
triTel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI.

KAINA 65 CENTAI.

dides- 
šiemet 
bran-

Audėjų 
iššaukti 
audėjus.

Balandžio mėnesyje Kau
ne turėjo pasirodyti pirmas 
daktaru laikraščio numeris 
“Medicina”.

Už mėnesio Chicagoj duo
na pakilsianti iki 18c. Tas 
dėlto, kad duonkepiai išsi
reikalavo augštų algų.

Ašmenos apskritys griež
tai nusistatė prieš lenkų val
džią. Tą pripažįsta ir len
kų okupantai.

Revelyje lietuvių yra 300 
žmonių. Turi lietuvį kun. 
Venclovą.

ĮSIGYKITE NAUDINGĄ 
KNYGELĘ

“GEGUŽĖS MĖNUO”

Suv. Valstijų valdžia jau 
deportavo 323 raudonųjų. 
Pirmu laivu “Soviet Ark” 
išgabenta 241. Dar nuteis
ta deportuoti 439.

Everette, Mass. įvyko di
delė ekspliozija. Tas įvyko 
General Electric Co. dirbtu
vėj. Vienas žmogus žuvo.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Merkinė, Alyt. ap.—Len
ki} “kareiviai” smaugia lie
tuvius kaip įmanydami. Ei
ti į bažnyčią ar net pas kai
myną turi gauti leidimą, už 
kurį brangiai lupą. Vaikus 
verčia leisti į lenkiškas mo
kyklas. Rekvizicijos bai
sios.

Lietuvos vyriausybė gavo 
prašymą iš Vištyčio mieste
lio gyventojų su 744 para
šais, prašant išvaduoti iš 
lenkti vergijos ir bado.

'Lenkų okupuotoj Suval
kų apygardoj viskas labai 
pabrango. Ir lenkiškai kal
bantieji lenkų kalba labai 
nepatenkinti.

Lenkai paėmę lietuvių ka
reivių nelaisvėn atima nuo 
jų viską, aprėdo skeder- 
liais ir vedžioja po mieste
lius rodo viešai, sakydami 
girdi tokie Lietuvos karei
viai. Be to biauriausiais 
būdais niekina ir tyčiojasi 
iš lietuvių kareivi}.

Žemaičių vyskupas šiemet 
lankys Velionos dekoniją ir 
dalis Krakių ir Kauno de- 
konijų. Pradės nuo gegu
žio 15 vykdamas garlaiviu 
Raudondvariu, o Kaunan 
grįš liepos 1 d. per Radvi- VI •

Kaune buvo savivaldybių, 
kooperatorių ir formacentų 
suvažiavimai. Nuo savival
dybių buvo 53 atstovai. Pri
pažino esą reikalinga dides
nio ryšio tarp savivaldybių 
ir centralinės valdžios. Ko- 
peratorių buvo -129 nuo 86 
kooperacijų. Nutarta steig
ti centralį biurą prekėms 
užpirkinėti, vienytis vi
siems kooperatyvams į apy
gardų, o paskui į vieną cen- 
tralę kooperacijos sąjungą, 
kuri galėtų ne tik statyti 
prekes, bet ir jų gamintų. 
Farmaceutai nutarė steigti 
vaistų loboratoriją ir cent
ralį vaistų sandėlį.

Švėkšnos parapijoj bai
siai ligos siaučia. Kasdien 
laidojama daug maž po 10 
numirėlių. Daugiausia pa
smaugia žmones influenza 
ir šiltinė. Gydytojų nėra. 
Pavojus visai Žemaitijai.

Seirijų krikščionių-demo
kratų partijos skyrius krei
pėsi į vyriausybę pavasa
riui atėjus paliuosuoti ūki
ninkus nuo stuikų.

Lietuvos atstovas Rygoje 
paprašė Kauno Vyriausy
bės atsiųsti Rygon 12, o

Mintaujon 3 vagonus parsi
vežti įkaitų atgabenti} iš 
Rusijos. Iš Kauno rusų į- 
kaitai trimis vagonais nuga
benta Rygon, o iš ten Rusi
jon. ' -

“Laisvės” num. 74 žino
masis Amerikos lietuviams 
kun. Tarnas Žilinskas pakė
lė klausimą apie tai ar Lie
tuvos Steigiamasis Seimas 
bus su malda atidarytas. 
Priminė, kaip tautininkai 
pasipriešinimu maldai New 
Yorko seime buvo pažemin
tas lietuvių vardas. Sako, 
jog Lietuvos Steigiamasis 
Seimas turi būti pradėtas 
su malda.

ŽEMUOGES BRANGIOS.
Žemuogių augintojai rei

kalauja šiemet kvortai po 
25c. ir 30c. Be to šiemet 
jų nešėjo daug. Žemuogių 
augintojai sodino daugiau 
tokių uogų iš kurių 
nis pelnas. Todėl 
žemuogės turės būti 
gios.

Nikolaevske Siberijoj, 
kaip Japonijos ambasada 
Washingtone skelbia, nu
kauta keli šimtai japonų.

Lenkijos kariuomenė pra
dėjo briautis Ukrainon. Sa
ko, norį paliuosuoti ją nuo 
bolševikų. Po to pasitrauk
sią.

New Yorko teatrai per 
sausio mėnesį ineigų turėjo 
$8.000.000.

Pereitą ketvergą Bostono 
Kardinolas O’Connell pa
siekė Rymą ir lankėsi Vati
kane.

Birmingha, Ala. — Dra
bužių kainos nupuolė. Ver
telgos paskelbė pasitenkin
sią 15 nuoš. uždarbio. Prie 
to privertė “overall kliu- 
bas”.

Chelsea, Mass. — Barbe
nai paskelbė už nuskutimą 
imsią 30c., o u plaukų nu- 
kirpimą 50c.

Rusijos bolševikai užėmė 
Baku, miestą Užkaukazyje 
prie Kaspijos jūrės.

Darbininkų reikalai
______________ 1

ir jiems prisieitų dirbt per me
tus. Sunku gaut dieninių dar
bininkų. Algos rodo 15 nuo. 
ir 25 nuoš. pakėlimų.

Iš Ulinois: Sulig pranešimų 
dviejų atstovų, kurie tyrinėjo 
ūki!} klausimų šioje valstijoje, 
ūkininkai Cbąmpaign County 
moka po $50.00 ir $60.00 į mė
nesį vedusiems ir nevedusiems 
vyrams, o De Kalb County 
moka po $60.00 ir $70.00. Vis 
stoka darbininkų.

Iš Massachusetts: “čia ū- 
kių darbininkų klausimas at
rodo blogas. Konkurencija 
tarp išdirbystės pramonės ir 
agrikultūros yra smarki. Ag
rikultūros direktorius sako, 
jog dar trūksta 25 nuoš. darbi
ninkų.

Iš Ohio: “Akron, Youngs- 
town ir Cleveland apielinkėse 
darbininkų klausimas yra pa
vojingas. Daugelis ūkininkų 
moka $100.00 į mėnesį darbi
ninkams su privilegijoms. Ma
žai atsiranda norinčių dirbt už 
$75.00 arba $80.00 į mėnesį.

ŪKININKAMS REIKALIN
GA PAGELBOS.

Šiais metais, kaip ir 1918 
m., stoka samdytų darbinin
kų, ir tas gręsia sumažinimų 
ūkių maisto produkcijų. E. T. 
Meredith, Agrikultūros Sek
retorius, išleido atsišaukimų 
miestų gyvenantiems vyrams, 
kolegijų studentams, ir ki
tiems praleist vakacijas dir
bant ant ūkių, ypatingai kai
po pagelbininkai javų laukuo
se. •

Prisiųsti raportai Federal 
Departamentui nuo savo ats
tovų kožnoj valstijoj rodo, jog 
yra tik 72 nuoš. normališkos 
pagelbos šioj šalyje, praeituo
se metuose buvo 84 nuoš. Šiais 
metais trūksta tiek pat kiek 
trūko dvejais metais atgal, 
kuomet daugumas vyrų buvo 
šaukti kariuomenėn. Yra sto
ka, nepaisant, jog algos 15 ir 
25 nuoš. didesnės, negu praei
tuose metuose. .Jeigu ūkių da
lykų stovis nebus pataisytas, 
sumažinimas produkcijos bus 
natūralūs pasekmės sulig Ag
rikultūros Departamento pra
nešimo. ir tas viskas sustab
dys sumažinimų kainų. Šių 
metų auginimas nebus padi
dintas. Daugumas žemės bus 
vartota dėl žolių ir kitų javų, 
kas nereikalauja daug apdir
bimo; mažai rasis apdirbtos 
žemės.

Sekretorius Meredith šau
kias pagelbon biznierius ir ko
legijos studentus, prašo jų 
praleisti vakacijas ant ūkių 
pagelbėdami palengvinime da
bartinio ūkių padėjimo ir to
kiu būdu kovot dabartinę 
brangenybę. Išleidžiant tą at
sišaukimą, žinoma, pradžio
je, darbas nebus toks pasek
mingas sulyginant su patyru
siais darbininkais bet pasek
mės buvo geros 1918 m., kuo-' 
met biznieriai gelbėjo ūkinin
kams ir nėra abejonės jog ir 
šiais metais darbas bus atlik- / 
tas gan pasekmingai, p. Asher 
Hobson, asistentas Office of 
Farm Management, atstova
vo Suv. Valstijų Agrikultūros 
Deartamento susirinkime Na- 
tional Farm Labor Conferen- 
ce, laikyta Kansas City, ba
landžio 76 d. Konferencija 
svarstė ūkių darbininkų klau
simų pjovimo sezone.

Neužilgo bus išduotos tik
resnės informacijos, bet pakol 
neišduotos, visi tie, kurie in
teresuojasi tuo darbu tegul ra
šo agrikultūros darbo direkto
riams prie agrikultūros kole
gijų įvairiose valstijose, Tie 
direktoriai galės duot vardus 
agentų, kurie turi pristatyt 
ūkininkams darbininkų. To
kiu būdu norintieji nžsiimt ū- 
kių darbu galės susinešt su ū- 
kininkais. *•"

Iš Connecticut ateina tokia 
žiniaii Trūksta daug darbinin
kų. Ūkės šioj valstijoj gali, 
dabartine alga, dar samdyt 
3,500 darbininkų. Iš tų, 2,500 
darbininkai reikalingi tabako 
ir daržovių sekcijose dėl vasa
rinio darbo. 1,000 darbininkų 
reikalingi dėl paprasto darbo

DIDELIS STREIKAS.i
Naujojoj Anglijoj prasi

deda didelis audėjų strei
kas. New Bedforde su
streikavo loomfiveriai ir 
tuomi prasidėjo kitų audi
mo darbininkų. 
Taryba nutarė 
streikan visus
Vien New Bedforde yra 37 
audiminės ir dirba 30.000 
audėjų. Iš viso Naujojoj 
Anglijoj audėjų yra arti 
100.000.

Buvo reikalaujama pa
kelti algas ant 17% nuoš. 
Kompanijos atsisakė tą pa
daryti, sakydamos, kad 
neišgalinčios. Unijų vadai 
nurodinėja, jog dar kita 
priežastis esanti, dėl ku
rios kompanijos atsisako 
kelti algas. Sako, jog au- 
diminių darbai turėsią su
mažėti. Todėl ir streikas 
esąs pavojuj. Audiminės 
galį užsidaryti neapribotam 
laikui. Kaikurie Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
bijo, kad čia nebūtų rau
donųjų agitatorių darbas. 
Užsitęsusi streiką gali su
naudoti, suvilioj imui darbi
ninkų į savo raudonąsias 
organizacijas.

Haverhill, Mass. — Duon
kepiai reikalauja minimum 
algos $45 savaitėje ir vietoj 
9 įvesti 8 vai. darbo dieną. 
Kaikurios kepyklos jau iš
pildė reikalavimus. Brick- 
layeriai išsikovojo po $1.25 
valandoj. Skalbyklų darbi
ninkams pakelta alga ant 
25 nuoš.

Cincinnati. -- 4.000 maši
nistų išėjo streikan, reika
laudami algų pakėlimo.

t

Lynn, 'Mass. — Sustrei
kavo plumberiai, steam fit- 
teriai ir sheet metai darbi
ninkai reikalauja po $1.25 
valandoj. i binetas rezignavo.

/

1a
UI

E.T.Meredith
Jecretary, U.3. Department 

af Agriculture

E. T. Meredith
Suv. Valstijų Agrikultūros 
sekretorius, kurs atsišaukia į 
miestiečius eiti dirbti ant far- 
mų, nes ten darbininkų sto
ka.

GEGUŽIO PIRMOJI.
Socijalistai yra nusisky- 

rę gegužio 1 dieną savo 
švente. Jie nori ją padary
ti darbininkų švente, 
jie tą dieną ir vadina.

Šiemet toji diena praėjo.] tus, retai teatsakoma. Vie- 
visai ramiai. Suvienytose 
Valstijose valdžia prisiren
gė prie visoko. Valdininkai 
apsistatę sargais, policija 
turėjd kulkosvaidžių ir ki
tokių ginklų, kad ištikus 
maištui greit apsidirbti. Tai 
viskas labai ramiai praėjo.

Europoj buvo triukšmin
giau, bet ypatingi} apsireiš
kimų nei ten neįvyko. Pa
ryžiuje buvo nedidelių riau
šių.

Šveicarijoj buvo raudo
nųjų demonstracijų, bet 
darbai ėjo ir demonstraci
jos buvo ramios.-.

Ispanijos vyriausybės or
ganas paskelbė, jog diplo
matai, ofiiceriai ir bajorai 
turi gauti specialį karaliaus 
leidimu vesti. Tas dėlto, 
kad minėti asmenys nevestų 
biednos merginos arba neti
kusio būdo.

ŽYDŲ KONGRESAS.
Amerikos žydų kongresas 

bus gegužio 30 d. Philadel- 
phijoj.

Siberijoj apie Čitos mies
tą eina mūšiai tarp likusių 
Kolčako kareivių ir bolševi
kų. Kolčakiniams vado
vauja gen. Voiciekovski. 
Pastarąjį remia japonai. 
Japonijos kariuomenės vis 
daugiau atgabenama Vla- 
divostokan.

NUPIGINO DRABU
ŽIUS.

Philadelphia, Pa. — Gar
susis vertelga John Wana- 
maker nupigino visokių sa
vo tavorų kainas ant 20 
nuoš. Nupigino kainas vi
suose miestuose savo krau
tuvėse.

♦ / -------- 7—
Ispanijos ministerių ka- 

FINANSISTAI PRIEŠ 
LENKUS.

Lenkai visuomet yra išsi
žioję, kad tik svetimas že
mes praryti, svetimus tur
tus pagrobti. Apie naminę 
tvarką nesirūpina, tik šau
kia, kaip elgetos, kad juos 
didžiosios tautos šelptų ir 
gelbėtų nuo ligų. Tuo tar
pu jie įsikandę laiko sveti
mas žemes.

Jų pinigai be paliovos 
smuko ir smuko žemyn. Bet 
Lenkijoj ir kitokių triksų 
buvo daroma. Štai “The 
Journal of Commerce” bal. 
28 d. laidoje rašoma, jog A- 
merikos bankai ketina liau
tis priimti siuntinėję pini
gus į Lenkiją. Rašo:

• “Iš pasitikėtinų šaltinių 
sužinota, jog Amerikos ban
kai ir bankininkai turi di
delių kliūčių siuntime pini
gų į Lenkiją. Kaikurių di
džiųjų New Yorko bankų 
draftai pateko paniekon per 
Lenkijos bankus. Kur draf
tų tiesiog neatsisakoma iš
mokėti, tai ten tas be galo 
užtraukiama. Į užklausi- 

Taip mus kablegramomis kodėl 
paniekina Amerikos draf-

na įstaiga, kurios drafto 
ant 50.000.000 lenkiškų mar
kių Lenkijos bankas neiš
mokėjo, tai kablegramu a- 
pie tai teiravosi ir per pu
santro mėnesio atsakymo 
nesulaukė.

“Kaikurie Amerikos ban
kai išėję iš kantrybės, kad 
draftų neišmoka Lenkijoje, 
pasiuntė savo atstovus į 
Varšavą. Norėjo ten įsteig
ti savo ofisus, kurie tarpi
ninkautų Amerikos ban
kams. Bet Lenkijos valdžia 
nedavė reikalingo leidimo. 
Amerikos biznieriai pana
šius sunkumus turėjo.

“Vienos Amerikos finan
sinės įstaigos attsovas Var- 
šavos bankuose rado 3.000 
neišmokėtų draftų, kurie 
gulėjo po kelias savaites ir 
po kelis mėnesius.

“Sunkumų įvyks dar dau
giau, kad Lenkijos finansų 
ministeris įsakė, kad visi A- 
merikos banko draftai būtų 
išrašomi doleriais, o kad 
Polska Krajova Kasa iš
mokės markėmis pagal kur
są. Amerikos siuntėjai tam 
pasipriešino. Reikalauja, 
kad žinotų, kiek jų giminės 
prieteliai, priėmėjai gaus 
markių, nes yra buvę pa
vyzdžių, rodančių, kad bū
davo išmokama už Ameri
kos dolerius labai mažai 
markių. Vieno Amerikos 
banko atstovas į Ameriką 
kablegramavo pranešdamas, 
jog Amerikos žmonės už sa
vo dolerius pasiųstų dau- 

“New Yorko bankai ir 
bankieriai, kurie siunčia 
perlaidas daugybės Ameri
kos kitų bankų smarkiai už
protestavo prieš tą naują 
Lenkijos finansų ministerio 
parėdymą. Vakar Ameri
kos biznierių atstovai ap
reiškė, jog jau, “įkyrėjo 
kliūtys, statomosios Lenki

joj ir jei Lenkijos finansų 
ministeris neatšauks to pa- 
davadijimo ir neduos dau
giau liuosybės Amerikos 
biznio interesams, tai jie at
sisakys priiminėti perlaidai 
į Lenkiją”.

Toliau biznieriai sako* 
jog Lenkijos veltelgoms ne
duos kredito išgabenant ir 
įgabenant prekes ir ragina 
Amerikos valdią neduoti 
kredito Lenkijai, iki Lenki
jos valdžia nesutiks duoti 
Amerikos biznieriams tokią 
laisvę Lenkijoj, kokią Len
kijos kupčiai turi Amerike.

Tas’ grūmojimas ne stai
ga, bet jau nuo pereitos va
saros pradėjo kilti keblu
mai ir dabar priėjo prie kri- 
zio”.

Iš vokiško versta
KUN. PR. ŽADEIKIO 

Pašušvės klebono.
Išleista

šv. Kazimiero Dr-jos Kaune.
Perspausdinta “Darbininko”

Per šį gražiausį Gegužes 
mėnesį kiekvienoje katalikų 
bažnyčioje prie išpuošto Pa
nelės Švenčiausios Aukorio 
skaitoma ir giedama pritaiky
tos maldos ir giesmės. Tokios 
maldos ir giesmės kiekvienai 
dienai per visą mėnesį randa
si “Gegužės Mėnuo” knygelė
je.

Be jos ne vienas lieta-
i vis(aitė) katalikas(ė) neturė
tų būti. Knygelė nedideli® 
formato papuošta gražiomis 
vinjietėmis, 184 pusi., stipriais 
popierio viršeliais ir4abai tin
ka neštis į bažnyčią.

Užsisakykite tuojaus prisiųs- 
i darni 65c. čekiu, monev orde
riu arba pašto ženkleliais že- 
miaus paduotu adresu. Imant 
po daug ant syk duodame di
delę nuolaidą.

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

So. Boston27, Mass.

TVANAS.

Philadelphia, Pa. — Šį 
miestą užtvino svaigalai 
Atsirado jų gausybės. Or
gijos eina tokios, kokios bu
vo prieš įvykinimą prohibi- 
cijos. Prohibicijos daboto
jai bejėgiai. Kainos viso
kių svaigąlų nupuolė. Vss- 
kė parsiduoda po $20 ir $25 
galionas. Visos tos “gery
bės” plaukia iš Marylande 
valstijos distilernių. Čia. 
turbūt buvo sutarta paleis
ti tvaną, paleisti tiek svai
galų, kad valdžia neapsi
dirbtų su prasikaltėliais. 
Distilieriai nujunta, kad 
Augščiausysis Suv. Valsti
jų Teismas netrukus ap
reikš,’ jog prohibicijos įsta
tymas nesipriešina konsti
tucijai, tai dabar ką turų 
tai sumanė išparduoti.
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DARBININKAS

Bina iš So. Boston’o utarnlnkals, ket- 
mrgals ir subatomis. Leidžia Am. Lie- 
hrviy Rymo-Katalikų šv. Juozapo Dar- 

Sąjunga.

DARBININKAS”
(The Wobkeb)

Tbe Lithuanian tri-weekly paper. 
Pnbllshed every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joteph’t Lithuan- 
ton R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Tearly........................................ $4.00
Boston and suburbs..........................$5.00
Voreign countries yearly................$5.00

"Entered as second-dass mater Sept 
22. 1915 at tbe post offlce at Boston, 
Haa*., under tbe Act of Marti 3,1879.”
“Acceptance for maiUlng at spėriai ra
te of postage provided for in Section 
1108, Act of Och 8. 1917, authorized 
•n Jnly 12, 1918.”

DARBININKŲ REIKA
LAVIMAI.

“The Independent”, sa
vaitraštis, bal. 24 laidoje 
rašo:

“Darbininkai jau nesi
tenkins senomis prieškari
nėmis sąlygomis, ir juo 
greičiau Amerikos darbda
viai tą pamatys, juo geriau 
bus visiems, kuriuos tas pa
liečia.

“Darbininkas turi turėti 
teisę prie minimum gyvena
mosios algos, saugiij darbo 
sąlygų, 8 darbo valandų, už
laikymas darbe neturi pri
gulėti nuo darbdavio užma
čių, turi būti prileistas prie 
kompanijų rokundų, ir turi 
gauti gerą dalį grynojo pel
no ir virš savo algos. Jei 
darbdaviai palaikys tuos iš
mintingus darbininkų va
dus, kurie dabar reikalauja 
minėfų pramoninių teisių, 
tai santikiai tarp darbo ir 
kapitalo ateityje bus geri. 
Jei ne, tai šitie vadai bus 
nustumti į šalį ir visas dar
bininkų judėjimas pakryps 
bolševikiškon pusėn. Perei
tos savaitės ‘neteisėtas” ge
ležinkelių darbininkij strei
kas yra pranašinga rodyk
lė, rodanti iš kur vėjas pu
čia ir duodanti persergėji
mą, jog artinasi baisi vie
sulą”.

Taip rašo “buržujinis” 
laikraštis.

PASTABĖLĖS.
“Tautininkų” laikraščiai 

tebešaukia ant “klerikalų”, 
būk jie neremią Paskolos, 
misijos ir tt. Bet kuomet 
“Darbininkas” paskelbė su
tinkąs ištirti kiek “Darbi
ninko” skaitytojai išpirko 
bonų su išlyga, kad bile ku
ris “tautininkų” laikraštis 
tą pat padarytų, tai visi tie 
“karšti” rėmėjai paskolos 
ir misijos tyli it numirę. Su
tikite padaryti tokį ištyri
mą, tai aiškiai pamatysime, 
kurie ko verti.

PRADĖKIME RUOŠTIS 
PRIE L. D. S. SEIMO. 
L. D. S. organizacija vi

suomet būdavo viena iš pa
vyzdingiausių savo tvarka, 
susiklausymu ir pažangumu 
visame Amerikos lietuvių 
katalikų judėjime ir veiki
mo akcijoje.

Tą mums pripažįsta net 
mūsų idėjiniai priešai, to- 
delei kad tą savov organiza
cijos gerą vardą palaikius 
mes turime .rimtai prisi
ruošti ir prie šių metų L. D. 
S. seimo.

Taip žmogui, taip organi
zacijai geras vardas įgija- 
ma daugiausia vien tik dar
bštumu taip pat to gero var
do palaikymas reikalauja ir 
gi ištvermės ir darbštumo 
nekartą dar konedaugiaus 
negu kad to gero vardo in- 
gyjimas.

Seimas tai organizacijos 
veikimo revizija, tai orga
nizacijos atnaujinimas, per
tvarkymas, sustiprinimas, 
apvalymas, energijos atgai
vinimas. Gerai prirengtas 
ir pravestas seimas labai, 
labai daug reiškia, ir į gy
venimą begalo daug ineša 
gero ir naudos.

Šis mūsų organizacijos 
seimas bus šiuom tuom skir
tingas negu kad mūsų bū
davo praeities seimai.

Nuo praeitų metų L. R.
K. Federacijos Worcestery- 
je įvykusio seimo Amerikos 
katalikiška visuomenė nusi
statė daugiau koardinuotis 
su Federacijos seime išdirb
tomis taisyklėmis.

Mūs L. D. S. organizaci
ja, kaipo viena iš pažan
giausių privalo pirmutinė 
pradėt ruoštis prie seimo 
taikantis prie Federacijos 
valdybos išdirbtų taisyklių. 
Mes tą ir darome.

Viena iš tų taisyklių 
skamba šitaip:

“Visoki sumanymai ir 
projektai seimui, turi bent 
mėnesį laiko pirm seimo, 
bet prisiųsti į Federacijos 
centro raštinę kad juos per
veizėti ir tinkamai priruoš
ti svarstymui seime”.

Ta taisyklė paliečia ir 
mūsų organizaciją, o jinai 
yra labai svarbi.

Prie jos gerai prisitai
kius galima seime į kelias 
valandas apsvarstyt viską 
ką paprastai svarstoma dvi 
tris dienas.

Pirmiausia, kaip seniaus 
būdavo, bile narys su bil ko
kiu sumanymu išlenda vie
toje ir nevietoje. Delegatai 
gavę neapdirbtą ir nesufor
muluotą dalyką kol jį apke- 
dena, apkarpo, apdailina, 
žodžius suderina, rezoliuci
ją pagamina, perbalsuoja, 
tai žiūrėk pusę dienos pra- 
diskusavo ir galiausia pasi
žiūri kad įnešimas visiškai 
nebuvo verta nė svarstyt ne 
įnešt.

O to viso lengva yra iš
vengti.

Visųpirmu visi L. D. S. 
pavieniai nariai, ar kuopos 
ar apskričio valdybos, kas 
tik turi kokį sumanymą, į- 
nešimą, protestą ar skundą 
kurį nori įduoti L. D. S. 
seimui tai tegul tuojaus sa
vo sumanymą surašo ant po
pieros, po juomi pasirašo ir 
tuojaus prisiunčia į L D. S. 
centro valdybos raštinę pa
žymint kad tai yra (nešimas
L. D. S. seimui.

“Sandara” rašo: “Tūlas 
Romanas (nežinia keno a- 
gentas) iš Kopenhageno 
siuntinėja” ir tt. “Sanda
ros” redaktorius, nežino
damas kas tas “tūlas Roma
nas” yra, galėjo pasiteirau
ti “Sandaros” zecerių. \

• - • •—

“Naujienos”, minėdamos 
apie rinkimų pasekmes į 
Lietuvos Steigiamąjį Sei
mą, rengia skaitytojus prie 
sutikimo žinios, kad rau
donieji “prašpylino”. “San
dara” ir “Amerikos Lietu
vis”, minėdami apie tai 
“netrotija nodiejos”. El
giasi sulyg priežodžio “gir
tam ir jurė iki kelią”.

, Kauno laikraščio “Tau
ta” redaktorium dabar yra iriausia tinka “Laisvė” i 
kun. J. Tumas, žinomas lie-'“Darbininkas”.

Geriausia būtų kad kopi
ją arba nuorašą to inešimo 
pasiliktų sau, nes kartais 
paštoje laiškui su inešimu 
dingus galėtų antru kartu 
prisiųsti jo kopiją.

Tokius įnešimus L. D. S. 
Centro valdyba apdirbs, su
tvarkys ir kurie iš jų bus 
reikalas perleis per Fede
racijos raštinę tuos perleis, 
o kurie ne, tuos pati L. D. 
S. centro Valdyba atsivež į 
L. D. S. seimą gatavai su
tvarkytus ir priruoštus.

Tokiuo būdu L. D. S. sei
mo delegatams susitaupys 
labai daug brangaus laiko ir 
apie rimtus dalykus galės 
rimčiau ir nuodugniau ap
svarstyt ir spręst.

Už mėnesio laiko pirm 
L. D. S. seimo viis priruoš
tieji įnešimai bus perleisti 
per “Darbininką” taip kad 
delegatai jau į seimą
žiuodami žinos viską kas 
seime bus svarstoma ir iš- 
kalno galės nusistatvt savo 
nuomonę kiekviename daly
ke.

O šiaip būdavo ant grei
tųjų bile sumanymą iškėlus 
delegatai neturėdami laiko 
gerai apgalvot dalyką ant 

,greitų j ij nubalsuoja, o žiū
rėk ir nepataikė, ir nubal
savo ne taip kaip reikėtų, o 
paskui patys ir gailisi.

Todelei visi L. D. S. na
riai darykite sumanymus, į- 
nešimus kokius kas tik iš
manote ir matote kad’iš to 
mūsų L. D. S. būtų nauda. 
Kad iš to darbo žmonėms 
būtii permatoma kokia ge
rovė, ar kokios 
prašalinimas ar 
mas.

Pasiskubinkite
siųsti į L. D. S. centro rašti
nę. Kas pirmesnis tas ge
resnis. L. D. S. yra mūsų 
visų, visi ir rūpinkimėsi 
jos gerove ir jos Tobulinimu.

Kiekviena organizacija 
niekuomet ant vietos nesto
vi, arba eina geryn arba 
blogyn, dėlto ir mes visi 
darbuokimėsi kad mūsų L. 
D. S. eitų geryn ir geryn. 
Kad ji augtų narių skaičiu
mi, stiprėtų idėjos žvilgs
niu ir finansiškai būtų taip 
galinga kad jos jokios mūsų 
nei idėjinių, nei luominių, 
nei klesinių priešų pastan
gos negalėtų ir net neišdrįs
tų kliudyt ir kenkt.

Ruoškimės visi prie 
mo ir ruoškimės rimtai 
galvotai darbininkiškai, 
tuviškai, o seimo nutari
mais ir pasekmėmis pasi
džiaugsime.

NORTH ABINGTON, MASS. 
Apvogė.

Bal. 29 d. apie 2 vai. po pie
tų įsibriove vagys į Jono Or
lausko butų, ir pavogė grynais 
$80 ir paėmė tris banko kny
gutes, kurių dvi buvo žmo
nos o viena vyro. Su jomis 
vagys išėmė iš banko padėtus 
pinigus. Liko, vienok, žmo
nos padėti pinigai.

Bridgewaterio vienam pa
liokui tą pat dieną prieš pie
tus pavogė banko knygutę ir 
su 
sis

ja išėmė $335. Apvogta- 
vadinas Leon Maculewicz.

Reporteris.

skriaudos 
sumažini-

sei- 
ap- 
lie-

tuvių literatas ir darbuoto
jas. “Tauta” dabar yra vie
nas geriausių Lietuvos lai
kraščių. Tečiaus plačiajai 
liaudžiai, darbininkams ge-
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ir

tuviškų gaidų 8 lekcijos ant 4 
balsų prašo, kad prisiųstumet už 
kurią busią labai dėkingos, bet 
jei atseitų labai brangiai tai ne
širskit.

Atrašyk kokios naujienos gir
dėti, pas mus kalba, kad iš A- 
merikos prievarta siunčia lietu
vius į Lietuvą tuos, kurie nėra iš
gyvenę 13 metų Amerikoj.

Pas mus viskas baisiai brangu, 
ypatingai drabužiai ir gyvuliai. 
Rašyk dažnai laiškus. Tavo brolis 
Jonas.

NAUJAS ADRESAS LIETU
VIŲ BIURO PRU AME

RIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS.

Lietuvių Biuras prie Ameri- 
kos Raudonojo Kryžiaus, pir
miau buvęs sekančiu adresu— 
124 East 28th Street, New 
York City—persikėlė į savo 
nuolatinę vietą gegužio 1 d., 
1920 m.

Biuras ves darbą kaip po se
novei, duos patarimus ir pa
tarimus ir patarnavimus vel
tui visiems lietuviams, kurie 
kreipsis prie jo, vpatiškai ar 
laiškais.

ROCHESTER, N. Y.
Paskutiniais laikais įvyko daug 

naujų nuotikių. 10 d. bal. mus 
gerb. kleb. kun. K. J. Kasakaičiui 
sukako 10 metų nuo įšventimo į 
kunigus.

Bal. 11 d. lietuvių bažnyčioj 
įvyko iškilmingos šv. mišios, ku
riose dalyvavo 3 kunigai, 1 klie
rikas ir 45 svečiai.

Gerb. klebonas buvo patiktas 
prie salės, mažų mergaičių, vaikų 
ir būrio svečių, mergaitės ir vai
kai buvo pasipuošę gyvomis gėlė
mis ir visi ėjo į bažnyčią. Einan
čius patiko šv. Jurgo Dr-jos na
riai, kurie buvo pasipuošę unifor
mose. Tas visas reginys darė ma
lonų įspūdį.

Bal. 13 d. buvo surengtos pra
kalbos L.L.P. Bonų pardavinėji
mo reikalais. Atsilankė Lietuvos 
atstovas p. J. Vileišis, kuris bu
vo patiktas ant stoties kleb. K. J. 
Kasakaičio, J. Braknio ir J. Ric- 
kaus. 8 vai. vakare prasidėjo 
prakalbos.

Kalbėtojams pribuvus į salę šv. 
Cecilijos choras užgiedojo Lietu
vos imną ir “Svečių pasveikini
mas.” Klebonas perstatė Lietu
vos atstovą p. J. Vileišį, kuriam 
pasirodžius ant estrados buvo in- 
teikta nuo Rochester’io lietuvių 
gyvų gėlių bukietas, kaip pa
garbos ženklas. J. Vileišis kalbė
jo apie Lietuvos vargus ir kovą 
žengiant prie neprigulmybės.

Antaras kalbėjo kun. Židanavi- 
čius. Jo kalba buvo tikrai patri- 
jotiška, pašiepė lenkus, karštai 
ragino pirkti L. L. bonus. Po to 
buvo pardavinėjami bonai, kuriu 
parduota už $2,000. Kariuomenės 
reikalams aukų surinkta $184.39e.

Antru atveju kalbėjo p. J. Vi
leišis apie Lietuvos politiškus ir 
ekonomiškus reikalus. Prakalbos 
užsibaigė su Lietuvos imnu.

Išdirbinių paroda.
Nuo 10 iki 18 d. bal. buvo visų 

tautų išdirbinių, dainų, šokių ir 
žaislų paroda.

Lietuviai perstatė linų išdirbi- 
mą, pradedant nuo sėmenų ir bai
giant audimu su įvairiais raštais. 
Parodoje vartojo: žagrę, akė
čias, mintuvus, bruktuvus, še
pečius, ratelį, lanktį, mestuvus 
ir stakles su audėja, kuri audė 
raštuotą audinį.

Ant estrados lietuviai perstatė 
tautiškus šokius. Šv. Cecilijos cho
ras dainavo lietuviškas dainas. 
Svetimtaučiai, ypač amerikonai 
labai indomavo linų išdirbimu ir 
gėrėjosi lietuvių šokiais. Dainų 
meliodijos matyt jiems patiko, tik 
mažas choras milžiniškoj salėj bu
vo persilpnas.

Visi dalykai Rocrsetre’yj koge- 
riausia- tik L. L. Bonų pardavinė
jimas silpnai eina, nekurie biz
nieriai į tai žiuri šaltai. Roches
ter’io lietuviai turėtų atsižiūrėt į 
tokius biznierius, kuriems nepel
ną Lietuvos reikalai. Iki šiol bo
nų išparduota už apie $1,000.

Bonų kom. rašt.
Ant. Žiemys.

DETROIT, MICH.
Balandžio 18 d. šv. Jurgio pa

rap. salėj A.L.R.K.M. Są-gos 54 
kuopa laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuris buvo nors ir neskaitlingas, 
bet vis-gi pasekmingas. Apsvars
čius kuopos reikalus buvo kalbė
ta apie metines sukaktuves 54 kp. 
gyvavimo, tik gaila, kad mažai 
narių atėjo ant metinio susirinki
mo, pasirodė, kad nei tų nebu
vo, kurios prisirašę nuo pat susi- 
tvėrimo kuopos.

Brangios sąjungietės atminkim, 
kad viena valdyba neką gali nu- 
veikt, reikia visom darbuotis. 
Pažiūrėkim į kitų miestų sąjun- 
gietes kaip jos veikia, darbuoja
si, kur nepažiūrėsi į laikraštį, o 
mes kuom galim pasigirti? Na
rės reikalauja, kad valdyba eitų 
į stubas vadinti ant susirinkimų, 
juk žinote, kad susirinkimus lai
kom kas trečia sąvaitė kiekvieno 
mėnesio po mišparų; susirinkimai 
garsnami bažnyčioje, tai rodos 
kekviena tą gali žinoti.

Mielos sąjungietės sukruskim 
ir stokim į drbą, neatsilikim nuo 
kitų dr-jų bei kuopų, ir jei visos 
stosim į darbą, tuomet musų kp. 
gyvuos ir nrių skaitliumi auks.

Smagu pranešti, kad šiame 
kampelyj yra kelios są-tės, kurios 
dirba iš visos galės kad tik kuopa 
gyvuotų ir nepasilikti} paskutinėj 
vietoj. Vienbalsiai nutarta apvai
kščioti Są-gos sąvaitę 9 d. gegu
žės, tam tkslui jau turim surengę 
puikų programą, kuris atsibus 9 
d. geg. nedėlios vakare šv. Jurgio 
parap. salėj. Vaidins juokingą 
komediją “Čigonės atsilanky
mas”, šios dvi p-iės O. Malakaus- 
kaitė ir 0. Meldožiutė. Dalyvaus 
muzikas ir choro vedėjas p. A. A- 
leksis su visu bažnytiniu choru, 
kalbės gerb. kleb. kun. F. Kemė
šis ir šiaip bus visokių margumy
nų. Visus meldžiame atsilankyti 
9 d. geg, nes sąjungietės rengia
si, kad užganėdinti atsilankiu
sius. Susirinkimas laimėjo vieną 
gabią narę O. Malakauskaitę, pa
sitikim, kad ir dėl M. Są-gos ji 
nemažai pasidarbuos. Kviečiame 
ir daugiau moterų ir mergaičių 
prisirašyti, nes M. Są-ga yra vie
na iš geriausių, turi tris skyrius: 
apšrietos, pašelpos ir pomirtinės, 
kas mėnuo išleidžia organą “M. 
Dirvą,” kur kiekviena moteris ir 
mergaitė ras naudingų pasiskaity- 
inq.

KOKIŲ PARTIJŲ MŪSŲ 
MINISTERIAI.

Yra daug paklausimų, ko
kių pažiūrų mūsų ministeriai. 
Į juos duodame paaiškinimą: 
Socialistų yra du: Galvanaus
kas — ministeris pirmininkas 
ir Voronko — gudų reikalų 
ministeris; Tautos pažangos 
partijos trys: Voldemaars, 
užs. reik, min., Noreika — tei
singumo ir Tūbelis — žemės 
ūkio; Žydų tautininkas Dr. 
Soloveičikas. Krikščionių de- 
mokr. 2 — Draugelis ir Čar
neckis. Krikščionys demokra
tai įėjo į kabinetą ministerių 
ne partijos siunčiami, tad 
partija už .darbus atsakomy
bės nesiima.

(Kauno “Laisvė”)

Anglijoj daroma pienai, 
kaip čia išdalinus 1.500.000 
moterų, kurių tiek yra per
daug, po įvairias kolonijas.

WATERBURY, CONN.

Balandžio 25 d L.D.S. 5 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą pirmą 
vai. po pietų. Prisirašė vienas nau
jas naryg Pranas Gudiškis. Sekė 
yvairių komisijų raportai, po to 
išdavė raportus siųsti delegatai į 
L. D. S. Apskričio suvažiavimą, 
kuris įvyko 18 d. bal. Raportus 
išdavė B. Šilkauskas, P. Gribas 
ir P. Totoraitis. Raportas priim
tas. B. P. Šilkauskas paaukavo 
kelionės išlaidas kp. $2.00. Pirm. 
Jakštvs pranešė, kad jis važiuo
ja į Lietuvą, jo vieton buvo ren
kam pirm. Perstatyta kandida
tais: Cibulskis, Bernotas ir P. 
Gudickis, pastarasis gavo dau
giausia balsų h* likosi kp. pirm. 
Susirinkime risi nariai apgailesta
vo, kad iš mus kuopos išsiskiria 
du veiklus nariai M. Žikus ir Jak- 
štys, kurie išvažiuoja į Lietuvą.

Vietinė L.D.S. kp. išreiškė pa
dėka pirm, už Jo pasidarbavimą ir 
išdavė paliudijimą iš kuopos, taip
gi nutari nupirkti dovaną už $10. 
Nutarta, kad nariams važiuojan
tiems į Lietuvą butų suteikti pa-

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 13 kp. atliko savo už

duotį kas link LDS. Namo pirki
mo bonų.

LDS. 13 kp. turėjo sušaukus 
susirinkimą per atvirutes visus na
rius, bet nežinia dėl ko į šitą at
sišaukimą nariai mažai domos at
kreipia.

Susirinkimai kaip ir visados at- 
sibuna kas mėnuo antram utar- 
ninko vakare. Taip ir ant šito 
susišinkimo, kuris buvo 13 d. bal. 
šaukė valdyba visus per atvirutes, 
bet nevisi atsilankė. Buvo aiškin
ta, kad LDS. 13 kp. turės daug 
svarbių dalykų. Susirinkusieji ge
rai suprasdami, kad šauktas su
sirinkimas per atvirutes yra tiesio
ginis ir teisėtas, taip lygiai kaip 
ir metinis. Taigi visi LDS. kuo
pos nariai turi būti užganėdinti tų 
narių nutarimais, kurie atsilankė 
ant minėto susirinkimo ir svarstė 
visus reikalus. Svarstyta apie 
rengimą teatro, kuris atsibus 2 
d. gegužio. Visi aktoriai gerai 
prie to prisirengę. Pakeltas klau
simas kas link pirkimo namo bo
nų, apkalbėjus nubalsuota, kad 
pirkti LDS. 13 kuopos vardu už 
$25.00.

Atsilankė delegatės tuom tiks
liu, kad tą sąvaitę buvo paskirta 
iš šv. Kazimiero parapijos rinkti 
aukas dėl šv. Agnieškos ligoninės. 
LDS. 13 kp. pagal savo išgalę pa
skyrė iš iždo $3.00. Tą sąvaitę 
buvo renkamos aukos po visą 
Philadelphios miestą tarpe visų 
tautų dėl minėtos ligoninės.

Kviečiami visi LDS. 13 kp. na
riai atsilankyti ant ateinančio su
sirinkimo, kuris bus 10 d. geguž. 
utaminko vakare 7:30. Bus pro
ga išgirsti iš raportų visi svarsty
mai iš praeito susirinkimo ir kad 
kožnas nors po vieną naują narį 
atsivestumet dėl padinimo kp. na
rių. Susirinkimas užsibaigė su 
malda.

CAMBRIDGE, MASS.
• Vyčių vakaras.

Nedėlios vakare bal. 25 d.
ko graži pramoga bažnytinėj sa
lėj. Buvo vaidintas puikus teat
ras “Meilės Paslaptybės’’, drama 
5-se veiksmuose. Šits veikalas y- 
ra visai naujai parašytas, paim
tas iš lietuvių gyvenmo Rusijoje. 
Tai yra vienas iš gražiausių per
statymų lietuvių kalboje. Visi ak
toriai buvo vietinės 18 Vyčių kp. 
Vaidinimas darė malonų ispudį į 
susirinkusius. Visi su atida žiu
rėjo ir klausėsi per 3 vai. Dides
nes roles turėjo ir puikiai atliko: 
J. Tamošauskas ir p-lė O. Šimbo- 
laitė. Ypač ant pabaigos, kada 
Bronislovas nori atimti sau gyvas
tį, didžiai sujudino publiką. Ki
ti aktoriai irgi neblogai vaidino, 
tik daina ne visai gerai išėjo, per 
aukštai paėmė ir matyt, kad ne
visi mokėjo. Taip-gi motinos dra
bužiai buvo netinkami, atrodė 
per jauna. Išėmus mažus truku
mus vaidinimas nusisekė.

Duetą sudainavo “Saulutė te
kėjo” p-lė O. Šimbolaitė ir J. Ka
linauskas. Duetas piano-smuiko 
išpildė p-lės Kasparavičiūtės. Ge
rai išėjo duetas p-lių O. Šimbolai- 
tės ir A Šliužiutės. Žmonių buvo 
pilna salė ir visi buvo užganėdinti.

Vyčių kuopa laimėjo apie 50 
dol. pelno tą vakarą. Tai dėka 
aktoriams už jų pasidarbavimą. 
Yra viltis, kad ir ant toliau* ne
nuleis rankų, bet dirbs naudingą 
ir prakilnų darbą.

Programą vedė J. Naujalis. 
Užbaigoje publika sustojus sugie
dojo Lietuvos imną ir visi išsis-

PHIALADELPHIA, PA.
Padėkones žodis.

Gerb. “Darbininko” redakcija 
ir administracija, tariu nuoširdų 
ačiū už reguliarį siuntimą laikraš
čio “Darbininko” į Lietuvą, ku
ris jau pasiekė brolį. Turiu ne
mažą smagumą nors tiek sušelpęs 
tenai su Amerikos žinomis ir pa
sidalinti jausmais per laikraštį 
ir sulaukęs nuo brolio padėkos 
žodį.

Taigi patarčiau ir kitiems iš
rašyti “Darbininką” giminės ir 
pažystamiems į Lietuvą, už kurį 
bus jie labai dėkingi

K. Driža.
K. Driža gavo laišką iš Lietu

vos nuo brolio Jono. Ištraukos iš 
jo laiško. ,

“Mes esam sveiki, nors nema
žai privargino mus visokiom rek
vizicijom, bet vis dar gal išken- 
tėsim. Artinasi rinkimai į Stei
giamąjį Samią, gal sulauksim ko- kirst? namon kiekvienas nešinąs 
kiog permainos. Mylimas broli 
dėkavojam už laikraščius, kuriuos 
nuo tamstų apturėjom. Labiausia 
dukterys Stepanija ir Marijona 
mėgia skaityti “Darbininką”. At
radę pagarsinta naują knygą lie-

Brockton, Mom. — Stogų 
dengėjai streikuoja, reika
laudami po $1.25 valandoj.

Biuras parodė savo vertę, 
pagelbėdamas šimtus lietuvių 
per visą. šalį. Informacija ir 
pagelba suteikiama kaip gali
ma parsitraukt gimines iš Lie
tuvos, kaip išgaut pasportus, 
kaip pervest žemę Lietuvoje, 
kaip išpildyt legališkus doku
mentus, kad nereikėtų nerei
kalingai važiuot į Lietuvą dėl 
jų išpildymų, ir tt. Biuras 
tą darbą veda savo naujuose 
namuose.

Reikale tik reikia parašyt 
laišką lietuviškai ir gausi 
greitą ir teisingą atsakymą.

Biuras kasdien susineša su 
Raudonojo Kryžiaus vyriau
sioji kvaterija AVasliingtone, 
kuri turi geriausius santikius 
ne tik su įvairiomis Valdžios 
įstaigomis, bet ir užlaiko ats
tovus Euroopje (Lietuvoje, 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kai veikia Kaune).

Ypatingai Biuras 
teikt pagelbą War 
surance klausimais, 
nuojiegumo pensijose, ūkėsvs- 
tės ir naturalizavimo klausi
mais, valstiškos tarnystės ir į- 
statvmdavystės dalykais, 
taip toliau.

Rašant Raudonamjam Kry
žiui nereikia prisiųsti nei pi
nigų nei krasos ženklelių.

Adresuokite taip:
American Red Cross 

Lithuanian Section 
1107 Broadway, 
New York City

Risk In
kare? ne-

Gražus pavasaris neviliotas, ne
prašytas iš nežinomo krašto slap
čia atsilankęs lyg ramumo angelas 
naujais rūbais aprėdė ir musų var
gingą šalelę. Minkštą žemę iš
klojo jaunute žolele tartum švel
nute žalia gelumbe. Medelių nuo
gas šakeles apsagsto tūkstančiais 
spurgų, kurios vienas po kitam 
skleidžiasi į plačius lapus, tartum 
norėdamas vienas kitą pralenkti. 
Vėjaliui aptilus rodos girdi kaip 
soduose ant vyšnių medelių krau
nasi, gvildenasi iš pumpurų kve- 
penti žiedai aprėdydami visas bal
tai it nuotakas. Visa gamta tar
tum prasijuokė. Tik dar negirdė
ti gegutės kukuojant. Nes musų 
tėvynė dar vis sunkiuose varguo
se paskendus.

1 Eik. nors tu sesute gelton
plauke liūdno sodelio pažiūrėti, 
paglamonėk nors tą šakelę, kur 
mėgdavo lakūnai linksmai nutu- 
pią čiulbėti. Lai pasakys ta ša
kelė ką dainuoja lakštutė išlėkus 
į. linksmesnį pasaulio kraštą. Liū
dnai šlama miško medeliai, tarsi 
melsdami pasigailėjmo, nes jų 
vos tik pradėjusias sprogti šake
les laužo ir drasko kanuolių ku- 
lipkos.

Ir Nemunas šį pavasarį šniokš
damas ringuoja tarp kalnų ir gi
rių ošenčių. Užtvinęs nerimsta, 
rūstauja, daužosi j krantus savo 
šaltoms putojančioms vilnimis tar
si grąsindamas priešui nori bėgti, 
apsupti savo šaltomis bangomis 
Lietuvos širdį Vilnių, kurio netik 
Nemunas, bet ir visi Letuvos sū
nūs liūdi ir rauda.

Įtaria Mačiutukė.

Fitchburge ir Lemistere, 
Mass. sustreikavo 250 kar- 
penterių, reikalaudami po 
$1 valandoj.
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Misijos Pranešimai
LIETUVOS ATSTOVYBES 

AMERIKOJE PRANE
ŠIMAS.

Patarimai keliaujantiems 
Lietuvon.

1. Šiandien be jokių didelių 
sunkenybių kiekvienas gali 
gauti pasų arba afidavitų va
žiavimui Lietuvon. Kaip gau
ti šie dokumentai skelbiame 
atskirai nurodymus apie 
išgavimų.

Tuo tarpu gauname 
žmonių nusiskundimų,

pasų

nuo 
jog 

’kaikurie užmoka agentams ar 
šiaip pagelbi n inkams po de
šimt. ir net po kebas dešimtis 
dolerių, kiti verčiami yra im
ti nuo bendrovių šėrų ir tt. Ne
siduokite išnaudoti. Rods už 
pagelbų išgavimui paso ar afi- 
davito užtektų užmokėti du ar 
tris dolerius, jeigu jau žmo
gus patsai nemoka to darbo 
atlikti. Pati viza kaštuoja pen- 
kius dolerius, kitos išlaidos 
taip-pat nurodomos skelbi
muose, Kaip gauti pasas. No
rintieji patįs išsiimti pasus, 
visados gali kreiptis prie 
Lietuvos Atstovybės ir gaus 
nurodymų.

2. Kiekvienas keliaujųs Lie
tuvon privalo būtinai užvizuo
ti savo dokumentus Lietuvos 
Atstovybėje. Neklausykite

patarimų, kad galima važiuo
ti ir be vizos Prancūzijon, 
Šveicarijon ar kitur ir iš ten 
jau gauti patį vizų keliavimui 
Lietuvon. Kai-kurie buvo taip 
išvažiavę ir turėjo daug var
go ir iškaščių, iki galutinai 
gavo tokius leidimus.

3. Važiuoti Lietuvon tuo 
tarpu galima per Angliju, Da
niją, Francūzijų. Kaip girdė
ti, iš Anglijos žadama greitu 
laiku įtaisyti nuolatini laivai, 
kurie vež stačiai į Klaipėdų 
arba į Liepojų, bet tuo tarpu 
nėra dar tas kelias tvirtai nu
statytas. Lygiu būdu ir regu- 
liaris važiavimas per Kopen
hagą nėra dar susitvarkęs. 
Tuo tarpu daromos pastan
gos, kad įtaisius nuolatinų va
žiavimą iš Amerikos stačiai į 
Klaipėdą arba Liepojun, bet 
iki šiol dar toksai kelias delei 
laivų stokos ir kitų priežasčių 
dar nėra galutinai nustatytas. 
Dauguma lietuvių' todėl ke
liauja per Prancūzijų, per uo
stų Šerburgų arba Havru į 
Paryžių, o iš ten važiuoja ge
ležinkeliu per Vokietijų jau 
Lietuvon. Paryžiuje yra Lie
tuvos Pasiuntinybė — (dabar 
jos nauja buveinė Legation de 
Lithuanie, 52 Avenue Klėber, 
Paris). (Telegramoms adre
sas toksai: Lietuva, Paris.

Visiems važiuojantiems per 
Paryžių galima duoti šiokių 
nurodymų:

1) . Lietuviams grįžtantiems 
iš Amerikos Lietuvon per 
Prancūzijų — per Paryžių — 
reikia žinoti, kad atvykus į 
Paryžių ta pat diena toliau va
žiuoti nėra galima delei viso
kių formališkumų ant vietos 
su pasais, kuriuos reikia už- 
reikšti Pasiuntinybėje ir mies
to prefektūroj. Tuos visus for
mališkumus keliaujantiems 

Paryžiuje padeda atlikti tam 
tyčia skiriamas Lietuvos Le- 
gacijos žmogus.

Bagažo draudžiama vežti 
daugiau 80 kilo.

Kiekvienas keleivis privalo 
turėti su savim vienų fotogra
fijų, kurios reikalauja vokie
čių atstovai vizuodami pasus. 
Keliaujančioms moterims sy
kiu su savo vyrais lengviau 
gaunama vizas iš vokiečių, jei 
moterįs tur savo skyrium pa
sų su fotografija.

2) . Iš uostų (Cherbourg or 
Havre) su keliauninkais trau-

kinys ateina Paryžiun į stoti 
St. Lazare (Saint Lazare).

J Lietuvų iš Paryžiaus ke
liaujama ezpresais iš stoties 
“Gare du Nord”. Tad atvy
kus į stotį St. Lazare keliau
ninkams patogiausia išgavus 
savo daiktus iš traukinio ir 
muitinės, gabenti į stotį “Ga
re du Nord” ir čia juos “už- 
čekiuoti” tolesniai kelionei. 
Daiktams gabenti imama ne 
“auto-taxi”, bet tam tikrus 
daiktams vežioti vežimus čia 
pat nuo stoties durių, kaip 
kad Amerikoje vežiojama 
daiktus krokais. Į vienų tokį 
vežimų sukraunama galybės 
visokio keliauninkų bagažo. 
Tos stotįs viena nuo kitos ne 
arčiausia.
giau markių, jei ne dole
riais siųstų, o markėmis.

Apsirūpinus su savo daik
tais — ar tai stotyje “St. La- 
zara” ar “Gare du Nord”, 
kaip kam tinka, lengva čia 
pat tų stočių apylinkėje rasti 
sau viešbutį. Mažesniuose 
viešbučiuose mokama į parų 
vienai ypatai nuo 7 iki 12 fr.

3) . Nėra reikalo visam ke
liauninkų būriui iš viešbučio 
eiti jieškoti Lietuvos Pasiunti
nybės ir kiekvienam nešties 
užreikšti savo pasų. Lietuvos 
Pasiuntinybę lengvai gali at
rasti 1 ar 2 žmogų, išrinktu 
iš viso būrio. Jie gal surinkti 
visų kitų savo kelionės draugų 
ir draugių pasus ir juos atneš
ti Lietuvos Pasiuntinybėm

4) . Iš stoties St. Lazare į 
Lietuvos Pasiuntinybę netoli. 
Pėsčiam kelionės 20 minučių, 
net mažiau. Iš stoties reikia 
čia pat surasti sau šv. Augus
tino bažnyčių ir piečių (PI. St. 
Augustin). Nuo to pleciaus 
dešinėn pusėn eina Boul. Haus- 
sman, jojo tesą vadinas Av. 
de Friedland, ir jaja pareina
ma iki Triumfo Vartų (Avė. 
de Triomphe) ant pleciaus 
(Place de L’Etoile).

Iš to pleciaus beveik prie
šais kitoj pusėj eina gatvė 
Avenue Kleber, o jos name po 
numeriu 52 yra Lietuvos Pa
siuntinybės buveinė. Lietuvos 
Atstovu yra O. Milošas, o Pa
siuntinybės Sekretorium yra 
kun. Dobužis.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

paliūdijimas šių affidtr.Ttų ir 
pasportų vadinasi viza. Už šių 
dokumentų pavizavimų ima
mas Lietuvos Valstybės nau
dai tam tikras mokesnis, bū
tent po penkius dolerius už 
affidavito arba už pasporto 
pavizavimų. Be Lietuvos At
stovybės vizos keliaujantieji 
Lietuvon gali būti visai neį
leisti Lietuvon įvažiuoti.

4. Visi važiuojantieji Lietu
von privalo nueiti pas arty- 
miausį “United Statės Income 
Tas Collector” ir nusinešti 
nuo savo darbdavio laiškų, jei 
jis galima gauti, kuriame bus 
parodyta kokį uždarbį turėjo
te 1917, 1918, 1918 ir 1920 m. 
Tuomet Income Tas Collec- 
tor išskaitys kiek reikės užsi
mokėti mokesnių ir užmokėję 
tų mokesnį, gausite paliudy
simų “Certificate of Comp- 
liance with the Income Tas 
Law”. Negalintieji pristaty
ti tokio laiško, privalo kito
kiais būdais prirodyti, koksai 
buvo jų uždarbis ir jeigu rei
kės kas mokėti užsimokėti. Be 
šio paliudijimo negalima išva
žiuoti, o mėginę be šių paliu
dijimų išvažiuoti būna nelei
džiami ir net baudžiami už 
pasislėpimų nuo šio mokesnio.

5. Be Lietuvos Atstovybės 
vizos reikia gauti viza ir nuo 
tų Valstybių Konsulų, per ku
rias Lietuvon važiuojama.

, Važiuojant per Prancūzijų — 
Prancūzų Konsulio, per Ang
liją — Anglų Konsulio ir tt.

neužlaiko pas savę šių affida
vitų ir grųžina juos į savaitės 
laikų tam pačiam agentui, 
kursai yra surašęs prašymų. 
Nuo šio valdininko ir reikia 
atsiimti tasai affidavitas. Ga
vę nuo šio agento affidavitų, 
parašykite patįs arba pas no
tarų ar agentų ant tam tikro 
blanko prašymų Lietuvos At
stovybei užvizuoti ir prilipdy- 
kite vienų fotografijų ant to 
prašymo ir pridėję prie to pra
šymo patį affidavitų ir užviza- 
vimui mokesnį 5 dolerių, siųs
kite tų visų Lietuvos Atstovy
bei Washingtonan. Jeigu ne
bus surasta ypatingų kliūčių 
važiavimui Lietuvon, Lietu
vos Atstovybė nevėliau kaip į 
tris dienas grųžina nurodytu 
adresu affidavitų, uždėjus ant 
jo savo vizų. Nors vienų foto
grafijų pasilaikykite kelionei.
m. Nurodymai kaip gauti 
pasportus Amerikos pilie-

METINĖ-S PRAKALBOS!
-----------Rengia----------- .

ŠV. VINCENTO VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTE 
ATSIBUS

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 9 DIENĄ 1920
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SALĖJE,

26 Lincoln Street, Brighton, Mass.
Prasidės 2 vai. po pietų.

Tai-gi Broliai ir Sesutės nepatingėkite ateit ant minėtų 
prakalbų. Yra užkviesti garsūs kalbėtojai, išgirsit daug nau
dingų dalykų, taip-pat užprašytas ir benas, mažos mergai
tės deklamuos.

Tų dienų nauji nariai įstojantieji į viršminėtų Draugijų 
bus priimami UŽ PUSĘ ĮSTOJIMO.

NARIAMS PRANEŠIMAS.
Tų dienų bus Dr-jos Šv. Mišios 9 vai. ryte L. R. K. bažny

čioje Cambridge. Visi nariai turit pribūt 8 vai. ryte Bažny- 
tinėn Svetainėn. Nepribuvusieji bus nubausti.

Kviečia Komitetas.

v*

II. Nurodymai kaip išgauti 
Affidavitai.

1) Lietuvos piliečiai, norį 
išgauti affidavitus važiavimui 
Lietuvon, geriausia tesikrei-

čiui, važiuojančiam 
Lietuvon.

1) Norint gauti pasportų 
reikia kreiptis prie artimiau
sios raštinės Suvienytų Vals
tijų Teismo (Clark’s Office of 
the United Statės Court). Gy
ventojai apielinkėse New 
Yorko gali paduoti aplikacijas 
ir gauti pilnų informacijų pas 
specialį pasportų agentų mui- 
tinyčioje, (Special Passport 
Agent at the Custom House). 
Kituose miestuose aplikacijų 
blankos ir informacija yra 
gaunamos Suvienytų Valstijų 
Teismo raštinėse.

2) Yra geistina kad važiuo
jančiojo nurodymai su kokiais 
reikalais jis važiuoja į užrube- 
žį būtų paremti dokumentą-

ji tik pervažiuoti per Lietuvų 
į Rusijų ar į Lenkijų, bei pe
reiti frontų ar demarkacijinę 
linijų turės išgauti specijalius 
leidimus iš Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministerijos, pasų 
skyriaus, ir iš Generalio šta
bo.

Jonas Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

ŠIŲ SKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškines popieros ir 
konventų.

LENKAI BRIAUJASI 
UKRAINON.

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
lais meldžiame dabar kreip
ties šiuo antrašu:

NURODYMAI APIE PAS
PORTŲ IR LEIDIMŲ IŠ
GAVIMĄ VAŽIAVIMUI 

IŠ AMERIKOS LIE
TUVON.

pia stačiai prie Lietuvos Ats- j PŲP^rodymais nurodan- 
tovybės Washingtone, ir iš 
ten gaus reikalingų blankų ir 
nurodymų kaip ir kas reikia 
darytu Žinoma, kas nori 
gali atsikreipti ir prie įvairių 
vietos agentų, kurie užsiima 
pasportų išrūpinimu ir kurie 
gali suteikti reikalingų blan
kų. Reikia turėti du blanku 
“Affidavit of Identity and 
Nationality in lięu of a Pas
sport for the Departure of 
Lithuanians from the United 
Statės”, paskui du blanku su
rašyti prašymui arba aplikaci
jai prie Statė Departamento, 
toliaus prašymo formų affida- 
vito užvizavimui. Be to rei
kia nusiimti mažiausia šešias 
ant minkšto popierio fotogra
fijas. Patartina kelionėje tu
rėti tų pačių fotografijų dar 
kelias, nes jos gali būti rei
kalingos visokiems paliūdiji- 
mams Prancūzijoj ar Vokie
tijoj, jeigu per jas važiuosite.

2) Turėdami fotografijas ir 
blankus, paimkite du blanku 
Affidavit ir mažiausia dvi fo
tografijas, nusineškite jas pas 
Notarų arba Advokatų, kursai 
prisiekdinęs Jus išpildys tas 
blankas ir prilipdys fotografi
jas prie affidavitų. Ant foto
grafijos reikės patiems pasira-

• v

kaip ir 
neturin-

Lietuvon

I. Bendros Taisyklės.
1. Visi Amerikoje gyvenan

tieji Lietuvos piliečiai, lygiai 
kaip jau ir patapę Suvienytų 
Valstijų pilnais piliečiais, ga
li važiuoti Lietuvon jeigu ten 
tur svarbius ūkio, prekybos
ar asmens reikalus. Pilnais pi- šyti. 
liečiais yra skaitomi tiktai tie, 
kurie yra gavę pirmas ir ant
ras pilietybės popieras. Tu
rintieji tiktai pirmas popieras 
skaitosi Lietuvos piliečiais, ir 
gal gauti leidimų važiuoti to1- 
mis pat taisyklėmis, 
visai jokių popierių 
tieji.

2. Važiuojantieji
Lietuvos piliečiai ir pilietės 
tur išgauti vietoj pasportų 
affidavitus važiavimui Lietu
von, o visi patapę pilnais Su
vienytų Valstijų piliečiais tur 
gauti iš Amerikos Vyriausy
bės tam tikrus pasportus.

3. Kaip gavę vietoj pasporto 
affidavitus, taip ir išgavę A- 
merikos pasportus tokiai ke
lionei Lietuvon privalo šiuos 
dokumentus paliudyti Lietu
vos Atstovybėje Washingtone, 
703—15th St, N. W. Toksai

3) Šiaip išpildytuš affidavi- 
tus ir dvi savo fotografijas 
nusineškite pas vietos “Per- 
mit Agent”, kursai surašys 
tam tikrų prašymų arba apli
kacijų dviejuose ekzemplio- 
riuose į Valstybės Departa
mentų ir drauge su affidavi- 
tais išsiųs į Štate Departamen
tų Washingtonan. Paprastai 
Šių prašymų blankai yra pas 
tuos agentus, bet jeigu nebū
tų, reikės savo nusinešti. To
kiais Permit Agentais yra Im- 
migrant Inspector, United 
Statės Commissioner, United 
Statės District Attorney arba 
Clerk of the United Statės 
District Court. Šių valdinin
kų adresai arba gyvenimo vie
ta galima sužinoti by kokioj 
valdžios įstaigoje.

4) Kiek mums žinoma, Val- 
stylbės Departamentas ilgai

I čiais, kad jam yra neatbūti
nai reikalinga išvažiuoti. Pa- 
vyzdin, jeigu yra važiuojama 
sutvarkyti ūkio nuosavybės 
reikalai, tai yra patartina pa
duoti sykiu su aplikacija vi
sus laiškus iš Lietuvos kurie 
nurodo mirtį savininko ūkio, 
važiuojančiojo sanryšį arba 
inpėdinystę prie turto, ir tt.

3) Užmokestis už pasportų 
yra vienas doleris, kuris turi 
būti užmokėtas kartu su pada
vimu aplikacijos. Šie pinigai 
eina į Statė Departamentų. 
Apart šios užmokesties reikės 
apmokėti Teismo klerkui pas 
kurį bus padaryti “Affida- 
vits” ir prisiegos. Tas taip
gi kaštuos apie vienų dolerį.

4) Jeigu su aplikantu keti
na keliauti pati arba mažame
čiai vaikai, tai atskira pas- 
porto nereikia, bet jų iotogra- 
fijos lygiai kaip ir pačio apli- 
kanto turi būti priduotos su 
aplikacija.

5) Ant visų aplikacijų turi 
būti aiškiai pažymėta kad pas- 
portas yra imamas į Lietuvų 
(Lithuania), taip-gi tos šalys 
turi būti pažymėtos per kurias 
yra manoma važiuoti.

6) Gavus pasportų jis pir
miausia turi būti pasiųstas 
Lietuvos Atstovybei Ameri- 
koje, Washingtone, (Repre- 
sentative of Lithuania in Amp- 
ria£ 703—15th St., N. W., 
Washington, D. C.) dėl užvi- 
zavimo. Pasoprtui pargrįžus 
iš Washingtono, jis turi būti 
pasiųstas arba nuneštas pas 
visus konsulus per kurių šalis 
yra manoma važiuoti ir kurių 
šalių vardai yra suminėti ant 
pasporto. Turint visų konsu
lų užvizavimų, pasportas tin
ka kelionei.

Pastabos: 1) Yra patartina 
pasiimt su savim kelias savo 
fotografijas, tokias pat kaip 
prie pasporto, nes nekuriose 
vietose Europoje vietinės val
džios duodant leidimų perva
žiuoti tankiai reikalauja va
žiuojančiojo paveikslų.

2) Visi Lietuvos Atstovybės 
vizuoti pasportai tinka įvažia- , 
vimui į Lietuvų. Bet norintie-

Ali j antai savo suvažiavi
me laikytame San Rėmo, I- 
talijoj, matyt nutarė leisti 
lenkams briautis Ukrainon 
išvaryti iš ten bolševikų. 
Nes kaip tik alijantų konfe
rencija pasibaigė, tai tuoj 
prasidėjo lenkų ofensyvas. 
Išrodo, jog ukrainiečių va
das Petlura yra kokių ten 
sutartį padaręs su lenkais. 
Lenkai gal turės pasiseki
mų iki neparodys savo dan
tis ukrainiečiams. Dabar 
lenkai briaujasi ir nori pa
imti Odesą. Užėmę tą mies
tą atidarytų kelią pirklybai. 
Tas rūpi Franci j ai ir lenkų 
žygį Franci j a remia viso
mis išgalėmis. Franci j ai
labai rūpi Ukrainos kvie
čiai, nes 
gabentis. Pigiausia jų ga
lėtų gauti iš Ukrainos. 0- 
desai esant lenkų ar ukrai
niečių rankose, kviečių 
benimui Francijon ir į 
tas Europos valstybes 
lias atsidarytų.

• v

Franci j a turi jų

ga- 
ki- 
ke-

✓

A. L. R. K. Federacijos
Sekretorijatas,

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

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.

vakarinių mokyklų, 
gali mokintis angliš- 
didinasi visose apy-

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. Miesto Amerikanizacijos 
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.

*
Massachusetts’o švietimo Departamento

IMIGRACIJOS
- IR 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 nuo 9 iki 5 vai. Subatomis nuo 9 
iki 12 vai.

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

seredomis ir ketvergais nuo 7 iki 9 vai. vak.
610 Purchase 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.
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PASPORTAI LIETUVON VELTUI!
Del patarnavimo važiuojantiems Lietuvon mes sutvėrėm speciališkų depar
tamentų prie CENT. B. LIET. BANKO.,
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtų departamentų po žemiau pa
duotu antrašu.
Nemėtykit pinigų bereikalingai, žmogus nevertas auksino kuris nemoka su
taupant.

------------- A T Y D A I-------------
MŪSŲ AGENTAS APSAUGO NEW YORKE KIEKVIENĄ KELIAUJAN
TĮ NUO VISOKIŲ APGAVIKŲ. Manantieji važiuoti Lietuvon užsisakykite 
laivokartes išanksto pas mus.
Pranešam visiems mūsų klijentams kad lig šiol pinigų siuntimas Lietuvon bu
vo apsunkintas, todėl kad Lietuvoje nebuvo tam tikrų bankų katros užsiėmė 
tais dalykais . Dabartiniu laiku Lietuvos padėtis eina geryn, tad ir mes patar- 
nausim geriau. Mūsų moto buvo seniau ir dabar yn kad patarnavus Lietu
viams sąžiningai ir greitai.

' ’ . T ' . '' '* ' ' ii f.

PUSE MELIONO Vokiškų markių pasisekė nupirkti pigiai todėl šiandien mes 
parduodame pigiau negu kas nors, nežiūrint kad markių kaina pakilo.
Su visais reikalais kreipkitės sekančiais antrašais:

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
CENTRAS: ' SKYRIUS:
32-34 Oross St, Boston 16, Mass. 366 W. Broadway, So. Boston 27, Man.

/

X. .

■



žinot

EIGOS NAMAS ARBA HO

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ

244 W. BRO ADWAY,

Utarninke bus Moterą Są
jungos 13 kp. susirinkimas.

K. Česnulį,
A. F. Kneižį,
A. Šapai j,
J. Jakubauską, 
M. Versiacką,
P. Varakulį.

Turiu 
mel- 
Ona

Nedėlioj po pietų Bostonas 
buvo ledais bombarduotas iš 
dangaus.

Altoriaus vaiką vakaras pe
reitą nedėlią laabi gerai pavy
ko. Programas puikiai buvo 
išpildytas. Ketinama tą pro
gramą atkartoti.

LAISVAMANIAI NENORI 
BENDRO DARBO.

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

45 Bronifield St., 
Boston, Mass.

Sekretorius,
D. Antanavičius.

Antanas Krikščiūnas, 
454-9 St.,

MiTtfaukee, Wis.

Pirmininkas,
P. Petrauskas.

nimą etc. 
Company, 1333-43 S. 
Avė., Chicago, M.

T«i. So. Boaton 270

DR. JOHN MicDONNELL, M. D
Galima taiiialbtti ir Urtaviitbai

Ofiso valandos:
Ryt ūš iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Reikalingas mokinys, pagelbi- 
ninkas aptiekoriaus arba Šiaip 
jaunas vaikinas, kurs norėtų mo
kintis aptiekorystes. , -

Atsišaukit tuojaus.
K. ŠIDLAUSKAS 

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

Paieškau brolio Kazimiero Stro- 
lio, Suvalkų rėd., Merijampolės 
apskr. Igliaukos parap. Meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu:

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

Paieškau Antano Duboso, ku
ris yra pabėgęs į Lavrence. 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.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread Si., PMaddpfa, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M.

N^laBemia iki 4 ne pHta. *

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. 
Parūpinanti išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam 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 j musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. B AR TAŠIUS,
498 Washington Street, New York City.

ŽIŪRĖK, SKAITYK, GALVOK.
Nepraleiskit progos, nes pana

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

321 Lincoln Avė., 
Rockford, III.

Paieškau savo švogerio Mateu- 
šo Kriviko, gal permainęs savo 
pavardę į Mateušas Sebestinas Su
valkų rėdybos, Kalvarijos apskr. 
Simno valšč. Antelių parap. Mete- 
likos kaimo. Turiu svarbi; reika
lą. Jis pats ar kas apie jį 
kreipkitės šiuo antrašu:

Pranas Gardžulis, 
2097 Turmen St.

Cleveland' Ohio.

9. Ištraukimas pinigą iš 
Bendro Komiteto iždo gali bū
ti padarytas tik nutarimu ir 
parašais ant čekių Valdybos 
Bendro Komiteto susidedan
čio iš atstovą visą dalyvau- 
jančių Tag Day srovių t. y. 
Pirm., sekr., ižd., ir iždo 
globėją. Praėjus sutartam lai
kui pinigams esant* neišsiųs
tiems Katalikių Vienybė turi 
teisę viena išsiųsti tuos pini
gus pagal sutarties.

10. Visus pinigus persiun
tus Lietuvos Valdžiai nevė- 
liaus kaip mėnesis po Tag 
Day Bendras Komitetas nu
stoju savo originalės galės ir 
turi likviduotis. Nuo tos die
nos vardu to Komiteto jokio 
tolimesnio darbo varyti nega
lima.

Reikalinga mergina dirbti Re- 
storante. Gera užmokestis, dar
bas ant yisados. Atkins Lunch 
Room, 81 Sawtelle Avė. ir 115 
Ames St. Montello, Mass.

Tel. 8012.

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

Paieškau brolio Juliaus Krase- 
lio, Kauno rėd. Beitigalos parap 
Getgaudu kaimo, pirmiau gyve
no Bridgeport, Conn. Dabar ne
žinau kur. Jis pats ar kas kitas 
atsišaukit, nes turiu svarbų rei
kalą. Yra moteris mirus Lietu
voj, liko vienas vaikas.

Kazimieras Kreselis,
40 Woodland St., 

New Britain, Conn.

13. Paskutinis ir galutinas 
susitarimo susirinkimas turi 
būti subatoje 1 d. gegužio.

14. Nesusitarus sulyg Ka- 
taliką Vienybės priimtą sutar
čių išrinkti atstovai privalo 
atšaukti Kataliką veikėją var
dus pranešant kad Tag Day 
darbas yra varomas tik vienos 
srovės, o ne visą Bostono lie
tuvių.

Tą patį padaryti ir visai Ka
taliką visuomenei. Kataliką 
Vienvbės Valdvba:

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

Mikolas Zarkauskas, 
128 Bowen Street,

So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass.
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550„Medford St.,

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

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

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nno 2 iki S po piet. N no 7 Iki 8 vakare 

509 W HOADWAYCor. ST SO. BOSTON 
Tel 502 S. B.

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, grušių, pyčių, slyvų, 
agrastų, aviečių; 2 karvės, vie
nas arklys ir labai graži vieta. 
Nueiti iki karui 5 minutas, iki 
stoties 8 minutas o į miestą Brid- 
geivater 20 minutų; 4 čeverykų 
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
rašyti.

Frank Znotin,
108 Compart St., 

Bridgeivater, Mass.

Per Lietuvių Prekybos Ben
drovę išvažiuoja į Lietuvą 
Gegužio 11, laivu “Leopaldi- 
na” Liudvikas Milius iš 
Brighton, Mass. Gegužio 12 
laivu “France” išvažiuoja se
kanti: iš So. Boston, Mass. 
Juozas Laniauskas, Pranas 
Baltušis, Juozas Sauliunas, 
Juozas Ambrutis. Iš Norwood, 
Mass., Petras Kulešius, Anta
nas Kreivis, Mikolas Šarka, 
Mataušas Jovaišas, Jonas Pi- 
leckas. Pilipas Jenulevičius 
iš Brookline, Mass.

AUTOMATIŠKAS PLAUKŲ 
KIRPIMAS.

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

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

Iškirpk šitą pagarsinimą 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. Bos 416,
Munising, Mich.

11. Šiais pamatais Lietuvių 
R. K. Vienybė So. Bostono su
tinka įeiti į Bendrą darbą, tam 
nuskina ir pilnai įgalioja sa
vo atstovus dėl veikimo ir ta- 
rimosi su kitomis srovėmis, 
sau teisę pasiliekant atšaukti 
ir pakeisti tuos atstovus, ku
rie nuomonėje L. R. K. Vie
nybės nepildyš šią sutarčių.

12. Kataliką Vienybės susi
rinkimas išrenka ir įgalioja 
tartis ir veikti Tag Day rei
kale šias 6 ypatas:—

IR GERIAUSIA J
LIETUVIŠKA į

APTIEKA. į
Sutaisau receptus su didžiau- f 

šia atida, nežiūrint, ar tie re- ' 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- « 
ktarų. Tai vienatinė lietuviška ■ 
aptieka Bostone ir Massachu- ( 
setts valstijoj. Gyduolių galit / 
gaut, kokios tik pasaulyj yra J 
vartojamos. Galit reikalaut per J 
laiškus, o aš prisiųsiu per ei- 
presų. J

K. ŠIDLAUSKAS, t
Aptiekorius ir Savininkas ' 

f 
226 Broadway, kamp. C St., ;

South Boston, Mass. 4 
Tel. S. Boston 21014 ir 21013 3

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,

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 Sim. 
Jakučionio. Pradžioj karo gyve
no Pittston, Pa., Yukermen, Pa. 
5 ir 7 Ohio St. Jie patys ar kas 
kitas atsišaukit šiuo antrašu:

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

Mes ir šiems metams parūpinome puikią 
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:

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

' Valandos Nedaliomis

(Paskelbimas)
KUR TRINERIS TEN 

SVEIKATA.
Tas priežodis yra teisingas 

net aršiausiuose atsitikimuo
se. Mr. A. F. Fencl, anglia- 
kasis iš Gallovay, W. Va. ra
šo mums vas. 15 d. 1920 m. 
“Dėlei gerą pasekmių, kokias 
duoda Trinerio Amerikinis E- 
liksiras iš Kartaus Vyno, aš 
patarčiau jį visiems angliaka
siams naudoti nuo užkietėji
mo vidurių, galvos skaudėji
mo, pilvo gėlimo, etc. paei
nančią nuo Ijlėdingo oro mai- 
nose arba pergreit sugrįžus iš 
darbo, pinu negu jie apsivalo 
nuo dulkią bei dują. Trinerio 
Amerikinis Eliksiras iš Kar
taus Vyno sudrttina ir užlai
ko sveiku mane ir mano brolį, 
taipgi kitus, 'kuriems' pata- 
rau tą vaistą, panašiai prane-. 
ša”. Jei Trinerio vaistas pa- 
gelbsti panašiose aplinkybėse, 
tai jo - pasekmės normaliame i 
stovyje turi būt kogeriausios. I 
Reikalauk pas savo aptieki-, 
ninką, ar vaistą pardavėją, Į 
taipgi Trinerio Linimento, ku-' 
ris labai gelbsti nuo reumato, 
neuralgijos, pasitęsimą, suti- 

Joseph Triner 
Ashland

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

Priėmimo vai.:
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Alleghery Avė., 

Philadelphia, Pa.

Laisvamaniai su savo nute- 
riotu komitetu neva rengiasi 
prie Tag Day, bet viskas ro
do, kad jiems pirmoje vietoje 
rūpi plūsti, dergti katalikus, 
varyti savo srovinį biznį, negu 
tikras darbas. Neva buvo 
priėmę kataliku vienybės nu
tarimus, bet tik tam, kad čia 
pat ją nesilaikyti. Pasirodo, 
kad nuteriotas komitetas, 
kurs neturi visuomenės jokio 
pasitikėjimo norėjo vadovau
ti, komandavoti visiems. “Nu- 
teriotą Draugą” susirinki
muose ir prakalbose tik plūdi
mai ir dergimai. Taip anta- 
gonizuodami aiškiai rodo ne
norą susitarimo. Bet “katali
ką vienybę” neva kalbina, 
kad dėtųsi. Pereitą pėtnvčią 
“Kataliką vienybė” savo su
sirinkime išnaujo išstatė savo 
išlygas. Jos turėjo būt suba- 
toj “nuteriotą draugą” pri
imtos ar atmestos. “Nuterio- 
ti draugai” vilkino pasitari
mą iki vėlumos ir pagalios nei 
prie nieko neprieita. Išlygos 
buvo šitokios:

Lietuvių R. K. Vienybė, at
stovaujanti organizuotą Lie
tuvių R. K. visuomenę So. 
Bostone, savo susirinkime 
laikytame Šv. Petro salėje 
Banlandžio 30 d. 1920 apsvar
sčius reikalą auką rinkimo 
per Tag Day pagelbai našlai
čiams Lietuvoje ir tiems rei
kalams kokiems Lietuvos Val
džia skirs, priėjo prie šią ga
lutini; išvadą ir nuosprendžio:

1. Lietuvių R. K. Vienybė 
mato didelį reikalą tokią pa
šalpą organizuoti per Tag 
Day renkant aukas gatvėse ir 
einanti stubas.

2. Lietuvių R. K. Vienybė 
trokšta kad į šį naudingą dar
bą įeitą visą srovią ir pažiūrą 
žmonės.

3. Lietuvių R. K. Vienybė 
reikalauja kad sutinkančios 
srovės šį darbą dirbti sutver
tą naują vieną bendrą komite
tą demokratingu keliu duo
dant kiekvienai srovei repre
zentaciją ir išrinkti savo val
dybą tame komitete.

4. Tame komitete Lietuvių 
R. K. Vienybė reikalauja turė
ti pilną reprezentaciją ir iš
rinktoje visoje valdyboje iš 
savo atstovą po vieną asmenį. 
Ta pačią -teisę L. R. K. Vieny
bė pripažįsta ir kitai srovei ar 
srovėms.

. 5. Tokiu būdu išrinktos iš 
srovią valdybos bendrame su
sirinkime pasiskirsto vietas ir 
priedermes.

6. Visas darbas prisiruoši- 
" mo prie Tag Day auką rinki

mas, pinigą globojimas bus 
daromas tiktai pilnu bendro 
komiteto nutarimu.

7. Visi surinkti pinigai eis į 
vieną iždą ir į tokį banką ko
kį nužiūrės Bendras Komite
tas kur juos prižiūrės ir glo
bos Bendro Komiteto Valdy- 

•ba susidedanti iŠ atstovą nuo 
visą srovią.

8. Visi pinigai surinkti per 
Tag Day turi būti išsiųsti Lie
tuvos Valdžiai ne vėliaus kaip 
10 dieną po Tag Day, gi •pi
nigai kurie įplauktą po Tag

Paieškau pusbrolio Antano An 
drukaieio (Andrulevičiaus). Gyve 
na Pennsylvania valstijoj, 
svarbų reikalą iš Lietuvos, 
džiu atsišaukti šiuo adresu : 
Sidabrienė po tėvais Vaitkevičiū
tė), 28 Vale St., Woreester, Mass.

Paieškau savo sunaus Antano 
Kasparo. Jau senas laikas kaip 
persiskyrė ir nežinau kur. Turiu 
labai svarbų reikalą, jis pats ar 
kas apie jį žinot prašau pranešt, 
kas praneš, gaus dovaną.

Kazimieras Kasparas,
321 Lincoln Avė., 

Rockford, III.




