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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
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Pereitą panedėlį Italija 
minėjo metines sukaktuves 
stojimo didžiojon karėn.

I

L. St. Seiman yra pateku
si Galdikienė nuo krikščio
nių demokratą partijos. Tai 
jau žinome, jog Seime yra 
4 moterys.

Lenkai tikisi, kad ir Ru
munija dabar stosianti ka
rau prieš bolševikus ir ka
riaus išvien su lenkais.

$4.00 
$5.00 
$5.00
M

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIU R. K. ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Birželio 6 d. Josvainiuo
se, Kėdainių apskr.. lanky
sis Jo Malonybė vyskupas 
Karevičius.

Friuli mieste, Italijoj, 
paskelbta generalis streikas 
prieš bedarbę. Streikas ga
li paplisti po visą Venezijos 
provinciją.

rb satfo tfiobėsiais, bet užtai 
patyrt įvairią įvairiausių rek- 
vizicijų ir plėšimų karės me-

Bal. 28 d. L. St. Seiman 
išrinktieji krikšč.-demokra- 
trj delegatai turėjo suvažia
vimą Kaune.

New Yorke nesenai gimė 
kūdikis, kurs svėrė pusę 
svaro. Kuomet jam sukako 
šešios savaitės, tai svėrė 1 
svarą ir 3 uncijas.

SAVININKAI VAŽIUOJA 
I 

•LIETUVĄ.

Buvusis Graikjos kara
lius Konstantinas gyvenąs 
Šveicarijoj, kelioms 
noms atvyko Italijon.

Fronte tarp Polocko ir 
Berezinos bolševikai turi 
stipresnes už lenkus jėgas.

VIRBALIS.—Virbalio mie
stas nedaug nukentėjo, nuo ka
ro saVo ttiobėsiais, bet užtai

NORWQOD’O MARIJOS VAIKELIŲ DEAUGUELES AKTO RK O S
MERGELI” SU VĄpOVU p. V. STASEVI^^V ;

Viršminėtas veikalas bus statomas nedėlioję, gegužio 30 d. vai vakare N. P. P.Mbič. Bažnyti
nėje Salėje Widsor St., Cambridge, Mass. Veikalas įdomus ir naudingas, verta kiekvienam pama
tyti. Lošėjai gerai išlavinti ir užtikrinam, kad ttrihmkHtfle ji galės pasigerėti. Įžanga labai pigi.

. x ę. ; Širdingai kviečia RENGĖJAI

350 broadway, jo. Boston,: n.
TEL. SO. BOSTON 212 03 SO. BOSTON 6C

JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ.

AteinantĮ panedėlį pripuola 
Memorial Diena-šventė. Todėl 
utaminko ‘ ‘Darb ’ ’. numerio 
neišleisime.

(Specialė “Darbininkui” korespondencija)
•

BARTAI. — Kybartų 
dabar virto miestu, 

amų nei pusės neliko.

rankose. — Virbalis paskuti-;bal
niais metais bent tuomi paki
lo, kad išsitaisė telefoną ir e- 
lektrikri.

Cambridge’iuj 3 šeimynų me
dinis namas ant School St.,1 c £ ■ *

13 kambarių su maudynėmis ir pe
čiais, rendų atneSa $45.00 1 mėnesĮ. 
Vertas $4000. Parsiduoda už $3500. 
Nepraleiskite progos. Kreipkitės tuo
jau pas:

A. J. Kupstis,
332 Broadvay, S. Boston, Mass.
2 šeimynų 11 kambarių medi/. 
nis namas ant Fifth Streetį

C V T £' Sfoiuth Boston, 
labili gražioj vletrtf. Namas' turi vK 
sos -JbnsyBHis ir rendų atneša $35.00 
| menes}. "Vertas $3000.0t. Parsiduoi 
da už $2750.00. Lengvos (|SlygoC< 
Kreipkitės pas r

A. J. Kupstis, ’. <

332 Broadvay, S. Boston, Masaf 
Parsiduoda P<x>lrnimą'’ labai

^eroj vietoj. J
’įerai išdirbtas. 4 stali 
usipirko kitą biznj. •" 

rl tuojau p«*ę

Latvių Steigiamasis Sei
mas atsidarė gegužio 1 d.

tu. Miestelis vis-gi suvargęs.
žiausios žalos. *332 Broaaway, S. Boston, Mass— Kaip kiekviena Lietuvos 10 progimnazijų.

SUBATA, GEGUŽIO 29 D

Pripažino Latviją.

London. — Sulyg žinių iš 
latvių šaltinių, tai latvių? ir 
bolševikų taikos delegacijos, 
kurios veda derybas Mas
kvoje susitaikė viename 
klausime. Maskvos valdžia 
pripažino pilną Latvijos ne- 
prigulmybę. Susitaikyta dėl 
rūbežiii išskiriant keletą 
smulkmenų. (Ar tik čia nei
nąs! apie Lietuvos, 
Latvijos reikalus).

Diplomatiniai ryšiai gaH 
trūkti tarp Čekijos ir Len
kijos. Yra nepasitenkinimų 
dėl plebiscito Tešene. Abi 
pusi viena antrą baisiai už
puldinėja.

Ikšiol lenki! chlopus ve
dė prieš bolševikus pats 
.prez. Pilsudskį. Dabar jį 
pakeitė gen. Šepticki.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergaia 

ir subatomis 
Metams 
Bostone ir apylinkėj m. 
Užrubežyj metams

“DARBININKAS, 
242-244 W. Broadvvay,

South Boston, Mass.

KARDINOLAS ATKAL
BĖS MALDĄ.

Birželio 10 d. Chicagoj 
prasidės respublikonų par
tijos konvencija. Baltimo- 
rės kardinolas Gibbons bu
vo pakviestas atkalbėti mal
dą. Kardinolas sutiko tą 
padaryti.

RINKIMAI VOKIE
TIJOJ.

Birželio 6 d. Vokietijoj 
bus rinkimai į Seimą. Bet 
plačioji visuomenė nelabai 
teindomauja tuomi. Daugu
ma užimti kasdieniniais dar
bais ir rūpesniais. Kainos 
kįla, nedarbas platinasi dėl 
žalios medžiagos stokos. Be 
to nėra svarbaus klausimo, 
dėl kurio partijos ar srovės 
būtų užimtos. Tik neprigul- 
mingieji socijalistai išsijuo
sę smerkia didžiumiečius so
či j alistus.

Dabartinis Vokietijos sei- į 
mas yra ratifikavęs (patvir-į 
tinęs) taikos sutartį ir išdir- j nors 
bes konstituciją.

Geležinkelių kompanijos 
sutinka pakelti darbinin
kams algas, bet priešinasi 
kaikuriems perdideliems 
reikalavimams ir sako, kad 
po to darbininkai turėsią 
teisingai dirbti.

TV. J. Bryan Pliiladelplii- 
• joj prakalboj pasakė, jog 
i netoli tas laikas, kada vie
nodai bus žiūrima į nemora- 
lybę yyro ir moters, kada 
nebus paleistuvybės namų 
ir kada tas viskas bus įra
šyta į Suv. Valstijų konsti- 
tuciją.

Amerike dabar įvairiuose 
i miestuose parodinėj ama ma
žiausia pasaulėje mergina 
— Nickloy. Ji yra 19 metii 
amžiaus 29 colių augščio, 
sveria 25 svarus.

Meksike Chihuahuos 
vincijoj Vilią uždarė ameri
konų dirbtuves ir kasyklas. 
Reikalauja, $500.000 auksu, 
kad gautų teisę pradėti dar
bus.
< ------- ’
•Vokietijoj draudžiama ga- 

bęnimąs alkolio traukiniais. 
Nesenai kontrabandistai su 
valizomis • ypatingai padirb
tomis, įsėdo traukinin. Juo- 
sė buvo 20 galionų alkolio. 
Per neatsargumą įvyko 

efljspliozija. 8 vagonai į Ši
pulius buvo suaižyti, žuyo: 
4į9 žmonių ir daug sužeista. *

»’New Yorke neseną! buvo 
cKnarųitu isekspliodųotas di
delis bankinis vaultas. Jis 
bjByo 14 p. ilgio, 12 p. plo- 
čįjo ir T1/^ pėdų augšČio. .Tas 
vĄultas turėjo medžiagos 50 
tdnų: Ekspliozija turėjo
bįtt ’tąip aprpkuota’kad nę-

Agadyti namo, kad gyvas- 
pg. visų apsaugoti i$» 
Žaių biznio namų

kįs apsangotiS Eks-

Nuo gelžkelio Prūsų linkui 
vien griuvėsiai teriogso. Gelž
kelio stotis baisiausiame sto
vyje; suplyšusi. griūvanti. 
Jei"’i nieks jos pataisymu ne
pasirūpins iš puikaus triobėsio 
vien lindynė beliks. Pačioje 
stotyje betvarkė, nors esama 
užtektinai tarnų jos palaiky
mui. Visi tarnautojai daugiau
sia kalba rusiškai. Iš lietu
viško miestelio inėjus Į stoti, 
taip ir užslopina širdį senoji 
maskoliškoji dvasia, ją gi pa
tvirtina tarmj nemandagumas. 
Šiandie tiek svetimtaučių ke
liauja i Lietuvą — kokį gi pir
mą įspūdį jie Įgyja, pamatę 
supuvusią maskolių tvarką! 
Čia esama ir knygyno; jį užlai
ko Katalikių Moterių Sąjun
ga, bet tasai knygynas visai 
nekatalikiškas — visoki anti- 
katalikiški laikraščiai taip ir 
veria pirkiko akį. Toksai ap
sireiškimas nesuteikia K. M. 
Sąjungai garbės. Anaiptol!

Miestelyje yra “Žiburio” 
gimnazija, šįmet teturinti tik
tai 4 klases. Gimnaziją veda p. 
J. Prapuolenis. Netoli gimna
zijos yra bažnyčia (žiūrėk 
pav.), seniau buvusi pravosla
vų cerkvė. Pamaldos bažny
čioje laiko kun. J. Čepulis, 
gimnazijos prefektas, nes pat
sai Kybartų miestas ir bažny
čia priklauso prie Virbalio pa
rapijos. Netrukus čionais ma
noma įsteigti atskirą parapi
ją. — Reikia pažymėti, kad 
Kybartų miestelis yra pirmu
tinis bolševikų centras visoje 
Lietuvoje, kas aiškiai pasiro
dė rinkimuose į St. Seimą — 
apie 1200 soc. dem. ir tiktai 62 
krikšč. dem. Čia bolševizmas 
gyvuoja ačiū to paties plauko 
miesto valdybai ir vietiniam 
sutvarkymui. . - .

r miesto valdyba taip ir Virba
lio labai mišri. Valdybos pir
mininku yra Navickas. Mies
telyje yra žydų gimnazija, vie
na iš geriausių mokslo įstaigų 
visoje Lietuvoje. Mokytojų 
personalas lahaė a'Sgštas — vi
si Berlyno mokyčiausi žydai. 
Aiškinama kalba — hebraiška. 
Lietuvių kalbos moko p-lė S. 
Navickaitė. — Bažnyčia išliko 
sveika; nors granatos kiek ir 
apdaužė, bet jau sutaisyta. 
Klebonauja kun. Naujokaitis. 
Vietinių gi pradinių mokyklų
prefektu ir parapijos kamen-i sigauna po karo, 
dorium yra kun. M. Stankevi
čius. — Prieš karę miestelyje 
puikiai gyvavo Vartotojų Dr. 
krautuvė; šiandie tėra tiktai 
krautuvėlė ir tiktai ačiū nau- i 
jam vedėjui p. A. Puniškai; 
biznis auga ir plėtojasi. — Se- 
nasai geležų fabrikas išbujojo'

Kybą rt u bažn yčia.

ietuvos vyriausybės pa-
■ rėdymu privatinės aptiekos 
Lietuvoje turi užsidaryti iki 
Naujų Metų. Dabar aptie
kus steigs L. Raudonasis 
Kryžius ir savivaldybės.

DIDELIS TURTAS 
DŪMAIS.

1790 m. Suv. Valstijų 
žmonės surūkė 29.000.000 
svarų tabokos. Pereitais ' 
metais surūkyta 914.000.000 
svarų tos piktžolės. Metais 
1830-40 Amerikoje surūky
tos piktžolės atseidavo ant 
žmogaus po 3.3 svaro. Bet 
atsimenant, kad vaikai ir 
moterys nerūko, arba paly
ginamai mažai tesurūko, tai 

i ant kiekvieno suaugusio vy
ro atseidavo piktžolės po 16 
svarų. Bet nuo 1874 metų 
_____ _______ Amerike la- 

Ir 1905-14 
ie_ m. kaip aprokuota, tai vidu-

Aprokuota, jog jei žmo
gus perka siūtą už $65, tai 
krautuvininkas iš to turi 
pelno $27.64. Be to audimi- 
nės kompanijos nesvietiškai 
pakėlė audinrn kainas. Prieš 
karą viena audimo kompa
nija gryno pelno turėdavo 
$1.600.000 per metus. Gi taįaį0 dūmai 
1916 ir 1918 metais turėjo bai patintėjo, 
kasmet po $9.000.000. V: 
na rūbų firma prieš pat ka- fiziškai imant ant šeimynos 
rę pelnydavo vidutiniškai surūkytos piktžolės atseida- 
po $859.219. Gi 1919 m. pel- vo pO 39 per metus. Bet 
nė $2.200.219. į dabartiniu laiku piktžolės 

dūmai tirščiausia verčiasi iš 
piktžolės vergų burnų. Da
bar surūkomos tabokos šei
mynai atseina po 40 svarų 
metams.

Norvegijos socijalistai sa
vo suvažiavime Christiani- 
joj priėmė rezoliuciją, skel
biančią steigimą revoliuci
nio rėžimo, paremto ant so
vietų sistemos.

1912 metais, kuomet mo
terys nebalsavo, tai Vokie
tijoj balsuotojų į Reichsta- 

tgą buvo 14.442.000. Pernai 
į moterims balsuojant, balsų 
Ibuvo 30.400.344.
į 
I

Į
VISI DIRBA.

Bulgarija greičiausia at- i 
Iš visų 

tautų ant Balkanų bulgarai 
greičiausia grįžo normaliu i 
gyvenimam Kitos Balkanų
tautos po karo šventė, ap- | 
'vaikštinėjo laimėjimus, ap-r^ 
skaitlinėjo grobį, o bulga- 

; rai, matydami, pralošė karę, 
ir turi didžiausi pasisekimą, s^°^° darban. ^-Ynt far- 
tiktai gaila, kad svetimtaučių dirbtuvėse užvirė dar-

. Ir yra tas, kad prieš.
15 mėnesių Bulgarijai ba-1 
das grėsė, o dabar visai atsi- j 
peikė jus. Šiemet užderėji- i 
mai gražūs.

James M. Keyes

Paežerėliuose, Šakių apsk., 
gegužio 3 d. 6 vai. vakare 
buvo didelė audra su ledais, 
žaibais ir griaustiniu. Daug 
žalos padaryta jauniems va- 
sarojams ir sodnams.

Lietuvos valstybei stei
giantis ■ Lietuvoje buvo 8 
gimnazijos ir 11 progimnazi
jų. Dabar tų augštesniųęjų 
mokyklų Lietuvoje yra 39, ; 
Tik valstybės lėšomis- užlai
koma 4 gimnazijos ir 2 pro
gimnazijos. “Saulė” ir-“Ži
burys”: užlaiko-su pašelpa ■: 
iš valstybės 6 gimnazijas .ir



DARBININKAS

LIETUVIŲ PREKYBOS
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S-V—1920 m.
Roma.

Rinkimams Praėjus.

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

1)
2)

4)
5)
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 (Glastonbury Line). Nuo 24 
Station eik po’ dešinei ir už kelių minutų kelionės būsite pa
skirtoje vietoje.

Širdingai visus kviečia RENGIMO KOMITETAS.

* *
I

Jeigu pas mus tiek būtų kad ir taip pa
šiepiamos “panaberijos”, kiek matai pas 
nudriskusi. išvėpusį, su Įtrauktu skilviu.

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JSZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik...........................$1.50

Toji istorižka apysaka yra iiversta visose kalbose ir bega
lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti.

BEN-BUk begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie žimtų įvairių paveikslėlių.

Filozofija turi logišką—teisingą tai
syklę: “Gerbk kiekvieną žmogių kaipo 
žmogų", todėl nemanau čia prasikalsti de
mokratizmo principui, bet perdidelis popu
lio riškumas. arba priešingai—pasipūtimas,

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI
MAS NAMINIŲ RA

KANDU IR n.
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.

L. D. S. CONN. APSKRIČIO

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

LIGHT IIOUSE GROVE (LIETUVIŲ DARŽE) 
HARTFORD, CONN.

Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki vėlai nakties.
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-

' * 4 ’

Tad:
“Pameskim, broliai, rūbą seną,

• Kurį užvilko svetimi”... Ib. 
.. .“O vienok Lietuva, juk atbua-gi kada, 
Neveltui ji tiek daug iškentėjoj”...

— Mararis.
Drangas.

PAKLAUSYKIT.

Kartą gervė ilgakojė 
Užsimanė ištekėti. 
Ir pradėjo pas gužutį 
Su piršlyboms vaikštinėti

Cypu capu per klampynę 
Žengia, brenda iki kelių. 
Net ir plunksnas susiteršė, 
Šlapios kojos lig riešelių. 

Ir atėjo pas,gužutį, 
Kurs šakoje lizdą krovė. 

Ar tu girdi, mylimasis, 
Susidėkim į bendrovę”.

Ir pakreipus savo snapą 
Labai meiliai pažiūrėjo. 
Net gužutis metęs darbą 
Valandžiukei staptelėjo.

“Ak gužuti, ak gandreli”, 
Ji pradėjo aimanuoti. 
“Pasistengk man’ iš šio luomo 
“Senmergystės išvaduoti.

“Aš tau prielanki vis būsiu, 
“Visa širdžia pamylėsiu 
“Ir padėsiu vargą vargti 
“Ant lizdelio patupėsiu”. 

Bet gužutis jai atsakė: 
“Ne, nenoriu tavęs vesti. 
“Aš galėsiu dar gražesnę * . 
“Sau pačiulę susirasti”.

te. . Gervei gėda pasidarė, 
Kad pažeminta ji tapo.
Nei sudiev jam nepasakė, 
Skubiai žengė vėl be kvapo. ’ 

Tad gužutis susiprato, 
Kad blogai jis sau padarė. 
Ir pradėjo tuoj gailėtis, 
Kam gervelę jis pavarė.

Ir nepaprastą ilgesį 
Greit širdyje jis pajuto.
Dybu, dybu, dybu, dybu 
Tuoj pas gervę bėgt sukruto. 

Nudibenęs gervei tarė: 
“Dabar noriu tave vesti, 
“Nes geresnės aš pasaulyj 
“Negalėjau susirasti”.

Bet gervelė jam atsakė: 
“Tu dabar man nepatinki, 
“Tavo nosis kaip ta žvakė, 
“Kojų štibliai laibi, menki”. 

Kaip gužutis išgūžė jo, 
Gervė ėmė nerimauti 
Ii- apsvarstė, kad dailesnio 
Negalėsiant niekur gauti.

Nors jo kojos ir nedailios, 
Bet jis yra vis-gi vyras, 
Galėt’ duoną man uždirbti 
Gana jis darbštus ir akylas 

Tarė: “Grįšiu pas gužutį”. 
Bet kuomet ji vėl atėjo, 
Pasipuikines gužutis 
Gervės vesti nebnorėjo.

Ir taip vienas jie pas antrą 
Visą metą vaikštinėjo. 
Ir dėl jų pasipūtimo 
Susituokti negalėjo.*

* *
Panašiai taip mūs merginos 
Ir vaikinai pasielgia. 
Jeigu vienas įsimyli, 
Tuokart antras kreivai žvelgia.

Jei vaikinas pamylėjęs 
“Susituokim”, im sakyti, 
Tad mergelė it ta gervė 
Ima nosį tuoj raityti.

Jei mergelė jau sutiko 
Ir tekėti pažadėjo, 
Tad vaikinas, it tas gandras, 
Įsigūžęs nulinksėjo.

Nors viens antrą juodu myli, 
It tas kūjis širdys plaka, 
Bet abudu pasipūtę — 
Nei tas veda, nei ta teka.

U. Gudienė.

“...Pameskim, Broliai, rūbą seną, 
Kurį užvilko svetimi”...

— Maronis.

Oi tu, gegute, kaip maloniai-gražu, sal- 
džiai-ramu nugirsti tavo pirmutinį “ku
ku”, kuriuo lietuvio širdin prakalbi naujo 
gyvenimo betrykštančiu šaltinėlių... Jei 
kada-kada buvo smagu tavę nugirsti ku
kuojant, tai kaip-gi nesulyginamai tu pra
džiuginai šį pavasarėly Lietuvos padangę!..

Nors vasaris dar buvo šaltokas-pik- 
čiurna, bet su Nemunėliu jam nevalia bu
vo kovoti: jis žiemos baltus, pamėlinavu- 
sius kailinėlius “švyst-švyst” pakrantėsna 
ir... it Šimkaus “Dziedukas” užgurguliavo 
taip gyvai, kad net seniukams parūpo pa
krapštyti pakaušį — kaip-gi čia bus su tuo 
mūsų Seimu... na, o be Seimo — mat vėl 
visokiems “panaberijos” ponams neįtiksi, 
nors ir devynioliką vokiečių batalijonų po 
Radviliškiu mūsų kareiviai užbadytų... 
“žinoma-žinoma”, traukė poni Starka vie- 
nė — “mat kad juos ‘pranzai’, ar ‘unglių ■ 
monai’ nebūtų tik suturėję, tai su mūsiš- ! 
kiais ‘štukavoti’ nebūtų buvę jiems lem
ta”.. . — Na tik jūs žiūrėkite, kad ir Si
mą įtrauktų balsuotojų sarašan, nes giltinė 
dar nesuskubs jo nustverti, nors, berods ir , 
Napaleono laikus atmena, — ag sako, kad 
visiems galima balsuot, o kad taip, tai ir 
jam “mažna”... — berniokas pavėžės iki 
valsčiaus, ir balsą pats paduos”... Taip 
uturiavo visais Lietuvos upių-upelių, eže- 
rų-ežerėlių, kaimų-kaimelių pakraščiais, o 
Nemunas džiaugėsi, kaskart ramiau kilno
damas suvargusią savo krutinę, — mat ir 
jam buvo labai malonu nugirsti dieduko 
paslaptį, o juk paslapčių abudu daug turė
jo savo gelmėse...

Nesimatė niekur tokio džiaugsmo prieš 
trejus-ketverius metus, kada taip-gi buvo Į . . . . _
šaukiamas Vilniun lietuvių seniūnų susita-!'1 nką-kareiri ar karininką, tai būtij pas 
rimas su vodingomis “vočių peromis”, nes inus dauriau aukso, negu misose lenkų gal- 
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“ruskai ir polskai”, it tyčia norėdami pa
rodyti antpotėse tris kapitono žvaigždutes, 
dvi — vyresniojo leitenanto, vieną — tik-ką 
“išspausto” karo mokykloje — karininko, 
kaip žimikiuko, kurs, senesniems pritar
damas, moka taip-pat velnioniškai... 
tpru..., atsiprašau “poniškai” kalbėtis...

...Nuo “pavietrės, noglos ir visų ne- 
či statų”, sako drebantis senelis, apsaugok 
mus, Aukščiausis, nes kur-gi jų nesutiksi!

Taip, “pameskim, broliai, rūbą seną”, 
o kodėl ir kaip, tai Maironis juk pasakė 
visiems, rodos, aiškiai: “Tegul jį meilė su
kūrena”. .., tegu tik išmoksta mylėti tą sa
vo močiutę-tėvynę, tegul vasaros dvelkimas 
ir beržų žali lapeliai juos savęsp patrau
kia. ..

Nejau-gi ir lakštingalos balselis Alek
soto dausose jų neprižadįs, neužliūliuos! ?

Nugirskite Jūs, Parnasso piemenė
liai, kankles užgaukite meliodijų piršte
liais, įskiepikite, gaivinkite ir kūrenkite 
jųjų širdyse tėvynės meilės ugnelytę, nes... 
nes... jos maža dar tenai, nesupranta tų 
turtų vertės, kuria j a puošia savo antpe- 
tes... O, jūs, “didvyriai”, “karžygiai”, 
ar-gi tik karininko “mundieriuje” tesine- 
šiojate savo “didvyriškumą”?!..

...“Pameskim, broliai, rūbą seną”... 
Nuo pat Utenos lig Darbėnų, nuo Kauno 
lig Biržų — visur laukai žaliuoja, visur gir
di giesmelę paukštyčių ir artojėlių; bėginė
ja linksmučiai šeimininko draugai po ža
liąsias pievas—giružes, gyvūnėliai... Bus- 
bus duonytės, bus-bus mėsytės ir saldaus 
pienelio... Bus-bus dar daug debesėlių ir 
lietaus, bet kada-gi — kada tos šventos, už 
turtus brangesnės, tėvynės meilės bus mū
sų šalelėų... oi, Dievuli, greičiau mums 
jos!..

Teisybė, išspruko jiems iš rankų vir- 
vagalis, kurį bereikė truktelėti, kad pako
rus lietuvio sąmonę, bet vis-gi tai buvo pa
daras kitų, arba taip sakant būdas smaug
ti ir nedasmaugti... Tarėsi ir šiaip ir taip, 
kol ištiesu nepasidarė Taryba. Aišku, kad 
ir dabar bus sušaukta taryba visos Lietu
vos žmonių rinktoji, vadinasi, pasak vie
no sukvaršusio lenkučio ir “ta ryba i ta ry
ba”, bet taip mano, sakau, pupoms žydint, 
mūsų šlekčiunėlis, mokąs pasigirti perkeli
nėmis kelnėmis ir. pora gorčių sėjos “poli- 
varke”, bet lietuvis šiandie daug daugiau 
parodė sąmonės ir tėvynės meilės, negu fa- 
raonai-karaliai prie statymo sau pyra- 
mydų. Kas kaltas, kad šiandie mūsų so
dietis rodo nususkponiui pro du pirštu tre
čiąjį, arba kad vaikai mokinasi kuopui- 
kiausiai, o panbizckiejus lig Varšuvos ne
gali kumelės skūros nutempti, tai jau, bro
lučiai, čia ir Saliamonas nieko nepeštų, tai 
brač ne žydui iš barzdos utėlę iškrapštyti... 
Mat šlėkta bus visuomet šlėkta, o suvalkie
tis tą žodį vartoja tik taikindamas prie dvė- 
selėnos kumelpalaikės... Na, ir sužiūrėsi 
dabar, ką ir kas, o dar ir kaip vartoja!..

Sakykite dabar man, kuriems jau šian
die nebe svečias Maironis namuose, ar-gi 
mes, lietuviai, jau nebepametėme “seno 
rūbo, kurį užvilko svetimi”... Jeigu Ta
ryba, anot minėto kopūstgalvio buvo tik 
“ta ryba”, tai aišku, kad ji su visomis sa
vo rybomis išplauks tuoj Karaliaučiun gin
tarėlių paminklui pasirinkti, ir aš neikuo- 
met nedrįsčiau pasakyti, kad iš mūsų—lie
tuvių pusės kas tokį sumanymą “grieku” 
ar kitokia “necnata” vadintų... Italai bai
gia Alpų kalnynus tupinėti visokiems po
nams atskalūnams ir skeveldroms, nes čia 
akmuo ne kietas, paminklas pigiai atseina, 
o mes juk net Palangos pakraštyj turime 
gintarėlių, tai ko-jau čia taip šykštauti!..

“Pameskim, broliai, rūbą seną”..., 
tai kad tas, nelemtasis — pameskim ir pa
meskim, o kai kits atras Lf.. — Juk mūsiš
kiai kai-kur ir “sarmatą” pameta, todėl ir 
dievaitis Perkūnas jų neberušioja, nors ir 
kalbasi tarpusavy, kaip perekšlės vištos ir
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Norinčios gero darbo 
kreipkitės prie gerai žino
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.

it kurkino uodegos, mūsų laikui nebetinka. (fuo liūliuoja kaip ant Nemunėlio, laiveliai plaukia, žmonės 
kaipo du priešginumu, kadangi ir vienur ir sušilę atsivėdina, 
kitur pastebi tokius prajovus, kurių kitose 
šalyse nėra!..

Man teko susidurti nosis į nosį su mū
siškiais pseudo—karžygiais, kuriems ir ka
rininkas ne karininkas, ir valdžios įsaky
mai — ne įsakymai, ir asmens neliečiamy
bė — ne neliečiamybė... mat gana jam į- 
traukti gerokai “naminių garsvyčių”, o 
tuomet, žinoma, jis su visais velniais, žal
čiais ir gyvatėmis tesikalbės, tik ne su žmo
gumi! Jei ir toliaus taip bus, tai mes tu
rėsime gal dar bjauresnį bolševiką, negu 
rusuose yra matę! Reikia pasidžiaugti tik 
tuo, kad vėl paima į rankas mūsų kariuo
menę geležinė, disciplinuota, gen. Žukaus
ko, ranka, — gal jam ir pavyks spragas už- 
1 i pyti, nors rusų monarkizmo laikų kari
ninkai jo nelabai kenčia.

Didžiausi tų apsireiškimų priežastis 
glūdi tame, kad pas mūsų kareivius, valdi
ninkėlius provincijoje ir šiaip jau įstaigo
se nesimato tos karštos tėvynės meilės, už 
kurios pečių tebekiukso autokratiškas as
mens burbulas — egoizmas, arba nihilistiš
kas demokratizmas.

Gera ir gražu būti demokratu, bet kiek
vienam leistis, kad ant tavęs, nelyginant 
ant kokio kelmo, kas nori mi..., tai jau, 
brolučiai tą procedūrą galime savotiškos 
skonies smarve pavadinti.

Programas bus Įvairus. Susidės iš dainelių ir tt. 
TAUTOS HIMNĄ sudainuos suvienyti chorai; 
BASEBALL, arba bolės mušimas, tarp vyrų ir 
merginų;
KARUČIŲ arba Wheel-borrow lenktynės—mer
ginos ir vaikinai.
VIRVES TRAUKIMAS: 
TRIJŲ KOJŲ LENKTYNĖS.
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KAS JOJE YRĄ?
Joje rasa apražymų atsitikimų ii senovės laikų prieš V. Je

nas užgimimų. Toliaus rasi apie užgimimų, gyvenimų ir 
Lt
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DARBINI

(Tąsa)
ANT BANGUOJANČIO VANDENYNO.

Gurgaitukas nežinojo, net nei negalvo
jo apie tai, ką darys Amerikoje, bet atei
ties nesibijojo. Turėjo sveikas, stiprias 
rankas, jautėsi turįs pajėgų užtektinai bi 
kokiam darbui, bi tik padaryt sau pragy
venimą. Perleis sunkius laikus, mokysis, 
lavinsis, o kuomet išgirs kad Lietuvoje vei
kimas vėl prasideda, tai jo ištikrųjų tenai 
nestokuos.

Ramiai veizėjo ant iš akių nykstančio 
Euroops sausžemio, o toliaus ėmė žvalgytis 
ir tėmyti į savo draugkeleivius. Veik vieni 
vargdienėliai. Netrūko veik nei vienos ry
tinės Europos tautos atstovų, o taip jos vie
na nuo kitos savo aprėdalais ir išvaizda 
skyrėsi, kad be mažiausios abejonės ir klai
dos, net ištolo galima buvo jas visas atskir
ti.

Gurga itukui tautiečiai jau į valias Prū
suose buvo galvą pagraužę, todelei prie jų 
nei nesiartindamas prisideda prie žydų, ku
riuos palyginamai mažai tepažino ir pradė
jo su jais draugiškai šnekėtis. Jiems duo
damas obuolių, o jie, iš ryšelių išvynioda
mi silkes ir česnakus duodavo jam, sakyda
mi, kad tai esanti geriausia gyduolė apser- 
gėjanti nuo marių ligos. Labai buvo malo
ni pažintis ir česnakų su silkėmis kvapsnis, 
bet norėdamas prie draugijos prisitaikinti, 
turi su jų skoniu skaitytis.

Net ir pėtnyčios vakare Gurgaitukas 
nuo žydų draugystės nesiskyrė ir su ypatin
gu pamėgimu klausėsi jų liūdnų šabasinių 
giedojimų ir žiūrėjo į visas su Izraelio vai
kų pamaldumu surištas gudrenybes ir este
tiką. Teisingai sakant, labiauisa jo domą 
patraukė viena jaunuolė žydelkaitė. Iš Kė
dainių. arba kaip jinai, paprastai sakyda
vo, iš Kėdainių miesto. Turėjo juodus 
kaip smala plaukus, baltą kaip marmuro 
veidą, ilgą dailų kaklą, plonas rankeles,juo
das, smailas akeles ir ilgą, kumpą, smailą, 
atsikišusią, žydišką nosį.

Jaunuolė, gražuolė Sorė akeles pri
merkdama, lūpeles tampydama, galvelę 
kraipydama, noselę patampydama savo de
ginančiu žvilgsniu badė Jonelio širdį, kaip 
smeigte smeigė, kaip deginte degino.

Jam įsikarščiuojant su Baruc-hais dis
kusijas bevedant apie pinigo blėdingumą ir 
naudingumą pasauliui, jaunuolės Sorės au
selė gaudė jo kiekvieną žodelį, o juodoji a- 
kelė sekė kiekvieną jo rankos judėjimą, 
kiekvieną jo akių mirktelėjimą, o širdelė 
taip plakė kaip driežo į gegužę veizint. Ga
liausiai neiškentusi prasitarė:

— Tamista taip daug išmanai, ir taip 
puikai, dailiai moki apsakinėti, o sakai kad 
esi darbininkas. Tokio darbininko aš dar 
nemačiau. '

•— Jeigu žmogus daug skaitai tai ir iš
silavini.

Sorė pakraipė galvelę.
— Ne, ne! Tamista turi išauklėjimą, 

geras maneras, tas tuojaus matosi. Kitas 
jaunas žmogus, kuomet mergaitė su juom 
mandagi, tai tuojaus įsidrąsina, arba net 
ranką ant jos uždeda, o tamista toks nedrą
sus. ..

Gurgaitukas pažvelgė į Sorę, apėmė 
žvilgsniu ją visą. Žėrinčios akys, nuraudę 
skruostai, puikiai išvystytos krūtys, lie
muo, strėnos—vis tai iš teisybės pirmu kar
tu jam puolė į akį ir iškart pradėjo gailė
tis, kad nėra neišauklėtu žmogumi. Galė
tų įsidrąsinti su ta pražįstančia rože ir net, 
kaip tai ji išsireiškė, ranką ant jos uždė
ti...

Jam pasidarė šilta.
Tą vakarą pirmu kartu negalėjo už

migti, o jeigu užsnūsdavo, tai pireš savę ma
tydavo dideles juodas akis, kumpą nosį ir 
degančius skruostus Sorės.

— Įsmego!—manė sau.
Lig šiol taip kaip tai viskas susidėda

vo, kad niekuomet neturėdavo laiko mąstyt 
apie moteris. Ar tai mokindavosi, ar tai 
agituodavo, ar tai organizuodavo. Revoliu
cijos laikuose nebuvo valandos tinkamos 
meilavimams, ir amoroms, o tos panaitės, 
kurias pažino Vilniuje ir Kaune buvo tai 
dažniausia arba taip vadinamos moksleivės 
arba sodietės, kaimo žąselės, kurios į jį ne
daro jokios įtekmės.

laikas greitai bėgo. Ėmė jį žmonės iš ran
kų į rankas, kimšo į darbą, veikimą į agi- 
tavimą, prie moteriškųjų taip kaip ir ne
prisiartindavo.

— Garbė Dievui, kad taip buvo, o ne 
kitaip—manydavo. Visi tie, kuriems mo
teriškos galvoje sukosi, suklupdavo vienas 
po kito. Baisiai tai pavojingas dalykas. 
Bet toji Sorė tai tikra stirna ir revoliuci
jos jau nėra. Į žandarų nagus neįpulsi, nė
ra ko bijotis.

Ir nelaukus prieš jį stojo, kaip gyvos 
—dailios Sorės kūno dalys kurios gvoltu į 
akis metėsi verždamosi iš o labai aptemptos 
plonos kartūninės šlebės.

Negalėjo miegoti.
(Bus daugiau)

nusipirkai i

F. V.

KALINYS

Oi

Tyla. Naktis
Pasaulį migdo, sapnais vilioja. 
Visur aplinkui paslaptis. 
Aukštybių dvasios žemėj skrajoja.

Nutilo žemė ir dangus,
Tiktai žmogus
Tylos pasauly nepažino. 
Nelaisvė slegia jį, kaip slėgė.
Į laisvės veržiasi šalis,
Bet veltui. Jam ta pat dalis: 
Nelaisvė slegia ji, kaip slėgė, 
Kada bus laisvas nesižino.

Kaip medžiai vėjo pučiami,
Taip nerami
Širdis krūtinėj blaškos trinksi. 
Ten toly laisves žvaigždės šviečia. 
Bet kas galėtų pasakyt, 
Kaip brangų tolį atlankyt, 
Kur laimės žvaigždės mirga, šviečia. 
Negal. Tik gyslų kraujas tvinksi.

ne žiemys
Įsiutęs medi nulaužt mėgina, 
Tik linksta svyra kalinys —
Baisus jį nuovargis marina.

Kai saulę sveikino dangus,
Vargti žmogus
Nelaisvėj būdamas užsnūdo. 
Skausmų sukaustyta galva nusviro.
Bet neužmigo jo mintis.
Vis plaka nerami širdis.
Skausmų sukaustyta galva nusviro, 
Ir akys ašaroms paplūdo.

V argų žmogau! nebematai, 
Kad jau rytai
Pasaulį deimantais dabina. 
Jau paukščiai rytui giesmes gieda.
Skaistuolės saulės šypsena 
Nušvito mum darbų diena.
Ir džiaugsmo giesmes paukščiai gieda, 
Garbės vainiką rytui pina.

Ne tau nušvito prigimtis
Skurdi mintis
Tave prikels. Nelaisvės sienas 
Vėl tas pačias pabudęs rasi.
Tos baisios sienos tau neleis 
Grožėtis saulės spinduliais. 
Tu uždarytas vienai vienas 
Kame ramintis jėgų rasi?

Nurimk! Kur trukšmo sūkuriai, 
Kur įkyriai
Kovos garsus žmogus kartoja, 
Pradėtą darbą draugai dirba.
Tavo mintis pagerbdami, 
Tave, o vade, sekdami,
Pradėtą didį darbą dirba — 
Vargų, nė priespaudos neboja.

V. Sakalas.

MUZIKA.

Ak muzika, tu, mylimoji! 
Tu į dangaus grožybę panaši. 
Mane paėmusi neši
Tenai, kur laimė norimoji.
Kai liūdesio pajunta siela,
Kai niaukias jai dangus, ją ramini, 
Pastiprini atgaivini,
Vėl gera, vėl gyventi miela.

J. Sakalas.

AR JAU ATLIKAI SVAR
BIŲ SVARBIAUSIĄ 
ŠIŲ DIENŲ PRIE

DERMĘ?
Brolau ir sesele, amerikie

ti lietuvi, ar jau 
Lietuvos bonų?

Už kiek jų pirkai?
O jei nepirkai, tai paklausk 

savo sąžinės, ką jinai tau pa
sakys: kokia tavo yra tėvynės 
meilė? Kokios yra tavo kas 
link tėvynės pareigos ir prie
dermės ir kaip tu jas atlieki ir 
pildai ?

Nors kurs iš lietuvių ir per
plyštų bešaukdamas, kad jis 
Lietuvos nemyli — neintikė- 
siu. Tokio lietuvio nėra. Lie
tuviai visi Lietuvą myli ir gi
lumoje širdies visi nori Lietu
vai gero. Tik ne visi vieno
dais būdais ir priemoinėmis 
mano tą gerą atsiekti.

Nevienodais būdais tad ir 
savo tėvynės meilę išreiškia.

Genys margas pasaulis dar 
margesnis, sako lietuvių prie
žodis. Kiekviena gyvenime 
apsireiškusi pažiūra savyje tu
ri daugiau ar mažiau gerųjų 
ir blogųjų pusių, turi daugiau 
ar mažiau pamato savo gyva
vimui plėtojimuisi ir vysty
muisi.

Kiekvienos pažiūros žmonės 
kovoja už savo idealus, už sa
vo Įsitikinimus ir pažiūrų tei
singumą, ir kiekvienas norė
tų savo veikimui turėti kopla- 
čiausią laisvę, kad jį niekas 
nevaržytų.

Dabar mūsų tėvynėje žmo
nių rinktiniai atstovai Steigia
majame seime daro mūsų tė
vynei Lietuvai įstatymus, ku
riais gal bus lemta ir ilgus 
amžius Lietuvai valdytis ir 
tvarkytis. Dėlto visai yra ne
nuostabu, kad tenai seime eis 
kova principų, pažiūrų, luo
minių ir klesinių reikalų var
žytinės. Tas jau ir dabar y- 
ra. Bet Lietuvos lietuviai vie
name dalyke visi sutinka ir su
taria. jie'sako: — Lietuva tu
ri būt laisva, nuo niekeno ne
ori gul minga valstybė.

Lietuvos lietuviai ne tik ką 
taip sako, bet taip ir daro. -Tie 
sutvėrė savo valdžią, kad juos 
valdytų ir tvarkytų. Jie su
tvėrė savo kariuomenę, kad 
juos nuo priešų apgintų, jie 
dabar tveria įstatymus, kad 
Lietuvoje būtų visiems teisy
bė, gerbūvis ir saugumas už
tikrintas.

Jiem tas viskas nelengvai 
atsėjo. Ir dabar jie dirba ne 
juokais.’

Ir dabar vieni lieja kraują 
l.arės fronte, kiti smegenis su
ka ir tarp savęs diskusijas ve
da kaip čia sudaryti tokią kon
stituciją, tokius Įstatymus, 
kad jie būtų visiems lietu
viams geti. Kiti dirba, kad 
atstačius visa tai ką karo vie
sulą išgriovė, išnaikino ir sū
ryje. Dar kiti galvoja ir vei
kia kaip čia Lietuvoje išvys- 
tyt pramonę, prekybą, kad 
Lietuva nepakliūtų į svetim
taučių ekonominę ir kultūrinę 
vergiją. Dirba visi kaip kas 
išgali, kaip kas išmano, su
pranta ir kaip kas kokioje sri
tyje ir dirvoje yra gabus ir iš
silavinęs.

Taip yra Lietuvoje.
Mes amerikiečiai lietuviai 

kraujo už Lietuvos laisvę ne- 
liejame dėlto, kad tėvynė nuo' 
mūsų toli — už vandenyno, ją 
tenai savo krūtinėmis apgįs 
mūsų jaunuoliai brolialiai — 
garbinga didvyriška Lietuvos 
karžygių kariuomenė.

Įstatymus ir konstituciją, 
šalies valdymo formą, tvarką 
ir valdytojus išrinks ir nusta
tys Lietuvos visų žmonių -iš
rinkti ir ingalioti delegatai — 
Seimo atstovai.

Ekonominių reikalų aprūpi
nimu rūpinasi Lietuvos lietu
viai, rūpinasi ir mūsų Ameri
koje susitvėrusios įvairios ben
drovės, nors iš palengvo, bet

c

pirmyn. Tas viskas gerai, 
bet... bet... Lietuvai reikia 
tuojaus pinigų.

Lietuva išleido Amerikoje 
Laisvės Paskolos bonus. O mū
ši} priedermė yra kodaugiau- 
siai jų išpirkti.

Kas perka Lietuvos Laisvės 
boną, tas prisideda prie Lie
tuvos neprigulmybės 
nimo, prie Lietuvos 
cijos gaminimo.

Visi tie darbai 
daug pinigų lėšuoja. 
nas nupirktas bonas, Lietuvos 
lietuviams palengvina jų tiks
lų ir troškinių atsiekimą.

Pinigas pasaulyje yra visa
galis. Be pinigų nekariausi, 
dėlto kad kiekvienas ginklas, 
kiekvienas šovinys, kiekvieno 
kareivio aprengimas, maistas 
ir tt. kaštuoja pinigai.

Dėlto pirkite visi Lietuvos 
Laisvės bonų tiek kiek išsiga
lite, o susidės pinigų tiek, kad 
Lietuvos lietuviai pasijus stip
riais didvyriais.

Sakys tie mūsų broliai ir se
sutės amerikiečiai neliejo 
kraujo atstatydami Lietuvą, 
bet savo aukso doleriais šian
die tėvynės neprietelių galybę 
triuškindami.

Jų išpirkti Lietuvos Laisvės 
bonai, tai stiprinimas mūsų 
vilties nelaimių 
pridavimas drąsos 
siąjai kareivijai, 
džiai ir 
menės 
jams.

Ar-gi 
ir nepirktumei Lietuvos Lais
vės bono?

Ar-gi nepasistengtume! ga
lėdamas pirkt jų vietoje vieno, 
du... tris arba net ir už keletą 
ar keliolika šimtinių.’

Jeigu dar tavo širdyje lietu
viškas 
meilės 
tuojaus pats 
Laisvės bonų tiek kiek išsiga
li ir prikalbinėk visus kitus sa
vo draugus, kaimynus ir pa
žįstamus kad tavo gražų pa
vyzdį ir jie pasektų.

“Kas pirmesnis, tas geres
nis” — ^ako vienas priežodis, 
antras, “kad ir paskui bile sy
kiu”. Jei prie pirmojo nepri
sitaikei, tai pasistengk kad 
nors antrąjį prie savęs galėtu
mei pritaikinti. Jei nenusipir
kai Lietuvos Laisvės boną su 
pirmaisiais pirkėjais, tai pirk 
tuojaus kad nepasiliktūm bent 
paskutiniųjų užpakalyje...

Kur-gi paskui būtų tavo 
akys?!.. Nors gyvas į žemes 
lįsk... Juk visi pirštais rody
tų kaip į kokį vilką, sakyda
mi: — “Anavo žmogus... 
“lietuvys” ir net Lietuvos 
Laisvės bono nepirko, tegul jį 
visi devvni... smaugia.

F. V.

užtvirti- 
konštitu-

Lietuvai
Kiekvie-

tai stiprinimas
dienose, 

mūsų 
mūsų 

visiems mūsų 
darbuotojams

tai 
nar
vai- 

visuo-
veikė-

būtumei toks beširdis

Kp. 52. S. Žiedalis, 
15 Lowell St., 
Middleboro, Mass.

Kp. 53. P. Medonis, 
216 Hazel AVay, 

Homestead, Pa.
Kp. 54. 0. Alenskiutė, 

25 Knigbton Avė., 
So. Manchester, Conn.

Kp. 55. K. Vaisieta,
824 AV. Washington 
Avė.,

DuBois, Pa.
Kp. 56. A. Sedlavičius, 

16 AVinter St., 
Hudson, Mass.

Kp. 57. J. Petraitis, 
4504 S. AVashtenav 
Avė.,

Chicago, III.
Kp. 58. A. Jonča, 

Box 569, 
Melrose Park, III.

Kp. 59. J. Pauža, 
Box 497, 
Steger, III.

Kp. 60. J. Mockus, 
10729 Statė St-, 
Chicago. III.

Kp. 62. J. Austrevičius, 
1414 New York Avė., 
Sheboygan, AVis.

Kp. 63. J. Kėsini na s, 
815 Park Avė., 

Bucine, AVis-
Kp. 64. M. Razonis, 

707 Fem St., 
Akron, Ohio.

Kp. 65. O. Bugailaitė,
24 Iloivard St., 
Nashua, N. H.

Kp. 66. V. Žalis,
622 Tyndale Avė., 

Youngstown, Ohio.
Kp. 67. J. Pasausis, 

538 —t 3-rd St., 
> Albany, N. Y.

Kp. 68. J. Darnusis, 
26 Lines Ct., 

Naugatuck, Conn.
Kp. 69. J. Ambrozaitis, 

2050 Leo St., 
Dayton, Ohio.

Kp. 70. J. Kriviutė, 
53 Brook St., 
Lawrence, Mass.

Kp. 71. R. Sherelis,
29 Berlin St., 

Rochester, N. Y.
S. Cibulskus, 
1511 Mitehell St.. 
Detroit, Mieli.

. J. Butkus, 
P. O. Box 458, 

Linden, N. J-
Kp. 74. .T. Zdanavičius,

23 Elmhurst Avė., 
Manchester, N. H.

Kp. 75. J. Ragaišis,
308 AVilliams St.. 

AVestville, UL
Kp. 76. J. Skardis, 

45 Colgate St., 
Jersey City, N. J-

Kp. 77. J. Laskis, 
1329 Jackson St 
AVaukegan, UI.

Kp. 78. P. ITodelis, 
2735 E. Venango St., 

Philadelpliia, Pa.
Kp. 79. I. Zabelevičius, 

4 Laurel St., 
Greenfield, Mass.

Kp. 80. P. Kodis, 
653 Garden St., 
Kenosha, AVis.

Kp. 81. M. Kazlauskas,
24 John St., 
Amsterdam, N. Y.

Kp. 82. K. Velivis,
147 Houghton Avė., 
Trenton, N. J.

Kp. 83. M. Saksinskienė, 
559 Carson Avė., 
Perth Amboy, N. J.

Kp. 84. V. Mataitis, 
1459 Philip St., 
So. Bethlehem, Pa.

Kp. 10. J. Anumavičius, 
77 Gold St, 
Brooklyn, N. Y.

Kp. 12. K. Dumblis, 
30 Power St., 
Brooklyn, N. Y.

Kp. 13. O. Unguraitė, 
241 Federal St., 

Philadelpliia, Pa.
Kp. 14. A. Kazlas,

56 New York Avė., 
Newark, N. J.

15. C. Bubėnas
9 Maple St., 

Kearney, N. J.
Kp. 16. I. Balčiūnas, 

240 Clark PI., 
Elizabetli, N. J.

Kp. 18. A. Miernikas,
10 Harrison St., 

Paterson, N. J.
Kp. 19. J. Kodis, 

716 E. 6-tli St., 
Chester, Pa.

Kp. 20. J. Martišius, 
1713 N. Marshfield 
Avė., 

Chicago, III.
Kp. 21. C. Petrauskas, 

Box 592, 
Forest City. Pa.

Kp. 22. V. Saulitaitė, 
40 Lincoln St., 

Brighton, Mass.
Kp. 23. A’. Gremba,

118 Loomis St., 
Rockford, III.

Kp. 24. K. Stočkus,
108 Cottage St. 

AV. Lynn, Mass.
Kp. 25. A. Stulginskas, 

715 AV/19-th PI., 
Chicago, III.

Kp. 26. Z. Sabaliauskas, 
69 Congress St., 
Rumford, Me.

Kp. 27. M. Vielivis,
20 Koscusko St., 
Kingston, Pa.

Kp. 28. J. Lukša,
248 View St., 

New Haven, Conn.
Kp. 29. J. Fabianskas, 

3315 S. Morgan St., 
Chicago, III.

Kp. 30. A. Bajoriutė, 
723 Saratoga St., 
Baltimore, Md.

Kp. 31. P. Dvilinskiutė,
422 E. South St., 

AVilkes-Barre, Pa.
Kp. 32. A. Kižis, 

34 Sand St., 
Pittston, Pa.

Kp. 33. P. Morkevičius, 
48 Cottage St., 

Hyde Park, Mass.
Kp. 34. J. Makštutis, 

420 Honesdale St., 
Scranton, Pa.

Kp. 35. K. Pilkauskas,
137 Lowell St., 
Gardner, Mass.

Kp. 36 B. Matulevičiūtė, 
15 Rhodes St., 
New Britam, Conn.

Kp. 37. B. Jakutis, 
P. O. Box 19, 
Leveiston, Me.

Kp. 38. M. Stankelis, 
2320 AV. 23 Place, 
Chicago, III.

Kp. 39. A. Veleekis,
39 Park Terrace, 
Bridgeport, Conn.

Kp. 40. A. J. Vasiliauskas, 
1339 Pine St., 
Easton, Pa.

Kp. 42. S. Kapočius, 
P. O. Box 272, 
Painesdale, Mich.

43 kp. J. Fraieris,
14 George St., 

Ansonia, Conn.
Kp. 44. M. B. Juškevičius, 

L. Box 24, 
Poųuonock, Conn.

Kp. 45. J. Ignotavičius,
220 Dixon Si, 

Duryea, Pa.
Kp. 46. J. Jokūbaitis, 

Box 587 Church St. 
Eynon, Pa.

Kp.47. J. Janulis, 
1914 Merrimans Alley, 
Pittsburgh, Pa

Kp. 49. A. Zakaras, 
1512 So. 50-th Ct., 

Cicero, UI.
Kp. 60. M. Gudeliauskas, 

401 N. Hesperia St, 
Collinsville, UI.

Kp. 51. A Grigalius, 
3597 E. 75 St, 
Cleveland, Ohio.

Kp.

I
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kraujas ir lietuviškos 
nors kibirkštėle yra 

pirk Lietuvos

I

Kp. 72.

Kp. 73.

L. D. S. KUOPŲ RAŠ 
TININKŲ ADRESAI.

Kp. 1. A. B. Mūras,
242 AV. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kp,2. J. Baronas, 
275 Ames St., 
Montello, Mass. 
J. Kavaliauskas, 
1123 AVashington St. 
Norwood, Mass.

4. A. Baronas,
105 South St., 
Athol, Mass.

5. J. Vitkauskas,
797 Bank St., 

AVaterbury, Conn.
Kp. 6. P. Geležiutė, 

44 Cedar St, 
Hartford, Conn.

Kp. 7. P. Stancelaitė,
23 Henchman St, 

AVorcester, Mass.
Kp. 8. O. Šimbalaitė,

80 School St, 
New York, N. Y.

Kp. 9. D. Kašėta, 
549 E. 12-th St, 

New York, N. Y.

Kp.

Kp.

Kp.

3.
•J

METINIS BALIUS!
-----Rengia------- 

Boston’o Gedemino Lietuvių 
Ūkėsų Dr-stė

S U B A T O J, 
GEGU2I0-MAY 29 (L, 1»

LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
E IR SILVER STS.. SOUTH KOŠTOM 

Balinu praaidAi 7 vai. rak. It tmk- 
ikt 12 vai. naktį. Grtei SHUOAR* 

Latviu Orkeatra. įžanga vyrams 5Oe_ 
moterims 35c.

Kviečia visus KosHts—l
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■Ina H So. Boston’o utarnmkai*. 
margais Ir sukatomis. Leidžia Am. Lw- 

Rymo-Katalikų Sv. Juozapo L>ar- 
Hatokv Sąjunga.

L. D. S. REIKALAI.
DARBININKAS

“DARBININKAS” 
f The WorkerJ

The Lithuanian tri-weekl.y puper.
Pnbllshed every Tuesday. Thursdny, 

Saturday by St. Joscpn's m.mh- 
tes R.-C. Association of Lat.or.

SUBSCRIPTION KATES:
fearly.......................  S4.0C
Boston and suburbs........ ..................$5.00
roreign countries yearly.................$5.00

“Kntered as second-class mater Sept
22, 1915 at the post office at Boston, 
MasR, under the Act of March 3, 1879.”

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

GAL SEKSIS GERAI.

Lietuvių tautai dabar vie
nas svarbiausių klausimų y- 
ra tas, ar Lietuvos Steigia
masis seimas darbą dirbs ai 
rik ginčysis, polemizuos ir 
tt. Jei įstengs darbą dirbti, 
tai lietuvių tauta bus lai
minga, jei ne, tai blogai ga
li. būt.

Kauno ‘ ‘ Laisvės ’ ’ num. 
97 randame straipsnį, kur 
sakoma, kad socijalistai 
partijų privačiuose pasikal
bėjimuose atvirai sakę, kad 
krikščionių demokratų par
tija esant vienatinė partija, 
su kuria galima bendrai 
birbti ir darbo žmonių rei
kalui ginti.
• Tas gali būti geru ženk
lu. Jei krikščionys demo
kratai ir socijalistai įstengs 
bendrai veikti Seime, tai 
niekas 
Išvien 
balsų.

Bet

1

Į

kitas jų nesulaikys, 
jie sudaro apie 100 
o seime atstovu 112.
ginčams ir nesutari- 

gali būti medžiagos,

Į

BRANGUS BROLIAI IR SESES:
Žemiaus talpiname suspenduo

tą narią vardu^ kurie beabejo y- 
ra taip kaip ir pilni LDS. nariai. 
Gal ne visi, bet didžiuma iš ją 
būsiančiame savo kuopos susirin
kime arba net nelaukiant susirin
kimo užsimokės užvilktas duok
les į LDS.

Mes kol-kas organo “Darbinin
ko” nesulaikome, nes esame pri
tyrę, kad daugelis užsimiršta a- 
pie užsimokėjimą, nors į susirin
kimus ir lankosi kas sykis. Su
prantama, yra ir tokią, kurie ne
žinia ko laukia.

Šiaip ar taip reikėtą būti stro
pesniems. Būtu daug smagiaus 
patiems nariams, kuopą valdy
boms ir Centro raštinei, kad kiek
vienas narys būtą užsimokėjęs vi
suomet pilnai, kas sumažintą be
reikalingą darbą Centro raštinei.

Artinantis L. D. S. seimui mū
są visą priedermė rengtis prie jo. 
Taip-gi visi L. D. S. nariai priva
lo lankytis į susirinkimus ir juo
se inešti naują sumanymą mūsą 
brangios organizacijos gerovei. 
L. D. S. šiandiena stovi stipriai 
dėlto, kad jos gerovei dirba ir 
rūpinasi visi nariai. L .D. S. tu
ri savo spaustuvę ir puiką namą 
dėlto, kad nors ir ne visi, bet žy
mi dalis narią įsigijimui nuosa- 
vaus namo įdėjo ir deda savo sun
kiai uždirbtus centus į L. D. S. 
namo bonus.

Taip dirbdami drauge su Cen
tro valdyba stipriname ir augina
me mūsą brangią organizaciją 
L. D. S.

Mes neturėtume apsistoti, bet 
su didesniu smarkumu imtis už 
darbo, kad iki būsiančio seimo 
mūsą organizaja galėtą skaityti 
mažiausia 10.000 pilną narią. Bū
tą smagu, kad L. D. S. nesirastą 
nė vieno nario suspenduoto. Tas 
priklauso nuo visą LDS. narią ir 
kuopą valdybą.

Sujuskime, nes dar turime a- 
pie 3 mėnesius laiko iki Seimui ir 
jeigu tik dirbsime nuosekliai ir 
sistematiškai per tą laiką, tai iki 
10.000 narią 
me.

Dabartiniu 
gauname iš

i

lengvai dasivarysi-

Petras Kučinskas, 
A.
J.
S.
V.
J.

mams
jei Seimas leisis į smulkme
nas. Jei Seimas varysis prie 
nustatymo ir smulkių daly
kų, tai jis užeis nelyginant 
laivas ant seklumos ir bus
pavojuje.

VĖL GRIUS BOLŠEVI
KŲ VALDŽIA.

laiku naują nariu 
kiekvienos kuopos, 

tik reikėtų daugiaus kreipti do
mės ir į senuosius. Kuopos turė
ti! taip susiorganizuoti, kad kiek
vienas narys organizacijoje turė
tą užsiėmimą. Kuomet visi na
riai turės užsiėmimą, tuomet su
mažės skaičius suspenduotą, nes 
turės progą geri aus apsipažinti su 
organizacijos tikslu.

Tad į darbą visi!
A. F. Kneižis,

LDS. Centro Sekretorius.

Jau kelintu kartu Ameri
kos didieji laikraščiai skel
bia korespondencijų iš Eu
ropos apie tai būk Rusijos 
bolševikų valdžia neišsilai
kysianti nei pusės metų. Su
irutė, badas, ekonominis 
bankrutas esąs perdidelis, 
kad bolševikų komisarai iš
laikytų šešis mėnesius val
džios vadžias savo rankose.

Gal grius, o gal ir ne. 
Korespondentai savo žinio
mis jau nekartą buvo nuver- 
tę arba vertė bolševikų val
džią, o ji kaip stovėjo taip 
ir stovi. Mums nei nerūpi, 
kaip rusų tauta tvarkysis, 
bi tik ji nebandytų tvarkyti 
lietuvių tautos.

SUSPENDUOTI I.. D. S. NARIAI.
Centras:

K. česnulis,
S. A. Daunoras,

kp., So. Boston Mass.
K. Junevičius.
D. Antanavičia. 

Varžinskaitė,

1

V.
J. šapamis.
V. Tamulaitis, 

^O. Staniuliutė, 
■M. Baradinskaitė, 
r O. Paulaičiutė,

J. Varnas, 
J. Valentas, 
P. Petrauskas, 
M. Ausikaitė, 
Pr. Bacevičius, 

Petraičiutė, 
Jankauskienė, 
Venskaitė, 
Balčiūnaitė, 
Paulinskaitė, 

Bagočaitė, 
Dyils, 
Dlrlngaltė, 
Motiejūnas, 
S tu kas. 
Prunskus, 
Kasparavičius, 
Niauronis, 
Juknevičiūtė, 
Striukas, 
teikis. 
Brikaitė.

Armaitis, 
Očikas, 
Želvytė, 
Simonaitė, 

Mlleikaitė, 
Jonas Jasinskas.

5 kp. Waterbury, Conn.
Kun. P. Saurusaitis, 
Kun. J. Valantiejus,
A. Petrauskaitė,
B. Gauronskas, 
Jonas Antanavičia, 
Juozas Verbylas, 
Aug. Grublis, 
Ona Sakalauskaitė, 
Simonas Bandzevičius, 
Antanas Vitas, 
Jonas Liesunaitis, 
M.-Vilkas. 
Antanas Orentas. 
Antanas Maurutis, 
Morta Zailskienė, 
Juozas šneičkus, 
K. Skabakis, 
P. Skridla, 
Jonas Tautilas, 
Jonas Barkauskas, 
Simonas Cibulskis, 
Dom. Vyčias, 
Kazys Linartas, 
Jonas J. žemaitis, 
Kaz. Malinauskas, 
Pranas Suopis, 
Jonas Suopis,

N. P. Laurinaitienė, 
Ona Mockienė, 

. Jonas Butkus,
Kar. Ramanauskas, 
Ignas Miglinas, 
Pranas Kuidulas, 
Petras Norkevičia, 
Tarnas Linarta, 
Antanas Gajauskas, 
Kun. J. V. Jankauskas, 
Jonas Katilius, 
Pranas Vaškis, 
Kaz. Kudzma, 
Ignas Kiburis, 
Mikas Budreikis, 
Jonas Norkus, 
Konstantinas Ladyga, 
Jurgis Pileckas,, 
Kazys Adomaitis, 
Marijona Kuraitė, 
Kazys šiupienis, 
Jonas Mockus. 
Juozas Valaitis, 
Pranas Ivaška, 
Juozas Liubas, 
Izidorius Lazdauskas, 
Leonora Jurgelienė, 
Kazys R. čepurna, 
Tadas Ambrozaitis. 
Antanina Budrevičiutė,

• Juozas Butkus, 
Izidorius Tamošaitis. 
Saliamonas Paliokaitis, 
Zigmas Kilvečka. 
Antanas Balanda, 
Ona Griniūtė. 
Jonas Seniūnas. 
Domininkas Navickas, 
Juozas Vaičiūnas.

6 kp., Hartford, Conn.
A. Valavičiūtė, 
P. "
P. Labanauskas, 
Ig. Kručas, 
Povilas Ivanauskas, 
Jonas Tamošiūnas. 
Marijona Labeckaitė, 
Juozas Litvinas. 
Povilas Staskevičius, 
Antanas Jotautas, 
Aleksandra Ambotas. 

kp., Worcester, Mass.
Baltramiejus Vaitiekaitis, 
Tarnas Migauskas, 
Kun. J. J. Jakaitis, 
Povilas Tautkevičia,

. Juozas Sidaravičius, 
V. Vilkauskas, * 
Jurgis Aleksa, 
Pranas Mankevičius, 
Antanas Visminas, 
Adomas Stočkus, 
Vladas Čekanauskas, 
Ant. Mažukna, 
Vladas Rimša, 
Juozas Liutkevičius, 
Petras Biguza, 
Ona Jonaitienė, 
Juozas Bačys, 
Anelė Mačiuliukė. 
Petras 
Juozas 
Juozas 
Juozas

kp., Cambridge, Mass.
Kun. P. .Tuškaitis,
O. Monkevičiutė, 
M. Dailydžiukė,
I. Kairys, 
Kazys Zizis. 
Stasys Luinis, 
Leonas Prospeliauskas, 
Teklė Jakaičiutė, 
Kazimieras Laurinaitis, 
Martinas Bartusevičius, 
Petras Tulušis, 
Juozas Burbulis, 
M. P. Burokaitė,
P. M. Dainiutė.

kp., New York, N. Y.
Zigmas Maskvitis,
J. - --------
P. 
P. 
A. 
J.

7

8

9

Elijošius.

Landžius, 
Ciunys, 
Savickas, 
čermakas.

•»

J. Mozūras,
K. Vareikis, 
V. Rimgaila, 
Iz. Petrušiunas, 
Vincas Virlaitis, 
Aleksandra Norkeviče, 
Gabrielius Kimutis, 
Pet. Norkaitė, 
Juozas Ivanauskas.

14 kp., Newark, N. J.
J.
A.
p. 
A.
A.
B. 
S. 
J. 
M. 
J.
M.
J. Gvazdaitis, 
Al. Keršis, 

Pladis, 
Rupainis, 
Kašėta, 
Bernotas, 
Ciparis,

Daukšys, 
Stankevičius, 
Jocis, 
Matjošaitis, 
Radzevičius, 
Vaškevičiutė, 
Pranys, 
Kanišauskas,
Vileišis, 

Kernagis, 
Daukšys,

29

i

I

i

15 kp-,

J. 
D.
K. 
A. 
A. 
Ona ji. Nevuliutė, 
Ant. Kukis,
K. Krumėnas, 
M. Jaškauskas, 
Ign. Daukšys, 
M. Ramanauskiutė, 
Juozas Jucius, 
Jonas Dukaitis, 
Domininkas Dorniniauskas, 

'Aleksandra Miškunas,
Mikolas Navickas, 
Antanas šilinskas.
Jonas Skymas, 
Juozas Juknis, 
Elz. Lapėniutė, 
Zig. Staneliunas.
Motiejus M. Miškėnas, 
Juozas Tumelis.
Teofilis Buneikis. 
Antanas Jokūbaitis, 
Mikolas Demskis. 
Juozas Kazakaitis.
Jonas Putvinskis, 
Vincas Antulis.
Petras Kindaravičius.
R. Sarapas,
Ant. Barkauskas,
S. Janulis.
Viktoras Valeika, 
K. Ignaciunas.
Monika Pavalkienė, 
Petras Butkus,
Stasys Dambrauskas, 
Juozas Laučius. 
Augustinas Patapas, 
Pranas Stočkus,
Juozas Arbašauskas, 
Jonas Tumsiras, 
Juozas žemaitis.
Alfonsas Atkevičius, 
Adomus Valinčius, 
Aug. Laukžemis.
J. .Tančiukas. 
Juozas šikšnius.
Mikolas Vaitiekūnas, 
Juozas Matulis.
Vincas Damoradas.
Kearney, N. J.

Benesiunienė, 
Volikas, 
Tareška. 
Gerulaitis.

A. 
A. 
j

30

31

32

33

i

KĄ JIE MANO?
Pranešama, jog kaikurie 

LDS. nariai, pamanę nepri
gulėti prie organizacijos ty
čia nepraneša kuopos valdy
bai, kad dykai naudotis or
ganu. Nežinome, ar tikrai 
yra taip pasielgiančių. Bet 
jei yra, tai kažin ką jie ma
not Ar jie mano, papildą 
vagystę? .Tuk faktiškai to
kie papildo vagystę. Lygiai 
papildo vagystę tie, kurie 
bilų neužmoka. Na, o rei
kia atsiminti, jog velykinės 
Paikas baigias gegužio 3 0d. 
Kam likosi ant sąžinės?

K. 
O. 
U. 
F. 
U. 
A. 
J. 
J. 
j;
J.
K. 
p. 
K. 
M. 
A. 
M. 
M.
O. Aukštikalnlutė. 
J. Uždavinis, 
J. Roželė. 
F. Žukauskas. 
J. Motiejūnas.

kp., Montello, Mass.
J. Saladonis, 
T. Kubilius, 
Kun. J. švagždys. 
Ona M. Kašėtaitė. 
Richardas Jarmalavičius, 
Vincas Genevičius,
Jonas čiunls. 
Petras Komlčins, 
Julius Dravinskas, 
A lėks. Kodelis. 
Vincas Miliauskas.

3 kp., Norwood, Mass.
.Tonas červokas. 
Kun. V. Taškunas, 
Petras .Tnkštls. 
M. Tamulionls. 
Leonas Btažonts. 
A. Marankevlčius, 
M. Tarutis. • ~
V. Grudrtiskas. 
A. Ranuškevičins,

4 kp., Athol, Mass. x
P. Paliulis, 
A. Černiauskas,

2

Gudiškis, 
Preikšą, 
žiuklutė, 
čelkis, 
Skužinskas, 

M. Judeikiutė, 
Aeota Sunelaičiutė.

10 kp., Brooklyn, N. Y.
K. Buidonis, 
P. Pronca, 
G. Gelusevlčlus, 
A. Vltkunas. 
M. Savickas. 
V. 
O. s.
K.

11 kp., Brooklyn, N. Y.
A. 
A. 
J. 
A. 
A.

Tamošaičiutė, 
Ančiutė. 
Bivainls, 
Vertelienė.

Drabišius, 
Lukoševičius, 
Petokas.
Misiūnas, 
Dimta ,

P. Mnlevičia, 
L. Simutis, 
Antanas Sertvietis. 
Ona MatulaiČiutė, 
Alena Karvolienė, 
Juozas Juškevičius, 
Antanas P.cevičlus. 
Jonas Noreika. 
Antanas Sneičkus. 
Motiejus Petkus. 
Domininkas Blgauskls,
J. Raudėkiutė.
T. KUmstenskienė.

18 kp., Philadelphia, Pa.
v.
K. Drlža 
K. Vaite 
J. 
J. 
P. 
P.

Mnlfluakfta,

Vaitekūnas, 
Poniški*. 
Stndslnikas, 
Stočkus. 
Statkus,

■ r

M. Juškattskas, 
O. Stepulalčiutė, 
B. Paulauskas, 
J. Tiškus, 
Pr. Sadauskas, 
A. Skarulis, 
Kaz. Skarulis, 
Adolfas Kelneris, 
Ignas Navickas, 
Antanas Kašalynas, 
Petras Jūrgelas, 
Antanas žimkus.

kp., Chicago, I1L
A. Nausėdienė, 
M. Gurinskaitė, 

Mišeikis, 
Stasiūnas. 
Būras, 
Fabijanskis, 
Kasinskas, 
Mickeliunas, 

Kaz. Važnonis, 
Jonas B, Dimša, 
Ona Starbaitė, 
Juozas Mikšis. 
Karalius Tvarkunas, 
Jurgis Kailiukaitis. 

kp., Baltimore, Md.
J. 
A. 
z. 
v. 
p. 
v. 
u. 
u.

J

34

36

38

kp.,

kp.,

s. 
p. 
K. 
J.
N. 
A.

kp.,

kp.,

kp.,

kp.,

S. Vasiliauskas, 
Ramoška, 
Mažeikienė, 
Matuti.įčiutė, 
BuločiUa".
Giedraitis. 
Bernaič>utė.

’. Daniiieiiė.
Vladas Baitsajunas, 
Juozas Pekns.
Tarnas Žukauskas, 
A. ^Savickiutė,
Juozas Burkus. 
Vincas Skirpstas, 
Antanas Dzindzielietas. 
Kazlys Zinkevičius. 
Juozas Pautienius. 
.Tonas Survilas, 
Marė Šeškiutė.
Pijus Marma.
Wilkes-Barre, Pa.
S. Grikietis.
Pittston, Pa.

A. J. Kizis,
Pr. Varanavičius, 
Kun. J. Kasakaitis, 
K. Dambrauskas, 
P. Kizevičius.
J. Rinkevičius,
Hvde Park, Mass.

Simonas Markauskas.
B. Balčiūnas, 
M.
O.
P. 
A. 
F.

Jonas natom,
Antanas Zubkus, . 
Petras Petraitis, 
Juozas Kuncevičius.

54 kp., So. Manchester, Conn.
Z. Jakaičiutė, 
Ona Alenskaitė, 
Ant. Balčiūnas, 

. Pov. Vasiliūnas,
Jonas Alenskas,
L. Mikalauskas.
DuBois, Pa.
Ad. Babarskas, 
T. Valiūnas, 
Ant. Kvedaraviče, 
Ad. Baliutis, 
Juozas Pilvalis, 
Jurgis Raulinaitis, 
Antanas Vaikšnoris, 
P. Vailionis, 
Pranas Babarskis, 
Martinas Janinas. 
Hudson, Mass.

Ig. Jankevičius, 
Jonas Tamošiūnas, 
Mikolas Klukas, 
Pranas Tukašauskas. 
Chicago, IU.

Iz. Raškauskas, 
K. Zaromskas, 
F. A. Barsis, 
Aleksandra Rakauskas, 
Adomas Bsnis.

Chicago Heights, UI.
P. Eitutis.

Chicago, III.
J. 
J.
J.
K. 
J.
J.
Racine, Wis.
St. Urlonas. 
T. Zezminskas, 
Ant. Vaičiūnas,
M. Masiuiiutė. 
A. Zizininskiutė, 
Juozas Kreismontas, 
Paulina Mockaitė, 
Adomas Karaliūnas, 
Pranas Kontvainis.
Akron, Ohio.

K. Tamošauskas, 
Vincas Makarevičius, 
A. Glineckis,
J. Apšiega, 
Motiejus Marcinkevičius, 
Antanas Valantiejus. 
Nashua, N. H.
L. Nadzeika,
K. Nadzeika, 
Ant. Utka. 
J. Kisielius,. 
Kun. L. Tylia, 
Jonas Overka, 
Antanas Sabaliauskas, 
Zigmas Baublis, 
Jonas Križius. 
Struthers, Ohio.

Kaz. Stupinkevičius, 
P. “ 
T.
N.
M.
Albany, N. Y.
J. Kamarauskas, 
St. Vaičiūnas, 
A. Jakaitis. 
Jonas Aviža. 
Stasys Augustinaitis, 
Marė Meldažius. 
Antanas Dzikas, 
Veronika Jončis, 
Zofija Lapienė. 
Juozas Ambrozas. 
Dayton, Ohio.
Kaz. Tamašauskas. 
Juozas Dulskis. 
Lawrence, Mass. 
Stasė Adomaičiutė, 
Aug. Pavilonis. 
Paulina Kupriutė. 
August. Janulevičius, 
Jonas Nenartonis, 
Petras Raznauskas.

, Rochester, N. J.
A. Timkunas, 
Jonas Dirsa. 
Juozas šūkis, 
Juozas Kovas, 
Simonas Steponaitis, 
Vladas Pikunas. 
Vincenta Paliukiutė, 
Konstantas Kairis, 
Juozas Rickis, 
Antanas .T. Stukas,
J. Braknis.
Z. Griškevičius, 
P. Rajeckas, 
Feliksas Pranckunas, 
Teodoras Palaikis, 
V. Uzdila.
Izidorius Vilimas, 
Juozas Černius, 
Juozas Dūda. 
Detroit, Mich.
Kun. F. Kemėšis, 
Povilas šarkauskas. 
Konstantas Grigaliauskas, 
Juozas šalinis, 
Vincas Adomaitis, 
Vincas Mitkus, 
P. A. Drukteinis, 
Zigmas Kundrotas, 
Pranas Randelis. 
Antanas Juodvalkis. 
Linden, N. J.
K. Janulionis, 
Mikolas Tamosevičius, 
Juozas Katinas. 
Feliksas Gutauskas, 
Juozas Gutauskas. 
Pranasb Kanktavičius. 
Juozapas Marcinkevičius, 
Rokas Rudis. 
Westville, UI. 
Jonas Zebris, 
Jonas Vilkauskas. 
New Jersey, N. J. 
Antanas Paulinis, 
Jurgis žvirblis, 
Mateušas Skevalas, 
Liudvikas Smltras, 
Vincas šadaltis, 
Kazys Linkaitis. 
Viktoras Račkauskas, 
Boleslavas šlelvys. 
Romaldas šiabčiunas. 
D. Kevlls. 
Juozas Tyla.
Mikolas Stanionis, 
S. Šimkūnas, 
K. Krapelis, 
D. DeguTIs. 
Juozas Brelevičia. 
Petronė Knzlauskiutė. 
Waukegan, UI

B. Anstlniutė. 
Philadelphia, Pa. 
Juozas čikotas. 
Pranas Pnlraa 
Greenfield, Mass. 
Antanas K ved a ris. 
KentMha, Wis. 
Povilas Andriulis,

55

56

i

I

kp.,

kp.,

57 kp.

59

60

kp.

kp.,

63 kp.,

64 kp.,

Ramanauskas, 
Puodžiūnas , 
Makaris.
Račkauskas, 

Pivariunas. 
Jagminas.

Vladas Ališauskas, 
Juozas, Steponaitis, 
Povilas Bartkus, 
T iucas Ališauskas, 
uonas Dabašinskas, 
Petronė Savickaitė, 
Juozas Karbauskas, 
Salomėja Vaičiūnaitė, 
Ona švelnaitė, 
Stanislovas Ralys, 
M a r. joną Nemeikšaitė.

81 kp., Amsterdam, N. Y.
Vladas Rusilas. 
Jonas Varnas, 
Pianas šlaveikis, 
Petras Vinckus.

83 kp., Perth Amboy, N. J.
Kazys Maslauskas, 
Kazys Beiga, 
Valentas Vabikas. 
Leonardas Vabikas, 
Mikolas Makaveikas.
Monika Saksinskienė, 
Mikas Valavičius.

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)

LDS. 78 kp. mėnesiniai susirin
kimai būna visada pirmą nedėlią 
kiekvieno mėnesio, tuoj po su
mai, salėje prie bažnyčios. Se
kantis susirinkimas pripuola 6 d. 
birželio. Todėl nepamirškite at
silankyti ir naujus narius pakal
binti prisirašyti prie apšvietą 
skleidžiančios organizacijos.

P. P.

NEW YORK CITY.

LDS. 9 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą birželio 3 d. ketver
ge 8 vai. vakare Bažnytinėje sa
lėje. Kviečiami visi nariai pribū
ti, nes šis yra šaukiamas svarbus 
susirinkimas. Turime daug svar
bią pranešimą ir įnešimą ir kas- 
link geresnio susitvarkymo kuo
pos, nes daugumas narią atsili
kę su mokesčiais. Malonėkite vi
si pribūti ir naują nariu atsives
ti.

Savičienė, 
Tamošaitienė, 
Barisas , 
Kačėnas, 
Karpavičius.

Scranton, Pa.
Kun. J. Kuras, 
Petras Kantakevičius.
New Britam, Conn.

Agota Karaliūtė, 
Domininkas Pašilis, 
Antanas Tutlis.
Chicago, UI.

S. Cilinskas.
Pr. Smilgevičia.
J. Kazanauskas.
Bridgeport, Conn.

A. 
J. 
V. 
V. 
J.

65 kp.,

66 kp.,

Fin. Rast. K.

WATERBURY, CT.

Bukanas, 
Sąveiką. 
Skatikas. 
Baratinskas.

39 kp.,XX.

Tunas Liutkus. 
Jurgis Kuprevičius. 
Petras Vilkickas. 
Bronius Jlinkeviče. 
Hipolitas Ulčinskas, 
Antanina Žiukiutė, 
Jurgis Karčiauskas, 
Juozas Beržilauskas.
Elizabeth, N. J.

Tadas Bernotas, 
Vincas Jasinauskas, 
Stasys Vitkauskas, 
Pranas Rėklaitis. 
Petras Tamošauskas, 
Stasys Aika.
Martynas Baronas.
Paterson, N. J.

J. Renčialauskaitė, 
Juozas žilius, 
Petronė Zdanaitė, 
Vincas Rutkaitis, 
Juozas Sčervinski.
Chester, Pa.

J. Banevičius. 
L. Matošiunas, 
Povilas Simanonis.
Chicago, UI.

Jonas- Krasnauskas, 
Antanas Gridžiunas,
B. Lauraitis, 
Kaz. Balčiūnas, 
Vladas Kazakevičius, 
Andrius Poška, 
Teofilis Mačys, 
Pranas Navarauskas, 
Vincas P. Dovydaitis.

21 kp., Forest City, Pa.
C. Petrauskas.

22 kp., Brighton, Mass.
Stasys Dirsa, 
J. Dirsa. 
F. Rudokas,
A. Baužinskienė, 
Marijona .Turgaičiutė, 
St. Gailius.
B. Vaškevičienė,

* Juz. Janušienė. .
Anelė Virolynaitė, 
Bronius Bieliausls, 
Petras Kriaunis, 
Tamošius Kudarauskas.

23 kp., Rockford, UI.
Viktoras Gremba, 
P. Vaicekauskas.

24 kp., West Lynn, Mass.
J. Bakeris, 
A. Aleksa, 
Jonas Krugelis, 
Klem. Stočkus, 
Antanas Andrtuškevičia.
Chicago, UI.

Šimkus. 
Bajoriunas, 
Benaitė, 
Gumnlianskas, 
Bart kaitė.

16 kp.,

18 kp.,

19 kp.,

20 kp.

i

25 kp.,

27 kp.

I

Jasinskaitė, 
Sauvaitis, 
Mekionis. 
Zalubienė, 
Petkevičius.

M. Gardinauskienė, 
Sanvaitis. 
Miliauskiutė, 
Jakeliunas.
M. Mickėnas,

67 kp.,
neužsimo-

28 kp.

j.
K. 
A.
.T.
z.
Ant Grisius, 
St šimulis.
Jonas Naujalis, 
V. Stankus.
Ant Ruikas. 
Jonas Smolskis, 
Kasparas Jodelis,
J. Januška. 
Pr. Kuprionis, 
J. M. Juška,
Jonas Vilimas, 
Anelė Sasnausklutė. 
Ignas D. Opanonis. 
Jurgis žaukaitis. 
Kingston, Pa.
J. .Tonavičius,
A. Mltončius,
B. Žėkas.
M. Veiyvts. 
Petras Burba.
Kun. J. V. Tnčinra. 
Vincas Varaška.
New Haven, Conn.

J. Barasas.
L. Jogienė.

Į

J. 
O. 
J. 
M.
Jonas Ramanauskas,
Juozas Pocius, 
Petras Kauneckis. 
Aleksandra Meškauskas, 
A. Poškevičius, 
Adomas M i klonis. 
Easton, Pa.

Antanas Kazlauskas, 
Stasys Audinis.
Ansonia, Conn.

A. Gudžiūnas, 
V. šauki is. 
Petras Sabui is. 
Antanas Kubilius. 
Kazys Navakauskas, 
Antanas Kosis.

kp., Poąuonock, Conn.'
T. Rudokas. 
Ad. Muleronka, 
Kaz. Juzėnas.

47 kp., Pittsbnrgh, Pa.
Jonas Blažaitis.
Cicero, UI.

Juozas Mozeris, 
Feliksas Strelčiunas, 
Jonas Budreikis, 
Petras Jakštas. 
Kleopas Mikalauskas, 
.Tonas Kaikaris, 
M. Dambrauskas, 
.T. Dalnelis.
Marijona Valančienė, 
Kaz. Kavaliauskas, 
Jurgis Povilonis, 
Vladas Bukauskas, 
Pranas Statkus. 
Collinsville, UI.

Bem. Stumbras, 
Antanas živaitis. 
Cleveland, Ohio.

Jurgis Kuzas. 
Juozas Januška. 
Mik. Palilionis. 
Juozas šūkis. 
Petras Ambraziejus, 
Mart. Ardzljauskas. 
Jurgis Emužis, 
Adol. Ivinskas. 
Pranas Dagllaitis, 
Kazys Mlsevičia. 
Ona Bikenaitė. 
Juozas Bazavlčius, 
Pijus Brazaitis.
U. Karpavičiūtė. 
Jonas Kanaverskis, 
Adomas Slavinskas, 
Vladas Černiauskas, 
Antanas Kunigiškis, 
Kaz. Vasiliauskas, 
Mot. Draskevlčlus, 
O. Mlliukiutė. 
Morta Karazlejutė, 
Jonas čerkezas, 
M. Palionis. 
Petras Dekšnis. 
Antanas Montvila,
V. Malinauskas, 
-T. Vaizmužls. 
K. Salmonas, 
T., Dubickas. 
Jurgis Smičius. 
Petras Jacka. 
T. Laučius. 
Vincas Gudinąs.

53 kp., Homestead, Pa.
Petras Adomaitis. 
R. Bražinskas. 
J. Joncta. .. 
VI. Dimša. 
J. Kucinkonis. 
A. Tnmnsonls. 
Juozas Gataveckas,

40

43

44

49

50

51

kp.,

kp.,

kp.,

kp.,

kp.,

69 kp.,

70 kp.,

71 kp.,

72 kp.,

75 kp.,

76 kp.,

77 kp.

78 kp.

79 kp.

80 kp.

Gegužio 25 d. LDS. 5 kp. turė
jo susirinkimą. Išduota raportai 
ir perskaityta laiškas iš centro. 
Kuopa nutarė labiau prižiūrėti 
užsimokėjimą ir apie
kančius pranešti centrui, kad su
spenduotą arba išbrauktu. Pas
kui vienas streikuojantis narys 
atsišaukė pašelpos iš streikierią 
fondo. Išrinkta komisija ištirti 
jo padėtį. Paskui svarstyta apie 
įsistei girną informacijos biuro, 
kuris duotą žinią norintiems at
vykti šin miestan ir patarnauti 
jau atvykusioms. Nutarta greitu 

tą padaryti. Nutarta va- 
į apskričio išvažiavimą.

Rep.

laiku 
žiuoti

WATERBURY, CT.

streikas netik nepasibaigė,Čia
o dar-gi platinasi. Gali visos dirb
tuvės sustoti. Dabar jau nedaug 
dirbtuvią tedirba.

Kitą miestą darbininkai tene- 
apsigauna, tenevažiuoja čia dar
bo ieškoti.

LDS. kp. koresp.

CLEVELAND, OHIO.

Kemėžiai išauklėjo du sūnus ir 
dukterį tikrai lietuviškoje kata
likiškoje dvasioje. Gegužio 23 d. 
parengė iškilmingą vakarėlį duk
ters gimimo dienoj. Buvo susi
rinkęs gražus būrelis jaunimo, 
daugiausia iš Bažnytinio Choro. 
Taip-gi dalyvavo gerb. kun. V. 
Vilkutaitis, p. J. Čižauskas ir ki
ti vietos veikėjai.

P-lė M. Kemėžiutė narė L. Vv- 
eią 25 kp., gera dainininkė ir pia
nistė. Taip-gi jos brolis Jonas 
vvtis, dainuoja prie choro.

A. J. K.

PHILADELPHIA, PA.

Marijos Magdelenos dr-ja prieš 
10 metą buvo akylus ir abi pu
si labai nesutiko. Apgailėtinas 
buvo stovis. Gegužio 16 diena 
buvo laiminga ir abi pusi susitai
kė. Didi dėka prideri gerb. kun. 
Ign. Zimbliui už sutaikymą.

O. K.

NIAGARA FALLS, N. Y

Nuo geg 17 iki 21 d. buvo mi
sijos šv. Jurgio bažnyčioje. Per 
tris dienas mūsą klebonas kun. 
Vaieiekauskas darbavosi, kad 
kuogeriausia žmonėms patarna
vus.

J. L.



ROCHESTER, N. Y.

J. A. Karalius.

LAWRENCE, MASS.
I

Gaila ir Gerai.

Reporteris.

——— J —tf   ,

talikai laikys šventą kunigėlį tie-, taip skamba:

Boston Post, 15 geg. turėjo šitą 
žinutę antgalviu: “Polish Church 
Pastor Fugituve From Justice”. 
Lietuviškai išverčiant žinutė ši-

Liėtuvią nezaležninkų bei tautiš
ka bažnyčia virto polska 

bažnyčia.

Lenką nezaležninkas apsi
vogė.

Štai kaip ši agentūra patarnauja visiems, kurie perka namus ir farmas per šį ofisą:
1. Pirkėjui išrenka ir prirodo kogeriausią namą arba farmą už pigiausią prekę, kuris atsimoka nemažiau kaip 20 nuošim

tį ant įneštą pinigą. Tai reiškia, kad jūsų pinigai tris kartus greiičau augs negu bankoje.
2. Parūpina paskolas arba morgičius ne tik ant pirmą morgičią, bet ir ant antrą morgičią už 7 nuošimtį ant 3 arba 5 me

tą ant lengvą išmokės čią.
3. Apdraudžiam (inšiūrinam) namus arba rakandus nuo ugnies.
4. Pamariam kaip namas reikia apžiūrėti, kad jis būtą vertas daugiau pinigą parduodant.
5. Išrendavojam kambarius, sulyginam rendas pagal dabartinią laiką ir taip toliaus.

Viršminėtą patarnavimą suteikiam dykai vissiems žmonėms, kurie pas mus kreipiasi. •

IŠMAINOM NAMUS ANT FARMŲ ARBA FARMAS ANT NAMŲ.

SPECIALISTAI ANT APIPREKIAVIMO MŪRŲ, NAMŲ IR FARMŲ.

Kreipkitės į šią agentūrą dėl teisingo patarnavimo pirkdami namus arba farmas.

V. A. JENKINS, YRA SANRYŠYJE SU KELIOMIS DIDELĖMIS FINANSINĖMIS KORPORA
CIJOMIS, TODĖL LABAI LENGVA GAUTI PER MUS PINIGAI ANT PIRMO ARBA ANTRO MOR- 
GIČIO.

VINCENT A. JENKINS.

VINCENT A. JENKINS,
REAL ESTATE, INSURANCE, MoRTGAGES.

Tai bo t Buiiding, 395 Broadway, South Boston, Mass
F. A. ZALESKAS,
M. P. KARBAUSKAS,
J. MARKŪNAS,
V. J. STASZEVICZ—-N0RW00D, MASS.

Ų BALTIMORE, MD.

Mūsij klebonas J. Lietuvninkas 
labai trokšta puošti ant didžiųjų 
švenčių altorius. Taip baltimo- 
riečiai džiaugėsi ant Kalėdų gra
žiausia Betlejos stainele, ant Ve- > 
lykų, Viešpaties grabu ir prisi
kėlimo stovyla, dabar, ant šv. 
Sekminių altorius buvo išpuoštas Į 
kvepiančiomis raudonomis rožė- j 
mis, lemputėmis raudonos spal
vos, taip-pat žvakėmis.

Rūpesniu klebono J. Lietuvnin
ko suvesta naujausio išradimo ga- 
zo šilumos į bažnyčią, kas daug 
parankiau ir šilčiau už anglių ši
lumą. Taip-gi nauji vargonai už
sakyti, bet p. Radzevičius priža
dėjo ant Verbų sekmadienio pa
būdavote, o jau ir sekminės pra
ėjo ir da Radzevičiaus su vargo
nais negirdėt. P-nas Čižauskas 
su Vyčių choru buvo prisirengęs 
bažnytinį koncertą ant pašventi
nimo naujų vargonų, bet turėjo 
pasilikti ant toliaus.

Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
skyrius apmirė, neteko energijos, 
turėdami nesmagumo su Lietuvos 
kareivių dovanomis, kurias cent
ras taip karštai užragino. Sky
rius šoko į darbą ir j porą dienų 
buvo $500.00. Bet kad nebuvo 
galima gaut greit dėžučių, tai vi
si rankas nuleido ir mano, kad 
centras dirba be apsirokavimo. 
Taip-pat ir Misijos nariai Lietu
vos paskolos bonus paskelbė ga
tavais, o ketvirta savaitė Misija

P. J. RŪTA,
J. JAKUBAUSKAS, 
J. WAYGONAS,

Tek So. Boston 2341
F. J. KALINAUSKAS, 

VEDĖJAS MUSŲ LEGALIŠKO DEP’TO.

] neatsiunčia nei vieno bono. Vi- 
• suomenė nerimauja, o socijalis- 
tams gera pjūtis. Jau antru syk 
Bimbą parsikvietė paniekyt Lie
tuvos valdžią ir Misiją, tai dabar 
visoki paliokų agentėliai tik šo
ka iš džiaugsmo.

Lietuviai atsimetėliai nuo Ka
talikų Bažnyčios vartosi čia vi
sokiom pusėm. Bet nieko negelb
sti. Neina jų tas varteliojimasi 
geryn, bet vis blogyn. Kaip pa
vasarį žemaičių karvė įpuolusi į 
prūdą kas sykis vis gelmėn neria
si. Sukurstyti nabagėliai kvietė 
Bužinskus, pasidavė po Mackia- 
vyčiu. Nebgerai. Prisirašė prie 
Kunigaikščio. Bolševikams vieš
pataujant pasidavė po kareiviu 
Šleinių. Dabar jau paskutinį ko
mediją aktą padarė — prisirašė 
prie lenką nezaležninką per ją 
vyskupą Hodurą Scrantone. Tai 
bent istorija naujos bažnyčios!

šlykštesnių juokų jau niekas 
pasaulyje nebgali padaryt kaip 
Lawrence’o lietuviai atsiskyrėliai 
nuo katalikų. Pirmiau jie šaukė 
kad jiems šv. FraneiŠkaus bažny
čioje nebuvo patektinai pamaldų, 
dievotumo ir tt. Tai jie tik norė
dami būti religiškesni, Rymo ka-

siog iš Rymo. O toksai kunigėlis , 
buvo Stanislovas Mickiavyčius, 
kurs tankiai sakėsi esąs ne tik iš 
Rymo, bet nuo paties Dievo. 
Jiems buvo prirodyta neturėjimą 
ten jokios tikybos-religijos. Tuo
met jie, sandariečių pakreipti, 
pradėjo vadintis tautiškais kata
likais. Todėl ir ant kirkė turi pa
rašą: “Lietuvių Tautos Bažny
čia”. Jų darbai privedė juos 
prie pajuokos visų. Taip kad jie 
viešai prisipažino, kad jie yra ir 
ne lietuviai, prisirašydami prie 
lenko Hodoro valdžios. Kuomet 
— kuomet buvo lietuviui išdavys
tė vienytis su lenkais — dabar gi 
tai kriminališka pardavystė yra 
šiame momente prirašyti parapi
ją lenkams. Čia tai jau despera
cijos veikmė.

Nabagėliai Lawrence’o atska- 
lūnėliai išsižadėję katalikystės, 
pardavę lenkui Hodorui lietuvys
tę, kuomi gi jie dabar besivadins. 
Vienas jiems dar liko — bolševiz
mas. Katalikais jau jie seniai nė
ra. Tautiškais jie nustojo būti 
tapę Hodoro pasekėjais Nelai
minga jų klampynė. Žus joje 
ne vienas.

“Lenką bažnyčios klebonas 
pabėgėlis nuo teisybės.

“Manchester, N. H., geg. 14 — 
Kun. Steponas Plaza, klebonas 
lenkų bažnyčios po vardu šv. 
Kryžiaus, yra pabėgėliu nuo tei
simo už pasiėmimą $15,000 baž
nyčios pinigų, kaip sako pavieto 
advokatas, Timotejus F. O’Con- 
noris. Sis kunigas, kurio parapi
ja nepriguli prie Rymo katalikų 
vyskupo bei diecezijos, buvo ser- 
gėjama apskričio šerifo. Tuom 
tarpu parapijos knygos buvo per
žiūrimos. Bet jis apgavo sargą ir 
pabėgo seredos vakare.

“Knygų peržiūrėjimas tapo pa
reikalautas parapijonų, kurių bū
ta susirinkusių 1000. Knygos bu
vo nežiūrėtos per penkis metus”.

Kun. Plaza buvo tai herezijos, 
nezaležninkystės įsteigėjas Man- 
chesteryje, N. H. Jis yra buvęs 
Manchestervje prie lenkų Rymo 
katalikų klebono už vikarą. Lai
kui bėgant jis labai ištvirko. Ža
da jo klebonas jam pasakė negir
tuokliauti ir naktimis nesivalkio- 
ti, jis užpyko ir pasiryžo savo 
kleboną pafixowata. Pasiguodė 
kaip kuriems parapijonams kad 
klebonas jį varžo, neleidžia jo 
veikt su žmonėmis ir tautiškai, 
kad jis būtų pats klebonu, tai jis 
žmonėms kitą pasaulį čia padary
tų. Tuoj žmonės pradėjo “storo- 
tis” jam klebonijos. Pirma va
žiavo pas vyskupą ir prašė kad 
senąjį kleboną iškeltų, o jaunąjį 
vikarą paliktų Manehesteryje 
lenkų klebonu. Čia nieko nelai
mėję, sutvėrė kitą parapiją ir pa
darė kuniPlazą savo klebonu.

Vyskupas liepė Plazui eiti į sa
vo vietą vikarauti. Jis pasipurtė 
ir sutvėrė “tautišką” bažnyčią, 
kurios dabar praleido penkioliką 
tūkstančių dolerių. O tai naujas 
žmonėms pasaulis!

Iš pradžių Plazui vyko Man- 
chester’io polanderius vylioti. 
Išstatė mūro bažnyčią, kleboniją, 
net ir mokyklą. Ir jis šu savo 
apgautaisiais manė Rymą perga
lėsiąs. Bet ne taip įvyksta kaip 
ištvirkėliai mano. Rymo bažny
tėlė nors maža ir medinė buvo ir 
tebėra — stovi kaip nepajudina
ma uola. Plazo (taip vadinamo 
gero ir nuskriausto vikaro) ap
gauti žmonės grįžta į ją ir persi- 
prašinėja senojo klebono. Toji sy
kį apleista lenkų bažnytėlė lūžte- 
lūžta nuo žmonių daugybės. O 
Plazo mūrai pastatyti tušti! Ir 
matydamas savo galą pradingo su 
žmonelių didžiu turtu — $15.000. 
Nebūtų dyvo kad šisai Manches- 
terio herezijos įsteigėjas iš įmoi- 
nacijos ir galą sau pasidaryti, 
kaip Judošius, kad pasidarė galą 
pardavęs už 30 sidabrinių. Ir 
šiam Plazui pritinka Jėzaus žo
džiai ištarti į Judošių: “Geriau 
tau būtų buvę kad tu nebūtūmei 
gimęs”. Šitie žodžiai liūdi ja šio 
dvylikto apaštalo amžinąjį pra
puolimą.

IM. Braškaitė, pritariant smuiku 
R. Sarapui ir pianu p-lei E. Braš- 
kaitei; eiles, “Kareivio Vargai” 
pasakė p-lė O. Vaitkaitė; kvarte
tas, “Eisiu mamai pasakyti” — 
A. Petrauskaitė, O. Puščiutė, J. 
Majauskaitė ir P. Tamošiūnaitė; 
duetas, “Visur tylu — p-lės A. 
Vyšniauskaitė ir E. Tamošiūnai
tė; solo, “Pamylėjau vakaar” — 
p-lė P. Tamošiūnaitė; solo, “Kur 
bakūžė samanota” - E. Tamo
šiūnaitė. Taip-gi nemažai sugro
jo muzikos šmotelių E. Braškaitė 
ir R. Sarapas; jie pritarė visiems 
dainininkams. Kalbėjo vietiniai 
veikėjai V. S. Matulis ir J. A. 
Gailiūnas.

Pelno nemaaži liko.
Gegužio 23 d. kalbėjo gerb. 

kun. Petraitis L. Raudonojo Kry
žiaus reikalais. Aukų surinkta 
$200.

ATHOL, MASS.

Vakarienė.

Šv. Onos dr-jos vakarienė įvy
ko 18 d. geg. ir visais atžvilgiais 
nusisekė. Programas buvo se
kantis: Solo, “Ilgu ilgu” — p-lė

Primicijos.

Kun. Jonas M. Bakšys laikys 
pirmas šv. Mišias geg. 30 d. Tai 
pirmos tokios iškilmės pas mus — 
Atholyj.

Vargo Mergelė.

Yra čia socijalistas, kurs sako
si Petrogrado universitetą lankęs 
ar baigęs. Gegužio 12 d. jis inė- 
jo pietų j valgyklą ant kampo St. 
Paul ir Lowell sts. Mergina, ką 
j stalus nešioja, pasakė, kad mo- 
nelninkas už 10 dienų skolingas. 
Tuomet užsigynė, sakė užmokė
jęs. Tai atėjo barkeeperis paėmė 
svieto lygintojui už kalnieriaus ir 
per duris. Tai matot, koks tai 
biaurus tasai kapitalistiškas surė
dymas.

Lietuvis kr. ~ oi vis.

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

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

PAGEDĖLYJE, GEGUŽIO-MAY 31 D., 1920
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SALĖJE,

26 LINCOLN ST., BRIGHTON, MASS.
Prasidės 2 vai. po pietą ir trauksis iki 11:30 vaL naktį.

Taigi Broliai Lietuviai ir Lietuvaitės seni ir jauni 
nepamirškite atsilankyti ant to linksmo balnus, nes yra 
užprašyta geri muzikantai iš Lietuvos sostinės Vilniaus. 
Griež lietuviškus ir angliškus šokius.

ĮŽANGA MAŽA.
jT'"" Kviečia Komitetas.
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Žemiau, dedamas pareiškimas Lietuvos Steigiamojo Sei
mo socialdemokratų atstovams buvo priimtas Cambridge’io 
lietuvių prakalbose, katalikų vienybės surengtose gegužio 17 
d. bažnytinėje salėje ir pasiųsta per Seimo sekretorių Natke
vičių. Patartina šį pareiškimą iškirpti, pasirašyti ir siųsti 
Seimo sekretoriui. Tenueina tų pareiškimų kuodaugiausia. 
Jei susirinkimas jį užgiria, tai reikia tą pridėti.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO SOCIAL
DEMOKRATŲ ATSTOVAMS.

jog teiksitės padaryti tuose reikaluose ata-

Teikitės, 
paraginti savo vienminčius išduoti atskaitą 
kurie įplaukė į socijalistų valdomą L. Šel-

Gerbiamieji:—
Sveikiname jus, kaipo atstovus dalies lietuvią tau

tos garbingame Lietuvos Steigiamajame Seime.
Jūs, kaipo legislatoriai, pripažinsite, kad piliečiai 

turi tam tikras-teises ir pareigas. Demokratiją pripažįs- 
tantiems žmonėms aišku, kad visu teisės turi būti lygios 
ir nei vieno teisės neturi būti varžomos. Bet kartu aišku, 
kad piliečiai turi ir pareigas, nuo pildymo kurią nei par
tijos, nei niekas kitas neprivalo išsisukinėt. Kalbant a- 
pie piliečiu teises, neturi būt užmirštos ir pareigos. Pa
reigu našta neturi kristi vien ant piliečių dalies. Parei
gų pildymo išsisukinėjimas negali būti toleruojamas.

Kariaujanti už neprigulmybę Lietuva teisėtai ir tei
singai laukė ir laukia iš Amerikos lietuvių paramos toje 
kovoje. Amerikos lietuviai ėjo talkon kovojančiai už sa
vo teises, už neprigulmybę Lietuvai. Bet kurie Ameri
kos lietuvių ir kaip dėjosi prie tos kovos? Didžiojo ka
ro pradžioje Amerikos lietuvių pirmiausia rūpintasi a- 
pie nukentėjusių dėl karo sušelpimą. Bet daugelis jau 
karo pradžioje pramatė, kad atėjo Lietuvai proga laisvės 
ingyti. Todėl jau pradžioj pramatyta, kad reikės lėšų 
ir paramos lietuvių politiškai akcijai. Vėliau pasirodė, 
kad taip maniusių neapsirikta. Karui vis tęsiantis, lie
tuvių tautoje gimė neprikltusomos Lietuvos idėja. 
Didžiuma Amerikos lietuvių džiaugsmingai tą idėją pri
pažino ir dėjosi prie jos kūnijimo. Ką darė tuo tarpu 
Amerikos lietuvių socijalistai? Nuo pat pradžios jie nie
kino lietuvių akciją diplomatijoje ir veikimą už Lietu
vos neprigulmybę. Sakė, kad Amerikos lietuviams rei
kia žiūrėti, ką Lietuvos lietuviai pasakys Lietuvos liki
mo klausime. Pagalios paaiškėjo, jog Lietuvos lietuviai 
stoja už neprigulmybę. Ir tuomet Amerikos .socijalistai 
nestojo už neprigulmingą Lietuvą. Galop lapkr. 2, 1918 
“Darbininkas” perspauzdino iš Lietuvos socialdemokra
tų laikraščio “Darbo Balsas” straipsnį antgalviu “Lie
tuvos neprigulmybę ir mūsų žmonių nuomonė apie ją”. 
Nors iš to straipsnio aiškiai matėsi Lietuvos socialdemo
kratų nusistatymas už Lietuvos neprigulmybę, bet 2- 
merikos socijalistuose nei po to neprigijo neprigulmingos 
Lietuvos idėja ir ikišiol jie dar senojo nusistatymo tebsi- 
laiko. Yra keista, kad laukiame Suvienytų Valstijų ir 
kitų viešpatijų vyriausybių Lietuvos pripažinimo, o tuo 
tarpu jos dar ne visi savieji pripažino.

Šiuomi, gerbiamieji, prašome daryti intaką į savo 
vienminčius Amerikoje. Prašome paraginti juos pripa
žinti nepriklausomą Lietuvą.

Atvykus Amerikon Lietuvos Misijai ir pradėjus kam
paniją už Lietuvos Laisvės Paskolą, Amerikos lietuvių 
socijalistai stojo prieš tą paskolą. Kadangi Lietuvos so
cialdemokratų partija dalyvavo steigime Lietuvos nepri- 
gulmybės, dalyvavo jos ministerių kabinete, kadangi dar 
bar dalyvauja Steigiamajame Seime, sudarant grupę Lie
tuvos Valstybės legislatorių, tai mes netikime, kad jūs 
užginsite savo vienminčių amerikiečių nusistatymą Lie
tuvos neprigulmybės klausime ir negativišką atsinešimą 
į Lietuvos Laisvės Paskolą.

Dar vienas dalykas. Didžiojo Karo pradžioje įsi
steigė keli fondai šelpti nukentėjusius dėl karo lietuvius 
ir remti politišką akciją. Tąsyk New Yorko Seime, kur 
formaliai dalyvavo socijalistai ir tautininkai, buvo įsteig
tas L. Šelpimo Fondas su griežtu pažymėjimu, kad jin 
^įplauksiantieji pinigai bus naudoti tik labdaringam dar
bui—šelpimui nukentėjusių dėl karo. Tas Fondas liko 
Amerikos lietuvių socijalistų rankose, nes tautininkai 
nuo jo atsimetė. Tan fondan žmonės suaukojo kaip spė
jama apie $50.000. Paprastai fondai duoda atskaitai ka
da, kaip ir kam pinigai sunaudoti. L. Šelpimo Fondas 
ikšiol neišdavė atskaitos iš surinktų pinigų, 
gerbiamieji, 
iš tų pinigų, 
pimo Fondą.

Vilimės,
tinkamus žingsnius.

Su pagarba,
J Pasirašo)
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MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS.
MONTELLO, MASS.

LIEPOS-JULY 5,1920 KVARAGIEJAUS UKĖJE, N. CARY ST.
Lietuvių R.-Katal. Federacijos 9 skyrius Montello, Mass. sutelkė geres

niąsias organizuotas ir pavienias Brocktono-Montellos 
rengti didelį, smagų ir naudingą išvažiavimą.

Sudaryta yra labai įvairus programas, kurs turės labai linksmai užimti 
publiką, kurią ir kviečiame iš visos Naujos Anglijos, 
nuo 9 vai. iš ryto.

Bus visokių žaislų: base bąli, lenktynės, bėgimai ir kiti kitokiai. Atsižy
mėjusiems žaisluose skiriama yra paskirstyti iki $200. Suaugusieji pirkdami 
tikietus už 35c. gali laimėti auksinį $5. Išpildžius visą programą bus šokiai, 
prie puikaus orkestro ant naujų grindų. Pašokusiems iki valiai galima bus 
gauti ir užkąsti ir atsigerti.

Pelną nuo išvažiavimo skiriame naujos bažnyčios statymo pagreitinimui. 
Tikslas gražus, todėl ir publikos gražios tikimasi.

Vieta yra daug puikesnė negu pereitą metą. Pereitą metą mes negalėjome 
užganėdinti publikos, nes lietus užkenkė. Tad šį metą, mes padėsime visas 

pajėgas, kad atsiteisti publikai ir visus užganėdinti. Tai-gi širdingai užkvie- 
čiame visas apielinkės kolonijas koskaitlingiausia atsilankyti.

Užkviečia RENGĖJAI.

* i

lietuvių pajėgas su-

Išvažiavimo pradžia

PIRKIT LIETUVOS BONUS!

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo.
ŠUTAI.I’INA savyje daug rašalo.
NEBĖGA—Siunčiame per paštų ir espresu į visas 

šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios.

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna 
negalės lygintis—be kratymo pirm pradėsiant.

.Tų kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 
$3.00, $3i50, $4.00. $5.00, $5.50, $6.00 ir augščiaus.

Pirk dabar I Mums ir mes už kiekvienų plunksnų 
garantuojame.

“DARBININKAS”
244 W. Broadway, Boston 27, Mass.
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Viso pasaulio žinios tel
pančios “Darbininke” pa
tenkina kiekvieną skaity
toją dėlto, kad jie žino, 
jog tai teisingiausios ir 
naujausios žinios.

Geras laikraštis yra tik
riausias prietelius ir va
dovas. Būk 
čiu—skaityk 
ką”

viską žinan- 
“Darbinin-
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Gerb. Klebonams parduosime su didele nuo
laida.

DABAR LAIKAS PIRKTI 
PIRMOSIOS KOMUNIJOS PAVEIKSLUS.

Mes ir šiems metams parūpinome puikių 
Pirmosios Komunijos PAVEIKSLŲ su at- 
spauzdintais tam tikrais žodžiais ir tuščiomis 
vietomis, kur galima užrašyti vardas, pavardė, 
vieta ir laikas ir parašui klebonui.

Reikalaudami kreipkitės:

244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.
“DARBININKAS”
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VISI ŽINOKITE, jog iš “Darbininko” galima gauti lai
kraščių iš Lietuvos. Už dolarinę gausite 20 ekz., už 50c. 
(stampomis) 10 ekz. žinokite, jog juose rasite labai indomių 
žinių.

PUIKI NAUJIENA AMERIKIEČIAMS! i
KNYGA APIE TVĖRIMĄSI S
LIETUVOS RESPUBLIKOS Sg

Išėjo iš spaudos knyga, parašyta Lietuvos Armijos vyresnio lei- 
tenanto Ladislovo Natkevičiaus, kurioje aprašoma kaip tvėrėsi Lietu- 
vos Respublikos ginti nuo užpuolikų (bolševikų, bermontininkų, vokiečių .Be 
ir kt.) ir kaip susitvėrė Lietuvos Armija-Kariuomenė. -

Knygoje plačiai aprašoma pirmos dienos tvėrimosi Lietuvos vai- 
džios. Knygoje yra arti 100 iliustracijų. Tarp tų randasi paveikslai 
Lietuvos prezidento A. Smetonos, Ministerių Pirmininko, pasižymėjusių ga 
karininkų ir puikūs reginiai visų dalių (artilerijos, raitelių, aviatorių, 
pėstininkų ir kt.) Lietuvos Armijos. Ne vienas čia gali užtikti ir savo 
brolių, sūnų ar pažįstamų Lietuvos bernelių-kareivėlių paveikslus.

Prie knygos yra pridėta rinkinėlis Lietuvos kariškų dainų su gai
domis.

“Lietuvos Kariuomenė” yra puikiai išleista ir didelio formato.
Tuoj aus pasiskubinkite nusipirkti, nes yra labai mažai atspausta 

ir jau baigiama išparduoti.
Popieros viršeliais kaštuoja $2.00 
Gražiais odos apdarais...................3.00
. Agentams duodame didelį rabatą.

Pinigus su užsakymais siųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
8TH AVENUE, NEW YORK CITY.294

inpngini iniafi^enEnianenJanBnj

IKI BIRŽELIO 30 TURI BŪT PARDUOTA
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Dėl vienos šeimynos 13 kambarių medinis 
namas ant Thomas Park. So. Boston'e. Vi
si įtaisymai (steam heat) dvi maudynės. 
Gražiausioj vietoj South Boston’e. Bandos 
atneša $120 { mėnesį. Parsiduoda už $4,700.

11) Ant Tliird Street, So. Boston, Mass. dėl 3 
šeimynų 17 kambarių medinis namas su vi
sais Įtaisymais ir piazais, randų atneša $68 
j mėnesį, kaina $6,400.
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LA-
“Darbininke” 

apart žinių telpa 
naudingų straip
snių, eilių ir tt.

“DARBININKAS” patenkina savo skai
tytojus dar ir tuomi, kad gaunamas paskirtame 
laike.

“DARBININKAS” tinka kiekvienam lie
tuviui ir lietuvaitei nuo paprasčiausio darbinin
ko iki augščiausiai pakilusio inteligento.

“DARBININKAS” yra, pirmoje vietoje 
darbo žmonių užtarėjas.

“DARBININKĄ” leidžia darbo žmonės 
susispietę į Lietuvių Darbininkų Sąjungą.

“DARBININKAS” eina 3 sykius į savai
tę: utaminkais, ketvergais 4 pusi., ir subato- 
mis 8 puslapių.

“Darbininko” prenumeratos kaina Suvienytose 
Valstijose arba Amerikoje:

Metams 3 sykius į savaitę.....................
Pusei metų 3 sykius į savaitę ........ 
Bostone ir apylinkėj 3 sykius į savaitę .

Į Lietuvą arba Užrubežyje:
Metams 3 sykius į savaitę................................ $5.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę.........................$2.75
Vieną sykį į savaitę metams.............................$2.50

Užsirašyk ir kitiems patark tą padaryti. 
Prenumeratą ir pinigus “money orderiu” 

arba čekiu siųsk šiuo adresu:

$4.00
$2.25
.5.00

“DARBININKAS,”
242-244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

12)
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2) Dėl 6 šeimynų 22 kambarių medinis namas 
ant 6th Street, So. Boston’e. Randų atne
ša $67 į mėnesį. Visi įtaisymai. Kaina $4.- 
900. Įnešti $1.000.

Ant F Street. So. Boston, Mass. dėl 3 šei
mynų 19 kambarių medinis namas su visais 
įtaisymai? ir piazais, randų atneša $64 į mė
nesį, kaina $7.500. Įnešti $2,000.

1)
3) Ant Rawson Street, South Boston, Mass. 14 

kambarių dėl 3 šeimynų medinis namas, gra
žioj vietoj. Randų atneša $50.00 į mėnesį. 
Parsiduoda už $4.600. Įnešti $1,000.

Farma Norfolk, Mass. ant Grove Street. turi 
70 akrų žemės. 15 aknj išdirbtos, 40 obe
lių 2 karvės, 1 arklys. 50 vištų. 1 kiaulė ir 
visokių farmos įrankių. Parsiduoda už $4.- 
500. Įnešti reikalinga $2.000.

4) Ant Adams Street, Dorchester, Mass. dėl 3 
šeimynų 18 kambarių mūrinis namas. Visi 
įtaisymai, furnace heat. Randų atneša $89. 
į mėnesį. Kaina $7,600. Įnešti $2.000.

2)

5) Ant Dorchester Street. So. Boston. Mass. dėl 
2 šeimynų mūrinis namas su 12 kambarių ir 
visais {taisymais. Furnace šiluma. Kaina 
$4.500.

Coneord Road. Vest Bedford, Mass. dėl 1 
šeimynos medinis namas su 7 kambariais ir 
80 akrų žemės. 40 akrų išdirbtos, o kita 
ganyklos, 2 arkliai, 10 kiaulių, visas šie
nas banėj ir visokį farmos Jrankiai, kai
na $9,500.

3)

6) Ant Marine Road. So. Boston, Mass. dėl
3 šeimynų 19 kambarių medinis namas, ran
dų atneša $72 į mėnesi, kaina $6.500.

Farma Hollston. Mass. 70 akrų žemės. 25 y- 
ra išdirbtos, o kita pievos. 1 mašina šie
nui pinuti. 1 plūgas. 1 vežimas. 100 obelių 
ir 10 kambarių medinis namas. 1 mylia 
(mile) j miestų, kaina $4,400. Įnešti $2,- 
000.

4)
7) Ant Hyde Park Are., Hyde Park, Ma.«s. dėl

3 šeimynų 14 kambarių medinis namas su 
visais Įtaisymais. Randų atneša $52. j mė- 
nesj, kaina $5.000. įnešti $1.000.

8) Ant Park Street. Dorchester, Mass. dėl 2 
šeimynų 13 kambarių medinis namas su vi
sais {taisymais, randų atneša $65 J mėnesį, 
kaina $7,500., Įnešti $2,000.

9) Ant Scbool Street Avė.. Stoughton, Mass. 
dėl 2 šeimynų 12 kambarių medinis namas 
ra visais {taisymais ir dvi maudynės, kaina 
$3,000.

10) Ant Sfrth Street. So. Boston, Mara, dėl 3 
šeimynų 15 kambarių medinis namas ra vi
sais įtaisymais, randų atneša $60 Į mėnesį, 
kaina $6,500. Įnešti $1,500.

A. J. KUPSTIS, 332 W. Bro *dw*y, South Boston, Mass.

Farma. Bedford. Ma.n 36 akrai žemės ra 2 
mediniais namais. Vienas namas visai nau
jas, didelė banė. 1 karvė ir visokių farmos 
įrankių, 5 m Inu tos iki miestui, kaina $7,- 
000.

Ant Summer St„ So. Valpole, Mass. dėl 2 
šeimynų 10 kambarių namas ra furnace ši
luma ir didelė banė. apie 300 vištų, 3 kiau
lės, 1 rogės ir 3% akrai žemės, kaina $3.- 
850.

Bedford. Mass. 2 Tarmes o 3% akras žemė* 
ir dėl vienos šeimynos namas ra visais {tai
symais. turi šiluma (steam) ir banė, kaina 
$3,400.

S) Ant Canal Street. Medway, Mass. dėl vie
nos šeimynos 8 kambarių medinis namas ra 
visais {taisymais ir 4 akrai žemės, didelė 
banė. Parsiduoda už $3.200.

e)

7)
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Misijos Pranešimai
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Lietuvos Misija.

daly-

L’y

18-TAS METINIS BALIUS
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tiek mais- 
krutėjimą 
džiovimai, 
oboliai, ir

LIETUVOS MISIJOS PRA
NEŠIMAS.

“KARIŠKIU ŽODIS”
“KARIŠKIŲ ŽODIS” aprašo visus Lietuvos kariuomenės 

žygius, kovas, smarkius mušius, kad brangiai Tėvynei laisvę 
iškovoti, kad apginti musą brollą turtą, gyvybę nuo lenką plė
šiką piktąją, nuo vokiečių ir rusą grobonlų plėšriąją.

“KARIŠKIŲ ŽODIS” ryškiai atspindi karštą Lietuvos 
kariuomenės Tėvynės meilę ir jos pasiryžimą ginti Lietuvą iki 
paskutinio kraujo lašo Ir iškovoti tokią Lietuvos valstybę, ku
rion galėtą sugrįžti ir sugrįžę laimę rasti visi po pasauli išsi
blaškę vargstantieji tikri Lietuvos sūnūs.

“K ART ARTŲ ŽODIS” skelbia nukautąją (užmuštąją), 
sužeistąją, nelaisvėn pateknsiąją ar be žinios prapuolusiąją 
bei kovose atelžymėjustąjų Ir apdovanotą karlšklą vardus.

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvy
nės išsiilgęs, kurte nori žinoti, kaip Lietuvos kariuomenė savo 
krauju musą žmonėms laimingą kelią kloja, teskaito ir teplatlna 

“KARIŠKIŲ ŽODĮ”
“KARIŠKIŲ ŽODIS” eina vieną kartą | sąvaitą. Kaina 

metams 2 doleriu, kurtuos gantu pustąuti registruotame laiške.

Adresas:*
“KARIŠKIŲ ŽODŽIO” REDAKCIJA 

KAUNAS, LITHUANIA.

-------- Rengia---------
Šv. Petro ir Povilo Dr-stė

PANEDĖLYJ
31 DIENĄ GEGUŽĖS 1920 m. 

Lietuvių Svetainėje,
Kampas E ir Silver Sts., 

So. Bostone.
Prasidės nuo 2 po pietų. 
LIETUVIAI IR LIETUVAITES:—

Jus gerai žinote kad šv. PETRO IR 
POVILO DRAUGYSTE, visuomet su
rengia puikius balius, taip-gi ir šis 
bus vienas iš puikiausią, nes bus ska
nią valgią ir gėrimą. Visi atsilan
kiusieji busit užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA

Pasisaugokime ir neapsileis
kime.

Vidaus paskola arba pasko
la Valstybės iš savo piliečių, 
yra išmintingas Valstybinio 
Ūkio vedimas. Lietuvos Res
publika tokią vidaus paskolą 
dar praėjusiais metais paskel
bė pačioje Lietuvoje, dabar gi 
paskelbė ir vykina tarpe savo 
piliečių čionai Amerikoje. Šiuo 
keliu eina ne vien Lietuva, bet 
ir kitos Valstybės. Štai šiomis 
dienomis, čionai ir Lenkija pa
skelbė savo vidujinę paskolą. 
Ji tikis dabar, po ilgo prisi
ruošimo darbo, į vieno mėne
sio laiką sukelti penkiasde
šimts milijonų dolerių.

Kada lenkai, rinkdami čia 
paskolą, mėgins prikalbėti ar
ba ir spirs nusipirkti Lenkijos dien yra visiems išsiuntinėja- 
paskolos ženklus, Lietuvos pi- mi. C 
lieciai 
viškos 
goti.

Mes,

Balandžio 1 dienos, bus nuker
pami arba vienas kuponas, ar
ba du, jeigu tų bondsų biržos 
kaina buvo mažesnė 95 doL 
Nuo visų gi pirkėjų, kurie yra 
užsimokėję po Balandžio 1 die
nos, bus nukerpami ir trįs ku
ponai, jeigu įteikiamųjų Li
berty bondsų kaina biržoje y- 
ra mažesnė negu 90 dol.

Pamatiniu Misijos noru yra, 
kad perkantis neužmokėtų už 
Lietuvos 100 dol. boną dau
giau negu šimtą, dolerių, bet 
ir nemažiau. Duodantieji Li
berty bondsus vietoj pinigų 
gali primokėti kiek sulig bir
žos kurso trūksta iki 100 dol. 
ir gauti Lietuvos boną be nu
kirpimo by kokio kupono.

Šiaip nusimanydama, Lie
tuvos Misija ir nukirpinėjo 
kuponus nuo bonų, kurie šian-

lietuviškos ir nelietu- 
kilmės turėtų pasisau-

negalime užmiršti,kad 
lenkai dar tebeturi okupavę 
mūsų sostinę Vilnių ir apie 
trečdali Lietuvos žemių. Pirk
dami paskolos ženklus sveti
mos Valstybės, šiandien mums 
priešingos, — patįs sau pirk- 
tūmėm okupacijos jungą. Buv. 
gyventojai Vilniaus, Suvalkų 
ir Gardino gubernijų vietoje 
pirkti Lenkijos bonus, turėtų 
nusipirkti Lietuvos bonus, 
kad greičiau paliuosavus savo 
giminaičius iš svetimžemnj o- 
kupacijos. L. L. Paskolos sto
čių pirmininkams ir kitiems 
veikėjams prie progos reikėtų 
nenusimanančius šiame 
ke žmones perspėti.

Amerikos lietuviai!

mi. Galėjo atsitikti, kad kai- 
kuriems, kurie yra pirkę ir 
užsimokėję iki balandžio 1 die
nos, buvo nukirpti ir trįs ku
ponai, skaitant kaip dabar jų 
bondstj kaina yra. Visiems to
kiems gali būti grąžintas vie
nas kuponas, tik reikia, kad 
būtų paskolos stoties aiškiai 
nurodyta, kuomet tie bondsai 
buvo prisiųsti ir kokiij pirkė
joj-

Koksai Amerikos Liberty 
Bondsų yra kursas, galima 
matyti iš laikraščių. Kai ku
rios iš jįj netik šiandien ma
žiau 90 dol. tekainuoja, bet ir 
mažiau 85 dol. Todėl šiandien 
patariama L. L. Paskolos sto
tims tėmyti Amerikos bondsų 
biržos kainą už Liberty bond- 
sus ir parduodant Lietuvos 
Boną už Liberty bondsus arba 
reikalauti, kad pirkėjai pri
mokėtu sulig kurso ir tuomet 
išduoti be nukirpimo Lietuvos 
boną arba nukirpinėti sulig 
kainos du, tris ir net keturius 
kuponus, jeigu to Liberty 
bondso biržos kaina yra ma
žesnė už 85 dolerius.

Lietuvos Misija.

ninkams, sutinka kiekvienam 
išrašyti čekį ant Lietuvos Val
stybės Iždo vardo Kaune ir 
ten nuvykęs galės be jokio 
sunkumo išgauti pažymėtą ant 
čekio sumą ar doleriais ar 
markėmis sulig kurso, kursai 
bus dienoj įdavimo pinigų. 
Tie čekiai yra gauti Misijoj iš 
Lietuvos Valstybės Iždo ir bus 
duodami parašais Lietuvos 
Misijos narių.

Prie šios progos pranešame, 
jog pasiųstieji per Misiją pi
nigai ant vietų jau Lietuvos 
Vyriausybės, kaip gavome ži
noti yra išmokami. Visi pini
gai, kurie buvo siųsti per Mi
siją, jau yra gauti Kaime ir 
visiems bus išmokami per Lie
tuvos Valstybės iždines, prie 
kurios kas arčiau gyvena.

Paskutiniu laiku čekiai par
siunčiamųjų per Misiją pinigų 
išsiunčiami Lietuvon veik kas 
savaitę.

Visais reikalais delei pinigų 
siuntimo prašome kreipties 
šiuo adresu: Lietuvos Misija, 
Pinigų Siuntimo Skyrius, 257 
West 71st Street, New York 
City.

LD.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI

Prie 
savojo darbo! Nėra mums rei
kalo rūpintis sveimais reika
lais. kada neišbredamai turi
me savo reikalų. Prie šios pro
gos dešimteriopai padaugin
kime savo energiją Lietuvos 
bonus išnirkime, kad nereikė
tu dar-gi prieš lenkus raudo
nuoti.

Delei paskolos bonų kuponų 
nukarpymo.

Paskelbus penkių milijonų 
-dolerių Lietuvos laisvės pa
skolą. Lietuvos Misija yra pa
sakiusi. jog už Lietuvos bo
nus galima Įmokėti ir Ameri
kos bondsais. Tuomet šių 
bondsų kaina ant rinkos buvo 
ar daugiau 95 dolerių, ar ma
žiau. bet nebuvo mažesnė ne
gu 90 dol. Tędel pirmame at
sišaukime, kursai nuo vardo 
Lietuvos Misijos ir įvairių A- 
merikos lietuvių organizacijų vežę savo draftus ir paskui 
buvo išleistas, buvo sakoma: 
“Visi, kurie už Lietuvos bo
nus duos Suvienytų Valstijų 
tuos Liberty bondsus, kurie 
šiandien ant biržos parsidavi- 
nėja mažiau negu 95 dol. už 
šimtą, jie vis vien gaus pil
nos vertės Lietuvos boną, tik 
tokio bono bus kanseliuotas 
dviejų metų procentas. Arba 
kitais žodžiais kalbant, tokio 
bono savininkas negaus per 
pirmutiniu du metu nuošim
čio. Kurie gi duos tų Liberty 
Paskolų bondsus, kurie šian
dien ant biržos parsidavinėja 
pigiau negu po 100 dol. už šim
tą (bet nepigiau 95 dol.) tai 
tie gaus Lietuvos bonus su 
kansaluotu procentiniu kupo
nu vienų metų tai yra bus už
laikytas vienų metų nuošim
tis”. Gautus nuo žmonių A- 
merikos bondsus Lietuvos Mi
sija stengėsi tuoj parduoti ir 
gauti už juos pinigus, bet šių 
bondsų kaina pradėjo pulti ir 
iki balandžio 1 dienos jau pri
sėjo kitus bondsus pardavinėti 
už kainą mažesnę, negu 90 do
lerį.

Neveizdint to, Lietuvos Mi
sija yra nutarusi skaityti tuos 
bondsus nemažiau, kaip po 90 
doL Ir nuo viMĮ tą žmonią, 
kurie yra įmokšję už bonus ir 
prtsfamtę Lietavoe Misijai A- 
-merikos Liborty bondsą Iki

Delei pinigu siuntimo Lietu
von.

Paskutiniu laiku daugelis 
žmonių, keliaudami Lietuvon, 
klaupiasi, kokiu būdu jiems 
geriausia pargabenti savo pi
nigai Lietuvon.

Kai-kurie išperka bankų 
draftus ant Berlino ar kitų 
bankų Europoj ir iš ten jau ža
da atsiimti savo pinigus, nusi-

pargabenti juos Lietuvon per 
vieną ar kitą banką.

Jeigu kuris nors čionykštis 
bankas tur tikrai susisiekimus 
su tais Europos bankais, ant 
kuriu draftai yra padaryti, tai 
toksai būdas parsigabenimo v- 
ra visai tinkamas.

Lietuvos Misija, norėdama 
eiti pagelbon tokiems keliau
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DANTYS.
Dantis reikia prižiūrėti nuo pat 

kūdikystės. Kūdikis gimsta pap
rastai be dantų. Vienok pieninai 
dantys jau beveik pilnai yra su
siformavę po (dantų) smegeni
mis. Šitie dantys yra pradžia nuo- 
latiniij dantų. Nereikia čionai 
ilgai aprašinėti, jog tie dantys 
negali augti kaip reikia, jei kū
nas neaprūpintas su ganėtinai rei
kalinga augimui medega. Tuo
met, kūdikiui reikia tokio mais
to, kuris drūtina kauluotas dalis, 
prie kurių priguli dantįs. Svar
biausia yra fosforinė rūgštis 
(acid).

Augančiam kūdikiui nėra ge
resnio šaltinio tų reikalingų ele
mentų kai piene, motinos piene 
kūdikystėj, ir karvės piene vė
liaus. Augant, vaikui reikėtų 
duot stiklą pieno prie kožno val
gio, ir dar prie to reikia taikint 
valgi su minerališku skoniu, kaip 
tai, vaisių, žalių daržovių ir ty
ro vandens. Dantys taip-pat išsi- 
plėtoja per vartojimą, tuomet 
tuomet maistas turi būt tokioj 
formoj, kad reikalaus kramtymo. 
Todėl reikalinga šiek 
to, kuris priverstoj 
dantų. Rupi duona, 
keptos bulvės, švieži 
tt.. užtikrins gerus dantis.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Ave^ 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė,

1 Grime St., 
So. Boston, Mass. 

Sekretorius —
A F. Kneižis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass. 

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bernard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija —
Kun. K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St., 
So. Boston, Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass. 

Literatiškoji Komisija —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadwav, 
So. Boston, Mass.

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

vienas džiaugiasi, kitas 
Matyt, perkant farmą 

rinktis, kaip kad vaikinas 
apsivesti renkasi merginą, 

linksmas gy- 
yra širdies

geroj susiedijoj busi laimingas, 
bus tau malonu ir linksma gy- 
o jeigu pirksi kokioj vietoj tar- 

kur busi pajuoktas.

K. DAUNORAS, Box 7, Custer, 
Mich. Dabar ypatingai svetim
taučiai paveda minėtai Dr-jai 
daug ir geriausių farmų dėl par
davimo prie pat miesto ir su go
riausiais budinkais. Lietuviai ne
praleiskite geros progos. Neturiu 
aš kito tikslo rašydamas tuos žo
džius kaip tiktai, kad apsaugot 
brolius lietuvius nuo nesąžiningu 
agentų ir kad, kurie nori apsigy- 
vent ant farmų butų užganėdinti.

Grand Rapids, Mich. Klebonas, 
Kun. A. Dėsnis.

UJ

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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" Rvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. I ton, 
Mass.

D. L. K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

Daug žmonią nori pirkti farmas ir 
daug perka, bet ne visi laimingai nu
siperka, 
graudinasi, 
reikia taip 
norėdamas
jeigu vedęs gerą pačią, 
vena, jeigu blogą pačią, 
graužimas, neužslganėdinimas. Taip
gi palyginimas, jeigu nusipirkęs gerą 
farmą, 
visada 
venti,
pe svetimtaučių, 
žinoma nelinksma tau ten bus gyventi 
ir graudinsiesi, kad pirkai.

Taigi brangus tautieti, pirk pas 
mus prie savo brolių lietuvių ir dorų 
žmonių per šv. Antano Draugystės 
patarimą, kur busi visada dėkingas 
ir pats priklausysi prie šv. Antano Dr- 
jos Custer, nes prie šios dr-jos pri
klauso visi dori ūkininkai. Jau musų 
tarpe yra gana turtingų ūkininkų, tu
rim savo tarpe įvairių mašinerijų, 
žemdirbystės mašinų, indžinų, mel- 
nyeių, automobilių ir t-t. Mes nepri
valom kreiptis prie svetimtaučių, kad 
kam ko pritrūksta, mes vienas kitą 
pasigelbstim. Svetimtaučiai stebisi iš 
lietuvių darbštumo. Kada lietuvis nu-1 
siperka ūkę, tai i porą metų namai I 
visai kitaip atrodo. Taigi pageidau
jama kad kodaugiausa dorų ir darbš
čių žmonių atvažiuotų čia ir apsigy
ventų pas mus.

Taigi, kurie norite pirkti farmas, 
kreipkitės prie Dr-jos šv. Antano Cus
ter, Mich., kuri patars jums koge- 
riausia ir nereikalaus nuo 
kio atlyginimo, 
tikslas apsaugot 
dojimo agentų,
kaip su kilpomis ir 
nėdami, o perkant 
neprileidžia. Perkant per agentus rei
kia užmokėti labai brangiai, lupa kiek 
tik jie nori. Scottville buvo atsitikimų, 
kad agentas paėmė $1,000 viršaus ne
gu savininkas reikalavo, tai tau ir 
pirk per agentėlius.

Atvažiuok, mes nuvesim 
ninkus. kurie nori parduot 
bėsim išderėt kopigiausia ir
kur geresnės žemės ir intaisymai.

Su platesnėms informacijoms kreip
kitės prie musų administracijos ir gau
site atsakymus ir patarimus. Adresas: 

Dr. Administracija,
Kaz. Daunoras, 

Bos 7, Custer, Michigan.

nes musų 
tautiečius 
kurie

tamst!} jo- 
draugijos 

nuo išnau-
gaudo žmones 

gražiai inkalbi- 
prie savininko

pas savi- 
ir pagel- 
pa tarsim

Pirmininkas—
Motiejus Versiackas, 

105 Silver Street,
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm.—
Mikolas Zarkauskas, 

128 Bowen Street,
So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas-—
Juozapas Vinkevičius, 

147 W. Sixth St, 
So. Boston, Mass.

Finansų Rąžtinfatam— 
Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St., 
Dorchester, Mane. 

Karterius—
Andriejus Zalieekas, 

140 W. Sirth Street, 
So. Boeton, Mase 

Marialka—
Antanas Gruodis, 

550 Medford St, 
Charleetam, Mms. 

D. L K. Keistučio Draugija 
Boston, Mass. laiko mėneriaius 
suririakimu kas pirmą nedil- 
dienį kiekvieno mfineio 3-čią 
vaL po pietų po num. 118 Ba-

MICHIGANO FARMOS.

ji į 
U 
u

Ulii

U

TONIKO IšDIRBYSTėI
Išdirbama visokios rū- 

Sies toniką. Lietuviams X 
parankiausia reikale krei- X 
ptis pas mus, o mes duo- S 
sime prielankų patamavi- « 
mą. X

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

CAMBRIDGE $
BOTTLING CO., J

31 Fifth St.,
Cambridge, Mass.

Tel. Cambridge 296-J. »
J. MALINAUSKAS 

savininkas &

j

rOztliu uū.AL.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str.. 
Chieago, III.

Važinėdamas su Dvasiška pa- 
gelba pas lietuvius f armėnus, dau
gel pastebėjau jų vargti ir gero
vės. Dvasiški reikalai aprūpina
mi svetimtaučių dvasiškių labai 
nepakenčiami. Delei stokos lietu
vių kunigų negalima to viso patai
syti. Kaslink morališko farmų 
gyvenimo, tai taip-gi dvejopas: 
Vieni jau prasigyvenę ir visko tu
ri, kiti nusigyvenę ir skursta. 
Ypatingai skursta tie, kurie pir
ko sau farmas nuo visokio plauko 
agentų ir labiau į Šiaurius valsti
jos, kur prasideda plotai miškų, 
kelmų, kelmelių ir kerplėšų. Kas 
ten pirko pigios žemės, tas nusi
pirko sau ant visados skurdą. 
Yra kolonija tankiai apgyventa 
lietuviais apie Scotville ir Custer, 
Mich. kur žemė derlinga ir par
duoda farmas Lietuvių Farmerių 
Draugystė po vardu Šv. Antano 
Custer, Mich. kas nori pirkt sau 
farmą arba prisižiurėt žemdirbys
tei lietuvių Amerikoje, tai tiktai 
ir patarčia kožnam kreiptis, kas 
nor įsigyti sau teisingu budu far
mą ir tarpe laimingų farmerių; 
kiti agentai daro sau biznį ir ima 
didelius nuošimčius, bet šv. An
tano Dr-ja iš pačių farmerių ir 
jau turi apie šimtą (100) narių ir 
gerokai kasoje pinigų, šv. Anta
no Dr-ja nereikalauja nuošimčių, 
tiktai sąžiningai patarnauja bro
liams lietuviams.

Agentas pardavęs farmą ir pa
ėmęs paskutinius pinigus jau dau
giau savo kostumeriu nesirūpina. 
Dr-ja šv. Antano parduoda tiktai 
geras farmas ir padeda savo kos- 
tumeriams prasigyventi grūdais, 
sėkloms, gyvuliais ir žemdirbys- 
tėa įrankiais. Ui tad kiek aš pa
tyriam, kad lietuviai norintieji 
pirkti farmas, drąsiai kreipkitės 
prie ftv. Antano Dr-jos o pilnai bu- 
aHe užganėdinti, šiuo adresu: V.

ARDAI
Sutverta ir inkorporuo

ta ant $50.000 kapitalo 
Rūbsiuvių Bendrovė.

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

Rašykit:—
AMERICAN EAGLE 

MFG. CO. INC.
454 Broadway,

So. Boston, Mass.

PIRK VAKACUOMS
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o' 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS”
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

ŽIŪRĖK, SKAITYK, GALVOK.
Nepraleiskit progos, nes pana

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

321 Lincoln Avė., 
Rockford, III.

‘GYVASIS ROŽANČIUS
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite.
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Nuga-Tone
Pasekme po 20 dieno 
arba grąžiname jums 
pinigus.

PADAE.A TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

TVIRTUS VYRUS IR f-IOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintą ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan- 
ėius, bandyk Nujta-Tone ir persitikrik kaip greito laiku jau- 
se'i visai nauju imosu! Devynes ii deiimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu. įrašai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia, stoka* energijos, nusilpnė
jimu nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajic.-oa.^skisto vandeniuoto kraujo ir neuitektinios eirkulacijos

Košna dalia kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kdrios didiiausei užlaiką gsrua stoviuje pilvą, jaknaa. inkitua ir 
grobus, iirdas plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusiipnetu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aitontu brangiu, 
sveikata duodančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Celei* ir 
Foafora-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvyb* jaknoms. pastiprin grobus te+p. 
jog je tuitinase regularHkai. Atgaivin inkitus, Uvara laukui 
nuodinies atmatas Nlara daugiau* gaan ir supotimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio 1 Nuga-Tooe duoe Jums stebukline* 
apetlt*. gtar* gruomulavim*. tvirtas atras ir kist* pastiprint* mier*. 
Nuga-Tone euetipri* kraujo ir pagertas < Irk ata rimo jo, priduos ase d o - 
namo veidui ir iibum* akiems! Nugu-Tone padera tvirtas, rastas 
tyrus ir sveikesnes ir puik senis motėms. Nuga-Tone netahrtn savyj jokiu migdanti 
daromu paprot* vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apv kti cukrum, priimu® 
skonj ir vartuoti geisme be jokio nepeiuatiknsin Bandyk jose. Rekomenduosi visiems 
sava pritėleme, ta

MUSŲ ABSOLIUTIŠKA G V AR ANuga-Tone per dvidešimts (20) dieną ir 
bonkntą. KoSoa bookntS talpina deejniee deMnrtte (90) pillnln. arba vien-- 
meneel<> gydymą. Galite pirko Mtaa bonktrtee, arba MHtia mėneKliM gydy
mo už įlenkta ($5.00) dolerius. Imk NUIJA: Prekė Muga-Tot e yra $1.00 u€
Jeigu n* bust užganMlntae pssukmią. sugrąžink booknrę Ir pHmuk. u fiv* 

ptalgua. NegaMte prapoMyd vteoą tvntą. Mm Ium*>



PARSIDUODA BIZNISMūrinis Namas.

315 West Broadway, South Boston, Mass

PIRMUTINIS IR SENIAU
PIRMOS KLESOS

EIGOS NAMAS ARBA

NORWOOD, MASS

PASPORTAI LIETUVON VELTUI! Tel. S. Boston 21014 ir

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.

Budris.
Taip-gi Petras Tulušis ir

mažos farmukes arba nedidelio namo. 
Toksai namas turėti yra geriau ne
gu AUKSINES MAINAS todėl, kad 
daugiau rendų neša per metus negu 
reikia įmokėti.

Tinkamiausis laikraštis 
So. Bostone

Dėl patarnavimo važiuojantiems Lietuvon mes sutvėrėm speciališką depar
tamentu prie CENT. B. LIET. BANKO.
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtą departamentą po žemiau pa
duotu antrašu.

PLAUKAI !
Kas turite nulipusius 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 Čhemical Co. 
Box 9 IVilkesBarre, Pa.

Jau buvo rašyta, jog šv. Jur
gio dr-ja, kur įsigalėjo saujalė 
laisvamanių turėjo išeit su savo 
susirinkimais iš bažnytinės salės. 
Buvo gavę prieglaudą karčeminė
je salėje. Bet karčemninkas da- 
žinojęs kame dalykas, pamanė, niais. 
kad tokiems karčeminė salė per-

Apie 80 akerių dirbamos ir 23 skė
riai ganyklos ir miško; dvi didelės 
upės teka per vidurį farmos su dau
gybe žuvų ir labai patogu laikyti žą
sų, ančių ir kitokių paukščių. Mū
rinis namas — 9 kambariai; naujau
sios mados kūtė dėl 35 galvijų; di
delė daržinė dėl šieno; kubilas (šilo) 
dėl rauginimo kornus karvėms. 20 
karvių, 1 jautis, 4 kiaulės, 2 veršiai, 
2 arkliai, 30 vištų ir visokie reikalin
gi Įrankiai ir vežimai dėl apdirbimo 
žemės, šita ūkė yra viena iš geriau
sių ūkių Bolton, Mass. Savininkai la
bai nori parduoti arba išmainyti ant 
namų Bostono apielinkėj. Su preke 
ir įnešimu bus labai lengva susitai
kyti, nes savininkas labai nori par
duoti.

l'«i. So. Bo.ton 270

DR. JOHN KacDONNELL, M. D.
Galima saribalbrti ir Htltriirhi 

Ofiso valandos;
Ryt ūs iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Darbas ant visados. Gera užmo
kestis. Kreipkitės ypatiškai arba laiš
ku šiuo adresu:

Z. Sabaliauskas,
69 Congress St., Rumford, Me.

Aš Salomėja Kačinskienė paieškau 
savo brolio Kazio Jurkausko. Kilęs 
iš Kauno red., Panevėžio apskr.. Va
balninku par. Pirma gyveno Chieago, 
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.

VANDA SILVESTRAVIčIUTE iš
Vaiguvos, ieško savo brolių, giminių ir 
gerai pažįstamų Amerikoje. Atsiliep
kite per laiškus, turiu svarbių reika
lų ’ Mano antrašas: Lietuva, m. Ska
piškis, Rokiškio apsk., Kauno gub.

DIDELIS VAKARAS.
Nedėlioję birželio 6 d. pobaž- 

nytinėje svetainėje bus didelis 
vakaras. Rengia šv. Petro liet, 
bažnyčios altoriaus vaikai. Teat
ras bus labai gražus. Bus daug 
pamarginimų ir juokų. Veikalo 
vardas yra “Išpažintis”.

Kviečia Rengėjai.

3 šeimyną 14 kambariu 
namas;

toiletai ir gazai dėl žėdnos šeimynos 
prie Dresser St, prekė 2200 dol., 300 
dol. įmokėti. -

ANT PARDAVIMO 
Toniko išdirbystė.

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

Atsišaukite laišku 1 “Darbinin
ko” Adm. Care of C. B. C. 244 
Broadtvay, So. Boston, Mass.

Paieškau moteries Kazės Vosvilie- 
nės. Ji pabėgo su Kaziu šeštoku 1915 
m. Su savim pasiėmė 13 metų dukterį 
ir savo motinų apie 70 metų amžiaus. 
Jos motinos po vyru pavardė Kazra- 
gienė. Kazė Vosgirdienė turi tamsius 
plaukus, duktė šviesius. 1910 m. buvo 
Philadelphia. Pa., dabar nežinau kur 
dingo. Kas apie juos praneš, gaus do
vanų $5.00.

JUOZAS VOSVILA.
656 Church St., Easton, Pa.

KSAVERIJA PATACKAITĖ iš Pa
pilio — ieško savo brolio Antano Nau
džiūno ir sesers Jogasės. Rašykit 
man: Lietuva, Kauno gub.. Rokiškio 
apsk., m. Skapiškis. Klebonija.

REIKIA KARPENTERIŲ
Paieškau gerų karpenderių prie na

mų statymo (tik namų o ne komodų 
dirbimo). Mokestis gera, darbas 9 v. 
dienoje. Taip-pat reikalauju formono. 
kuris galėti) vesti darbų prie statymo 
namų. Atsiliepdami praneškite kiek 
norit algos, kur ir kaip ilgai dirbot. 
Kreipkitės antrašu :

S. Rodavičia,
130 Kooster Avė., Akron, Ohio.

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

Petronėlė Brontsiutė,
175 Ames St., 

Montello, Mass.

su
ir šaltas vanduo, skalbynės, nauji pe
čiai ir pijazos prie E. Seventb St. 
Prekė 6700 dol. su 1500 . dol. įmokėji- 
mų. Savininkas yra priverstas par
duoti dėl stokos pinigų dėl biznio.

Paieškau savo pačios ONOS PALIU- 
LLENES, kuri išvažiavo iš Youngs- 
town’o 14 d. gegužės, 1920 m. Ji 29 m. 
senumo, apie’ 5 pėdų augščio, plaukai 
šviesiai gelsvi, labai dikta ir sveria 
maž-daug 300 svari). Jei kas žinote 
kur ji yra, praneškite šiuo adresu ir 
apturėsite dovanų $10.00.

JUOZAS PALULIS,
329 Albert St., Youngstown, Ohio.

Geroje lietuvių apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Norintieji gauti pla
tesnių inormacijų. kreipkitės ypatiš
kai arba laišku šiuo adresu:

Petras Lozoraitis,
464 Millburv st., AVorcester, Mass 

GYVENIMO VIETA:
13 So. Ward st., IVorcester, Mass.

čeverykų. vyriškų drabužių ir nami
nių. rakandų (furniture) krautuvė 
Biznis išdirbtas per suvirs 10 metų, 
lietuvių apgyventoj vietoj. Turi bū
ti parduotas nevėliau* kaip iki 15 <1. 
Birželio (.Tune). Prekė ir išlygos la
bai pigios. Savininkas išvažiuoja į 
kitų miestų.

Paieškau Zigmo Taurazevičiaus 3-jų 
brolių: Jono, Prano ir Igno Bugai- 
lionių. Visi Triškių par., Berbeleš- 
kių sodos. Šiaulių apskričio. Turiu 
laiškų iš Lietuvos nuo tėvelių. Mano 
adresas:

KARALINA BUGAILAITE 
(po vyru Vaitkevičienė) 

449 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DR. M. V. CASPER
( Or. V. V. Kasparavičius) 

*425 Broadway. So. Bostou. Mass.
Tel. So. Boston,

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

3 šeimyną, 18 kambariu 
namas

su pirmieniomis (reception halls) ; ši
luma ir elektrikos šviesa; garage dėl 
e automobilių. Rendos atneša — da
bar — 167 dol. per mėnesį, bet gali
ma lengvai gauti $200. dol. į mėnesį. 
Prekė $14.000. Geriausioj vietoj Dor- 
chester’yje — milijonierių apgyventoj. 
Savininkas išvažiuoja į kitų valstijų.

gera. Išvarė. Dabar rado prieg
laudą pas “salaveišius”. Ta dr-ja 
seniau buvo aukojusi šv. Jurgio 

1 karūną bažnyčiai. Tai dabar su- 
bedievėjusieji nariai tą karūną 
pavogė iš bažnyčios.

Matote, katalikai, kas dedasi, 
kuomet užsileidžiate laisvama-

Merkinės Balsas.

3 šeimyną 14 kambarią 
namas

su guzais ir toiletu dėl kožnos šeimy
nos. Rendos neša suvirš $400. per 
metus. Prekė 2700 dol. su $500 įmo- 
kėjimų. Savininkas nori greitai par
duoti dėlto, kad gyvena labai toli nuo 
Bostono. Namas yra' asabniai buda- 
votas prie Silver gatvės, arti krautu
vių ir lietuvių apgyventoj vietoj.

©
Paieškau savo 
vyro Jokūbo 
Balųiuno. Jis 
mane paliko 
/argingame pa

jais vaikais. Ap- 
eido saus. mėn.

veido, geltonais 
noms akims, a-

ščio. kalba lie
tuviškai. rusiš-

plaukais. mėly 
kai. Ant sprando turi daug randų. 

■Jokūbas Balčiūnas.
Kas pamatytų kur toksai randasi, 

meldžiu pranešti ant šio adreso: 
MRS. V. BALČIŪNIENE,

3 .Tay St., So. Boston. Mass.

Du namai:
Vienas 2 šeimynų su garage 
automobilių. Rendos neša 225 
mėnesį. Prekė $19,000 su le 
išlygomis.

skal- 
pijazai dėl kožnos šeimynos, - - - - - - 33qo

DR. F. MATULAITIS
Tp.Zo visokias liga» Piskiria a kiniui 
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St.. 

Worcester, Mass.

Gegužio 16 d. čia buvo sureng
ta L. R. Kr. Rėmėją 15 skyriaus 
pramoga. Buvo pakviesta iš Cam
bridge’io vyčią vaidintojai, ku
rie pasekmingai atvaidino “Val
katą”. Tarpais dainavo šv Ceci
lijos choras, kurį vedė prasilavi
nęs choristas Kalunas. Deklema- 
vo O. Viesuliutė. O. Kudirkiutė, 
St. Smilgiutė ir A. Cekiutė. Duetą 
sudainavo Pauras ir Kalunas. 
Pelno liko apie $20.

3 šeimyną 15 kambarią 
medinis namas

naujos mados maudynėmis, šiltas3 šeimyną namas ir pekarnė.
Išdirbtas lietuviškos duonos biznis. 2 
trokai, miltai, kepimui duonos, ma
šinos ir kiti įrankiai. Prekė $11.500. 
Su labai lengvom išlygom. Priežastis 
pardavimo: savininkas yra miręs, o 
giminės nenori laikyti biznio.

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
ją išradimą.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

Paieškau Marijonos Juščienės, po 
tėvais Marčiulioniukės, kuri apleido 
mane su trimis vaikais. Ji pati ar kas 
kitas praneškite, kur dabar randasi 
šiuo adresu:

NIKODEMAS JUSčIUS, 
3524 Union Avė., Chieago, III.

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

GEO. J. BARTAšIU, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda 141 i va korte* ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parnpinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkelio 

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

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

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

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ.
Per Lietuvią Prekybos Bendro

vę į Lietuvą išvažiuoja šie: Birže
lio 5 d. laivu “LaSavoie” Anta
nas Diebalis iš AVorcester’io; bir
želio 10 d. laivu “LaTouraine” 
Ignas ’ Parnarauskas ir Juozas 
Senkus, abu iš Norvvood’o. Birže
lio 11 d. laivu “New Amster- 
dam”, kuris plaukia į Hamburgą 
važiuoja sekantys: Petronėlė Gai
galaitė, Pranas Stankus, Juozas 
Daukantas, Jonas Kniupsta, Pra
nas Budris, visi iš Montello, 
Mass,
Marijona Petrauskienė su dviem 
vaikais iš Bostono. Lietuvią 
kybos Bendrovė parduoda laiva
kortes visą geriausią kompaniją 
ant geriausioj laivą. Lietuviams 
paprastas ir patogus yra kelias 
per Hamburgą.

Dr. Pa.ul J. Jakmauh 
t Jakimavičius i

Priėmimo va lando*.
iki B *■»«. » 7 •V* ’*

509W ROADWAY Cor. SO. rfOOTOrt

Paieškau švogerio Boleslavo Sidara
vičiaus ir pusbrolio Juozo Buloto; pir
miau* gyveno Rochester, N. Y.; jau 
5 Inetai kaip negirdžiu nieko apie 
juo*. Jeigu kur randasi, jie pati* lai 
atsiliepia arba apie juos ką žinniu.oji. 
meldžiu pranešti, nes turiu svarbų rei
kalą. Kilę iš Kupiškiu vai.. Nuriti
ną dvaro. Panevėžio apskr. Meldžiu 
rašyt šiuo adresu:

PETKAS VILKICKAS. 
j 11S Devon Terrace, Kearney, N. J. 
j-----------------------------------------------—----

11 
bynės, 
arti lenkiškos bažnyčios. Prekė 
dol. $500 įnešti.

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

Priėmimo vai.:
Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. AUegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

3 šeimyną namas,
kambarių, gazai ir toiletai,

•EXTRA PARSIDUODA
Keturią Ruimą Fomičiai.

Naujų karpetų setas. 2 lovos, kaučius, 
vaikams lovelė, didelis geras ice-bak- 
sis ir kas tik reikalinga šeimynoje. 

’ Parsiduoda greitai ir pigiai. Forni- 
! čiai randasi po numeriu 1426 Colum- 
’ bia Rd. Norintieji pirkti galite kreip- 
. tis prie:

Povilas Petrauskas,
i 414 Broaėhvay, So. Boston. Mass.

MŪSŲ AGENTAS APSAUGO NEW YORKE KIEKVIENĄ KELIAUJAN
TĮ NUO VISOKIŲ APGAVIKŲ. Manantieji važiuoti Lietuvon užsisakykite 
laivokartes išanksto pas mus.
Pranešam visiems mūsą klijentams kad lig šiol pinigą siuntimas Lietuvon bu
vo apsunkintas, todėl kad Lietuvoje nebuvo tam tikrą banką katros užsiėmė 
tais dalykais . Dabartiniu laiku Lietuvos padėtis eina geryn, tad ir mes patar- 
nausim geriau. Mūsą moto buvo seniau ir dabar yra kad patarnavus Lietu
viams sąžiningai ir greitai. s -
PUSE MILIONO Vokišką markią pasisekė nupirkti pigiai Lodei šiandien mes 
parduodame pigiau negu kas nors, nežiūrint kad markią kaina pakilo. :* L. • .1 * < *
Su visais reikalais kreipkitės Sekančiais antrašais: * ~' i • »: ’ ’

t-'.r/' v.iA’!- i;*, aat^f «rv> «

Gegužio 23 d. pobažnytinėje sa
lėje vyčią 17 kp. turėjo susirin
kimą, kurs - buvo labai skaitlin
gas. Nutarė vykti į L. D. S. N. 
A. kuopą apskričio pikniką, kurs 
įvyks birželio 23 d. IVorcesteryje 
ant miesto farmos. Dalyvaus tą 
dieną vakare koncerte Rialto te
atre, kur dalyvaus visi Naujos j 
Anglijos chorai. Pikniko prog-i 
ramui tvarkyti išrinkti Petras 
Rūta ir A. Bendoraitis, o troką 
pasamdymui V. Savickas. V. Va
latka, Z. Gurkliutė, A. Bendorai
tis ir P. Milius. Nutarta toliau 
paaukuoti $25 vasarinei vaiką 
mokyklai. Prie kuopos prisirašė 
Dr. Landžius, o P. Varakulis pri
davė paliudijimą iš prigulėjimo 
prie 4 kp. Chicagoj. Išduota ra
portai iš suvažiavimo "\Vorces- 
teryje. Teatralis skyrius prane
šė, jog per mėnesius su Mot. 
S-gos kuopa atvaidinta Valkata, 
Sniegas, Kantri Alena, Švarkas ir 
Milinė ir surengta vakarienė. 
Ineigą buvo $1.088.51, Išlaidą 
$578.67. Toliau sekė raportas iš 
paėmimo kambariu kliubui L. D. 
S. name. Raportas užgirtas. Ko
misija Įgaliota veikti toliau.

Rast.

F. J. KALINAUSKAS i
LIETUVIS ADVOKATAS |

414 Broadtcay, So. Boston, Mass. 
TEL’S, So. Boston 441* 

” ” 2334
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis St., Dorchester, Mass.

susidedantis iš 50 šeimynų: gazai. toi
letai dėl žčdnoS šeimynos. Lietuvių 
apgyventa vieta Soutlr Bostone. Ren- 

j dos neša suvirš $4000 per metus. Pre- 
I kė 25.000 dol. ir 3.000 dol. įmokėti, o 
' likusie ant lengvų išlygų. Savinin- 
■ kas serga mirtina liga ir nori kuogrei- 
I čiausiai parduoti arba išmainyti ant




