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

“DRAUGO” REDAKTORIUI 
TELEGRAMA IŠ RYMO.-

SU AREŠTAVO BRUSI-
LOVĄ. ~

’.'v'

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaie 

ir subatomis 
Metams 34.00
Bostone ir apylinkėj m. 35.00 
Užrubežyj metams 35.00

“DARBININKAS,” - 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Lietuvos viltis. v

Rymas, 
Birželio 12, 1920. 

Kun. Bučiui,
Chicagoje. *
Vakar Narijauskas ir Mačiulis 

gavo audijenciją pas Šventąjį Tė
vą. Jis palaimino lietuviškos ko
legijos įkūrimą. Popežius ^žadė
jo lietuviams pavesti bažnyčią su 
namu.

Prapuolenis.

Rusijos sovietų' valdžia, 
kuri buvo paėmusi tarnybon 
gen. Brusilovą, suareštydi- 
no. Mat valdžia bijojo, kad 
po pasisekimų lenki], fronte 
gen. Brusilov gali atsisukti 
prieš Sovietų valdžią. •

APSIREIŠKĖ LIMPA
MŲ LIGŲ.

TRŪKSTA NAMŲ.

New Yorike, kaip majoro 
sekretorius skelbia, trūksta 
160.000 namų. Kad tiek na
mu pastatyti, reikės $560.- 
000.000.
do.

Laivrence, Mass. — Žmo
nių sveikatos stovis pablo
gėjo. Atsirado limpamų li
gų. Per savaitę tokių apsir- 
gimų buvo 97. Jei sveikatos 
stovis nepagerės, tai bus už
darytos mokyklos.

lietuviij tautos atstovė, jos darbi
ninkė ir kaip moterė. Ilga buvo 
mūsų tautos kelionė į nepriklau
somybę. Mažai tautai reikėjo 
daug moralinių jėgų kovoti su 

Dvikova 'tęsėsi ilgai ir 
Tautos sielos tai neuž- 
Tariu geros vilties žodį 

atskirtiems (vilnie-

ŽINIOS IŠUETUVOS.
ŠIAULIAI.

Karo viesulų išgriautas Lie
tuvos gyvenimas jau vėl pra
dėjo kilti, augti ir plėtotis. 
Kaip užtvenkta vandens srovė, 
atgavus liuosybę, didžiu smar
kumu veržias pirmyn ir liejas 
virš upės krantų, ir mūsų gy
venimas ne tiek materijalis, 
kiek ypač dvasinis, besiplėto
damas ir augdamas įgija kas
kart daugiau reikalų. Taip 
Šiauliuose prieš karą vienoje 
bažnyčioje vargiai jau betįL 
pom ir visi jautėm reikalą į- 
gyti antrą bažnyčią. Šiandie- 
ną-gi kai miesto gyventojų 
skaičius tūkstančiais kareivių 
padidėjo, su viena bažnyčia 
apseit jau visai nebgalėjom. 
Taigi graži mūsų kareivijos 
šventykla, pastatytoji prieš 
karą Lietuvos pinigais, jau 
pernai tapo pašvęsta į R. Ka
talikų bažnyčią (šv. Jurgio) ir 
pavesta mūsų karžygių-karei- 
vių dvasios reikalams rūpinti. 
Bet apart sienų toj’ bažnyčioje 
nieko nėra. Nėra kielikų, or- 
natų, kanų, pušku, stulų, kam- 
žų, albų, liktorių ir tt., vienu 
žodžiu tebėra tušti. Tiktai 
pasiskolinę pinigų ant greitų
jų pastatėme altorėlį, o dėl lai
kymo pamaldų paskolinom 
reikalingus rūbus. Ir taip 
vargstame, kaip ubagai. Rink
ti aukas nuo aplinkinių žmo
nių negalima, nes ne tiktai 
Šiaulių miestas yra pavirtęs 
griuvėsiais, bet ir aplinkiniai 
gyventojai yra išdeginti, tur
tas jų sunaikintas arba išplėš
tas. Šiaulių apielinkėse per
daug nelaimių, vargų ir aša
rų. Vienok būtinai turime nors 
šiek tiek sutvarkyti tą bažny
tėlę, kad mūsų Tėvynės gy- 
nėjai-kareivai, atėję pasimels
ti, galėtų jausties, kaipo tik
roj’ Lietuvos bažnyčioje. Su
vargintosios, išdraskytos Lie-

seeeeeeeeemeeeeeeMt

tuvos žmonės menkai tegali 
prisidėti, todėl nusprendėme 
prie Jūs, už jurių-marių gyve
nančių brolių ir seserų, prie 
Jūsų, kurie nematėte tiek ka
ro baisenybių, vargo ir skur
do, nes ir turtas Jūsų nesunai
kintas. Jumyse vienatinė mū
sų viltis. Jeigu Jūs nešelpsite 
kuogreičiausiai savo doleriais, 
mūsų bažnytėlė stovės ir to
liaus tušti, ir kariuomenė po 
karžygiškų žygių, po kasdieni
nio darbo, šventadieniui atė
jus, negalės tinkamai dvasios 
reikalų aprūpinti. Kiekvienas 
atsiųstas doleris bus priimtas 
su didžiausia padėka ir liudys, 
kad Amerikos lietuviai-katali- 
kai remia Lietuvos katalikų 
reikalus ir kad amerikiečiai 
paduoda brolišką ranką suvar
gintiems broliams Lietuvoje. 
Taigi broliai ir seserys, ilgai 
negalvodami, kiekvienas su- 
Ivg išgalių siųskit aukas kuo
greičiausiai, nes kas greit duo
da, dusyk duoda. Pinigus pra
šoma siųsti šiuo 
L i t h u a n i a, 
administratoriui šv.
bažnyčios.

Per paštą iš Amerikos siųs
ti pinigus kol kas nepatogu, 
todėl reikia siųsti arba per 
Lietuvos Misiją (Lithuanian 
Mission, 257 West 71 St., New 
York City, N. Y.) arba 2) per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę 
Boston, Mass.

adresu: 
Šiauliai, 

Jurgio

Paskaitęs šitą atsišaukimą 
paduok Tamsta ir savo pažįs
tamiems ir paraginkit aukoti.

Administratorius Šiaulių šv. 
Jurgio bažnyčios

Kun. J. Lapis.
Karo kapelionas

Kun. J. Mališauskas. 
Džiakonas

Kun. Jul. Jasiunas. 
Šiauliai, Kauno gub.*

10 geg. 1920 m.

■MM*

James N. Keyes
Advokatas

X
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JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITA.

«

St. Seimo posėdis.
Patekti į pirmąjį Seimo posė

dį buvo taip sunku, kaip tapti pa
šauktu į rojų. Miesto teatras pil
nas. Ūpas — mistikinis. Laukia
ma didžių daiktų.

Seimą atidaro labai gražia ir 
kilnia kalba Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona.

Man pirmam Lietuvos piliečiui, 
sakė, tenka tokia rinktinė garbė 
— pasveikinti tautos atstovus, su
sirinkus į Seimą. Tai prakilniau
sia diena, kada ligi šiol prislėgta 
lietuvių tautos valia ima kilti į 
aiškų vienetą. Lietuva buvo nu
stojusi sąmonės,
kilnių vaikų, kurie gaivino tą są
monę, žadino šalį žodžiu, raštu ir 
gyvu darbu, — skyrė jai ateitį. 
Tie “vargo pelės”, pareigų lie
piami, giliai tikėjo, jog jų žygiai 
nebus veltui mylimam kraštui. Ir 
tikrai, jau 1905 m. pasisavino tei
sę kalbėti patiems apie savo rei
kalus ir likimą. Tai jau buvo iš
budinta sąmonė. Jų~ pasiaukoji
mo vaisius tai šis seimas, į kurį 
jie privedė nesuklupę. Kelis am
žius vien svetiiųų klausę, dabar 
lietuviai stoja į eiropiečių eilią, 
stiprindami šiąją kartą. Tauta 
pritarė tiems, kurię pirmieji ėmės 
neaiškaus dar Lietuvos — valsty
bės darbo: davė jiems savanoriij 
gynėjų, kurie guldė už Lietuvą 
savo galvas. Pagerbkime nieko 
juos,

(Visas Seimas ir publika su pa
garba atsistoja).

Ši diena svarbi ne tik mums 
patiems, bet ir kitiems pasirodyti. 
Svetimoms valstybėms davėme 
ženklą, jog tauta nori savaranku
mo, kaip reta kur. Dabar ji tu
ri jau autoritetingą nuolatinę val
džią, kuriai jau niekas nebepri- 
kiš.

Laikinosios Valdžios rolė pa
baigta. Prezidentas, Kabinetas, 
Kontrolė, Valstybės Taryba, Vy
riausiasis Kariuomenės Vadas pa
sitraukia, visa atiduodami į Stei
giamojo Seimo rankas. Jis dabar 
vienatijis krašto šeimininkas. Pa
lieka jam visą sudarytąjį valsty
binį aparatą, užmezgus santykius 
su svetimomis valstybėmis, — ne
priklausomos Lietuvos taktaą.

Steiigamajam Seimui tenka to
liau rašyti istoriją. Lietuvos da
lių sujungimas dar neišvestas iki 
galui; dar mes neesame Vilniu
je, kur buvo msų valstybės pra
džia padaryta, bet ne stengta sa
vo rankose palaikytūi šios dalies 
kraštas. Dar Klaipėda ne mūši] 
rankose.

Linkiu tad Valstybės St. Sei
mo nariams kloties, kad jie tesė
tų, kad įsigalėtų visos pilietinės 
dorybės.

Skelbiu Steigiamąjį Seimą ati
darytą. Vyriausiįjį narį prašau 
paimti pirmininkaujančio vietą. 
Valio!

Išeina Gabrielė Petkevičaitė, 59 
metų, žinomoji lietuvių literatū
roje beletristė ir publicistė. (Iš 
Puziniškio Smilgių p.). Ji parla
mentų papratimu pasikviečia se
kretorių — jaunąjį narį. Išeina 
Muraškaitė-Račkienė, 24 m. Po 
tiek metų turi trys Seimo nariai. 
Tai padaro sensaciją: bene pir
mas tai atsitikimas, kad visą Sei
mo prezidiumą sudaro vienos mo
terys. Sufragistįms širdys plaka 
džiaugsmu. Lietuvos Seime da
lyvauja 5 moterys: 4 kr.-dem. ir 
1 soc.-liaud. dem.

Petkevičaitė kalba gražia lietu
vių kalba, nors lenkišku akcen
tu, kurio niekas nebeatsikrato, 
kam teko jaunystėje paragauti 
lenkų kultūros.

Laiminga esu aš,

priešai, 
sunkiai, 
smaugė, 
nuo mūsų
čiams), Amerikoje gyvenantiems 
ir graban atgulusiems, kare ar 
šiaip jau. Dabar mūsą likimas 
iyūsų pačių rankose. Pasitikėki
me savo jėgomis.

Daugiau, skaito pasveikinimus. 
Pirmiausia anglų. Anglijai Sei- 

Tačiau radosi [inas padaro ovaciją. (Prancūzai 
neparodo jokio pritarimo ženk
lo). Paskui Vilniaus miesto ir 
apskrities lietuvių, Žemaičių vys
kupo, kujs serga, Latvių atstovo, 
(Latvijai Seimas padaro ovaci
ją), Gudų kariuomenės dalių ir 
šiaip jau atskirų asmenų ir aps
kričių.

Eina rinkimai Seimo Pirminin
ko, kurį paprastai išsirenka di
džioji Seimo partija. • Po per
traukos paduota kandidatai kor
telėmis. Aleksandras Stulginskas, 
agronomas, kr.-dem., gauna 62 
korteles. Tiek pat ir balsų pas
kui balsuojant. Balsavo 105 na
riai (7 dar neatvažiavo). Socia- 
listai-liaudininkai (29) ir soc.-de- 
mokratai (13)- padavė 42 baltas 
korteles. Ir visi buvo nustebę, 
kad renkant Pirmininką, pirma 
sutarę, jau ima... susilaikyti. 
Užtai renkant Sekretorį iš kairių
jų, nors taip pat sutarta, 40 kr.- 
dem. paduoda baltas korteles. 
Natkevičius tegauna 65 balsus. 
(Sekretoris rinkta pabaigoje. 
Pirm. Stulginskui. kalbant, sekre
toriavo Muraškaitė).

Stulginskas kalba. Pamini lie
tuvių tautos darbo aplinkybes ir 
Lietuvos plotus, rinktinius jos vy
rus, Valstybės Tarybos sudary
mą. Jai šalis pritarė, nes davė 
aukų (kareivių). Tomis pastan
gomis turime kariuomenę — gin
kluotą pajėgą, kuri pabaigs mus 
liuosuoti nuo visų spaudė jų. (Ka
riuomenei Seimas daro ovacijas). 
Garbė vadovavusiems vyriausy
bei? Nors jie neturėjo viso kraš
to įgaliojimo, tačiau dirbo rei
kiamąjį darbą.

Rinkimai į Steigiamąjį Seimą 
sugriovė daug prietarų. Sakė 
mes esą be politinės sąmonės, tau
tų mišinys, nežinia, ar būsią kam 
„vadovauti. O pasirodė rinkimuo
se dalyvavusių daugiau, nė 90 
nuoš., ko nė kitur nėra; paaiškė
jo viso krašto susiskirstymas par
tijomis. Tautybės žvilgsniu lie
tuvių pasirodė 91 nuoš. išrinktų, 
žydų 5 nuoš., lenkų 2 nuoš. ir vo
kiečių 0,9 nuoš. Ir ateis valanda, 
kada rinktinių Seime bus iš visos 
Lietuvos, visi sukurs tą vieną 
valstybę. Dabar darbą pradėsi
me bent nuo to krašto, kur jau 
esame šeimininkai. Susidarysime 
konstituciją perdėm demokratin- 
gą. Mūsų valstybės forma-demo- 
kratinė respublika. Svarbiausia 
mūši] valstybės pajėga — žemės 
ūkis. Tai žemės reforjna neati
dėliotina : tegu mūsų tėvynėje ne
bebus sūnų ir posūnių, tik visi 
sūnūs, visi gavę žemės, kas tik 
nori ją dirbti. Lietuvos -ūkinin
kai teišlaikė mūsų kultūrą.

Neapsieisi ir be pramonės. Rei
kia jai padėti visomis priemonė
mis. Tik stambioji pramonė ne
ša dvasios skurilą. Darbininkas 
neprivalo būti pramonės vergas, 
tik dalyvautojas- jos vaisiuose. 
Mokslas — kad visiems prieina
mas būtų. Valdžios organai — 
kad save valia nesivaduotų. Tai 
viduje. Užsieniuose, kad susi*

RENGIAMAS SUKILI
MAS.

•Išėjo aikštėn, jog daroma 
pastangos sukurstyti visus 

mahometonus prieš Angliją. 
Tame reikale darbuojasi 
turkų nacionalistai, o jiems 
pritaria ir gelbsti Leninas ir 
Vokietijos spartakistai. Vo
kietijoj Muenicho mieste 
buvo suvažiavimas, kur bu
vo turkų nacionalistai. Ki
tas suvažiavimas buvo Mas
kvoj, kur buvo atstovai iš 
Indijos, Persijos, Afganis
tano, Egipto. Jiems Lenin 
žadėjo Rusijos paramą ko
vai prieš Angliją.
SUTRUKDĖ EKSKUR

SIJĄ PRIE ALTO
RIAUS.

New Orleans. — Šv. Liud
viko Katedroj turėjo įvykti 
iškilmingas šliūbas vienos 
poros birželio 16 d. Kun. 
Antoine turėjo šliūbą duo
ti. Katedra tviskėjo švieso
mis, kuomet jaunavedžiai 
inėjo vidun. Bet kuomet ku
nigas pamatė nuotaką ka
tedros viduryje, tai liepė 
užgesyti šviesas ir liepė nuo
takai vykti namo ir persi
mainyti drabužius,nes ji bu
vo nepadoriuose rūbuose 
apsirėdžiusi. Už valandos 
nuotaka kituose rūbuose at- 
pyškėjo katedrom

I

SVARBUS PRANEŠIMAS 
KELIAUJANTIEMS 

EUROPON.
Buvo pranešta Valstijos Depar

tamentui, jog daugelis žmonių 
Suvienytose Valstijose nežinoda- 
mi pasportų reikalavimų turi mo
kėti dideles sumas pinigų viso
kioms ypatoms, kurios siekia pa
gelbėt arba žada savo įtekmė pa
stūmėt gavimą pasporto.

Patarta naturalizuotiems ame
rikiečiams, jog legališkas mokes
tis dėl pasporto, surenkamas 
vientik Valstijos Departamento, 
ar jos atstovų New Yorke ar San 
Francisco, ar teismo raštininko 
(elerk of court), kuris priima pa
sporto aplikaciją, yra $2.00, ir bi
le aplikantas, jeigu nieks nesiran
da prieš jo rekordą, ir kuris su
tinka su. paprastais reikalavimais 
gali gaut pasportą be jokių kitų 
išlaidų'.

Buvo Departamentui pranešta, 
jog daugelis nežinančių užmokėję 
nuo $10.00 iki $50.00 ir dar dau
giaus 'dėl darodinėtų “įtekmių” 
išgavime šių valdiškų dokumen
tų.

Ilgus metus Jonas Lietu- 
vanis sunkiai dirbo kaip pa
prastas darbininkas. Netu
rėjo nei savo pastogės, nei 
savo žemelės. Vos svajoti iš
drįsdavo apie tai. Tačiau, 
laikui bėgant, per savo 
darbštumą ir ištvermę susi
laukė Jonas progos žemės 
sklypą įsigyti. įgyjęs žemės, 
pradėjo namelį statyti. 
Daug vargo ir prakaito iš
liejo, bet-gi namelio sienas 
išvarė ir net stogą uždėjo. 
Liko dar langai, kuriuos į- 
dėti, kad vėjas nepūstų; 
krosnį įtaisyti, kad šilta bū
tų. Bet nelaimė, nebeteko 
Jonas skatiko. Susirūpino 
vargšas, bet rankų nenulei
do. /“Eisiu ir pasiskolinsiu 
— nutarė Jonas — negi žie
mos lauksiu. Truks, plyš, 
kol vasara turiu pastogę su
tvarkyti!” Jonas niekados 
skolos nepažinęs, bijojo jos 
kaip ugnies. Tačiaus reika
lui prispyrus, nuėjo pas žy
delį vertelgą paskolos pra
šyti. Eidamas taip savę ra
mino: “Tai kas, kad skolos 
turėsiu. Juk Juom dar save 
neparduosiu. Uždirbsiu, — 
atiduosiu. Užsidirbau gi 
šiek tiek svetimiems ver
gaudamas nejaugi neužsi
dirbsiu dabar pats sau tar
naudamas”. Žydelis vertel
ga pagyrė Jono darbštumą 
ir pinigų pažadėjo. Tik už 
geradarystę, kol pinigai bus 
sugrąžinti, ir grūdų, ir šie
no ir sviesto ir kiaušinių pa
prašo. Jono sveiko proto 
būta: greit įvertino žydelio 
labdarybę ir sako: “Ką tu 
sukčiau? nori kad aš per 
kiaurus metus tave penė
čiau? Aš arsiu, akėsiu ir sė
siu, kad tau viską atiduoti? 
Kad <tau šalt būtų! Nieka
dos! Nusispiovė Jonas ir 
pabėgo nuo žydelio. Sugrį
žęs namo, sėdos ant slenks
čio ir giliai užsimąstė. Net 
juodos mintys apie Jono 
galvą pradėjo suktis: “Bu
vau samdininkas, nejaugi 
dabar reiks žydbemiu lik
ti? Tik ūmai Jonui akįs 
prašvito: atsiminė Jonas A- 
merikoje dėdę beturįs, ku
ris kadais kviesdavo Ameri
kon atvykti. “Tai paskuti
nė mano viltis
Jonas — dėdė juk giminė, 
ne žydas koks sukčius”. 
Tuoj suieškojo Jonas dėdės 
adresą ir rašo: “Brangus 
dėdyte, nepyk kad aš neno
riu Amerikon važiuoti. Kol 
sveikas, gerai man ir čia; ir 
juoda duona gardi ir miegas 
saldus. Ir viskas būt gerai 
tik žiemai atėjus šiltos pa
stogės neturėsiu. Nusipir
kau sau žemės, statau sau 
namelius, noriu gyventi 

kaip visi žmonės, noriu būti 
sau žmogumi, o ne pastum
dėliu. Nameliai mano nau
ji, kvepėti kvepia, tik dar 
nėra langų, durių, krosnių. 
Kol gražios dienos ~ noriu

sako sau

kaipo sena

darytų.tautų sąjunga, kuri leistų 
priverstinai visiems nusiginkluo
ti, o gjnčus rišti teismo keliu; 
kad pasidarytų geresnių sąlygų 
gyventi.

Pirmučiausis Steigiamojo Sei
mo žingsnis turi būti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimas pil
nu autoritetu. Taigi Lietuvos 
Steigiamasai Seimas proklamuo
ja laisvą demokratinę Lietuvos 
respubliką, pertraukusią visus 
ryšius su bet kuria kita valstybe. 
(Seimas trukšmingai ploja ir su
stoję gieda tautos himną).

Pagaliau, Prezidentą Kabinetą, 
Kontrolę ir .Vyriausįjį Vadą 
Steig. Seimas įgalioja ir toliau ei
ti savo’pareigas, kol neduos kitų 
nurodymų. ;

Antras posėdis geg. 17 d. 10 v. 
ryto.

[užbaigti statyti. Nebeužte
ko man pinigų, — paskolink 
dėdyte. Nebijok, uždirbsiu 
— atiduosiu. Nemislyk dė
dyte, kad pinigų ne vien A- 
merikoje, ir Lietuvoje kas 
netingi, — gali užsidirbti. 
Taigi paskolink bent 50 do
lerių ir pats atvažiuok pasi
gėrėti mano ūke ir pasivei
zėti: Jonas”. Už mėnesio 
Jonas ne 50 bet 100 dolerių 
iš dėdės Amerikiečio susi
laukė. Užbaigė namus, įtai
sė visa, ūkę ir puikiai gyve
na ir laukia dėdės iš Ameri
kos grįžtant.

Kalbant apie šį akyvų at
sitikimų ir nenoroms stoja 
akyse Lietuvos padėtis. Jo
no Lietuvanio sielvartas 
pergyvena dabar Lietuvos 
Respublika. Kuone visa 
Lietuvos teritorija atpirkta 
—išliuosuota. Politinė Kraš
to Neprigulmybė — tas nau
jas gyvenamasai namas, — 
įvykęs faktas. Atsiekiami 
to viso, lietuvių tauta, kaip 
tas Jonas visų savo energijų 
ir turtų padėjo. Tačiau, 
darbas dar neužbaigtaš; at
rodo lyg Jono namas — be 
durių, langų ir krosnių.Per- 
tat Lietuvos Respublikoj 
negalima pilna gerovė, kolei 
kraštas neatstatytas, * kolei 
jo ūkis nesutvarkytas, kol 
neįvyko normalūs santikiai 
su kaimynais, kol vidujinė 
Respublikos tvarka nenusi
stovėjo. Dėl'apvainikavimo 
šito neapsakomai svarbaus 
kuriamojo darbo reikalingi 
pinigai. Todėl Lietuvos Val
stybė, kaip tas Jonas, yra 
priversta pasiskolinti. Jo
nų Lietuvanį sušelpė dėdė— 
Amerikietis; Lietuvos Res
publikų turi dabar sušelpti 
galinga Amerikos lietuvių 
kolonija. Visa Lietuva žiū
ri šiandien į Amerikiečius 
ir sako: “Laisvės paskola 
Amerikoje visa mano vil
tis”. *

Na kų būt veikęs vargšas 
Jonas, jeigu nebūtų turėjęs 
geraširdžio dėdės Ameriko
je, arba jeigu tas dėdė būtų 
atsisakęs jį sušelpti?! Bai
si nedorybė: būt reikėję 
grįžti prie to paties žydelio 
vertelgos; būt reikėję tam 
žydeliui bernauti!

• Kų turės veiktį Lietuvos 
Jauna Respublika, jei Ame
rikos lietuviai nepaskolinS 
bent tuos 5 milijonus dole
rių. Atsakymas aiškus: 

[bus priversta eiti pas užru- 
bežinius bankierius ir par
duoti save bent išdalies. Te
nebūna to! Amerikos Lietu- 

[ tnai7 Nusipirkite kiekvienas 
bent po vieną paskolos boną 
\ir to nebus!

Mūsą gerovė ir ateitis — 
mūsą pačią rankose — kaip 
pasiklosim, taip išmiego
si™,.

P.ŽADEIKIS,
L. K. Majdras.
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Didžios iškilmės Ryme.
Lietuviai buvo atstovaujami.

Kanonjzacija. Klausymas įsta
tymo į Šventuosius, palaimintojo 
Gabrieliaus, vienuolio pasionisto 
(Kančios Viešpaties) buvo pakel
tas aikštėn 1894 m., o palaimin- 
tosios vienuolės Magrietos-Mari- 
jos Alacoąue (Filiakok) pradėtas 
1715 ir tik nūnai, priderančiai 
dalyką ištyrus, šv. Tėvas Bene
diktas XV Končistore 7 Gegužės 
m. dieną, galutinai nusprendė, 
kad 13 to pat mėn. dieną, Šv. 
Petro Bazilikoje Ryme, ir jauni
kaitis Gabrielius ir vienuolė Mag
rieta, viešai ir iškilmingai būsian
ti į eilę šventųjų įstatytais.

Šv. Petro Bazilika. Atsakan
čiai papuoštoje Šv. Petro Bazili
koje, ketverge, 13 Gegužės dieną, 
per šeštines atlikta šitoji labai 
nepaprastoji iškilmė. Viršuje, iš 
oro, ant bazilikos durių plevėsa
vo dvi vėliavi su Naujų Šventų
jų paveikslais ir tam tikru loty- 
nų kalboje parašu, žadinančiu i- 
dant kiekvienas įeinantis Apašta
lų Katedron atiduoti} pagarbą 
abiem naujiem Dievo išrinktiem- 
sems — Gabrieliui ir Magrietai.

Nepaprastoji Procesija. Viešai 
išanksto paskelbus Vatikano iš
duotuose įėjimo bilietuose, kad 
8-oj valandoj rytmetyje ląus užda
ryti visi įvėjimai jau 7 :30 bažny
čia buvo prigrūsta. Kas turėjo 
bilietą ir norėjo viską pamatyti 
buvo savo vietoje.

Lygiai 8-tą vai. prasidėjo pro
cesija iš šv. Tėvo rūmų. Eita per 
didįjį prieangį šv. Petro Šventi- 
nvčios. Pirflioj’ vietoje, įvairiuo
se rūbuose, įvairiausi vienuoliai; 
(vienuolės procesijoje nedalyva
vo) paskui juos Romos Seminari
jų ir Kolegijų kunigai ir klieri
kai, kurių tarpe buvo, trys lietu
viai: Kunigai Bartkus ir Ražaitis 
— suvalkiečiai ir klierikas Cibul
skis — ameriketis. Toliau ėjo Ro
mos klebonai ir visų Amžinojo 
Miesto kapitulų nariai su savai
siais giesmininkais. Jų eiles bai
gė antvyskupis Palika, kardino
lo Vikaro pagelbininkas. Dvasiš
kiai buvo kamžose ir kiekvieno 
rankoje žibėjo žvakė. Visi paei
liui kalbėjo psalmes ir maldas 
šiandieninei iškilmei prigamytas. 
Viduryje dvasiškių ėjo apsitaisiu
sieji dalmatikais, kunigai ir klie
rikai kryžium nešini, gan toli kits 
nuo kito.

Paskui vienuolius ir kunigus ė- 
jo Apeigų Kongregacijos nariai. 
Pavymui, toli kita nuo kitos, neš
ta puikias vėliavas su Naujųjų 
ŠŠ. paveikslais. Tolymesnėje pro
cesijoje turėjo vietą šv. Tėvo na
miškiai (Cappella Pontificia) an
tai: Svietiškieji Kamergerai, Ro
mos prokuratoriai, Nuodemklau- 
sis, Pamokslininkas, Vienuolių 
prokuratoriai, šv. Tėvo kapelio
nai, nešantieji Jo mitras ir tiaras, 
Končistoro advokatai ir šv. Tėvo, 
visokių laipsnių Kamergerai dva
siškiai. Juos sekė kuopa giesmi
ninkų Sisto koplyčios, puikiai te- 
giedodami “Avė Maria Stella” 
(Sveika Žvaigždė Marija). Visų 
šv. Tė^o dvariškių dalyvavusių 
šitoj’ procesijoje ir neišvardysi, 
užteks paminėti, kad dauguma 
jų nešė kryžius, mitras ir tiaras, 
ką turėjo būti reikalingos iškil
mėje. Gale jų ėjo lotynų ir gre
tų apeigų diakonas ir sub-diako- 
nas. Grekų Kolegijos auklėtiniai 
turėjusie prisitarnauti prie Mišių 
Šv. Tėvui. Paskui dvasiškius ėjo, 
pasipuošę arnotais šv. Petro Ba
zilikos Nuodėmklausiai, prieš ku
riuos gražiai papuošti vaikučiai 
nešė gėlėmis papuoštas rykštes— 
ženklą jų dvasiškojo įgaliojimo.

Vyskupai ir Kardinolai. Ir jų 
eita dviem eilėm. Pirmiau vys
kupai, paskui kardinolai. Visi 
kopose, su baltomis mitromis ant 
galvų. Būta jų net trys šimtai ir 
keletas desėtkų. Paskui vysku
pus ėjo Kardinolai, kurių buvo ir 
gi graži minia, kadangi Romoje 
gyvenančių skaitlių padidino dar 
suvažiavuscieji čionai Bažnyčios 
Kunigaikščiai ne vien iš Italijos 
miestų, bet ir iš kitų kraštų Eu
ropos, Amerikos ir Azijos.

Kardinolai dijakonai buvo ap
sitaisę dalmatikais, kardinolai 
kunigai arnotais, o 
vyskupai — kopomis. Kiekvie
ną kardinolą lydėjo — jo pagel
bininkas ir pagarbos dvariškis.

kardinolai

Idant geriau įsiveizdyti daugy
bę žmonių dalyvavusių šitoje pro
cesijoje, reikia paženklyti — kad 
jeigu visą tą minią, tiesiog susta
tyti beabejo būti} išėjusi eilė bent 
2-3 kilometrų ilgio, kadangi pra
sidėjus procesijai 8-iose, Šv. Tė
vas, aukštai ant krėslo nešamas 
pasirodė vos apie 10 valandą be 
kokios 10-12 minučių, kuomet iš
vydusi viršininką, popiežiaus žan
darų muzika,, trimitomis užtrau
kė nepaprastai gražų popiežiaus 
“maršą”.

Sunku ir aprašyti kokis tai bu
vo gražus ir iškilmingas reginys, 
kuomet Vyriausias Katalikų Ku
nigas, Visuotinos Bažnyčios Gal
va, išaukšto laimino savo susirin
kusius čionai- vaikus iš viso svieto 
kraštų, vartojančius įvairiausių 
tautų įvairias kalbas. Priešais šv. 
Tėvo krėslą ėjo du kardinolu dia
konu. Iš abiejų krėslo šalių ėjo 
popiežiaus šveicarai, pasipuošę sa
vo nepaprastai margais, dailiais 
viduramžio rūbais, senovės pikė- 
mis nešini.

Keletas pralotų nešė didelį ba- 
lakimą, dengiantį išviršaus Šv. 
Tėvą. Kamergerai plevėsavo auk
štais vėjadariais iš strauso plunk
snų. Šalyp krėslo ėjo aukštesnie
ji Šv. Tėvo kariškieji — dvariš
kiai — nobilų ir šveicarų gvardi
jos komendantai, o paskui krės
lą dvasiškiai, Šv. Rymo Rotos 
nariai, Šv. Tėvo gydytojas ir 
dauguma kamergerų dvasiškių. 
Čiapat buvo antroji kuopa Popie
žiaus giesmininkų, giedojusi 
“Avė Maris Stella”. Procesijos 
eilę baigė Šv. Tėvo Madžiordomas 
(vyriausias Vatikano rūmų už
vaizdą). Apaštališkieji protopo- 
tarai ir vienuolių jenerolai.

Visa šitoji procesija, išėjusi iš 
Siksto koplyčios, ėjo Vatikano 
salėmis iki prieangiui (Lietuvoje 
bobinčius)Šv. Petro bazilikos. Pe
rėjus tą prieangį iš kurio lengva 
būtų padaryti keletą Naumiesčio 
(Suv. gub.) bažnyčių jinai inėjo 
į baziliką, pasirodžius čionai šv. 
Tėvui, staiga sustatytieji ant 
galerijų popiežiaus grojikai už
traukė Šv. Tėvo maršą, šiuo kar
tu sidabro trimitomis, ką duoda 
labai aiškų, lengvą ir nepaprastai 
malonų balsą.

Kad ne asmeniškas Šv. Tėvo į- 
sakymas, minia beabejo būtų su
šukus ir rankomis plojus, kaip 
kad kitados buvo daroma tešau
kiant : “ Evviva! ii Papa-Re ’ ’
(Tegyvuoja Popiežius. Karalius). 
Šiandien nieko panašaus nebūta. 
Pildant Šv. Tėvo įsakymą, šian
dien visi iškilmingai tylėjo ir tik 
begalės aukštyn iškeltųjų skepe
tėlių, tarsi baltos peteliškės ple
vėsavo po visą bažnyčią.

Šv. Tėvas buvo baltoj’ gražioj’ 
kopoje, ant' galvos turėjo tiarą, 
papuoštą brangiais žibančiais ak
menimis, kairioj’ rankoje apvy
niotoje šilkiniu uždangalu, laikė 
žibančią žvakę, o dešiniąja laimi
no žmones.

Šv. Tėvas išrodo labai gražiai, 
sulyginant dar jaunas, neturi nė 
žilo plauko.

Priėjus didįjį altorį, šv. Tėvas, 
nuleidus tarnams krėslą, užėjo 
ant tam tikrai priruoštojo Trono 
ir čionai priėmė pagarbą dvasiški- 
jos. Kardinolai, pavieniui, bučia
vo Šv. Tėvą į ranką, patriarkai, 
antvyskupiai ir vyskupai bučiavo 
stulą, ką buvo ištiesta ant kelių 

■ Popiežiaus, o vienuolių perdėti- 
niai ir nuodėmklausiai bučiavo į 
koją.

Prašymas kanonizuoti (pripa
žinti šventais) vienuolį Gabrielį ir 
vienuolę Magrietą. Adoracijai 
pasibaigus, vienas iš kardinolų, 
Apeigų Kongregacijos perdėtinis, 
kardinolas Viko su savo advokatu 
priėjo prie trono. Vardan kardi
nolo advokatas •“instanter” (la
bai) prašė, kad Jo Šventenybė 
teiktūsi pakelti į Šventųjų eilę, 
palaimintus Gabrielį ir Magrietą. 
Jam atsakė, lotynų kalboje, tam 
tikras Šv. Tėvo sekretorius, kac 
Šv. Tėvas gerai žinąs gyvenimą ir 
dorą palaimintųjų, tačiau pirma 
negu apreikšiąs, norįs viešai pa
prašyti Dievo pagalbos, per už
tarymą Švenčiausios Panelės ir 
Šventųjų Dievo. Ir pasakius, Šv. 
Tėvas atsiklaupė, o giesmininkai 
pradėjo Litaniją “Visų Šventų”.

- ■ ■
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1. ) Dešimtis gražiai appuoštų i tališkąjį palaiminimą.
vaško žvakių, už kiekvieną šven- Po Mišių, Šv. Tėvas sugrįžo 
tąjį po penketą. Dvi dideli po 30 ant Trono. nuįmta iš Šventeny- 
Romos librų (trečia dalis svaro), bes Mišių rūbus, apsiausta gražia, 
ir trįs mažos.

2. ) Dvi bačkuti, viena vyno —
paauksyta, kita vandens — pasi
dabruota. r .

3. ) Du duonos kepaluku — vie
nas paauksytas, kitas pasidabruo
tas.

4. ) Trįs paauksytos, gražiai pa
puoštos klėtkutės. Viena su dviem 
karvelėliais, kita su dviem purp
leliais, o trečioji su įvairiais girių 
paukšteliais. Į

Perilga būtų aprašinėti apeigą, dalį ir jau žmonių 
kaip ir kas buvo įduodama Šv. į Šv. Tėvas, nuėjęs nuo krėslo, eina
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žibančia balta kopa ir uždėta tia
rą ant galvos.

Užėmęs vietą ant nešamojo krė-, 
slo, Benediktas XV buvo pakel-' 
tas aukštyn ir maža procesijėlia 
lydimas tapo nuneštas iki didžių
jų Bazilikos adverijų. Čionai jau 
neita, kaip kad ateinant, į didįjį 
bažnyčios prieangį tik pasukta 
kairyn į dešiniąją bažnyčios pu
sę. Įneštas viduriu į tam tikrai 

ršiai dienai, atskirtąją bažnyčios
i nematomas,

t

PRALOTAS K. PRAPUOLENIS,
Vienas didžiųjų lietuvių tautos atgimimo patriar- 

kų ir vienas uoliausiųjįį kovotojų už lietuvystę. Dabar 
sulaukęs 62 metų amžiaus ir 35 metų kunigystės, tebsi- 
darbuoja Ryme. Petrapilyje jis pirmutinis išdrįso pa
sidaryti vizitos korteles lietuviškai. Seinuose paleido sa
vo parašu pirmutinius “Šaltinio” numerius. Kaune pir
mutinis prabilo viešai lietuviškai kunigų susirinkime, 
dar-gi prie vyskupo Paliulio. Visi tik akis tada pasta
tė. Paskui 10 metų praslinkus Kaune gerb. veikėjas 
viešai minėjo jubiliejiĮ to atsitikimo. Bet turbūt svar
bi ausis jo pasidarbavimas buvo Ryme. Čia reikėjo smar
kią, nelygią kovą vesti su lenkais. Todėl jo vardas pas 
lenkus net priežodin inėjo. Ypač pagarsėjo knyga 
“Polskie apostolstu'o w Litu'ie”. Italų laikraščiuose 
kėlė Lietuvos vardą ir išrodinėjo lenkų šunybes.

Visą laiką didis veikėjas buvo menkai aprūpintas 
medžiagiškai. Nuo gegužio i d, š. m. mūsų veikėjui rei
kėjo atsižadėti teisių prie šv. Stanislovo bažnyčios ir jo 
padėtis pablogėjo. Amerikos lietuviai privalo neapleis
ti senatvėje didžiai užsitarnavusio lietuvių tautai veikė
jo. Reikėtų jam nuolatinę algą mokėti iš Tautos Fon
do. Gi Tautos Fondas, esant daug reikalų, yra apytuš
tis. Visų gerų tėvynainių turi būt pareiga darbuotis 
dėl Tautos Fondo.

Litaniją atgiedojus ir Šv. Tėvui 
ant trono atsisėdus, kardinolas 
Viko antrą kartą su savo advoka
tu prisiartinęs prie Jo Šventiny- 
bės “instanter instantuis” (labai 
ir dar labiau) prašė pakelti minė
tuosius į šventųjų eilę. Ir vėl Jo 
Šventenybės Sekretorius atsakė, 
<ad Šv. Tėvas pirma negu išpil
dyti jo prašymą, nori pasimelsti 
dar, kad apturėti Dvasios Švento
sios apšvietimą. Čia pat Šv. Tė
vas atsiklaupė, su juo visi kiti ir 
kokį laiką tykiai pasimeldus, Je
ruzalės patriarka padav^Šv. Tė
vui atsakančias knygas ir Jo 
Šventenybė užgiedojo “Veni Cre- 
ator Spiritus”. Imną pabaigus ir 
Šventam Tėvui atgiedojus atsa
kančias maldas, Kardinolas Viko 
trečią kartą prisiartino prie tro
no ir per savo advokatą “labai, 
labjaū ir labjausia” (instanter, 
instantuis, instantissime) atkarto
jo savo prašymą.

Šv. Tėvo sekretorius vardan 
Popiežias, atsakė: kad Jo Šven
tenybė, žinodamas jog šisai da
lykas malonus Dievo akyse, pasi
ryžo viešai apgarsinti Naujuosius 
Šventuosius. Visiems į savo vie- i*tas sugrįžus, šv. Tėvas atsisėdęs 
ant Trono, kaipo Daktaras ir Vy
riausioji Bažnyčios Galva, viešai, 
sulyg tam tikros formos, apreiš
kė viso svieto katalikams, kad, 
šiuomi, palaimintieji Gabrielius 
ir Magrieta yra įstatomi į Šven
tųjų eilę, paskiriant jų apvaik- 
ščiojimui: 27-ą Balandžio — Šv. 
Gabrieliaus ir 17-ą Spalio m. d. •— 
Šv. Magrietos ir tai “Vardan Tė
vo ir Sūnaus ir 
stos“.

Padėjęs mitrą, 
no, Šv. Tėvas
Deum laudamus”. Valanda buvo 
iškilminga. Suskambėjo Šv. Pet
ro varpai, o jiems pamaži-pama- 
ži viens paskui kitus, atsiliepė vi-

Yra tai 
Mišios 
atlaikė

pir- 
šv„ 
Šv.

trono ir tik nuo 
iki “Konranijai” esti 

Komuniją Popie- 
Lekcija ir

Dvasios švento-

stačias ant tro- 
užgiedojo “Te

sos Romos bažnyčių varpai. Dau
guma verkė, daugiausia tėvai pa- 
sionistai, o kas galėjo stengėsi 
prisiartyti, kad bent ištolo pama
tyti stovintį čiajpat barzduotą se
nelį daktarą Miką Possentį, brolį 
Šv. Gabrieliaus.

Tebskambant “Te Deum”, ati
dengta bazilikoje gražus, Širdies 
Jėzaus ir Šv. Magrietos paveiks
las, išstatytas čionai viename al
toriuje, sulyg asmeniško įsakymo 
Benedikto XV.

Mišios Šv. Tėvo, 
murinės iškilmingos 
ką šisai Popiežius
Petro Bazilikoje. Ikišiol, iš prie
žasties karo ir pasaulio nuliūdi
mo, Benediktas XV nesutiko iš
kilmingai laikyti Mišių Šv. pas 
šv. Petrą net ir dienoje savo vai
nikavimo ir tik šiandien, šiek- 
tiek svietui nurimus ir nepapras
tai miniai vyskupų susirinkus, iš
kilmė, išėjo tikrai nepaprasta ir 
senai-senai net ir Romoje regė
ta.

Pažymėtina, kad Šv. Tėvas lai
ko Mišias ant 
“Sanctus”
prie altoriaus, 
žius priima ant trono. 
Evangelija laike Mišių giedama 
lotynų ir grekų kalboje, kad pa- 
briežti vienybę Romos su Rytų 
bažnyčia. Po Evangelijai, Šv. 
Tėvas, aiškiu balsu, italų kalbo
je, pasakė trumpą omiliją (pa
mokslėlį), kas link nuopelnų 
Naujųjų Šventųjų.

Atnašos (Offertorium). Atėjus 
Mišiose atsakančiam laikui, Šv. 
Tėvas atsisėdo ant trono, atnašų 
priimti. Šitoji apeiga, tai žilos 
senovės likučiai, kuomet pirmieji 
krikščionys, per Mišias abelnai, o 
ypatingai dienomis kanonizacijos 
šventųjų, nešdavo dovanas ant 
altoriaus, šiandienių dovanų bū- 

įta ketveriopų, antai:

Tėvuį. Užteks pasakius, kad do- ; 
vanas, už kiekvieną šventąjį at- < 
skirai, nešė tieji, ką užsiimdinė- 
jo kanonizacija vieno ir kito. 
Galutinai dovanas Šv. Tėvui įduo
da trįs kardinolai: kardinolas- 
vyskupas, kardinolas-kunigas ir 
kardinolas-diakonas. Visi dova, 
nų nešėjai paeiliui atiduoda pa
garbą Šv. Tėvui. Kardinolai bu
čiuoja į ranką, vyskupai į kelį, o 
kiti dvasiškiai ir pasauliniai į ko-

Šitos apeigos buvo atkartotos 
du sykiu — pirma vardan Šv. 
Gabrieliaus, paskui — vardan 
Šv. Magrietos, kad Šv. Gabrie
liaus brolis nešė klėtką su karve
liais ir kad Šv. Tėvas nekartą 
meiliai' į jį žiūrėjo.

Senovės atrašų apeiga turi la
bai gražią liturgišką reikšmę — 
būtent: Vaškas, darbo bitutės- 
mergelės reiškia Viešpatį Jėzų, 
Sūnų Marijos Panelės. Žibanti 
ugnis yra Jo dievystės paveikslu 
ir rodo, kad Naujieji .Šventieji 
visuomet stengėsi sekti Atpirkėjo 
paveikslą. Duona, kaipo maistas, 
sakyte sako, kad Šventieji mai
tinosi visokiomis dorybėmis, i- 
dant pasiekti dangų. Vynas — 
yra paveikslu pašvenčiančios ma
lonės, kuri puošė Naujus Šven
tuosius. Purplelis — tai paveiks
las ištikimybės Dievuje, o karve
lėliai reiškia ramybę ir meilę sa
vo dvasios (dūsios), kuri kaip 
ansai Noėš karvelis, išlėkęs iš lai
vo apreiškė tvano pabaigą, taip 
lyginai ir šiandieninių šventųjų 
dvasios, palikę kūnus ir atsisky
rę su šiuomi pasauliu, paliko aša
rų ir kovos pakalnę, kad nueiti į 
ramią dangiškąją tėvynę. Įvai
rūs trečioje klėtkoje paukšteliai 
— tai šventųjų pageidavimai dan
giškųjų dalykų.

Šv. Tėvas, priimdamas dovanas, 
dasilyti kiekvienos dešiniąja ran
ka, o klėtkelę su mažais paukšty
čiais dovanojo vyriausiam šios 
dienos apeigų vedėjui, ką dalino
si jais su save pašelpininkais. Nė 
žodžio, kad dauguma norėtų gau
ti atmintingą paukštelį; visiems 
neužtenka ir šit tau lenktynės, 
kas ir kam tektų.

Užbaigęs atnašų apeigas, Šv. 
Tėvas grįžo prie altoriaus toliau 
laikyti Mišių. Artinantis pakylė
jimui, Bazilika ką ikšiol, tarsi 
kokis tai užkimusis požemių krio
klys, be paliovos ūžė-šnabždėjo, 
pamažu ėmė eiti tylin, tik šit Šv. 
Tėvo apiciero balsas kareiviams 
“ii ginocchio a teora” (keliai 
žemyn) ir viskas nutilo tarsi už
žavėta. Kada vietoj skambučių, 
išaukšto bažnyčios Šv. Petro, kaip 
iš padangių, palengva-palengva 
pasklydo minkšti, aiškūs sidab
ro trimitų balsai ir tūkstančių mi
nia suklaupusi palenkė galvas... 
buvo pakylėjimas... iškilmin
giausioj! Valanda visų šios dienos 
apeigų.

Komunija šv. Tėvo. Nuo Pa
kylėjimo iki “Agnus Dei” šv. Tė
vas esti prie altoriaus, atsikrei
pęs į žmones. Savo laiku Jo 
Šventenybė duoda Ramybėg pa
bučiavimą (osculum paeis) kardi- 
nolui-kunigui, o šisai perduoda 
kitiems kardinolams. Potam Po
piežius grįžta ant trono ir tenai 
priimt Komuniją Šv. Prie alto
riaus tesilieka vien tik asista (pa
dėjėjai) .

Giedodamas Mišias Šv. Petro 
bažnyčioje, Šv. Tėvas priima 
Komuniją labai iškilmingai. Kar- 
dinolas-subdijakonas nuveža Os
tiją Jo Šventenybei. Kardinolas 
dijakonas — kieliką. Visiems su- 
klapus, Šv. Tėvas ir-gi priklaupia 
atiduoti pagarbą Švenčiausim. 
Priėmęs Ostiją ir Vyną per aukso 
šeivutę, dalina Komuniją asistai. 
Tą atlikęs, gieda paskutinias mal
das ir galutinai, nuėjęs prie al
toriaus — suteikia visiems Apaš-

Dvasiškas Vadovas — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westmtnster 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 Glirreekis, 
. 277 Silver SL, ‘

So. Boston, Mass.
Iždo Globėjai —

Ona Jankienė, 
1428 Columbia Road, 

So. Boston, Mass.
B. Morkaitė,

145 Main St., 
Athol, Mass.

J. ^f. Bakšys — 
St. Bemard’s Seminary, 

Rochester, N. Y.
Kontrolės Komisija — 

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

So. Boston, Mass.
Kun. P. Juškaftis,

40 York St., 
Cambridge, Mass.

Vladas Jakas, 
37 Jefferson St., 

Cambridge, Mass.
Literatiškoji Komisija — 

Kun. F. Kemėšis, 
381 Westminster Ave-n 

Detroit, Mieh.
Kun. K. Urbonavičius, 

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

Pranas Gudas,
244 W. Broadvray, 

So. Boston, Mass.
Pranas Virak’s,

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Kun. J. J. Jakaitis ,
41 Providence St., 

Worcester. Mass.

*
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prie esančio tenai altoriaus, ati
duoti pagarbą Švenčiausiam Sa
kramentui. Iš tenai, Kardinoli} 
lydimas grįžta į savo kambarius.

Šv. Tėvui apleidus Baziliką, 
vienam akimirksnyje išnyko baž
nyčioje plevėsavusios skepetaitės. 
Minios pradėjo skirstytis. Buvo 
1 ir 40 m. po 12...

Kad ir ceremonijos tesitęsė ko
ne 6 valandas, viskas apsiėjo ra
miai ir beveik nereikalauta pa- 
gelbos nė mielaširdystės brolių, 
nė gailestingųjų seserų, kurie 
kaip visuomet per iškilmes Bazi
likoje, turėjo ir šiandien, priruoš
ta už uždangalų, keletą vietų, kad 

\ teikti pagelbą apalpusiems, bro
liai — vyrams, sesutės — mote
rim.

Šv. Petro piečius.. Išėjus iš 
bažnyčios, nuo viršaus aukšti} Šv. 
Petro Bazilikos laiptų matėsi ne
paprastai graži liūliuojanti pano
rama. Tūkstančių tūkstančiai 
žmonių krutėjo'karštuose Romos 
saulės spinduliuose. Ritosi auto
mobiliai, ėjo tramvajai, barškė 
vežikai, o vienok viso ko apsieita 
ramiai, tarsi bereikalo buvo su
traukta daugybė Italų karaliaus 
gvardijos ties bazilika, ir dar dau
giau gražių Italijos bersalierų, 
kurie laukė įsakymo sustatyti tar
pe mflžinų-pilierių, ką taip gra
žiai puošia Vatikano rūmus. Ne
mastant daugybės žmonių niekam 
neprisėjo šauktis nė kareivių, nė 
žandarų pagalbos. Ir čionai bū
ta ramu. Kultūriškieji italai ge
rai supranta ir savo ir kitų reika
lus, jie yra labai mandagūs su 
svetimtaučiais, kurie neša Romon 
savo turtą, telankydami Šv. Pet- i 
ro Sostinę ir Katalikų Bažnyčios 
Galvą, o amžiais pripratusieji 
Romos gyventojai prie visokių 
veido spalvij ir prie įvairiausių 
nešenijų ir madų, niekuomet ne
daro keblumų svetimtaučiui, kur 
jisai nebebūtų.

Prie viso-ko, turiu dar pridur
ti, kad Kanauninkas Narjauskas, 
Lietuvos prie Vatikano Atstovas 
su savo Sekretorium p. Mačiuliu, 
turėjo vietą Dipliomatų liožoje, o 
mudu su p. Kalpoku, gavę bilie
tus korespondentų skyriuje matė
me viską kaip ant delno.

Kun. K. Prapuolenis. 
Romoje 18 Gegužės d. 1920 m.

DIDELIS KONCERTAS!
RENGIA BRIGHTONO L. R. K. VIENYBĖ

VAIKUČIŲ MOKYKLOS REIKALU
--------------  BUS --------------

J

!

LIETUVIAI TĖMYK1T!
Atsidarė naujas lietuviškas kro- 

mas po numeriu 424 E. South St., 
Wilkes-Ba<rre, Pa., netoli lietuviš
kos Šv. Trejybės bažnyčios, tik 
keletas žingsnių nuo vietos kur 
stovi sena bažnyčia. Krome už
laikoma lietuviškų (krajavų) 
škaplierių, rožančių, įvairių me- 
dalikėlių, lietuviškų maldaknygių 
ir taip visokių religiškų daiktų.

AGOTA SMILGIENE,
Savininkė,

424 E. South st. WUkes-Barre, Pa.

BIRŽELIO-JUNE 20 DlENį, 1920
(TAI YRA NEDĖLIOS VAKARAS) 

LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SALfiJE, 
Lincoln Street, Brighton, Mass.

Prasidės 6:30 vai. vakare.

Tai-gi Brightoniečiai ir apielinkių. miestelių broliai 
Lietuviai ir Lietuvaitės meldžiam jumis ant minėto kon
certo, nes dar yra pirmas tokis koncertas.

Yra užkviesti trys chorai po vadovyste Cambridge 
vargonininko Rakiečio. Dalyvaus ir Brightono mergai
čių choras.-

Taip-pat dalyvaus garsūs solistai iš Worcester, Mass. 
ir varg. A. Z. Visminas, o iš Norwood’o varg. V. J. Sta- 
sevičia. ?

ĮŽANGA LIUOSA.

TAUPYK PINIGUS
a

PIRKDAMAS RAKANDUS
LIETO V1Ų RAKANDŲ BENDROVĖJE,

South Boston, Mass.268 West Broadway,

TEL. s. B. 839-W.

Taipogi perkraustome ’į tolimas vietas ir 
ant vietos už prieinamų atlyginimų.
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Ir-gi Žmones.
(Tęsinys)

Neatsakė.
— Viena gyvenu. Žinai, turiu virdulį. 

Veik vienintelė mano nuosavybė kambary
je, bet ir vienintelis malonumas. Kaip jį 
užsikaičiu, o jis pradeda ūžt ir šnypšdamas 
kunkuliuot ir drebėt, tai man prisimena se
ni laikai ir arba verkiu, arba mąstau apie 
tokius daiktus, apie kokius nevalia svajot 
toms, kų tokiuo būdu kaip aš pragyvenimui

• uždarbiauja...
Išsiėmė iš rankinio krepšelio durių 

raktą, atrakino duris ir lipo augštyn laip
tais, o Gurgaitis ėjo paskui ją negalėda
mas numalšinti mušimo savo širdies ir ko
kio tai jam iki šiol nepažįstamo ir nežino-

• mo susijaudinimo. *
Tėjo į Dūnės kambarėlį, kur pakvipo 

aštrūs pigios rūšios perfumai. Dunė užra
kino iš vidaus duris, užžiebė gesą ir kape- 
liušo nuo galvos nenusiimdama apsiruošė a- 
pie virdulį. Už poros minutų grįžo iš antro 
kambario, apsimetusi lengvu šlefrokėliu, 
per kuri dailiai atsispindėjo jos dailaus su
dėjimo kūno dalis, prisėdo šalę ramiai ant 
kėdutės sėdinčio ir liūdnose mintyse skęs
tančio Gurgaičio.

— Ko tamista Juozai taip nutilote?
Jis jų pervedė akimis ir tarė kokiu tai 

dimnai žemu, tarsi nesavu balsu:
— Geriau tamistai be kepeliušo. To

kie puikūs plaukai...
— Ištiktųjų! — Tarė viliojančiai ir 

mostelėjo per veidų savo kaip su balos juo
dų plaukų pluokštų minkštučiais, tarsi šil
kiniais galais.

Juozui staiga pasidarė karšta. Perve
dė išlengvo ranka tarsi glostydamas per jos 
galvų, o jinai jam į akis žiūrėjo taip, kaip 
žiūri ištikimas šunelis į savo ponų.

Ir vėl buvo tyla.
Tik virdulis kunkuliuodamas šnypštė 

kaskart garsiau ir garsiau, o Juozo širdis 
stuksėjo greičiau ir smarkiau... labai grei
tai. ..

Visai nejučiomis pritraukė prie savęs 
dailią merginą, kuri prie jo visu savo kūnu 
glauzdamosi spaudės meiliai apkabindama 
karštomis rankomis Juozo kaklų. Jos lū
pos degančios, drebančios, virpančios go
džiai jautriai meilės bučkiu įsisiurbė, prili
po į Juozo lūpas, akys kaip migla patrauk
tos ieškojo jo akių ir vėl lūpos grįžo prie lū
pų raudoni) kaip kraujas, pekliškai svaigi
nančių jausmus, atmintį, valią.

Juozelis raityte raitėsi jam nesupran
tamų jausmų audroje; užsimerkė ir ieško
jo Dunės lūpų ir jas bučiavo... bučiavo kol 
jausmas neapsvaigo... kol sąmonės nepra
rado.

Staigia mergina nuo jo atšoko.
— Ne, man su tavimi nevalia,.. Eik 

iš čia, eik! Aš tavęs neverta, aš tavęs ne
verta. .. Išeik geras žmogau, išeik! prasi
šalink.

Sukniubo ant jo kelių ir upelis ašanj 
.pasiliejo iš jos akių.

Juozelis sunkiai kvėpavo. Pasilenkęs 
abu delnu padėjo ant jos galvos.

— Cit Dune! Tu esi gera ir vargšė... 
Pasiliksiu... cit... neverk.. . neisiu.

Sugriebusi jo rankas išbučiavo 
negi viską išpasakosi.

*

*. ♦

Gyveno kaip karvelių pora.
Tiesa, tai buvo meilė jausmų, bet ji

nai buvo tikra ir kaipo netikėliams soči j a- 
listams vargu begu galima tai paskaityti už 

■ blogų.
Tas tęsėsi kokį porų savaičių. Ir ro

dėsi kad juodu plaukioja meilėje nelyginai 
vandenyno bangose.

Juozas vienų dienų parėjęs iš miesto 
rado duris užrakytas ir pajuto geso smar- 
vę.

Brinkstelėjo petimi į duris, tos atsida
rė. Pasiskubino atidaryti langus ir pribė
gęs prie lovos pradėjo judint Dunę, kuri nei 
krust. •.

Judina šiaip, judina taip, o jinai guli 
kaip stranpas kaip pagalis ir tiek.

Juozas, kurs tiek kart mirčiai yra pri
siveizėjęs iš arti, kurs tiek buvo nužudęs 
arba žudant matęs buvo su mirČia visiškai 
apsipratęs, į jį mirtis nedarydavo jokio į- 
spudžio.

ir...

lo atsiekimo; imperialistų valdžia stato kar
tuves revoliucijonieriams, tie ginklais į ka
pus varo valdžios atstovus — tų viską ga
lėjo suprasti — ale ko turėjo staiga dingti 
tas žiedelis nuskintas miesto dumblo padug
nėse, kurį jis taip popino, sergėjo... my
lėjo. ..

O gal jam tik taip rodosi, kad numi
rė?

Papurtė už pečių, paglostė šaltus vei
dus, o ant lūpų veržėsi žodžiai visųmalo- 
niausi, kokių net niekuomet nė nevartoda
vo. .. Rodėsi, kad įvyks stebuklas ir Du- 
nės akys numes tą baisų stiklinį užvalkalą 
ir sužibės meilės, linksmybės ir gyvumo 
spinduliais... Valandėlę rodėsi tarsi jos 
lūpos sukrutėjo... Ne, tai jau galas! Joks 
stebuklas gyvybės tam numirusiam kūnui 
jau nesugrąžįs, karščiausis saulės spindulis 
jo gyvybės iš amžino miego neatgaivįs.

“Numirt, užmigt — tai vis viena!” 
Gurgaitis krimtosi pirštus kad nepra

dėt šaukt iš nusiminimo. Kad neraudot 
kaip mažam vaikui.

Netyčiomis ant stalelio pasergėjo lakš
tų poperiaus Dunės ranka išrašyto. Akies 
mirksnyje pagriebęs greitai akimis perbė
go.

Lygus dailus Dunės raštas lindo kaip 
yla į jo smegenis ir buvo jam neišrišamu 
klausimu. Kaip ji išdrįso?!.. , *

“Mirštu, nes esmi saumeilė, nes e- 
su laiminga, nes radau tą ko daugelis 
neranda... Badau tą kas manę tikrai 
pamylėjo...

Mirštu dėlto kad tavę myliu...
Jeigu esi gudrus, turi manę su

prasti: Aš jau ne šiandien matau kad 
galiu tau būt vien tik kalada prie ko
jos. .. Tu net nepažvelgei į gelmes ma
no sielos, mano dvasios.. . Tu užmiršai 
net pats apie savę ir apie visą pasau
lį. .. Tu iš mano kūno pasidarei sau 
šventinyčią, kurioje nori paskandyt 
viską kas yra ir kas bus, o aš nenoriu 
būti tąja prakeiktai šventąja mėsa, ku
ri tau pasaulį užstotu... Pamyniau vis
ką po kojtį kas tik buvo doro, prakil
naus. .. Netikiu į nieką... jau stam
bu. .. Ko tie velniai čia iš kampą len
da... Gelbėk Juozeli... gelbėk... My- 
lė...
Paskutinis žodis jau neužbaigtas rašyt.

• Staiga pašoko, sugniaužė kumštis ir 
nusilenkęs link lavono pradėjo šaukti:

Dunia! Dunia! Kaip tu išdrįsai ?! To
kių skriaudą, tokią skriaudų man ir sau pa
daryti !..

Kuomet Gurgaitis atsipeikėjo pamatė 
šalę savęs būrelį svetimų žmonių ir gydy
tojų, kurs jo ko tai klausinėjo, ko jisai vi
siškai nesuprato. ’

Žįnojo tik vien tai, kad įvyko kas tai 
tokio baisaus, neatitaisomo, žinojo, kad į 
drebėzgus susikūlė toji krištolinė taurė, iš 
kurios ištroškusiomis lūpomis gėrė saldu
mynus atbudusios jauny stos... jausmų... 
Žuvo ant visados... amžinai...

Ir ko-gi nor tie kvaili žmonės? Ko no
ri tas užsimąstęs susirūpinęs daktaras ? Ar 
nemato kad jisai kenčia? Kad kiekvienas 
žodis, kurį jisai galėtų jiems tarti būtų pra
keikimo žodžiu ? -

♦Dune numirė — o gal jis pats numiręs. 
O gal tai sapnas, ar įerzinti jausmai tokias 
komedijas jo smegenyse ir širdyje daro?

Ne, turėt ne, nes štai kokios valdiš
kos ypatos sueina ir jo meilės šventinyčią, 
jo Dunę savo šlykščiomis rankomis ima...

Juozas kaip jautis suriko, griebė kėdę 
ir kaip pašėlęs puolė prie Dunę nešančių...

F. V.

• v

Du keliu moterystėje

Ačiū Tau Dieve mielaširdingas 
Kad moterystę Tu įstatei. 
'Tu esi šventas ir maloningas, 
Tu šitam luomui laimę davei.

Kokia-gi yra šio luomo laimė? 
Tai užauginti sau vaikelius, 
Įkvėpti į širdį jiems Dievo meilę 
Gerbti, tėvynę ir tėvelius.

Iš kur tas viskas čion prasidėjo^ 
Iš kur kontrolės iškilo tos. 
Akli bedieviai jas išperėjo 
Ir katalikai pasekė juos.

Męs daug žemesniai save pastatom 
Už visus žvėrius ir paukštelius. 
Apyeizdos Dievo visai nematom, 
Tiktai skaitliuojam sau sunkumus. •

PB ANEŠIMAS
A. L. B. K. MOTEBŲ SĄ

JUNGOS KUOPOMS.

SanprotaudaVo kad visiems žmo- 
lemta kartų mirt, kad miršta žmo- 
• ligoniai, kad miršta tie kurie ki- 

.< • : ~ . r- - -

Nieko pasaulyj nėra dailesnio 
Kaip kūdikėlių būrys augint.
Nieko Augščiausiam nėr malonesnio, 
Kaip leisti sieloms Dievų pažint.

Tėvas mandresnis už Salemonų, 
Kad jis vaikeliams leidžia gyvent. 
Mama stipresnė ir už Samsonų, 
Kad ji paveikia viską pakelt.

Bet pažiūrėkim kas šiandien dedas, 
Kaip daug pridygo gudrių žmonių. 
Žili seneliai tik vieną vedas 
Ir tas dar mažas lig būt ne jų.

Pirma vestuvių prisiketina, 
Kad neauginsią mažų vaikų.
Kažin kaip vieną dar nulipina 
Ir tai verkšlena: augint sunku.

Ak mama tėvai, ar jūs suprantat, 
Kokiu šiandiena žengiat keliu. 
Sąžinės balso tikrai nejuntat, 
Į akis tiesiai sakyt galiu.

Kam-gi jūs žengiat į moterystę, 
Kad jūs vaikeliams neleidžiat gimt. 
Juk jūs žinojot šią priederystę, 
Tad nereikėjo visai jos imt.

Bet jei tas žingsnis jau padarytas, 
Gyvenk kaip Dievas prisakė tau, 
Kitaip tau dangus bus uždarytas, 
Įsivaizdinkit tik patys sau.

Daugumas ima šiaip sau protauti: 
Jeigu šeimynos sulauksiu aš, 
Nebegalėsiu visur sportauti. 
Namie sėdėti nei šis nei tas.

Nėra kalėjimu tavo namelis, 
Jame buvoti nei šio nei to. 
Negi šunytis tavo vaikelis, 
Nereik bodėtis taip didžiai jo.

Bet jos užmiršta, kad vedę yra, 
Tik rėdos, spaudos net jau kvailai. 
Plaukai rangyti, milčiukai byra, 
Veidai aptraukti tinklais aklai.

Tokia šeimyna nenor auginti, 
Viena, o jei du, tai ir gana. 
Gėda vaikais jiems taip apsipilti. 
Mat jis vaikinas, o ji pana.

v.

♦

Net ir kitus dar pašiepti ima, 
Garbingą luomą gerų tėvų. 
Esą bepročiai, be supratimo, 
Kad tiek pasaulin leidžia vaikų.

*

Tūkstantį kartų išmintengesni 
Akyse Dievo jie už tave.
Savo dorybėj daug prakilnesni, 
Bereikalingai keli save.

Kiekviens mokėtų palaidūniauti, 
Jeigu norėtų sielų prarast, 
Jei nerūpėtų užsitarnauti, 
Garbės vainikas danguje rast.

•f

Štai kas išpildo priedermę savo, 
Prisižiūrėkim į paukštelius.
Ar kada skundės ar sudejavo — 
Kas metas peri bent po kelius.

• 
Žmogau,, silpnesnis už ta paukštelį, 
Pats nesupranti kam gyveni. 
Į penktų metų gavęs vaikelį 
Su nepakanta baisiai steni.

Vargšas turėdams vaikelių būrį 
Nepasiguos tau jis niekuomet. 
Bet tas kurs vįeną ar du tik turi 
Yra nabagas jis visuomet. z

Jis tau išdėstis reikalus savo
Kiek daug privargo su tais vaikais, 
Kiek nuo gimimo prisikamavo 
Kaip yra sunku tokiais laikais.

. .. X

Jis tau prirodys, kad tokiu būdu 
Daugiau negali vaikų augint.
Pati ir vyras, juodu abudu

■ Vargu tik galį prasimaitint.

Gali prieš žmogų išsirokuoti, 
Bet-gi su Dievu šito nebus. 
Atskaitų pilnų reikės išduoti 
Ir jūsų plienas prieš jį sugrius.

Jis leido žmogų, duos jam ir dalį, 
Kaip užaugs vaikas nepajusi. 
Davė tau rankas, suteikė galę, 
Su jo pagelba būdą rasi.

Viena pagimdę kaip širdį mylit, 
Kitiems neduodat visai gyvent. 
Gal jūsų sielos taip ramiai tyli, 
Kad su kontrolėms baigiat pasent.
i ,
Esu devintas, mokslinčius sakė 
Ir kaip didžiuojuos aš iš savęs.
Jei prieš man’ tėvai būt kontroliavę 
Nebūtų buvę visai manęs.

Kiek-gi šiandiena tokių mokslinčių 
Iš šio pasaulio reikia ištremt, 
Kiek būtų sielų ir kiek išminčių, 
Jeigu daleist jiems tėvai užgimt.

Laiminga yra ta moterystė
Kuri visiems čion leidžia gyvent. 
Šventai išpildo čion priederystę, 
Ramiai, be baimės tad gali sent.

Laimins tuos Dievas pas Abraomų 
Kas taps protingais Nojaus vaikais. 
Ir paseks žingsnius Jafeto, Šamo, 
Netiks paikūnais Chamo ainiais.

kr

Gerbiamosios:—
Moterų Sąjungos veikimas bus 

pasekmingesnis, jeigu jisai bus 
centralizuotas, o tą atsieksime, 
sustiprindamos savo apskrieius. 
Naujosios Anglijos apskritys ne
buvo tinkamai sutvarkytas delei 
tolumo tarpu Massachusetts ir 
Connecticut kuopų.

Delei tos priežasties Connecti
cut valstijos kuopos susiliejo į sa
votišką apskritį ir atsiskyrė nuo 
mūsiškių. Tam skilimui įvykus, 
mums daugiau nieko nepasiliek- 
ti, kaip tik sudaryti stiprų aps
kritį Massachusetts valstijoj. A- 
pie tokio apskričio reikalingumą 
nebereikia daug kalbėti; užteks 
pasakius, kad čia gyvuoja veik
liausios Moterų Sąjungos kuo
pos ir jas palikti nesuorganizuo
tas į apskritį būtų tikra nuodė
mė prieš mūsų brangią organi
zaciją. To tikslo įvykinimui, t. y. 
Massachusetts apskričio suorga
nizavimui, mes turime garbės 
kviesti Tamistų kuopą į apskri
čio Sjgimą, kurs įvyks So. Bos
tone, L. D. S. naujam name, ant 
kampo Broadway ir E. Street, po 
numeriu 366 W. Broadway ant 
antrų lubų, Birželio (June) 20 d., 
1920 m.

Posėdis prasidės kaip viena po 
pietų. Tai-gi, Gerbiamosios, mel
džiame prisiųsti kodaugiausia de
legačių ir naudingų pranešimų 
dėl mūs brangios organizacijos 
labui.

Šis suvažiavimas yra labai 
svarbūs, nes paskutinis prieš Sei
mą.

13 kuopos įgaliota valdyba,

Pirm. O. A. Jankienė, 
Rašt. T. Blužienė.

PASKUTINĖ PROGA, 
pirkti pigiai rakandus ir kitus 

naminius daiktus pas

M. OLIM & CO. •

388 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. Conn.

Mes dar neišpardavėme visų, 
bet norime kogreičiausia parduo
ti.

Iškels tų Viešpats kas bus pamintas 
Jeigu Jo valių pildys gerai.
Garbės vainikas jau pagamintas 
Žaliuos, žydės jam ten amžinai.

U. Gudiene.

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.

\

(Bus daugiau)

M. CUBLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit,, Mich.

Gyveninio vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKEI 2910.

1000. STUBŲ ANT PARDAVIMO.

VJenaJinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie
tuviams Stubtj, Farmų. ir I»tų.

Važiuojantiems j Lietuvį lSstoroJa pasportus ir sąžiniškai
siunčia | Lietuvą per žėriau sius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

MERI K*

Pasiskubinkite.
NUO BIRŽELIO 30 d. Amerikos Valdžia nustos išdavinė

ti afidavitus visiems nepiliečiams lietuviams, latviams, ukrai
niečiams ir kitiems svetimtaučiams. Visi dirbusieji tame Val
džios skyriuje valdininkai paleidžiami. Todėl kam svarbu vei
kiau išgauti leidimas išvažiuoti Lietuvon, tai tegul tuoj pa
duoda prašymą, nes iki bus nauja kokia tvarka nustatyta gal 
praeiti mėnuo ar daugiau.

VILEIŠIS.

DETROIT MICHIGAN * }

ji
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ŠIS AMERIKIETIS JAU PERKA LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONĄ.
' O TU AR PIRKAI!
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LAWRENCE, MASS.

Bonų prakalbos.

4
Majoras Žadeikis su prakalba 
Lietuvos Paskolos Bonų reikale. 
Žmonių buvo daug prakalbose.

Eina iš South Boston o utarninkais, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lietuvių Rymo Kataliku šv. Juozapo 
Dambinkų Sąjungą.

DARBININKAS 
(The Worker) 

The Lithuanian tbi-weekly Papke.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph’s Lith
uanian R.-C. Association of Labos.

SUBSCRIPTION RATES:
Yeariy ............................................... $4.00
Boston and suburbs ...................... $5.00
Foreign countries yeariy...............$5.00

-

f '
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DARBININKAS
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KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE

d. birželio atsilankė gerb.

Šaučiunas, J. Bartkas, A. Bart- 
kas, E. Petrikas, P. Danelis, L. 
Mitošiunas, J. Kodis.

Po $50c.: A. Jukonis, A. Jur
gaitis," A. Linauskas.

Su smulkiom aukom viso labo 
buvo $37.30.

Vardan Tautos Fondo ištariam

Nutarta surengti didelis pikni
kas ant 11 d .liepos dėl naudos 
-Lietuvos našlaičių ir išrinkta ko
misija tam darbui.

Ateinantis susirinkimas bus 19 
d. birželio toje pat salėje. •

Birželio 4 d. buvo mašinšapės 
balius. Darbininkai buvo pilnai 
užganėdinti, nes gert ir valgyt 
buvo įvalias.

Paskeviče.
Buvo ir smulkių aukų. Sykiu 

išviso $40.79. Bravo! Philadel- 
piečiai atjaučia reikalą.

K. Driža,

T. Fondo 21 sk. Raštininkas.

ATŠAUKIMAS.

Vienas anglų vietinis laikraštis i. ,V™ 17AO širdingai aciu visiems aukavu-
Rep.

Albany, N. Y. Birž. 13, 1920.

“Entered as seeond-class matter Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879” 
“Acceptance for mailling at special rate 
of postage provided for in Section 1103, 
Act of Oct. 8, 1917, authorized on July 
12, 1918”.

STREIKAS IR KAPI
TALISTŲ PELNAS.

New Yorke Federal Grand 
/ Jurv apkaltino American 

Woolen Kompaniją profi- 
teeriavime. Susekti, jog 
kompanija per pereitus me
tus pelno turėjo $15.513.414. 
O tais metais tos kompani
jos dirbtuvės dėl streiko tu
rėjo būt uždarytos pen
kiems mėnesiams. Tai mat 
streikas tai kompanijai ėjo 
sveikaton. Kaip tas galėjo 
atsitikti. Labai lengviu bū
du — patrigubino kainas 
ant savo išdirbiniu. Vienos 
rūšies audeklo jardas būda
vo po 49c., o paskui pradėjo 
imti po $1.60.

sako kad buvo 1700 klausytojų 
ant tų prakalbų. Tas pats laik
raštis pasakė, kad bonų išparduo
ta virš už $3,000.00. Gal septy
niolika šimtų ir nebuvo, bet buvo 
labai daug. O bonų parduota ma
žiau penkių šimtų dolerių. So
cialistai trukšmą darė ir plaka-* 
tus mėtė prieš bonų pirkimą. Z. 
Jankauskas vedė vakarą.

Gerb. Majoras jau antrą kartą 
Lawrencan atsilanko. Pirmąjį 
kartą buvo ką tik Amerikon at
vykęs. Tuomet jo prakalbose 
parduota bonų už $1,000.00. Tuo
met vakaro vedėjas buvo Dr. Mi- 
kolaitis.

Blaivininkų išvažiavimas. _
Birželio 20 d. bus neapsakomai 

didelis blaivus išvažiavimas šv. 
Prrnciškaus parapijos parke, 
kethuen, Mass. Bus ten visokių 
išmislų-išmislėlių. Lietuvių Lietu
vių truckas pirmą syk veš savi
ninkus ant kempės.

Ridikienė.

siems.
T. F. 17 skyriaus rašt.

J. M. Mikoliūnas.

PHILADELPHIA, PA.

Senai laukiamas svečias, 
lankė mūsų kolonijoj. Tai

atsi- 
kun.

NEW BRITALN, CONN.

Aukos Waterburio strei- 
kieriams.

A.

AR-GI JAU BŪTŲ TO
KIE AKLI.

Rusijos bolševiku valdžia 
skelbia, kad lenkai pasi
traukdami iš Kievo sudina- 
mitavo Vladimiro soborą, 
vandens Įvadas, geležinkelio 
stotį ir tt. Tokiij barbary- 
biij papildymu lenkai nega
li nepakenkti savo jau be to 
pagadytam vardui Pasiro
do, Sad lenkai yra netik bar
barai, bet ir politiški spit- 
riai

VISI TURIME PĄ- 
DĖTI.

PHILADELPHIA, PA.
_________________ 1

(Port Richmond)

Gerb. kun. Mirono prakalba.

12 d., birželio, vakare, Lietuvių 
Muzikališkoj Svetainėj kalbėjo 
gerb. kun. Mironas reikaluose 
Tautos Fondo ir Lietuvos Valsty
bės Paskolos. Pasekmės prakal
bos buvo gan vaisingos, nes tuo
jaus vietoj ant 900 doleriij pasko
los užsirašė. Prie to gi kaip kiek
vienas supranta graži rimta pra
kalba paskatina prie mąstymo, tai 
daugelis gerai apsvarstę dalykų 
stovį Lietuvoje, vėliau paskolys. 
Išlaidas’ toms prakalboms finan
savo vietinis skyrius Tautos Fon
do. Žinia: jam tas šimteriopai 
sugrįš — nes skyrius sustiprės ir 
veiks visi jo nariai uoliau, nors 
ir dabar jiems uolumo nestokuo- 
ja, gi ypatingai p. Kuraitis, kad 
primanytų, tai savo gyvybę ati
duotų "tam tikslui.

Po $1.00: J. Miežlaiškis, 
Kardokas, A. Grimaila, J. Kuč- 
kailis, J. Rokas, S. Tatlis, S. Gni- 
zinskas, J. Radzeviee, R. Savic
kienė, J. Vaznelis, A. Rėkus, J. 
Andraičikas, B. Jadleviče, B. 
Griškevičius, J. Grimaila, A. Sin- 
keviče, V. Vinikaitis, Z. Vaičius, 
Z. Kavaliauskas, Z. Palinčius, J. 
Kalinauskas, S. Bakunas, E. Mic
kevičius, O. Jurkunienė, P. Žale- 
duonis, S. Stankevičius, J. Ari- 
nas, J. Žukauskas, P. Baltruko- 
nis, J. Januška, A. Plukas, C. Ja
nušauskas, Z. Brazauskas, V. 
Vaitkevičius, J. Vilšinskas, P. Jo
ną vieius, M. Skrabulis, J. Vasa
ris, A. Griešius, B. Saloveičikas, 
J. Šuopis, J. Posvinskas, A. Mi- 
čiunas, J. Juškelis, J. Nevulis, O. 
Malinauskienė, E. Baliukienė, V. 
Gileviče, K. Čiauškienč, E. Dau- 
blauskienė, Jankauskienė, J. Mi
kalauskas, V. Važnys, M. Daunis, 
J. Poškus, J. Norkeviče, A. Kar
dokas, M. Geidimas, P. M., P. Žvi- 
nakis, J. Viselka, J. Tamošiūnas, 
M. Kardauskienė, A. Mažuronis, 
JL Gudžiūnas, J. Kukoškis, V. 
Uždavinis._  . 4
Šv. Kazimiero dr-ja ........... $30.00
Susiv. Lietuvių Am. 39 kp. 10.00 
Liet. Sūnų ir Dukt. dr-ja 10.00 
Šv. Andriejaus dr-ja ........... 15.00
Šv. Jurgio dr-ja ................... 25.00

Viso iš New Britam Conn. pri
siųsta iki birželio 7 d. 1920 m. 
$257.99. i

Tariam širdingai ačiū.
Spaudos Komisija.

V.

MANCHESTER, N. H.

Išleistuvės.

Didelė Melagystė.

Didelę melagystę ir šposą ra
dau patalpinta “Darbininko” 66 
num. apie mano suareštavimą.

“Draugas” num. 141 pra
neša, Jog penkios šv. Kazi
miero Akademijos seserys 
su savo generale perdčtine 
Motina Marija (Kazimiera 
Kaupaite) vyks Lietuvon. 
Jų kelionei, jų pragyveni
mui Lietuvoje ir pragyveni
mui mergaičių, kurios prie 
jų prisidės reikės nemaža lė
šų. O tų lėšų trūksta. Da
bar visose kolonijose kazi- 
mieriečių prieteliai turi su- 
justi, kaip nekuomet ikšiol. 
Turi pasidarbuoti, kad su
rinkti aukų degte degan
čiam reikalui. Apie tai, kiek 
dabar reikėtų “Draugas” 
šitaip išvedžioja:

“Lietuvoje gyvenimas pigus 
sulyginant su Amerika, bet mė
nesį vis negalima pigiau pra
gyventi, kaip už 15 dolierių. 
Penkių seserų ir 20 kandida
čių pragyvenimas atseitų mėne
siui 375 dol., metams $4,500. 
Pridedant kelionės lėšų pen
kiems asmenims apie $2,000. 
Jei galėtūme surinkti apie 10,- 
000 dolerių, tai 3,500 dolerių 
liktų ūkę užvesti
■< “Kurie prisidės prie Šitos su
mos surinkimo, jie bug ne vien 
seserų vienuolyno, bet ir visos 
Lietuvos geradariai Jei vienas 
žmogus tą padarytų, tai Lietu
vos istorija to neužmirštų, kaip 
neužmirš pirmo lietuviško vie- 

, nuolyno įsikūrimą Kaune.
“Į Lietuvą važiuoja šitos se

serys: Motina Marija, genera- 
Iė viršininkė (Kazimiera Kau- 

t pint ė). Ji įkūrusi Kaune vie
nuolyną grįš atgal į Ameriką. 
Nuvažiavusios liksis: Sesuo

y. nusipirkti savo kliubains vietą, 
kame ramiai galės sau sumany
mus varyti.

15 d,, gegužio 1920 m. subatos 
vakare gerokas būrys svieto ly
gintojų atvyko pirmiausia apie 8 
valandą pas bažnyčią ant kampo, 
kad pasimeškerioti ypatų ir 
traukti prie savo gešefto, o nepo- 
ilgo laiko, išgirdo klebonas, šauk
smus, klikavimus svetainėj, kuri 
yra tik už sienos prie didžiojo al
toriaus, ir be pasiklausimo klebo
no kokiu tai būdu į svetainę įsi
griovė Jurgių, tai yra Jurginus 
dr-jos išperos, R. Kliubo nariai, 
kurie savo klykimais ir šaukimais 
dvejopą 'darbą dirbo: vieną, kad 
žmonės iš bažnyčios eitų į svetai
nę, antrų, kad svetimtaučiai iš
girdę klyksmus lietuvių, dauges- 
niai neateitų į lietuvių bažnyčią, 
o labiausiai, kad būt greitesniai 
galas klebonui ir bažnyčiai, kurią 
svetimtaučiai remia ir myli, o lie
tuviams remti nerūpi. Tuomet 
klebonas žinodamas kame daly
kas, tuojaus atidaręs duris svetai
nės, liepė nutilti ir prasišalinti iš 
svetainės ir klebonas pagrįžo į 
bažnyčią klausyti susirinkusių 
žmonių išpažinties, o svieto lygin
tojai nutilti nenorėjo. Tada po 

valandos vėl klebonas su
grįžo į svetainę ir liepė visiems 
tuojaus apleisti svetainę, kaip ne
turintiems nuo jo pavelijimo 'ir 
tokią netvarką daryti subatos va
kare, kuomet yra bažnyčioje pa
maldos. Tuojaus vienas puolės 
ant klebono, girdi čionai žmonių 
valia ant bažnyčios ir svetainės, 
o ne klebono ir arti prilįsdamas

K. ♦

rankas kilnojo. Tat tam tvėriau 
už kalnieriaus ir išstūmiau pro 
duris ir tas nubildėjo savais ke
liais. Bet tuojaus šoko antras, 
tikras svieto pabalda, kurio net ir 
bolševikai neapkeneia.Klausė kle
bono ar nenorįs su juo pasimušti. 
Tam posmarkiai užtraukiau per 
ausį, ir apsivertęs apie porą kartų 
išvirto per duris. Atsikėlęs ir vėl 
puolės į svetainę, norėjo atsiker
šyti kunigui, bet jau buvo po lai
ko.

Atėjo kapitonas ir poliemonas, 
apklausė klebono kas per skan
dalas. Kunigas pasakė, kad žmo
nės be jo leidimo įsigriovė į sve
tainę ir daro kliūtis bažnyčioje 
pamaldoms, ką svetimtaučiai Ir 
mūsų žmonės tame laike paliudijo 
ir'ant to užsibaigė visi teismai, 
niekas nebuvo suraštvtas. Nors 
poliemonas klausė ar nori klebo
nas, kuriuos suraštyti, bet tą iš
girdęs, pasakiau kad kaipo vasa
ros laiku nenoriu su tokiais užsi
imti.

Pirmas išmestasis iš svetainės 
žmogelis, man jau net 4 metų kle
bonaujant, šiais 1920 m. turėjo 
svarbų reikalą įeiti į klebonijos 
ofisą ir su didžia mano prievarta 
paaukavo $1.00 ant parapijos, bet 
po išmetimo iš svetainės birž. 6 d. 
atėjęs persiprašė už savo klaidin
gą pasielgimą ir j parapiją dar 
užsimokėjo $3.00. Antras žmoge
lis, kuris daugesniai veikė prieš 
kleboną ir daugesnei nukentėjo, 
nėra davęs nei vieno cento, kaip 
rodo parapijos rekordai, bet turi 
didelius rekordus miesto teisme 
už savo gerbs darbelius, o labiaus 
už peštynes. Nukentėjusio tėvas 
ir jo motina, kurie važinėjas su 
prakalbomis po Albany apielinkes 
kaip tai: Watervliet, N. Y., Troy, 
N. Y., Hudson, N. Y., Cossackie, 
N. Y., kad Albany lietuvių baž
nyčiai jokių daiktų neaukuotų ir 
kad jokių pamaldų neužsisakinė
tų, nekartą yra apturėję didę sar
matą už tokius zaunijimus žmo
nėms, bet jiems tokie nuotikiai 
negelbsti.

Kun. Kleb. K. F. Szatkus 
ir Trustees Šv. Jurgio bažnyčios, 
Albany, N. Y.,

J. J. Dašis,
Jurgis Balnaitis.

/ *1
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džekonas Mironas. Prakalbos bu- 3et apie tokį svarbų nuotikį aš 
vo surengtos net dviejose vietose. 
Pirmos ant Point —Breeze 11 d. 
birželio, antros 13 d. birželio šv. 
Kazimiero parapijos mokslainės 
svetainėj, tuoj po sumos. Žmonių 
kaip į pirmas, taip ir į anras, at
silankė gana skaitlingai. Point- 
Breeziečiams gerai žinomas kun. 
Mironas iš Lietuvos, taip kad 
daug kaip svečią, taip ir svetis 
daugelį pažino.

Ištikrųjų dar nebuvo girdėję 
tokio iškalbaus kalbėtojaus. Ra
gino kodaugiausiai pirkti Lietu
vos bonų. Iš to pasirodė geri 
vaisiai. Tuoj užsirašė Liet. Pas
kolos bonų už $450.00. Kalbėto
jas kalbėjo iš dviejų atvejų. Po 
pirmo apsistojimo buvo renkamos 
aukos į T. Fondą.

Aukavo sekančios ypatos: 
K. Valančius $20.00, J. Rut

kauskas ir P. Kuisis po $10.00.
Po $5.00: J. Pečiukas, J. Ra- 

dzeviče, D. Žukauskas, J. Navar- 
dauskas, M. Stonis, P. Bonis. J. 
Mišeikis, V. Varvulis, Z. Krista- 
ponis, P. Pranckunaitė, J. Poš
kienė, P. Liuleviče, K Mačiūnas, 
•J. Bačiulis, M. Alytaitė.

Po $3.00: T. Stasienė, J. Kra
sauskas, K. Žemaitis, S. Morkevi- 
čiutė, B. Kaupas, A. Klemas, V. 
Gaidimavice, St. Magila, J. Bek- 
ša, B. Čuškis, A. Rimkus, T. Vel- 
ža, K. Baubliutė, S. Macelis, Z. 
Juška, J. Baksevičė, K. Kisielius.

Po $2.00: J. Zeleckis, J: Kazu- 
konis, J. Urbonąvičia, P. Svečin- 
skas, F. Valaviek, V. Navardaus- 
kas, S. Uždavinis, F. Arnauskas, 
J. Kairis, M. Žemekįenė, A. Gau- 
ris, A. Tareila, D. Černiauskas, A. 
Gauris, J. Budreviče, D/ Skiotis, 
P. Mikalajūnas, J. Kilkeviče, M. 
Baižiutė, M. Baublaitė, A. Stam- 
brienė, S. Klapatauskas, P. Vinc- 
kus; K. Vincentienė ir V. Gage- 
viičenė po $150.

Po $1.00: T. Bakanauskas, J. 
Lučas, J. Navardauskas, J. Na- 
ručkas, St. Tareila, M. Kazlaus
kienė, E. Poškevičienė, K. Balkis, 
S. Piraitis, L. Geidukonis, D. Nor
kūnas, S. Vinceška, J. Žemaitis, 
J. Gauba, J. Pauplis, J. Jankaus
kas, J. Uždavinis, J. Sunkiškis, M. 
Malinauskas, K. Malinauskas, M. 
Tareila, J. Andruleviče, T. Kri
vickas, A. Arbašauskas, J. Bazis, 
M. Vinckienė, V. Navickienė, M. 
Naruckienė, J. Ramanauskienė, 
P. Malinauskis, J. Mekis, K. Gau
ba, M. Ramašauskienė, D. Rama- 
šauskas, P. Ramašauskas, A. Juo
deikienė, M. Šireikienė, A. Mero- 
nienė, J. Lekavičius, P. Kviet- 
kauskas, P. Vaitekūnas, J. Beke- 
ris, K. Digris, M. Milienė, J. Mi- 
sevičiutė, J. Gaidelis, M. Valaši- 
niukė, V. Dvarauskiutė, J. Balt- 
ruškonis, J. Slaužis, T. Matulis, 
M. Rupšaitė, J. Dašis, B. Kuda- 
rauskienė, F. Ramanceviče, K. 
Mockus, M. Žemaitis, M. Šefeldie- 
nė, J. Žilinskienė, Qna Jonauskie- 
nė, A. Karsokas, B. Kersnausky- 
če, K Ramanauskienė, O. Pocie
nė, T. Darguzienė, P. Kubilius, J. 
Platpevičius, V. Sabaliauskas, K. 
Aliunas, A. Žvigaitienė, St. Pocis, 
A. Gužauskas, B. ^Zuilėnas, P. 
Turskaitė, A. Gudrienė, J. Luko- 
ševiče, P. Ališauskienė, K. Ur
bonas, A. Lekas, E. Pulokienė, B. 
Augaitienė, R. Petrauskas, B. 
Remdokevičę, J. Laštukas, A. 
Balčiūnas, V. Sabaliauskaitė, M. 
Povilaitė, M. Raguekienė, A. Fer- 
gis, J. Radavieius, M. Uždavinis, 
K Naruckas, J. Vincus, O. Vaš- 
kelevičienė, :: M. Vaškelevičienė, 
M. Jukelsiunienė, E. Bartkevičie- 
nė, O. Radzevičienė, J. Radzevi- 
če, M. Peckns, J. Pučas, J. Vai
čius, A. Duos, 0. Žemaitienė, M. 
Martušienė, K. Kulienė, Glebuįde- 
nė, S. Glėbas, J. Dambrauskas^ J. 
Tareila, V. Damanskis, A. UŽda- 
vinia, A. Arnauskiehė, J. Navar-: 
dauskienė, A. Rattbienė, J. Rau- 

Ibis, E. Zupnauskienė, K Žemaitis,
M. Pockevičienė, O. T --------- M _ ..

i

Vin-

CAMDEN, N. J.•_ _____ '
Lietuvis daktaras Petras 

centas Montvilas atidarė ofisą po
num. 1408 Broadway. Jis yra 
baigęs augštus daktarystės moks
lus ir turi gerai įrengtą ofisą. Tai 
džiaugsmas ir nauda lietuviams.

Rep.
Gegužio 6 d. apleido šią -kolo

niją du darbščiu ir vietos lietu
vių mylimu vyru Jonas ir Kazys 
Žukauskai. Jiedu yra prisidėję 
prie visų tautos reikalams darbų. 
Kazys yra tarnavęs Suv. Valstijų 
kariuomenėj. Buvo surengtos 
gražios išleistuvės. Žmonių buvo 
prisirinkę daug. P. Zukytė buvo 
pasirėdžius Amerikos vėliavos 
spalvomis, o V. Bermočiutė Lie
tuvos. Abi deklemavo. Žmonių 
ūpas buvo pakilus. Kuomet pra
sidėjo aukų rinkimas, tai pasipy
lė dvidešimkės, dešimkės, penki- kas dėjo sekančiai: 
nes. Susidėjo $309.52.

Laimingiausios kelionės ir ge
riausios jiems kloties Lietuvoje.

Būrio rašt.

MIDDLEBORO, MASS.

Nedėlioj birželio 13 d. buvo 
prakalbos Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Kalbėjo P. Gu
das. Po prakalbos apie Raudoną
jį Kryžių ir jo veikimą padaryta 
kolekta. Surinkta $28.37. Pas
kui kalbėjo apie Lietuvos pasko
lą ir bonų pirkimą. Čia dar nė
ra buvę prakalbų apie paskolą, 
todėl užsirašė tik vidutiniškai. Už
sirašiusių yra apie $1.500. Au-

CHESTER, PA.

d. birželio po No. 308 W.13
3-rd St. italų šv. Antano bažny=_ 
tinėj svetainėj buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo iš Lietuvos 
kun. džekonas Mironas. Žmonių 
buvo nedaug iš priežasties didelio 
lietaus, bet katrie atsilankė, tai 
buvo užganėdinti. Aukavo sekan
tieji:

Po $5.00: Juzė Šefeltaitė.
Po $2.00: Petras Karvelis. . 
Po $1.00: O. Tamošaičiukė,

Tamošiūnas, P. Šlajus, J. Silevi- 
čias, J. Bajelis, B. Štaras, A. Mi- 
tošiunas, J. Galvonas, J. Molevi- 
čias, M. Zizmontienė, A. Maršai- 
tienė, U. Repšiutė, P. Mileris, D. 
Belickienė, M. Belickienė, J. Je- 
keliunas, J. Šatkus, A. Pauliko- 
nis, M. Rutkelien^, J. Petrikas, D.

P. Pleška.....................-....$10.00
A. Uždavinis............................5.00
K. Dravinskas .........................2.00

Po $1.00: M. Verapickas, P. 
Lunskis, K Znolinas, A. Viera- 
pickis, F. Kinčius, V. Stulpinas, 
A. Jukna, A. Bubinas, S. Žiedelis.

Po 50c.: F. Paulauskas, J. Sut
kus, V. Kazlauskas, A. Molis.

Rep.

HUDSON, MASS.

V.

iki'šiai dienai visai nienko neži
nau ir nieko galutinai negirdėjau 
nei nuo dvasiškos valdžios, nei 
nuo svietiškos. Neesu ir nebuvau 
suareštuotas, teismo nelaukiu, jo
kios bylos arba kaucijos neesmi 
pasidėjęs ir kitas niekas taipos-gi 
už mane nepadėjo, ir jeigu kas 
prirodyti! kiek padėta, kokiame 
teisme, kokioje dienoje, pas kokį 
teisėją, ir kas padėjo, už tokį prm 
rodymą šiandien prižadu išmokė
ti $100.00.

Kas link baliaus 15 d. geg. R. 
Kliubo Vienybės dr-jos, kaip rašė 
korespondentas, tai turbūt “Dar
bininkas” manė, kad Raudonojo Į pusės 
Kliubo balius ir jų Vienybės Dr- Į. 
ja daro nuopelnus dėl Lietuvos j 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų. Bet 
taip nebuvo. Tokių dalykų mūsų 1 
albaniečiai nepripažįsta ir kad 8 
d. geg. 1920 m. atsilankė su pra
kalba gerb. kun. J. Petraitis, su ; 
tais reikalais, tai po prakalbos 
surašė komiteto vardus, bet tie 
komitetai nieko neveikė, o jeigu 
būtų nuveikę, tai būt jau ir pasi- 
gyrę. Kada Albany tie patys , 
žmonės priguli Į visas katalikiš
kas dr-jas ir į 2 kliubas, o į pa
rapiją nepriguli, tai yra drau
gais skersai ir išilgai visų dr-jų, 
bet^ae pąrapijonais. Tai tie žmo- 
neliai pataiko gražius prižadus 
giedoti: meilė, vienybė, sutari
mas, visi Jšvieno, duosime, auko
sime, mes prisirengę stoti į dar- , 
bą. o kaip pradeda dirbti tik dėl 
savo kišeniaus. Taip atsitiko ir 
15 d. geg. Kada Jurgių išperė
ta Raudonojo Kliubo Vienybės 
dr-ja sumanė pasinaudoti iš ka
talikų, tada apskelbė katalikiškų 
dr-sčių vardu savo balių, nors be 
apgarsinimo bažnyčioje, bet skel
bė, kad tas pelnas bųg dėl nau
dos kuopų SLRKA ir LDS. Ap
garsinimų todėl nedarė, kad lai
kui atėjus galėtų padėti ant savo 
kurpalio ir ant galo virsta į 2-jų 
Raudonųjų Kliubų balių ir kaip 
anie vadina Senų Kliubiečių. Iž
das ant galo tokių balių, tankiai 
žūna, o jeigu trumpai kurį su
čiuopia, tai sako, kad kitą sykį 
atiduosiu ir su tokiais prižadais 
kitą sykį ir per kelis metus neati
duoda Sako, tu paisai esi dau
gesniai pavogęs... po tokių balių 
yra nuotikių, kad nariai turi su
dėti pinigus padengti lėšas. Ir 
bažnyčiai surinktų pinigų kolek
toriai -"per 2 metu dar neturėjo 
laiko sugrąžinti į bažnyčios kasą 
$327.00. Sako: “Ką sukolekta- 
vojai, laikyk sau”. Gal ant to
lesnio laiko tokių vardai bus pa
garsinti, kiek pas kurį pinigų pa
rapijos žlunga. Programus kliu- 
bai išpildo subatomis vakarais, 
kad suturėjus senus ir jaunus 
nuo bažnyčios sekmadienį. Sako: 
Klebonas testimpa badu, o baž
nyčia tebul sudega, mums jo ir jo 
bažnyčios nereikia. Vyskupas su 
klebonu mūsų neklauso ir mes be 
jų galime apiseiti. Teisybė, būtų 
galas klebonui ir bažnyčiai, jeigu 
ne Dievo apveizda. Bažnyčia ran
dasi gražioje daly j miesto ir ki
tos katalikiškos bažnyčios toli,.tai 
svetimtaučiams randas parankiau 
eiti į lietuvių bažnyčią ir iš šven
tadienių kolektų yra lietuvių baž
nyčia užlaikoma. Daug kartų 
Albanyos lietuviai, smarkiausi 
veikėjai-kėsinosi užvaldyti R., K. 
įjažnyčios turtą. Sakė, kad į jei 
patys nevaldysią, tai į parapiją 
neprigulėsią. Su tokiais reikalais 
kelis kartus buvo nukeliavę pas 
vyskupą ir vis nieko nepešė, o la
biaus paskutiniu kartu apie 8 mė
nesius atgal, kuomet smarkūs 
veikėjai nukeliavo pas vyskupą ir 
pasisakė į parapiją neprigulį, bet 
norį tvarką sužinotu Tada vys
kupas paprašė smarkuolių kojgrei- 
čiausiai apleisti jo namą. /
- Šiomis dienomis mūsų 
no jo

Valeris Puplauskas, 
vienas Laivrence’ jaunimo baigė 
prisiruošimo kursus ant inžinie
riaus, Villanovo College, Pa.

LAWRENCE, MASS.

Lawrenciečiai džiaugiasi iš sa
vo priaugančio jaunimo — ypač 
jaunimo kuris lanko aukštesnius 
mokslus. Jis beveik visas jau su
grįžo iš mokyklų ant vakacijų ir 
leis savo atostogą prie tėvų.

Valerijonas Ruplauskas baigė 
vidurinius kursus Villanova Co
llege, Pa. Kitą metą jis grįš ir 

mokysis ant inžinieriaus. Jam 
ten labai sekasi mokytis. Ypatin
gai jam vyksta lekcijos matema
tikoje. Jis yra tikęs atletuose ir 
sugyvenime su studentais. Kle- 
sos knygoje plačiai šis vaikinas y- 
ra aprašytas. Todėl lavrenciečiai 
didžiuojasi kad net svetimtaučiai 
džiaugiasi jų jaunimu.

Nemažiau Laivrenciečiai di
džiuojasi ir su Pranciškumi Jaš- 
keiiavieiumi, kuris mokinasi Bal- 
timorėje. Ima ten jis klesiką ir 
pasekmingai varosi moksle. Sy
kiu jis lavinasi ir Lietuvių kal
bą, ir labai ją myli. Iš šito jau
nuolio galima daug ko gero tikė
tis.

Umpa, Užkuris, Puišis, Norku- 
niutė, Valinskaitė ir keletas kitų 
taip-gi augštus ženklus gauna sa
vo mokslo šakose.

Galima šiems moksleiviams lin
kėti gero poilsio per atostogą ir 
dar didesnio pasižymėjimo moks
le ateinančiais metais.

Kas dar yra mums smagiau kad 
šie visi moksleiviai piriklauso 
prie vietinės Vyčių kuopos ir sy
kiu su vyčiais darbuojasi. Vai
kinai iš viršminėtų moksleivių 
ruošiasi ir dalyvaus programe 
atenaneiame vyčių savybės vaka- 
rėlyj—“sočiai”, kurį ruošia vie
ni vaikinai, ketvergo vakare 7 v. 
29 birželio 1920.

Reporteris.

TAUTOS FONDO SKYRIŲ

VALDYBŲ DOMEI. \

Šiuomi yra prašomi visi Tau
tos Fondo skyriai, kurie tik tu
ri paėmę pardavinėti Lietuvos 
Pašto ženklų, kad nevėliau kaip 
20 d. Birželio teiktųsi sugrąžinti, 
jei dar turi neparduotų ženkle
lių, taip-gi pinigus už parduotus 
ženklelius kartu prisiųsti. Nors 
skyriai buvo prašyti, kad teik
tus prisiųsti sąskaitą išparduotų 
ženklelių, bet labai pamažu grįž
ta atskaitos, laikas pardavinėji
mo jau seniai užsibaigė, reikia 
padaryti sąskaita, kad tą visą 
darbą privedus prie užbaigos, tai 
yra atmokėti už parduotus ženk
lelius ir grąžinti, kurie nepar
duoti.

Gerb. T. F. skyrių valdybos ma
lonės šį reikalą veikiai užbaigti.

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

L. Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
sk. pirmas susirinkimas buvo 30 
d. gegužės šv. Mikolo svetainėje. 
Susirinkimas buvo skaitlingas. 
Skyriaus Sekretorę V. Balniutę 
nelaimė patiko dirbtuvėj. Maši
na vieną pirštą nutraukė. Tai bu
vo į hospitalį išvežta. Likosi iš
rinktas dėl tos dienos raštininku 
M. Pauplis. Prisirašė dar devy
ni n'auji nariai: Jurgis Palaima 
užsimokėjo 5 dol. Po $1.00: A. 
Saslavičius, B. Morkūnas, T. Mor
kūnienė, B. Jdnavičiu8, M. Ro- 
maškienėy Juozas Paulauskas, J. 
Staniunas, B. Sankevičius. Viso 
suaukota 13 dol. Per prakalbas 
buvo surinkta. $57.'-Viso hudso-' 
niečiai sudėjo LRK. 70 dol. Cen
tras Hudsonui paskyręs buvo su
rinkti 50 dolerių, bet hudsoniečių 

$200. Dabar

Dvaranauskiutė), Sesuo Mari
ja Katarina (Veronika Balcai- 
tė), Sesuo Ona Marija, (Jose- 
pina Rakauskaitė)ir Sesuo Ma
rija. Angelą (Antanina Braš- obalsis yra surinkti 
kaitS)”. Mrtj jau turi 30.M

X

DERISI SU LITVI 
NOVU.

KIEK GYVENTOJŲ.
Washington. — Valdžios 

cenzas rodo, kad Lawrence, 
Mass. gyventojų turi 94.270. 
Per 10 metų pasidaugino 
ant 9.8 nuoš.

Anglijos Great Northern 
Telegraph Co. derisi su Ru
sijos atstovu Litvino vu apie 
atsteigimą telegrafinės ko- 
munikacijos su Rusija. 
Kompanijos kabeliai gali

Aprokuota, jog Suv. Val
stijose žiurkės ir pelės per 
metus sunaikina gėrybių už 
$200.000.000. Aprokuota, 
jog Anglijoj pelė arba žįur- 

metus atseina $180,
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WATERBRY, CONN.

2
kp.

NEW HAVEN, CONN.
‘f

*

ma, Tamistų kolonijoje randasi 
nemažas skaičius darbščių narių 
ir tik reikia daugiau noro, o kuo
pa kelius sykius padidės.

4 kp.,

>*• X

kp.,
Z

78 kp., Philadelphia, Pa.
Petras Tartalis 
Ignas Vaitėnas

79 kp., Greenfield, Mass.
Stanislovas žiedelis
Antanas Kasparaitis

81 kp., Amsterdam, N. Y. 
Kazys Visockis
Petras Sargiolis

.82 kp., Trenton, N. J.
Antanas Junča
Antanas Daminlkaitis

susirinki- 
“Darbįnin- 

svarbesniuosius 
ap- 
ga-

Valdyba.

BRIDGEPROT, CONN. ' I NAUJI NARIAI

LDS. Centro Raštinės Atsaky
mas.

Garbė tam, kuris' suprato dar- ; 
bininkų reikalus ir stojo į jų ei
les, idant iškovojus geresnę atei
tį. Nekartų teko matyti laikra
ščiuose kaip kitų kolonijų darbi
ninkų šakos gerėja ir auga, o aug
damos daug ką nuveikia.

Bet štai pažiūrėkime į birdge- 
portiečius, kaip sparčiai pradėjo 
augti LDS. 39 kuopa. Per perei
tą susirinkimą prisirašė 18 ypa
tų kaip vyrų taip ir moterų ir ti
kiuosi, kad greitu lai^u “suby- 
tysim” tas kolonijas kurios daug 
augščiau stovėjo už viršminėtą 
kuopų. Kaip girdėtis, tai ant se
kančio susirinkimo manoma su
silaukti daug naujų veikėjų. Su
sirinkimas bus 20 birželio tuoj po 
mišių parapijos svetainėj.

Labai pageidautina, kad kiek
vienas prigulintis narys atsilan
kytų ir visi tie, kurie nori prigu
lėti, nes valdyba gavo daug svar
bių žinių iš centro, o ypač kny
gų, kalendoriti ir konstitucijų.

Tad-gi dar kartą kviečiame 
Bridgeporto lietuvius rašytis į tą 
didelę šeimyną, o ypač jaunimą, 
kuris turi tiek energijos ir spėkų. 
Kitados kalnus galėjo nuversti, o 
ypač vietinė L. Vyčių 37 kp., ku
ri rengdavo visokius išvažiavi
mus, pasilinksminimus ir tam pa
našiai. Socijalistai ir tautininkė- 
liai bijojo snapą pakelt, nes ži
nojo, kad čion stipri jėga. O šian
die kas dedasi, kur dingo tas jau
nimas, kas pakrikdė tą didelę šei
myną, kuri nešdavo garbę tautai 
ir bažnyčiai. Čia tik buvo kelių 
suvadžiojifnas. Štai ateina karšti 
vasaros laikai, nėr kam rengti iš- 

„ važiavimų, nes jaunimas išblaš
kytas, o jei rengiama, tai rengia 
pašalpinės * dr-jos. Gėda jauni
mui.

Užteko mums snausti ir kitus 
migdyti, stokim visi į LDS., tuo
met galėsim parodyti savo spė
kos. Kur daugybė, ten ir galy
bė. Taip-pat turiu priminti, kad 
kuopa steigia knygyną ir kliubą. 
Tam pritarė vietinis kleb. -kun. 
M. Pankus. Antras geras mūsų 
kuopos veikėjas tai yr pirm. p. 
V. Bilynskas, kuris nenuilstan
čiai veikia ir veda susirinkimus 
tvarkoje, net smagu lankytis ant 
jų. Tad-gi būkit visi kas prigu
li ir kas nori prigulėti, o aš ir bū
siu.

Prisirašė nuo kovo 1 d. iki 
birželio 1 d. 1920.

f

NAUJA KUOPA
84 kp., So. Bethlehem, Pa.

Jonas Vaisas
Geo. Totoraitis
Mauk Razauskas 

y J. Misevičius
S. Rinkunas
Antanas Rimas
Justinas Kumpauskas 
V. Mataitis
Antanas Kascanas

Brangūs Broliai ir Sesutės 
Darbininkai!

LDS. 39 kp. Rašt.

HARTFORD, CONN.

DARBININKAS
Šį ir kitus klausimus paliečian

čius mūsų brangią organizaciją
pradėkime svarstyti 
muose ir per organą 
ką”. Kuomet 
klausimus nors paviršutiniai
dirbsime išanksto, tuomet bus 
Įima lengvai išrišti seime.

Tad į darbą visi.
A F. Kneižis, 

LDS. Centro Sekretorius.
<■ — —— ■ ■ ■

ATHOL, MASS.

Mūsų kuopos nariai išbraukti 
yra šie: Feliksas Lapenas, Anta
nas Černiauskas, Albinas Armai- 
tis ir Jonas Pavilionis.

Jie jau senai nemoka, tad ma
lonėkite jiems ir “Darbininką” 
sulaikyti.

Narė Petronė Raeiskaitė nega
vo konstitucijos, malonėkite pri
siųsti.

Su pagarba,
B. O. Morkaite,

LDS. 4 kp. Nutarimų Sekr.

LDS. 5 kp. mėnesinis susirinki- 
mas įvyks nedėlioję, 27 d. birže
lio tuojaus po pamaldų bažnyti
nėje salėje. Kviečiame visus na
rius būtinai ateiti, nes turime 
svarbių reikalų.

PRANEŠIMAS A L R. K. MO
TERŲ SĄJUNGOS CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS.

Gerbiamosios:—
Kaip buvo nutarta ant pasku

tinio susivažiavimo, kad reikia 
rengti išvažiavima, tai dabar ka
da laikas jau yra patogus, Rengi
mo komisija subruzdo prie <įarbo. 
Išvažiavimas įvyks 27 d. Birž- 
June 1920 m. ant “Sea Cliff Inn” 
New Haven, Conn., šalę Light- 
house. Važiuojant reikia imti 
Lighthouse karą, kuris priveža' 
prie vietos. Vieta yra labai gra
ži, prie vandens. Taip-gi yra pui
ki pieva; yra didelė svetainė. Žo
džiu sakant, yra puiki vieta pra
leisti linksmai laiką. Tai-gi bran
gios sąjungietės, rengkitės prie 
šio išvažiavimo. Kiekviena kuopa 
tegul turi sau už piredermę daly
vauti šiame. išvažiavime, nes pel
nas yra skiriamas dėl “Moterų 
Draugijos Kaune”. Kviečiame vi
sus atsilankyti į tą išvažiavimą, 

. nes dar pirmas išvažiavimas ren- 
, giamas toj vietoj šią vasarą. Bus 
, visokių žaislų, dainų, lenktynių" 
. ir kitokių pamarginimų. Tai-gi 

nepraleiskite progos.
Širdingai kviečia visus

Rengimo Komisija.

Birželio 8 d. 1920 LDS. 4 
laikytame susirinkime duoda se
kantį inešimą į būsiantį LDS. 
Seimą:

“Kad ‘Darbininkas’ neturėtų 
tiek daug Amerikoniškų Tautiškų 
švenčių ir kad pasitaikius to
kioms šventėms vistiek būtų lei
džiamas “Darbininkas” 3 sykius 
į savaitę”.

Tai tiek kol-kas į būsiantį sei
mą.

LDS. 28 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 27 d. bir
želio tuojau po sumai bažnytinė
je svetainėje 295 St. John Street. 
Šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių" reikalų aptarti.

1) Pažymėtiems nariams orga
ną sulaikėme.

2) Narei konstituciją pasiuntė
me.

Būtų labai smagu, kad Pamiš
tų kuopa vietoj išbrauktų tris 
syk tiek prirašyti) naujų ir ant 
toliaus išrastų būdus, kad nerei- 

’kėtij išbraukti. Kiek mums žino-

• w

Valdyba.

TRENTON, N. J.Mes sveikinam Jus ir džiaugia
mės, kad mūsų brangios organi
zacijos Lietuvių Darbininkų Są
jungos šeimynėlė didėja nežiū
rint mūsų idėjiniij priešų užsipul
dinėjimų ir šmeižimų. Jūs būda
mi nariais tos garbingos organi
zacijos LDS. beabejo ir-gi sutik
site iš ti) pačhj darbininkų’tarpo, 
o tik nutolusių nuo tikėjimo, baž
nyčios ir tėvynės užmetimų, pa
šaipą, bet tai žinokite, kad je yra 
papirkti agentai darbo žmonhj iš
naudotojų.

Žymi dalis narių šios organiza
cijos nuo pirmųjų dienų susiorga- 
nizavimo stojo į kovą su visokiais 
darbo žmonių išnaudotojais. Ne
atsižiūrėdami į zaunas idėjinių 
priešų ir darbo žmonių “užtary
tojų”, kad tik išauginus savo 
brangią organizaciją ir kad susti- į 
prinus darbininkų luomą — Jie 
sudėjo tūkstančius ir įsteigė 
spaustuvę, kuria kiekvienas na
rys gali tik pasidžiaugti.

Dabar taip-gi išpirko už $12.- 
000 LDS. namo bonų, kad įsigy- 
jus nuosavą namą. Tad ir Jūs 
brangūs broliai ir sesutės stoki
te į darbą- ir kelkite LDS. vardą 
ir skleiskite obalsį: “Krikščionys 
darbininkai vienykitės”.

1 kp., So. Boston, Mass.
Augustas Sanda, 
Povilas Vitkus 
Montello, Mass. 
Andriejus P. Kasparas, 
Kazimieras Poškus 
Athol, Mass. 

Juozapas Ringis
5 kp., Waterbnry, Conn.

Jonas Kairys 
Ona Baltrlušienė 
Pijušas Rudžius 
Boleslavas Buškus 
Marė Černiauskienė 
Marcele Dagiliutė 
Antanas Lazdauskas 
Julė Saboniutė 
Ona Driginčiunienė 
Pranas Gudiškis

6 kp., Hartford, Conn.
Konstantas Dalnis

8 kp., Cambridge, Mass.
Ignacas Sutkus

9 kp., New York, N. Y.
Jonas Braškis 
Vladas Purlis 
Jonas Kacilauskas 
Adomas Rameika

13 kp., Philadelphia, Pa.
Vincentas Kailuinas 
Jieva Pulskienė 
Juoapas Krasauskas 
Stanislovas Olbickas 
Julijona Uždavinienė 
Juozapas Mastaitis

14 kp., Newark, N. J.
Vincas Vaitiekus

16 kp., Elizabeth, N. J.
Vincas Paulauskis <

18 kp., Paterson, N. J.
Stasys Rupšys

22 kp., Brighton, Mass.
Stanislovas Petrikėnas

25 kp., Chieago, III.
I^opoldas Vilkickas

28 kp., New Haven, Conn.
Andriejus Poškeyičius

30 kp., Baltimore, Md.
Juozas Rutkauskas 
Marijona Ružinskiutė 

kp., New Britain, Conn.
Juozas AndraiČikas 
Petras Baravykasb 
Mikalina Blažauskiutė 
Ona Knižiutė 
Petras Kardokas _ 
Antanas Mičiunas 
Martinas Plukas 

'Petronė Matuliute 
Jonas Milius 
Jonas Ragielis 
Antanas Višniauskas 
Aleksandra Narakas 
Jonas Jaseliunas 
Tamošius Jankauskas 
Martinas Jankauskas 
Boleslavas Jonaviėius 
Mikolas Grimailos 

39 kp., Bridgeport, Conn.
Antanas Skirka 
W. Skirka 
Petras Plantavičius 
Mikolas Černiauskas 
Kazimieras Pilutis 
Pranciškus Kukeckis 
Jurgis Miiniolga 
Juozapas Milzbeckas 
Jonas šatkus. 
Viktoras Gudavičius- 
Jonas Blažys 
Petras Kabašius 
Vincas Urbonavičius 
Jonas Bukauskas 
Juozapas Vaičiulis 
Marijona Velečkiutė 
Adomas Kiulkaitis 
Rarbora Bylvienė 
Barbora Bukauskienė 
Jonas Dambliauskas 
Jonas švedas

43 kp., Ansonia, Conn.
Juozapas Frajaras 
Pranas Slumpa

44 kp., Poąuonock, Conn.
Jonas P. Cranauskis

51 kp., Cleveland, Ohio.
Jonas Sabaliauskas 
Kun. A. Tamoliunas 
Kun. V. J. Vilkutaltls

52 kp., Middleboro, Mass.
Andrius Uždavinis

56 kp., Hudson, Mass.
Kazimieras Varanauskas

36

Šelpia Streikierius.—
Birželio 13 d. laikytu susirin

kimas LDS. 6 kp. Prisirašė du 
nauji nariai. Apsvarsčius kuopos 
reikalus, skaitytas užkvietimas 
ant išvažiavimo birž. 27 Naujos 
Anglijos LDS Apskričio. Liuo- 
sanorių gal atsiras kas dalyvaus.

Antras atsišaukimas skaitytas 
nuo Waterburio streikerių. Vien
balsiai pritarta remti ant kiek 
tik bus galima. Nors kuopa nėra 
turtinga, bet iš kasos paskyrė 
$10.00. Nariai taip-pat sudėjo 
$7.50.

Tuojaus po vasaros karščių nu
tarta surengti prelekcijas apie 
kapitalistus ir iš kur anie atsira
do ir apie dabartinę darbininkų 
kovą su kapitalistais ir kokiu bū
du galima laimėti ir pagerinti 
darbininkų būvį.

Labai svarbias ir indomias pre
lekcijas turi priruošęs gerb. kun. 
P. Saurusaitis, kurios mažiausia 
užims 3 vakarus. Tą pačią dieną, 
birž. 13 vakare buvo surengtas 
vakarėlis Moterų Sąjungos 17 kp. 
užbaigimui kurso ir pagerbimo 
kun. A Vaškelio varduvių. Čia 
LDS. vice-pirm. prisiminus apie 
Waterburio streikierius ir jų 
sunkią kovą su darbdaviais aukų 
sudėta $20.70.

(

Reporteris.

NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję 20 d. bir
želio tuojaus po,' pamaldų Šv. 
Andriejaus bažnytinėje salėje. Į 
šį susirinkimą kviečiame visus 
narius koskaitlingiausia ateiti 

Valdyte.

57 kp., Chieago, Dl.
Antanas Barščius

64 kp., Akron, Ohio. 
y A. Grigaitis

67 kp., Albany, N. Y.
J. Petraitis
Stefan Juozapas Decz 

kp., Lawrence, Mass.
Marijona Knlubiutė’
Marijona 'famulevlSutė 
Viktoris Jnozėnas 
Ona Tarasevičiūtė 
Agota Sravinskienė 
Frank Laučius

71 kp., Richester, N. Y.
Anelė Mastauskienė 
Stasys Jonaitis 
Ant žiemis
Vinc. Baltromaltis

72 kp., Detroit, Mich.
Albertas Jasėnas 
Izidorius Nėnes 
Stasys Paurozas 

• Kun. J. F. Bareišis
74 kp., Manchester, N. H.

Kazys Šinkūnas
75 kp., Wertville, DL ’

Mikolas Rakauskas 
-'kp

70
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PRAMOGA, PRAMOGA!
WORCESTER, MASS.

Didžiausia šios vasaros pramoga ant tyro oro Naujoje 
Anglijoje bus nedėlioj birželio 27 d. ant miesto farmos. Ren
gia Naujosios Anglijos-LDS. kuopų apskritis. LDS. yra vie
na veikliausių Amerikos lietuvių organizacijų. Todėl apskri
ties pramoga ant tyro oro bus kuogeriausia sudaryta. Be to 
pramoga bus Worcesteryje, kur gyvena darbščiausieji Ameri
kos lietuviai ir prie tos pramogos jie rengiasi rūpestingai ir 
uoliai.

Po pasilinksminimų ant tyro oro vakare Rialto teatre bus 
programas, kuri išpildys žymiausios Naujosios Anglijos mu- 
zikalės pajėgos. Dainuos žymiausi solistai, chorai, kvartetai, 
duetai.

E visos Naujosios Anglijos kuodidžiausiais būriais teke
liauja Worcesterin nedėlioj birželio 27 d.

RENGIMO KOMISIJA.

DUETAS-“APSIVILKČIAUČIGONORŪBĄ”.
“Darbininko” knygynas gavo ką tik naujai išleistų 

Šimkaus kompozicijos dainij vienam balsui ir duetams.
Pasiskuhin'kite nusipirkti, nes turime neperdaugiau- 

sia. Su užsakymu siųskite ir pinigus.
Labai smagu pranešti broliams 

ir sesutėms darbininkams, kad 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga, y- 
pAč per pastaruosius mėnesius 
sparčiai pradėjo augti Tą gali
ma pastebėti iš naujai priisrašiu- 
sių narių. Paskelbtieji suspen
duotais jau baigia apsimokėti ir 
iki būsiančiam "Seimui mūsij orga
nizacija jeigu tik dar kiek smar- 
kiaus įsi judins išaugs į 5000 or
ganizaciją, o gal ir su dideliu 
kaupu.

Tas priklausys nuo kuopų val
dybų. Kur kuopos valdyba darb
šti, ten ir kuopos nariai senieji 
stipriai laikosi ir naujų rašosi po 
kelioliką kas mėnuo. Pavyzdžiui 
Bridgeport, Conn. kuopa buvo 
silpnutė, neveikli, o pažiūrėkime 
dabar — šturmuoja. Tas pats ir 
su kitomis.

Dabar vasaros laiku salėse ne
gi sugaudysi naujus narius, bet 
tą galima padaryti piknikuose 
ant tyro oro. Beto kuopos laiko 
susirinkimus kas mėnuo, lai kiek
vienas narys atsiveda po vieną 
naują narį ir mūsų organizacija 
pakils į apie 10,000 narių

Kuopų au ai rinki m ai turėtų bū
ti skaitlingi. Artinasi mūsų bran
gios organizacijos seimas. Reika
lų turime begalo daug. Svarbiau
si klausimai gal būt bus:

1) Dienraščio klausimas, 2) su
darymas artimesnių ryšių strtLie- 
tuvbs darbininkais ir 3) nusista
tymas darbininkų klausimo ryši
me šioje šalyje.

Dienraščio klausimas jau buvo 
keliamas ir buvusiuose seimuose. 
Tuomet nebuvo galima pradėti 
dienraščio leidimą, neg neturėjo
me nuosavaus namo.

Dabar jau turime savo puikų 
namą, kuriame galėtūme sutal
pinti tinkamas mašinas ir padary
ti reikalingus pegerinimus ir išrū
dytų, kad jokių kliūčių negalėtų 
tam klausimui atsirasti. Bet pa
svarstyti reikia ir tai rimtai. Mes 
juk dienraščio nepradėsime leis
ti ant vienos savaitės, mėnesio ar 
metų. Dienraščio leidimui reikia 
daug kapitalo ir non porą dėsėt- 
kų tūkstančių skaitytojų. Reikia 
tam tinkamos mašinos, kuri kai
nuoja apie $6000. Beto, dabar 
visur matome stoką poperos ir ne
svietiškas brangumas. (Laikrašti
nė popera svaras 16 een

LDS. 82 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 27 d. bir
želio Lietuvių Politikos' Kliubo 
Salėje, 32 Diekinson Street. Kvie
čiame visus narius būtinai ateiti, 
nes turime svarbių reikalų.

Valdyba.
y

.. - ■

Naujausios dainos yra šios:
Duetas “Apsivilkčiau čigono rūbą” ...................................
Darbininko daina (mišram chorui) ....................................
Kaip raiba paukštutė (solo) .'.............................................
Atsisveikinimas su giria (mišram chorui) ....................
Ilgu, ilgu ir Jau atėjo rudenėlis (4 lygiems balsams) 
Plaukia sau laivelis (duetas) antra laida .....................
Kur bakūžė samanota (vienam balsui) ............................

šios dainos yra ne liaudies dainos, bet originale kompozicija.

T

$1.00
.60

$1.00
.75
.60 

. .75 

. .50

dtei
MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Dovanojo (dzūkiška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui .... 
Jojau dieną (augštm balsui) Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui 
Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui........ ..
Lihgo (latviška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ..............
Saulelė raudona. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ..............
Siuntė mane motinėlė. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui .... 
Skyniau skynimėli- Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ..........
šventoji Naktis. Parašė- M. Petrauskas. Išleido ALRK. Varg. SąJ. $2.00 
šių nakcialy (dzūkiškai) Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui 
Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui 
Už šllingėlį. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ......................
Vai aš pakirsčiau. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui..............

\ ________________

Užsisakant vieną egz., apart pažymėtos kainos ma
lonėkite prirokuoti 10 centą persiuntimo lėšų. Užsisakant 
daugiaus negu vienųegz., persiunčiame dykai.

“DARBININKAS”
242-244 W. Broadtv So. Boston 27, Mass.

.25

.60

.20

.25

.25

.25

.25

VĖLIAUSIOS LAIDOS
LAIŠKAMS POPIERŲ SU
- EILĖMIS IR KONVER- 

TV.
Eilės pritaikintos sulyg šių 

dienų. Tinka visiems: tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuziną popie

rų ir 1 tuziną konvertų 
už................ 30c.

“DARBININKAS”,
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

BRAVO! TIKRAS ATSAKY
MAS i’

.30

.25 
SO 
.20

Vaizdelis: aptieka Hazeltone, 
kelios dienos atgal. Pirkikas (vy
ras apib 50 metų senumo): “Duo
kit man bonkelę Trinerio Kartaus 
Vyno”. Pardavėjas: “Kodėl ne
nori šito kartaus vyno bonkelę?” 
Pirkikas: “Aš pripratęs prie Tri
nerio Kartaus Vyno ir galiu pasi
tikėti juo. Aš bevelyčiau užmo
kėt brangiau už TrinerĮ, nei pirk
ti kokį kitą padirbj”. Imk pa
vyzdį nuo šio žmogaus, kuris ži
no didę medicinišką vertę Trine
rio vaistų. Jūs patys kalti,, jei 
priimat kokius menkos rūšies pa1 
dirbius vietoj tikrojo Trinerio A- 
merikinio Eliksiro iš Kartaus Vy
no. Joks pamėgdžiojimas nega
li duoti tokią pasekmių, kaip kad 
Trinerio vaistai per suvirš 30 me
tų. Taip-gi būtinai reikalauk ir 
kitų Trinerio vaistų (Trinerid 
Angelica Bitter Tonic, Trinerio 
Linimento, Trinerio Cough Seda- 
tive, Trinerio Antiputrin, Trine
rio Red Pilis) ir jūs aptiekinin- 
kas ar vaistų pardavėjas duos 
jums visus tuos vaistus. Joseph 
Triner Company, 1333-43 S.'Ash- 
land Avė., Chieago, III.

FOTOGRAFAI, ATKREIPKITE 
ATYDĄ Į ŠĮ APGARSINIMĄ.

J. J. BRAKNIS.

Aš atidarau didelę krautuvę su vi
sokiais daiktais dėl fotografų. Pas 
mane galite ga'uti visus reikalingus 
daiktus dėl fotografų ir daug didesnį 
nuošimtį duodu tiems, kurie perka pas 
mane negu jus kur kitur perkate ir 
daug daugiau mokate. Aš užlaikau 
visokio poperio ir filmų. Taip-gi ka
merų visokio didžio. Norėdami daži- 
noti apie prekes, tai kreipkitės laiš
ku. Taip-gi reikalingi mokiniai prie 
fotografų. Aš išmokisiu į trumpų lai
kų ir dar primokėsiu dėl pragyveni
mo. Mokinius priimu kaip vaikinus”, 
taip ir merginas. Taip-gi reikalinga 
geras fotografas, kuris jau moka visų 
darbų. Užmokestis gera ir darbas ant 
visados. Taip-gi aš darau visokius pa
veikslus. Iš mažų padarau didelius, 
kaleruotus ir aliejujoju. Kas nori tu
rėti gražų paveikslų, tai kreipkitės že
miems paduotu adresu, o gausite ge
riausi patarnavimų.

J. J. Braknis,
577-579 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

LAIVAS 1 LIETUVĄ
Laivas “Noordam” 26 d. šio 

mėnesio išplaukia tiesiai į Ham
burgą. Norintieji važiuoti užsisa
kykite laivakortes tuojaus, nes 
paskui negausite.

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė, 

414 Broadway, So. Boston, Mass.

-k -k -k + * >
Nuga-Tone

r

Pasekme pe 21 ffienn 
arba grąžiname jums 
pinigus.
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PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką minte ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus Mi padidinimą veiklumo ir vaistus s vaisinan
čius. bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
aesi visai nauju žmogų! Devynes ii deiimtes visu žmogaus 1 
tokiu kaip blogu apetitas, negruomulavimas viduriu, patai ir 
išpūtimai, užkeUjimaa skilves. tulžiais, anemia, kankinimai reu
matizmo, skastmti galvos, neuralgia, stekas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimaa' mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pa j ievos, skilto vandeninote kraujo ir neužtektinios eirkulaeijos

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiam ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas. inkstus ir 
grobus, Širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymu nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii altoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geleką ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybą jaknoms. pastiprin grobus tetp, 
jog je tuitinase regularilkai. Atgaivin inkttus, ii vara laukui | 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gasu ir suputimu. niera smir- V 
dančio kvapo ar apvilkto lietuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą graomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone austipris kraujo ir pagerins eirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibamą akiems I Nuga-Tooa padam tv 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone net

■omu paprot* vaisto. Sudėti jie yra parankiam pundelei. 
<nj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk 
MUSU*AMOUUTI«A GVABANClJAt PraU Nuga^T

tyma. Galėta girkti 
artus. Imk Naga-T<

tento* C*iow

RUSIUSK SAVA PASTEUAVURj ANT TOO KUPONĄ, 
itkmal Laboratory, 8t_, Chieago; HL

Gerbiamieji: Medu
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LABAI SVARBU.

LABAI
SVARBU
AMATNINKAI
KURIE APDIRBINSJAT

AMERIGAN & LITHUANIAN TEXTILE

BOSTON, MASS.

Komisijos Narys.

LIETUVOS PREZIDEN
TAS PASAKĖ ATSTO

ANT GREITO PARDAVIMO

SHOE MFG. CO

Rašykit:-
R. skal-

81-
So. Boston, Mass.

gat-

su:
z

LIETUVOS
ATSTATYMO

Ą CĮ

arti 
dol.

pardavimo: savininkas yra miręs, 
gimines nenori laikyti biznio.

£

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

Ką jau kalbėti apie didesniam 
organizuotas kolonijas. Daugelis 
jau ir trokus nusisamdę. Kaip gir
dėtis svečią bus iš visų valsti
ją

3 šeimynų namas ir pekarnė.
Išdirbtas lietuviškos duonos biznis. 2 
trokai, miltai, kepimui duonos, ma
šinos ir kiti įrankiai. Preke $11,500. 
Su labai lengvom išlygom. Priežastis 

o

N AUGŲ METALĄ TUOJ

ATSILIEPKITE.

Gerbiamoji L. D. X. A. 
Apskričio Komisija:

Ačiū už laiškelį. Tamistos tur
būt žinote, kad musų kolonijoje 
L. D. S. kuopa biskį apsnūdo. Aš 
visos kuopos narių negaliu viena 
nuvežti ir jų vardu negaliu priža
dėti. Bet užtikrinu, kad aš busiu 
ir apsiimu eiti j lenktynes arba 
virvės traukti su bile kuo. Vargu 
atsiras bent vienas toks drąsuolis, 
kuris sutiktų eiti su manimi.

Linkiu geriausių pasekmių Jūsų 
darbe.

(Lithuanian Development

Corporation)

3 šeimynų 14 kambarių 
nATnas

su gazals Ir toiletu dėl kožnos šeimy
nos. Rendos neša suvirš $400. per 
metus. Prekė 2700 dol. su $500 įmo
kė) imą. 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 apgyvento! vietoj.

Du namai:
Vienas 2 šeimynų su garage dėl 15 
automobilių. Rendos neša 225 dol. per 
mėnesį. Prekė $19,000 su lengvomis 
išlygomis.

3 šeimynų, 18 kambarių 
namas 

su pirmieniomis (reception kalia); 
luma ir elektrlkos 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 apgyvento). 
Savininkas išvažiuoja į kitą valstiją.

Ir naml- 
krautuvė 
10 metų. 
Turi bu
itį 15 tt

Bendrovės “Nemunas”

Mūrinis Namas, 
susidedantis iš 50 šeimynų; gazai, toi- 
letai dėl žėdnos šeimynos. Lietuvių 
apgyventa vieta South Bostone. Ren
dos neša suvirš $4000 per metus. Pre
kė 25,000 dol. ir 3.000 dol. įmokėti, o 
likusie ant lengvų išlygų. Savinin
kas serga mirtina liga ir nori kuogrei- 
čiausial parduoti arba išmainyti ant

PARSIDUODA BIZNIS
Ceverykų, vyriškų drabužių 
nių. rakandų (furniture) 
Biznis išdirbtas per suvirš 
lietuvių apgyvento! vietoi. 
tl parduotas nevėllaus kaip
Birželio (Jone). Prekė ir išlygos la
bai pigios. Savininkas išvažiuola į 
kitą miestą.

3 šeimynų 15 kambarių 
medinis namast

su naulos mados maudynėmis, šiltas 
ir šaltas vanduo, skalbynės, nauli pe
čiai ir pi!azos prie E. Seventh St 
Prekė 6700 dol. su 1500 dol. įmokėt
inų. Savininkas yra priverstas par
duoti dėl stokos pinigų dėl biznio.

* -

3 šeimynų namas,
11 kambarių, gazai ir toiletai, 
bynės, pliažai dėl kožnos šeimynos, 

lenkiškos bažnyčios. Prekė 3300 
$500 įnešti.

2 šeimynų namas
su daug žemės prie East Second 
vės. Prekė 700 dol. ir $150 doL įmo
kėti.

3 šeimynų 14 kambarių
namas;

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

BENDROVĖ *

AL. fOzELi.0 uO
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ OO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, sarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str 
Chicago, HL

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.

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.

KRIAUČIŲ ARDAI
Sutverta ir inkorporuo

ta ant $50.000 kapitalo 
Būbsiuvių Bendrovė.

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

AMERICAJt;EAGLE 
MFG. CO. INO.

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
?! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
?! 
?! 
i! 
?!

> 454 Broadway,

i “ ~ j
SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.

Ant judomųjų paveikslų 
filmų nuimta traukinis už
važiuojantis ant degančio 
tilto ir krintantis vande- DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS STEBĖTINAI PUIKI PROGA

VISIEMS LIETUVIAMS SUGRĮŽTI SAVO TĖVYNĖN

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLU08- 
APSKRIČIO IŠVAŽIAVIMAS 

BIRŽELIO 27 d., 1920 
WORCESTER, MASS.

TONIKO IŠDIRBYSTE * IšvažiavimaS!

U U

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

Prie “Darbininko.” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
ta* šalia.

zabblv-n c..
244 W. B r oa. .

So. Boston. Mass.

Išdirbama visokios rū
šies toniką. Lietuviams 
parankiausia reikale krei
ptis pas mus, o mes duo
sime prielankų patarnavi
mą.

Mes apsiimam pristaty
ti toniką ir ice-cream (šal- 
takošę) ant balių ir kito
kių pramogų ir tai už 1% 
bai prieinamą kainą.

CAMBRIDGE 
BOTTLING CO., 

31 Fifth St., 
Cambridge, Mass.

Tel. Cambridge 8567—J

J. MALINAUSKAS 
savininkas

Lietuvoje yra steigia
ma keli dideli fabrikai.

fabrikas tuoj pradės 
dirbti. Jį įsteigė susi
dėję: Lietuvos Valdžia, 
Lietuvos Atstatymo 

Bendrovė ir žmonių bū
relis. Darbui reikalinga 
daug prityrusių žmo
nių, nes fabrikas bus 
plėtojamas. Fabrikas 

gamins žemdirbystei pa
dargus ir įvairias maši
nas. Bus įsteigta auto
mobilių ir kiti skyriai. 
Amatninkai norintieji 
keliauti į Lietuvą tuoj 
atsišaukite į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę.

Į Lietuvą keliauti be 
tikslo, be pinigų neap- 
si trink. Ama.tninka.rn5i 

geriausia keliauti su ži
nia, kad ką nors ten 
ras, bet ne akių plotu. 
0 darbo Lietuvoje yra, 
bet tik tiems, kas moka 
ir kas turės rekomen
dacijas iš Lietuvos At
statymo Bendrovės.

Apdirbinėtojai nau- 
gės, mašinistai ir kitos 
rūšies darbininkai, tuoj 
atsišaukite šiuo adre-

294 — 8-th Avė., 
NEW YORK, N. Y.

Bengia-----------
LIET. VYČIŲ NAUJOSIOS ANGLIJOS 

APSKRITYS

Ant gerų Amerikoniškų tavorinių laivų; kelione trumpa: už
ima tik nuo 10 iki 12 dienų; valgis kogeriausis; užlaikymas — 
lovos ir visa kas — sanitariškai; pareigos — prižiūrėti raguotus 
gyvulius.

REIKALINGA 100 VYRŲ KAS SAVAITE!

PANED&YJE, 5 DIENĄ LIEPOS-JULY, 1920 
ATHOL FAIRGROUND

ATHOL, MASS.

Laivai išplaukia iš Bostono į Antsverp’ą kasdien.
Kas tik gyvas ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia pro

ga — sukruskite.
Su užklausimais reikale smulkmenų, kreipkitės į — 

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO 
INFORMACIJŲ BIURĄ, 

32-34 Cross Street, Boston, Mass.
Skyrius: 366 W. Broadway, South Boston, Mass.

GERBIAMIEJI:—
Lietuvos Vyčių 10-tai kuopai, Athol, Mass. 

minėtas apskritis pavedė šį darbą atlikti, kuri 
ir rūpinasi, kad* kuogeriausiai būtų, išrengtą. 
Šiame išvažiavime jau neskaitant valgių, gėri
mų, kurių bus perpilnai, bus linksmių dainų, 
žaislų, solo, lenktynių, virvės traukimas ir daug 
kitko.

75-tas nuošimtis pelno skiriama Lietuvos 
Raudonam j am Kryžiui.

Tai-gi, visus kviečiame atsilankyti į būsian
tį išvažiavimą, o tuomi paremsite Lietuvos Rau
donąjį Kryžių.

RENGIMO KOMITETAS 
ATHOL, MASS.

LIETUVOS MISIJA ŠIRDINGAI UŽGYRĖ 
LIETUVIŲ AUDINYčiy KORPORACIJĄ.

P. J. Kazlauskui, Audinyčių Pirmininkui Misija New Yorke 
pasakė, kada jie važiavo Amerikon, Lietuvos valdžia prašė jų, 
kad jie Amerikos Lietuvius ragintų prie tvėrimo Lietuvos au- 
dinyčios, kadangi Lietuvoje audinyčios yra taip reikalingos, 
kaip ir maistas. Ir taip-gi užtvirtino, kad Lietuvos valdžia, ar 
Komercijos Ministerija, dėsis bent su dviem ar trimi milijonais 
auksinų, prie statymo audinyčios.

Dar trumpas laikas, kaip prasidėjo organizavimas, bet ga
lima matyti pasekmės iš kalno. Į tris savaites laiko šėrų jau 
parduota virš $8000.00. Kelios dešimtys laiškų yra prisiųstų ku
rie nori daugiaus informacijų, o kiti, tiesiog prašo, kad priimti 
jų vardus prie korporacjos ką greičiausia, ir prisižada dirbti sa
vo mieste dėl organizacijos.

Iki šėrininkų metinio susivažiavimo po ateinančių Naujų 
Metų, matyti kad bus didesnė pusė kapitalo sukelta.

Katrie - greitai Lietuvon manote važiuoti, ir ten užim
ti vietas, tai turėti pasiskubinti savo vardus kuogreičiausia už
siregistruoti. Tvarkoma yra taip, kad kurie pirmi užsirašys ir 
pasidarbuos organizavime, tie Lietuvoje pirmi užims pirmas ir 
geresnes vietas.

šėrai po $10.00, mažiaus neparduosime. kaip 10 šėrų. Pir
mas mokestis $10, o likusius reikia mokėti po dešimts dolerių 
kas mėnuo.

Korporacijos pirmininkas. P. J. Kazlauskas, tuoj išvažiuo
ja Lietuvon, padaryti su Lietuvos valdžia sutartį.

v

H
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė virš 300 

įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 9-ju No., išleistu 
už gegužes 15 d., pradėjome dėti tąsias iliustracijas laikraščio 
skiltysna. Dabar Lietuvos iliustracijomis puošime kiekvieną “Vy
ties” No. ’

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. Nė 
gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia kalba neat
vaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios žmones, 
kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos gamtą.

“Vytyje” rašo gabiausi Europos ir Amerikos lietuvių rašy- 
tojai-poetai.

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja—užsisakyk “Vytį”. Pre
numeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” ADMINISTRACIJA,
3261 S. HALSTED ST CHICAGO, ILL.

103 akerių farma.
Apie 80 akerių dirbamos ir 23 skė
riai ganyklos ir miško; dvi didelės 
upės teka per vidurį fanuos su dau
gybe žuvų ir labai patogu laikyti žą
sų, ančių ir kitokių paukšflų. Mū
rinis namas — 9 kambariai; naujau
sios mados kūtė dėl 35 galvijų; di
delė daržinė dėl šieno; kubilas (šilo) 
dėl rauginlmo 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 Boston’o apielinkėj. Su preke 
ir įnešimu bus labai lengva susitai
kyti. nes savininkas labai nori par
duoti.

218 TREMON ST.,

LITHUANIAN AGENGY,
A. IVAŠKEVIČIUS SAV.,

Prie šia išvažiavimo komisija ir 
visos kolonijos smarkiai rengiasi. 
LDS., L. Vyčių, A L. Moterų 
Sąjungos ir Balivininkų kuopos 
važiuoja iš kiekvienos kolonijos 
su įvairiu programų. Mat tą die
ną apart išvažiavimo ant tyro oro, 
bus puikus koncertas Rialto Teat
re. Komisija gauna kasdien laiš
kus iš apylinkės kolonijų veikė
jų su pasižadėjimu dalyvauti ne 
tik išvažiavime, bet ir programo
je. «

Taip-gi didžiųjįj kolonijų cho
rai jau pasižadėjo dalyvauti pro
gramoje. Nežiūrint tolimos kelio
nės rengiasi visu smarkumu. Dar 
nei vienais metais tokio judėjimo 
nebuvo, kaip dabar. Turbūt dėl
to, kad LDS. apskričio praeitų 
metų išvažiavimas užganėdino vi
sus, o reikia atsiminti, kad pir
mas išvažiavimas buvo. Šį metą 
storinti komisija turi nemažai 
prityrimo iš praeitų metų ir be- 
abejo šis. išvažiavimos bus pri
rengtas geriaus.

Kolonijos silpniaus stovinčios 
rengiasi nors pavieniai: Čia tal
piname laiškelį p-lės Bugailaitės 
iš Nashua, N. H.

BENDROVES
t

V

VUI THE CHESNUL

»

KAD LIETUVOJE REIKIA KUO GREIČIAU ŠIAI STEIGTI FABRIKAS.
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FABRLK0S LIETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS.

To trokšta Lietuvos valdžia ir visi žmonės, ypač miestuose, darbininkai.
• -

Tūkstančiai Lietuvių Amerike viską deda kad pagelbėti Lietuvai likti 
Nepriklausoma. Kodėl nepasirūpinti pagelbėti jai išeiti iš ekonominio var
go?

Tam nereik aukųl Priešingai ant pinigų įdėtų tokiam reikalui galima 
tikėtis didelių nuošimčių.

Tą viską galima atsiekti per The Chesnul Shoe Mfg. Co. ( Ceverykų Išdir- 
bystės Bendrovė).

Todėl kad čeverykų fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia.
Todėl kad ją yra lengviausiai įsteigti ir vesti.
Todėl kad su mažiausiai kapitalo galima pradėti.
Todėl kad duos daugiausiai pelningų darbų darbininkams.
Todėl kad atneš gėriausį nuošimtį ant įdėtų pinigų šėrininkams-savinin- 

kams. * / -
Tai ko laukti? Reik pradėti tuo jaus! O pradėti lengva, nes reik prisi- 

. dėti tik su dešimčia dolerių arba daugiais prie šios bendrovės.
Mūsų atstovas rašo iš Lietuvos kad viskas yra priruošta darbui pradėti. 
Išklausyk balso Lietuvos ir paremk sau naudingą darbą. Prisidėk pirk

damas bendrovės šėrų! z
Kiekvienas Šeras turi balsą.

* Galima pirkti ir vieną šėra tik už $10 dolerių arba daugiau.
Siunčiant pinigus arba norint informacijų adresuok:



į gerb. kunigus
GERBIAMIESIEMS DVASIŠ

KIAMS

NAUJASIS TESTAMENTAS , 
1 * .

Jubilėjaus leidinys.

Žemaičių Vyskupas Pranciš
kus, bendrasis Komiteto jubilėjui ' 
švęst Garbės Pirmininkas, ir ku- ' 
nigija labai susirūpinę, kaip čia 
ko tinkamiausiai pažymėjus

500 metų sukaktis,

(rudenį 1921 m.), kaip Žem. Vys
kupija yra teisėta.

Posėdyje bal. m. 25 d. Žem. 
Vysk, rūmuose dalyvavusieji vys
kupijos kunigai vienan balsan nu
tarė — pirmi? pirmiausia per tuos 
ateinančius sukakties metus dva
siškai paveikti į ganomuosius; pa
tiems kunigams atsinaujinti Kris
tuje per tam tikras programines 
rekolekcijas, Kristuje gi atnau
jinti ir žmonelių dvasią per tam 
tikras jiems skiriamas misijas. O 
ko mes, kunigai, silpnu savo su
gebėjimu netesėsime, tai dalimi 
papildyti po pulerizuotinąja Raš
to dovanėle —
pačių kunigų lėšomis išspausdin

ta Naujosios Sandaros 
knyga.

Tam tikslui tapo čia pat išrink
tas dalinis jubilėjaus komitetas 
Šventajam Raštui populerizuoti:

Pirmininkas: Vyskupas Juoza
pas Skvireckas,

Kasininkas: kanonikas Kazi
mieras Paltarokas, Kauno Kuni
gų Seminarijos Vice-Rektoris.

Sekretoris: kun. Juozapas Tu
mas, “Tautos” laikraščio redak- 
toris.

Šis tatai komitetas, prisiėmęs 
vyskupijos dedamąsias ant jo pa
reigas — parūpinti kalbamąjį ju
bilėjaus leidinį, kviečia

visos Lietuvos Dvasiškius
ir visus šiaip jau lietuvius, kuni
gus, kur tik jie gyventų: Lenkuo
se, Rusuose ar Amerikoje, atjaus
ti Šventojo Rašto vertybę šiuo lai
ku ir prisiimti jo leidimą, bran
giai atsieisiantį, tačiau šimterio
pai atsimokėsiantį dvasios vai
siais. I

1921 metų rudenį sukaks lygiai 
pusė tūkstančio metų, kaip Apaš
talų Sostas susidarė paskutinę vi
soje Eiropoje savo poziciją Dievo 
Sūnaus valiai ir mokslui skelbti

— Eikite į Žemaičių Žemę, 
skelbkite ir jiems Evangeliją, 
krikštydami juos vardan Tėvo ir 
Sūnaus ir Šv. Dvasios!

Buvo padaryta pradžia. Ta
čiau ant patiesto gero, tvirto pa
mato nesugebėta išvesti lygiai 
tvirtų šventumo ir kultūros sienų. 
Nesparčiai švietėmės, nesparčiai 
ir krikščioniškoje tobulybėje ki
lome. Švietimasis duoda nema
ža priemonių tobulintis. Mokyk
la, knyga daug ko įkalba, į daug 
ko įmasina, daug pavyzdžių duo
da.

Mūsų mokykla, pirma vis bu
vusi tik bažnyčia, kuria žmonelės 
tegali naudotis vos vos kas kelin
ta ar net kas keliolikta diena, ga
lų gale, atsistojo šalia bažnyčios. 
Žmonės ėmė skaityti, knygų pasi
ilgti ir net jų godėtis. Ir mes 
jiems duodame knygų, pirmiau
sia, žinoma, tų, kurios žmogaus 
dvasią tobulina, idėjina, švarina.

Šios rūšies knygų knyga, bib
lija, tai Šventasis Raštas, tai Die
vo Žodžiai ir Tų, "kurie pirmieji 
tą Dievą ir Jo žodžius ėmė su
prasti ir gyvenimui taikinti.

Knygų knyga, Biblija, yra am
žinoji knyga. Ji švietė, kultūri
no ir tebekultūrina visą pasaulį, 
tuo pačiu keliu tiesiai į Mokyto
jo Rūmus, į laukiamąjį išsiilgtą
jį Edeną.

— Ir nenurims žmonių širdys, 
kol neatsilsės Viešpatyje!

Knygų Knyga tai ištisa moks
lų enciklopedija: teologijos, filo
sofijos, istorijos, teisės, etnologi
jos. Tai visokiariopos išminties 
šaltinis. Už Šventąjį Raštą nėra 
ir nebus įvairesnės ir turininges
nės knygos, kur tiek žmonių ir 
tiek jų veiksmų rodytūsi. Šalia 
visa to tai kilniausia, žmonių bui
tį švelninanti beletristika, poezi
ja

Bibliją perskaitęs žmogus yra ■ 
perskaitęs ištisą knygyną. To ne- 1 
gana: jis bus jau Bibliją pamė
gęs: tokia jos galybė; bus tinka- . 
mai įvertinęs ir jau kartkarčiais 
grįš prie jos, rasdamas vis naujų, 
vis įdomesnių, dvasią pagaunan
čių dalykų. Gers paties Dievo į- 
kvėptąją rinktinių žmonių dva
sią; Tų, kurie kūnu tebebūdami 
žemėje, sielomis jau gyveno Die
vo Karalijoje ir taip jungė abudu 
pasauliu.

Ir ųiūsu širdims, žemėje begy
venant, skirta vis aukštyn kilti. 
Sursum corda! Taigi Biblijos 
karžygiai tiesieji mūsų vadai, nu
tiesusieji mums kelią. Juos pa
čius, jų kelius ir priemones pri
valome pažinti pačiame šaltinyje 
ir pamėgti.

Biblija—sietuva, jūros gilybė. 
Kas jon neriasi, nesuskaitomų 
dvasios turtų pasigauna. Daug 
kas, tiesa, ir žūva; tik yra prie- 
monhj to pasisaugoti: tai Bažny
čios dedamas komentaras.

Tai Šventasis Rąstas ir yra 
skaitytinas, kaip mokyčiausiems 
žmonėms, taip ir bet tik paskai- 
tantiems; na ir platintinas viso
mis priemonėmis, bet kokios pro
gos pasigavus.

✓

Žiūrėkite, kaip Biblijos,verty
bę yra supratęs protestantų pa
saulis; po kiek milionų jai pla
tinti išpila ir po kiek milionų eg
zempliorių jos paskleidžia! Ar
gi negražu būtų, kad ir kiekvie
name katalikų gyvenime šalia 
Dievo Mūkos regimoje, lengvai 
pasiekiamoje vietoje gulėtų bent 
Naujosios Sandoros stora knyga; 
kad ją tai vienas, tai kitas, pri
sėsdamas atsilsėti, prasivožtų bet 
kurios vietos vieno antro posme
lio paskaityti, o šventomis dieno
mis ir ištisų skyrių bendrai pa
klausyti, kaip bendrai giesmes 
gieda? Nejaugi nuobodžiui nu
varyti, širdžiai paguosti, protui 
apšviesti tetinka vienatijis ir tas 
dažnai nevykęs laikraštukas?

Nėra geresnio pratintojo gal
voti, skaitant, ir jausti, kas kil
naus pasakyta, kaip tasai pripuo
lamai atskirais posmais skaito
mas Šventasis Raštas! Ypač jo 
Naujoji Sandora, sudarytoji pa
lties Dangaus Notaro-Nazareto 
Mokytojo.

Tėveliai! Susidėkime visi, 
griežtai viso pasaulio lietuviai ku
nigai, net ir tie, kurie dvasškos 
gerybės velyja Lietuvai, kiek kie
no turtas tesės, tačiau nešyk- 
ščiai,, idant Naujoji Sandora bū
tų galima pardavinėti vos tik po- 
perio ir transporto kaina, po ke
letą auksinų egzemplioris; visa 
kita tegu bus mūsų, ganytojų, do
vana.

Tą Naująją Sandorą pigių pi
giausiai paleidę, jei liks lėšų, tuo
jau imsimės supopulerizuoti ir 
Senosios Sandoros lietuviškąjį 
tekstą. O jei Dievas palaimins 
mūsų darbą, tai ir daugiau ko, 
kas padeda Bibliją suprasti ir ją 
įsimylėti.

Ketiname šiuo sykiu atmušti 
25,000 egzempliorių, skirdami po 
kelioliką kiekvienam tūkstančiui 
lietuvių katalikų, po keletą kiek
vienam sodžiui. Tam tikslui reiks 
labai didelės sumos, nes reiks ir 
viršeliu aptaisyti. Sulig to tegu 
bus ir mūsų pačių naštos bei nuo
pelno. didumas. Juo labiau pa
jusime jos sunkumą, juo labiau 
būsime patenkinti nusimanymu 
gerai padarę.

Jei kiekvienas šiaip jau kūni- 
gas paskirtų šventajam Raštui 
populerizuoti bent po šimtą auk
sinų (markių), šiais laikais tai ne 
taip jau dideli pinigai: vos tik 
pora dolarių, (duosnumas sulig 
krikščioniškojo uolumo); jei ga
nytojai paskirtų po šimtą auksi
nų nuo kiekvieno tūkstančio ga
nomųjų,—tai, rodos, ir užtektų.

Davėjai gautų proporcionaliai 
doVanoms egzempliorių, už ka
rius dalis jo išdėtos sumos jam 
sugrįžtų, nes Šventojo Rašto pla
tintojai tebūsime mes patys, ne 
komiso knygynai, ir nuo* asmeni
nio noro gerai žmonėms padaryti 
priderės egzempliorių papigini- 
mas.

Tėveliai! Komitetas norėtų tuo
jau pradėti darbą, veikiausiai 
Monachiume, kur pigiau, nes ran
kraščiai jau prirengti arba nesu-

truks rengiami. Taigi nieko ne
trukus, ‘prašome atsiųsti į mūsų 
kasą savo mielai skiriamą sumą, 
geriaūsiai Komiteto Sekretorio 
kun. J. Tumo vardu į “Tautos” 
redakciją, Kaunan, Maironies g. 
Nr. 18 ar kurio kito Komiteto na
rio vardu.

Visi gavimai tuojau bus kvituo
jami tame pat laikraštyje ir sky
rium Sekretorio ir Kasininko 
kun. K Paltaroko parašais.

Melste meldžiame Tave, dūše
lių Ganytojau, kurs būsi gavęs 
vardu adresuotą šj pakvietimą ir

kurs būsi kitu keliu gavęs šią ži
nelę, nepaniekinti šios .progos 
nors dalimi atsilyginti nepakan
kamai uoliai ir šviesiai dorinamie
siems.

Jubilėjinio Komiteto Šventa
jam Raštui populerizuoti:

Pirmininkas Vysk. J. Skvirec
kas.

Kasininkas Kan. Kazimieras 
Paltarokas.

Sekretoris Kun. Juozapas Tu
mas.

c‘Tauta”)

Rinkimų atgarsiai.
RINKIMAMS PASI

BAIGUS. .. 
(Iš Mano Užrašų)

Naujos gadynės apaušry- 
je mums tenka ir Lietuvoje, 
kaip ir kitose šalyse, susi
durti gyvenime su žmonė
mis ir jų- reikalų-reikalė- 
liais, nuomonių - nuomonė
mis, pažiūromis, partijomis.

Kad tai viskas ne koks, y- 
patingas stebuklas, nei že
mės plutos kataklizmas, o 
tik gyvas visuomeninės psy- 
chikos vystimasi, aišku sa
vaime.

Bet, dauguma šituose 
klausimuose klysta, per
daug įsibaisėdami, priešin
goj i-gi pusė — naudojasi, 
patraukdama savo pusėn 
svyruojančius neišmanėlius.

Kad išvengus perdėjimų 
ir išnaudojimo, čia norėčiau 
tuo dalyku plačiau pakalbė
ti, parodydamas, bei ge
idaus sakant, pakartodamas 
keletą gyvų atsitikimų, ku
riais bus lengva susekti tų 
‘ ‘ prajovų( ?!) ” takus, tiks
lus, taktiką ir tt.

Jau daug kartų įvairios 
spalvos laikraščiai, išeinan
tis Lietuvoje, buvo rašę apie 
Seimo reikalingumą bei bū
tiną dalyvavimą rinkimuose 
plačių visuomenės sluogs- 
nių, todėl to nebekartosiu, 
tai jau būsite skaitę, gi vėl 
— patys rinkimai į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą praėjo 
puikiau, negu buvo tikėta
si.

Mano atmintvj gludi pas- 
kiausis priešrinkimų mo
mentas, kurį pats mačiau ir 
pergyvenau, todėl čia mes ir 
sustosime valandėlei, kad iš 
arti geriau į jį prisižiūrėjus.

Mūsų Prezidentui paskel
bus rinkimų laiką, visa Lie
tuva subruzdo nepaprastu 
gyvumu: įvairių-įvairiausių 
grupių ir partijų instrukto
riai, turį smailesnius dan
tis, griebėsi be juokų į prieš
rinkimų agitaciją, keldami 
visą liaudį viešumon, rink
dami jos pritarimą-prielan- 
kumą.

Neikiek nesistebiu, kad 
•šiandie partijų centralės iž
dinės yra veik tuščios, nes 
pinigų niekur ir niekam ne
sigailėta : prielankesnius 
partijoms žmones gaudyta 
tiesiog gatvėse, siūlyta 
jiems po 500 auks. ir po 
1000, kad važiuotų į provin
cijas, rengtų dirvą, rastų 
partijai prielankių žmonių.

Pakliuvęs tan sūkurin, 
turėjau progos sutikti 
Anykščiuose vieną rimtes
nių inteligentų, kurs atvirai 
prisipažino, kad jam Kaune 
net keturios, kita kitai prie
šingos, partijos siūlę pini
gus, kad tik važiuotų ir 
dirbtų jų naudai, bet atsi
sakęs jis, — ką ir pats esu 
patyręs, kad tiesą sakė.

Žinoma, tokiomis, nepa
prastomis aplinkybėmis su- 

. sibūrus krūvon, sunku buvo 
ieškoti kitokio būdo agitaci-

jos darbui praplėsti, kuo
met veik kiekvienas, darbą 
mylįs ir mokąs dirbti, buvo 
kuo nors surištas su asmene, 
tiesiogine pareiga, dirbti 
visuomenės ar valdžios or- 
ganizuotėje.

Suprantama kodėl taip 
būta: mat, kiekvienas lietu
vis suprato begalinę svarbą 
sušaukti Lietuvai Seimą, to
dėl ir dirbta-krutėta, nieko 
nesigailėta, net prieš nieką 
neatsižvelgta.

Štai ten ir kitur pasirodo 
kalbėtojai: padangtėse, ant 
vežimų, bačkų, akmenų — 
degėsių krūvų, salėse, kloji
muose, grįčiose, teatruose, 
valstybiniuose departamen
tuose, galop net ir bažny
čiose. .. “ Sūdąs DievcT 
“Sodoma Gomora”, “Sqv- 
dėpas”... “Pragaro gel
mės”.. ., ar kaip norite sau 
vadinkite, nes trūksta var
dų aptarimui, nors noro už
tektų, kad parodžius Jums 
vaizdą Lietuvos subruzdi
mo.

Reikia labai pasidžiaugti, 
kad mūsiškė inteligentija 
mokėjo ir mokės rimčiau 
svarstyti reikalus, vengda
ma tokių prietikių, kaip kad 
Italijos parlamente daro
ma : čia nuo žodžių, prieina
ma net prie kumščių, o vie
tiniai policijai labai nejau
ku skirti, nors ir tai tik po 
gerų poros valandų tepa
vyksta, k. a. buvo minėta 
vietinėje spaudoje priešpas
kutiniu posėdžių biuleteny
je.*)

Tiesa, moka ir lietuviai 
“švylpauti”, nors kam-kam 
— mums, mūsų būdui, tai 
lig rudžiui penkta koja, bet 
ką — jau darysi.

Kitas dalykas, kiti, mat, 
įstatai, kitokios teisės, *kitas 
oras, pasaulis ,žmonės, rei
kalai, etika, sąžinė, pilietiš
kumas ir kiti kultūriškų 
tautų epitetai, kada mūsų 
partijų instruktoriai-agita- 
toriai pasirodė minioje, ma
nydami, kad jiems jau vis
kas leista, jie tik teišmano 
reikalus, jiems-tik priklau
so yisos šalies valdymo 
skeptras, — tada man teko 
ne kartą sunkiai kvėpuoti. 
Lietuvos pavasario vėjaliui, 
ne viena pasigailėjimo ir 
skundo malda kilo prie Vi
sagalio, kurs savo kantrumu 
pereina žmogaus supratimą.

Šventai-kilnus pasišventi
mas kelti iš miego, šaukti 
nuo žagTės brolį-aftoją, kad 
ir jis suprastų kuo esąs, ko
dėl turi būtinai pats ginti 
savo šalį ir teises, bet kam- 
gi tie nešvarūs kovos bū
dai t!.. '

Šiandie jau niekam nepa- 
slūptis, kad kaikuriose vie
tose, tamsesnieji socialistų 
partijos nariai net degino 
rinkimų korteles; kitur ka
reiviai, k. a. Radvilišky,.

traukė žmonėms iš rankų 
korteles, brukdami savo 
partijos numerius; kai-kur 
net gimnazijų mokytojai 
per mitingus taip šlykščiai 
argumentavo, kad ir pras
čiokėliui buvo klaiku, ne
kalbant apie žmogų šiek- 
tiek apsiskaičiusį.

Pavyzdin, viena gimnazi
jos mokytoja per viešą mi
tingą yra 'pasakiusi, kad 
toks ir toks kunigas pirkda
vę* pigesne kaina valgo
muosius produktus vokiečių 
okupacijos metu Lietuvoje, 
o kam esą reikalingas storas 
pilvas, kam pinigai^ kam 
veidmainiavimas Kristaus 
mokslo uždanga... ir tt. ir 
tt...

Ką, jūs, gerbiamieji, man 
pasakysite, ar-gi ne gražūs 
palyginimai, ar-gi kuomet 
nors Jūs negirdėjot^ pana
šių išvadžiojimų, — sakyki
te, ar-gi tai nepritinka inte
ligentei — gimnazijos mo
kytojai, kuri, kaipo ypatin
gas gamtos tvarinys, kaipo 
moteriškė, rodos, nedvvai, 
kad ir pati, jeigu tik fiziš
kai sveika, nu..., nu..., nu
gi suprantate jau kas deda
si, tam tikrame laiko perio-. 
de...

Kitas kalbėtojas, taip-pat 
gimnazijos mokytojas, sakė
si prigulįs prie einančių į 
bažnyčią, kaipo social-liau- 
dininkas, arba, geriaus sa
kant — kaipo Juda Iskari- 
jotas, kurs, bučiuodamas, 
parodė žydams Kristų, kad 
Jį išduoti miniai, kraujo iš
alkusiai. ..

*) Yra viena* 16 dauftello faktą 
13-11-20. kad It-joa Parl-te atstovai 
muSasf. krūviniai. nnslpIMo apykak
les, žodžio Italams tai ne naujiena...

tėvynės, galiu su Maironiu 
pasakyti:

“...Apsaugok, Augščiausis, 
tą, mylimą šalį,

Juk tėviška Tavo 
malonė daug gali —

Mes Tavo per amžius 
vargdieniai-vaikai ’ ’ 

P. M—lis.

UETUVON.

21-V-20, Roma.

DEŠIMTS MILIJONŲ AMERI
KIEČIŲ YRA NARIAI AME

RIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS.

Trečias kalbėtojas vėl ai- 
manavo-verkė, kam, girdi, 
Taryba Urachą karaliumi 
“nekarūnavo j o”, nors pas
taroji ir metrikus jau buvo 
sudeginusi, o nelaimingo ka
raliaus kaulai jau prieš du 
metu druni j o žemėse...

Daug dalyku buvo be rei
kalo pasakę, daug pagiežos 
nuodų ir grasinimų tarp mi
nios pašė j ę, bet... jiems pa
mato po kojų nebuvo, nes ir 
Marx’o Kapitalą sudarkė 
rusų balševikai ir pati meilė 
prasčiokėlio buvo pergiliai 
įsmegusi krūtinėn, kad leis
tų mindžioti šventus tikybos 
obalsius, — štai kodėl jie 
prakišo ir prakiš daug kar
tų, nes pagieža su apmau
du šlykšti, tuotarpu kad 
Kristaus Asmuo, Mokslas— 
yra šviesūs perlai!

Begales triukšmo kėlė so
cialistai, kad, girdi, bažny
čioje agitavę kunigai, pa
versdami sakyklas į tribū
nas, nors, logikos žvilgsniu 
žiūrint, čia jokiu būdu ne 
vieta užmetimams. Aš sa
kyčiau, kad kunigams gali
ma būtų drausti tik tokią 
propagandą, kuri žmones 
vestų prie ištvirkimo, be
tvarkės, žmogžudiškos revo
liucijos, bet jei jis ir kaipo 
lietuvis, ir kaipo kunigas gi
na Bažnyčios laisvės reika
lus, remdamasis tų pačių ti
kinčiųjų pasitikėjimu, tai 
koki-gi čia nedorybė, ne- 
liogiškumas, nesąmonė ?! 
Anaiptol. Kunigai turėjo 
teisę ginti, dėstydami socia- 
lio gyvenimo programas,pa
rodydami teorijas, lyginda
mi su realybe gyvenimo fak
tais ■—prajovais.

Susirinko, tai susirinko j 
Seimas, bet Lietuva ilgai-il- I 
gai minės pirmuosius^ r iii- j 
kimus, kalbėtojus, partijų. > 
kandidatus ir tuos utopijų { 
verpetus, kuriuose daugiv j 
mai susuke smegenis.

Šiandie vėl būdamas toli j 
nuo savųjų ir savo brangios

Washington — Drauge su pra
nešimu, jog Ketvirtas Raudono
jo Kryžiaus narių patikrinimas 
bus nuo Armisticijos Dienos, lap
kričio 11 d. iki Dėkavonės Die
nos,lapkričio 25 d., Dr. Livings- 
ton Farrand, pimininkas Centrą- . 
lio Komiteto, šiandien pranešė, 
kaipo pasekmes narių patikrini
mo pereitą rudenį, Amerikos Rau
donasis Kryžius dabar turi de
šimts milijonų narių, ir sanarys- 
tė vis didinasi. Sanarystė dvide- 

’šimts syk didesnė negu prieš ka
rą, ir neapima keturioliką milijo
nų vaikų, kurie yra nariais Jau
nesnio ^Raudonojo Kryžiaus (Ju- 
nior Red Cross).

Paskiriant datą metinio narių 
įrašymo, Dr. Farrand pranešė 
Raudonojo Kryžiaus nusprendi
mą padaryti metines sukaktuves 
pabaigos Pasaulinės karės kaipo 
laikas dėl atnaujinimo Raudona
jam“ Kryžiui ištikimumo per kas
metinę dolarinę sąnarystę.

Ketvirtas narių patikrinimas 
už svarbiausią tikslą, kiek tik 
galima, bandys užlaikyt visatinę 
sąnarystę ir vest taikos — laike 
organizacijos atsakomumus.

Organizacijos pareigos apima 
tęsimą darbo naudai Amerikos 
veteranų Pasaulinės Karės, ypa
tingai apnegaĮėdintų; išplėtojimą 
tvirtesnio •nacionališko priešinimo 
ligų per sveikatos centrus; padi
dint šalies rezursus ligų prižiūrė
jimui ir didint Raudonojo Kry
žiaus kooperaciją su oficiališko- 
mis sveikatos agentūromis; to
li aus tęst pagelbos darbą nelai
mėms, naminį patarnavimą ir 
taip visokį bendrą darbą ir už
baigt pašalpos darbą tarp karės 
nuvarginti? ir ligi? užkrėstų žmo- 
nių užjurėse.

A. R. K. DARBININKAMS 
DARBAS.

Washington. — Padėjimas Cen
trinės ir Rytinės Europos, kur 
naujai gimę kūdikiai išnešti iš 
motinystės ligonbučių apvynioti 
laikraščiuose, ir kur vyrai ir mo
ters be tinkamų drabužių, pri
verčia Amerikos Raudonąjį Kry- 
žių kreiptis prie savo darbininkų 
per visą šalį prašant skyrių išnau- 
jo pradėt drapanų siuvimą.

Pranešimai iš Europos, kur li
gos, skurdas ir badas vis naiki
na žmones rodo, jog reikės pa
didint Raudonojo Kryžiaus dra
bužius jeigu norėsime palengvint 
padėjimą ir pagelbėt toms tau
toms normališkai save atsitaisyti.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
skyriai prašomi kreipti atidą į šį 
atsišaukimą nuo humanitariško 
atžvilgio.

Neprašo kad skyriai stengtųsi 
atlikti tiek darbo kiek buvo atlik
ta laike karės. Ne! Tik tiek, 
kiek skyriai galės dykai duoti. 
Suprantama, skyrius turi nešt 
visus kaštus, ir siuntime atmokė
ti visas išlaidas lig New Yorko, 
kur vyriausias skyrius im svisą 
atsakomybę.

Patartina, moterims susitart ir 
kaimyniškai atlikti darbą, ir iš
rinkt vieną moterį, kuri apsipa- 
žino su darbu laike karfes, per
žiūrėti visą darbą.

Kas nežino jog Lietuvos pi
liečiai ištroškę žinių nuo ame
rikiečių. Kuomet sužino, kad 
jo kaimynas gavo laišką arba 
laikraštį iš Amerikos, eina, 
kad ir kelias mylias pamatyti 
ir perskaityti arba skaitančio 
pasiklausyti.

“Darbininko” administra
cija gauna kasdien laiškų iš 
Lietuvos ir taip-gi nuo “Dar
bininko” skaitytojų gyvenan
čių Amerikoje, kuriuose iš
reiškiama užuojauta ir džiaug
smas laikraščiu “Darbinin
ku”. •

LDS. nariai ir “Darbinin
ko” skaitytojai gali didžiuo
tis, jog “Darbininkas” pir
mutinis gavo ir gauna žinias 
išJLietuvos ir iš kitų šalių a- 
pie Lietuvos kūrimąsi ir abel- 
ną lietuvių veikimą. Tos ži
nios, suprantama nemažai kai
nuoja, bet pasitikėdami LDS. 
narių ir “Darbininko” skai
tytojų parama jos apsimoka.

Kaip mums, arčiau stovin
tiems, taip gal ir visiems L. 
D. S. nariams ir “Darbininko’ 
skaitytojams rūpi, kad žinios 
telpančios “Darbininke” pa
sklistų koplačiausia. Siųski
te “Darbininko” perskaitytus 
numerius į Lietuvą; atiduoki
te savo draugams, lai ir jie pa
siskaito.

Taip darydami, supažindy- 
site savo draugus su laikraš
čiu “Darbininku”, kurie vė
liaus ar anksčiai^ liks laikraš
čio “Darbininko” skaitytojais 
ir rėmėjais.

Mes neturėtume laukti arba 
tikėtis, kad Lietuvos broliai 
ir sesutės siųstų pinigus už 
prenumeratą. Čia, tai jau 
turėtų pasirūpinti užrašyti lai
kraštį “Darbininką” savo gi
minėms arba pažįstamiems gy
venantieji Amerikoje. Tą tu
rėtų padaryti kiekviena(s) L. 
D. S. narys (ė) ir “Darbinin
ko” skaitytoja(s).

Mums, Aiųerikoje gyvenan
tiems daug lengviaus užmokė
ti už prenumeratą $5.00 negu 
siųsti iš Lietuvos 5 auksinus; 
o “Darbininkas” visiems me
tams Lietuvoje kainuoja apie 
400 auksinų. • -

“Darbininkas” yra popule- 
riškiausias ir tinkamiausias 
darbo žmonių laikraštis kaip 
Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” 
metams $4.00; Lietuvon me
tams $5.00.

Padaryk džiaugsmą savo gi
minėms arba pažįstamiems, 
užrašydamas “Darbininką”

Išpildyk šią blanką ir pridė
jęs penkinę siųsk žemiaus pa
duotu adresu.

Malonėkite siuntinėti “Dar-» 
bininką” šiuo adresu: 
Vardas Pav.............................

Kaimas ......................
Pastas .......................
Apskritis ...................

LITHUANIA.
Vardas Pav................

4

Adresas

Siųsdamas prenumeratą ir - 
pinigus adresuok šiaip:

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

So. Boston, MasA

“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. Broadvay, So. Boston, Maga.
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VIETINĖS ŽINIOS.

Birželio 13 d. vietos T. Fondo 
11 sk. uolūs nariai ir tautos rei
kalą rėmėjai, priešakyje su pirm. 
P. Špoku buvo surengę puiką iš
važiavimą su visokiais skaniais 
užkandžiais. Viena iš tą gamin
toją valgią yra p-lė K. Petraičiu-* 
tė. Lyg tyčia pasitaikė lytinga 
diena. Bet ją triūsas nenuėjo per
niek. Tą pat vakarą pikniko už
kandžiai buvo atgabenti į-bažny
tinę salę ir parengtas buvo taip, 
sakant “šurum-burum”. Bažny
tinis choras sudainavo keletą gra
žią dainelių p. M. Karbauskui va
dovaujant, taip-gi jaunimas gra
žiai pasilinksmino. Pažaidė įvai
rią žaislą ir tt. O ypač dauguma 
ėmė užkandžiauti: kas šaltakošės, 
kas toniko ir tt. Nors pelno ne
padarė iš tij užkandžiii, bet ne
bus ir nuostolių." Publikos buvo 
pusėtinai ir visi gražiai pasilinks
minę apie 10 vai. išsiskirstė.

D. M.

Vietinės Piln. Blaivininką 49 
kp. buvo mėnesinis susirinkimas 
birželio 13 d. bažnytinėj salėj. 
Atsilankė pusėtinai narią. Pir
miausiai buvo skaitytas protoko
las pereito susirinkimo ir svarsty
ti neušžbaigti reikalai. Taip-gi 
buvo išduoti raportai delegatą iš
buvusio apskričio suvažiavimo 9

• d. gegužės Lawrence, Mass. Pir
miausiai išdavė raportą p-lė K.
Kaulinskaitė.>9 Naujos Anglijos
Apskr. Piln. Blaivininką raštinin
kė. Ji papasakojo apie visus nu
tarimus; visi nariai buvo užga
nėdinti jos raportu. Antras dapii- 
dė tą raportą tai P. Špokas. Taip
gi išdavė raportą p-lė K. Petrai- 
čiutė, p-ni A. G. ir pagalios išdavė 
raportą P. Griąkevičia, taip sa
kant iš dailės-muzikos, paaiškin
damas, jog viskas gražiai atlik
ta. Taip-gi vįetinis klebonas 
gerb kun. Virmauskis pasakė gra
žią prakalbėlę patardamas vi
siems prigulėti prie blaivininką. 
Tuom ir užsibaigė raportai. To- 
lesniai buvo skaitytas laiškas iš 
centro nuo pirm. gerb. kun. Juš- 
kaieio, kur pareikšta prašymas 
paremti Piln. Blaiv. organą “T. 
priimtas ir jo įnešimai pagal išga- 
Rytą”. Laiškas vienbalsiai buvo 
lės buvo paremti. Paaukuota iš 
kasos $12.00 dėl “T. Ryto” ir pa
sižadėta jeigu tik bus kasoj pini
gą ir bus reikalas paremti, tai 
mūsą kuopa visuomet gatava pa
remti

Toliau buvo įnešimas, kad 
rengti išvažiavimą. įnešimas 
remtas ir išrinkti šie nariai
rengimui išvažiavimo: P. Špokas, 
K. Petraičiutė ir Navickaitė, jie 
suras ir vietą. Taip-gi tuom lai- 
buvo atvažiavęs N. A. P. BĮ. Ap- 

• skričio pirm. J. Svirskas iš Wor- 
• cester, Mass. ir N. A. apskr. P. BĮ. 

ižd. A. Zavackas iš Cambridge, 
Mass. Nors jie čia buvo atvykę 
su kitą kuopą reikalais, bet apsi
lankė ir mūsą susirinkime.

Susirinkimas permatė reikalą 
organizatoriaus. t Tinkamiausiu 
organizatorių rasta P. Grinkevi- 
čia. Jis apsiėmė. Antras jo pagel- 
bininkas P. Špokas ir D. Antana- 
vičia, kp. pirmininkas ir va val
dyba bei nariai Tą pačią dieną 
prisirašė šie nauji nariai: Ig. Ma
tulaitis, St. Danielius, V. Gru- 
dzinskas ir A. Šapalis.

Dainą Mylėtojas.

pa- 
pa- 
su-

SUSIRINKIMAS.

Čia tame kampe yra gana stam
bi Woolwortho dirbtuvė. Čia dir
ba keletas tūkstančių darbininką, 
tarpe kurią randasi žydą, lenką, 
gudą, sirijoną, italą (daugiausia) , 
airią, o taip-gi apie 500 lietuvią. 
Čia reikia pažymėti, kad ta dirb
tuvė dėl lietuvią ketvertą metą 
atgal buvo lyg kokia geradarė, 
kuri duodavo progą pasimokinti 
lietuviams darbą prie mašiną, nes 
kitose dirbtuvėse sunku būdavo 
gabiti mokintis. Šiemet ta dirb
tuvė davė darbininkams lyg ko
kią dovaną, tai yra: kurie darbi
ninkai yra išdirbę nemažiau kaip 
5 metus, tai šįmet gavo vakaciją 
po vieną. savaitę ir užmokėjo tą 
algą kokią kuris darbininkas bu
vo gavęs paskutinę.

Čia, toje dirbtuvė kas-žin ko 
darbai žymiai sumažėjo, bet dar
bininką neatleidžia. Gal dėl to, 
kad stokuoja darbininką fandro- 
je.

D. L. K. Keistučio Dr-jog 
Valdvbos Adresai, 

Boston, Mass.

Pirmininkas — Motiejus Versiackas, 
105 Silver St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm įninkąs — M. žarkauskas, 
128 Bovven St, So. Boston, Mass. 

Pbot. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,
147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St, Borchester, Mass 

Kasierius — Andrius Zalieckas,
140 AV. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Antanas Gruodis,
550 Medford St, Charlestown, Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čių vai. po pietų po num. 192 
Hanover St, Boston, Mass.

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.

Darbininkas.

NE BIZNIŠKAS REKLAMAVI- 
MASIS.

Tūlas laikas atgal per Centra- 
lį Bendrą Lietuvią Banką,w išva
žiavo Tėvynėn keletas lietuvią, 
būtent: Kazys Kaupas, Petras Fi- 
ravičius, V. Jablonskis, Jurgis 
Klimavičius, Adomas" Vaivada,'St.
Urbonas ir J. Jokubauskis, ir štai
44 Baltic Statės Finanee Corp. >9
jau antra savaitė kaip Sandaro
je būbnija, būk tai per ją pasiiar-
navimą tie žmonelės važiuos ar
jau išvažiavo !6 Mes norėtume ži
noti kokiomis “teisingąją biznie-

— - —
Ieškau Vinco Paukščio. Prieš karų Ieškau 

gyvena Toronto, Kanadoj. Paries ar AiWng dfk 
žinančių meldžiu rašyti adresu: Bro- . V’ 
nius Paukštys, Luinos kaimo, Jankų lr draugo 

kuris taip-gi pats mokėtų važiuoti au- j^^navau^

REIKALINGA BRIGHTONO 
Lietuvią Kooperacijos Krautuvėje 

Marketo Vedėjas,

tomoblllu. Reikalaujama nedidelė kau-' 
dja. Darbas garantuojamas. Atsišau
kite į —>

Brightono Lietuvią
Kooperacija,

22 Lincoln St., Brighton, Mass.

Pikmininkas — Motiejus žioba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibmininkas — Jonas Galinis,
20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. M. Brikaitė,
47 Vale St., So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Naudžiūnas,
16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Mabšaųka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kųs 

trečių nedadienį kiekvieno mėnesio 2-ų 
vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass. ,

DIDELĖ ŪKĖ
Su Daugeliu Daiktą ir Įrankių.

Turi būti parduota tuojaus. Stuba 
su 14 kambarių ir elektros šviesa. Pa
vasarinis vanduo stuboje, didelis so
das su vaisiniais medžiais. 60 akerių 
dirbamos žemės. Geriausia ūkė šio
je valstijoje. Gali būti nupirkta su 
labai mažai pinigų, įmokant. Likusie 
ant morgičio. Parsiduos už $6,000. 
Kreipkitės prie:

SILVER BROS
Garter Factory 

West Medway, Mass.

Ieškau brolio Stepono Apželčft). 
Prieš karą gyveno Chicagoj. Pats 
ar kas jį žino terašo adresu: Tek
lė Apželtaitė, Vadžgirio m. Rasei
nių apskr. Lithuania.

Ieškau Br. Bartoševičiaus. Gy
veno Philadelphijoj, 210 Wharton 
st. Meldžiu atsišaukti. B. Bartu
sevičius, Stoties gt. 48, Panevėžis, 
Lithuania,

Ieškhu pažįstamą, giminią ir 
šiaip gerą tėvynainią Amerikoje. 
Prašau rašinėti man. Esu iš Jo
niškėlio, 20 metą amžiaus Lietu
vos armijos kareivis. Adresas: 
Petras Alilonis, 9 pėst. D. L. K. 
Vytinio pulkas, 1-mas bat., 2-ra 
kuopa, 1 būrys, Lithuania.

TeL So. Boston 2488

ąją marią, tikrą Ja G. LANDŽIUS!
1 I

H
![ A—AVW« J
; i Gydytojas ir Chirurgas. ; >
i I Gydo aštrias ir chroniškas ligas J Į 

vyrų, moterų ir vaikų. • t
1 ’ Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, J ’ i I šlapumų ir tt. savo labo- | ! 

ratorijoj. : į
* ’ Suteikia patarimus laiškais kitur
i I gyvenantiems.

J Adresas: įh.
366 B’way, So. Boston, Mass.

prie Juodąją
rą pergyvenau, daug sveikatos 
netekau, vos-gyvas išlikau. Tė
vas gyvas. Meldžiu atsišaukti ad
resu: Vincas Gudelevičius, Balti
ninką sodos, Krosnos par., Mari
jampolės apskr. Lithuania.

Paieškau Marijonos Jusčienės 
(po tėvais Marčiulioniukės). Pra
šau kogreičiausia parvažiuoti ir 
bus viskas dovanota, nes paskui 
nebus tos progos. Kaip parva
žiuosi galėsime išsikraustyti kur 
tik norėsime. Tavo tėvas

Nikodemas Jusčius, 
3524 Union Avė., Chicago, UI.

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pirmininkas — A. Kmitas,
284 5-tb St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibmtninkas — J. Kavoliunas,
63 Gold St, So. Boston, Mass. 

Pbotokolv Rašt. — J. Andrilinnas,
301% Broadway, So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonte, 
140 Boven St, So. Boston, Mass.

Kasierius — S. Gižius, 
377-Broadway, So. Boston, Mass.

Maršalka — F. Lukoševičius,
405 7-tb St, So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmų nedėldienį
kiekvieno mėnesio 3:00 vai. po pietų
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos

SEYMOUR
LIETUVIS

ir 
ii- 
ii 
ir-

(KAMBARIOKO. 1) 
(LDS. Name. Kamp^E ir B’way)

< l VALANDOS:
nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po piet 
7— 9 vakare.

WORGESTER‘YJE, MASS
PARSIDUODA FORNIČIAI
Keturių ruimų forničiai parsiduoda 

pigiai iš priežasties musų kelionės į 
Lietuvų. Kas norite greitai, kreipki- 
j-'-s pas mus
22 Mott Street, Worcester, Mass.

(Išeina iš Barelay ir Carol St.)

Ieškau pusbrolio Vinco Avižo
nio. Prašau atsiliepti ir kitą gi
minią ir pažįstamą. Adresas: Do- 
minikas Avižonis, Mokomasis E- 
lektro-Technikos batalijonas, 1 
kp., Kaunas-šančiai. Lithuania.

rią” taisyklėmis, etikos ir logikos 
žvilgsniais ponai Baltamariai Fi- 
nansieriai vaduodamiesi taip da
ro?

Šitą visuomenei pranešdami, 
mes griežtai prieš tokias Baltjuri- 
nią Financierią melagystes pro
testuojame ir šiuomi pareiškiame, 
kad daugiais tokią -ifteisingy- 
bės” melagingą perlą nedrįstą 
vartoti, nes priešingai — poni 
Baltic Statės Corp. gali patroty- 
ti ir paskutinę liniją, kurios Bar
tąsias neatėmė.

Juozas Kavaliauskas.

gatvės, So. Bostone, Mass.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plaukus, 

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

The Westem Chemical Co. 
Box 9 WilkesBarre, Pa.

PAIEŠKOJIMAI IR

Birželio 18 d. sv. Petro bažny
tinėj svetainėj tuoj po pamaldų 
bus susirinkimas Kataliką Vieny
bės. Prašome atsilankyti visų tą, 
kurie atjaučia kataliką veikimą, 
o -ypač delegatą. Laisvamaniai 
ir šiaudiniai katalikai, kuriems 
kataliką vardas ir veikimas nepa
tinka, stengiasi kolabiausia panie- 
.kinti Kataliką Vienybę ir tuos 
žmones, kurie prie jos dirba. Ir 
dar jie reikaaluja, kad Kataliką 
Vienybė atsakinėtų ant jąją me
lą. Melas ir neatsakytas pasilie- 
ka melu.

Gerbiamieji, laikykimės mes sa
vo katalikiško vardo, principo ir 
idealo, o jokis priešas mus ne
įveiks ir mes rimta kova juos per- 
galėsim. Tik laikykimės ir dirb- 
kim visi išvien.

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

IEŠKAU NEDIDELĖS VIETOS 
UŽ VARGONININKĄ.

Esu gerokai prasilavinęs muzi
koje ir giedojime. Vargoninin
kavime nors praktikos mažai tu
riu, bet noriu lavintis. Iš syk 
nenorėčiau didelio choro vesti. 
Susiižnoti galima šiuo adresu:

J. V^
25 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGA DARBININKŲ 
PRIE VIEŠBUČIO (HOTEL)

Butų gerai, kad atsišauktų vedusi po
ra. Butas, valgis ir užmokestis gera. 
Atsišaukite į

Lietuvią Prekybos Bendrovė,
414 Broadvvay, S. Boston 27, Mass.

REIKALAUJU lietuvio barbeno.
Mokestis $25.00 Į savaitę. Atsišauki
te greitai pas:

A AŽU0LIAUSKAS,
42 Millbury St, Worcester, Mass.

PARSIDUODA mažas forničius 
dėl 3 kambarių. Parsiduoda pi
giai. Kam reikalinga, kreipkitės 
tuojaus. M. Mockus, 389 W. 2-nd 
St. (ant 3-čią lubą) So. Boston, 
Mass.

J
Valdyba?

FARMOS!
Didelis Nupioinimas. 225 akeriai, 

apie 100 dirbamos žemės, 25 akeriai 
didelės girios eglių ir kietmedžių, ge
ros ganyklos su upeliais, 2 mylios J 
miestukų. 12 kambarių stuba, 3 bar- 
nės ir mažesni budinkai, 9 karvės, 2 
arkliai, pakinkai, vežimai, mašinos ir 
kiti farmos įrankiai, triobos' vienos 
daugiau vertos negu prašo už visų far- 
mų. Parsiduoda su vlsukuom už $4,900. 
Savininkas turi kitų biznį užtai taip 
pigiai parduoda. '

Kita Fabma. 135 akeriai, apie 60 
dirbamos geros žemės, kitkas giria ir 
ganyklos: rugių ir kviečių užsėta apie 
5 akeriai. dlktas sodas, 9 kambarių 
stuba apšildoma garu ir visi įtaisy
mai ; didelė barnė su skiepu, gailio, ir 
kiti mažesni budinkai; pusė mailės } 
miestukų su fabrikais audinyčiomis, 2 
geri arkliai, 4 karvės. 40 vištų, žųsų ir 
ančių; visokių farmos mašinų, vežimų 
ir mažesnių įrankių. Vistų parduoda 
sykiu už $7,000; Įmokėti $4.000. šita 
farma netoli nuo Norvvlch, Conn.

A. ŽVINGILAS, z
28 Bboadvit, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FARMA.
18 akerių žemčs su kambariais na

mas, elektros šviesa, nauja banė, 5 
karvės ir telė, geras arklys. Laukas 
visas užsėtas. labai graži vieta, lie
tuviais apgyventa. 25 mylios nuo Bos
tono. Prekė $5,300. Plačiaus sužinoti 
galite pas:

Joseph Morris,
514 Broadway, So. Boston, Mass.

i > ANT PARDAVIMO

Kadangi statomi- nauji dideli var
gonai, tai senieji parsiduos pigiai. Jie 
yra gerame stovyje ir pulkaus sty- 
liaus. Kreipkitės žino adresu:

Vargomj Komitetas,
260 E. Main St, Amsterdam, N. Y

Paieškau Andriaus Sasnausko. Plr- 
miaus gyveno So. Bostone, o vėliaus 
išvažiavo J Pensrylvantlos valstijų. Kas 
apie JI žinote ar jis pats, atsišaukite 
šiuo adresu, nes turiu labai svarbių 
žinių Iš Lietuvos.

MARTTNA'S GOLUBICKAS.
248 Gold St, So. Boston, Mass.

' * ■

\

UŽDEDU IR TAISAU
STOGĄ.

Taip-gi atlieku visokį metalinį 
darbų.

W. Baker,
331 W. Fourth St. m

174 Gold St., So. Boston, Mass.

D
 Phone - Kensington 5316

DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

II . 9—10 val- ryt°I Prtčmtmo vai.-. „ vakarQ
|| Po- pietų pagal sutartį tiktai.

2538 E. Allegheny Avė., 
Philadelphia, Pa. A1Ieškau Juozo Blazgio ir Antano 

Kudlausko. Meldžiu atsišaukti 
visą giminią ir pažįstamą. Adre
sas : Juozas Plaušinaitis, 8-to pėst. 
K. K. Vaidoto pulkas 2-ras bata
lionas, II kulkosvaidžių k-dos. 
Lithuania.

REIKALINGA LIETUVIŲ, 
RUSŲ IR LENKŲ

. DARBININKŲ
nuolatinio darbo toliaus iš mies-
Jokių nesusipratimų darbininkų 

taipe nėra. Kompanija suras tinka
mus kambarius gyvenimui ir vietų vai- v v. 
gymui už prieinamų kainui Kelionės. Prašau rašyti ir kitą mane Žinan- 
lėšas apmoka.

prie 
to.

Geri darbininkai uždirbs tarpe $40.
ir $65. į savaitę. Jeigu darbas patiks,
kompanija apsiima apmokėti lėšas
parvežimui šeimynos. Ateik gatavai,
jeigu priimi išlygas. Atsišauk į —

44 Staniford St., West End
Market, netoli North Station
Boston. Klausk Mr. Lothrop.

N E W A R K E, N. J.
PIGIAI PARDUOSIU

, Bizniavą Vietą ir 3 Namus.
Krautuvė, Grosernė ir -Bučernė; iš
dirbtas biznis per 23 metus. Randasi 
pačiame centre Lietuvių kolionijoje. 
Pusė bloko tolumo nuo Lietuvių baž
nyčios. Pardavimo priežastis, keliau
jame Lietuvon.

Barbora Vaškevičienė,
71 Warwick St., Netvark, N. J.

ANT PARDAVIMO
MEDINIS NAMAS.

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parsiduos 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO
Rakandai dėl 3-ją Kambarią.
Parsiduos pigiai. Kreipkitės pas: 

M Didas,
150 D St., So. Boston, Mass.

Iš Lietuvos.
Ieškau dėdės Igno čiuželio (mano 

motinos Petronėlės, Kareivienės-čiu- 
želytės). Norėčiau taip-gi susirašinė
ti su Amerikos lietuviais-kariškiais, 
tarnavusiais Suvienytų Valstijų armi
joj. Rašykite adresu: Leitenantas 
Kareiva, Veik. arm. 2-as pešt. D. L. 
K. Algirdo pulkas, Puskarininkų mok. 
Lithuania, arba P. Kareivienė, Ramy
galos gts 13, Panevėžys, LITHUANIA.

Ieškau brolio Pauliaus ir jo sūnų 
Juozo ir Vinco. Gimę Pralamčiškėj, 
Simno par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
ir dirbo kriaučių dirbtuvėje. Taip-gl 
ieškau Vinco Vąlentukonies, jo sūnų ir 
dukterų iš Budos-Gambašalio, Ruda
minos par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
Adresas: Jonas Valentukonis, Balbie- 
riikėje, Mariampolės apskr., LITHU
ANIA. Man kaipo nukentėjusiam dėl 
karo meldžiu užrašyti “Darbininkų”.

Ieškau sūnų Juozo ir Teoflliaus 
Kuncevičių. Taip-pat Adonio ir Mato 
Juodžiukynų, Jono ir Jurgio Stanu- 
lių. Visi iš Balbieriškis. Dar ieškau 
Jono Kalinausko iš Bastninkų. Mel
džiu pačių arba apie juos žinančių ra
šyti adresu: Magdė Kuncevičienė, BtO- 
bieriikė, Marijampolės apskr. LITH
UANIA.

Ieškau brolio Adomo Stančiko.

čią ar pažfltaneią. Adresas: An
tanas Stančikas, 5-to pėst. D. L. 
K. Keistučio pulkas, 1 bat., 1 kp.
1 būrys. Lithuania.

Ieškau brolią Pranciškaus ir 
Antano Žebrauską. Antanas gy
veno New Yorke. Aš esu Elzbie-
ta, ją sesuo. Liudvika Eigirdie-
nė ieško vyro Kazimiero. Gyve
no So. Bostone. Dabar ji gyvena 
Tryškiuose, Šiaulią apskr. Daug 
naujieną turime. Adresas: Juo
zas Girdvainis, Tryškią m., Viek
šnią gt., Šiaulią ap. Lithuania.

Ieškau Juozo Moročko iš Pane
vėžio miesto. Nuo vokiečią užė
mimo Lietuvos nieko apie jį ne
žinau, 
girsti.
šiuo adresu: Antanina Moročkai- 
tė, žitos gt. No. 1, Panevėžys. 
Lithuania.

Gal kam. teko apie jį iš- 
Žinančią meldžiu rašyti ■ * _ - •

Ieškau giminią ir pažįstamą A- 
merikoje. Aš tarnavau Lietuvos 
kariuomenėje liuosnoriu. Po me
tą dėl nesveikatos buvau paliuo- 
suotas. Gi mano tėviškė Daugai 
lenką rankose. Tiesa mokytojau
ju, bet algos dar negavau ir sto
vi prieš mane bado šmėkla. Gel
bėkite. Adresas: Mokyt. J. Gu
daitis, Butkiškėje, Čekiškės vai., 
Vilkijos pašt. Lithuania.

Ieškau giminią ir pažįstamą A- 
merikoje. Prašau rašyti, kas tik 
nori susirašinėti su manimi. Adr. 
J. Vilutis, Utena, Pastos gt. A 
Lithuania.

Ieškau giminią ir pažįstamą A- 
merike. Ieškau ypač Vinco Rad
zevičiaus su žmonaUršule. Rašy
kite adresu: Aleksandra Balčiū
nas, 1-mas pėst. D. L. K. Gedimi
no pulkas, 3-čia kuopa. Lithuania

Ieškau Petro ir Kasto Ado- 
mauską ir Magdelenos Adomaus- 
kaitės. Prašau atsiliepti kitą gi
minią ir pažįstamą Amerikoje. 
Esu kilęs iš Žebroką kaimo, Mo
sėdžio valsčiaus. Kartu atsišau
kiu, kaipo kareivis, į visus lietu
vius ir lietuvaites susirašinėti su 
manimi. Atrašysiu jums. Kazys 
Adomauskas, 1-mo pėst. D. L. K. 
Oedimino pulko 8 kūpa. Lithua
nia.
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Dar Ieškau Stan. Šileikos •1

Ieškau dėdės Kazimiero Jarošuno ir 
tetos Onos. Patys arba juos žinųntie- 
ji teatsiliepia adresu: Stasys Janaus- 
kas, Subačius, Panevėžio apskr. LITH
UANIA.

Ieškau Jono Polterio ir Marės Pol- 
terytės. Patys arba juos žinantieji te
rašo adresu: Bazilius Zulynas, Mar- 
viankos kaimo, Garliavos valsčiaus, 
LITHUANIA.

Ieškau Marijonos ir Nastazijos Se- 
niuniukių iš Kloniškių kaimo, Zapiš- 
kiO parap. Dnr įvsnau suci&us «(
iš Mitkunų kaimo, Zapiškio par. Ra-11
šykite adresu: Uriuie Seniuniukė, A- J ■ 
Ienos gt. 8, Aleksotą, LITHUANIA.

ATSIŠAUKIAME į visus Lukšiečtus į i 
Amerikoje gyvenančius ir prašome Į j 
siųsti knygų ir laikraščių i “Žiburio” 
skaityklą, Lukliai, šakių apskričio. I * 
LITHUANIA. Skaitykla naudojasi 2001 j 
žtburiečių, 300 pavasarininkų ir Gyvo-** 
jo Rož. dr-ja.

Ieškau brolio Juozo Žiugždos Ir Sta
nislovo česlevlčiaus iš Aleksoto. Išvy
ko Amerikon karo metu. Atsiliepkite 
adresu: Antanas šiugžda. Locnas na
mas Alenos pat. 8. Aleksotą, LITHU- 
NIA.

I
I

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandom 
Nno 2 iki S po plot. Nuo 7 Iki 8 vakar* 

509W B0ADWAY Cor. 8T SO. BOSTON.
Tai 502 B. R

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicay, So. Boston, Mass. 

TEL’S S. B 441 ir 2334
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis St., Dorchester, Mass.
Columbia 9159-J.

DĖL GERESNiy
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonu 
garsinkitės

I N Q U IR E R
Ofisas 4 Gatės St. 

TeL S. B. 720
Tiūkamiausis laikraštis 

So. Bostone

MES PERKRAUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

dėl perkraustymo rakandų ir pia
nų nežurint kur: Bostone ar a- 
pellnkėje. Persamdome pasilinks
minimams Ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.
FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2480

T E INGIA U SIA 
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

APTIEK A.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 

,. ktarų. Tai vienatinė lietuviška
I • aptieks Bostone ir Massachu-
II setts valstijoj. Gyduolių galit 
i J gaut kokios tik pasaulyj yra

vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presų.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriug ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St.,
South Boston, Mass.
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' DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzamlnuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatlškaiišegzaminuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos Ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga lšeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS-
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurią arba jakną ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarią etc. Jei turi reu
matizmą, sdaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmus galvoje, inkstą arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! NeatidėkI

Jeigu lklšiol niekas negelbėjo, ateik aš sutelksiu patarimus dy
kai. ■ Tamsta sutaupįsi laikų, pląlgus ir panaikinsi kančias. Jeigu 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa- 

; . Nelaukite vienuoliktos 
avimas dykai!
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; LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPEB 

(Dr. M. V. Kasparavičiusy 
425 Broadsoay, Bo. Boston, Maso.

Tel. So. Boston, 27
i Ofiso valandos; 10—12:30 ryte 

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

u

Tel. S. B. 1771

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

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

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

ją išradimą.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. RKLLY

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

Valandos Nedėllomia
Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vaLryta 
4W 8 vai. vakare iki 4 vai vaka.

Tai. 8o. Boston 270 /
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima tusiiaUtti ir Batuoto* M 
Ofiso valandos:

Ryt tis iki 9 vai.
Popietę 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Ben Phone Dicktaaeu 3805 M.
Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Braad SL, PHaddphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofuo Valanda*

Nuo 9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nno 6 iki 9 P. M.

N«UBemia iki 4 nopižta. •

UŽSISAKYKITE.
Kadangi daug važiuoja 1 Lietuvą 

ir sunku yra gauti vietų ant laivų, 
tai mes išanksto užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar gausite 
vietų ant šių laivų: 
LIEPOS 8 d. “Adrlatlc” dėl 5 vyrų 
LIEPOS 17 d. “Lapland” dėl 5 vyrų 
RUGPJ. 14 d. “Mongolia” dėl 10 vyrų 
RUGPJ. 14 d. “Imperator” dėl 10 vyrų 
RŪGS. 1 d. "Royal George” dėl 5 vyr»

Tie vis plaukia į Hamburgu. Norin
tieji važiuoti per Frandjų gali gauti 
vietos bile kada.

Siųsdami užsakymus prislųsklte ant 
rankos 820.00.

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė,

gali trati 1doz




