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Galutinos rinkimų pasekmės: Krikščionių Demokratų 59, 
socijalistų liaudininkų 29, socijal-demokratų 13, žydų 6, len
kų 3, vokiečių 1, darbininkų sąrašas 1.
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(Gal būt čia ištikrųjų nėra galutini rinkimų rezultatai. 

Pavyzdžiui Raseinių apskrityje, kaip Kauno “Laisvė” num. 
77 ir 78 rašo, tai dėl socijalistų suktybių rinkimai nukelta į 
bal. 21 ir 22 d.)

VISI ŽINOKITE, jog iš “Darbininko” galima gauti lai
kraščių iš Lietuvos. Už dolarinę gausite 20 ekz., už 50c. 
(stampomis) 10 ekz. žinokite, jog juose rasite labai indomių 
žinių.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Velykii pirmą dieną Pa
nemunėje buvo mitingas. 
Vienam kalbėtojui baigiant 
prakalbą sušukus Tegyvuo
ja nepriklausoma Lietuva, 
Tegyvuoja Steigiamasis Sei
mas, žmonės šaukė valio, o 
keli socijalistai švilpė.

Kairys Lietuvos socijalis
tų vadas per Švč. Marijos 
Sopulingos atlaidus Vyžane 
kalbėjo miniai, ragino bal
suoti už socijalistus, nuda
vė esant katalikų draugu, 
peikė katalikus kam jį be
dieviu vadina. Paskui Ute
nos parapijoj po kaimus 
landžiojo, ' piršdamas soci
jalistų kandidatus.

Velykų dieną Vilkavišky
je kalbėjo buvusieji bolševi
kų komisarai Bielskis ir 
Pakalka. Gyrėsi socijalis
tai įvesią rojų, jei juos žmo
nės rinks seiman. Darbinin
kai norėjo atsiliepti, balso 
negavo. Bet pasitaikę kun. 
Dambrauskas, kuriam neiš
drįso neleisti kalbėti. Po 
jo kalbos minia iššvilpė so
cijalistus.

• v

Naumiestyje socijalistai 
buvo sušaukę mitingą, kur 
kalbėjo jų vadas Požėla ir 
kiti. Bet atsirado krikščio
nių demokratų kalbėtojų, 
kuriems minia pritarė ir vi
są socijalistų mitingą pa
ėmė savo pusėn.

Viduklėj priešseiminėse 
agitacijose socijalistai grie
bėsi razbaininkiškų priemo
nių. Kitų partijų žmonėms 
užsimanė neleisti kalbėti. 
Vieną syk krikščionių de
mokratų kalbėtoją nustūmė 
nuo kalbėjimo vietos ir žvė
riškai draskė. Po to bandė 
kalbėti kitas kalbėtojas. 
Tam socijalistai atkišo re
volverį ir suriko: “Jei kal
bėsi, čia pat užmigsi”. Tuo
met tas krikščionių demo
kratų kalbėtojas buvo su
muštas. Kiti socijalistų 
pakalikai buvo prisidėję ki- 
šenius akmenų. Milicija 
neįstengė tvarkos užlaikyti. 
Vienok po dviejų valandų 
galvažudžiams socijalistams 
išsiskirsčius buvo galima 
tęsti mitingą. Žmonės vi
sokio luomo labai pasibiau-

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams 
Bostone ir apylinkėj m. 
Užrubežyj metams

“DARBININKAS, 
242-244 W. Broadway,

South Boston, Mass.

$4.00 
$5.00 
$5.00
99

TeL So. Boston 620.
KETVERGAS, GEGUŽIO 6 D KAINA 4 CENTAI.

Darbininkų reikalai.
BŪSIĄS ILGAS 

STREIKAS.

I

re j o socijalistų razbainin- 
kiškumu.

Šakiuose socijalistai prieš
rinkiminių prakalbų nega
lėjo surengti. Bandė, bet 
nepavyko.

Pompėnuose per mitingą, 
kurs buvo sušauktas rinki
mų į Seimą reikale, valstie
čių Sąjungos nariai pasižy
mėjo pagalių svaidymu į 
minią. Į socijalistinę “val
stiečių sąjungą” subėgo tie, 
kurie pirma bolševikams 
tamayo. Nežiūrint į “pa- 
galininkų” trukdymus kr.- 
dem. mitingas gerai nusise
kė, o visi įsitikino ko verti 
socijalistai, kurie pagaliais 
svaido į mitinguojančius.

Gardino gubernijoj len
kai uždarė gudų mokyklas 
ir Gardine uždarė gudų 
gimnaziją.

Lenkai nuginkluodami gu
dų pulką, kurs tarnavo Lie
tuvos armijoj, padarė nuos
tolių už 1.500.000 markių. 
Prigelbstint anglų misijai 
Kaune Lietuvos vyriausybė 
atgavo tą turtą.

Pašto, Telegrafo ir Tele
fono valdyba įvedė Kražių- 
Kelmės ir Tauragės-Šilalės 
liniją. Akmenėje įsteigta 
telefono susisiekimas, 
sėtuose įsteigta paštas.

Du-

So.A. Rimka, būdamas 
Bostono “Ateities” redak
toriumi, prikišo kun. F. 
Kemešiui, būk jis per išpa
žintį atkalbinę j ąs vaikus 
nuo 
“Darbe” prikiša Lietuvos 
kunigams būk, jie “naudoja 
ir išpažinties paslaptį, liep
dami, kaipo atgailą už nuo
dėmes, balsuoti už jų parti
ją” ir tt.

• v.

“Gabijos”, dabar

x Nuo bal. 1 d. visose gele
žinkelių stotyse priimama 
privatinės telegramos.

Prie visų geležinkelių sto
čių įsteigti pilni pašto sky
riai — pardavinėjama kra- 
saženkliai, apdraudžiami 
lyriškai ir tt.

Sleževičius, socijalistų

WORCESTERIO, MASS. KATALIKŲ SPAU DOS PLATINTOJAI. 
Nuo kairės į dešinę: Kaz. Senkus, Juzė Leonaitė , kun. J. Čaplikas, kun.

Jakaitis, kun. L. Kavaliauskas, Tarnas Migauskas, Jieva Griškienė, I. Karbe- 
liutė. O. Landžiuvienė, Miliunaitienė, K. Juškienė, I. Ročkienė, M. Liutkevičiu- 
kė, Tautkienė, K. Mitrikienė, F. Mankus; M. Elkienė , A. Zubavičienė, P. Pui- 
šis, J. P. Vaitkus. J J .

J.
J.

liaudininkų demokratų va
das rinkimo agitacijos me
tu sunkiai sirgo ir negalėjo 
važinėti su prakalbomis.

Greitu laiku bus įsteigta 
pašto skyriai tuose valsčiuo
se, kur jų dar nėra.

Nuo bal. 1 d. priimami 
pašto skyriuose siuntiniai 
iki 5 kilogramų sunkumo.

CUKRAUS PRODUKCIJA 
LOUISIANOJE.

Washington, balandžio 26. 
Per 1919 metus Louisiana pro
dukavo 242,000,000 svarų cuk
raus, sulyginant su 561,800,- 
000 svarais 1918 metais, 487,- 
200,000 svarais 1917 metais ir 
607,800,000 svarais 1916 me
tais. Dvidešimts dvi cukraus 
plantacijos produkavo tik 2,- 
510, galionų sirapo, sulygi
nant su 10,793,000 galionais 
1917 m. Visa Louisianos val
stija 1919 metais produkavo 
tik 3,672,000 galionų sirapo. 
Rudo sirapo (molasses) pro
dukcija 1919 m. buyo 12,991,- 
000 galonais sulyginant su 
28,049,000 galionais 1918 me
tais, 30,728,000 galionais 1917 
m. ir 26,154,000 galionais 1916 
m. Skaitlinės buvo šiandien 
išduotos Suv. Valstijų Agri
kultūros Departamento, Bu- 
reau of Crop Estimates.

1919 m. Louisianos cukraus 
pjūtis buvo trumpiausia nuo 
laikymo skaitlinių, 
mai buvo pasekmės 
sėklų, negero oro ir 
darbininkų.

v •

Keblu- 
prastų 
stokos

Laukiama permainų Len
kijos kabinete. Socijalistai 
reikalauja taikos ir vietų 
valdžioje. Grafas Adam 
Tamovski, kurs e1916 m. 
buvo Austrijos ambasado
rium atsiųstas L Suv. Vals
tijas ir nebuvo priimtas bū
siąs premieru ir užsienio 
reikalų ministerių.

• «. z

Tautų Lygos konferenci
ja būsianti gegužio 14 d. 
Ryme.

FANATIKŲ DARBAS.

Prieškatalikiškų fanati
kų netrūksta tarpe ameri
konų. Jie, vienok, buvo 
nutylę, kuomet ėjo karė. 
Pri eška ta.1 i kiški fanatikai 
turi organizaciją, kuri va
dinasi Sons aW Daughters 
of Washington. Viename 
savo mitinge New Yorke or
ganizacijos prezidentas Jay 
W. Forrest savo “spyčiu- 
je” pasakė:

“Jei žmogus tau pasisako 
esąs kataliku, tai tu gali bū
ti tikras, jog jis yra blogas 
Amerikos pilietis”.

Tą jam pasakius pasitai
kiusieji ten būti du katali
kai nepakentė to įžeidimo ir 
atsiliepė. Jiedu buvo su
areštuoti, bet buvo tuoj pa
leisti.

Dabar, kuomet artinasi 
įvairūs rinkimai, tai fana
tikai rūpinasi, kad kandi
datais nebūtų paskirti kata
likai ir kad jie nebūtų iš
rinkti.

Lenkai buvo pasigyrę pa
ėmę Kievą, Ukrainos sosti
nę, bet pasirodė, jog buvo 
perankstybas džiaugsmas.

Suv. Valstijų Augščiau- 
sysis Teismas neišduos savo 
dekreto prohibicijos klausi
me prieš gegužio 1 d.

Chiriijos vyriausybė pa
darė su Rusijos valdžia pir- 
klybinę sutartį.

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS AMERIKOJE 

PRANEŠIMAS.

Delei Pasportų ir Aįfidavi- 
tų, Užvizavimo.

Teko patirti, jog kai ku
rie žmonės, keliaudami Lie
tuvon, tyčia atsisako užvi- 
zuoti savo pasportą arba 
affidavitą Lietuvos Atsto
vybėje Washingtone, neno
rėdami ar tai mokėti nusta
tyto penkių dolerių mokes
nio, ar tai prisibijodami 
kad negaus vizos. Jie pasi
tiki gauti vizą ar tai Pary
žiuje ar Kopenhagoje ar 
Berline nuo Lietuvos atsto
vi!.

Šiuomi paakinama, jog 
Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra pranešusi visiems 
Lietuvos atstovams kitose 
valstybėse, idant be žinios 
Amerikos atstovybės nie
kam nebūtų teikiama viza 
jų pasporto ir kad sutikus 
Lietuvos Atstovybei padėti 
tokią vizą nuo visų būtų i- 
mamas nustatytas mokesnis 
penki doleriai arba sulig 
kurso tiek frankų, markių 
ir tt., koksai būtų kursas 
dienoj vizayimo, ir kad šie 
pinigai būtų užrašomi į Lie
tuvos valstybės ineigas ir 
suteikiama apie tat žinia 
Lietuvos Atstovybei Ameri- 
ko j e.

(Pasirašo)
J. Vileišis,

Lietuvos Atstovas 
Amerikoje.

New Bedford. — Panedė- 
lvje prasidėjusis audėjų 
streikas, kaip abi pusi pri
pažįsta būsiąs ilgas. Abra- 
ham Binns, prezidentas au
dėjų tarybos, pasakė: “Jei 
nebus padaryta žingsnis 
prie susitaikinimo bėgyje 
vienos savaitės, tai aš ap- 
rokuoju, jog streikas tęsis 
du mėnesiu”.

Sara Conboy, generalė 
sekretorė-iždininkė Suvie
nytų Audėjų unijos streiką 
pavadino neteisėtu. Sako, 
jog streiku norima užbėgti 
už akių senesnėsėms audėjų 
organizacijoms ir nedaleisti 
joms išreikalauti geresnių 
algų, kurias apreiškė savo 
aplinkraštyje. Sakė: “New 
Bedfordo streikas yra gry
nu darbu nenuoramų, kurie 
pasitraukė iš unijos prieš 
tris metus. Jie dar nepri
sidėjo prie amalgameitų 
grupės, kuriai rūpi ne al
gos, bet proga triukšmuoti. 
Mes ignoruosime raudonuo
sius ir nedaleisime jiems ne
tvarką daryti arba reikalau
ti daugiau, negu pridera”.

WATERBURY, CONN.
Atsišaukimas į kitų kolonijų 

darbininkus.
Gerbiamieji broliai darbi

ninkai šiuomi pranešame vie
šai visų kolonijų darbinin
kams, kad mes AVaterbury’o, 
Conn. darbininkai stojome į 
kovą už pagerinimą savo bū
vio, t. y. išėjome į streiką.

Ir kad neapsiviltūmėte jūs, 
mes patariame jums kitų ko- 
lonijų darbininkams, neva
žiuoti čionais darbo ieškoti iki 
neužsibaigs streikas, o paskui 
po streiko pranešime viešai 
per laikraščius.

Streiko koresp. kom.
M. P. Skučas, 
G. J. Kazlauskas, 
J. J. Kasiulis.

Masonai ir bedieviai Fran
cų o j tebvaro agitaciją prieš 
atnaujinimą santikių su A- 
paštališkuoju Sostu. Bet 
jų intekmė visuomenėje ir 
parlamente mažėja.

Turtininkas Edward Hi- 
nes paaukojo $500.000 Chi- 
cagos katalikų universite
tui. Tą darė paminėjimui 
sūnaus, kurs žuvo Franct- 
joj.

Nuo gegužio 10 d. Italijos 
laikraščiai bus po 20 cente- 
simų.

Tyro ir Sidono arcivysku- 
pas Khouri atvyko Ameri
kon aplankyti savo viengen
čių, kurių yra apie 150.000d— Hanovere, Vokietijoj, nu- 
Iš Suv. Valstijų vyks į Pie
tinę Ameriką. Po to vyks 
Ryman papasakoti Šventa
jam Tėvui apie savo kelio
nę.

Dabartinė Vengrijos val
džia yra geruose santykiuo
se su 
be.

dvasiškąja vyriausy-

ginkluota Baltiškoji Briga
da, kuri prieš Kalėdas bu
vo išvyta iš Latvijos ir Lie
tuvos ir kuri prieš neseną 
laiką buvo nuvertusi Eberto 
valdžią. Tos brigados ko
mendantas ' Ehrhardt pasa
kė, jog šešių savaičių bėgy
je Vokietijoj užviešpatauk 
bolševizmas.

Providence, R. I.—Brown 
instituto inžinierijos studen
tai stojo į vietą sustreikavu
sių darbininkų prie staty
mo paminklinių vartų ant 
instituto pleciaus. Vartai 
bus paminklu žuvusiems ka
rėje tos įstaigos studen
tams. Studentai norintieji 
dirbti buvo atleisti iš klesų. 
Gauna po 55c. valandoj.

Helsingforse, Finlandijos 
sostinėj, įvyko aštrių susi
rėmimų tarp policijos ir 
žmonių sargybinių. Yra 
kurstymų prie generalio 
streiko ir kilti prieš reakci- 
jonierius. Gal turės minis- 
teriai atsistatydinti.

Harvardo universiteto 
studentai tyčiomis balsavo 
už išstatytus kandidatus ant 
prezidento. Tai Hoover ga
vo 1.121, Wood 632, John- 
son 117. 
versitete 
Hoover 
Lowden
Coolidge 20. Ant demokra
tų tikieto Edwards 25, 
McAdoo 24, Prez. Wilson 
17, Palmer 15.

Princestono uni- 
šiaip balsų gavo: 
581, Wood 441, 
56, J ohnson 32,

Oppeln, Silezija. — Gegu
žio 4 d. buvo lenkų šventė 
ir demonstracija. Tas suer
zino vokiečius, kurie su 
peiliais, revolveriais, paga
liais užpuolė lenkus ir du 
užmušė, apie 20 sužeidė, 
tarpe jų kunigą.

New York. — Moritz
D. Spitzer bevalgydamas 
Childs Co. restaurante su 
sriuba prarijo dvi vinukes. 
Kompaniją patraukė teis
man reikalaudamas $25.000.

- Teismas tiek ir pripažino.

Belgijoj sugriautų bažny
čių reikės atstatyti arti 1,- 
100.

Katalikų vaikų skautų 
jau suorganizavo 2.000.

ĮSIGYKITE NAUDINGĄ 
KNYGELIS

“GEGUŽĖS MĖNUO"
Iš vokiško versta 

KUN. PR. ŽADEIKIO
Pašušvės klebono.

Išleista '
Šv. Kazimiero Dr-jos Kaune.

Perspausdinta ‘ ‘ Darbininko ’ ’

KAINA 65 CENTAI.

Per šį gražiausį Gegužės 
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 nė vienas lietu- 
vis(aitė) katalikas(ė) neturė
tų būti. Knygelė nedidelio 
formato papuošta gražiomis 
vinjietėmis, 184 pusi., stipriais 
popierio viršeliais ir labai tin
ka neštis į bažnyčią.

Užsisakykite tuojaus prisiųs- 
dami 65c. čekiu, money 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.
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NEWARK, N. J.

Sigma.

Narys.

M. J. š.
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Prot. rast. J.
Fin. rašt. K.

L.
S.

“Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879.”

“Acceptance for mailling at special ra
te of postage provided for in Section 
1103, Act of Oct. 8, 1917, authorized 
on July 12, 1918.”

TĖMYKITE VISI IR KI
TIEMS PASAKY

KITE.

------------------------------------------------7------------------------------------------

NEW YORK’O IR NEW 
JERSEY’S VYČIŲ AP

SKRIČIO SUVAŽIA
VIMAS.

CAMBRIDGE. MASS.

LDS. 8-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas atsibus gegužio 11 d. 
7:00 vai. vakare bažnytinėj salėj 
ant Windsor gatvės. Visi nariai 
malonėsit susirinkti ir naujų at
sivesti. x '

StTBSCRIPTION RATES: 
fearly................................................. $4.00
Boston and suburbs...........................$5.00
Forelgn countries yearly.................$5.00

. ■ - - . .i _  A -
-

■Ina 1A So. Boston’o atarnlnkaU, ket- 
*«rgais Ir .guba tomis. Leidžia Am. Li»- 

Rymo-Kataliką Sv. Juozapo Dar- 
Sąjunga.

DARBININKAS” 
f The Wore$bJ 

The Llthuanlan tri-weekly paper.
Publlshed every Tuesday, Tbursday, 

and Saturday by St. Jo»eph’» Lithuan- 
ta* R.-C. Association of Labor.

kiais darbininkais, 
Kopromis il6k> afl 
meriai, yra tie darbininkai, 
kurie dabar neuždirba gy
venamosios algos, kurie ne
uždirba tiek, kiek užtektų 
žmoniškam, pragyvenimui. 
Minėti milijonieriai, pralo- 
busieji karės metu, kilo ne 
vien kupromis Amerikos 
darbininkų, o ir Europos.

DARBININKŲ STOKA.
Iš niekur neateina žinių 

apie darbo stoką. Dabar 
darbai gerai eina. Ypač pa
vasarį, kuomet ant laukų 
reikia daug darbininkų. Sa
ko, jog farmeriams trūksta 
darbininkų. Jei ištikrųjų 
taip yra, tai ne kokia nau
jiena — darbininkų stokuo- 
jant dalis laukų nebus ap
dirbta, farmų produkcija 
bus mažesnė, negu galėtų 
būti, na ir valgomieji daik
tai negalės atpigti. Juk 
daiktai brangsta tada, kada 
jų stoka, o pareikalavimas 
didelis.

Prie šios progos verta 
atsiminti prohibicija. Kuo
met perėjo prohibicijos į- 
statymas ir aišku buvo, jog 
bravarai, distilernės, saliū- 
nai turės užsidaryti. Kar
tu keli milijonai žmonių ne
teks darbo. Išrodė, jog ne
darbas turės sekti. Gi ka
dangi svaigalams būdavo 
suvartojama daug javų, tai 
išrodė, jog farmeriams bus 
riestai — atsiras javų per
viršis. Bet nieko panašaus 
neįvyko. Darbininkų sto- 
kuoja, farmų produktų sto- 
kuoja ir kaikurie daiktai 
kaip va bulvės darbinin
kams tiesiog neįperkamos.

Reikia daryti naujas ra- 
dikalis žingsnis — reikia 
tabokos prohibicijos. Tos 
piktžolės auginimui užimti 
milžiniški plotai geriausios 
žemės, milijonai darbinin
kų užimti gaminimui kenks
mingo žmonijai daikto. Tie 
žemės plotai turi būti su
naudoti javams, pašarui au
ginti. Tabokos augintojai ir 
to brudo apdirbėjai turi-im
tis naudingo žmonijai dar
bo.

Darbininkai dabar tokio
je brangenybėje turi atsi- 
pratinėti nuo to blogo pa
pročio — rūkymo.

Lietuvos Atstovybė pra
neša, jog pinigų į Lietuvą 
siųsti apdraustuose ar šiaip 
paprastuose laiškuose neva
lia. Lietuvos vyriausybė 
draudžia, nes Lietuvos vy
riausybė už pinigų perlai
das ima tam tikrą mokestį. 
Šis pranešimas yra svarbus, 
nes tuo būdu, kaip teko gir
dėti nemažai lietu viii siuntė 
pinigij.

Štai kas Atstovybės pra
nešama :

‘‘Lietuvos Atstovybė At 
merikoje yra apturėjusi 
nuo Susisiekimo Ministerio 
Vald. Čarneckio tokį tele
gramą :

“ ‘Praneškite lietuviams 
jog pinigų siuntinėjimas 
paprastuose ir apdraus
tuose laiškuose yra drau
džiama’.
“Lietuvoje yra valdžios 

nustatytas tam tikras mo
kesnis už pinigų perlaidus, 
o kas nenori to mokesnio 
mokėti ir siunčia paprasta
me laiške, tai rizikuoja, jog 
suradus, jo pinigai, kaip 
kokia kontrabanda bus kon
fiskuoti”.

New York’o ir New Jersey’s 
Vyčių Apskričio Valdyba pra
neša jog atsibus Apskričio su
važiavimas, nedėlioję, gegu
žio 16 dieną 1920 m., 2-trą vai. 
po pietų Karalienės Aniuolų 
par. svetainėje, So. 4-th ir 
Roebling gatvių, Brooklvne. 
Bus svarstomi labai svarbūs 
neatidėliotini mūsų organiza
cijos reikalai. Tai-gi kiekvie
na kuopa privalo prisiųsti ne
mažiau kaip penkis delegatus 
į šį susivažiavimą.

Vyčių Apskričių Valdyba: 
Pirm. Jurgis V. Zerolis 
Rašt. Alena Alyčiutė.

L.L.P. Bonų komitetas nenuils
tančiai darbuojasi jau kelintas 
mėnuo, pasekmės neblogos, bet 
dar toli nuo paskirtos sumos. Mu
sų kolonijai yra paskirta išparduo
ti už $100,000; iki šiam laikui y- 
ra išparduota už $25,000. Reikė
tų sukrusti, kad atliktume savo 
užduotį ir parodytume, kad esam 
lietuviai netik žodžiais, bet ir 
darbais. Pas mus yra tokių išsi
gimėlių, kurie skleidžia melagin
gas paskalas kas ling Lietuvos 
valdžios ir tuomi vieną, kitą silp
nos valios lietuvį sulaiko nuo pir
kimo L.L.P. Bonų.

Broliai ir sesutės nesiduokim 
save suvedžioti blogos valios žmo
nėms. kuriem neapeina Lietuvos 
reikalai. Nepasilikim nei vienas 
nenusipirkęs L.L.P. Bonų, atli
kim savo pareigas kaipo tikri Lie
tuvos sumls ir dukterys, padary
kim tai šendien, kad rytoj nebū
tų pervėlu. Pasibaigus paskolos 
laikui, kurio jau nedaug teliko, 
bus surašąs visų pirkusių vardai, 
tad brolau, sesute padaryk tai 
kad ir tavo vardas ten butų.

Bonai jau yra gatavi ir tuojaus 
gaus tie, kurie pilnai užsimokėję, 
kurie dalį įmokėjo, gaus tuom, 
kada viską pabaigs mokėt.

L.L.P.S. Koresp.

MILIJONIERIAI.
Prieš karę Amerikoje mi

lijonierių buvę 7.000. Gi ka
rės metu jų pridygę 23.000. 
Reiškia dabar Amerikoje 
milijonierių būtų 30.000.

Retas nepripažįs, kad su
manus, gabus pramoninin
kas arba vertelga per ilgus 
metus gali visiškai teisingai 
pralobti. Daugelis pripa- 
žįs, jog nepaprastų, gabumų 
pramonininkas teisingu ir 
teisėtu keliu per ilgą laiką 
gali tapti milijonierium. 
Nebloga tema diskusijoms 
— ar galima teisingu ir tei
sėtu keliu tapti milijonie
rium? Bet kad per trejetą 
ketvertą metų 23.000 žmo
nių virstų' milijonieriais, 
tai jau aišku, kad be grobi
mo, be skriaudimo čia ne
apsemta. Nuo ko nors čia 
lupta devyni o gal ir dau
giau kailiai. Milijonams nu- 
Iuptujų -darfciginkų kūnas 
peršės iki grablentės. 0 to-1

Kas kart vis daugiau laik- 
raščių ateina iš Lietuvos.

p Nuterioti
Tautos Fondas.

>

Laisvam ir šiaudiniam mū
sų tautos elementui smarkiai 
pradėjo rūpėti Tautos Fondo 
augimas. Laisvamaniai ir 
šiaudiniai katalikai pabūgo, 
kad Tautos Fondas, sumono- 
polizavęs Lietuvos atgimimą, 
neišaugtų į milžiną, kurs iš 
vienos pusės stiprintų katali
kų akciją, gi iš kitos neduotų 
laisvamaniams užimti neužtar
nautos pozicijos būsimos Lie
tuvos susitvarkyme. Pamatę 
pavojų, jie sušuko vienu bal
su: “Tautos Fondas nesidar- 
buoja tam tikslui, kuriam bu
vo1 sutvertas. Jis mėto pini
gus bereikalingai. Jis užlai
ko Washingtone biurą. Jis 
liones į posėdžius, ir tt. ir tt.” 
moka Tarybos nariams už ke- 
Klabindami taip į mūsų vi
suomenės neprityrusius pro
tus, laisvamaniai padarė pir
mą spragą katalikų veikime: 
suardė visuomenės pasitikėji
mą Tautos Fondu. Taip už- 
atakavę savo didžiausią prie
šą- ir sulaikę jo veikimą neku
riam laikui, laisvamaniai gud
riai iškišo savo obalsį: “Mes 
sudarysim tokį fondą, kuris 
visus surinktus pinigus siųs 
tiesiog Lietuvon, nepasilai
kęs Amerikoje nė vieno cen
to”.

Obalsis buvo gražus, — per- 
gražus, kad jam įtikėjus, — 
bet mūsų žmonės, neturėdami 
politinio prityrimo, visokiems 
obalsiams greit tiki, nesvars
tydami, ar juos galima įvy
kinti, ar ne. Taip ir šiam o- 
balsiui didžiuma patikėjo. Tik "pakliūtų tokian fonadn, 
nekurie rimtesni mūsų veikė
jai palaikė sau širdyje savo 
nuomones. Pagyvensim — pa
matysim, taip sau kalbėjo. Na, 
ir pamatė. Ir neilgai reikėjo 
gyventi, kad pamačius, ką 
mes dabar matome. Labai 

i trumpu laiku išlindo yla iš 
maišo. Bet — neužbėgkime 
pasakai už akių.

Iš karto laisvamaniai pra
dėjo veikti smarkiai ir triukš- 

1 mingai. Išsirinko skardų, kad 
ir negramatišką vardą: Nu
teriotos Lietuvos Draugų Ko
miteto. Paskui, gerai numa
nydami, kad nepagavę katali
kų, nieko negalės nuveikti, — 
jie puolėsi prie dvasinės vy
riausybės, kad jų projektą už
girių, — įvėlė net kunigą Lau
kaitį, kurs jiems parašė reko
mendaciją; pasigriebė keletą 
katalikų į komitetą, neva dėl 
reprezentacijos, bet čia dau
giausia apetito parodė prie 
merginų, nes žinojo, kad tos 
išrinktos komitetan neišlaikys 
savo pozicijų ir galima bus jų 
užimamas vietas saviškiais 
pakeisti; galutinai pradėjo 
rengti prakalbas — (o, gud
ruoliai!) — visus surinktuo
sius pirmose prakalbose pini
gus nusiuntė tiesiog Preziden
tui Smetonai!! Žmonių pasi
gėrėjimui nebuvo galo. Ūpas 
buvo toks, kąd- Nuteriotų 
Draugų nei mažiausiu įtarimu 
nebuvo galima -pakutenti. 
Bet —

Bet stebuklingoj Nuteriotų 
Draugų mašinoj greitu laiku 
pasigirdo kažkoks brūzdėji- 
mas-klegėjimas. Prakalbų bu
vo rengiama devynios galy
bės, gi apie pinigų siuntimą 
vis mažiau ir mažiau girdėjo
si. Buvo šnabždama apie kaž
kokius paslaptingus išlaidžius 
visokiems paslaptingiems ir 
nepaslaptingiems asmenims, 
na, ir kitokių kalbų-kalbelių 
pasigirdo, kurių jau nebegali
ma buvo užgniaužti. Visuome
nė griežtai pareikalavo apys
kaitų. Tos ilgai atidėliojamos 
galutinai pasirodė, ir — žmo
nės stačiai išsižiojo. Kaip tai?

Buvo žadama, kad visi pini
gai nueis Lietuvon, dabar gi 
lygiai pusiau pasidalinta. Tik
rai komunistiškai. Galop kaip 
ant delno pasirodė, kad ste
buklingą Nuteriotų Draugų 
mašina tai ne Lietuvos, tik 
vietinių išnaudotojų šelpėja.

Dabar to “garbingo” dar
bo apvainikavimui rengiama 
“Tag Day”. Sakoma, surin
ktieji pinigai bus siunčiami 
Lietuvon, specijaliu tikslu — 
našlaičiams sušelpti. Kviečia
ma visus dalyvauti. Kadangi 
pakvietimas paliečia ir kata
likus, iš kurių tarpo beveik 
visi darbininkai mobilizuoja
mi ir daugiausia pinigų suren
kama, tai Katalikų Vienybė 
pareikalavo, kad Tag Day 
Komitete katalikams būtų 
duota tinkama reprezentacija 
ir sutvertas būtų bendras ko
mitetas, kurs turėtų pilną kon
trolę pinigų skaityme ir iš
siuntime. Nuterioti Draugai 
smarkiai purtėsi, pravardžia
vo katalikus pro-lenkais ir vie
ton parodyti paprasčiausią 
mandagumą, kaip daroma jei
gu norima iš ko išgauti auką 
ar pasidarbavimą, — “Sanda
roje” pasirodė visa litanija 
šmeižtų. Išrodė, kad lyk koks 
necivilizuotas žmogus pasi
kviestų svečią ir vieton jį pa
vaišinti, apipiltų pamazgoms. 
Bet katalikai to viso nepaisė. 
Jiems nesvarbu, kad laisva
maniai koliojosi, — tai jų a- 
matas, —- bet begalo svarbu, 
kad surinktieji pinigai ne- 

ku- 
ris kaip tik yra priešingas 
Katalikiškosios Lietuvos inte
resams. Užtai-gi prieš pradė- 
siant rinkti pinigus, katalikai 
nori pilnai užsitikrinti, kad 
tie pinigai būtų gerai išsiųsti. 
Nuterioti Draugai kaip tik 
nenori jų prie to prileisti. Ne- 
kurie jų nariai, šiaudiniai 
katalikai, gal ir turi gerus no
rus, bet patys Nuteriotųjų 
“tūzai” neduoda jiems tikrų 
įgaliojimų ir išnaudoja juos 
kaipo pastumdėlius katali
kams pavilioti. Jeigu Nuterio- 
tieji taip bijosi siunčiamųjų 
pinigų kontrolės, tai savaimi 
kyla klausymas: kodėl? Jeigu 
pinigai skiriami našlaičiams, 
tai be abejo katalikams našlai
čiams, — laisvamaniai vaikų 
kaip ir neturi, tai ir našlaičių 
nebėr iš kur jiems paimti. Tai
gi, jeigu pinigai eis katalikų 
našlaičiams, tai kodėl katali
kams, pinigų rinkėjams, neva
lia matyti, kaip tie pinigai 
bus siunčiami? Čia veržte ver
žiasi spėliojimas, kad grei
čiausia pinigai surinkti per 
Tag Day bus paskirti kitoniš
kiems tikslams. Spėliojimas 
gal būt teisingas ir neteisin
gas, bet kodėl Nuteriotiems 
Draugams taip nenusistačius, 
kad mažiausia abejonė būtų 
prašalinta? -To reikalauja tei
sybė ir tikras patrijętizmas. 
Neįsileisdami katalikų į komi
tetą, Nuterioti Draugai ima 
ant savęs atsakomybę už ne
vykusį organizavimą, gal ir 
suirimą Tag Day, nes leidi
mas yra duotas ne jų komite
tui, bet visiems Lietuviams. 
Kokią teisę anie turi statyti 
savę autokratais ir ardyti Lie
tuviams paskirtąją dieną?

. Taip netikusiai nusikama
vus Nuteriotos Lietuvos Drau
gų Komitetui, mintis savaimi 
krypsta prie Tautos Fondo, 
kurį anie prisispyrę nugriau
ti, kad ja vietoje pastačius 
savo nevykusią neva Lietuvos 
gelbėjimo sistemą. Jų darbas 
trumpu Taiku taip nukrypo į 
šleivas vėžes, kad Tautos Fon
das patsai savaimi iškilo, pa-

CHICAGO, ILL.
Šimkaus išleistuvių koncertas.

Vienoje didžiųjų miesto 
svetainių, geg. 2 d. buvo Sta
sio Šimkaus w išleistuvių kon
certas. Tame koncerte, pa
čiam Šimkui vedant dainavo 
Birutės choras, Marijona Ra
kauskaitė, Ona Pocienė, P. 
Stogis, O. Rudauskaitė, S. 
Staniuliutė, Nora Gugienė, A. 
Žemaičiutė, Sarasevičienė, M. 
Janušauskienė, M. Norkaitė, 
A. Volteraitė, J. Kudirka ir 
pianu skambino solo Ant. Po
cius. Tai visi juk Chicagos žy
mieji dainininkai ir muzikai. 
Vieni jų jau senai atsižymėję 
ir žinomi visiems Amerikos 
lietuviams, k. a. Rakauskaitė, 
Pocienė, Janušauskienė, Sto
gis, kiti-gi jei nesiliaus moki
nęsis turintis daug progos bū
ti žinomais. Prie pastarųjų 
reikia priskaityti p-lę M. Nor- 
kaitę.

Koncertas kaip galima buvo 
tikėtis visais žvilgsniais buvo 
patenkinantis, muzikui ir dai
nų žinovui, žinoma, būtų ga
lima rasti netobulumų, bet 
mums paprastiems žmogu
liams, geriau patylėti. Vienas 
į akis lenda, tai palyginamai 
mažas skaičius vyrų daininin
kų. Ar-gi lietuviai vyrai dai
nų nemėgsta? Koncertas ap
siėjo ir be jų, bet klausimas 
kjla kas užims vietas Šimkaus, 
Sodeikos, Petrausko, Kudir
kos ir kitų muzikų, kurie iš
važiuoja tėvynėn. Tiesa, Chi- 
cagoje dar lieka Pocius, Det
roite Aleksis, ir keletas kitų 
muzikų, bet jie turi kupinas 
rankas darbo savo parapijose 
ir ar pajėgs vieni apsidirbti? 
Tai-gi indomu kas paims va
dovauti muzikos srityje. Ar 
darbais apsikrovę vargoninin
kai, ar moters dainininkės ar Kaipo nepaprastas kalbėtojas
kas? Darbas gražiai pradė
tas, gerai paūgėtas, ar bus 
jis paliktas vysti ar bus toliau 
keno auklėjamas? Ko, jau 
ko, lietuviams dainų ir muzi
kos apleisti nereikėtų. Chica- 
giškiai tai gerai ino ir beabe- 
jonės jie pasistengs muzikos 
srityje pirminvbę palaikyti.

Publikos pilna didžiulė 
Aryan Grotto Temple, tik gai
la, kad prie koncertų ji nėra 
papratus. Vienoje kitoje vie
toje laike dainavimo girdi kal
bant, šnabždant. Jiems gal 
tai ir malonu, bet norinčiam 
dainų pasiklausyti labai nema
lonu. Taip-pat nemalonu tu
rėti prieš savę sėdinčią mote
rį, kuri besigėrėdama savo ne
senai pirkta skrybėle, užmirš
ta ją nusiimti. O tokių, nors 
ir nesitikėta, tečiau buvo ma
tytis. Juk nėra grūdų be pe
lą- 

lyginus jo nuveiktus darbus 
su Nuteriotų Draugų men
koms, partyvėms pastangoms. 
Jeigu atsiminsim tuos laikus, 
kuomet Lietuva buvo prispau
sta vokie&ų ir plačiam pasau
liui visai nežinoma, Tautos 
Fondas vienas-vienintėlis ne
šė ant savo pečių Tėvynės po- 
litikinį ir pašelpinį darbą, — 
tai mums bus aišku, kokią mil
žinišką naudą jis atnešė Lie
tuvai. Bešališkas Lietuvis pi
giai supras, kad šelpti Tautos 
Fondą bus geriausia reakcija 
prieš autokratiškus Nuteriotų 
Draugų pasikesthbrnus.

K

WORCESTER, MASS.
Spaudos platinimas.

Spaudos platinimo komite
tas varė agitaciją, platino ka
talikišką spaudą nuo spal. 
1919 iki kovo 1920. Buvo su
rengta keturios prakalbos ir 
per kitų katal. dr-jif rengia
mus vakarus platino spaudą.

Valdyba buvo sekanti: 
pirm. J. P. Vaitkus, vice- 
pirm. Jieva Griškienė, rašt. .J. 
Leonaitė, fin. rašt. K.~ Senkus, 
kasierius Tarnas Migauskas, 
kasos globėjai Zubavičienė ir 
Vaitkienė, maršalkos K. Juš
kienė ir Mitrikienė.

Atsižymėjo poni M. Elkie- 
nė, kuri pardavė knygų už 
$60.48 ir daug skaitytojų laik
raščiams gavo. Taip-gi daug 
išplatino spaudos U. Tatulie- 
nė, P. Mankienė, M. Kapkie- 
nė, O. Landžiuvienė, I. Roč- 
kienė ir kiti kat. dr-jų atsto
vai.

Atskaita.
Iš “Darb.” parduota knygų 
už.................................. $118.90
Iš “Draugo”................... 12.00
Kun. J. J. Jakaičio mal-
dakn. “Ramybė Jums” 74.00
Iš “Moksleivio” ..............3.00
“Tautos Ryto” .............. 2.00
Ineigos per vakarus ....49.31

Viso

LAWRENCE, MASS.
Ir prie mūsų kaip ir kituo

se miestuose Lietuvių katali
kų tarpe veikimo netrūksta. 
Beveik kas vakaras vis nau
jas užmanymas — veikimas.

Pora savaičių atgal atlankė 
mus gerbiamas iš Lietuvos 
svečias kun. dekanas Mironas. 
Laikė prakalbas lietuviams di
džiulėj šv. Marijos svetainėje.

ir mokslo vyras gerb. svečias 
visą susirinkusią minią paten
kino. Dar linksmesni klausy
tojai paliks iš pranešimo kad 
pirm išvažiuosiąs iš Amerikos 
Lietuvon svečias dar sykį 
Lawrenciečius atlankys.

Vyčių kuopa pradėjo rūpes
tingiau savo savaitines pamo
kas lietuvių kalboje ir rašybo
je lankyt. Taip-gi ir mėnesi
niai susirinkimai randasi gy
vesni. Mat kuopa pradeda 
ruoštis prie Vyčių seimo, ku
ris atsibus šiemet Lavrence.

Blaivininkai stropiai veikia 
ir ruošiasi prie apskričio suva
žiavimo geg. 9, 2 vai. po pietų. 
Kuopa ruošia pokilį. Teatrą 
perstatys cambridgiečiai.

Parapija trokšta — rūpina
si pasistatyti naują bažnyčią. 
Šisai maldnamis permažas ir 
senas. Parapijonų susirinki
me geg. 2 d. kun. Virraauskis 
pranešė kad vienas mortgages 
jau užbaigtas. Taip-gi mort
gages užbaigtas už išvažiavi
mų parką. Pasakė kad tik 
mažas mortgadžius telieka ant 
naujos bažnyčios žemės. Da
vė pieną padengimui ir tos 
paskutinės skolos. Būtent: su
organizuoti parapijos jaunimą 
prie mažučio drive. Organi
zavimas prasidės kitoj nedė- 
lioj pa trečių mišių parapiji
nėje svetainėje viešame jau
nuomenės susirinkime. Tat-gi 
ir visas jaunimas esąs pagei
daujamas pasirodyti.

Susirinkime tarta kur baž
nyčią statyti ir-kada. Didžiu
ma minčių išreikšta kad staty
ti naują bažnyčią ant senosios 
vietos ir kad laikas jos pradė
jimui būtų šis ruduo.

Kunigas pažadėjo kelioliką 
tokių susirinkimų turėti ge
resniam dalykų aptarimui.Ea- 
geidavo kad visi išreikštų sa
vo norus.

'Nezaležninkai, ačiū Dievui, 
katalikams nebekenkia. Bū- 

■davo jie neleisdavo "katalikų 
gatve praeiti, ant kvateros

pabūti, susirinkimų laikyti. 
Dabar jie eina prot katalikus 
nosis nuleidę ir sako: mes pra
laimėjome. Žodžiu, jiems ne- 
nekaip einasi. Ir naują var
gonininką susirado ir vis tas 
pats nepasekmingas galas. 
Žmonės nebeina jų vadina- 
mon bažnyčion. Naujas neza- 
ležninkų vargonininkas tai p. 
Turski iš Brocktono. Jisai y- 
ra mokinęsis vargonininkauti 
prie a. a. Juškos. Jisai visa
dos buvo laisvas. Sykį atėjo 
į stubą užsiauginęs barzdą, 
koją pasilaužęs. Klausia jo 
ką tu veiki? O ponas atsako: 
aš dabar su barzda — profeso
rius.

Visi profesoriai ir didvyriai 
tegyvuoja Laivrence ant trum
po. Turbūt ir ponas Turskis 
iš Brocktono neilgai Lawren- 
ce tesirodys didvyriu.

Reporteris.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kp. nepaprastas 

balius, puikiausia orkestrą ir 
visokiais pamarginimais bus 
subatos vakare 7:30 v. v. 8 d. 
gegužio š. m. Taip-gi mel
džiame ir kiti) kp. iš aplinki
nės dalyvaut.

16 d. gegužės š. m. tuoj po 
sumai bus nepaprastas susi
rinkimas ant kurio privalo 
kiekvienas narys atsilankyt, 
nes bus daug reikalų svarsty
ti. Taip-gi podraug atsives
kite ir naujų narių.

L. D. S. 39 kuopos pirm.
S. Bylinskas.

CLEVELAND, OHIO.
Šaltas ir lietingas pavasa

ris žmonių ūpo nepagadino. 
Clevelandiečiai visada myli 
surengti puikius programas, 
kad ko naujesnio prakilnesnio 
parodžius. Tuo šįmet labiau
sia pasižymėjo 18 d. bal. L. 
Vyčių 25 kp. šauniai paminėjo 
5 metų kuopos gyvavimą. Pa
puošalu programo buvo vaka
rinių valstijų žvaigždė solistė 
p-ni Ona Pocienė iš Chicagos, 
EI. paliko clevelandiečiuose 
didelį įspūdį. Vietinė solistė 
p-ni S. Greičienė taių-gi džiu
gino susirinkusiuos.

25 d. bal. Liet. Raud. Kry
žiaus Rėmėjų vakaro progra
mas buvo indomus. Perstaty
mas nusisekė. Kun. A. Tamo- 
liūnas sakė apie reikalingumą 
remti L. R. Kryžiaus skyrių. 
Tam tikslui nemažai aukų bu
vo surinkta.

Gegužio 9 d. Aušros Vartų 
Moterų Draugija rengia Acme 
svetainėje (2416 E. 9 St.) pui
kų vakarą. L. Vyčių 25 kp. 
programą išpildys. Loš “Ka- 
minkrėtis ir Malūnininkas”. 
Dainuos Vyčių choras. Visas 
vakaro pelnas yra skiriamas 
naujai šv. Jurgio bažnyčiai. 
Reikėtų vietos susipratusiems 
parapijonams paremti moterų 
vakarą iš ko bus visai parapi-. 
jai džiaugsmas.

Gegužio 10 d. panedėlio va
kare įvyks savrbus L. Vyčių 
25 kp. mėnesinis susirinkimas 
Povilausko svetainėje, 2452 
St. Clair Avė. Būtinai visi 
Vyčių nariai privalo atsilan
kyti. Pageidaujama kodau- 
gfeusia ir naujų narių, nes 
jaunimui tinkamiausia vieta 
Vyčių tarpe veikti.

BRIDGEPORT, CONN.
18 num. “Sandaros” tilpo 

korespondencija, kurios ant- 
galvis skamba taip: Manoma 
išpirkt L. L. Bonų už $15,000.- 
00. Misijos atsilankymas: 
Klerikalų spauda kliudo dar
bą. Pasirašo preeos narys J. 
J. Š. Pusėtinai parašyta nėra 
ką sakyt. Bet su teisybe vi
sai apsilenkta, nei tiek nesu
gebėjo, kad nors viena šimti
nė dalis būtų teisybės. Bet-gi 
aš nerašysiu viso jo melavimo, 
tik galiu pridėt; kad jis yra 
vergas dvasioj. Rašo, kad 
koks ten "pasivadinęs save
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METINĖS PRAKALBOS!

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

544 Myrtle St.

Grand Rapids, Mich.

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

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

DARBININKAS

‘‘Karklu” ‘‘Daibmii&e’Ų jaę-j 
kuriuos apšmeižęs komiteto 
narius. Tas taip-gi pakenkęs 
bonų pardavinėjimui. Kark
las rašė,"kad tik vien katali
kai pirko, o laisvamaniai nie
ko, tautininkai nieko. Štai 
katalikai:
Šv. Jurgio dr-ja........ -.$500.00

\ Šv. Kazimiero Karai. 100.00 
Vincas Urbonavičius 150.00 
Jonas Švedas ................300.00

£Š tik paminėjau stambes
nius L. L. Bonus. Kur tauti-

%

ninkii dr-jxj bonai? O kas-link 
komiteto, tai nebuvo rašyta 
ant visų, bet diduma iš komi
teto tai miega ir dabar. O kas 
jie? Tai tautininkai ir laisva
maniai. Jie tik nori vadžias 
rankoje turėti ir sau garbę pa
sisavint.

Karklas niekur’ nekenkė ir 
neagitavo prieš L. L. Bonus, 
bet dar prieš misijos atvažia
vimą garsino angliškuose lai
kraščiuose, daugiausia Brid- 
geport Post. Dar tą pat pas
kutinę dieną, arba ant tos die
nos kada Misija pribuvo, buvo 
pagaminęs ir padavęs į laik
raštį Bridgeport Post straips
nį iš Vytauto laikij ir A. Va- 
lečkio paveikslų, kuris vedė 
parodą ir atidarė prakalbas. 
Tą sandariečiai dažinoję nubė
go ir sustabdė. Jūs. patys ar- 
dot ir trukdot platinimą L. L. 
Bonų. Buvote sušaukę var
dan parapijos susirinkimą 
karčemoj. Ne tiek jums rūpė
jo parapijos gerovė, kiek jums 
rūpėjo tik ištikimus katalikus 
ir kleboną šmeižt ir visokiais 
būdais dergt. Tas ženklina 
kad jums tik ir rūpėjo sulai
kyt katalikus nuo pirkimo bo
nų. O paskui per savo laisva
maniškus laikraščius garsina, 
kad katalikai neperka bonų. 
Ar tai turi kiek gėdos tie tau
tininkai, sandariečiai ? Erge
lius kelia tarp lietuvių, šmei
žia kataliku^ neperka bonų 
patys ir dar katalikams pri
kaišioja. Ištikrųjų, jei Lietu
va negaus laisvės, tai tik per 
savųjų išgamas.

DAYTON, OHIO.
Lietuviai katalikai dirbo, 

dirba ir dirbs lietuvių tautos 
ir laisvos tėvynės labui. Šv. 
Mikolo draugystė -turės balių 
gegužio 8 d. š. m. Šv. Stepono 

‘svetainėj ant kampo Keowee 
and Herman Avė. Įžanga vy
rams ir moterims 35c. Prasi
dės 7:30 vai. vakare. Grajis 
Lietuvos Vyčių benas. Bus 
visokių pamarginimų. Taip ir 
Šv. Petro Dr-stės bus balius 
gegužio 15 d. š. m. toj pačioj 
svetainėj ir tas pats benas 
grajis ir tą pat laiką prasidės 
ir įžanga 35c. vyram įr mote
rim. Kviečiami visi Daytono 
Lietuviai, taip-gi ir iš apielin- 
kių miestelių atsiląjįkyti į mi
nėtus balius. O nauda arba 
pelnas yra paskirtas ant bonų 
pirkimo. Užsibaigus baliams, 
prasidės išvažiavimai arba 
pikninkai.

Šv. Petro draugystė paran- 
davojo ant visos vasaros dai
lią vietą dėl piknikų.Vieta dai
li, medžių daug ir upė teka, 
3 mylios nuo Daytono. Day- 
toniečiam gerai žinoma ta vie
ta, nes per praėjusius du me
tu laikėm toj pačioj vietoj pik
ui nkus*.

Pirmas piknikas bus šv. 
Petro Draugijos gegužio 29 d. 
š. m. ir 30—1 valandą po pie
tų.

bėtojas buvmįftiGhį 
bėjo ir viMfrfeUft
F. Kemėšis.’ Gerb. klebonas i 
plačiai išaiškino svarbą ir rei
kalingumą užmezgimui šios 1 
organizacijos. Po prakalbų ta
po išrinkta kuopos valdyba iš 
sekančių ypatų: Dvasiškas 
vadovas gerb. kun. F. Kemė
šis, pirm. F. Perminienė, vice- 
pirm. J. Grūžtas, rašt. B. Dau- 
mantaitė, fin. rašt. K. Tvarkū- 
nas, ižd. Z. Jagminienė, iždo 
globėjai kun. F. Kemėšis, A. 
Aleksis ir J. Grigaliauskas.

Štai balandžio 25 d. L. R. K. 
Lab. Sąjungos 19 kuopa laikė 
pirmą susirinkimą. Nors na
rių buvo neperdaugiausia, bet 
buvo daug inešta gerų užma
nymų. Išrinkta komisija kreip
tis prie visų Detroito katali
kiškų draugysčių, kad prisi- 
dėtij su savo keliais centais 
prie aprūpinimo- našlaičių. Į 
komisiją ineina F. Gustaitis, 
O. Malakauskaitė, B. Dau- 
mantaitė ir J. Grūžtas. Kuo
pos pirm. F. Perminienė tai iš 
savo noro pasižadėjo eiti per 
stubas rinkti aukas našlai
tėms. Perminienė yra tikra 
našlaičių motina, kuri atsi
davusi visa širdžia auklėjimui 
našlaičių. Detroite kaip su
žinota randasi daug našlaičių 
svetimtaučiij prieglaudoj. Ži
noma jie ten yra auklėjami 
svetimtaučių dvasia, papro
čiais ir daugumas visai ištau- 
tėjęs. Detroitiečiams reikėtų 
rimčiau į tai/žiūrėti kad sve
timtaučiai neišauklėtų lietu
vių vaikučius savo labui. Y- 
ra sužinota kad tarp Detroito 
lietuvių randasi šeimyna labai 
blogame padėjime. Šeiminin
kui mirus liko moteris su sep
tynetą vaikučių, pati guli ant 
patalo, o jos vaikeliai neturi 
nei drabužių, nei ką pavalgy
ti. Ant susirinkimo sumany
ta sumesti tai nuvargusiai šei
mynai nors keletą dolerių ir iš 
narių sumetė $19.00, o iš iždo 
paskyrė' $10.00. Nors Lab- 
Sąjungos 19-ta kuopa vos tik 
susitvėrė, bet jau turi gerą 
pradžią, jau parodė artimo 
meilę ir užuojautą.

B. Daumantaitė.

$ėsMal- 
■itlydėjo 

į iv. Antano bažnyčią. Kun. H. 
Vaičiūnas atlaike gedulingas šv. 
mišias ir pasakė graudingą pamo
kslą iš velionės gyvenimo, 10 vaL 
ryto išlydėjo į šv. Kazimiero ka
pines.

P. Tereikienė, po tėvais Preik- 
šiutė iš Lietuvos Alvito parap. 
Vietos lietuviai velionę gerai pa
žindami kaipo dorą ir pavyzdingą 
moterį atidavė paskutinį patarna
vimą lydėdami skaitlingam būryj 
į kapus. *

Liūdna mums, kad netekom 
geros draugės, gi tėvynė Lietuva 
neteko uolios darbininkės ir jos 
reikalų rėmėjos.

Te būna tau drauge lengva i rus. 
svetimos šalies žemelė. Mes kar
tas nuo karto lankydami tavo ka
pą ištarsim: “Amžiną atilsį su
teik jos vėliai Viešpatie.*”

Antra velionės draugė, su ku
ria* kartu ėjo taip-gi automobilius 
pervažiavo, nugabenta, ligoninėn 
sunkiai sužeista, abejojam ar pas
veiks.

Vakarą parengė L. Vyčių ir Ą.L. 
R.KiMšą-gos kuopt*. * Petnaybu- 
vo skiriamas parapijos naudai. 
Vaidinimas visais žvilgsniais pui
kiai pavyko, kas atsilankiusiems 
teikė nemažą įspūdį. Publikos 
buvo nemažai, bet galėjo ir dau
giau atsilankyti ir paremti para
pijos reikalus ir drauge paremti 
ir padrąsinti tuos, kurie deda 
nemažai darbo ir energijos, kad 
išsimokinti bent kokį veikalą, kad 
tuomi pakelti lietuvišką dailę.

Todėl jaunimas lai stengiasi 
kuodaugiausiai darbuotis vaidini
mais bei dainomis, senesnieji lai 
nepamiršta ir atjaučia tam pra= 
kilniam darbui paremdami juos 
lankydamiesi į jų parengtus vaka-

Močiutės Dukrelė. 
-----0-----

GRAND RAPIDS, MICH.

Nuolat matyt laikraščiuose
kitų kolonijų aprašymus apie vi
sokius veikimus, bet iš musų ko
lonijos retai kada pamatai. Rodos 
kad čia visai lietuvių nėra. Jei ir 
parengia kokį vakarą, tai nei a- 
pie tai neparašo. Aš nesuprantu 
ką tas reiškia ar dėlto, kad nė
ra musų kolonijoj korespondentų, 
rašytojų, ar nenori taip daug sa
ve girtis. Kitos kolonijos ma
žiausios vertės parengimą aprašo. 
Taigi broliai ir sesutės nepasiduo
kime kitų kolonijų pagyrams, stc^- 
rokimės ir mes kad galėtume pa
kilti aukščiau be pasigyrimo, nes 
mums yra dabartės gera proga. 
Turim vietinį vargoninką A. Man- 
deiką, kuris turi gerus norus 
veikti dėl Tautos ir Bažnyčios la
bo.

Bal. 18 d. šv. Petro ir Povilo 
dr-jos salėje buvo parengtas va
karas, vaidinta “Kantri Alena.”

WATERBURY, CONN.
Vyčių 7 kp. bal. 28 d. buvo 

parengus balių. Viskas pavy
ko gerai. Susirinkusieji buvo 
patenlcinti. Žmonių buvo pil
na salė.

Bal. 30 d. buvo iškilęs gais
ras Branšapėj, kur yra strei
kas ir dirba skebai. Skebams 
bedirbant įvvk0 gaisras. Ske- 
bų nedaug tėra.

/ Korespondentas.

P. M.

GREENFIELD, MASS.

Bal. 18 d. buvo parengtos pra
kalbos. Kalbėjo A. F. Kneižis iš 
So. Boston, Mass. Prakalbų tiks
las buvo žmonėms išaiškinti reika
lingumą pirkti L.L.P. bonų. Pub
likos atsilankė gana skaitlingas 
būrelis ir visi ramiai klausėsi. 
Pertraukoje buvo pardavinėjami 
Lietuvos bonai. Pasipirko šios y- 
patos: P. Zelionis $100; J. Kve- 
deras $50; Felik. Jarmulavičius 
$50. Padaryta kolekta dėl paden
gimo lėšų, surinkta $12.50.

Antru atveju kalbėjo apie dar
bininkų reikalus. Plačiai aiškino 
kaip darbininkai yra išnaudojami.

Po prakalbų buvo mėnesinis 
susirinkimas L.D.S. 79 kp. Labai 
apgailėtina, kad narių nedaug 
teatsilankė. Broliai darbininkai 
atminkim tai, kad sėdėdami na
mie arba kur be jokios naudos 
praleisdami laiką nepagerinsim 
savo būvį. Jeigu norim užtikrinti 
savo ateitį, tad spieskimės prie 
L.D.S. organizacijos, nepraleiskim 
nei vieno susirinkimo, svarstyki m 
dalykus rimtai ir šaltai, o sulauk
sim šviesios ateities.
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Didelis ir labai įndomus teatras iš Lietuvių gyvenimo, bus statomas scenoje

GEGUŽIO - MA Y 9 D., 1920
LIEUVIŲ POBAžNYTINEiE SVETAINĖJE,

FIFTH STREET 7 vai. vakare. SO. BOSTON, MASS.
RENGĖJAI IR VAIDINTOJAI LIETUVOS VYČIŲ 17 Kp. ir MOTERŲ SĄ-GOS 13 Kp.

Teatras perstato naujausius nuotikius Lietuvoje. Pranas Bliūdžius, ūkininko sū
nus išeina mokslą Vilniuje, tampa advokatu ir susidraugavęs su ponaičiais lenkais, per
maino savo pavardę į Bliudzinskį ir apsigarsina esąs dvarponio sūnumi. Jo tėvai, pras- ' 
ti kaimiečiai, apsivilkę su miline, aplanko savo sūnų Vilniuje, bet jis, užsigėdyjęs ser
mėgių — prieš ponaičius, išsižada savo tėvų. Tačiau jo draugai lenkai mato, kad tie ser
mėgiai yra jo tikri tėvai, pašiepia Bliūdžių-Bliudzinskį ir atsisako su juom draugauti. 
Tėvai taip-pat išsižada Prano, kaipo nedoro sūnaus. Tuomet Pranas susipranta negerai 
padaręs, permaldauja savo tėvus ir visi gražiai susitaiko. Viskas užsibaigia šokiais ir 
dainomis.

Veikalas gražiai ir indomiai parašytas ir pilnai patenkina klausytojus. Todėlei vi
si, kurie pageidauja pamatyti rimtą ir gražų teatrą, nuoširdžiai kviečiami atsilankyti, o 
pilnai bus patenkinti. Vietomis yra labai juokingų scenų. RENGĖJAI.

SUBATOJE, 8 d. Gegužės šis veikalas bus pastatytas vien tik vaikams.
---------- Rengia-----------

ŠV. VINCENTO VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖ
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.

Tą dieną nauji nariai įstojantieji į viršminėtą Draugiją 
bus priimami UŽ PUSĘ ĮSTOJIMO.

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!
Dėl patarnavimo važiuojantiems Lietuvon mes sutvėrem speciališką depar
tamentą prie CENT. B. LIET. BANKO.
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtą departamentą 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 yra kad patarnavus Lietu
viams sąžiningai ir greitai.
PUSĖ MILIONO Vokiškų markių pasisekė nupirkti pigiai todėl šiandien mes 
parduodame pigiau negu kas nors, nežiūrint kad markių kaina pakilo.
Su visais reikalais kreipkitės sekančiais antrašais:

POQUONOCK, CT.
LDS. 24 kuopos susirinki

mas įvyks gegužio 9 d, apie 
3 vai. po pietų. Pasibaigus 
susirinkimui šv. Kazimiero dr- 
jos ant svetainės šv. Juozapo 
airių parapijos. Meldžiu atei
ti kodaugiūusia ne tik nariai, 
bet ir svečiai taip-pat prašomi 
nes yra svarbus reikalas.

Rašt. M. B. Juškas. 
—o

CICERO, ILL.
Liūdna žinia pasiekė mus cice- 

riečius, kuomet sužinojom, kad 
netekom a. a. Petronėlės Tereikie- 
nės, kurią netikėtai patiko mir
tis. 11 d. bal. ant 49tos gatvės 
begrįžtant iš vienuolyno vos išli
pus iš gatvekario pro šalį pralėk
damas automobilius, kuris nors 
sutemus, bet važiavo be šviesų, 
pagriebė ir išmetęs į aukštį ant 
vietos užmušė. Automobolius nu- 
pyškėjo savais keliais.

Nors a. a. P. T. neturėjo šiame 
mieste jokių giminių, bet kad pri
gulėjo prie dorų, katalikiškų dr- 
jų ir buvo uoli veikėja, tad dr- 
jos suteikė velionei paskutinį pa
tarnavimą. - Mot Są-gos kp. nu
pirko didelę kvietką, nes velionė 
buvo Są-gos narė. Mirusios kūnas 
išbuvo 5 paras ir per visą laiką 
buvo pilna žmonių. 16 d. bal. at-

NARIAMS PRANEŠIMAS.
Tą dieną 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.
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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.

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
CENTRAS: SKYRIUS:

X

32-34 Cross St., Boston 16, Mass. 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

»

Kai- sibuvo laidotuvės į kurias susirin-

T. A T.

DETROIT, MICH.
Detroit, Mich. kovo 28 d. 

prasidėjo nepaprastas darbas 
Šv. Jurgio pobažnytinėj sve
tainėj. Detroito lietuviai su
prato prakilnumą ir svarbą L. 
R. K. Labdaringos Sąjungos. 
Todėl ir tapo suorganizuota 19 
kuopa. Minėtoje dienoje bu
vo surengtos prakalbos.

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams ku&daugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir 
konvertų.
.f; i lAf-n!

NAUJA KNYGA
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D AR B ĮNIK KAS

VIETINĖS ŽINIOS.

SVARBU vis:
Seredoje gegužio 5 d. tuoj 

po gegužinių pamaldų pobaž- 
nytinėje salėje įvyks Katalikų 
Vienybės susirinkimas. Kata
likų veiklesnieji žmonės ir dar
buotojai prašomi ateiti. Svar
bu. ’ "Reikės svarstyti Tag 
Day reikalų.

Ketvergo vak. gegužio 6 d. 
pobąžnytinėje salėje Jaus kata
likų masmitingas. Visi kata
likai kviečiami susirinkti.

• 3 K

ATIDARĖ TAUPYMO 
SKYRIŲ.

Lietuvių Prekybos Bendro
vė nuo pereito panedėlio pra
dėjo priiminėti pinigus taupy
mui. Iš valdžios gauta tam 
reikalingas leidimas. Jau apie 
porų tuzinų depozitorių gavo.

PASITARIMAS.
LDS. 1-mos kp. ir L. Vyčių 

17 kp. turėjo pasitarimų 2 d. 
gegužio išrinktoji komisija 
nuo L. D. S. 1 kp. ir nuo.Vy
čių 17 kp. paimti kambarį 
“Darbininko” name 366 W. 
Broadway. Komisija ir kiti 
nariai plačiai pasikalbėjo apie 
tai ir nuvyko apžiūrėti kamba
rių. Visiems labai patiko. Ir 
paėmė net du kambariu. Tai 
So. Bostono jaunuomenė pra
dės daug gyviau veikti.

Zig. Klapatauskas.

I

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Ūkėsų dr-stės mė

nesinis susirinkimas buvo 2 d. 
gegužės š. m. Iš nutarimų nu
tarta dalyvauti aukų rinkime 
ant gatvių 8 d. gegužio š. m. 
Taip-gi nutarta permainyti a- 
merikoniškus bonus į Lietu
vos Laisvės Paskolos bonus už 
$100.

Senas Pilietis.

vičius, J. Jaruševičius, J. Ka- BRIGHTON, MASS.
zėla, S. Geleinienė, J. Malins- L.D.S. 22 kp. mėnesinis susi- 
kas, S. Kudarauskas, M. Va-rinkimas ateibus gegužio 7 d. Lie- 

j tuvių salėj 22 Lincoln St. Pra- 
j’sidės 7:30 vai. vakare. Taigi visi 

'nariai ir narės prigulintieji prie 
’viršminėtos kp. malonėkit atsi
lankyti ant susirinkimo.

Raštiiiiiikė.

latkienė, A. Jalmokas, 
Sleikūnas, M. Uždavinis, 
Lapinskas, A. Zaleckis, A. 
Bilintkas, J. Šveistis, J. Zai-^ 
kis, M. Šapalis, J. Marmakas,
J. Staniulionįs, A. Matulionis, _
V. Tamulaitis, K. Šeikis, m
Ginkavičius, M. Mockevičius, f AluSKuJIMAl IK 
M. Pilkauskas, Sk. Motiejū
naitė, M. Kiburienė, P. Ki- 
buris, O. Dikšienė, T. Mika
lauskienė, T. Antanavičienė, Paieškojimų ir reikalavimų
K. Babinskienė, K. Trainavi-kainos L. D. S. nariams ir 
čius, P. Mikalauskas, N. Na-“Darbininko” kaitytojams 1 
vickienė, L. Navickaitė, P.syM į metus už dyką, už 3 sy- 
Giedraitaitė, M. Stasiulienė, 
K. Guralskienė, N. Pauliukai- 
tė, O. Kairaitė, O. Mastaus- 
kaitė, Z. Rusavičienė, M. Au- 
sukaitė, O. Jomantienė, J. L.
Petrauskas, 
Kabalinskas, 
Grabijolienė, 
F. Zaleckas, 
Katilauskas,

Stambiais surinkta
Smulkiais...........

k

KALAVIMAI.

kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

I

gar-

Salė
So.

DIDŽIAUSI ŠOKIAI.
Daugelis iš skaitytojų patėmijo 

“Darbininke” žinutę apie rengia
mus * bažnytinio choro šokius ir 
koncertus, kuriuose dalyvaus 
rus solistas p. A. Sodeika.

Šokiai bus 15 d. gegužio, 
paimta viena iš puikiausių
Bostone Municipal Building, taip
gi paimta geriausia orkestrą. To
dėl kviečiame jaunimą kaip vie
tinius taip ir iš apylinkės koskai- 
tlingiausia atsilankyti į minėtus 
šokius. Kurie nebus, tie gailėsis 
visą savo gyvenimą.

Kviečia Komitetas.

MONTELLO, MASS.
Mirė.

Gegužio 3 d. mirė ligoninė
je Julijona Žarkauskiutė apie 
23 metų amžiaus. Ji buvo mo
kytoja ir viena iš žymesniųjų 
ir veiklesniųjų lietuvaičių.

Rep.

IŠVAŽIAVO.
Gegužio 1 d. laivu 

rraine išvažiavo į
La Lo-
Lietuvą

Petras Paulavičius iš Avon, 
Mass. ir Kazys Gacevičius 
So. Bostono.

iš

K. Storulis, S. 
K. Markūnas, G.
R. Migavičienė, 

J. Červokas, K. 
V. Beleckiutė.

101.00 
.21.40

Viso surinkta .... 122.40
Visiems aukavusiems varde 

L. R. K. R. D. tariu širdingiau- 
sį ačiū.

Vietinio skyriaus pirm.
O. A. Jankienė.

—o—
ATEIKITE PASIŽIŪRĖTI.

Seredos ryte atėjo iš Kauno 
glėbiai visokių laikraščių, pro- 
klemacijų ir spalvuotų agita
cinių paveikslų. Viskas rodo, 
jog Lietuvos krikščionys de
mokratai rinkimų kampanijai 
darė milžiniškas pastangas.

Vietiniai ateikite pasižiūrė
ti tų paveikslų ir pasipirkti 
laikraščių.

Kitų miestų lietuviai lai iš
sirašo tų laikraščių, o prokle- 
maci jų gaus ‘ ‘ magaryčių ’ ’. 
Vienok spalvuotų agitacinių 
paveikslų neturime pardavi
mui.

PRANEŠIMAS PILN. BLAIVI
NINKŲ KUOPOMS.

N. A. Apsk. Pilnųjų Blaivininkų 
2-ras suvažiavimas atsibus Law- 
renee, Mass. 9 d. gegužio, 1-mą 
vai. po pietų bažnytinėj salėj 94 
Bradford, St. Meldžiam delega- 
tų nesivėlinti ir laiku pribut. At
sivežkit naujų įnešimų. Bus išlai-

Ant pardavimo namai West 
3-rd St. arti E St. 11 kambarių, 
pavieniai namai. Kaina $2,000.00.

E. C. ROUNDTREE,
8 Moreland St. Roxbury, Mass.

Ant pardavimo 3 šeimynų na
mas, visi intaisymai: toiletai, 
gesai. Ant pirmo 4 kambariai, po 
5-kis kambarius ant antro ir 3-čio. 
Namas randasi tarpe D ir C gat
vių ant Silver St. Savininkas 
vena ant pirmų lubų. Matyt 
Įima dienomis ir vakarais.

169 Silver St.
So. Boston, Mass.

gy- 
ga-

Parsiduoda rakandai. Labai už 
prieinamą kainą parsiduoda pui
kus rakandai. Priežastis pardavi
mo, važiuojam į Lietuvą. Savi
ninką galima matyti 6:30 vai. va
kare, ant 3-čių lubų. Adrisas: 
Petras Grinkaitis, 

124 Bowen St.
So. Boston, Mass.

Paieškau savo dėdės Motiejaus 
Galinio. Apie 34 m. kaip Ameri- 
ke. Girdėjau, kad jis gyvena 
Brooklyn, N. Y. Jis pats ar kas 
apie jį žinot meldžiu atsišaukti 
ant šio antrašo: 
Ona Jonaitienė,

446 Jjrafton St.
Worcester, Mass.

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

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 S’t. New York, N. Y.

ŽIŪRĖK, SKAITYK, GALVOK.
Nepraleiskit progos, nes pana

ši retai kada pasitaiko. Kas už
sirašys pas mane laikraštį “Dar
bininką”, gaus dovaną^ 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, m.

DB. J. C. LANDŽIUS

i Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Man. 

O F I S O 9-10 « ryto,
Į VALANDOS:

B®#®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®

M Paieškau savo sunaua 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.

' I

Paieškau brolio Juliaus Krase- 
lio, Kauno rėd. Beitigalos parap. 
Getgaudu kaimo, 
no Bridgeport, Conn. 
žinau kur. 
atsišaukit,
kalą. Yra moteris mirus Lietu
voj, liko vienas vaikas.

Kazimieras Kreselis,
40 Woodland St., 

New Britain, Conn.

pirmiau gyve- 
Dabar ne- 

Jis pats ar kas kitas 
nes turiu svarbu rei-

Aš Jadvyga Nadžeikaitė paieš
kau savo b/olio Motiejaus Nadžei- 
kos, pirmiau gyveno Manchester, 
N. H. paskui Philadelphia, Pa. Da
bar nežinau kur. Kas žinot arba 
jis pats duokit man žinią sekančiu 
antrašu:
Jadvyga Nadžeikaitė,

330 E 8-th St., _
New York, City.

Ona Jokubąvieienė 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. Jokubavieienei.

Prašap patalpinti ir kituose A- 
merikos liet, laikraščiuose. 0. 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.

DĖL GERESNIįĮ 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

I N Q UI R E R
Ofisas 4 Gatės St. 

Tel S. B. 720
Tinkamiausis laikraštis 

So. Bostone

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

. 9—10 val- ryt0Priėmimo vai., „ vakaro*
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Alleghery Avė., 

Philadelphia, Pa.

Dr. Paul J. Jakmauh
I Jakimavičius)

Priėmimo valando.: 
Nuo 2 iki S po plot. Nao 7 Iki 8 vakare 

88»W BOADWAYCor. ST SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

F. J. KALINAUSKAS 

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

TeL S. B. 1196-W. I vi

Paieškau darbo į bučemę-gro- 
sernę už vedėją arba darbininką. 
Turiu gerą prityrimą šiame darbe, 
nes 8 metai kaip dirbu. Turiu pa
budinimus. Kam butij reikalin
gas, malonėkit greitai atsišaukti. 
J. Jankauskas,

65 Dawidson St., 
Lowell, Mass.

Paieškau brolio Stanislovo Dar- 
gio. Pirmiau gyveno Thomas, W. 
V. Dabar nežinau kur randasi. Tu
riu reikalą, gavau laišką iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti jis pats 
ar kas apie jį žinot ant šio adreso: 

914 Chateau St.
N. S. Philadelphia, Pa.

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.

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.
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street,

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis,
550 Medford St., 

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

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

TI
JU

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. 3f. V. KatparavUiUu) 
425 Broadv/ay, So. Botton, Mota.

Tel. So. Boston, 21 
Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte 

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

EINGIAU SIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

8 Tel. S. Boston 21014 ir 21013 J
1 J
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tt
a
n tttt.itt tt tt

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki13 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

Paieškau pusbrolio Jono Poš- 
ko, Vilniaus rėd. Alytaus apskr. 
Varėnos miestelio. ,6 metai atgal 
gyveno Trenton, N. J. Dabar gir
dėjau gyvena Philadelphia, Pa. 
Aš turiu svarbų reikalą, gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jo tėvo. Jei 
kas žinot arba jis pats malonėkit 
man pranešti šiuo adrisu: 
Jonas Poškus,

240 Breunig Avė. 
Trenton, N. J.

■»

♦

;------------------------------------------
Į VYRAMS IR MOTERIMS.

Geriausias LOTION van-
• -Kas prisius $2.00, gaus visas 
J ro veidą skaistų ir čystą.

do spuogus ir plėmus, pada- 
duo vartot dėl veiko. Išgy- 
informacijas kaip pačiam pa- • 
dirbt šitas vanduo ir kaip jį • 
vartot.

Wm. LEBEDNIKAS,
R. S. S. Rutland, Mass. j

i

5?

l 
I »
♦

mėjimas. taip-gi bus naujų svar- ! 
bių svarstymų kiek kuopos mokės • 
į Apskr. Iždą.

Apskr. pirm. J. Svirskas.

“PIKTA DVASIA”
Drama trijų aktų iš Latvių gyvenimo.

Rengia A.L.R.K. Mot. Sąjungos 41 kp. 8 d. Gegužio- 
Mav, 1920 m.

LIETUVIŲ SALĖJE,

26 Lincoln St., Brighton, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Veikalas įdomus ir naudingas kiekvienam pamatyti.

Įžanga prieinama.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

t T fTX tTT tT XXX XX X X

Paieškau brolio Petro Murkvie- 
no. Jis išvažiavo į Pennsylvania. 
Kur dabar randasi nežinau. Ma
lonėk atsišaukti. Kas bus su tavo 
pinigais? Aš greitu laiku išva
žiuoju į Lietuvą.
Rapolas Drevenskas,

61 Becon Park, 
Montello, Mass.

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA H0-

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
[geriausiais prietaisais, su nau

ją išradimų.
: Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

TELIS NEW YORKE.

Aš Anelė Šulaitė po vyru Ste
ponavičienė, Kauno rėd. Velionos 
miestelio, paieškau savo pusese- 
rės Onos Sutkitės, Suvalkų rėd. 
Patašių kaimo, 5 metai atgal gy
veno Baltimore, Md. Dabar ne
žinau kur. Turiu iš Lietuvos nuo 
motinos laišką, meldžiu atsišauk
ti ar kas kitas malonėkit pranešti 
ant šio adriso: 
Anelė Steponavičienė,

P. O. Box 120
New Canaan, Conn.

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

GEO. J. BART Ašį U, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus J visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkelio 

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

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

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

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

Valandos
Vuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

Nedėl lomia 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

ATSKAITA.
Vardai aukavusių 19 d. ba

landžio 1920 L. R. K. R. pra
kalbose:

Po $5.00: Kun. K. Urbona
vičius, K. Paulauskas.

Po $2.00: ' J. Skuodis, M. 
Sakalauskaitė, L. Gintalis, J. 
Gudaitė, M. Gudaitė, A. Sta- 
niuliutė, N. N., Z. Strasums- 
kas, J. Markelionis.

Po $1.00: K. Kiškis, J. Gus- 
kas, K. Glodenis, J. Noreika, 
J. Kdfctis, A. Asbovičius, A. 
Tupika, B. Beleckienė, O. Su- 
batienė, A. Strakauskienė, O. 
Staniuliutė, Z. Motiejūnienė, 
V. Balukonis, K. Vesbildas, T. 
Jakavonis, K. Supranavičius, 
M. Jonulavičius, J. Mačiulai- 
tis, P. Bušmanas, J. Kundro-

“DARBININKAS”

DABAR LAIKAS PIRKTI 
PIRMOSIOS KOMUNIJOS PAVEIKSLUS.

Mes ir šiems metams parūpinome puikių ' 
Pirmosios Komunijos PAVEIKSIĄ! 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;

lEgzaminacija DYKAI

i!
i!
i!
i!
i!
i!
i!
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Tai 80. Bo.ton 270

DR. JOHN MicDONNELL, M. D.
Galima smikalbttt ir Uttatritabai 

Ofiso valandos:
Ryt jis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadwav. So. Boston.

244 W. BROADWAY, SO. BOSTON 27, 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. iki-
stoties 8 minutas o į miestą Brid- Į j 
gewater 20 minutų; 4 čeverykų j 
dirbtuvės, 2 f-andrės ir viena ge- Į j 
ležinė ir taipgi 3 vežimai darbi- j 
niai ir vežimėlis dėl pasivažinėji-1 j 
mo ir prie ūkės visi įrankiai. Kas.; 
norite pirkti, meldžiu atvažiuoti J 
pažiūrėti nes viską negalima ap- j 
rašyti. j

Frank Znotin, _ j
108 Compart St.,

, Bridgewąter, Mass.

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzamlnuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos Ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
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
matizmą, sdaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmus galvoje, inkstą arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, žalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu Ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupai laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
rlausto gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY

Bell Rhonfl Dickinaan M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NedaSamia iki 4 no pUtu.
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oi sutelksiu patarimus dy- 
panalklnsl kančias. Jeigu 

Jei sergi, pasirūpink ge-
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JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennafusa ralaika p’^akn įUnkl- 

■cą. praialina pleiskana*, niežėjimą 
odoa galvoa, augina plauku* priduoda 
ma Jėma reikalinga maiata.

Dermafuga r adarya kad Ju»i pla*- 
kal bu* tankus ivetnu* ir skaistu*. • 
9 Oda Jusū galvoje bu* tyra, pleis
kana Unyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiau*!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
ta sūri* dykai ilbandymul sampala.

Prisiuaktte M) e. stampomls peniau 
, timo lėžu. ganai iibandymai defiute 

Dermafuroe ir broiiura.

ARGH_ SPECIALTIE3 CO.
BOI 87. PHILAOCLPH1A. RA.
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