
reikalai

BONAI, BONAL
UŽNUODYS.

GIRTI RECEPTAI.

Aprokuo-

SKUBINASI VESTI.

LIGIT AG IJ AI!

- Seymour 
Co. darbi-

New Yorke birželio 2 d. 
leidimų vesti išduota 566. 
Tai pirmu sykiu viena die
na išduota tiek leidimų nuo 
pat vedimo leidimų biuro į- 
steigimo.'

NUBAUDĖ PRO 
FITEERIUS.

SMŪGIS MOTERŲ 
TEISĖMS.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizacijų 
Amerikoje — Lietuvių ^Darbi
ninkų Sujungę.

Manilloj, Filipinų salų 
sostinėje leidžiama du kata
likišku dienraščio. Iš ryto 
angliškoj kalboj, o vakare 
ispaniškoj.

Reikalingas prie vasarinis wi- 
kų mokyklos lietuvių kalbas sa
kytojas. Mokynimaa priryta 
pradžioje Liepos m^lesio; > 
vaL per 5 dienas savaitėje 
tos ir nedėldieniai liuosii. JNS&- 
šaukite pranešdami apie wve -g> 
bumų, dabartinį užsiėmimą ir 
kiek reikalaujama užmokesnia 

K. A VENCIUS, 
(Lietuvių Kalbos MokykkĄ 

38 AVilson St., HaverhiD,

Cenzas parodė, jog Wor- 
cesteryje, Mass. gyventojų 
besą 179.741. Per dešimt 
metų priaugo 33.755 arba 
23.1 nuoš.

Per gegužio mėnesį iš Ku
bos išgabenta cukraus 45.- 
000 tonų mažiau, negu per 
balandį. Cukraus gabenimų 
sulaikė streikai.

Koperihagen, birželio 3.— 
Čia skelbiama, jog lenkų ar
mija, vejama milžiniškų bol
ševikų jėgų, galvatrūkčiais 
bėga atgal/

Prieš įvykini mą prohibi- 
cijos Californijos vynuogių 

'augintojai išleido tūkstan
čius dolerių kovai prieš pro- 
hibicijų. Jie manė, kad į- 
vvkus prohibicijai ir neda
rant vyno iš vynuogių, jų 
investytas $70.000.000 kapi
talas turės žūti. Po teisy
bei pasirodė, jog pereitų ru
denį vynuogių iš Californi
jos išgabenta 9.000 vagonų 
daugiau, negu metai prieš 
tai.

STREIKUOJA
Seymour, Ct. 

Manufacturing 
ninkak sustreikavo. Reika- 
auja 44 vai. savaitės ir 75c. 

valandoj paprastiems darbi
ninkams. '

-----MttrtSfrėster, Nr-Bz^ 
Amoskeag Manufacturing 
Co. sumažino iki keturių 
dienų*savaitėje darbus. Tas 
paliečia 3,500 darbininkų.

Švaru 
gomųjų

Fall River, Mass. — Fred 
T. Cottam, 25 metų am
žiaus, pasikorė. Jis tarna
vo Suv. Valstijų kariuome
nėje ir vienus metus išbuvo 
Francijoj.

NEMOKA NUOSIM 
CTŲ.Neu'port, R. I. — Netikė

tai pradingo daug alkolio 
paskirta mechaniškoms 
reikmenoms. Po tokio atsi
tikimo paskelbta, jog nuo 
šio laiko tenevagia alkolio-, 
nes jis bus maišytas su me
diniu alkoliu. Todėl bus pa
vojus vagiliams nusinuody-

narių. Užsienio ministerijos 
rūmai, Krašto Apsaugos mi
nisterijos rūmai tuojau atkrei
pia keleivio atydą. — Kaunas 
yra netiktai politikos, bet ir 
apšvietos centras. Augštai ant 
Žaliojo kalno riogso ‘ Saulės ’ ’ 
namai. Laisvės Alėjoje pui
kioji “Saulės” garsioji, gįm- 
nazija, 'kurioje taip-gi ran
dasi Augštieji Kursai. Viešo
je Aikštėje senoji Žemaičių 
DvA Seminarija.

Čia lenkai ir žydai turi savo 
mokyklas. — Kaunas šiandie 
yra centru ir bažnytiniu žvilg
sniu. Jame gyvena Žemaičių 
vyskupais ir jo pagelbininkas.

, ^NUSIŽUDĖ.
Worcester, Mass. — Alex- 

ander Maxwell, 80 metų 
amžiaus, nusišovė. Jis sar- 
galiojo ir spėjama iš/to nu
sižudė. *

NENORI AUKSO.
Anglijos vyriausybė ir ki

ti alijaritai tariasi su bolše
vikų atstotais Londone apie 
pirklybų su- Rusija. Pa
skelbta, jog Anglija ir kiti 
alijantai nenori parduoti 
išdirbinius Rusijai už auk
sų. Sako, norį gauti iš Ru
sijos žalios medžiagos už iš
dirbinius Rusijos /sodie
čiams reikalingus.

Syracuse, N. Y. j— John 
A. Roberts Corporation of 
Utica tapo nubausta ant 
$55.000. Toji korporacija 
yra drabužių korporacija. •

Moterų balsavimo teisė 
vėl užkliuvo. Delavare le- 
gislatura antru kartu atme
tė balsavimo teisės patvirti
nimų. Bereikėjo tik to, kad 
vienos valstijos legislatūra 
patvirtintų bilių ir visose 
Suv. Valstijose būt buvus 
suteikta moterims balsavi
mo teisė.

SUMAŽINO DARBUS.
American Woolen Co. su

mažino darbus visose dirb
tuvėse, kurių yra Naujoje 
Anglijoje, New Yorke ir 
Pennsylvanijoj. Tas palie
čia 35.000 darbininkų; Bus 
dirbama tik 35 valandas sa-j 
vaitėje. Darbai eis tik pa- 
nedėliais, utarninkais, sere- 
domis ir ketvergais. Nuo 
pereito utaminko prasidėjo 
pakeltoji ant 15 nuoš. alga. 
Kompanija darbų sumažini
mų aiškina gabenimo gele
žinkeliais netikrumu ir-už
sikimšimu.

Suv. Valstijose automobi- 
lių yra 7.600.000. Ant kas 
14 žmonių atseina vienas 
automobilius. Kituose kraš
tuose išVįso. automobilių y- 
ra tik 717.000, arba vienas 
automobilius ant 2.182 žmo
nių.

Waterbury, Ct. birž.' 2. — 
Batalijonas miesto sargybi
nių vaikė minių iš kelių šim
tų priemiestyje vadinama
me Oakville. Tai buvo mi- 
singio dirbtuvės streikinin
kai, kurie norėjo sulaikyti 
streiklaužius nuo važiavimo 

. darbų. Iš pradžia minių 
norėjo vaikyti policistai, bet 
minia neklausė ir reikalavo 
sulaikyti streiklaužius. Su 
atstatytais durtuvais atvy
kus sargybiniams, minia tu
rėjo skirstytis. Šeši streiki
ninkai suareštuoti. Tų pat 
dieną buvo teisti 150 streiki
ninkų. Jie buvo kaltinami 
už bauginimų. Visi buvo 
sunkiai nubausti..

Chicago, III. 
jama, jog nuo sausio 16 d. 
š. m., kuomet inėjo galėn 
prohibicijos įstatymas, tai 
Chieagoj daktarai išdavę 
nemažiau, kaip 300.000 gir
tų receptų. Pasirodo, jog 
vienis daktaras visai ser
gąs, gulėdamas lovoje per 
pirmąsias prohibicijos die
nas išrašęs apie 200 girtų re
ceptų. - .

LENKIJOS LIKIMAS 
LIETUVOS RAN

KOSE.
Birželio 2 d. “The Phi

ladelphia Inąuirer” turi 
specialę copyrightuotų.Ray- 
mond Swingo koresponden
cijų iš Berlino su data ge
gužio 31. Ilgokos korespon-' 
dencijos turinys toks:

Vokietijos komunistų ra
teliuose šnekama, kad Ru
sijos Sovietų armijos būsiu 
Varšavoj prieš liepos pabai
gų ir įsteigsiu Sovietų val
džių Lenkijoj. Tuomet Vo
kietijoj kilsiųs maištas ir 
būsiu paskelbta proletaria
to diktatūra. Šitam prana
šavimui radikalai netikį, bet 
bendra nuomonė esanti ta, 
kad ofensyvas lenkams 
prieš Rusijų nesiseksiąs.

Lietuvos nusistatymas vis
lią nulemsiąs. Jei Lietuva 
jungsianti savo jėgas su Ru
sijos jėgomis, tai, Lenkijos 
lapitulacija būsianti neiš- 
vengtina. .

Pirmas pergales Lenkija 
laimėjo su geriausiomis sa
vo jėgomis. Šiauriniame 
fronte Lenkija turi prasta 
'kariuomenę be svetimų ofi- 
cierių ir amunicijos.

Lauktoji pagelba iš Finų 
ir Rumunų neatėjo. G-en. 
Brusilovo, bolševikų armijų 
vado smarkus veikimas nu-

New Yorke per metus pat- 
'žudysčių papildoma apie 
860. Bellevue ligoninėn 
per vienus metus buvo atga
benta 235 ypatų bandžiusių 
nusižudyti. Visose Šuv. Val
stijose nusižudo apie 15.000 
vyrų, moterų ir vaikų. Vi
suose civilizuotuose kraš
tuose patžudysčių z papildo
ma per metus virš 1.000.000. 
Reiškia kas trys minutos 
kur nors kas nors pasika
ria, pasipjauna, nusinuo
dija, nusiskandina, nusi
šauna ir tt.

7 
gąsdino abejus. Ir dabaę 
kaip spėjama, rusai visaip 
gąsdinu lenkų talkininkus it' 
sayo keliu daro pažadus.

Berline esanti ta nuomo
ne, kad Anglija taikysis su 
bolševikais. Taikysis dėlto, 
kad mato iš ‘bolševikų pavo
jų Persijoj ir Kaukaze. 
Lloyd George turįs taikytis 
su Rusija dar ir dėlto, kad 
Ęrancijoš vyriausybė nega
lėjo gauti liberalų pritarimo 
karui prieš Rusiją.

Lenkijos ofensyvas prieš 
Rusijų, kaip Berline spėja
ma, yra paskutinis • išmėgi
nimas patarimų Francijos 
ar Anglijos militaristų. Ne
reikia aiškinti, rašo kores
pondentas, kad Lenkijos 
bėdos labai patinka didžiu
mai vokiečių. .Vokietija e- 
santi viena didžiausių Len
kijos priešininkių, su ku
riais ji turi skaitytis.

Čeko-Slovakijos priešin
gumas Lenkijai pastaruoju 
laiku augštai iškilo. Net jei 
dabar taika įvyktų, rašo R. 
Swing,, tai Lenkija jau ne
pataisomai yra sugadinus 
savo vardą rytinėj Europoj.



LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS.

Lietuviai paliuosuoti nuo 
“IncomeTaz” mokes- 

nių.
Sulyg Suv. Valst. įstatymų 

apie mokesnius nuo įplaukų 
- (Income Tas Law) visi sve
timtaučiai neišsiėmę - Suv. 
Valst. pilietystės popierų ir 
kurie čion atvažiavo su tikslu 
uždarbio o ne apsigyvenimo y- 
ra skaitomi kaipo neapsigyve
nę svetimtaučiai (Nonresident 
aliens).

Neapsigyvenę svetimtaučiai, 
pagal įstatymus, turi mokėti 
valstijai dvyliktų. nuošimtį vi
so savo uždarbio 1918 metais 
ir aštuntą, nuošimtį viso uždar
bio 1919 ir 1920 metais. Taip, 
svetimtautis uždirbantis tūks
tantį dolerių į metus (apie 20 
dol. į savaitę) privalo mokėti 
120 dolerių taksų už 1918 me
tus ir po 80 dolerių taksų už 
1919 metus ir 1920 metus — 
be jokių paliuosavimų jeigu, 
nėra jokių sutarčių tarp to 
svetimtaučio valstybės ir Su
vienyti}, Valstijų. Šion kate- 
gorijon iki šiol buvo įskaito
mi ir lietuviai.

Norėdama paliuosuoti Lie
tuvos piliečius nuo šio mokes
nio. Lietuvos Atstovybė yra 
raštu pareiškusi, jog Lietuvo
je panašių mokesnių neimama 
nuo Amerikos piliečitj ir kad 
todėl ir Amerikoje Lietuvos 
piliečiai turėtų būti nuo jo pa
liuosuoti. " Po tūlų pertrakcijų 
su Valstybės iždo departamen
tu pastarasis sutiko paliuosuo
ti . Lietuvos piliečius nuo to

Nuo, laįko įsisteigimo Lietuvos 
Atstovybės Amerikoje, vedamasis 
jos darbas pradeda vis platyn iš
siplėtoti *

Politikas skyriuje gaminami j- 
vairūs raštai, apie Lietuvos res
publikos padėtį, jos santikius su 
kitomis valstybėmis ir ypatingai 
su Suvienytų Valstijų Vyriausy
be. Lygiu būdu šio skyriaus ga
minami yra visi pranešimai ir raš
tai apie 'Suvienytų Valstijų poli
tiką, apie jų ekonominį ir vidaus 
padėtį ir jų atsinešimą prie Lie
tuvos. Čion sudaromos visos Lie
tuvos Vyriausybės reikalaujamos 

mokesnio lygiai tais pačiais | informacijos iš Amerikos gyveni- 
pamatais, kaip yra paliuosuo- 
jami Amerikos piliečiai, bū
tent:

Jokių mokesčių nebus imtą 
nuo pirmo tūkstančio dolerių 
uždarbio.

Vedusiems ir gyvenantiems 
su pačiomis nebus imama, jo
kių mokesčių nuo pirmų dvie
jų tūkstančių dolerių.

Turintiems nepilnamečius 
vaikus (mažiau kaip 18 metų)
ir užlaikantiems silpnus ar ne- voje, apie teises Suvienytų Vals- 

K tijų, kurios gali liesti Lietuvos 
piliečius ir teikti šiuo žvilgsniu į- 
vairių infromacijų. Be to tame 
skyriuje vedama registracija vei
kiančiųjų čion notarų biurai, da
romi įvairių dokumentų paliūdy- 
jimai, atliekami skelbimai apie 
žuvusius dokumentus, ypatų pa
ieškojimai ir tt.

Pasų skyriuje išduodamos vi
sos inormaeijos delei išvažiavimo 
iš Lietuvos, vedama visų vizuo
jamųjų pasportų ar afidavitų re
gistracija, o taip-pat ir registra
cija Lietuvos piliečių, Ijurie de
lei kokių nors priežasčių būtų ne
geistina įsileisti Lietuvon.

Finansų skyriuje sudaromos są
matos ir "vedamos sąskaitos visų 
Atstovybė įneigų ir išlaidų, įvai
rių aukų kokiems nors vietos rei
kalams ar parsiuntimui Lietuvon 
įvairioms labdarybės įstaigoms, 
draugijoms, bankoms-ar Lietuvos 
vyriausybės iždui, vedama regis
tracija visų labdarybės įstaigų A- 
merikoje, kurių tikslu yra šelpti 
Lietuvą ir vedamos sąskaitos .a- 
pie suteiktą pašalpą.

Pramonės ir prekybos skyriuje 
vedama registraeija įvairių Lie
tuvos piliečių pramonės ir preky
bos bendrovių, draugijų ir kor- 
poracijų, kurios užsiima pramone 
ir prekyba su Lietuvos valstybe 
ir ten yra įsteigusios arba nori 
įsteigti savo skyrius arba parneš
ti pilnai ar dalinai savo veikimą 
Lietuvon. Be to šis skyrius ren
ka žinias ir sustato pranešimus 
Lietuvos Valdžiai apie prekybos 
santikius Amerikoje, apie esamą 
čion pramonę » teikia įvairių ži
nių, kas būtų patartina ir nau
dinga įvesti ir Lietuvoje, - susisie
kė su įvairiomis pramonės ir pre
kybos įstaigomis ir teikia žinių ą- 
pie išdirbinių ir prekių kainas, a- 
pie kreditą ir tt.

H. Atliktieji Darbai.
Taip apibrėžus ir pasiskirsčius 

savo darbą; Lietuvos Atstovybė 
prie nedidelio darbininkų skai
čiaus (iš pradžios 4, o paskui 5) 
negalėjo pilnai atlikti visų darbų, 
kurie būtų reikalinga ir naudin-

sveikus ir negalinčius užsi
dirbti asmenis, bus suteikia
mas paliuosavimas nuo mokes
čių nuo dviejų šimtų dolerių 
už kiekvieną užlaikomą ypa
tų.
' Dėl patogumo tų kurie ren
giasi važiuoti į Lietuvą ir ku
riam reikia gauti paliudijimą 
jog jis yra užsimokėjęs visas 
mokestis paduodam 'ištrauką 
iš Valstybės Iždo Departamen
to padavadijų kurie buvo pri
siųsti Atstovybei. Patartina 
šiuos padavadijimus išsikir
pus nusinešti su savim, kuo
met norėsite gauti paliudijimą 
apie mokesnių užmokėjimą.

TREASURY DĘPARTMENT 
Commissioner of Internal 

Revenue 
Washington.

Representative of Lithuania 
in Ameria, 
703 Fifteenth St., N. W., 
Washington, D. C.
Sir: •

You are advised that inas- 
much as Lithuania imposes no 
income tax, it satisfies the si- 
milar credit reąuirement of 
Section 216 (e) of the Revenue 
Act of 1918, and nonresident 
aliens as to the United Statės, 
who are citizens of Lithuania, 
are entitled to a personai 
evemption and eredit for de- 
pendents in determinmg their 
tax liability to the United Sta
tės.

Respectfully, 
(Signed) Wm. M. Williams 

Commissioner

Ką šis paliuosavimas lietu
vių nuo mokesnių reiškia A- 
merikos lietuviams galima bus 
matyt iš sekančio apskaitlia- 
vimo:

Šiais metais mažiausia 5000 
lietuvių apleis Ameriką. 
Kiekvienas iš jų uždirbo ma
žiausiai po $1,000.00 ant metų. 
Reiškia $5,000,000 išviso. 12 

• nnoš. mokesčių nuo šios sumos 

už iyi« m. yra $600,000. Mo
kestis už 1919 ir 1920 būt bu
vus po 8 nuoš. arba po $400,000 
už kiekvieną metą. Iš viso 
reiškia tie 5000 išvažiuojančių 
lietuvių būtų turėję užmokėti 
vieną milijoną ir keturius šim
tus tūkstančių dolerių.
- Čionai gyvenantieji, nepilie- 
čiai lietuviai, būtų buvę taip
gi priversti mokėti šias mokes
nis su sekančiom pasekmėm: 

Amerikoje yra priskaitoma 
apie 150,000 lietuvių, nepalie
čių. Jų mažiausias metinis už
darbis yra apskaitliuojąmas 
ant $150,000,000 per metus. Jų 
mokestis be paliuosavimo už 
šią sumą būtų buvus keturios 
dešimts du milijonai dolerių. 
Kaipo pasekmė čionai pa
skelbto paliuosavimo visi šie' 
pinigai pasiliks lietuvių ran
kose.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANEŠIMAS.

1. Darbo Paskirstimas. 

V"

mo ir pačių Lietuvos piliečių A- 
merikoje gyvenimo.

Prie šio skyriaus pridera susi
nėsimai su Amerikos spauda, pa
gaminimas tai spaudai raštų, ly
giai kaip ir raštų ir pranešimų 
Lietuvos spaudai... Be to prie šio 
skyriaus yra Lietuvos Atstovybės 
biblioteka ir archyvas.

Teisių skyriaus rūpesniu yra 
teikti Lietuvos piliečiams visokių 
žinių apie esamąsias teises Lietu-

ga atlikti. Tečiau prie esamojo 
darbininkų sąstato jau liko suly
ginamai daug kas nuo vasario 15 
dienos padaryta. Svarbesniųjų 
raštų delei Lietuvos Nepriklauso
mybės pripažinimo ir šiaip delei 
politinio padėjimo nušvietimo bu
vo parašyta 44. . Kai-kuriejš šių 
raštų ir memorandumų prie Vals
tybės Departamento.yra tilpę lie
tuvių laikraščiuose, o raštelis a- 
pie Lietuvos rubežius kun. J. Ži- 
liaus surašytas, tapo atspauzdin- 
tas atskiroj brošiūroj su dviem 
spalvuotai -žemėlapiais.

Per visą tą laiką iki šiam lai
kui buvo jpaliūdyta 90 įvairių do
kumentų (Vasario mėn. 8 — ko
vo mėn. 18 — Balandžio 21 ir 
Gegužės 43), ir užvizuota 1365 
pasai (Vasario mėn. 19, Kovo 
mėn. 257, Balandžio mėn. 474 ir 
Gegužės mėn. 615). Įvairių laiš
kų ir siuntinių par visą laiką iš
leista 3450. ' -

Par visą tą laiką buvo daroma 
daug, žygių susisiekimui su įvai
riais Amerikos valdžios departa
mentais visokiuose reikaluose. 
Ypatingai daug darbo padėta, iki 
galutinai tapo nustatyta tvarka, 
kaip lietuviai, ar tai Amerikos 
piliečiai, a r'ne tapę dar piliečiais, 
gali išgauti leidimus keliauti Lie
tuvon. Paskutiniu laiku nusta
tyta, bet dar skelbimui neleidžia
ma tvarka, kaip gyvenantieji A- 
merikoje Lietuvos piliečiai gali 
parsitraukti iš Lietuvos savo gi
mines. Visas tas darbas buvo ir 
pasilieka tuomi sunkesnis, kad 
Lietuvos Atstovybės nariams pri- 
sėina pirmiems takus pravesti. 
Nė su viena iš valstybių, kurios 
atsiskyrusios yra nuo Rusijos, pa
našių sutarčių delei išvažiavimo 
ar įvažiavimo nebuvo daroma ir 
tik kuomet liko nustatyta ta 
tvarka su Lietuva, pradedama jį 
toliau taikinti ir prie kitų vals
tybių. -

Šiame laike tapo padaryta su
tartis su Amerikos delei paš
tų paketų siuntimo ir gegužės 
15 dieną išvežta Lietuvon a- 
pie 3000 maišų tų siuntinių, o 
kiekviename maiše apie 200 pa
ketų. Visi šie siuntiniai par 
Hamburgą ir Dancigą vežami y- 
ra Amerikos pašta atsakomybe 
Liepojun, iš kur jau turės paim
ti Lietuvos valdžia.

Paskutiniu laiku išgautas vi
siems Lietuvos piliečiams, kurie 
nėra patapę Amerikos piliečiais, 
paliuosavimas nuo mokesnių nuo 
uždarbių, apie ką paskelbtas at
skiras pranešimas. Rasit 
be kokio nors pasigirimo pasaky
ti, jog laikinieji Lietuvos Atsto
vybės santikiai su Valstybės 
partamentais yra pagerėję ir pat
sai Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo klausymas tapo pa
statytas pirmon vieton sulygi
nant su kitomis valstybėmis ir į- 
trauktas dienotvarkėn.

Delei finansinės atskaitos gali- 
vo mėn. buvo įvairių įplaukų $1,- 
ma pažymėti, jog vasario ir ko- 
552.47, balandžio $2,425.94, ir ge
gužės (iki 27 dienos) 3,210.00 — 
išviso $7,188.41, o par tą laiką 
buvo išleista kovo mėn. $1507.07, 
bal. $3046.77 ir gegužės mėn. (dar 
neužbaigta išmokėjimai)$2259.79, 
išviso^$6813.63. . \

Tokia tat išvaizda mūsų dar
buotės, apie kurią norėjome su
teikti žinių lietuvių visuomenei.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje

IkD.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAfiAL

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westiginster Ave^ 
Detroit, Mich.

Pinnininkas —
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. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Hdlatnki —
Jonas Glineckis, 

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jąnkienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass,

-— --------r -------

Suv.. Valstijose yra 48 
valstijos ir 2.964 pavietų. 
Nors niekur pasaulyje nėra 
tiek knygynų, kaip Amerr- 
ke, bet knygynų yra tik 794 
pavietuose. (Knygynu va
dinasi įstaigos turinčios 5. 
000 ar daugiau knygų).

ANT GREITO PARDAVIMO

103 akerių farma.
Apie 80 akerių ‘dirbamos ir 23 skė
riai ganyklos ir miško; dvi didelės 
upės teka per vidur! farmos su dau
gybe žuvų ir labai patogu laikyti žą
sų, anįjų ir kitokių paukščių. Mū
rinis namas — 9 kambariai; naujau
sios 'mados kūtė dėl 35 galvijų; di
delė daržinė dėl šieno-; kubilas (šilo) 
dėl rauginimo kornus karvėms. 20 
karvių, 1 Jautis, 4 kiaulės, 2 veršiai, 
2 arkliai, 30 vištų ir. visokie reikalin
gi įrankiai ir vežimai dėl apdirbimo 
žemės, šita ūkė yra viena iš geriau
sių ūkių Bolton, Mass. Navininkai 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.

3 šeimynų namas ir pekarnė.
Išdirbtas lietuviškos duonos biznis. 2 
trokai, miltai, kepimui duonos, ma
šinos ir kiti įrankiai. Prekė $11,500. 
Su labai lengvom išlygom. Priežastis 
pardavimo: savininkas yra miręs, o 
giminės nenori laikyti biznio.

ši-

3 šeimynų, 18 kambarių

su pirmieniomis (reeeption halls); ši
luma ir elektrikos šviesa; garage dėl 
e automobilių. Rendos atneša — da
bar — 167 dot per mėnesį, bet gali
ma lengvai gauti $200. dol. į mėnesį. 
Prekė $14JXX). Geriausioj vietoj Dor- 
ehester’yje — milijonierių apgyventoj. 
Savininkas išvažiuoja 1 kitų valstijų.

Du namai:
Vienas 2 šeimyną su garage dėl 15 
automobilią. Rendos neša 225 dol. per 
mėnesi-' Preke $19,000 su lengvomis 
išlygomis.

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- 
čiausiai parduoti arba išmainyti ant

UTHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIUS, SAV.,-• ■* * ' - ■ ' -. - ’

315 West Broadway, \ South Boston, Mass.

ideiuviai, KreipEces prie savųjų i —x
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

GEO. J. B ART Ašį U, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmalnom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžkeho 

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

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminėtų Agentūrų su reikalais.

- GEO. J. * ARTAŠIUS,
498 Washington Street, New York City.

B. Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

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

Kontrolės Komisija —
Kun. K. Urbonavičius, 

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

Kun. P. Juškaitis, x 
40 York St, 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis, 

r 381 We8tminster Avė, 
Detroit, Mich. ' 

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

So. Boston, Mass. * 
Pranas Gudas, 

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Pranas Virak’s, 
244 W. Broad way, 

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

41 Provjdence St, 
Woroester, Mass.

r-r -si—— ■, .... |r—.-*■ m—  . - ——-------
AUTOMATIŠKAS PLAUKŲ Kaina už pats-kerpamą maši- 

KIRFlMAS. Inėlę $2.00 ir priegtam 10 kirpi-
jmui peilukų. .

f Iškirpk šitą apgarsinimą šian
dieną ir siųsk indėjęs $2.00 o gau
si ekstra 3 kirpimui peliukus dy-

kai. Siųskit: .

LEOKARTZ,
Hair Cutter,

-Munising, Mich.

Nukirpsi pats sau plaukus len- 
: gvai ir gražiai, nereikalinga pra

ktika. Nukirpsit laike jus šuka
vimo pagal vėliausios mados. Pa- 
pimas jūsų gyvenime. Prisiun- 

- toliausias laikas ir pinigų sutau- 
■ čiam apmokėdami siuntimo kaštus 
tik už $2.00.

•V .t V- , t _

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

3 šeimynų 14-kambarių
‘ " namas

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

• 3 šeimynų 15 kambarių 
medinis namas

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

3 šeimynų namas,
11 kambarių, gazai ir toiletai, skal
bynės, pijazai dėl kožnos šeimynos, 
arti lenkiškos bažnyčios. Prekė 3300 
doL $500 įnešti.

. 2 šeimynų namas
su daug žemės prie East Second gat
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 
dot įmokėti.

PARSIDUODA BIZNIS
čeverykų, vyriškų drabužių 
nių. rakandų (furniture) 
Biznis išdirbtas per suvirš 
lietuvių apgyventoj vietoj, 
ti parduotas nevėliaus kaip
Birželio (June). Prekė ir išlygos la
bai pigios. Savininkas išvažiuoja į 
kitų miestų.

ir nami- 
krantuvS 
10 meti}, 
Turi bu- 
iki 15 d.

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU-
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ- KURIE MANOT VAŽIUOT Į LIETUVĄ

ARBA HO- Pirkit laivakorte išlaiko, nes sunku gauti vietos ant laivų. Laivai 
.išeis šiomis dienomis sekančiai:

Birželio 5, 7, 10, 12 ir 22 iž New York į Havre, Franciją. 
Liepos 17, 19, 31 iš New York į Hamburgą.
(August) Rugsėjo 1, 7, 11, iš New York į Hamburgą.

Nuvažavę j Hamburgą lengvai pasieksite Lietuvą. Užsisakydami 
laivakortę prisiųskite $25.00. Pasportus mes parūpiname gyvenan
tiems Bostone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių mie'stų norėdami gaut 
informacijų, kreipkitės pas:

BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION
CORNER BR0ADWAY A E STREET, SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone S. B. 1061.

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!

----------— 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 sėmiau ir dabar yra kad patarnavus Lietu
viams sąžiningai ir greitai. -
PUSE 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:

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

A. Ivaškevičius, Prez. Adv. F. J. Bagočitrs Sek. P. Čaplikas, Kas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC STATĖS FINANCE CORPORATION

(Inkorporuota, Mass. Valstijoje)

CAPITAL STOCK $100.000.00
Ši korporacija likosi sutverta geresniam aprūpinimui 

keliaujančių-Lietuvon Lietuvių reikalų.

PARDUODAM tAIVAKORTES, SIUNČIAM PINIGUS 
Į LIETUVĄ.

LIETUVIAI IŠVAŽIAV? ® UŽSISAKĘ VIETAS ANT LAIVŲ 
« PAS .MUS.

■
BAL. 17, Laivas Manchuria.

Leonas Milinavičius 
/ Michael Coran — _ •

Real Estate Agentas 
Petras Markauskas 
Simonas Ruseckas 
Vincas Grigaliūnas

BAL. 24, Laivas. La Touraine.
Jonas Krisiunas 
K. Prospeliauskas

GEG. 8, Laivas Manchuria.
Jonas Kaupis
Petras Firavičius 
Kazimieras Budris 
Kazimieras Klimonskis 
Mikolas Petrauskas 
Izidorius Kudrevičius 
Pranas Gedraitis '' 
Viktoras Liutkas 
Ignacas Šimkus

GEG. 15, Laivas Finland.
Rafolas Daigins 
Leonas Barkauskas

GEG. 29, Laivas France.
Jonas Seba
Jonas Seba
Ona Sebienė
V.' Jablonskis
Jurgis Klimavičius 
Adomas Vaivadas 
S.. Urbonas
Kazys Kaupis
J. Jokubauskas

Liepos 7, Laivas New Amsterdam. 
Adv. F. J. Bagočius
A. K. Naveckas iš Norvvood,

Mass.
LIEPOS 31, Laivas Acquitania.

Komp. Mikas Petrauskas 
Garsus Solistas A. Sodeika 
Dr. Jonikaitis
K. Norkus, ex “Sandaros”

Red.
B. Juodris, Narys Progress

Shoe Mfg. Co.

BIRŽ. 5, Latras Kroonland.
Ramalda Tauteris
Antanas Pilvinis 
Andrius Venckus 
Vaclovas Venckus 
Ona Venckienė 
Antanas Paškevičius 
Antanas Tamošiūnas
Agota Tranavieiutė 
Katrina Tranavieiutė

BIRŽ. 7, Laivas La Loraine.
Kazys Dydas

BIRŽ. 10, Laivas La Touraine.
• Adomas Vasiliauskas 

Viktoras Vasiliauskas 
Edvardas Vasiliauskas 
Zofija Vasiliauskienė

BIRŽ. 10, Laivas Rotterdam.
Aptiekorius K. Šidlauskas 
su žm. Minija Šidlauskiene

BIRŽ. 19, Laivas Manchuria.
Dominikas Balčiūnas
Jurgis Šimkus
Jonas Čereška
Jonas Vėbra
Mikas Baronas
Krisius Naktinis
Stasys Dagys
Don Levine
Antanas Gudinąs 
Antanas Sideravičius
Martinas Čigas 
Liudvikas Guščiunas' 
Jonas Ulevičius.

RUG. 3, Laivas Caronia.
Pranas Milišiunas
Juozas Mačiukas

RUG. 14, Laivas Imperator.
.Juozas Nevinskas
Stasys Nevinskas 
Aleksandra Nevinskas 
Juozas Nevinskas 
Marė Nevinskaitė 
Viktoria Nevinskienė



DARBININKAS

imas, baimė, o dažnai net - Į jojo langus aiškiai tviksėjo.
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(Bus daugiau)'

Laimės Ieškojimas

V. Gudiene.

Lietuva didžiojo karo

•3?-

Adresas

r-

Savuosius daigtus per nieką laiko 
Svetima dulkė jiems perlu žiba. 
Tik susipranta tuomet po laiko, 
Kuomet praradus'liūdėsis gnybia.

Ant aukšto kalno buvo namelis, 
Tenai gyveno tūla šeimyna 
Ir jų vienturtis attgo vaikelis, 
Dienoms jam švietė saulutė gryna.

I

Leidos nuo kalno be jokios baimės v 
Ten kur palocius puikus stovėjo, 
Šviesi saulutė it ant nelaimės

Didis palocius ten pastatytas, 
Visoj puikybėj prieš jį stovėjo 
Ir koks gražumas dar nematytas 
Jamjam ak/se tik švystelėjo.

Nuo kalno matės palocius arti, 
Bet jį pasiekti gan ilgas kelias. 

-• Be kelio žengti, kelionė karti
Visokios žolės po kojoms velias.

Suklupęs kėlės, tolesniai ėjo. 
Mažas keleivis taip dasigavo. 
Arti paloeių kaip paregėjo 
Nusiminimas užviešaptavo.

Kartą išėjo jis iš namelio 
Kuomet saulutė giedriai žibėjo. 
Ir atsisuko jis link upelio 
Nebūtą daigtą ten paregėjo.

Viduj pelėdos tuoj suvekčiojo 
Ir keistu balsu jos sudejavo.

' Žaltys per sieną rturepečkojo 
Ir prie vaikučio tiesiog rungavo.

Linguodams galva jis sau kalbėjo 
“Mano namelis užvis gražiausis”. 
Ir kiek galėdams jijin skubėjo, 
Šiandien jam buvo jis mylimiausis.

metu.

Ir žingeidumas jame pakilo, 
Savo širdyje ėmė kalbėti: 
“Turiu dasiekti”, pats sau prabilo, 
“Ir tą gražybę aš paregėti’*

Jis ten pamatė mažą grįčiutę 
Su dviem langučiais, supuvę sienos. 
Stogas įlinkęs, visai žemutė, . 
Viduje dvokia puvėsis vienas.

Sušilęs bėgo neatsižvelgdams,
Į tą palocių vien tik žiūrėjo
Nuo tos grožybės pusiau net alpdams, 
Akmenų, pelkių neberegėjo.

Pats nesuprato kas atsitiko, 
Akims pradėjo jis netikėti. 
Krapštydams galvą ant savęs pyko 
Nebežinojo nei kas pradėti.

Jeigu mes norim laimingi būti — 
Kas yra mūsų gerbkim mylėkim. 
Tuokart nereiks mums liūdėsyj žūti 
Tiktai pavydo mes neturėkim.

Malonėkite siuntinėti “Dar
bininką” šiuo adresu:
Vardas Pav.   ................-
• 4 X • • • • ••••• ••••

Kairias r...............................—
Paštas ........... .'............ ....
Apskritis ........................ .. —

LITHUANIA.
'į Vardas Pav. .. . ................... ..

Stiklai iš tolo lyg sidabriniai 
Kūdikio sielą žavėt žavėjo. 
Ruožais atspindi it deimantiniai, z 
Atsižiūrėti jis negalėjo.

Ir taip žiūrėjo per visą dieną 
Galvojo naktį iki pat ryto 
Ir jojo mintis vis buvo viena, 
Pakol vėl saulė žydriai prašvito.

Nieko indomaus, kad rytą neperge
riausiai jautėsi, bet tas jam nei kiek ne
kenkė paieškoti Sorės ir dienos alumis pri
sistebėti savo nakties svajonių karalaitei.

Pasveikino jį širdingai linksmu nusi
šypsojimu ir pradėjo paprastą čiauškučio 
p-usaką, kurioje iš pripratimo Gurgaitis vei
kliai, godžiai pritardamas stengėsi įtikti 
senovės skaisčiosios Rocheles anūkės ainių... 
ainei... • ’ •

Sorė pasergėjusi kad Jonas kaip tai 
dimnai persimainęs,. į jį atidžiau įsižiūrė
jo. — - -

— Kas tamistai šiandien, kad taip nu
blankęs ?

— Daug kalbėt. Mąsčiau apie tamistą. 
Sorė staiga surimtėjo.
— Tai blogai, tai labai blogai. Tamis-

-ta apie manę nemąstyk. Po poros dienų 
tamista eisi savo keliais, o aš savo, tai kam 
čia dar ir į galvą imti ? Tamista mane juk 
suprantate ? Kam tas ? Aš esu gera žydel- 
kaitė, tamista esate geras žmogus. Aš ta
mistą labai pamėgau ir geriau, kad ta ke
lionė jau užsibaigia. Tamista žinai: kas iš 
akių, tas iš minties. '

Kalbėjo taip greitai į aslą akis nulei
dusi, o jos krūtinė greitai alsuodama kilno
josi. '

Gurgaičiui į galvą brukosi įvairiausios 
mintys. Norėjo mergaitei pasakyt, pasa
kyt daug, labai daug, bet kaip tai sumišo 
ir neįstengė nė lūpų praverti.

Tiktai paėmęs ją už rankos karštai, | 
jautriai rankelę suspaudė.

Sorė nubalo ir steigėsi ranką paliuo- 
suoti-ištraukti. Matomai ir jinai meilijo 
pasakyti ką daugiau, bet lik pabūgo, kad 

- kiekvienas žodis toje valandėlėje bus per
daug bereikalinga, lūputes suspaudė, pri
kando ir tik Joneliui į akis pažvelgė.

Jis sutiko tą žvilgsnį ir jos ranką pa
leido.

— Tamistos tiesa—tyliai tarė.
O skaisčioji saulutė taip stebuklingai 

maudėsi savo šviesių spindulių lūžtančiais 
bangose galais vos palytėdama jūrių vande
nyno melsvai-žalsvą paviršių ir su jų gai
vališku judėjimu žaisdama. Baltos jūrių 
žuvėdros .būriais nuo pakraščių atlėkė lai
vą pasitikti ir viršuj vandenyno laisvai sau 
skrajojo.

Apie Jonelį grūdosi būrelis varguolių 
žmonelių, keleivių, iš kurių kiekvienas su 
savimi nešėsi savo vargus, nelaimes ir viltį 
į geresnę ateitį.

Apie tai valandėlę pamąstęs pamiršo 
net savo likimą.

Galvojo šiaip, galvojo taip, anaip ir 
dar kitaip, bet galių galiausia priėjo prie 
šitokios švados: -

Žydelkaitė turi teisybę—ką-gi as su ja 
o jinai su manim veiktume... Tegul ją kur 
šimts keturiolika pypkių cibukų su jos vi
su gražumėliu, proteliu ir skaisčiaja kum
pąją, ilgąją Izraelio nosia.

Daugiaus nepaveižejo į šalį žydelkaitės 
ir labai nudžiugo kuomet anksti rytą, se
kančią dieną išvydo augštuosius debesių ar
dytojus — New Yorko mūrus — Ameriką.

Kas tik gyvas, grūdosi ant viršaus lai
vo, kad atsikvėpti Amerikos oru.

Kaikurie pasipuošė, kaip ant didelės 
šventės, kad gerai pasirodžius imigracijos 
viršininkams.

Ypač gražiai išsirėdė žydai. Nekurie 
iš jų į švarkų atlapus įsisegė amerikoniškas 
veliavukes, o tie, kurie jau antru kartu va
žiavo per didžiąją balą staiga pamiršo savo 
žydiškumą ir ėmė savo jausmus išreikšti 
kalba beveik bent kiek panašia net ir į ang
lišką.

Prasidėjo būtinos apeigos—Amerikos 
čyščius. , '

Pirmiausia laivą pasitiko valtis su gy
dytojais, toliaus su laikraštininkais, uos
tančiais ar nėra kokio žingeidaus ar indo- 
mesnio pasažieriaus, galiausia milžiną gar
laivį maži buksirai—laivų vilkikai privilko 
prie uosto prieplaukos kurioje išsėdo paša- 
žieriai važiavusieji pirmąja ir antrąja kle- 
sa. Likusieji nuvežta ant garsios ašarų pa
kalnės, ant salos Eitis Island, į “kašlegar- 
nę”.

Milžiniška bizantiko stvliuje trioba, iš 
visų pusių apsemta vandeniu, praryjo būrį 
imigrantų. įsibauginusių, nedrąsių, neži-

karidoriais padirbtais ir perdarinėtais ka- 
markų kamarkomis iš geležinių krotų, var
tų vartelių...

. Gurgaitukui niekuomet drąsos nesto- 
kavo, bet toji vieta net ir jo stipriems dirk- 
sniams buvo perbaisi. Pažiūrėjo į savo 
draugus ir ieškojo bene ras bent vieną vei
dą natūralūs išvaizdos. Nerado. Visur iš
gąstis, nusir 
akyse ašaros.

Ypač moteriškosios atsižymi neapsako
mu dirksnių susierzinimu. Nematyt to su
sierzinimo tik pas tas, kurios glaudžia prie 
savęs verkiančius išsigandusius savo kūdi
kius. Kiekviena laukimo valanda dar la- 
biaus erzina žmonių dirksnius. Vaikų 
verksmą ir motinų balsus , laiks nuo laiko 
pergali juodų ir baltų užveizdų balsai, ku
rie stato į eiles ir tvarko imigrantus kad 
nesigrūstų, nelyginant kaip avių kaimenė.

Gurgaitis dar kartą pervedė akimis per 
tą susikrušusią minią ir pamanė, kad vi
duramžių tepliorius, tepliodamas “Pasku
tinį Teismą tūkstančius paveikslų pra
keiktųjų kančių išreiškimui toje minioje 
rastų. \- į

Uhl.. baisu...
Galiausia iš eilės priėjo ir jisai prie 

daktarų. Apžiūrinėja jį iš visų pusių, iš
verčia blakstienas, žiūri į akis ir stumia į 
didelę salę papuoštą didelėmis Suvienytų 
Valstijų vėliavomis.

Nekuriuos daktarų pagelbininkai ženk
lina žalia kreida į pečius. Tie neįleidžiami 
kartu su visais, bet sukemšama į viršminė- 
tas vielų tinklų kamaraitės kaip į klėtkas, 
kur laukia tam tikru daktarų ištirimo.

Oi! kiek tenai verksmo ir nusimina
mo.. .

Tarnas jį nuvedė prie vieno staliuko, 
kur sėdėjo valdininkai mokanti lietuviškai.

Pradėjo klausinėti:'
— Kaip vadinies?
— Kiek turi-metųt
— Kiek turi pinigų ?
— Ką Amerikoje veiksi ?
Dar valdininkas, lygai taip kaip Lie

tuvoje čigonas kumelę apčiupinėjo jo rau- 
menius ir .pripažino kad vertas yra įleisti 
į laisvės šalį.

Kartu su kitais imigrantais keltu per
plaukė upę ir pateko į smirdančią, nešva
rią miesto dalį, į tamsias gatves, pagražin
tas vien baisiu ūžimu ir žvangėjimu augšto- 
jo gelžkelio. Nešdamas ant pečių savo skry
nelę ėjo kur kojos nešė, kur akys vedė, bet 
ėjo drąsiai.

Niekas jo nelaukė, nieko nepažinojo, 
angliškai nemokėjo, bet kas tau iškarto a- 
pie tokias smulkmenas, apie tokius mažmo
žius galvos. .. -

Pirmas dalykas tai užmaryt kirminu- 
ką, pavalgyt ir išgerti, o toliaus ir nakvy
nę pasiieškoti... Smuklėje užkando ir išsi- 
gėrė, susiradęs kotelį užsimokėjo už nakvy
nę. Atsigulė ir tik dabar pradėjo mąstyti 
ir galvoti kas bus daryti toliaus... Pinigų 
visai-mažai teturėjo... bet darbo nebijojo.

F. V.

Ne savo balsu suklyko vaikas
Ir kiek tik drūtas jis bėgt pradėjo. 

' Jeigu aš šiuokart išliksiu sveikas, 
Daugiaus'neb’grįšiu, sau prižadėjo.

e-Pabėgęs varsną atsipeikėjo, 
Nurimęs ėmė lėtai žingsniuoti. 
Staiga akyse jam sublizgėjo.
Tarė: “Ar vėl aš imsiu sapnuoti”: _

Spinduliai saulės ant kalno krito — 
Tėvo namelis ėmė blizgėti.
Liūdnam keleiviui veidas nušvito, 
Vaikiškai ėmė jis šokinėti.

* • - *

Nekurie žmonės taip pasielgia — 
Kas yra jųjų jiems nepatinka.
Į svetimuosius taip godžiai žvelgia, 
Bet tuomet sunkiai jie apsirinka.

« •
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LIETUVIAI TĖMYKiT!
Atsidarė naujas lietuviškas kre

mas po numeriu 424 E. South St, 
Wilkes-Barre, Pa., netoli lietuviš
kos šv. Trejybes bažnyčios, tik 
keletas žingsnių nuo vietos kur 
stovi sena bažnyčia. Kreme už
laikoma lietuviškų (kr a javų) 
škaplierių, rožančių, įvairių me- 
dalikelių, lietuviškų maldaknygių 
ir taijf visokių religiškų daiktų.

- AGOTA SMILGIENĖ,
Savininkė,

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

Teveli, matute, auginot sūnelį, 
Manėt, jog nuklosit jiems laimingą kelią.

Dievo surėdyme visai kitaip stojos
Iš laimės ir džiaugsmo vien ašaros klojos. 

Skirkitės sūneliai nuo savo tėvelių,.
Reiks jums iškeliauti nelaimingu keliu.

Sveikinos tėvelis'ir gailiai dūsavo,
Broliai ir seselės verkdami dejavo. 

Moterys alpdamos, vyrus apgailėjo,
Vyras duodams ranką, žodžių neturėjo. 

Kqkia tai valanda, kas gal apsakyti
Ir keno čia ranka galės aprašyti.

Nevieną tėvelį, kaip spiečius bitelių - 
Apstojo aplinkui mažučių vaikelių.

Koks ten buvo šauksmas, tolimi girdėjo, - 
Kad į karo lauką tėvelįTvdėjo.

Užbaubė anuotos kai varpai pragaro 
Ir visas linksmybes Lietuvai uždaro.

Lietuva, tu brangLmųsų žemelė 
Jau per tave teka kraujo upeliai.

Mūsų brolelių ir mylimųjų
.. Ir tikrų genčių mūsų senųjų. 
''"Nevienam ant galvos jau ir pfeukai stoja 

Kaip mus brolių kaulai po orą lakioja.
Vienam gal koją, kitam ranką traukia, 

Nelaimingi broliai karo lauke šaukia:
Matute, tėveli, nors vandens lašelį, 

Gydyk mano žaizdas ant karo laukelio.
Neturiu savųjįj aplinkui stovėti, 

Anei paduškėlės po galvele dėti.
Kraujo purvvnėlis aplinkui stovėjo, 

Pilką akmenėlį po galvele dėjo.
Ir brolių lavonais aplink apguldytas, 

Tai vietoj gėlelių yra apkaišytas.
Lietuva, Lietuva, kur yr’ tavo sūnus? 

Miškuos’ vandenynuos’ pūva jųjįj kūnai.
Ir kur nelaisvėn patekę mūs broliai 

Yra kankyti be jokios malonės.
Rankos ir kojos ir visi sutinę, 

Jau silpnas kvapas randasi krūtinėj.
Rodos nė pragars jau taip nekankina, 

Kaip mūs belaisvius nelaisvėj vargina.
Nevienam teko anuos paregėti

Kur be ašarų negali žiūrėti.
Ne tik karo lauke ir mūsų laukeliuos 

Jau anuotas matėm net savo nameliuos.
Atlėkė granatos ir atgriaumojo 

Kai baisus liūtas rodos išsižiojo.
Šalę mūs trūksta baisios granatos, 

Kokia čia baimė tuo kartu matos.
Visi pradėjo gailiai raudotis, 

Kiti į žemę lindo kavotis.
Pakol nuo amžių' Lietuva stovėjo 

Da tokios baimės nieks neturėjo.
Rodos, kad ir žemė atsivėrus rytų, 

Jau didesnės baimės tik nesidarytų.
Nuo baisių granatų puikūs mūrai griūva, 

Visi mūsų turtai ir gėrybės žūva.
Nevienas netekęs pastogės nei vietos, 

Eik žmogau ieškoti sau duonos po svietą.
Per laukus vedas su pulkais vaikelių, • 

O per ašaras nemato sau kebo.
Netekęs namelių, turtų nei gerybės
. Eik žmogau ieškoti dabar sau ramybės. 
Kur dingo gerybės, kurias męs vartoj om 

Ir visi mūs turtai kur pasikavojo.
Grožybė Lietuvos kai rūdyt rūdyja, 

Karas kaip pragaras jos viską suryja.
Kur mūs gyvulėliai, kuriuos mes auginom, 

Taip maloniai glostėm, džiaugėmės, mai- 
[tinom.

Nors gana gynėm ašaras liedami 
Iš namų lydėjom-didžiai galiodami.

Sugrįžę krūvelėj sustoję raudojom. 
Rodos, kad kokį mylimą šarvojom.

Karas ant verksmo ašarų nežiūri 
Ir jokios meilės savyje neturi.

Kur mūsų javeliai ir rankų dirbiniai, 
' Kur dingo karietos, bričkos ir vežimai. 
Jau antri meteliai kai linksmų dienelių 

Neturim nė vieną, o verkiam kasdieną.
Gaha šaukęm, Dieve tvirtas ir gynėjau, 

Kur Tu pasidėjai mūsų geradėjau.
Ar-gi jau daleisi Lietuvai pražūti, 

Mums Tavo vaikeliams šaltuos kapuos
> ■ - [pūti.

Marija,- Marija gelbėk, Lietuvą,
Matai jau šiandie, jog ji visai žūva. 

Atsimyk Panele, nors ir nusidėjom,
Ale jau taip ilgai vargom ir kentėjom.

Nor šilkus ir auksus ant savęs dėfČjom, ’ 
Bet prie Tavęs viltį mes, Panele, dejom.

Tu negirdėjai tokio meldimo, 
Neišklausei mūsų gailaus prašymo.

Šiandie jau viską esam pasidėję, ’ .
Puolam prie Tavęs mūsų geradėja.

Žiūrėk ką kenčįam ir kaip vaitojam 
Puolę vaikeliai ,po tavo kojom.

Matai, nubodo jau mums kentėti, 
'O prie ko galim mes viltį dėti,

Jei ne prie Tavęs Užtarytoja. 
Visos Lietuvos būk gelbėtoja. .

Pranė Endriukaitytė
Sintautai.

“DARBININKAS"
LIETUVON.

Kas nešiko 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 skaitančia 
pasiklausyti.

“Darbininko” administrar 
.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 ‘ f 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 anksčiaus 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, Amerikoje 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. z

Padaryk džiaugsmą savo gi
minėms arba pažįstamiem  ̂
užrašydamas “Darbininką”

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

Lietuva šalelė tu mūsų gražiausia
• Ir visam pasaulyj buvai garbingiausia.
• Visi žmonių luomai tave garbavojo,

Eiles ir daineles apie tave klojo. 
Kožno noras mėgo čia nors paviešėti, 

Kuris negalėjo nors'sapne regėti. 
Už auksą, deimantą labiau išaukštinta .

Buvai ik šio laiko Lietuva brangyta. 
Nors ir visą amžį apie ją rašyČia,

Ligfuvos grožybės bet neišsakyčia.
Jau dabar ne laikas yr’ Lietuvą gerbti, 

Jau atėjp. laikas gailiai ją apverkti. 
Akys aptemo ir kakta rasoja,

Iš kur imti žodžius kas Lietuvoj stojas. 
Kaip žaibo greitumas čia žinios atėjo, 

Kad jair mūs Lietuvoj karas prasidėjo, 
inė ir rankas nuleido 

ant veido.
Visi



LIETUVOS PREZIDEN
ATSTOTASCHICAGO JLL,

THE CHESNUL
SHOE MFG. CO

BENDROVES

CHICAGO, ILL.

Valdyba.

HARfclSON, N. J.

14-tame aps?
31 atstovai 

suvažiavime

prašome 
tuomi.

Taip-gi 
skelbsime 
kuomet 
vėl.

LDS. 37 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 13 d. birželio. Kvie
čiame visus narius koskaitlingiau- 
šia ateiti.

LDS. 20 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 13 d. bir
želio, tuojaus po pamaldi^ šv. Mi- 
kolo parapijos svetainėje 1644 
Wabansia Avė. Kviečiame visus 
narius ateiti.

Labai dažnai kuopų raštininkai 
pamiršta nariui priminti užsimo
kėti į Streikierių Fondą.

Todėl primename, kad visi na
riai privalo mokėti į Streikierių 
Fondą 25c. į metus. Neužsimokė
ję skaitysis suspenduotais.

št. — Jonas Glineckis, 
lver St., S. B.
it. — M. Brikaitė, 
le St., S. B.
Andr. Naudžiū as,

ink siuntinėjimo organo su 
spenduotiems nariams.

nuo dabar visuomet 
suspenduotus narius ir 

užsimokės paskelbsime

LDS. 29 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, 12 d. birže
lio Šv. Antano parapijos svetainė
je, Cicero, III. Visi nariai malo- 
nėsise susirinkti ir naujų atsives
ti.

Praeitame subatos numeryje 
tarpe suspenduotų narių per ne
apsižiūrėjimą paskelbta keletas 
pilnai užsimokėjusių. Todėl atsi- 

gerbiamųjų neįsižeisti

gi šelpiant nereikia laukti 
kol kas atsišauks, o jų. rei
kia ieškoti. Tikrai prakil
niam jaunikaičiui, o ypač 
merginai drovu yra prašyti 
visuomeniškos paramos mo
kslus eiti

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

Tam nereik aukų! Priešingai ant pinigų įdėtų tokiam reikalui galima 
tikėtis didelių nuošimčių. , ‘ ■

Tą viską galima atsiekti per The Chesnul Shoe Mfg. Co. (Čeverykų išdir
by stės Bendrovė).

Todėl kad čeverykų fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia.
Todėl kad ją yra lengviausiai įsteigti ir vesti. v

• Todėl kad su mažiausiai kapitalo galima pradėti.
Todėl kad duos daugiausiai pelningų darbų darbininkAngs,
Todėl kad atneš geriausį nuošimtį ant įdėtų pinigų šėrininkams-savinin- 

kams. • '
Tai ko laukti! Reik pradėti tuojaus!* O pradėti lengva, nes reik prisi

dėti tik su dešimčia dolerių arba daugiaus 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!
Kiekvienas šėras turi balsą. ' f
Galima pirkti ir vieną šėra tik už $10 dolerių arba daugiau.
Siunčiant pinigus arba norint informacijų adresuok: .

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks utarninke 8 d. bir
želio bažnytinėje salėje. Kviečia
me visus narius būtinai ateiti, nes 
turime svarbių reikalų.

Valdyba.

Geg. 29 d. š. m. du draugučiu 
P. Kamštis ir P. Mačiūnas sumušė 
galvas lietuvių saliūnininkui ir 
bartideriui.

Dabartiniu laiku gauname laiš
kų iš LDS. narių prašančių orga
ną “Darbiriųiką” vietoj jam siųs
ti į Lietuvą. Sulig L. D. S. bu
vusių Seimų nutarimo to padary
ti negalime be būsiančio seimo. 
Nutarimas seimo yra -toks:

“Kiekvienas LDS. narys priva
lo skaityti organą, kad žinojus 
kas organizacijoje veikiama, iš
skyrus narius šeimynoje, kaip 
tai: tėvas, motina ir vaikai”.

LDS. Centro Sekr.
A. F. Kneižis.

BRIGHTOlf, MASS. 
A. f A.

Nedėlioj, gegužio 30 d. anksti 
iš ryto mirė Felicijoną Talaliutė, 
15 metų amžiaus. Žiemą buvo 
baisiai prasišaldžiusi ir nu» to lai
ko neatsitaisė. Buvo gerų tėvų 
gabi darbšti mergelė. Palaidota 
utarninke. Laidojo So. Bostono 
lietuvių graborius Akunevičius.

Prisisodino daug bulvių.
Daugelis Čionykščių lietuvių 

turi daržus. Tai vjsi turintieji to
kius daržus apdirbo, apsodino 
bulvėmis, salotomis ir kitokiomis 
daržovėmis.

Bonų prakalbos.
Birželio 13 d. Lietuvių salėje 

bus Lietuvos Laisvės Paskolos 
prakalbos. v

Pramogos.
Gegužio 29 d. Lietuvių koope

racijos salėje buvo Moterų Sąjun
gos kuopos pramoga. So. Bos
toniečiai vaidino veikalą “Be šu
lo”. Po vaidinimo buvo šokiai. 
Ant rytojaus toj pat salėj po pie
tų buvo kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo p. O. Jankienė, P. 
Gudas ir gerb. kun. K. Urbonavi
čius. Tą dieną Cambridge’iuj bu
vo vyskupo atsilankymas, tai di
džiuma žmonių nuvažiavo į Cam
bridge; todėl prakalbose nedaug 
žmonių tebuvo. s

Valdyba.

LDS. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioję, 13 d. birže
lio, tuojaus po sumos bažnytinė
je salėje, 41 Capitol Avė. Kvie
čiame visus narius ateiti. Taip
gi atsiveskite naujų.

Valdyba.

Gerbiamosios:—
Moterų Sąjungos veikimas bus 

pasekmingesnis, jeigu jisai bus 
centralizuotas, o tą atsieksime, 
sustiprindamos savo apskričius. 
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 kup-' 
pos ir jas palikti nesuorganizuo
tas į apskritį būtų tikra nuodė
mė prieš mūsų brangią organi
zaciją. To tikslo įvykinimui, t. y.



MONTELLO, MASS.

READING, MASS., 20 AKERIŲ.
20 akerių išviso; namas 12 kambariu su vėliau
sios mados įtaisais, banv dėl 5 karvių ir dėl 2 
arklių, 2 karam garadžius ir vištinyčia dėl 500 
vištų ir visokių vaisinių medžių ir uogų yra 
ikvaliai. Prekė $12,000.

SHAROJi, MASS., 50 AKERIŲ.
50 akerįų išviso: 35 akeriai miško, o 15 akerių 
dirbamos žemės; 8 kambarių namas, didelis 
tvartas; dėl 15 mašinų, vaisinių medžių, višti
nyčia, 1000 cordų malkos, be jokių įrankių ir 
gyvulių; morgičius $1,500. Prekė $4-,500. RANDOLPH, MASS., 50 AKERIŲ.

50 akerių išviso ir visa išdirbta, netoli nuo vieš
kelio ir 1| mylios nuo bažnyčios, mokyklos ir 
krautuvių; namas 8 kambarių ir labai gerai 
užlaikyta: visi ūkės įrankiai, 1 arklys, 2 karvės; 
15 vaisinių medžių ir 15 ančių ir visokių uogų 
ira ikvaliai. Prekė $6,600.

SUDBURV, MASS., 100 AKERIŲ.
100 akerių išviso: 30 akerių dirbamos žemės, 
lygi žemė be akmenų, su mašina išdirbta, dide
lis namas ant 10 kambarių, tvartas 72x40, taip- 
pat mažesnis tvartas, vištinyčia, pieninė, ik
valiai malkos ir vandenio, gražiausia šieno far
ma Sudbury, be gyvulių. Prekė $14.000.

MILLIS, MASS., 25 AKERIAI.
25 akeriai, taip-pat ganyla ir dirbamos žemės;
1 akeris apsėtas avižom, didelis sodnas vaisi
nių medžių, visi įrankiai dėl farmos, 4 karvės, 
,25 vištos, tvartas, 7 kambarių namas, morgi
čius $2,500. Prekė $4,200.

ENFIELD, N. H., 65 AKERIAI.
65 akeriai žemės: pusė miško, yra išdirbtos že
mės; vaisinių medžių sodnas; didelis tvartas; 
upė, kur galima uždirbti nuo 10 iki 15 dol. nuo 
laivelių; pusė mylios iki bažnyčių, mokyklų, 
krautvių; 5 mylios nuo gelžkelio stoties.

LUNENBURG, MASS, 63 AKERIAI. 
63 akeriai išviso; taip-pat medžių, ganykla, 
sodnas, 60 vaisinių medžių, 10 karvių, 2 ark
liai, kvartas dėl vežimo, žemė visa ištaisyta, 
3 šuliniai: 1 į tvartų, antras į namų, kitas už 
namo; labai daili vištinyčia, visi įtaisai name, 
kiaulių tvartas; 20 minutų nuo miesto, karų, 
bažnyčių, mokyklų. Prekė $12.000.

LANCASTER, MASS., 16 AKERIŲ.
16 akerių išviso, taip-uat medžių ir dirbamos 
žemės, vaisinių medžių; 10 kambarių namas 
su visais įtaisais, piazas, vištinyčia ir tvartas;
12 mylių nuo Worcester ir Fitehburg; 35 myl. 
nuo Bostono; myl. nuo Clintono. Prekė $6,- 
000.

WALPOLE, MASS., 34 AKERIAI.
34 akeriai dirbamos žemės, miško ganyklos ir 
tt.; 8 kambarių namas, didelis tvartas, obuolių 
sodnas, vaisinių medžių, visi įrankiai dėl far
mos; 1 mylia nuo gelžkelio stoties, karų, mo
kyklų; 20 mylių nuo Bostono. Prekė $3,000.

PLYMOUTH, MASS. 50 AKERIŲ.
50 akerių iš viso: 20 akerių išdirbtos žemės, 
12 akerių uogyno, namas deleį visokių daiktų 
sudėjimo, namas 10 kambarių ir 5 atdari pe
čiai, banė 40x50, 3 vištinyčios, kur galima su- 
talpint 12,000 vištų; kvoderis mylios nuo sto
tas, visokių vaisių medžių ir 5 tūkstančiai 
grėpsų. Prekė $4,500. < - *

N. MEDDLEBORO, MASS., 82 AKERIAI.
82 akeriai žemė, visa lygi ir dirbama; pripjau
na apie 60 tonų šieno; dvi geros stubos: viena 
su 9 kambariais, visi įtaisai, kambarys dėl pa- 
sidėjimo, pieninyčia, su elektrikais, ir tvartas, 
karvių tvartas; 30 mylių nuo Bostono, netoli 
bažnyčios, mokyklos, 2 mylios nuo gelžkelio 
stoties; viskas su įrankiais. Prekė $14,000.

Geriausia farma ir biznis yra išdirbtas per 8 
metus. Pardavinėjant pienų padaro' gerų gy
venimų ir uždirba didelį pinigų, turi daugiaus 
kaip 200 kostum^ęių, kurie pieną ima kvorto
mis ir visi lietuviai. Namas naujai šitaisytae 
8 kambarių; 2 didelės banios, 1 vištinyčia ir la
bai gražus sodnas ir geras ardlis; keletas veži
mų ir apie 19 karvių, žodžiu sakant, geriau
siame padėjime ir galit patys pamatyt kada tik 
norit? Prekė $7,5,00.

PLANVILLE, MASS., 100 AKERIŲ.
100 iš viso: 2 akeriai ganyklos, o kiti Viši gi
rios, kur galima daug pinigo padaryt; namas 
su 11 kambarių, galima gyvent 2 šeimynom ir 
vanduo yra viduje; namas pirmos klesos; 25 
mylios nuo Bostono. Prekė $5,000.

CONCORD, MASS. 9 AKERIAI.
9 akeriai išviso: 1 miško, 1 ganyklos ir 7 dirba
mos žemės; 3 mylios nuo treinų, karų; 2 my
lios į E. Acton ir Carlisle depot; 1 akeris že- 
meuogių, 55 abelys: “Baldvins”, “Russets” 
ir “Pippins”, asparagus; 4 vištinyčios, tvar
tas dėl arklio, 2 karvių ir vežimo; visi ūkės į- 
rankiai; 8 kambarių namas: 5 kambariai ant 
pirmo, o 3 ant antro, geras skiepas, kambarys 
dėl pasidėjimo; telefonas, kamoda vertės $200; 
karšto vandenio boileris. Prekė $3,500/

NORTHBOROUGH, MASS., 36 AKERIAI.
36 akeriai iš viso: susideda iš ganyklos ir girios 
ir dirbamos žemės; namas 8 kambarių su visais 
įtaisais; banė 34x40; taip-pat vištinyčia ir visi 
ūkės įrankiai. 35 mylios nuo' Bostono. Parsi
duoda su viskuo, išskyrus fomičius. . *

READING, MASS., 36 AKERIAI
36 skėriai išviso. 35 obolinių medžių, 9 kam
barių namas, didelis tvartas, vištinyčia ir šan- 
tės, miesto vanduo. Morgičius $2.000. Prekė 
$7,500.

WILMINGTON, MASS., 17 AKERIŲ.
17 akerių geros išdirbtos žemės ant abiejų šonų. 
Gražus namas ant 8 kambarių, K atdari pečiai, 
piazas ant 3 šonų namo, dubeltavi langį per vi
sų nmų, šiltas vanduo, 2 šuliniai, nauja višti
nyčia dėl 100 vištų, karvelių tvartas ir didelis 
tvartas; lį mylios nuo gelžEelio stoties. Pre
kė $7,000.

DIDŽIAUSIAS POOL-ROOMIS 
su dešimt stalų. Biznis labai gerai eina. Lie« 
tuvių apgyventoj vietoj. Saviųinkas turi ko- 
greičiausiai parduoti ir važiuot Lietuvon. Kas 
norit gerai pinigų uždirbt, nepraleiskit geros 
progos. Delei platesnių informacijų, kreipki- 
tės-prie mūsų agentūros:



DARBININKAS

D. L. K. KEISTUČIO DRJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

Gauti pinigai.

LIETUVOS RAUDONOJO KRY
ŽIAUS REH8JŲ KAM- 

. PRUS.

UŽSISAKYKITE.
Kadangi daug važiuoja į Lietuvą 

ir sunku yra gauti vietą aąt laivą, 
tai mes išanksto užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar gausite- 
vietą ant šią laivą:
LIEPOS 3 d. “Adriatie” dėl 5 vyrą 
LIEPOS 17 d. “Laptand” dėl 5 vyrą 
RUGPJ. 14 d. “Mongolia” dėl 10 vyrą 
RUGPJ. 14 d. “Imperator” dėl 10 vyrą 
RŪGS. 1 d. “Royal George” dėl 5 vyr.

Tie vis plaukia I Hamburgą. Norin
tieji važiuoti per Frandją gali gauti 
vietos bile kada.

Siųsdami užsakymus prisląskite ant 
rankos $20.00.

Lietuvių Prekybos 
Bendravę,

J. 8. Tautilaa.

Per vargą j laimę.

Kaniūkų sodžiuje gyveno pa
vyzdingas ūkininkas, kuris valdė 
šešioliką dešimtinių žemės 4r tu
rėjo keturis sūnus. Jam numirus 
jo sūnai pasidalino gyvenimą. 
Petrui antrąjam sūnui teko ke
turios dešimtinės prie mųsko.

Petras- įsikūręs mažą medinę 
grinčią tvartą ir daržinę; vedęs 
jauną moterį, pradėjo savaran
kiai gyventi. O kiti trys J*etro 
broliai pardavę savo dalis iškelia
vo į Ameriką.

Petrams buvo sunku gyventi, 
kadangi teturėjo maža žemes ir 
ta pati nebuvo visa dirbama. Di
delis miškas ant dviejų dešimti-; 
nių dar tebšlamėjo; todėl labai 
sunku buvo juodviem iš tos vie
nos žemės pragyventi. Ir dar be 
to, kas metai reikėjo išmokėti 
valdžiai dvidešimts rublių įvairių 
mokesčių. Petrai buvo darbštūs 
ir prie darbo savęs nesigailėdavo; 
dirbo abu dieną naktį, kad tik 
kaip nors sutaupius keletą ska
tikų, dėl tos dienos, kuomet gims 
jų laukiamas kūdikis.

Žiemos metu, Petras eidavo 
dienomis miškan, laidyti ir pjau
styti medžių. Mokėt gaudavo nuo 
sieksnio dvidešimts kapeikų. To
dėl Petras dirbo greitai kaip ga
lėdamas kad tik daugiau sieksnių 
sudarius ir daugiau pinigų uždir
bus. Vakarais gi prie balanos 
šviesos abudu su moterim iki vė
lybai nakčiai dirbdavo. Petras 
dirbdavo kasės, kibirus, grėblius 
ir kitus ūkiui reikalingus įran
kius, kuriuos atėjus pavasariui, 
mugės dienomis veždavo į arti- 
miausį miestą Jurbarką ir ten 
parduodavę, ūkininkams. Jo mo
teris Ona verpdavo ir megzdavo 
įvairius mezginius, dėl turtingų 
ūkininkių. Pavasario, vasaros,ir 
rudens metu juodu dienomis dirb
davo kitų ūkininkų laukus; o sa
vo sklypelį lauko vakarais prie 
mėnulio šviesos apdirbdavo. Ir 
taip prabėgus metams, jau Petrai 
turėjo susitaupę keletą skatikų. 
Džiaugėsi ir manė sulauksią ge
resnių laikų. ’ : ; —

Žiemai atėjus Petras, vėl eina 
'miškan, medžių pjaustytu.

Vieną vakarą parėjęs iš miško 
rado gimusį sūnų iš ko labai 
džiaugėsi. Už savaitės laiko pa
krikštijo vardu Juozas, ir su
kvietęs kaimynus surengė gerą 
puotą. Kūmai buvo turtingi be
vaikiai ūkininkai. Visi svečiai 
linksminosi ir užgerdami už svei
katą Petro sūnaus linkėjo laimin
gai augti ir būti geru žmogum. 
Užsigėrę svečiai pradėjo linksmai 
kalbėtis ir juokauti, ir taip lai
kas netruko prabėgti. Laikrodis 
išmušė dešimtą valandą vakaro. 

I — Jau vėlus laikas, reikia eiti 
•namo — vienas iš svečių pareiškė 
ir atsikėlė eitų, bet antras tuoj 
sudraudė, esą negalima eiti iki 
dvyliką neišmuš. ,

— Baltrau, ar vis dar tiki vi
sokioms pasakoms? — trečias pa
klausė.

— Aš netikiu pasakoms, bet ti
kiu-ką esu matęs; jei nori, tai ir 
papasakosiu, ką mačiau Piaunyj 
ir Vilkynėj.

— Papasakok! papasakok! — 
visi suriko.

Ale klausykite!.. Pereitą 
rudenį pag Denskį kūlėme javus 
iki gerų išvakarių; iki pavalgėme 
vakarienę, pasiekė vienuolikta 
valanda. O lauke buvo taip tam
su, kad ir su pirštu į akį būt dfi- 
rę ir tai būčiau nematęs kas. Už- 
sėdau ant arklio ir joju tiesiai per 
piaunį namo, tik arklys stapt, 
prunkšti prunkšt! nei iš vietos. 
Mano plaukai, net pasistojo ant 
galvos. Persižegnojau ir su pan
čiu sudrožiau arkliui per šoną, 
bet-arklys trypė ant vietos. Ta
da pasukau į šalį ir arklys šokd 
bėgti; tuom kartu, nujaučiau lyg 
pelų maišas šlamštelėjo pro ark
lį. O antrą kartą, dvyliktoj va
landoj ėjau pro vilkynę ir pama
čiau juodą katę priešais ateinant, 
aš sustojau, surikau, pui! ma
niau, kad bėgs, bet ji nebėgo, tik 
pradėjo augti didyn. Aš visas nu
tirpau, nei iš vietos negalėjau pa
sijudinti. Pasidaręs didelis* juo
das . kamuolys nusidriekė link 
pirkios ir liuokt per langą į vi
dų įšoko.

Vilkas atsidomėjęs, kad jis mo
kine Panuškos berniuką pagan- 
dyti Baltrų, ėmė juoktis ir pa- 
k'.snsė: .

— Ar žinai Baltrau, ką tu ma
tei?

— Na, o ką?
— O-gi Januškos berniuką ir 

mano šunį.
Visi, net susiriesdami pradėjo 

juoktis iš Baltraus tokio bailu-_ 
mo. ’■>

Na, na juokitės, tegul bus 
ir taip, bet Kartupyj, tai tikrai 
vaidinasi! .

—-Ten ir aš mačiau — patvir- 
i tino Jbnas.

— Tai pasakyk, pasakyk ką 
matei — daug balsų pasigirdo.

— Kartą, išvažiavau iš Jur
barko, saulei nusileidus; kelias 
buvo prastas, negalėjau greitai 
pavažiuoti. Iki atvažiavau į Šili
nę pasiekė dešimta valanda, čia 
pusvalandį daviau arkliams pa
silsėti ir pats įsigėręs ant drąsos 
leidausi link namų. Naktis'bu-, 
vo graži ir nešalta. Pilnas mė
nulis skaisčiai švietė, o aplinkui 
viešpatavo didžiausia tyla, tik at
balsis arklių kanopų ir ratų dūz
gėjimo lėkė šlaitu.' Man į mintį 
atėjo, sena, mano tėvuko pasa
ka, apit Kartupį, kurią jis man 
mažam pasakojo. — Esą labai 
senai, vieną kartą vyrai ir mergi
nos šienavę lanką, Panemunėj. 
Pusiaudienyje visi ratu susėdę 
valgytų pietų, bet vienai mergi
nai bevalgant, nelaimė atsitikus 
ir iš sarmatos nubėgusi į šlaitą 
Netoli tekančio upelio ir pasiko- 
rusi. Ir nuo tada ėmę vadinti tą 
upelį Kartupiu. Da ir dabar esą, 
kaip kada žmonės mato paną, tai- 
vokietuką vaikščiojant keliu. Ir 
kas važiuoja, prašą pavėžėti. Aš 
ir maniau, kad ir man kas nepa
sirodytų; lyg biškutį pradėjau 
baimintis, bet tuoj vėl susirami
nau, kadangi buvo šviesu kaip 
diena. Arkliai bėgo maža risčia, 
o aš net snausti pradėjau; tik pa
jutau, kuomet ratai smarkiai su
bildėjo. Atidariau akis ir pama
čiau, kad jau per Kartupio tiltą 
pervažiavau. " Užsidegiau pypkę, 
kad snaudulį prašalinus ir ark
lius praginau greičiau bėgtų. Bet 
štai, už keleto sieksnių, priešais, 
šalyj kelio, pamačiau stovintį 
žmogų. Vadžias tvirtai suėmiau 
viena ranka, o kita už rungo lai
kiau. Maniau jei užpuls, ginsiąs. 
Privažiavau artyn, prašo pavėžė
ti. Paklausiau kur eina? Atsakė 
— Raudonės dvaran. Paliepiau 
sėsti. Įsisėdo_galan vežimo ir va
žiuoju; pavažiavau keletą vars
nų, nuo arklių ėmė rūkti, visi 
sušilo. Manau sau, na kas čia 
galėtų būti? Atsigręžiu atgal, 
žiūriu, nėra žmogaus ir abudu 
paskutiniai ratai nesisuka, pariš
ti Tada"supratau, kad buvo ne 
žmogus, bet velnias.

— A, aš žinau, kas tau parišo 
ratus! — Petras sušuko, juokda
masis. ~ 1 ■

— Q kas?
— O-gi Baltrų Jurgutis, jis 

man sakė tą padaręs.
Jonas iškarto nenorėjo tikėti, 

« bet pagalinus patikėjo ir užkeikęs 
Jurgutį, pareiškė: tikrai maniau, 
kad velnias ten buvo.

Motiejus, geras Jono bičiulis, 
nenorėdamas, kad iš Jono juokus 
krėstų, ūmai užminė kitą pasa
ką: Apie užburtus turtus, sako:

— Mano tėvas pasakojo, kad jo 
tėvo tėvukui, kartą er sapną pa
reiškęs kas tai, kad ten už Šili
nės šile esąs labai didelis didelis 
ąžuolas; po tuo ąžuolu žemėj e- 
sąs didelis, didelis varinis kati
las pinigų. Jam liepę važiuoti ir 
išsikasti tuos pinigus, bet nieka
da, kaip tik dvyliktoj valandoj 
nakties. Ir pareiškęs, kas nusi- 
duosią, kuomet eisiąs kastų, bet 
liepęs nebijoti, eiti drąsiai. Ant
rą naktį nuvažiavęs, pas minėtą 
šilą, apsistojęs pašilyj ir laukęs 
nekantriai tos valandos. Naktis 
buvusi tamsi ir rudens oras drėg
nas, neramus jį varginęs. Vė
jas švilpęs pro ąžuolų šakas ir 
krėtęs pageltusius lapus. Jam 
pabodo laukti; sušalęs, nuvargęs. 
Pagaliaus atėjusi dvylikta valan
da. Persižegnojęs, pasiėmęs lope
tą ir pamaži pradėjęs eitų link 
ąžuolo. Pažengęs keeltą žings
nių, išgirdęs lyg kas kerta. Su
stojęs klausęs, nieko negirdėjęs, 
be medžių-šlamėjimo. Vėl pradė
jęs eiti ir vėl ėmė kirsti, dar 
smarkiau, bet jau nestojęs, nes 
atsiminęs, pareikštus sapne per
sergėjimu, kad nebijoti. Ėmęs 
eiti geričiau, tada ėmė skambėti 
visas šilas ir rodėsi vis medžiai

neik, pražūsi — bet jis dar vis č- 
jęs ir jau buvęs netoli ąžuolo. 
Bet -pradėję įvairiais baisais šauk
ti ir keikti, kad rodėsi dangus 
grius ir žemė po kojų < atsivers. 
Baimė jį apėmusi, net kepurė nuo 

J galvos pasikėlusi. Pamąstęs sau: 
ma juos velniai tuos pinigus ir 
skvernus suėmęs leidęsis atgal. Į 
kelintą dieną, nuėjęs . po ąžuolu 
pažiūrėti ir radęs, tiktai didelę 
duobę, kurioje buvęs katilas su 
pinigais. Mat kas nors buvo drą
sus, nebijojo grąsinimų, nuėjo ir 
išsikasė^užburtą turtą.

Laikrodis išmušė dvyliktą va
landą.

— Vėlus laikas. Visi svečiai 
sujudo rengtis namo. Linksmai 
su Petrais atsisveikinę, kožnas 
sau parėjo namo. Petras ir-gi at
sigulė pasilsėti, nes rytoj jo lau
kė miške, sunkus darbas. Atsi
gulęs negalėjo ilgai užmigti. Jo 
galvoj kilo įvairūs klausimai, ku
riuos jam buvo sunku išrišti. Ji
sai mąstė, kaip toliau reiks gy
vent. Juk .Ona jau negalės dau
giau svetimiems dirbti; turės Juo
zuką auginti— Kol abu dirbo, ga
lėjo prasimaitinti ir keletą skati
kų sutaupinti, bet gi dabar jau 
ant jo vieno užgulė visa gyveni
mo našta. Kartais jis mąstė, kad 
jis yra nelaimingas, kad jam šis 
gyvenimas yra nuobodus ir ne
linksmas, vien, tiktai skausmais 
ir vargais išpintas. Petro gerk
lėj, kartu pasidarė ir tyluti, ty
liai, kaip medžio lapas užgautas 
šiaurės vėjo, sušnabždėjo: ver
čiau numirti, negu gyventi!.. O 
ne! ne! — nenoriu mirti, neno
rių!.. Noriu gyventi, su savo O- 
na ir kūdikiu.

Meilė ėmė viršų, audra sieloj 
aprimo. Dabar Petras, tik min- 
tyjo,"kaip padauginus uždarbį ir 
aprūpinus savo šeimyną. Ap
svarstęs nerado, kitos išeities, 
kaip tik ankščiau, eiti į mišką ir 
greičiau dirbti, kad daugiau siek
snių-padarius. Ir su ta mintimi, 
užmigo. -

Ryte ankščiau, negu paprastai, 
Petras pakilo ir pavalgęs pusry
čius, įsidėjęs sausos duonos ir 
cukraus mažą šmotelį į kišenių, 
išėjo ant visos dienos į mišką dir
bti.

Ona pasilikus namieje, apžiū
rėjo-galvijus ir savo mažą Juo
zuką. Saulei nusileidus, pradė
jus temti, išvirė vakarienę ir su 
kūdikiu ant rankų, ant lovos at
sisėdus laukė Petro pargrįžtant. 
Šaltas žiemos vėjas, kartais po 
langu suūždavo, tai per kaminą^ 
sušvilpdavo. Onai buvo liūdna ir 
neramu, vienai su kūdikiu. Su
sirūpinusi, kad Petras nepareina, 
dažnai eidavo lauk ir žiūrėdavo 
miškan ar nepamatys Petro parei
nantį ar neišgirs žmogaus žings
nių. Kuomet išgirsdavo kaimynų 
šunį sulojant, jai linksmiau pa
sidarydavo, nes manydavo, kad 
jau Petras pagrįžta, tečiau vis bū
davo apvilta. Šuns balso aidas, 
atsimušęs į mišką, senai tolumoje 
pranykdavo, o Petras vis negrįž
davo. Nesulaukus, vėl liūdna, 
grįždavo į vidų. Priėjusi prie lai
krodžio, pažiūrėjo. — Jau dešim
ta valanda, o dar jo nėra!.. Į- 
vairios mintys viena po kitai bė- 
go pėr jos galvą. Ji mąstydavo, 
kad jos vyrą gal nelaimė patiko, 
gal sužeistas puolančio medžio, 
pagelbos laukia ir gal jau nebe
gyvena šioje pasaulėje. Gal kau
lai sulaužyti, ramiai po medžiu, 
ilsisi; kaip nekartą Petras parė
jęs pasakodavo, kad kaip tik nuo 
nelaimės išsisaugojęs. Taip nu
varginta, nukankinta įvairių min
čių. Ona sukniubo ant pagalvio 
ir užsnūdo. Ji mato, kaip Pet
ras, visas suprakaitavęs pjauja 
medžius miške. Jau daug, daug 
sieksnių stovi sudarytų,' bet vie
nas dar nepabaigtas, o jau nak
tis visai artinos ir mišk€ darosi 
tamsu. Petras, tik skubina, sku
bina pjauja, kerta, nori užbaig
ti minėtą sieksnį. Medžiai viens 
po kito virsta, tik virsta nulauž- 
dami, tai prilenkdami mažuosius 
prie, žemės. Bet štai, viena eglė 
puldama įstringa į netoli stovintį 
didelį ąžuolą, tartum alpstanti 
mergelė į jaunikaičio glėbį, kurių 
atskirti jokia kita spėka "nepa
jėgs, kaip tik mirtis! Štai ūmai 
kirvis ore sublizgėjo. Petras už
simojo ąžuolą kirsti. Ona išsi
gandusi suriko: Petrai! Petrai! 
ką darai?.. Nekirsk to ąžuolo, 
—nenaikink, tu brangiu mūs bo-

Man visuomet gaila ąžuolus kirs
ti ir kažin-kokš tai paslaptingas 
jausmas užgauna mano sielą, kuo
met L Juos pažvelgiu!.. Tačiaus, 
turiu kirstį!.. nes priverstas e- 
sul..

— Ne! ne! nekirsk, nekirsk..'. 
Žiūrėk eglė išpuls, užmuš tavę!. .

— Ne mano miškas, ne mano 
valia ką kirsti ką ne!.. Abrom- 
kis nupirko, įsakė viską iškirsti L. 
Įsakymą turiu pildyti, .o jei ne, 
tai darbo nebus!.. Ant tų žo
džių, iškilo didelis aštrus kirvis 
ir puolė ant ąžuolo. Plačios, sto
ros skiedros pradėjo lėkti tolyn. 
Tik štai ūmai, oras suūžė ir eglė 
visu smarkumu puolė ant žemės, 
prislėgdama Petrą. Ona drebė
dama suriko: — O! Jėzau, Pet
rai. .. — ir tuoj nubudusi iš mie
go pašoko. Apsidairė aplinkui, 
bet nieko nematė, be kūdikio, ku
ris ramiai miegojo, mažoj vygu- 
tėj.

Visur buvo tylu, tylu!.. Ir vė
jas langinyeias blazginti ir per 
kaminą švilpti paliovė, tartum ir 
jisai pavargęs užsnūdo. Mėnulis 
skaisčiai švietė, per grineios lan
gą ir mažas katukas ant aslos 
linksmai žaidė jo sidabriniuos 
spinduliuos.

Ona po tokio baisaus sapno da 
labiau ėmė rūpintis ir nerimauti. 
Ji manė, gal tikrai eglė Petrą 
prislėgė; gal teisybę sapne ma
tė. Gailestis ir rūpestis jos šir
dį, taip suspaudė, kad nebesuma
nė nei ką bedaryti, tik užsikniau
busi į pagalvį ėmė pasikuknoda- 
ma, kaip mažas kūdikis, verkti. 
Bet vėl štai rodosi Onai, kad kas 
lyg į ausį patylomis šnabžda: — 
Neverk, nusiramink, turėk viltį 
Tame, Kurio rankoj viskas ran
dasi ir iš Jo akių niekas nepasi
slepia.

Ona, supratusi sielos balsą, puo
lė ant žemės, prieš paveikslą’Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus ir Ma
rijos ir karštai, karštai ėmė mels
tis. Po vaalndėlės Ona pajuto sa
vo širdyje, kokį tai lengvą, leng
vą nepaprastą jausmą, kurio nie
kuomet nebuvo jautusi. Ir štai 
tuo momentu prasivėrė grinčios 
durys ir stojo prieš ją jos numy
lėtas Petras. Jo veidas buvo liūd
nas; neramus, kaž-ko susirūpi
nęs; akis žemėn nuleidęs tylėjo. 
Ona pripuolė rankas išskėtus, 
kaip paukštė sparnus, apkabinus 
Petro kaklą, ėmė bučiuoti jo šal
tą išblyškusį veidą. Petras sto
vėjo nesijudindamas, tartum žmo
gus be jausmų, be meilės.

— Petrai, kas atsitiko, kad 
nekalbi! Gal nelaimė patiko!., 
sakyk, sakyk greitai, nes tavo ty
lėjimas, baisiai mane kankina

— Kriutinė! kriutinė!.. gel
bėk, nedalaikysiu!..-----Petras
pasviro ant Onos, kuri jį sulaikė 
nuo puolimo.

— O Jėzau, kraujas! kraujas!.. 
— tuo laiku per nosį ir burną 
Petro prasimušęs kraujas, ėmė 
teškėti ant žemės. Ona paguldė 
Petrą į lovą ir pati šalę atsisėdus 
nesudėdama akių per visą naktį 
budėjo ir švelniais žodžiais iš šir
dies ištryškusiais, tartum balsa- 
mu gaivino, kįlančią skausmo 
ugnį, Petro krūtinėj.

Pasibaigė nelaiminga naktis; 
išaušo rytas. Saulė silpnais spin
duliais apšvietė Petrų grintelę. O- 
na pakėlusi akis aukštyn, tyilai 
siuntė Dievui rytmetinę mąldą.

Ryto'metą ir Petrui truputį 
lengviau pasidarė; akis atvėręs, 
pažvelgė į Oną. Pastebėjęs kru
tančias jos lūpas, atsiduso, nes 
jam priminė tos lūpos labai 
daug...

— Onute, nueik pas kaimyną 
Semaitį ir paprašyk, kad parvež
tų man kunigą, nes jaučiuosi e- 
sąs silpnas...

Ona nuėjo pas Žemaitį, kuris, 
apsiėmė parvežti* bet nuvežti rėi- 
cėjo kito prašyti, o kadangi ke

lias buvo- blogas ir tolimas, tai 
nebile kokiais arkliais buvo gali
ma važiuoti. Neturtingi ūkinin
kai neturėjo gerų arklių, o pas 

turtingus Ona sarmatinosi eiti, 
kurie nevisuomet būdavo paklus
nūs neturtingiems žmonėms. Pa
galiaus, du mažažemiu, sudėję po 
arklį prižadėjo nuvežtu Atėjo 
gera Onos kaimynka, pagelbėjo 
Onai aprengti ligonį, apvalyti 
grinčią ir skobnį papuošti. Pa
siuntė piemenuką pareikšti visam 
sodžiui, kad rinktūsi kunigo pa
laukti. .

vęs:
— Matai, nežinai žmogus ka

da reikės parlūžti. -Čia sveikas, 
linksmas bejuokauji, o nelaimė 
ir mirtis nagus užpakalyj trina,, 
tik griebti savo auką.

Kiti ėjo prie Petro žingeidau- 
dami sužinoti, kas atsitiko miške, 
kaip sužeidė. Bet viskas buvo 
veltui, kadangi Petras buvo silp
nas, negalėjo daug kalbėti. To
kiu būdu nieko nesužinoję, atsi
traukdavo. Potam moterys eida
vo ir klausinėdavo Petro ką skau
da ir tt.

Petrui buvo sunku ir neramu, 
kad jį taip vargina tuščiomis, be
tikslėmis kalbomis, neduodami nė 
vaalndėlės ramiai pasilsėti. Nega
na to, dar nekurie vyrai užsikū
rė pypkes; prirūkė grinčią. Mė
lyni nikotino dūmai, tik lingavo 
ties ligonio lova.

Petrui buvo sunku, labai sun
ku laukti kunigo, būnant tokia
me padėjime. Bet niekas kiti jo 
skausmų nesuprato, nejautė, kaip 
tiktai viena Ona. Ji jautė savo 
širdyj jo kiekvieną atdūsį. Kiek
vienas jos pažvelgimas ant jo ver
davo jai širdį gailesio ir skaus
mo kalavijai.

Pagaliaus sulaukę kunigo, žmo- 
nęs suklaupę ant žemės, nulenkė 
galvas, kaip saulagryžos prieš 
saulę atidavė garbę ^Švenčiau
siam. Kunigas prieš išvažiuosiant 
patarė parvežti ligoniui-gydyto
ją. Ir matydamas, kad neturtin
gi, paliko dešimkę.

Žmonės išvaikščiojo, vėl į savo 
namus, vėl tylu, tylu paliko Pet
rų grinčioje, tik kaad nekada gi
lus Petro atdūsis išsiveržęs iš 
krūtinės atsimušdavo į'Onos šir
dį, kaip banga uolon, subyrėda
vo. ' \

Ant rytojaus parvežė gydyto
ją, kuris Petrą apžiūrėjęs pareiš
kė, kad pavojingai sergąs, nes 
esą krūtinė palaužta. Mat medis 
puldamas primušė Petrą, taip 
smarkiai prie kito medžio, kad 
per dvi valandi, kaip negyvas gu
lėjo. Pagaliaus atsigavęs dar pa
jėgė namo pareiti.

Petras išgulėjo per visą žiemą, 
tik pavasariui atėjus, kuomet vi
sa gamta gaivinama auksinių 
karštų saulės spindulių, kįla iš 
sunkaus žiemos miego, tai kartu 
ir Petras ištroškęs tyro pavasario 
oro, vieną gražią dieną, jausda
masis esąs tvirtas, pakilo iš lovos 
ir išėjo laukan. Jo akys marga
vo nuo skaisčių saulės spindulių, 
bet širdis smagiai krūtinėje pla
kė. Nukiūtinęs prie miško atsisė
do ant didelio ąžuolo kelmo ir ė- 
mė žvalgytis aplinkui, tartum ko 
tai ieškodamas. Mat jam rodėsi, 
kad ten buvo didelis beržynas, 
kur dabar stūkso vien pliki kel
mai Galvą palingavo, tartum 
patvirtindamas. Pagaliaus nulei
dęs galvą, įbedęs akis į žemę gi
liai, giliai užsimąstė. Jis mąstė 
ir negalėjo įsivaizdinti, kaip tai 
ūmai dalykai pasaulyje keičiasi, 
kad per taiį> trumpą laiką jo li
gos, tiek permainų. įvyko. Paga
liaus jis perbėgo mintimi savo 
pergyventas valandas ir čia jis 
pastebėjo dideles perversmes. Ji
sai atsidomėjo savo jaunas die
nas, kuomet buvo linksmas ir be 
jokio rūpesčio per dienas su drau
gais po beržyną bežaisdavo. Štai 
vėl Petras mąsto, kaip juodu su 
Ona suėjo į porą; kaip abudu var
go dirbo, kiek galėdami, kad tik 
pragyvenus. Kuomet ėmė kilti, 
susitaupė keletą skatikų, štai ne
laimė patiko ir išdulkėjo visi pi
nigai, kaip tos dulkės vėjui pūs
telėjus. Ir vėl skurdas, iškišęs il
gus dantis, žiūri į akis.

Petras, vėl mąsto, kodėl nepar- 
davęs savo dalies ir nevažiavęs į 
Ameriką, kartu su broliais? Sa
ko — gal būčiau laimingas bu
vęs?.. Gal būt nereikėję tiek 
vargti ir kentėti!.. 0 ne! teifdar 
daugiau būtų reikėję vargti tir 
kenttėi, nes ten ne mano tėvynė. 
Ten tėvynės pasiilgimas būtų ma
nęs labiau kankinęs negu šie vi
si mano gyvenimo vargai.

Ačiū tau Dieve, kad turiu lai
mę savo tėvynėje gyventi. Tu su
teikei man sveikatą Vėl dirbsiu, 
kiek galėsiu ir vgl pragyvensiu. 
O kuomet mirsiu, .būsiu ramus, 
nes žinosiu, kad mano kaulai ras 
ramią vietą šioje šventoje žeme
lėje! . _

Nuo tos dienos vėl Petras su vi
sa energija, stojo

Po keleto metų Petrai nusipir
ko daugiau žemės ir pagalios tapo 
visame sodžiuje turtingiausi ūki
ninkai. O sūnų Juozų išleido į 
mokslus, kuris šiandien jau yra 
vienas Lietuvos ministeris.

Nuo pastarojo pagarsinimo lai
kraščiuose, gauta aukos ir meti
nės L. R. K. R. narių mokestys iŠ 
sekančių lietuvių koliojjijų ir 
skyrių: Seranton, Pa $23.00; 
Frackville, Pa $60.00; Rochester, 
N? Y. (Liet. Vyčių auka) $10.- 
OO; Detroit, Mich. $75.00; Ro- 
ęhester, N. Y. $140.00; Chicago 
Heights, III. $105.00; Scheneeta- 
dy, N. Y. $52.00; Pittston, Pa. 
$33.46; Sioux City, Iowa $40.00; 
Waterbury, Conn. $337.20; Det
roit, Mich. $43.20; Brockton, 
Mass. $100.00; Hudson, Mass. 
$57.00; Detront, Mich. $50.00; 
Union City Nąugatuck Conn. pa- 
sišventusios moterėlės prisiuntė 
jau numegstus sveterius ir pan- 
čiakas. Ačiū joms už tatai.

Prakalbų reikalais.
Būtų labai pravartu, kad lietu

vių kolionijos New Jersey ir 
Nęw Yorko valstijų, norinčios su
rengtu Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų reikalais prakalbas, 
atsišauktų E. R. K. R. Centran, 
nes gerb. kun. J. Petraitis aplan
kęs Naujos Anglijos lietuvių ko- 
lionijas, žada pradėti lankyti lie
tuvius viršminėtose- valstijose. 
Taigi prašytumėm visų lietuvių 
kolionijų kad ios pasistengtų su
rengti prakalbas ir tuomi prisidė
tų prie sušelpimo Lietuvos varg
šų našlaičių. Prašytumėm pasi
skubinti Tirams pranešti, nes rei
kės sudaryti prakalboms maršru
tas.’ - ~

Aukos Našlaičių Namams jau 
Pradeda Plaukti.

Pirmutinė grupė žmonių, kuri 
atsiliepė su auka pastatymui Lie
tuvos našlaičiams namų, tai gai- 
laširdingoji Lietuvių Darbininkų 
'Sąjungos 73 kuopa, Linden, N. 
J. Ji matydama svarbų reikalą 
gelbėjimo vargšų našlaičių, Lie
tuvoje, nors ir iš neturtingo savo 
iždo paskyrė viršminėtam reika
lui penkioliką dolerių. Kur-gi 
daugiau draugijų? Joms visoms 
yra graži proga pasigarsinti, ir 
parodyti saviemsiems Lietuvoje, 
kad ir jų gįslose teka tas pats lie
tuviškas kraujas. Tai-gi kviečia
me prie to darbo visas draugijas, 
kad jos su savo auka neatsisa
kytų nuo taip prakilnaus darbo. 
Lauksime, katra draugija bus po 
šiai pirmutinė.
Svarbu L. R. K. R. skyriams ir 

visiems.
Iki kol mūsų senasis adresas 

454 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
dar ir ant toliaus pasilieka. Nors 
persikėlus Susivienijimo L. R K 
Amerikoje raštinei, laiškai tru
putį ir susimaišė, bet šiandie jau 
viskas susitvarkė. - Taigi Liet. R. 
Kr. Rėmėjų antrašas yra tokis: J. 
Tumasonis, sekretorius, * 456 
Grand St., Brooklyn, N. Y. kur 
su visais tos organizacijos reika
lais prašome ir kreiptis.

X Tumasonis, Sekretorius, 
456 Grand Str., 
Brooklyn, N. Y.

‘ Karui einant Amerikos 
.kareiviams šiapus ir anapus 
vandenyno ir ant vandeny
no buvo suaukuota ,'7.000.- 
000 knygų.

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

:pipa*- 
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vą ir i kb
V
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. Prie4 
to 
vinrai

414 Broadvvay, So. Boston 27, 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.

Liūdija tūkstančiai drau
giją

M. A NORKŪNAS,
16 Pleasant St,

Lawrence, Mass.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J£- 
ZLAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAL
Pirmininkas —

A. Kmitas, 
, 284 5th St., 

. . So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

-J. Kavolinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Andriliunas, 
301| Broadway, 

So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis,

140 Bowen St.,
So. Boston, Mass.

Kasierius —
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 vai. 
po pietų. Šv. Petro bažnytinėj 
salėj ant 5-tos gatvės, So. Bostone.

Pirmininkas—
Motiejus Versiackas, 

105 Silver Street, 
So. Boston, Mass.

Vice-Pirm.—
Mikolas Žarkauskas, 

128 Bowen Street, 
So. Boston, Mass.

Prot Ražtfnlnkii— 
Juozapas Vinkevičius, 

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

EinamnrRaithiinkas—
Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St, 
Dorchester, Mass.'

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Sft&FŽ&UCSr"" w ’ . .

Antanas Gruodis, 
550 Medford St, 

Charlestovn, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija

kas
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Pikniko Rengimo KOMITETAS

3)

ran-

4)

5)
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■veikai*

5) Ant Dorcbester Street; So. Boston, Mass. dėl' 
2 šeimynų mūrinis namas su 12 kambarių ir 
visais {taisymais. Furnace šiluma. Kaina 
$4,500.

1) Farma Norfolk, MaSs. ant Grove Street, turi
70 akrų žemės, 15 akrų išdirbtos, 40 obe
lių 2 karvės, 1 arklys, 50 vištų, 1 kiaule ir 
visokių fanuos Įrankių. Parsiduoda už $4,- 1 
500. Įnešti reikalinga $2,000.

11) Ant Third Street, So. Boston, Mass. dėl 3 
šeimynų 17 kambarių medinis namas su vi
sais {taisymais ir piazais, randų atneša $68 
J menesį kaina $6,400.

3) Ant Rawson Street, South Boston, Mass. 14 
kambarių dėl 3 šeimynų medinis namas, gra
žioj vietoj. Randų atneša $50.00 1 menesį 
Parsiduoda už $4,600. Įnešti $1,000.

6) Ant Marinė Road, So. Boston, Mass. dėl 
3 šeimynų 19 kambarių medinis namas, 

* dų atneša $72 | menes], kaina $6,500.

4) Ant Adams Street, Dorcbester,' Mass. dėl 3 
šeimynų 18 kambarių mūrinis namas. Vfsi 
Įtaisymai, furnace heat. Randų atneša $89. 
1 menesį Kaina $7,600. Įnešti $2,000.

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

7) Ant Hyde Park Avė., Hyde Park, Mass. dėl 
3 šeimynų 14 kambarių medinis namas su 
visais Įtaisymais. Randų atneša $52. i me
nesi, kaina $5,000. Įnešti $1,000.

Farma Hollston, Mass. 70 akrų žemės, 25 y- 
ra išdirbtos, o kita pievos, 1 mažina šie
nui plauti, 1 plūgas, 1 vežimas, 100 obelių 
ir 10 kambarių medinis namas, 1 mylia 
(mile) I miestų, kaina $4,400. Įnešti 92,- 
000............... - .- " - -- - •

8) Ant Park Street, Dorcbester, Mass. dėl 2 
šeimynų 13 kambarių medinis namas su vi- 
sals Įtaisymais, randų atneša £65 J mėnesį 
kaina $7,500. Įnešti $2,000. *

2) Concord Road. West Bedford, Mass. dėl 1 
s šeimynos medinis namas su 7 kambariais ir

80 akrų žemės, 40 akrų išdirbtos, o kita 
ganyklos, 2 arkliaį 10 kiaulių, visas šie
nas basėj ir visokį fanuos Įrankiai, kai
na $9,500.

ŠOKIŲ TIKIETAS 25 CENTAI.

pasi 
svaiginau-

Darbininke”. Kadangi veik vi
si nariai Pil. BĮ. yra nariai LDS. 
organizacijos ir “Darbininko” 
skaitytojai Šis susivažiavimas 
vienbalsiai pageidavo kad sekan
tis trečias susivažiavimas būtų

LAWRENCE,

Protokolas L R. K. KlnųjĘ Blai
vininkų Naujosios Anglijos 

Apskričio suvažiavimo.

'9 d. gegužio 1920 m., Lietuvių
Bažnytinėj svetainėj susirinkimą 
Atidarė pirm. J. Svirskas. Maldą 
kalbėjo kun. F. -A Virmauskas. 
Dalyvavo delegatai nuo šią kuo
pą:

9 kp., Latvrence, Mass. — Kun. 
F. A. Virmauskas,- J. Bundulas, 
A Petronis, E. Tukaitė, J. Sa- 
mulaitė, 0. Romukaičiutė.

49 kp., So. Boston, Mass. — P. 
Špokas, P; Grinkevičių, A. Grin
kevičienė, K. Kaulinskaitė, K. 
Petraieiutė, M. Kilmonįutė.

7 kp., Cambridge, Mass. — A 
.Zavackas, L. Kriaueiunaitė, O. 
Paulaičiukė, M. Sundukienė.

25 kp., Worcester, Mass. — E. 
Baniutė,’ J. Svirskas, V. Yilkads- 
kas, V. Rimša.

Sesiją vedėju vienbalsiai iš
rinktas J. Svirskas ir mandatą 
sutvarkymui p-lė E. BaniutėJ

Pirmiausiai perskaitė protoko
lą pereito suvažiavimo, apskr, 
Tašt. p-lė K .Kaulinskaitė. Pro
tokolas vienbalsiai buvo priimtas 
su mažu pataisymu.

Toliaus buvo skaitomi laiškai: 
Nuo Cambridge, Mass. 7 kp. pa
sveikinimas su linkėjimais varyti 
šventą ir prakilnų blaivybės dar
bą, su pageidavimu, kad “T. R.” 
greitu laiku išeitą ir padengimui 
lėšų $5.00. Pasirašo kun. F. 
Juškaitis, kp. pirm. A. Zaveekas, 
rast. O. Mankevičiutė. Susirinki
mas labai maloniai priėmė laišką 
iš išreiškė nuoširdžią padėką gau
siu delnų plojimu. Antras laiškas 
nuo centro pirm. gerb. kun. F. 
Juškaičio.

- . Iš raporto paaiškėjo, kad Pil. 
BĮ. organizacijos iždas tuščias - ir 
yra skolos virš šimtas dol., bū
tent: “Darbininkui”, buvusiam 
“T. R. ”■ redaktoriui ir buvusiam 
“T. R.” administratoriui. Ta- 
čiaus gerb. centro pirm, išreiškė 
turįs viltį pas visus narius, kad 
nariai užsimokės mėnesines duok
les ir prisidės savo darbu bei triū
su padengimui skolų ir greitu lai
ku sulauksią išeinant Piln. BĮ. or
ganą “T. R.” Laiškas vienbalsiai 
priimtas ir karštai paremti jo į- 
nešimai.

Toliaūs sekė iš pereito protoko
lo neužbaigti dalykai Pirmiau
sia užgirtas nutarimas pereito su
važiavimo kas link išdavimo ra
portų centro rašt. kas trys mėne
siai, kurios kp. užsimokėję ir ku
rios ne. Nutarta kreiptis į cent- 

'~to raštininką per laišką.
Toliaus sekė klausimas kas-link 

susivienijimo Pil. BĮ. su Apašta
lystės Maldos dr-ja. Buvo leista 
ant diskusijų, bet paaiškėjo, jog 
dėl nekuriu dalykų negalima su
sivienyti. Galutinai paaiškinus 
kun. F. A. Virmauskui, atidėtas 
dalykas ant neapribuoto laiko.

Paskui sekė raportai iš organi
zatorių veikimo: Iš raportą paaiš
kėjo, jog Worcester’io organiza
torius 25 kp. J. Svirskas prirašė 
31 narį. Cambrige’io 7 kp. p-lė 
C. Paulaičiukė prirašė 10 narią ir 
už 20 dol. pardavė tikietų dėl 
naudos “T. R”. So. Bostono 49 
kp. org. p-lė M. Kilmoniutė prira- 
1 šė narį ir veikė visuose blaivi
ninkų geruose sumanymuose, pla
tinime spaudos ir tt.

Toliaus sekė aps. valdybos ra
portai. Nekurie pasirodė mažai 
atkreipė atidą į savo pareigas 
kaipo apskričio valdybai, bet ant 
toliaus išreiškė pageidavimą ge
naus darbuotis.

Taip-gi raportas nuo dabarti
nio administratoriaus, bet kadan
gi “T. R.” neišeidinėjo, tai jokio 
raporto išduoti negalėjo, bet ant 
toliaus išreiškė norą pasidarbuo- 

- ti, kuomet “T. R.” pradės išei
dinėti. Buvo iŠ delegatų išsireiš
kimų su pageidavimu, kad cent
ro pirmininkas savo nuožiūra pa
sirinktų administratorių; kol kas 
pasilieka tas pats.

Toliaus sekė nauji įnešimai. 
49 kp. So. Bostono Įnešė, kad kož- 
na kp. išsirinktą gerus, veikalus 
ir atsakančiai sulošti mažiausia 
nors dviejose kolonijose ar ten 
kuri kolonija pageidaus “T, R.” 
naudai. Tas įnešimas pasiliko, 
kad pagal išgalės kuopą surengti 
nors vieną vakarą “T. R.” labui 

2. įnešimas kovoti prieš slaptą 
svaigalą -pardavinėjimą vienbal
siai priimtas Nutartą

kam ko- pritrūksta; mes vienas kitą 
pasigelbstim. Svetimtaučiai stebisi iš 
lietuvių darbštumo. Kada lietuvis nu
siperka ūkę, tai J porų metų namai

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVEN
TŲ. "

Eilės pritaikintos sulyg šių 
dienų. Tinka visiems: tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstami pms_ 
Parduodame 1 tuziną, pepie- 

rų ir 1 tuziną konvertų 
u*.............. 30c.

100 popierą ir 100 konvertų 
už.........y $2.00

Mažiaus 1 tuzino nepar- 
duosime.- Pinigus- siųskite 
“money- orderiu”, regis
truotame laiške arba pašto 
ženklais šiou adresu:

‘^DARBININKAS”, 
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

3. Kad būtą si 
čio piknikas ir pelnas “T. R.”. 
Vienbalsiai priimta ir tapo išrink; 
ta valdyba surengimui jpikniko. 
Visa apskričio stovinti valdyba: 
pirm. J-8virskas, pagelb. P. Špor
kas, rašt. K. Kaulinskaitė, fin. Montello, Mass. 
rašt. V. Varžinskaitė, Jias. A Za- 
veckas ir darinkta daugiau: iš So. 
Bostono P. GrinkeviČia, iš Cam
bridge, Mass. O. Paulaičiukė, iš 
Worcester, Mass. E. Baniutė, iš 
Lawrence, Mass. M. Tukaitė ir A 
Petronis. Toji valdyba surengs 
pikniką ir užkvies visas kolonijas 
j8me dalyvauti. L

Cambridge, Mass. įnešimai be
veik sekė kas-link surengimo pik
niko kaip So. Bostono, todėl nėra 
reikalo apie tai daugiaus kalbėti.

2 įnešimas, kad pHnai užsimo
kėję nariai gautą “T. R.” ir jei
gu neišeis, kitą kokį ton vieton. 
Delegatai vienbalsiai išreiškė no
rą, kad gautą vien tik “T. R.”

Worcesterio įnešimai: 1) kad 
apskritis parūpintą, kad būtą ra
šoma paskaitos apie "blaivybę, 
įnešimas priimtas.'Surašymui pa
skaitą pakviestas kun. E. A Vir- 
mauskis, kuris ir-apsiėmė tą dar
bą atlikti — parašyti paskaitas 
apie blaivybę. Kuopos, norėdamos 
surengti paskaitas, turi kreiptis 
pas kun. F. A. Virmauskį, Law- 
rence, Mass. A '. -

2-ras įnešimas, kad rasti būdą 
išleidiinui “T. R:” Apie išleidi
mą minėjome ankščiau.

3. Worcesterio kuopa aukauja 
lietuvišką vėliavą dėl apskričio • 
leisti ant tikietą ir pelnas skiria
mas “T. R.” Tą inešimą ir-gi 
vienbalsiai priėmė. Kas-link ti
kietų, nutarė, kad visos kuopos 
apskričio tame dalyke pasidar
buotų ir tą darbą tvarkymui pa
vesta apskr. iždininkui A Zavec- 
kui iš Cambridge, Mass.

Taip-gi šis Pil. BĮ. susivažiavi
mas išnešė karštą pageidavimą ir 
reikalaivmą, kad Steigiamasis 
Lietuvos Seimas darydamas Lie
tuvos konstituciją, kad konsti
tucija būtų prielanki Katalikų 
Bažnyčiai ir pilnąjai blaivybei ir 
kad krikščionims nereikėtą atsi
žadėti tautos, bažnyčios bei blai
vybės.

Dar vienas svarstytas užsilikęs 
klausimas pereito suvažiavimo TTKTETAS DĖL VALGYMO IR GĖRIMO 50 CENTŲ, 
kas-link mokesčio į Piln. BĮ. aps. 
iždą. Vienbalsiai nutarta mokė
ti po 5c. nuo nario. Pinigai bus 
apskričio reikalams.
» Buvo užsiminta kur talpinsime 
šį Piln. BL suvažiavimo protoko
lą. Priimta “ Darbininkas ’ ’ ir 
kiti laikraščiai, kadangi organas 
“T. R.”~neišeina, tai vienbalsiai 
nutarė, kad būtą talpinama

Taip-gi buvo išląimėtas auksas, 
kurį buvo paaukavus p-lė V. Var-. 
žinskaitė naudai "“T. R.” Išlai- 
mėjo J. Nemeikšis iš Cambridge, 
Mass.

buvo gana 
delegatų bu
tai p. Juška

Šis suvažiavimas 
skaitlingas. Apart 
vo ir syečią, kaip 
vargonininkas iš Montello ir kt.
Ne tik buvo skaitlingas ir pasek
mingas, bet ir rimtas visais at
žvilgiais kaip dėl labu organiza
cijos, “T. R.” ir visuomenės, nes 
kur blaivas protas, ten ir blaivios 
mintys bujoja.

Aps. rašt. K. Kaulinskaitė.

L jama kad kodaugiausa dorų ir darbš
čių žmonių atvažiuotų čia ir apsigy
ventų pas mus.

Taigi,, kurie norite pirkti farmas. 
kreipkitės-prie Dr-jos šv. Antano Cus-— X.
ter, Mietu, kuri patars jums koge- 
riausia ir nereikalaus nuo tamstų jo
kio atlyginimo, nes musų draugijos 
tikslas apsaugot tautiečius nuo išnau
dojimo agentų, kurie gando žmones 
kaip su kilpomis ir gražiai inkalbi- 
nėdami, o -perkant prie savininko 
neprileidžia—Perkant per agentus rei
kia užmokėti labai brangiai, lupa kiek 
tik jie nori. Scottville buvo atsitikimų. ■

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

L. D. S. NEW YORK IR NEW JERSEY VALSTIJŲ 
~ ■ APSKRITYS.

—Įvyks------

NEDĖLIOJĘ, 6 DIENĄ BIRŽELIO-JUNE1920 
ANT PROGRESS PARKO, MITCHELL AVENUE 

PRIE TOWN HALL, LINDEN, N. J. .
Prasidės 10 vai. ryte ir trauksisi iki vėlai naktį.

PROGRAMAS susidės iš įvairią, lošimą,. Dalyvaus 
nesenai iš Lietuvos pribuvęs kalbėtojas. Daug ką naujo 
bus galima išgirsti. Taip-gi bus ir daugiau žymią kalbė
toją. ’

Dalyvaus chorai iš Newarko, Patersono, Harrisono 
ir kitą koloniją. Gabiausi artistai-solistai sudainuos į- 
yairią daineliii. . . - .. _

L. Vyčių. 25 kp. benas iš Newark, N. J., susidedąs iš 
50 muzikantą, puikiai pagrieš.

Bus ir šiaip visokią žaidimą, nes vieta labai patogi 
pasilinksminimui, taip kaip Lietuvoj.

Bus "traukiami judomieji paveikslai/ABus ir šiaip i- 
mami paveikslai. *

Taip-gi bus galima gauti gerti ir valgyti visko pilnai. 
Turėsime lietuvišką dešrą. Kas atsilankys — nesigai
lės. - . -

L V

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

mūsų rengiamame išvažiavime, ypač-gi LDS. nariai.
Į pikniko vietą svečiams parankiausiai atvažiuoti yra 

traukiniu (treinu) Pennsylvania R. R. į Linden, N. J. 
ir nuo stoties eiti į dešinę pusę iki Town Hali, tuoj ir par
kas, pikniko vieta.

D

'Z

2)

Dėl vienos šeimynos 13 kambarių medinis 
namas ant Tbomas Park^. So. Boston’e. Vi
si {taisymai (steam heat) dvi maudynės. 
Gražiausioj vietoj South Boston’e. Bandos 
atneša $120 { mėnesį Parsiduoda už $4,700.

' 1 
------------------------------------- -

Dėl 6 šeimynų 22 kambarių medinis namas 
ant 6th Street, So. Boston’e. Randų atne
ša $67 ] mėnesi. Visi Įtaisymai. Kaina $4,- 
900. Įnešti $1,000.

12) Ant F Street, So. Boston, Mass. dėl 3 šei
mynų 19 kambarių medinis namas su visais 
įtaisymais ir piazais, randų atneša $64 | me
nes], kaina $7,500. Įnešti $2,000.

Seniai laukė Lietuvos valdžia 
ir visuomenė, kad Amerikos lie^ 
tuviai griebtasi prie tvėrimo au-- 
dinyčios. Dabar Lietuvos valdžia 
ir Lietuvos žmonės yra prašomi, 
kad neįsileistų- Lietuvon, svetim
taučių statyti audinyčias. w_ 

Inko^Joruota Massachusetts 
valstijoje ant $100,000, visas eom- 
mon stock, po $10.00 Šeras. P<k uk Jie norb ouvo auuuaimų.
vardu The American & ***asanta’ vtrSaos
anian Textile Corporation.

Organizavimo maršrutas jau 
prasidėjo po visas audinyčių ko
lonijas, kur tik randasi lietuvių. 
Pjrmos šios organizacijos prakal
bos buvo surengtos Lowell, Mass., 
Gegužės 9 d., didžiojoje Colbnial 
Theatro salėje, žmonių buvo pri
sirinkę pifrra salė. Po prakalbą 
prisirašė 47 šėriuinkąi ir užsirašė 
nemažiau, kaip po šimtą dolerių; 
o kiti net iki penkių širntij. Dar 
šimtas narių prisižadėjo trumpo
je ateityje pristoti. Ura Lowel- 
liečiai! Jūs pirmajame numery
je daabr stovite, ir saugokitės, 
kad kitos kolonijos jumis nepra
lenktų.

Kalbėtojas buvo P. J. Kazlaus-’ 
kas iš Bostono, kuris per du me
tu tirinėjo audimo išdirbystę. 
Bostono _ Universitete . būdamas, 
atliekamą atliekamą laiką pašvęs- 
davo daugiausia komercijos mu- 
zejuje, ant vilnonių, lininių ir 
bovelninią išdirbinių Amerikos ir 
kitų šalių. Vėliaus per profeso
rių Whitehead, buvo pasiųstas į 
kelias audimo išdirbystes. Dabar 
jau'yra padaryta speciališka su
tartis su Loveli Testille School, 
kur Kazlauskas gaus speciališkas 
instrukcijas per profesorius ant 
lininių ir vilnonių audimų ir taip
gi ant audžiamųjų mašinų. Da
bar planuojama kudgreičiausia 
siųsti atstovus Lietuvon, kad pa
darius kuogreičiausiai sutartį su 
Lietuvos valdžia, kas link audi- 
nyčios statymo. Dabar prasidėjo 
rinkimas kapitalo ir darbininkų. 
Darbininkai yra renkami pagal 
klesas, kožnas kokį darbą moka. 
Subskripcijos blankos jau yra ga
tavos. Norėdami prisirašymo 
blankų ar daugiaus informacijų, 
rašykite į ofisą, nutarta yra taip
gi kas pirmas prisirašys, tas pir
mas užims vietą Lietuvoje.

"Atsišaukia dabartinė valdyba, 
prie visų Amerikos ir Anglijos 
audinyčiose dirbančių darbinin
kų, formanų, supredintą, ir che
mikų, -kada po naujų metų bus 
visuotinas šėrininkų susivažiavi
mas, tada galėsime dapildyti pil
ną ir gabią valdybą iš patyrusią 
amatninką.

Su paagrbą, . _
P. J. Kazlauskas, Preziden., 
Kaz. Urbonas, Vice-prez.

Zigmas Dzedulionis, Rašt. 
Nikodemas Radaučius, Ižd.

Adresas:
AMERICAN & LITHUANIAN 

TEXTILE CORPORATION, 
218 Tremont St., Boston, Mass.

gu savininkas reikalavo, tai tau ir 
pirk per agentėlius.

Atvažiuok, mes nuvesim pas savi
ninkus, kurie mori parduot'ir pagel- 
bėsim išdenčt kopigiausia ir patarsim 
kur geresnes žemės ir in taisymai.
v JSųj>latesn6ms informacijoms kreip
kitės prie musų administracijos ir gau
site atsakymus ir patarimus. Adresas: 
r, Dr7 Administracija,

Kaz. Daunoras, •
• " » Box 7, Guster, Mičhigan.

Ė
Išdirbama visokios rū

šies toniką. Lietuviams 
parankiausia reikale krei
ptis pas mus, o mes duo
sime prielankų patamavi-
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- Mes apsiimam pristaty- 
,ti toniką ir iee-cream (šal- 
takošę) ant balių ir kito
kią pramogą ir tai už la
bai prieinamą kainą.

CAMBRIDGE 
BOTTLING CO

31 Fifth St, 
Cambridge, Mass.

Tel. Cambridge 296-J.
J. MALINAUSKAS

• savininkas

ĮSIGYKITE NAUDINGĄ 
KNYGELĘ 

“GEGUŽĖS MĖNUO”
Iš vokiško versta 

KUN. PR. ŽADEIKIO 
Pašušvės klebono.

KRIAUČIŲ ATIDAI
Sutverta ir inkorporuo

ta ant $50.000 kapitalo 
Rūbsiuvią 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.

Rašykit:—
AMERICAN EAGLE R. 

MFG. CO. INO.
454 Broadway,

So. Boston, Mass.

PIRK VAKACUOMS
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.
Ją kainos: $2.50, $3, 

$3.50, $4, $5 ir aug- 
-ščiau. v

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

f.

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ C0
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt. . • ——< 

1908 W. Division Str 
Chicago, HL

“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. i ‘

*‘DARBININKAS,”
244 W, Broadway, So. Boston, Mass.

PADARA
STIPRUS,

Daug žmonių nori pirkti farmas ir 
daug perka, bet nė visi laimingai nu
siperka, vienas džiaugtasi, kitas 
graudinasi, Matyt, perkant farmų 
reikia taip rinktis, kaip kad vaikinas 
norėdamas apsivesti renkasi merginų; 
Jeigu vedęs gerų pačių, linksmas gy
vena, jeigu blogų pačių, yra širdies 
graužimas, neužslganėdinlmas. Taip
gi palyginimas, jeigu nusipirkęs gerų 
farmų, geroj snsiedijoj busi laimingas, 
visada bus tau malonu ir linksma gy
venti, o jeigu pirksi -kokioj vietoj tar
pe svetimtaučių, kur bust pajuoktas, 
žinoma nelinksma tau ten bus gyventi 
Ir-graudlnsie8į kad pirkai.

Taigi brangus tautieti, pirk pas 
mus prie savo brolių lietuvių ir dorų 
Žmonių per šv. Antano Draugystės 
patarimų, kur busi visada dėkingas 
ir pats priklausysi prie šv. Antano Dr- 
jos Ctriter, nes prie šios dr-jos pri
klauso visi dori ūkininkai. Jau musų 
tarpe yra gana turtingų ūkininkų, tu
rim saėo tarpe Įvairių mašinerijų, 
žemdirbystės mašinų, indžinų, mai
nyčių, automobilių ir tt Mes nepri- 

i kreiptis prie svetimtaučių, kad
Gaivi ir

SAVA PASTEL1AVTMO ANT TUO KUPONĄ.



DIENĄ IB NAKTĮ.

SEYMOUR
LIETUVIS

PAIEŠKOJIMAI IRRožan-

REIKALAVIMAI.
r

Gyvenimo vieta: ||
15 Annapolis St., Dorchester, Mass. ’------------ -— - - - ■ ----A------—

!

DĖL GERESNIŲ

Lietuvon.

Geras Dėl
ABELNO KŪNO SUDĖJIMO

Tel. Cambridge 4111

VANDA SILVESTRAVIČIUTE iš 
Vaigavos, ieško savo brolių, giminių ir 
ąerai pažįstamų Amerikoje. Atsiliep
kite per laiškus, turiu svarbių reika
lų! Mano antrašas: Lietuva, m. Ska
piškis, Rokiškio apsk., Kauno gub.

Paieškau krikšto tėvo Tarno Kar- 
kausko. ■ Paeina iš Lietuvos Vilniaus 
gub., Trakų pav.. Merkinės par., Kam
pų kaimo. Seniaus gyveno Meczdrok, 
Pa., turėjo bučernę, o dabar nežinau 
kr.r. Kas žinote arba jis pats, pra
šau atsišaukti.

MOT. KARKUS (Karkauskas) 
1330 South 48 CL, Cicero, III.

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

w vaL ryt® Pnėmimo vai.. Qg „ valfaro 
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa..

Tai So Bo«too270
DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

Galima satikaUtti h Uataviaakai 
Ofiso valandos: 

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Sadrutinantis—Atgaivinantis — Priimnus

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

KARALINA BUGAILAITE 
(po vyru Vaitkevičienė) 

449 Grand St, Brooktyn, N. Y.

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

NIKODEMAS JUŠčIUS, 
3521 Union Avė., Chicago, IH

BeU Phone Dickinmn 3095 M-

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread Su, PHridpfa, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofieo Valandų;

Nuo » rito 1U S pb pieta > 
Vakarais, Ketverge nuo 6 ila 9 P. M.

Tel. S. B. 1771

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

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

678 KASHINGTON St, (arti Boytoton St) BOSTON, MASS.
Oflno vai.: aMllKIUIP. M Nesuimto nuo 10 A. iki 2 P. M.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo VBlsmdoo: 
Noo2 Iki S po plot. Nuo 7 8

Tel 502 S B

Sutaisau receptus su didžiau
si atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostoue ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių'galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadtcay, So. Boston, Mass.

TEL’S, So. Boston 441
” ” 2334

U n
H
į ■ Gydytojas ir Chirurgas.
X Gydo aštrias ir chroniškas ligas • Į 
v vyrų, moterų ir vaikų.
2) Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, j [ 

šlapumų ir tt. savo labo- ■ , 
! • ratorijoj. ' Į*
K Suteikia patarimus laiškais kitur K 
11 gyvenantiems.
< J Adresas: -

366 B’way, So. Boston, Mass. X
(KAMBARIO No. 1) z 1 

X (LDS. Name. Kamp. E ir B’way) X 
VALANDOS: _ ?

H , nuo 9r—U iš-ryto
■į 2— 4 po piet %
U 7— 9 vakare.

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaiklnsf kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

Ligoe niekados nestovi,* bet vfea- 
pranyksta. Nelaukite vienuoliktos

valandos, dm gali trati pervėlu. Egnuuinavlmas dykai! < /■

DAKTARAS MORONEY

DARBININKAS

VIETINESŽINIOS.
EIKITE TALKON. ■

So. Bostoniečiai ir kitą apielin- 
kią lietuvaitės ir lietuviai kuor 
skaitlingiausia eikite talkon Cam
bridge’io lietuviams subątoj 5 d. 
birželio viešai auką- rinkti Lietu
vai. Rengti viešą auką rinkimą 
(Tag Day) leidimas yra gautas.

Subatoj iš ryto nuvažiuokite į 
Cambridge’io liėtuvią bažnytinę 
salę ir gausite baksiukus, ženklus 
ir nurodymus. \ ’

neturtingiems.
Dr. Landžius skiria dvi valan- 

Įdi savaitėje biedną darbininką 
| vaikams. . Ulaminkais ir ketver- 
j gaiš nuo 9 iki 10 vaL iš ryto dy
kai teiks daktarišką patarnavimą 
kūdikiams ir vaikams. Pasinau
dokite. Jo ofisas yra LDS. name 
366 W. Broadway priešakiniame 
kambaryje.

SUSIRINKIMAS.
Susivienijimo L- R. K. ^1 kuo

pos susirinkimas bus birželio 6 d. 
šv. Petro bažnytinėj salėj tuojaus 
po sumai. Visi nariapir narės bū
tinai turi ateiti, nes Teikės rinkti 
delegatą j seimą, duoti Geimui įne
šimus ir tt. Taipo-gi nariai pri
valo žinoti, kad neužsįmokeję už 
tris mėnesius lieka centro suspen
duoti. Būtą gerai kad nariai už
simokėtą išanksto, o neužtrauktą 
po kelis mėnesius. Ateidami ne
pamirškite naują atsivestL-

21 kp. rašt. Blužienė.
-------------

EKSTRA SUSIRINKIMAS. H
Nedėlioj, birželio 5 d: Vyčią 17 

kuopos bus ekstra susirinkimas 2 
vai. po pietų Vyčią kambariuose 
LDS. name. Gerbiamieji nariai ir 
nares visi malonėkite ateiti į šį 
susirinkimą. 'Vasarai atėjus, pra
sidėjus piknikams ir kitokiems iš-

Nedėlioj, birželio 6 d. pobažny- 
tinėje salėje Altoriaus vaikaį sta
tys scenoj antru kartu veikalą 
“Išpažintis”. Visą prašome atei
ti.

Rengėjai.

Daugelis garsių Ameri
kos daktarų pradėjo'daryti 
bandymus gydyti visokias 
ligas smarkia elektrikos 
šviesa.

REIKIA KARPENTERIŲ
Paieškau gerų karpenderių prie na-. 

mų statymo (tik namų o ne komodų 
dirbimo). Mokestis gera, darbas 9 v. 
dienoje. Taip-pat reikalauju formono, 
kuris galėtų vesti darbų prie statymo I 
nanlų^ Atsiliepdami praneškite klek 
norit algos, kur. ir kaip ilgai dirbot. 
Kreipki rfis antrašu: ~

S. Rodavičia,
130 Wooster Avė., Akron, Ohio. 
T--------- '

Paieškau draugo Vinco A Ju- 
so. Pirmiaus gyveno Sėranton, 
Pa., p paskutiniais laikais Grand 
Rapids, Mich. Turiu svarbą rei
kalą ir malonėčiau, kad jis pats 
ar kas kitas praneštą jo adresą 
už ką būsiu labai dėkingas.

M J. Mėceckas,
288 Athens St., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO 
Toniko išdirbystė.

Geroje liėtuvią apgyventoje 
Į vietoje. Pareiduos pigiai. Prie
žastis pardavimo, savininkas iš
važiuoja greitu laiku į Lietuvą.

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

Paieškau moteries Kazimieros Vosvi- 
lienės. J? pabėgo su Kaziu šeštoku 1915 
m. Su savim pasiėmė 7 metų dukterį 
ir savo motiną apie 70 metų amžiaus. 
Jos motinos po vyru pavardė Kazra- 
?ienė. Kazimiera Vosvilienė turi tam
sius plaukus, duktė šviesius. 1916 m. 
buvo Philadelphia, Pa., dabar nežinau 
kur dingo. Kas apie juos praneš, gaus 
dovanų $5.00.

JUOZAPATAS VOSVILA,
656 Church St. Easton, Pa.

Paieškojimą ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” kaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy- 
kiusJ$1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.
7----- *------ :------------------—

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

VIENUOLYNO RfiMŽJŲ 
VEIKIMAS.

Užsibaigus Amžinojo 
cinus susirinkimui pėtnyčios va-«
kare, įvyko Šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėją. susirinkimas. 
Pirmininkė p-nia D. Jankienė pa
aiškino maždaug kas link bėgan
čią’ dalyką ir patarė tankiau lai
kyt susirinkimus, nors vieną, sykį 
mėnesyj po Amžinojo Rožančiaus1 
susirinkimo. —

Toliaus gerb. klebonas perskai
tė laišką nuo seserą šv. Kazimie
ro, Vienuolyno, kur kvietė išrink
ti delegatus į būsiantį seimą 
Chicagoje: Kadangi iškaščiai di
deli, nutarta paaukuoti tuos pi
nigus vienuolynui.

Buvo naują įnešimą kas-link(
pagerinimo stovio draugijos, iš važiavimams, tai ten, kur -sudaro 
kurią svambiausias buvo įsteigti programą turtingą iš dainą ir žai- 
visose Liėtuvią kolonijose sky- slą, ten esti pasekmės ir visi už- 
riuaę" kur darbuotus Šv. Kazimie-ganėdinti. Vyčiai-gi tuomi pasi- 
ro Vynuolyno naudai. Visi įneši- ( žymi ir tą turime sunaudoti. Tai- 
mai buS“pasiąsti į Seimą. gi tame susirinkime be kitą daly-

Sekantis įnešimas buvo sureng- ką bus apkalbėta, kaip ir kokiu 
ti švažiavimą, visos narės pritarė, būdu mes galėtume sudaryti pro- 
Yra paskirta 20 d. birželio ir vi- gramą ant išvažiavimą.

Kviečia Valdyba.sas uždarbis bus skiriamas rėmi
mui vienuolyno. Į komisiją išrink- --------
ta sekančios ypatos: V. Varžin- r REDAKCIJOS ATSAKYMAI, 
skaitė, K .Alasevičiutė, J. Komi- Daugelio korespondencijoms, 
čiutė, M. Kilmoniutė, P. Giedrai- laiškams iš Lietuvos ir kitokiems 
čiutė, O. Navickaitė. : raštams pristigo šiame numeryje

Rėmo j a. 'vietos ir turėjome atidėti.

Aomąully 
eombm>nd<

yhoAl______ . _ .. m

2sc per eonu: o**^50**
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ANT PARDAVIMO

TONIKO IŠDIRBYSTĖ.
Geroje lietuvių apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Nprintiejl gauti pla
tesnių inormacijų, kreipkitės ypatiš- 
kai arba laišku šiuo adresui

Petras Lozoraitis,
464 Millbury st., Worcester, Mass 

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

-

Paieškau savo draugo Konstan
tino Kulikausko. Pirmiaus gyve
no New York’e, o dabar nežinau 
kur. Jis pats ar kas kitas, atsi
šaukite šiuo adresu:

Mr. P.. Astrauskas,
380 Athens St., So. Boston, Mass.)

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI
MAS NAMINIŲ RA- 

: KANDU IR .n.
V

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

Ateikite, kurie norite pigiai 
pirkti reikalingiausių daiktų 
pas:

Jei nori turėt daugiau, smagu- 
me iš savo gyvenimo, laikyk Tri
nerio Amerikinį Eliksirą iš Kar- 
taus Vyno savo namuose! Išgė
rus jojo prįeš valgį, gauni gerą 
apetitą, padeda suvirškinti ir pa
deda smagenim greičiau dirbti. 
Einant gulti, jis duoda gerą mie
gą, ir atsikelti iš ryto pilnal.at- 
sišviežinęs ir su visa energija. Bet I 
reikalauk tiktai tikro Trinerio A- 
merikinio Eliksiro iš Kartaus Vy
no, žinomo po visas Suvienytas 
Valstijas Laipo tikrai ištikimas 
vaistas apturėjęs didžiausias do
vanas, aukso medalį ir grand 
prix, daugelyje tarptautinią pa
rodą: Londone, Brusele 1910, Pa
ryžiuje — Ryme 1911, San Fran- 
cisco 1915, Panama 1916.

Pastarais keliais mėnesiais vi
sokie “kartūs vynai” prasiplati
no šioje šalyje, bet mūs priete- 
liai negali apsigauti. Jie žino 
Trinerio Amerikinio Eliksiro ver
tę ir nepriims jokio padirbio. Ap- 
tiekose ar pas by kokį vaistą par
davėją gausi visus Trinerio vais
tus. — Joseph Triner Company, 
1333-45 S. Ashland Avė., Chica
go, III.

DR. J. C. LANDŽIUS

509W ROADWAYCor. 8T8O. BO8TON

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

MES PERKRAUSTOME

BENDROVĖ

BANKIERIAI

Turime 4 didelius Auto-trokus 
dėl perkraustymo rakandų ir pia
nų nežurint kur: Bostone ar a- 
pelinkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.

FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

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

PLAUKAI!
Kas turite nulipusius,plaukus, 

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

The Western Chemical Co.
Bos 9 WilkesBarre, Pa.

M. OLIM & CO.,
388 Broadway, 

So. Boston, Mass.!
Tel. Conn.

Tarpe Amerikonų 
garsinki tės

I N Q U IR E R
Ofisas 4 Gatės St. 

TeL S. B. 720
TiYika.Tnia.nsi a laikraštis 

So. Bostone

TORAH
Visiškai Tyras

Padarytas Tik Iš

ŠAKNŲ ir ŽOLIŲ

NATIONAL BOTTLING CO

28 School St
CAMBRIDGE, MASS

Tarnauja lietuviams 
Siunčiame Pinigus Lie-į ! 
von : doleriais arba auk-i! 

inais pagal dienos kursų.''
ARDUODAME • i

LAIVAKORTES* 
ŠRŪPINAM ' Į

PASPORTUS.jį 
! • Siunčiame Tavorus ';

Lietuvon. •;
■; Reikalaudami platesnių- j

’ormacijų rašykite se-j i 
čiu adresu: p

LITHUANIAN SALES!' 
CORPORATION,

4 Broadway, j •
So. Boston 27, Mass.i |

Užrašome Lietuvos lakraščiusj

ii 
i!
* i 
ii 
ii

i i

TEINGIAUSIA 
JR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEK A.| 
i! 
i!

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

ją išradimą.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos Nedėllomls
Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare iki 4 vai. eoto.

226 Broadway, kamp. C S*., 
South Boston, Mass.

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

sibodo, ateikite aš lšegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš tariu suvlrš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kronlškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškališegzaminuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santlpiškus elektriko* ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronlškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. ~ Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

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

Jeigu lkHiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsl laikų, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riauslo gydytojaus prižiūrėjimo.

i! 
i! 
i!
ii




