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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.b (Speciale “Darbininkui” korespondencija)
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ORGANASAMERIKOS
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.

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

TAIKA SU BOLŠEVIKAIS, f mieštis, Zanavykuose. Asmuo 
dar nežinomas. Lietuyoje dva
siškių tarpe garsiai kalbama, 
kad minėtu kandidatu yra 
kun. J. Vailokaitis, išvažiavęs 
dabar lietuvių delegacijoje į 
Maskvą su bolševikais tartis. 
Antru kandidatu esąs kun. 
kan. Grigaitis, kurį dabar len
kai nors ir paliuosavo iš kalė
jimo, bet iš Suvalkų, iš savo 
priežiūros, dar neišleidžia.

30 dieną balandžio išvažia
vo į Maskvą lietuvių delegaci
ja tartis su bolševikais. Dele
gacijoje randasi 7 atstovai, bū
tent: Naruševičius-Norus, Kli
mas, kun. Vailokaitis, Bizau
skas, Kairys, Rozenbaumas ir 
Siemaška; be šių asmenų yra 
delegacijos sąstatoje apie 20 
žmonių. Delegacija išvažiavo 
į Rygą, iš kur latvių trauki
niu bus nuvežti į Bolševikijos 
parubežį ir iš ten bolševikų 
traukiniu Maskvon. Tarybų 
esama trįs dėsniai: 1) Lietu
vos nepriklausomybės pilnas 
pripažinimas (su kuriuomi bol
ševikai jau sutiko); 2) Lietu
vos rubežių nuskyrimas, ir 3) 
Lietuvai už* maskolių padary
tus nuostolius atlyginimas. 
Paskutiniu du dėsniu buvo la
bai neaiškiu, bet įvykus ato
kiam nepaprastam atsitikimui 
kaip susijungimas Lenkijos su 
Ukraina ir jų užpuolimas ant 
bolševikų, mūsų reikalus la
bai žymiai pagerino ir mes 
Šiandie galime tikėtis žymios 
naudos iš minėtos sutarties.

*----------------------------

RINKIMAI į steigiamąjį 
SEIMĄ.

Patogumo delei rinkimų me- 
' u Lietuva tapo padalinta į 6 
pygardas, iš kurių turi susi- 
inkti 112 atstovų. Mažoji Lie- 
uva — Klaipėdos srvtis — tu- 
i teisę atsiųsti 9 atstovus ir 
kupuotoji Lietuva 60 atsto- 
). Laisvoje Lietuvoje įvyko 
ūkimai labai rimtai — bal
svo 90 nuošimtis. Praneši- 
ai skelbia, kad nebalsavo 
en tik seniai, ir ligoniai, ku- 
e neįstengė nueiti į rinkl
ių vietą. Tai vis-gi nepapras- 
is apsireiškimas. Rinkimai 
įrodė, kad mūsų “poniško- 
os” partijos Pažanga ir San- 
ira subankrutijo. Pirma sė
ja bus atidaryta miesto teat- 
! (miesto sodne). Ją atida
us patsai Valstybės Preziden- 
,s. Kitos sesijos bus laiko- 
os švietimo ministerijos ru
nose. Seimo programas dar 
ilutinai neapdirbtas ir vi- 
omenei dar nepateiktas.

3AŽNYTINIS LIETUVOS 
SUTVARKYMAS.

Galutinai nustačius Lietu- 
>s rybas, visa šalis bažnyti- 
u valdymų bus padalinta į 
■ūkias diocezijas, kurių vie- 
i bus archidiocezija su cent- 
i Vilniuje, kad Lietuvoje su
darytų atskira bažnytinė 
rovincija betarpiai Romos žl
iboje. Diocezijų centrai nu
irti: Vilnius, Kaunas, Pa- 
svežvs, Telšiai ir Gardinas.

AUJAS SEINŲ DIOCEZI
JOS SUFRAGANAS.

Delei svarbių priežasčių, ku- 
os labai gerai suprantamos 
žinomos kiekvienam lietu- 

ui katalikui, Seinams reika
lingas vyskupas sufraganas 
lietuvis. Sužinota iš tikrų 
šaltinių, kad minėto sufraga
no paskyrimas įvyks. Jo gy
venimo vieta nuskirta—Nau-

SEINŲ DV. SEMINARIJA.
Balandžio 26 d. Šeini) ne

okupuotos diocezijos dekanai 
savo suvažiavime Vilkavišky
je nutarė Seinų Dv. Seminari
jų perkelti iš Zyplių dvaro i 
Gižų dvarų.

KUNIGŲ PERMAINOS SEI
NŲ DIOCEZIJOJE.

Kalvarijoje mirė kun. deka
nas Maciulevičius. Jo vieton 
skiriamas dekanu kun. J. Lau
kaitis, neseniai pargrįžęs iš 
Suv. Valstijų. Kun. Strimas 
skiriamas į Leipalingį klebo
nu. Požėruošė (ties Veive
riais) mirė kun. Baltrušaitis. 
Jo vieton skiriamas kun. Kulo- 
vičius iš Aleksoto. Aleksotą 
yra pakviestas nesenai sugrį
žęs iš Suv. Valstijų kun. Dar- 
gis.

c

v •

BŪSIĄS MINISTERIU 
KABINETAS.

Jeigu kabineto pirm. Galva
nauskas nebus išrinktas Vals
tybės Prezidentu, tai jisai ir 
vėl liks kabineto pirmininku, 
kartu ir finansų ministeriu. 
Dar kabinete* esama taip vadi
namų dviejų “amžinų” mi- 
nisterių, būtent Valdemaro ir 
Čarneckio, kurie jau baigia sa
vo dienas. Kandidatais į už
sienio reikalų ministerius sta
tomi Norus-Naruševičius ir 
Balutis; į susisiekimo dar ne
sama nurodyto asmens. Ma
noma žydų reikalams ministe
riją visai panaikinti; tai įvyks 
jeigu vien bus atsižvelgiama į 
žydų atstovų skaičių St.. Sei
me, bet jeigu valdžia paims 
klausymą realiai minėtos mi
nisterijos nepanaikins. Žino
tina, kad ir kitų ministeriu 
vietos neužtikrintos 
mamjame kabinete.

būsia-

KLAIPĖDOS SRYTIS.
Klaipėdos srytyje telefonai 

ir telegrafai jau Lietuvos ži
nyboje. Netrukus bus perduo
ti ir gelžkeliai.

TIKYBINIS LIETUVIŲ 
KARIUOMENĖS SU

TVARKYMAS.
Kareiviai didesniuose mies

tuose turi nuosavas bažnyčias, kų intrigoms, 
ypatingai tas, kurios kituomet 
priklausė maskoliams. Bažny
čiomis ir kareiviais rūpinasi 
kunigai kapelionai. Vyriausiu 
kariuomenės kapelionu yra 
kun. Palubinskas, buvęs Sei
nų sem. profesorius. Jisai gy
vena Kaune prie įgulos bažny
čios, seniau buvusios rusų so
boro. Keletas kapelionų ran
dasi kartu su kareiviai^ pa
frontėje.

LIETUVOS GELŽKELIAI.
Kalbant apie Lietuvos gelž- 

kelius, žmonės juokdavos^ 
tvirtindami, kad Lietuvoje e- 
sų pigiausia apseina važinėti 
traukiniu, nes už 30 auksinų 
būdavo galima važiuoti 30 va
landų, pav. traukinys iš Vir
balio į Kauną eidavo 2 dieni 
ir tereikdavo mokėti tiktai 30 
auksinų. Dabar jau kitaip y- 
ra — gelžkeliai jau sutvarky
ti, nes iš Virbalio į Kauną jau 
galima nuvažiuoti į 3 valan
das. Traukinių viduryj ir-gi 
švaru. Visoki vokiški pagar
sinimai ir paskelbimai nulup
ti ir daugelis lietuviškais pa
keisti. Išlauko ant traukinių 
lietuviški parašai. Labai ne
geistinas apsireiškimas, kad 
traukiniai begalo ilgai stovi 
stotyse. Kraujant malkas ir 
semiant vandenį galima vis-gi 
daugiau pasiskubinti 
kad dabar skubinamas!.

negu

APIE RINKIMUS IR 
KITKĄ.

(Speciale “Darbininkui” 
korespondencija.)

Šiandie užėjau į Lietuvos 
Atstovybę Danijoj. Kalbėjau 
su Lietuvos atstovu p. Jurgiu 
Savicku. Jisai papasakojo 
sodžių dalijimą į vienkiemius, 
tuvos padėtį.

Vėliausios žinios iš Lietuvos 
praneša, kad rinkimuose į 
Steigiamąjį Seimą dalyvavo a- 
pie 80 nuoš. visų Lietuvos pi
liečių. Iš gautų žinių matosi, 
kad krikščionys demokratai 
laimėjo daugiausia delegatų, 
po krikščionių demokratų se
ka socialistai liaudininkai po 
vadovyste Sleževičiaus. Visų 
partijų žydai statė savo kan
didatus ir balsavo išiveno.Taip 
pat darė ir lenkai. Tokiu bū
du lenkai ir žydai išrinko sa
vo delegatus. Tie delegatai 
loš svarbią rolę Seime, nes jie 
gali eiti ir nusverti su savo 
balsais vienos ar kitos partijos 
balsavimą. Pasistengsiu “Dar
bininkui” prisiųsti vardais vi
sų išrinktų atstovų į Seimą.

Bolševikai veda derybas su 
Lietuva. Lietuvai užklausus, 
ar bolševikai prižada pripa
žinti Lietuvą neprigulminga 
tauta ir ar priskirs jai Vil
niaus ir Gardino gubernijas, 
atsakė tą padarysią. _

Lietuviai nebuvo kviečiami 
lenkų į Varšavos konferenciją 
dėlto kad neturinti fronto 
prieš bolševikus ir lenkai ne
nori pripažinti lietuvių nepri 
gulminga tauta. Lenkai siūlo 
Lietuvai plačiausią autonomi
ją, tiktai reikalauja, kad už
sieniniai reikalai būtų vedami 
iš Varšavos.

Latviai, kurie buvo labai 
susibičiuliavę su lenkais, da
bar apagilestauja pasidavę len- 

Dabar latviai 
eina prieš lenkus, jie bijo, kad 
galinga Lenkija jų neprarytų 
ir todėl latviai pasidarė labai 
prielankus lietuviams ir yra 
pažadėję atsiųsti savo kariuo
menę lietuviams į pagelbą jei
gu įvyktų karė tarp lenkų ir 
lietuvių.

Yra pranešama iš Paryžiaus, 
kad žymiausi caro valdžios ša
lininkai, rusai, yra indavę 
kos Konferencijai prašymą,

Misijos Pranešimai
____ •
trauktas į posėdžio protokolą, 
per stoties paskirtą, žmogų 
pasiųstų tiems kurie nėra nie
ko arba permažai- pirkę, kad 
nuo jų iškolektuoti. Vietos 
žmonių nutarimas, kiek kiek
vienas tur pirkti, tegu būna 
delei visų kaip ir įsakymu, 
jeigu kiti nenusimano, kiek jie 
tur pirkti, sulig savo turto di
dumo.

Tokį priminimą reikėtų per 
rinkėją pasiųsti kiekvienam, 
kursai ikišiol ar tai visai nėra 
pirkęs, ar tai sulig savo turto 
permažai yra pirkęs, idant 
būtų žinoma, jog nuo visų pa
reikalauta. Tokie priminimai 
reikėtų daryti su tam tikru 
atsargumu, kad neapsunkinus 
žmonių, kurie gal širdingai 
norėtų pirkti, bet delei stokos 
lėšų negali nuskirtosios sumos 
išpirkti.

Taigi stočių viršininkai, su
kruskite prie darbo, kursai 
reikia jums patiems atlikti ir 
darykite tą darbą rimtai, kai
po savo valstybės darbą, kur
sai jums priseina čion Ameri
koje atlikti.

Lietuvos Misija,
, 257 W. 71st St.,

New York, N. Y.

LIETUVOS LAISVĖS PA
SKOLA

Atsišaukimas prie Paskolos 
Stočių viršininkus.

Šio gegužio 15 dieną Lietu
voje susirenka pirmasai Lie
tuvos Steigiamas Seimas. Ten 
prasidėjo pirmas svarbaus val
stybinio darbo mėnuo. Pas 
mus Amerikoje šiuo laiku ly
giu būdu eina didžiai svarbus 
darbas: nuo 16 dienos gegužio 
eina Lietuvos Laisvės pasko
los mėnuo. Per tą mėnesį pri
valome surinkti, ko ikišiol ne
spėjome surinkti. Kaip girdi
me, visa Lietuvos valstybės 
viltis šiandien dedama į Jus, 
lietuviai amerikiečiai: išpir- 
ksime paskolą, bus iš ko sta
tyti Lietuvos demokratinga 
Respublika, o neišpirksime, 
bus ten vargas, skurdas ir 
duos progą svetimiems atėjū
nams mūsų silpnybe pasinau
doti. Todėl visi, be jokių par- 
tijinių ginčų, susispieskime 
prie vieno darbo ir išpirkime 
kiek tos paskolos yra Lietuvai 
reikalinga. Kiekvienas kas 
lietuviu save vadinasi, kas sto
vi už mūsų gimtinės gerovę 
privalo ne žodžiu bet darbu— 
pirkdamas Lietuvos boną tą 
parodyti. Į stočių resgiamas 
prakalbas ne visi atsilanko. 
Atsiranda daug tokių, kurie 
negali į prakalbas atsilankyti, 
arba pritingi, stačiai nenori 
dėtis prie valstybės kūrimo 
darbo. Pas visus tokius atsi
lankykite į namus, įtikinkite 
juos, kad pirktų bonų, jeigu 
jau negalime jiems įsakyti.

Šiuomi patariame visiems 
stoties viršininkams nusista
tyti, ant kokios sumos jie pri
valo išpirkti bonų, kad paden
gus visą paskolos sumą, kuri 
yra vienam ar kitam apskri
čiui paskirta, ir tą sumą išsi
skirstyti tarp vietos žmonių. 
Šiuo tikslu patartina, kad sto
čių viršininkai, pasikvietę pa- 
gelbon ar tai vietos draugijų 
atstovus ar šiaip po keletą į- 
žymesnių veikėjų, nustatytų, 
kiek kiekvienas vietos lietu- 
vvs arba lietuvė privalo pirk
ti bonų ir ištrauką iš savo nu
tarimo, kursai turėtų būti į-

kad Lietuva būtų pripažinta 
neppgulminga tauta. Tą da
rydami jie nori užkirsti kelią 
lenkams, grobikams ir ir ne
duoti jiems progos persekioti 
kitas tautas.

Takia tarp lenkų ir bolševi
kų neįvyks. Matyti bolševi
kai nenori taikinties lenkų pa
duotomis išlygomis .

Bolševikai su lenkais nega
lėjo sustarti, kur laikyti de
rybas. Bolševikai siūlo Mas
kvą o lenkai siūlo kokį ten 
miestelį Lenkijoj. Ir vienas 
kitam nei aguonos grūdo ne
nusileido.

Karė su lenkais Rusijoj yra 
labai populeriška ir liaudies 
pageidaujama. Bolševikai ma
no greitu laiku atkreipti visą 
savo spėką ant Lenkijos fron
to. - 
Kopenhaga, bal. 22, 1920.

DRAUGIJŲ DOMEI.
Žemiaus paduodame sąrašą 

Conn., New Jersey ir kai ku
rių Massachusetts kolionijų 
draugijų sąrašą, kurios iki ge
gužės pradžios yra užsimokė
jusios už Lietuvos Laisvės Bo
nų. Kurgi kitos draugijos, 
kliubai ir visokios kuopos, ra
teliai, etc.? Kur kas daugiaus 
jų randasi čia paminėtose ko- 
lionijose. Ir jos yra lenkia
mos.

Draugijos, kuri būsite pir
mutinė patekti į sekantį sąra
šą? Įsigykite bent vieną Lai
svės Boną!

ANSONIA
Lietuvių Politikos Kliu-

bas...........................$600.00
Šv. Antano Dr-ja....... 500.00
Šv. Kazimiero Dr-ja ... 200.00

BRIDGEPORT
P. St. Pagelbos Dr-ja.. .100.00 

HARTFORD
A. L. R. K. Šv. Juoza

po Darb. Sąj. Conn.
Apskr...........................100.00

L. Vyčių Conn. Apskr. 50.00 
•A. L. R. K. Moterų Sąj.

S. L. R. K. A. 109 kuopa 50.00 
NEW HAVEN

Šv. Pranciškaus Dr-ja 500.00
Šv. Kazimiero dr-ja.... .100.00

17 kuopa ................ .50.00
A. L. R. K. 89 kuopa 50.00

MERIDEN
Šv. Kazimiero dr-ja... 200.00
Liet. N. P. ir Drg. Kliu-

has.......................... 100.00
D. L. K. Gedemino Dr-
ja............................... 100.00

NEAV BRITAIN
Šv. Jurgio Kank. dr-ja 200.00
Šv. Kazimiero dr-ja 200.00
B. L. U. Neprigul. Kliu-

bas........................... 100.00
D. L. K. Vytauto dr-ja 50.00
S. L. A. 34 kp............... .50.00

R.

Šv. 200.00

50.00
50.00

50.00
50.00
50.00

HARTFORD
Lietuvos Brolių dr-ja 500.00

THOMPSONVTLLE
K. Šv. Jurgio dr-ja 200.00

UNION CITY
Lietuvos Dukterų Dr-ja 200.00

NAUGATUCK
Pranciškaus Dr-ja

AVATERBURY
Lietuvos Sūnų Dr-ja 2,500.00 
Šv. Onos Dr-ja............. 500.00
Šv. Stanislovo Dr-ja.... 500.00
Šv. Juozapo Dr-ja........500.00
Šv. Agotaos Dr-ja........200.00
Lietuvos Šviesos Dr-ja 200.00 
“Aidas”, Teatr. Dr-ja 100.00
S. L. A. 11 kp................ 100.00
D. L. K. Keistučio dr-ja 100.00
L. R. K. S. A. 91 kp. • 
“Aušros” Teat. Dr-ja

* NEAVARK
Šv. Jurgio dr-ja ......... 500.00
Šv. Juozapo Dr-ja....... 500.00
Šv. Rožančiaus Dr-ja 500.00
Šv. Uršulės Dr-ja......... L........
Šv. Mikolo Dr-ja......... 200.00
Šv. Trejybės parapija 200.00
Šv. Petro ir Povilo dr-ja 100.00 
L. K. P. Kliubas ....
L. Vyčių 29-ta kuopa 
L. D. Są-gos 14 kp.

KEARNEY
D.L.K. Rimgaudo Dr-ja 300.00 
Lietuvos Sūnų Dr-ja 200.00

ELIZABETH
Šv. Petro ir Povilo dr-ja 200.00

HARRISON
Šv. Juozapo dr-ja......... 100.00

SO. BOSTON 
Lietuvos Vyčių 17 kp. 100.00 
L. D. S. Pirma kp. 
Šv. Jono Evang. BĮ. Dr-

ja ........ 100.00—ras—300.00
Šv. Petrą ir Povilo dr-

ja ................................
(pirko 15 gegužio) 
“Darb.” Redakcija.

NORAVOOD
Šv. Jurgio Kar. dr-ja

AVORCESTER
Liet. Šv. Jurgio Paš.

Dr-ja .......................1,000.00
Šv. Liudviko dr-ja 1,000.00 
Liet. Šv. Kaz. Bažnyčia 400.00 
Šv. Vardo Marijos dr-ja 100.00 
“Aušrelė” L. D. D. D. 50.00

AVESTFIELD
Šv. Kazimiero Dr-ja 100.00 

Vėliaus paduosim sąrašą ir 
kitų draugijų, kurios yra Lie
tuvos Laisvės Boną nusipirku- 
sios.

Kuri draugija daugiausia į- 
sigys Liętuvos Laisvės Bonų?

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius

257 W. 71st St., 
New York, N. Y.

100.00

500.00

100.00

PRAKALBOS PASKOLOS 
REIKALE.

Gegužės 20 d. Chicago (Šv. 
Petro ir Povilo parap.)

Gegužės 23 d. Worcester,Mass. 
ir Elizabeth, N. J.

Gegužės 30 d. Bristoj Conn., 
Pittston, Pa. ir Rochester,
N. Y

Birželio 1 d. Bridgeport, Conn. 
Lietuvos Misijos 

Informacijos Skyrius.

ŠAUKIA VISĄ RUSIJĄ 
KILTI.

Rusijos karės ministeris 
Leon Trocki paskelbė atsi
šaukimus po visą Rusiją; 
šaukia visiems kilti prieš 
Lenkiją ir remti valdžią, 
kuri turi vesti karę prieš 
lenkus. Naujos kariuome
nės vis siunčiamos lenkų 
frontais Atsiųsta į Kievo 
apylinkę baškirų brigada. 
Bolševikai daro pastangas 
atgauti Kievą. Mūšiai eina 
dideli ir daug gėrybių su
naikinama.

Rusijos bolševiku valdžia 
atsišaukė į viso pasaulio 
darbininkus, nurodant, jog 
Lenkija prie Rusiją kariau
ja, norėdama išplėšti iš jos 
didelę kontribuciją ir atgai
vinti dvarininku viešpatavi
mą. Atsišaukiama, kad dar
bininkai Franci jos, Angli
jos ir Amerikos žiūrėtų kad 

500 00;ne^ yienas patronas, nei ko-
kia karinė medžiaga nebūtų 
gabenama Lenkijon.

Lordas Robert Cecil, Tau
tų Lygos Pildomojo Komi
teto pirm., peikia Anglijos 
nusistatymą link Lenkijos 
karės su bolševikais. Ap
gailestauja, kad remiantis 
XI ir XVI punktais nesu
laikyta karė.

TARPTAUTINĖ PRA
MOGA.\

Gegužio 23 d. vakare Y. 
M. C. A. salėje Cambridge, 
Mass. bus tarptautinė pra
moga. 
Bus 
viai.

Dalyvaus majoras, 
reprezentuoti ir lietu-

i
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PRASIDEDA.
Chicagon suvažiavo re

spublikonų partijos kaiku- 
rios komisijos ir veikėjai. 
Tuomi prasidėjo respubli
konų partijos konvencija.

Per kelias dienas iš Mas
kvos nebuvo žinių dėlto, kad 
bevielio telegrafo aparatas 
buvo pagedęs.

Rusijos valdžia gegužio 1 
d. paskelbė amnestiją svei
kiems prasikaltėliams ir 
pristatė juos prie tiltų tai
symo.

1

Prez. Wilson pasirašė po 
bilium, skiriančiu $400.000 
atkeliavimo Pilgrimų į Ply- 
apvaikščiojimui 300 metą 
sukaktuvių nuo atkeliavimo 
Pilgrimų į Plymouth, Mass.

Michigan valstijoj darbi
ninkų ant farmų trūksta 
24.900. Toje valstijoje yra 
11.537 neapdirbamų farmų.

Iš Maskvos bevieliu tele
grafu pranešama, kad Bo- 
rissove rusųrorininkai įvei
kė lenkų orlaivį ir tas nu
krito bolševikų pusėje.

•
Lanrence, Mass. — Su

streikavo apie 800 mašinis
tų, reikalaudami nuo 70e. 
iki 90e. valandoj..
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Eina Ii So. Boston'o utarulnkals, kei- 
»*rgala ir Buba tom La. Leidžia Am. Lae- 

Rymo-Kataliką &v. Juozapo Dar- 
smmkv Sąjunga.
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KAD PASKOLA GE
RIAU SEKTU $1.

Iš L. Misijos Informaci
jos skyriaus pranešimų ne
stinga. Tas rodytų, kad ten 
uoliai veikiama. Bet kiti 
faktai liudija ką kita. Jau 
senai paskelbta, kad bonai 
gatavi, paskui skelbta, kad 
bonai greit bus gatavi. Pa
galios jų kaikur pasirodė. 
Bet kas tai yra, kad užsi
mokėjusieji vis jų nesulau
ki®.. Kaip girdime Bostono 
stotis neturi užtektinai bo
nų pardavinėti už cash. 
Cambridge’io stotis dar nei 
jokio bono negavo. Gal būt 
tas pat yra ir kitose vieto
se.

Riksmai ir agitacijos ma
ža ką gelbės, jei centre ap
sileidimas, jei bonų neat- 
siunčiama užsimokėjusiems 
ir nesiunčiama stotims par
davinėti už cash. Štai Bos
tono stotis nesulaukdama 
bonų jau trečiu sykiu 
atidėti bonų platinimo 
kalbas.

Užsimokėjusieji už 
skolą nekantrauja, negau
dami bonų. Kolonijų uolie
ji veikėjai netenka energi
jos veikti dėl Paskolos. Te- 
susivikrina centras su savo 
pusantro tuzino darbininkų.

turi 
pra-

pa-

SU KUO NETURĖTI 
REIKALO.

Pereitame “Darb.” nu
meryje korespondencijoj iš 
Waterbury, Ct. rašoma apie 
streiką ir be kito ko rašoma 
apie aukų rinkimą streikie- 
riams.Vienas duonkepis, lie
tuvis, paprašytas streikie- 

. riams aukų būk pasakęs,kad 
jam duotų pašalpą ir neau
kavęs streikieriams. Už tai 
darbininkai nutarę nepirkti 
pas jį duonos. Niekas iš 
lietuvių neteisins šito duon
kepio, jei jis ištikro taip pa
darė. Nedavimą aukos ga
lima būtų atleisti, bet prie 
neužuojautos streikieriams 
prisideda grubijoniškumas, 
kurs įžeidžia kovojančius už 
būvio pagerinimą darbinin
kus.

Panašūs biznieriai neuž
sipelno, kad darbininkai tu
rėtų su tokiais reikalų.

Yra ir kitokių biznierių, 
kurie neverti lietuvių darbi
ninkų paramos. Tie biznie
riai, kurie neaukauja Lie
tuvai, neturi pirkę Lietuvos 
Paskolos bonų, neužsipelno 
paramos.

Toliau lietuviai darbinin
kai katalikai jokiu būdu ne
privalo remti raguotų be
dievių biznierių.

Tai-gi neturėkite jokio 
reikalo, nedarykite biznio 
nei už centą pas tuos biznie
rius, kurie eina prieš dar-

PRANE ŠIMAS.
LDS. Naujos Anglijos Aps

kričio kuopoms pranešu, kad 
įvyks metinis apskričio suva
žiavimas nedėlioj, birželio 20 
d. š. m. 12 vai. po pietų St. 
Jean svetainėj, 27 Main St., 
Hudson, Mass. Tai gerbia-

kurie eina prieš Bažnyčią, 
kariauja prieš tikybą... 

Laikykitės Šitos taisyklės. 
O iš antros pusės remki- 

bininkų reikalus, kurie ne- j te prietelingus darbinin- 
remia Lietuvos, neperka kams, Lietuvai ir Bažnyčiai 
Lietuvos Paskolos bonų ir biznierius.

L. D. S. REIKALAI.
PROTOKOLAS LIETUVIŲ 

DARBININKŲ SĄJUN
GOS CHICAGOS 

APSKRIČIO.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos ChicagoS apskričio buvo 
susirinkimas nedėlioj 25 d. ba
landžio 1920, Aušros Vartų 
parap. svetainėj. Susirinkimą 
atidarė pirm. Al. Krenčius. 
Perskaityta protokolas iš 
praeito susirinkimo, tapo pri
imtas. Delegatai buvo iš šių 
kuopų: 20 kp. A. Baškis, P. 
Mureika, J. Rumaška, A. 
Mureika; 25 kp. V. Jodelis, M-. 
Zizas; 49 kp. Al. Krenčius; 57 
kp. Al. Šrupša.

Raportai.
/ M. Zizo raportas iš rengia
mojo pikniko. Paaiškino, kad 
Sesijos yra jau išdalintos Ch. 
apskričio artimesnėse kuopose. 
Į tolimesnes kp. taip-gi pasi- 
ketino kreiptis su pakvietimu 
kad prisidėtų prie rengiamojo 
pikniko.

Raportai iš parduodamųjų 
bonų dėl LDS. namų: 57 kp. 
Al. Šrupša paaiškina, kad vie
ną boną turi pardavę. Iš ki
tų kuopų nėra sužinota pasek
mės, nes nepribuvo bonų ko
mitetai. V. Jodelis pasiketi- 
no surasti kvitas ir suradęs 
paskleisti po visas kuopas dėl 
pardavinėjimo bonų. Nutarta 
veikti kuodaugiausia kuopose. 
Raportas iš rengiamųjų marš
rutų. M. Zizas paaiškino, kad 
tuo tikslu kreipias prie kalbė
tojų. Sutkus pasižadėjo ren
giamuose maršrutuose pakal
bėti, kada bus surengta. A. 
Mureika davė sumanymą, kad 
maršrutai atidėti iki ateinan
čio rudens. Leista buvo- per 
balsavimą. Nubalsuota pradė
tą darbą palikti ant tolesniai. 
Raportas Al. Krenčiaus, kad 
laiškai ir konvertai yra paduo
ti padaryti su antgalviu, dar 
nėra gatavi. Raportas V. Jo- 
delio: naujų inplaukų iš būto
jo vakaro “Kantri 
$8.50. Už tikietus 
pirėmė Al. Krenčius. 
duos iždininkui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
30 d. gegužės 49 kuopoje Cice
ro, III.

Pirm. AL Krenčius, 
Rašt. M. Zizas. 

Alena” 
pinigus 
Jis pri-

HATFORD, CONN.

L.D.S. Conn. apskr. išvažiavi
mas Įvyks 31 d. gegužio, Hartford, 
Conn. Light Hause Grove Park 
Glasanbury, Lietuvių parke.

Rengimo komisija kviečia visti 
kolonijų kuopas priklausančias 
prie šio apskričio, kad pakviestų 
savo kolonijų chorus, dainininkus 
ir kalbėtojus dalyvauti išvažiavi
mo programe. Rengimo komisija 
dirba, kad viską kogeriausia pri
rengti. Tikimės, kad išvažiavi
mas gerai nusiseks, nes vieta vie
na iš gražiausių šioje apielinkėje, 
didelė salė, paimta geriausia or
kestrą, užsakyta skanių valgių ir 
sveikų gėrimų. Kiekvienas atsi
lankęs bus linksmas ir užganėdin
tas.

Kuopos, kurios manot dalyvau
ti išpildyme programo praneškit 
apie tai rengimo komisijai sekan
čiu adresu:

Paulina Geležiutė
44 Cedar St.

Hartford, Conn.

mos kuopos malonėkite atsiųs
ti kodaugiaus savo atstovų į 
suvažiavimą, nes šitas suva
žiavimas yra metinis ir pasku
tinis prieš seimą. Tai yra daug 
svarbių reikalų dėl mūs bran
gios organiacijos. Tegu nei 
viena LDS. N. A Apskričio 
kuopa nelieka neatsiuntus sa
vo atstovo į suvažiavimą, o 
kurios kuopos negalėsite at
siųsti atstovo, tai malonėkite 
atsiųsti kuopų nutarimus aps
kričio valdybai. Taip-gi ku
rios kuopos dan neužsimokėjo
te savo duoklių į apskričio a- 
gitacijos iždą po 5 centus ant 
metų nuo nario, tai malonėki
te užsimokėti iki apskričio su
važiavimo. Pinigus siųskite 
apskričio iždininkui M. Abra- 
činskui, 187 Ames St., Mon- 
tello, Mass., o kurios kuopos 
da neprigulite prie apskričio, 
tai malonėkite prigulėti užsi- 
mokėdamos po 5 centus ant 
metų nuo nario į Agitacijos 
Apskričio iždą.

Pasarga: Visi atstovai pri
būkite ant laiko, nes prasidės 
lygiai 12 vai. Norime ankščiau 
pabaigti.
- N. A. Apskričio Valdyba: 

Pirm. V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.
Rašt. A. J. Navickas,

58 Heaton Avė.,
• Norwood, Mass.

EASTON, PA.
LDS. 40 kp. bertaininis su

sirinkimas įvyko 2 d. gegužės. 
Atidarė dvasiškas vadovas 
kun. V. Matulaitis su malda. 
Sekė skaitymas laiškų prisiųs
tų iš L. D. S. centro.

Buvo svarstymas kaslink 
pirkimo LDS. namo bonų. Mi
nėta kuopa nutarė iš kasos nu
pirkti LDS. namo bonų už $50.

Toliau buvo sumanymas 
rengti prakalbas. Nutarė su
rengti kuomet bus galima gau
ti kalbėtoją.

Sekė svarstymas kas-link 
pikniko. Nutarta parengti iš
važiavimą 26 d. birželio. Už- 
tad minėtos kuopos nariai ir 
narės stengkitės išanksto pri
siruošti. Kuopa laiko mėnesi
nius susirinkimus kas pirmą 
mėnesio nedėldienį tuojaus po 
sumai šv. Mikolo parapijos 
svetainėj. Sekantis susirinki
mas įvyks 6 d. birželio. Ma
lonėkit visi nariai atsilankyti. 
Bus renkami darbininkai mi
nėtam piknikui.

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

CLEVELAND, OHIO.
Darbininkų domai.

Nedėlioj, gegužio 23 d., 
tuoj po Mišių bus LDS. 51 
kuopos susirinkimas Good- 
rich name. Prašome visus 
darbininkus susirinkti.

Pirm. A. J. K.
f .

Rusijos sovietų pirklybi- 
nė delegacija atvyko Londo
nan.

Anglijos pirkliai rengiasi 
Revelyje įsteigti biržą vedi
mui pirklybos su Rusija.
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Lenkijos vyriausybė pa
baigė derybas su Baldwin 
Loeomotive Works Phila- 
delphijoj, Pa. Lenkija už
sisakė už $6.000.000 loko
motyvų, pasažierinių ir pre
kinių vagonų. Kompanija 
priėmė Lenkijos bonus po 
6 nuoš. su išmokėjimu po 20 
metų. , -

DARBININKAS

WATERBURY, CONN.
Streiko bėgis.

Jau buvo rašyta lietuvių lai
kraščiuose, kad mes ’VVAterio 
misingio ir vario darbininkai 
streikuojame nuo balandžio 22 
d. reikalaudami 8 vai. darbo 
dienos ir minimums 75 centij į 
valandą kaip vyrams taip ir 
moterims, dirbantiems tą patį 
darbą.

Jau ketvirta savaitė kaip 
streikuojame, o dar galo nesi
mato. Mat darbininkai yra or
ganizuoti ir turi savo uniją po 
vardu: New England Workers 
Association, kuri ir vadovau
ja šiam streikui. Darbininkai 
reikalauja kompanijų, kad jos 
tartūsi su streikierių- centro 
komitetu, o kompanijos atsi
sako tartis su Centro komite
tu, bet jos reikalauja, kad dar
bininkai atskirai tartūsi su jo
mis.

Tai-gi tokiu būdu kova ir 
tęsiasi jau ketvirta savaitė. 
Tie, kurie turi dideles šeimy
nas, tai tiems būtinai reikalin
ga pagalba. Tai-gi tam tiks
lui N. E. W. A. unijos lietuviij 
skyrius išrinko komisiją iš šių 
draugų: G. J. Kazlauskas, L. 
J. Natkevičius ir P. Mačalis, 
kad pereitij per AVaterbury'o 
vertelgas-biznierius parinkda
mi aukų dėl tų žmoniij ku
riems būtinai reikalinga pašal
pa. Ir žemiaus talpinamos 
aukos, surinktos vien tik nuo 
vertelgų. Žemiaus telpa au
kautojų pavardės ir kiek kat
ras aukavo tam svarbiam da
lykui :
J. Jonelionis....... ...........$2.00
Z. Valenyčia.................... 6.00
J. Virbvla........................3.00
Kidulas Broliai ............... 5.00
Liet. Vari. Korporacija 5.00 
J. Barkauskas .................5.00
J. Urba.............................2.00
J. Vasiliauskas................. 2.00
M. Jurbulevičia............... 5.00
M. Kaukas .................... 25.00

Jakimavičia.............10.00
J. Urbonas .......... 10.00

Zvaek ..........................5.00
G. J. Losky.................... 10.00
Brass iCty Battl.............. 30.00
F. Kazlauskas ..................3.00
K. Dalinykas ...................1.00
Matusevičia ir Padvarai-

tis ................ •............30.00
G. Staugaitis ...................5.00
K. Barkus (nebiznierius) 2.00 
Broliai Ciurkai ................5.00
G. Bušk .... 1...................1.00
Poškevičia........................ 2.00
J. Jurgeliūnienė.............. 2.00
M. Blekius .......................5.00
V. Zubuckas.....................2.00
Brother Bottl. Co.............25.00
J. Vilkovicky................ ,2.00
J. Griškonis .......... 2.00
S. Mačiulskis ...................5.00
Kardelis ...........................2.00
G. Juodkojis................... .5.00
Mrs. Stočkienė............. 200.00
Pickett dray Co................ 5.00
K. Kučauskas .................5.00
J. Kidula .........................5.00
J. Delinykas .................... 2.00
M. Alyta..........................5.00
M. P. Brazauskas............5.00

. F. Padvaraitis ....... 5.00
G. Daugėla..............
W. Babarskas .........
J. t Žiburis ..............

Chieagoj suvažiavo gele- Klebonas Valantiejus 
žinkelių darbininkų organi
zacijų atstovai. Sako, kad 
jei algos nebus pakeltos, tai 
su transportacija gali būti 
blogai.

J.

J.

5.00
2.00 
.5.00 
.5.00 
.5.00 
25.00 
10.00 
.5.00 
.5.00 
.2.00

t

W. Alyta ...
J. Danderis .
J. Ežersky .
K. Strikulis .
M. Zacks ...
A Tamulius
J. Karizna...... ..................5.00
M. Bruzenčia ...................2.00
V. Siopys ......................... 5.00
N. England Lunch .’.........4.00
M. J. Vitart....... .............2.00
Ig. Žukauskas ................10.00
Nežinomas........................5.00
Fleind (!) .............. 30.00
G. Žemaitis .............5.00
E. Eldilovitz

J. Marcinkus ...........
M. Virbyla ............... ...10.00
J. F. Jokša............... ...10.00
Dr. Sapranas ........... ....5.00
Dr. Butterfly ........... ...,5.00‘i
Dr. Devanis ............. ...10.00
J. Strikulis ............... ....3.00
P. Mažeika ............... ....2.00
F. Simblickas .......... ....2.00
J. J. Lingis............... ...10.00
J• Leokis •••••••••.*. ....2.00
G. Strielkauskas .... ....5.00
Al. Kušlvs................. ....5.00
Mr. Tareila .............. ....2.00
K. Urbonas .............. ....5.00
J. Gelumbauskas .... ....5.00
K. Minialga ............. ....2.00
Albert Fumiture .... ....2.00

Viso su smulkiomis $529.65 
Už aukas širdingai tariam 

ačiū, mes, rinkėjai, varde New 
England AVorkers Association.

Streikerių Presos Komisija:
G. J. Kazlauskas,
K. Vaičiūnas, 
J. Kasiulis.

LINDEN, N. J.
Puikiai nusisekė.

LDS. 73 kuopa buvo suren
gus nepaprastą koncertą ir ba
lių gegužio 8 d. didžiausioje 
miesto svetainėje Higli School 
Auditorium. Prie šio koncer
to ir baliaus buvo smagu reng
tis mūsų kuopelei, kad visi ir 
visu kuo rėmė ir prigelbėjo. Ir 
štai 73 kp. sumanė pereiti per 
visus vietos biznierius ir apy
linkės ir parinkti apgarsini
mų, kad padarius tam tikras 
prograimj knygutes. Na ir iš
rinkta komisija iš dviejų ypa
tų perėjo per biznierius ir su
rinko $81.00. Už ką kp. taria 
nuoširdų ačiū visiems gerb. 
biznieriams ir taip-pat taria
me nuoširdų ačiū-gerb. veikė
jams už jįj triūsą, tai J. A. Tu- 
skai ir J. J. Butkevičiui. Rem- 
kit tuos biznierius, kurie pas 
mus garsinosi. Viskas puikiai 
nusisekė. Dalyvavo šv. Ceci
lijos choras iš Newark, N. J. 
vedamas A. Radzevičiaus, p-ni 
M. Bradūnienė ir p-Iės Elena 
Bradūniūtė kaipo įžymiausios 
artistės iš Neivark, N. J. ir V. 
Sereika iš Harrison, N. J. ir 
vietinių Jaunų Mergaičių Dr- 
jėlė “Kvietkelė” ir tt. Tą die
ną 8 geg. ištiko lietus ir lijo 
visą dieną, o rengėjai taip di
džiai buvo nusiminę, kad pub
likos visai mažai tesusirinks, 
o lėšų jau begalo daug turi. Ir 
paskui apie 7 vai. perstojo lie
tus ir pradėjo rinktis visi ar
tistai Jr publika. Susirinko 
žmonių virš 300 ir buvo sma
gu pradėti programas. Vaka
rą atidarė kuopos pirm. J. J. 
Liudvinaitis. Perstatė kalbė
toją J. W. Liutkauską, kuris 
trumpai kalbėjo lietuviškai ir 
angliškai apie Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonų pardavinė
jimą fr pranešė visiems susi
rinkusiems kad Lindene susi
tvėrė L. L. P. B. stotis ir ragi
no visus lindeniečius pirkti 
bonus. Paskui sekė progra
mas. Šv. Cecilijos choras su
dainavo porą dainelių. P-lė
E. Bradūnijutė dainavo ir šo
ko. Pijanu vedė p-lė E. Ta- 
mulioniutė iš New York, N. Y. 
Duetą dainavo p-ni M. Bradū
nienė ir A. Kelevičius. Sopra
no solo p-ni M. Bradūnienė, pi
janu ved. p-le E. T. M. Sa
dauskas iš Newark, N. J. pa- 
grajno ant smuikos ir ant dū
delės visokias daineles lietu
viškas. P-lė E. Bradūniūtė 
dainavo ir šoko, ved. p-lė E. 
T. Dainavo 8 jaunos mergai
tės Lietuvaičių Dr-ja “Kviet
kelė”. Solo V. Sereika, vedė 
pijanu A. Radzevičius. P-lė E. 
Bradūniūtė šoko Star Dance 
Columbine, pijanu ved. p-lė E. 
T. Sv. Cecilijos choras sudai
navo Amerikos ir Lietuvos

10.00 himnus.

Paskui po programai buvo 
šokiai iki 12 vai. nakties.

Šiame programe geriausia 
atsižymėjo p-lė Elena Bradū- 
niutė. Taipo-gi visi artistai 
atliko savo užduotis kogeriau
sia, nes publika buvo pilnai 
užganėdinta.

Čia reikia pažymėti, kad vi
si LDS. kp. nariai puikiai pa
sidarbavo šio koncerto suren
gime. Tai pirmas toks puikus 
surengimas pavyko tarpe lin- 
deniečiij ir LDS. 73 kuopai 
gryno pelno liko $65.47. O da 
nevisi surinkta už apgarsini
mus iš biznierių ir už tikietus. 
Riek spėjama kad bus viso in- 
eigų arti $70.00. Ir iš tų pini
gų bus skiriama dėl L. R. Kr. 
Rėmėjų Dr-jai. Kad tokius 
pasekmingus vakarėlius kata
likiškų org. kuopos įstengtų 
surengti tankiau. Lai gyvuo
ja Lindeno lietuvių kat. org. 
kuopos,, lai gyvuoja LDS. 73 
kp. ir jos visi veikėjai, kurie 
dirba nenuilstamai dėl org. ir 
tautos labo.

LDS. 73 kp. Koresp.

BRIDGEPORT, CT.
Kaip visur taip čia sanda- 

riečiai neturi jokio intekmės 
nei pasisekimo. Bet gyvuoti 
nori ir jie. Todėl matydami 
savo smukimą, galvojo, kaip 
čia atsigriebti. Susirinkime 
pas vieną real estate agentą 
sutarė, kad reikia pasinaudo
ti iš katalikų. O kad tą pada
ryti nutarė šaukti parapijinį 
mitingą ir šaukti, kad kuni
gas negeras. Tą parapijinį 
mitingą sušaukė bal. 13 d. 
Nutarė, kad reikia siųsti de
legacija pas vyskupą prašyti 
dabartinį kunigą prašalinti. 
Bet čia pasidaro išlaidų. To
dėl padaryta kolekta. Su
rinkta $15. Bet kur jie eis 
pas vyskupą. Už tai jie par
sitraukė geg. 8 d. “Sandaros” 
redaktorių. Kaip utėlės, blu
sos ir kitokie vabalai veisiasi 
pas apsileidėlius, nešvarėlius 
ir minta jų krauju, tai san- 
dariečiai, kaip anie vabalai 
maitinasi ir pasilaiko nesusi
pratusiais, apsileidusiais kata
likais. Katalikams reikėtų nu
busti ir apsišvarvti.

Gegužio 2 d. Moterų Sąjun
gos 18 statė veikalą “Prieš 
vėją nepapūsi”. Labai gerai 
išėjo. Per pertraukas buvo 
deklemacijų.

Karklas.

PHILADELPHIA PA.
Atsisveikinimas.

Neilgai džiaugės philadel- 
phiečiai gavę jauną ir visiems 
prielankų kunigą Pijų Česną. 
Gerb. kus. P. Cesna išbuvęs 
tik dešimtį mėnesių turėjo at
sisveikinti su šv. Kazimiero 
parapija. Iškeltas į Mahanoy 
City, Pa. Visi jį apgailestau
ja, labiausiai vyčiai. Kun 
Cesna labai mylėjo vyčius ir jų 
darbus, o labiausiai mažųjų 
vyčių kuopą. Prisiartinus pa
skutinei dienai, buvo sureng
tas atsisveikinimas, po vado
vyste ponios J. Poškienės, ku
ri to viso buvo vedėja. Ant at
sisveikino visų mylimo gerb. 
kun. P. Česnos, susirinko pa- 
rapijonys, kurie turėjo įžan
gos tikietus išanksto. Tas į- 
vyko bal. 21 d. Laimingos klo
ties gerb. kunigui naujoj vie
toj.

Reporteris.

LEWIST0N, ME.
Gegužio 15 d. š. m. L Vyčių 

2 kuopa buvo parengus puikų 
balių su programų. Gerai pa
sišokus, tapo išpildytas ir 
programas. Visųpirma, šios 
kuopos choras vadovaujant S. 
Bugnavičiui, padainavo “Ant 
kalno karklai siūbavo” iri‘Su
grįžk”. Po to St. Bugnavičius 
puikiai padainavo solo “Sky
niau skynimėlį”. Vėl visas 

choras padainavo “Biruta” ir* 
“Einu per dvarelį”. Dainos 
išėjo gerai; matyt Vyčių cho
ras daro vis didesnę pažangą. 
Pasižymėjusi deklematorė p-lė 
E. Ašmiegaitė pasakė eiles “Į 
Lietuvą”. Publika labai mėg
sta ją deklemuojant girdėti. 
Ant galo choras užtraukė Lie
tuvos himną. Tuomi progra- 
jnui pasibaigus dar tęsėsi šo
kiai iki vidurnakčiui. Publi
kos buvo virš 800. Pelno ilko 
$14.00.

Sužinota, kad geg. 24 d. vėl 
atsilankys gerb. kun. Taškū- 
nas.

L. R. Kr. R. skyrius rengia 
balių su įvairiu programų 22 
d. š. m. Vietiniai lietuviai’ 
turėtų neužmiršti ir atsilanky
ti ant jo ir paremti tos prakil
nios kuopelės darbą.

Vytininkas.

BALTIMORE, MD.
Gerb. St. Šimkaus Atsisveiki

nimo vakaras.
11 d. gegužio šv. Alfonso 

svetainėje buvo koncertas ir 
prakalbos St. Šimkaus. Kaip 
koncertas, taip ir prakalba la
bai sujudino žmones.

Kalbėtojas pasakė, kad ji
sai važiuoja į Lietuvą pas sa
vo močiutę pasimokinti daine
lių, nes sako, čia gyvendamas 
ir rašydamas dainas paskuti
nius syvus išspaudęs iš savo 
sielos ir jau daugiaus nebega
lįs rašyti ir tt. Baigdamas sa
vo kalbą atsisveikino tarda
mas sudiev ir kogreičiausiai 
spruko nuo tos vietos, nes kaip 
matyti tai pats labai susijau
dino.

Apskritai imant, vakaras 
puikiai atrodė. St. Šimkus 
skambino pianą, o vietos var
gonininkas p. J. Cižauskas 
chorą vadovavo. Prie to p-nį
M. Čižauskienė, garsiausia dai
nininkė, tarp mūs žinant, dai^ 
navo žavėjančiai. Džiaugiasi j 
Baltimoriečiai susilaukę tokių 
dailos žiedų, t. y. ponų Čižaus-I 
kų.

A. K.

GIRARDVILLE, PA.
Vardan teisybės, mes Gi- 

rardvillės lietuviai turim pra
nešt visuomenei, kad mes 
pradžioje kovo mėnesio šutvėj 
rėm kooperacijos krautuvėj 
Blogų ypatų prirodytas mane 
džeris Ignotas Jagėla po mėl 
nėšio laiko tapo prašalintas! 
Tuosyk Jagėla per “ Saulę 1 
pasididžiuoja, būk jisai pati 
pasitraukęs “nuo manedžeril 
dinsto” ir po jo išėjimui bil 
nis labai žemyn pradėjęs pull 
Tas yra grynas melas. Kraul 
tuvė nesmunka, bet stebėti! 
nai kįla aukštyn. Per savaiti 
pasidarė gryno pelno su viii 
$500.00. O laike Jagėlos vi ei 
patavimo kooperacijos krail 
tuvė per mėnesį nusmuko žl 
myn ir nupuldė gryną pinig| 
šėrininkų apie $700.00, neskal 
tant jokio uždarbio arba nu<| 
šimčio.

Girardvillės lietuviai šėr| 
rininkai turėjo darbo invaliJ 
pakol Jagelą iš krautuvės, rel 
kėjo pagelbos advokato Ei 
Miginio.

Presos komisija:
A. Tamošiūnas,!
A. Glinskas.

CLEVELAND, OHIO.
L R. Kr. Rėmėjų 7 sk. 

vakaras.
Balandžio 25 d. šių meti 

Goodrich salėje buvo surengi 
tas vakaras naudai L. R. Kryl 
žiaus. Programą išpildė IJ 
Vyčių 25 kuopos artistai. Vai 
dino “Katriutė” dar-gi buvo 
du monologu. Vaidintojai sa
vo užduotis gerai atliko, nes 
buvo gerai išsilavinę. Kalbėjo 
A. J. Kanoverskis. Antras 
kalbėjo gerb. kun. A Tamoliti
nas. Buvo rinkta aukos L. B.



DARBININKAS

Kryžiaui. Aukojo sekantieji: | mingiausia darbuotis klebono 
Po $1.00: V. Marozienė,

Vilimaitienė, T. Cirkelis, 
Buklinskas, K. Skinka, 
Aidukaičiutė, R. Žitkus, 
Žitkienė, J. Bernotas, J. yili- 
maitis, K. Urbšaitis, St. Za- 
borskis, A. Banis, J. Varne
lis, A. Subatkiutė, F. Pocis, 
F. Baranauskas, M. Mikeliū- 
nas, F. Barnik, J. Sadauskas, 
B. Bukauskas, F. Šarkus, A. 
Grigalius, N. Rekvaičiutė, V. 
Jukviutė, A. Mikelionis, M. 
Ardzijauskas, A. Mockaitis, C. 
J. Dausis, F. Urbšaitis, VI. 
Černauskas, A. Žitkiutė, P. 
Žalienė, A. Dereška, J. Sku- 
žinskas, M. Šimonis, J. Povi
laitis, V. Šarkus, M. Šarkiu- 
tė, V. Kiveris. Smulkių su
rinkta $11.40. Viso labų $51.40. 
Taip-gi pelno liko nuo vakaro 
$130.60. -

Apsivpdė.
Balandžio 26 d. š. m. lietu

vių šv. Jurgio bažnyčioje tapo 
surišti moterystės ryšiu K. 
Masiulionis su p-le Ona Beki- 
naite. Abu jaunavedžiu buvo 
LDS. ir L. Vyčių nariais; dar 
ir daug kitų kat. organizacijų 
nariais bei rėmėjais. Abu bu
vo pavyzdingi ir veiklūs jau
nime. Linkėtina geros kolties 
jų šeimyniškas gyvenime.

Simono Sūnus.

B. 
K. 
J. 

M.

vietoj. O klebonui gerb. kun. 
Ambotai kolaimingiausios ke
lionės ir geros sveikatos. Su
grįžęs atgal kam, kam, bet 
savo parapijonams pirmiausia 
parvež naujienų iš Lietuvos.

Reporteris.

BENTLEYVILLE, PA.
Nors mūsų kolonija yra ats

tu nuo didmiesčių, vienok su
sitvėrė L. L. P. stotis. Gavo
me laimę turėti gerb. Lietuvos 
atstovus: Vileišį ir Bielskį. 
Balandžio 26 d. 7:30 vai vak. 
buvo prakalbos L. D. Kunig. 
Keistučio salėj. Nors oras bu
vo biaurus, lietingas, vienok 
Bentleyvilliškiai (išskyrus su- 
bolševik ėjusius ), skaitlingai 
susirinko. Tik gaila, kad iš a- 
pielinkės lietus sutrukdė atsi
lankyti. Užsibaigus prakal
boms buvo užrašinėjama L. L. 
P. Bonai. Tik gaila, kad iš 
apie 200 ypatų mažuma teuž- 
sirašė. Bet tikimasi, kad šios 
prakalbos paakstys vėliau pa
sipirkti. Tik uoliai L. L. P. 
stoties valdybai ir kolekto
riams veikiant darbas eis ge
rai.

Gulįs.

HARTFORD, CONN.
Atsisveikinimas ir Raportas.

Geg. 16, gerb. klebonas kun. 
J. Ambotas viešai iš sakyklos 
pranešė parapijonims apie sa
vo išvažiavimą į Lietuvą ant 
neapribuoto laiko. Ant laivo 
sės 27 d. geg.

Taip-gi ir raportą išdavė 
kaip dvasinio taip ir materija- 
lio parapijos stovio. Pasakė 
kad dvasinio stovio negalima 
apčiuopiamai pasakyti, bet e- 
sąs neblogiausias. Apie para
pijos materijalį turtą skamba 
sekančiai: parapija jokių sko
lų neturi, visokios bilos yra 
apmokėtos. Pinigų bankoje 
ant parapijos vardo jau yra 
$4,000.00 ir $500.00 Amerikos 
Laisvės Paskolos Bonų.

Hartfordiečiai visados džiau
giesi savo mylimu darbščiu 
klebonu, kad be jokių apsun- 
kytų mokesčių parapija išmo
kėta. Žinoma, nors bažnyčia 
dar nėra užbaigta, bet ir var
go nėra. Parapijos nuosa
vybė išneša virš $50.000.00 pa
gal kainą kelioliką metų atga
lios. Bet dabar galima sakyti, 
kad kainos jau pasidvigubijo. 
Tuomi tarpu klebono vietą už
ims vikaras kun. A Vaškelis. 
Jau pusantrų metų kaip dar
buojas šioje parapijoj taip-gi 
prakilnios dvasios ir energin
gas veikėjas. Jau priklauso 
prie visų idėjinių kuopų ir 
draug darbuojasi, ypač daug 
pasišventęs darbuojasi lavini
mui vaikučių kaip dvas. daly
kuose taip ir padorių žaislų ir 
perstatymų ir tt. Tai-gi kun. 
Vaškeliui linkėtina kuopasek-

N0RW00D, MASS.
Delei šmeižtų ir melų “San

daroje”.
Sandaros No. 14 š. m. tūlas 

Sandarietis pasivadinęs Kan- 
dieniškis tarsi durnaropių užė
dęs tik blaškosi, tik keikia vie
tos katalikus ir “Darbinin
ką”. Mat “Darbininko” No. 
24 buvo pasakyta tikra teisy
bė, jog socijalistai užviešpata
vo vietos “Tautiškame” na
me. Tautininkai ir nek^rie ka
talikai, kurie buvo mtikėję 
socijalistų gražioms kalboms, 
turėjo išsinešdint iš ten ir po 
šiai dienai nesilanko į tą na
mą ir nemoka mėnesinių, o jei 
ten koks biznierius, duonkepis 
arba čeverykų pardavėjas pa
remia tą socijalistų lizdą, tai 
vien tik delei biznio, nes biz
nis be žmoniii negal gyvuoti, 
nes tie ponai biznieriai ir vie
tos “Sandaros” kuopą atgai
vino, kuri jau buvo kojas pa- 
kračius.

Kad aiškiau supratus kas 
dabar ponauja viršminėtoj į- 
stalgoj, čia privesiu vieną at
sitikimą iš sausio 1 d. š. m. 
Čia lankėsi Lietuvos Msija ir 
kadangi vietos pobažnytinėje 
salėje pasirodė būsią permažai 
sėdynių, kad galima būtų vi
sus žmones susodinti, tat sto
ties komitetas tarėsi, kur būt 
galima gauti daugiau sėdynių. 
Sandarietis B. T. ir J. D. pa
sižadėjo gauti jų iš “tautiš
ko” namo. Viršminėti sanda
riečiai nuvyko į “tautiškąjį” 
namą sėdynių. Tat vieton sė
dynių gavo ilgą špygą nuo T. 
namo prižiūrėtojo. Gal ir čia 
K. sakys, kad šmeižtai. To
dėl delei persitikrinimo pažiū
rėkite “Keleivio” No. 7, ką 
jums ponai socijalistai sako, 
“tautiško” namo bosai. Sa
ko štai ką: “Lietuvos Misijai 
čia atsilankius, proto ubagai 
atbėgo Lietuvių svetainėn pa
skolinti sėdynių svečiams pa
sodinti. Tečiaus nuo svetai
nės prižiūrėtojaus gavo tik il
gą špygą. Taip ir reikėjo”. 
Gal dabar ir R. mato, jei pro
tiškai nevisai apakęs, kas val
do L. svetainę. Čia ir žiopliau- 
sias “Sandaros” skaitytojas 
gal suprasti kokią naudą neša 
minėtas namas Lietuvių tautai 
ir Lietuvos darbininkams. Ar
ba vėl jei sandariečiai ir pri
gulėtų prie viršminėtos įstai
gos, tai ko-gi jūs trankotės po 
stubas su savo sandariškais su
sirinkimais ir su savo bobų 
choru, kuris besimokindamas 
po stubas neduoda žmonėms 
ramumo. Bet matomai sanda
riečiai patįs save persistato 
žvirbliais, nes ir žvirbliai kuo
met pavojaus nemato, tai sa
kos kad ir jie vyrai. Bet va
nagą pamatę nejučiomis pasi
junta karklyne. Toliaus K. ra
šo būk katalikai meluoja, kad 
sandariečiai glaudžiasi prie 
katalikų. Šiandie sandarie
čiai yra prisiglaudę prie kata
likų, ne kiek prakalbų buvo 
bendrai rengta Lietuvos šelpi
mo reikalais ir L. Laisvės bo- 
nų platinimo reikalais tai vis 
buvo pobažnytinėje salėje ir 
klebonas už salę neemė nei vie
no cento cento, o juk katali
kai su sandariečiais sudaro 
vieną Bendrą Komitetą ir L. 
Bonų stotį. Jei jūs sandarie
čiai neturėdami savo salės, kur 
galima būtų veltui laikyti tau
tos naudai prakalbas, glau
džiatės prie katalikų, tai kam 
šmeižti katalikus, o save gir
tis, Toliaus K. rašo apie ko
kį ten Petrausko koncertą. 
Tarp kitko sako, kad mūsų

vargonininkas pirko tikietą, 
turi proto ir tt. Kiek mums 
žinoma, tai sandariečiai jokio 
vargonininko neturi. Čia ran
dasi vargonininkas šv. Jurgio 
parapijos, o jei ištikrųjų mi
nėtos parapijos vargonininką 
sandariečiai savinas, tai para
pija turėtų į tai atkreipti do- 
mą. Toliaus R. rašo, būk šio
je kolonijoje visus svarbiuo
sius darbus dėl Lietuvos atlie
ka sandarietės ir sandariečiai. 
Begėdiškas pasigyrimas. Štai 
faktai: Lietuvių diena 1916 m., 
parašų rinkimas, bendras au
kų rinkimas, L. L. Bonų sto
tis, vis tai buvo nuveikta per 
katalikų pasidarbavimą. Būtų 
žingeidu, kad Raudieniškis 
faktais prirodytų nors vieną 
sandariečių užmanytą darbą 
delei labo mūsų tautos. Tame 
šlamštelyje “Sandaroje” No. 
19 tūlas Bobanežidas bobiš
kai plepa, būk katalikai netu
rėdami nuosavios svetainės 
samdo kokio ten svetimtaučio. 
Ar tai ne durnas tas korespon
dentas. Patys ateina, katalikų 
pobažnytinėn svetainėn, kur 
telpa apie 1000 žmonių, o per 
savo šlamštelį rėkia kad kata
likai neturį nuosavios salės. 
Sandariečiai prigelbėjo pasta
tyt socijalistams namą, o ga
vę tenai “kiką” dabar slanks- 
tosi po stubas su savo susirin
kimais kaip amžini žydai.

Jei sandariečius apgavo so- 
cijalistai, tai jie savo piktu
mą neturėtų lieti ant katalikų. 
Jie nieko nesako socijalistams, 
mat abiejiems rūpi kova prieš 
katalikus.

žnytinėj salėje. Tai buvo iš
leistuvės darbštaus ir bran
gaus vyro Jono Pilecko į Lie
tuvą. Vakaro vedėjas buvo J. 
Versiackas. Susirinkusieji su
dainavo Lietuvos himną. Gerb. 
klebonas kun. V. Taškūnas pa
sakė prakalbėlę, paskui kalbė
jo kiti linkėdami J. Pileckui 
laimingos kelionės ir gero pa
sisekimo Lietuvoje. Jonas Pi- 
leckas prigulėjo ir uoliai dar
bavosi šv. Jurgio parapijai, šv. 
Jurgio Kareivio, Šv. Kazimie
ro Karalaičio dr-joms, LDS. 3 
kuopai, L. Raud. Krvž 158 
skyriui, Tautos Fondo 52 sky
riui, Šv. Cecilijos Bažnyti
niam chorui, Bonų Platinimo 
Stočiai. Žodžiu sakant prigu
lėjo prie visų žymiausių orga
nizacijų. Gaila vietos lietu
viams netekti tokio vyro, bet 
linksma, kad jis darbuosis tė
vynėje.

18 d. balandžo dr-stė šv. Jur- 
go Kareivio buvo surengus 
prakalbas sukaktuvių 10 metų 
gyvavimo, kur buvo' išduota 
atskaita dr-jos iš' visų jos dar
bi! ir aukų. Kalbėtojai buvo 
gerb. Montello kleb. kun. J. 
Švagždis ir vietiniai. Turiu 
priminti, kad kun. J. Švagž- 
džio prakalba tiek užganėdino 
publiką, kad negalėjo atsige
rėti.

Prakalbos nusisekė puikiai, 
publikos prisirinko pilnutė sa
lė ir dr-ja naujų narių laimė
jo 15.

PASKOLOS REIKALE.
Kolionijos Bruzda Nepapras

tai, Pavieniai Irgi Nori 
Bonų Įsigyti.

Peržvelgus į įplaukų kny
gas, net džiaugsmas ima, 
matant kaip Amerikos Lietu
viai pastaromis dienomis su
bruzdo Lietuvos Laisvės Bo
nus įsigyti. Subruzdo kaip di
delės, taip ir mažos kolionijos, 
kad savo darbo dalį tinkamai 
atlikus. Pavieniai ir-gi ne
snaudžia, kur ant tiek maža 
vietelė, kad stoties nebuvo ga
lima įsteigti, iš ten pavieniai 
Lietuvos sūnai ir dukters krei
piasi tiesiog Lietuvos Misijon, 
prisiųsdami pinigus ir prašy
dami kad jiems tuojaus Lietu
vos Laisvės Bonus išsiuntus. 
Matyt, daugumas jau suprato, 
kad tai yra pirmutinė geriau
sia proga tėvynei pagelbėti, 
kad tai yra pirmutinė geriau
sia proga Lietuvos remėjij ei
lėse atsistoti ir kad tai yra 
pirmutinė tinkamiausia proga 
savo dolerines darban įvesdin
ti.

Žemiaus paduodame surašą 
kolionijų, kurios iki gegužės 
mėnesio pradžios yra prisiun- 
tusios centran pinigus už Lie
tuvos Laisvės Bonus.

A N.

N0RW00D, MASS.
Išleistuvės į Lietuvą.

Darbštesnieji vietos lietu
viai katalikai buvo surengę
puikų vakarėlį 1 d. gegužės ba- konvertų.

Ten Buvęs.

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš

kiams kuodaugiausia. Siųs

kite laiškinės popieros ir

f

395 W. BROADWAY,

Kolionijos paduodame alfa-
betiškai:
Ansonia, Conn. $4,650.00
Amsterdam, N. Y. 19,450.00
Aurora, III. 310.00
Akron, Ohio. 115.00
Athol, Mass. 250.00
Ambridge, Pa. 11,000.00
Albany, N. Y. 165.00
Baltimore, Md. 31,043.00
Boston, Mass. 26,700.00
Bentleyville, Pa. 825.00
Braddock, Pa. 3,590.00
Bridgeport, Conn. 3,903.10
Bayonne, N. J. 2,796.00
Broklyn, N. Y. 24,213.00
Brockton, Mass. 8,773.00

AR VAŽIUOJI LIETUVON.
O KUOMI MANAI UŽSIIMTI PARVAŽIAVĘS?

Jeigu nemoki ūkės vesti, turėsi gyventi mieste ir dirbti fabrikoje už ma
žą algą.

KODĖL NENORI TURĖTI SAVO FABRIKĄ LIETUVOJE?
Jeigu vienas nepajiegi, prisidėk prie tūkstančio tokių darbininkų kaip 

pats ir galėsi! Nereiks darbo prašinėti, turėsi gerą pelną sau ir padėsi kraštui 
iš sunkios ekonominės padėties. Būsi savininku ir darbininku fabrikos Lietu
voje.

NORI ŽINOTI KOKIOS?
Reikalingiausia Lietuvoje, pigiausia ir greičiausia įsteigiama, duodanti 

daugiausia lengvių ir švarių darbų žmonėms, didžiausią uždarbį darbininkams 
ir geriausį pelną savininkams yra—ČEVERYKŲ FABRIKĄ. Tą daugelis pa
matė ir suėję sutvėrė čeverykų bendrovę, pavadindami ją vardu K. Česnulio, 
vieno iš jos užmanyto jų, būtent:

THE CHESNUL SHOE MANUFACTURING CO.
Šitos bendrovės inicijatorių tikslu yra sukelti Amerikoje reikalingą fabri

kos vedimui kapitalą, sutraukti specijalistus lietuvius darbininkus, ir departa
mentų vedėjus kurie yra dirbę kaipo ekspertai didžiausiose fabrikose Ameri- 
ke, k. t Douglas ir Walk-0ver dirbtuvėse ir pirmiausiai pradėti fabriką 
Brockton’e, Mass., o greit po to ir Lietuvoje, kur jau dabar yra nužiūrima ge
riausia tam vieta.

Kiekvienas Lietuvis privalėtų imti šią vienatinę progą ir tapti nariu šios 
Bendrovės. Ji yra įsteigta ir bus vedama sumaniausiu ir žymiausiu su pasiti
kėjimu mūsų visuomenės žmonių.

BENDR0VĖ YRA INKORPORUOTA ANT $200,000.00.
Šerai visi po $10 dolerių.
Kiekvienas Šeras turi balsą. Parduodame vieną šėrą ir daugiaus. Daug 

šėrų jau esame pardavę. Tikimės, kad apie pabaigą šių metų jau bus viena 
čeverykų dirbtuvė Brockton’e, Mass., o kita Lietuvoje.

Atsimink, kad tik už $10.00 gali likti dalininku savininkystės čeverykų 
dirbtuvės ir galėsi gaut gerą darbą čia arba Lietuvoje ir gerą pelną ant įdėtų 
pinigų.

Nelauk! Siųsk Dešimts Ar Daugiaus! Paremk Lietuvai Naudingą Sau 
Reikalingą Ir Pelningą Darbą!!!

Pinigus, money-orderius arba čekius registruotame laiške adresuok:

'•J

THE CHESNUL SHOE MANUFACTURING
SOUTH BOSTN 27, MASS.

i

Binghamton, N. Y. 
Bronv, N. Y. 
Brighton, Mass. 
Baldevinsville, Mass. 
Chicago, UI. 
Chester, Pa. 
Cicero, III. 
Cambridge, Mass. 
Cleveland, Ohio. 
Columbus, Ohio 
Chicago, Heights. 
Duąuesne, Pa, 
Donorą, Pa. 
Duryea, Pa. 
Detroit, Mich. 
Davton, Ohio 
Edvardsville, Pa. 
E. St. Louis, III. 
Elizabeth, N. J. 
Frackville, Pa. _ 
Greenfield, Mass. 
Grand Rapids, iMch. 
Girardville, Pa. 
Gilberton, Pa. 
Gary, Ind. 
Gardner, Mass. 
Harrison, N. J. 
Homestead* Pa. 
Hartford, Conn. 
Haverhill, Mass. 
Herkimer, N. Y. 
Hoosick Falls, N. Y. 
Indiana Harbor, Ind. 
Jersev City, N. J. 
Kansas City, Kan. 
Kenosha, Wis. 
Keamey, N. J. 
Long Island, N. Y. 
Lavrence, Mass. 
Los Angeles, Cal. 
Lincoln, N. H. 
Lowell, Mass. 
Lewiston, Me. 
Meriden, Conn. 
Maspeth, N. Y. 
Maneli ester, N. H. 
Mahanoy Citv, Pa. 
Mt. Carmel, Pa. 
MinersMills, Pa. 
Melrose Park, III. 
New York City, N. Y. 
Norwood, Mass. 
Niagara Falls, N. Y. 
Nortliampton, Mass. 
New Pliiladelpiha, Pa. 3,370.00 
New Britain, Conn. 
New Haven, Conn. 
Nashua, N. H. 
Newark, N. J. 
Philadelpiha, Pa. 
Providence, R. I. 
Pittsbuf^h, Pa. 
Plymouth, Pa. 
Rochester, N. Y. 
Rockford, III. 
Rockdale, III. 
Rhinelander, Wis. 
Racine, Wis. 
Seattle, Wash. 
Scranton, Pa. 
St. Clair, Pa. 
So. Omaha, Nebr. 
Springfield, UI. 
Sioux City, Iowa 
Spring Valley, UI. 
Schenectady, N. Y.
So. Manchester, N. H. 3,100.00 
St. Charles, III. 
Sugar Notch, Pa.
So. Chicago, III. 
Shenandoah, Pa. 
Thompsonville, Conn. 
Trenton, N. J. 
Thorp, Wis. 
Unionville, Conn. 
Utica, N. Y. 
Westfield, Mass. 
Wanwatosa, Wis. 
Waterbury, Conn. 
IVatervliet, N. Y. 
Worcester, Mass. 
AVanamie, Pa. 
Waukegan, III.

Tokis tai yra maždaug skir
tumas tarp kolionijų paskolos 
reikale.

Pittsburgui ir apielinkėms 
priskaittya dar 7 tūkstančiai, 
kurie likos surinkti laike Mi
sijos lankymosi. Nuo geg. 
pradžios susidarė nemažai 
naujų stočių, kurios smarkiai 
darbuojasi. Pavieniai išpirko 
už apie 20 tūkstančių.

Už savaitės vėl paduosime 
kolionijų skaitlines. Spren
džiant iš pastarojo kolionijų 
darbavimosi, galima sakyti, 
kad skaitlinės bus daugiaus 
negu padvigubintos.

Kolionijos: Kuri į savaitę' 
laiko atsistosite pirmoje vieto
je? Kuri daugiausia Lietuvos 
Laisvės Boną išplatinsite!

Lietuvos Misijos Inf. Skyr.

*

m.

985.00
3,775.66

700.00
550.00

198,829.00
1,850.00 

12,585.00
8,438.00

18,963.00
200.00

4,270.00
775.00
200.00

1,600.00
10,769.00

1,065.00
2,610.00
2,840.00

* 1,505.00
275.00
270.00

3,865.00
645.00
600.00

3,682.00
2,150.00
6,155.00
1,355.00

16,769.00
680.00

1,180.00
445.00

9,646.00
1,150.00
1,000.00 !

13,740.00
6^5.00 kuriuos tik iš vieno mes lie- 

2,220.00 kuvaitės susidėję, galėsime tinka- 
7,600.00 jinai ir naudingai atlikti.

950.00
1,700.00
2,725.00
1,195.00
1,010.00

495.00
3,050.00 
2,060.00

700.00
4.260.00
7,498.00

940.00
7,620.00
1,480.00
1,415.00

BROOKLYN, N. Y.

Balandžio 24 d. pas mus atsi- • 
buvo senai lauktas vakaras, tai 
“Živilės” dramos vaidinimas, ku
rį surengė L.R.K. Moterų Są-gos 
29 ta kuopa, padedant vietiniams 
vyčiams ir šiaip geros valios jau
nikaičiams ir mergaitėms akto
riams ir aktorkoms, kuriems mu
sų kuopa viešai išreiškia gražią 
padėką už jų pasišventimą ir triū
są. Veikalas labai gražiai nusi
sekė, nes buvo duota gerokai lai
ko prisirengti, taipgi dikčiai pa
sidarbuota visų musų kuopos drau
gių, kuri tik kuomi galėjo; ypa
tingai daug užsipelno p-lė Abrai- 
tė, kuri rinko aktorius, rūpino
si viso vaidinimo reikalais. Vai
dinimas išėjo vienas iš dailiausių 
kada Brooklyne buvusių. Publi-J 
kog buvo kupina MacCaddin salė,. 
ir visi buvo vaidinimu užganėdin
ti. Dėka aktoriams, garbė mu
šti sesutėms lietuvaitėms, kurios 
su pasišventimu tam prakilniam 
reikalui dirbo: šiuomi sykiu ir 
paraginimas musų kitoms sesu

kėms, idant į musų kuopą prisi
rašytų, nes ateityje rengiamasi 
prie kitų įvairių prakilnių darbe-

(

*

j

1

j

3

•4

17,490.00
8,629.00
1,210.00 

19,400.00 
10,380.00
5,425.00
7,320.00

520.00
6,765.00

800.00
275.00
360.00

7,767.00
600.00

1,782.00
100.00
300.00

1,756.00
5,650.00
1,705.00
1,505.00

1,600.00
1,280.00
8,995.00
9,060.00
4,00.00

1,000.00 
850.00

2,000.00 
580.00

3,778.00
3,240.00 

39,272.00 
290.00 

53,350.00
1,260.00
5,280.00

Gegužės mėnesyj, sulyg prane
šimo iš Centro visos musų Sąjun
gos kuopos privalo rengti taip 
vadinamą “Moterų Sąvaitę,” ku
rioje reikės surengti prakalbos, 
baliukai, vakarėliai ar kitokios 
pramogėlės agitacijai už susivieni
jimą Lietuvių moterų. Taigi ir 
musij kuopa yra nutarusi surengti 
prakalbas, ar dar ir kitokią ko
kią pramogą. Apie dieną, tai 
dar nežinome- bet apie tai vėliaus 
pranešime. Todėl brangios sesu
tės, tėmykite į laikraščius, kai 
apie tai pranešime, ir pamatę pra
nešimą, pasistengkite kiekviena ir 
pati dalyvauti ir savo daruges bei 
pažįstamas prie dalyvavimo kal
binti. Kuo daugiau busime, tuo 
daugiau gražių darbų nuveiksi
me. Tiktai moterų apšvieta ir 
galės padaryti pasaulį ramesniu 
ir visiems malonesniu. O prie 
apšvietos yra vienas kelias — pri
sirašyti prie musų 29-tos L.R.K. 
Moterų Są-gos kuopos.

Balandžio 21 d. buvo musų kp. 
susirinkimas, kuriame tarpe ki
tų reikalų, buvo vėl užklausimas: 
ar jau pasiuntė Tautos Fondas 
Lietuvos moterų organizacijai pi
nigus, kuriuos musų Sąjungos 
pereitasis seimas buvo nutaręs ir 
Tautos Fondui pinigus išmokėjęs, 
bet jau 8 mėnesiams praėjus it 
nieko nesigirdžiant apie pasiunti
mą, musų kuopa nebežino ir kaip 
būti dėkinga už... tokį želvės žin
gsnio greitumą. Matyt, vyrai 
nei kiek nepaiso apie savo sesučių 
triūsą ir lošia, kaip katė su pele. 
Tečiaus patsai paprasčiausias žmo
gaus priedermių supratimas rodos 
sakyte sako, kad Tautos Fondui 
šitie pinigai jau senai turėjo būti 
Lietuvos moterų susivienijimui pa
siųsta.

Vardan musų 29-tos kuopos.
Narė.

HARRISON, N. J.
Koncertas.

Gegužio 15 d. Birutės baž
nytinis choras vedamas J. So
delio buvo surengęs koncertą. 
Dalyvavo iš Newarko Šv. Ce
cilijos choras vedamas A Ra
dzevičiaus ir Tėvynės Mylėto
jų choras iš Harison, vedamas 
J. Veličkos. Turiu pažymėti, 
kad šv. Cecilijos choras ge
riausia atliko savo užduotis, 
tikrai choras vertas garbės. T. 
M. D. choras ir-gi pusėtinai 
padainavo. Tik dainos pap
rastos. B. B. choras tai buvo 
vienas iš skaitlingiausių. B. 
merginų choras gerai padai
navo.

Publikos buvo pusėtinai. 
Choras turės pelno.

Svečiai.

I



4 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS. Kam rūpi Lietuvos šviesi 
ateitis, lai perka L. L. P. Bo
nų.

duot, bet nežinia, kada bus 
susirinkimas.

Blaivininkas.
VISI Į NEGIRDĖTAS 

PRAKALBAS.
‘ Ateinančią pėtnyčią geg. 21 
d. šv. Petro pobažnytinėje sa
lėje tuoj po pamaldų įvyks 
svarbios prakalbos. Kalbės 
šion apygardon pirmu kartu 
atvykęs gerb. kun. Dr. Augus- 
taitis. Kuodidžiausias vietos 
ir apielinkių lietuvių skai
čius teateinie išgirsti moksla- 
vyrio.

SVEČIAS.
Utarninke atvyko Bostonan 

didžiai gerb. kun. Dr. Augus- 
taitis, kurs dabar pasirengęs 
vykti Lietuvon. Dėl streiko 
jo laivas susitrukdė Francijoj 
ir turėdamas keletą dienų 
prieš išvažiavimų lankosi Nau
jojoj Anglijoj. Utarninke ap
lankęs gerb. kun. Urbonavi
čių, “Darbininką” ir Lietuvių 
Prekybos Bendrovės ofisą su 
gerb. kun. P. Virmausku išva
žiavo Montellon. Ateinančią 
pėtnyčią gerb. kun. Dr. Au- 
gustaitis kalbės pobažnytinėje 
salėje So. Bostone. Subatoj 
bus koncerte Municipal salėj. 
Nedėlioj šv. Petro bažnyčioje 
laikys sumą ir sakys pamoks
lą. Tą pat dieną vakare kal-^ 
bes Lavrence.

Garbus svečias, mokslavy- 
ris, pirmu kartu lankosi šio
je apygardoje ir lai kuodi
džiausias lietuvių skaičius te
susirenka jo išgirsti.

L. L. SARGŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS.

Bus ketverge, gegužio 20 d., 
pobažnytinėje svetainėje 5-ta 
gatvė, So. Boston, Mass. 8-tą 
vai. vakare. Kviečiami visi 
nariai būtinai sūsirinkti, nes 
yra labai svarbių dalykų ap
tarti.
i Valdyba.

SUVAŽIAVIMAS.
SLRKA. kuopų suvažiavi

mas bus gegužio 23 d. š. m. 
Nashua,»N. H. Tie, kurie no
rite važiuoti ir kurie esate iš
rinkti iš 21 kp. So. Bostono, a- 
teikite bažnytinėn svetainėn 
20 d. gegužio 7:30 vai. vakare 
pasikalbėti apie važiavimą.

Rašt. J. Tarutis.

CHORISTAMS. Pranešam 
visiems choristams? kurie tu
rėjote paėmę tikietų ant par
davimo ir jei kuris neišparda- 
vėt visų, tai grąžinkit pėtny- 
čios vakare visus neišparduo- 
tus.

Choro Komitetas.

TEISINGAI TARNAUJA
Iš visų atžvilgių VINCENT 

A. JENKINS Real Estate A- 
gentūra teisingai ir smarkiai 
darbuojasi tarp lietuvių ir sve
timtaučių. Praeitą savaitę 
pardavė $60.825.00 vertės na
mų Dorchester ir So. Bostone. 
Pasirodo, kad čionai labai rei
kėjo smarkios agentūros.

Ši agentūra padidino savo 
ofisus praeitą mėnesį, nes kaip 
pradėjo biznis eiti tai neužte
ko vietos.

P-as V. A. Jankins išsitarė, 
kad biznį varo daugiausia su 
lietuviais katalikais. Jei taip 
viskas seksis, tai jis mano, 
kad reikės neužilgio atidary
ti kelis ofisus netolimuose 
miesteliuose, kur ir kitiem to- 
limesniem lietuviam galėtų pa
tarnauti.

Per šią agentūrą LDS. ingi- 
jo patogi) namą už nebrangią 
kainą.

Turėjęs reikalą.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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

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

Atsišaukit tuojaus.
K. ŠIDLAUSKAS 

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

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plaukus, 

bei niežėjimą galvos odos, pleiska
nas, puolimą ir žilumą plaukų; re
tus plaukus, taip-gi spuogus arba 
šašus, duokite savo antrašą ir 2c* 
štampą.

The Westem Chemical Co. 
Box 9 AVilkesBarre, Pa.

VARGONININKAMS.
Reikalingas geras rimtas Var

gonininkas. Gali atsišaukti vedęs 
ar nevedęs, bet vedusiam bus su
teikta pirmenybė. Atsišaukite 
244 W. Broadway. So. Boston, 
Mass.

Reikalinga merginų ir moterų 
prie dirbtuvės darbų: pakavimo, 
peržiūrėjimo prekių ir prie maši
nų. Prityrimas nėra reikalingas. 
Gera mokestis laike mokinimosi. 
Nuolatinis darbas. Prie A Street. 
Tarpe Broadway ir.Summer St. 
tilto.

AMERICAN CAN CO. OF 
MASSACHUSETTS.

31 Binford St., South Boston.

Paieškau iš Lietuvos Ona Smal- 
skienė Mikolo Knizikevičiaus. Pir
miau gyveno New York City. Lie
tuvoj nėra kam dirbti ūkės, bū
tinai yra pageidaujama, kad ko- 
greieiausia atsišauktų Lietuvon 
šiuo adresu:
Ona Botyrienė (Smalskiutė)

12620 Gruss Avė. N.- E.
Cleveland, Ohio.

Reikalingi • tuojaus 2 lietuviški 
duonkepiai, kurie gerai moka tą 
darbą. Gali atsiliepti ir tie, ku
rie norėtų mokytis, mokydamasis 
gaus atsakančią mokesti. Atsi
šaukti į

J. Kuczis Bros Bakery,
179 E. Main St.,

» Amsterdam, N. Y.

REIKALAUJAM DVEJŲ DAR
BININKŲ.

Prie dešrų išdirbimo. Pirmiaus 
atsišaukęs gaus geresnę vietą.

Mokama nuo 26 dol. ir aukščiaus 
Atsišaukite tuojaus šiuo adresu: 
A. BELKUS SAUSEGE CO.

19 Camden St. W. Lynn, Mass.

Paieškau puseserės Pranės Ja- 
kučioniutės (Tankevičienės). Pir- 
miaus gyveno Pittsburgh, Pa. 5 
metai kaip nieko negirdžiu nuo 
jos. Paeina iš Lietuvos Pivašiūnų 
parap. Bundžių kaimo, Alytaus 
apstų-. Gavau laiškų iš Lietuvos, 
norėčia su ja susirašyti. Ji pati 
arba kas žinot, atsišaukit 
adresu:

Ona Kazakevičiūtė,
175 Ames St.,

Montello, Mass.

Phone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMĄS 
'Lietuvis Gydytojas.

. 9—10 val- r?10Priėmimo vai.. Q—g ,. vakar0 
Po pietą pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia. Pa.

šiuo

LANKĖSI BOSTONE.
Šiomis dienomis Bostone 

lankėsi p. Jurgis Bartašius ho- 
telio savininkas New Yorke. 
Jis plačiai žinomas Ameri
kos lietuviams, kaipo patar
nautojas (agentas) atkeliau
jantiems ir iškeliaujantiems 
lietuviams. Paklaustas apie 
kiek lietuvių jau iškeliavo Lie
tuvon, tai atsakė, jog ma
žiausia iškeliavo 10.000. Tai 
gražus būrys. Gi jų iškeliau
ja, kaip p. Bartašius spėja 
nuo 50 iki 100 kas savaitė.

GAVO PASPORTUS.
Alevander Skardžius, Wor- 

eester, Mass.
Vincentas Karpičius, Nashua, 

N. H.
Jolm Krasinckas, So. Bos

ton, Mass.
John Uliacius, Berry, Mas.
Felix Sabaitis, Montello, 

Mass.
Marijona Petrauskienė su 

dviem vaikais, So. Boston, 
Mass.

Adam Jovaisius, Norwood, 
Mass.

Peter Duoba, So. Boston, 
Mass.

Frank Janužis, Norv/ood, 
Mass.

Mikols Sedlickas, Norwood, 
Mass.

Netrukus šie visi vyrai vyks

RENGIASI UOLIAI.
Prie L. D. S. Naujos Angli

jos kuopų apskričio išvažiavi
mo, kurs bus birželio 27 d. 
AVorcester, Mass. rengiamasi 
uoliai. Tam tikra komisija la
bai darbuojasi. Kaskart dau
giau pasižadama dalyvauti iš
važiavime. Ikšiol jau pasiža
dėjo dalvvauti keturi chorai 
— So. Bostono, Cambridge’io, 
Lawrence’o ir AVoreester’io. 
Programas prasidės ant tyro 
oro žaislais, lenktynėmis, ba- 
seballu, virvės traukimu ir tt. 
ir tt. Po to viso antra progra- 
mo dalis bus salėj. Dėlto pa
imtas Rialto Teatras. Ten 
bus išpildytas muzikalis prog
ramas. Kas tik mano dalyvau
ti programe, tai lai išanksto 
praneša Pikniko Komisijai 
“Darbininko” adresu.

Presos Komisija.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI
MAS NAMINIŲ RA

KANDU IR TT.v
Turiu išeiti iš vertelgystės 

(biznio) ir parduosiu viską 
labai pigiai.

Ateikite,, kurie norite pigiai 
pirkti reikalingiausių daiktų 
pas:

M. OLIM & CO.,
388 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. Conn.

Paieškau vietos į kleboniją už 
gaspadinę. Turiu, gerą praktiką 
tame darbe. Reikalaujanti kreip
kitės šiuo adresu:

Petronėlė Brontsiutė,
175 Ames St., 

Montello, Mass.

VYRAMS IR MOTERIMS.
Geriausias LOTION van

duo vartot dėl Veido. Išgy
do spuogus ir plėmus, pada
ro veidą skaisti) ir čystą. 
Kas prisius $2.00, gaus visas 
informacijas kaip pačiam pa- 
dirbt šitas vanduo ir kaip jį 
vartot.

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

i

Lietuvon.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandom:
Nao2 iki 8 po plat Noo 7 Iki 8 *ak«ra 

509W K0ADWAY Cor. ST SO. BOSTON.
Tai 602 8. B.

* . .-i -?
F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadioay, So. Boston, Mass.

Gyvenimo vieta: 256 W. S-rd Si.
Tel S. B. 1196-W. -J|

ANT PARDAVIMO
Toniko išdirbystė.

Geroje lietuvių apgyventoje 
vietoje. Parsiduos pigiai. Prie
žastis pardavimo, savininkas iš
važiuoja greitu laiku į Lietuvą.

Atsišaukite laišku į “Darbinin
ko” Adm. Care of C. B. C. 244 
Broadway, So. Boston, Mass.

Ieškau sesers Marijonos Jasiu- 
niutės iš Vilniaus gub., Nemunai
čių par. Vengoluniu kaimo. 1912 
metais atvyko Amerikon ir gyve
no Pittsburge. Turiu svarbų rei
kalą. Pati arba kas ją žino terašo 
šiuo adresu:

Jonas Jasionis,
107 Bowen St.

So. Boston, Mass.

IEŠKAU brolio Petro ir ap
skritai giminių. Kilęs iš Tau
ragės par., Sakalinų kaimo. 
Mano adresas: Chinese Har- 
bin, Via Pacific Post Restonde 
M. Eicis.

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonų 
garsinki tės

IN Q U IR E R
Ofisas 4 Gatės St.

TeL S. B. 720
Tinkamiausis laikrašti r 

So. Bostone

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. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadvay, Bo. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, 27
i Ofiso valandos: 10—12:3O ryte 

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

SUSIRINKIMAS.
LDS. 1-mos kp. susirinki

mas bus 23 d. gegužės š. m. 1 
vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami būtinai ateiti, nes turi
me daug svarbių dalykų aptar
ti kaslink išvažiavimo L. D»,S. 
N. A. A., kuris bus 27 birželio 
š. m. Worcester, Mass. Tai 
šis susirinkimas yra paskuti
nis, nes tą dieną pripuola ki
tas susirinkimas, o turėsime iš
važiuoti. Tai turime šiame šn
arinkime viską sutvarkyti ga
lutinai kaslink važiavimo. Ir 
komisiją išrinkti pasidarbavi
mui. Nepamirškite to, kad 
turime daug kitų svarbių da
lykų aptarti, kurie yra neati
dėtini. Tai kiekvienas narys 
privalo ateiti į susirinkimą. 
Taip-gi nepamirškite su savi
mi atsivesti naujų narių.

Visus širdingai kviečia
Sekr. Zigmas Klapatauskas.

NEAPSILEISKIME.
Vietinė Pilu. Blaivininkų 49 

kp. gyvuoja nuo 1915* m. Už
imdavo žymią vietą visuome
niškame veikime. Dabar sa
liniams užsidarius, kuopa ima 
apsileisti. Taip neturėtų būti, 
nes mes esame užsibriežę nau
ją gerą tikslą — kovoti prieš 
blogą spaudą ir platinti kata
likiškąją. Apsileidime kalti 
ir tūli valdybos nariai. O kur 
valdyba apsileidus, tai ten ne
lauk narių uolumo. N. A. Piln. 
Blaivininkų suvažiavime buvę 
delegatai norėtų raportą iš-

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO- 
TELIS NEW YORKE.
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MES PERKRAUSTOME
' Turime 4 didelius Auto-trokus 
dėl perkraustymo rakandą ir pia
ną nežurint kur: Bostone ar a- 
pelinkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.

FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 Iki U ryto 

nuo 1 Iki 3 po pietą, 
nuo 7 Iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

Lietuviai, kreipkitčs prie savąją!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

GEO. J. BART Ašį U, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visą liniją j Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus j visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parūpinanti išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkelio 

stočių New Yorke pribuvus iš kitą miestą.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke

leivius ant laivą ir pristatome ją bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi 1 musą viršmlnčtą Agentūrą su reikalais.

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

darbo
žino-

DIDŽIAUSIOS PRAMOGOS 
ČIA PAT.

Šv. Petro bažnytinio choro 
koncertai jau netoli. Bus ge
gužio 22 ir 23 d. Dalyvaus ne
paprastos muzikalės jėgos.Bus 
Sodeika, Šimkus ir Naujosios 

'Anglijos žymiausi solistai ir 
solistės.

Todėl pranešame visiems 
kaip vietiniams taip ir aplin- 

I kiniems, kad ateitų ir išgirstų 
šių koncertų.

Atsiminkite, kad Šimkus ir 
I Sodeika išvažiuos neužilgo 
. Lietuvon.

Todėl visi kaip vienas 22 ir 
23 d. geg ant koncertų. Lai 
nei vienas lietuvis nepasilieka 
neišgirdęs šių milžiniškų kon- 

:certų.
Choristas.

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!

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

Dėl patarnavimo važiuojantiems Lietuvon mes sutvėrėm speciališką depar
tamentą prie CENT. B. LIET. BANKO.
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtą departamentą po žemiau pa
duotu antrašu.
Nemėtykit pinigų hereika.Hnga.i- žmogus nevertas auksino kuris nemoka su
taupant.

Norinčios gero 
kreipkitės prie gerai 
mo ir prityrusio dirbėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvai
rūs ženkleliai tai mūsų, spe- 
ciališkumas.

Mūsų dailė (artistiška
me) darbe.

Liudija tūkstančiai drau
gijų-

M A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Ląwrence, Mass.

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

TEINGIAUSI A 
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. Gyduolią galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiąsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas
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11 226 Broadway, kamp. C St., 
;i South Boston, Mass.
i! Tel. S. Boston 21014 ir 21013

£

lEgzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš gailu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje Ir gy
dyme skaudžią, kronlšką, neaiškią Ir komplikuotą ligą vyrą Ir mo- 
terą. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatlškallšegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santlpižkus elektrlkos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronlšką ligą. 1 
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 no- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmą, sdatieą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark ra manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu iklšiol niekas negelbėjo, ateik aš sutelksiu 
kai. Tamsta sutaup|sl laiką, pinigus ir panaikinsi 1 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, 
rlausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nes 
dos pteOaai ir niekados paSos nepranyksta. Nelauk 
valandos, nsa gali būti psrvOu. Egzaminavimas dyl 

DAKTARAS MORONEY
•n WA8HINGTON 8L, (arti Boylston 8t) BOSTON, MA88. 
Ofiso vai: aw 9 A. M. iki 8 P. M. NsdėUomls ne 10A.iM2P.lL
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Kada reikalinga lšeg- i

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

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

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

i DR. W. T. RECLLY

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

Valandos Nedėliotais
N«o 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta 
iki 8 wZ. vakare iki 4 vok vaka.

DR. JOHN MicDONNELL, M.D.l
Galima irsikulhfti ir HttuvitrM

Ofiso valandos: 
Ryt iii iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton,

Be II Phone Dickinaen 3905 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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




