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Darbininkų reikalai

iš Lietu-

PARSIDUODA PIGIAI

KIEK PRAGERIA.

4

paskolas 
Tenelie-

Laskar. 
pamanė,

Šventasis Tėvas melsis už 
Amerikos žuvusius karei
vius Memorial dienoje.

Egipte susidarė naujas 
ministeriu kabinetas.

Pittsburge žalio cukraus 
sandėlyje Įvyko ekspliozija 
ir apie pora desėtkų darbi
ninku buvo sužeista.

Vilią, Meksiko amžinas 
re voliuci j orderius, paskelbė 
esąs priešingas dabartinei 
Meksiko valdžiai.

paskolos — nepro- 
reikia apsižiūrėti, 

reikalui ketini pa

ūžė j o 
kurs 

Mazy-

New Yorko National City 
Bank aprokavo, jog Suv. 
Valstijų žmonės kavai išlei
džia $1.000.000 dienoj.

Skola ir paskola.
LIETUVOS ATSTOVYBĖS 

AMERIKOJE PRANE
ŠIMAS.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

New Yorke prasidėjo gau
dymas “slackerių”, išsisu
kinėtojų nuo tarnavimo ka
riuomenėj. Tokių esą arti 
3.000.

Elgkimės Kaipo Valstybės 
žmonės.

SAVININKAI VAŽIUOJA 
I 

LIETUVĄ.

SIŲSKITE knygų ir fa»- 
kraičių į Lietuvą mcB- 
kiams kuodaugiausia. Sių»- 
kitę laiškinės popierae ir

Finleyville, Pa. First Na
tional Banke vagiliai pada
rė “holdup” ir pavogė 
$115.000.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

GOMPERSO ATSIŠAU
KIMAI.

Cambridge’iuj 3 šeimynų me
dinis namas ant School St.,

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

A. J. Kupstis,
f

332 Broadvay, S. Boston, Mass.
2 šeimynų 11 kambarių medi
nis namas ant Fifth Street, 

South Boston,
labai gražioj vietoj. Namas turi vi
sus Įtaisymus ir rendų atneša $35.00 
| mėnesi. Vertas $3000.00. Parsiduo
da už $2750.00. Lengvos išlygos. 
Kreipkitės pas:

A. J. Kupstis,
332 Broadway, S. Boston, Mass.
Parsiduoda Poolnrimis labai 

geroj vietoj.
Biznis labai gerai Išdirbtas. 4 stalai. 
Savininkas nusipirko kitų biznį. Tu
ri tuojau parduoti. Kreipkitės pas:

A J. Kupstis,
332 Broadvay, S. Boston, Mass.

Anglijos socijalistų dele
gacija išvažiavo Į Rusiją iš
tirti tenykštį dalykų stovį.

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

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams $4.06
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mas*.
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Paskutiniu laiku kai kurios 
organizacijos, neatsižiūrėda- 
mos į tat, kad mūsų Valstybė 
tur čion Amerikoje įsteigus 
savo atstovybę, betarpiai krei
piasi įvairiais reikalais prie 
Amerikos Valdžios įstaigų ar
ba skelbiasi, duodančios pata
rimus įvairiais valstybės rei
kalais.

Be to kai-kurie lietuviai 
betari pai kreipiasi prie Lietu
vos Vyriausybės įvairiais su
manymais, kurie liečia visų 
lietuvių reikalus, neteikdami 
apie tat net jokių žinių pačiai 
čion esančiai Atstovybei.

Kitų valstybių piliečiai taip 
nėra pripratę daryti. Visais 
Lietuvos piliečių reikalais prie 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
Valdžios reikia kreiptis ne ki
taip, kaip tik per Lietuvos At
stovybę Amerikoje. Kitaip da
rydami, mes parodytume vien 
tik savo valstybinį nesubren
dimą, o be to tat daro blogos 
įtakos ir į pačių reikalų nusi- 
sekimą.

Lygiu būdu visais valstybės 
reikalais prie Lietuvos vyriau
sybės prašome kreipties per 
Lietuvos Atstovybę, nežiūrint, 
kokie tie reikalai nė nebūtų, 
ar kokie pasiūlymai, ar nuta
rimai, ar pagaliau ant pačios 
atstovybės nusiskundimai. Už
tikriname, jog visi tokie raš
tai bus Lietuvos Vyriausybei 
be jokio sulaikymo įteikti.

Taip paprastai daro kitų jau 
senesniųjų valstybių piliečiai.

LENKŲ PASKOLA.

Lenkijos valdžia panoro 
užtraukti nuo Amerikos len
kų paskolą iš $50.000.000. 
Paskola prasidėjo gegužio 
24 d. Kampanija tęsis ke
turias savaites.

Cenzas parodė, jog Cam- 
bridge, Mass. gyventojų tu
ri 100.456. Per 10 metų pa
didėjo ant 4.4 nuoš. Anso- 
nia, CL turi 17.643 gyv. Per 
10 metų padidėjo ant 16.4 
nuoš. Naugatuck, Ct. gyven
tojų turi 15.051. Per 10 me
tų padidėjo ant 18.3 nuoš., 
Derby, Ct. gyv. turi 11.238, 
padidėjo ant 25 nuoš.

Bevieliu telegrafu iš Mas
kvos pranešama, kad pabė
gėliai iš darbo armijos bū
sią baudžiami kalėjimu nuo 
dviejų savaičių iki šešių mė
nesių. Gi už didesnius pra
sižengimus prieš darbo pa
reigas bus teisiami revoliu- 
cijinio Darbo tribunolo.

Taip reikėtų ir mums daryti.
II. Delei Pasų Vizavimo.
Patartina, kad visi, kurie 

rengiasi keliauti Lietuvon, iš- 
anksto pasirūpintų išgauti ir 
pasą ir vizą. Nereikia tat ati
dėlioti iki paskutinės dienos. 
Neretai visai Atstovybei nepa
žįstami žmonės kreipiasi į Ats
tovybę, kad jiems į vieną ar 
kitą dieną pasus užvizuotūme. 
Pasai yra vizuojami ne tam, 
kad paėmus nustatytą mokes
nį, bet kad užtikrinus, jog 
toksai ir toksai pilietis ar pi
lietė tur teisę įvažiuoti. Gal 
būt visokių prasikaltėlių, ku
riems duoti vizą negalima. 
Todėl reikalingas yra šioks- 
toks ištyrimas, kursai reika
lauja laiko ir tat maždaug 
dviejų savaičių laiko. Delei šių 
priežasčių reikia išanksto apie 
vizą pasirūpinti ir neatidėlioti 
iki paskutinės dienos. Be to 
kiti nurodo, jog Lietuvos At
stovybės nustatyta už vizą mo
kesnis yra aukštesnė, negu ki
tų valstybių. Tai netiesa. Ru
sų laikais prie išdavimo paso 
buvo imamas mokesnis tai 
Raudonamjam Kryžiui, tai 
tam tikroms labdarybės įstai
goms. Kitos valstybės ir šian
dien paima prie tos progos tai 
valstybinę mokesnį, tai mo
kesnį už perėjimą per sieną ir 
tt., ir jeigu viską surokuoti, 
tai tas mokesnis toli gražu vir
šija 5 dolerių. Lietuvos Ats
tovybė paima iš tiesų už vizą 
tik du doleriu, nes $2.50 rei
kia paskaityti žyminį mokesnį 
ir 50e. už prisiuntimą, blankas, 
ir tt.

Chicagoj laikoma suva
žiavimas International Rail- 
way Fuel Sąjungos. Tame 
suvažiavime paskelbta, jog 
pereitais metais Suv. Vals
tijose anglių suvartota 530.- 
000.000 tonų. Aprokuota, 
jog Suv. Valstijų žemėje 
anglių dar esą 3.553.637.- 
100.000 tonų. Reiškia dar 
užteks 7.000 metų.

Bolševikai skelbia pradė
ję ofensyvą Polocko apy
gardoj. Varosi linkui Šven- 
čionų. Pasiekę Korkovčinos 
sodžiaus. Užėmė sodžius 
Glubokai ir Sviry. Molo
dečno linkui eina smarkūs 
susirėmimai.

Italijoj susidarė naujas 
ministeriu kabinetas su bu
vusiu premieru Nitti. Tik 
vienas laikraštis tesidžiau
gia išrinktu kabinetu. Kiti 

įsako, jog kabinetas silpnas.

KAD ĮKLIUVO, TAI 
ĮKLIUVO.

Hartford Daily Courant 
(Hartford, Ct.), gegužio 18 
d. š. m. aprašo ypatingą at- 

. sitikimą. Rašo, jog Joseph 
Laskar, darbininkas City 
Coal kompanijos Niles gat
vėje geg. 15 d. beveždamas 
anglis pamatė kapšį. Pra
daręs, pamatė brangmenų. 
Įsidėjo kišeniun. Paskui 
parodė radinį savo bosui. 
Bosas patarė nunešti polici
jai. Gegužio 17 d. Laskar 
buvo išleistas pusei dienos 
nueiti į policiją su radiniu. 
Eidamas Sheldon gatve, 
kaip rašo Courant, 
pas Joseph Mazyką, 
yra laikrodininkas.
ka pažiūrėjęs i radinį pasiū
lęs $10 ar $15. Bet Laskar 
atsisakė parduoti. Tuomet 
Mazyka paėmęs radinį sako, 
girdi tu tylėk, o jei ne, tai 
pašauksiąs policiją ir paso
dinsiąs kalėjimam 
negavęs radinio, 
jog geriausias jam daiktas 
eiti į policiją ir apsakyti, 
kas atsitiko. Tą padarė. 
Radęs detektyvą seržantą L. 
J. Lowe apsakė dalyką. De
tektyvas su Laskaru nuėjo 
pas Mazyką. Mazyka turė
jo sugrąžinti radinį. Detek
tyvas tuoj pažino keno daik
tai ir sugrąžino savininkei, 
kuria buvo poni Francis D. 
Childs. Brangmenų vertė 
yra $2.500. Mazyka suareš
tuotas už vagystę.

Mūsų korespondentas, 
kuris atsiuntė iškarpą iš mi
nėto laikraščio rašo, jOg 
“jis yra lietuvis, baisus so
či j alistas ir nedorų laikraš
čių platintojas”. Turbūt 
čia iškraipyta pavardė ir 
rodos ne Mazyka, o Mažei
ka turi būti.

Tas Hartfordo soči j alis
tas, matyt, darė tokį triksą, 
kaip Bostono tautininkas 
Tuinila, kurį pašankino 
Petras Jakutis Cambrid- 
ge’io lietuvis. Jakutis kaip 
jis pats sakė, padavęs Tui- 
nilai $50 vertės laikrodį pa
taisyti ir negaudamas atgal 
ir neturėdamas nei jokios 
kvitos nuo Tuinilos, bet 
traukė jį teisman ir be jokio 
advokato prirodė, kad Tui- 
nila paėmė nuo jo laikrodį 
taisyti. Gi Tuinila gynėsi 
nepažįstąs Jakučio. Bet tei
sėjas buvo įtikintas Jakučio 
prirodymais ir čia pat liepė 
Jakučiui išmokėti pinigus, o 
patį Tuinilą teisėjas pasta
tė “upon probation”.

Nežinia, kaip socijalis- 
tui Mažeikai teisme klosis.

Persijos vyriausybė pa
siūlė atidarymą diplomati
nių santikių su Rusija. Ru
sijos sovietų valdžia atsakė 
priimtų Persijos delegaciją 
tartis apie užvedimą diplo
matinių santikių.

Samųel Gompers Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas, išleido atsišauki
mą rinkimų reikale. Atsi
šaukia, kad ateinančiuose 
rudenio rinkimuose darbi
ninkai būti! atsargūs balsa
vime ir balsuotų už darbi
ninkų prietelius. Šaukia, 
kad “kongresas į turi būti 
apvožtas, neprieteliai su
kirsti ir prieteliai išrinkti”.

Gompers išrodė, kad 21 
korporacija pernai gavo 435 
nuoš. pelno virš normalio. 
Tuo tarpu pragyvenimas 
apskritai imant pakilo ant 
96 nuoš., o unijistų algos 
apskritai imant pakilo tik 
55 nuoš. Sako, jog tuoj tu
ri būti algos pakeltos iki to
kio laipsnio, kad būtų gali
ma žmoniškai pragyventi ir 
kad pragyvenimo pabrangi
mas būtų sulaikytas.

Franci jos parlamento fi
nansinė komisija sumanė 
užtraukti tarptautinę pa
skolą. Iš tos paskolos 10.- 
000.000.000 frankų eitų 
Franci j ai ir 2.000.000.000 
markių Vokietijai.

Meksiko naujoji valdžia 
paskelbė, jog suteiks Viliai 
amnestiją, jei jis atsižadės 
savo revoliucijoniškos kar
jeros. Vilią yra amžinas re- 
voliucijonierius.

PAGAVO VAGĮ.

Lawrence, Mass. — Poli
cija pagavo George Kupa- 
lian. Jis yra geras mecha
nikas ir dirbdavo visokius 
raktus. Kuomet audėjai iš
eidavo darban, tai jis su pri
taikintais raktais lysdavo į 
stubas ir vogdavo.

“Overallsų” kliubai išėjo 
iš mados. Bent nesigirdi a- 
pie tai. “Overallsų” idėja 
kilo pas vieną New Yorko 
laikraščio reporterį. Jis 
nuėjo į vieną overallsų fir
mą ir pasakė savo pleną.Ga- 
vo už tai $10.000 ir jam fir
ma pavedė garsinimą to rei
kalo.

Francijos prezidentas va
žiavo traukiniu ir buvo la
bai šilta. Bandė atidaryti 
langą. Nesisekė. Bet paga
lios staiga pasiliuosavo ir 
prezidentas neišlaikė lyg
svaros ir iškrito iš bėgančio 
traukinio. Išliko gyvas ir 
nupūdavęs iki stoties pasi
šaukė automobilių.

STIKLINIS POLOCKUS 
Į PADANGES.

London. — Devonshire 
kunigaikštis turėjo garsiau
sią pasaulėje augmenų au- 
ginyčią. Šimtai akrų žemės 
buvo po stiklu. Tą stiklinį 
palocių pardavė sindikatui 
už $375.00. Sindikatas su
manė kitą ką įtaisyti toje 
vietoje. Reikėjo galvoti, 
kaip čia nugriauti tą stikli
nį palocių. Kadangi darbi
ninkai brangūs, tai reikia 
kaip nors kitaip griauti. Ir 
ką-gi ? Pakasė 200 svarų di
namito. Padaryta eksplio
zija. Sudrebino visą apie- 
linkę. Trenksmas buvo bai
sus. Gi tūkstančiai tonų 
stiklo, geležies, medžio su
birėjo ir milijonų milijo
nais šmotelių išlėkė į pa
danges. Kur būt reikėję 
dirbti kelis mėnesius, tai 
padaryta akymirkoj.

Lietuvoje išgirsi dar šian- bę didžiausių roikalų, atidegto, 
dien seną baudžiavos laikų jimas būtų lygus mirčiai* 
priežodį: “Ponui skola — ne reikia atsistayti iš kam grin- 
rona, neužgys”. Vargšas žmo-: rT’-'- —--1’-------- J---------
gelis baudžiauninkas bėdos 
tekias, reikalo spiriamas tu
rėjo skolintis tai pas žydelį- 
vertelgą,tai pas pono urėdą,tai 
pas patį poną. Nuo tos dienos 
ir prasidėdavo jo nelaimės. 
Ponas skolintojas prie kiekvie
nos progos jam skolą prikišda
vo: nabagas skolininkas netu
rėjo ramybės nei dieną, nei 
naktį. Kada besutaupysi ska
tiką skolai atiduoti? Vergija, 
vergija!

Nuo vieno žodžio “skola” 
lietuvis, suraukia nosį, kai 
rūgšties paragavęs. Lietuviui 
“skola” — tai nelaimė, tai 
klampynė, į kurią lengva į- 
bristi, bet išbristi — ne. Kas 
įgijo skolos, skaitosi jau pa
skendęs skolose. Žinoma, juo
kai maži. Juk skola baisesnė 
už “roną”, arba žaizdą. Žaiz
dos užgys, o skola — ne. Dėl 
to lietuvis vengia pats skolin
tis, vengia ir kitam skolinti. 
Tuščia jos, sako Baltrus: “tu 
be manę, aš be tavęs; turiu 
skatiką — žemę kasu, nieko 
neturiu — nieko nebijau. Ge
riau, kad ir sulopyta terba, ne
gu kiauras maišas”.

Išmintingas senis Baltrus, 
bet blogas biznierius. Kiauras 
maišas geriau, negu sulopin- 
ta tarba: perrišk maišą pu
šiai!, štai skylės ir nebėra.

Bijoti skolos — neišmintin
ga, tik reik mokėti gauta pa
skola pasinaudoti.

Neduoti 
tinga, tik 
ir kokiam 
skolinti.

Skolintojas panašus į parda
vėją. Skolininkas į pirkėją. 
Perkame karvę, pasiskoliname 
šimtinę. Skirtumas yra tame, 
kad už karvę paprastai tuojau 
užsimokame o už šimtinę — 
kiek vėliaus. Teisybė, tas skir
tumas pasidaro daug žymes- 

\ nis, kai su skolintoju prisiei
na skolininkui ilgą laiką būti 
“geruoju”. Gera tai skolin
tojui, bet skolininkui nevisuo- 
met. Ne dėl pramogos žmonės 
perka, ar ieško paskolos, bet 
reikalui esant. Atėjo reikalas 
paskolinti, — reikia paieškoti, 
kas paskolintu. Daktaras nie
kados pats pirma ligonio neat
lanko, bet ligonis turi dakta
ro šauktis. Norėdamas pasi
skolinti taip-gi turi pats sko
lintoją surasti ir pats pirma 
prabilti.

Žinoma kitaip ir būti nega
li. Račiaus čia esama nedory
bės. Tatai duoda progos sko
lintojui pasipūsti ir pasinaudo
ti. Skolintojui dar-gi rizikas 
menkas: smarkus Valstybės į- 
statymai už jį. Paskolos da
vėjo padėjimas šimtus sykių 
geresnis, negu paskolos ėmė
jo.

Tokiu paskolos ėmėju yra 
dabar Lietuvos Valstybė, to
kiu paskolos davėju yra kiek
vienas Amerikos lietuvis ir 
lietuvė. Lietuva turi daugy-

vėsių. Tai reiika naujai demo
kratiškai viską sutvarkyti. 
Tai reikia greičiausia pamo
suoti lenku užgrobtas mūsų so
dybas ir miestus.

Per ilgus metus išnaudoja
ma rusi} ir vokiečių, Lietuva 
neturi šiandien dėl atlikim® tų 
darbij užtektinai lėšų ir dei to 
kreipiasi į mus, amerikiečius, 
ir prašo paskolinti. Tautie
čiai! nejaugi atsisakysim? Da
lykas perdaug svarbus! At
sisakydami nuo paskolos, — 
atsisakytūmėme nuo Lietuvos!

Atsižiūrint į Lietuvos padė
jimą ir reikalus, 5 mik dole- 

j rių paskolos — tai pernedrą- 
i sus reikalavimas. Gi Amen- 
I kos lietuviams tokią “galybę” 
sukelti nedaugiau berods reiš
kia, ką storą cigarą išpiskm- 
ti. Tačiau, senu papratimu, 
kada prašoma paskolinti, tau 
skolintojas, akį primerkęs teoj 
užsimąsto: “Na kažin, ar ne
pabėgs, ar atiduos?”

Broliai ir sesės, būkime pi
liečiais savo šalies. Kaip ga
lima taip manytis. Juk turi
me dalyką ne su kokiu vertel
ga, bet su savo Tėvyne 
Gali] gale, kurgi Lietuva gafi 
pabėgti ? Ji buvo, yra ir bus, 
Gal baimės drugys krečia, kad 
polanderiai Lietuvą užims? 
Taip, norėjo užimti, bet ran
kos pertrumpos.

Gerbiamieji! Juk Laisves 
paskola tam ir yra reikalingą, 
kad Lietuva galėtų prieš len
ku imperializmą atsilaikyti. 
Tik beprotis gali manyti, kad 
atsisakydami nuo pirkime 
Lietuvos bonų — išvysime pa
skutinius okupantus

i vos.
Puikūs L. Laisvės 

bonai gatavi—šilti! 
ka nei vieno kas be bono.

Senio Baltraus atsargumas 
— ne mums pavyzdys. Ne že
mėn dolerius kaskime, ne už 
menkus procentus bankose pa- 
lėdinkime, bet dėkim į gyvą 
kiekvienam iš mūsų artiną 
Lietuvos atstatymo reikalą. 
Skolindami Lietuvai už riebqp 
5-tą procentą padarome dvigu
bą naudą: savo Valstybei ir 
patįs sau asmeniškai ar sava 
giminėms. Skola — sunkeny
bė; bet paskola reikale — ym 
išganymas.

Lietuvos Laisvės paskola — 
jaunos Valstybės parama. Gar
bė turėti boną ir būti savo Re
spublikos rėmėju.

Skola — ne rona, nepražn^ 
o Lietuva amžinai su munaa 
geruoju bus.

P. žadeikis,
L. K. Majore*.

19 Ge., 1920.
New York, N. Y.
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Ten buvęs.

LINDEN, N. J.

t
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Lietuvos Sūnus.

WATERBURY, CONN.

Pagaukite vagį.

LENKAMS PRITARĖ.
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Tenelieka nei vienos organiza
cijos ir nei vieno uždarbiaujan
čio lietuvio, bei lietuvės be Lie
tuvos Laisvės Paskolos bono.

30 
Jo

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

GRAND RAFIDS, MICH.

vertės 
raidės 
19777319,
Kas pa-

CAMBRIDGE, MASS.
Ateinančią nedėlią, gegužio 

d. į lietuvių bažnyčių atvyks 
Malonybė vyskupas Anderson ir
suteiks Padrūtinimo sakramentą 
lietuvių jaunikaičiams. Vysku
pas atvyks 2:30 vai. po pietų.

KALAKUTAI IŠNAIKINA 
VABALUS.

bąli
kiaušių. Nieks nesigailės jin 
silankęs.

A. J. Kanoverskiui į Cleveland, 
Ohio rašo brolis. Rašyta bal. 17, 
1920.

Į PINIGŲ SIUNTIMAS SIBIRAN 
SULAIKYTAS.

■Ina iš So. Boston’o utarnlfikals, Ke<- 
vsrgals ir subatomis. Leidžia Am. Lic- 

Rymo-Katalikų &v. Juozapo Dar- 
btninkų Sąjunga.
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MOTERYS GALI DI
DŽIUOTIS.

Lietuvos Steigiamojo Sei
mo pirmame posėdy j pirmi
ninkavo moteris, raštinin
kavo ir-gi moteris. Pagal 
visose tautose priimtą pap
rotį svarbioms konferenci
joms ar seimams iki prezi- 
dija esti išrinkta pirminin
kauja seniausias amžiuje 
asmuo, o raštininkauja jau
niausias asmuo. Tas papro
tys buvo pavartotas Lietu
vos Steigiamajame Seime. 
Pasirodė, seniausias delega
tas buvo Gabrielė Pečkaus- 
kaitė ir jaunausias Muraš- 
k'aitė. Kad taip įvyko, tai 
moterys gali didžiuotis. Be 
minėtu moterų Lietuvos 
Steigiamajame Seime yra 
Bortkevičienė. Dar nežino
me, kiek moterų yra L. St. 
Seime, bet dabar žinome, 
jog jų yra nemažiau, kaip 
trys.

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

NEPAMINĖJO.

bo-

ne

Jau nuo senai lenkų laik
raščiai skelbia tą mintį, kad 
lietuviai per amžius broliš
kai gyveno su lenkais, o da
bar staiga lietuvių, meilė 
persikeitė į didžią neapy
kantą. Iškur ta neapykan
ta kilo ? Klausia lenkai. 
Nagi rusai ir vokiečiai per 
metų metus stengęsis pasėti 
neapykantos sėklą tarp lie
tuvių ir lenkų ir tas pavykę. 
Tą mintį pirmiau skelbęs 
Bostono lenkų laikraštis 
“KUryer Codziennnv”, ją 
pakartojo štai num 72 š. m. 
Tai tikras stebuklas, i kurį 
lenkai tiki. Tai lenkeliai tu
ri be galo stebėtis ir pripa
žinti didelę rusų ir vokiečių 
galybę, kad įstengė lenkų 
brolišką tautą taip sukurs- 
jtyti, kad'ta visa tauta (lie
tuviai) purtosi nuo priete- 
lingų lenkų taip, kaip nuo 
didžiausios biaurybės.

Gegužio 16 d. š. m. Moterų Sų
jungos 42 kuopa buvo parengusi 
prakalbas., Vakarų atidarė kuo
pos pirm. Ona Kazelaitienė paaiš
kindama, kad prakalbos sureng
tos dėl Moterų Sųjungos naudos. 
Tada šv. Petro ir Povilo choras 
padainavo keletu dainelių po va
dovyste p. Mondeikos. Po tam 
vakaro vedėja pakvietė “Moterų 
Dirvos” redaktorę ponių A. Nau
sėdienę iš Chicagos pakalbėti. 
Kalbėjo apie moterų reikalus ir 
jų teises. Bet labiausia ragino 
visas moteris ir merginas rašytis 
prie Moterų Sųjungos. Po gra
žios kalbos Moterų Sųjungos 42 
kuopa gavo 20 naujų narių. Po 
tam sekė eilės ir dainos. Tada 
vėl gerb. poni trumpai kalbėjo 
apie šv. Kazimiero Akademiją. 
Čia vči kalbėtoja padarė dideli į- 
spudįsutvėrė rėmėjų skyrių iš 
25 ypatų.

nos ir kiti margumynai.
Nors Worcester’yje netrūksta 

visokių pramogų ir šiaip vakarė
lių, bet tokio įspūdingo nebuvo 
buvę. Surengimui to vakaro daug 
pasidarbavo pp. V. Shea, V. Liut- 
kienė, J. Vaitkienė ir A. Mitri- 
kienė. Dainas sutvarkė ir pianu 
akompanavo varg. A. Z. Vismi
nas. Buvo renkamos aukos, per
duoti per gerb. klebonų kun. J. 
J. Jakaitį Katalikių Moterų, 
Draugijai Kaune. Surinkta $49. 
su centais. Publikos buvo pilna 
salė.

16 d. turėjo nepaprastą susirin
kimą. Nutarta skirti $5.00 iš va
karo pelno ir dauguma narių au
kavo. Sudėta iki $75.00. Varo- 
masi padaryti iki šimto. Nežinia 
ar tas pavyks. Taip-gi gauta ke
lios naujos narės.

5-tos kp. Narė.

W. LYNN, MASS. 
Svarbu katalikams.

Ketverge gegužio 27 d. kun. P. 
Juškaitis Cambridge’io lietuvių 
klebonas klausys velykinės išpa
žinties Saldžiausios Širdies V. J. 
bažnyčioje. Prasidės nuo 4 vai. 
po pietų. Pasinaudokite, katali
kai, šia proga, nes gegužio 30 d. 
velykinės išpažinties atlikimo lai
kas baigias.

“DARBININKAS”
LIETUVON. Paskutiniai pranešimai nuo A- 

merikos Raudonojo Kryžiaus at
stovų Vladivostoke praneša, jog 
chaotiškas padėjimas Sibire vi
suomet eina aršyn. Dabartinis 
padėjimas privers atšaukimų ats
tovų iš Siberijos, ir Amerikos 
Raudonasis Kryžius bus privers
tas pertraukt siuntimų pinigų be
laisviams nuo jų giminių ir drau
gi) Amerike.

Buvo manyta, kad jei Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus Komi
sija apleis Sibirą, tai jie galės 
pavest darbą kitoms įstaigoms, 
bet dabar matos, kad visos įstai
gos apleis Sibirą delei viešpatau
jančių aplinkybių.

Lenkai pasileido Ukrai
nos liuosuoti po sudarymo 
'tam tikros sutarties su Uk
rainos gen. Petlura. Kas 

i tas Petlura? Jis vra ukrai- ! J niečių Gabrys.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ DAR
BUOTĖS.

Lietuvos Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskričio su

važiavimas.

Į Karalienės Aniolų parapi
jos svetainę, Brooklyne, N. Y., 
kur buvo laikytas gegužio 16 
d., š. m. Lietuvos Vyčių New 
Yorko ir New Jersey apskri
čio suvažiavimas, susirinko 40 
vyčių atstovų, kurie labai 
rimtai, gražiai ir pavyzdingaiAmerikos laikraščiai ~

siteikė paminėti atsidarymą svarstė savo, organizacijos ir 
t • i___  . . . _Lietuvos Steigiamojo Sei- , lietuvių visuomenės reikalus, 
mo. Tas parodo, kaip Ame
rika džiaugiasi, kad mažo- suvažiavimo nutarimų pažy- 
sios tautos nusikračiusios 
svetimą jungą, įsisteigia sa
vo valdžias. Na, o juk ka
rui einant, apie ką daugiau 
buvo krikštaujama ir šau
kiama Amerikoje, jei ne a- 
pie triuškinimą monarchiz- 
mo ir liuosavimą tautu iš po 
svetimo jungo.

Tenelieka L. Vyčių kuopos be 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo-

• Daugelis Amerikos di
džiųjų laikraščių nudžiugo 
iš lenkų, neva nusisekusio o- 
fensyvo prieš bolševikus. 
Jei kurie iš didžiųjų laikra
ščių kritiškai pažvelgė, tai 
tik dėlto, kad girdi lenkai 
gali prakišti. Gi-jų grobi
kiško imperializmo, tai ne
siteikė pasmerkti. Žinoma, 
lenkų grobikiškus tikslus 
smerkia tokie laikraščiai, 
kaip “The New Republic” 
ir panašios pakraipos laik
raščiai.

mėtini šie:
Pasiųsta Lietuvos Steigia

majam Seimui pasveikinimas 
kablegramu,

Nutarta parengti liepos mė
nesio pabaigoje Lietuvos Vy
čių New Yorko ir New Jersey 
apskričio išvažiavimą,

Išreikšta tvirtas noras ar
čiau susipažinti su Lietuvos 
katalikiško jaunimo organiza
cijos “Pavasario” pradais ir 
sugrįžus į Lietuvą prie “pa
vasarininkų” prisidėti,

Visomis galimomis pajėgo
mis, nežiūrint daromų kliūčių, 
Vyčių organizacijos tikslus 
skleisti kuoplačiausia Ameri
kos lietuvių katalikiško jauni
mo tarpe,

Vyčių tarpe, susirinkimuos 
se nevadinti vienas kitą ponu 
arba panele, bet ponų vietoje 
vartoti žodį “vytis” arba“vy- 
tė”. •

Lietuvos Vyčiams pasek
mingai darbuoties New Yorko 
apielinkėse trukdo kas gali. 
Ir šiame suvažiavime dauge
lis kuopų atstovų nusiskundė 
ant blogų aplinkybių, bet Vy
čiai rankų nenuleidžia. New 
Yorko apielinkių gabiam ir e- 
nergingam jaunimA netrūksta 
dvasinių pajėgų visoms kliū
tims pergalėti ir gražiai dirbti 
už Lietuvos mylimą šalį.

Vytis.

NE W ARK, N. J.

Bonų išdalinimas.
20 d. gegužės šios kolonijos lie

tuviams teko laimės susilaukti L. 
L. Paskolos bonų ir kartu išgirs
ti gerb. Majoro P. Žadeikio pra
kalbos.

Žmonių prisirinko labai mažai. 
Vietinė stotis nekaip susikalba su 
centru, nes net nežinojo, jog at
važiuos M. P. Žadeikis. Rinkta 
aukos stoties reikalams. Kiek su
rinkta, pamiršta paaiškinti. Te
ko datirti, kad ir pats stoties pir
mininkas da tebėra nepirkęs L. 
L. Paskolos bono.

M. P. Žadeikis jau visai kitaip 
supranta Amerikos lietuvių gyve
nimų. Pirma tik girdavo jų ge- 
raširdingumą ir duosnumą save 
tėvynei. Dabar dalina juos į gru
pes. Sakė, esu daug brolių tie
siog ilgveidės džentelmoniškumo. 
Sakė, taip vadinamos dvi srovės 
krikščionys demokratai ir tauti
ninkai įsikinkė į Lietuvos kultū
ros bei laisvės vežimą ir veža jį 
pirmyn, o kiti kaip tai “Nauje
nos”, “Keleivis” atsisakė remti 
L. L. Paskolą. Lietuvški bolševi
kai it vėžys traukia atgal. “Nau- 
jiemj-Keleivio ” išperos ir sekėjai,- 
it kurmis rausia iš apačios. Aiš
kiausia, kad jie trukdo ir taip 
jau sunkią kelionę. (Čia reikia 
pastebėti, kad viršminėtus šlamš
tus uoliai su pamėgimu platina ir 
užlaiko savo štorelvje vietinės 
stoties pirm. A. Lukšis).

Gerb. Maj. P. Žadeikis savo 
kalboj pakėlė du labai svarbiu 
dausimu, būtent: socijalistai ei
na prieš Lietuvos laisvę, tačiaus 
Lietuvos valdžia į Amerikos L. F. 
Misijos pirm, paskyrė socijalistą 
kurio pasekėjai visame ruošia 
Lietuvai pražūtį.

Antras: Į Lietuvą skubiai va
žiuoja socijalistai ir tolygūs L. 
Laisvės priešai. L. F. Misijos 
pirm. p. Vileišis išduoda jiems 
leidimus į Lietuvą, kaipo tikriems 
jos sūnams, tačiaus aiškiai žino, 
jog jie yra ne sūnus, bet aršiausi 
priešai. Juk su jų vienminčiais 
— socijal-bolševikais kariaujant 
kiek mūsų brolių žuvo.

Demokratas.

WESTFIELD, MASS.
Gegužio 17 d. buvo pas 

Raudonojo Kryžiaus prakalbos; 
kalbėjo kun. J. Petraitis. Pasek
mės puikios: R. Kryžiaus skyrius 
padidėjo, visi ingijo daug ener
gijos, taip kad tikimasi dabar di
delio veikimo R. Kr. reikale.

Ateinanti panedėlį. gegužio 31 
d., šv. Kazimiero dr. salėje yra 
rengiamas didelis koncertas ir ba
lius. Koncertas prasidės 4:00 po 
nietų, po koncerto tuoj prasidės 
_____ __________  Dedama dide

lės pastangos prie to koncerto ir 
is taip kad bus vienas iš pui- 

at-

LAWRENCE, MASS.
Pramogėlė.

Ketverge gegužio 27 d. pobaž- 
nytinėje salėje bus vyčių ir abel-! 
nai jaifnimo vakarėlė. Bus įvai-: 
rus programėlis, dalyvaus Įžymūs balius su šokiais, 
apielinkės asmenys. Bus ir už-j- 
kandžių. Įžanga 35c. Jaunimas ' v 
prašomas atsilankyti.

A. f A.
Gegužio 21 d. mirė Anelė Mila- 

ševičiutė, apie 20 metų amžiaus. 
Buvo apsirgus influenza ir nega
lėjo pasveikti. Palaidota su ne
paprastai iškilmingomis bažnyti
nėmis apeigomis. Buvo veikli vv- 
tė, dalyvavo visuomeniškame jau
nimo veikime.

Naudingos prakalbos.
Nedėlioj geg. 23 d. čia buvo 

prakalbos, surengtos vietinės L. 
D. S. kuopos. Kalbėjo P. Gudas 
apie susirinkimą Lietuvos Stei
giamojo Seimo ir apie reikalingu
mą lietuviams apšviestų žmonių. 
Padaryta kolekta Fribourgo uni
versiteto studentams. Surinkta 
$24.30. Po to kalbėjo gerb. sve
čias kun. Dr. Augustaitis. Jaus
mingai kalbėjo apie tėvynės mei
lę ir tėvynės reikalus, aiškiai pa
kalbėjo apie mokslo ir apšvietos 
reikalingumą, apie proto lavini
mą.

BRIDGEPORT, CONN.

Šiemet katalikai šioje kolonijo
je padarė ne vieną žingsnį pir
myn. Čia jau susidarė Federaci
jos skyrius. Katalikai jau prade-

Kas nežino jog Lietuvos pi
liečiai ištroškę žinią 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 
iš Lietuvos 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-tai kalakutai sukas į lauki
te savo draugams, lai ir jie pa- medžių vaisius. Paprastai ka- 
siskaito ' laitai reikalauja didesnio gru-
’ Taip darvdami, snpažindr-' maiti.nim<>- '®os, bet

' į kuomet jie vartoja viską, ypatm- 
Į gai tą. ką vištos neranda, tai už- 
! laikymas kalakutu pigiai atseina.
I -----------------

ORINIS KRASOS SIUNTIMAS.

Kalakutai keliauja toli į lau
kus ir naikina vabalus, kurie iš
trūksta nuo, vištų. Nuo laiko kuo
met jauni kalakutai gali pradėti 
ieškot maisto dėl savęs, pradžio
je birželio iki šaltis užpuola, jie 

! maitinasi daugiausia laukiniais 
■ vabalais. .Tie išnaikina milijonus 
! žiogu ir kitu vabalu, kurie vo- 
: dingi pievoms ir ganykloms, sa
ko Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departamentas.

Vietose, kur girios užima di
delį plotą, laukinių .medžių vai
siai kalakutų svarbus maistas. 
Kuomet neatsiranda daug vaba- .............. .................................

“Darbininko” 57 numeryje tū
pusio  j korespondencijoj yra klai
da. Kur yra pažymėta, kad pra
dėjo svarstyti svetainės ir bažny
čios reikalą LDS. 73 kp. ir A. L. 
R. K. Mot. Sų-gos 53 kp.. tai tu
ri būti ir S. L. R. K- A. 200 kp. 
3 atstovai, kaipo pirmutiniai tam 
užmanymui. Buvo ir iš visi) tri
jų susidaręs kaipo centras. Kur 
yra pasirašyta F. Saviša, tai tu
ri būt P. Zavišius, o ką yra K. 
Nenartas, tai tur būt K. Lenar
tas.

Gegužio 22 d. man pavogė 
kambario laikrodį $50 
pinigų. Ant laikrodžio 
ra B. S. Jo numeris 
dėžutės num. 8076849. 
gaus vagį gaus $10.

B. P. Šilkauskas, 
820 Bank St., 
Waterbury, Ct.

WORCESTER, MASS.
A. L. R. K. Mot. Sų-gos 5 kp.

2 d. gegužės buvo laikytas mėne
sinis susirinkimas ir apkalbėta 
apvaikščiojimas Mot. Sų-gos Sa
vaitės. Atsilankė gerb. dv. va
dovas kun. J. J. Jakaitis, prane
šė, jog važiuoja į Lietuvų ir pa
ragino suteikti dovanų Moterų 
Draugijai Kaune. Nutarta rink
ti aukos rengiamame vakare.

9 d. gegužės iš ryto buvo sų- 
jungiečių šv. Mftios ir visos na
rės dalyvavo in corpore, pasipuo
šusios rožėmis, pagerbimui moti
nų. Vakare buvo surengta pra
moga. Vaidinta veikalas “Mins- 
trel”. Kalbėjo gerb. kun. J. J. 
Jakaitis, kurs apibriežė Moterų 
Sų-gos tikslų ir jos naudingumų, 
ragindamas visas katalikes tapti 
sųjungietėmis. Antras kalbėjo 
gerb. adv. A Mileris. Jo kalba 
labai patiko publikai. Po prakal
bai maža mergaitė J. Stočkiutė 
uašoko ir atidarė scenerijų. Pub
lika net nustebo. Pamatė Lietu- žvirgždūnai, 
vos vėliavų iš 24 narių. Sekė dai- Šiaulių apskr.

!

į
da suprasti sandariečių ir kitokių site savo draugus su laikraš- 
bedievių šunybes. LDS. kuopa 
auga, kaip ant mielių. Gegužio 
8 d. buvo tos kuopos pramoga. 
Sandariečiai (arba geriau pasa
kius šundariečiai) dėjo pastan
gas. kad'mums nepavyktų. Su
rengė savo prakalbas. Bet žmo
nių susilaukė apie 13. O darbi
ninkai laimėjo, žmonių buvo pil
na salė. Pelno liko apie $30.

Spieskimės, katalikai, į savas 
organizacijas ir neleiskime jo
kiems bedieviams Suvedžioti.

Mergų Balsas.

AMERIKOS PRŪSŲ LIETU
VIAI RENGIASI LEISTI 

LAIKRAŠTĮ.

Chicagnje yra susitvėrusi iš 
Prūsų lietuvių ir kitų lietuvių 
protestantų “Martyno Nasvy- 
džio Literatinė Draugija”. 
Tos draugijos tikslas yra iš
leisti nevien reikalingus raš
tus Amerikos protestantams, 
bet ji stengiasi ir abelnai lie
tuvius supažindinti su Prūsų 
lietuviais, jų dvasiniais, drau
gijiniais ir tautiniais reika
lais. Tam tikslui jie dabar 
rengiasi leisti laikraštį, kurio 
vardas būsiąs “Pasiuntinys”. 
Tas laikraštis būsiąs lietuvių 
(ne vokiečių) raidėmis. To 
laikraščio pakraipa būsianti 
tokia kaip Klaipėdos “Prūsų 
Lietuvių Balso”. Prenumera
ta būsianti metams $2.00, ir 
žada iš pradžių išeiti du syk į 
mėnesį, jeigu parėmėjų gana 
atsiras. Norintieji platesnių 
žinių apie tą Prūsų lietuvių 
laikraštį gali kreiptis į minė
tos “M. M. L. Dr-jos” rašti
ninką: Carl Lemkis, 2526 W. 
45th Place, Chicago, UI.

Bostono Tyrinėtojas.

čiu “Darbininku”, kurie vė-' 
liaus ar anksčiaus liks laikraš-. 
čio “Darbininko” skaitytojais' 
ir rėmėjais.

Mes neturėtume laukti arba, 
tikėtis, kad Lietuvos broliai į 
ir sesutės siųstų pinigus už ■ 
prenumeratą. Čia, tai jau į 
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, Amerikoje gyvenan- 
tiems daug lengviaus užmokė- 
ti už prenumeratą $5.00 negu j 
siųsti iš Lietuvos 5 auksinus; ■ 
o “Darbininkas” visiems me-j 
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 ......................
Paštas ........................
Apskritis ...................

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

Dabar dėkavojame, kad mum 
užrašėt laikraštį “Darbininkų”, 
tas yra neapsakytai svarbu. 
Taip-gi dėkavoju kad žadat grei
tai parvažiuoti Lietuvon į pagel- 
bų, nes čionai veikėjai reikalin
gi. Visi esame sveiki, jau aria- 

Rugiai gražiai žaliuoja, ma
tyt bus geri metai. Jau gyvulius 
ganom, tik mažai turime, nes vo
kiečiai atėmė iki paskutinės kar
vės ir visus gyvulius atėmė. Tik 
paliko senų arklį. Tuomet atėmė, 
kuomet apleido Lietuvą Žinoma, 
greitai prasigyvensime, bile tik 
atsikratėm vargo jungų.
- - _ s

/

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.

Siųsdamas prenumeratą 
pinigus adresuok šiaip:

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
“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* šalis.

“DARBININKAS,” 
244 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.

Manchester, N. H.—Len
kų neprigulmingas kunigas 
Stephen Plaza tapo suareš
tuotas. Jis kaltinamas pa
vogime $20.000.

Alijantai pasiūlė prez. 
Wilsonui nustatyti Armėni
jos rubežius. Prez. Wilson 
apsiėmė tą padaryti.

Per dvejus metus orinis krasos 
į siuntimas turėjo stebėtinas pasek- 
: mes, gegužio 15 d. bus dvi dvi- 
i metinės sukaktuvės orinio krasos 
! siuntimo. Pabaigoje tų dviejų 
'metų randame kelius orinio kra
sos siutimo tęsiančius nuo tVash- 
ingtono lig New Yorko, nuo Neiv 
Yorko lig Chicagos ir nuo Chi
cagos lig Omaha (Nebraskoje).

Į savaitę laiko siuntimas bus 
tęstas lig St. Louis. Yra daro- 

j mas ištyrimas ir apžiūrėjimas už- 
j manyto kelio į San Franciseo, ir 
manoma, jig pirmą dieną naujų 

Į metų keliai bus įsteigti nuo New 
i Yorko lig Kaliforinijos, kaip tik 
sustojimo laukai bus tinkamai pa
baigti.

Būdai, apimant problemus or
laivių, dėl krasos siuntimo, bu- 
vo kopuikiausiai išrišti ir pasek- 

, mingumas to krasos siuntimo už
baigė visus abejojimus, ir pirk- 
lybiška nauda orlaivių žengė pir
myn. Kuomet orinis krasos siun
timas buvo įsteigtas gegužio 15 d. 
1918, buvo abejojimų, ar gali
ma vest orplaukystę oro neprie
lankumais. Krasos Departamen
tas parodė, kasdieniniu siunaimu, 
jog krasa gali būt nešta orlaiviu 
oro neprielankumais, nepaisant ar 
tai žiemoje ar vasaroje.

Antruose metuose orlaiviai apė
mė abelnų mylių skaitli; iš 498.- 
664, nešant 538.734 svarų krasos. 
Procentas lėkimų, inimant ir tuos 
padarytus po neprielankiais oro 
padėjimais buvo 87 nuoš. Veiki
mų kaina buvo daug mažesnė ne
gu sumanytojai perspėjo ir kra
sos siuntime nuo Washingtono į 
New Yorkų Valdžia sučėdina 
$42.500 į metus, ir tarp New 
Yorko ir Chicagos $100,000 į me
tus. Kuomet kelias New York— 
Frisco bus pradėtas, orinis kra
sos siuntimas, kuris paliks New 
Yorkų anksti ryte, pasieks Omahą 
tų patį vakarų. Kraa iš New 
Yorko panedėlio ryte pasieks San 
Franciseo devintų valandų sere- 
dos ryte, traukiniu kelionė uži
ma keturias dienas. Orinė krasa 
gali vėlytis 12 valandų nuo New 
Yorko į San Franciseo ir vis pra
lenks traukinį, dasiekiant San 
Franciseo 20 vai. ankščiau.

Tik yra pradžia pirklybinės or- 
plaukystės Suvienytose Valstijo
se.

Laike tų dviejų metų orinio 
krasos siuntinio tik šeši styrnin- 
kai davė savo gyvastis.
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REIKALAUJAM KRIAUŠIU.
Darbas ant visados. Gera užmo

kestis. Kreipkitės ypatiškai arba laiš
ku šiuo adresu:

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

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi- 
ZLAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavolinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Andriliunas,
301 į Broadway, 

So. Boston, Mass.
Fin. Raitininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St, 

So. Boston, Mass.
Kasteriąs —

S. Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio 3:00 vaL 
po pietų. Sv. Petro bažnytinėj 

salėj ant 5-tos gatvės, So. Bostone.

BETHLEHEM, PA.

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

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

Rašt. V. Mataitis

PRANEŠIMAS.
LDS. Naujos Anglijos Apskri

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

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

PIRMĄ SYKĮ CAMBRIDGE’IUJ, MASS.

“DESENZANO MERGELĖ”
TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA.

-------- Statoma---------
MARIJOS VAIKELIŲ DRAUGIJOS

iš Nonvood, Mass.

PANEDĖLYJE, GEGUŽIO-MAY 31 D., 1920
N. P. ŠVČ. P. MARIJOS PAR. SVETAINĖJE,

Windsor Street, Cambridge, Mass.
z Pradžia 7:30 vai, vakare.

Tas viskas įvyksta penkioliktame amžiuje prie ežero 
Garda, Italijoje. Veikalą loš gabiausios Norwood’o lošėjos. 
Režisieris p. V. Stasevičius, kuris tam tikrai pritaikė muziką 
—gražų giedojimą tame veikale.

ĮŽANGA PIGI.
Kviečia Rengėjai.

L1THUANIAN AGENCY
Pirmutinė ir dabar didžiausia Lietuvių Agentūra pardavinėjimo Namų, Farmų 

ii- Biznių Bostone ir visose apielinkėse Naujos Anglijos. Mes turim tūkstančius NA
MŲ, šimtus puikių ŪKIŲ ir išdirbtų BIZNIŲ ant pardavimo. Parduodame pigiai 
kas savaitė po kelias dešimtis namų, ūkių ir biznių; todėl visi savininkai namų, ū- 
kių ir biznių, kurie tik nori greitai parduoti, žino mūsų ofisą kaipo GREITO PAR
DAVIMO AGENTŪRĄ ir todėl pirm negu kas kitas gauna ant pardavimo Namus, 
Ūkius arba Biznius, MES GAUNAME PIRMIAUSIAI dėlto kad MES PARDUO
DAME GREITAI. Todėl, kurie norite pirkti Namą, Farmą arba Biznį atsakančiai 
ir pigiai, praneškite į mūsų ofisą išanksto kur ir kokioj vietoj norėtumėt pirkti ir 
kada turėtumėt laiko išvažiuoti pasižiūrėti gerų pirkimų, pavyzdžiui:—

103 akerių farma; apie 80 akerių dirbamos ir 23 akeriai ganyklos ir miško; dvi 
didelės upės teka per vidurį farmos su daugybe žuvų ir labai patogu laikyti žąsų, 
ančių ir kitokių paukščių. Mūrinis namas — 9 kambariai; naujausios mados kū
tė dėl 35 galvijų; didelė daržinė dėl šieno; kubilas (šilo) dėl rauginimo komus kar
vėms. 20 karvių, 1 jautis, 4 kiaulės, 2 veršiai, 2 arkliai, 30 vištų ir visokie rei
kalingi įrankiai ir vežimai dėl apdirbimo žemės. Šita ūkė yra viena iš geriausių ū- 
kių Bolton, Mass. Savininkai labai nori parduoti arba išmainyti ant narni] Bos
ton’o apielinkėj. Su preke ir įnešimu bus labai lengva susitaikyti, nes savininkas 
labai nori parduoti.

3 šeimynų namas, pekarnė ir išdirbtas lietuviškos duonos biznis. 2 trokai, mil- 
kepimui duonos, mašinos ir kiti Įrankiai. Prekė $11,500. Su labai lengvom 

išlygom. Priežastis pardavimo: Savininkas yra miręs, o giminės nenori laikyti biz
nio.

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

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

Rast. A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 
Nonvood, Mass.

DAYTON, OHIO.
LDS. 69 kp. laiko susirinkimus 

kas ketvirtą mėnesio nedėldienį 
parapijos salėj tuoj po mišparų. 
Gegužio 29 d. bus kuopos pramo
ga. Bus benas. Kviečiami visi 
ateiti. Remkime vieni antras. 
Viena organizacija teremia kitą. 
Ant rytojaus bus šv. Petro dr-jos 
piknikas. Ir į pikniką visi eiki
me ir ant tyro oro dideliais bū
riais susirinkę gražiai praleiski- 
me laiką. Pikniko vieta ta pa
ti, ką pernai “Kunckemp”. Nuo 
šv. Kryžiaus salės automobiliais 
išvažiuosime nuo pietų.

K. A.

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
-------- RENGIA---------

L. D. S. NEW YORK IR NEW JERSEY VALSTIJŲ 
APSKRITYS. /

----- Įvyks------

-ĮDĖLIOJĘ, 6 DIENĄ BIRŽELIO (JUNE) 1920
Prasidės 10 vai. ryte ir trauksisi iki vėlai naktį.

PROGRAMAS susidės iš įvairių lošimų. Dalyvaus 
nesenai iš Lietuvos pribuvęs kalbėtojas. Daug ką naujo 
bus galima išgirsti. Taip-gi bus ir daugiau žymių kalbė
tojų.

Dalyvaus chorai iš Netvarko, Patersono, Harrisono 
ir kitų kolonijų. Gabiausi artistai-solistai sudainuos į- 
vairių dainelių.

L. Vyčių 25 kp. benas iš Ne vark. N. J., susidedąs iš 
50 muzikantų puikiai pagrieš.

Bus ir šiaip visokių žaidimų, nes vieta labai patogi 
pasilinksminimui, taip kaip Lietuvoj.

Bus traukiami judomieji paveikslai. Bus ir šiaip i- 
mami paveikslai.

Taip-gi bus galima gauti gerti ir valgyti visko pilnai. 
Turėsime lietuviškų dešrų. Kas atsilankys — nesigai
lės.
ĮŽANGA Į PARKĄ 50 CENTŲ; Į ŠOKIŲ SALŲ 25c.

Už ką gaus valgyti ir gerti.
Tad visi Lietuviai ir Lietuvaitės kviečiami atsilanky- 

mūsų rengiamame išvažiavime, ypač-gi LDS. nariai.
P. S. Svečiai gali atvažiuoti iš visi] kolonijų Penn. R. R. 

trūkiu ir po dešinei 4 blokai prie Totvn Hali.
Pikniko Rengimo KOMITETAS.

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

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

LIGHT HOUSE GROVE (LIETUVIŲ DARŽE) 
HARTFORD, CONN.

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

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

Programas bus įvairus. Susidės iš dainelių ir tt.
1)
2)
3)

TAUTOS HIMNĄ sudainuos suvienyti chorai; 
BASEBALL, arba bolės mušimas, tarp vyrų ir 
merginų;
KARUČIU arba Wheel-borrow lenktynės—mer
ginos ir vaikinai.
VIRVĖS TRAUKIMAS; 
TRIJŲ KOJŲ LENKTYNĖS.■m r V • • • • w • • • * J *1 * v • • • *T « •

4)
5) . .
P. S. Važiuojant iš kitų miestų reikia važiuoti per East 

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

Širdingai visus kviečia RENGIMO KOMITETAS.

kitomis vigadomi

3 šeimynų, 18 kambarių su 3 pirmieniomis (reception lialls) namas; šiluma ir 
elektrikos šviesa; garage dėl 5 automobilių. Rendos atneša — dabar — 167 dol. 
per mėnesį, bet galima lengvai gauti $200. dol. į mėnesi. Prekė $14,000. Geriau
sioj vietoj Dorcliester’yje—milijonierių apgyventoj vietoj. Savininkas išvažiuoja Į 
kitų valstijų.

Du namai: Vienas 2 šeimynų, kitas 3 šeim. su garage dėl 15 automobilių. Ren
dos neša 225 dol. per mėnesį. Prekė $19,000 su lengvomis išlygomis.

MŪRINIS NAMAS, susidedantis iš 50 šeimynų; gazai, toiletai dėl žėdnos šei
mynos. Lietuvių apgyventa vieta South Bostone. Rendos neša suvirs $4000 per 
metus. Prekė 25,000 dol. ir 3,000 dol. Įmokėti, o likusio ant lengvi] išlygų. Savi
ninkas serga mirtina liga ir nori kuogreičiausiai parduoti arba išmainyti ant ma
žos farmukės arba nedidelio namo. Toksai namas turėti yra geriau negu AUKSI
NES MAINAS todėl, kad daugiau rendi] neša per metus negu reikia Įmokėti.

3 šeimynų 14 kambarių namas su gazais ir toiletu dėl kožnos šeimynos. Rendos 
neša suvirs $400. per metus. Prekė 2700 dol. su 500 imokėjimų. Savininkas nori 
greitai parduoti dėlto kad gyvena labai toli nuo Bostono. Namas yra asabniai bu- 
davotas prie Silver gatvės arti krautuvių ir lietuvių apgyventoj vietoj.

3 šeimynų 15 kambarių medinis namas su naujos mados maudynėmis, šiltas ir 
šaltas vanduo, skalbynės, nauji pečiai ir pijazos prie E. Seventh St. Prekė 6700 
dol. su 1500 dolį mokėjimų. Savininkas yra priverstas parduoti dėl stokos pinigų 
dėl biznio.

3 šeimyni] namas, 11 kambarių, gazai ir toiletai, skalbynės, pijazai dėl kožnos 
šeimynos, arti Lenkiškos bažnyčios. Prekė 3300 dol. $500 Įnešti.

3 šeimynų 14 kambarii] kampinis namas su maudynėmis ir 
prie F Street. Prekė 4500 dol. ir lengvos išlygos.

2 šeimyni] namas su daug žemės prie East Second gatvės. 
$150 dol. įmokėti.

3 šeimynų, 16 kambarių namas su maudynėmis ir visomis 
randasi visai arti pamario. Prekė $4800 ir $1000. Įmokėti; likusių sumų galima ran- 
domis išmokėti.

3 šeimynų 14 kambarių namas; toiletai ir gazai dėl žėdnos šeimynos prie Dresser 
St., prekė 2200 dol., 300 dolį įmokėti.
PARSIDUODA BIZNIS.

Čeverykų, vyriškų drabužių ir naminių rakandų (furniture) krautuvė. Biznis 
išdirbtas per suvirš 10 metų, lietuviij apgyventoj vietoj. Turi būti parduotas nevė- 
liaus kaip iki 15 d. Birželio (June). Prekė ir išlygos labai pigios. Savininkas iš
važiuoja Į kitų miestų.

Daugybė ir kitokių NAMŲ ir FARMŲ ant pardavimo visose apielinkėse Bos
tono. Galima išvažiuoti pamatyti bile kada Tamista turėtumėt laiko, paprastomis 
dienomis, vakarais arba nedėliomis. Mūsųagentai su automobiliais gali išvežti Tamis- 
las su šeimynomis apžiūrėti Namų arba Farmų bile kada Tamista turėtumėt laiko. 
Jeigu ir nepatiktų vietos tai nereikės pirkti nei atlyginti už pa važinė j imą.

Mūsų advokatas yra Wiliam F. J. Hotvard (Kavaliauskas) apžiūri raštus ir ga
rantuoja kiekvienų pirkimų nuo skolų ir giminių.

j

N

Prekė 700 dol. ir

kitomis įtaigomis,

F. V. STARINSKAS,
A. V. TURNER, 
J. BALANDIS ir
B. KONTRIMAS.

kurie dirba ne pilna laikų, bet yra gatavi prie pa-

«

« ■y

J M

Mūsų Agentai sekanti:
A. IVAŠKEVIČIUS, 
J. BALUSZAITIS, 
J. B. GAILIUS,
B. B. STEFAN,

ir yra keletą EXTRA AGENTŲ, 
gelbėjimo mūsų narni], ir ūkių pirkikams per mūsų ofisų.

Mūsų mechanikai dėl visokių darbų: ....
Z. IVAŠKEVIČIUS, pentorius;

J. IVAŠKEVIČIUS, karpenteris;
P. PLEVOKAS, ruferis,

J./KRUGEL, švinorius (plumber). 
UtV.... J. M. P ARK S, arkitektorius;

C. HOLDERRIED, elektrikos mechanikas.
Visokius darbus dėl budavojimo arba mtaisvmo namų atliekame pigiai, greitai ir 

atsakančiai. Ir jeigu katras pirks namų per mūsų agentūrų, nereikės rūpintis apie 
sutaisymų, nes mes gvarantuojame kiekvienų <Urbų ir pirkimų.

Mes skoliname pinigus dėl visų kurie perka namus per mūsų agentūrų ir gvaran
tuojame “mortgage’ius”, nes A., Ivaškevičius vra direktorius bankuose ir todėl labai 
lengvai gauna paskolas per mūsų didžiausių Lietuvių Agentūrų.

LITHIIANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIUS, SAV. 

SOUTH BOSTON, MASS.315 WE8T BROADWAY,
Tel. So. Boston 605.
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VIETINĖS ŽINIOS.

SUSIRINKIMAS.

PAGYRE.
Kompozitoris Šimkus, būda

mas Bostone pagyrė bažnvtin 
chorą, jo solistes ir solistus ir jo 
vedėją p. M. Karbauską.

LDS. 1 kuopos mėnesinis susi
rinkimas buvo 23 d. gegužės š. 
m. pirmu kartu LDS. namo sa- 
liukėje. Į susirinkimą atsilankė 
didis skaitlius narių. Nutarta da
lyvauti LDS. N. N. A A. išvažia
vime, kuris bus IVorcester, Mass. 
ant Miesto ūkės 27 d. birželio š. 
m. Delei sutvarkymo programo 
išrinkti p-lė Zuzana Žukauskaitė, 
Kazimieras Povilaitis ir Vincas 
Žukauskas.

Merginos nutarė virvę traukti 
su bile katra kolionija.

Trokų sutvarkymui išrinkti V. 
Savickas, V. Valatka, P. Matu
lionis, V. Žukauskas. Norintieji 
važiuoti į LDS. N. A. A. išvažia
vimą, kreipkitės pas juos.

Buvo skaitytas laiškas nuo Wa- 
terbury, Conn. Neiv England 
Workers Ass. Laiškas vienbal
siai priimtas ir tam tikslui išrink
ti aukų rinkimui ir surasti būdą' 
kaip geriaus sušelpti. P-lė M. Žu
kauskaitė, T. Blužienė ir L. Na
vickaitė tuorni rūpinsis. Nutarta 
siųsti aukas per vietinę Water- 
burio LDS. kuopos valdybą.

Taip-gi išrinkti delegatai Į L. 
D. S. N. A. A. suvažiavimą, ku
ris bzus 20 d. birželio, Hudson, į 
Mass. Šie išrinkti: Petras Vara- 
kulis, Zuzana Žukauskaitė, Mar
celė Žukauskaitė, Aleksandr. Mu- 
raška. Vincas Valatka, Vincas 
Savickas.

Nutarta Apskr. suvažiavime ge
rai apkalbėti kaslink Streikierių 
Fondo.

Taip-gi buvo išduodami rapor
tai komisijos kambario paėmimui 
su Vyčių 17 kp. Iš raporto pa
aiškėjo, kad jau du kambariu y- 
ra paimti, krėslai įtaisyti ir pija- 
nas nupirktas. Komisijos rapor
tas vienbalsiai priimtas ir nutar
ta atlyginti pusę iškaščių, kaip 
pripuola. Ir toij komisija pasi
lieka ant visados.

Nutarta surengti vasaros laike 
išvažiavimą. Išrinkta komisija su
žinojimui vietos. Z. Klapataus
kas, P. Matulionis ir M. Šeikus 
sudaro tą komisiją.

Darbininkas.

i
I

SVARBIOS PRAKALBOS.

Liet. Dukterų dr-ja rengia pra
kalbas geg. 30 d. 1920 Bažnyti
nėje salėje. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Gerbiamieji, nepamirškite 
atsilankyti ant šių prakalbų, nes 
tai yra svarbiausios dėl moterų ir 
merginų prakalbos. Bus geriau
si kalbėtojai iš apielinkės; taip
gi visokių pamarginimų. Į drau
giją naujos narės bus priimamos 
už pusę įstojimo.

Rengėjos.

AUKOS. ., . • •

.. Per prakalbas gerb. kun. Dr. 
Augustaičio 21 d. geg. buvo ko- 
lekta prakalbi) rengimo lėšų pa
dengimui. Po $1.00 aukavo: F. 
Mizgirdas, F. Žukauskas, D. Gied- 
raitaitė, F. Lingevičius. Smulkių 
surinkta $8.66. Išviso $12.66. Kas 
liks nuo lėšų padengimo eis L. R. 
Kryžiaus naudai. Visiems auka
vusiems varde L. R. K. R. sky
riaus tariu širdingą ačiū.

Pirm. 0. A. Jankienė.
f
t •

SUSIRINKIMAS.
Tautos Fondo 11. skyriaus su

sirinkimas įvyks geguž. 27 d. 7:30 
vai. vakare pobažnytinėje salėje. 
Malonėkite visi nariai į šį susirin
kimą ateitu Yra labai daug svar
bių dalykų aptarti. Reikės ap
kalbėti pikniko rengimas. Bus iš
duoti raportai.

Pirm. Petras P. Špokas.

ULBAI SVARBUS L. L. SARGŲ 
SĄ-GOS 29 SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS.
Įvyks ketverge, gegužio 27 d., 

8 vai. vakarė Bažnytinėje salėje. 
Yra gautas laiškas iš Centro su 
nurodymais, kas-link važiavimo 
į Lietuvą ir šaukimo L. L. S. Sąj. 
Seimo New York’e.

Valdyba.

IŠVAŽIUOJA.
Ateinančią subatą išvažiuoja 

Lietuvon kompozitoris Šimkus, 
kun. Dr. Augustaitis ir būrys 
šiaip lietuvių. Geriausios jiems 
kloties.

CAMBRIDGE, MASS.
Gegužio 17 d. Lietuvių Bažny

tinėje salėje buvo prakalbos, su
rengtos Katalikų Vienybės. Kal
bėjo P. Gudas, “Darbininko” re
daktorius ir K. Česnulis. Per pra
kalbas buvo renkamos aukos Lie
tuvos našlaičiams Vilniuje. Au
kavo šios ypatos: M. Norbutas 
— $5.00: A. Vaisiauskas — $2.00; 
po $1.00: J. Povilaitis, V. Jakas, 
P. Skauda, V. Didžiulis, D. Urbo- 
nulis, S. Luinis, J. Naujalis. Su 
smulkiomis aukomis surinkta 
$24.36. Rep.

Norinčios 
kreipkitės prie gerai 
mo ir prityrusio dirbėjo.

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

Mūsų dailė (artistiška
me) darbe.

Liudija tūkstančiai drau
giją.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Lawrence, Mass.

darbo 
žino-

DARBININKAS
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

DIDELIS NUPIGINIMAS.
4 gyvenimą sumas su geriausiais J- 

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

ANT PARDAVIMO
Toniko išdirbystė.

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

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

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

18-TAS METINIS BALIUS
ŠV.

-------- Rengia---------

Petro ir Povilo Dr-stė
PAIEŠKOJIMAI IR

PANEDĖLYJ REIKALAVIMAI.

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

KAS TURITE PARDUOTI?
Kas turite parduoti sugedusi ar su

daužytą automobilį, sesenesnį kaip 1917 
metą, praneškite. Aš pirksiu apmoky
damas pilnai, tik kaina turi būti pri
einama.

F. Zaronskis,
Mitchel School. BeUerica, Mass

Phone S050.

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

AMERICAN CAN CO. OF 
MASSACHUSETTS.

31 Binford St., South Boston.

PLAUKAI !
Kas turite nušipusius plaukus, 

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

The Western Chemical Co.
Bos 9 AVilkesBarre, Pa.

Telephonas.j,

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!
<! 
i!

DR. J. C. LANDŽIUS

VARGONININKAMS.
Reikalingas mokinys, pagelbi- 

ninkas aptiekoriaus arba šiaip 
jaunas vaikinas, kurs norėti) mo
kintis aptiekorystės.

Atsišaukit tuojaus.
K. ŠIDLAUSKAS 

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

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

PAIEŠKOJIMAI

Atsišaukite
So. Boston,

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

Ona Kazakevičiūtė,
175 Ames St.,

Montello, Mass.

j SEYMOUR
LIETUVIS

« Gydytojas ir Chirurgas.
J* Gydo aštrias ir chroniškas ligas 

vyrą, moterą ir vaiką.
Ji Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 
x šlapumą ir tt savo labo
ji ratorijoj.
ii* Suteikia patarimus laiškais kitur
S) gyvenantiems.
x Adresas:
y 366 B’way, So. Boston, Mass.

(KAMBARIO No. 1) $
y (LDS. Name. Kamp. E ir B’way) 
$ VALANDOS: T
$ nuo 9—11 iš ryto
X 2— 4 po piet

pati 
šiuo

i

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

Po pietą pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

31 DIENĄ GEGUŽES 1920 m.
Lietuvių Svetainėje,

Kampas E ir Silver Sts.,
So. Bostone.

Prasidės nuo 2 po pietų.
LIETUVIAI IR LIETUVAITES:—"

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

Kviečia KOMITETAS.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” kaitytojams 1

Springfield, Mass.—Pulk. 
Blunto namai tapo apvogti. 
Pavogta už $5.600 daiktų.

PENKIOLIKTAS METINIS BALIUS!

1920

METINIS BALIUS!
—-— Rengia-----

Boston’o Gedemino Lietuvių 
Ūkėsų Dr-stė

SUBATOJ,
GEGUŽIO-MAY 29 d.,

LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 
E IR SILVER STS., SOUTH BOSTON 

Balius prasidės 7 vai. vak. ir trauk
sis iki 12 vai. naktį. Griež SHUGAR'O 
Latviu Orkestrą. Įžanga vyrams 50c., 
moterims 35c.

Kviečia visus Komitetas.

-----------  RENGIA -----------

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

LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SALĖJE,
LINCOLN ST., BRIGHT0N, MASS.
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 11:30 vaL naktį.

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

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

ĮŽANGA MAŽA.
Kviečia Komitetas.

IŠ LIETUVOS.
STASYS MALSKIS, kilęs iš 

Virbalio miesto; atvykęs Ame
rikon 1913 metais, apsigyve
no Springville, Ulinois pas sa
vo gimines Grigus. Šį-tų apie 
jį sužinoję, malonėkite praneš
ti “Darbininko” redakcijom

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
įlį Broadicay, So. Boston, Mass.

TEL’S, So. Boston 441 
” ” 2334

Gyvenimo vieta: ’i
15 Anrtapolis St., Dorchcster, Mass. F

26
JUCAITIS, kilęs iš Sintau

tų parapijos, apie 20 metų 
kaip Amerikoje, palikęs pačią 
ir dukterį Lietuvoje. Praneš
ti “Darb”. redakcijom

JONAS GIEDRYS, kilęs iš 
Kybartų. Pirmiau gyveno1 
Pittsburgho apielinkėse — 
Pranešti “Darb.” redakcijom

i -------- .. ■ fe- ■teg-
,; Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius)
[ Priėmimo valandoi:

<1 iki 8 no n!et.
JJ5O9W RO1

> — -
1L^ *.-*** T- sa

Nuo 7 !kf 8 
509W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON.

Te! 502 S R

DĖL GERESNIO 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonų 
garsinki tės

I N Q U I R E R
Ofisas 4 Gatės St.

TeL S. B. 720
Tfnka.Tnia.nsis laikraštis 

So. Bostone

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

Worcester, Mass.

i

Turiu išeiti iš vertelgystės 
(biznio) ir parduosiu viską 
labai pigiai.

Ateikite, kurie norite pigiai 
pirkti reikalingiausių daiktų 
pas:

M. 0LIM & CO.,
388 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. Conn.

IŠVAŽIUOS.
Kompozitoris Petrauskas ir 

dainininkas Sodeika išvažiuos 
Lietuvon liepos m. pabaigoje.

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

JONAS PODOLSKIS, kilęs 
iš Virbalio miesto suvirš 20 
metų Amerikoje. Pranešti 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ redakcijon.

TELIS NEW YORKE.

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

GEO. J. BARTAšlU, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visą liniją į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parūpinant išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžkelio 

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

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

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

kai.

Paieškau savo 
vyro Jokūbo 
Baląiuno. Jis 
mane paliko 
/argingame pa
dėjime su ma
žais vaikais.Ap- 
'eido saus. mėn. 
1919 m. Išvaiz
da : šviesuas
veido, geltonais 
noms akims, a- 
pie 5 pėdą auk
ščio. kalba lie
tuviškai, rusiš- 
-SPIirai Jt ĮRą 
plaukais, mėly- 

tnri daug randą.

MES PERKRAUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

dėl perkraustymo rakandą ir pia
ną nežurint kur: Bostone ar a- 
pelinkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.

FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

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

U u
Ant sprando f '

■Jokūbą* Balčiūnas.
Kas pamatytą kur toksai randasi, 

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

3 Jay St., So. Boston, Mass.

878 WASHINOTON 8L, 
Ofiso vaL: nol AM.

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!
Del patarnavimo važiuojantiems Lietuvon mes sutvėrėm speciališką depar
tamentą prie CENT. B. LIET. BANKO.
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtą departamentą po žemiau pa
duotu antrašu.
Nemėtyki t pinigų bereikalingai, žmogus nevertas auksino kuris nemoka su- 
taupint.

-------------- A T Y D A I--------------
MŪSŲ AGENTAS APSAUGO NEW YORKE KIEKVIENĄ KELIAUJAN
TĮ NUO VISOKIŲ APGAVIKŲ. Manantieji važiuoti Lietuvon užsisakykite 
laivokartes išanksto pas mus.
Pranešam visiems mūsų klijentams kad lig šiol pinigų siuntimas Lietuvon bu
vo apsunkintas, todėl kad Lietuvoje nebuvo tam tikrų bankų katros užsiėmė 
tais dalykais . Dabartiniu laiku Lietuvos padėtis eina geryn, tad ir mes patar- 
nausim geriau. Mūsų moto buvo seniau ir dabar yra kad patarnavus Lietu
viams sąžiningai ir greitai.
PUSĖ MELIONO Vokiškų markių pasisekė nupirkti pigiai todėl šiandien mes 
parduodame pigiau negu kas nors, nežiūrint kad markių kaina pakilo.
Su visais reikalais kreipkitės sekančiais antrašais:

CENTRAS
32-34 Cross St, Boston 16, Mass.

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

Petronėlė Brontsiutė,
175 Ames St., 

Montello, Mass.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

Tel S. Boston 21014 ir 21013

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

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

sibodo, ateikite ai iSegzamlnuoelu dykai Ir pasakysiu kaip ai gailu 
jums padėti. Aš turtą suvirti 28 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kroniiką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą Ir mo
terį. Jiems tas gali pagelbėti, nes ai ypatiškaliiegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Ai vartoju santlpiikus elektriko® ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniiką Ilgą. Kada reikalinga iieg- 
zamlnuojn kraują, seiles ir vidurius. Al visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS- 
Mkodaad gydymo pagalvokite gani. Pacinauddkite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rimus prietvarių etc. Jei turi reu- 
n&tizmą, sdatieų, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
tkausmus galvoje, inkstų arba pūstis skausmus, galvot suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbui Neatidėk!

Jeigu ikUHol niekas negelbėjo, ateik ai 
kaL Tamsta sutaupįsl laiką, pinigus ir pa 
ai negalėsiu nieko pagelMti, pasakysiu. J 
ritualo gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos ulei 
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 

gali būti pervėlu.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius)
436 Broadnay, Bo. Boston, Mass. 

Tel. Bo. Boston, ‘Zl
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

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

Tel. S. B. 1771

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

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

■ į
PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

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

jų išradimų.
: Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

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

NedSliomia 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

DR. JOHN MicDONNELL, M. D.
Galima nuilaUrti ir UrtueiitM 

Ofiso valandos:
Ryt iia iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

BOSTON,

! 
!
!
!

BeU PhoM Dickiaaan 3995 H

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad Sl, PUladdphii, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas}

Nuo 9 rito iki S po plota 
Vakarais, Ketverge nuo*iki 9P.M.




