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Advokatas

com- 
t urėti 
naują

BAISUS BEDIEVIŲ FA
NATIŠKUMAS.

A’ra paskirta tam tikra 
komisija, kuri ištirs Pales
tinoj kokios šventosios vie
tos priguli Rymo Kataliku 
Bažnvčiai.

Detroit, Mich. — Iron 
Workers unija išsireikala
vo algos po $1.25 valandoje.

Chicago, III
Clerks unija išsireikalavo 
algų pakėlimo. Minimum 
alga bus $40 ir $37.50. Pra
dedantiems po $25 savaitė
je. Viena savaitė per me
tus su atlyginimu turi būti 
duota vakacijoms.

Sir Mark Sykes, Katali 
kų keliauninkas ir diplomą 
tas, ragina Angliją koloni 
zuoti Palestiną žydais.

Springfield, IU. — Ma- 
lioriai streiku išsireikalavo 
po $1 valandoj.

S UBATA, GEGUŽIO 1 D., 1920.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius aukojo Lenkijos 
Raudonajam Kryžiui 2.- 
000.000 lenkiškų markiu 
kovai prieš šiltines.

Ispanijos karalius tapo 
nubaustas. Sodne užėjo ant 
žolės, kas yra užginta po 
bausme. Todėl karalius su
laužęs miesto Įsakymą buvo 
nubaustas ir turėjo užsimo
kėti dvi pesetas (39c). Tą 
pat turėjo padaryti jo paly
dovai perėjusieji per žolę. 
Bausmę išreikalavo sodno 
sargas. Majoras atsilankė 
į palocių ir atsiprašinėjo už 
įžeidimą, bet karalius pasa
kė, jog sargas pildė įsaky
mą ir pasielgė gerai.

Airijoj Mountjoy kalėji
me, kur laikomi kovotojai 
už neprigulmvbę, išreika
lauta palengvinimai. Sutik
ta leisti kaliniams nešti 
maisto, knygų ir leista ma
tytis su giminėmis.

New York. — Sign Wri- 
rs unija išsireikalavo po 
0 dienoj. Padėjėjams 
ls mokama po $7.50 die-

Massachusetts valstijos 
reprezentantų rūmas perlei
do bilių, leidžianti alų su 
2.75 nuoš. alkolio. Už leidi
mą balsavo 145 prieš 83. Se
natas tokį bilių jau seniau 
buvo perleidęs. Bilius neis 
galion iki Augščiausvsis 
Suv. V. Teismas neišneš sa
vo nuosprendžio.

Airija nori, kad lordas 
Granard, katalikas, būtų 
paskirtas Airijos vice-kara- 
lium. Bet Anglijos įstaty
mas draudžia skirti į tokią 
vietą kataliką. Todėl reikė
ti) pirma atšaukti įstatymą.

Suv. Valstijose 
petroleumo sunaudojama 
dvigubai daugiau, negu 1911 
m.
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Konstantinopolio šv. So
fijos katedrą savinasi Ry
mo Katalikų Bažnyčia. Ta 
katedra buvo pastatyta 360 
m. Turkams užėjus ji buvo 
perdirbta į mahometonu 
šventyklą. Graiku Bažny
čia ir-gi savinasi ta šven
tyklą.

Massachusetts vai sti j os 
statistikų biuras skelbia, 
jog vidutinė alga be skirtu
mo amžiaus ir lyties šioje 
valstijoje 1918 m. buvo 
$944.65. Gi 1913 buvo $569.- 
43.

San
Laivų 
metalo darbininkai pradėjo 
8-tą streiko mėnesį. Tas pa
liečia 40.000 darbininku.

Francisco, C ai. — 
statvmo dirbtuvių

New Brunsnick, N. J. — 
Organizuoti barberiai su
spendavo darbą, kuomet 
darbdaviai atsisakė pakelti 
algas ant $5 savaitėje.

Popiežius atsiuntė Dubli
no, Airijoj, arcivyskupui 
padėką už 71.000 lirų, kaipo 
petraskatikių ir 210.000 
lirų Europos badaujantiems 
vaikams.

. New York. — Suvažiavi- 
me popieros kompanijos ir 
darbininkų atstovų sulygta 
pakelti darbininkų algas.

ATew Bedford, Mass. — 
Vienuolika unijų prieš dvi 
nubalsavo streikuoti pane- 
dėlyje, jei nebus atmainy
tos taisyklės, liečiančios 
loom-fixerių. Išeitų strei- 
kan 20.130 audėjų. \

GARBĖ ŠVENTAJAM 
TĖVUI.

Šventasis Tėvas Benedik
tas XV per visą karės metą 
rūpinosi nukentėjusių, tau
tų reikalais, rūpinosi palen
gvinti visų kančias. Visos 
tautos brangina Šventojo 
Tėvo geradėjystes. Turki
jos sostinėj susidarė komi
tetas pastatyti Šventajam 
Tėvui paminklą Konstanti
nopolyje už jo geradėjystes. 
Tam reikalui gausias aukas 
dėjo visokių tautų ir tikybų 
žmonės. Aukojo Turkijos 
sultanas, Armėnų pravos
laviškas pat r i arkas, žydų 
vyriausysis rabi pas ir kiti 
žymūs nekatalikai.

Paminklą jau stato gar
sus Italijos skulptorius En- 
rico Quatrani Vatikano 
studijoj. Šventasis Tėvas 
su savo broliu ir seserim bu
vo nuėjęs į studiją pažiūrė
ti skulptoriaus darbo. Sto- 
vyla vaizduoja popiežių iš
kėlusį ranką pagelbos ir lai
minimo.

Taip vadinamoji 
mittee of 48’’ nutarė 
10-13 dd. ir sutverti 
politišką partiją.

MINĖS IŠKILMES.
Gegužio 16 d., kada Ry

me bus iškilminga kanoni
zacija šv. Joanos Arkietės. 
tai New Yorke šv. Patricko 
katedroje bus iškilmingos 
pontifikalės mišios, o po 
pietų Fordham universitete 
bus didelės iškilmės ir mar- 
šavimas. Dalyvaus virš 11.- 
(XX) vaikų, choras bus iš 5.- 
000 vaikų. Ant universite
to pleciaus statomi grand- 
standai. nuo kurių žmonės 
tėmys maršavimą ir progra
mą.

Johnson-Nolan**byla Buto 
užtvirtinta pereitą liepos mė
nesį, ir lieka tik Senatui už- 

| tvirtint ir Preidentui pasira
šyt ir taps įstatymu. Sulig 
bylos, valdžios darbininkų 
mažiausias mokestis bus $3.00 
į dieną arba $1,080 į metus.

niškoms kompanijoms. Jie 
taip-pat-gi pritarė valdiškos 
pinigiškos pagelbos kompani
joms. Kurios pirks laivus. Tas 
pagelbėti) joms pasekmingai 
vest lenktynes su pašalinėmis 
linijomis.

Pirklybiniai Santikai.
Pirklybinis žurnalas iš ba

landžio 15 d., praneša, jog 
Pirklybinis Sekretorius iš To
kio, Japonijoj, praneša Brittų 
Dept. of Overseas Trade, jog 
nuo karės laiko buvo organi
zuota suvirš 20,000 kompani
jų Japonijoj su sukrautu ka
pitalu 4,000,000,000 yen. Pra
nešimas skaito, .jog daugelis 
tų kompanijų netvirtos ir val
džia rengiasi sulaikyt parda
vinėjimą netvirtų akcijų.

“DARBININKAS” 
eina utarųinkais, ketvergai* 

ir subatomis 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj jnetams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Ma»*.

REKONSTRUKCIJOS 
DARBO "SUTRAUKA.

Gelžkelių Komisija.
Pranešė, jog paskirta prezi

dento Wilsono Gelžkelių Dar
bo Komisija laikė savo pirmą 
susirinkimą Washingtone, ba
landžio 16 d., ir septyni iš de
vynių narių pribuvo. Komisi
ja tuoj ėmė žygius sutvarkyt 
2.000,000 gelžkelio darbininkų 
algų reikalavimus.

Komercijos Departamentas.
Cenzo Biuras praneša, jog 

575,704 pundų lininės vatos 
buvo suvaitota Suv. Valstijo
se. kovo mėn. sulyginant su 
516,594 pundais vasario mėn. 
ir 433,486 pundais kovo mėn. 
1919.

Federal Trade Komisija.
Praneša, jog T. M. Robert- 

son, ekonomistas, balandžio 
15 d., pasakė Senato Išdirbė
tų Komisijai, jog čevervkų 
brangenybė tai kaltė mažų 
pardavinėtojų. Darbininkai ~ir 
išdirbėjai ima daugiau pelno 
negu vertėti) bet mažieji par
davinėtojai uždėjo didesnę 
sunkenybę ant publikos negu 
kiti.

Javų Korporacija.
Korporacija praneša, jog 

nupirko šią savaitę apie 8,000 
bačkų kvietinių miltų mokė
dami $10.69 už bačką Baltimo- 
rėje ir $9.00 už bačką vaka
ruose.

Shipping Board.
Susirinkime balandžio 15 d. 

pirmiau buvę viršininkai ko
misijos, ir biznieriai paskirti 
Cbairman- Benson užtarė grei
tą pardavinėjimą laivą (dabar 
prigulinčių J prie Shipping 
Board) privatinėms Ameriko-

Nenorėjo leisti kunigo prie 
mirštančios motinos.

Brightone, Mass. po num. 5G 
Wexford St. sena moterėle, 
gyvenusi pas ištekėjusią duk
terį labai sunkiai sirgo. Ji 
buvo, gera katalikė, nešiojo 
katal. ženklus rožančių, škap
lierius. Duktė pamačius škap
lierius tuoj atėmė. Senelė, pa
jutusi, jog jai išmušė paskuti
nė valanda, prašėsi kunigo. 
Duktė ir žentas nešaukė ir ne
leido niekam šaukti. Bet gy
dytojas pranešė kunigui (F. 
Juškaičiui), kurs tuojau nu
vyko. Nuvykus jam, šeimi
ninkas nenorėjo įsileisti. E- 
są jau senelė ligonė be žado. 
Visvien kunigas neatsitraukė. 
Sakė, norįs aplankyti kad ir 
be žado. Gavęs griežtą pasi
priešinimą, kunigas kreipėsi 
prie paties to namo savininko. 
Su jo pagelba įėjo prie ligo
nės. Viduje ir-gi senelės žen
tas ir duktė baisu ką nedarė, 
nenorėjo kunigo prileisti su
teikti sakramentus. Bet kuni
gas nepaisė, išprašė iš ligonės 
kambario, suteikė senelei vi
sus šv. sakramentus.

Kunigui išeinant, bedieviai 
ant jo šlykščiai kalbėjo, šai
pėsi, tyčiojosi.
Baisu pamislyti iki kokio su

kietėjimo laipsnio davaro sa
vo pasekėjus laisvamanių ir 
socijalistų bedieviški laikra
ščiai ir vadai. Žydai, pagonai, 
kreivatikiai neatsisakytų pa
šaukti kunigo mirštančiam 
žmogui. Gi dabar duktė su 
savo vyru atmušinėja kunigą 
nuo savo mirštančios motinos, 
neleidžia jam suteikti jai pas
kutinių sakramentų. Ar-gi y- 
ra likę pas tokius kokio nors 
žmoniškumo kibirkštėlė? Jų 
pasielgimas rodo, jog bedie
vybė iščiulpė jų paskutinius 
žmoniškų jausmų likučius.

Tai neužmirštama visiems 
katalikams pamoka. Šalintis 
nuo bedievių, jų laikraščių, jų 
vadų, kaip nuo maro.

Gerai žinąs.
JOHNSON-NOLAN ALGŲ 
BYLA NEUŽILGO BUS 

UŽTVIRTINTA.
Washington. — Senato už

tvirtinimas Johnson-Nolan by
los dėl $3.00 minimum mokes- 
ties valdžios darbininkams 
buvo permatyta pranešime Se
natoriaus Kenyon, viršininko 
Senato Mokslo ir Darbo Komi
teto, išduota per Valdžios 
Darbininkų Tautišką Federa
ciją. v

Senatorius Hiran Johnson 
iš Californijos, Senato auto
rius Johnson-Nolan bylos, su
grįš į Washingtoną ateinantį 
panedėlį dėl konferencijos su 
Senatorium. Kenyon ir kitais 
Senato vedėjais delei geriau
sio laiko įnešimo bylos Sena
te.

“Į kokias dvi savaites nuo 
ateinančio panedėlio”, sako, 
Senatorius Kenyon, manau ši 
byla bus užtvirtinta. Tarp ki- Į 
tų bylų yra, byla tvarkymui 
pakavimo išdirbysčių ir Mote
rų Biuro byla. Senatorius 
Johnsonas pats atvyks imt by
lą savo priežiūron”.

Italijos kongresas Neapo- į 
Iv j e priėmė rezoliuciją, ku-! 
rioj pritaria ekpropriacijai 
žemės su sąlyga, kad tas bū
tą daroma teisėtu keliu be 
prievartos. Tokia žemė tu
rėtų būti išdalinta atski
riems žmonėms.

Suvienytos Valstijos turi
48 valstijas. Tik dvylikoj 
iš jų didžiausieji miestai y- 
ra kartu sostinės. Pavyz
džiui New York valstijos 

l*er karę Europoje karės sostinė yra ne Nexv York, 
laukuose žibalo sunaudota į- bet Albany, Ulinois valsti- 
vairiems reikalams 90.000.- joj sostinė yra ne Chicago, 
000 bačkų. o Springfield.

Balandžio 28, 1920. j
Atstovybė gavo tokį oficiali Lietuvos Valdžios agentūros i 

(Elta) pranešimą:
Konstituantos (Steigiamojo Seimo) rinkimų daviniai maž

daug šie: skaitlingiausi krikščionys demokratai. Antroj ei
lėj arba sočiai-demokratai arba social-liaudininkai. Lenkai, 
žydai Seime po keturias arba penkias vietas. Pavyzdžiui spė
jama Kauno apygardos krik, demok. devynios, soc. dem. trys, 
soc.-liaud. enblok valstiečių sąjunga trys, lenkai dvi, žydai 
dvi, vokiečiai viena, viso dvidešimts. Panevėžio apygardos 
krikšč. dem. 13, sočiai, dem. 6, soc.-liaud. valst. sąjunga 3, 
lenkai nieko, žydai vieną, pažanga vieną. Tebeina papildomi 
rinkimai, galutini daviniai vėliau.

(Pasirašo) J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.!

(Pereitos subatos ir paskui sekančiame “Darbininko” nu
meryje buvo jau pranešta apie rinkimų pasekmes į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą. Šitas oficialis pranešimas patvirtina tą. 
ką Jonas J. Romanas prieš savaitę laiko buvo pranešęs ir 
“Darbininkas” paskleidęs tarp Amerikos lietuvių.)
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E. ■ Galvanausko Jeigu siųstos knygos negautų—mes atsakome.

Tų progų duosime tik iki Balandžio 30 š. m.

Pasiskubinkite užsakyti tuojaus.
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LIGOS KOVA VIENNOJE.
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A. 
M. 
P. 
S.

Jeigu norite, galite nupirkę ir patys užregistra
vę pasiųsti.

Su užsakymu siųskite ir pinigus “money orde
riu”, čekiu arba registruotame laiške šiuo ad
resu:

$1.00
1.50
10c. 

i vi-

Kun. 
L. Ž.
buvo

BI

Misijos
Banko

L. ŽEMĖS BANKO 
KALUOSE.

“ Talka ”( yra mėnraštis ir 
kainuoja 25c. ekz. Agentai 
gali gauti platinimui. n J 
Išsiunčiame tą pat dienų, 
kada užsakymas ateina.

Taip-gi už ta pačių kainų pasiųsime ir į Lietu- 
vų.

APDOVANOKITE
SAVO TĖVUS, BROLIUS, SESE
RIS, GIMINES ARBA PAŽĮSTA
MUS GEROMIS KNYGOMIS.

ERNESTO GALVA
NAUSKO BIO

GRAFIJA.

K. J. 6.
t41 Providence St., 

bėję. Reikia žmogui parodyti Woreester, Mass.

SVARBUS PRANEŠI 
MAS.

“Perkūnui” reikalingi tuo- □ 
jau smarkūs perkūniški a- |

NAUJAUSIOS LAIDOS KNYGA.
Galima gauti.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖJE,
414 Broadway, Boston 27, Mass.

%

Lietuvos Premieras

Gimęs 1882 m. Vabalnin
ku par., Biržų Apskritvj 
(buv. Panevėžio apskr.) 
1902 m. baigė Mintaujos 
Realinę Mokyklą ir išlaikęs 
konkursinį egzaminą įstojo į 
Kalnų Inžinierių Institutą, 
Petrograde (Gomi Institut 
Imperatrici Ekaterini II).

1905 M. E. Galvanauskis 
dalyvavo Lietuvos revoliuci
joj vesdamas agitaciją ypač 
Panevėžio apskrityj ir va
dovaudamas tos apygardos 
Valstiečių judėjimu. Pane
vėžio apielinkių valstiečių 
nutarimai vėliaus buvo pri
imti pamatant Valstiečių 
Sąjungos, kuri susitvėrė 
Vilniuje didžiojo Vilniaus 
seimo metu. E. Galvanaus
kas, kurs tame seime daly
vavo, buvo vienas pirmųjų 
iniciatorių ir tvėrėjų Vals
tiečių Sąjungos. Po Vil
niaus susivažiavimo, Vals
tiečių Sąjungos kuopos pir
miausia susitvėrė tose Lie
tuvos dalyse, kuriose E. 
Galvanauskas varė politinį 
darbą. Reakcijai prasidė
jus 1906 m. pradžioj, E. Gal
vanauskas buvo suimtas ir 
pasodintas Panevėžio kalė
jimam kuriame išsėdėjęs 3 
mėn. pasiliuosavo ant pa
rankos iki teismui. Kadan
gi jo kandidatūra buvo pa
statyta rinkimuose į antrą
ją dūmą tai dvarininkams ir 
policijai prašant jam buvo 
pristatytas kitas apkaltini
mas ir duotas įsakymas Tei
singumo Ministerijos pro
kurorui vėl jį suimti ir ne- 
daleisti dalyvauti tuos rin
kimuos.
draugai J. Sruoga, K. Ma
tulis, ir P. Žitkevičius buvo 
suimti ir nuteisti nuo 3 iki 
6 m. sunkiųjų darbų baus
me, E. Galvanauskui gi pa
sisekė išvažiuoti iš Petrog
rado Finlandijon ir ten ap
sigyventi savo motinos var
du, Žukauskiu. Finlandi- 
joj būdamas nuo 1906 m. be 
savo specialaus mokslo dar
bų, p. E. Galvanauskas rašė 
straipsnius ir populiarias 
brošiūras visokiomis slapy- 
vardėmis, pa v. “Juodkalnie- 
tis”.

Dideliems areštams prasi
dėjus ir Finlandijoj E. Gal
vanauskas išvažiavo Belgi- 
jon Liege’o Universitetan, 
kur baigė kalnų inžinieriaus 
ir inžinieriaus elektro-tech- 
niko mokslus, ir iki 1913 m. 
darbavosi kaipo inžinierius 
Belgijoj. 1913 m. pabaigoj 
buvo Serbų Valdžios pa
kviestas į kalnų departa
mentą, bet atvažiavęs Belg
radan įstojo Francūzų kelia- 
tos bankų konsorcijų kom
panijom kuri skolino Serbų 
Valdžiai pinigus, ir tokiu 
būdu išgavo dideles konce
sijas gelžkelių statyme, miš
kų eksplotacijos ir visas ei
les viešųjų darbų. Karas 
užtiko E. Galvanauską Bel
grade, kur jis buvo paliktas 
tos kompanijos atstovu ka
ro metu. Austrams ir Bul
garams užėmus Serbiją E. 
Galvanauskas turėjo trauk
tis su Serbų kariuomene per 
Albaniją ir Juodkalniją 
(Montenegro). Tas pasi
traukimas tęsėsi 3 mėn. la
bai sunkiose sąlygose. Iš vi
sos serbų kariuomenės (apie 
300,000) pasiliko gyvų tik 
apie 75,000. Kitus sunaiki
no badas ir ligos. Gale sa
vo kelionės miesto Skutari 
(Albanijoj) E. Galvanaus-

kas susirgo typhu ir tik a- 
čiū Prancūzų ir Italų amba
sadorių rūpesniui jo gyvybė 
buvo išgelbėta ir jis parvež
tas paskutiniuoju Raudono
jo Kryžiaus laivu Prancū- 
zijon (1916 m. pradžioj). 
Besidarbuodamas Paryžiu
je vienoj iš didžiausių kom
panijų, kaipo prekybos in
žinierius elektrai pritaikinti 
kalnuos ir metalurgijai, E. 
Galvanauskas buvo Lietu
vos Valdžios paskirtas De
legacijos Taikos Konferen
cijoj Paryžiuj nariu. Par
važiavęs iš Lucemos (Švei
carijoj) Socialistų Konfe
rencijoj (1919 m.) Lietuvon 
atsilankyti savo tėviškėn, 
E. Galvanauskas buvo Val
stybės Prezidento pakvies
tas sudaryti naujų kabinetų 
(darbo Kabinetų), koalici
niam kabinetui atsistatydi
nus.

Kovo 8 d. Lietuvos 
name atsibuvo Žemės 
direktorių susirinkimas, ku
riame dalyvavo ir Lietuvos 
Valdžios atstovai. Buvo įvai
rių pasiūlimų ir apkalbėjimų 
kaip iš direktorių pusės, taip 
ir iš pusės Lietuvos dabar e- 
sančiųjų bankų, taip ir pusės 
Lietuvos Valdžios.

Tapo priimta Lietuvos Val
džios propozicija, kad uždėti 
Lietuvoje Žemės Bankų. Įsta
tus to banko, specialiai Val
džios komisijos išdirbtus, L. 
Z. Banko direktoriai pavedė 
perstudijuoti Kun. Žiliui ir 
Kun. Petkui ir jie padavė pro
tokolų rezultatus praneš di
rektoriams.

Sulig šitų įstatų L. Ž. Ban
kas yra kapitalizuojamas de
šimčių milijonų auksinų. Iš tų 
penkis milijonus ims Lietuvos 
Valdžia, kitus penkis sudeda 
šėrininkai. Vyriausias banko 
vedėjas yra skiriamas val
džios.

L. Ž. Banko direktoriai nu
tarė, kad pilani užsimokėju
siems šėrininkams būtų, iš
skaityti už jų sudėtus pinigus 
procentai, kad tokiu būdu ne
būtų skriaudos tiems kurie pi
nigus yra pirmiau įmokėję. 
Procentų skaitysis tiek, kiek 
jų buvo gauta iš Guaranty 
Trust Co., N. Y., išskaičius 
aktualius kaštus ofiso. Jie ne
bus išmokami šėrininkams, tik 
bus priskaitvti prie įmokėtos 
sumos, taip kaip iškeltus, į 
auksinus, tik kurie seniaus sa
vo šėrus apsimokėjo gaus 
daugiau auksinų už tuos, ku
rie užsimokėjo vėliaus.

L. Ž. Banko direktoriai nu
tarė, kad Lietuvos Žemės Ban
ko surinktieji pinigai, kaip 
galima greičiau būtų iškeisti 
į auksinus (markes) ir sudėti 
direktorių vardu Lietuvoje — 
Prekybos ir Pramonės Banke 
ir dalis Ūkio Banke. Pinigų 
išmainymas pavestas Kun. Ži
liui ir Kun. Petkui.

Pildant šį nutarimų 
Žilius ir Kun. Petkus 
Banko pinigus, kurie
sudėti Guaranty Trust Co. do
leriais jau išmainė ir pirko L. 
Ž. Bankui 4,500,000 (keturis 
milijonus penkis šimtus tūks
tančių) auksinų. Rubliai į 
markes da serą išmainyti, lau
kiama patogesnio laiko, kad 
gavus bent po dvi markes už 
rublį.

Tokiu būdu nuo valdžios 
mums paskirtų sumų esame 
veik pilnai sudarę ir Lietuvos 
Valdžiai įnešus savo šėrų, L. 
Ž. Bankas skaitysis pilnai su
organizuotu. Būsiamasai Sei
mas nustatys žemės klausymų 
ir Bankas tuoj galės pradėt 
veikti.

kurie prisirašė prie L. Ž. Ban
ko, bet savo pilnas mokestis 
da neįnešė. Šiuomi kviečiame 
juos paskutinį kartų įnešti 
kuogreičiausia savo pinigus 
nes vėliau jau organizavimo 
darbas skaitysis užbaigtu ir 
prie jo nebebus galima sugrįž
ti. Gi kurie nebus pilnai užsi
mokėję tų sumų, kurių prisi
žadėjo, reikš kad jie nedalai- 
kė savo prižadėjimo ir jie ne
galės gauti Žemės Banko šėrų. 
Patartina pasiskubinti.

Žemės Banko Valdyba.

TAUPYMAS.
Tau nebūtinai reikalinga 

mokėti $20.00 už porą čeverv- 
kų. Kasos Taupymo Skyrius 
per kelius mėnesius kovoja tą 
bereikalingą pinigų barstymą. 
Tas pranešimas buvo patvir
tintas tų, kurie geriausia gali 
spręsti — pirklių, kurie par
davinėja čeverykus publikai.

Allied Shoe Trade Associa- 
tion iš Maryland, knygutėj, 
kurių duoda su kožua pora če- 
verykų, sako, jog kožnas žmo
gus gali būt gerai ir liuonai 
apautas gan pigiai.

Knygutės pranešimas taip 
skamba: “Svarbiau už viso
ką — “kuomet prekės didina
si, visuomet naujos mados kai
nuoja daugiausia ir visi geri 
čeverykų pardavinėtojai turi 
gerų, praktiškų čeverykų, ku
riuos parduoda po senąja kai
na”

Laikas atėjo kuomet publi
ka turi pirkt ne tik čeverykus, 
bet viską su rūpesčiu ir mąs
tymu. Kada perki čeverykus 
mąstyk apie naudą ne madą ir 
sulaikyk norą naujų išmislų. 
Sek tą, ir tavo čeverykų do
leris turės tokią vertę kokią 
seniau turėjo. Žinoma, jeigu 
nori, gali mokėti $20.00 už če
verykus ir suprantama, jog 
fabrikantai dirbs juos. Bet 
nepriverstina mokėti tą kainą 
ir jeigu netik pirksi tinkamus, 
praktiškus čeverykus, bet pir
ksi tik dėl savo reikalavimo, 
o ne kelias poras ant syk, 
brangenybė susimažins.

Už sutaupytus ar atlieka
mus pinigus pirk Karės Tau
pymo Ženklelių arba Kasos 
Taupymo Certifikatų ir kuo
met kaisos nupuls galėsi pirkt 
dvigubai ne tik čeverykų, bet 
kitų gyvenimo reikmenų.

Pirkite Karės Taupymo žen
klelius.

Washington, Kovo. — Nau
ja forma ligos encephalitis 
(Miegamoji liga) yra pasek
mės influenzos, ir veikia ant 
žmogaus smegenų. Liga labai 
išsiplatinus tarp vaikų Vien- 
noje, sako Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Misija, Vien- 
ųoje, savo raporte prisiųsta
me Washingtone.

Liga, kuri iki šioliai nepai
so galybės medikališko moks
lo, palieka kūdikius apkvai
tintais ir baisiai suvargintais. 
Vienas kūdikis, septynių me
tų amžiaus, kuris mirė, svėrė 
tik 29 svarus.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus gydytojai mėgino su
stabdyti išsiplatinimų ligos, 
bet neturi gyduolių, maisto ir 
pagelbos. Ligonbnčiai perpil
dyti, nes tie, kurie sveikyn ei
na, turi būtinai ant kiek lai
ko pasilikti.

Žiemos šaltis baisiai padidi
no epidemijų tarp vaikų. Be 
maisto ir drapanų, jie puolė 
prieš ligų.

Daug jau buvo rašyta apie 
mokyklų steigimų Lietuvoje. 
Daug tilpo atsiliepimų laikra
ščiuose į amerikiečius lietu
vius iš Lietuvos. Visi sutin
ka, kad mūsų mokyklos Lie
tuvoje, iki šios vispasąulinės 
karės, buvo netikusios. Mū
sų jaunuomenė visų laikų bū
davo lavinama svetimoje kal
boje, kas labai apsunkindavo 
besilavinančius moksleivius ir 
kenkdavo jųjų tinkamam ap
sišvietimui. Kad mokykla at
neštų pageidaujamų naudų, 
pridera visų kų išguldyti lie
tuvių kalba. Mūsų kaimo vai
kų apšvietimas ne visur buvo 
vienokis. Vieni niekur nesi- 
mokino, kiti mokinosi nuo sa
vo tėvų ar genčių skaityti iš 
maldaknygių ir tiek temoka, 
jog atskaito mišių maldas; ki
tus mokino slapta sodžiaus 
mokytojai skaityti ir rašyti 
lietuviškai. Nekartų tokių 
slaptų mokyklų aptikdavo 
žandarai, atimdavo knygas ir 
popieras, mokinius išvaiky
davo. Tokiose sųlygose ma
žai teatsirasdavo norinčių mo
kyti bei mokytis. Bet šian
dien, kada Lietuva neprigul- 
minga šalis, mūsų broliai kai
miečiai užkimusiu balsu šau
kia “ŠVIESOS, ŠVIESOS”! 
.Bet idant tų šviesų įgyti rei
kia mokyklų. O tų kaip tik ir 
stoka Lietuvoje. Nedaug jųjų 
buvo mūsų Tėvynėje prieš ka
rų, o laike karo ir tas priešai 
sunaikino. Atstatyti jas visas 
ir dar naujas steigti, - suvar
ginti mūsų broliai neįstengia. 
Užtad-gi mes amerikiečiai lie
tuviai, mylinti savo Tėvynę 
ir tautų privalome pagelbėti 
tame dalyke mūsų broliams 
gyvenantiems užjūryje. Mes 
privalome pagelbėti jiems at
siekti jųjų troškimus, t. y. į- 
gvti mokslų. O tų padarysime 
jei įsteigsime jiems nors vienų 
gerų mokyklų. Tokios mo
kyklos užmanymas jau yra 
vykdomas. Ir jei tik mes ne
lauksime, broliai amerikiečiai, 
tai tas užmanymas greitu lai
ku įvyks. Tuomi užmanymu 
tai ir yra Merkinės gimnazija.

Kitose šalyse kaimiečiai bu
vo taip-pat tokiame padėjime, 
kaip pas mus Lietuvoje, bet 
atsirado prakilnių žmonių ge
ros širdies, kurie nepasigailė
jo savo sunkiai uždirbtų cen
tų steigimui mokyklų, kad ap
šviesti tamsesniuosius savo 
brolius ir seseris. Tokių žmo
nių, be abejo, yra ir tarpe lie
tuvių, kurie -nesigailės savo 
triūso Lietuvos sodiečių ir 
miestiečių apšvietimui.

Kad geriau supratus reika
lų apšvietos, paimkime ma
žesnę žemelę už Lietuvų—Da
niją. Juk šioji tauta negeres- 
niame istoriniame periode bu
vo kaip kad šiandien yra Lie
tuva. Josios kaimiečiai ir 
miestiečiai buvo po įtekme vo
kiečių lyginai kaip pas mus 
Lietuvoje lenkų bei rusų. Kaip 
visuomet, taip ir tais laikais 
atgimimo Danijos, gerai su
prato apšvietų kunigija, o pa
skui jau ir svietiškoji inteli
gentija. Priešakyj visų veikė
jų ant tautiškosios danų dir
vos stovėjo kun. S. Groundtvi- 
gas. Tai buvo vienas iš žy
miausių Danijos kunigų. Ji
sai aiškiai vaizdinosi sau savo 
tautos idealų—tikėjo, jog ma
žutė jo tauta, eidama tikru ke
liu gali išplėtoti savo pajėgas 
gyvenimui, Dievui ir žmo
nėms. Jo nuomone, kad neap
šviestas žmogus negali būti 
tikru krikščionimi ir dėlto kri
kščioniškoje valstijoje (kaip 
kad ir Lietuva) neprivalo pa
likti žmonės klaidžioti tamsy-

suprasti 
kšČionystės tiesus, reikia iš
plėtoti jo protų. Iš syk dar
bas ne kaip ėjosi, bet pagyve
nus pasirodė vaisiai darbuo
tės, o gyventojai ėmė supras
ti, kad mažoje šalyje būtinai 
reikalinga, idant kiekviena v- 
pata pasiektų tų laipsnį ap
švietimo, į kuri ji yra tikusi, 
nes mažoje šalyje kiekvienas 
žmogus turi didelę vertę, rei
kalinga joje kiekviena pajėga.

Danija supratusi mokslo 
galybę steigė mokyklas kiek 
tik jųjų galėjo įsteigti. Todėl 
šiandien Danija, nors skaičiu
mi gyventoji} ir nedidelė, už 
tad mokslu gali sulygti su di
džiausiomis pasaulyje viešpa
tystėmis.

Mes, lietuviai, imkime pa
vyzdį, iš Danijos ir kitų jai 
lygių šalių kaip tai Švedijos, 
Norvegijos ir kitų mažų šale
lių, panašių į Lietuvų ir į- 
steigkime Merkinėje gimnazi
jų bei kitokios rūšies augštes- 
nę mokyklų, panašių nors vie
nai mokyklai viršminėtų ša
lių, o padėsime Vilniaus rėdy- 
boje fundamentų apšvietai 
mūsų brolių ir sesučių. Jeigu 
mažos šalies padėjimas nepa
vydėtinas, tai mokslo šviesa 
gali apšviesti visus jos kam
pus. Mažosios valstijos pri
valo visų kų daryti, idant į- 
gytų gyvybės tiesų.

Lietuvos apšviestuoliai pui
kiai visų tų suprato ir dėl to 
steigia mokyklas visur kur tik 
galima, bet stoka kapitalo ne- 
daleidžia aprūpinti visų šalį 
mokyklomis. Tad ir sumany
ta yra rinkliava, kad būtų ga
lima įsteigti mokykla ir toje 
vietoje, kurios mūsų inteli
gentijos pajėgos nepasiekia, 
būtent Merkinėje.

Viršminėtoji mokykla tai ir 
bus vilniečiams ir daliai Su
valkijos ginklu kovoje už pri
gimtą. kalbų. Kasmet iš jos iš
eis iki 200 šimtų gerai išlaviiT- 
tų ir tautiškai susipratusių 
jaunikaičių, pasiryžusių" vesti 
kovų su savo priešais lenkais. 
Tų suprato kitų kolonijų lie
tuviai, bet geriausiai iki šiam 
laikui tai Nashua, N. H. suau- 
kuodami per virš šimtų dol.

Čia seka jųjų vardai:— 
Lietuvos Vyčių 20 kp. $50.- 

00, žada daugiau.
L. Nadzeika $7.75.
Po $5.00: Tarnas Bakanaus- 

kas, Vladas Lepeška, J. Ste
ponavičius, M. Baslis, S. Kud- 
zma, D. Žėkelis.

Po $2.00: J. Kisielius, 
Kneižis.

Po’$1.00:i J. Krukonis, 
Grigienė, A. Baublienė, 
Purvinis, J. Sakalauskas, 
Žilionis, Kudžma, A. Baka- 
nauskas, M. Sakalauskaitė, 
Sabaliauskas, A. Kirkienė, 
Verkauskienė, V. Seliuta, 
Gaidys, J. Tamulevičius, 
Kupčinskas, A. Treinavičius, 
P. Matuiza, J. Overka, J. Juk
nevičius, J. Verseckas, J. 
Juknevičius, J. Burlinskas, A. 
Valentukeviičus, J. Grigas, M. 
Bernatavičienė, A. Grigas, K. 
Makaravičius, O. Geiniutė, A. 
Simanavičiūtė, J. Andriuške
vičius, J. Skliutas, K. Nadzei
ka, V. Karpičius, V. Bus- 
nauskas, M. Gasparavičius, A. 
Bemotavičiutė, P. Akstinas, 
A. Zautra, J. Ceika, K. Poš
ka, J. Velička, J. Vaiciekū- 
nas, P. Bagdanavičius, P. Ta
mulevičius, A. Sabaliauskas, 
V. Bartusevičius, Ona Z. Bu- 
gailaitė, S. Šimkienė 50c., V. 
Česnulevičius 50c.

Iš kitur: Agota Leitienė $5, 
Juzė Kašėtienė $10 iš Mon
tello ir R. Petraitienė $1.00 iš 
Homestead, Pa.

Visiems aukavusiems šir
dingiausių ačiū.

JAV IttJO NAUJO LAIK- 
RAŽČIO

“MEILĖS”
4-TAS NUMERIS.

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

“Meilė” yra meiliausias ir į- 
vairiausias 32 puslapių lietu
vių visuomenės mėnesinis lai
kraštis.
Prenumerata metams 
Užrubežyje metams 
Pavieniai numeriai tik

“Meilė” meiliai žiūri 
sus.

“Meilė” uždega meilę visų 
širdyse.

Pasiskubinkite užsisakvt! 
“MEILĖ”, 

301 Statė St., Du Bois, Pa.

gentai rinkti “Perkūnui” 
prenumeratų, pardavinėti 
“Perkūną” pavieniais nu
meriais ir ieškoti “Perkū
nui” šėrų. Kam iš lietuvių 
netrūksta drąsos ir yra no
ras Įiuosu nuo darbo laiku 
uždirbti keletą dolerių, atsi- 
šaukit tuojau šiuo antrašu:

“PERKŪNAS”,
206 Cordoni Avė.,

Detroit, Mich.

Suv. Valstijų farmų ark
liu vertė vra apie $1.993.- 

I000.000.

NAUDINGIAUSIA KATALIKUI KNYGA, 
TAI MALDAKNYGĖ

“PULKIM ANT KELIŲ”.
Lietuvoje stoka knygų, o jei ir gauna, tai 

turi daug užmokėti.
Tamistoms jau žinoma, kad “Darbininko” 

Knygynas perspauzdino maldaknygę, kuri viso
je Lietuvoje yra mėgiama ir vartojama. Mes 
tą maldaknygę parduosime už tą pačią kainą, 
kaip kad ir pirmiaus buvo.

101A Kietais drobės apdarais, raudo
nais kraštais ............................ $1.50

102A Liauniais (Flexible) Immitation 
drobės viršeliais, raudonais kra
štais, apvaliais kampais......... $1.85
Toki pat auksuotais kraštais... $2.00 
Liauniais (Flexible) skūros ap
darais, auksuotais kraštais, ap
valiais kampais ........................ $2.50
Toki pat juodos moroko skūros 
apdarais.....................................$3.50

“DARBININKAS”,
244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i
I



K.

- Ir-gi žmones
(Tąsa)

Juozas uždainavo:
“Kaip vėjalis pūtė 
“Ąžuolai lingavo . 
“Ir rugių laukelis 
“Liūliavo bangavo”.

Atsiduso, ištryško ašaros iš akių ku
rias švarko rankove nušluostęs tęsė toliaus:

— Gurgaitis buvo vienas iš “mūsiš
kių” kurs kovojo kaip Dovidas prieš Gali
jotą, kaip drungnas vasaros vėjalis prieš 
perkūnais šarvuotą dideliausį juodų audrų 
debesį...

Laipsniškai kas-kart labiau įsikarščia
vo Juozas ir išsiplepėjo viską, o aš jo pa
sakojimą prisimindamas bent iš dalies jo 
žodžius surašiau kad galėtų žingeidus ap
svarstyti darbus ir gyvenimą draugo Gur- 
gaičio o ramiai ir bešališkai jį teisti palygi
nant jo gerąsias ir blogąsias ypatybes ir 
darbus su savo dorybėmis ir ydomis.

Penkiolika metų teturėjo J. Gurgaitis, 
kaip gimnazisto manderėlėje ėjo paskui sa
vo tėvo grabą vežantį karstą, kurs mirė sa
vo nuosavioje “kamenyčioje”’ mūro name 
ant Benediktinų gatvės Kaime.

Ėjo ir dyvijosi, kodėl neverkia, nors 
motina ašarose plaukė, nors net tolimi gi
minės ir gentys turėjo ašarotas blakstienas, 
arba mažiausia bent didelį rimtumą savo 
veiduose išreiškia. Ar-gi jis neturėtų šir
dies? Ne, tas netiesa! _ Juk nesenai apsi- 
žliumbė kaip veršis kuomet kur tai slapto
mis gautoje knygoje perskaitęs apie Kun.. 
Keistučio nužudymą.

Mat čia būta didelio skirtingumo. Te
nai buvo mirtis didžio tautos didvyrio. O 
kuomi gi buvo jo tėvas? Šlykštu ir pasa
kyti. Paprastas valdininkėlis, kurs pergy
veno tiek ir tiek metų, nieko gyvenime ne
užsivarė apart keletos šimtų rublių skolos, 
ir neingijo nei prietelių, nei neprietelių. 
Jo gyvenimas ištikrųjų niekam nebuvo žin
geidus ir kaip paprastai sakoma — numir
damas pasaulyje skylės ir žmonijai nuosto
lio nepadarė.

Jonelis pats savęs gėdijosi, bet verk
ti negalėjo. Beveik šaltai klausėsi grau
džių gedulingii laidotuvių liturginių giedo
jimų ir pargrįžo su motina neprabilęs į ją 
nei vieno žodžio.

Ant rytojaus persigando sužinojęs, 
kad jeigu prastai seksis, tai turės mokyk
lą apleisti, nes pinigėlių trūksta. Dabar 
tik gerai suprato, kad vienok toji kad ir 
nedidelė valdininkiška tėvo algelė, vaisius 
mėnesinio nuobodaus jo darbo, duodavo ga
limybės Joneliui eiti mokslus ir lavintis.

O Jonelis norėjo mokytis. Troško 
mokslo visa siela, visa širdimi, ryte kny
gas rydavo, Skaitytos knygos be jokios 
tvarkos, be sistemos, priepuoliais, po ilgų 
mokslo valandų mokykloje ir namie j e. Ar
gi dabar tas viskas turėtu užsibaigti? Net 
drebulys per jį perėjo, net jį pakratė...

Motina taip-pat turėjo savo puikybę ir 
negalėjo pakelt net minties, kad jos vien
turtis galėtų eiti mokytis kokio amato, ar 
trintu kur raštinių kampus alkūnėmis kaip 
antraeilis raštininkėlis.

— Imsiuos už darbo, kad ir savo ran
kas nuvargįsiu. bet vaiko iš mokyklos ne
atimsiu—tegul baigia mokslus—sakydavo 
motina.

Vienok neturėjo net supratimo prie ko
kio darbo imtis, už ko griebtis. Iš eilės po 
jos galvelę sukosi, maišėsi šimtai įvairių su
manymų ir tarp savęs kovojo. Gerieji gi
minės, net ir tie, kurie laike nabašninko 
laidotuvių ašarojo, dabar veiduose išreikš
davo sąjausmą ir pasigailėjimą, bet su pa
galba, tai nei vienas nesiskubino.

Dėdė Izidorius daugiausia susiindoma- 
vo savo brolvaikio likimu.

— Mano ’brolėn!—kalbėjo—čia nėra 
reikalo pūsti į didybės triūbą! Ar tai kiek
vienas privalo baigti universitetą? Nėra 
pinigų mokslui, tegul vaikas eina į pramo
nę ar prekybą. Juk tai ne tik kelias prie 
gerbūvio, prie praturtėjimo, bet net prie 
pasitamavimo tėvynei...

Paskutinius žodžius ištarė balsu nuže
mintu tyliu, tokiu kaip kad Kaune kalbė
davo apie tuos daiktus kurie būdavo rau- 
donsiūlių persekiojami.

— Prekyba, išdirbyste, pramonė, tai 
pakėlimas mūsų tautos į civilizuotų tautų 
skaičių, tai pastatymas ant savo kojų...

I

— Jonelis, kurs laike tos kalbos tenai 
buvo negalėjo išturėti ir pasakė:

— Nors dėdė ir augštyn kojomis atsi
stotume!, tai aš vistiek pipirų nešinkuosiu 
nei dvėselienos ant kurpaliaus netempsiu.

— Daryk ką nori ir kaip išmanai, bet 
į mano mašnelę neįsiskverbsi!

— Nieko iš tos mašnelės nenoriu, nes 
joje perdaug kyšpinigių už neteisėtus daly
kus—suniurnėjo vaikinas.

Dėdė išėjo perpykęs ir ant Benedikti
nų gatvės daugiaus jo niekas nematė.

Kas ten iš artimesnių pažįstamų pata
rė Gurgaitienei kad kreiptųsi į Redakciją 
geriausią vardą turinčio laikraščio, kurie 
svarbų žodį turi prie paskirstymo aukoja
mų moksleivių šelpimui pinigų.

Po prieškambaryje gana ilgo laukimo, 
įsigavo prieš veidą visagalinčio pono redak
toriaus.

Priėmė motiną su sūnumi labai malo
niai, prisiminė bent kiek apie nabašninko 
gerumą ir naudingus darbus, apie kurį be 
abejonės savo amžiuje nieko nebuvo girdė
jęs, galiausiai kreipėsi į vaikiną su iškil
minga prakalba:

— Tai labai dailu, mano sūnau, kad 
nori toliaus mokintis. Padarysime, ką bus 
galima, o jei pavyks, tai atmink, kad esi 
visuomenei skolingas, kuriai skolą su nuo
šimčiais privalai atsiteisti, ypač sąžiningai 
ir su pasišventimu pildant savo pašaukimo 
ir luomo pareigas.

Vaikinui nusibodo klausyti to pamoks
lo.

— Perprašau poną, bet man rodosi, 
kad visuomenės yra pareiga šelpti tokius, 
kaip aš, kurie trokšta mokslo ir dirbti vi
suomenei, vietoje dirbti iš jaunystės ant sa
vęs ir rūpintis savo gerbūviu.

1— Taip, mano jaunuoli, bet žmonės 
sau nuo burnos nutraukia, kad tokiems, 
kaip tu, padėt.

Vaikas akis plačiai atvėrė.
— Kodėl man ponas tai kalbi? Juk 

tos ponios, kurios deda pinigus tokiems su- 
šelpimams, daug daugiau išleidžia savo my
limiems šuniukams, o ponai likieriams ir 
juodai kavai. Užtenka turėt akis atviras, 
kad tai matyt. O ponas liepi laikraštyje 
spauzdinti vardus tų, kurie meta lupynas 
ir trupinius krintančius nuo jų stalo, ant 
svarstyklių mielaširdystės ir jų savvmeilei 
tamista pataikaudamas turi teisę sakyti pa
mokslus.

Gurgaitienė kone apalpo, garbingas 
ponas redaktorius valandėlę delnu trynė 
kaktą, toliaus atsigręžė į langą, išsiėmė ci
garą ir sugadino net penkis degtukus kol 
jį uždegė.

Audienciją buvo užbaigta.
Ant laiptų motina laužydama rankas 

garsiai pradėjo aimanuodama raudoti.
— Jonuk, dėl Dievo meilės! Ar į ta- 

vę piktoji dvasia įlindo? Kodėl tu žmo
nėms toks esi stačiokas? ‘Dėdę supykinai 
ir atstūmei ant visuomet,
Dieve! juk tai įtekmingiausia visame Kau
ne y patą!

— Beždžionė ir'žmonių kvailintojas...
— Jonuk! meldžiu tavęs ant visko, nu

sikratyk to stačiokiškumo...
Ir insi raudoj o moterėlė ištikrųjų.
Jonelis bejausmiai veizėjo į motinos 

drebantį ant galvos juodą kaipo našlės ve- 
lioną ir staiga pagailo jam tos geros moti
nos, kuri trynė prieškambarius svetimų 
žmonių, kad tik jam gaut galimybę tęsti 
mokslus. Paėmė ją už pažasties ir pabu
čiavo į ranką.

— Neverk mama. Aš sau rodą duosiu. 
Nei nuo vieno nieko neimsiu. Kovosiu ir 
sau kelią pasidarysiu į geresnią ateitį į ger
būvį ir tau senatvės ramybę užtikrinsiu.

F. V.

v
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Neištikimas Draugas.

Du vienuoliu susitarę, 
Kaž-kur juodu mišku ėjo, 
Ir betupintį prie eglės 
Pilką vilką pastebėjo.
“Sveikas gyvas, vilke”, tarė 
“Viens tupėdams, ko tu lauki”? 
Pilkis taip-gi jį paklausė:
“Kur su draugu sveikas trauki”?
Šis atsakė: “Mudu einam i
Į šviesybės karaliją.
Ten, kur nėra jokios baimės, 
Nepažįsta, kas vergija”.
Naują daiktą sužinojus, 
Vilkui ausys sukrutėjo.
“Imkit ir mane kaip draugą”,
Į vienuolius prakalbėjo.
“Gerai, vilke” šie atsakė: 
“Draug keliauti tu galėsi, 
“Jeigu mūsų paliepimą 
“Tu išpildyt panorėsi.

“Turi mėsiško nevalgyt:
“Nei paršienos, nei žąsienos. 
“Pakol rojų mes pasieksim, 
“Tebūn sausos visos dienos”. \

Apie mėsą prisiminus, 
Vilkui saldu pasidarė. 
“Aš jos suvisu nepaisau”, 
Pasigirdams vilkas tarė.

Tuoj pradėjo jie kelionę. 
Taip žingsniavo net tris dienas. 
Pagalios netoli kaimo 
Pasirodė paršas vienas.

Vilko akys persimainė, 
Kuomet paršą paregėjo. 
Net dvi ašari it žirniu 
Per snukuti nuriedėjo.

Tad vienuoliai jo paklausė: 
“Kodėl, vilke, verkt pradėjai, 
“Ar paršelio tau pagailo? 
“Juk nevalgyt prižadėjai”.

“Ne mėsa man jo parūpo, 
“Tik pagailo man paršelio 
“Gan malonus mums būt draugas 
“Pasiimkim jį ant kelio”.

Bet vienuoliai jam atsakė: 
“Mesk į šalį tuščią viltį, 
“Mes paliksim jį ramybėj, 
“Nes pagunda gali kilti”.

Toliaus klony bėginėjo 
Du veršiukai nupenėti. 
Vilks per tvorą įsispraudęs 
Ėmė godžiai vėl žiūrėti.

* Kaip vienuoliams neprotinga 
Su pilkuoju draug keliauti, 
Taip mums lygiai pavojinga 
Su laisviečiais yr’ draugauti.

U. Gudienė.

TAUTOS FONDO VALDYBOS
ANTRAŠAI.

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md. 

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

So. Boston, Mass: 
B. Vaškevičiutė, Viee prez.,

71 Warwick St., 
Newark, N. J.

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

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

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

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

Detroit, Mich.
J. Grająuskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

VIENINTELIS VALGIS, 
ŽUVIS.

Novorossisk. — Visa pie
tinė Rusija valgo žuvis. Y- 
ra užtektinai javų, daržo
vių ir mėsos dalyje šalies, 
bet stoka pergabenimo bū
dų ir vertingų pinigų, dėl 
perkėlimo į įvairius mieste
lius. Šių miestelių gyvento
jai turi valgyt žuvis ir duo
ną ir nuo to valgio paeina 
nauja liga, kurią kovoja A- 
merikos Raudonasis Kry
žius.

Dar truks apie šešis me
tus iki Suv. Valstijos taps 
visai sausos.

Pas mane galit užsirašyt laik
raštį “Darbininką,” kuris jut 
linkys 3 kartus sąv’aitėj. Paduoda 
apgarsinimus ir paieškojimus. Ka« 
užsirašys pas mane “Darbininką,” 
gaus dovanų puikų 20 metų ka
lendorių. Visi pas:

F. Margelis

544 Myrtle St.

Grand Rapids, Mich.

J.

DŽIAUGIASI LAIKRAŠČIU “DARBININKU” 
LIETUVOJE.

Bežiūrėdams net užmiršo i 
Prieš kelionę ką žadėjo. 
Sako: “Bėgsiu prie veršelių”. 
Tad vienuoliai šūktelėjo:

“Vilke, vilke, ar tai šitaip 
“Pildai prižadus tu savo”. 
Vilkas staiga atsiminęs, 
Prie vienuolių prilingavo.

Save teisinti pradėjo 
Kad jis veršių neregėjęs, 
Tiktai daržą, jo platumą 
Įsivaizdint panorėjęs.

I
i

Jurgis Petrauskas rašo savo broliui, kad jie gavę 
iš Amerikos laikraštį “Darbininką” negalėjo atsigerėti, 
ir kuomet išgirdo kaiminai, kad “Darbininkas” aplankė 
Petrausko namus, tai rinkosi visi pamatyti ir klausėsi 
skaitančio. Kuomet pradėjo ateit daugiaus, tai pas mirs 
traukte traukė susiedai ir visi atėję meldė, kad gautų 
perskaityt “Darbininką.”

Taigi Brangus Brolau neperstok siuntęs tokį brangų 
svetį “Darbininką”, nes jis mus palinksmina. Mes šven
tą dieną ar šiaip vakarais suėję jau negriebiam kaziras 
kaip pirmiau darėm, bet skaitom tuojaus iš “Darbinin
ko” žinias ir kalbame apie musų brolius amerikiečius. 
Mes iš to laikraščio sužinom ką jus veikiate Amerikoje ir 
už tai mes negalim jums atidėkavot.

Jurgis ir Kazimieras Petrauskai, 
Virsuziglio kaimo, Kampiškių parap.

Gerbiamoji Redakcija:
Meldžiu Jūsų siuntinėti man laikraštį “Darbi

ninką,” nes jis man didžiai patiko. ’ Malonėsite nuro
dyti kokiu budu aš jums galėčiau nusiųsti pinigus už pre
numeratą ir kokius pinigus: lietuviškus, vokiškus ar 
rusiškus. Taipgi praneškite kiek kainuoja metams “Dar
bininkas” Lietuvoje.

Su pagarba Pranas Niką,
Zavenčių kaimo, Mažeikių apskr.

Gerb. “Darbininko” Admin.
Begalo malonėčiau gauti iš Jūsų nors 10 egz. 

“Darbininko” nuoseklesniam apsipažinimui su Amerikos 
lietuvių visuomenės veikimu ir dvasia. Tikiuos neatsa
kysite.

Su pa garba
Leitenantas Melys, Lietuva.

AR TAMSTA LEISI LIETUVOS ŽMONĖMS SUVAR- 
GUSIEMS NUO KARĖS BEKOVOJANTIEMS Už 

LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIGULMYBĘ 
SIĮISTI PINIGUS Į AMERIKĄ 

Už LAIKRAŠTI 

"DARBININKĄ”

(Toliaus bus) 
TĖMYKITE?

Kasdien gauname pun
dus laikraščių iš Lietuvos 
platinti tarp Amerikos lie
tuvių. Išsirašykite jų iš 
“Darbininko”. Už dolari- 
nę gausite 20 ekz., už 50c. 
(stampomis) 10 ekz.

Agentai norintieji tų lai
kraščių platinti savo kolo
nijoj tesikreipia į “Darbi
ninką”. Šiuo tarpu agen
tams turime apsčiai “Lais
vės” ir “Kariškių žo
džio”. Atsišaukite tuoj.

v

Ten tolesniai vėl už vartų 
Žąsų pulkas gaginėjo. 
Senis , žąsinas išvydęs 
Ir į vilką sušnibždėjo.

Vilko akys sužaibavo, 
Smailūs dantys to ir laukė. 
Staiga auką pasigavo 
Ir galvutę nusitraukė. 1

Tad vienuoliai vilkui tarė: 
“Pasilikie čion už vartų, 
“Nes jau nuodėmę papildei, 
“Kad mūs draugo neįtartų”.

<

Taip laisvi ečiai šiandie daro: 
Jie daug prižada visuomet, 
Bet pagundoms rosi vėlę 
Neišpildo to niekuomet.

Ne! Taip negalima leisti. Kiekvienas amerikietis 
privalo užrašyti laikraštį “Darbininką” į Lietuvą savo 
giminėms arba pažįstamiems dovanų. Jie susirūpinę savo 
likimu, trokšta užuojautos ir pagelbos iš amerikiečių. Lai
kraštis “Darbininkas” yra jiems suraminimu, nes iš jo 
sužino Amerikos lietuvių gyvenimą ir veikimą link laisvos 
ir neprigulmingos Lietuvos. Nepasigailėk keliatą dolerių 
tiems, kurie viską, net ir savo gyvybę pašvenčia nepri
gulmingos Lietuvos labui.

“DARBININKAS” Į LIETUVĄ 
METAMS PENKI DOLERIAI.

Pusmečiui $2.75; vien tik subatinis numeris metams $2Jfo 
""Šimtas laiškų ant syk nesuteiks tiek žinių, kiek vie

nas numeris laikraščio “Darbininko.”
Nelauk ilgiaus, bet imk plunksną į ranką ir parašyk 

mums adresą kam nori siųsti ir sykiu su pinigais siųsk 
šiuo adresu:

H

242-244 W. BROADWAY, BOSTON 27, MASS.
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TAIKOS BAISENYBES.
Karės baisenybėmis visit 

baisisi. Paprastai įsivaizdi
nama, jog ten mirtis ant 
kiekvieno žingsnio, jog nie
kur nieko baisesnio nėra. 
Bet patyrinėjus taikos bai
senybes ir palyginus jas su 
karės baisenybėmis, tai ne 
vienas nustebs. Nesenai bu
vusiame Accident Preven-1 
tion kongrese indomių ir 
pamokinančių dalykų paro
dė- Kongrese parodyta, jog 
Amerikai esant karėje 19 
mėnesių nukauta ir mirti
nai sužeista buvo 47.917 A- 
merikos kareivių. Tuo tar
pu, tai yra per tą 19 karės 
mėnesių namie įvairiais bū
dais užmušta 126.000 vyrų, 
moterų ir vaikų. Reiškia na
mie žuvo veik tris sykius 
daugiau, negu karėje.

Tuo laiku, kada Ameri-i 
kos kareiviai grūmėsi su vo
kiečiais Francijoj, tai Ame- 
rike kas para buvo užmušta 
220 žmonių.

Tyrinėjimai parodo, jog 
k minėtų 126.000 žuvusių 
žmonių 35.000 žmonės žuvo 
pramonėse, o kiti 91.000 
žmoniij žuvo kitokiose vie
tose. Iš pastarųjų (t. y. iš 
tų 91.000) 25.000 buvo vai
kų.

Dabar didžiausiu žmonių 
žudytoju yra automobilius. 
Automobilius yra tai antra 
armota. Vienas New Yorko 
laikraštis surokavo, kad 
vieną dieną tame mieste au
tomobiliai užmušė 16 žmo
nių.

Kad sumažinti tas taikos 
baisenybes, tai reikia dirb
tuvėse ir kitose darbavietė
se pagerinimų, darbininkų 
gyvasčių apsaugojimui. Bet 
to negana. Patiems darbi
ninkams reikia būti bud
riems tose vietose, kur yra 
pavojaus. Bet juk matome, 
jog daugiausia žūva ne dirb
tuvėse, _ o gatvėse. Todėl 
gatvėse reikia būti dar bud
resniems, negu dirbtuvėse. 
Reikia mažus vaikus pra
tinti atsargumo, nurodyti 
pavojų nuo automobilių, 
strytkarių, vežimų ir tt. 
Mažus vaikus, nemokan
čius dabotis, nereikia leisti 
j gatves, kur eina strvtka- 
riai, automobiliai.

ATITAISYMAS.
Tamstų gerb. laikraščio 

46-ame numeryje Misijos pra
nešime yra pasakyta, kad Det
roito Paskolos Komitetas yra 
prisiuntęs iki 11 d. balandžio 
— $2^379.26. Tuo tarpu kaip 
parodo esantieji mūsų rankose 
dokumentai, iki tai dienai 
ausų komitetas yra prisiuntęs 
$I0ę619.26. Apie tą klaidą ra- 
fene misijai. Atitaisome ją 
dabar ir patys per Tamstų 
gerbiamąjį laikraštį.

Detr. L. Pask. kom. pirm.
< KmuF. Kemėšis, 

Ižidninkts—J. Balčiūnas.

DARBININKAS
LIETUVOS LAISVĖS 

PASKOLA.
I. Sukruskime prie darbo.
Lietuvos Misija jau yra pa

skelbus, kad Lietuvos Lais
vės paskolos bonų pardavinė
jimas bus'užbaigtas Liepos 1 
dieną šiais metais. Todėl vi
si, kas yra užsisakęs paskolos 
boną, tepasirūpina greičiau 
užsimokėti ir gal nevėliau 20 
Birželio prisiųsti jau visus pi
nigus, kad jam būti} galima ir 
bonai išsiųsti.

Sukruskite prie darbo visos 
esamos stotįs ir žiūrėkite, kad 
paskirta jums kvota būti} iš
pirkta. Pradėkite daryti są
rašus, kas yra pirkęs ir kas iš 
vietos žmonių dar nėra pirkęs, 
o gali papirkti. Šiaip sudary
tus sąrašui galėsime po Lie
pos 1-mos dienos jau skelbti 
ir gėda bus visiems tiems, ku
rie galėjo pirkti^ o nebus pir
kę. Rasit kada paskui Lietuvos 
respublika panorės kaip nors 
ir iš tų sąrašų pasinaudoti ir 
pirkusiems suteiks kekių nors 
lengvenybių, kad pavyzdžiui 
nors ir žemės pirkimui Lietu
voje.

Apeikite visus, kas nėra 
pirkęs, pasiūlykite ne vieną, 
bet dešimtį kartų, partikrin- 
kite, jog reikia pirkti. Kur 
tik galima, ruoškite vietos pra
kalbas, ragindami visus prie 
greitesnio išpirkimo. Išlaiky
ti egzaminui pasiliko vos tik 
du mėnesiu, o Amerikos lie
tuviai privalo tą egzaminą iš
laikyti, jeigu jie tik nor kad 
Lietuva būtų laisva, neprigul- 
minga Lietuvos respublika. 

■ Trumpu laiku jau susirinks 
Steigiamas Seimas ir Lietuvos 
kūrimo darbas bus jau užbaig
tas, o pasisekusi paskola bus 
tinkamiausiu Amerikos lietu
vių vainiku šiai naujai Lietu
vos respublikai. Todėl pinki- 
me visi ir visur, kur tik gali
ma, tą mūsų tėvynės laisvės 
vainiką.
II. Kaip žadama išdalinti pir

kusiems laisvės bonai.
Visi stočių viršininkai pra

šomi yra sudaryti sąrašus vi
sų žmonių, kurie par juos y- 
ra pirkę ir pilnai užsimokėję 
laisvės bonų. Tie sąrašai rei
kia prisiųsti patikrinimui į 
Lietuvos Misiją, kuri galės 
tuoj atatinkamą laisvės bonų 
skaičių parsiųsti ant rankų 
stoties iždininko išdalinimui. 
Žinoma, bus galima prisiųsti 
ir daugiau bonų, atsižvelgiant 
į tai, kiek bus žadama išpar
duoti. Kiekvienas perkąs bo
ną tur būt, kaip ir pirmiau 
užrašomas paskolos knygutė
se, idant būtų žinoma, kokia 
stotis kiek yra išpardavusi po 
kokiu numeriu kiekvienas yra 
gavęs boną.

Kaip jau nesykį buvo skel
biama bonai parduodami už 
pinigus. Jeigu vietoj grynų 
pinigų kas nors įduoda Ame
rikos laisvės boną, tai atsi
žiūrint į jo dabarties kainą 
pakeičiant jį Lietuvos laisvės 
bonu reikia nuo paskutinio 
nukirpti vienas, du ar trįs ku
ponai iš eilės. Jeigu Ameri
kos bonas prekiuoja nemažiau 
95 dol., tai vieną, jeigu pre
kiuoja nemažiau 90 dol., o ne 
daugiau 95 dol., tai du, jeigu 
prekiuoja mažiau 90 dolerių, 
tai trįs kuponai. Kuponai ker
pami iš eilės būtent liepos 1 
dien. 1921 m., Liepos 1 dien. 
1922 m. ir tt. Negalima kirp
ti tolymesnių kuponų. Jeigu 
kas ima du ar daugiau bonų, 
tai negalima nukirpinėti ku
ponai nuo vieno bono už ko
kius 4 ar šešius metus, o nuo 
kitų bonų nieko nekirpti. Nu
kirptieji kuponai tur būt kaip 
pinigus apskaitomi ir sugrąži
nami Lietuvos Misijai, kuri 
turės pristatyti juos apyskai- 
ton Lietuvos Vyriausybės.
III. Kada ir kaip bus išmoka

mi nuošimčiai arba pro
centai.

Už kiekvieną šimtą dolerių

,v»

Kiek tų bepartyviškų orga
nizacijų buvo Amerikoje tver
ta visos jos nuvąįuavo į bedie
vių daržus laisvamaniškų ož
kų ganyt, o katalikams liko 
vien tik ergelis ir pinigiški 
nuostoliai.

Ir. dabar yra kaip kurios be- 
partyviškos organizacijos tuo
mi tikslu tveriamos kad mūsų 
katalikiškus vyčius suskal
džius susilpninus ir jų dalį pa
sižabojus laisvamaniškomis 
vadelėmis.

Vyčių centro valdyba žino
ma žino ką daryt ir kaip prieš 
tai reaguoti tai jau jų dalykas 
bet mes L. D. S. nariai turime 
sergėtis kad ir mūsų organi
zacijoje toji laisvamaniška be- 
partyviškumo liga neinsigalė- 
tų ir nepadarytų suirutės ir 
nuostolių.

.Juk ir Viešpats Kristus pa
sakė kad ‘‘nebūkite drung
nais”, tai yra tokiais kuriems 
vistiek ar kas katalikus giria 
ar peikia, ar kas kovoja prieš 
katalikystę ar prieš bedievy
bę, reiškia šiaudiniais katali-’ 
kais, katalikais vien tik iš 
vardo.

Taip-pat ir šv. Rašte yra 
pasakyta:

“Kas ne su manimi, tas 
prieš manę”. Reiškia kas ne 
su katalikais, tas prieš kata
likus eina. Kas nestiprina ka
talikiško veikimo tai jį griau- 
ja, ardo...

Kiekviena bepartyviška or
ganizacija yra vilkas avies 
kailyje, ji parodys savo ragu
čius, nagučius ir dantis tuo
met kaip jau turės ganėtinai 
aukų į savo kilpas įpainioju
si.

Mums katealikams daug sy
kių yra geresnis bile kokios 
rūšies ar krypsnio socijalistas 
už patį geriausį bepartyvį, 
dėlto kad socijalistas jau da
bar dažniausia atvirai pasa
ko, kad jis yra toks ir toks. 
Todėl katalikas žino kaip su 
juo skaitytis. O bepartyvis 
meluoja kaip vilkas, persista- 
to mūsų draugu o tuom tarpu 
yra baisiausiu mūsų nepriete- 
liumi ir katalikystės grioviku. 
Socijalistai daugiau nuo mū
sų skiriasi ekonominės kovos 
ir taktikos būdais ir įrankiais, 
o bepartyvis yra apsimetėlis 
geradėjumi o ištikrųjų esąs 
aršiausis mūsų tikėjimo, kata
likiškų organizacijų ir katali
kiškos pasaulėžvalgos griovi
kas. Kuriam katalikiškos or- 
gąųizacijos savo tarpe tiek ga
li vietos teduoti, kiek geras 

'piemuo savo avidėje duoda 
vietos vilkui.

Amerikos L. R. K. Federa
cijos valdyba tą gerai supras
dama ir permatydama gali
mas iš to kilti pasekmes, savo 
posėdyje įvykusiame New 
Yorke Balandžio mėnesyje iš
nešė rezoliuciją kad “katali
kas negali prigulėti prie tve
riamų bepartyviškų organiza- 
cųų’ .•

L. D. S. organizacija yra da
limi Am. Liet. R. K. Federaci
jos todelei tuos nutarimus tu
ri pildyti, deltų L. D. S. 
Centro valdyba ir įsakė vi
siems L. D. S. nariams kad iš 
tokių bepartyvių organizacijų 
prasišalintų. O už neišpildy- 
mą to įsakymo yra paskirta 
bausmė ‘ ‘ suspendavinfas iki 
ateinančio L. D. S. seimo”.

Dabar manau kad kiekvie-* 
nam tas dalykas bus aišku ir 
suprantama, ir todelei bus 
griežtai reikalaujama kad mi
nėtas L. D. S. centro valdybos 
įsakymas be jokjų išsikalbinė- 
jimų būtų pildomas.

Jūsų —
F. Virak’s,

L. D. S. Centro Pirmininkas.

Kodėl L. D. S. nariams įsaky
ta neprigulėti į taip vadina

mas, ‘ ‘ bepartyviškas ’ ’ 
organizacijas.

Visųpirmu todėl kad jokių 
bepartyviškų organizacijų pa
saulyje nėra ir turėt nebus.

Visos taip vadinamos bepar- 
tyviškos organizacijos, ko
kiais tenai nors ir gražiau
siais vardais pavadintos yra 
tik tam. steigiamos kad sugau
ti į laisvamanių tinklus lietu
vius katalikus ir paskui juos 
pasižabojus bepartyviškumo 
vadeivomis ant jų jodinėti ir 
jų kišenių tuštinti.

Kuomet mūsų laisvamaniai 
kur nedrįsta aiškiai išlysti 
kaipo laisvamaniai arba taip 
vadinami tautininkai ar san- 
dariečiai, tai visuomet grie
biasi bepartyviškumo obalsio 
ir juomi pridengę savo tikrą
jį veidą lenda prie katalikų 
visuomenės savo partijos tiks
lams nesusipratėlių arba leng
vatikių gaudyt, ir žinoma vie
ną kitą ir įsikinko į savo plėš
kę.

Tą būdą jie iš seno vartoja 
tuomi būdu veik visas draugi
jas kurios jų vežime sėdi į jų 
eiles nudardėjo ir katalikišką 
vardą nešiodhmos, ir savę ka
talikiškomis draugijomis va
dindamos laisvamanių plėškę 
tempia, pi^eš katalikišką vei
kimą kovoja, laisvamanių di
rektyvos klauso, laisvamanių 
taktikai kaip įrankis kovai 
prieš katalikystę tarnauja.

Juk tie žmoneliai visiškai 
nė nemano kad jie prieš kata
likystę kovoja, iš dalies tas 
jiems ir atleistina dėlto kad 
tai yra kaltė katalikų inteli
gentijos kam pavedė liaudies 
švietimą ir vadovavimą lais
vamaniams. Juk galėjo žinot 
kad pelkiij vadai į pelkes ir 
pasekėjus nuves...

L. D. S. nariai privalo būt 
susipratusiais katalikais ir 
permatyt kas yra katalikams 
naudinga o kas blėdinga, o ži
nant kas yra blėdinga visais 
būdais stengtis tuos blėdingu- 
mus sumažinti ir visiškai pra
šalinti.

Vienu iš tokių blėdingumų 
yra “bepartyviškumas”.

Geras katalikas žino kad 
kartu negali būt geru katali
ku ir geru laisvamaniu bedie
viu.

Jei esi bedievis tai negali 
būt katalikas o jei esi katali
kas tai negali būt bedievis.

Kiekvieno kataliko prieder
mė yra už katalikystės princi
pus kovoti kad ir kraują rei
kėtų pralieti, o kiekvieno be
dievio yra principas kovoti 
prieš katalikystę.

Mūsų laisvamanių beparty
viškumas yra tik ta bovelna į 
kurią jie savo bedievybę įvy- 
nioja kad katalikams nebūtų 
matoma visas jos šlykštumas 
ir blogi tikslai.

Jeigu bedievis ateitų prie 
katalikų ir atvirai pasakytų 
kad aš noriu sutverti iš jūsų 
pači; draugiją griovimui kata
likų tikėjimo, kovai prieš ka
talikų bažnyčią tai vargu be
gu atsirastų bent vienas taip 
tamsus katalikas kurs prie to
kios draugijos prisidėtų. Bet 
kuomet bedievis atėjęs sako: 
“Vyrai, sutverkime draugiją 
bepartyvę, laisvą tokiam ir to
kiam tikslui tuomet daugelis 
ir mano kas-gi čia blogo, gal 
ir verta prisidėti...

O prisidėjus,- po nekurio 
laiko tik pradeda . pastebėti 
kad tenai vietoje laisvės sklei
džiama bedievybė, vietoje su
sipratimo ir tautiškumo kovo
jama prieš katalikiškas orga-' 
nizacijas, prieš švenčiausius 
katalikų įsitikinimo jausmus 
o konstitucija taip sutaisyta 
kad prieš tokius jų darbus 
negalima nieko nei daryt nei 
sakyt.

Naujojoj Zelandijoj mo
kytojų algos vidutiniškai i- 
mant yra ant $400 metuose 
didesnės, negu Suvienytose 
Valstijose.

i

L.
CLEVELAND, OHIO.
Vyčių 25 kuopos gyvavi

mas.
Besitveriant visokioms ka

talikiškoms organizacijoms 
šioj laisvės šalyje mūsų inte
ligentija permatė būtiną rei
kalą suorganizuoti idėjos ir 
dailės jaunimo organizaciją 
prie kurios galėtų visas kata
likiškas jaunimas prigulėti. 
Ta prakilniausia jaunimo or
ganizacija yra Lietuvos Vy
čiai. Jau keletas metų kaip 
visose kolonijose kuopos pui
kiai veikia visokiuose tautiš
kuose darbuose, tūkstančiai 
jaunimo priklauso, kelia lie
tuvių vardą, dvasią visokio
mis priemonėmis, kad jaunąją 
gentkartę išauklėjus tikrais 
kultūringais savo tautos pilie
čiais.

Clevelando veiklesnieji as
menys skaitydami laikraščiuo
se kaskart vis daugiau randa 
apie L. Vyčių kuopų veikimą 

paskolos Lietuvos Iždas apsi
ėmęs yra kas met mokėti po 
penkius dolerius. Kuponai 
bus išmokami kasmet po 
1-mos Liepos mėn. Tas nuo
šimtis bus išmokamas nurody
tose Amerikos bankose visuo
se didesniuose miestuose ir 
pas įvairius agentus. Todėl 
lengva bus kas met tas nuo
šimtis atsiimti. Visi tie, ku
rie paėmė paskolos boną, bus 
sugrįžę Lietuvon, gaus išmo
kėjimą nuošimčių Lietuvos pi
nigais sulig kurso, kiek bus 
jų mokama už dolerį. Kiek
vienas turįs šimtą dolerių bo
ną gaus nuošimtį tiek Lietu
vos pinigų, kiek jų bus moka
ma už penkius dolerius, o jei
gu bus užtektinai apyvartoj 
dolerių, tai galės apmokėti ir 
doleriais. Bonų kuponas tai 
vis vien kaip pinigas. Kas jį 
turės, tas gaus užmokesnį.

IV. Darykime rotondas.
Kiekviena stotis yra prašo

ma vesti kas savaitę savo ro- 
kundas, idant būtų matoma, 
kiek kas savaitę nuperkama 
bonų. Reikia žymėti, kiek iki- 
šiol yra išpirkta, kiek par sa
vaitę yra. nupirkta ir kiek iki 
.kvotos užbaigimui reikia iš
pirkti. Tas savaitines žinias 
prašome prisiuntinėti į Lietu
vos Misiją. .* .

Lietuvos Misija.

(ZVA POCIENĖ,
Viena žymiausių Amerikos lietuvių solisčių, baigusi kon- 
servatoriją. Dabar mokytojauja Beethoveno lietuvių kon
servatorijoj Cliicagoj, III. Bal. 18 d. gerb. soliste dalyva
vo Clevelando vyčių koncerte, surengtame paminėti pen
kių metų kuopos gyvavimo sukaktuves.

mūsų tautos. Bet L. Vyčiai 
nepaliaus klabinę, kad ir tie 
išgirstų, kurie dar neprisidėjo 
prie Vyčių. Dauguma Vyčių 
narių per tuos penkerius me
tus dien iš dienos dirbo nežiū
rėdami ant iškaščių ir sveika
tos, kad tik sukėlus didesnį ū- 
pą lietuvių tarpe, kad ką nors 
tokio prakilnesnio atlikus.

L. Vyčių 25 kp. šaukia visą 
vietos jaunimą katalikiškų pa- 
žvalgų, kad stotų prie veiki
mo o susidarius stipresniai pa- 

kitose kolionijose, pradėjo tar
ti kad ir Clevelande Vyčius 
suorganizuoti. Bet čia gyva
vo idėjinė jaunimo draugiją 
Teatrališkas Choras ir katali
kiškas jaunimas buvo susi- 
spietęs toje dr-joje. Įsteigi
mas Vyčių kuopos ilgiaus už
sitraukė. Buvo manyta, kad 
Teatrališkas Choras persikeis 
j taip organizuotą jaunimo jėgai kur-kas geriau galėtų 
tvirtovę, kur taip pat galės ’ prisirengti prie L. Vyčių 25 
kiekvienas veikti dailėje bei 
politikoje po Vyčių vardu. 
Bet priėjus prie svarstymo pa
sirodo, kad nevisi tą/prakil
nią vienybę supranta. Didžiu
ma balsų stojo, kad pasilikti 
po T. Choro vardu, o kiti pla
čiau žiūrėdami į jaunimo atei
tį gerai permatė svarbumą 
vienybės ir galybės, gražiai 
atsitraukė ir suorganizavo L. 
Vyčių 25-tą kuopą kuri greit 
išaugo iki 300 narių. Prie kiek
vieno gero darbo visi nariai 
kaip bitelės bėga. Prie Vyčių 
ne tik jaunimas rašėsi, bet ir 
veiklesnieji suaugusieji rašė
si, kad kogreičiausia sudarius 
galingą Vyčių spėką, kaip kad 
pati organizacija reikalauja.

Trumpu laiku susidarė Vy
čių choras. Tuojaus pradėjo 
lavintis dainuoti. Paėmė te
atrą lavintis “Litvomanai”, 
surengė pirmą puikų ir įspū
dingą vakarą. Toliaus L. 
Vyčių 25 kuopa vis labiau da
rė agitaciją, turėjo debatų va
karus, rengė prakalbas, viso
kius įvairiausius vakarus, 
rengdavo skaitlingus išvažia
vimus. Taip kuopoje kiekvie
nas narys gavo progą ką nors 
tokio vaikti, nes tik veikimas 
'prilaikė narius, nes matė kad 
yra prakilnus darbas. Dabar 
štai toji kuopa minėjo penkių 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Sunku būtų išskaitliuoti kiek 
L. Vyčių 25 kuopa vakarų y- 
ra surengusi ir kiek kitoms dr- 
joms bei kuopoms programų 
išpildžius. Buvo tokių laikų, 
kas nedėldienis turėjo progra- 
mus pildyti. Abelnai imant 
kas mėnuo turėjo ką nors to
kio turėti. Tai-gi 5-kių metų 
bėgyje daug ir labai daug y- 
ra pasidarbavusi dėl clevelan- 
diečių dailėje ir visuose kituo
se reikaluose, kaip tai Tautos 
Fondo, Liet Raudonojo kry
žiaus Rėmėjų. Vyčiai su pasi
šventimu dirbo ir pasiryžę yra 
dirbti ant visados dėl gerovės

kp. 10 metų sukaktuvių.
Tėvai privalo žiūrėti, kad 

jų vaikai būtų pratinami prie 
prakilnesnių idealų iš kurių 
bus garbė patiems tėvams ma
tyti savo vaikus pakilusius ci
vilizacijoje.

Jaunimas kuris mylėtų la
vintis dainų būtų pageidauja
ma kad atsilankytų seredų va
karais p. Povilausko svetai
nėn 2452 St. Clair Avė. O 
prie kuopos gali prisirašyti 
Vvčių susirinkimuose.

S—s.

PHILADELPHIA, PA.
Čia lietuvių Port Richmon- 

do kolonijoj parapijiečiai šv. 
Jurgio bažnyčios pradėjo sta
tyti naują bažnyčią ir mokyk
lą kartu. Ir kaip matosi bei 
girdisi iš žmonių kalbų, kurie 
dalykus žino tame užmanyme, 
tai jau turbūt apie šį rudenį 
.turėsime ir naują bažnyčią ir 
lietuvišką mokyklą grūste pri
grūstą vaikų. Valio richmon- 
diečiail. Lai Dievas jum lai
mina! Nors kartą jau jūsų 
vaikai apleis lenkų mokyklas! 
Gi kaip girdėjau, tai fundato
rių, tai yra tų, kurie aukuos 
nemažiau kaip 25 dol. pastaty
mui tos bažnyčios ir mokyk
los, vardai dėl amžinos atmin
ties ir pagarbos bus surašyti 
ir įdėti į fundamentinį-pama- 
tinį akmenį. Gi iš fupdatorių 
yra ir tokių, kurie ne tik kad 
paaukuoja, bet dar ir stam
besnę sumą pinigų paskolina, 
kaip štai:
Juozas Sutkaitis ... .$1,000.00 
Elena Kavaliauskiutė 700.00 
Juozas Bačys............... 300.00
Stasys Lukša   100.00

Gi kas iš nevietinių norėtų 
prisidėti prie pastatymo tos 
bažnyčios ir mokyklos tesiun
čia savo auką ant šio antrašo: 
Rąv. J. Zimblys, Salmon and 
Venengo Sts., Philadelphia, 
Pa. K.
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WORCESTER, MASS.
Šiais metais susitvėrė Katalikų 

Vienybė į kurią buvo pakviestos 
visos katalikiškos draugijos, kad 
prisidėti prie vietinio skyriaus. 
Keli mėnesiai prabėgo, tame lai
ke keletas katal. dr-jų prisirašė, 
bet didžiuma didelių dr-jų to visai 
neatjaučia ir nežinia ar iš baimės, 
ar iš apsileidimo neprisiuneia ats
tovų. Gaila, kad katalikai taip 
šaltai žiuri į šį varbų dalyką.

Minėtas Kat. Vien. skyr. 7 die
ną kovo bu^jo surengęs prakalbas 
L. L. Paskolos bonij pardavimui, 
per kurias gerai laimėta.

9 d. balandžio buvo susirinki
mas, ant kurio buvo nutarta ren
gti prakalbas ir plačiai paaiškinti' 
Katalikų Vienybės tikslą. Buvo | 
renkama metinė valdyba. Išrink-' 
ta : pirm. Kun. L. Kavaliauskas, 
pagelb. V. Vilkauskas ir V. Liut- 
kienė, prot. rašt. M. Urmonienė, 
fin. rašt. J. Svirskas, ižd. J. Vai
tkus, iždo glob. M. Ščiukienė ir 
Mazukna, tvarkdariai P. Stanče- 
laitė ir P. Liubiųas. Buvo pagei
daujama, kad į sekantį susirinki
mą. kuris bus 28 d. gegužio, kad 
kiekviena dr-ja bei kuopa prisiųs
tų po 3 atstovus, kaip kad rodo 
Kat. Vien, konstitucija.

Viena iš Atstovių.

kad maloniai priėmė, bet ir jiūo 
aukų nei vienas neatsisakė. Auka
vo sekančiai: K. Raibys $3.00, A. 
Šiltulis $3.00. Po $1.00: P. Šatas, 
J. Mažeika, M. Sanoga, V. Kri- 
kščeliunas, J. Zopustas, P. Ra- 
gaišys, J. Jakimavičius, A. Ba- 
rakavičius, K. Belskis. Smulkių 
aukų $1.80, viso $16.80.

Vardu L. R. K. ir Lietuvos ka
reivių tariu širdingą ačiū. Taipgi 
tariu ačiū p-lėms O. Budriunaitei 
ir K. Gričiunaitė už pagelbėj’mą 
aukų rinkime.

SCRANTON, PA.
Balandžio 19 d. Scrantoną ap

lankė Lietuvos Misija Vileišis ir 
Žadeikis. Prakalbos buvo sureng
tos dviejose salėse ir tuom pačiu 
laiku kalbėtojai pasimainydami 
kalbėjo. Atstovus sutiko prie s:i- 
lės durių mergaitės baltuose rū
buose ir būrelis Dėdės Šamo uni
formose kareivių. Prakalbose da
lyvavo ir miesto majoro represen- 
tantas ir teisėjas Mase, kurie 
labai prielankiai lietuviams kalbė
jo, ypatingai teisėjas Mase, kuris' 
pirko L. L. Paskolos boną už šim
tą dolerių. Publiką linksmino 
puikiai išlavintas D. Mylėtoją 
choras vedamas A. Sodeikos. Pub
likos atsilankė nemažai. Apie pa
sekmes pardavime L. L. bonų tuom 
tarpu negalima pasakyti.

Dailės Mylėtojų choras vado
vaujant A. Sodeikai rengia kon
certą gegužio 4 F. Kunigausko 
salėj kompozitoriui St. Šimkui. 
Kadangi St. Šimkus šį pavasarį iš
važiuoja į Lietuvą, tai šits kon
certas rengiamas atsisveikinimo. 
D. Mylėtoji} choras deda visas pa
stangas, kad gerai prie to prisi
rengus.

Dailės Mylėtojas.

Vargo Mergelė.

CAMBRIDGE, MASS.
Balandžio 18 d. buvo prakal

bos, kurias surengė 14-kos dr-jų 
komitetas, kurio tikslu yra rink
ti Lietuvos valstybei aukas ir pla
tinti L. L. P. bonus. Kalbėtojai 
buvo gerb. kun. Mironas; K. Čes- 
nulis ir vietinis kleb. kun. Pr. Juš- 
kaitis. Kun. Mironas savo gra
žioje ir aiškioje kalboje nurodė 
Lietuvos padėtį ir ragino kuodau
giausia šelpti nuvargintą Lietuvą 
aukomis ir pirkime Letuvos Pask. 
bonų. Jo kalba publikai labai pa
tiko. Taip-gi ir kitų dviejų kalbė
tojų kalbos susirinkusiems patiko, 
tą ludija gausus delnų plojimas. 
Laike kalbų buvo renkamos au
kos ir išduoti aukavusiems paliu- 
jinimai^ne mažiau $5.00 dolerių.

Aukavo šios ypatos: Kaz. Va- 
leikis $10.00; 
ras Skriskis. 
Gaigalas, 
Juškaitis, 
Kilmonas. 
Šimbalaitė, 
Remeika, 
činskas, Fel. Juzaitė, O. Repšai- 
tė 3.00 dol., Zig. Tamošiūnas 2.00 
dol.; po $1.00: P. Tulušis, K. 
Skistimas, J. Alksnis, P. Vozgir- 
das, M. Venzlauskas, A. Vaisiau- 
skas, P. Jankauskas, P. Kunčis, 
P. Gaigalas, J. Smūgis, V. Širka, 
J Valickas, J. Kilmonas, V. S'an- 
doras, J. Malinauskas, P. Šarka, 
A. Makacinas, P. Bajorinas, 
Norkevičius, Mat. Juzaitis, 
Vinciunas, A. Jablanskis.

Smulkių aukų $18.11c.
Jeigu kurio vardas arba auka 

butų neteisingai paduota, meldžiu 
atsišaukti pas finansų raštininką 

G. Kavolių, 92 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

po $5.00: Kazimie- 
Dom. Šiaulis, Pet.

J. Zulonas, kun. Pr. 
Ant. Vitkauskas, Jul. 
Jur. Baranauskas, O.

M. Bartasevičius, M.
M. Norbutas, Kaz. Ku- 

Fel. Juzaitė,

ninku, negana kad patys yra pir
kę L. L. P. Bonų, liet deda visas 
pastangas nesigailėdami nei svei
katos, nutraukdami kelias valan
das miego, lankėsi po stubas ir 
pas biznierius, kad tik išgelbėjus 
Lietuvą nuo finansinio krizio. Ro
dos tas prakilnus darbas turėjo 
rast pas visus pritarimą, bet prie
šingai ; buvo tokių, kurie netik 
kad nepirko bonų, bet dar pavai
šino atsilankiusius šlykščiais žo
džiais.- Geriau jie nuėję į smuk
lę, kur slaptai pardavinėjama 
degtinė, ten nesigaili mokėt už 
stikliuką nuo 40 iki 60 centų ir 
nuodija savo sąžinę ir protą, kad 
nejaustų ir negirdėtų tėvynės bal
so, kuri maldauja pagelbos. At
sirado ir biznierių tarpe, kurie 
neremia paskolos, išsikalbinėda
mi visokiais budais, kad jie ne
maną grįžti į Lietuvą ir t.t. Var
gšai užmiršo, kd jie didžiumą sa
vo turto surinko iš lietuvių gy
venančių šioje šalyje. Gaila to
kių žmonelių, bet ką daryti, ne
gi su šiaudu pripusi jiems geros 
dvasios, todėl laikas butų patiems 
susiprasti ir pataisyti tą klaidą 
perkant L. L. P. Bonus.

Tad visi į darbą, kad neturė
tume gėdos. Kaip užsibaigs pa
skola, bus atspauzdinta ant tam 
tikrų lapelių visų vardai ir pavar
dės, o kurių vardų nesiras ant to 
lapelio o ypač biznierių, tad prieš 
tokius reikės stot atviron kovon, 
jie neremia Lietuvos, mes nerem- 
sim

t

juos.
J. M.

DARB INKAS f s

Pr.
A.

vakarinių mokyklų, 
gali mokintis angliš- 
didinasi visose apy- 

Miesto Amerikanizacijos

PASINAUDOKITE.
Bostonas yra pirmoje vietoje 

iš atžvilgio į municipalį informaci
jos biurą, kuriame ateiviai šio 
miesto gyventojai gali gauti in
formacijų bile kokioje kliūtyje 
arba bėdoje.

Skaičius 
kur ateiviai 
kos kalbos, 
linkėse.
komitetas pagatavas siųsti dau
giau mokytojų į bile kurią miesto 
dalį, kur tik norinčių mokytis 
angliškos kalbos atsiras.

Vaikai seka tėvus. Jei tėvai 
rūpinasi pramokti, tai jų vaikai 
labiau griebsis mokslo.

Bostonas atidarė progą. Ne
lauk. Pradėk dabar. Pradėk lan
kyti angliškos kalbos klesas. Pa
tapk piliečiu. Iš to sau naudą 
turėsi.

Ofisas: 213 Statė House, 
Boston.

valstijų lietuvių kad ir ma
žiausias kolionijas. Taigi ku
rios tų kolionijų norėtų išgirs
ti gerb. kun. Petraičio prakal
bų, lai tuojau kreipiasi Cen- 
tran ir gaus pranešimų, kada 
gerb. L. R. Kr. R. pirminin
kas galės juos atlankyti.

Atskaitų Reikale.
Kaikurie L. R. Kr. Rėmėjų 

skyriai klausia, kaip buvo pa
dalintos Lietuvon pasiųstos 
aukos. L. R. Kr. Rėmėjų ats
tovas Dr. A. Rutkauskas pri
siuntė mums atskaitų štai ko
kių:

1) Labdaringoms “Vaikelio 
Jėzaus” Draugijos prieglau
doms, Kaune 50,000 markių.

2) Liet. Moterų Globos Ko
miteto' Našlaičių Prieglaudai 
20,300 markių.

3) Žaslių valsčiaus Prieg
laudai 10,000 m.

4) Valstybinės Vaikų Prieg
laudos pagerinimui Kaune 
20.000 m.

5) L. D. N. D. K. šelpti 
Kauno Komiteto Kamendulų 
Pažaislės bernaičių Prieglau
dai 10,000 m.

T. Vaitilionienės našlės, iš 
Panevėžio sušelpimui 150 m.

L. D. N. D. K. šelpti Kau-

• v

ne mergaičių prieglaudai 10,- 
000 m. -

Kauno karo ligoninei No. 
H, pagalvių parūpinimui 10, 
000 m.

Kauno karo ligoninei xNo. I, 
veidiklių, svarstyklių nupirki
mui 20,000 m.

Iš Vilniaus Kaunan atbėgu
sios pusnuogės našlaitės Juzės 
Kazlauskaitės apdengimui 5,- 
250 m.

L. M. Globos Komiteto Prie
glaudai, Velykom kiaušinių, 
sviesto ir tt. 2,000 m.

Apie kitus pinigus, kam jie 
bus naudojami bus pranešta 
vėliaus.

Drabužiai jau dalinami. Juos 
gauna daugiausia kaimiečiai, 
nės miestuose varguoliai yra 
daugiausia svetimtaučiai, ku
rie nuo savųjų gauna pašelpų.

'jie jau yra 
>rie pirmos 
Centram

pasivėlinę, bet Raginame visus lietuvius ir 
progos pasiųstų

4

Rinkimas.Aukų
Nors pavasaris jau pradeda 

savo šiltesnėmis dienomis slo
ginti žmonių darbus, bet rei
kia atsiminti, kad aukų rinki
mo darbas, pašelpos davimas 
Lietuvos varguoliams ir naš
laičiams negalėti} sustoti netik 
pavasarį, bet ir vasaros lai
ku. Taigi raginame visas 
Lietuvių kolionijas, kad jos 
joms paskirtų L. R. Kr. Rėmė
jų “quotų” pradėtų rinkti 
tuojaus. Nereikėtų atidėti ant. 

_rudens, nes vasaros laiku y- 
ra daugiau progų, kurias virš- 
minėtam tikslui galima išnau
doti.

Kareivių Dovanų Reikale.
Kaikurios kolionijos neri

mauja ir rašo laiškus, kad jos 
gal jau nesuspėsiu siųsti savo 
dovanas kareiviams. Tai-gi 
skelbiame, kad nors ir buvo 
pranešta, kad tų ir tų dienų 
būtų prisiųstos dovanos, bet 
gelžkelių streikas suardė vi
sus mūsų pienus ir dabar pra
šome visų, kad nemanytų, jog

lietuvaites pradėti šiandien, 
nes rytoj gal jau nebus tinka
ma proga.

Žinote gerbiamieji, kad Kau 
ne yra perkama našlaičiams 
prieglauda ir manoma patal
pinti ten visus mūsų tėvynės 
laikinos sostinės Kauno var
guolius. Tai-gi darban!

Visai L. R. Kr. R. reikalais 
kreipkitės pas Centro raštinin
kų.

J. Tumasonis,
45.. Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš- 

! kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir 

' konvertų.

-
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LEWIST0N, ME.
Bal. 24 d. L.D.S. 37 kp. buvo 

parengus balių. Žmonių atsilankė 
neperdaugiausia, bet susirinkę 
gražiai linksminosi ir žaidė tautiš
kus žaislus. L. Vyčių choras ve
damas p. S. Bugnaičio puikiai_.su- 
■dainavo “Kur banguoja Nemunė
lis” ir vienos mergaitės dainavo 

"“Uždainuokim brangus broliai,” 
choras “Tu esi kaip kvietkelė,” 
solo “Pamylėjau vakar” p-lė A. 
Pefrošaitė pianu pritariant S. Bu- 
gnavičiui, choras “Lietuva Tėvy
ne musų.” Dainos išėjo gerai. 
Buvo atsilankę-pora “indijonų” 

' ir kuomet choras užtraukė Lietu- 
voc imną. jie it vėžiai išraudę sė
dėjo, tuomi parodė, kad vietoj 
galvų ant pečių nešioja puodynes.

Pelno liko apie $15.00.
L.D.S. 37 kp. laikytame susi

rinkime bal. 18 d. svarstė apie 
pirkimą L. D. S. namo bonų, bet 
pasirodė, kad kasoje nėra užtek
tinai pinigų, tai nutarė atidėti 
ant toliaus.

B. I. Žagarietė.

BRIGHTON, MASS.
Šv. Jurgio Dr-ja turėjo metinį 

apvaikščiojimą 18 d. baland., bu
vo užkviesti kalbėtojai Lietuvos 
atstovas gerb. kun. Mironas ir K. 
Česnulis.

Prakalbai atidarė pirm. B. A- 
jauskas su trumpa kalba paaiški
no publikai prakalbų tikslą ir pa
prašė, kad visi atsistotų ir benas 
užgrojo Lietuvos ir Amerikos im- 
nus. Sceną puošė gėlės ir trispal
vė Lietuvos vėliava, kas darė ma
lonų įspūdį.

Perstatytas Lietuvos atstovas ]ais meldžiame dabar kreip- 
gerb. kun. Mironas, kuris savo 
gražioj kalboj nupiešė Lietuvos 
padėtį, jo kalba užhipnotizavo 
klausytojus. Brightoniečiai kal
ba, kad dar tokių prakalbų ne
girdėję. Jis ragino visus, kad 
remtų L. R. Kr. ir kad pirktų L^ 
L. P. bonus. Užbaigdamas savo 
kalbą ragjno grįžt.į savo brangią 
tėvynę.

Dvi mergaitės Bucavičiutės pa
skambino ant 
niutė sudainavo 
Pagirtini tėvai, 
viškai mokintis, 
šo sūnūs, nors 
gabus vaikinas.

Antras kalbėjo K. Česnulis, ra
gino remti L. R. Kr. ir pirkti L. 
P. Bonus. Deklemavo jauna mer
gaitė Raudalioniutė.

Prakalbose buvo surinkta L. R.
Kr. $114 ir 62 c.

Brightono L.R.K. skyriaus val
dyba taria ačiū jums broliai ir se
sutės, kurie tą dieną aukavot. 
• Vardai aukavusių bus pagarsin
ti laikraštyje čia Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Pirm.'ir visa L.R.Kr. valdyba
Brightono skyriaus.

B. Ajauskaa.

AM. LIET. R. K. FEDERA
CIJOS SEKRETORIJATO 

NAUJAS ANTRAŠAS.
Federacijos Sekretorijatas 

jau persikėlė iš Detroit, Mich. 
į Brooklyn’ų, N. Y. Visais 
Federacijos, jos skyrių, o taip- 

- gi Federacijos Tarybos reika-

ties šiuo antrašu:

A. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas,

222 South 9-th Str., 
Brooklyn, N. Y.

piano, Raudalio- 
gražią dainele, 

kad leidžia lietu- 
Deklemvo Jonu- 

jaunas, bet bus

orange, Mass.
Apie šį miestelį mažai yra žino

ma, kadangi čia lietuvių nedaug 
ir nėra lietuvio kunigo. Lietuviai 
visi priklauso prie vietinės airių 
parapijos. Nežiūrint viso to, Oran- 

>ge’o lietuviai yra gerais katalikais 
ir gerais lietuviais. Čia reikia pri- ’ 
minti kaip jie gausiai rėmė At- 
hol’io parap. reikalus, kad net 
keletas yra paaukavę šimtines. 
Nebereikalo Athol’io klebonas gi
ria Orange lietuvius.

Jie remia netik musų Atholiečių 
parapijos reikalus, bet taipgi ne
mažiau ir tautos reikalus.

Baland. 11 d. lankiausi Orange sitvčrus L. L. P. Bonų stotis. Tą 
kad parinkus aukų Lietuvos karei- darbą paėmė į savo rankas lietu
viams, ir persitikrinau* kad . čia vių politiškas komitetas. Visi na- 
yra geros širdies žn/onių. Netik risi minėto kom. beveik iš darbi-

> ' ST . • s

Federacijos Sekretorijatas 
inkurtas naujame S. L. R. K. 
Am. name, kuriame bus taip
gi S. L. R. K. A. ir Tautos 
Fondo raštinės. Visų Ameri
kos lietuvių katalikų didesnių 
organizacijų centrams po vie
na pastoge apsigyvenus, susi
darys galingas- Amerikos lie
tuvių katalikų centras, kuris 
nuosekliau ir tinkamiau galės 
mūsų išeivijos ir lietuvių tau
tos reikalais rūpinties.

Jonas E. Karosas, 
Fed. Sekr.

L. R. KR. REM. KAMPELIS.

Maršruto Reikale.

AMSTERDAM, N. Y.
Mus kolonijoj jau senai yra su-

Gerb. kun. J. Petraitis buvo 
manęs bal. ir gegužės mėn. ap
lankyti visas didesnes lietuvių 
kolionijas Amerikoje, bet ki
tokioms aplinkybėms susida
rius, jisai dabartiniu laiku 
lankosi Naujoje Anglijoje, kur 
ir mano pasiekti su L. R. Kr. 

~Rem. reikalais visas Mass., 
New Hampshire, Maine ir Ct.

.. ' • _ . >■ . ’ U"] .
t

.. •
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Massachusetts’o švietimo Departamento

IMIGRACIJOS
IH AMERIKANIZACIJOS SKYRIUS.

Ofisas: 213 STATĖ HOUSE, BOSTON.
Valstijos įsteigtas teikimui dykai

INFORMACIJŲ,
PATARIMŲ IR NURODYMŲ ATEIVIAMS.

Vertėjai duodami tiems, kurie nemoka ang
liškai. ^Prigelbstama padaryme ir išpildyme o- 
ficialių popierų.

Nuskriaustiems užganapadaroma. Patari
mai ir pagelba išsiimant pilietines popieras.

Jei gali ateik pats; jei ne, tai rašyk. At
dara kasdien nu\> 9 iki 5 vai. Subatomis nuo 9 
iki 12 vai.

SKYRIŲ OFISAI.
261 Hanover St., Boston—Panedėliais, utarninkais, 

seredomis ir ketvergais nuo 7 iki 9 vai. vak.
610 Pnrchase*’ St., New Bedford, Mass.
258 So Main St., Fall River — Panedėliais, seredo

mis ir ketvergais nuo 9 iki 9 vai. vak.
18 Worthington St., Springfield, Mass.

$ 
f

NAUJOS ST. ŠIMKAUS DAINOS. |
Duetas “Apsivilkčiau čigono rūbų”.............. $1.00 0=-=
Darbininko daina (mišram chorui) ................. 60c. ift
Kaip raiba paukštutė (solo) ............................ $1.00
Atsisveikinimas su giria (mišram chorui) ...,75c. 
llgu/ilgu ir Jau atėjo rudenėlis (4 lygiams bal- Ęc 

sams) ..............................................................60c.
f’laukia sau laivelis (duetas) antra laida......... 75c.

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

X. STRUMSKIS, B

126 Willoughby Str., Brooklyn, N. Y. S
bnl

1
• 1
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HARTFORDO IR APYLINKĖS LIETUVIU 
ATYDAI!

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. w ‘

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
navimą. Todėl nepamirškite lietuvių.

WAŠKELIAUČIUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

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

t

ATYDA1 LIETUVIŲ

Čionai yra paveikslai tikrų kvitų gautų per Henry J. Schnitzer Statė Banka is Lietuvos pačto Kauno, 
parodančiu teisinga patarnavina šio banko Lietuviams siunčent pinįgusį Lietuva.
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darbininkas

AR JAU GAVAI GRAŽIAUSI PASAULYJE

KAREIVIŲ REIKALAIS. VĖLIAUSIA KLEISTOS 
KNYGOS.

“Mūsų Tikėjimas”. Vertė 
Jonas M. Širvintas. Ši knyga 
yra viena iš naudingiausių re
ligiškų knygų. Kiekvienas lie- 
tuvys katalikas turėtų ją per
skaityti. Kaina 50c.

“Naujos Gadynės Prieauš- 
ryje”. Parašė Uosis. Ši kny
gelė verta kiekvienam lietu
viui darbininkui nusipirkti ir 
perskaityti. Joje aiškiai išdės
toma darbininkų reikalai. Kai
na 15 centų.

Visos trys už $1.00.
Siųsk dolerinę dabar ir gau

si knygas už 2 ar 3 dienų.
“DARBININKAS

242 W. Broadvay,
So. Boston,

Washington, Kovas. — Pe
reitais metais, 47,391 kareivių 
ir jurininkų “allotment” če
kiai, kurie nepasiekė paskir
tus kareivius ir jurininkus, 
buvo pasekmingai jiems pri
siųsti per Amerikos Raudoną
jį Kryžių. Home Service dar
bininkai ir dabar dirba pri- 
siuntime dar 15,317 čekių. Ne- 
prisiuntimas čekių ir klaidin
gi užmokesčiai tai pasekmės 
neteisingų antrašų, neteisingų 
informacijų ir tt., kuomet ap- 
likantas užsisakė pinigų pa
skyrimą.

Vienam atsitikime, vardas 
‘George Washington” pada

rė daug keblumų ir sulaikė 
mokestį. Vardas, rodos, ne
paprastas, bet Home Service 
darbininkai atrado, jog yra 
tiek daug George Washingto- 
nų kiek yra Henry Smithų. 
Šis ypatingas George Wash- 
ington paskyrė mokestį savo 
pačiai, bet per kelius mėne
sius kita moteris,* tuo pačiu 
vardu, gavo pinigus, ji priė
mė, mislydama, jog dovana 
nuo kokio mielaširdingo žmo
gaus.

Amerikos Raudonasis Kry
žius gauna surašą visų ypatų, 
kurių War Risk Biuras negali 
surast ir kurių mokestis jau 
pripuola; Raud. Kryžius siun
čia gautus vardus iš War Risk 
Bureau savo Home Service 
skyriams ir jų darbininkai su
randa ir prisiunčia pinigus pa
skirtiems kareiviams ir juri
ninkams. -

Juozas Zupkauskis

VOKIŠKU MARKIŲ
LIETUVIŲ PREKYBOS 

BENDROVE,
414 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

MUZIKALIŠKA
MOKYKLA.

D. L. K. V. B.

f ii$
$ u u u<•

TONIKO IŠDIRBYSTĖ
Išdirbama visokios rū

šies toniką. Lietuviams 
parankiausia reikale krei
ptis pas mus, o-mes duo
sime prielankų patarnavi
mą.

Mes apsiimam pristaty
ti toniką ir ice-cream (šal- 
takošę) ant balių ir kito
kių pramogų ir tai už la
bai prieinamą kainą.

CAMBRIDGE 
BOTTLING CO., 

31 Fifth St., 
Cambridge, Mass.

Tel. Cambridge 296-J.
J. MALINAUSKAS 

savininkas

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

Šiuomi turiu už garbę kviesti savo draugus ir pa
žįstamus prie atidarymo pavasarinio išpardavimo nauji! 
siutų ir viršutinių švarkų (Top Coats) dėl suaugusių ir 
jaunų vyrų. Jus sutaupinsit gryno pelno nuo $10.00 
iki $15.00 ant kiekvieno siuto. Mes turim didelį pasi
rinkimą pavasarinių siutų ant pardavimo dėl Šio sezono. 
Viršaus 20 skirtingų madų, kokių kas reikalauja; iš- 
dirbystės ar spalvos. Aš didžiai busiu patenkintas atsi
šaukusiems pas mane. Aš esu tikras, kad aš galėsiu jus 
užganėdinti duodamas progą pirkti pas mane.

Kainos nuo $21.50, — $24.50, — $26.50, — $29.50, 
— $33.50, — $38.50, — $43.50, — $48.50.

339 W. Broadway,
South Boston, Mass.

A GRUBIS.
Mokytojas

Drums (būgnelio).
Trombono 
Korneto 
Piano 
Klarneto

Piccolo
Mokinama ant smuiko

BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- * 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadvay, 

South Boston, Mass.

. $2.00
500 popierų ir 500 konvertų 

už ........ $8.75
1000 popierų ir 1000 

konvertų
už...........$15.00 ,

Mažiaus 1 tuzino nepar- 
duosime. Pinigus siųskite 
“money orderiu”, regis
truotame laiške arba pašto 
ženklais šiou adresu:

“DARBININKAS”, 
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICR.

L. D. S. CHICAGOS APSKR. 
VALDYBOS ANTRASAI.

Dv. Vad. — Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd PI., 

Chieago, UI.
Pirm. Al. Krenčius, 

1420 — 48 Court, 
Cicėro, UI.

Rašt. M. Zizas,
1817 So. Union Avė., 

Chieago, UI.
Ižd. J. A. Globis,

617 W. 37 St., 
Chieago, UI.

Sutverta ir inkorporuo
ta ant $50.000 kapitalo 
Rūbsiuvių Bendrovė.

Visi kriaučiai ir dirbtu
vių vedėjai malonėkite at
sišaukti kad, išvien ben
dromis spėkomis sukėlus 
kapitalą ir protiškas jie- 
gas uždėjimui dirbtuvių 
čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:—
AMERICAN EAGLE R. 

MFG. CO. INC.
454 Broadway,

So. Boston, Mass.

i! 
i! 
i!

VĖLIAUSIOS LATDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVER
TŲ.

Eilės pritaikintos sulyg šių 
dienų. Tinka visiems • tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuziną popie

rų ir 1 tuziną konvertų 
už................ 30c.

100 popierų ir 100 konvertų

AUTOMATIŠKAS PLAUKŲ 
KIRPIMAS.

Nukirpsi pats sau plaukus len
gvai ir gražiai, nereikalinga pra
ktika. Nukirpsit laike jus šuka
vimo pagal vėliausios mados. Pa- 
pimas jūsų gyvenime. Prisiun- 
togiausias laikas ir pinigų sutau- 
eiam apmokėdami siuntimo kaštus 
tik už $2.00.

Kaina už pats-kerpamą maši
nėlę $2.00 ir priegtam 10 kirpi
mui peilukų.

Iškirpk šitą apgarsinimą šian
dieną ir siųsk indėjęs $2.00 o gau
si ekstra 3 kirpimui peliukus dy
kai. Siųskit: 
LEO KARTZ,

Self Sanitary Hair Cutter, 
P. O. Box 416, 

Munising, Mich.

Tone
Didžiausis Nervams Jiega ir

Štai ka Nuga=Tone padaro 
o jei ne, tai gausi pinigus atral 
(Perskaityk Garantiją ant Pakelio)

Duoda gerą norą valgyti. 
Sutaiso virškinimą.
Viduriai gerai ir lengvai išeina 

laukan.
Prašalina širdies pykimą sustiprin

damas kepenis.
Prašalina blogą kvapą padarytą 

blogo virškinimo.
Nuramina ir sustiprina nervus. 
Pageriną širdies veikimą ir kraujo 

vaikščiojimą.
Išvaro iš ukno nešvarumus ir nuodus. 
Padidina svarumą.
Padaro silpnus vyrus ir moteris sti

priais ir tvirtais.
Pavaro srovę gausaus raudono kraujo 

per kūną.
Sugrąžina randobumą išblyškusiam, 

be kraujo veidui.

Sveikatos Tvėrėjas į
Duoda Gausų Raudoną Kraują, Stiprius Tvirtus////^
Nervus ir Pajiegų Vyriškumą bei Moteriškumą.//

INuga-Tone yra vienu geriausių vaistų kokie 
kuomet buvo išrašte gydybos mokslo silpniems, 
sunykusiems ligotais nervais vyrams ir moterims. 
Jei viduriai neveikia, jei jie užkietėję, užeina 
širdies pykimas, atsirugsti pavalgęs, neturi noro 
valgyti, nervai visai suirę, lengvai netenki ūpo, 
esi nusiminęs ir nepakantrus, tai gauk tuojaus 
šito stebuklingo vaisto, šitas vaistas yra pasek
mingas nuo kepenų negalių, menko kraujo 
vaikščiojimo, nervuotumo, nusilpnėjusios men
kos sveikatos, silpno širdies veikimo ir tolygių 
negalių.

Nuga-Tone susideda iš astuonių labai 
brangintinų Vaistų, kurių kiekvienas veikia- į 
kokią gyvastinę kūno dalį. Jis sutaiso vidurius 
taip, kad jie išeina laiks į laiką, ir lengvai, 

ou vemta putnų norą valgyti ir pagelbsti suvirškinti maistą. Jis 
padidina svarumą, ir žmogus jaučiasti akip naujas. Jei tik gerai 
Nuga-Toną išmėginsi, tatpamatysi, kad tai yra geriausias vaistas, 
apie koki-kuomet esi girdėjęs, sustiprinimui, silpnų, sunykusių, 
paliegusių, bekraujų vyrų ir moterų.

Suteikia puikų norą

Nufia-Tone
yra tok* geras vaistas, kad mes norime, idant tamista išmėgintum jį be 
jokio riziko iš savo pusės. Viso mėnesio gydymasis su Nuga-Tone 
lėšiuoja tik $1.00, arba šešiem* mėnesiam $5.00. Parsisiųsdink Nuga- 
Tone, vartodama* žemiau paduotą kuponą, imk jj per 20 dieną ir jei 
nebusi pilnai užganėdinta* pasekmėmis, sugrąžink likusią dalj mums, 
J me* tuojau* sugrąžinsime pinigu*.

Jei Nuga-Tone nebūtą toks, kaip mes sakome, tai me* negalėtume 
jo pardavinėti šita absoliutiška garantija. Tūkstančiai žmonią dabar 
ima šitą. stebėtiną sveikatos taisytoją, nervą toniką ir krano j valytoją 
pilniausiu pasitenkinimu. Nuga-Tone nėra jokią degutinią išdirbsnių, 
joltią opiatą, ar paprotį sudarančią vaistą. Jis yra sudėta* j gražius, 
parankius pakelius, pavilkta* sukrumi, malonu* ir lengva* imti.

Nuga-Tone yra pardavinėjama* visose aptiekose tomis pačiomis 
išlygomis ir tą pačia garantija.

- '

Panaudok šitą kuponą užsisakydamas Nuga-Tone.

NATIONAL LABORATORY,
L 502— 537 S. Dearborn St., Chieago, III. 

Gerbiamieji:
Indedti čia $-............................, už kuriuos malonėkite pa-

siąsti man ............-......... bonkeles Nuga-Tone. Šita užsisakymą
darau tąja išlyga, kad jei aš nebusiu patenkintas po vartojimui 
vaisto per dvidešimti, (20) dieną, tai aš sugražinsiu likusią 
dalj ir gausiu savo pinigus atgal.

Vardas ir pravardė—

Gatvė ir numeris...

Miestas. Valstija

AL. POžElLG gū.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chieago, UL

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO,
“Darbininko” Knygyne ga

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

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

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Kas kart vis daugiau laik
raščių ateina iš Lietuvos, 
skaitytojai jų gali gauti. Už 
dolerinę gaus po 12-15 ekz.

«

Musu tikroji 
garantija

Ant kielcvienoi Nug*-Tone 
bonkelės yra šitokia Garantija:

"Šitoj bonkelėj yra devynio- 
dešimts (90) plokštelių, arba 
vieno' mėnesio gydymą*, kurio 
kaina yra $1.00.

Jei vartoję* Nuga-Tone per 
dvidešimt] (20 dienų nebusi 
pilnai patenkintas apturėtomis 
pasekmėmis, tai sugrąžink liku
sią pakelio dalj su krabele o 
gausi pinigus atgal.”

Kur matei kitą vaistą parda
vinėjant tokia Garantija?

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 tuojaus į Susi v. 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 RASTINE,
458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Skaityk ką tie žmones sako apę Nuga-Tone
NATIONAL LABORATORY, Chie.ro, III. ' Bute. Mont.

Godotine Tsmistos:—Priėmiau Tamisto* laitką su paaiulinimu daugiau* 
Nuga-Tone. Ai esu labai užganėdintas. Nuga-Tone yra labai giaraa veistos. 
Ai su Tart o Jau vieną bonkutę. ir jaučius daug gieriau*. literų ačiū Ta- 
mistoms ir siunčiu penkAs dolerius kad priaiustumet daugiaus Nuga-Tone. 
Bukiet malonus patalpinti j laikraičiua nu mane* padiekavoimo ui tokius gerus 
vaistu*. Nuga- Tone. Su godone. WM. P. BRUŽAS.

NATIONAL LABORATORY. Chieago, IIL Cambridgeport. Mase.
Godotinas Tomiste-—Mes apturėjom* nuo Tamisto* 2 buteliu Nuga-Tone 

už kuriu* iitarame iirdinga ačiū. Vaistai tie yra labai naudingi ir yra Dideli 
Sveikatoj Tvėrėjai. Tai paraginu visiems draugams tuo* vaistu* vartuoti. 
Ai siunčiu 18.00 ir meldžiu prisiųsti daugiaus Nuga-Tone. Su godone.

N. ADOMAITIS.
NATIONAL LABORATOBY. Chieago. m. ' Norwodd. Maas.

Godotinas! Tamisto.:—Ai praneiu Tamistoma. kad ai gavau vieną bon- 
kut< Nuga-Tone ir- vartojau 3 sykius and dienos. Pasidari man greit labai 
gerai ir jaustu* labai gerai. Ai siunčiu 32.-00 ir meldžiu prisiųsti 2 bonkutes 
Nuga-Tone.

Ačiū Tamistai labai grąžei kad Jus padavet i laikraičius ir ai vėlinu 
visam pasauliui gidites tokiomea gidulemes kaip Nuga-Tone. Vielinu visiem* 
ligonėms vartuoti tokius gidules. ' Ai sirgau labai daug miatu ir buvai ant 
operacijos. bet via n. būva man gerai, o dabar kaip pradėjau vartuoti Nuga- 
Tone. tai man dau

AR SKAITOTE “MOKSLEIVĮ”?
Galima gaut pas: 

KUN. JULIŲ ČAPLIKĄ,
41 PROVIDENCE ST., 

WORCESTER, MASS.
Arba pas:

KUN. P. JUSKAITĮ, T
40 YORK STREET, £

CAMBRIDGE, MAStk
Kaina metams Amrrikoje $1.50; Lietuvoje—2J25. *|*

PIRK LIETUVOS PASKOLOS BONŲ ŠIANDIEN, 
NES RYTOJ GALI BOTI PERVĖLU.

Chie.ro


V

X

PIRKIT FARMAS
Patarnavimas Lietuviam:

/

)

f

LIETUVIAI PIRKIT FARMAS (ŪKĖS), EIKIT TEN GYVENTI KUR PRAGYVENIMAS YRA

PIGESNIS IR ORAS DĖL SVEIKATOS SVEIKESNIS, NESKURSKITE MIESTŲ KAMPUOSE.

VINCENT A. JENKINS
(JANKAUSKAS)

Mes turimo visokių farmų visose dalyse Naujos Anglijos, jų didumai nuo 1 akro iki 200 akrų, visokių kainų: pigių ir brangių. Nekurias galima nupirkti su ’keletos šim
tų dolerių inešimo.
Lietuviai gyvendami toli nuo Boston’o gali kreiptis laiškais ir mes maloniai patamausim visokiuose reikaluose ypatiškai arba per laiškų, nes ši Nejudinamo Turto ir Ap
draudimo (Real Estate ir Insurance) Agentūra yra viena iš didžiausių Naujoj Anglijoj.
Tai-gi Lietuviai kreipiktės į šių Agentūrų dėl visokių patarimų kas-link pirkimo farmų, namų arba apdraudimo savo rakandų arba namų.
Kurie ieškote pigių ir gerų farmų arba namų pirkti arba išmainyti, rašykite mums šiandiena ir mes jums atsiųsim savo katalogų, kuriame rasite visokių farmų ir namų, 
tokių kokių jūs per. ilgų laikų ieškote.

Rašydami adresuokite:

VINCENT A. JENKINS
WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

ARPMTAIi F A. ZALESKAS—M. P. KARBAUSKAS—J. JAKUBAUSKAS AULU I Ali P. j. RūTA-J. J. MARKŪNAS—C. L. HOLLAND.

TALBOT BUILDING 
TEL. SO. BOSTON 2341.

*
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REKONSTRUKCIJOS 
DARBO SUTRAUKA.

Kongrese.

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ

BANKIERIAI

j Tarnauja lietuviams » 
; Siunčiame Pinigus Lie-» 
[tuvon: doleriais arba auk-® 
finais pagal dienos kursų.® 
[PARDUODAME f

LAIVAKORTES* 
[ŠRŪPINAM J

PASPORTUS.į 
Siunčiame Tavorus ?

Lietuvon. J
Reikalaudami platesnių? 

informacijų rašykite se-* 
kančių adresu: • i
LITHUANIAN SALES* i 

(! 
i! 
i!

So. Boston 27, Mass.; j
Užrašome Lietuvos lakraščiusJ

i!

J <L

CORPORATION,
>414 Broadway,

i

Balandžio 15 d., Senatas
patvirtino Prezidento paskyri
mų narių Railroad Labor 
Board.

Balandžio 15 d., Senato Dar
bo Komitetas pritarė bylų į- 
steigimo Moterių Biurč prie 
Darbo Departamento, panašų 
į dabartinį Vaikų Biurų.

Balandžio 16 d., Senatoriai 
Dadsworth (R) Frelinghuysen 
(R) ir kiti išreiškė priešingu
mų sumažinime armijos že
miau 280,000 pirsirašiusių ka
reivių ir 18,000 aficierių per
statyta Senato Militarės Ko
misijos.

Senatorius Frelinhuysen į- 
nešė bylų, balandžio 16 d., pa
rūpinant 7 ir 8 centų.

Balandžio 16 d., Butas už
tvirtino ir prisiuntė Senato 
Armijos Paskyrimo Skyriui 
bylų dėl $377,000,000, ateinan
tiems metams, užlaikymui 
mijos iš 175,000 vyrų.

Kasos Departamentas.

ar-

Fi-

Anglijos Cooperative Who- 
lesale Society per metus 
biznio daro už $450.000.000.

Cukraus sunaudojimas 
Suv. Valstijose 1919 m. pa
sididino ant 16 nuoš.

Buenos Airese nuodingie
ji gazai vartojami žiurkių 
naikinimui.

Balandžio 15 d., Karės 
nansų Korporacija pranešė' 
mokėjimų išanksto $1,843,000 
bankavimo korporacijai dėl 
apmokėjimo siuntimo vatos į 
Čekoslovakiją. Taip-pat-gi 
praneša, jog ta šalis nesenai 
pirko 300,000 pundų vatos S. 
Valstijose.

Pinigyno Valdytojo Ofisas 
išdavė pranešimų delei išdavi
mo aplikacijų, dėl savaitės 
baigiant balandžio 16 d., duo
dant pavelijimų organizuoti 
National bankas ir permainyt 
Valstijų Bankas į- National 
Bankas.

Darbo Departamentas.
Imigracijos Biuras praneša, 

jog pakol Kongresas, arba 
Darbo Sekretorius neišduos 
kitų įstatymų, kaslink įleidi
mo reikalingų agrikultūrai 
darbininkų darbininkai bus į- 
leidžiami (laikinai) iš Mexico 
ir Kanados cukraus sezonu 
(1920) Colorado, Wyoming, 
Utah, Iowa ir Nebraska. Dėl 
įleidmo ir sugrįžimo tų darbi
ninkų, Biuras užlaikįs regu
liacijas Sekretoriaus bylos iš 
vasario 12 d., 1920,

Wall Street žurnalas balan
džio 16 d., pranešė, jog popie- 
rininkų unijos sutiko su fab
rikantų pasiūlijimu dėl 20 
nuoš. algos padidinimo, bet 
nebus permainų darbo valan
dų. Sutartis dėl vienų metų.

Victor S. Clark, buvęs agen
tas Suv. Valstijų Muito Ko
misijos sako, jog fabriko gy
ventojai Japonijoj pasidaugi
no praeituose 30 m. nuo 100,- 
000 iki 1,400,000; daugiausia 
kaimiečių ir žuvininkų. Per 
praeitus penkis metus didžiau
si fabrikų miesteliai pasididi
no1 daugiau negu visose šaly
se. . .

Pirmas suardymas gėlžkelio 
streikoje pakilo balandžio 16 
d. kuomet 500 Pennsylvanijos 
ugnagesių ir lokomotyvinių 
darbininkų Baltimorėje balsa
vo grįžt į darbų.

Finansų Komisija.
Iš Paryžiaus pareina žinia, 

jog nauja Francūzų paskola 
pasekmingai surinko 15,730,- 
000,000 frankų, iš kurių 6,800,- 
000 frankai buvo naujais pini
gais.

Balandžio 13 d., pirklybų 
raportas aprašo Brittų Kasos 
plianus dėl sutikimo Anglų- 
Francūzų paskolos.-

Imigracijos Biuras.

Ronald Taylor, pirminin
kas New Yorko Statymo Dar
bininkų organizacijos, balan
džio 16 d., pasakė Kongreso 
Imigracijos Komisijai, prie
šingai bylos sulaikyt imigraci
jų, jog yra 40 nuoš. stoka dar
bininkų New Yorke statyme 
namų, nepaisant, jog papras
ti darbininkai uždirba $6.00 į 
dienų (8 valandos) sulyginant 
su $1.75 už 9 valandas prieš 
karų.

PERSERGĖJIMAS VAŽIUO
JANTIEMS IŽ AMERI

KOS.
I.H.’.K-

Slavų Garlaivio Kompanija 
Teisme.

Valstijos Departamentas.

Sekretorius Colby, balan
džio 16 d., paskyrė W. J. Carr, 
Direktorium Konsulinės Tar
nystės, Valstijos Sekretoriaus 
Asistentu.

Departamentas išdavė pra
nešimų kaslink siuntimo pipi- 
gų į Rumuniją ir pasporto re
guliacijas.

Balandžio 12, 1920, Magis
trate Court of New York, bu
vo išklausytas žingeidus atsi
tikimas susirišant su išnaudo
jimu ateivių grįžtant savo tė
vynėn. Atsitikimas persergė
jimas visiems tiems, kurie 
grįžta namon į savo šalis, ir 
kurie perdaug užsitiki viso
kiems agentams.

Ludvig Bednar, John Du- 
busz ir Martin Koziura, lap
kričio 17, 1919, gavo ališkų 
iš...
panijos, New Yorke, su pri
žadėjimu parūpinti tiems

trims vyrams pasportus ir gar
laivio bilietus, žinoma, jei jie 
prisius po $15.00.

Gruodžio 10, 1919, tie trįs 
vyrai prisiuntė kompanijai ap
likacijos blankas su reikalau
ta suma pinigų. Vyrai, užtik
rinti, jog gaus pasportus ir 
bilietus, atsisakė nuo darbo, 
apleido namus ir keliavo New 
Yorkan vasario 2, 1920, ir pa
sirodė kompanijos ofise, prisi
rengę grįžt į tėvynę. Bet kom
panijos ofise jiems buvo pa
sakyta, jog... Slavų konsulis 
nepriims aplikacijų dėl pas- 
portų ir prisieis jiems laukt 
iki vasario 16, 1920, kada, jie 
sako, konuslis priims aplika
cijas.

Vyrai matydami, jog kom-i 
panija neišpildė savo žadėji-' 
mo, reikalavo savo pinigus. 
Kompanija sugrųžino jų apli
kacijas bet ne pinigus. Per 
Bureau of Complaints of the 
Immigration Attache of the... 
(Slavų) Consulate General, 
New York, padavė skundų 
prieš kompanijų už nelegališ- 
kų išnaudojimų. Nusprendi
mas teisdario bus duotas ba
landžio 19 d., 1920.

Lai viršminėtas atsitikimas 
būna persergėjimu tiems vi
siems, kurie lengvai tiki į vi
sokius agentus, kurie ne tik 
neišpildo savo prižadėjimų, 
bet per juos žmonės turi ap
turėti nereikalingų išlaidų ir 
daug nesmagumų New Yorke, 
tarp kurių kartais prisieina 
eit į teismų ir laukt prielan
kių nusprendimų.

1919 metais Suvienytose

iUl

įijiy merais (suvienytose
. (Slavų) Garlaivio Kom- Valstijose laivų, pastatyta’

daugiau, negu visose kitose 
valstybėse.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ
268 W. BR0ADWAY, ' SO. BOSTGN, MASS.

Tel. So. Boston 839-W.
PARDUODAME RAKANDUS už gatavus pi

nigus arba ant išmokėjimo.
Turime nuosavų Auto-trokų ir pristatome į vie

tų, o net ir į kitus miestus.
Taipgi perkraustome rakandus ir už labai pri

einamų kainų. Reikale kreipkitės virš pažymėtu 
adresu.

NAUJAS “PERKŪNO” ANTRAŠAS
- “Perkūno” Redakcija ir “Perkūno” Ben

drovės Administracija persikėlė iš Detroito 
Brooklynan. “Perkūnui” prenumeratas ir 
“Perkūno” Bendrovei serus siųskit šiuo antra
šu:

“PERKŪNAS”
222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.

“Perkūno” prenumerata metams Amerikoje 
$1.50, Lietuvon $2.25. Užsisakykit “Perkūnų” tuo
jau sau ir pasiuskit savo giminėms Lietuvoje. “Per
kūnas” geriausias, linksmiausias ir naudingiausias 
laikraštis. Skaityk kų apie “Perkūnų” rašo Lietu
vos piliečiai:

GERBIAMI TAUTIEČIAI: —
Labai prašyčiau Tamstų siuntinėti savo laikraš

tį “Perkūną”, nes man gavus Tamstų laikraštį iš 
kitų pasiskaityti, labai pasirodė indomus. Jei butų 
galima pinigus “Perkūnui” pasiųsti, kuoveikiau- 
siai tai padaryčiau, bet iš Lietuvos pinigai užrube- 
žin nėra siunčiami. Nežinau kokiu budu galiu Tam
stoms atsilyginti už laikraštį.

Su pagarba A. Katkauskas.
%

Taip-gi “Perkūnui” yra reikalingi smar
kūs agentai. Geras uždarbis užtikrintas. ' 

“PERKŪNAS”
222 South 9th St, Brooklyn, N. Y.

/



Bell Phone Dickinaon 399S M

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ
Dermifnsr* aulaikt p’mko ilinki- 

a.K prakalta* pleiskana*, niežėjimą , 
odos Kalvos angina plaukus priduoda I 
ma jena reikalinga naista.

Dermafuga p adam kad Jnsū plaa- , 
kai bus tanku* ivetnus ir (kaistu*, 
■ą Oda Jutu galvoje bus tyra. pleis
kanom iinyks ant visados ir plaukai , 
neslinka daugiaua!

Reikalaujant prisiusime Jum pač- j 
ta suvis dykai išbandymui sampala.

Priimkite 10 c. įtampomis persiku I 
tfmo lėJu gausi išbandymai dežiute | 
Dermafuros ir brošiūra.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirtfrgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NedeBomis iki 4 nopiitu. a?

ARGI L SPECIALTIES CO
MOX 87. FHILADCI.PHIA. AA.

PIRMOS KLESOS

________________________________

L.D.S. 1-mos xp. laikytam su
sirinkime išreikšta užsiganėdjni- 
mas ir padėka Centro Valdybai 
už nupirkimą puikaus namo, kuris 
randasi patogioj vietoj, pačiam 
centre So. Bostono.

Mes L.D.S. 1 kp. nariai maty
dami gražų klestėjimą bei augimą 
musų L.D.S. Organizacijos, atsi- 
šaukiam į visus darbninkus, kad 
kogreičiausia išpirktų išleistus L. 
D.S. Namo bonus. Lai nelieka 
nei vienas L.D.S. narys, kuris ne
nupirktų nors vieną Namo boną. 
Brangus broliai darbininkai, mes 
pirkdami L.D.S. Namo bonus ne 
kam kitam, tik patys sau gero 
padarysim. Indėti pinigai niekuo
met negali žūt, antras dalykas, 
tai nuošimtis didesnis, negu ko
kioj nors bankoi kad bus padėti.

Pirm. J. Glineckis, 
Rašt. Z. Klapatauskas.

TĖMYKITE.
SLRKA. 21 kuopos susirinki

mas įvyks 2 d. gegužio bažnytinėj 
salėj tuojaus po sumai. Taigi yra 
kviečiami visi nariai ir narės at
silankyti, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Taip-gi nepamir
škit atsivesti ir naujų narių.

21 kp. rašt. T. Blužienė.

NEATŠĮLA.
Naujojoj Anglijoj šaltas o- 

ras tebviešpatauja. Pavasaris 
vėlustas. Štai jau gegužio pra
džia, o medžiai dar su baime 
tesprogsta ir žolelė nedrąsiai 
tesikala iš žemės.

Dar truks apie šešis me
tus iki Suv. Valstijos taps 
visai sausos.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Malonus draugai, pranešu vi

siems, jog Bostono D. L. K. Kei
stučio Dr-stės atsibus svarbus su
sirinkimas nedėlioję 2 d. gegužio 
(May) 1920 po No. Ilanover St.. 
Boston, Mass. 2-rą vai. po pietų. I 
Ant šito svarbaus susirinkimo I 
kiekvienas narys privalo ateiti, 
nes bus labai daug svarbiu reika-1 
lų, kuriuos reikės aptarti. Atei- Į 
darni ir naujų nariij su savim at- 
sveskit prisirašyti prie musų drau-1 
gijos.

i

Pirmininkas —
- A. Kmit as, 

284 5th St.,
So. Boston,

Vice-pirm. —
J. Kavolinas,

63 Gold St.,
So. Boston,

Protokolų Rašt. —
J. Stukas, 

8 Grimes St.,
So. Boston,

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis,

140 Bowen St.
So. Boston, 

Kasierius —
S. Gižius,

377 Broadvvav, 
So. Boston,

Maršalka —
F. Lukoševičius, 

405 7-th St.,
So. Boston,

PRANEŠIMAS.
Draugystės S. Š. Jėzaus se

kantis susirinkimas bus nedė
lioję 2 d. gegužės.

PAIEŠKOJIMAI IR

Mass.

Mass.

Mass.

7

Mass.

Mass.

Mass.

J. Vinkevičius.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
“Darbininko” No. 48 aprašy

me apie ALRKS. 21 kp. vakarį 
25 balandžio įvyko klaida. Ten 
skamba: “Deklemavo p-lės O. Pa- 
vilaičiutė 4 metų amžiaus, B. Po- 
vilaičiutė ir O. Kavoliutė.”

Turėjo būti: O. Povilaičiutė, 
. 4 metų amž. ir B. Povilaičiutė. 
Dainavo O. Kavoliutė ir B. Kavo
liutė, visos iš Cambridge, Mass.

GRAŽI PRAMOGA.
Pilnųjų Blaiv. Sus-mo kuo

pa pereitų nedėldienį Munici- 
pal salėj buvo surengus puikų 
koncertų, kurio programų iš
pildė bažnytinis choras, p. 
Karbausko vedamas. Prieš 
koncertų kalbėjo P. Gudas. 
Buvo platinama katalikiška 
literatūra. Dainos gerai išė
jo ir susirinkusius labai džiu
gino choras, solistai, duetas. 
P-lė Alena Narinkaitė, publi
kos numylėtinė, -kaip visada, 
buvo ir šiuo kartu koncerto 
karalaitė.
Po koncerto choristai ir šiaip 

jaunuoliai išvažiavo į Nor- 
woodų ant good time, o publi
kai dar kalbėjo gerb. vietos 
klebonas kun. K. Urbonavi
čius. Kalbėjo apie katalikiš
kų spaudų, nurodinėdamas, 
kad įvykus prohibicijai blai
vininkai turi imtis platesnio 
veikimo. Ne vien svaigalais 
žmogus teršia save, o nešvario
ji prieškatalikiškoji spauda 
gadina žmogų ne blogiau už 
svaigalus. Todėl blaivininkai 
turi stoti kovon prieš tų piktų 
ir kartu platinti gerų katali
kiškų spaudų.
' Žmonių buvo pusėtinai pri
sirinkę.

Ten buvęs.

DAUGELIS VAŽIUOS.
So. Bostono didelis jaunimo 

bftrys pasirengė ateinančią ne- 
deJių važiuoti Worcesterin, 
ksrr bus Naujosios Anglijos 
Vyčių kuopų apskričio suva
žiavimas, gausi vakarienė ir 
šaunus koncertas.

PARSIDUODA RAKANDAI 
dėl trijų kambarių ūž prieinamą pre
kę. Savininką galima matyti nuo 6:30 
P. M.

ANDREtV ADAMS.
E St., So. Boston, Mass.

(Ant pirmų lubų)
244

Reikalinga mergina dirbti Re- 
storante. Gera užmokestis, dar
bas ant visados. Atkins Lunch 
Room, 81 Satvtelle Avė. ir 115 
Anies St. Montello, Mass.

Tel. 8012.
4

Reikalingas mokinys, pagelbi- 
ninkas aptiekoriaus arba šiaip 
jaunas vaikinas, kurs norėtų mo
kintis aptiekorystės.

Atsišaukit tuojaus.
K. ŠIDLAUSKAS 

(Aptiekorius), 
373 Broadvvav,. So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FARMA.
13 akerų žemės pusė dirbamos 

ir pusė miško. Derlinga žemė, 
naujas namas, ant dviejų lubų, su 
piazais, 5 metai kaip pastatytas, 
su 9 kambariais, bane, didelė viš- 
tinyčia ir užsodintas jaunas sod
nas obelių, gružių, pyčių, slyvų, 
agrastų, aviečių; 2 karvės, vie
nas arklys ir labai graži vieta. 
Nueiti iki karui 5 minutas,
stoties 8 miliutas o į miestą Brid- 
gewater 20 minutų; 4 eeverykų 
dirbtuvės, 2 fandrės ir viena ge
ležinė ir taipgi 3 vežimai darbi
niai ir vežimėlis dėl pasivažinėji
mo ir prie ūkės visi įrankiai. Kas 
norite pirkti, meldžiu atvažiuoti 
pažiūrėti nes viską negalima ap-1 
rašyti.

Frank Znotin,
108 Compart St., 

Bridgetvater, Mass.

Ieškau švogerio Jono Girdvai
nio iš Šakynos par. Seniau gyve
no Letviston, 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 Cherdwick St.,
Roxbury, Mass.

Paieškau savo vyro Jono Star- 
lkausko ir jo brolių Jurgio, Si- 
mano ir dėdės Jono Starlkausko. 
Prieš karą gyveno Waterbury, 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. 
Saudininktj dvaro.

LITHUANIA.

ŽIŪRĖK, SkAITYk., GALVOK.
Nepraleiskit progos, nes pana

ši retai kada pasitaiko. Kas už
sirašys pas mane laikraštį “Dar
bininką”, gaus dovani} vertės 
$1.00. Užrašau į Lietuvą, Ang
liją ir čia Amerikoj. Dovanos bus 
suteiktos lygiai visiems, kas ko
kių norės: 1) Lietuvos žemlapis 
(rnapa), 2) lietuviškas kalendo
rius, 3) knygos. Nelauk rytojaus, 
beprašyk šiandien šiuo antrašu: 
A. K. Mašinauckas,

321 Lincoln Avė., 
Rockford, III.

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 
pas Joną J. Žemaitį, 912 Bank St. 
Waterbury, Conn. .

Paieškau savo draugų Jono, 
Juozapo ir Povilo Piragitt“, Kau
no rėd.< Panevėžio apskr. Dauje- 
nų valš. Barklainių kaimo. Jie 
patys ar kas kitas meldžiu atsi
šaukti ant šio adreso:

Antanas Krikščiūnas, 
454-9. St.,

Mihvaukee, Vis.

Paieškojimas iš Lietuvos 
per Povilų Petrauskų.

Aš Ona Ambrozaitukė noriu surasti 
savo brolj Stasį Ambrozaitį, i 
1914 m. nieko apie jį nežinau, 
not ar pats malonėkit atsiliepti 
reso: 244 XV. Broadvvay, So. 
Mass. arba tiesiai Lietuvon: 
kaimas, Jurbarko paštas, Baseinų ap
skritis.

nes nuo 
Kas ži- 

i ant ad- 
Boston, 
šilinės

iki'

Ona Jokubavičienė iš miestelio 
Skuodas, Kretingos apskr. Ieš
ko savo vyro Leono Jokubavičiaus 
pirm karo gyveno Chicago, III. Ie
škotojos antrašas: Kun. Juozui 
Ruibiui (Ruibys) Skuodas, įduoti 
O. Jokubavičienei.

Prašau patalpinti ir kituose A- 
merikos liet, laikraščiuose. O. J.

Jieškau patėvio Vlado Jasio- 
nies, Onos Jakučioniutės ir Sini. 
Jakučionio. Pradžioj karo gyve
no Pittston, Pa., Yukermen, Pa. 
5 ir 7 Ohio St. Jie patys ar kas 
kitas atsišaukiF'siuo antrašu:

Vladas Matukonis, Noragoliij 
kaimo, Alytaus apskr. Seirijų pašt.

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIĮI

Tarpe Amerikonų 
garsinlritės

I N Q U IR E R
Ofisas 4 Gatės St. 

Tel. S. B. 720
Tinkami ausis laikraštis 

So. Bostone

I 'J

i

Phone - Kensinyton 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo vai.: ;! V V*6—S vakaro
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Alleghery Avė.,

Philadelphia, Pa,

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

| Priėmimo vaiandoe:
| Nuo2 iki 3 po piet. Nuo i iki 8 vakar* 

[’S»W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON.
Tel 502 8. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadtcay, So. Boston. Mass.

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.
Tel. S. B. 1196-W.

I’aieSkau savo 
vyro Jokūbo 
Balčiūno. Jis 
mane paliko 
ytlrgingame pa
dėjime su ma
žais vaikais. Jis 

JĮapleido sausio 
mėn. 1919 m. 
šviesas veido, 
geltonais plau
kais, mėlynos 
akys apie 5 pė
dų aukščio, 
kalbai lietuviš
kai, rusiškai ir 

JOK. BALČIŪNAS, lenkiškai. Ant 

sprando turi daug randų.
Kas pamatytų kur toksai randasi, 

meldžiu pranešti ant šio adresą:
MRS. V. BALČIŪNIENE,
St.. So. Boston, Mass.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas,
105 Silver Street, 

So. Boston, Mass.
Vice-Pirm.—

Mikolas Žarkauskas, 
128 Bowen Street,

So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
■ 209 E. Cottage St.,

Dorchester, Mass.
Kasižrius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass 
Maršalka—

Antanas Gruodis,
550 Medford St., 

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

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

MES PERKRAUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

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

FR. V. STRAVINSKIS,
291 Silver Street,

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

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 MiUbury St., 

Worcester, Mass.

DR. M. V. CASPEB 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

425 Broadtcay, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston, 27 

Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:3O—9 P. M.
Nedėliotais 1 - 3 P. M.

i TEINGIAUSIAfįį 
» IR GERIAUSIA $ 
» LIETUVIŠKA 7'

i A P T IE K A . i 
Į Sutaisau receptus su didžiau- Jfl 

| šia atida, nežiūrint, ar tie re- jiį 
[ ceptai Lietuvos ar Amerikos da- «K 

’ ktarų. Tai vienatinė lietuviška t 
• aptieka Bostone ir Massachu- f. 
. setts valstijoj. Gyduolių galit fį 
Į gaut, kokios tik pasaulyj yra M 

vartojamos. Galit reikalaut per Ja 

laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą. X

K. ŠIDLAUSKAS, $
Aptiekorius ir Savininkas Ji;

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

3 JPaieškau brolio Juliaus Krase- 
lio, Kauno rėd. Beitigalos parap. 
Getgaudu kaimo, pirmiau gyve
no Bridgeport, Conn. Dabar ne- 

Jis pats ar kas kitas 
nes turiu svarbų rei- 
moteris mirus Lietu-

VYRO PAIEŠKOJIMAS.

REIKALAVIMAI.
atsišaukit, 
kalą. Yra 
voj, liko vienas vaikas.

Kazimieras Kreselis, 
40 Voodland St., 

New Britam. Conn.

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

TERMENAS.

REIKALINGAS GERAS 
PARDAVĖJAS.

Geras vyras gali padaryti dau
giau negu $100 į sąvaitę.
R. RADLO Room 62,

45 Bromfield St., 
Boston, Mass.

---------------------------------------------- Į

Paieškau Antano Duboso, ku
ris yra pabėgęs į Latvrence. Gir
dėjau, kad jis yra miręs, bet aš 
tam netikiu. Jis yra 22 metų am
žiaus ir yra aukštas, baltas, gel
tonais plaukais. Jis yra pabėgęs 
jau du metai.
Mrs. Anna Savickienė,

26 Salėm St.,
Boston, Mass.

ikonas Terme- 
nas 32 metų se
numo, šešių pėdų 
augščio, gelsvais 
plaukais, švie
saus veido, 230 
svarų sveriantis, 
r u s v a švarka, 
juodomis kelnė
mis, labai mėgs
tantis gerti, ba
landžio 19, 1920 
pabėgo, palikda
mas sergančią 

__  moterį su trimis 
vaikeliais. Bėgdamas pasiskolino iš 
Rutskių 545 Main St., Cambridge $10. 
Pirmiaus 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 į JOHN 
BROtVN. Jei kas kur jį matysite bei 
sužinosite jį kur jis yra arba paties šir
dingai meldžiu,pranešti šio adresu: 

MORTA TERMENTENE.
545 Main St.. Cambridge, Mass.

t
iI
ff Tel. S. Boston 21014 ir 21013

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.

nvonfzeak.

DABAR LAIKAS PIRKTI 
PIRMOSIOS KOMUNIJOS PAVEIKSLUS.

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:

“DARBININKAS"
244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Paieškau savo -dėdės Jurgio 
(Dapkaus. Kauno rėdybos, Rasei- 
Jnių apskr., Seredžiaus rapap. Me- 
tiškių kaimo. Trys metai atgal 
gyveno Waterbury, Conn. Turiu 
svarbių binių iš Lietuvos nuo jo 
sesers. Jeigu kas aplink jį žinot, 
prašau man pranešti arba jis pats 
tefgul atsišaukia ant šio adreso: 
Pvt. Victor C. Veturis,

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

Carlisle, Penna.

AUTOMATIŠKAS PLAUKŲ < 
KIRPIMAS.

Nukirpsi pats sau plaukus len
gvai ir gražiai, nereikalinga pra
ktika. Nukirpsit laike jus šuka
vimo pagal vėliausios mados. Pa
togiausias laikas ir pinigų sutau- 
pimas jūsų gyvenime. Prisiun- 
čiam apmokėdami siuntimo kaštus 
tik už $2.00.

Kaina už pats-kerpamą maši
nėlę $2.00 ir priegtam 10 kirpi
mui peilukų.

Iškirpk šitą pagarsinimą šian
dienį ir siųsk indėjęs $2.00 o gftu-

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

ADOMAS BUSLEVIČIUS,
80 School St., Cambridge. Mass.

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

UŽ
HO

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

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

GEO. J. BART AŠIŲ, agentą, 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.

Pampinam išvažiuojantiems Pasporttis. 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 mus kreipiasi i musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.

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

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

Valandos
; Nuo 9 vai. ryta
j iki 8 vai. vakare

■ Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Tel So. Boston 2 70

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
(raltma mtihalbrli ir UtioviitUai 

Ofiso valandos:
Ryt ii* iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarai* 6 iki 9

636 Broadway, So. Boston.

lEgzaminacija DYKAI
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si ekstra 3 kirpimui peliukus dy- j i
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Iii • Pai^kau brolio Kazimiero Stro- i [ 
lio, Suvalkų rėd., Merijampolės ‘ i Į 
apskr, Igliaukos parap. Meldžiu i Į 
atsišaukti šiuo antrašu:

VINCAS STROLIS,
306 W. 11-th St. New York, N. Y.

kai. Siųskit:
LE0 KARTZ,

Self Sanitary Hair Cutter, 
P. O. Box 416, 

Munising, Mich.

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
At nenusibodo sirgti ir leisti pinigas ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminnosiu 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 ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santlpiškus elektrikos ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išag- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dyk& Atlik tą darbą! NeatidėkF

Jelgu iklšlol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dy
kai. Tamsu sutaupai laiką, pinigus ir panaikinsi kančias, 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
rpiusto gydytojai 
dos plečiasi ir 1 
valandas, nes gali būti pervėlu.

DAKTARAS MORONEY
673 WASHTNGTON St. fart! Boyteton St.) BOSTON, MASS. 
Ofiso vaL: nuo 9 A M. iki 8 P. M. Nedėllomls nuo 10 A Iki 2 P. M.

Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink gr

ius prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa- 
riiekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos

Egzaminavimas dykai 1
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