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Darbininkų Reikalai
PRINCAS KALĖJIME.PAVOGĖ DEGTINĖS. STREIKAI.
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BENTLEYVILLE, PA.
NEGAUS DAUGIAU.
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Bus varomasi nu- mainieriai geibsta save,miegojo, Atlėkę gaisriain-

GAISRAS.

NEUŽMIRŠKITE.

JUDENIČ ŠVEDIJOJ.
v«

m

M

Bubinų tūzas.

»

%

$5 iki $10. Už appendicičio 
operaciją nuo $150 iki $250.

Chicago, III. — Chicago 
Medical Society, kuri turi 
narių arti 7.000 paskelbė, 
jog už vizitą pas daktarą 
reikės mokėti $5 vietoj $3.

$4.00
$5.00
$5.00

Beraščių mažiausia Seatt- 
le, daugiausia Charlestone.

Karo sekr. Baker paliepė 
bausti išsisukinėtojus nuo 
drafto. Tokių esą 171.911.

Prieš 30 metų 
nebuvo briedžių, 
yra apie 125.00.

Suv. Valstijų valdžia ga
vo iš pardavimo taupymo 
stampių $1.107.000.000.

New Yorko mokytojai ap
mokami geriausia, Jackson- 
villėj blogiausia.

Franci j a tebveda derybas 
su Vatikanu apie užvedimą 
diplomatinių ryšių.

Washingtono valdžia pa
skelbė, jog alijantai dau
giau negaus paskolos iš A- 
merikos.

ŠIŲ SKITE knygų ir lai
kraščių i Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir 
konvertų.

Jugo-Slavijos delegacija 
lankėsi Baltuose Rūmuose 
ir dėkojo prez. Wilsonui už 
tokį nusistatymą Adriati- 
kos klausimuose.

Gen. Judenič, vadas buvu
sios Rusijos šiaurinės vaka
rų armijos, atvyko Stock- 
holman.

Amerikos Raudonasis Kry
žius nustojo veikęs Siberi- 
joj.

Pernai kas 9 minutos iš 
Suv. Valstijų išsiųsta auto
mobilius užsienin.

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS

Atlantoj, Ga. negrai įsi
steigė savo biržą.

Atsiminkite.

LIETUVIŲ R. K. SV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

kai vos išgalėjo išgelbėti 
septynis name buvusius 
žmones.

Nuolatai ateina laikraščių 
iš Lietuvos. Išsirašyk jų iš 
“Darbininko”. Už doleri
nę g?hisi 12-15 ekz.

PORTUGALIJOJ LABAI 
NERAMU.

TIK DVIEJŲ VALSTIJŲ 
TEREIKIA.

M. ČARNECKIS, 3^
Lietuvos susiekimo ministeris. Buvo .

PABRANGO SIRGI
MAS.

LYGIOS TEISĖS RŪKY
ME.

SIUNTINIAI LIETU
VON.

ti. Prezidentas dėl anglių 
stokos liepė sulaikyti 1 treč
dalį traukinių.

SANTIKIAI SU RY
MU.

Italija vilisi iš Mažosios 
Azijos turėti kuro šaltinį.

/

Alaskoj 
dabar jų

SOCIJALISTŲ KON
GRESAS.

1916 m. persiskyrimų A- 
merike buvo 72.000. Niekur 
tiek nėra persiskyrimų, 
kaip Suv. Valstijose, išski
riant Japoniją.

Šių metų cenzas rodo, 
kad Washingtone gyvento
jų yra 437.414. Prieš 10 
metų ten buvo 331.069.

Jacksonville turi ma
žiausia angliškai nemokan
čių kalbėti, Milwaukee dau
giausia.

New Orleans, Pa. — Ame- 
rican Coffee kompanijos 
dirbtuvėj buvo gaisras ir 
padarė nuostolių už $150.- 
000.

Kansas 
užderėjo 
negu bi- 
dviejose si kiti karai per pastaruo-

Prez. Wilson jau antru 
kartu važinėjosi automobi- 
liuje. Vis eina geryn.

Pigiausias pragyvenimas 
yra Minneapolis, Minn., 
brangiausias Birmingham, 
Ala.

Mirtingumas didžiausias 
Charlestone, S. C., žemiau
sias mirtingumas Seattle, 
Wash.

Portugalijoj laukiama di
delių perversmių. Geležin
kelių streikas nepasibaigė. 
Smarkus judėjimas eina po 
visą šalį.

Augščiausios algos valan
doje mokama Seattle, 
Wash., žemiausios Charles- 
ton, S. C.

Pernai geležinės naugės 
Suv. Valstijose iškasta 60 
milijonų tonų.

ževiciaus kabi
nete nuo krikščionių .demokratų, besustodamas į Gal
vanausko kabinetą išstojo iš savo paft^jį , nes krikščio- 

i šin kabine-

sldent, A. S. Burleson, 
Poetmaster Ge-
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Neturi žinios

Lietuvių Informacijos 
Biuras praneša, jog Suv. 
Valstijų paštas priima 
“Parcel Post” į Lietuvą. 
Buvo. teirautasi pas Bos
tono pašto viršininkus, tai 
jie atsakė dar nieko nežiną. 
Gal būt vėliau ateis pašto 
skyriams pranešimai iš 
Washingtono priimti “Par
cel Post” į Lietuvą.

Washington, D. C. — Ma
ry Winsor iš Haverford, 
Pa. senatorių restaurante iš
drįso rūkyti. Patarnauto
jas pasakė, jog čia nevalia 
moterims rūkyti. Pasakė 
nepaisanti uždraudimo ir 
laisvės varžymo pančius lau
žydama sušpolino net du ci- 
garetu. Rado pritarėjų ir 
sakė reikėsią pradėti “Smo- 
kes for Women” judėjimą. 
Mat vis pasaulis progresuo
ja ir arčiau prįę laisvės žen
gia.

DRŪTINASI.
Anglijos valdžia gabena 

daugiau kariuomenės ir gin
klų Airijon. Yra nujaučia
ma. kad airiai gali sukilti 
Velvkose. . z

Drąsus Vagys.

Baltimore. —12 susitaru
sių plėšikų užpuolė užpečė- 
tytą sandėlį, kur sukrauta 
degtinė. Surišo sargus, su
krovė 40 statinių degtinės 
ant truckų ir nudūmė. Tą 
padarė dienos laiku. Raktų 
jie neturėjo. Užraktus ge
ležimis išlaužė. Kada jau 
vagiliai nudūmė, tai vienas 
sargas, pasiekęs šiaip taip 
kišenių, išsiėmė peilį ir per
plovė virves. Bėgo prie te
lefono, bet vielos besą per
kirstos. Po to bėgo į polici
ją. Bet vėžes truckų neto
li tebuvo galima sekti. Pa
vogtosios degtinės vertė yra 
apie $25.000. Bet dabar par
davinėjant slapta už ją bus. 
gauta apie $80.000. Sandė
lyje dar yra apie 1.000 sta
tinių. Nuo gruodžio mėne
sio iš jo pavogta daugiau 
kaip 100 statinių.

IŠGELBĖJO SEPTY
NIS.

Buffalo, N. Y. — Edivard 
Michaelio namas buvo užsi
degęs* nuo krosnies. Tas at
sitiko naktį, kuomet visi

SUBATA, KOVO 13 D., 19 20.
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Įkalino Princą,

Princas J oachimas Al- 
brecht, ex-kaizerio pusbro
lis, kurs pereitą nedėlią Ad- 
lon hotelyje metė į francū- 
zų misiją bonkas, stiklus, 
torieles, dabar sėdi kalėji
me. Vokietijos vyriausybė 
atsiprašė Franci jos valdžios 
už įžeidimą jos misijos.

įp- - a

nių demokratų partija buvo nutarus* 
tan.

West Virginijos valstijos 
legisTatūra perleido moterų 
balsavimo teisės bilių. Tai 
yra 34 valstijos už moterį], 
balsavimo teisę. J ei dar dvi 
valstijos pritars, tai visose 
valstijose moterys turės tei
sę balsuoti ir kandidatuoti.

Per sausio mėnesį iš A- 
meriko^ išgabenta prekių už 
$731.000.000. Tai ant $49.- 
000.000 daugiau, negu gruo
dyje. Įgabenta sausyje už 
$474.000.000, gruodyje už 
$381.000.000.

MARŠUOS t WASHING- 
tONĄ..

Seredos. .j^kare Paine sa
lė J Bostone jauni armėnai 
turėjo susirinkimą ir tarėsi 
apie savo tautos reikalus. 
Nutarė sudaryti 1.000 armė
nų ex-kareivių, kurie nuo 
New Yorko maršuos į Wa- 
shingtoną prašyti preziden
to ir kongreso pasiųsti savo 
armiją ir užimti Armėniją, 
kuri tebėra turkų draskoma. 
Armėnai ex-kareiviai sutin
ka važiuoti. Maršavimas 
prasidės prieš kovo 22 d.

Amerikos socijalistų par
tijos valdyba posėdyje Chi- 
cagoj nutarė turėti konven
ciją gegužio 8 d. ir tada no
minuoti kandidatą į prezi
dentus. ~ 
skirti Debsą, kurs dabar sė
di kalėjime už laužymą ka
rinių įstatymų. . Tuo tarpu 
bus bandoma išgauti Debsui 
amnestiją. Jei jis nebus pa
leistas, tai kandidatas į vi- 
ce-prezidentus varys agita
ciją.

‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaiB 

ir subatomis 
Metams 
Bostone ir apylinkėj m. 
Užrubežyj metams

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

KAINA 5 CENTAI

tuvių yra pilnai atsidavę dar
bui ant Tėvynės labo. Tik ne
laimė, kad anglekasiais apgy
ventose kolonijose mažai tėra 
tokių rimtų šviesių tautos dar
bininkų. Tai gal svarbiausio
ji priežastis pagarsėjusio mai- 
nierių neveiklumo... Mūsų

Francijoj Pas de Calais 
provincijoj sustreikavo ang
liakasiai. Per tai anglių iš
kasimas pasimažino 20.000 
tonų. Tuo tarpu Roubaix 
ir Tourcoing pūdė j ai, skai- garbingi kalbėtojai noriai ap- 
čiuje 60.000 ketina streikuo- lenkia tokius užkampius, kaip

Šiame miestelyje su apielin- 
kėmis randasi šimtas su vir
šum lietuviškų šeimynų. Lie
tuviai kartu su lenkais, airiais 
ir chorvatais sudaro šv. Luko 
parapiją ir turi savo tautos, 
kunigą. Tautos reikalus ne vi
si teremia. Kaip paprastai 
anglekasiai turi savotišką pa
saulėžvalgą skirtingą nuo lie
tuvių gyvenančių miestuose. 
Jųjų kasdieninis gyvenimas 
bėga siaura nuobodžia vaga. 
Neturėdami kur praleistų liuo- 
sesnių vakarų, nesant čia, 
kaip tai yra didesniuose mies
tuose, jokių pramogų, vakari]

L. D. S. nariai ir “Darbi
ninko” prieteliai privalo ne
užmiršti L. D. S. namo bo- 
nų. Visai nedaug laiko be
liko, o nei pusės bonų dar 
neišplatinta. Su j uskite, kad 
nebūtų gėdos ir bėdos.

Pasižadėjusieji nevilkin
kite įmokėjimo.

PERSKAITYTUS “Dar
bininko” numerius siųskite 
Lietuvon saviškiams.

Alijantai skolingi Suv.
Valstijoms $10.000.000.000. Už vizitą pasligonį imti nuo 
Pusė tos sumos puola ant 
Anglijos. Jei Anglijos žmo
nės tą, ką prageria apvers
tų tai skolai atmokėti, tai ją 
atmokėtų Dėdei Šamui per 
tris metus.

Kovo 25 — Shenandoah, Pa.
” 26—Mahanoy, City

Pa.
” 27—Girardville ir 

Mt. Carmel.
28— Tamaąua ir 

New Philadelphia
29— Minersville ir 

St. Clair.
Kokiomis valandomis mi

nėtose vietose misija atvyks 
kolonijų komitetai susižinos 
bendrai vėliau.
Lietuvos Misijos Maršruto 

Rengėjai.

Vedusių nuošimtis yra di
džiausias Clevelande, ma
žiausias San Francisco.

1917 m. Suv. Valstijose 
buvo 5 žmonės, kurių meti
nės įplaukos buvo $5.000.- 

Jei bus įkaitinti, tai bus į- ;000.
kalinti vieniems metams ka- i ---------
Įėjime. ; Aprokuojama, jog tiesio-

--------- Įginiai karo iškaščiai visų 
kariavusių tautų yra $186.- 
000.000.000. Yra tai penkis 
syk daugiau, negu atsėjo vi-

Pereitais metais 
valstijoj kviečių 
dvigubai daugiau, 
le kokiose kitose 

J valstijose. sius 130 metų.

kaip kas gali ir išmano. Be
pigu buvo mainieriams savę 
gelbėti ir gintis nuo nuobodu
mo, kuomet degtinėlės buvo 
sočiai ir ji buvo pigi, o alu
tyje galima buvo išsimaudyti 
ne tik pačiam, bet ir pačiutei 
su vaikučiais. Bėgo tuosyk 
subatvakariai ir sekmadieniai 
greitai, kaip upėje vanduo. 
Nors galva panedėlyje sopėjo 
ir lyg sutinus jautėsi, tai vis 
niekis, atsiminus “geruosius 
laikus.” Užliuoduodavai žmo
gus porą anglies karų, pa
kvipdavo visi kampai nuo 
prakaito, na ir vėl sveikas, 
kaip ridikas. Dabar kiti už
stojo laikai, viskas išdžiūvo, 
linksmybės šaltinis isseko; tik 
jau turbūt Dėdė Šamas nesu
prato anglekasių reikalų, ki
taip nebūtų padaręs tokio ne
protingo žingsnio, įvesdamas 
visuotiną blaivybę. Kur žmo
gus darbininkas gali pasidėti 
vakarais! Nusiprausus ir pa- 
sivalgius gulti dar nesinori, su 
laikraščiais pati pečių užkūrė, 
kur gi žmogus dingsi. Reikia 
ieškoti išeigos iš to keblaus ne
malonaus padėjimo. Ieško ir 
žinoma randa. Tokiuose už
kampiuose, kaip Bentleyville 
susitveria koziminkų kuopos 
ir lupa tūzą per kiaurą ne sy
kį naktelę. Organizavimu tų 
kuopų užsiima čia vienas, vi
sas mokvklas-kolegijas išėjęs, 
o nieko neišmokęs, jaunikai
tis. Dirbti jam nesinori, o ge
roji močiutė pinigų nesigaili, 
tai kodėl nesudrožti. su myli
mais “friendais” pokerį arba 
kitą geimį...

Teneįsižeidžia visi mainie
riai, kad taip juodomis spal
vomis piešiu jųjų gyvenimą. 
Toli ne visus angliakasius tu
riu domoje. Ir angliakasių 
tarpe, kaip čia taip ir kitur, 
atsiranda daug prakilnių žmo
nių, kurie visa širdimi remia 
kiekvieną naudingą sumany
mą. Tokis Jonas Ulickas, J. 
Kizis, J. Šileraitis, S. Mazetis 
ir daug kitų Bentleyvillės lie-

Bentleyville ir savo gražia iš
kalba tedžiugina tankiausiai 
didmiesčių tūkstantines mi
nias. Mat ^daugiau naudos ir 
garbės... Tenesirūstina už 
šiuos žodžius mūsų kalbėtojai 
ir teneaplenkia su savo prakal
bomis ir mainieriais apgyven
tų miestukų. Garbės gal jie 
tiek daug ir neras, kaip did
miesčiuose, bet naudos bus, 
nes angliakasių kišenė ir širdis- 
yra atlapi, tik reikia akstino, 
reikia juos įsiūbuoti... Ra
šant apie gerąsias ir blogąsias 
Bentleyvillės lietuvių puses 
negalima nepaminėti dar apie 
vieną didelę blogybę įleidusią 
giliai šaknis bentleyviškių tar
pe. Tai pardavinėjimas ir 
pirkimas taip čia vadinamos 
“džiuškės”, bei “ginger”. Tai 
yra geltonas skystimėlis turįs 
savyje 92 nuošimčiu alkolid

Tuos nuodus pardavinėja 
pora žydelių, vienas kitas len
kas ir tūla moteris lietuvė, ne
va štornikė. Tas purvinas 
biznis pasiekė čia augščiausį 
laipsnį. Nieks nieko nesako. 
Bentleyvillės policija nors ži
no tapie tai, bet žiūri per pir
štus. Tik štai vieną gražią 
dieną pasimiršta nuo “džius- 
kės” tūlas ruskis. Sujudo vi
si. Atbildėjo detektyvai iš ki
tų miestų ir padarė medžiok
lę pas nužiūrėtus asmenis. 
“Džiuškę” konfiskavo o kal
tininkus visus areštavo. Pa
kliuvo ir mūsų pažystama mo
terėlė. Užsimokėję po du 
šimtu doleriu ir ndtekę bran
gaus tavoro, visi tapo paliuo- 
suoti. Pora dienų buvo ramu 
ir gražu. Tačiau šiandieną iš 
naujo prasidėjo kupčyste 
“džiuške” ir tai dar su dides
niu uolumu.. Mūs moterėlė 
“bvtina” visus,, nes daugu- 
giausiai išparduoda brangaus 
“štofo”. Gėda ir tai didelė 
gėda, kad lietuvių tarpe atsi
randa asmenų mėgstančių ne
švarų “biznį”. Mūs garsioji 
moterėlė atsižymi dar nešioji
mu ir rankiojimu visokią 
pliotkų ir bobų plepalų. Tos 
moterėlės purvinoj lindynėj o- 
ras baisiai sugadvtas ne tik 
nuo “džiuškės”, bet ir nuo į- 
vairių pliotkų, kurių daugiau
siai atneša viena sukrypusi bo- 
belka nuo Church st. Patar
čiau pliotkų karalienėms ir 
‘ ‘ džiuškės ’ ’ kupčiams mesti 
savo negražų amatą. Laikas 
pradėti gailėtis už praeities 
“griekus” ir nebdidinti jųjų 
skaičių, nes nešvariai įgytas 
turtas neina ant audos, bet ne
ša pražūtį.

Pora savaičių atgal čia susi
tvėrė Stotis bonams pardavi
nėti. Komitetan tapo išrinkti: 
pirm. kun. J. Misius, jo pag. 
J. Monkeviče, rašt. J. Ulickas 
ir J. Badčiulis, ižd. M. Gra
mas, rinkėjais J. Kizis. J. Mic
kus ir K. Grigas. Darbas iš 
pradžios sunkiai eina. Mat ir 
čia reikia gero kalbėtojo, ku
ris mums paaiškintų kame da
lykas, o be abejonės mūsų ki
šenės atsidarytų Lietuvai gel
bėti.
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AR JAU GAVAI GRAŽIAUSI PASAULYJE

I

Lietuvos Darbo Federacija

Pasistengsiu trumpai

F. V.

ag

PROHIBICIJOS 
NAUDA.

m .

• •• f
parodo' prohibicijos pasek-1 
mę. Pirm kelių savaičių 
nelaisvių skaičius pradėjo 
eiti mažyn, taip kad būta 
kalėjime prasikaltėlių 65, 
jau tik užsiliko, 45, o tų tar
pe būta dviejų moterų, jau 
kalėjimo kontraktieriai ne
teko daug darbininkų, ku
rie atlikdavo šios įstaigos 
darbus. Jau yra svarstoma 
ar neišpuls būsiantį metą 
uždaryti keturis Connecti- 
cuto Valstijos kalėjimus ma
žesniuose miestuose, nes 
perbrangiai prisieina juos 
užlaikyti, o palikti tik du 
didesniuosius į kuriuos per
kelti nelaisvius tiek neprisi
eis kiek j ii užlaikymas; keti
nama palikti tiktai New 
Havene ir Hartforde.”

Ne vien toje vienoje vals
tijoje yra tokios prohibici- 

Laikraštis vadinamas ’The jos pasekmės, bet kiek teko 
I Hartford Daily Courant girdėti ir išsikalbėti su aš
vas. 10, 1920 parodo naudą menimis pritariančiais blai- 
prohibicijos — kad trumpu 
laiku eina mažyn skaičius 
prasikaltėlių kalėjimuose.

Amerikos Suvienytose 
Valstijose tik nuo Naujų 
Metų, praidėjus uždraudi
mui pardavinėti svaigalus, 
jau pasirodo geros pasek- 
mės-ženklaį. Štai ką sako 
viršminėtasai laikraštis:

“Sumažėjęs skaičius pa-

Svarbiausi dalykai žmo- erškiečiais nuklotais takais 
gui darbininkui yra tie, be į geresnę ateitį, į tą ateitį, 
kurių jisai pragyventi nega
li.

Valgis, drapanos, butas, 
sveikata, kūno reikalai ir 
apšvieta, tikėjimas, tai yra 
žmogaus dvasios arba sielos 
reikalai.

L. D. S. organizacija kaip 
ir kitos darbininkų būvio 
pagerinimu užsiimančios or
ganizacijos pirmiausiai do- 
mą atkreipė į darbininkų or
ganizavimą ir į darbininkų 
sielos ir proto lavinimo rei
kalus.

Be organizuotos pajėgos 
darbininkų būvio nepage
rinsi. Suorganizuoti darbi
ninkus į stiprias darbinin
kiškas organizacijas kitaip] 
nėra galima kaip tik pirma 
reikia, kad tie darbininkai) 
apsišviestų, suprastų savo 
reikalus, suprastų reikalin
gumą darbininkiškos orga
nizacijos ir kad savo orga
nizaciją mokėtu branginti, 
jos reikalams nuoširdžiai 
atsiduoti ir uoliai pasidar
buoti.
i L- D. S. organizacija, kad 
viršminėtus siekius atsie
kus, pirmiausia didžiausią 
domę atkreipia į lengvai pri
einamą darbininkų švietimą 
ir jų sielos lavinimą.

Tuomi tikslu įsteigė pirm 
visoko savo spaustuvę ir 
pradėjo leisti laikraštį 
“Darbininką” ir laiks nuo 
laiko išleidinėjo lengvo turi
nio populeriškas brošiūrėles 
kad darbininkai įprastų į ' 
skaitymą ir galėtų prisi
rengti prie supratimo rim
tesnių raštų gvildenančių jų 
ar tai luominius, ąr tai kle- 
sinius arba ir abelnai visuo
meniškus dalykus ir reika
lus.

Dabar jau pribrendo lai
kas kad turime pradėt dar
bininkams teikti gilesnio tu
rinio rimtesnių ir sunkiaus 
suprantamų raštų iš darbi
ninkų reikalų teorijos, iš 
visuomenės organizavimo ir 
tvarkymosi teorijos arba 
abelnai sakant iš įvairių ša
kų socijalių mokslų sritin į- 
einančių.

Jau dirva prirengta ir 
pribrendusi tik laukia tin
kamos sėklos ir tinkami! 
darbininkų.

Tam darbui jau reikia 
žmonių tam tikrus mokslus 
užbaigusių, bet ar daug mes 
tokių turime1? Ar tie ku
riuos turime atjaučia darbi
ninkų reikalus? Ar jie tuos 
reikalus remia ir kaip juos 
remia savo darbu ir savo 
raštais ?

Į tuos klausimus tegul at
sako patsai gyvenimas, bet 
man rodosi kad tiems daly
kams reiktų stovėt geriau 
negu dabar kad yra.

Visi kurie tų dalykų svar
bą ir reikalingumą supran
tate atsiliepkite ir prie šven
to darix> pridėkite savo da
lį kurios iš jūsų mūsų vi
suomenė turi teisę reikalau
ti ir kuri priedermė Aug- 
ščiausiojo jums kaipo žmo
nijos kelrodžiams, ir va
dalos uždėta.

Visuomenė ieško sau tin
kamų vadų, laukia jų bal
so,, neklauso visokių padau
žų šnibždėjimų ir klaidinan
čių šauksmų. Kada išgirs 
teisingą balsą, kada išvys Gal neaišku būti kame toji medžiaginė bei 
tuos vadus, kurie pasiaukos kultūrinė gerovė?
ir eis kartu su visuomene paaiškinti. Suprantamas dalykas, kad

kur visi žmonės bus “žmo
nės”, o ne vilkai, kurie vie
nas kitą kremta ir ėda.

Drąsos vyrai, drąsos, o 
tokių žmonių kurie tokiais 
vadais galėtų būti mes turi
me ne vieną, tik kad jie kas 
žin kodėl dar gerai neišsi
judina, turbūt saviškių ne
drįsta, o gal bijo kad jų kas 
kartais nepavadintų “prole- 
taromanais.”

vvbei o priešais alkolio, ir 
kitose valstijose Amerikos 
esą gandai sumažėjimo kri
minalų. Todėl, negalima 
tikėtis greito pagerėjimo 
mūsų nuvargintoje Tėvynė- 

i je be pilnosios blaivybės, ku
rios dar ten visai nesimato.

III. Lietuvos Darbo Federacija.
Čionai manau trumpai pakalbėti apie 

Lietuvos Darbo Federacijos tikslą, jos su
dėtį, valdomuosius organus, darbus, siekius 
ir užduotį. Čia kalbėdamas aš daugiausiai 
kreipsiu domės į pačios organizacijos statu
tą ir jos vidujinę struktūrą bei darbus, ku
riuos ji užsibriežus yra varyti.

L. D. F. statuto pirmasai paragrafas 
šiaip skamba: “1. Lietuvos Darbo Federa
cijos tikslas yra jungti visas Lietuvos kri
kščionių darbininkų organizacijas ir profe
sines sąjungas organizuotomis jėgomis sa
vo medžiaginiam ir kultūriniam būviui pa
gerinti.” Paragrafas antrasai: “2. Lie
tuvos Darbo Federacija dedasi į viso pasau
lio krikščioniškąjį darbininkų internacio
nalą.” Šie pirmieji du L. D. F. statuto 
paragrafai gan aiškiai rodo kieno naudai 
sukūrė Lietuvos darbininkai šią organiza
cijų organizaciją. Čia aiškiai pabrėžiama, 
kad L. D. Federacija jungia visas krikš.- 
-darbininkų draugijas ir sąjungas, žinoda
ma ir suprasdama, kad tik susibūrus ir su-A z • I

darius skaitlingą organizuotą jėgą galima' 
kas-nors reikalauti ir tikėtis įvykinti. L. 
D. Federacija gi reikalaus ir vykins gyve
nime tuos dėsnius ir pradus, kurie būtų — 
ėjimas prie darbininkų medžiaginio ir kul
tūrinio būvio pagerinimo. Kaip-gi čia su
pratus tą darbininkų medžiaginį ir kultūri
nį būvį ? Dabartinėse pakrikusio gyvenimo 
apystovose, itin dar kol mūsų šalis veda at
kaklią kovą už savo politinę laisvę ir ne
priklausomybę, mūsų valstybės ir valdžios 
vairą turintieji žmonės beveik ir nesirūpina 
sunkia darbininkų padėtimi. Ir aplamai i- 
mant, tankiausiai kiekvienas savimi tesirū
pina. Taigi kas bus valdžioje, to ir reika
lais rūpinsis. Kol daugumoje valdžioje ir 
V. Taryboje (ar parlamente) bus konser- 
vatyvų-liberalų-buržujų ir socialistų atsto
vai, tol jie daugiausia rūpinsis arba savo 
kailio (dvarų ir kitų turtų “šventos nuosa
vybės” išlaikymu ir dauginimu) arba, kaip 
socialistai savo svajonių (ir garbes nei val
džios troškimo) įgyvendinimu bei įvedimu 
“žemės rojaus”, kuris biauresnis bus už 
pragaro bedugnę. Darbininkų gi, kaipo to
kių, reikalais gali tik jų pačių atstovai ir 
jie patys pasirūpinti. Savo reikalams ginti 
ir atstovauti galima turėti įgaliotinių — iš
rinktus parlamente ar valdžioje, tik susi
būrus ir santaringai einant prie visiems 
bendro ir aiškaus tikslo. Tas tikslas ir y- 
ra kova už medžiaginę ir kultūrinę gerovę.

LfiriLViiA^RfAillANCEof
TURTAS VIRŠ $125,000.00

Apsidraudasiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
savaitėje.
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POMIRTINES-
$150 00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį “Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K, A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira - 
syk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

medžiaginė gerovė galima įvairiai sau įsi
vaizdinti. Tas paprastai ir gyvenime yra. 
Dvarininkai, piniguočiai ir kitokie storka
kliai sau medžiaginę gerovę mato, kuomet 
jie gali turėti ir turi dideliausių dvarų, miš
kų plotus, kuriuos parduodami ima šim- 
iais tūkstančių auksinų ir ramiai sau važi
nėjasi užsieny. Čia jie be jokio rūpesnio 
leidžia dienas ar tai restoranuose, ar tai 
prie žaliojo staliuko, svaidydami darbinin
ko krauju ir prakaitu uždirbtus pinigus, ar 
tai sau lėbauja ir paleistuvaują su “moder- 
nomis moterimis”... Dvarininkai, pini
guočiai ir visa jų sėbrų virtynė savo me
džiaginę gerovę mato, kuomet jie jodo dar
bininkų sprandu ir juos maino šunimis 
(kaip buvo baudžiavos laikais) ; kuomet jie 
turi sau automobilius ir vis naujus kiek
vienam kartui, kuomet... vienu žodžiu, tų 
kuomet galima labai daug rasti. Amerikos 
darbininkai turi patys daugiau progos pri
sižiūrėti, kada turtingieji mato medžiaginę 
gerovę ir kam ją sunaudoja. Mūsų gi bro
liai darbininkai suvisai nesvajoja apie tokią 
medžiaginę gerovę, kad jie sau Paryžiuo- 
se, Londonuose, Berlinuose, New-Yorkuo- 
se galėtų pinigais šunis šaudyti ir per die
nų dienas būtų restoranuose bei panašiose 
“įstaigose,” kur galima ir malonumą ir 
meilę ir grožį ir gyvenimo smagumą pini
gais įsigyti. Darbininkai reikalauja sau to
kios medžiaginės gerovės, kad jie nebūtų 
vergų ar šunų vietoje kapitalistų stumdomi, 
bet kad būtų nemažesnės svarbos ir vertės 
kaip visi kiti piliečiai; darbininkai sau ma
to medžiaginę gerovę tame, kad jis atidir
bęs sąžiningai reikalingą laikotarpį (8 vai.) 
galėtų būti sau ramus ir nesibijoti rytojaus 
dienos, kuri gali jį į gatvę paprašyti. Dar
bininkas nori, kad jam darbas ir pragyve
nimas su jo šeimyna būtų užtikrintas, kad 
jis galėtų žmoniškai gyventi; kad jis galė
tų pamesti surūkusią, prirūgusią ir pelė
siais bei kerpėmis apaugusią lindynę ir ap
sigyventi žmoniškame bute, kur jam būtų 
vietos ir miegui if valgiui ir laiko praleidi
mo saviškių tarpe. Dabar-gi darbininkas 
pareina surūkęs, suodinas ar purvinas iš 
lauko arba dirbtuvės ir lenda į savo pakry
pusią bakūžę-lūšnę, kuri jam atima visą 
gyvenimo malonumą. Tad kaipo medžiagi
nės gerovės sąlyga darbininkui reikalinga 
ir užtikrintas žmoniškas pragyvenimas su 
jo šeimyna ir žmogui gyvuoti tinkamas bu
tas. Dar nevisa tuo baigiasi.

Pažiūrėkime mes į Lietuvos kumečius 
ir jų šeimynas, įeikime į bežemių ar ma
žažemių grytelę, ką mes tenai rasime! Gy-

AR SKAITOTE “MOKSLEIVI"?
Galima gaut pas:

KUN. JULIŲ ČAPLIKĄ, 
41 PROVIDENCE ST. 

WORCESTER, MASS.
Arba pas:

KUN. P. JUŠKAITĮ,
40 YORK STREET, „

CAMBRIDGE, MASt^ 
Kaina metams Amrrikoje $1.50; Lietuvoje—2.25. V 
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S. L. R. K. A. yra išleidęs puikiausi pasau
lyje lietuvišką spalvuotą kalendorių su Lietu
vos Prezidento A. Smetonos paveikslu.

Visi S. L. R. K. A. nariai ir “Garso” skai
tytojai tą kalendorių gavo dovanai. Jei Tams
ta dar jo negavai, įsirašyk tuoj aus į Susiv. L. 
R. K. A. arba lik “Garso” skaitytoju, o tą pui
kų kalendorių gausi dovanai. S. L. R. K. A. 
nariams kalendoriai išduodama tiktai per kuo
pų raštininkus.

S. L. R. K. A. kupos visose lietuvių kolo
nijose Amerikoje. Klausk informacijų apie ka
lendoriaus gavimą ir įsirašymą vietinės kuopos 
raštininko. Jei ten nėra S. L. R. K. A. kuo
pos, klausk informacijų adresuojant:

S. L. R. K. A. CENTRO RAŠTINĖ,
458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

venimui skirta beveik išimtinai vienas ank
štas, mažas kambarėlis, kuris jau nuo se
natvės pakrypęs yra, sienos kiauros, lan
gai šiaudais ar skarmalais užkamšyta. Ta
me-pat kambary žiemos metu mes rasime 
dažnai belaikomas ir avis, ir paršus, ir viš
tas ir kitus mažesnius naminius gyvulius. 
Tame kambary purvas, mėšlai, prirūkyta, 
šalta, vėjas ir šaltis gyventojų dantimis ka
lina. .. Maži vaikučiai pusnuogiai,- purvi
ni, apskretę šliaužioja žeme ir braido tas 
visas nešvaras. Didesnieji apiplyšę, basi, 
pamėlynavę... (gerai kuomet vasara, tada 
gamta duoda daugiau vietos ir erdvės prie 
namų). Šiose apystovose žmonių gyvena
ma! Tik pamanykite, ar tai gyvenimas! 
Ne ir šimtą kartų ne! Čia tikras merdėji
mas ir mirimas. Na ir miršta vargšų ba
kūžėse! Varguoliai neturi kuo savo paaug
lius vaikus aptaisyti ir tie negali net į žmo
nes pasirodyti. Šiaip taip pavalgę skurs
ta, o apie mokslą, mokyklos lankymą nei 
kalbos negali būti. Ir bažnyčia nevisiems 
prieinama; suprantama: nejaugi basas, api
plyšęs eisi į bažnyčią, itin dar žiemos me
tu! Čia jau įeina į medžiaginiai-kultūrinę 
srvtį. Reikia sudaryti darbininkui ir apla
mai visuomenei tokias gyvenimo sąlygas, 
kad būtų galima ne tik žmoniškai pavalgy
ti, bet ir apsitaisyti ir savo vaikus išleisti 
bent pradinį mokslą. Juk ir darbininkas 
turi teisės naudoties apšvietos ir kultūros 
įtaisymais. Ir darbininkui turi būti leis
ta apsišviesti ir vesti protingą, sąmoningo 
šalies piliečio gyvenimą. Ir darbininkas 
nori pamatyti kas dedasi aplink jį ir visa 
tatai sau pasiaiškinti. Ir apšvieta, ir laik
raštija, ir teatrai, ir paskaitos, ir koncer
tai ir visa kita kultūrinio gyvenimo turi

Eikime toliau: “3. Lietuvos Darbo Fe
deraciją sudaro lietuvių krikščionių darbi
ninkų draugijos, organizacijos ir profe
sinės sąjungos.”

“4. Lietuvos Darbo Federacijos nariu 
gali būti kiekviena darbininkų organizaci
ja ar sąjunga, pagal §3, pareiškus tai Lie
tuvos Darbo Federacijos Centro valdybai 
raštu ir sutikus pildyti Federacijos suva
žiavimų nutarimus ir mokėti nustatytą na
rio mokesnį.”

“6. Lietuvos Darbo Federacijos veiki
mas apima visą Lietuvą.”

“7. Lietuvos Darbo Federacijos buvei
nė-Vilnius. Laikinai Kaunas”.-

* Kaip matome į L. D. Federaciją gali 
dėties visos lietuvių krikščionių darbininkų 
draugijos ir profesinės sąjungos. Iš čia ma
tyti, kad L. D. F. yra jau organizuotų dar
bininkų draugija ir šioje draugijoje galima 
prigulėti (pagal §4) užsidėjus tam tikras 
pareigas: 1. Reikia jau turėti savo organi
zuotą draugiją ar kokią nors profesinę są
jungą; 2. reikia apie tos draugijos norą 
prigulėti prie L. D. Federacijos pareikšti 
L. D. F. Centro Valdybai raštu; 3. pildy
ti Federacijos suvažiavimų nutarimus; 4. 
mokėti nustatytą nario mokesnį. Prie L. 
D. Federacijos prigulėti ne tik naudinga at
skiroms darbininkų draugijoms, bet tiesiog 
ir būtina, jeigu norima savo siekimus pra
vesti į gyvenimą. Kodėl gi taip ? Tas ma
tyti iš viršuj nurodyto §6, kuris ir pasako, 
kad L. D. F. veikimas apima visą Lietu
vą. Veikimas gi toks kaipo L. D. F., api
mantis visą Lietuvą visokius klausimus ir 
reikalavimus riša ir vykina jau virš vals
tybės valdomajam plote, reiškia L. D. F. 
tiesioginiai per savo valdybą ar įgaliotus 

būti duota ir darbininkui, kaipo ir kitiems asmenis teisingus darbininkų reikalavimus 
šalies piliečiams. Darbininkas, žinoma, ne- gali pastatyti ir pastato kaipo vyriausybei, 
turi užmiršti ne tik savo teisių, bet jis turi taip ir šalies atstovybei. Tik tokiu keliu ga- 
sąžiningai eiti savo pareigas ir tik tuomet Įima susilaukti daugiausiai vaisių, 
turės pamato ir drąsos sau reikalauti žmo
niškų gyvenimo sąlygų.

Savo krašte įvedus pakenčiamai gerą 
medžiaginiai-kultūrinį gyvenimą, tuo ne
galima pasikakinti, nes reikia visuomet pri
siminti savo sądraugus, kitų šalių darbi
ninkus, kurie kartais gali būti blogesnėse 
gyvenimo apystovose, tai viena; kita gi 
kartais sau išsikovojus žmoniškų gyvenimo 
sąlygų, sunku jas palaikyti, kuomet aplin
kui bus daug blogesnis gyvenimas, čia ir kį- 
la mintis eiti bendrai, viso pasaulio kri
kščionims darbininkams prie vieno tikslo 
prie dvasinio ir medžiaginio būvio pageri
nimo. Ir Lietuvos Darbo Federacija tam 
reikalui—solidariai ir bendrai kovai už sa
vo teises savo tikslu stato dėties į krikščio
niškąjį viso pasaulio darbininkų Interna
cionalą.

Žino- 
ma, vaisiai menki bus, kuomet darbininkai 
tinkamai nebus organizuoti ir dar neprisi
dėję į L. Darbo Federaciją. Tik stipriai 
organizuotiems galima pastatytų reikalavi
mų nepriėmus, ieškoti kitų kelių ir būdų 
juos įvykinti. Čia liekasi streikas. Strei
kas gi gali duoti laukiamų pasekmių, tik 
jį dideliu ruoštu ir didelėje organizacijoje 
vykinant. Tad padeda stiprus darbininkų 
draugijų susibūrimas į L. D. F.

Dabar pažiūrėkime kas valdo L. D. F. 
Statutas sako: “8. Visuotini Lietuvos Dar
bo Federacijos darbininkų suvažiavimai 
šaukiama kartą į metus Centro valdybos. 
Kiekvienas 50 narių krikščionių darbinin
kų organizacijų renka vieną atstovą, kur 
mažiau 50 ir gi vieną”.

Nepaprastuose atvėjuose suvažiavimai 
gali būti šaukiami reikalui esant (§9). Iš 
§8 aišku, kad L. D. F. darbininkai (t, y.
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PASAKĖČIOS

Du 
vyno 
ščias.

vienas

(Tęsinys)
6. DUBOSU, 

bosu važiavo: 
pilnas, antras visai tu-

Pirmasai be trukšmo, 
žingine slinko, antrasai dun
dėdamas šuoliais lėkė. Antra
sai be galo barškėjo, dundėjo, 
trinksėjo, dulkes ir trukšmų 
trinksėdamas kėlė. Praeivis, jį 
išgirdęs ir pamatęs, į vartus 
spruko.

Šis, antrasis, kad ir kaip 
yr garsingas, bet naudos iš jo 
maža, rodosi, turim—mažiau, 
nekaip iš pilnojo.

• •
1. Būk girtinas, bet nesi

girk. 2. Gera prekė pati sa
ve giria, bet, žinoma, ne žo
džiais, ne barškalais. 3. Pa
gyro puodas niekad nėr tau
kuotas. 4. Tušti indai ir var
pai garsiai skamba. 5. Senis 
Dundulis dabar tik toli kur 
nuo mūsų, išvarytas iš Lietu
vos, niurna kartais dundėda
mas. 6. Gilus vanduo srauniai 
nebėga. 7. Tyla—gera byla. 8. 
Brangi žuvis nenardo visų 
akivaizdoje. 9. Riebi sunki 
kiaulė nesitranko po dirvo
nus. ..

7. GAIDYS, GEGUTĖ IR 
ŽVIRBLIS.

— Gaideli tu mano, be galo 
gražiai tu giedi!.. Tai tu man 
tokiam išsirask pasauly gies
mininkui!

— Tu, gegute širdele, vis 
' dėlto gražiau už mane įgiedi: 

kai tu imi giedoti, aš ir savo 
vištas nustoju kartais pešęs... 
Kai imi kukuoti, tariant gie
doti, visi tavim tik džiaugias, 
kitos tokios giesmininkės visoj 
girioj, lėk skersai ir išilgai, 
niekur nerasi!

— Tu brolyti, savo giesmę 
ir giedrų kam reikiant išgiedi: 
ja sukeliąs tu, sako, ir tingi
nius naktį iš miego. To savo 
giesme nepadarys, tarp mūsų 
šnekant, nė lakštingala, mū
sų karalienė. Tavęs, matyti, 
dangus ir žemė klauso!.. Sa
vo giesme tu ir velnių iš pa
lėpių išbaidąs: tu naktį pragy
dęs, ir jį biaurvbę iš žmogaus

namų išjojąs! Taip ir žmonės, 
jei neklystu, sako.

— Sesele, tikėk manim, ta
vo giesmės ir karalienė kartais 
klauso! Tu iš močiutės ir 
dukrelę savo balseliu išku
kuoji: tavęs klauso ir močiu
tės sengalvėlės ir dukrelės le
lijėlės.

— Tavęs, brolyti, visų am- 
žį klausyčiau, kad galėčiau, 
tavo ausis kad turėčiau! Ne 
be reikalo ir asilas skyrė ta
ve, anų dienų girdėjau, mū
sų karalienės mokytoju.

— Tu, sesute, tikėk manim, 
kai nustoji giedojusi, aš tik 
laukiu, tik laukiu, iškėlęs 
skiauturę, kada tu vėl pradė
si kukuoti, tariant savo gies
mę giedoti... Ir iš kur toks 
balsas tavo turima!.. Tavęs 
klausant, man taip malonu da
ros, net širdį griaudžia... Ta
vo giminė... kaip giminė, — 
tu tinginti, kiti plepa, ir vai
kus perėti, — bet kukuoti, 
kaip tu įkukuoji, juk nė lak
štingala, mūsų karalienė, sa
kysim tiesą, nemoka.

— Dėkui už žodį, broliuk... 
Tikrai sakau, nemeluoju, tu 
ir už dausos paukštį gražiau 
giedi: visi asilai ir kiti gud
ragalviai taip sako, neprasi
manau. .. Jūs, gaidžiai, daug 
kas plepa, esą peštukai bai
sūs, — jūs vištas, savo mote
ris, beširdžiai pešą, — bet jū
sų giesmės klausos ir pešamos 
vištos, ir tos neatsiklauso...

Taip besikalbant gaidžiui su ---- „-----
gegute, atskrido žvirblis dar-' beždžionė, 
bininkas. Pasimaišęs, kiek 
paklausęs, sako:

— Cir-čirr, klausykit, išdrįs
tu ir aš dabar neiškentęs žo
delį tarti: girkit negirkit 
vienas antrą — menki judu 
giesmininkai.

Išdrįsėlis, palėkėjęs ir vėl 
sugrįžęs, dar poškina vienam 
ir antram:

— Tu, tingine, nebūk gi
riama, būk girtina! Tu, tin
giny, nebūk giriamas, būk gir
tinas!

lis atsirado? Jis gegutę nuo paukščiai gėrėsis, ir kalnų kal- 
katės ir vanago moka atskir
ti ir gerai žino, jog gaidys, 
kaip ir gegutė, žvirblienos ne
ragauja.

8. KIAULĖ PO ĄŽUOLU.

Kiaulė kartų, beknisinėda- 
ma.pievų, ųžuolų didžiulį pri
ėjo.’ Radusi po juo daugybę 
gilių, prisprogo, priputo; pri- 
putusi išsimiegojo. Numigusi, 
praplėšusi akis, vėl pakilo. 
Pakilusi ėmė ir čia, savo pa
pratimu žemę knisti.

— Kų čia prasimanai! - 
kranksėjo jai varnas iš 
džio.
knaisysi, nudžiūti juk gali.

— Gi tegu džiūsta, kad no
ri, — sako jam kiaulė: — man 
jis nerūpi. Mums gilių terei
kia, ne ąžuolo; nuo jų mes te- 
tunkam.

— Ką tu čia plepi, neišma
nėle! — neiškentęs atsiliepė ą- 
žuolas. — Kad savo knyslę ga
lėtum pakelti aukštyn, pati pa
matytum, jog ir tų giriamų
jų gilių tu iš ąžuolo teturi.

•

* *

Neišmanėliai plūsta dažnai, 
be jokio reikalo, ir mokslo 
žmones. Neišmanėliai, taip 
darydami, baisiai klysta: jie 
nesijaučia klystų ir tada, ka
da tų žmonių darbo vaisiais 
naudojasi.

■ su- 
me- 

Ąžuolas, jei šaknis iš-

9. KVARTETAS.

*

♦

tikrai 
gyrė?

sakant, gegu- 
Už tai, kad

Už ką, 
tė gaidį 
šis gegutę gyrė.

Kaip čia tas žvirblis išdrįsė-

prisidėję prie L. D. F. darbininkų draugi
jos) dalyvauja suvažiavimuose, kuriuos 
šaukia Centro Valdyba, tie gi darbininkų 
suvažiavimai—§10 Lietuvos Darbo Federa
cijos suvažiavimai nustato veikimo pama
tus, keičia Federacijos statutų ir riša ki
tus klausimus, renka L. D. D. Centro Val
dybų. C. Valdyba renkama iš 7 narių ir 3 
kandidatų vieniems metams (§11).

Išrinktoji Centro Valdyba pasiskirsto 
sau pareigomis (§13), reikale sudaro nuo
latines ar laikinas sekcijas (biurus) įvai
riems klausimams rišti (§14), vykdo visus 
susivažiavimo nutarimus {§16), leidžia L. 
D. Federacijos laikraštį, knygas ir kitus 
spausdinius (§17). Kaip galima įsivaiz
dinti L. D. F. visuotini susivažiavimai 
sprendžia į vai rių-į vairiausius darbininkų 
reikalus ir kitus klausimus riša. Tie viso
kį nusprendimai ir išrišti klausimai nepasi
lieka popiery būti, kadangi L. D. F. turi 
nuolatinį savo vykdomų organų — Centro 
Valdybų, kuri ir rūpinasi, kad visa, kų su- 
sivažiavę darbininkai nutarė, būtų įvykin
ta. Apart to L. D. F. varo nuolatinį kul
tūrinį darbų—ji turi savo laikraštį, kuria
me rišama visokiariopi klausimai liečianti 
darbininkus; kuris parodo darbininkams 
kaip reikia veikti ir dirbti, kuris vienu žo
džiu yra būtinas darbininko draugas. Apart 
laikraščio L. D. F. leidžia ir kitus spauz- 
dinius, knygas, brošiūras, atsišaukimus 
etc.

Šiam darbui varyti atskiros darbininkų 
organizacijos įneša į L. D. F. iždų 30 nuoš. 
nuo savo narių įmokesnio, L. D. F. gali tu
rėti ir kitokio turto (§18). L. D. F. turtas 
valdomas C. Valdybos (§19). L. D. F. ne
sitenkina vien susivažiavimų nutarimų pil
dymu. kaipo savo užduotimi tiesioginėje 
prasmėje; ji taip-gi atstovauja darbininkų 
ekonominiai-kultūrinius reikalus valdžios, 
savivaldybės ir kitose įstaigose (§20) 
ir rūpinasi organizuoti dar nesuorgani
zuotus darbininkus: kuria naujas sų- 
jungas :r a darbų ris. taktiką ats

• v.

ke-Galvojo kartą susirinkę 
turi gudragalviai: pajodžarga, 

, asilas ilgaausis, o- 
žvs plevėsa ir lokys baublys. 
Jie pasitarė sugalvojo visi 
kvartetą sudaryti. Gavo1 na
tų, basą, altą, du smuiku ir, 
susirinkę pašilėje prie vieške
lio, savo menu pasaulio žavė
ti susėdo.

Stygas tranko, brūžuoja, 
trauko, trukšmo daug, bet 
žaismo — nėr ir nėr.

— Sustokit, vyrai, palau
kit! — klykia beždžionė. — 
Kaip čia mes sėdim? Ne, taip 
sėdint, nieko neišeis! Kitaip 
susėsti turim. Tu, lokeli, su 
savo basu prieš altą sėski; aš, 
pirmasai smuikas, prieš ant
rąjį sėsiu, — ir visai kita, ma
tysit, muzika bus mūsų: mu
mis ir šilas neatsidžiaugs, ir

neliai ims suktis!
Paklausę, kitaip susėdo: vėl 

spiegia, džiržgina... Kvarteto, 
vis dėlto, nėr ir nėr.

— Palaukit, manęs, neiš
manėliai, paklausykit — rėkia 
ilgaausis: — turim greta su
sėsti, šiaip nieko neišeis!

Paklausė asilo: pasiraugė, 
pasirąžė, patūpčiojo, greta su
sėdo. Ir vis dėlto, kvartetas 
nieko nelaimėjo — žavėti juo 
nieko nesužavėjo.

Dabar jau iš tikrųjų ėmė 
bartis: plūdosi, purškavo, vi
si vienas kitų kaltino, — tik 
niekas neišmanė, kaip ir kur 
reik sėsti, kad pagaliau kvar
tetas žmoniškesnis būtų.

Jiems besibarant, bestrapa- 
liuojant, lakštingala atskrido. 
Tuoj visi puolė, kaip mokėda
mi, prašyti, kad pamokytų, 
kaip tikrai sėsti reikia muzi
kantams.

— Būk tokia gera,
— turėk, širdelę, ir mums 
kantrybės, pasakyk, kaip čia 
kas padarius, kad tas mūsų 
kvartetas dėmesnis būtų: ir 
natų turim ir stramentij ga
vom, tik nežinom, kaip susės
ti turim, kad ir klausytojų, ne 
vienų žioplių, pilna čia būtų!.. 
Mes, kad ir muzikantai, su
sėsti mūzikantiškai vis dar ne
mokam.

— Kas nori muzikantas bū
ti, tas turi muziką mokėti, tas 
ir geni ausų tur būti, — atsa
kė jiems lakštingala: — o jūs, 
vyručiai, tūpčiokit netūpčiokit, 
sėskit nesėskit, nieko 
kantiška nesudarysit.

vėsio ir piemenėliams, bande
lę ganantiems, ir keleiviams, 
kelių keliaujantiems. Ar ne 
dėl mūsų vienų gražumo pie
menėlės čia dažnai ir aguonė
lę pašoka? Mūsų tarpe anksti 
rytų, aušrelei auštant, ir va
karais, tamselei temstant, ir 
lakštingala čia Dievo pada
rams čiulbauja. Jūs švelnūs 
vėjeliai, ir patys beveik nuo
lat su mumis kalbatės, kai tu
rim noro, jūsų dvelkiami, pa
šlamėti.

Ir mums galėjot dėkui tar
ti, — atsiliepė nedrąsiai iš po 
žemės balsas.

— Kas gi čia išdrįso taip 
niekšiškai kalbėti? — sušlamo 
medyje, jau rūstaudami, la
pai. Kas jūs esat? Kaip jūs 
galėjot išdrįsti taip šiauštis?

— Mes, — iš apačios jiems 
atsakė, — mes, rausdamiesi 
čia tamsoje, jus šeriame. Ar 
gi nepažįstate? Mes esame to 
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šunelis buvo dar jaunas ir 
kvailas. Pamačius tai, vil
kui parėjo į galvų, kad liūtas 
būdamas toks romus, yra, tu
ri būt, nestiprus: ėmęs ir iš
tiesė savo letenų į karaliaus ė- 
riuką.

Vilkui, išdrįsusiam taip sa
vo letenų atkišti, nelaimė at
sitiko:. jis pats pateko į kara
liaus nagus. Liūtas jam, 
prieš sudraskydamas, tiek te
pasakė :

— Žvėreli! Be reikalo tu, 
nusižiūrėjęs į šunelį, tarei, jog 
ir tau aš atlaidus būsiu: jis 
dar kvailas, mažas, o tu jau 
nebe šunytis!

(Bus daugiau) 
(Kauno “Lietuva”)

AUTOBIOGRAFIJA.

muzi-

10. LAPAI IR ŠAKNYS.

jūs žaliuojat. Žaliuokite, vė
sėkite! Bet vėsėdami vieno 
dalyko nepamirškite: nauji 
lapai; jei šaknys išdžius — nei 
medžio, nei lapų nebus.

Vieną gražią vasaros dieną 
medžio lapai, pasikalbėdami 
slėnyje su vėjeliais, gyrėsi sa
vo tankumu, žalumu ir vešlu
mu. Girdamiesi jie, tarp ko 
kita, sakė:

— Ar ne tiesa, jog mes te- 
esame viso šito slėnio grožy
be? Ar tat ne mūsų nuopel
nas, kad šitas medis yra toks 
garbiniuotas, didingas, skės- 
tašakis? Kaip jis atrodytų be 
mūsų, kas juo grožėtųsi? Taip 
sakydami, mes visai nesigi- 
riam, mes tik visų žinomąją

11. LAPĖ IR LIŪTAS.

Lapė, nemačiusi kaip gyva 
liūto, — apie jį daug tebuvo 
girdėjusi, — pirmą kartą susi
tikusi, vos gyva iš baimės li
ko: visa drebėjo, nuo jo šalin 
traukėsi.

Po kiek laiko jai teko ir vėl 
su liūtu susitikti. Bet dabar 
nebe toks baisus jai pasirodė 
liūtas: į jį stačiai žiūrėjo, jau 
nebedrebėjo.

Paskui ir trečią kartą susi
tikti teko. Susitikusi drąsiai 
priėjo, priėjusi ėmė ir šnekė
tis.

*

*

Dažnai ir mes vieno kito bi
jom. sustikę akis statom arba 
drebam, bet arčiau pažinę daž
nai ir šneką su juo randam.

12. LIŪTAS IR VILKAS.

Liūtas, nusitvėręs kur ėriu
ką, pusryčius laikė. Šunelis, 
besisukinėdamas apie kara
liaus stalą, pagriebė liūtui iš -X- - • T ,

I mūsų duoda savo šešėliu pa- dėl to tylėjo, nieko nesakė.

_ ___ __ Į
tiesa pasakosimi Kas kitas be nagij kąsnelį. Žvėrių karalius

ir sunkoka čia buvo gyventi, 
nors ir vargo nemažai prisiėjo 
pavargti, tečiau eiti namon 
dar nenoriu. Bet ten jau ma
no visi pažįstami draugai, Ele- 
nutė nuęjo, einu ir aš. Ačiū 
už vaišes! Su Diev visiems.

M—a.

Savo gimimo neatmenu. Kū- 
: dikiu buvau, visi mylėjo, o aš 
vien rėkiau. Vaiku esant iš
dykau, barti nuo tėvų gauda
vau, o jei gerai prasikalsda- 
vau tai motina ir brūklį paim
davo, o tėvas diržą. Visi tuo
met Juozuku vadino. Iš Juo
zuko į Juozą, Juozelį išaugau. 
Darbą jau dirbau, svietą pra
dėjau matyti, bet jo nesupra
tau. Viskas tik linksma, ma
lonu buvo. Bet tai visa netru
ko praeiti, aš užaugau į vyrą. 
Nuo ryto iki vakarui dirbau, 
tris kartus per dieną valgiau, 
jei nepasitaikė kokios pramo
gos, vakare ėjau į lovą gulė
jau, svajojau, miegojau, sap
navau, kėliaus ir vėl į darbą ė- 
jau. Žmonės akyse gyrė, go
dojo, už akių peikė, liurbiu va
dino. Bet dažniausiai niekas 
nei domos nekreipė, nes visi to
kias pat užduotis turėjo kaip ir 
aš. Pradėjau senti, mažiau 
valgyti, sunkiau vaikščioti, 
pirmiausiai plikė pasirodė, po- 
tam likę papuošai pražilo. Juo 
tolyn juo sunkyn. Kur einu 
čia miegu, ir vis pavargęs, vis 
neišmiegojęs. Gražieji sapnai 
praėjo, vien tik nususieji 
vaidinos. Matyt savo vaišes 
užbaigiau ir dieną po dienos 
reiks keliauti namon. Nors

(Paskelbimas)
VIEN TIK GERA IR TEI

SINGA.

Mrs. Mary Stiller rašė mums 
iš Santa Rosa, Calif. 1 d. sau
sio: “Trinerio Amerikinis E- 
liksiras iš Kartaus Vyno tai 
mano vaistas, kurį aš labai 
augštai kainuoja. Kenčiau nuo 
galvos skaudėjimo neapsaky
tai, o tas vaistas pagelbėjo 
man. Taip-gi gerai miegu jį 
vartodama, negu ką kitą ei
nant gulti, o kiekvienas ži
no, jog miegas sudrūtina ge
riausia už viską, ypač senes- 
niame amžvje. Jei tat verta 
paskelbimo, aš pilnai esu pa
tenkinta. Tikrai, vien gera 
ir teisinga supažindinti visus, 
kurie kenčia nuo tų jau egalių 
su puikiomis Trinerio Ameri
kinio Eliksiro' iš Kartaus 
Vyno pasekmių. Reikalauk 
pas savo aptiekininką ar vais
tų pardavėją tos ištikimos gy
duolės ir pamėgink taip-gi Tri
nerio Angelica Bitter Tonic, 
kuris yra nepalyginamas at
gaivinimui ir sukėlimui ener
gijos. Josepli Triner Compa- 
ny, 1333-43 S. Asrland Aver 
Chicago, III.
(Copyrigth. 1919 by .Toseph Triner CoJ

Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygą už 
25 centus ar 50 centų dovanų. 
Gera proga. Naudokitės jąja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininką” į Angliju, 
kreipkitės šiuo adresu:

A. K. MAŠINAUSKAS, 
321 Lincoln Avė., Rockford, m

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

kirų organizacijų (§21, 22); L. D. F. taip
gi moksliniai gvildena darbininkų padėties 
klausimus ir renka tam dalykui statistines 
žinias (§23).

Reikia pažymėti, kad L. D. Federa
cija jau Lietuvoje įgijo sau pilnas piliety
bės teises ir jomis naudojasi kaipo kiekvie
nas juridinis asmuo (§24).

Čionai mes trumpai peržiūrėjome svar
besnius Lietuvos Darbo Federacijos statuto 
paragrafus. Galima jau dabar susidaryti 
bendras vaizdas, kas tai yra toji L. D. Fe
deracija ir kam ji reikalinga bei kokia iš jos 
nauda gali būti darbininkams. Labai aiš
ku, kad tų; darbininkų nauda ir pačios L. 
D. F. užduočių bei siekinių įvykinimas pri
guli nuo pačių darbininkų susirūpinimo sa
vo reikalais. Kuo daugiau darbininkų bus 
organizuotų, kuo daugiau atskirų darbinin
kų organizacijų ir sąjungų prisidės prie L. 
D. Federacijos,—tuo arčiau tas L. D. Fe
deracijos tikslas—pagerinti darbininkų me
džiaginį ir kultūrinį būvį—bus prie savo į- 
gyvendinimo.

Mes matėme pradžioje šio straipsnio, 
kad Lietuvoje netiek jau maža yra darbi
ninkų, kaip paprastai manoma. Ir Lie
tuva nors ūkininkų-valstiečių šalis, bet vis
gi turi gan žymų skaitlių darbininkų. Šie 
darbininkai, kaip matėme ir kaip supran
tama yra, gyvena labai 'blogai ir varguo
se kelia, varguose gula... Tokia padėtis, 
kada šalies piliečių dalis turi rūgoti savo 
likimu ir veltui laukti gerovės saulutės už
tekant, yra jau senai nepakenčiama. Ši 
sunki darbininkų padėtis turi būti pamai
nyta žmoniškesnių gyvenimu, ir darbinin
kui turi būti duota teisė ramiau atsidusti 
ir maloniau gyvenimo dienas leisti. Tų tei
sę darbininkas tik pats gali pasiimti, nes 
nieks jam jos neduos. Kiekvienas (nekal
bu apie išimtis) savo reikalais rūpinasi. 
Tad ir darbininkas turi pats savo reika
lais pasirūpinti. Visų gi Lietuvos var
go žmonių-darbininkų reikalai vienodi — 
pagerinimas medžiagini'/ ri dūrinio sa

vo būvio,—tad visiems liekas jungtiesi į 
vienų organizacijų-organizacijų ir santarin- 
gai kovoti už savo teisingus reikalavimus. 
Toji darbininkų organizacijų-organizacija 
ir yra—Lietuvos Darbo Federacija.

Dar šiek tiek išdrįstu pavarginti skai
tytojus ir pakalbėti apie šios organizacijos 
— Lietuvos Darbo Federacijos organų-laik- 
raštį.

IV. Darbininkas.
Leisti krikščionių pasaulėžvalgos laik

raštis lietuvių kalboje—darbininkams su
manytas dar vokiečių okupacijos metu. Šis 
sumanymas paeina iš a. a. Vytauto En- 
dziulaičio darbuotės Kaune 1918 metuose. 
A. a. Vytautui Endziulaičiui, kuris visų sa
vo siela ir sveikatų buvo pašventęs varguo
lių ir darbininkų reikalams, sumanymas 
vesti laikraštį darbininkams nepavyko. Ne
leido jam tai iš vienos pusės vokiečių oku
pacija, gi iš antros pusės, jis, vokiečių o- 
kupacijai pakrikus, jau neturėjo laiko. Jo 
skaisti ir prakilni siela apleido šį pasaulį. 
3918 m. lapkričio 30 diena krikščionių dar
bininkų ir darbuotojų bus minėtina. Šių 
dienų apleido jų tarpų a. a. Vytautų, ku
ris tiek daug pamylėjo, kuriam tiek maža 
jo begalinių sumanymų pavyko įkūnyti. Jis 
mirė, bet jo siekimai ir idealai gyvena!.. 
Jo sumanymas leisti laikraštį, vardu “Dar
bininkas” stojosi kūnu tik metams prabė
gus jam numirus. 1919 m. lapkričio 30 die
nų pirmasai “Darbininko” (Kaune) nume
ris aplankė darbininkų bakūžes... Šis dar
bas jau teko įvykinti naujai organizacijai. 
Ši nauja organizacija t. y. Lietuvos Darbo 
Federacija pradėjo 1919 m. lygiai—30 d. 
leisti “Darbininkų”, kaipo savo savaitinį 
laikraštį. Kaikurie Amerikos lietuviai dar
bininkai ir veikėjai jau turėjo progos pa
matyti šį naujų darbininkų laikraštį. Jau 
man pačiam teko skaityti iš “Darbininko” 
paskelbimo, kad atėjo šio laikraščio iš Lie
tuvos 1 ir 3 num. Šiame paskelbime pa
dalyta didelė taisytina klaida. Paskelbta, 
kad "D O / 7/ • • ‘ / ri’S’ i > .1 > i f* .' y t k n-

kščionių-demokratų organas (ar laikraš
tis). Čia yra didelis apsirikimas ir netie
sa. “Darbininkas” (Kaunas) niekuomet 
dar tokiu nebuvo ir, kiek man žinoma, ne
mano būti. “Darbininkas” yra darbininkų 
laikraštis ir jį leidžia, kaipo savo savaitinį 
organą, darbininkų organizacijų susivieni
jimas—Lietuvos Darbo Federacija,—o su
visai ne krikščionys-demokratai. Būtų tei
singa pasakius, kad “Darbininkas” yra 
krikščioniiį-darbininkų laikraštis, kadangi 
L. D. F. yra krikščioniška organizacija. 
Tuo reikalu tiek. “Darbininkas” (Kau
nas) eina kartą į savaitę ir sulyginus su a- 
merikiečių “Darbininku” atrodo labai ma
žas. Kame gi priežastys? Aš manau, kad 
amerikiečiai darbininkai supranta. Lietu
vos darbininkai išvarginti yra pasaulinio 
karo, vokiečių žiaurios 4 metų okupacijos, 
bolševikų užplūdimo, lenkų plėšimui ir vi
sos eilės karo nelaimių, neišsigali leisti sau 
didesnį laikraštį (arba dažniau). Jie 
džiaugiasi, kad ir toksai jų draugas-laik- 
raštis sugeba jų leidžiamas išsilaikyti. Kar
tu sunku daug kas padaryti. Lietuvos dar
bininkai tikisi pamažu sudėti savo L. D. F. 
reikalingų išteklių ir kiek gyvenimui pa
gerėjus susilaukti sau didelio laikraščio, ku
ris eitų kasdieną ir duotų kuodaugiausiai 
žinių, kas dedasi Lietuvoje ir plačiame pa
saulyje, kaip gyvena darbininkai ir kovoja 
už savo būvio pagerinimų. Reiika manyti, 
kad ateis laikas, kuomet “Darbininkas” 
lankysis kiekvieno rankpelnio pastogėje ir 
bus jo mylimiausis ir laukiamas svečias, ku
ris mokės ir papasakoti apie žmonių gyve
nimų ir pamokinti kaip gyventi ir varguose 
paguosti ir linksmybėje kartu džiaugtis. Ir 
dabar “Darbininkas” yra darbininkų lau
kiamas svečias. Jis jiems ir žinių duoda ir 
patarimų ir kūno ir sielos reikalais rūpina
si. Jis pamoko, kaip reikia gyventi, kad 
čia žemėje tinkamai pragyvenus ir amžiny
bei surinkus savo sielai daug turto, kuris 
nei surūdija, nei jį kandys naikina.
1920 m. vasario 9 d. Fribourg.
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KAS PREZIDENTUOS 
PO WILSONO.

DARBININKAS

kiek kapitalistinėms parti
joms, jei turėtą kokį nors 
Hooverį kandidatu ir jei di
džiąją darbininką organi
zaciją vadai jį remtą. Gi 
dabar Gompers, stovįs prie
šakyje didžiausios darbinin
kiškos organizacijos — A- 
merikos Darbo Federacijos, 
tebsilaiko nuo tiesioginio 
stojimo politikom O jis y- 
ra ne be pritarėją.

KOKS BUS LIETUVOS 
SEIMAS.

KAS GIRDĖTI UETUViy KOLONUOSE. NEW BRITAN, CONN.

CICERO, ILL.

Paikos misijos priėmimas.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas yra dauggalintis as
muo. Dabar Europos vals
tybių karaliai neturi tiek 
galios, kiek šios šalies pre
zidentas. Dabar, kuomet I- 
•aJijos, Francijos ir Angli- ■ 
jos vien premierai figūruo
ja, tai Amerike augščiau- 
aia stovi prezidentas. Na- : 
■faliniuose gi reikaluose tai ir 
mažmožiais žmonės kar
tais kreipiasi į preziden
tą. Jei kur labai daug uodų 
pri vysta, arba vabalai kur 
taimeriams ima j eibes da
ryti, arba krokodiliai palei 
Mississippi perdaug įsidrą
sina. arba Meksiko banditai 
rubežiu perlėkę, apiplėšia 
gyventojus, arba užsitęsia 
kur streikas, tai vis tokiuo
se atsitikimuose šaukiamasi 
į prezidentą. Tad labai svar
bu istatvti i Baltuosius Rū- i 
mus atsakantis asmuo.

Šiemet pripuola preziden
to rinkimai. Tas įvyks atei
nantį lapkričio pirmą utar- 
ninką. Vasarą bus partijų 
konvencijos ir jose nomi
nuos savo kandidatus. Po 
to užvirs, užkunkuliuos A- 
merikos gyvenimas.

Socijalistų partija rodos 
bus pirmutinė, kuri laikys 
savo konvenciją būtent ge
gužio 8 d. Ji bus pirmuti
nė nominuoti kandidatą, bet 
paskutinė gavime balsų.

Darbo Partija turės kon
venciją Chicagoj liepos 4 d.

Didžiosios partijos — re- 
publikonų ir demokratų dar 
nepaskelbė, kada seimuos. 
Neigi iškišo savo kandida
tų.

Kas galės laimėti1? Nėra 
reikalo statyti pavojun savo 
pranašiškos reputacijos. Bet 
štai kas galima pastebėti. 
Daroma pastangos nomi
nuoti Hooverį. Tik bėda 
jam, kad jam nepatinka 
nei viena iš dviejų didžiųjų 
partijų. Be to jis sako, kad 
už save neagituosiąs, savęs 
nerekomenduosiąs, bet jei 
piliečiai jo norėsią, tai jis 
sutiksiąs kandidatuoti. Ho
overį labai remia “The New 
Republic”, reiškia jį remia 
Amerikos liberalai. Hoover 
turi ypatingą šansą tuo, 
kad jis pagarsėjęs labai pla
čiai. Wilson ir Hoover, tai 
žinomiausi amerikonai na
mie ir užsienyje. Hoover su 
savo rėmėjais turbūt išeis su 
kokiuo nors non-partisan 
■usistatymu, ir nesiri^ nei 
su rppublikonais, nei su de
mokratais.

Darbo Partija bus nauju- 
kė prezidentinėj kampani
joj. Jos kampanijai nerei

Už mėnesio (bal. 14-15) 
bus rinkimai į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą. Dabar 
ten verda rinkimų kampa
nija. Lietuvos žmonės yra 
patyrę bolševikų gerovių, 
gavę pamėginti socijalistų 
(Sleževičiaus) valdymo. Ga
lėjo aiškiai pamatyt; ką jie 
daro būdami, prie valdžios 
vairo. Todėl išrodytų, kad 
Lietuvos žmonės žinos už ką 
balsuoti. Bet žinome, jog 
socijalistai veidmainiavimo 
meistrai. Nesusipratėliams 
jie netik moka pasisaky
ti nesą priešingi nei tiky
bai, nei Bažnyčiai, nei 
dvasiški j ai, o išleisti ir kny
gelę nurodančią, būk kata
likas gali būti socijalistų. A- 
merikos lietuviai privalo da
ryti viską, kad bent kiek 
prisidėti prie laimėjimo Lie
tuvos krikščionių demokra
tų. Siųskite rinkimų kam
panijai aukas per L. D. S. 
Centrą, siųskite tiesiog sa
viškiams kuodaugiausia 
knygelių, laikraščių ir pa
raginimų už ką balsuoti ir 
už ką ne.

Atsišaukimas

AMERIKOS LIETUVIAI!

SUTEIKITE MŪSŲ KARŽY
GIAMS ŠVIESOS SPIN

DULIŲ!

Mūsų kolonijos lietuviai 19 
d. vasario susilaukė Lietuvos 
Misiją. Giliai įsibriežė jų kal
bos į žmonių širdis. Dar ir po 
šiai dienai daugelis pasakoja 
savo įspūdžįas_tiems, kurie ne
galėjo sutilpti svetainėje.

Lietuviai savo akimis nega
lėjo tikėti, kad prieš savo akis 
jie mato Lietuvos viešpatijos 
buvusį ministerį p. Vileišį ir 
Majorą Žadeikį. Po caro val
džia, anot sakmes, žmonės 
prie augštų valdininkų ištolo 
net per devynis varstus nepri
eidavo, 
atstovai, 
maloniai ištiesę ranką, svei
kinosi ir su pūslėta darbinin
ko ranka, ir su šeimynų auklė
tojoms ir su inteligentais ir 
su mergaitėmis. Nevienas sa
vo sieloje manė: ,‘Dieve, koks 
tai yra skirtumas širdžių tarp 
rusų ir tarp lietuvių valdinin
kų”!

Majorą Žadeikį lietuviai 
pamėgo.

Gerb. Majoras Žadeikis pa
liko ciceriečių širdyse neišdil
domą įspūdį. Savo pasielgi
mu jis pasirodė esąs ne vien 
kaipo Lietuvos valdininkas ir 
karžygis, bet taip-gi prakil
nios širdies ir demokratingo 
būdo asmuo. Moterų Sąjun
gos 2-ra kuopa per savo atsto
vę p-lę B. Šlegaitę įteikė gerb. 
Misijai pluokštą rožių (Ame- 
rican beauties).

Prakalboms pasibaigus, kuo
met žmonės buvo jau prasi- 
skirstę, p. Žadeikis paėmęs tas 
rožes, skainiojo po vieną ir 
mėtė mergaitėms. Viena rožė 
nukrito tūlai žilaplaukei ant 
kelių. Jos veidas nušvito ir 
pakėlusi tą gėlę prispaudė prie 
savo drebančių lūpų — gi aky
se blizgėjo ašaros. Mergaites, 
kurios pagavo rožes, jautėsi 
laimingomis. Reikia suprasti 
žmonių pagarbą ir meilę linkui i 
Lietuvos atstovi], kad ne tik 
gautas rožes, bet ir nukritu
sius lapelius ir tuos žmonės su
rankiojo ir laiko savo knygo
se atminčiai, tarsi didžiausią i 
brangenybę.

Gi tą vakarą gerb. 
be jokių ceremoniją

vyčių mergaičių, mes turime 
didei gabią veikėją vytę p-nią 
Račkienę. Ji nors mažytė at
vežta tapo iš Lietuvos, vargiai 
gal atsimena savo gimtinės 
gamtos grožę, bet aiškiai ma
tyti, kad jos gyslose teka lie
tuviškas kraujas, už tėvynę ji 
rodos gatava net savo gyvastį 
atiduoti. Kiti vyčiai, kaip 
tikri artileristai suplukę dirbo 
prie didžiųjų mortarų, leido į 
padanges raketas — orinius 
saliutus. Jie taip-gi daug pri
sidėjo prie dekoravimo svetai
nės.

Bonų pirkime, vyčiai savo 
quotą jau su kaupu išpildė. 
Visi vyčiai jau yra nusipirkę 
bonus. Net beturčiai universi
teto studentai ir tie skolintais 
pinigais pirko bonus! Lietu
vių Moterį] Są-gos ir L. D. S. 
kuopų nariai taip-gi pavyzdin
gai darbuojasi L. L. bonų rei
kale.

Ciceriečiai, mes iškėlę velia- 
vą^ nenuleiskime ją žemyn! 
Visi išvieno su spragilais kal
kime, kad būtų Lietuvai duo
nos. Skolinkime Letuvos val
džiai pinigus patys ir kitus ra
ginkime kad skolintu!

‘P. G.

EAST ST. LOUIS, ILL.

LDS. 36 kp. laiko mėnesi
nius susirinkimus kas trečias 
nedėldienis mėnesio. Draugai 
ir draugės, malonėsite patė- 
myt ir nepamiršt ant susirin
kimo apsilankyt,
susirinkimas įvyks 21 
Būti} geistina, kad visi 
lankvtūt, nes turim 
reikalą apsvarstyti.

Rašt. B. Matulevičiūtė.

Sekantis 
kovo, 
atsi- 
daug

BALTIMORE, MD.

14 d. kovo bus laikytas mė
nesinis L. D. S. susirinkimas 
4:30 vai. po pietą šv. Alfonso 
salėj. Jau du mėnesiai kaip 
laikėm susirinkimą, už tai vi
si nariai privalo ateiti, nes rei
kalą turim daugybes aptarti 
ir taip-gi naujų narią nepa
mirškite atsivesti. Mes kata
likai turim vienytie, kad ko
kie ten bolševikai nuduodan- 
čiais. darbininkų užtarėjais 
mus už nosių nevedžiotą. Kuo 
daugiau susiorganizuosime, 
tuo drūtesni būsime prieš prie
šus.

Kp. Rast. A. B.

WATERBURY, CONN.

giausia iš priežasties biaurous 
oro: lijo, snigo ir pustė. Pra
kalbos buvo surengtos Lietu
vos paskolos reikale. Kalbė
jo Mastauskas, Lietuvos misi
jos ingaliotinis. Nurodinėjo 
dabartinį Lietuvos padėjimą, 
kad yra greitai reikalinga Lie
tuvos valdžiai piniginė pagal
ba. Ragino ir kvietė žmones 
pirkti Lietuvos Laisvės Pasko
los bonus.

Paskolos stoties rast.

rengti ant minėtos dienos, i- 
dant neužkenktūmėm vieni ki
tiems.

Valdyba.

LINDEN, N. J.

RACINE, WIS.

Atviras laiškas “Sandarai”.

Lietuvos kariuomenė, savo 
ir priešo kraują liedama, di
džiausiomis pastangomis bei 
vargais išvijo iš Lietuvos bol
ševikus ir vokiečių bei rusą 
bermontininką plėšikus.

Lietuvos kariuomenė nelei
džia amžiniems Lietuvos prie
šams, gobšiems lenkams gi
liau Lietuvon veržtis, kad 
mus visai pavergtą ir mūsų 
žmones dar labiau plėštą ir vėl 
juos į vergijos pančius pančio
tą.

Lietuvos kariuomenė apgy
nė ir gina mūsą brolius ir ją 
turtą.

Lietuvos kariuomenė jau iš
kovojo Lietuvai garbingą var
dą ir visam pasauly garsą.

Bet Lietuvos kariuomenei 
reikalinga ŠVIESA, reikalin
ga, kad NEI VIENAS LIE
TUVOS KAREIVIS NELIK
TŲ NEPAMOKYTAS SKAI
TYTI IR RAŠYTI, kad ne
grįžtą namo neprasilavinęs. 
Gana tamsos mūsą brangioj 
Tėvynėj!

Todėl kieno širdis dar gy
va, kieno širdy dar tvaksi tė
vynės meilė, PADEKITE 
ŠVIESTI MŪSŲ KAREI
VIUS: siųskite jiems knygą, 
siųskite auką pinigais, už ku
riuos bus perkamos karei
viams knygos, nes dabar, ka
da nutilo Lietuvos frontuose 
kovos, pradėta uoliai šviesti 
kareiviai: steigiami jiems kny
gynėliai, mokyklos, daromos 
paskaitos, didinama ją laik
raštis “Kariškią žodis”

Ciceriečių ūpas pakilus — jie 
veikia.

Ši jaunutė ir mažutė koloni
ja negali pasigirti skaitliumi 
lietuvišką šeimyną. Ją čia 
randasi nedaugiau 400. Krau- 
tuvninką ir-gi vos tik keletas. 
Bet ant tautos aukuro Ciceros 
lietuviai proporcionaliai imant 
paklojo daugiau negu bile kuri 
kolonija Amerikoje. Jau iš
parduota L. L. boną už apie 
$16.000. Tai dar ne galas...

Didžiuma Cicero lietuvi ą 
šventai pildo ir moka pildyti 
pilietiškas priedermes. Jie jau 
ne kartą stojo į ekzaminus ir 
išdavė kvotimus su augštu 
laipsniu. Ypatingai jaunimai 
susispietęs į Lietuvos Vyčią 
14-tą kuopą užsipelno pagar
bos. Nebuvo nei vieno pra
kilnesnio Ciceroje darbo prie 
kurio Vyčiai nebūtą prisidėję. 
Štai kad ir prie pasitikimo Mi
sijos, Vyčiai milžiniškus dar
bus nuveikė. Vyčiai pirmuti
niai sumanė iluminuoti parodą 
bengališkomis ugnimis ir pasi
tikti Misiją su tinkamais mili- 
tariniais saliutais. Toje iškil
mėje dauguma vyčią dalyva
vo Suv. Valstiją kareivią uni
formose. Priešakyje parodos, 
vytės nešė tautos emblemas, 
romėniškas ugnis ir tt

Reikia pažymėti, kad tarpe

Nedėlioję, 14 d. kovo Lietu
vių parap. bažnyčioje prasidės 
40 vai. atlaidai ir trauksis iki 
utarninko vakarui. Kaip gir
dėjau iš vietos klebono kun. 
S. E. Kolesinskio, tai daugybė 
svečių kunigų šiais metais pa
sižadėjo atsilankyti iš Cliica- 
gos ir apielinkės kolonijų. Be 
abejonės bus iš Chicagos ga
bių pamokslininkų. Tad šir
dingai meldžiame atsilankyti 
iš visi] apielinkės miestukų ant 
iškilmingi] atlaidų ir atlikti 
sTTkiu velykines pareigas ir sy
kiu pasiklausyti gabių pamok
slininkų pamokslų.

Tnojaus po velyki], pirmą 
nedėldienį, Šv. Cecilijos Cho
ras ir L. Vyčių kp. rengia 
gražų dideli teatrą su daino
mis. Jau senai rengiasi, bet 
i: ntytis bus vienas iš gražiau
sių teatrų su dainomis, nes 
rengėjai visas pastangas deda, 
kad puikiausia atliktas būtų 
darbas. ' .

Čion tuo tarpu darbai gerai 
eina ir oras geriausias: nei šil
ta, nei šalta.

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir čion jau senai sutverta sto
tis bonų pardavinėjimui, ku
rio-' pirm, yra gerb. klebonas 
S. E. Kolesinskis.

Pereitų nedėlią LDS. kuopa 
bu\o parengusi metinį apvaik- 
šč'« ; imą tautiškos dienos. Pir
miausia buvo atgiedota Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Pas
kui p. J. Alekna trumpai ir 
karštais žodžiais paaiškino 
svarbumą dienos. Toliaus se
kė programas — deklamacijos, 
prakalbos, vaizdelių iš Lietu
vos atvežtų rodymas. Viskas 
p rai nusisekė.

Ten buvęs.

“Sandaros” No. 9 randasi 
korespondencija iš Racine, 
Wis. po kuria pasirašo R—tis. 
Be kitko rašo:

“Pas mus kaip užėjo ant ko
munistą medžioklė, tai tūli 
didvyriai nežinodami kur din
gti ir kad savo kailį paslėpus, 
daro klebonui gerą biznį. Pir- 
miaus buvo parapija ant ban- 
kruto krašto, o dabar kaip iš 
pieno plaukia”.

Šiuomi griežtai reikalauja
me, kad “Sandara” išduotą 
viršminėto korespondento pa
vardę ir jo adresą, nes mela
gingas šmeižtas negali pasilik
ti, bet kad būtą prirodyta fak
tiškai: kokiu būdu klebonas 
arba parapija daro su komu
nistais kokį biznį.

Atsakymo laukiama iki ko
vo 20 d. 1920 metą. Jei nebus 
reikalavimas išpildytas, tai a- 
pie šmeižtą bus pranešta, kam 
reikia.

J. Kesminas.

BRIGHTON, MASS.

Svečias.

C. BROOKLYN, N. Y.

L D. S. 10 kuopa laikys su
sirinkimą šv. Jurgio par. sve
tainėje, sekmadienyje, kovo 14 
d. 12:30 vai. p. p.

Gerbiamieji nariai, malonė
kit susirinkti; be abejonės tu
rėsim svarbią reikalą apkalbė
ti.

Ga! ne visi C. Brooklyniečiai 
žinote, kad čia jau yra susi
tveręs komitetas, kuris laiko 
susirinkimus kas ketvergas 8 
vai. vakare 207 York gi. ir 
pardavinėja Lietuvos Liuosy- 
bės bonus.

Skolinkime pinigus Lietu
vai! Nepaisykime tokią žinią, 
kurios gal tik melagystes arba 
perdaug iškreiptą kokią pa
pirktu reporterią. Mes žinom, 
kad priešą gaujos tykoja mu
są apsileidimo ir mūs tautos 
praradimo.

Rep.

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvos Vyčių 3 kp. turėjo 
apvaikščiojimą tautiškos šven
tės — Šv. Kazimiero 4 d. kovo 
vakare šv. Kazimiero mokyk
los svetainėje. Buvo įdomių 
veikalėlių perstatyta. Taip-gi 
šv. Kazimiero mokyklos moki
niai vienų veikalą perstatė 
vardu “Kryžiai ".Po tam gerb. 
kleb. kun. J. J. Kaulakis kal
bėjo.

Po tam buvo padaryta ko- 
lekta Tautos Fondui. Nors 
publikos nelabai daug tebuvo, 
bet matyti, kad atjaučia tą už
manymą.

Gerb. kun. J. J. Kaulakis au
kojo $25.00.

Po $5.00: P. Danilaitis, J. 
Bakeris, V. Varvalis, Kaz. 
Ki sielis.

Povilas Klusas $3.00.
Po $2.00 i Kun. J. Valančiū- 

nas, p. Stankus, St. Žvygaitis, 
K. Aršilis, P. Poškienė, A. 
Meškauskienė, J. Radziulis, P. 
Staknis.

Viso labo buvo $78.91.
Puikiai nusisekė viskas. Pu

blika buvo užganėdinta.

LDS. 22 kp. laikytame susi
rinkime 5 d. kovo nutarta 
daug svarbių dalykų. Buvo iš- 

(duotas raportas delegatų, ku- 
i rie dalyvavo apskričio suva
žiavime Cambridge. Mass. Iš 
raporto pasirodė, kad L. D. S. 

i Naujosios Anglijos suvažiavi
me daug svarbių dalykų nu- 

I tarta. Raportą susirinkimas 
’ vienbalsiai priėmė. Toliau nu
tarta surengti svarbias pra
kalbas L. D. S. labui, kada tik 
bus patogiausias laikas. Taip- 
pat 22 kp. nutarė L. D. S. na
mo boną iš kp. iždo papirkti. 
B. Ajauskas, kp. pirm, paaiš
kino namo svarbą ir ragino, 
kad kožnas kp. narys pasipirk
tų, nors po vieną boną, o kas 
išgali ir po daugiau. Tą vaka
rą išparduota namo bonų už 
$400. Patartina, kad 22 kp. 
nariai neatsiliktų nuo kitų ko
lonijų.

i

V. S.

MAIZEVILLE, ILL.

Lakštingola.

CAMBRIDGE, MASS.

A L. R. K. Mot. Są-gos 53 kp. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą vasario 15 d. Nors mūsų 
kuopelėj nedaug narių, bet vi
sos, kurios tik susipažinę su 
šios brapgios organizacijos rei
kalingumu ir naudingumu. 
Nutarta veikti ateityj ir tiki
masi jog ir tos moterėlės, ku
rios kenkia ir kitas atkalbinė
ja iš mūsų tarpo bei mūsų kuo
pelės nares, o šaukdamos ir 
siūlydamos kokią liberališką 
laisvamanišką vienybę, susi
pras ir ateis ir prisirašys prie 
mūsų, o mes katalikės mote
rys ir merginos neturime jų 
klausyti ir prie tos Vienybės 
eiti, o tik mes turime žiūrėti 
katalikų Vienybės, tai Fede
racijos. Ir kur tik mes pa
žvelgsime, tai visur mūsų dar
bai atlikti su didžiausiu pasi
sekimu, nes mes Dievui ir tau
tai. Štai šio susirinkimo nuta
rimai: Nutarta paskirti auką 
$10 iš kp. iždo dėl Liet. Raud. 
Kr. Rem. vietinio skyriaus, ku
riuos priduos komisija — M. 
Kazakevičienė ir V. Mičiuliu- 
tė. Taip-gi mūsų kuopelės be
veik visos narės darbuojasi 
dėl L. R. Kr.: mezga svederius 
ir pančekas ir tt. Nutarta su
rengti prakalbas ir linksmą 
vakarėlį, kokio šioj kolonijoj 
da nebuvo. Nutarta užkvies
ti didžiai pasižymėjusias y- 
patas veikime, tai Raseinių 
Magdę. Sąjungietės ir-gi per
statys du veikalu: “Dvi Kū
mutės” ir “Girtuoklė su Blai
vininku”. Dėl surengimo pra
kalbų ir šio vakarėlio išrink
ta komisija iš Ag. Liudvinai- 
tienės ir p-lės V. Mačiuliutės ir 
tikimasi, jog bus surengta tuoj 
po Velykų, 11 d. balandžio ir 
užimta svetainės. Taip-gi tu
riu pažymėti, atsiliepiant į vi
sas Lindeno lietuves moteris 
katalikts kviesdama, kad 
kiekviena, kuri tik norėtų pri
sirašyti, tai dabar ir geriau
sia proga prigulėti prie Mote
rų Sąjungos. Pažiūrėkit gerb. 
kokia nauda iš prigulėjimo 
prie Są-go. Prigulinčios narės 
į Apsaugos sk. gauna $150 po
mirtinės, o’ prigulinčios į Pa
šalpos skyrius gauna: po $5. 
ir po $10. į savaitę. Be to gau
na organą “Moterų Dirvą”.

Norinčios gauti informacijas 
pagal Są-gos konstituciją, 
kreipkitės prie kuopos rašti
ninkės Ag. Liudvinaitienės, 
Wood Avė., palei Town Hali, 
Linden, N. J.

Sąjungiete.

X

Pranešimas.

DŽIO” REDAKCIJA, arba 
atiduokite į mūsą Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai 
pažymėjus, kad jie persiųstų 
“Kariškių žodžio” Redakci
jai.

Broliai 
gailekite 
šviesos!

amerikiečiai, nesi- 
mūsų kariuomenei

BALTIMORE, MD.
Tai bent draugija.

Pastaruoju laiku pasirodė 
Šv. Jurgio dr-jos vieši apgarsi
nimai. Kokios jos išlygos! Be 
kitko sako: “Ši draugija yra 
sutverta ant tikrą krikščioniš
ką pamatą, bet nei vieno ne
varžo: gali priklausyti visi.” 
Tai vadinasi iš tokios drau
gystės nei avinas, nei asilas. 
Didžiausia gėda mūsą šv. Jur
gio dr-jai, kad keliems iškry
pėliams davėsi padaryti pagal 
savo norą, ir dabar toji dr-ja

Vasario 29 d. nedėlioj gerb. 
kun. Valaitis pagarsino baž
nyčioj susirinkimą 4 vai. po 
mišparų Lietuvos bonų plati
nimo reikale. Žmonių susirin
ko nedaug, bet vis-gi pavyko 
sutverti komitetą. Perstatyta 
ir išrinkta šie: pirm. — Mari. 
Dumbliauskas, ižd. — Juozas 
Milutis, rašt. — Ant. F. Lau
ru sevičius.

Mūsų gerb. kleb. inešė, kad 
surengti prakalbas Gilbertone 
5 d. kovo, kur atsilankys kal
bėtojas p. Mastauskas. Kvie
čiami visi lietuviai ir lietuvės 
prisidėti .ir paremti šią pirmą 
Lietuvos paskolą

J. Velička sutiko nelaimę 
mainose, puldamas iš viršaus. 
Gaila, kad negalėdamas priis- 
dėti prie pasidarbavimo Lietu
vos paskolos labui, bet tikima
si, kad vis parems jam gali
mais būdais, nes jis labai uo
lus veikėjas.

A. F. Lietuvos Sūnus.

Šiuomi pranešam dr-jom ir 
kuopom idant nerengtų nei 
jokių programų 11 d. balan
džio 1920 m., nes dr-ja Nekal
to Prasidėjimo Panelės Švč. 
rengiasi prie iškilmingo ap- 
vaikščiojimo 10 metų savo> gy
vavimo sukaktuvių. Rengia
mas yra didelis programas, to
dėl gerb. dr-jos ir kuopos ma
lonėkite savo programų ne-

NEWARK, N. J.

Vietinis L. R. Kr. Rėmėją 
skyrius laikys mėnesinį susi
rinkimą 14 d. kovo š. m. 3:30 
vai. po pietą Šv. Jurgio salėj. 
Visus narius ir prietelius nuo
širdžiai rašome dalyvauti. Su
sirinkimas yra labai svarbu-: 
daug įdomią dalyką reikia ap
tarti.

S. J. M.

GILBERTON, PA

Kovo 5

ALEKS. KRENČIUS,
L. D. S. Chicagos Apskričio pirmininkas, žymus ir trim- 
tas veikėjas Cicero, IU. Treti metai yra nut. ra&tinin- 
ku L. D. S. 49-tos kuopos. Duosniai aukauja tautos ir 

niems reikalams.
...



PITTSBURGH, PA.

Dvejos prakalbos.

Vasario 29-tą š. m. į šią ko
loniją užsuko p. J. K. Milius, 
narys Lietuvos Militarės Misi
jos Suvienytose Valstijose. 
Nors oras buvo labai nepato
gus, labai šaltas ir prakalbos 
ruošta greituoju, klausytojų 
prisirinko apstus būrys ir au
kų minėtos Misijos reikalams 
sumetė $117.20.

Aukojo sekanti asmens:
K. Stulga $10.00.
Po $5.00 :i Kazys Caras, P. 

Masandukas, F. Pikšris, M. 
Stankevičius, M. Blažaitienė, 
J. Černiauskas. Kastas Stra
vinskas, Ona Kinderienė.

V. Kaupinis $4.00, kun. J. J. 
Sutkaitis $3.00.

Po $2.00: Juozas Paleckis, 
Juozas Petrauskas, A. Stučka, 
Ignas Raškevičius, S. Bagurs- 
kas, A. Rimkūnas, K. Kun
drotas, V. Slančiauskas, J. 
Radziukinas, Kastas Račkaus
kas, V. Daunoras.

Po $1.50: Bronis Gaidys, Ig. 
Balčius, Jonas Aleksionis, J. 
Zinkus.

Po $1.00: Tadas Andriuška, 
Kazys Aleliūnas. Juras Di- 
čius, J. Kuizinas, V. Tarielius,
J. Šliupas. Zigmas Jasiukonis,
K. Juozokėnas, Kastas Pet
kus. A. Zalieckas, A. Butkus, 
D. Longinas, A. Grušauskas, 
Kazė Bižiūtė, J. Barčiauskas, 
J. Vasiliauskas, P. Kazlaus
kas. A. Radziukvnas, J. Mi
lius, J. Naujalis, A. Sutkai- 
čiutė, B. Lapeika, I. Makara- 
vičius. J. Jereminas, J. Dai- 
lida, J. Jasulaitis, A. Stanke
vičius. K. Sakauskas, K. Luk
ša, I. Lukša, J. Zimnickas, 
Pr. Balčius, P. Blaževičienė, 
M. Karužienė, V. Blaževičiu- 
tė, J. Pundžius, J. Janulis, J. 
Kasputis. A. Radziukvnas, J. 
Teškus, J. Kazlauskas, J. La
pinskas, L. Jaruševičius, A. 
Rusinąs, R. Staniuliutė, J. 
Kildušis, J. Stankevičius, J. 
Blėkas, P. Vanagas, p-nia Va- 
rašienė, Pr. Stravinskas, E.V. 
Vaišnoras, M. Gražulis, K. 
Bražinskas, O. Pavala, O. Lin- 
kienė, Pr. Stogą, O. Dikevi- 
čienė, J. Apolinaras, J. Gure- 
viičenė, D. Golumbauskas, A. 
Barauskas, A. Struoga, V. 
Bonza, J. Kauneckis, A. Zda
navičius, M. Večkis, J. Tam- 
kiavičius, J. Lupanskis, S. 
Raudonis, J. B. Tomkiavičius, 
Pr. Gilius, p-nia Pikutis, R. 
Kaupiniutė, M. Bucevičienė, 
M. Avižieniutė, p-nia Kazake- 
viičenė, K. Dubosaitė, A. Ja- 
ciunskas, A. Zamblauskienė, 
R. Balčiuvienė ir A. Janulevi- 
čius $2.00.

Po rinkliavai, kalbėtojas 
ragino įstoti visiems į Lietu
vos Sargų eiles ir užsirašė, re
gis, apie 31 narys .

Pirmadienyje, kovo 1-mą, š. 
m. atsibuvo antros prakalbos, 
būtent gerb. Kun. P. Saurusai- 
čio, tikslu rinkimo aukų na
šlaičiams Lietuvoje. Paskuti
niojo kalbėtojo neteko man 
girdėti—pervėlai nueita į sve
tainę.

Aukų ir čia surinkta apie 
$70.80. Po $2.00 aukojo J. 
Laimauskis, K. Stravinskas, 
J. Dailida, K. Stulgaitis; po 
$1.00 V. Stučkienė, O. Milinke- 
vičienė, Maceikis, K. Zimnic
kas, J. Godliauskis, J. Bar- 
tininkas, K. Račkauskas, K. 
Vingris, A. Valinčius, J. Pet
raitis, J. Stankevičius, J. Pa
krosnis, Aleliūnas, B. Gilis, 
Jonas Janulis, Jitva Navickie
nė, J. Linkienė, I. Burevi- 
čius, P. Martinaitienė, Vala- 
vičienė, M. Blažaitienė, Čer
niauskas, Babelienė, Blaže- 
vičiutė, Stravinsikenė, Pa- 
kauskas, P. Pikšris, K. So- 
liunas, Pr. Strauga, Pr. Mąr- 
čiukonis, Zinkienė, C. Buct- 
vičienė, Sinkevičienė, Jasulai
tienė, M. Mickevičiūtė, Teklė 
Bikinaitė, Mar. Norbutienė, 
Mar. Kauneckiutė, Ant. Bur
kus, Mar. Gurevičiūtė, J. Gu
revičiūtė, Ona Juodsnukis, 
Juozas Daukšas, Juozas Bar
čiauskas.

Atėjus man svetainėn, vaka
ro komitetas perdavė man 
pagarsint vardus aukojusių, 

*4.^ ■ M I * k'TlT’TTl TlTllcA—
jų labai neaiškia; 'izraky'n. 'a:
sunku buvo išskaityti, Už tad

teisingai užrašyta, dovanosit, 
nes tai ne nuo manęs priklau
so.

J. G. Milius.

LEWIST0N, ME. 
Šmeižtas užmetamas ant L. Vyčių.

“Laisvės” 45 num. tilpo iš Le- 
wistono melaginga ir šmeižianti 
korespondencija, po kuriai pasi
rašo Lewistonietis. Girdi sako ir 
Lewistone randasi šnipų, kurie 
bando išdavinėti komunistų pase
kėjus policijai, bet policija ne
atkreipus į tai domos ir nedarius 
ablavų, gi Vyčiai nei nepasijuto 

i kaip ant jų užėjo ablavas. Girdi, 
vienas Vytis išgadinęs 4 metų mer
gaitę tūlo J. V. pabėgęs, dabar po
licija jo ieškanti.

Aš vardan L. Vyčių organizaci
jos reikalauju, kad prirodyti} ar 
tas, kuris išbėgo nežinia dėl ko
kių priežasčių prigulėjo kada nors 
prie L. Vyčių kuopos ir tai pana
šu} kiti} draugijų. Minėtas pabė
gėlis niekuomet neprigulėjo prie 
L. Vyčių kp. nei kitų tai panašu? 
dr-jų. Aš reikalauju vardu L. 
Vyčių kuopos kad tas melagingas 
šmeižtas būti} atšauktas. Jei ne, 
tai mes griebsimės kitokių priemo
nių, kad apginti savo vardą ir 
užstoti kelią tiekms begėdiškiems 
melagiams ir šmeižikams.

Lewistono .Vyčiai energingai 
darbuojasi dėl Lietuvos tėvynės 
labo rengdami visokius naudingus 
vakarus. Mergaitės ir riekurie 
vaikinai lanko Įvairius vakarinius 
kurus: muzikos ir kitokių profe
sijų, liuosą laiką sunaudoja nau
dingiems tikslams. Ir tie, kurie 
nelanko vakarinių mokyklų ir-gi 
neleidžia veltui laiką ir jokio ben
dro neturi su visokiais šmeižikais 
ir melagiais.

P. U. J.

CAMBRIDGE, MASS.

Kovo 7 d. vakare buvo pra
kalbos Saldžiausios Širdies V. 
J. -pobažnytinėje salėje. Nors 
ir šalo tą dieną, btt žmonių 
atsilankė skaitlingas būrelis. 
Kalbėtojas buvo gerb. kun. K. 
Urbonavičius. Kalbėjo gana 
ilgai apie dr-stės Teikalus, iš
aiškindamas pamatines taisyk
les jos ir kokią svarbą ji neša 
katalikams ir tt. Dar daug 
kalbėjo ir apie kitus svarbius 
nuotikius mūsų tėvynės Lietu
vos. Toliaus kalbėjo vietinis 
veikėjas A. Vaisiauskas, api- 
brieždamas šių dienų bėgan
čius dalykus ir tam panašiai. 
Prisirašė apie 10 naujų narių. 
Susirinkusių ūpas buvo labai 
geras. Rodos visi buvo pilnai 
patenkinti. Yra pageidauja
ma, kad tokių vakarų būtų ir 
daugiau surengta. Vakaro 
vedėju buvo p. Dagntis.

Vargdienis.

Providence parko ploto 
ant gyventojo atseina dau
giausia, Atlantoj mažiau
sia.

New Yorko mieste viešos 
nuosavybės atseina ant gy
ventojo daugiausia. Bir- 
minghame mažiausia.

UŽSIRAŠYK
LIETU VOS LAIKRAŠČIŲ 
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

• • •
“LAISVE” Krikčionių 

Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis—metams $10.00, 
pusei metų $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

“DARBININKŲ GY
VENIMAS” išeina 
Kaune, savaitinis — 
metams $1.00.

Prenumeratas siųskite:
Lithuanian Sales 

Corporation, 
414 Broad~ay.

Boston 27, Mass.

PROTOKOLAS

Naujosios Anglijos L.D.S. apskr. 
6-to suvažiavimo.

L.D.S. 6-tas Apskr. suvažiavi
mas įvyko vasario 22 d., 1920 m. 
Lietuvių parap. pobažnytinėj sa
lėj Cambridge, Mass.

Suvažiavimą atidarė 1 vai. po 
pietų V. J. Kudirka Apskr. pirm. 
Maldą atkalbėjo vietinis klebonas 
kun. Pr. Juškaitis. Vesti sesijų 
tvarką vienbalsiai išrinkta apskr. 
valdyba ir maršalka A. Vaisiaus
kas. Delegatus prisiuntė sekan
čios kp.: 1 kp. So. Boston, Mass. 
P-lė M. Žukauskaitė, A. Zaleckas. 
A. Naudžiūnas, J. Meškauskas, 
A. F. Kneižis, A. Staniuliutė, M. 
Kilmoniutė, J. Steponaitis, Z. 
Klapatauskas, J. Glineckas. 2-ra 
<p. Montello, Mass. M. Abračins- 
kas, V. Pigaga, O. Kašėtaitė. 
3-čia kp. Norivood, Mass. K Ak
stinas, A. Kavaliauskas, B. Sta
šaitis, A. Čeikienė, J. Pileckas, 
V. J. Kudirka, A. J. Navickas. 
7-ta kp. AVorcester, Mass. J. Svir
skas, J. Ramonas. 8-ta kp. Cam
bridge, Mass. S. Naujalis, Ant. 
Vaisiauskas, VI. Jakas, O. Šim- 
boliutė, Z. Tamošiūnas. 22 kp. 
Brighton, Mass. B. Ajauskas, S. 
Kudarauskas, A. Baužinskas. 56 
kp. Hudson, Mass. M. Pauplis, 
70 kp. Laivrence, Mass. A. Stra- 
vinckas, J. Čebatoriutė, M. Vil
kiškus. 74 kp. Manchester, N. H. 
K. Žukauskas. L.D.S. nariams lei
sta dalyvauti su patariamu balsu.

Įnešimų ir mandatų sutvarky
mui išrinkta komisija: O. Kašė
taitė, J. Svirskas, K. Žukauskas. 
Pereito suvažiavimo protokolas 
vienbalsiai priimtas. Seka laiškų 
skaitymas. Laiškas nuo Montello 
lietuvių Šv. Roko parapijos su už- 
kvietimu L.D.S. dalyvauti išva
žiavime 4 d. liepos. Laiškas priim
tas ir suvažiavusieji delegatai pa
sižadėjo ant tos dienos nieko ne
rengti ir dalyvauti Montello išva
žiavime. Antras laiškas nuo “Dar
bininko” redaktoriaus Pr. Gudo 
ir administratoriaus’ A. F. Knei- 
žio. Laiškia'pažymi, kad nerei
kalauja atlyginimo už padarytas 
jiems išlaidas laike Naujosios An
glijos Apskr. maršruto prakalbų.

'iškas priimtas garsiu delnų 
plojimu. Laiškas nuo Z. Klapa- 
fžusko, kuriame reikalauja apmo
kėti išlaidas, kurias turėjo rengi
me N. A. Apskr. išvažiavimo. Lai
škas priimtas ir nutarta išlaidas 
apmokėti. Tas pavesta išvažiavi
mo komisijai, kuri ištirs visas 
bilas ir apie tai praneš apskr. Val
dybai.

Raportai Apskričio Valdybos.

. Pirm. V. J. Kudirkos ir rašt. A. 
J. Navicko raportai vienbalsiai 
priimti. Raportas iždininko M. 
Abračinsko, kuris paaškino, kad 
apskr. ižde randasi su šios dienos 
priduotais $2.40c. viso $4289. Ra
portas vienbalsiai priimtas. Ra
portas iždo glob. J. Kriviutės pri
imtas, antra iždo glob nepribu
vo ir jokio raporto nepridavė. 
Raportas nuo pereitų etų N. A.
apskr. išvažiavimų, kurie buvo siųstų žinutę apie L.D.S. kp. vei- 
Lawrence, Mass. ir iludsnn. Mass. 
Raportą iždavė Z. Klapatauskas, 
J. Glineckis, A. Kneižis. Iš ra
portų paaiškėjo, kad išvažiavi
mai davė gryno pelno $395.24. 
Pelnas skiriamas “Darbininko” 
morgičių sutriuškinimui. Už tokį 
uolų pasidarbavimą išvažiavimo 
komisijai delegatai dėkojo atsisto
jimu. Tame daugiausia pasidar
bavo šios ypatos: Z. Klapataus
kas, A. Kneižis, J. Glineckis, A. 
Vaisiauskas, S. Kudarauskas, V. 
Širka, L. Čebatoriutė, J. Kriviu- 
tė, O. Bugailaitė, M. Žukauskai
tė, Z. Žukauskaitė, K. Kazeke- 
vičiutė, J. Palaima.

Likusieji nuo išvažiavimo neku- 
rie daiktai liko neišlaimėti pave
sta 56 kp. Hudson, Mass. kad kp. 
išleistų likusius daiktus ant išlai- 
mėjimo o pinigus sugrąžinti apsk. 
valdybai

Raportas rengimo koncerto ko
misijos, išdavė M. Žukauskaitė, 
paaiškėjo, kad koncerto negali
ma buvo s^rengt. Senoji koncer
to rengimo komisija pasižadėjo 
koncertą surengti.

Seka nutarimai bei įnešimai. 
Pakeltas klausimas ‘*Darb.” na
mo reikale ir išnešta rezoliucija, 
. - ' . OI V.g '

’ suvažiavimas labai džiaugiasi. kad 
I. D S narnai suderėtas ir induoti

rakpinigiai. Susirinkę delegatai 
žinodami perkamą namą, jo kai
ną ir vietą pripažįsta, jog pirki
nis kogeriausias ir pasižadėjo pa
tys pirkti namo bonus ir platinti 
juos tarpe L.D.S. narių ir priete- 
lių. •

Delegatai suprasdami reikalin
gumą nuosavo namo ant vietos iš
pirko namo bonų už 1050.00.

“Darb.” bendradarbiams atly
ginimo reikale suvažiavusieji dele
gatai užgiria “Darb.” atsišauki
mą bendradarbiams atlyginimo 
reikale. Delegatai pasižada patys 
remti ir kitus narius raginti au
kauti. Suvažiavimas atsišaukia 
į visas L.D.S. kuopas ir “Darbi
ninko” prietelius prisidėti prie 
atlyginimo už gerus raštus Euro
pos lankantiems aukštus mokslus 
lietuviams. Tam tikslui padaryta 
kolekta ir surinkta $27.92. Pini
gai perduoti A. F. Kneižiui, L.D.S. 
Centro Sekr.

įnešimas 1 kp. ir 74 kp. kad 
ateinančią vasarą butų rengiamas 
N. A. A. išvažiavimas. Nutarta 
rengti apskr. išvažiavimas o likęs 
pelnas bus skiriamas Liet. Krikš
čionių Demokr. Partijai Lietuvoje.

Išvažiavimo surengimui išrink
ta komisija: J. Steponaitis, A. F. 
Kneižis, p-lė M. Žukauskaitė, J. 
Glineckis, Z. Žukauskaitė, M. Ab- 
račinskas, V. Pigaga, K. Aksti
nas, A. Kavaliauskas, J. Nauja
lis, V. Jakas. B. Ajauskas, M. 
Brikaitė, L. Čebatoriutė, K. Žu
kauskas, Z. Klapatauskas.

įnešimas 74 kp. kad “Darb.” 
virstų dienraškiu, kad L.D.S. kp. 
ir nariai remtų L. L. Sargi} Sąjun
gą

Suvažiavimas užgiria ir prita
ria rėmimui L.L. Sargi} Są-gos pri
silaikant Katalikų Federacijos nu
tarimų.

Pageidaujama, kad apskritys 
paskirtų dovaną tai kuopai, kuri 
daugiausia prikalbins naujų narių 
prie L.D.S. iki ateinančio suva
žiavimo. Nutarta nuskirti dova
nos ir sekančiam apskr. suvažiavi
me pagerbti tą kuopą, kuri gaus 
daugiausia naujų narių.

3 kp. įneša, kad suvažiavimas 
paragintų Lietuvos valdžią kas 
link išdalinimo žemiu bežemiams 
Lietuvos gyventojams.

Kadangi šitas klausimas rupi 
labiaus patiems Lietuvos gyvento
jams tad suvažiavusieji delegatai 
pasižada ant kiek išgalint remti 
Krikš. Demokratų partiją Lietu
voje, kuri pirmutinė stovi už že
mių išdalinimą Lietuvoje. Nutar
ta pasiųsti pasveikinimo laišką 
Lietuvos prezidentui A. Smetonai 
ir Liet. Krikš. Demokratų parti
jai. Kad sekantis apskr. suvažia
vimas butų laikomas Worcester, 
Mass.

Besvarstant paaiškėjo, kad 
Woreester’yje dar nesenai buvo 
apskr. suvažiavimas. Nutarta se
kantį apskr. suvažiavimą, kuris 
įvyks birželio mėn. laikyti Hud
son, Mass. Apskr. pageidauja, 
kad organas “Darbininkas” visuo
met teiktų pirmą vietą dėl L.D.S. 
kuopų, nežiūrint kokia kuopa pri-

Laike L.D.S. N. A. apskričio 
suvažiavimo į “Darb.” bendradar
bių fondą aukavo šios ypatos:

A Kavaliauskas 5 dol. M. Ab- 
raeinskas 5 dol.; kun. Pr. Juškai
tis 2 dol. A Žukauskas 2 dol.

Po $1.00: St. Noreika, Andr. 
Naudžiūnas, J. Svirskas, J. Nau
jalis, Kudarauskas, 
kas, 
kas,

A. Baužins-
B. Ajauskas, A. Vaisiaus-
A. F. Kneižis, V. Jakas, 

J. Stravinskas, V. Kudirka, Z.
Klapatauskas, V. Pigaga. Kiti au
kavo po mažiau. Viso $27.92c.

AR VĖLINASI.

Jei Tamstoms “Darbinin
kas” pastaruoju laiku vėli- 
nasi, tai ne mūsų kaltė. 
“Darbininkas visu laiku ati
duodamas paštui reguleriai. 
Bet atsiminkite, jog pasta
ruoju laiku buvo viesulos, 
pustymai, nesvietiškas snie
go dribimas, kurs sutrukdė 
traukinius ir kartu paštą. 
Laiškai ir-gi vėlinasi. Kai-

kurie pranešimai, užtrukę 
kelyje, negalėjo visai būt į- 
dėti arba negalėjo ankščiau 
būt sunaudoti.

Nuostolių dėl gaisrų ma
žiausia yra Baltimorėj, dau
giausia Birminghame.

Geriausia grįstas miestas 
yra Baltimore, blogiausia 
Salt Lake Citv.

kimą. Išreikšta padėka vietiniam 
klebonui kun. Pr. Juškaičiui už 
suteikimą salės o L.D.S. 8 kuopai 
už taip malonų priėmimą. Suva
žiavimas dėkuoja atsistojimu.

! Kasos stovis. Buvo $4289. 8 
kp. Cambridge, Mass. užsimokėjo 
$3.25. Nuo išvažiavimo liko pel
no $395.24. Viso $441.38.

Sesijos užsibaigė su malda, ku
rią atkalbėjo vietinis kleb. kun.

Juškaitis 7-tą vai. vakare.

Pirm. — V. J. Kudirka, 
Rašt. — A. J. Navickas.

L.D.S. N. A. Apskričio Valdy
bos adresai:
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St.
Nonvood, Mass.

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė,
1 Grimes St.

So. Boston, Mass.
Rašt. — A J. Navickas,

58 Heaton Avė. 
Nortfood, Mass.

Iždin. — M. Abračinskas,
187 Ames St. 

Montello, Mass.
Kasos glob.: M. Brikaitė,

47 Vale St
I So. Boston, Mass.

J. Krivhrtė,

av. renec. Mass.

Pr.

SO. BOSTON 27, MASS.

icl

Paskutine Proga Pirkti

LITHUANIAN SALES CORPORATION,

Lietuvių Prekybos Bendrovės
SERUS PO $5.00

/

Bendrovė yra nutarusi baigti, pardavinėti pirmąjį 50,000 Šerų po- $5.00. 
Kada 50,000 šėrų bus išparduota tada kiti likusieji šėrai bus pardavinėjami 
po $6.00.

Kadangi jau 44,251 šėrų yra išparduota, tai lieka pardavinėti po $5.'00 tik
tai 5,749 šėrai. Todėl kurie dar norite šėrų pasipirkti po senąja kaina, tai pir
kite dabar. .

Siųskite čekius, money orderius ar pinigus registruotuose laiškuose ant se
kančio adreso:

»

414 BR0ADWAY,

HARTFORDO IR APYLINKĖS LIETUVIŲ
Dabar žiemomis žmonės 

labiau serga , negu prieš 50 
metų.

GERBIAMI TAUTIEČIAI:
Norime pranešti visuomenei, kad mes esame 

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

Tai-gi reikale laidotuvių kreipkitės žemiaus nu
rodytu antrašu. Turime savo automobilius, ku
riuos parsamdome dėl krikštynų, veselijų ir kitokių 
pasivažinėjimų. Visais tam panašiais reikalais 
kreipkitės pas mus. Mes duosime geriausį patar
navimų. Todėl nepamirškite lietuvių.

WAŠKELIAUČIUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

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

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

Vice-pirm. — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., S. B.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St., S. B. 

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

Kas. — Andr. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį ki kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. ’ ston, 
Mass.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuviu Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar
Mūsų kainos auksinų supi gintos ir yra tokios

100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 ,, 4.00’ 3,000 60.00
300 ,, 6.00 4,000 ,, 80.00
400 8.00 6,Č00 100.00
500 10.00 9,000 ,, 150.00

1,000 20.00 12,000 ,, 200.00
' PERSIUNTIMAS GV A RANTU O TAS

Mes Jau raunama tintą, kad pinigai per nraa dusti nueina Lietuvon ir yra išmokami J 
mėnesi laiko. , 1

Dėl platesnių informaciją rašyk tuojau ant temlau paduoto adreso. Jei nori ta! gal! otoima 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą Ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojau* paaiąaime.

,^i LiTHUANiAN
414 W. BROADWAY,



6 DARBININKAS

IŠ FEDERAGIJUS TARYBOS RAŠTINĖS.
FEDERACIJOS RAŠTINĖS 

■VIETA

Federacijos Tarybos suva
žiavimas Pittsburgh’e didžiu
ma balsų nutarė Federacijos 
ir Vyriausio Kataliką Komi
teto raštinę kelti į New Yorko 
apielinkes. Tam nutarimui 
pritarė visų kolonijų delega
tai. New Yorkas iš daugelio 
atžvilgių pasirodė tinkamesne 
Federacijos Raštinei vieta, 
kaip Chicaga ar kitas kuris A- 
merikos miestas. Xew Yorkas 
yra pasaulinio judėjimo cent
ras. Visos žinios pirmiausia 
suplaukia New Yorkan, o iš 
čia jau pasiskleidžia po visą 
Ameriką. Federacijos Rašti
nė, įsikūrusi New Yorke, sto
vės arti visų žinių šaltinio ir 
galės tinkamai lietuvių katali
kų visuomenę informuoti apie 
svarbesnius nuotikius. New 
Yorke susidarys pastovus ir 
stiprus Amerikos lietuvių ka
talikų centras, kokio iki šiol 
mes dar neturėjome. Mūsų 
Federacija buvo graži ir pra
kilni organizacija teorijoje, 
bet praktikoje gana silpnai 
veikė. Didžiausia kliūtis buvo 
Federacijos Raštinės tranky
mas iš vietos vieton, labai ken
kė Federacijos augimui netu
rėjimas pastovių Federacijos 
Raštinėj darbininkų, kurie vi
są savo laiką pašvęsti) Fede
racijos reikalams.

Suvažiavimas tuos trūku
mus permatė ir padarė keletą 
svarbių nutarimų kurie Fede
racijos gyvenime suloš žymią 
rolę. Federacijos pirminin
kas ir raštininkas dirbdami iš
imtinai Federacijos naudai, 
galės ir pačią organizaciją ir 
visą mūsų visuomenę politikos 
ir kultūros darbe suderinti su 
šių dienų gyvenimo iškeltais 
obalsiais ir reikalavimais.

Kaikurie mūsų laikraščiai ir 
veikėjai abejoja ar Federaci
jos Taryba turėjo juridinę tei
sę savo suvažiavime rinkti Fe
deracijai ir Tarybai valdybą 
ir kitus nutarimus daryti. Į 
tuos abejojimus galima atsa
kyti tiek kad Federacijos 
konstitucija tas teises Federa
cijos Tarybai duoda ir visi nu
tarimai padaryti Federacijos 
Tarybos suvažiavime Pitts- 
burg’e, vasario 10 ir 11 dd. y- 
ra legali ški ir Federacijos Ta
rybos išleisti įstatymai turi 
būti pildomi. Kitaip pasidary
tų mūsų visuomenėje ir orga
nizacijose pilniausia anarchi
ja, kuri geriausiems mūsų no
rams ir sumanymams galvą 
nukirstų. Pittsburgh’e Tary
bos suvažiavimas buvo tvar
kaus ar demokratinio Ameri
kos lietuvių katalikų visuome
nės veikimo užmazga. Jisai 
prie darbo sujungė visus kata
likų visuomenės slnogsnius, 
kurie bendrai galės dabar kon
troliuoti ir tvarkyti politinę ir 
kultūrinę mūsų akcijas. Ne
bebus užmetinėjimų ir nepasi
tenkinimų, kuriuos dažnai 
girdėdavome dėl netikusios 
tvarkos mūsų politinėse įstai
gose. Gi pastovus centras New 
Yorke, jei Federacijos val
dyba įstengs suderinti savo 
veikimą, bus katalikų visuo
menės negriaunama tvirtove.

•y

jams uoliau padirbėti ir pra
skleisti kuoplačiausia Federa
cijos obalsius. Turime tūks
tančius įvairių pašalpinių dr- 
jų, yra Amerikos lietuvių tar
pe šimtai prasilavinusių vei
kėjų iš darbininkų tarpo. Ko
kia graži ir prakilni susidary
tų pajėga, jei visos draugijos 
ir prasilavinę darbininkai sto
tų prie Federacijos darbo. 
Kiek tuomet galėtume nuveik
ti tėvynės, visuomenės ir dar
bininkų žmonių luomo naudai. 
Apšvietos skleidimas, politi
kos bėgis, darbininkų klausi
mo rišimas ir daugelis kitų 
svarbių reikalų ant syk .page
rėtų, jei mokėtume ir įsteng
tume prie jų eiti, apsišarvoję 
vienybe, pakanta ir pasišven
timu.

Pirmiausia Federacija turi 
likti visų kataliku veikėjų ir 
plačios visuomenės židiniu, o 
paskiau visų kitų sumanymų 
vykintoja.

Federacijos Tarybos Sekre
torius

Jonas E. Karosas.

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS.

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FE

DERACIJOS VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Kun. Pr. Bučys, prez., 
2634 W. 67-th St., 

Chicago, UI.
Kun. J. J. Jakaitis, vice-prez. 

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

Jonas E. Karosas, sekr.,
381 TVestminster Avė., 

Detroit, Mich.
K. J. Krušinskas, iždininkas, 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus, 

443 Bark Avė., 
Bridgeport, Conn.

L. Šimutis,
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

A. L. PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ SUSIVIENIJIMO 

VALDYBOS ADRESAI.
Dvasiškas Vadovas —

Kun. J. J. Jakaitis,
41 Providence St., 

Worcester, Mass.
Pirmininkas —

Kun. P. Juškaitis, 
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Raštininkas —

V. Bacevičius, 
St. Laurent College, 

Montreal, Canada.
Iždininkė —

V. Shea, 21 Acton St., 
Worcester, Mass.

Kasos Globėjai —
V. Damašas ir J. Bakšys.

Federacijos artimiausi 
uždaviniai.

Federacijos vyriausiu tiks
lu yra sutraukti bendran dar
ban mūsų tėvynės ir visuome
nės naudai visus Amerikos 
lietuvius katalikus. Iš atskai
tų paduotų Federacijos Sekre- 
torijato Federacijos Tarybos 
suvažiavimui paaiškėjo,* kad 
dar katalikų visuomenės ir 
veikėjų didelė dalis nuo Fede
racijos veikimo laikosi nuoša
liai, bet gyvesnę ir šviesesnė 
mūsų visuomenės dalis su Fe
deracija jau susiliejo. Pasi
lieka prie veikimo patraukti 
tuos, kurie tokių ar kitokių 
priežasčių delei nesutilpo ben- 
dron katalikų veikimo vagon. 
Federacija stengsis juos pr’“ 
savęs patraukti, bet viena 1 
visuomenės paramos nega' 
to sunkaus darbo atsiel

Remia naudingą darbą
LIETUVIAI, TĖVYNĖS 

VADUOTOJAI!

Malonu ir linksma yra

Nors šimtmečius vergavo
me svetimiems valdovams, 
nors amžiai prabėgo mums be
nešant sunkų priešo jungą, 
nuo kurio ne vienas mūsų bro
lis, lietuvis, žuvo tautai ir tė
vynei, tai vis-gi liko dar mūs 
tiek, kad mes šiandien drą
siai galime pasakyti, jog esa
me gyva tauta ir net neprigul- 
mingą turime valstiją, brangią 
Lietuvą! Sužibėjo mūsų Tė
vynės Lietuvos padangėse si
dabrinė liuosybės žvaigždelė. 
Papūtė tyro laisvės oro vėjalis 
ir į mūsų šalelę. Ir nors dar 
vergijos audra netoli nuslinko, 
tai vis-gi ana pas mus dau- 
giaus nebesugrįš ir visokie a- 
tėjūnai, skriaudikai lietuvio 
ant šunies daugiaus nebemai- 
nys.
kad pasiliuosavome iš nelais
vės, bet dabar reikia tą at
gautą liuosybę palaikyti ir ja 
naudotis.

Per mūsų nelaimngą verga
vimą svetimiems mes daug 
nustojome. Idant mus grei
čiau sunaikinti ir prašalinti iš 
tarpo žmonijos, mūsų paver
gėjai išrado biauriausius bū
dus kovoti prieš mus. Jie kvė
pė silpnesniems mūsų bro
liams dvasią neapykantos mū
sų tautos. Jie mums uždarė 
lietuviškų mokykit) duris. Jie 
atėmė mums spaudą. Vienu 
žodžiu jie troško mus dar gy
vus praryti ir mūsų gražią 
Tėvynę pasisavinti. Jųjų pa
stangos neatnešė pageidauja
mų jiems vaisių, bet vis-gi 
mums lietuviams padarė daug 
blėdies. Daugel mūsų brolių 
pasidavė savo priešų įtekmei, 
išsižadėjo lietuvystės ir Lie
tuvos ir stojo į priešų eiles. 
Nevienas suklaidintas lietu- 
vvs dar ir šiandien savo klai
dų nemoka atitaisyti ir neno
ri grįžti prie savųjų. Rusų, 
vokiečių, o ypatingai lenkų 
“ponystė” dar jiems ir šian
dien kvepia ir jie svajoja apie 
lenkišką “wiarą” ir lenkišką 
“rojų” mūsų tėvynėje.

Šiandien mes esame liuosi, 
šiandien yra jau sutrūkę plie
no retežiai, kurie šimtmečius 
aikė suspaudę mūsų Tėvynę, 

šiandien vėl pasirodė laisva 
Lietuva. Ir tos liuosybės nie

kas mums neatims jei tik mes 
iatys jos neišsižadėsime. Šian- 
iden susipratęs ir Tėvynę my- 
intis lietuvvs galvą guldo už 
sietuvą ir lietuvystę.

Kad užkirsti kelią nutauti- 
mo ligoms, idant pagydyti ser
gančius ištautėjimo dvasia 
irolius lietuvius, mums reikia 
mokyklų, mokyklų ir dar kar- 
ą mokyklų! Mokykla, tai 

šaltinis iš kurio trykšta tau-
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tos ateitis, 
aos ateitis, 
tos sargas, 
tų mokyklų mums kaip tik ir 
trūksta! Ypatingai stoka 
mums augšesnių mokslo įtsai- 
gų, kaip tai gimnazijų, kole
gijų ir universitetų. Gerbia
mas Kun. Dr. Juozas Laukai
tis vargo per kelius mėnesius 
ir rinko aukas toms įstaigoms 
po Amerikos lietuviais apgy
ventas kolonijas. Bet vis-gi iš 
tų aukų negalės įsteigti tiek 
tų apšvietos centrų, kiek anų 
reikalauja mūsų nuvarginta 
Tėvynė.

Idant tą stoką augštesnių 
mokyklų nors kiek sumažinus, 
gerb. kun. Julius Čaplikas pa- 
sirįžo sutverti fondą ir įsteig
ti Merkinėje, Vilniaus rėdybo- 
je, gimnaziją. Skaitytojai šio 
atsišaukimo jau žino apie virš- 
minėtą įstaigą iš gerb. prof. 
kun. J. Laukaičio visuose laik
raščiuose tilpusio' straipsnio.

Vilnius yra širdis Lietuvos, 
Vilnius yra centras mūsų Tė
vynės, Vilnius yra lietuvių so
stinė. Širdis gi privalo būti 
apsaugota visuomet nuo jai 
kenkiančio gaivalo, širdis pri
valo būti nepaliečiama, o jei 
koks sopulys ją kankina, rei
kia veikiai aną prašalinti.

Šiandien lenkai laiko užgro
bę kaip Vilnių, taip ir Merki
nę. Bet, jųjų šeimininkavimo 
ten dienos yra jau suskaitytos 
ir ar ankščiaus ar vėliaus iš
girsime, kad jau lenko, gro
biko sprandas sutruko nuo lie
tuvių kieto plieno. Taip, iš- 
sikraustis iš mūsų sostinės, 
kaip jau kraustosi iš kitų Lie
tuvos užgrobtų vietų. Vienok 
paliks dar jie nuo senai sėja
mus kūkalius, t. y. lenkystės 
tarpe menkiau susipratusių 
lietuvių. Nesnaus jie ir to- 
liaus. Varys nelabąjį darbą 
mūsų Tėvynėje, jei mes jiems ; 
neužkirsime kelio. O tą gali- i 
me padaryai steigdami aug- 
štesnes mokyklas. 7 
gimnazija kaip tik ir bus vie-

mokykla, tai tau- 
mokykla, tai tau
tai tautos akys. O
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apšvietą, paaukuokime kiek 
kas galime tai prakilniai įstai
gai, o nesigailėsime. . Lai kiek
vienoje lietuvių apgyventoje 
kolonijoje pasidarbuoja susi
tvėrusi komisija Merkinės 
gimnazijos labui ir surinktus 
pinigus su vardais aukavusių 
pasiunčia sekančiu antrašu: 
Kun. Julius Čaplikas, 41 Pro- 
videsce St., Worcester, Mass. 
Jei taip dirbsime, į trumpą 
laiką atsieksime savo tikslą, t. 
y. įsteigsime pageidaujamą 
mokyklą, o mūsų vardas pasi
liks taip ilgai, kaip ilgai bus 
lietuvių tauta.

Longinas Kavaliauskas.

t. y. jos “ąuotoje” turės su
rinkti mažiau aukų. Tai-gi 
kviečiame visus, pagal išga
lės prisidėti su auka. Aukų 
rinkimas tęsis iki lapkričio 1 
d., 1920 m.

Drapanų reikale.
Taip-gi šiuomi pranešama, 

kad liet, kolionijos surinktų 
senų drabužių nuims nesiųstų, 
juos palaikytų pas save. Yra 
vien prašomi L. R. Kr. R. sky

riai, kad jie stengtųsi jeigu 
galima, parinkti kareivių dra
bužius ir juos kaip galima 
greit prisiųsti Centran. Juos 
manoma panaudoti geram tik
slui.

Visais L. R. Kr. Rem. reika
lais kreipkitės pas:

J. Tumasonis,
L. R. Kr. R. Sekr.,

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

APRŪPINKITE SAVIŠKIUS LIETUVOJE 
LAIKRAŠČIAIS IR KNYGOMIS.

AUKOS MERKINĖS 
GIMNAZIJAI.

Worcester, Mass.

Kun. J. Čaplikas $78.00, Šv. 
Vardo Jėzaus dr-ja $35.35, 
Leoną Meškiniutė $15.00, J. 
Griškiutė $8.00.

Po $5.00: K. Česnulis, U. U., 
Spaudis dr-ja po globa Šv. Po
vilo, K. ir M. Grigaičiai, 
Gelusevičiutė,

Antst. Piliponiuaė $2.00.

M.

Montello, Mass.
Po$10.: Justinas Mickevi

čius, Jurgis Kašėta.
Po $5.00: Mikolas Abračins- 

kas, Antosė Treinavičienė, 
Antosė Kvaraciejienė, Valen
tas Saulėnas.

Kun. J. Švagždis $4.00.
Po $2.00: Viscentas Pigaga, 

Jurgis Česnulevičius, Jieva 
Kašėtienė, Juozapas Sinkevi
čius.

Po $1.00: Elz. Rožėniukė, P. 
Česnulevičius, J. Jaškelevi- 
čius, A. Pigagienė, J. Grigas, 
V. Bakanauskas, L. Andriu- 
šienė, M. Mazgelis, V. Mi
liauskas, R. Šveakaitė, S. Ka
šėta, V. Cilcius, R. Jermala- 
vičius, J. Kašėta, P. Tūbelis, 
I. Kuodis, M. Kašėta, A. Nor
kus, R. Sabaitiesė, R. Danie- 

- ’ ! lios, EI. Balkienė, T. Aksti-
nienė, J. Damulevičienė, M. 

Merkinės Bernatavičius, J. Grimavičie-

v*

nė, M. Miliauskienė, O. Povi-
na iš tokių. Merkinės mieste- Poniutė (našlaitė 10 m.), A.

Nuga-Tone

lis, stovintis tarpe Vilniaus ir 
lenkij rubežiaus, drąsiai gali 
vadintis sargu Lietuvos sosti
nės. Sargui gi reikia ginklo. 
O tokiu ginklu kaip tik ir bus 
Merkinės gimnazija.

Matydami, tad svarbą ir bū
tiną reikalą Merkinės gimnazi
jos, mes Amerikos lietuviai, 
kurie šiandien didžiuojamės 
ne vienu nuveiktu darbu dėl 
mūsų Tėvynės, prisidėkime ir 
prie įsteigimo to apšvietos šal- 
tisio, iš kurio tūkstančiai jau
nų lietuvių širdelių atsigaus. 
Darbas jau pradėtas. Septyni 
šimtai dolerių jau guli banko- 
je" ir apie $500.00 yra pažadė
tų. Sukruskime tad visi, ku
rie mylime Tėvynę Lietuvą ir į

X

Pasekme po 21 dieno 
arba grąžiname Jums 
pinigus.

Šimkus, B. Meškinis.
N. N. 50c.
Visiems širdingiausią ačiū.

Kun. J. Čaplikas.

LIET. RAUD. KR. RĖMĖJŲ 
KAMPELIS.

Rinkimas aukų pasisekė.

Pereitų metų paskelbtoji 
“Kalėdinių Dovanų” Liet. 
Raud. Kr. Rem. rinkliava pa
sisekė kuogeriausiai. Buvo 
skelbiama surinkti 25,000 dol., 
bet surinkta beveik 30,000 dol., 
kurių dalis buvo tuojaus pa
siųsta Lietuvos Raudonajam 

[Kryžiui (500,000 markių), gi 
kiti išleisti pirkinui vilnų ir 
kitokiems svarbiems reika
lams.

Lietuvoje skurdas netik medžiaginis, bet ir dvasinis. 
Ten žmonėms stoka netik maisto drabužių, avalų ir kitokių 
reikmenų, bet taip-gi stoka laikraščių ir knygų. Apie tai žino
te iš laiškų, gaunamų iš Lietuvos.

“Darbininkas” į Lietuvą siunčiamas per metus už $5.
Eis visi trys savaitės numeriai. Laiškuose, ateinančiuose iš 
Lietuvos rašoma, jog Amerikos lietuvių laikraščiais gautais
Lietuvoje labai džiaugiasi, nešiojasi iš kaimo į kaimą ir skai
to su didžiu godumu apie Amerikos lietuvių veikimus dėl Lie
tuvos. Tai siųskite į Lietuvą kuodaugiausia Amerikos lietu
vių katalikiškų laikraščių. Perskaitytus “Darbininko” nu
merius, jei nekraujate į kompletą būtinai siųskite į Lietuvą

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių. >
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite.
Pinigus siųskite su užsakymu.

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

ORGANIZACIJOS
Norinčios gero darbo kreipkitės 

prie gerai žinomo ir pritirusio dir
bėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvairus žen
kleliai tai musų speciališkumas 

Musų Dailė (artistiškame) dar
be. • *

Liudija tūkstančiai Draugijų.
M. A. Norkūnas,

16 Pleasant St., 
Lawrence, Mass.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistas dėl padidinimą veiklumo ir vaistas svaiginan
čius. bandyk Nutra-Tone ir persitikrik kaip greitu laika 
sesi visai nauju imoiru t Devynes ii deihntes visu žmogaus 1 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
iipctlmai, uiketėjimas skiives. tulžiais, anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. Štokas energijos, nusilpnė
jimu nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegoe. skieto vandeniuoto kraujo ir neuitektinios eirkulaeijos 
kraujo. 0

Kožna dalis kūno ir koina jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką. geram stovioje pilvą, jaknas. inkitus ir 
grobus, iirdes plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aitoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geleže ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybe Juknoms. pastiprin grobus teip, 
jog je tuitinase regulariikai. Atgaivin inkitus, iivara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau, gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio I Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gmomulavtmą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems 1 Nuga-Tone padara tvirtus, rustus

PADARA TIRŠTA, RAUDONA KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

GERIAUSIAS LIETUVIS

SIUVĖJAS (KRIAUŠIUS)
Siuvu naujus siūtus ir over-1 

kočius. Pidai ir gerai. Ateik , x 
tikrink.

?\UPLIS

vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuira-Tone netalpin savyj j< 
daromu paprote vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skon| ir vartuoti Kalenta ba, Jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 

i sava pretelems.
1 MUSŲ ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prėkg Nuga-Tone vra $1.25 už 
bonkntę. Kožna bonkutt talpina devynios dešimtis (90) piliulą, arba vieno 
mėnesio gydymą. Galite pirkti šešias bonkutes, arba šešias mėnesius gydy
mo už šešins ($6.00) dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimts (20) dieną ir 
jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugrąžink bonkutę ir pi Įsus, o mes 
urnai sugrąžinsime jusą pinigus. Negalite prapuldyti vieną centą, 
me riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 22—687 South Pearborn St., Chicaro, m.

Gerbiamieji: Idr+a čionai. t

Mes ima-
I

100,000 doL
Pastaraisiais laikais gauta iš 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
laiškas, kuriame jie prašo 
jiems pagelbėti. Jienls yra 
būtinas reikalas gauti pašelpą 
užlaikymui ligoninių, šelpimui 
našlaičių . ir galybės kitokių 
reikalų. Taigi Liet Raud. Kry
žiaus Rėmėjai, kaipo vienati
nė šioj šalyj draugija, kurios 
tikslu yra šelpti Liet. Raudo
nojo Kryžiaus įstaigas, šiuo
mi paskelbia, kad šiemet ši or
ganizacija turi būtinai surink
ti nemažiau kaip 100,000 dol 
aukų.

Turės visi prisidėti.
Prie šio mielaširdystės dar

bo yra pakviesta 265 Ameri
kos lietuvių kolionijos prisidė
ti su savo auka. Yra manoma 
pasitkti ki elnieną Amerikos 
kampelį, kur tik lietuvio ge
roji širdis randasi. Kiekviena 
kolionija gaus paskirtą savo 
“quotą” ir turės stengties ją 
surinkti, nes argi nevisų prie
dermė šelpti savuosius Lietu
voje. Vėliau mes pagarsinsi
me laikraščiuose kiek kuriai 
kolionija! reikės surinkti. Ku
rios liet, kolioniios nėrI . j •" ‘j

toms bus duotas kreditas.
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| “DARBININKAS,” |
♦♦♦242-244 W. Broadway, So. Boston, 27, Mass. Y

GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPA, BET EUROPOS NE-
GALI ČIA ATSIVEŽTI, O GALI MATYTI VISĄ 

EUROPINĘ KARĘ TIK UŽ $3.85.
Karė pasibaigė. Ar nori matyti bal
sius mušius, Francijos, Belgijos, Ru
sijos, Italijos, Serbijos, Anglijos ir 
kitą Europos tautą? Ar nori matyti 
kovą tarpe povandeninių ir kariškų 
laivų ant didžių jūrių? Orlaivių kovo
jančių ore? šalių, kaimų, sunaikin
tų miestų ir bažnyčių, žodžiu sakant 
visas karės baisenybes?

Viską gali matyti savo namuose be 
jokių išlaidų aiškiai per stereskopą 
naujai išrastą. Visi paveikslai buvo 

nuimti ant karės lauko, ir kada | Juos žiūrėsi per stereskopą, išrodys kaip 
gyvi. Skaitymas iš knygų ar laikraščių neduos tokio aiškaus supratimo 
kaip musų stereskopas. šis Stereskopas yra tvirtai padarytas Ir galės bū
ti ilgus metus atminčių didžios pasaulio karės.

Stereskopas su 6 serijoms karėsžvilgių, 150 paveikslų per trumpą lai
ką parslduos už $3.85. Jos kaina mažiausia yra $10.00, ir tik pas mums 
tegalima gauti už $3.85. Tai yra dar naujas išradimas ir naudingas kiek
vienai stabai, turėti. Tai-gi nori sutauplnti pinigų, 
kymą, pirm kainą pakils.

Prisiųsk tik 50c. paštos ženkleliais kaipo depositą,
gausi tavorą. Rašyk šiandie.

UNION PRACTICAL CO.,
1065 MILAWAUKEE AVĖ.. I»EPT. 115.,

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik.......................... $1.50

Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega
lo visų branginama Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti.

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie šimtą įvairių paveikslėlių.

KAS JOJE YRA?
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Jė

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir 
1.1.

KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad 
būsite užganėdinti ir dar savo drąugams patarsite nusipirk
ti. „

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par- | 
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” 

arba registruotame laiške šiuo adresu:

prislŲsk mums užša

utus prisiusi kada

CHICAGO. ILL.

iiĖmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUO KAUNAS 

D E KL E M A T O R I U S.
Lietuvių kai oje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 

K iną vienos knygelės 30 centu.
Sy-dn mant 5 knygeles tik $1.00. 
“Darbininkas,”

44 W. Broad So. Boston. Mass.



AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, sarpas, ženkle
lius, ir tt

1908 W. Division Str., 
Chicago, m.

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

šiaudiniai katalikai.

iLAWRENCE, MASS.

i

• v

• v
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Ima girti kitų vaikus 
O savuosius smerkia. 
Esą blogi ir nedailūs 
Labai tankiai verkia.

Katalikų, laikraštiją 
Laiko jie per nieką, 
Liberališką tik remia 
Visa savo spėka.

Ir jie skaitos katalikais, 
Nors krikščionis kauna, 
Pavadink juos liberalais — 
Baisiai užsigauna.

Kaip pelėdai kampasnapei 
Vaikai nepatiko, 
Nenorėjo jų auginti 
Ir ant Dievo pyko.

Ik šio laiko kampasnapė 
Viekčiot nepaliauja 
Savo klaidą padarytą 
Ji apgailestauja.

Taip šiaudiniams katalikams 
Savi nepatinka
Ir beieškant jiems geresnių 
Visiškai iškrinka.

Bet jie yra už pelėdą 
Kur kas jau paikesni, 
Nes negrįžta prie savųjų 
Jiems kiti geresni.

Petro Prano, tai bent pačios, 
Manoji tai niekas.
Aimanuoja ir džiovina 
Dykai leidžia spėkas.

Kuris tarpe katalikų 
Tik bujojo, tuko.
Ar jam ankšta pasidarė 
Ar dantys atbuko.

Katalikų neapkenčia,
It šuva botago,
Su laisviečiais visad pučia 
Į tą patį ragą.

Bet neradusi gražesnių, 
Pas savus sugrįžo,
Visa širdžia juos mylėti 
Toliaus pasiryžo.

Tas ne vyras, kuris ima 
Savo pačią peikti,
O didžiausią norą turi 
Kitoms įsiteikti.

Kaip šis vyras mėlynakių 
Nepažįst gerumo,
Taip šiaudiniai liberalų 
Nesugaun’ gudrumo.

Jūs tarp savo liberalų 
Laimės neturėsit,
Patol būsit jiems naudingi 
Pakol suliesėsit.

Ve Juozienės, tai vaikučiai 
Daugel syk gražesni 
Lipšnūs, meilūs, mėlynakiai 
Kur-kas mandagesni.

Vyrai, vyrai, jūs vyručiai, 
Ką savyje manot 
Ir į kokią jūs kaimenę 
Savo ožį genat

Tris dienas mūs kampasnapė 
Visur bėginėjo
Visų paukščių ir žvėrelių 
Vaikus išžiūrėjo.

Taip šiaudiniai katalikai 
Saviškius kolioja, 
Liberališkas skystimas 
Kliuksi jiems galvoje.

Kuomet tapsite išguiti, 
Ką tuomet darysit.
Gal atgal prie katalikų 
Ožį atvarysit.

Nors jie eina į bažnyčią, 
Kada atsiminę-
Dėvi rūbą košvelniausį 
Tik paviršutinį.

“Mielu noru tą malonę 
“Aš tau padarysiu
“Tavo vaikus ant dailesnių 
“Veikiai išmainysiu.”

Dievas tarė: “Nurimk miela, 
“Čia nelaimė menka. 
“Pasieškok sau dailesnių, 
“Jei tie nepatinka.

S..... •itx

Tie šiaudiniai katalikai — 
Ar-gi tai ne gėda, 
Kaip jiems dūmai veidmainystės 
Akių neišėda.

Kas jie yra ištikrųjų 
Vienas Dievs težino, 
Bet jie tęsia savo giesmę 
Ant kitij vežimo.

Kaip tautininkai susinsę su 
nezaležninkais.

kai, dabar tebėra Sandaros 
aktyviais nariais o sykiu ir ne- 
zaležninkų bažnyčios klebo
nais — Šleinis Lawrence, Ge- 
niotis So. Bostone. Tai reiš
kia tautininkai ne tik padeda 
ir užjaučia nezaležninkystę, 
bet Tvatys nezaležninkams ku
nigauja. Apsirėdo kunigais ir 
sakosi tamsiems žmonėms esą 
geriausiais kunigais ir tauti
ninkams platina “Sandarą.”

Tai tautininkų žemiausis 
darbas ką jie galėjo prasima
nyti. Mes visi pasibiaurėji- 
mą pamatę “Drauge”, bal. 21 
d. 1917 socialistus Acerį ir 
Burdą kunigiškai apsirėdžiu
sius, o geg. 19, 1917, Acerį net 
minvku, Burdą kunigu apsi
rėdžiusiu ir geriant degtinę. 
Visi lietuviai iš to socialistų 
darbo pasibaisėjo. O tautinin
kai rodos turėtų būt žmoniš
kesni, bet kėlė nezaležninkams 
prakalbas ir klapčiavo jiems ir 
redagavo jų organą ir vadino 
Kastas Norkus jų vadą “Jo 
Ekselencija Vyskupas S. B.

čio valdyboje pirmininkystės 
nei raštininko vietas. Jurgeliū- 
nas su Kerdieju jau augščiau 
už savo proboščius. Reiškia p. 
Kerdiejus jau kaip ir kokis 
kardinolas prieš Šleinį, Genio- 
tį. O Sandaros centro valdy
boj tai nei pauostyti vietos šie 
neva kunigai negauna. St 
Mockus, centro raštininkas, 
tai kaip saulė šviečia prieš po
naičius Geniotį ar Šleinį.

Ir nėra dyvo už jų negavi
mo vietos nei tautininkų par
tijoje. Jiedu netinka. Jiedu 
yra paprastu Montello laisva- 
manėliai. Katalikų bažnyčios 
nelankydavo, katalikų draugi
jose neveikė. Klauskite apie 
juodu kun. Urbanavvčiaus. 
Karės draftas .juodu padarė 
nezaležninkij kunigais. Genio- 
tis mano seserį2 bardavo kada

pskri- Į ji kalbėdavo su savo vaiku p< 
terius. Jis pasipiktino radęs 
prie Mickevičiaus kryžių ir ki
tų religijos ženklų.” Jis užtat 
ir buvo pabėgęs iš Mickevi
čiaus seminarijos. Bet neišsi- 
sukimas nuo drafto sugrąžino 
jį vėl prie tautiško vyskupo 
šventimo ir mokslo. Šiedu 
jaunikaičiu kalba savo para- 
pijonams, apleisią Ameriką ir 
eisią Lietuvon ant gerų kuni
gų. Jie senai būtų pasprukę 
nuo savo atbulų apykaklių, 
jei neprisibijotų drafto evada- 
vimo bausmės.

Paskui kalbėjo So. Bostono 
klebonas. Gražiai ir ilgai kal
bėjo. Nurodė, kad mes ame
rikiečiai turime Lietuvą 
ginti ir atgaivinti. Aukų 
R. K. surinkta $25.00.

»rLA!Kl AllSLlE-
TUYOS.

Vis daugiau gauname laik
raščių iš Lietuvos. Netrukus 
vilimės jų ateidinės po dau
giau. Kas tų laikraščių iš Lie
tuvos nori, tai lai atsiunčia 
$1.00, o gaus 12 ar daugiau 
ekz. įvairių laikraščių.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO I

ap- 
L.

Reporteris.

KNYGOS

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

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

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Dulkė.

29 d. vasario L. R. K. S. tu
rėjo prakalbas. Žmonių buvo 
labai daug. Kalbėjo gerb. 
kun. K. Urbonavyčius. Pirm 
kunigo svečio kalbėjo vietinis 
kun. F. A. Virmauskis.

Kun. Virmauskis tiksliai 
ėmė laiko, kalbėdams apie vie
tinių lietuvių nesantaiką pa
minėjo nezaležninkus ir pripa- 
rodinėjo, kad Lawrence’o lie
tuvių nezaležninkystei vado
vauja tautininkai.

Tautininkų laikraščiai, anot 
kun. V. pritarė nezaležnin
kams ir užgyrė jų taip žemos 
rūšies judėjimą “ Ateitis ”- 
“Sandara” ir kai kurie kiti 
atvirai nezaležninkus rėmė, ra
šė, agitavo, talpino jų taip va
dinamų “seminarijų”, organo 
“Atgimimo” ir jų vado p. 
Mickevvčiaus oficialius pra
nešimus. Tautininkai net ir 
suorganizavo ir redagavo jų
bažnyčios organą — “Atgimi-’ 
mą.” :

Še, “Ateitis” turi du strai-' Mickevičius, Jo Mylista S. B. 
psniu: Vienas formoje korės-1 Vyskupas Mickevyčius,” ir 
pondencijos, antras formoje aprėdė du iš saviškių kuni- 
atsišaukimo “Į laikraščių lei-lgais, vadino juos kunigais, 
dėjus.’’ Korespondencija sa-‘ vaišino ir tt. Ir prie viso to 
ko: “Suorganizuota knygynas. |prašypso dailiai ir taria: tau- 
Tariama uždėti organas tautiš-: tininkai nieko bendro neturi 
kiems katalikams... Spalio • su nezaležnikų judėjimu. Ne. 
7 d., 1917, buvo tam prakal
bos lenkų svetainėje. Kalbė
jo vyskupas S. B. Mickevičius. 
Vakaro vedėju buvo P. Šimo
nis, o raštininku J. A. Nava- 
dauskas. Vyskupas S. B. Mic
kevičius nurodė naujos organi
zacijų^ reikalingumą ir jos tik
slą, kartu nurodė reikalingu
mą tautiškai katalikiškai baž
nyčiai organo. Naujai organi
zacijai duota vardas: “Są
junga Lietuvių Katalikų”. 
Vyskupas nurodė, kad yra rei
kalingas Lavrenco lietuviams 
knygynas. Visi ant to sutiko 
ir išrinko knygyui organizuo
ti valdybą: pirmininku Zigmas 
Jankauskas, knygininku ir raš
tininku J. A. Navadauskas, iž- 
diniku A. F. Švitra. Čia rei
kia pažymėti kad Zigmas Jan
kauskas yra tautininkas-san- 
darietis veikėjas. Jis yra daug 
prisidėjęs nezaležninkų vado
vavime. Taip-pat ir jo brolis 
Augustas.

Prie ponų Jankauskų tre
čias sandarietis yra daug ne- 
zaležninkystėje pasidarbavęs, 
tai p. Kastas Norkus, “San
daros” redaktorius. Jis daug 
nezaležninkams yra pasakęs 
agitatyvių prakalbų ir redaga
vo jų bažnytinį organą “At
gimimą” “ Atgimimo ’ ’ turi
nis viską pasako kiek p. K. 
Norkus organizavo nezaležnin- 
kyfetę ir platino tautinikų par
tiją tuom pačiu žygiu.

Iš panašių tautininkų susi
giminiavimų su nezaležninkais 
aš stebėdavaus. Ypatingai aš 
nusistebėjau, sakė kun. V. iš 
Ramanauskienės, tautininkės, 
surengimo pokylio vienam iš 
nezaležninkų kunigužių — S. 
Šleiniui ir pakvietimą mano 
vargoninko į tą kunigužio po
kylį. Pradžioje man tautinin
kų tikslas tame judėjime ne
buvo suprantamas. Aš nega
lėjau sau daleisti kad jie taip 
žemai nupultų. Bet intikrinan- 
ti atsitikimai dauginosi ir 
tuomi aiškėjo jų tikslas. O se
kantis atsitikimas visiškai ati
dengia tautininkų veidmainin- 
gumą ir pastumia juos į niek- 
šystės pakampį.

Paimu “Ateitį” ir skaitau: 
“Protokolas Amerikos Lietu
vių Tautinės Sandaros Naujo
sios Anglijos Apskričio IV-jo 
suvažiavimo laikyto lapkr. 4 
d., 1917 m. Endicott svetainė
je, Worcester, Mass.” Tame 
protokole sandariečių organi
zacijos, po antgalviu “Tari
mai”, eilėje kuopų atstovų iš
vardijimo randu, o ką? Nuo 24 
kp. iš Montello, Mass.: B. 
Juodris, St Geniotis (org.) it 
St. Šleinis (fin. rašt).

Matomą Šleinis ir Geniotis 
ne tik buvo tautininkai, bet jų 
partijos viršininkai: vienas 
organizatorius tos partijos, o 
kitas finansų sekretorius. Tuo 
kart buvo tautininkų viršinin-

Geriausias apšvietos šaltinis yra geros knygos, 
paduodame knygas, kurias patariame įsigyti.

Naujos Gadynės Prieaušryje. Parašė Uosis.

Tautininkai nieko neturi su 
nezaležninkais kad jie ypato- 
je sadariečių finansij raštinin
ko S. Šleinio, — Geniočio san- 
dariečiij organizatoriaus neza
ležninkams ir mišias laiko ir 
išpažinties klauso ir komuniją 
dalino. Ne. Jie nieko neda
ro. Tautininkams tuoj viskas 
bus niekis. Tokis filozofavi- 
mas neis tautininkams ant 
naudos kaipo partijai. Jie 
tuomi save ant amžių užsimu
šė. Žmonės kas yra Mickevy- 
čius sužinojo. Sužinojo jie a- 
pie daug apgavikų. Sužinos 
vėliau ar ankščiau jie ir apie 
sandariečių-nezaležninkij uni
ją O to tik mums tereikia.

Lawrence tautininkai bent 
dabar diktokai gauna vado
vaudami nezaležninkystei. Jų 
biznieriai gauna daugiau kos- 
tumerių, jie pavergė nezalež- 
ninkų kapines į tautiškas ka
pines, jie suvienijo Lawrence’o 
Lietuvių Šelpimo Fondą su 
partijiniu — Neprigulmybės 
Fondu, jie gauna kelioliką 
naujų narių į Sandaros kuopą, 
jie ant galo stengiasi padaryt 
iš nezaležninkų bažnyčios tau
tininkų svetainę. Bet teisybė 
su dumblu sumaišyta — vėl 
kyla augštvn. Tautininkai ir 
viską nuo Lawrence nezalež- 
ninkų gavę baisiai pralaimės, 
nes jie suktybe tą įgytų. Tie 
žmonės, kurie apleido šv. 
Pranciškaus bažnyčią apleido 
bent dauguma jų manydami 
tapsią geresniais katalikais. 
Tautininkų tikslas buvo pada
ryti juos pamėgdžiotojais ne 
tik katalikystės, bet visokios 
religijos. Kuo Lawrence’o 
sandariečiai daugiau atims 
nuo Lawrence’o suklaidintų 
žmonelių, tuo labiau tautinin
kai pralaimės. Savastis ieško 
savininko iki kol randa jį. 
Norint teisybės, tas visų tikin
čių lietuvių Lawrence nupirk
tas namas nezaležninkų baž
nyčiai turėtų būti arba apvers
tas ant katalikų bažnyčios, ar
ba ant našlaičių prieglaudos 
arba parduotas Lietuvos gel
bėjimo naudai, o ne kelių biz- 
nierių-sandariečių naguosna 
papulti.

Baigdamas kalbėti kun. F. 
A. V. paėmė kitą “Ateities*/ 
numerį ir aiškumo delei rodė 
tautininkų Sandaros apskričio 
valdybos surašą, kur randasi 
vardai St. Šleinio (Lawrence’o 
nezaležninkų dabartinio kuni- 
gužio ir Geniočio (So. Bosto
no nezaležninkų probosčiaus. 
K. Jurgeliūnas, pirm., J. Ker
diejus sekr., S. Šleinis, finan
sų raštininkas, p. Kazlauskas 
kasi., organizatoriai: J. Ba
niulis, J. Sekevičius, S. Genio- 
tis. Priminė keno kompanijo
je nezaležninkų dvasiškija se- 
ŽLtt ^SĮM^343-344 w BR0ADWAY. 

sėdi. Nekatras apsimetėlių

Geriau
sias, rimčiausias ir naujausias darbininkų ir politikos klausi
mais veikalas. Kaina .......................................................... 15c.

Sveikata. Su daugybe paveikslų, drūtuose apdaruose, 339 
pusi. Bepigu duoti rodą, kuomet viskas gerai. Bepigu išsi
gydyti iš mažos negalės. Bepigu išsisaugoti ligų, kuomet ži
nai, kaip užsilaikyti ir žinai sveikatos taisykles. Ingyk šią kny
gą kol sveikas, o nereikės lankytis pas daktarus, landyti po 
aptiekas ir gaišti darbo dienose, nes iš tos knygos išmoksi, 
kaip sveikatą užlaikyti. Kaina ........................................$2.50

Tabakas—Nuodai. Ar rūkai ar ne, ingyk tą knygą. Jei 
nerūkai, tai ją perskaitęs, pažinsi rūkymo žalą ir mesi blogą 
paprotį. Jei nerūkai, tai perskaitęs tą knygelę, patapsi ko
votoju prieš piktžolę, atkalbinsi nuo rūkymo savo draugus, 
kurie paskui tau bus dėkingi. 35 pusi. Kaina ............... 10c.

Bažnyčia ir Mokslas. Ar tikyba ir gamtos mokslai prie
šingi vienas antram? Ar Katalikų Bažnyčia priešinga apšvie- 
tai ir mokslui? Ar ji persekiojo mokslo vyrus? Šie ir daug ki
tų indomių klausimų šioje knygelėje atsakyti ir faktais parem
ti. Pusi. 28, kaina.................................................................. 10c.

Eilės — P r. V aičaičio. Vaičaitis yra vienas žy
miausių lietuvių poetas. Jo eilių knyga privalo būt kiekvieno 
lietuvio stuboje. Pusi. 157, kaina........................................75c.

Žydas Lietuvoje. Žydai yra didžiausias svetimas gaivalas 
Lietuvoje. Žydų klausimas Lietuvoje yra svarbus. Kiekvie
nas lietuvis turi su tuo klausimu susipažinti. O tą galima pa
daryti iš minėtos knygelės. Kaina ....................................10c.

Visas Svietas. Smulkios, suprantamos žinios iš gamtos 
mokslų. Iš jos geriausia susipažinti su gamtos mokslo pagrin
dais. Pusi. 155, kaina...................................... 25c.

Trys Keleiviai: krikščionis, žydas ir turkas. Smagi, len
gva, pamokinanti apysaka. Kaina........................... 45c.

Sodžionų Teologija. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
išdėtas Rymo Katalikų Bažnyčios mokslas. Pusi. 285. Kaina 
tik............................................................................................ $1.00

Plėšikų Lindynė, arba nunešta duktė. Graži, smagi apy
saką iš Lietuvos žmonių gyvenimo. Pusi. 38, kaina......... 15c.

Moterystė ir Šeimyna. Iš vokiško vertė J. Gerutis. 
Kiekvienam žmogui naudnga ir smagiai parašyta knyga. Pus
lapių 41. Kaina.........................................................  50c.

Materijos Keitimosi Organizmuose. Labai rimtas moks
liškas veikalas. Su pasigerėjimu skaitys ją kiekvienas mokslo 
mylėtojas.“ Pusi. 56, kaina...................................................30c.

Gyvenimo Gabalėliai. Talpina 13 gražių, trumpų, indo
mių apysakėlių. Pusi. 50. Kaina....................................... 15c.

Geras ir Blogas Auklėjimas pavyzdžiuose. Vaikelius au
ginti ir auklėti neužtenka juos kaip gyvuliukus ganyti ir val
gydinti. Juos reikia auklėti. Kad nebūtų tavo vaikeliai, kaip 
žvėriukai ingyk šią knygą ir išmok vaikelius auklėti. 
Tos naudingos visiems tėvams knygos kaina..................... 25c.

Geležinkelio Sargas. Graži, smagi apysakėlė. Kaina 15c. 
Geležinkelis. Visiems suprantamai aprašyta, kas ir kaip 

išrado geležinkelius. Kaina................................................. 10c.
Ben Hur. Tai vienas svarbiausių veikalų žmonijos istori

joj. Išversta į visokias kalbas ir į japonų kalbą. Apysaka iš 
Tšganytojaus gyvenimo. Kaina apdaruose......................... 1.50

• Auksinio Obuolio Istorija. Su daug paveikslų. Iš seno
vės graikų mitologijos. Tinka mažiems ir dideliems. Kaina 50c.

Pažinkime Socijalizmą. Iš visokių atžvilgių išnagmėtas 
socijalizmas. Kaina ............................................................. 10c.

Biurokratai. Indomi apysaka iš karės laiko Rusijos su 
Japonija. Kaina ................................................................... 25c.

Čia yra paminėtos knygos iš įvairių sričių—iš mokslo, ti
kybos, dailiosios literatūros ir socialių klausimų srities. Iš 
jų darbininkas gali visapusiškai apsišviesti. Jos visos gauna
mos “Darbininko” knygyne.

SO. BOSTON, MASS.

Žemiau KRIAUČIŲ ATYDAI
Sutverta ir inkorporuo-ę Sutverta ir mkorporuo- 

d ta* ant $50.000 kapitalo 
d Rūbsiuvių Bendrovė.
« Visi kriaučiai ir dirbtu- 
Įj vių vedėjai malonėkite at- 
įl sišaukti kad, išvien ben- 

dromis spėkomis sukėlus 
ii kapitalą ir protiškas jie- 

gas uždėjimui dirbtuvių 
čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:—
l AMERICAN EAGLE R. 
jį MFG. CO. INC.
d 454 Broadway, 
į* So. Boston, Mass.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

His Eminence 
James Cardinal Oibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md. 

Kun. K. Urbanavičius, prez.
50 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.
B. Vaškevičiutė, Vice prez.,

71 Warwick St.,
Nevvark, N. J.

Kun. A. Petraitis, Vice-prez.,
105 Main St., 

Athol, Mass.
B. V. Vaišnoras, kasierius,

1514 Carson St. 
Pittgburgh, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas,
381 Vestminster Avė., 

Detroit, Mich.
J. Grajauskas, kasos globėjas,

2016 Sarah St., 
Pittgburgh, Pa.
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PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

I

ANODIJA

FER AI

At-PIRMUTINIS IR SENIAU-

1
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SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JE 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

vie- 
Tu- 
nes

Tai. So. Boston 270
DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

Galima istikalktti ir Urtaviitiai 
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8

• vakarais 6 iki 9
586 Broadway, So. Boston.

NAMUKAS.
3 kambarių ir 30 lotų že- 
Lietuvių apgyventoje 
netoli nuo dirbtuvių.

aš suteiksiu patarimus dy- 
panalklnsi kančias. Jeigu 

Jei sergi, pasirūpink ge~ 
bet visa-

Nelaukite vienuoliktos 
Egzaminavimas dykail

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

Reikalingas tuojaus atsakantis 
Vargonininkas gerai žinantis savo 
amatą. Kreipkitės į “Darbinifi- 
ko” redakciją. K. G. »

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermifaga ralalka p’.tnkn įlinki

ma. pražilina pleiskanas, niežėjimą 
odos ealvos, antrina plaukus priduoda 
na Jėma raikaiintra naista.
' Dermafuira p adarys kad Jnsu plau

kai bus tankus irelnus ir skaistus.
W Oda Justi galvoje bus lyra, pleis
kanom ilnyks ant visados ir plsukai 
neslinn dausiaua!

Reikalaujant prisiusime Jum pai- 
ta suvis dykai iibandynrai sampala.

Prismikite M e. įtampomis perstsn 
timo lėžu gausi iibandymsi dežiute 
Dermafuros ir brožlura.

Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietų.

Mass.

Bell Phone Dicklneen 39#5 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiao Valanda®)

Nu® 9 rito tiri 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 

NedeBeate iki 4 vepUtu.

K 678 WASHTNQTON St, (arti Boytoton 81) BOSTON. MASS.
w Ofiso vaL: nuo 9 A. M. lkl 8 P. M. Nedaliomis nuo 10A.ĮM 2P.M.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadtoay, So. Boston, Mass.

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

1:30—6 Ir 6:3O—9 P. M.
Nedaliomis 1 - 3 P. M.

Egzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.

, Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu
sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių Ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškailšegzaminuoju jus 
kiekvieną syk). Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminnoju kraują, seiles ir vidurius. ’Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze' arba gydyme. .

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų

NAUJA KRAUTUVĖ.
šiomis dienomis draugas A. V. Nau

jokaitis atidarė naują krautuvę po No. 
208 W. Fifth St. So. Boston.

Visų prašome užeiti. Mes patarnau
sime taip kaip bus galima geriausia.

Užsakymus pristatysime ant kiek
vieno pareikalavimo.

A. V. NAUJOKAITIS
208 W. Fifth St., So. Mass.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIE K A .
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massačhu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kamp. C St.,
South Boston, Mass. _

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

Draugystės D. L. K. Keistučio 
buvo mėnesinis susirinkimas nedė
lioję 7 d. kovo (March) 193 Hano- 
yer St., Boston, Mass. 3 vaL po 
pietų. Apkalbėjus dr-jos reikalus 
skaityta laiškas nuo Liet. Raudo
nojo Kryžiaus skyriaus su prašy
mu, kad dr-ja paremtų Lietuvos 
kareivius, kurie kovoja už musų 
brangią tėvynę. Laiškas vienbal
siai priimtas ir delegatui plačiau 
paaiškinus buvo svarstyta kokiu 
budu prisidėti prie to naudingo 
darbo. Kadangi musų dr-ja yra 
paskyrusi $500.00 ant Lietuvos 
Bonų pirkimo, tai nutarė kad pa
vieniai nariai paaukotų pagal iš
galę. Aukavo šie nariai:

Juozapas Kavaliauskas $13.00: 
Vikt. Žyčkus z$2.50; po $1.00: M. 
Verseckas, A. Zaleckas, M. Stu- 
ndis, V. Nastaris, V. Zaleckas, 
Bonif. Saulėnas, Fr. Jarušaitis, J. 
Vaškevičius, Ant. Gruodis.

Smulkių surinkta $3.70.
Viso $28.20c.
Musų dr-ja visuomet pritaria 

ir remia naudingus darbus, todėl 
patartina ir kitoms dr-joms imti 
nuo jos pavizdį ir remti gerus su
manymus, o ypatingai liečiančius 
Lietuvos reikalus.

Prot. rašt. J. Vinkevičius.

D.L.K.
VALDlBVSpBIį

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Zarkauskas, 

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas— 

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

-Antanas Gruodis, 
550 Medford St.,

Charlestovn, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

Bostono lietuvį laikrodininką.
Aš jį traukiu į teismą už mano 

laikrodžio pasisavinimą.
Aš jau turiu dvi ypatks, kurias 

šis biznierius nuskriaudė, bet man 
reikalinga daugiaus tokių ypatų.

Tai-gi atsišaukite tuojaus, jei
gu norite atsiimti nuo jo atligini- 
mą.
Petras Jakutis,

110 Willow St., 
Cambridge, Mass.

siais intaisymais. Namas nesenas. 
Kainos prieinamos. Pasinaudokit 
gera proga. Priežastis pardavimo 
kad rengiuosi pirkti farmą.

Po num. 16 Winfield St.
So. Boston, Mass.

Paieškau savo brolio Jono Sta- 
kionio, paeina iš Kauno rėd. Pa
nevėžio apskr., Papilių parap. Ve- 
liškenų kaimo. Gavau laišką iš 
Lietuvos nuo tėvų. Turiu labai 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
jis pats arba kas žinot šiuo adresu; 
Julia Stakionaitė,

141 Manchester St. 
Manchester, N. H.

Paieškau savo sunaus Petro 
Eimanto. Jis gyvena Amerike. 
Jau ilgas laikas kaip nieko negir
džiu nuo jo ir nežinau ar gyvas 
ar miręs. Jis pats ar. kas apie 
jį žinot meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu: 
Valsčius ir pašta Naumiesčio,

Meškines kaimo,
Antanas Eimantas, 

LITHUANIA.

Suvalkų rėd., Marijampolės pav. 
Veiverių valš. Kujagalių kaimo, 
Garlevos parap. Bus apie 11 me
tų kaip Amerike. Pirmiau girdė
jau, kad gyveno Detroit, Mich. 
Dabar nežinau kur randasi. Turiu 
svarbų reikalą. Jisai pats ar kas 
kitas atsiliepkit šiuo antrašu: 
Vincas Slesoraitis,

951 Nathan St. 
Akron, Ohio.

anonic 
lle, dal 
kit atsišaukti. Paieškau pusbro
lių Juozapo ir Domininko Mikšo. 
Pirmiau gyveno Westville, III. Da
bar- nežinau kur. Jie visi Kauno 
rėd. Kupiškio parap. Puponių 
kaimo. Malonėkit atsišaukti šiuo 
antrašu:

Pov. Mikšis,
P. O. Box 528 *

Linden, N. J.

te nušipusius plau
kus, bei niežėjimą galvos odoSr 
pleiskanas, puolimą ir žilumą, 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite- 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Western Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.
6®®®®®®©®©®®®®®®®®®®®®®®®® 
® Telephone S. B. 1429 J.<®

Pas mane galit užsirašyt laik
raštį “Darbininką,” kuris jus 
linky s 3 kartus sąvaitėj. Paduodu 
apgarsinimus ir paieškojimus. Kas 
užsirašys pas mane “Darbininką,” 
gaus dovanų puikų 20 metų ka
lendorių. Visi pas: 
J. F. Margelis

544 Myrtle St. .
Grand Rapids, Mich.

Emilija Janonienė paieškau sa
vo vyro Prano Janonies, Kauno 
rėd., Kupiškio parap. Vienkiemio 
stickolna. Aš gyvenu su sunum 
Stanislovu, labai esu suvargus 
nuo karės. Malonėk atsišaukti 
pats ar kas kitas apie jį žinantis 
už ką busiu labai dėkinga. 
Emilija Janonienė,
Kauno rėdybos,
Panevėžio apskričio,
Kupiškio pašto,
Stickolno Vienkiemijos. 

LITHUANIA.

Motiejus, Vincas ir Jieva Gir- 
niai prašomi atsiliepti, šakališkių 
kaimo, Igliaukos parap., Mari
jampolės apskr. Brolis Juozas.

Antrašas:
Kaunas, Elektro-Technikos batai., 

Karininkui Petrušauskui,
(dėl Girniaus) 

LITHUANIA.

Motiejus Mickevičius, kaimo 
Gimunų, Prienų par. Marijampo
lės apskr. prašomas atsiliepti. Bro
lis Pranas. Antrašas: 
LITHUANIA-Kaunas

Elektro-Technikos batalijonas 
Karininkui Petrušauskui 
(dėl Mickevičiaus)

Kaip buvo pirmiau garsinta 17 
d. kovo invyks paroda. Pranešė 
kapitonas John J. Lydon, kad So. 
Bostone parodos nebus iš priežas
ties daug sniego. T. Sullivan 
perstatė dalyką Majorui Peters ir 
kitiems parodos rengėjams, kad 
nuvalymas gatvių dėl parodos at- 
seitų $150.000.

Nutarta laikyti iškilmes ant 
Broadvay ir Dorchester gatvių. 
Žada intaisyti ant Thomas Park 
kanuoles ir šaudyt iš jų fier creks.

F. A. Z.

Šis paieškojimų ir reikalavi
mų skyrius yra patarnavimui 
“Darbininko” skaitytojams, 
L. D. S. nariams ir prieteliams 
už labai mžfžą atlyginimą.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50. *

• 1 ■

Antanas Chiepliauskis paieškau 
savo brolių Juozapo ir Mateušo 
Chiepliauskų. Kauno rėd. Rasei
nių apskr. Viduklės valšč. Rim
kiškių kaimo. Pirma abudu gyve
no St. Louis, Mo. Dabar nežinau 
kur. Turiu labai svarbi} reikalą. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žino
te praneškit šiuo antrašu: 
Antanas- Chieplauskis,

14 Stone St.
Detroit, Mich.

Paieškau savo brolio Prano Mi
liūno ir sesers Viktorijos Miliu- 
niutės - Kailiukaitienės, paeina iš 
Lankupienų kaimo, Gražiškių par. 
Suvalkų rėd. Seniau gyveno Bel- 
lshill, Škotijoj. Atsiliepti: 
Agota Budienė,

56 Russel Place Park St. 
Motherwell, Scotland.

Franciška Stankevičiūtė po vy
ru (Jakubauskienė) paieškau savo 
brolių Stankevičių. Pirmiau gy
veno Cleveland, Ohio. Esu labai 
vargingame padėjime, meldžiu 
pagelbos. 'Antrašas: 
Franciška Jakubauskienė, 
Suvalkų rėdybos, ,
Vilkaviškio apskr.,

Kaupiškių valšč.,
Recupų kaimo, 
LITHUANIA.

ADRESAI. 
Pirmininkas —

A. Kmitas, 
284 5th St.,

So. Boston,
Vice-pirm. — 

J. Kavalinas,
63 Gold St., 

So. Boston, 
Protokolų Rašt. —

J. Stukas, 
542 6-th St.,

So. Boston, 
Fin. Raštininkas —

Sirianas Alikonis,
140 Bowen St.

So. Boston, 
Kasierius —

S. Čižius,
377 Broadway, 

So. Boston, 
Maršalka. —

F. Lukoševičius, 
405 7-th St., 

So. Boston,

SEYMOUR
Gydytojas ir Chirurgas

489 Broadway, S. Boston, Mass.
OFISO 9-10 iš ryto,
VALANDOS: 1)0 p,et4.

DR. J. C. LANDŽIUS

Mass.

Mass.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadicay, So. Boston, Mass.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Tel. S. B. 1196-W.

PILNŲJŲ BLAIV. APSKR. VAL
DYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas:
J. Svirckas,

439 Millbury St. 
Worcester, Mass.

Prot. Raštininkė:
K Kaulinskaitė,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kasierius:
A. Zaveckas,

12 Portsmauth St. 
Cambridge, Mass.

Rengia Lietuvių Labdarystės 
Draugija. Prasidės seredoje 17 d. 
Kovo (Marchj 1920, ir trauksis 
iki 25 d. Kovo. Pradžia kiekvie
ną vakarą 7:00 vai. Subatoj Ko
vo 20 d. prasidės 4:00 po pietų 
Lietuvių Salėj kampas E ir Silver 
St. So. Boston, Mass. Visi So. 
Bostono ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti ant šių fėrų, 
nes kiekvieną vakarą bus ko nau
jo pasiklausyti ir išgirsti. * Bus 
įvairių pamarginimų ir prakalbų.

Todėl nepraleiskite nei vieno 
vakaro ne atsilankę.

Kviečia Fėrų Komitetas.

Paieškau pusbrolio Brus Sker- 
stono, Kauno rėd. Papilės apskr. 
Žerkšių sodos. 14 metų kaip A- 
merikoj, 8 metai atgal gyveno 
So. Bostone. Meldžiu kreiptis šiuo 
adresu:
Antanas Černauskas,

Box 815,
Collinsville, Conn.

TAMAS VAIŠTARIS, prieš pa
saulinę karę išvažiavo iš Ameri
kos į Lietuvą. Maskolių valdžia 
paėmė jį nelaisvėn Jeroslavskoj 
rėd., Gorod Miškini. Nuo to lai
ko nieko apie jį negirdėti. Kas 
apie jį žinot, labai meldžiu man 
apie tai pranešti, o aš visus iš- 
kaščius sugrąžinsiu. Mano antra
šas:
Juozas Varnelis,

5 Pearl St.
Baltimore, Md.

Paieškau savo sesers Julionos 
Charnow, po vyru Sartciawič. 
Ji kalba: lietuviškai, angliškai, 
vokiškai, ruskai, latviškai ir len
kiškai. Taipgi paieškau jos vai
kų, sunaus Stasio 14 metų ir du
kters Adelės 15 metų. Jie atva
žiavo Amerikon 9-tais metais į 
Philadelphia, Pa. paskui į Hart- 
ford, Conn. Dabar nežinau kur 
jie yra. Kas apie juos žinot mel
džiu man pranešti už ką busiu la
bai dėkingas.
Mr. St. Chamow,

Box 63,
Walingford, Conn.

SIAS' LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO-
TELIS NEW HORKE.

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorknn. tai t lesiok kreipkis pas 

GEO. J. BARTAšlŲ. agentą. nes jjs yrn visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų J Lietuvą ir iš Lietuvos, 
lšmainom ir siunčiam pinigus Į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpinant išvažiuojantiems Pasportns. Pasitinkanti žmones ant gelžkelio 

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

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mūs kreipiasi J mnsn viršminėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS,
498 Washington Street, New York City.

%

Paieškau švogerio Kazimiero 
šiškos, Vilniaus rėd. Trakų apsk. 
Žižmarių parap., Bladikiškių kai
mo. Meldžiu atsišaukti ar kas ki
tas pranešti, aš gavau laišką iš 
Lietuvos nuo jo moteries. Mano 
adresas:
Jonas Červokas,

40 St. James St.
Norwood, Mass.

■-* - -

Taipgi paieškau savo draugų ir 
draugių: Jono, Jokūbo, Mikolo, 
Andriejaus ir Agotos, jie visi bro
liai r sesuo, Vilniaus rėd. Trakų 
apskr. Žižmarių par. Kudonių kai
mo. Žigučio arba Juzefą. Meldžiu 
atsišaukti arba kas kitas pranešti. 
Jonas Červokas,

40 St. James St.
Norvvood, Mass.

Paieškau savo brolio Zigmanto 
Horodeckio, Kauno rėd. Rasei
nių miesto. Pirmiau gyveno Wa- 
terbury, Conn. bus 2 metai kaip 
apleido Waterbury. Dabar neži
nau kur. Jis pats ar kas apie jį 
žinot meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą.
Juozapas Horodeekis,

820 Bank St.
Waterbury, Conn.

Paieškau Agotos Jurkiniutės, 
(gal ištekėjusi) Šulų kaimo, Bar
tininkų parap. Seniau gyveno 
Brooklyn, N. Y. ir Škotijoj, 
siliepti ant to adreso: 
Uršulė Pampalienė,

4 Pit St., Mossend, 
Lanarkshive, Scotland.

Paieškau brolio Stanislovo ir 
sesers Stefanijos Merzijavskių. 
Girdėjau, kad sesuo ištekėjus, po 
vyru pavardės nežinau. Gyvena 
Campello, Mass. 25 Green PI. Į 
Paeina Švėkšnos parap. Jnrkašio 
sodos. Jie patys ar kas kitas su
teiks man žinią apie juos gaus do
vaną. 
Kazimieras Juškevičius 

3208- Auburn Avė.
Chieago, UI.

DIRRTUVĖ.
Parsiduoda didelis medinis 

budinkas, ant trijų lubų. Da
bar užimtas — apačioj kalve, 
o viršuje mašinšapė. Savinin
kas mirė, todėl turi labai grei
tai parduoti.

PEKARNfi.
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi būti greitai par
duotas, nes savininkas mirė. 
Už namą ir už biznį — $6000, 
$1500 įmokėti.

NAMAS.
3 šeimynų, 20 kambarių, su 

maudynėmis ir garine šiluma 
(steam heat), taipgi pijazas. 
Atneša $90. į menesį arba $10- 
80. per metus. Prekė $5900. 
Su labai lengvomis išlygomis. 
Savininkas turi išvažiuoti į ki
tą miestą, todėl privalo greitai 
parduoti.

FARMA.
120 akrų žemės, 25 karvės, 2 

arkliai, budinkai, visokie žem
dirbystės įrankiai, daug kiau
lių, vištų, šieno ir visokių far- 
mos daiktų. Apie 80 akrių dir
bamos ir 40 akrų ganyklos ir 
miško. Dvi didelės upės teka 
per pat vidurį farmos su dau
gybe žuvų. Parduoda visai 
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namų arba mažesnės 
’armukės.

BIZNIS.
Ceverykų, drabužių ir namų 

rakandų — baldai (fumiture) 
krautuvė. Visas ta voras turi 
būti išparduotas į vieną mėnesį, 
nes savininkas išvažiuoja į ki
tą miestą užsiimti išdirbyste 
avalų.

iš
mes. 
toje, 
rl būti būtinai parduotas,
savininkas negyvena jame ir ji
sai jam yra visai nereikalingas. 
Upė teka palei žemę, yra daug 
žuvų ir vasaros laike yra vie
na iš geriausių vietų maudytis. 
Prekė $1900. su $300. jmokėji- 
mu arba išmainyti ant bile ko
kio namo So. Bostone.

DAUGYBĖ
ir kitų vietų turim ant pardavi
mo arba išmainymo. Jeigu esi 
savininkas namo arba farmos 
ir norėtum parduoti arba iš
mainyti, tai pranešk musų ofi
sui kuogreičiausiai, o mes ap
žiūrėję duosime puslulijimą 
ant pirmo atsiliepimo.

A. Ivaszkevicz, 
LITHUANIAN AGENCY, 
315 Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

Paieškau savo dėdės Stanislo
vo Karpaus, Kauno rėd. Raseinių 
apskr., Šimkaičių valšč.< Šimkai
čių kaimo. Apie 9 metai atgal 
gyveno Niagara Falls, N. Y. Da
bar nežinau kur. Meldžiu^atsi- 
šaukti arba žinantieji pranešti šiuo 
antrašu:
Stanislovas Grigaitis,

848 Bank St.,
Vaterbury, Conn.

Paieškau Martino Veverio ir 
Jurgio Aidukevičiaus abudu Su
valkų rėd. Turiu svarbių žinių 
iš tėvynės. Meldžiu atsišaukti jie 
patys arba žinantieji už ką busiu 
dėkingas.

Jurgis Kevalaitis,
102 AVillov St.

E. Cambridge, Mass.

VIENA Iš REIKALINGIAUSIŲ 
VAISTŲ NAMUOSE.

Daktarai sako: “Geri ir saugūs vaistai sustab
dyti vidurių gėlimą. Reikia pilti ant cukraus 3-5 
lašus ir imti, kol skaudėjimas-gėlimas apstoja. Ga
lima ir vaikams duoti po vieną lasą ant cukraus. 
Neduokite jaunesniems, kaip dviejų metų vai
kams”.

Tai, ir tamsta pasipirk tą naudingą vaistą. 
Tikra ir stipri.
Jatul’s anodija kaina $1.00. Užsakymą ir pi

nigus pasiųskite šitaip adresuodami:
P.A.JATUL, APTIEK ORIU S,

P. 0. Box 2128, Boston, Mass.

Tel. S. B. 1771
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i» prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
i Į žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
i Į natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
i Į ikausmns galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki- 
i! mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
i* dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!
i Į Jeigu iklšlol niekas negelbėjo, ateik 
$ kai. Tamsta sataup|sl laiką, pinigus Ir 
X aš negalėsiu nieko pagelbėti, ‘ pasakysiu.

riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi.
y <los plečiasi Ir niekados pačios nepranyksta.
Y valandos, nes gali būti pervėlu.

DR. 'J. JONIKAMS
Chirurgas ir Gydytojas. 

oadway, S. Boston 
Nuo 9 iki 11 ryto
nno 1 iki 3 ix> pietų, *

Dantis ištraukiami ir pri- 
Į pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame 

DR? W. T. RELLLY

ARGU. SPEC1ALT1ES CO
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