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INFORMACIJA VAŽIUO
JANTIEMS LIETUVON.

V/

Nekurie nauji agen- 
nežinodami reikalo

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 
JUOZAPO DARBI

NINKŲ SĄ-GOS.

BRITAI PERKA DAUG ME
DAUS Iš AMERIKOS.

GRĮŽTA DARBAN.
Serbijoj buvo sustreika

vę geležinkelių darbininkai. 
Dabar jie jau grįžta dar
ban.

sosti- 
buda-

SIŪLO ARMĖNIJĄ 
AMERIKAI.

Šiemet sukanka 50 metų 
garsiai Standard. Oil kom
panijai.

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA.

Prieš įvykinimą prohibi- 
cijos New Yorke buvo 9.000 
šaliūnų.

Darbininkų reikalai.

Tokyo, Japonijos 
nė, netrukus pradės 
voti požeminius tramvajus.
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STREIKAI ITALIJOJ.
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FabUsbed ana dlstrlbuted tmder per- 
salt (No. 534) authorized by the 

Act of October 6, 1917, on file 
ar the Post Offlce of Boston, 

Mass. By order of the Pro- 
aidem, A. S. Burleson, 

Postmaster Ge-f “DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams ' $4.00
Bostone ir apylinkė/m. $5.00 
ūžrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Masa.
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UTARNINKAS, BALANŽIO 27 D

EXTR AI!
Kopenhagen, Bal. 26, 1920.

Lietuvos rinkimų į Steigiamąjį Seimą pasekmės sekan
čios:

Kauno distrikte: krikščionių demokratų 9, social-demo- 
kratų 3, socijalistų liaudininkų 3, lenkų 2, žydų 2, vokiečių 1. 
Panevėžio distrikte: krikščionių demokratų 13, social-demo- 
kratai (originale stovi “sočiai”) 6, socijalistai (turbūt soci- 
jalistai liaudininkai) 3, žydų 1, Pažangos 1.

ROMAN.

Išsirašykite iš “Darbininko” laikraščių iš Lietuvos. Už 
dolarinę gausite 20 ekz., už 50c. (siųskite s tamponais) gausite 
10 ekz. Rasite apie didelę rinkimų kampaniją ir partijų kan
didatų surašus.

Misijos Pranešimai
s _____________

Lietuvos Laisvės paskolos 
bonai jau yra atspausdinti. 
Bonai atspausdinti yra trijų 
rūšių ant 50 dolerių, 100 do- 
lerių ir 500 dolerių, išviso-ant 
sumos penki milijonai dolerių. 
Bonai tur po keturioliką ku
ponų, sulyg kurių bus išmoka
mas nuošimtis. 'Už paskuti
nius penkioliktus metus nuo
šimtis bus apmokamas drauge 
su apmokėjimu pačios sumos. 
Procentas už bonus skaitomas 

. nuo liepos 1 dienos šių 1920 
• metų, o patsai apmokėjimas 

paskolos turės įvykti liepos’1 
dieną 1935 m.

i Tuo tarpu yra daroma šių 
bonų numeracija ir nuo gegu
žio 1 dienos bus pradėta išda
vinėti visiems, kurie norės pa- statys ir nuolatiną jau Valdžią 
imti paskolos borrą ir visiems, Lietuvoje, 
kurie jau yra pilnai užsimokė-! 
ję už bonus.

«
II. Skruskite visų stočių 

komitetai.
Iki šiol visas prirengiamas 

bonų pardavimui darbas yra 
atliktas. Suorganizuota apie 
180 stočių, apvažiuotos visos 
svarbiausios didesnės lietuvių 
kolonijos-Misijos narių. Dabar 
ateina darbas pirkti ir išdalin
ti bonai visiems, kurie nori 
prie paskolos prisidėti.

Lietuvos Misijos nariai no
rėtų patįs atsilankyti į dides- 
nias kolonijas ir išdalinti ant 
vietos bonus visiems, kurie y- 
ra pilnai už juos užsimokėję 
arba dar panorės pirkti. Kur 
negalės patįs atsilankyti, bus 
siunčiami Lietuvos Misijos į- 
galiotiniai arba kai-kur tas 
darbas bus pavedamas patiems

- stočių komitetams.Visam šiam 
darbui pasilieka laiko vos tik

" du mėnesiu, nes iki liepos 1 
dienos š.- m. visos paskolos 
darbas norima pilniai užbaigti. 
Kas yra užsimokėjęs už boną 
tik dalį pinigų, kviečiamas y-

- ęa iki liepos 1 dienos užsimokė
ti pilnai, idant iki šio laiko 
būtų pilnai žinoma, kiek iŠvi-

K

so kokia stotis yra paskolos iš
pirkusi.

Šiuomi užkviečiame visas 
vietos organizacijas padidinti 
savo agitacijos darbą, idant 
kiekvienas galėtų išpirkti bo- 
nų ant pirmiaus jau paskirtos 
sumos ir kad paskola visų pen
kių milijomi galėtų pilnai nu
sisekti. Taigi sukruskite visi 
prie darbo.
III. Atsikreipimas prie visų 

atsilikėlių nuo paskolos.
Amerikoj yra daug lietuvių, 

kurie iki šiol nenorėjo dėtis 
prie paskolos, tardami, jog 
jie nenorią su ta .paskola pa
remti dabar esamos taikinos- 
Lietuvos Vyriausybės.

Šiandien būtų jau laikas ir 
tiems visiems atsilikėliams ak
tyviai dėtis prie paskolos. Rin
kimai į Steigiamąjį Seimą jau 
prasidėjo, greitu laiku susi
rinks patsai Seimas, kursai nu- 

t Surinkti Ameriko
je paskolos, būdu pinigai turės 
patekti ne kam kitam, bet-tai 
nuolatinai Lietuvos Valdžiai. 
Todėl iiebegalj. būti jau jokio 
išsikalbėjimo, kad tos pasko
los -negalima remti. Tik Lie
tuvos priešai tegali niekinti ir 
atkalbinėti nuo tos paskolos. 
Kas prie jos nesideda tas nė
ra Lietuvos draugu bet priešu. 
Atsiminkite apie tat, kad ne
pasilikti užpakalyje viso Lie
tuvos respublikos tvėrimo dar
bo, ir kad tas vardas—“Lie
tuvos Priešų” nebūtų prie visų 
jūsų, kurie atsilikote, sega
mas Todėl tverkite savo sto
tis, kad ir partijines, paskolos 
užpirkimui.

Lietuvos Misi jus , 
Informacijų Biuras.

Daugelis lietuvių keliauja 
Lietuvon ir delei nežinojimo 
kelionės taisyklių daug vargų 
paneša. Trumpai paaiškinsi
me.

Išvažiuodami laivakortes pir
kite tiktai pas iš senai žinomus 
agentus, 
tai patįs

JONAS J. ROMANAS,
Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentas, kurs važiuo
damas Lietuvon iš Kopenhagos pirmutinis kablegramavo 
piram žin'm i Amerikei apie pasekmes rinJįimų į Lietuvių 
Steigiamoji Seimą ir “Darbininkas” turėjo gilinki Pa
skleisti tą neapsakomai svarbią žinią Amerikos lietuvams. 

savo pasažielius New Yorke 
paveda tiesiog prigavikams ir 
nuo to žmonės nukenčia. Jau 
buvo atsitikimas kad vienas 
agentas iš Vakarų prisiuntė 
keliolika’ - keliauninkų New 
Yorkan su laivakortėmis ant 
Paryžiaus, bet New Y’orke 
juos norėjo užsodinti ant lai- 
vų einančių Triestan ir vertė 
keliauti per Vieną ir Varšavą. 
Tik apsiskundus misijai jie 
likosi nenuskriausti. New Yor
kan atkeliavę turi būti labai 
atsargūs.

Geriausiai ir parankiausiai 
dabar važiuoti bile linija per 
Paryžių. Daiktus paduodant 
ant laivo nereikia apdrausti. 
Daiktus stačiai adresuoti Pa
ryžiun. *

Pirm išvažiavimo dar reikia 
būtinai turėti Lietuvos atsto
vybės pasporto vizavimą, be 
kurio neįsileidžia Vokietijon ir 
Prancūzijon. Taip-gi reikia tu
rėti pasporto vizą pas Franci- 
jos konsulį. Apart to dar rei
kia turėti liudijimą, kad už
mokėtos taksos, kitaip neįleis 
į laivą. z

Paryžiuje reikia pasportą vi
zuoti pas Vokietijos konsulį, 
kad turėti tiesą įvažiuoti Vo
kietijon. Taip-gi reikia vi- 
zuotis pas Anglijos konsulį 
ka J turėti tiesą įvažiuoti Vo
kietijon. Taip-gi reikia vi- 
zuotis pas Anglijds konsulį 
kad praleistų per Anglijos už
imtą zoną. Užsivizavus pas- 
portus, bilietus pirkti iki Bem 
lino ir daiktus paduoti, bet 
daiktus paduodant būtinai rei
kia apsaugoti, neš labai daug 
pundų ir kuparų žūva. Taip
gi Paryžiuje reikia pasiteirau
ti ar reikalinga miltarė alijan- 
tų viza važiuojant per okupuo
tą žbną. Jei tokia reikalinga 
tai užsivizuoti. *'
’ Atvykus Berlinan patartina

Šiaurinėj Italijoj' viso
kiuose darbuose streikai. 
Kąikuriose vietose paskelb
ti generalūs streikai. Vien 
Piedmonto provincijoj 
streikuoją apie 700.000 dar
bininkų. Streikai plyšta po 
Lombardiją, ir Liguriją. 
Generalūs streikai paskelb
ti Alexandrijoj, Novijo j ir 
Pisoj. Pastarajame mies
te ir Livornijoj geležinke
lių darbininkai atsisakė 
perleisti kareivius, gabena
mus į Turiną ir Novarą pa
laikyti tvarką, nes ten gene- 
ralus streikas eina. Labai 
nepatogus valdžiai išėjimas 
dėlto, kad valdiški darbi
ninkai nedirba. Jie nestrei
kuoja, bet savo darbų ne
atlieka. Pašto darbininkai 
nestreikuoja, bet tik mažą 
dalį laiškii teišnešioja. Tas 
pat yra su telegrafo darbi
ninkais. Prie visų .tų bėdų 
prisidėjo sodiečių judėji
mas ir streikas. Dėlto gy- 
'vuliai dvesia, laukų darbai 
nedirbami.

UŽDRAUS IŠGABE
NIMĄ. '

Vokietijos vyriausybė ne
tarė uždrausti išgabenimą 
užsienin avalo. Tas tęsis ne
apribotą laiką. Daroma tas, 
kad nupiginti avalo kainą.

PRIEŠ KALNIERIUS.
Chicagoj prasidėjo kal- 

nierių ir marškinių strei
kas. Streikas prasidės ge
gužio 5 d. ir tęsis 20 dienų. 
Streikas eis prieš krautuv- 
ninkus ir skalbyklas. Jei 
streikas nepagelbės per 20 
dienų, tai bus tęstas ilgiau. 
Streikininkai pirks marški
nius pigiausios rūšies su 
minkštais prisiūtais kalnie- 
riais. Marškinių, nei kal
nėnų neduos į skalbyklas.

vizuoti pasportą pas lenkij 
konsulį, kad perleistų per iš
rėžtą Lenkijai juostą. Turime 
žinių, kad nekuriuos keliau
ninkus lenkai nepraleido ir jie 
turėjo grįžti Berlinan, o iš čia 
vykti į Stetiną, paskui jūrė
mis iki Karaliaučiaus.

Berline reikia apsižiūrėti, 
kad su savim turėti nedaugiau 
1000 vokiškų markių, nes Eit
kūnuose vokiečiai krato ir ne
duoda daugiau išvežti. Verčiau 
Berline išsimainyti į auksinus 
(oberostus).

Išpildant šiuos oficiališku- 
> mus ir apsaugojus (inšiūrinus) 
: daiktus nuo Paryžiaus iki Ber- 
lino paprastai niekas nekliudo 

i ir kelionė gerai sekasi.
Lietuvos Misijos 

Informacijų Biuras.

NEGAUNA ATSAKYMO.
Dr. Frederick II. Mille- 

ner, bevielio telegrafo inži
nierius, Omahoj, Neb. tris 
kartus siuntė pereitą savai
tę žinias į Marsą. Atsaky
mo nesulaukė. Sako, gal 
Marso • gyventojai kitokioe 
rūšies instrumentais bando 
su Žemės gyventojais susi
nešti.

Anglai mėgsta amerikonišką 
medų. Delei stokos cukraus, 
Anglijos žmonės vartoja daug 
medaus, ir rods ateityje rei
kalavimas bus, nepaisant kiek 
cukraus turės.

Išsunktas medus stikleliuose 
daugiausia parduodamas ir 
Kalifornijos medus užima pir- 
mybę, sako raportai Prekyvie
tės Biuro, Suv. Valstijų Agri
kultūros Departamento.

1914 metais buvo įvežta į 
Angliją 2,600,000 svarų me
daus. 1918 metais pasididino 
lig 36,500,000 svarų ir kaina
vo $13,500,000. 1918 metais A- 
merika prisiuntė Anglijai dau- 
giaus medaus negu kitos šalįs; 
jos dalis buvo 16,000,000 sva
rų prekiuojant $5,500,000.

(Iš to išeina, kad Lietuvos 
bitininkai galėtų turėti Angli
joje nepripildoma rinką *savo 
produktams ir turėti didelį 
pelną.) . \ X

Per visą mėnesį visose kata
likų bažnyčiose prie gražiai 
žolynais išpuošto Panelės 
Švenčiausios Aukorio gieda
ma ir skaitoma pritaikytos 
maldos.

Gražiausios skaitymui mal
dos kiekvienai dienai per vi
są mėnesį telpą “Gegužės Mė
nuo” knygelėje. Iš vokiško 
versta kun. Pr. Žadeikio, iš
leista Šv. Kazimiero Draugi- 
jo Kaune.

Amerikoje tokių knygų be
veik visiškai neturime.

Dabar, artinantis tam gra
žiausiam GEGUŽĖS mėnesiui 
mes dedame visas pastangas, 
kad parūpinus tokią knygelę 
ir Amerikos lietuviams katali
kams. Pasikalbėję su neku- 
riais gerb. klebonais nutarėme 
perspauzdinti išleistą Šv. Ka
zimiero Draugijos Kaune 
“Gegužės Mėnuo”. Nors po- 
pieros kaina nesvietiškai pa
kilo, bet mes ją parduosime 
už labai prieinamą kainą.

Atspauzdinta ant gražios 
baltos popieros ir gražiais vir
šeliais. Papuošta paveikslė
liais ir vinjetėmis.

KAINA 65 CENTAI.
Gerb. Klebonams ir agen

tams imant po daug ant sykio 
ir apmokant iš anksto žymiai 
nuleidžiame.

Užsakymus siųskite tuo
jau?, nes spauzdinsime apru- 
bežiuotą skaitinį ir vėliaus 
gauti užsakymai gali pasilikti 
neišpildyti. Mat tikimės, kad 
atsidarius geresniems susine- 
šimams su Lietuva gausime tų 
knygelių iš Lietuvos. »

Su užsakymais siųskite ir 
piningus čekiu, money orde
riu arba pašto ženkleliais šiuo 
adresu:

“DARBININKAS”
244 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.
P. S. Užsakymai bus išpil

dyti prieš 1 d? gegužės.
---------------------------------------------------------------------A-----------  - ■/ '

PĄSKYRŪ 'AMBASA
DORIŲ.

Franci jos valdžia jau pa
skyrė ambasadorių prie Va
tikano. Juo yra Charles A. 
J onnart, buvusis užsienio 
reikalų ministeris. Po 15 
metų pertraukos diplomati
nių ryšių su Apaštališkuoju 
^ostu Franci j a dabar tuos 
santikius atnaujina. Dabar
tinis ambasadorius yra tik 
laikinas, nes Franci jos par- 
lameiltas dar neperleido į- 
statymą, atnaujinti 
kius su Rymu.

KĄ AUGINT “TAUPYMO 
DARŽELIUOSE”.

Bulvės.
Ęns tik turi pirkt bulves, ar 

kas tik nori užsakyt bulvių 
restorane žino, jog jįj dabarti
nė kaina didelė, bet kas-gi ga
li pasakyt kiek jos kaštuos 
ateinančius metus.

Vienas dalykas aišku,—jei
gu kas nors neaugins daugiau 
bulvių ir kitų panašių daržo
vių/tai jįj kaina bus didesnė, 
negu daugelis žmonių galės 
mokėti. ' ' * *

Daugelis žmoniiį atsimins 
“Pingree Bulvių Auginimo 
Planą”, kurį sumanė Majoras 

' Pingree prieš keletą metų. 
Šiomis dienomis Detroite ra
dosi daug nevartotos žemės, 
ant jos augo tik žolės. Detroito 
Majoras tada sumanė planą ir 

; -šaukėsi pagelbon visus žmones, 
kurie mėgdavo valgyt bulves
— apsodint tuos lotms ir au
gint bulves dėl savo reikalvi- 
mo. Atsišaukė užtektinai žmo
nių paimt visą nevartotą žemę.
— prasidėjo čvstinimo ir sodi
nimo kampanija.

Majoras- Pingree turėjo sva
jonę, žmonės pagavo jo min
tį, viduryj vasaros’juokingai 
Detroitą pavadino Bulvių Mie
stu, bet kuomet laikas artino
si iškast bulves, tai Detroitas 
iš tų pasijuokė, kurie pirmiau 
krėtė juokus iš jo. Detroito 
bulvių sodytojai turėjo užtek
tinai bulvių ne tik dėl savo šei
mynų, bet ir šimtus bušelių dėl 
pardavinėjimo.

Pingree Bulvių Auginimo 
Planas padėjo Detroitą ant 
žemlapio: Bet vis-dar labai
daug bulvių reikalinga mai- 
tint tūkstančius Įeitų žmonių, 
kurie dabar gyvena ir dirba 
ten kur pirmiau augo bulvės. : jai turi būti leista gaivinti 

Sumažinkite Gyvenimo Brau-! pramonę, nes pakrikusi Ve- 
genybę su Taupymo Darže-; idetija yra nuostoliu visai 
liais. Europai.

San Rėmo konferencija, 
kur dalyvauja visų alijantų 
augščiausieji valdininkai, 
nutarė pasiūlyti Armėniją 
Suvienytoms Valstijoms 

imti globom Nežinia, ką pa
sakys Washingtono valdžia.

Konferencija išrišinėja ir 
kitus svarbius tarptautinius 
klausimus. Ji tęsis dar il
gokai. Toji konferencija 
gal tars savo žodį ir Lietu
vos klausime. -

Italijos premjeras Nitti 
laikraščių korespondentams 
pasakė, jog gal svarbiausie
ji Europos klausimai toje . 
konferencijoje bus išspręsti 
ir tuomi baigsis Augščiau- 
sioji Alijantų Taryba, kuri 
ikšiol tarptautinius klausi
mus Išrišinėdavo. Nitti to
liau sakė, jog reikia atnau
jinti santikius su Rusija. 
Sakė iš pradžios reikia pra
dėti su ja pirklyba, o po te 
pradėti diplomatinius san
tikius. Sakė, jog tuomet 
aiškesnes, pilnesnės žinios 
pasklis apie tai, ką Lenin ir 
Trocki Rusijoj padarė, tai 
kitų šalių darbininkai atsi
žadės sekti savųjų bolševi
kų. Nitti -sakė, jog Vokie
tija turi bu(i verčiama mo
kėti už kare tiek, kiek išga
li, o ne tiek, kiek kas užsi
mano. Sakė, kad Vpldeti-
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EASTON, PA.

Apsisaugokit nuo valkatų.

WATERBURY, CONN.

Iš darbininkų judėjimo.

I

DU BOIS, PA.

LAWRENCE, MASS.

J. Glineckis.

24 Balandžio, 1920 m. 
Boston, Mass.

CAMBRIDGIEČIAMS IR 
BOSTONIEČIAMS.

Anglijoj ir Škotijoj kata
likiškų tikybinių namų vra 
1.200. ' -

sū
dei

. .$5.00

. .$5.90

L. D. S. NEW YORK IR NEW 
JERSEYS VALSTIJ6 APS

KRIČIO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

SCBSCRIITION KATES: 
fearly.............................
8oston and suburbs........
Forelgn countries yearly

kad L. D. 
išvažiavi-
27 d. bir-

Mass. ant

■•Entered as second-class mater SepL 
22. 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of Mareli 3, 1879.”

“Acceptance for mailling at special ra
te of postage provided for in Seetton 
1103, Act of Oct 8. 1917, autborlzed

July 12, 1918.”

ŽUVO 500 FRAN
CŪZŲ.

PABĖGĖLIAI TURI 
NAMUS ANT SA 

LOS.

Bepartyviškumų reikia 
sergėtis.

Šv. Petro bazilika pasta
tyti truko 175 metus. Flo
rencijos katedrą 145 metus, 
Paryžiaus Notre Dame ka
tedrą 200 metų.

sustreikavo 
dar- 
va- 

75c. 
dar-

L. D. S. N. A. A. IŠVAŽIA
VIMAS.

Raštininkas
A. F. Kneižis.

...25.00 

...25.00 

...5000 
..25.00 
...25.00 
...25.00 
...25.00 
...25.00 
...25.00

A. Krivi utė................ 25.00
Petronis.................. 100.00
Daridonis ................. 25.00

A. Stravinskas .... .... 25.00
M. Strarinskiutč ............25.00
M: Paliučiutė................. 25.00
M. Kniubiutė -----’......... 25.00
Šv. Pranciškaus par.........25’.00

Tam. Skuseričius ir M. Vil-
aukavo iš amerikonų p-ni \ kišius, abu veikiančiosios ko- 
Thornton $5.00 ir p-lė R. misijos nariai ir-gi kalbėjo,

“DARBININKAS” 
(The Worker) 

The Litliuuniuu tri-weekly pa<»*r. 
Pnblished evecy Tuesday. Ttaursday, 

ical Saturday by St. Joteph’t Litiiuan- 
wm» R.-C. As»ociation o f Latmr.

■B

KAS GIRDĖTI LIETUVfŲ KOLONUOSE
DARBININKAS

Alna Iš S<>. Boston’o arurntnkHis. ket- 
'-rgals ir suba tomis. Įleidžia Hm. Lie- 

Rymo-Katalikų 6v. Juozapo Dar- 
Smnfc* Sąjunga.

Darbuojasi.
Didžiuma lietuvių tautos 

veikėjų dabar įtraukti į po
litiką, į Lietuvos valstybinį 
darbą. Šituose darbuose 
pasinėręs žmogus neturi nei 
laiko, nei ūpo gilintis moks- 
lan arba gaminti kokį svar
besnį veikalą. Bet yra šiek 
tiek augšto mokslo lietuvių 
stovinčių nuošaliai politikos 
ir garniai dirbančių svarbius 
Lietuvių tautai darbus. Vie
nas tokių yra gerb.- kun. A. 
Vilimas, einąs augštus mo
kslus Paryžiuje. Apie tai, 

*ką veikia ir kaip gyvena ra
šo vienam žymiam Ameri
kos lietuvių veikėjui šitaip: 

Tuos visuomeninius moks
lus, kuriuos dabar einu, ne
norėčiau palikti vien tik sa
vo įdomumo patenkinimui, 
bet norėčiau ir noriu pasida
linti ir praplatinti lietuvių 
visuomenės tarpe. Tuo tiks
lu rengiu dabar, apart jau 
mano parašytos gramatikos 
vokiečių ir fransų 2, kalbos 
mokytis lietuviams (išleis
tos pas Julius Grovos, Hei
delberge Vokietijoje) dar 
1). Socializmas XIX šimt
mety, 200 puslapių; 2) So- 
cialis klausimas apie 380 
pusi.; 3) Visuomenės ir po
litikos klausimas apie 400 
pusi. 4). Žemdirbystės klau
simas 150 pusi. 5) Didžioji 
pasauly pramonė 160 pusi, ir 
kelis artimus visuomenės ū- 
kyje klausimus. Tie visi da
lykai yra labai svarbūs ir 
mūsų jaunai tautai reikalin
gi. Juos apdirbti reikia 
ramaus ir daug laiko. Ta* 
mano numylėti dalykai. Bet 
kaip man yra sunku, kada 
mano medžiaginis padėji
mas yra visai silpnutis. Ma
no .mokslo darbai nebus tiek 
apmokami, kad galima bū
tų iš jų pragyventi.Parašiau 
vokiečių ir 2 fransų kalbos 
gramatikas, už tokį užmo
kestį, kad vos popieris ir 
pašto išlaidos apsimoka. Ki
tus dalykus priseis spaus
dinti kokiame nors lietuvių 
laikraštyje ar atiduoti ko
kiai nors leidinių draugijai 
už lietuvišką ačiū. Tačiaus 
negaliu rūgoti lietuvių vi
suomenei. Padeda ir padės 
man vegetoti. Neužmirši ir 
Tamsta manęs.

Nuo balandžio 30 d. Lietu
vos Pasiuntinybės adresas 
toks:
LEGATION DE LITHUANIE

52 AVEN. KLEBER 
PARIS (XVIe)

Išsirašykite iš “Darbinin
ko” laikraščių iš Lietuvos. 
Už dolarinę gausite 20- ekz., už 
50c. (siųskite stampomis) 
gausite 10 -ekz.

Nuo pabaigos 1917 m. čio
nai gyvuoja Tautos Fondo 99 
skyrius. Prie jo yra susispie- 
tęs neperdidelis, bet karštai 
mylinčių savo tėvynę lietuvių 
būrelis. Seniau, laike karės, 
jo narių, t. y. mėnesinių duok
lių mokėtojų skaitlius buvo pa
siekęs virš pusės šimto. Bet 
vėliau, iš. tų nekurie nustojo 
mokėję tą mažą mokestį.

Tas būrelis su saVo gabia 
ir uolia pirm. M. Dailydaite y- 
ra nuveikęs šioj kolionijoj 
daug svarbių darbų Lietuvos 
labui. Yra nusistatęs už tiks
lą, šelpti Lietuvą ir remti jos 
neprigųįmybę visokiais gali
mais-būdais. Tą ir daro. Į 
visus svarbius reikalus, atsi
šaukimus pirmutinis atsiliep
davo. Pažymėsiu kelis, k. t.; 
Parašų rinkimo komit., L. B. 
Kr. R. sk., L. L. Pask. Bonų 
Plat. stotis, tie visi tapo su
organizuoti tik šio sk. pastan
gomis. O kiek įvairių vakarų 
pramogų ir prakalbų surengė. 
Pinigų, nuo savo gyvavimo 
pradžios jau yra surinkęs virš 
$2,000.00. Tai nemažas daik
tas tokioj mažoj kolionijoj tiek 
surinkti. Daug prisidėjo savo 
veikimu, supažindinnime ame
rikonų su Lietuva ir jos reika
lais. Energijos nenustoja ir 
savo prakilnų darbą varo pir
myn. Pastaruoju laiku prie 
šio sk. prisidėjo pp. Eišmontai, 
kurie gausiai remia skyriaus 
veikimą.

Pasirodžius žinioms, kad 
Lietuvoje yra daug našlaičių, 
reikalaujančių būtinai šelpti, 
kilo tarp narių sumanymas ; 
prisidėti kiek nors prie jų su- ’ 
šelpimo. Tam tikslui, balan- ; 
džio 17 d. š. m. šis skyrius bu- . 
vo parengęs balių. Kaip pa
prastai, be šokių ir lietuviškų 
žaislų buvo išpildytas progra- 
mėlis. Pirmiausiai gabi dai
nininkė p-lė Z. Rimaitė padai
navo solo “Ko liūdit svete
liai”. Dainavimas publikai 
patiko ir turėjo atkartoti. Po 
to amerikone p-lė Wodberry 
dainavo solo angliškai (dainos 
vardo nenugirdau). Ji daina
vime gerai išsilavinusi, kad 
lietuviai žodžius ir ne visi’su- 
prato, bet meliodija visiems 
patiko. Atšaukta atkartoti, 
padainavo kitą, ‘ ‘ Old fashion 
song” ir tą lydėjo gausus plo- j 
jimas. Po to, pirm. M. Dai- 
lvdaitė paaiškino, kaip svarbu 
yra lietuviams, kad žymūs a- 
merikonai indomauja lietu
viais ir ne tik stengiasi lietu
vių kalbą pažinti, bet ir jų 
dainas ir perstatė vėl dainuoti 
viršminėtą amerikonę, kuri da
bar padainavo puikiai lietuviš
kai “Ne dėl tavęs aš mergelė” 
iš M. Petrausko, “Girių Kara
lius”. Trukšminga plojimu 
atšaukta, padainavo, “Kur 
bakūžė samanota” tą, taip vi
sų lietuvių mylimą dainelę. 
Matyt kad ji ne tik žodžius ir 
meliodija tos dainelės žinojo, 
bet ir jos dvasią, ką aiškiai 
išreiškė dainuodama. Visiems 
lietuviams jausmus palytėjo. 
Žmonės iš programo buvo la
bai patenkinti.

Juozas Eišmontas nupirkęs 
laikrodį įleido ant lioterijos 
dėl naudos našlaičių kas davė 
pelno $28.70. Ačiū jam už tokį 
darbą. Taip-gi reikia išreikš
ti padėką ir muzikantams: Z. 
Baniulaitei, St. Eišmantui ir 
Kalveliui kurie grojo per šį 
balių už dyką. Per balių buvo 
dalinami plakatai su L. Krikš. 
Dem. Partijos Programa ir 
pardavinėjamos knygutės. 

Žmonių buvo arti šimto. Pel
no liko virš 50 dol.

Lietuvos našlaičiams šelptij

Nealley $1.00. Kitos aukavo 
daiktais.

Geistina kad kuodaugiausiai 
lietuvių prisidėtų prie šio iš
ganingo Lietuvai darbo.

žmogelis.

Pastarais laikais pradėjo 
rastis valkatų ir iš lietuvią 
tarpo. Prieš Velykas vienas 
nepersenas vyrukas ėjo pas 
Cambridge vertelgas ir kuni
gus prašydamas pinigtj ant ti- 
kieto į Worcesterį. Jis labai 
mokėjo gudriai savo bėdą per
statyti. Esą parvažiuojant iš 
Maine valst. girių traukinyje 
jam bemiegant iš kešenės iš
traukė $200, o kitur sakė $2,- 
000. Prašydamas labai verkė, 
tarsi tikrai jį toji nelaimė iš
tiko. Gavo keliose vietose: 
Lietuvių kooperacijos krautu
vėje $2jQ0, pas vietos kunigą 
$1.50 ir kitur tai po $1.00, po 
$2.00, po daugiau ar mažiau. 
Iš to matos, jog jis buvo tik
ras valkata. Nes man patyri
nėjus Worcesteryj apie jo pa
duotą brolį kokį tai Sinkevi
čių, tas dalykas paaiškėjo. 
Saugokitės tokią kurie ant ti- 
kietą prašo, nes tai yra tikri 
valkatos.

Bal. 20 d. štai dar kitas val
kata pradėjo eiti su kitokiu iš
mistu. Jis padavė savo vardą 
Jonas Pupelaikis, 118 Harvard 
St., Cambridge, Mass. Šis y- 
ra didelio ūgio, tamsus žmo
gus. Jis atėjęs sako verkda
mas, kad jo moterį New Ham- 
pshire, ar Maine valstijose au
tomobilius užmušė. Bet esą- 
moteris visus pinigus išsivežė. 
Dabar neturįs su kuom nuva
žiuot jos kūno parsivežt. Pra
šo paskolint tik $15.

Tas pats žmogus keli metai 
atgal ėjo pas vertelgas saky
damas, kad jo moterį automo
bilius užmušė tai Lavrence, tai 
Worcesteryj ir tt.

-Tokiems nereik nieko duot, 
bet tik dėdę pašaukt ir tegul 
jis su tokiais apsidirba. Dėdė 
su geltonais sagučiais parūpins 
tokiems tikietus ir viską. To
dėl susidūrę su tokiais žmonė
mis žinokite kaip pasielgti.

Patyręs.

ragindami žmones pirkti bo
nus, būti “Darb.” skaityto
jais ir abelnai remti visus kri
kščionių darbininkų užmany
mus, o ne kokių ten bedievė- 
lių. Žinoma, kurie išgalėjo, 
pirko bonus, bet visi kiti nors 
ir labai atjautė LDS. organi- 
aciją ir jos brangų veikiną, bet 
neišgalėjo pirkti bonų, tai su
metė pagal išgalės ir nupirko 
boną varde šv. Pranciškaus 
parapijos. Širdinga padėka 
priguli tiems, kurie taip uoliai 
remia LDS. ir jos organą. Ti
kimasi kad mūsų kolonija a- 
teitvje dar smarkiau ims veik
ti ir rems visus prakilnius už
manymus ir darbus.

Šie prisidėjo prie nupirkimo 
Šv. Pranciškaus par. L. D. S. 
namo bono:

Kaz. Daunis $3.50.
Fo $2.00: L.D.S. kp., J. Bun- 

dulas ir M. Vilkišius.
Po $1:00; A. Petronis, Stan. 

Uždarinis, J. Zukaitis, M. Pa
plauskienė, P. Raznauskas, T. 
Juozukeričius, M. Juodka, E. 
Tukaitė, A. Mikšys, A. Kri- 
vienė, A. Kanaričius, M. Ba- 
raričienė ir A, Barkeričius.

Po 50c.: P. Aurila, E. Dari- 
donienė, M. Balaričienė.

Bandau Veikti.

ĮSHYMAS
VISIEMS L. D. S. NARIAMS 
IR VISOMS L. D. S. KUO

PŲ IR APSKRIČIŲ 
VALDYBOMS.

22 balandžio 
virš septynių tūkstančių 
bininkų reikalaudami 8 
landų darbo dienoje ir 
valandoje. Tą paskelbė
bininkų Susivienijimas, kuris 
užsivadina AVaterburv Wor- 
kers Association. Ta unija tu
rėjo 8000 narių paskelbdama 
streiką, o dabar rašosi nepap
rastu būdu. Jau randasi apie 
dešimtį tūkstančių narių. Jau 
trys dirbtuvės visai yra užda
rytos. Vėliaus bus pranešta 
streiko pasekmės, nes iki šiol 
dar nieko nėra galima praneš
ti kadangi dar jokių tarybų su 
kompanijom nebuvo.

S. M. D.

Pastaraisiais laikais įvairių 
rūšių laisvamaniai ir socijalis- 
tai pradėjo dangstyties bepr- 
tyviškumo’ vardu ir tverti į- 
vairius bepartyviškai party- 
viškus komitetus ir organiza
cijas.

Visos tos komedijos yra ttk- 
slas vienas ir aiškus, tai yra 
disorganizacija katalikiškos 
visuomenės, kad sustiprinus 
bedieviij laisvamanių eiles, 
kad išauginus organizuotą 
prieškatalikišką kūną.

Dėlto šiuomi pranešama ir 
griežtai įsakoma visoms L. D. 
S. apskričių ir kuopų valdy
boms, kad atidžiai s.ektų savo 
kolonijose, kad L. D. S. nariai 
suprastų rengiamas pinkles ir 
prie tokių organizacijų nesidė- 
tų, o prisidėjusius perspvėti 
ir patarti kogreičiausia iš jų 
prasišalinti. Apie tuos L. D. 
S. narius, kurie nepaklausys 
perspėjimų pranešti į L. D. S. 
Centro valdybą.

Kuopiu valdybos, kurios bus 
susektos nepildant šio įsaky
mo bus suspenduotos iki se
kančio L. D. S. seimo.

L. D. S. nariai, kurie nepil
dytų šio įsakymo bus suspen
duojami iki L. D. S. seimo.

Tas daroma pasiremiant L. 
D. S. konstitucija ir nutari
mais Katalikų Federacijos 
Centro valdybos.

LDS. Centro pirmininkas
F. Virak’s.

L. D. S.' 40 kp. bertaininis 
susirinkimas įvyks 2 d. gegu-! gi 
žio šv. Mikolo parapijos sve
tainėje tuojaus po sumai. 
Kviečiame visus minėtos kuo
pos narius ir nare satsilanky- 
ti, nes turim daug svarbių ir 
naudingų dalykų aptarti užsi
likusių nuo pereito susirinki
mo. Gerbiamieji nariai, risi 
atsilankykit šin susirinkiman, 
gausite dovanas prisiųstas iš 
centro—gausite po knygelę 
“Naujos Gadynės Prieašryj” 
Norėdami gauti minėtą dova
ną stengkitės apsimokėti už- 
liktas duokles, taip-gi nepa
mirškit ir naujų narių atsives
ti prisirašyti.

' K. S. B., 40 kp. pirm.

Pirm. — J. A. Pelutis,
184 New York Avė., 

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

56 New York Avė., 
Newark, N. J.

Ižd. — J. J. Liudvinaitis, 
Box 411, Linden, N. J.

Prot. Rašt. — A. J. Dymta, 
456 Grand St., 

Brooklvn, N. Y.
Organizatoriai —

S. Misiūnas,
94 Warwick St., 

Newark, N. J.
F. Savickas,

238 Pine St., 
Elizūbeth, N. J.

D. Kašėta,
549 E. 12 St., 

New York, N. J.

BŪKIME TVARKŪS. 4
Visų gerb. “Darbininko”! 

skaitytojų prašome atsily- 
ginti už prenumeratų taip 
greit kaip tik gaunate para
ginimų. Būtų gerai, kad , 
už prenumeratas atsilygin
tumėte nelaukdami paragi- 
mo, tuomi sutaupytumėte 
mūsų organizacijai per me- < 
tus didelę sumą pinigų, ką 
galėtume įdėti prie pageri
nimo laikraščio.

Dabar-gi priseina net po 
• du ir tris paraginimus siųs
ti iki prisirengia užsimokė- 

i &
Popiero ir kitų spaustu

vei reikmenų kainos kas- 
jdien kįla augštyn. Siunti
nėti .laikraštį “Darbininkų’ 
už dykų negalima. Todėl 
prašome užsimokėti prenu
meratų išanksto arba nors 
tuojaus gavę pirmų paragi
nimų. Neužsimokėjusiems 
laikraštį “Darbininkų” su
laikysime tuojaus po išsiun
timui pirmo paraginimo.

Tai-gi nelaukite nė die
nos, bet tuojaus rašykite 
laišką ir su “money orde
riu”, čekiu arba registruo
tame laiške pinigais siusk:

“DARBININKAS” ‘
244 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.

Pereitais metais Anglijoj 
priėmė katalikystę 9.402 
protestonų. Kunigų skai
čius pasididino ant 25, baž- 
čios ant 24. Išviso kunigų 
Anglijoj yra 3.929, bažny
čių 1.928. Čia neinimama 
Škotija.

PRANEŠIMAS.
L. Vyčių Naujos Anglijos 

Apskričio 9-tas suvažiavimas 
įvyks 2-rą d. gegužio 1920 m. 
1-mą valandą po pietų Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje 41 
Providence St., AVorcester, 
Mass. Pageidaujama, kad vi
sos apskričio kuopos į šį suva- 
žiavimą*savo atstovus prisiųs
tų, nes turėsime daug svarbių 
dalykų aptarti.

Ona Sidaravičiutė, Rašt.

Kovo 21 d. LDSUT0 kp. 
rengė masinį susirinkimą 
išpardavimo LDS. Namo Bo- 
n;. Valdybos nariai norėdami 
prasilavinti griebėsi už darbo 
ir surengė prakalbas. Gana 
plačiai paaiškino J. A. Kri- 
viutė, kuopos rašt. apie L. D. 
S. namo nhpirkimą, priparodė 
kokis prietelius “Darbinin
kas” laikraštis buvo Lawren- 
ce’o katalikąms ir kaip padėjo 
kovot su nezaležninkais. Už
baigus savo kalbą išpardavė 
bonus sekantiems:
Kontsantas Vencius .... 25.00 
Motiejus Vilkišius 
Magd. Bararičiėnė 
Jonas Bundulas ...
Kaz. Baltrūnas ... 
Aug. Parilonis .... 
Ant. Kuncevičius . 
Kaz. Antanavičius . 
LDS. 70 kp? .*...... 
Tam. Skusevičius . 
J. 
A. 
J.

DuBois’o korespondentai 
turbūt pailso—pristojo, kad 
jau tik retkarčiai šis-tas laik
raščiuose pasimato iš šios 
žvaigždėtos padangės. Nema
tant jokių žinnučių iš šios ga
na apščiai apgyventos lietu
vių kolonijos, nereikia mintyt 
kad čia visi miega, nieko ne
veikia. Ne. Čia risi gyvi, 
kruta, dirba kiek tik gali. 
Dirba iš meilės dėl Dievo, ar- 
tymo ir Tėvynės. Tas jų gy
vumas ir darbštumas pagimdė 
tarp jų “Meilę” — mėnesinį 
laikraštį, su kurio pagelba jie 
tą savo tikros meilės darbą va
ro kasdieną pirmyn. *

Užsidegę meile dėl Dievo jie 
su visu pasišventimu deda sa
vo gausias aukas dėl naujos 
mūrinės bažnyčios. Aukauja 
po $25.00 ir po $50.00. Prieg 
to rengia vakarus, koncertus, 
stato sceniškus veikalus, ir tt., 
kad tik greičiau sudėjus atsa
kančią sumą ir pastačius gra
žų Dievo Namą—bažnyčią. A- 

, čiū Dievo pagelbai ir DuBoi- 
siečių lietuvių katalikų uoliam 
pasidarbavimui, šiandieną pa
rapijos ižde jau randasi su 
viršum $10,000.00.'

Suprasdami milžinišką nau
dą parapijinės mokyklos, jie 
rengiasi prie jos įkūrimo.

Turėdami tikrą artymo mei
lę, jie savo susipratimu ir ge
ru pavyzdžiu traukia kiekvie
ną prie gero.

Neužmiršdami savo Tėvy
nės, jie remia ją pagal savo iš
galės.

Malonu tokį gražų apsireiš
kimų čia išvysti, dar malo
niau čia tarpe tokių lietuvių 
apsigyventi.

DuBois’e Apsigyvenęs.

Šiuomi pranešam, 
S. N. A. Apskričio 
mas (piknikas) bus 
želio Worcester, 
miesto ūkės. Paimta, didelė sa
lė šokiams.

Tad visi apielinkės lietuviai 
prašomi nieko nerengti ant tos 
dienos, o važiuoti ant mūs ren
giamo išvažiavimo. Rengimo 
komisija deda visas pastangas, 
kad sudarius didelį programą.

Kvietimų komisija pranešė, 
kad jau keli chorai pasižadėjo 
programe dalyvauti. Yra už
kviesti basebalininkai ir mer
ginų gėlių rateliai. Užkviesti 
garsūs kalbėtojai. Taip-gi bus 
du dideli giliuko išmėginimai.

Rengimo komisija drįsta už
kviesti visuomenę, nes tikisi 
pilnai užganėdinti atsilankiu
sius. Vieta, ant kurios bus iš
važiavimas yra viena iš pui
kiausių ir parankiausių Wor- 
cester’io apielinkėj.

Rengimo komisija:
Pirm.
Rašt. — J. Svirskast.

C onst antino ple. Maža sa
la, Marmora jūrėse, buvo 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus paversta i prieglaudą 
Rusijos belaisviams. Ketu
rios salos Prince krūvos bu
vo paskirtos dėl pašalpos 
darbo, vien paskirta dėl A- 
merikos, viena Anglijai, ki- » 
ta Francijai ir kita Italijai.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, jog šiaurės vakarų 
Mesopotamijoj mieste Urfa 
žuvo 500 francūzų kareivių. 
Smulkesnių žinių apie tų 
nuotikį nėra.

Belgijos valdžia nutarė 
atsiųsti finansinę misijų į 
Suv. Valstijas.

Samuel Coleman, Ameri
kos artistų deanas, priėmė 
katalikystę.. Jis dabar yra 
88 metų amžiaus.

KUN. A. VILIMAS,
Daug pasidarbavęs. Lietuvos politiniuose darbuose. Da
bar atsidavęs socijaliems mokslams ir pasiryžęs paturtin- 
ti lietuvių literatūrą veikalais savo mokslo srities.
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Liūdymas 
Priimant
I
Vardu
Telegraf. rinkliava
Priėmė:

k užtikrinti, 
ite per Čarteriuota.

HENRY J. SCHNITZER STATĖ BAtfK
S t, New York City

Nr.d9 
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Ką tik išėjo iš spaudos antra knygelė “ Eilės ir 
Dainos.” Parašė ir savo lėšomis išleido Joanna Tama
šauskaitė. Knygutė didelio formato, 72 puslapių su 
pagražinimais. Prekė 35 centai. Abidvi knyguti galima 
gauti “Darbininko” knygyne. Pirmosios knygutės pre
kė 25 centai, puslapių ji turi 64. Adresuokite taip:

“DARBININKO” KNYGYNAS,
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

______________ DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kamuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad 
būšite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti.

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money orderiu” 

arba registruotame laiške šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242-244 W. Broadway, So. Boston, 27, Mass.

ĮNINKĄS

A teičailVlYnoc suomet patars kur galėsite «. Ldl^aumiiutb gaut tikrą informaciją. Dėl

Lietuvių Darbininkų Są-ga 
242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

nepri- 
erškė-

tų, kurie nekalba angliškai, o 
nori gaut kokių sveikatos pa
tarimų, bus pristatyta vertė
jas su pagelba New Yorko pą- 
viečio Skyriaus Bureau of Fo- 
reign Information. ’

Kviečiame visus New Yorko 
ir apielinkės Lietuvius atsilan
kyti. '

Aukštai 
Gerbiamieji:—

Lietuva eina prie 
klausomybės sunkiais
čių keliais. Mūsų narsūs did- 
vyriai-kareiviai paliuosavo 
Lietuvą iš bolševikų vergijos, 
sutraukė vokiečių-rusų nuims 
kalamus pančius. Nepriklau
somybės žvaigždė kas-kart aiš- 
kiaus mums šviečia. Lietuviai 
kareiviai myli savo šalį, trok
šta jai gero ir nesigaili jokio 
darbo, vargo, nei savo krau
jo.

Visuomenė jaučia priedermę 
padėti kareiviams savo užuo
jauta karšta, gyvu pritarimu 
jų darbams. Tuo tikslu ir y- 
ra įsteigta Kareivių Prietelių 
Draugija pasistačiusi sau tiks
lą aprūpinti visus kareivių 
kultūros ir dvasios reikalus ir 
visokiais būdais tenkinti ka
reivių kultūros ir dvasios rei
kalus ir visokiais būdais ten
kinti kareivių gyvenimo me
džiaginius trūkumus—§ 

Lietuvos Visuomenė 
atsiliepė į Draugijos 
Aukos dedamos visoje
voje dešimtimis tūkstančių. 
Bet reikalai taip dideli, kad 
mūsų vienų aukų neužtenka.

Padėkite ir Jūs Gerbiamie
ji. Mes žinome, kad Jums 
brangus mūsų darbas. Jums 
brangu Nepriklausomos Lietu
vos idėja. Daugelis iš Jūsų y- 
ra pasiryžę stoti į kovotojų ei
les. Bet gyvenimo sąlygos ne
leidžia. Mes gi gyvenantieji 
Lietuvoje jau liejame kraują 
už savo Tėvynę. Tai-gi kvie
čiame neatsisakyti padėti 
mums aukomis, kad tokiu bū
du sustiprinus mūsų karžygių 
kareivių ir mūsų tautos dva
sią.

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA.

Kongrese.

Balandžio 10 d. Federalė 
Komisija dėl mokinimo amatų 
prašė Kongreso paskirt dar 
$98,303,000 varymui tolimes
nio darbo tarp buvusių karei
vių. Representantas Rogers 
(R) Užsienių Reikalų Komite
to narys, remia įkūrimą mo
kyklos po priežiūra Suv. Vals
tijų Valdžios (panašią į Anna- 
polis ir West Point) dėl moki
nimo diplomatiškos ir konsuli
nės tarnystės jauniems vy
rams kaipo dalis plataus prog- 
ramo perdirbime Valstijos De
partamento.

mėnesį buvo įvežta t- ^uv. 
Valstijas kavos dainuojant 
suvirš $1,0000,000.

“> ■’i 3 ' *
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Council of National Defense.
Sulig pranešimo Herbert 

Shenton, Veikiančio Direkto
riaus, išduota balandžio 10 d., 
jeigu dabartinis neautorizuo- 
tas streikas gelžkelio darbi
ninkų kenks transportacijai ir 
pavojun pastatys maisto gabe
nimą, tai Suv. Valstijų Val
džia, trumpu laiku, galės pri
statyt 45,000 savo vežimų pa
lengvint krizį, bet jeigu strei
kas tęstųsi, tai bus galima pri
statyt. 700,000 privatiškų tru
kų ir apie 7,000,000 pasažieri- 
nių automobilių.

JAU IttJO NAUJO LAIK
RAŠČIOJ

“MEILĖS”
" 4-TAS NUMERIS.

Kas trokšta meilės, lai užsisa
ko ir skaito “Meilę”.

“Meilė” yra meiliausias ir į- 
vairiausias 32 puslapių lietu-

“Perkūnui’^eikalingi tuo
jau smarkūs perkūniški a- 
gentai rinkti “Perkūnui*’ 
prenumeratų, pardavinėti 
“Perkūną” pavieniais nu
meriais ir ieškoti “Perkū
nui” šėrų. Kam iš lietuvių 
netrūksta drąsos ir yra no
ras liuosu nuo darbo laiku

DABAR LAIKAS PIRKTI 
PIRMOSIOS KOMUNIJOMAVEIKSLUS.

viu visuomenės mėnesinis lai- uždirbti keletą dolerių, _atsi- 
« w.« TT !»-■ 4"nATO11 MITĄ A VT 4"»WT XtT •

1. .
gyvai 
balsą. 
Lietu-

Pirm. DR. SLIŽYS.
Kareivių Prietelių Draugijos 
vardu.

Reikalų Vedėjas: Artilerijos 
pulko kapelionas KUN. B. 
BUMŠAS.

Už Sekretorių:
M. PAPIKAITĖ.

Adresas: Kareivių Prietelių 
Draugija, Maironio g-vė N. 3. 
KAUNAS.

VISUOMENĖS NAUDAI.
New York’o Paviečio Sky

rius, Amerikos Raudonopo 
Kryžiaus, atidarė Visuomeniš
kos Sveikatos Informacijinį 
Biurą, kaipo dalį jo sveikatos 
darbo. Adresas Sveikatos Biu
ro tokis: 119 West 40-th St. 
(10 augščio) New York City, 
telefonas—Bryant 9860. Kas
dien bus atidarytas nuo 9 vai. 
ryte lig 5 vai. vakare.

Visokia informacija liečian
ti sveikatos reikalus bus su
teikta dykai. Biure bus cent- 
ralinis ofisas visų aštuonesde- 
šimts trijų New Yorko Pavie
čio Skyriaus viešų sveikatos a- 
gentūrų.

Biure randasi surašąs visų 
klinikų kur gdlės būt gautas 
dykas patarnavimas sykiu su 
informacija kad jie atdari ir 
kaip žmonės gali naudotis

Kožnas Raudonojo Kry
žiaus narys, ir visi kiti, ku
rie užsiinteresuoja sveikatos 
reikalais, prašomi atsilankyti. 
Galėsite čia gaut įvairių raš
tų, knygelių, ir tt., apie svei
katos reikalus, kaip ir visokių 
informacijų apie visuomeniš
kos sveikatos veikimus, bet 
neapimant vpatiško medikališ- 
ko patarimo.

Jeigu Biuras negalės atsaky
ti kokį nors klausimą, tai vi-

Komercijos Departamentas.
Laiške Senatoriui Harris, iš 

Georgia, paskelbtame balan
džio 10 d., sekretorius Alex- 
ander išreiškia nuomonę, jog 
Komercijos Departamentas y- 
ra tinkamas agentas įgyt ir 
vest užsienių pirkliavimą, o 
Valstijos Departamentas tin
kamas agentas valdyt diplo
matinius santikius.

Darbo Departamentas.
Dr. Royal Meeker, ~ 

statistikos urėdninkas, Cleve- 
lando Kliubo prakalbose ba
landžio 10 d. sakė “jog dideli 
užsiėmimai viršija darbą, ir 
tik komercija geriausias gyni
mas augštų prekių.

Federal Highway Council
Pritardami pranešimą Coun

cil of National Defense delei 
mobilizavimo valdžios ir pri
vatinių -truckų kaipo ženklas 
' priešingumo neautorizuoto 
streiko, jeigu ilgiaus tęstųsi, 
Federal Highway Council 
Transportacijos ėmė žygius 
šiandien sujungt visas darbo 
organizacijas ir draugystes dėl 
greito transportavimo. Veiki
mo būdai bus nutarti susirin
kime narių Highways Trans- 
port Committee of Council of 
National Defense. Susirinki
mas įvyks balandžio 12 d.

Grain Corporation.
Korporacija praneša, jog 

kviečių ir miltų nuo liepos 1 
d. 1919, iki blaandžio 2, 1920 
išvežta 91,559,000 bušelių kvie
čių ir 13,249,000 bačkų miltų iš 
viso 151,181,000 bušelių kvie- 

j čių. Pereitais metais iki ba- 
Darbo, ]an(jžio 2 d. buvo išvežta 131,- 

249,000 bušelių kviečių ir 19,- 
862,000 bačkų miltų.

kraštis.
Prenumerata metams
Užrubežyje melams
Pavieniai numeriai tik

“Meilė” meiliai žiūri į vi
sus.

“Meilė” uždega meilę visų 
širdyse.

Pasiskubinkite užsisakyti
“MEILĖ”,

301 Statė St., Du Bois, Pa.
SVARBUS PRANEŠI

MAS.

$1.00 
1.50

■ 10c.

šaukit tuojau šiuo antrašu: 
“PERKŪNAS”,

206 Cordoni Avė., 
Detroit, Mich.

X

Mes ir šiems metams parūpinome puikių 
Pirmosios Komunijos PAVEIKSLŲ su at- 
spauzdintais tam tikrais žodžiais ir tuščiomis 
vietomis, kur galima užrašyti vardas, pavardė, 
vieta ir laikas ir parašui klebonui.

Gerb. Klebonams parduosime su didele nuo
laida.

Reikalaudami kreipkitės:

Pirklystės Santikiai.
1. Praneša iš Kopenhagjen, 

balandžio 10 d., jog Britų De
legacija užbaigė tarybas su 
Rusijos sovietų atstovais kas- 
link santikių tarp Anglijos ir 
Rusijos.

2. Iš Monterey, Mexico, pra
nešta, jog sausio ir vasario

Shiping Board.
Praneša, jog buvę vokiečių 

tavoriniai laivai, bet dabar 
valdyti Shipping Board, buvo 
parduoti naminiams laivynų 
interesams. Taip-pat-gi pra
neša, jog prirengimai prade
dami dėl padalinimo liekamų 
laivynų iš originalo 36 laivų 
perduotų Bordui kaipo dalis 
Vokiečių vaizbiškų laivų šioj 
šalyj-

v

RENGIASI PASMAUG- 
TrSUKILIMĄ.

Meksiko valdžia labai su
sirūpino sukilimu Sonoros 
valstijoj. Rengiasi sukili
mą pasmaugti. Sukilimas 
prasidėjo prieš dvi savai- 

____  ti.
k

KONCERTAS KONCERTAS
Nematytas ir Negirdėtas

I
“DARBININKAS”

244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

KONCERTAS!
RENGIA

N. P. Švč. P. Marijos par. Bažnytinis Choras

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 
apfe šimtą įvairių paveikslėlių.

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

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

Atsibus Nedėlioję,

Gegužio - May 2 d., 1920.
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,

Kampas Windsor ir Webster Sts,. Cambridge, Mass.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.

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

t T T f T t f T

Koncertas bus toks kokio dar ne tik tamstos, bet ir a- 
pielinkės žmonės nematė. Dalyvaus vietinis Bažnytinis Cho
ras po vadovyste p. Rakaičio. Programas susidės iš įvairių 
įvairiausių šmotelių: dainų, solių, duetų ir tt.

Prie to dar dalyvaus ir iš Norwoodo varg. p. V. Stase- 
vičius su gerai išlavintu kvartetu, soliu, duetu.

Tikimės, kurie atsilankys, negalės atsigerėti, gi kurie 
neatsilankys labai gailėsis.

Vakaro vedėju bus gerb. Kun. Pr. Juškaitis.
Širdingai visus kviečia RENGĖJAI.

ATYDA1 LIETUVIŲ

Genai yra paveikslai tikrų kvitų gautų per Henry J. Schnitzer Statė Banka is Lietuvos pačto Kauno, 
parodančiu teisinga patams vina šio banko Lietuviams siunčent pinįgus į Lietuva.
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I
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Priėmėm

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo.
ŠUTAI .PINA savyje daug rašalo.
NEBĖGA—Siunčiame per paštą ir espresu į visas 

šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios.

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna— I v AS 1 iŠ LcllĮJ L, KzlU SU JO K 1<1 tCILTI £.11111

1 negalės lygintis—be kratymo pirm pradėsiant.
Jų kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 

$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščians.
Pirk dabar! Mums ir mes už kiekvienų plunksnų 

garant^jame.
“DARBININKAS”

244 W. Broadwav, Boston 27, Mass.

NAUJOS ST. ŠIMKAUS DAINOS.
Duetas “Apsivilkčiau čigono rūbą”............ .$1.00
Darbininko daina (mišram chorui) .......... ....60c.
Kaip raiba paukštutė (sodo) ............................. $1.00
Atsisveikinimas su giria (mišram chorui) ....75c. 
Ilgu, ilga ir Jau atėjo rudenėlis (4 lygiems bal

sams) ........................... 60c.
Plaukia sau laivelis (duetas) antra laida..........75c.

Šios dainos yra ne liaudies dainos, bet origi- 
nalė kompozicija.

X. STRUMSKIS.
126 Willoughby Str Brooklyn, N. Y.
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VIETINĖS ŽINIOS.
BAZARAS.

Bostono Simfonijos salėj 
utarninke, seredoj ir ket
verge bus didelis bazaras. 
Tai bazaras visos Bostono 
diecezijos. Rengia savo nau
dai League of Catholic Wo- 
men. Toji moterų lyga stęig- 
sis savo reikalams didelius 
namus. /

GINČAI DĖL TAUTOS 
FONDO ATSKAITŲ.

Utarninke Lietuvių salėj 
buvo ‘ ‘ nuteriotų draugų ’ ’ 
konferencija. Be kito ko ki
lo klausimas apie atskaitas. 
Jurgeliūnas sako: “Koks čia 
(katalikų) reikalavimas at
skaitų. Bene N. L. Dr. K. y- 
ra koks Tautos Fondas, at
skaitų neišduodąs”. Jam pa
stebėta, • jog Tautos Fondo 
knygas peržiūrėjo Public 
Accountantai ir jų raportas 
yra tilpęs “Darbininke”. Kai- 
kurie paabejojo, ėmė ginčytis 
ar buvo tokia atskaita ar ne. 
Kaikurie buvo pasipirkti to 
numerio, kur atskaita yra. To 
numerio, kur minima atskai
ta randasi dar daug turime, ir 
galima jo gauti.

PROTOKOLAS 7-TAS.

Kataliku Vienybės susirin
kimas.

J.
K. 
M.
J.’

_______________ _Z______  ",li—
gi gražiai pasirodė. Aukavo 
šios vpatos:

Kun. K. Urbonavičius $2.00. 
,P<y 50c.: A. Antanaitienė, O. 
Aukštikalnaitė, V. Lipckas, P. 
Geležinis, J. Tuleikis, M. Pil
kauskas, O. Vesviliutė, A. 
Draugelienė.

Po $1.00: A. D&gis, J. Bur
bulis, P.' Bernatavičius, 
Meškauskas, J. Jaruša, 
Paulauskas, A. Zaleckas, 
Zajančauskas, J. .Zaikis,
Kulikauskas, adv. F. Kali
nauskas $3.82.

Smulkių surinkta $6.18.
Išviso $26.00.
Kuopa laimėjo apie dešimt 

naujų narių. Trumpai tariant 
vakaras išėjo tokis kokio' ne
buvo tikėtasi. Ypač ačiū kuo
pos valdybai už gerą rūpestį 
ir kalbėtojams už tinkamą pa
kalbėsimą, kad tapo surinkta 
dėl vasarinės mokyklos tokia 
auka. Ta mokykla yra mums 
begalo brangi, užtat mes 
somis išgalėmis privalom 
remti. Ačiū- publikai už 
kas.

r
-

JIAgB lNINK AŠ ■*> < - *■- •: V

UŽMUŠTI SULAIKO 
ŪKININKYSTĘ.

Verdun. Pakol kūnai pu
sės milijono <yrų, kurie mi
rė gindami Verdun, nebus 
perkelti į tautiškas kapines, 
Francijos ūkininkai, sugrį
žę į savo namus čionai, ne
bus leisti apdirbt savo že
mes. Apart tos nevartotos 
žemės yra dar tūkstančiai 
akrų, ■ ant kurių raneįgsi 
daugelis duobių, (bombų 
darbai) kurios turės būt už
dengtos pirm negu bus ar
tos.

Kol kas Amerikos Rau
donasis Kryžius pagelbės 
kaimiečius.

Didžiojoj Britanijoj ir 
Airijoj neištekėjusių mote
rų nuo 15 metų amžiaus iki 
45 vra daugiau, kaip 5.000.- 
000.

vi-
& 

au-

, J. M

1919 metais moterų ir 
mergini} Suvienytose Vals
tijose uždarbiavo 11.000.- 
000.

Ieškau švogerio Jono Girdvai
nio iš Šakynos par. Seniau gyve
no ].ewiston, Me. Dabar nežinau, 
kur. Gavau nuo žmonos laišką 
iš Lietuvos. Todėl tegu kogrei- 
čiausia atsišaukia arba kas jį žino 
tegu man praneša.
Jonas Tuzinas,

2 Cherdvvick St.,
, Roxbury, Mass.

Paieškau savo vyro Jono Star- 
lkaužko ir jo brolių Jurgio, Si- 
niano ir dėdės Jono Starlkausko. 
Prieš karą gyveno AVaterbury, Ct'. 
dabar nežinau kur. Jie patys ar 
kas apie juos žinot meldžiu man 
pranešti. Aš labai esu suvargusi 
nuo karo. Kreipkitės šiuo adresu:

Starlkauskienė, Kauno rėdy- 
bos, Raseinių apskr. Kelmės valš. 
Saudininkų dvaro.

LITHUANIA.

Paieškojimas iš Lietuvos 
per Povilų Petrauskų.

Aš Ona Ambrozaitukė noriu surasti 
savo brolį Stasį Ambrozaitį, nes nuo 
1914 m. nieko»apie jį nežinau. Kas ži
not ar pats malonėkit atsiliepti ant ad
reso : 244 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. arba tiesiai Lietuvon: šilinės 
kaimas, Jurbarko paštas, Baseinų ap
skritis.

lietuvių darbštumo. Kada lietuvis nu
siperka ūkę, tai j porų metų namai 
visai kitaip atrodo. Taigi pageidau
jama kad kodaugiausa dorų ir darbš
čių žmonių atvažiuotų čia ir apsigy
ventų pas mus.

Taigi, kurie norite pirkti farmas, 
kreipkitės prie Dr-jos šv. Antano Cus
ter, Mich., kuri patars jums koge- 
riausįa ir nereikalaus nuo tamstų jo
kio atlyginimo, nes musų draugijos 
tikslas apsaugot tautiečius nuo išnau
dojimo agentų, kurie gaudo- žmones 
kaip su kilpomis ir gražiai inkalbi- 
nėdami, o perkant jirie savininko 
neprileidžia. Perkant per agentus rei- /
kia užmokėti labili brangiai, lupa kiek 
tik jie norį Scottville buvo atsitikimų, 
kad agentas paėmė $1,000 viršaus ne
gu savininkas reikalavo, tai tau ir 
pirk per agentėlius.

Atvažiuok, mes nuvesim pas savi
ninkus, kurie nori parduot ir pagel- 
bėsim išderėt kopigiausia ir patarsim 
kur geresnės žemės ir intaisymai. -

Su platesnėms informacijoms kreip
kitės prie musų administracijos Ir gau
site atsakymus ir patarnhus. Adresas:

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ
Agentūra.

Waterbury’o visuomenei žinotina.
Pas mane galima užsirašyti ir 

atnaujinti prenumeratas: ‘‘Dar
bininką/’ “Draugą”, “Garsą” 
ir kitus, galima gauti ir pavie
niais numeriais nusipirkti. Taip
gi siunčiu pinigus į Lietuvą per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę pa
gal tos dienos kursą, parduodu Še
rus Liet. Prek. B-vės.* Užeikite

Phone - Kcnsington 5316 
DR. E. Q. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

_ , 9—10 vai. rytoPriėmimo vai.: Q_s ,. vakaro
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Alleghery Avė., 

** Philadelphia. Pa.
I

Dr. Administracija,
Kaz. Daunoras,

Box 7, Custer, Michigan.

Į DĖL GERESNIĮI
I PASEKMIŲ
| Tarpe Amerikonų
| garsinkitės

j I N Q UI RE R
:* Ofisas 4 Gatės St.

TeL S. B. 720
g Tinkamiausis laikrašti r 
| So. Bostone

() Telepbuue S. B. 1429 J. m

DR. J- G. LANDŽIUS H 
SEYMOUR

o Gydytojas ir Chirurgas' ; [ 
* ’ 489 Broadvvay, S. Boston, Mass.] [ 
5 OFISO 9-10 Iš ryto, | ’ 
| VALANDOS:

Dr. Paul J. Jakmauh
x (Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 Iki 8 vakar* 

509W ROADWAYCor. ST 30. BOSTON.
Tel 502 S. B.

t

i
F. J. KALINAUSKAS 

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

TeL S. B. 1196-W.

«

MES PERKRAUSTDME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

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

FR. V. STRAVINSKIS,
291 Silver Street,

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

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass.
Vice-Pirm.—

Mikolas Zarkauskas, 
128 Bowen Street,

So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Srith 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.,

CharlestoAvn, 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.

PAIEŠKOJIMAI IR Paieškau savo 
vyro Jokūbo 
Balčiūno. Jis 
mane paliko 
vargingame pa
dėjime su ma
žais vai kais. Jis 
apleido sausio 
mėn. 1919 m. 
šviesas veido, 
geltonais plau
kais, mėlynos 
akys apie.5 pė
dų aukščio, 
kalbai- lietuviš
kai, rusiškai ir

JOK. BALt’Il NAS. lenkiškai. Ant 
sprando >uri daug randų.

Kas pamatytų kur toksai randasi, 
meldžiu pranešti ant šio adreso:

MRS. V. B.^LČ’IUNIEN£,
3 Jay St., So. Boston, Mass.

NAMAS JAU NUPIRK
TAS.

BONAI JAU GATAVI.
Penktas nuošimtis už bonus 

jau eina nuo Bal. 1, 1920.
Kurie dar nesate bonų pirkę 

pasiskubinkite, nes vėliaus 
negausite.

Kam laikyt bankoj padė
tus pinigus tik ant 4 nuoš., 
jei pirkdamas bonus gali už
dirbti 5 nuošimtį ?

x Bankoj tavo pinigai gal 
prapult, nes banka gal su- 
bankrūtyt, o jei pirksi bo
nus, tai niekada neprapuls. 
Todėl naudokitės visi šia ge
ra proga savo pinigų taupy
me bei apsaugojime.

Norintieji pasiųsti laiškuose 
vokiškų markių (bumaškų) i 
Lietuvą, gali jų pirkti pas 

“DARBININKAS”,
So. Boston 27, Mass. 

244 W. Broadway,

REIKALAVIMAI.
Paieškojimų ir reikalavimų 

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

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akintos

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

TEINGIAUSIA į 
IR GERIAUSIA į

LIETUVIŠKA $

AP T I E K A . | 
Sutaisau receptus su didžiau- m 

šia atida, ‘nežiūrint, ar tie re- d 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 
ktarų. Tai vienatinė lietuviška J? 
aptieka Bostone ir Massachu- K 
setts valstijoj. Gyduolių galit $ 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 7) 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex-
presų. a

K. ŠIDLAUSKAS, $
Aptiekorius ir Savininkas >

226 Broadway, kamp. C St., a 
South Boston, Mass. S 

Tel. S. Boston 21014 ir 21013 į

Paieškau savo dėdės^ Jurgio 
Dapkaus. Kauno redybos, Rasei- 
nių apskr., Seredžiaus rapap. Me- 
tiškių kaimo. Trys metai atgal 
gyveno Waterburv, Conn. . Turiu 
svarbių binių iš Lietuvos nuo jo 
sesers. Jeigu kas aplink jj žinot, 
prašau man pranešti arba jis pats 
tegul atsišaukia ant šio adreso: 
Pvt. vjctor C. Veturis,

U. S. A. General Hospital No. 31 
Ward O. P. and Q.,

Carlisle, Penna.

. Susirinkimą atidarė pirm. 
P. Petrauskas 8:45 vai. vaka
re.

Protokolas buvo skaitytas ir 
priimtas.

A. F. Kneižis išdavė rapor
tą iš pasitarimo su N. L. D. K. 
Pranešė, kad N. L. D. K. vi
siškai nenorėjo tartis. Tik M. 
Venys buvęs tos minties kad 
taikintis, bet jo kalbą K. Nor- 

~^kus “Sandaros” redaktorius 
— ’ pavadinęs kvaila. Taip-gi 

pranešė, jog sužinojęs, kad 
Tag Dav yra duota ne kokiai 
lietuvių grupei, bet visiems 
lietuviams. J. Jakubauskas 

' pranešė, jog Nuteriotos Lietu
vos Draugų Komiteto konfe
rencijoj vartojo baisiai nešva
rius -žodžius, niekinančius ka
talikus.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
N. L. D. K. su pakvietimu 
dirbti prisidėjus-prie jo. Laiš
kas atmestas tuo supratimu, 
kad jo priėmimas reikštų su
tikimą be išlygų eiti pas juos 
dirbti.

Balsas buvo suteiktas Nut. 
L. Dr. K-to pirm. A. Ivaške
vičiui. Jo kalba buvo kad 
dirbti drauge, bet apie išly
gas nei neužsiminė. Po dis
kusijų nubalsuota laikytis pra
eitų nutarimu ir pastatytų iš
lygų. Išrinktoji komisija ga
lės tartis su Nuteriotos L. Dr. 
Komitetu laikantis anų išly-

Nutarta sušaukti mas-mitin- 
asg, kur.bus išaiškinta plačia
jai katalikų visuomenei apie 
įvisą šio dalyko bėgį. Nutarta 
laikyti kitą susirinkimą, kada 
bus reikalas.

Susirinkimas uždaryta* 11 
vai. vakare.

Rašt. D. Antanavičius.

x

1

PUIKIAI NESISEK®.
| • Nedėlioj, 25 balandžio S. L. 

R. K. A. 21 kp. vakaras visais 
atžvilgiais nusisekė puikiai. 
Kalbėtojai buvo: P. Gudas, J. 
Jarnšas, kleb. kun. K. Urbo
navičius ir advokatas F. Kali
nauskas. Deklematorės: pa- 

I neles 0. Povilaičiutė 4-rių 
metų amžiaus, B. Povilaičiu- 

* , tė ir 0. Kavoliutė. Visos de- 
Į klemavo puikiai. Patartina ir 

ateityje jas kviesti. Pagalios 
prieita prie aukų rinkimo dėl 
▼ašarinės mokyklos. Tas ir-

VYRO PAIEŠKOJIMAS.

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — Motiejus Zioba,
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. Naudžių, as,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k" kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. ‘ ton, 
Mass?

z

1 ŠIRDIES V. Jfi 
SVALDYBOS

Paieškau savo giminaičio Jono 
Suvalkų rėd. Kalva

rijos apskr. Rudaminos valšč. 6 
metai atgal, girdėjau kad gyveno 
Pennsylvama valstijoj, dirbo an
glių kasyklose. Jis pats ar kas ži
not apie jį meldžiu man pranešti 
už ką busiu dėkingas. Gavau lai
šką iš Lietuvos su daugeliu ?inių. 
Jonas Bušilas,

101 Oak St.,
New Britain, Conn.

LEONAS 
TERMENAS.Vieviašiaus.

Ikonas Terme- 
nas 32 metų se
numo, šešių pėdų 
augščio, gelsvais 
plaukais, švie
saus veido, 230 
svarų sveriantis, 
r u ■» v a švarka, 
juodomis kelnė
mis, labai mėgs
tantis gerti, ba
landžio 19, 1920 

pabėgo, palikda
mas sergančių 
moterį su trimis

vaikeliais. Bėgdamas pasiskolino iš 
Rutskių 545 Main St., Cambridge $10. 
I’irmiaus gyveno Detroite, Mich., dir
bo American Production Co. per penkis 
metus. Vasario mėnesyje atvyko į Cam
bridge. Čia niekur nedirbo. Jis savo 
pavardę kaip kada maino j JOHN 
HROIVN. Jei kas kur jį matysite bei 
sužinosite jį kur jis yra arba paties šir
dingai meldžiu pranešti šio adresu:

_ MORTA TERMENIENE,
545 Main St.. Cambridge, Mass.

Paieškau savo tikro brolio Prano 
Buslevičiaus ir dėdės Prano Vosenke- 
vičiaus. Abudu paeina iš Vilniaus rėd., 
Trakų pav., Varėnos parap. Kas- apie 
juos žinot, malonėkit man pranešti, už

ADOMAS BUSLEVIČIUS,
, Cambridge, Mass.

EX-KAREIVIAI.
Buvusieji kareiviai, kurie ne- i

gavo savo pilną atmokėjimą arba , kų busin^Jabai^dėkingu 
kurie norėtų atnaujinti savo ap- '^ Schooi^St? 
drauda (insurance) nuo valdžios, 
gali gauti pilną informaciją nuo 
,ex-Sergeant Major B. Stefan dy
kai.

315 W. Broadvvay,
So.# Boston, Mass.

PARSIDUODA RAKANDAI 
dėl trijų kambarių tiž prieinamų pre
kę. Savininkų galima matyti nuo 6:30 
I’. M. -

ANDRE1V ADAMS.
244 E St.. So. Boston, Mass.

(Ant pirmų lubų)

V

i
l

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAMS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S/Boston, 
Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto

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

■ -

PIRMOS KLESOS

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

už-
HO

SALDŽIAUSIOS
ZIAUS DR-JOŠ' VALDYBOS

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

x J. Kavolinas,
63 Gold St., 

,go. Boston, Mass. '
Protokolų Rašt. —

J. Stukas,
542 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Ali\pnis,
140 Bowen St,

So. Boston, Mass.
Kasierius — 

S. Čižius, 
377 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 1

So. Boston, Mass.
PRANEŠIMAS. x

Draugystės S. S. Jėzaus se
kantis susirinkimas bus nedė
lioję 2 d. gegužės.

I

Z

EXTRA-EXTRA. .
Rekalingi lietuviai barzdasku

čiai. Jauniem vyram gera proga 
mokintis to amato pas GALINĮ 
So. Bostone, yra vieta dėl moki- 
nimosi barberio amafo. Kas turit 
akvatą, tai kreipkitės prie virš- 
minėto asmens, jisai greitai iš
mokys. Taip-gi -reikalingas vie
nas mokantis. Gera mokestis. At
sišaukite:

311 4-th St.
So. Boston, Mass.

f (Ant pardavimo namas ąnt 3 
lubų, su gasinėm šviesom. Par
siduoda labai pigiai. Norinti pir
kti kreipkitės šiuo adresu: x 

110 Silver St.
- So. Boston, Mass. 

Sąvininkas ten pat-gyvena.

Parsiduoda labai pigiai visi ra
kandai ir namų. reikmtnos: Par- 
lioro pečius, parlioro įtaisai, mie
gamojo kambario įrėdymai, vir
tuvės pečius, karpetai, veidro
džiai ir t.t. Priežastis ta, kad sa
vininkai krinka.

S. HARRIS,
45 Waveriy St. kampas Providen- 
ee St. Prieš Šv. Karimiero bažny- 
čią. Tel Park 6197-J.

v

FARMOS-ŪKĖS.
Daug žmonių nori pirkti farmas ir 

daug perka, bet ne visi laimingai nu
siperka,. vienas džiaugiasi, kitas 
graudinasi. *~SIatyt, periamt farmų 
reikia taip rinktis, kaip kad valkios 
norėdamas apsivesti renkasi merginų, 
jeigu vedęs gerų pačių, linksmas gy
vena, jeigu blogų pačių, yra širdies 
graužimas, neužsiganėdinimas. Taip
gi palyginimas, jeigu nusipirkęs gerų 
farmų, geroj susiedijoj busi laimingas, 
visada buš tau malonu ir linksma gy- 
ventC o jeigu pirksi kokioj vietoj tar
pe svetimtaučių, kur busi pajuoktas, 
žinoma nelinksma tau ten bus gyventi 
ir gršudinsiesi, kad pirkai.

Taigi brangus tautieti, pirk pas
X I

mus prie savo brolių lietuvių ir dorų 
žmonių per šv. Antano Draugystės, 
patarimų, kur busi visada dėkingas I 
ir pats priklausysi prie šv. Antano Dr- u dykai. Atlik tą darbą! 
ioš* Custer, nes prie šios dr-jds pri-1' 

klau80'Msi dori ūkininkai.

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų I
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

OEO. J. BARTAšIŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Pąfupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkelio 

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

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvienų, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminėtų Agentūrų su reikalais.

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

*> - -■ ■■ - —"

DANTISTAS
! Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, sn nau 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

: i Valandos
> Nuo 9 vai. ryta

. ■ iki 8 vai. vakare
M—LH___ ■ .-tc-

i

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. raka.

Tel So. Bo.ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima msiktlbrli ir lirt.rtttiai 

Ofiso valandos:
Ryt ii s iki 9 v<l.

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

636 Broadwav. So. Boston. 
iiniiiiiiiiinniiiiiiiiii——i

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 suvlrš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų Ir“mo- 
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškailšegzamlnuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Mėdicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 

i ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 

I Neatidėk!
Jeigu Ikišiol niekas negelbėjo, ateik 

kai. Tamsta sutanp|ai laiką, pinigus ir

ii 
ii 
i! 
i!
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ii 
i! 
i! 
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I
Jau muši) l įamsta autaupyu iaiKą, pinigus i

___ _ A ’ aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, tarpe yra gana turtinu ūkininkų, Į prlžlnrtJlmo^

ai suteiksiu patarimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

Ligos niekados nestori, bet vlsa- 
Nelauklte vienuoliktosrim savo tarpe įvairių mašinerijų, j 1 jr niekados pačios nepranyksta,

žemdirbystės mašinų, indžtnų, mel-<j l valandos, nes gali būti pCrvėlu.' Egzaminavimas dykai! 
nyčių, automobilių ir tt. Mes nepri
valom kreiptis prie s^ętimtaučių, kad 
kam ko pritrūksta, mes vieųas kitų 
pasigelbstUn. Svetimtaučiai stebisi iš

i! 
i! 
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i!

!
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i! 
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Bell Phofi* Dickinaon 3W5 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiio Valanda*;

Nuo & rito iki S po pieta .
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M,

NedeKemia iki 4 no pUta

i

DAKTARAS MORONEY .
(arti Boylston St) BOSTON, MASS.

i
j 873 WASHINGTON St,

! Ofiso V>L: nuo 9 A. M. Iki 8 P. M. N«®Homta nuo 10A.nd2PrM.
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