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1919 m. iš Paryžiaus išga
benta Amerikon senobiniu 
brangenybių už $10.000.000.

Nužudė.

Francijoje ir francūzai 
kitų šalių kasmet gegužio 30 
d. minės šv. Joanos Arkietės 
nukankini mą.

Madride, Ispanijos sosti
nėje apsireiškė maisto stoka 
ir kilo riaušių. Buvo susi
dūrimų su raitais policistais 
ir buvo areštų.

Nuo 1889 metų Suvieny
tose Valstijose negrų nulvn- 
i čiuota 3.308.

Chicagoj eina girdas, kad 
esąs slaptas sandėlis, kur e- 
są svaigalų už $1.000.000. 
Valdžios agentai ieško to 
sandėlio.
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Cenzūravimo judomųjų 
paveikslų filmų bilių Mass. 
valstijos senato taip vadi
namas Wąys and Means ko
mitetas atmefP.

n,
tą, Valančių, Čiurlionį ir k.
Jei ne bareljofus, tai 1___

SIŲSKITE knygą ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir

Franci jos laikraštis L’In- 
formation skelbia, jog Vo
kietija sutikus alijantams 
išmokėti 100.000.000.000 
markių kontribucijos.

'.V ’ttju \

Tarpe Suv. Valstijų indi- 
jonų yra apie 120.00 katali
kų.

Lietuvis.
Roma, 25-IV-1920.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą.
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CARRANZA UŽMUŠ
TAS. v

Meksiko prez. Carranza, 
prieš kurį nesenai buvo su
kilimas, dabar jau negyvas. 
Jis pabėgęs iš sostinės buvo 
pakviestas vieno generolo. 
Tasai generolas nudavė jo 
prietelių. Bet pasirodė, kad 
netaip buvo. Jis buvo to ge
nerolo nužudintas.

TAI BENT SVEČIAS.

New York. — Turtinin- 
kas Thomas jR. Zann Bellec- 
laire hotelyje užsakė kam
barį baliukui. Užmokėjo 
$7.000. Pasakė, kad ateis 
jam baksas, kurį reikėsią 
inešti į pasamdytąjį kamba
rį. Nedėlioj atėjo baksas. 
Tuomet turtininkas užsakė 
15 svarų bifštiką. Visa vir
tuvė nusigando tokiu užsa
kymu. Savininkas eina pas 
svečią teirautis, ką jis vai- 
šįs su tokiu užsakymu. Pra
daro kambarį, nagi svečias 
žaidžia su liūtu. Svečias 
aiškina, jog tai trijų metų 
liūtas. Sakė, jog pirkęs iš 
cirko, kuomet liūtukas bu
vo trijų dienų. Tuomet sa
vininkas pareikalavo išsi
nešti su žvėrimi lauk. Tur
tininkas pasakė atnešti mė
sos. Girdi, jei ne tai žvė
ris ims nerimauti. Hoteli- 
ninkas paliepė nešti mėsos, 
o pats pašaukė policiją, 
kuri tuoj atpyškėjo. Poli- 
cistams bežiūrint liūtas pie
tavo.

Bostonietis Daniel H. 
Coakley Worcesterio 
Kryžiaus kolegijai įsteigė 
fondą iš $1.000. Nuo tos su
mos nuošimčiai eis tam stu
dentui kurs parašys geriau
sia straipsnį iš Airijos isto
rijos arba literatūros.

Metodistų episkopalų kon
ferencijoj, laikomo j Dės 
Moines, Ia. paduota pienas 
steigti savo tikybines mo
kyklas.

. Dublin, Airijos sostinė, ta
po apsupta Anglijos jėgų. 
Buvo prasidėję padegimai, 
telefonų vielų karpymas ir 
tt. Ant visų kelių vedančių 
į Dubliną pastatyta raiti 
sargybiniai. Mieste ir už 
miesto šliužinėja šarvuoti 
vagonai.

Suv. Volstiio«n kasmet už
patentuojama 40.000 išradi
mų.

Suv. Vnictiinęa ■iudomniu 
f’lmn 1919 m. bu

vo 50.000 mvliu.

Anglija karo metu dirbo 
40 rūsiu orlaivių mašinų.

Ludloic, Colo. — Netoli 
nuo šio miesto policija užė
jo didelį lizdą lošėjų iš pini
gų. Suareštuota 18 žmonių. 
Kiti bėgo į visas puses. Kai
kurie netekę galvos subėgo į 
pelkes ir be policistų pagel
bos negalėjo išbristi.

Už 12 mylių nuo District 
of Columbia minia iš 1.000 
žmonių norėjo atimti iš ka
lėjimo įtartą negrą ir nulin- 
čiuoti. Iš Washingtono bu
vo pasiųsta būrys raitelių, 
kurie ir išvaikė minią.

Londone didžiųjų pertek
liaus krautuvių savininkai 
pripažįsta, jog biznis ima 
mažėti. Spėjama, kad ne- 
normalis pinigų eikvojimas 
pasibaigė.

Chicagoj slapti svaigalų 
pardavėjai buvo pasidirbdi
nę permitus pardavinėti al- 
kolį neva legaliems tiks
lams. Kol susekta suktybė, 
tai buvę parduota svaigalų 
už $100.000.

Sulyg Cenzo Biuro 
skelbimo mieste Bristol, 
gyventojų yra 20.620, 
10 metų pasididino ant 7.118 
arba ant 52.7 nuoš. Lag- 
range, Ga. gyventojų yra 
17.038, per 10 metų pasidau
gino ant 20.5 nuoš. Traverse 
City, Mich. gyv. yra 10.925, 
per 10 metų pasimažino ant 
9.8 nuoš.

Franklin, N. H. — TPz 
mylios nuo šio miesto per
kūnija uždegė farmerio 
Straw namus ir visos gėry
bės sudegė. Nuostolių už a- 
pie $7.000.

Mass. valstijos guberna
torius Coolidge išleido pro- 
klemaciją.raginančią miestų 
gyventojus apdirbinėti dar
žus ir kuodaugiausia sodinti 
daržovių. Ragina eiti dirb
ti ant farmų. Nurodo, kad 
maisto išteklius šiemet labai 
žemai stovi.

ORGANAS AMERIKOS
R. K. ŠV.LIETUVIŲ 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.
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“DARBININKAS” 
eina utaminkais, 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 CENTAL

, Latcrence, Mass. — Ame- 
rican AVoolen kompanijos 

Į dirbtuvėje darbininkas
Mauni 24 m. amžiaus krito 
nuo trečių lubų ir persilau- 

I že strėnas. Vargu išliks gy- 
■ vas.

FitcKburg, Mass. — Uni- 
versal Grinder kompanijos 
85 darbininkų pareikalavo 
algų pakėlimo 25 nuoš. 
Kompanijai nesutikus, dar
bininkai sustreikavo.

Hamburgo laivų statymo 
dirbtuvėse buvo ' streikas. 
Buvo susirėmimų per ku
riuos 3 žmonės užmušti, ir 
10 sužeisti. Streikas pasi
baigė.

Cukraus pramonininkai 
aprokavo, jog Suv. Valsti
jose 1.000.000 šeimynų ban
dė daryti namie vyną ir alų. 
Vienos padarė actą, kitos 
eksplozijų.

Nuo birželio 1 d. Škotijoj 
i neis galėn įstatymas, lei
džiantis miestams ir mieste
liams balsuoti saliūnų užda- 
rvmą. Blaivybės šalininkai 
rengiasi Vesti kuosmarkiau- 
sią agitaciją, raginančią 
žmonės balsuoti už saliūnų 
panaikinimą.

Samuel Gompers, Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas, sako, jog politiš
koji akcija—sukirsti rinki
muose darbininkų priešus ir 
išrinkti prietelius—eina ge
rai.

New Yorke buvusiame so
či jalistų Partijos suvažiavi
me dalyvavo 192 delegatu. 
Iš jų 147 susekta, iš kur ki
lę. Pasirodo, jog iš jų 11 
gimę Vokietijoj, 8 Rusijoj, 
7 Finlandijoj, 4 Anglijoj. 
Kiti kilę iš Čekijos, Švedi
jos, Norvegijos ir tt. 
92 tebuvo čiagimiai.

Suv. Valstijų Sveikatos 
Departamento skyrius buvo 
nuskyręs komisiją tyrinėti 
darbus ir produkciją di
džiosiose dirbtuvėse. Tyri
nėjo per tris metus. Suse
kė, kad 8 vai. darbo diena v- 
ra našesnė, negu 10 vai. die
na.

“Darbininko” Knygyne ga 
Įima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki- 
*«»*■ &a1ik.

“DARBININKAS,” 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass

Roma. Končistore 23 Balan
džio. Šv. Tėvas įteikė kardi
nolo skrybėlę atvažiavusiam 
čionai Saragosgos antvysku- 
piui (Ispanija) Soldevila ij 
Romero, ką 15 Gegužio perei
tais metais buvo įstatytas į 
kardinolus. Tame pat Končis
tore Jo’ Šventenybė paskyrė 
daug vyskupų įvairioms svie
to šalims ir apreiškė kiek ank
ščiau įstatytąjį į Rygos vysku
pus kunigą Antaną Springavę, 
latvį. Paliuosuotas nuo Rygos 
vyskupo priedermių vyskupas 
O’Rurkas, tapo paskirtas 

Kaneos vyskupu. Kanea yra 
miestas ant Kretos salos.

2) Keletą dieni) buvo Romo
je, atvažiavusis iš Varšavos 
antvyskupis Ratti. Jisai at
vyko čionai, kartu su lenkų 
kunigu Ploškeviče, ką kitadoe 
buvo sekretorium antvyskupo 
Kancelerijos Petrapylėje, o nū
nai yra valdininku Varšavoje. 
Lenkų ministeris prie Vatika
no p. Vieruša-Kovalskis, savo 
vilioję, padarė vakarėlį Nun
cijui pagerbti, kame, kaip ir 
visose lenkų iškilmėse dalyva
vo lenk.-lietuvis, antvvskupae 
Zaleskis, Antiokijos Patriar- 
ka.

3. Finladijos Misija. Balan
džio 24 dieną, atvyko Romon 
nepaprastoji Finlandijos Mjš- 
ja, kad padėkoti Italijai už 
pripažintąją Finlandijos ne- 
prigulmybę. Šitoji Misija at
vežė Italijos karaliui ženklus 
Finlandijos orderio “Baltosios 
Rožės” ir aukštus papuošalus 
tūliems Italijos valdininkams. 
Misiją sudaro, užsienių reika
lų ministeris Holsti’s, Štab® 
viršininkas jenerolas Enkel’is, 

įSeimo vice-preidentas Koto- 
i ^m’s ir sekretorius Valvanne.

KUN. J. TUMAS RAŠO.
(Kun. F. K.)

“Štai aš Kaune. Vilnių 
apleidžiau 24 kovo. Dabar e- 
su “Tautos” redaktoris ir Vy
tauto bažnyčįos rektoris. Tai 
ta raudonoji prie pat Nemuno 
tilto į Aleksotą. Džiaugdama
sis ja, aš vis svajodavau pa
likti jos valdytoju.. Ir pali
kau. Tik ji reikalinga didelio 
priedo. Kad aš turėčiau bent otyje Misija buvo sutikta ats
kelėtą tūkstančių dolarų, aš 
padaryčiau Lietuvai panteoną.
Sustatyčiau į bažnyčią visas no viename fe puikiausių Ro- 
garsenybes — Vytautą, Kęstu- mos

Daukšą, Pošką, Daukan- Viešės jinai čionai 3-4 dienas. 
Tą pat dieną Finlanidečiai

sekančių Italijos aukštesniųjų 
valdininkų. Misija apsigyve- 

viešbučių “Excelsior”.

bent lydimi Italijos atstovu Elsin- 
marmuro lentas. Lygia dali- kuose, atlankė “Panteoną”, 
mi ir žuvusių už nepriklauso- kame paliko du vainiku — 
mybę. Apie tai aš plačiari gal- Finlandijos spalvose — vieną 
voju ir daug rašysiu, tai gaus 
patirti ir amerikiečiai. Gerai 
būtų, kad rastumėt kokį Lie
tuvį istorijos ir dailės mecena- 
są: mažiau reiktų kolektuoti.

Jau išspausdinau 111 dalį 
“Pragiedrulių” ir norėčiau, 
kad mano leidėjai pasiųstų jų 
į Ameriką. Tik jie bijo, kai 
niekas negarantuoja. Lietu
vos Atstatymo Bendrovė keti
no gabenti transportą knygų, 
tik kada?”

ant grabo karaliaus Viktore 
Emanueliaus, kitą ant grabo 
karaliaus Umberto, tėvuko ir 
tėvo dabartinio Italijos kara
liaus.

Prieš karą vaikų žaislu 
būdavo daugiausia išgabe
nama iš Vokietijos, dabar 
iš Japonijos.

Amerikos demokratų par
tija smarkiai rengiasi prie 
suvažiavimo, kurs įvyks! 
San Franciscoj. McAdoo ‘ 
būsiąs kandidatu. Keli mi
lijonieriai paskyrę $5.000.- 
000 agitacijai už jį.

' Springįield,
Hendee Motorcvcle Manu- 
facturing kompanijos 2.000 
mašinistų pareikalavo $1 
valandoj ir 44 vai. savaitė
je. Jei reikalavimai nebua 
išpildyti, tai streikuosią.
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NIEKAS NETURI ATSI
LIKTI.

Lietuvos Laisves paskolos 
platinimas tęsis iki liepos 1 
(L š. m. Vargu pusę nori
mos sumos (o ta norima su
ma yra $5.000.000) ikšiol su
kelta. Lietuvių Amerikoje 
yra virš pusės milijono. Tai 
dabartiniais laikais tokia 
suma sukelti būtų vien žais
las, jei būtų žmonių geras 
susipratimas. Bet tas nela
bas trumpas žodelis “jei”. 
Kiek jis visokio gero darbo 
sugadina. Sugadino ir pa
skolą: Juk bereikia tik, kad 
100.000 žmonių pirktų po 
£50 boną ir yra $5.000.000. 
Ar-gi nėra Amerikoje tiek 
pasiturinčių lietuvių, kad 
galėtų pirkti po $50 bonų ? 
Yra, tai yra. Yra gal tris 
syk tiek. Bet nėra susipra
timo. Vis laukia raginimo. 
“Visko buvo, tik raginimo 
nebuvo”, guodžias alkanas 
lietuvis, iš vaišių sugrįžęs. 
Taigi ragintojai prie pasko
los i darbą. Lyskite į na
mus, į pramogas, į draugi
jas, kuopas ir visur.

Štai ką prakalbininkai 
privalėtų padaryti. Turėtų 
paskelbti, kad draugijoms, 
kuopoms ir kitokioms orga
nizacijoms, kurios nebus bo
no pirkę arba visai neiti kal
bėti arba eiti tik su tam tik
romis sąlygomis. “Darbi
ninko” štabas štai ko laiky
sis. Jei kreipsis dr-ja ar 
kuopa, prašydama prakal- 
bininko, tai jei ta dr-ja ar 
kuopa nebus pirkus bono, 
tai turės mokėti $10 Tautos 
Fondan, arba L. Raudona
jam Kryžiui arba studentų 
sušelpimui, arba į LDS. 
streikierių fondą. To laiky
simės. Gerbiamų LDS. na- 
rių-inteligentų meldžiame 
panašiai elgtis.

PIRMASIS PUIKIAUSIA 
NUSISEKĘS KONCER

TAS CLEVELANDE, 
omo.

lietu- 
muzi- 
nepa- 
galė-

Tenelieka L. D. S. kuopos be 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo-

Tenelieka L. Vyčių kuopos be 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo-

Tenelieka S. L. R. K. A kuo-> 
pos be Lietuvos Laisvės Paskolos 
bono.

Tenelieka draugijos, kuopos, 
liiubo, ratelio, choro be Lietuvos 
Laisvės Paskolos bono.

Šv. Jurgio Parapijos Giedo
rių Choras gegužės 16 dieną, 
Moose svetainėje, surengė mil
žinišką koncertą, kokio dar ne
girdėjo Clevelando lietuviai. 
Jame ir-gi dalyvavo gerb. pp. 
Čižauskai iš Baltimorės, atsi
žymėjusieji artistai ir nariai 
Baltimore Opera Co. Gi to 
koncerto nusisekimas priklau
so gerb. muzikui Juoz. Čižaus
kui, ačiū kurio energingam 
darbui taip puikiai pasirodė 
choras. Koncerto turinys bu
vo gana sunkus, bet įdomus ir 
turtingas. Apart veikalų da
bartinių lietuvių kompozito
rių, kaip Pociaus, Čižausko, 
Šimkaus, Petrausko, Kače- 
nausko ir kitų, publika išgir
do įžymiausių ir garsiųjų pa
saulio kompozitorių veikalą: 
Beethoveno, Donizetti’o, Ver
di’o, Rossini’o, Gounod’o, 
Mozart’o, Bizet’o ir kelii) da
bartinių.

Be to gi labai malonu buvo 
regėti, kad Clevelando 
viai ištikrųjų pamylėjo 
ką. Ligšiol dar niekas 
mintijo, kad koncertas
tų nusisekti, kur nebus šoki
mo po koncertui. Clevelande 
koncertai paprastai prasidė- , 
davo ant kokių 4 po pietų ne- 
dėliomis, o apie 8 vai. pradė
davo šokti ir tik tada rinkosi 
publika; vargiai rastum kitur 
tokį negirtiną paprotį. Gi šis 
koncertas 1) prasidėjo lygiai 
8:15 vai. vakare ir publika la
kiai ramiai klausėsi ir buvo 
persiėmusi maloniais įspū
džiais. 2) Pažymėtina malo
ni permaina t. y,, kad vyrai 
pradeda ne rėkti, bet ištikrų
jų dainuoti; seniau būdavo, 
keno žandai daugiausia išsi
pūsdavo, tas buvo laikomas 
už didesnį artistą. 3) Gražų 
įspūdį padarė puikusis choro 
sutvarkymas, dėl to tai nerei
kėjo bėginėti ir rankioti dai
nininkų, išsiskirsčiusių po vi
są svetainę, kaip pirmiau bū
davo.

Prie to gi dar prisidėjo ir 
orkestrą, kurios dirigentas p. 
Pavilionis daug pasitarnavo 
prie vakaro padailinimo. De
ja, tik-ką truputį silpnutė bu
vo orkestrą, nes stokavo ne
kurti) styginių instrumentą. 
Rasite, neužilgo atsiras dau
giau narių ir bus atsakanti. 
Vienok, šiuomi pasirodė, kad 
prie koncerto turi dalyvauti 
orkestrą, o ne benas.

Buvo iš viso 23 veikalėliai. 
Visų negalima tinkamai apra
šyti. Tikrai malonu buvo re
gėti, kaip dirigentas gerb. 
muzikas Juoz. Čižauskas turė
jo po savo ranka visą chorą,— 
taip-kaip artisto rankos valdė 
fortepianą. Visos dainos pui
kiai nusisekė ir publikai labai 
patiko. Ypatingai reikia pa
girti Grigaičio “Maršas Dai- 
norių”, “Kantatą”, “Labas 
Rytas” ir “Toli nuo Tėvynės’ 
— Vaze’o ir Beethoveno muzi
ka. Reikia nepamiršti, kad 
gerb. kun. V. Vilkutaitis para
šė žodžius paskutinėms trims 
dainoms.

Ponios V. Kukauskienės ty- 
. ras, švelnus balsas, visados 
! žmonėms patinka ir už tai ap

turėjo puikią gėlią pluoštą.
Gerb. muzikas Juozas Či

žauskas pirmu kartu pasirodė 
Clevelando publikai ir labai 
patiko. Jo balsas yra gražus, 
tvirtas tenoras’ ir žavėti žavi 
visus.

mo išpildyti tokias pilnas ko- 
Del Aąua’o “Vilanelle”, Do- 
nietti’o “Mad Scene” iš ope
ros Lucia, Verdi’o “Caro no- 
me” iš operos Rigoletto. Taip
gi labai artistiškai atliko ke
letą gražių lietuvišką daine
lių, kurios dainos iš operą iš
traukos buv0 truputį sunkios 
suprasti mūsą liaudžiai, ku
rios ausys daugiau pripratę 
prie lengvesnių veikalų. Po
ni Marė Čižauskienė žavėti ža
vėjo klausytojus ir už tai ap
turėjo tris puikius gyvąją gė
lių pluoštus.

P-nas Jonas Čižauskas di
džiai patiko publikai. Retas 
ir iš garsesniųjų kitų tautų 
dainininkų turi geresnį, jaus
mingesni baritoną. Jo dainos 
buvo tinkamai parinktos ir jo 
dainavimo atminimas ilgai už
siliks Clevelando lietuviuose.

Visų geriausia pp. Čižauskij 
buvo tai dvi dali: Verdi’o du
etas iš operos “La Traviata” 
ir Gounod’o duetas iš operos 
“Faust”. Klausant tą veika
lų ir prastas žmogus ėmė su
prasti, dėl ko tokius kompo
zitorius gerbia visas kultūri
nis pasaulis. Rasite, kad lai
ku ir mes susilauksime lietu
vį kompozitorių, kurio veika
lus ims girti kultūrinės tau
tos.

Apskritai imant šitas kon
certas parodo didelį žingsnį 
pirmyn ir tikimės, jog laikui 
bėgant susilauksime, kad vis
kas gerai bus. Neužilgo bus 
perstatyta didesni veikalai ir, 
be abejonės, dailiai bus atlik
ta. Beje, reika nepamiršti, 
kad tame koncerte matėsi ir 
svetimtaučių, kurie gėrėjosi 
ir įspūdžiavo. Ypatingai pa
žymėtinas garsusis tenoras ir 
muzikas Edmund H. Doug- 
lass, kurs puikiai išsireiškė a- 
pie koncertą, augštai jį staty
damas ir pažymėdamas, kad 
pirmą sykį jam teko matyti 
taip puikiai ir artistiškai nu
sisekusį lietuvišką koncertą.

Tarpe 19 ir 21 veikalėlių 
gerb. kun. V. Vilkutaitis turė
jo trumpą, bet gražią prakal
bą, kurioje pasakojo, kaip 
Bažnyčia buvo muzikos globė
ja, taip gi teikė pagarbos žo
dį chorui, kurs taip puikiai 
prisirengė.

Tas koncertas buvo pirma
sis puikiausia pavykęs, kurs 
bus ilgai minimas ir Cleve
lando lietuviai jo nepamirš. 
Tad gi, garbė tebūnie gerb. 
muzikui Juozui Čižauskui, 
kurs tvirta savo energija ir 
didižais gabumais pradėjo 
darbuoties tarpe Clevelando 
lietuvių ir garbė šv. Jurgio 
Parapijos Giedorių Chorui, 
kurs turėdamas tokį talentin
gą chorvedį, su pasiryžimu 
darbuojasi Bažnyčios labui ir 
Tėvynės gerovei.

Poni Marė Cižauskienė pa
rodė, kaip lavinimasis gali 
balsą ištobulinti. Kad žmo
gus ir gražiausi balsą turėtą, 
negalėtą be tam tikro lavini-

MARĖ ČIŽAUSKIENĖ
Soprano solistė. Dalvyavo šv. Jurgio Parapijos Cleve
land, Ohio milžiniškame koncerte. Savo tyru—augštu 
skambančiu balsu žavėti žavėjo klausytojus.

GERB. ČIŽAUSKAI yra nariai Baltimore Opera Co. Marė Čižauskienė yra baigusi Peabody Muzikos kon
servatoriją.

JONAS ČIŽAUSKAS
Dramo-operetiškas baritonas. Dalyvavo Šv. Jurgio Pa
rapijos Cleveland, Ohio milžiniškame koncerte. Jo bal
sas yra labai turiningas, resonansiškas ir energijos pil
nas. Labai patiko publikai.

Gelžkelio freito streikas dar 
tebesitęsia, daro daug blėdies 
darbininkams ir gyventojams, 
jei taip tęsis toliau, dirbtuvės 
pradės dirbti po mažiau valan
dą dienoje.

visokius gėrimus. Vienoj stuboj, 
žinau, bolševikų bravorą. O ki
toj nežinau keno ir paprasti žmo- 
neliai praleidžia visus savo centus 
ir laiką, o jų šeimynos turi kęs
ti skurdą, neturi nei gero vardo 
tarpe rimtų žmonių. Be nesusi- 

J pratėlii) čia yra ir gerų žmonių, 
j Iš jų susidaro kelios pašalpinės 

CAMDEN, N. J. draugijos: kaipo šv. Juozapo, Mo-
■ toru

Kun. Juozas Alaburda, buvusis ; 
per 12 metų klebonu šv. Jurgio Į 
parapijos, Clevelande ir dabarti
nis dažiūrėtojas lietuvių Camde- 
ne, pradžioje birželio išvažiuoja 
Lietuvon. Veikėjas nori atsilsė
ti, nes daug spėkii prarado besi
darbuodamas lietuvių labui Cle
velande, ginant juos nuo ištautė- 
jimo ir betvarkės. Lietuvius 
Camdene, N. J. dažiūrės gerb. 
kun. Juozas Kaulakis arba jo 
asistentas.

HOMESTEAD, PA.

“Mirga” ir “Už Tėvynę” scenoj. 
Subatoj, gegužės 29 d. 8 vai. 

vakare Camegie Library Music 
salėj bus atvaidinta du veikalu: 
“Mirga” ir “Už tėvynę”. Bus 
kitų pamarginimų. Tad kuriems 
tik aplinkybės leis, atsilankvkit. 

Visus kviečia — Rengėjai.

VANDERGRIFT, PA.
Vyčių 46 kp. surengė linksmą 

vakarėlį 15 d. gegužės. Buvo at
lošta juokinga komedijėlė “Dvi 
Kūmutės”. Lošime dalyvavo pp. 
Kast. Kaminskienė ir Kaz. Blažai- 
tienė, kuriuodvi publiką prijuo
kino, nuduodamos kūmučių apsė- 
jimą.

Toliaus buvo atloštas dialogas: 
“Sapnas apie Lietuvą tėvynę”. 
Atlošė labai artistiškai pp. Step. 
Krainiutė ir Košt. Račkaitienė. 
Tas vaizdelis taip labai sujudino 
žiūrėtojus, kad nekurie ašarojo. 
Po tam dar buvo keletas dekle- 
macijų ir puikių dainelių. Van- 
dergrifiečiai ilgai minės tą links
mą vakarėlį.

Pirm. Step. Krainiutė visą 
vakaro programėlį surengė ir 
lavino. Ji dar jaunutė, vos
ar 19 m., bet sugeba pirminin
kauti ir tokį puikų vakarėlį su
rengti (žinoma, prigelbstint darb- 
štesnioms moterėlėms).

Clevelandietis.

no, tik Jonui truko gyvumo, tu
rėjo būti vikresnis. Tarpais jau
nutės mergaitės pasakė eiles, Ki- 
niučiutės, mažos mergaitės pačiam 
tėvui pritariant pianu sudainavo 
tris daineles. Gražus pavyzdis ki
tiems tėvams pratinti savo vaiku
čius prie dailės ir tautiško veiki
mo.

Kadangi Tautos Fondo 22 skyr. 
atsibuvo išlaimėjimas sidabrinio 
laikrodėlio, tai Al. Banys, skyr. 
pirm, kalbėjo apie svarbumą Tau
tos Fondo, kvietė, kad kodau- 
giausia aukotų per T. F. 22 skyr. 
arba mokėtų mėnesines duokles 
kiek kas išgali.

Tarpuose pats Benas išpildė ke
letą puikii) muzikos šmotelių. Da
bartiniu laiku Taut. Benas sugro
jo kogeriausia.

Mironas Atvyksta!

Gegužio 27 d. mūsų kolonijon 
atvyks Lietuvos Valstybės atsto
vas, garsus prakalbininkas gerb. 
kun.
lėj. Grieš Tautiškas benas. Bus 
šaunus garbingo tėvynainio pri
ėmimas. Kas tik paeina, visi į 
gerb. Mirono prakalbas. Kas tik 
skaito šiuos žodžius tepaskleidžia 
žinią apie tai tarpe visų savo pa
žįstamų.

A. Ž.

AKRON, OHIO.
16 d. Gegužės buvo Akrone 

viešas Lietuvių susirinkimas 
pobažnytinėje svetainėje. Kal
bėjo vietinis klebonas gerb. 
kun. A. Janušas reikale Lietu
vos našlaičių ir bendrabučių. 
Publika parodė savo užuojau
tą Lietuvos našlaičiams suau- 
kuodama arti šimto dolerių. 
Pagirtinas darbas.

Tą pačią dieną buvo S. L. 
R. K. A. 178 kuopos mitingas. 
Ant būsiančio seimo Chicago 
likosi išrinktas delegatas. Dar 
pirmą kartą kuopa iš Akrono 
siųs delegatą.

Pasibaigė streikas mūrinin
ką. Darbininkai reikalavo 
$1.50 į valandą o kompanija 
tedavė $1.25 į valandą Dabar 
tas dalykas likosi pavestas tre
čiąją teismui. Darbininkai 
džiaugdamies sugrįžo darban 
testreikavę tik dvi savaites.

HUDSON, MASS.

Šiame miestelyje atsitinka įvai
rių nuotikių. Pradžioje kovos 
mėn. š. m. buvo susitveręs cho
ras. Kelias savaites gerai sekė
si. Bet kaip ant nelaimės vie
ną subatos vakarą susirinko dai
nininkai lošti kazyromis. Lošda
mi gerai įsigėrę ir smarkiai susi
pešė. Kuomet policija suarešta
vo, tai vieni bausmes užsimokė
jo, o kiti kaucijas užsidėjo ir pa
tįs kas-žin kur išspruko. Bet dar 
be tą chorui sekėsi geriau ir bu
vo užmanymas surengti koncertą. 
O dabar, kuomet prisiartino šil
tesnės dienos, tai mūsų nekurtos 
mergaitės, kuomet reikėjo eiti 
ant praktikų, tuomet jos ėjo ant 
šokių ir kitur. O kada tik kelios 
rimtesnės merginos ir vaikinai 
pasiliko, o iškaščiai nemaži ,tai 
choras turėjo pakrikti. Atmin
kite jaunuoliai, kad be jokios 
naudos praleisdami laiką, nieko 
prakilnaus neatliksime. O ateitis 
remiasi ant jaunimo. Keista, kad 
šioj kolonijoj nėra vienybės ir ne
turime lietuvio kunigo, negirdi
me pamokslą, knygą skaitymas 
visai nėra madoj. Iš tos priežas
ties nėra nei tvarkos. Čia randa
si tokią lietuvių, kad savo na

muose įsisteigė bravorus ir varo

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Prieš pora savaičių buvo “Dar

bininke” korespondencija, kur 
rašoma, būk mūsų kolonijoj ne
veikiama. Taip nėra, 
tas, kurs pirma veikė, 
nustojo. O tokių yra. 
bei čia visuomeniškas
nestovi ant vietos. Harrisono pa
rapija džiaugiasi susilaukus ga
baus vargonininko Hodelio. Ge
gužio 15 d. buvo sujungtą chorų 
koncertas, kurs visais žvilgsniais 
nusisekė.

CLEVELAND, OHIO.
Vakaras.

Gegužio 2 d. C. Lietuvių Tau
tiškas Benas buvo surengęs vaka
rą su programų. Programą sutai
sė p. Kimutis. Vaidino vieno ak
to vaizdelį: “Nors gyvybės nusto
siu, bet nepasiduosiu.” Vaidini
me dalyvavo Kimutis, p-lė Miliu- 
kiutė, Slavinskas. Atliko gerai.

Antras veikalėlis “Žemiškas 
Rojus” nemažai publiką prijuoki-

PITTSTON, PA.
Liet. L. Pask. Boną išdalinimas.

Nuo pat pradžių sausio mėne
sio kuomet čia tapo suorganizuota 
Lietuvos Paskolos stotis, buvo da
roma plati agitacija už L.L.P. Bu
vo surengta kelios prakalbos kaip 
pačiam Pittstone, taip ir apielin- 
kės miesteliuose; kunigai bažny
čioje nuolatos ragino žmones pirk
ti bonus; subskripcijų rinkėjai 
aplankė kuo ne visas lietuvių stu- 
bas, bet pasekmės viso to labai 
liūdnos.

Nėra kalbos apie tuos, kurie 
negali bonų užsirašyti, bet yra 
daug tokių, kurie gali o neužsira
šo.

Ypatingai galima atkreipti do- 
mą į biznierius, kurie įpratę sa
kyti “prastas lietuvis jei pas ki
tatautį ką perki ar išsigerti užei
ni.” Dabar aiškiai pasirodo ant 
kiek geri lietuviai musų biznie
riai. Iš apie 50 biznierių dar vos 
11 bonus užsirašė. Kur gi kiti!

Neužilgo paskelbsim laikraš
čiuose vardus pirkusių bonus, 
tuomet skaitytojai pamatys kurie 
trokšta tėvynei Lietuvai laisvės ir 
gerovės. Paskutinį žingsnį bo
nų vietinės stoties padarys gegu
žio 30 d. Tą dieną įvyks prakal
bos. Gauta pranešimas iŠ Misijos 
centro, kad tą dieną pribus p. J. 
Vileišis. Tiems, kurie bonus už
sirašė bus išdalinta, o kurie dar 
neužsirašė tad galės nusipirkti, 
nes bus bonų partraukta.

Pas stoties kasierią J. Kazake
vičių bus galima gauti bonų iki 
1 d. liepos. Kurie užsirašė ant iš
mokėjimo, būtinai turi užbaigti 
mokėti iki 15 Birželio.

CLEVELAN D, OHIO.

Negražus darbas.

Pradėjus vargonininkauti gerb. 
prof. J. Čižauskui, atsirado tokių, 
kurie pradėjo rašinėti J. Čižaus
kui laiškus, kuriuose prirašoma 
visokių nesąmonių manydami, kad 
tuomi ką nugązdins. Laiškų rašė- 
jų matyt tikslu yra suardinti vie
nybę tarpe bažnytinio choro ir L. 
Vyčių 25 kp. narių. Veltui pas
tangos. P. J. Čižauskas permato 
dalykus ir nemes kaltę ant L. Vy
čių kp. narių, kurie visi gerbia 
prof. J. Čižauską.

Ylą maiše nepaslėpsi, panašiai 
atsitiks ir su minėtų laiškų rašy
toju. Ankščiau ar vėliau dalykas 
paaiškės, o tuomet bus suteiktas 
ir užmokestis sulvg jo darbo. Maž
daug jau yra žinoma clevelandie- 
čiams ta ypata, kuri tuom nešva
riu darbu užsiima.

Patarlė sako: “Kas kitam duo
bę kasa, pats į ją įkrinta. ” Kaip 
tas viskas išeis eikštėn, kur-gi ta
da akis dėti? Ar negeriaus bu
tų skleisti vienybę tarpe lietuvių, 
nes tik vienybėje galybė.

Balandėlis.

BRIGHTON, MASS.

Gegužio 8 d. buvo pramoga pa
rengta Moterą Sąjungos kuopos. 
Vaidinta “Pikta Dvasia”. Per 
pertraukas grajino Brightono lie
tuvių benas po vadovyste J. Bar- 
tašiaus. “Piktą Dvasią” vaidi
no šie: Ūkininko rolėj — L. Mi
lius, Onos — O. Saulaitė, Senu
tės — Ad. Louh, Andriaus — A. 
Tataronis, Jievos — A. Dereške- 
vičiutė, Turtaglobio — J. Bele- 
kevičius, Žydo — S. Zakauskas, 
Jurgio — S. Kudarauskas, Pet
ro — L. Jasas, Lizos — B. Ja- 
saitė, Vilko — L. Jankauskas, 
Vapsos — F. Gerulskis, Jankaus 
K. Bingelis.

šie aktoriai pašventė nemažai 
laiko pakol tokį didelį veikalą iš-



STANDARD OIL CO. OF NETO YORK

Nereik daugiau kurti ugnį. Nereik daugiau 
anglių pilstyti arba pelenus nešti ir nereik 
daugiau suodžių. Visas nesmagumas, ko
kis būna virtuvėje Įianalkintas. Naujai pa
gerintas Aliejinis virimui pečius suteikia ge
rų virimo Šilumą pridėjus prie Jo degtukų.

Naujai pagerintas Aliejinis Virimui Pečius 
turi 3,000.000 naudotojų. Jis yra su 1, 2, 
3 ir 4 Juškomis.

Parduodama perkupčių visur.

DARBININKAS

Kryžiaus salės automobiliais
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Mass.
Susirinkimus laiko pirmą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio 3:00 vai. 
po pietų. Šv. Petro bažnytinėj 
salėj ant 5-tos gatvės, So. Bostone.

................$474,397.06
F. iki gegu-
................ 441.455.23

1 <1. geg. T. F. iž
de lieka ...............$22,323.36

Liet. Raud. Kryž. Rem. ’
sekc. 1 d. bal.......... 10,618.47

Viso ............................$4,150.00
Liet. Raudonojo Kryžiaus Rė

mėjų Sekcija nuo įsteigimo to 
skyriaus iki 1 d. bal. paja
mų turėjo .......................... $34,010.23

Išlaidų tame pat laike turėjo 23.391.76 
Nuo įsteigimo T. F. iki gegužio

1 d. pribuvo .. 
Nuo įsteigimo T.

žio 1 d. išleista

Gegužio 1 d. lieka $32,941.83
Geležinio kapitalo....9,865.70
Kun. J. Laukaičio fon

de ............................. 11,916.73
Kitų Fondų ....................540.93

Viso labo.................. $32,941.83
K.'J. KruSinskas, T. F. Sekr.

South 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

igimokino. Už ką Mot. Są-gos 41 BuceviČiutės, akomponavo A- 
kp. yra dėkinga jiems.

9 d. geguž. buvo ir-gi nepapras
tai gražus programas. Tai buvo 
vyrų ir moterų pašaipiuos drau
gystės po vardu šv. Vincento. Iš 
ryto šv. mišios, o po pietų iškil
mingos prakalbos. Kalbėtojai bu
vo geri ir naudingai pakalbėjo. 
Per pertraukas gražiai pagrajino 
viršminėtas benas. A. Raudoliu- 
niutė pašoko “Lietuva Tėvynė 
mūsų”, po vadovyste gerb. Cam- 
bridgiaus vargonininko J. Rakie- 
čio. Minėtoji mergaitė dar jau
na, tik 13 metų amžiaus ir yra 
pirmos rūšies solistė ir šokėja. 
Ji turi gerus gabumus visokiame 
moksle. Toliau pašoko labai gra
žiai keturios mergaitės pritaikin
tomis drapanomis amerikoniškai, j 
Jos buvo A. Raudoliuniutė, A. 
Belekevičiutė ir dvi seserys Bu- 
celevičiutės. Taip-gi padainavo 
keletą labai gražių daineliij tos 
pačios mergaitės, akompanuojant 
ant pijano Anelei Bueevičiutei. 
Dar buvo dainininkių ir iš Gani- 
bridgiaus Bažnytinio Choro. Su
dainavo keletą tautiškų dainęlhj 
po vadovyste J. Rakiečio. Dvi 

. mergaitės padeklamavo eiles. Vie
na buvo tik 4 metų Paulaieiutė. 
Bene 5 sykius buvo pakelta ant 
estrados ir vis naują padeklema- 
vo. 11 naujų naritj laimėta — 
vyrų ir moterų.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
41 kuopa gerai gyvuoja. Pirm. 
K. Saulitienė užtektinai turi ga
bumų vesti kuopą. Jos rūpesniu 
prisirašė 6 naujos narės: P. Sta- 
sevičienė, M. Klovienė, B. Jasai
tė, O. Šiaulaitė, M. Bucevičienė, 
M. Krikščiūnienė. Narių dabar 
turi apie 50. Buvo kuopai dova
nota trys daiktai, kurie kuopai 
davė $60. Daiktus davė: B. Ja
saitė auksinį retežėlį, Adolfina 
Louh auksini žiedą, Jieva Buee- 
levičienė megstinę kepurę. Tie 
daiktai kliuvo šioms: retežėlis D. 
Tiškienei, V. Jurdoniutei žiedas, 
V. Dambrauskiutei kepurė. Buvo 
surengę žiurkštų ir kaklaryšių šo
kius su dovanomis. Tie ir-gi ge
rai nusisekėDovanas gavo: S. 
Saulvtaitė pirmą, A. Bucevičiutė 
antrą. Pirma dovana buvo per
lai, antra spilkutė. O vyrų dova
nos kliuvo V. Širkai sidabrinė 
gutė.

29 d. gegužės bus lietuviški 
kiai ir teatras, o 30, tai bus 
bai gražios prakalbos. Yra už
kviesti geriausi kalbėtojai ir be 
to bus visokių gražumų. Mergai
tės ir moterys katalikės nepra
leiskite geros progos, prisirašyki
te už nupigintą įtsojimą. Pri
klausančios prie šios organizaci
jos gauna mėnesinį laikraštį “Mo
terų Dirva”.

Korespondente.

nelė Bucevičiutė — brighto- 
nietės. Ona Kazlauskaitė gra
žiai šoko, akomponavo jos se
suo Alena.

Vakaro vedėja buvo kuopos 
pirmininkė Ona Monkevičiutė.

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Nemažai sąjungietės tu
rėjo pelno. Kelios ir prie Są
jungos prisirašė. Sekančiame 
sekmadienyje, geg. 23 d. bus a- 
gitatyvės prakalbos. Neprigu
linti nei viena lietuvaitė ne
privalo praleist progos nepri
sirašius prie Sąjungos.

Reporteris.

riais susirinkę gražiai praleiski- 
me laiką. Pikniko vieta ta pa
ti, ką pernai “Kunckemp”. Nuo 
šv.
išvažiuosime nuo pietų.

buryea, Pa. 117 sk. 55.00'

Viso labo $3,057.87
d. balandžio yra likę 23,415.49

sa-

šo- 
la-

CAMBRIDGE, MASS.
Moterų Sąjungos Savaitė.
Gegužės 16, Moterų Sąjun

gos 22 kuopa pradėjo savo a- 
gitacijos savaitę. Išvakaro 
daugelis sąjungiečių atliko šv. 
išpažintį. Sekmadienyje geg. 
16 didelis būrys ėjo prie šv. 
Komunijos, per šv. Mišias, 
kurias gerb. kun. F. Juškaitis 
atlaikė ant sąjungiečių inten
cijos. Su iškilmingoms pa
maldoms tad moterys pradėjo 
savo darbą.

Vakare pobažnytinėje sve
tainėje buvo perstatytas vei 
kalas “PIKTOJI DVASIA”. 
Lošėjai buvo iš Brightono: są
jungietės ir LDS. nariai. And
riaus rolę lošė Ant. Tataronis, 
Jie vos — Albert. Daraškevi- 
čiutė, Turtaglobio — Juoz. 
Bilekevičius, Žydo — Stan. 
Zakauskas, Jono — Leonas 
Jasys, Onos Ona Saulaitė, 
Motinos — Adolfina Lonienė, 
Jankaus — Kaz. Binkis, Jur
gio — S. Kudarauskas, Elbie- 
tos — Barb. Jasaitė, Vilkaus
— Leo. Jankauskas, Vabsvos
— Pr. Gerulskis. Visi aktoriai 
pusėtinai savo roles atliko. 
Matėsi biskį trūkumų, bet a- 
belnai viską imant, gerai sulo
šė. Garbė ir padėka Brigh- 
tono sąjungietėms ir darbinin
kams nuo Cambridge’o sąjun
giečių.

Aktų tarpais buvo duetų. 
Dainavo Alena ir Veronika

ANSONIA, CONN.
“Sandara” No. 15 klausia: 

... “ kuris išsitarimas, ‘ Sandaro
je’ yra už prasižengimą laiko
mas?” Šitokiu klausimu “Sanda
ra” parodo save mažai išmanan
čia ir iš savęs juokus darančia. 
Grand Jury išklausęs tik vienos 
korespondencijos iš Ansonijos, 
kur aš buvau apšmeižtas, atrado 
“Sandarą” kalta ne tik už krimi- 
nališką šmeižtą, bet ir už perdaug 
laisvą ir riebų vartojimą tūlų iš
sitarimų, nes Dist. Att. tuos iš
sitarimus pabraukė. Antros ko
respondencijos Grand Jury neno
rėjo klausyti, nes sako pirmuti
nėje yra gana šmeižto. Bet ant 
mano prašymo buvo perskaityta 
pabaiga antros — priedas K. 
Norkaus — bombardavimas ma
no kišeniaus “piemeniškais per
lais”. Tai-gi teismas turės da dar
bo ir su nešvaria “Sandara”. 
Toliau “Sandara” rašo: “Jeigu 
buvo šmeižtas tat, tai turi žino
ti areštavusieji ir kun. Bukavec- 
kas ir privalo pranešti. Tuomet 
paaiškės ar buvo šmeižtas, ar 
ne?” Pranešiau apie tai “Sanda
rai” ką parodo K. Norkaus laiš
kas rašytas geg. 30, 1919 m. Ra
šote, jogei mūsų korespondentas 
apsilenkė su teisybe. Čia būda
mi, mes riamiamės koresponden
to pranešimu, kuris patikimas 
(?). Tai būtų nemalonus apsireiš
kimas, kadangi neteisingų raštų 
mes vengiame (Išsižioję laukiate. 
K. V. B.). Prie to reikalavau: 
kad “Sandara” prirodytų, kad 
tas viskas, ką rašė apie $81.06 y- 
ra teisybė o ne šmeižtas, už ką 
pasiūliau $200 ir šiandien savo 
pasiūlimo neatšaukiu. Taipos-gi 
reikaalvau, kad “Sandara” iš
duotų vardus ir pavardes tų ko
respondentų iš Ansonijos, kurie 
mane šmeižė ir pridūriau: jeigu 
ant to “Sandara” nesutiks, pri
verstas būsiu teisme savo reika
lavimus pastatyti. Ant to K. 
Norkus atsakė laišku birž. 5, 
1919 m.: “Kas link jūsų polemi
kų su mūsų korespondentu, mes 
pradėjome tyrinėjimą. Kuomet 
patirsime, kur teisybė — prane
šime laikraštyje. Šį atsakymą 
duodame, kad gautumėte suba- 
toj, sulyg jūsų reikalvimo. Su 
tinkama pagarba, K. Norkus, 
“Sand.” red. Bet Norkus savo 
prižadų neišpildo, kur teisybė, 
laikraštyje nepranešė. Kame yra 
šmeižtas, tai man rodos nereikė
tų klausti per laikraštį, nes ma
no advokatas ir District Attor. 
parodė.

N. B. 1) Delko “Sandara” ma
no atvirą laišką nepatalpino?

2) Kokią tiesą “Sandara” tu
rėjo mano kontraktą sufalšuoti? 
Littera docet, littera nocet.

3) Kokį vardą duoti tam, ku
ris svetimą kontraktą sufalšuoja 
dėl savo naudos o kito skriaudos? 
ir reikalauja $100?

Kun. V. E. Bukaveckas.

Tūli sako, kad nereikėtų už
daryti kelio į Lietuvą tiems prieš
valstybiniams lietuviams, kurie 
neturi nei bono, nei paliūdijimo 
aukavimo bi kurin fondan. Ka
žin ar jie sakytų, kadir Kapsu
kui ir Gabriui nereikėtų uždary
ti kelio į Lietuvą ir jiems ten leis
ti laisvai gyventi.

Andrew Carnegie sakydavo, 
kad duotų $10.000.000, jei kas jo 
gyvenimą pailgintų dešimčia me
tų. Ar tu ir-gi taip brangini sa
vo dienas? Kam tu sunaudoji 
savo liuoslaikį?

PRANEŠIMAS.
LDS. Naujos Anglijos Apskri

čio kuopoms pranešu, kad įvyks 
metinis apskričio suvažiavimas 
nedėlioj, birželio 20 d. š. m. 12 
vai. po pietų St. Jean svetainėj, 
27 Main St., Hudson, Mass. Tai 
gerbiamos kuopos malonėkite at
siųsti kodaugiausia savo atstovų 
į suvažiavimą, nes šitas suvažia- 
vims yra metinis ir paskutinis 
prieš seimą. Tai yra daug svar- 
biij reikalų dėl mūs brangios or
ganizacijos. Tegu nei viena LDS. 
N. A. Apskričio kuopa nelieka ne
atsiuntus savo atstovo į suvažia
vimą, o kurios kuopos negalėsi
te atsiųsti atstovo, tai malonėki
te atsiųsti kuopų nutarimus aps
kričio valdybai. Taip-gi kurios 
kuopos dar neužsimokėjote savo 
duoklių į apskričio agitacijos iž
dą po 5 centus ant metų nuo na
rio, tai malonėkite užsimokėti iki 
apskričio suvažiavimo. Pinigus 
siųskite apskričio iždininkui M. 
Abračinskui, 187 Ames St., Mon- 
tello, Mass., o kurios kuopos da sušelpus tokias įstaigas arba 
neprigulite prie apskričio, tai ma
lonėkite prigulėti užsimokėdamos 
po 5 centus ant metų nuo nario j 
Agitacijos Apskričio iždą.

Pasarga: Visi atstovai pribūki
te ant laiko, nes prasidės lygiai 
12 vai. Norime ankščiau užbaig
ti.

N. A. Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka

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

Rašt. A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 
Nortvood, Mass.

LINDEN, N. J.
LDS. 73 kuopa laikė mėnesi

nį susirinkimą 11 d. gegužio. Šia
me susirinkime buvo daug svar
bių reikalų aptarta. Kadangi L. 
D. S. Centras paleido nubalsavi- 
mui kaslink pakėlimo mėnesinių 
mokesčių ir kuopos sutiko, tai 
mūsų kuopelėje išsirado keletas 
tokių, kurie vilkina užsimokėji
mą, o kada atsiliko už 5 ar 6 mė
nesius’ir sako jau aš nenoriu pri
gulėti prie jūs tos kuopos. Sar
mata tokiems išnaudotojams or
ganizacijos. Atminkite broliai 
darbininkai, mes fabrikuose dir
bame ir reikalaujame algų pakė
limo,nes negalime pragyventi, nes 
viskas brangu. Tai kai mes gali
me norėti, kad “Darbininko” 
darbininkai skurstų arba ar nori
me, kad jie išeitų, kur daugiau 
moka. Šiame susirinkime praneš
ta, kad ir vėl randasi vienas na
rys ant išbraukimo, skolingas už 
5 mėnesius. Tai Motiejus Tamo- 
sevieius ir nutarta tuoj pranešti 
centrui, kad sustabdytų laikraš
tį “Darbininką”. Ir aš turiu pa
žymėti da vieną dalykėlį, kas-link 
narni atsisakinėjimo. Štai vienas 
LDS. narys sako, kad nebūtų 
pirm. J. Liudvinaitis, tai prigulė
tų. Kas tas nepageidaujamas 
Liudvinaitis? Vienas iš veikliau
sių vietos vyrų. Jis yra LDS. 73 
kp. pirm., SLRKA. 200 kp. rašt., 
L. R. Kr. Rem. skyr. pirm., L. 
L. P. Bonų Stoties pirm. Jo dė
ka tos kuopos atsirado. Tai-gi 
broliai ir seserys, neieškokime 
priekabių, supraskime reikalus ir 
laikykimės prie gerų kuopų.

Darbininkas.

BETHLEHEM, PA.

LDS. 84 kp. turės pikniką gegu
žio 30 d. Visus kviečiame atsi
lankyti. Vieta netoli slavokų ka
pinių.

LDS. kuopos susirinkimai lai
komi pirmą mėnesio nedėldienį. 
Darbininkai lietuviai katalikai 
kviečiami rašytis ir kitus ragin
ti dėtis prie šios darbininkiškos 
organizacijos.

Rašt. V. Mataitis

DAYTON, OHIO.
LDS. 69 kp. laiko susirinkimus 

kas ketvirtą mėnesio nedėldienį 
parapijos salėj tuoj po mišparų. 
Gegužio 29 d. bus kuopos pramo
ga. Bus benas. Kviečiami visi 
ateiti. Remkime vieni antros. 
Viena organizacija teremia kitą. 
Ant rytojaus bus šv. Petro dr-jos 
piknikas. Ir į pikniką visi eiki
me ir ant tyro oro dideliais bū-

TAUTOS FONDO UŽDUO
TIS.

Prasidėjus baisiajam Euro
pos karui Amerikos lietuviai 
pamatė reikalą šelpti savo 
brolius nuo karo nukentėju
sius. Tuo tikslu dideliame 
Chieagos politiškame seime ir 
įsteigė Tautos Fondą šelpi
mui nuo karės nukentėju
sioms. Bet karui besitęsiant 
ir vokiečiais užėmus visą 
Lietuvą, Tautos Fondui pri
sėjo atlikti gana svarbią rolę 
kovoje už Lietuvos neprigul- 
mybę. Ir 1918 ir 1919 metais 
Tautos Fondas daugiausia do
mės kreipė kad tik kodaugiau

Kartu ...................... $26,473.36
BALANDŽIO MENESIO IŠLAIDOS

Sekretoriaus alga už kovo mėn. 150.00 
Pasiųsta Lietuvon, Vysk. P. Ka- 

reviičaus vardu, Vilniaus ka
ro nukent, lietuviams $100.50, 
Krikščioniškai akcijai apšvie- 
tos reikalams, $2,526.60, Sau
lės mokykloms, surinktus kun. 
Saurusaičio, 1.122.22, K. D. P. 
Norvvoodo aukas, 14.00, Lie
tuvos Darbo Federacijai, per 
“Darbininkų” priduotos au
kos, 237.28; viso .................. 4,000.00

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.

asmenis, kurios dirba kad Lie
tuvą paliuosavus, kad iškovo
jus visišką nepriklausomybę. 
Tuo tikslu Tautos Fondas už
laikė Informacijos Biurą 
AVasliingtone, šelpė Lietuvių 
Tarybą Šveicarijoje, vėliau, 
patariant prof. Voldemarui, 
Lietuvos Ministerių Pirminin
kui, skyrė didelę sumą pinigų 
publikacijos reikalams New 
Yorke. Bet dabar, kada Lie
tuva turi jau savo valdžią, ir 
jie patįs gina Lietuvos politiš
kąją nepriklausomybę, Tautos 
Fondui lieka da svarbi užduo
tis atlikti, t. y. pagelbėti pasi
kelti Lietuvai kultūriškai, 
kaip svarbu buvo iškovot Lie
tuvai laisvę taip pat yra svar
bu kad pagelbėjus pasikelti iš 
karo griuvėsių. Sušelpti mo
kyklas, mokinius, paremti kri
kščioniškąją akciją, kovojant 
prieš visokios rūšies trocki
nius agentus, žodžiu, turime 
remti viską kas tik Lietuvai 
gera neša, kas stato o ne griau
na, turime šelpti visas tas į- 
staigas kurios kelia Lietuvą iš 
baisaus karo griuvėsių į ge
resnę ir šviesesnę ateitį. Au
kaukime, šelpkime ir atgaivin
kime tautiškas sąmones sulen
kintų Lietuvos pakraščių, da
lyvaukime gerb. Dz. Mirono 
prakalbose. Ten išgirsime 
kas labiausia šiandie reikia 
šelpti kad Lietuva ramiai va
rytų kultūrinį atbudavojimo 
darbą. Lankykime kun. Dz. 
Mirono prakalbas ir aukokime 
kultūriniam Lietuvos atstaty
mui.

K. J. Krušinskas, T. F. sekr. 
222 So. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

TAUTOS FONDO PAJAMŲ 
BEI IŠLAIDŲ ATSKAITA.

Chicago, III. J. P. Evaldas, L. P.
Z.....................................................$16.50

Middleboro, Mass. 66 sk...............11.50
Brooklyn, N. Y. parduota “Gar

sui” Typevriter ........................50.00
Brooklyn, likviduoti Rūtos Kliu-

bo pinigai, paskirti Vilniaus
lietuviams karo nukent .....21.50 

Homestead, Pa. už vėliavėlės... .11.25 
Rochester, N. Y. 24 sk................. 260.57
Maspeth, N. Y. “Saulės” mo

kykloms ....................................... 70.92
Detroit, Mich. 93 sk. .............. 100.00
Niagara Falls, N. Y. kun. Vale. 20.00 
Norwood. Mass. Krik. Dr. Part 14.00 
So. Boston, Mass. "Darbinin

kas” Liet. Darbo Federacijai 237.28 
Youngstown, O. šv. Juozapo dr-

jos auka ......................... .....
Amsterdam, N. Y. L. P. Z. .... 
Hazleton, Pa. L. P. Z.................
Elizabeth. N. J. 75 sk. ............
Newark, N. J. 1 sk. .................
Per kun. prof. Bučį priduotos..

Kunigų aukos. Marijonų Kon- 
greg. 100.00, Jankausko, 50.00,
Deksnio, 25.00, Cibulskio, 25.
Viso.............................................200.00

Homestead, Pa. L. P. Z. .......... 101.25
Waterbnry, Conn. L. P. Z. ....181.75 
Cleveland, Ohio 22 sk. ..............164.65
Plttsburgh, Pa. B. V.. L P. Z. 181.25 
“Draugas’’ už L P. Z ..............455.00
Klngston, Pa. 14 sk. ..................23.25
Thompsonvllle, Conn. 16 sk. ....24.25 
Philadelphia, Pa. 106 sk. 50.00
Klngston, Pa. 14 sk. 40.00
Pittston, Pa. 83 sk. . 87.12
Plymouth, Pa. .......... 37.00
Forest City, Pa. 48 ak. 82.48

100.00
176.55
104.50
.24.50
155.80

Atskaita T. Fondo 131 skyr. 
Berisso, Argentina.

Nuo (susitvėrimo) 29 d. rugsėjo 1918 
metų iki 1-mai dienai sausio 

1920 metų.

Telegrama talkininkams per prez.
W. Wilson’ą prašant pripa
žint Lietuvą ............................... 15.90

Lapeliai, “Musų žodis” ...............15.00
Už skyriaus knygas ...................... 3.40
Krasaženkilai ....................................2.00
Juodyla ..................................  1.00
Pasiuntimas čekių centrui ...........1.00

ĮEIGOS:
Liudvikas Baltušis ........ ...............4060
Norbertas Kuprionis .... .............29.75
Kazvs Gabriunas ........... ...............3.20
Juozas Kiaušas ............... ...............7.00
Pranas Lostvs .................. .............25.00
Vincas Lukšys .................. ...............4.00
Pranas Makauskas ........ ............. 85.00
Juozas Mukulis ................ .............14.00
Jonas šaučiunas ............. .............71.00
Antanas šilinis ................ ............ 26.00
Pranas Stryla .................. ...............3.50
Antanas šaučiunas ......... .............65.60
Zofija Samauskienė ........ ............ 10.00
Jonas Totilas .................... .............84.00
Jonas Velža ................... ............ 18.00
Juozas Varkalys ............. ...............4.00
Juoas Intas ...................... .............38.00
Ignas Tubutis .................. ............. 53.00
Juozas Glemža ................ ..............6.00
Jonas Zubauskas ...........
Antanas Navickas ......... .............. 6.10
Kazys Dagys .................... .............. 2.00
Petras Bandža ................. .............25.00
Aleks. Juzukonis .............. ..................50
Antanas Zaleckis ............ .............. 2.00
Vincas Ivanauskas .......... ............ .50
Stasys Varkalis ........ ..............1.00
Nikodemas Rūkas ........... .............35.00
Leonas Lupeika .............. ...............1.50
Bronis šlogeris ............... .............25.00
Zigmas Vitkauskas ....... ............ 12.00
Antanas škurkas ........... ............ 10.00

Viso ................ .........$783.25
IŠLAIDOS:
Lapeliai: “Atsišaukimas’ ’ir “Duoki-

me Lietuvai $1,000.” .. ...............7.50

Viso.................................. $45.80
Pirmu kartu pasiųsta Centro 

sekretoriui p. L. šimučiui 200 
dol. arba Argentinos pinigais $464.65 

Antru kartu pasiųsta 100 dol.
Centro sekr. K. J. Krušins- 
kui, arba Argent. pln ...........$232.60

Viso Centran pasiųsta 
Skyriaus išlaidos __

$697.25 
.. 45.80

Viso
Viso

Viso Išlaidų ................ $743.05
jeigu ................$783.25
išlaidų ............ 743.05

Kasoj lieka.........$40.20
Tautos Fondo 131 sk. sekr.

Pr. Makau»ka».

VYKSTA LIETUVON. .
Pr. Jakaitis, raštininkas prie 

Lietuvos Misijos Amerikoje vyks
ta Lietuvon.

■ Pr. Jakaitis paeina iš Biržių 
kaimo, Šakių apskr. atvyko Ame
rikon pas savo vyresnius brolius, 
kun. J. J. Jakaitį ir J. Jakaitį į 
Woreester, Mass. 1910 metuose.

Laimingos jam kelionės ir pa
sisekimo savo numylėtame krašte 
Lietuvos.

Jo Mokslo Draugužis.

Kažin ar L Misija žino, kiek 
stotys turi nemalonumų ir truk
dymų bonų platinime, negauda
mi* iš Centro bonų?

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavolinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Andriliunas, 
3014 Broadivay,

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — 

Simanas Alikonis, 
140 Bowen St., 

So. Boston,
Kasierius —

S. Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston, 
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St.,

So. Boston,

Vice-pirm. — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., S. B. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St, S. B. 

Fin. Rašt. — M. Brikaitė,
47 Vale St, S. B. 

Kas. — Andr. Naudžiū as,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k' •’vieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. 1 ton, 
Mass.

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

BOSTON, MASS.

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — Motiejus Zioba,
539 E. Seventh St., S. B.

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. Sizth 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, ;-.Ą 

550 Medford St.
Charlestown, 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,

PIKNIKAS ARBA IŠVAŽIAVIMAS
L. D. S. CONN. APSKRIČIO

PANEDĖLYJE, 31 D. GEGUŽIO (MAY) 1920 M.
(DECORATION DAY)

LIGHT HOUSE GROVE (LIETUVIŲ DARŽE) 
HARTFORD, CONN. ‘

Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki vėlai nakties. M i
Šis išvažiavimas bus nepaprastas tuomi, kad visos Conn. 

Apskričio LDS. kuopos dalyvaus šiame piknike. Bus geriau
sia proga daugumui susipažinti ir linksmai laiką praleisti ant 
tyro oro. Vieta yra labai patogi, ant upės kranto, kur van
duo liūliuoja kaip ant Nemunėlio, laiveliai plaukia, žmonės 
sušilę atsivėdina.

Programas bus įvairus. Susidės iš dainelių ir tt.
1) TAUTOS HIMNĄ sudainuos suvienyti chorai;
2) BASEBALL, arba bolės mušimas, tarp vyrų ir 

merginų.;
3) KARUČIŲ arba Wheel-borrow lenktynės—mer

ginos ir vaikinai.
4) VIRVĖS TRAUKIMAS; ' i
5) TRIJŲ KOJŲ LENKTYNĖS.
P. S. Važiuojant iš kitų miestų reikia važiuoti per East 

Hartford iki Church Cor. Paskui suktis po dešinei, tiesiai į 
pietus ir važiuot iki 24 Station (Glastonburv Line). Nuo 24 
Station eik po dešinei ir už kelių minutų kelionės būsite pa
skirtoje vietoje.

Širdingai visus kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Speciali išvaizda padaryto ugnavletėje vi
rimo pečiaus užlaiko tenai šilumų. Duok Jam 
30 minučių degti—uždaryk kaminų ir užge
sink ugnį. Visa šiluma pasilieka pečiuje, 
kol viskas tenai neiškepa.



—

VIETINĖS ŽINIOS.

ŠAUNIOS PRAKALBOS.
Nedėlioję, geg. 23 d. Lietu

vių Salėje buvo prakaltos D. 
L. K. Keistučio dr-jos. Kal
bėtojais buvo kompozitoris St. 
Šimkus ir advokatas Mileris 
iš AVorcester, Mass. Abu kal
bėtoju labai įdomiai apibudi
no1 Lietuvos klausimą.

Tarpais p. A. Sodeika, žy
musis dainininkas sudainavo 
porą dainelių.

L. L. Paskolos Bonų Stoties 
nariai salėje dirbo išsijuosę už- 
rašinėdami bonus. Petras Špo
kas užrašė vienas už $900., o 
kur dar kiti. Spėjama, kad 
bonų tose prakalbose užrašyta 
už apie $3,000.

Dr-ja taip-gi laimėjo keletą 
narių.

Iš šių prakalbų visi džiau
giasi.

Dr-ja iš kasos perka boną 
už $500. Ta dr-ja susideda iš 
rimtų vyrų vilniečių. Jei ko
kia kita dr-ja pirmą vietą no
ri užimti bonų platinime, tai 
turi sujusti.

I

Žinąs.

vo socijalistiška, ar misija 
laisvamaniška o rėmėme ir 
Lietuvą ir jos paskolą. Ir aš, 
ir mano dėdė Varaitis, ir visi 
kiti gerai žinome, kad Sleževi
čiaus kabinetas buvo didžiu
moje socijalistiškas. Bet dėl
to darbas dėl Lietuvos kata
likų nebuvo sumažintas nei 
kiek. Iš tos socijalistiškos val
džios andai Jonas J. Romanas 
buvo parsivežęs ingaliojimą 
parduoti Amerikos lietuviams 
Lietuvos Paskolos bonų už $2.- 
000.000. Ką tuomet darė ir sa
kė sandariečiai, o ką darė ka
talikai. Katalikai išpirko bo
nų už $17.000. Kaip tik “lais
vamaniškoji” misija atvyko 
Amerikon, tuoj tie pinigai bu
vo jai perduoti. Katalikai tuos 
pinigus sudėjo dar prieš Kalė
das, o gaus dabartinės pasko
los bonus, nuošimčiai kuriems 
eis tik nuo liepos 1,1920. Reiš
kia daugiau, kaip už pusę me
tų negaus nuošimčio. Ir kata
likai, užsisakiusieji tada bo
nus, nemurma. Taip elgtis ga
li tik dėdės Varaičio farizejai 
ir ex-katalikai, o Bagočiaus 
zybeikai, parsidavėliai, judo- 
šiai, iskarijotai. Ir aš tuomet 
užsirašiau boną ir esu dėdės 
Varaičio farizėjus ir ex-kata- 
likas.

Agrikultūros Departa
mentas skelbia, jog šiemet 
Suv. Valstijose bulvių sodi
nama ant 5 nuoš. mažiau, 
negu pernai. Tas todėl, kad 
trūksta ant f armų darbinin
kų ir kad sėklinės bulvės la
bai brangios.

I

darbo 
žino-

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. ,

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 
Broadtvay, So. Boston, Mass.

DIDELIS NUPIGINIMAS.
4 gyvenimų sumas su geriausiais J- 

taisymais. Geroje vietoje Rosburyje. 
Rendų neša per metus $756. Kaina 
$5.500. Atsišaukite i
92 Salėm St., Boston, Mass.

IEŠKAU brolio Petro ir ap- Paieškau iš Lietuvos Ona SmaL 
skritai giminių. Kilęs iš Tau- skienė Mikolo Knizikevičiaus. Pir-
ragės par., Sakalinų kaimo. 
Mano adresas: Chinese Har- 
bin, Via Pacific Post Restonde 
M. Eicis.

KUN. AUGUSTAIČIO PA
SIDARBAVIMAS.

Šiomis dienomis, kaip pir
miau minėta, gerb. kun. Dr. 
Augustaitis prieš išvažiavimą 
Lietuvon lankosi po Naujosios 
Anglijos kolonijas ir uoliai 
darbuojasi. Šios apygardos 
lietuviams pasirodė vienu ge
riausių kalbėtojų, kokie tik y- 
ra lankęsis. Pereitą pėtnvčią
kalbėjo So Bostone nedėlioj METINIS BALIUS! 
čia sv. Petro bažnyčioj laike i 
sumą, sakė pamokslą, po pie- j ----- Rengia-------
tų sakė prakalbą Cambridge’: Boston’o Gedemino Lietuvių

Dom. Antanavičius.

Norinčios 
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
giją

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Lawrence, Mass.

Reikalingas mokinys, pa geibi - 
ninkas aptiekoriaus arba šiaip 
jaunas vaikinas, kurs norėti} mo 
kintis aptiekorystės.

Atsišaukit tuojaus.

K. ŠIDLAUSKAS 
(Aptiekorius), 

373 Broadway,z So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
Parsiduoda 3 lotai geros žemės, 6561 

ketvirtainių pėdų Shavvsheen Park 
Tewksbury, Mass. Priežastis pardavi
mo—važiuoju į Lietuvą. Parsiduos pi
giai. Atsišaukite tuojaus pas:

VERONIKA SAIK1ENE,
210 Broadicay, 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 Broadtvay ir Summer St. 
tilto.

AMERICAN CAN CO. OF 
MASSACHUSETTS.

31 Binford St., South Boston.

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 Western Chemical Co. 
Bos 9 WilkesBarre, Pa.

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.

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

", - . 9—10 vai. rytoPriėmimo vai.. Q—g „ vataro

VARGONININKAMS.

Suv. Valstijose žmonės iš- j 
leidžia per metus $300.000.- 
000 vaistapalaikiams be 
daktaro recepto, o su recep
tais vaistams išleidžia $200.- 
000.000.

iuj, o vakare Laivrence.
Gerb. veikėjas apleis Ame

riką ateinančią subatą.

KAS TURITE PARDUOTI?
Kas turite parduoti sugedusi ar su

daužytą automobilį, sesenesni kaip 1917 
metų, praneškite. Aš pirksiu apmokė
damas pilnai, tik kaina turi būti pri
einama.

F. Zaronskis,
Mitchel School. Bellerica, Mass.

Phone S050.

Reikalingas geras rimtas Var
gonininkas. Gali atsišaukti vedęs 
ar nevedęs, bet vedusiam bus su
teikta pirmenybė. 
244 W. Broadvay, 
Mass.

Paieškau puseserės Pranės Ja- 
kueioniutės (Tankevieienės). Pir
miaus gyveno Pittsburgh, Pa. 5 
metai kaip nieko negirdžiu nuo 
jos. Paeina iš Lietuvos Pivašiūnų 
parap. Bundžių kaimo, Alytaus 
apskr. Gavau laiški! iš Lietuvos, 
norėeia su ja susirašyti. Ji pati 
arba kas žinot, atsišaukit 
adresu:

Ona Kazakevičiūtė,
175 Ames St.,

Montello, Mass.'

šiuo

Po pietų.pagal sutartį tiktai. 
2538 E. AUegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki8 popiet Nuo 7 fkl 8 vakare

Ų509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

to

Atsišaukite
So. Boston,

PO KONCERTŲ.
Garsieji koncertai, įvyku- 

sieji subatoj Municipal salėj ir 
nedėlioj bažnyčioje nei ištolo 
nepavyko taip, kaip buvo ti
kėtasi ir kaip turėjo pavykti. 
Artistai ir rengėjai padarė kad 
nusisektų daugiau, negu pap
rastai. Bet subatoj pasitaikė 
smarkus lietus. Lijo ištisą die
ną, 
vo. 
bet 
ma 
So.
atsilankymu gerbiamų tėvy
nainių—Šimkaus ir Sodeikos 
ir vietinio choro pastangomis.

Ūkėsų Dr-stė
SUBATOJ, 

GEGUŽIO-MAY 29 d.,
LIETUVIŲ SVETAINĖJ,

E IR SILVER STS., SOUTH BOSTON 
Baliu« prasidės 7 vai. vak. ir trauk

sis iki 12 vai. naktį. Griež SHUGAR’O 
Latviu Orkestrą. Įžanga vyrams 50c., 
moterims 35c.

Kviečia visus Komitetas.

1920

PENKIOLIKTAS METINIS BALIUS!
-----------RENGIA ------------

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ
----------- ATSIBUS -----------

LIETUVIU KOOPERACIJOS SALĖJE,
26 LINCOLN ST., BRIGHTON, MASS.

Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 11:30 vai. naktį.

30 D. GEGUŽIO-MAY, 1920
Taigi Broliai Lietuviai ir Lietuvaitės seni ir jauni 

nepamirškite atsilankyti ant to linksmo balaus, nes yra 
užprašyta geri muzikantai iš Lietuvos sostinės Vilniaus. 
Griež lietuviškus ir angliškus šokius.

ĮŽANGA MAŽA.
Kviečia Komitetas.

PAIEŠKOJIMAI
IŠ LIETUVOS.

STASYS MALSKIS, kilęs iš 
Virbalio miesto; atvykęs Ame-1 
rikori 1913 metais, apsigyve
no Springville, Illinois pas sa
vo gimines Grigus. Šį-tą apie 
jį sužinoję, malonėkite praneš
ti “Darbininko” redakcijon.

Aš Salomėja Račinskienė paieškau 
savo brolio Kazio Jurkausko. Kilęs 
iš Kauno rėd., Panevėžio apskr., Va
balninku par. Pirma gyveno Chicago. 
III., dabar 6 metai nežinau kur jis 
randasi. Kas žinote, ar jis pats, ma
lonėkite pranešti žemiaus paduotu 
antrašu už ką busiu labai dėkinga. 
S. KAČINSKIENE. Vabalninku paštas, 
Panevėžio apskritis. LITHUANIA.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicay, So. Boston, Mass. 

TEL’S, So. Boston 441 
” ” 2334

Gyvenimo vieta: !l
15 Annapolis St., Dorchester, Mass. j

DR. F. MATULAITIS

Tai žmonių nedaug tebu- 
Bažnyčioj buvo daugėliau, 
vis-gj ne tiek, kiek gali- 
buvo tikėtis. Dyvai, kad 

Bostoniečiai nesinaudojo

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI 
MAS NAMINIŲ RA 

KANDU IR U.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.

TELIS NEW YORKE.

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

.Lietuviai, kreipkitės prie savųjų 1
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 visų linijų i Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpinanti išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkanti žmones ant gelžkelio 

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

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

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

dėdė 
rožan- 
Dabar

Ko-

DĖDEI VARAIČIUI.
Mano dėdė J. Varaitis san

dari ečių šlamštelyje “Sanda
roj” num. 21 be kito ko priki
ša man, būk aš kur ten jam 
pasakęs esąs priešingas L. 
Paskolai. Jei jau privačius į- 
vairius išsitarimus gaudom,tai 
aš dėdei vieną dalykėlį pri
minsiu. Kaip žinome, 
Varaitis per ilgą laiką 
Čių giedojo bažnyčioje, 
nuėjo pas sandariečius
dėl ? Pats prisipažino, kad ši
taip buvę. Girdi “Darbinin
kas” kelis syk jam nepatinka
mai ištaisęs indėjo jo eiles, ki
tą syk visai sutrumpinęs, dar 
kitąsyk mažytėmis raidėmis 
indėjo, o dar kitąsyk visai ne
dėjęs. Todėl metęs “Darbi
ninką” ir prisiglaudęs prie 
nuteriotų draugų ir sandarie- 
čių. Juk dabar ne be reikalo 
socijalistai ir komunistai ba
do senį pirštais sakydami, gir
di nesenai tu giedojai rožančių I 
bažnyčioje, o dabar tarpe lais
vamanių.

O tas, ką dėdė Varaitis pri
kaišioja katalikams arba anot 
dėdės f ari ze jams, o anot Bago- 
čiaus zyheikams, nerėmimą 
Lietuvos, ėjimą prieš paskolą, 
tai jis pats gerai žino neteisy
bę rašąs. Mes katalikai nežiū-1 
Tėjome ar Lietuvos valdžia bu-

JUCAITIS, kilęs iš Sintau
tų parapijos, apie 20 metų 
kaip Amerikoje, palikęs pačią 
ir dukterį Lietuvoje. Praneš
ti “Darb”. redakcijon.

JONAS GIEDRYS, kilęs iš 
Kybartų. Pirmiau gyveno 
Pittsburglio apielinkėse — 
Pranešti “Darb.” redakeijon.

JONAS PODOLSKIS, kilęs 
iš Virbalio miesto suvirš 20 
metų Amerikoje. Pranešti 
“Darbininko” redakcijon.

Paieškau savo 
vyro Jokūbo 
Baląiuno. Jis 
mane paliko 
/argingame pa
dėjime su ma- 
iais vaikais.Ap- 
eido saus. mėn. 
1919 m. Išvaiz
da : šviesuas
veido, geltonais 
noms akims, a- 
pie 5 pėdų auk
ščio. kalba lie
tuviškai, rusiš- 
-SPjUOĮ JĮ JBJĮ 
plaukais, mėly 

Ant sprando turi daug randų.

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPEB 

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

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

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

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIŲ

I N Q UIR E R
Ofisas 4 Gatės St. 

TeL S. B. 720
Tinka.mia.nsis laikraštis 

So. Bostone

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. STARINSKAS,
291 Silver Street,

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

Tel. S. B. 1771

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

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

I

PIRMOS* KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su nau 

jų išradimų.
' Visą darbą gvarantuojame

DR.

■Į

į

IIR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA 

APTIEKA.

Sutaisau receptus su didžiau
sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 

IIX ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
y 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.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013 

lEgzaminacija DYKAI 
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš lšegzaminuoslu dykai ir pasakysiu kąip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje Ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrlkos Ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga lšeg- 
zaminuoju kraują, seiles Ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme,

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

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

Jeigu lkišlol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsl laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
r! austo gydytojaus prižiūrėjimo.

; I dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta.
- - - - - - 

i!
! [ 673 WASHINGTON SL, 
' ’ wl • tmA Q A W

kai. ‘ -■ - -
■Jokūbą* Balčiūnas.
Kas pamatytų kur toksai randasi, 

meldžiu pranešti ant šio adreso: 
MRŠ. V. BALČIŪNIENE.

3 Jay St., So. Boston, Mass.

f 
t

jų išradimų.

W. T. REILLY

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

Valandos
Į Nuo 9 vai. ryta 
Į iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

<fc< 4 vai. vaka.

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!
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 pinigą bereikalingai, žmogus nevertas auksino kuris nemoka su- 
taupint.

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

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

Petronėlė Brontsiutė,
175 Ames St., 

Montello, Mass. I

Tel. So. Bo.ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima tusilalbati ir littariaabai

Ofiso valandos:
Ryt tie iki 9 vai.

Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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.
PUSE 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: aš suteiksiu patarimus dy- 

panaikfnsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

Ligos niekados nestovi, bet visa- 
Nelaukite vienuoliktos 

valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY 
------------------------------ (artJ gt) BOSTON. MASS. 
Ofiso vai.: nuo 9 A. M. Iki 8 P. M. Nedėllomla nuo 10 A. iki 2 P. M.
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Bell Pbone Dickinann 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

Nedefiemia iki 4 oopšėtu. -y

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafacra colaika plinka alinki

te*. praialina pleiskanai, niežėjimą 
odos galvos, angina plaukus priduoda 
ma jėma reikalinga mausta.

Dermafuga p adarys kad Justi Plan
kai bus tankus Jvelnns ir skaistns.

Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanom Hayka ant visados ir niauksi 
neslinas dangiatu!

Reikalaujant pritinsime Jom pač
ia tuvis dykti iibsndymui tampala.

Prfsiuskite 10 c. «tampomi* perstam 
timo lėžn, ganai išbandymui dežinte 
Dermafuroa ir brošiūra.

ARGU. SPECIALTIES CO.
BOX 37 PMILADCLPMIA. M.




