
TeL So.' Boston 620.
KAINA 5 CENTAI

IŠRINKS PĖTNYČIOJ.Po RinkimųKeliaujant LietuvonIš Lietuvos

REZIGNAVO

VIESULĄ James M. Keyes 
Advokatas

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

ŠVIEŽIENOS IŠ LIE 
TUVOS.

RINKIMAI VOKIETI 
JOJ.

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI•-V.
Dovanojo (dzukiSka). Liaudies daina. Solo balsai ir pijanui .... .25
^ojau diena (angStm balsai) Liaudies daina. Solo balsui.ir pijanni .00 
Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui.......... .20
Lihgo (latviška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ............. .25
Saulele raudona. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui .............. 25
Siuntė mane motinėlė. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui .... .25 
Skyniau skynimėlį. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ...... .25
šventoji Naktis. Parašė M. Petrauskas. Išleido ALRK. Varg. Sąj. $2.00 
Aly nakcialy (dzūkiškai) Liaudies daina? Solo balsui ir pijanui .30 
Tykiai Nemunėlis teką. Liaudies daina. Solo baląui Ir pijanui .25 
Už šilingėlį. Liaudi.es daina. Solo balsui ir pijanni  ................. 30
Vai aš pakirsčiau. Liaudies daina. Solo balsui Ir pijanui.............. 20

St. Paul, Minn. — Minne- 
sotos ir No. Dakotos valsti
jose siautė baisi viesulą. 7 
žmonės žuvo ir apie 100 su
žeista. Nuostolių už daug 
šimtų tūkstančių.

DEMOKRATŲ KON 
VENCIJA.

Respublikonų partijos 
konvencija, laikanti savo 
posėdžius Chicagoj, turėjo 
nuskirti savo kandidatą į 
Suv. Valstijų prezidentus 
pėtnyčioj birželio 11 d. Ket
verge buvo priimta partijos 
platforma. Visokio kryps
nio respublikonai sutiko su 
platforma. Buvo kalbų, jog 
dėl kaikuriuose punktuose 
kįlančių nesutarimų respub
likonai gali skilti. Bet ski
limo neįvyko.

Senatorius Jobnson iš Ca- 
lifomijos tikis būti nuskir
tu kandidatu.

Subątoj birželio 12 d. bus 
nuskirtas kandidatas į vice
prezidentus.

Pereitą seredą prieš kon
vencijos posėdžius kalbėjo 
maldą episkopalų kunigas, o 
ketverge maldą kalbėjo Bal- 
timorės kardinolas Gibbons.

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

šioa dainos yra ne liaudies dainos, bet originali kompozicija.

Albanijos sukilėliai, su
naikinę vieną italų batalijo
ną, užėmė du miestuku.

Atskiri Lietuvos Misijos nariai 
ir Misijos kviečiamieji kalbėtojai 
lankysis sekančiose vietose:

Hartford, Conn. Biri. 12
Brighton, Mass. ” 13
Ansonia, Conn. ” 13
Haverhill( Mass. ” 14

, I4rwrence, Mass. ” 15 .

Birželio 5 d. iš ryto apie 100 
buvusių kareivių streikierių, 
militariškuose rūbuose nuėjo į 
miesto Rotužę gauti leidimą 
streikierių parodavimui. Ma
joras kareiviams atsakė, kad 
leidimo parodai duoti negalįs. 
Kada kareiviai grįžo į salę, 
kur jų laukė susirinkę maši
nistai, tai miesto administra
cija juos “palydėti” pristatė 
150 policmonų ir visą būrį mi
licijos. Palydovų pareiga bu
vo “sulaikyti”, jei kareiviai 
bandytų demonstruoti be lei
dimo. Paskui kareivius ir jų 
palydovus, sekė tūkstantinės 
darbininkų minios, kurios“ ne
tikėtai” užplūdo gatves. Vi
sur girdėjosi nuolatiniai svei
kinimai darbo armijos karei
vių. Vietinė spauda aprašy
dama šitą atsitikimą tikrino, 
“kad tokios skaitlingos ir 
trukšmingos parodos Water- 
bury nėra matęs per kelioliką 
metą”. Šitas ex-kareivių žing
snis iššaukė viešą protestą ir 
gąsdinimus iš “legionierių”, 
bet kareiviai to nepaiso. Jie 
tarėsi vėl eiti į miesto Rotužę 
ir paklausti, kur tie 14 Wil- 
sono punktų, už kuriuos jie 
kariavo.

BELGIJO SKARALIUS 
TARPININKŲ.

Belgijos karalius Alber
tas' yra minimas būti tarpi
ninku nustatyme rubežiij 
tarp Čekijos ir Lenkijos. 
Dėl nesutikimų dėl rubežių 
tarp tų valstybių buvo pra
dėta griebtis ginklų.

GINKLUOJASI.
i------Čeko-Slovakija ginkluo

jasi ir gabena į Lenkijos pa- 
rubežį kariuomenę. Tos ka
riuomenės parubežvje su
koncentravo septynias divi
zijas.

Birželio 20 d. San Fran- 
eisco mieste prasidės demo
kratų partijos konvencija. 
Kandidatai į prezidentus 
nuo demokratų partijos y- 
ra: McAdoo, prez. Wilsono 
aantas^ Atty-Gem Palmer, 
Ohio valstijos gub: Čox,New 
Jersey valstijos gub. Ed- 
wards, senatorius Owen, 
buvusis Vokietijos ambasa
dorius Gerard, senatorius 
Hitchcock ir agrikultūros 
sekretorius Meredith.

leisdavome linksmai, nes j 
ištisą kelionę ramus buvo van
duo. Baigdami kelionę, kuo
met pasiekėme Europos van? 
denis, tai kartas nuo karto da
rėsi linksmiau

Vieną gražią dienutę, susi
rinkome visi lietuviai į būrelį, 
nevisai mažą, apie 25 ypatų. 
Tuomet iš būrio pakilo šitoks 
balsas: “Draugai ir draugės, 
šiandien linksmai mes artina- 
mės~prie tėvynės ir manom ap
sigyventi tenais. Kiekvienas 
mūs čia esantis vežame myli- 
miausiems savo ir artymiau- 
siems savo nors po menką do
vanėlę. 0 ką-gi parvešime 
mes dovanų mūsų tėvynei?”

Neilgai svarsčius tą klausi
mą nutarėme suteikti dovanėlę 
brangiai mūsų įstaigai — L. 
Raudonamjam Kryžiui. Pa
darėm kolektą ir surinkome 
sekančią sumą:
K Jankus iš Čekiškės .. ,.$10.00 
J. Drebnienė iš Alovės ....10.00 
M. Žiekus iš Pompėnų...........5.00
A. Dailydė iš Vilkijos .'......... 5.00
J. Martinaitis iš Lygumų... .5.00 
A. Šandargas iš Šaukėnų .. ..5.00 
J. Usinskas iš Pakruojaus 5.00 
Z. Morkys iš Šiaulėnų.......... 5.00
J. Montvydas iš Lygumų 2.00 
J. Sutkaitis iš Naumiesčio 5.00 
J. Bardauskas iš Kaltinėnų 5.00 
P. Gobužas iš Pabiržės 2.00 
A. Bogužas iš Pabiržės 5.00 
J. Vičė iš Platet 5.00
J. Mockevyčips iz Lazdijų 5.00 
J. Smaidžiunas iš Simno 5.00 
A. Adomaitis iš Stakliškių 5.0Q 
A. Jakštys iš Ž. Panemunės 5.00 
J. Vanagas iš Sesikų 5.00
E. Bedarbienė iš Ž. Panemun. 2.00

Nedėlioj buvusieji rinki- 
mai į Vokietijos Reichstagą 
rodo, jog balsavo 25.719.067 
žmonių, išrinko atstovų 460. 
Sulyg partijų atstovai dali
jasi šitaip:

Socialistų didžiumiečių 110 
Centro (katalikų) ,.<.... 67 
Demokratų....................... 45
Krikšč. federalistų ...... 21 
Nacionalistų .... ...... 65 
Žmonių partijos .............. 61
Neprigulmingų sodjalist. 80 
Komunistų ..................... 2
Bavarijos sodiečių .......... 4
Guelfistų......................... . 5
.Nors socijalistai neteko 

53 vietų, bet visvien dar jie 
liko didžiumoj.

Nesenai susitvėrusis Ita
lijos ministeriu kabinetas 
rezignavo.

Pėtnyčios ryte “Darbi
ninko” ofisan atėjo 61 laiš
kas iš Lietuvos. Veik pusė 
jų adresuota “Darbinin
kui”. Atėjo “Darbininkui” 
specialių korespondencijų. 
Kiti laiškai buvo su paieš
kojimais, atsišaukimais ir 
tt. Skaitytojų prašome tė- 
myti ir jei jūsų ieško atsi
liepti greit, o jei atsišaukia 
į jums žinomą asmenį, tai 
praneškite jam.

Gautosios korespondenci
jos yra be galo indomios. Y- 
rą surašąs visų Steigiamojo 
Seimo delegatų ir Seimo nu
veiktieji darbai aprašyti. 
Visi tėmvkite sekantį “Dar
bininko” numerį.

Waterbury’o Streikierių 
Prašymas.

Draugai darbininkai, kurie 
matote reikalą pagelbėti Wa- 
terburio streikieriams jų sun
kioje kovoje įr jaučiatės, kad 
jūs galite šitam reikalui pa
švęsti valandą-kitą darbo, tai 
mes jums pranešame, kad esa
me atspauzdinę atsišaukimus, 
tinkančius visokioms organi
zacijoms prašant iš jų pinigi
nės pagelbės šelpimui badau
jančių streikierių šeimynų. 
Prašome jūs: a) prisiųsti ad-

DUETAS-“APSIVILKČIAU ČIGONO RŪBį”. 7
“Darbininko” knygynas gavo ką tik naujai išleistų 

Šimkaus kompozicijos dainų vienam balsui ir duetams.
Pasiskubinkite nusipirkti, nes turime neperdaugiau- 

sia.' Su užsakymu siųskite ir pinigus.

IŠREIŠKĖ DŽIAUGS
MĄ. ■

Prez. Wilson išreiškė 
džiaugsmą, kad Šveicarija 
sutiko prisidėti prie Tautų

Cincinnati. — Streikuo
jantieji cigarmakeriai su- 
tvėiė-sayo kompaniją ir iš
dirbinės cigarus. Kompani
ja kapitalizuota ant $50.000. 
Kompanija vadinsis Cigar- 
makers’ Cooperative Co. -

LIETUViy DARBININKU 
^IŠVAŽIAVIMAS! *

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. žus ir privežė mus prieplau- 
~ 73---- , kon. Išeinant iš laivuko fran-
Geg. 15 d. New Yorko uoste peržiūrėjo mūsų ranki - 

12:40 vai. po pietų pasijudino neg valizas. Draudžia įvežti 
mūsų laivas. Minią kuri bu.- sekančius daiktus: 
vo susirinkus palydėt savuo- degtukus ir arbatą Pas neku
šlus, pradėjo mosikuoti su rįuos lietuvius atrado pilnas 
rankomis linkėdami laimingos skrynntes cigarų arba eigarė- 
keliones. Kaip kurių kėliau- įr buvo atėmę, bet vėliau 
ninku akyse pasirodė asaros. k}aaSe kur keliaujate. Atsa- 
Toje valandoje kiekvienas ,kįus> kad į Lietuvą; viską su- 
mintį atkreipė į kelionę, kurią grąžino. Čia pat buvo ir trau- 
jau pradėjome. Taip ir tolino- kįjĮys, kuris mus vežė į Pary- 
mes nuo New Yorko, o jau a- Turėjome laukti apie 4
pie 5-tą valandą išnyko iš mū- valandas. Tai turėjom pro
sų akių Amerikos krantai.Tar- gOg pasiieškoti ir maisto ant 
tom apsupo juos mėlyni rūkai. kelionėS. inėję į stotį, pama- 
Oras gražus. A ėjas nepūtė, tėm, kad žmonės nešas vis po 
Visi gėrėjomės tokiu puikiu didelį “sendvičių”. Nuėjom 
važiavimu, o tas mūsų laix as pasipirkti. Paprašius
kaipo kokis milžinas eina vis < < sendvičio ’ ’, prašė parodyt 
greityn. Lietuviai susirinkę Į bilietą kelionės. Mat keliau- 
būrelį dainavo pianissimo gra-!ninku- duoda u2dyką. Man 
žias daineles. Veidai jų jau pasirodė sarmata imti uždyką. 
atrodė ramesniais, jau ir min- aš išėmęs dolęrį padėjau, ir 
timi apleido Amerikos šalį.- Ir į parodžiau tikietą. Tuomet da- 
kitas dienas savo kelionės pra- ■ Vė man vieną “sandvitį”, o 

per ■ dolerį sugrąžino. Sako, kad 
jam nevalia pinigų imti. Kaip 
kurie ėjo net po keliri sykius 
ir vis su tuo pačiu tikietu 
gavo ^sendvitį”.

Francūzai atrodo mandagūs 
ir pamatę ateivį, stengias jam 
patarnaut visokiam reikale. 
Kaip civiliai, taip ir valdinin
kai keliauninkams pagelbėjo 
surasti reikalingas vietas.

Pragyvenimas Paryžiuje nė* 
ra taip brangus, kaip kad A- 
merike. Ant kelionės esan
tiems brangu yra pragyvent. 
Už amerikoniškus $1.50 gali
ma pavalgyt visą dieną išsi
gert ir už hotelį užsimokėt.

Keliaujantys Lietuvon, lai 
nebijo visokių nepermatomų 
baubų. D tiktai vien lai būna 
atsargūs visuomet. Atvažiavę 
į Paryžių, išlipus iš traukinio 
nereikia stovėt ant stoties ir 
stumdytis. Jeigu ifcpAsitinka 
mūsų delegaciją tai reikia 
pasiklausti policisto, kur gali
ma gaut viešbutis, o jie jau ži
no1 lietuvius ir nuvedą parodo 
viešbutį. Apsitojus viešbutvj, 
galiųia tada ieškot lietuvių de
legacijos..

Bagažų nereikia imti iš sto
ties pakol reikės vežtis ant ki
tos stoties, neš atėmus, nėra 
kur padėti. Jeigu kam pasi
taikytų taip kad bagažą pada
vus ant laivo pats pasiliktų 
nuo to laivo ir važiuotų pas
kiau kitu laivu, tai lai nesirū
piną jis atras savo bagažą 
Paryžiuje ant stoties. Aš ma
čiau tokį atsitikimą

Tai tiek ką aš patyriau ke
lionėj ir ką tik permačiau rei
kalingą tą'jums pranešu. . Man 
atrodo, kad be klaidos tą vis
ką aprašiau'.

Likusį kelionės galą tai ap
rašysiu būdamas jau Lietuvo
je.

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 13 DIEN^, 1920 
. ANT SHUTZEN PARK

ANSONIA, CONN.
• X PRASIDĖS 10-TĄ VALANDĄ RYTE.

KELRODIS: Ant Main gatvės imkite gatvekarį su užrašu: 
W a k a 1 e Avenue. Šis karas privežš netoli parko. Su
stos prie didelių arklius'girdyti lovių. Paskui eiti porą mi
liutų tiesiog ir paskui pasisukti po kairei, kur rasite parką

Šis piknikas bus vienas iš puikiausių, neszgriež gera or
kestrą susidedanti iš 35 muzikantų iš Waterbury, Conn. Griež 
įvairiausius šokius. Beto bus skanių valgių ir saldžių gėrimų: 
šaltakošės (ice-cream), obuolių, bananių ir tt Geriausias pa
tarnavimas. Tad visus vietos ir apylinkių lietuvius ir lietu
vaites kviečiame į šį pikniką o užtikrinam, kad būsite paten
kinti.

resus draugijų sekretorių iš 
jūsų kolonijos, arba h) pri- 
siųskite savo adresą mes jums 
prisiusime viršminėtų atsišau
kimų, o jūs perduosite į drau
gystes. Kreipiatės šitokiu ad
resu: 670 N. River Side, Wa- 
terbury, Conn., Streikerių Pra
šos Komisiją

Waterburio streikierius pa
siekia žinios, kad įvairiose vie
tose, įvairiuose laikraščiuose 
pasirodą skelbimai, kuriuose 
sakoma, būk dabar Water- 
buryje galima gauti gerus dar
bus ir geras užmokestis, kad 

1 čia trūksta darbininkij ir tt 
Mes žinome, kad kompanijų 

'agentai ieško streiklaužių vi- 
sur ir visokiais būdais. Mes 

* žinome, kad A^aterburio kom- 
panijos jau partraukė kelias 

■ dešimtis streiklaužių net iš Is
panijos.

Gerbiami “Darbininko” 
skaitytojai mes tikėdamiesi, 
kad jūs mumis padėsite vesti 
kovą prieš godžius brasso 
trusto plėšikus, mes jūsų pra
šome:

a) informuoti kitataučius 
darbininkus, kad viršminėti 
skelbimai yra melagingi, kad 
su jų pagelba ieškoma streik
laužių ir tt.;

b) iškirpę iš laikraščių to
kius skelbimus teikitės mums 
prisiųsti sekančiu adresu: N. 
E. W. Ass. Lietuvių Skyriui, 
670 N. Riverside St., Waterbu- 
ry, Conn.

Streikerių Presos Komisiją

Liaudi.es
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Lietuvos upiu tėvas

ANT GREITO PARDAVIMO

Kauno ant vidurio 
labiau į Suvalkų pusę 
salutė, kurią apsiaučia 
vanduo. Ta salutė yra 
gražiu tankiu, pušynėliu.

Nemunas tai yra didžiausia upė 
Lietuvoje. Nemuno pakrantės y- 
ra gražiausios ir linksmiausios 
gyvenimo vietos, o ypatingai da
bar vasaros laiku

Čia noriu aprašyti nekurias vie
tas, miestus, miestukus ir bažnyt- 
kiemius abiem pusėm Nemuno. 
Pradėsiu Kaunu ir baigsiu Klai- 
pėda.

Kaunas yra, antros rūšies 
miestas Lietuvoj. Tas miestas 
vienu savo šonu atsiremia. į Ne-

Du namai:
Vienas 2 šeimynų su garage dėl 15 
automobiliu. Rendos neša 225 d»L per 
mėnesį. Preke $19,000 su lengvomis 
išlygomis.

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

3 šeimynų, 18 kambarių 
narųas

su pirmieniomis (reeeption halls); ši
luma ir elektrikos šviesa; garage dėl 
e automobilių. Rendos atneša — da
bar — 167 dol. per mėnesį, bet gali
ma lengvai gauti $200. dol. į mėnesį. 
Prekė $14,000. Geriausioj vietoj Dor- 
cbester’yje — milijonierių apgyventoj. 
Savininkas išvažiuoja į kitų valstijų.

ir paukštelių giedojimas be per
traukos.

Dar toliau važiuojantį dešinėj 
pusėj Nemuno plati lanka, kalnas 
lėkštas. Tam kalne matosi,dva
ras vadinamas Aukštasis Gelgau
diškis. Antroj pusėje Nemuno 
statūs krantai, apaugę medžiais, 
ant kalno matosi dvaras Lenara- 
va ir Zamkadvaris. Iš kairės pu
sės plati lanka ir kalnas lėkštas 
pakalnėje matosi bažnyčia. Tai 
yra Gelgaudiškis ir matosi kele
tą Gelgaudiškio <Varų Toliau j 
dešinę pusę kalnas lėkštas apau
gęs ąžuolais ir tam ąžuolyne ma
tosi kelios grintelės. Tai yra Ši
linė. Nuo tos vietos eina platus 
vieškelis ir didelis traktas Jtnt Ra
seinių. Nuo tos vietos iki Kau
nui tolumos apie dešimt mylių.

Dar toliau toj pat dešinėj pu
sėj lėkštas kalnas. Pakalnėj nū- 
sidirekęs ilgas miestukas Žvyriai 
ir Skirsnemunė viduryj kalno, 
matosi nauja graži mūrinė baž
nyčia labai aiškioje vietoje.

Antroje kairėje pusėje Nemuno 
gražus pušynas matosi Toliau 
važiuojant abipusiai matosi gra
žios lankos, o krantai jau kur kas 
žemesni nekaip aukščiau bttvo ap
rašyta ir tolokai kalne' matosi 
tarp medžių maža medine bažny
tėle ir ilgas mažas miestukas. Ta 
vieta vadinas Kaimelis ir toliau 
dvaras Kiduliai. O iš dešinės 
pusės Nemuno miestas Jurbarkas. 
Gražus miestukas, didelė nauja 
mūrinė bažnyčia. Pro Jurbarką 
atvingiuoja upė Mituva ir vieni
jas su Nemunu. Tarpe Jurbarko 
ir Kaupo tolumas dvylika mylių. 
Apie Jurbarką buvo didelių mū
šių ir apylinkės nukentėjo nuo 
karo.

Žemiau Jurbarko dešinoj pusėj 
plačios lankos, krantai nelabai 
aukšti, iš kairės pusės krantai 
aukštesni ir statūs. Ant kalno 
muitinė, o žemiau gražus pušynė
lis. Iš dešinės pusės status krantas 
ir prasideda didelis miškas ir tę
siasi iki Prūsų ir parubežiu linkui 
Tauragės. Kairėje pusėje Nemu
no truputį pavažiavus, Nemunas 
glaudžias prie aukšto stataus 
kranto ir ant kalno matosi bažny
čia ir mažas miestukas. Tai y- 
ra Sudargas. Dar galutį pavažia
vus Nemuno krantai mažėja. Tuoj 
ir rubežius, kuris skiria didžią
ją Lietuvą su mažąja Lietuva. 
Tik ką peržengus rubežių, kran
tai Nemuno jau lygūs ir iš deši
nės pusės matosi gražus miestu
kas Smalininkai ir upelė vadina
ma Šventoji, puolanti Nemunan, 
kurioje nevienas amerikietis lie
tuvis yra nusimaudęs, eidamas 
per rubežių.

Iš antros pusės matosi tolokai 
kaipo miestukas Šilėnai, truputį 
žemiau Lubėnai. Panemuniais 
gražios lygios lankos, o toliau a- 
bipusiai baigiantis lankoms ma
tos gražūs jauni miškai. Toliau 
važiuojant Nemuno krantai ly
gūs, plačios lankos. Kairėj pu
sėj truputį aukštesnis krantas. 
Ant kranto randasi miestukas 
Trepenai. Antroj pusėj matosi 
linkui pamiškio katalikų bažny
čia ir miestukai. Tai yra Vaišvi- 
lė, nuo Jurbarko apie keturios 
mylios. Toliau važiuojant pane
muniais plačios lankos. Toliau 
matosi abipusiai gražūs jauni miš
kai. Apie keturios mylios nuo 
Smalininkų po dešinei pusei prie 
pat Nemuno randasi kelios dirb
tuvės arba tartokai. Ta vieta va
dinas Sakaičiai. Iš kairės pusės 
žemiau Sakaičių plačios lankos ir 
per tas lankas atvingiuoja garsi 
upė mūsų dainių apdainuota.. Tai 
yra Šešupė. Iš dešinės pusės pu
sę varsto žemiau per plačias lan
kas atvingiuoja ir vienijas su Ne
munu upė vadinama Jurta. Že-

bažnyčia ant augšto kalno karo 
metu visai sugriauta.

Toliau važiuojant' Nemunu iš 
abiejų pusių matosi gražios lan
kos, kalnai papuošti grąžais go- 
jaliais, ant kalno tarp gojalių ma
tosi medinės bakūžės, jų stogai 
apaugę žaliomis samanomis. At
rodo, ktfd ir tos bakūžės turi gam
tos gyvybę ir jos žaliuoja kaipo 
anie medeliai. Pakalnėse tai vie
nur tai kitur matosi gražesniais 
ir didesniais langais seklyčios, net 
panašios į miestiškus* triobėsius. 
Tai yra vis vasarnamiai, kur tur
tingesnieji prieš karą vasaras 

mimą ir iš antros pusės atvingiuo- praleisdavo, net ir prusai atva- 
ją per kalnus _Vilijos upė ir Kau- žiuodavo iš tolimų miestų pakvė- 
no gale susivienija su 17______ * *
Kaunas tartum apsitveręs vande
nine tvora iš pietų, vakarų ir žie
mių pusių. Kaunas dar turi ant
rą priedangą iš pietų pusės. Ant
roj pusėj Nemuno augštas kalnas 
apaugęs gražiais medeliais ir po 
tuo kalnu randasi priemiestis A- 
leksotas, o truputį žemiau link 
'Vakarų priemiestis Marvenka. Iš 
vakarti ir žiemių pusės yra Kau
no trečias priemiestis, kurį atski
ria nuo Kauno Vilija, vadinasi 
Slabada. Iš žiemių ir rytų pusės 
ketvirtas priemiestis, kuris riša- 
si su Kaunu tai yra Žaliasis Kal
nas. Iš rytų pusės penktas . prie
miestis, kurį skiria nuo Kauno 
gelžkelis ateinantis nuo Virbalio 
į Vilnių. Tas priemiestis turi di
džiausias dirbtuves ir vadinasi 
Šansai. Trečia Kauno tvora tai 
fortai rusų įtaisyti, kuriuos vo
kiečiai lengvai sudaužė savo mil
žiniškomis armotomis.

Pats Kaunas gana gražus mies
tas ir nemažas miestas. Turi daug 
dirbtuvių ir šiaip visokių įstaigų. 
Be kitko turi šešias katalikiškas 
bažnyčias ir kelias rusų atimtas 
nuo katalikų. Jos buvo paverstos 
į cerkves. Būtų galima labai 
daug aprašyti apie Kauną, jo is
toriją. Būtų labai indomi ir gra
ži toji istorija. Bet šiuom kartu 
pasitenkinsiu šiais trumpais apra
šymais mūsų laikinosios sostinės. 
Iš šito trumpo aprašymo maž
daug supras Kauno vietą ir jo tu
rinį. Dabar važiuosime mintimi 
Nemuno pavandeniu linkui Balti- 
kos.. Čia matome abipusiai Ne
muno gražias lankas ir augštus 
krantus, apaugusius įvairiais me
deliais, o paukščių čiulbėsis žavė- 
ja sielą, rodos jautiesi paliuosuo- 
tas nuo šio pasaulio vargų. Retai 
kaip kur matosi ant kalno senas 
ąžuolas išskėtęs plačias savo ša
kas. tartum kokis senovės Lietu
vos liudininkas, per kurį lietu
viai siųsdavo dievams garbę. Ne- 
pertoli nuo 
Nemuno 
nedidelė 
Nemuno 
apaugus 
Ištolo atrodo kaip kokis rūtų bu
kietas išreiškiantis pagarbą Kau
nui ir einantis sargybos pareigas.

Važiuojant toliau matosi deši
nėj pusėj ant augšto kalno graži 
bažnyčia, kuri sugriauta. Pui
kūs Raudondvario grafų' Tiškų 
palociai visiškai sugriauti. Iš 
kairės pusės Nemuno matosi aug- 
šti krantai apaugę žaliais pušy- 
kiekvieną praeivį: O po kalnu pa
lei Nemuną dideli vasarnamiai, 
kuriuose Kauno gyventojai vasa
ros laiku kvėpuoja tyru oru. To
liau važiuojant, matome iš deši
nės pusės perskirtus augštus kal
nus ir per jų tarpą pratekantį Ne
vėžį ir susivienyjant su Nemunu. 
Nevėžis yra gana diktoka upė ir 
gili, kadangi garlaiviai važiuoja 
net iki Baptų. Dar toliau važiuo
jant už 2 mylių nuo Kauno iš kai
rės pusės matosi Panemunė, pras
tas miestukas su senovės bažny
čia. Čia turiu pasakyt kelis žo
džiui apie tą bažnyčią. Toji baž
nyčia yra istoriška. Ji seniausia 
lietuvių kaimiečių bažnyčia*. Mū
rinė degtų plytų. Ištolo atrodo 
labai prasta, typo rodos, kad vie
no stogo, nes stogas tris kartus 
augštesnig už pačią bažnyčią. To-, 
ji bažnyčia buvo statyta prieš 500 
metų dievaičio Perkūno' garbei. 
O po tam lietuviams virtus kata
likais ir bažnyčia liko katalikiš
ka. Pastaraisiais keliolika metų 
pradėjus trupėti sienoms likos ap
leista ir uždaryta iki visai su
grius. Zapiškiečių pastaraisiais 
laikais prieš pat karą pastatyta 
puiki raudona gotiško styliaus

Mūrinis Namas,
susidedantis iš 50 šeimynų; gazai, toi- 
letai dėl žėdnos šeimynos. Lietuvių 
apgyventa vieta South Bostone. Ren
dos neša suvirš $4000 per metus. Pre
kė 25,000 dol ir 3,000 dol. Įmokėti, o 
likusie ant lengvų išlygų. Savinin
kas serga mirtina liga ir nori kuogrei- 
čiausial parduoti arba išmainyti ant

LIETUVIŲ FILMŲ BENDROVĖ REIKALAUJA 
TUOJAUS

Gabių artistų ir lošėjų dėl LIETUVIŠKŲ KRUTANČIŲ 
PAVEIKSLŲ. Taipgi prityrusių operatorių kurie my
lėtų važinėti po Ameriką su Bendrovės paveikslais ir tt. 
Taip-gi bus reikalingi ir Lietuvon važiuoti operatoriai ir 
kiti turinti patyrimą filmų biznyje. FILMŲ BENDRO
VĖ jau siunčia kratomus paveikslus su lietuviškais už
rašais Lietuvon į teatrus.

Bendrovės fotografai važinėja po visą Lietuvą ir ki
tas šalis ir traukia kasdien judomus paveikslus kuriuos 
tuojaus pradėsime rodyt po visą Ameriką.

Prie Filmų B-vės gali visi prigulėti. Vienas šėras 
$100.00, bet jau nedaug yra. Visi atsišaukite šiuom 'ad
resu:

PARSIDUODA BIZNIS
čeverykų, vyriškų drabužių ir na 
nių. rakandų (furniture) kraut 
Biznis išdirbtas per suvirš 10 m 
lietuvių apgyventoj vietoj. Turi 
ti parduotas nevėliaus kaip iki 1; 
Birželio (June). Prekė ir išlygos 
bai pigios. Savininkas išvažiuoj 
kitų miestų.

Nemunu. ’ Puot Lietuvos tyro oro.
I Apie puspenktos mylios nuo 
Kauno į dešinę pusę Nemunas 
prisiglaudžia prie augšto kalno. 
O tame kalne'užsibudavojęs pras
tas miestelis, o ant viršaus kalno 
matosi ištolo nauja mūrinė baž
nyčia, didelė tartum, kad .kokia 
katedra. Ta vieta vadinas Vilki
ja. Antroj pusėj Nemuno į pie
tus po kairei matosi plačios der
lingos lankos ir tolumoje lėkštas 
kalnelis. O ant kalnelio matosi 
didžiausi miškai, kurie tęsiasi 
per dešimt mylių iki Senapilei. 
Toliau abipusiai matosi augšti 
kalnai ir apdengti gražiais Roja
liais. Vietomis matos tai ant kal
no, tai pakalnėj gyventojai ūki
ninkai. Iš kairės pusės gražūs pu
šynėliai. Toliau Nemunas glau
džiasi į kairę pusę .prie augšto 
kalno, ant kurio matosi balta mū
rinė nedidelė bažnytėlė, tai yra 
ta vieta Žemoji Panemunė. 'Nuo 
Panemunės važiuojant matosi 
abipusiai augšti kalnai. Iš kairės 
pusės dvaras ant kalno ir kalnas 
gražiai apaugęs visokiais mede
liais ir pakalnėj gražios lankos. 
Antroj pusėj Nemuno kalnai 
apaugę gražiais pušynais. Tie 
kalnai yra gryna žemė. Todėl 
auga gražūs medeliai. Apie še
šios mylios nuo Kauno iš žiemių 
pusės skiriasi kalnai ir per jų 
tarpą atvingiuoja garsi Lietuvos 
upė Dubysa ir susivienija su Ne
munu. Žemiau Dubysos, prie kal
no randasi mažas miestelis. Ant 
kalno graži nauja didelė bažny
čia, kurią vokiečiai apgriovė. Ta 
rietą vadinas Seredžius. Antroj 
pusėj Nemuno ties Seredžium ant 
kranto Nemuno taipogi kitas ma-_ 
žas miestelis vadinamas Kriukai, 
labai graži vieta, kalneliai apau
gę pušynais ir panemune tęsias 
gražus pušynas ilgumo dviejų 
varstų. Gale to pušyno pakalnėj 
matosi mūrinė raudona Paežerių 
koplyčia, o dešinėj pusėj ant kal
no didelis dvaras Bulvadaras. To
liais abiem pusėm gražios lankos 
ir augšti krantai. Kaip kuriose 
vietose kalnai ariami ir sėjami ja
vais. " Potam Nemunas supuola į 
kairę pusę, prie kalno ir ant aug
što kalno randasi prasta medinė 
bažnytėlė ir dvaras. Ta vieta va
dinasi Ilguva. Toliaus abipusiai 
lankos ir kalnai, gražios vietos. 
Toliaus apie septynios mylios nuo 
Kauno randasi istoriška vieta, 
kur randasi du pilekalniai, kur 
kitados buvo lietuvių tvirtovė. 
Tiedu pilekalniai atskirti nuo vie
tos naturališku kalnu ir juodu 
skiria platus kelias ateinantis 
nuo kalno. Ant vieno pHekalnio 
galo kur susi vieny j a su natura
lišku kalnu stovi mūrinė bažnyčia 
sena nuo kelių šimtmečių, įsteig
ta Lietuvos kunigaikščių. Kada 
lietuviai priėmė krikštą, tai šioje 
vietoje, Nemune buvo apkrikšty
ta tūkstančiai lietuvių. Lietuvos 
kunigaikštis suteikė kiekvienam 
einančiam prie krikšto baltus miau jūros prasideda kalnas ap- 
marškiniusr Vieta labai šviesi, augęs mišku ir tęsiasi iki Bitėnų 
miestelis randasi pakalnėj, kalne ir iki Rambynų. Nūo jūros Ne- 
ir ant kalno. Ta vieta vadinas munas rodos jūros atblokštas stai- 
VeMuona. ga. sukasi į kairę pusę ir atsimu-

Taip ir toliau važiuojant abi- ša į Ragainės statų krantą. Į 
pušiai Nemuno lankos gražios ir krantą atsimušęs ir vėl atsisuka 
augšti krantai, vietomis eglynai, linkui vakarų pusės Ragainės pa- 
vietomis lapuotais medeliais apsi- krantėmis. . Truputį pavažiavus 
dengę. Toliau važiuojant mato- po kairei pusei matosi gražus miė’- 
si iš kairės pusės ant augšto kai- stag Ragainė, kuris randas nuo 
no medinė bažnytėlė pasislėpus Smalininkų šešios mylios. Potam 
tarp didelių medžių ir pakalnėj nuo Ragainės Nemunas staiga 
mažas miestukas. Antroj pusėj metasi į dešinę pusę stačiai ant 
Nemuno- iš dešinės matosi kalnas Rambyno ir Bitėnų Rambynas 
apaugęs dideliais medžiais ir tarp yra garsi vieta ir graži vieta, 
medžių matosi dvaras, kurį vai- nais, kurių kvepėjimas pavaišina 
dė rusas. Toliau važiuojant pa- aukštas kalnas, kuriam Nemunas 
nemunėse plačios lankos augšti plauja šoną, tas kalnas apaugęs 
krantai, vieta atrodo nyki, tyli/ 'gražiomis pušelėmis ir įsimaišę 
vien tik medelių laapi šlamščia J gražūs beržiukai.. Ten mažosios



(Tęsinys)

Vakare išėjęs į miestą pasiekė net vi- : 
durmiestį į baisiai nušvietas gatves, prisi- ; 
žiūrinėjo krautuvių ir triobėsių turtingu
mui ir dailumui. Prisistebėjo nakties plaš
takoms, kurios nuraudonuotais ir numil- 
tuotais veidais sukinėjosi tarp minios ir už- ; 
kabinėjo praeivius vyrus, į juos meilės ake- j 
les darydamos ir lūpeles čiaupydama, ga- , 
liausią jis vėžlino link savo “hotelio”.

Būt buvę gerai važiuotam parvažiuoti, ' 
bet kaip čia žmogus susivoksi Amerikos ko
munikacijos būduose ir sistemoje... Išgir
do porą žmonių šnekant lietuviškai. Pakė- < 
lęs skriblių mandagiai užklausė kaip jam į 

. savo hotelį greičiau parvažiuoti. Viegentis 
matomai gerai žinojo miestą, nes be ma
žiausios abejonės kaip iš pypkės išrėžė vi
sas jam reikalingas informacijas. ~

— Tamista paimk strytkarį ir dava- 
žiuok iki pirmos avenės, ten yra eleveiteris. 
Įeisi tamista stepsais nuo komerio ir va
žiuosi į sautferą. Tenai tamista pasiklau- 
si policmono...

O jo panelė dar pridūrė :
— Tiktai tamista vačykis, kad treiną 

paimtumeiį soutferą, nes kitaip turėtumei 
tamista čenčiuotis...

• —Širdingiausia ačiū tamistoms už taip 
brangias Informacijas!—atsakė labai man
dagiai Gurgaitis ir nukeHavo namo pėkštu- 
te.

Ant kampo nuo vaiko nusipirko lietu
višką laikraštį, parėjęs namo užsidegė švie
są ir ėmė skaityt.

Tas galutinai jį suerzino. Kas per 
kalbos bjaurumas, ne viską ką skaito galė
jo suprasti Tikrai žodžių akselis ir minties 
babilionija.

Užmigo, bet ir per miegus dar jį ka
mavo laikraštyje išskaitytų žodžių ir saki
nių netaisyklingumas ir kvailas angliški! žo
džių maišymas.

Ant rytojaus nusipirko laikraštį kito
je kalboje, bet ir tenai rado tą pačią žo
džių marmalienę, tuomet padarė išvadą, 
kad nėra nei dyvų kad žmonelės kalbėdami 
liežuvius laužosi, negi atsiliks nuo laikraš
tininkų ir literatų... bet manę gink švie- 
•feiausis perkūne nuo pamėgimo to jovalo.

Ant rytojaus pavakariais nuėjo net iki 
Keturioliktos gatvės, įėjo į mažą valgyklą 
kad kiek pasidrūtinus.

Vos spėjo prisėsti už vieno iš staliukjy 
prisėdo prie jo jauna mergina su nuružuo- 
tais veideliais ir nujuodytomis antakių bru- 
Tėmis. Valgė matomai labai norėdama ir 
kas valanda kreipėsi į Gurgaitį su prašy
mu paduoti tar druską, servetėlę, tai ką ki
tą, o jisai tylėdamas pildė jos reikalavi- 

Į - mus, dasiprotėdamas iš jos judėjimų ir a- 
kelių, kas jai rūpi. Galiausia panelė už
baigė vakarienę valgiusi ir užklausė:

— Tamista ruskis?
— Ne.-
— Paliokas ?
— Ne, lietuvis.
— Bet kalbate tuskai ?

i — Kalbu.
— Tai labai malonu. Jau seniai jūs 

kaip Amerikoje?
— Antra diena.
— Dievuliau tu mano! dvi dienos ? Aš 

jau du metai, o rodosi kad visas šimtme
tis.. .

Staiga nuliūdo it nuleido akis. >
Kvailas tai dalykas, gyventi čia, ir be

žinoti, kam ir dėl ko? Tamista stačiai iš 
tėvynės? Kas tenai girdėt?

— Iš tėvynės ne stačiai atvažiavau, 
maišiausi ir trankiausi po pasaulį, buvau 
Vokietijoje, net tenai biskį šaltoje prisėjo 
.patupėti... '

— Dievuliau’ tu mano... o už ką-gi ?
— Už streikus.
— Tai už streikavimą Vokietijoje tup

do į kalėjimus? .
— Už streikavimą ne, bet už streikų kė- 

‘" Įimą ir organizavimą, ypač kuomet agitato
riumi yra svetimšalis.

— O, taip... tamista agitavai ? Aš tuoj 
sau pamaniau, kad tamista inteligentas ir 
kad “mūsiškis”. Kaip tamistos vardas?

— Gurgaičių Juozas. , ?
— Mano Dunė- Nikolajevna — labai 

džiaugiuosi. Tai tamista tuoj po revoliuci
jos -išvažiavote ? x U

— Kone. Buvo perankšta.
X — Taip, kaip ir su manimi. Aš Vii-

do-

- •

y
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ta^ atsiduos jam su nusižeminimu, namų 
šimelio... Nuo jo priklauso...

Drebėjo manydamas, kad už valandė
lės, gal už penkių už dešimties minutų bus 
viėnudu su tuomi beginkliu silpnu sutvėri
mu, mestu kiekvieno išnaudojimui, kiekvie
no gašlaus praeivio... Daugiaus nieko kaip, 
tik likimas... Jis kaip tik ir yra tuomi 
praeiviu ir užteks, jei ti kišties ranką į tą

savo meilužį... mačiau tomis akimis krau
juose paplūdusį... jis dingo. Dievuliau.tu 
mano! Kiek tai kraujo, kiek tai ašarų.

. — Taip! daug kraujo, daug ašarų...
— Ęiva iš čia, tamistėle, eiva ant švie

žio oro, jeigu tamistai su manimi eiti ne
gėda?..

— Ką čia tamista,' Punia Nikolajev- 
na!..

Užmokėjo sąskaitą ir išėjo link miesto žmogaus geidulių vergę. Išnaudos auką tų 
sodno, kur rudens vakarą daug maloniau 
galima buvo praleisti negu kad restauraci
joje. ' • -

Susėdo ant suoliuko, o Dunė prisislin
ko prie jo.

— Žinote, aš jums pasakysiu, čia pa
čiame New Yorke mūsų draugų yra gana 
daug, net keletą pažįstamų sutikau, bet vi
si taip persimainę, nei pažint jų nėra ga
lima.. .

—- Kas juos taip permainė?
— Duona, santikiai, sąlygos. O-gi kas 

manę perkeitė? Ką tamista manai, ar aš 
visuomet buvau tokia, kaip dabar? Mote
riška aš buvau kaip stirna, kaip elms, visų 
akys manimi gėrėdavosi džiaugdavosi, o aš 
į‘nieką nežiūrėjau, tik ten, kur jisai, ma
no meilužis veizėti manę išmokino.

— O dabar?
— Šiandien, Dievuliau tu mano 

leris yra pirmas įstatymas ir įsakymas, o 
po to tai jau vien gailesys ir graužimasis. 
Kaip tas pablūdęs šunelis nuo vakaro iki 
ryto painiojasi po gatves, svetimus žmones 
bovijji savo kūnu, spiaudau pati ant savęs, 
o spėkų neturiu kad nuo to nusikratyti

— Dunia Nikolaevna, bent pati prieš 
savę nekalbėkite.

— Na tai pasakyk ar tamista manimi 
nesibjaurėji, ar manęs nepasmerki, nepa
niekini ?..

— Žinote ką, kad ne. Aš tamistoje 
matau nelaimingą žmogų...

Ir gailetės manęs, ką?,..
— Ne, pasigailėjimais yra kvailystė — 

gailėčiaus nebent to, ką norėčiau įžeisti. Ta- 
mistos nenoriu įžeisti vien dėl tos priežas
ties, kad tamista jau pati supranti savo pa
dėtį, daug geriau negu aą, nes aš turiu ta
mistai prisipažinti, Dune Nikolaevna, žinau 
tą viską vien i šteorijos...

— Ką tamista sakai?!..
— Kalbu visiškai rimtai. Manę tie vi

si dalykai neapėjo. Laiko nebuvo, su drau
gėmis mažai kur susidurdavau,' o jei ir bū
davo koki pasikalbėjimai, tai beabejo ne a- 
pie meilę. Pirmu kartu atidžiau prisivei
zėjau moterim§"ant laivo

— O kiek tamista turite metų?
— Dvidešimts septynis.
— Dievuliaū'tu mano, o aš dvidešimtus 

šį mėnesį užbaigiau — o kur mano dūšia, 
kur mano jaunvstėlė, kam aš dabar verta?!

■— Klausyk Dune Nikolajevna: jau- 
nystėlė yra ir-daug ko gero yra, o gerai pa- 
sikniskite savo sąžinėje, tai dar gal ir dū
šelę surasite... Pasikėlimas tiems kurie 
tikrai nori visuomet yra galimas ir niekuo
met nevėlu.

— Tamista esi geras, Jcaip aniolas, bet 
tamista dar vaikas, tamista nepažįsti gyve
nimo. tamista net pats savęs nepažįsti...

— O. taip blogai nėra — nusišypsojo 
Gurgaitis. Gyvenimą biskelį pažįstu, o kad 
į moteriškąsias iki šiol neveizėjau, tai ir vi
sas mano gyliukis. Kitaip beabejo nebūčiau 
savo gyvos galvos išnešęs iš revoliucijos 
audrų.

— Tai didelė teisybė. Ir mano meilu
žis būtų gal tebgyvenęs ir šiandien kad ne
būtų manęs gelbėjęs. O kam gelbėjo? Kam 
aš pati gelbėjausi? Mat toks jau žmogaus 
šuniškas prie gyvenimo prisirišimas... Ar 
nie geriauš buvo tuomet žūti kuomet dar į 
šį ir tą tikėjau, kaip dabar gyventi ir į nie
ką netikėti? - '

Užsidengė- akis rankomis, o po valan
dėlės tarė tyliai-. ’ .

— Aš šiandien eisiu namo. Ar horite, 
tamistėle, biskį manę palydėti, ar čia atsi- 

4 sveikinsime ? Šalta...
Juožas atsistojo.
— Palydėsiu tamistą.
Gana šaltai padavė jai rankų jinai 

lengvai atsirėmė, kaip tai nedrąsiai ir pa
traukė per miestą netardami vienas antram 
ne žodžio. '

Jaunas žmogus staiga persimainė. Pir
mu kart savo gyvenime jautė visai prie sa^ 
Vęs jauną moteriškos kūnų ir kokia tai bai
mė jį apėmė. Suprato, arba geriau sakant 
žinojo,- kad nuo jo priklauso, ar ta jauna
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TAUPUMAS IŠREIŠKIMAS 
TEISINGO PATRIOTIŠ

KUMO.

aplinkybių, su kuriomis nuo pat savo jffū- 
nuomėlės kovojo, užganėdįs savo kūniškų 
geidulių alkį... Kur-gi jūs mano sapnų 
svajonės ?.. Kur pajėgos.. <- Kur dorai pa
laikyt pamatai?.. Kame šaltinis stipry
bės?.. Nežinau...

Pasuko į šoninę gatvelę
— Tai čia jau netoli.. — mąstė Gur

gaitis •ir'stebėjosi apimančiam jį baimės 
jausmui, ar kam tam panašiam. Jautė sau
sumų gerklėje ir kaip kokią silpnybę kau
luose. Valandėlę manė kad genaus būtų 
mergaitei pasakius “labanakt” ir eiti savo 
keliais, bet senovės kietumas kur tai dingo. 
Neužteko pajėgų. Pritrūko drąsos.

Apsistojo prie laiptų vidutiniškai aug- 
što trimis gyvenimais namo.

Dunė ištraukė iš po jo pažasties savo 
ranką ir tyliai jo užklausė:

— Įžengsite pas manę?
F. V.

(Bus daugiau)

Vinkšna.

/

Taupumas yra išreiškimas tik
ro patriotiškumo šiomis dienomis 
kaip ir buvo laike karės. National 
Association of Credit Men išsiun
tė tą persergėjimą ir atsišaukimą 
iš New Yorkp savo nariams.

‘ ‘ Pramoniškas mirties šokis, 
kuriame Amerikos žmonės dabar 
dalyvauja, turėtų sustot pirm ne
gu jiems prisieis panešti kaštus” 
sako atsišaukimas, kuris ragina 
Amerikos žmones susilaikyt nuo 
kvailo barstymo pinigų. .

“Kaip tik karė užsibaigė, žmo
nių varžymas tapo paliuosuotas ir 
tuoj prasidėjo toks bereikalingas 
pinigų barstymas koks niekuomet 
viešpatavo.

“Žmonės, kurie praleidžia pini- 
■gus nerūpestingai, pamiršta šalies 
padavimus (tradicijas). Mums 

( reikia iš savo išgalės, bandyt su
stabdyti šitą išdykumą ir užbaigt 
paikystės melodramą, kuri atne
ša baimę žmonėms’ ir turi pasek
mes, kurios yra nemorališkos ir 
pražūtingos.

“Gyvenimo brangenybė bus su
mažinta, jeigu visi praktikuotų 

- ekonomiją, jeigu darbininkai 
kaip ir kapitalistai atliktų savo 
užduotį. “Žiūrėk kainas” buvo 
mūsij slzpyžodis per mėnesius”.

Draugystė pirimau dirbo išvien 
su Kasos Departamento Taupymo 
Skyrių. .

Augo darže žalia vinkšna 
Prakilnus medelis.
Jąją buvo pasodinęs 
Tėvelio senelis.

Nors pustrečio šimto metų 
Buvo išgyvenus,
Savo grožės nenustojo 
Ir dar nepasenus.

Stambios šakos,, tankūs lapai; 
Kuomet sužaliuoja,

-Tad sparnuočiai giesmininkai 
Daineles dainuoja.

Ir viršūnė taip iškelta, 
Regis dangų* liečia.
Prie liemens paunksnę gauni, 
Kuomet saulė šviečia.

Jo storumas kožną-stebiu 
Einantį pro šalį,

^Penkių vyrų dešimt rankų 
Apglėbti negali.

- Vieną šaką ilgakojis 
Gandras pamylėjo. 
Susikrovęs puikų lizdą, 
Ten vaikus perėjo. - t

Po jo lizdu vėl liždelių 
Didelės daugybės. * 
Ten gyvena pilkų žvirblių 
Devynios galybės.

Čirškia skraido ir-plasnoja, 
Vieni antrus peša. 
Kiti peni savo vaikus, 
Kiti lizdą neša.

Koks gražumas malonumas. 
Kuomet tik prašvinta 
Girdi kliauga ilgakojis, 
Sveikin kožną rytą. • 

Pavyzdingas šis medelis. 
Jei jis prakalbėtų, 
Daug senovės nutikimų 
Pasakyt galėtų.

Dar jis pamena tuos ponus, 
Kur žmones kankino.
Šaudė, plakė be malonės, 
Į šakas kabino..

Josios šakos daug atlaikė 
Kybančių lavonų,-

Kurie tapo pakabinti 
Žvėriškųjų ponų.

.Matė poną, kaip jis liepė 
Žmogeliui kukuoti. 
Ir įlipus jam Į vinkšną 
Gegutę nuduoti.

Kuomet vargšas pasilipęs 
Kukuoti pradėjo,
Tuojaus ponas iš šautuvo 
Į jį puptelėjo.

Ponas juokės susiriesdams 
Pilvą pasigavęs, 
Kad kukuojant žalioj vinkšnoj 
Gegutę nušovęs.

Matė žmones vargdienėlius, 
Kaip ponams vergavo. 
Arklių vietoj pasikinkę 
Karietoj važiavo.

“Bėri**, “Sarti” na “Eliogi”, 
It ant arklių sakė.
Jei nustojo šuoliu bėgti, 
Tai bizūnais plakė.

Matė žmones kaip naktimis 
Savo laukus'sėjo,
O dienomis ponams dirbo, 
Arė ir akėjo.

Matė caro činauninkų 
Žiaurų pas’elgimą.
Kaip jie dumdavo susėdę 
Šeši į vežimą,

Kur suuozdavo, kad randas 
Lietuviškos knygos,

- Kur didžiaus jie nemylėjo, 
Negu šunes špygos. •

Ir daug sykių žaliai vinkšnai 
Buvo smūgis skaudus. 
Dažnai saugiai jiji slėpė 
Knygnešį priglaudus.

Kad žandarai nesurast’ jo 
Savo lapais klojo.
Storu liemeniu ir širdžia 
Nuo akių užstojo.

Matė kaizerio kareivių 
Žiaurų pas’elgimą.
Matė skurdą ir vagystę, 
Didelį plėšimą.

Matė kulkas ir granatas 
Zvimbiančias pro šalį. 
Ir nekartą apraudojo 
Skurdžią tautos dalį.

Matė gaujas bolševikų, 
Kaip jos tinklą audė, 
Manė Lietuvą supinti, 
Visuomenę gaudė.

Laimės rojų prižadėjo, 
Pragarą-gi davė.
Garbę, laimę ir gėrybę 
Iš tėvynės šlavė.

Matė lenkbemius judošius
Kaip jie agitavo. 
Ir už pinigus tėvynės 
Gėrė ir lėbavo.

Ir ant galo ji pamatė 
Štai anūkus savo# 
Pro jos šoną su šautuvais 
Gražiai pramaršavo. 

Išpradžių ji nesuprato. 
Vėliaus įtikėjo, 
Nes lietuviška dainelė 
Skardžiai suskambėjo.

“Mes Lietuvos jaunuomenė
- “Tra-ta-ta”, tik šaukė.

• Susitvėrus kariuomenė 
Būrių būriais plaukė. 

Tik dabar žalioji vinkšna 
. Liuosiau atsiduso,

Nes pirmoji jau valanda 
Tėvynei išmušo.

“Bus man atsilsis, ramybė”,
- Sena vinkšna tarė.

Dar gyvensiu šešius šimtus — 
Jauna pasidarė.

ĮVAIRUMAI.

Kalba Esperanto kaipo įnagis 
susinešimni ant geležinkelių 
tarptautiškuose reikaluose.

Kaip praneša “Telegram, Co- 
dzienny”, 20 balandžio, 1920-tų 
metų, tai Lenkijos ministerija ge
ležinkelių ir direkcijos geležinke
lių miestų Varsa vos, Krokavos ir 
Lvovo apturėjo nuo Čeko-Slova- 
kijos valdišką propozieiją-pasiū- 
lymą susirašinėt tarptautiškoj Es
peranto kalboje. Prie to tas pats 
naujienraštis praneša, kad Čeko
slovakijos užrubežinė ministerija 
suteikia didelę pinigišką paramą 
savo šalies esperantininkams dė
lei platinimo tos kalbos, nes ji tai 
ministerijai suteikia didelius pa
tarnavimus užrubežyje.

Katalikų naujienraštis Esperanto 
kalboje.

J*

J

U. Gudiene.

Jau ir vėl pradėjo eiti “Espero 
Katolika”, tarptautiškas mėnesi
nis naujienraštis Esperanto kal
boje, kuris tai 27 d. birželio 1906 
m. apturėjo Apaštališką palaimi
nimą nuo popiežiaus Pijaus X-jo. 
Tas naujienraštis yra ofieijaliu 
organu Tarptautiško Susivienvji- 
mo Katalikų Esperantininkų. Jį 
įsteigė a. a. gerb. kun. Emilius 
Peltieras^ prancūzas. Dabar jį ve
da kun. Liudvikas Koleris (kai
po redaktoris) ir kun. Pranas 
Moštanas (kaipo administrato- 
ris); abu jie vienuoliai. A glo
boja jį Viennos, Austrijos sosta- 
pilės aųtvyskupas, Dr. Pridrikas 
Gustavas Pifflas. Gi iš lietuvių, 
jame bendradarbiauja ir jį uoliai 
remia labai gerbiamas kunigas 
pralotas Aleksandras Dambraus
kas ir dar keletas kitų. Tas 
naujienraštis į Suvienytas Vals
tijas kainuoja du doleriu.- Jo 
antrašas toks: “Espero Katoli
ka”, Wien, VTI-a, Kaizertrasse 
10-a Austria. Rašyt į jį reikia 
esperantiškai, ar vokiškai, arba 
lotyniškai. O nenorintiems daug 
“baderiuotis” gali jį išrašyti 
Kaz. Vidikauskas, 2833 Livings- 
ton St., Philadelphia, Pa.

V.

Suv. Valstijų farmų ark
lių vertė yra apie $1.993.- 
000.000.

MEfUKA

L. D. S. CHICAGO S APSKR. 
VALDYBOS ANTRASAI.

Dv. Vad. — Krm. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd PI., 

Chicago, UI. ~
Pirm. Al. Krenčius, 

1420 — 48 Conrt,
Cicero, Hl._

Rašt M. Zizas,
1817 Bo. Union Avė., 

Chicago, UI.
ŠIS AMERIKIETIS JAU PERKA LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONĄ. IkL J. A Globis,

617 W. 37 St, 
Chicago, UI.O TU AB PIRKAU



DARBININKAS

$159,060.71$560,000.

Pasilieku, išpirkti $390,939.29.

KVOTA

• • • %

4

»

$1000,000. $338,854.49

/ Pasilieka išpirkti $661,145.51.
$119,684.14

Pavienių užsirašė Misijoje $21,737.

Lietuvos Misija^

-

Rašo Merkis.

Pasilieka išpirkti $348,977.
«

$51,023.

/

Lietuv4^t™as*'

v •

$500,000. $35,920.12

Lietuvoje gražiai žaliuoja, antraeilis. Žmogus prisidė-
Palieka išpirkti $464,079.88,

stovi

$700,000. $121,773.06

Pasilieka išpirkti $390,939.29.

$500,000. $19460.

X

PRIEŠ ŽYDUS.18,171.30✓

\

k *♦

X

KVOTA tauta
nese-

1,440.
290.

KVOTA
į

Bonų stotis
Y Biri. 

. 1,000.
825.
275.
645.
900.

3,425.
2,060.

700.

Iš So. Boston’o utaruinkais, kev
S- suba tomis. Leidžia J m. Lte- 

Rymo-Kataliką iv. Juozapo Dar- 
Sąjunga.

$400,000.

:v

.Stoties 
Kvota

..15,000.x 
:. .20,000 
.. 5,000.

Dėlei Paskolos Statistikos.

SUBSCRIPTION RATES:
$4.00
$5.00
$5.00

-- »

Paskolos Stoties 
vardas " - 

Balthnore, Md. 
So. Bethlehem, i 
.Chester, Pa. ... 
Trenton, N. J.,. 
Philadelphia, Pa. 
Richmond, Pa. . 
Sheridan, Pa. .. 
Kolonijos be

Reading, Pa., : 
ir kitos ........

Paskolos Stoties 
vardas

Ansonia, Conn. .

PASKOLOS STATISTIKA

Bonų stovis
1 Birž.

4,850.
5,876.14

21,143.50
Lpoo. 

21,920. 
14,012.50

4,650. 
--2,900. 
39,282.

3,400. 
550.

REIKIA TIK PRI- 
MINTE

KINIEČIAI GALI PRI
SIDĖTI PRIE LIE

TUVOS ATGYJI- ' 
MO.

Stoties 
Kvota

.. 5,000. 

.. 15,000. 
... 15,000. 
... 25,000. 
.. 20,000. 
... 70,000.
.. '85,000. 

. 75,000.

...100,000. 

... 30,000. 

... 35,000.

Bonų stovis
1 Birž.

2,10Q. 
t

7 1,015.
3,860.'

- 4,305. 
?

946.
1,305.
2,632.50
6,392."
1,350.
7,149.62
4,865.

■

Lietuvos atstatymas.

BOSTON, MASS. APSKRIČIO
$560.000. 8,380. 

250.
'700.

Bonų stovis 
", 1 Birt.

500.
1,415.
3,980.

land, Me., Portsmouth, N. 
H. ir kitos......................... 10,000.

Pasilieka išpirkti ant $480,840.
• 1 -

“Batčred as secondsclass mater Sept. 
22, 1915 at tbe post office at Boston, 
■asu, under the Act'of March 3, 1879.”

“Acceptance for mailling at speciai ra
te of postą ge provided for ta Section 
M08, Aet of OcL. 8, 1917, authorlzed

July 12, 1918.” ‘

negali
J F •

nj — pedagogų. Bet mes 
ime daug visokios rūšies

WATERBURY, CONN. APSKR.
v $545.000.

PITTRBURGH, PA APSKRIČIO KVOTA 
$400,000.

Paskolos Stoties
vardas

Donorą, Pa. '...................
Duųttesne, Pa. .. k. ... t 
Homestead, Pa. .. .... .
Pittsbųrg, Pa.Jsu priemies

čiais) ......* (........ '..L 170,000.
daigelis kolonijų be stočių 125,000.

SHENANDOAH, PA. APSKRIČIO 
$500,000.

Paskolos Stoties
vardas

Duryea, Pa................
Forest City, Pa. ...
E. Vandėrgrift, Pa.
Edwarsville, Pa. (Kingston) 45,000.
Miners Mills, Pa..................... ,20,000.
Plains, Pa................................ .20,000.
Plymouth, Pa. ...’....................75,000.
Sugar N.oteh, Pa.................... 5,000.
Scranton, Pa. ( stot.) .......... 100,000.
Pittston, Pa. ........... 85,000. '
Wanamie, Pa............................ 8,000.
Wilkes Barre, Pa. ____A... .70,000.
Braddock, Pa..............-<.......... 7,000.
Kolonijos be stočių kaip Car- 

bondale ir kitos. .... ..'..25,000.

Stoties 
Kvota

r ........ 30,000.
Bridgeport, Conn.............. ,..50,000.
Hartford, Conn..............„.. 70,000.
Merįden, Conn.............. .. .. 10,000.
New Britam, Conn...........  80,000.
New Haven, Conn..........:...65,000."
Thompsonville, Conn.,.......... 20,000.
Union City, Conn? ........ 20,000. 
Waterbury, Conn................... 130,000.
So. Manchestęr, Conn.......... 15,000.
Bristol, Conn............................ 10,000.
Kolonijos be .stočių kaip

Stanford, Cofln. ir kitos.. 4O.O0N0.

WILKES BARBE, PA. APSKR. KVOTA
$500,000.

. 7 $540,000.

Pasilieka išpirkti $415,315.86.

Paskolos Stoties 
vardas

Ambridge, Pą. ............
Bentleyville, Pa. ..—
Frackville, Pa. ?.....
Girafdville, Pa.............
Gilberton, Pa...............
New .Philadelphia, Pa. 
Mahanoy City, Pa. •... 
MinersviMe, Pa...........
Pottsville, Pa.
Shenandoah, Pa.
St. Clair, Pa................
Mt. Carinei, Pa...........

. Shamokin, Pa.......... ..25,000.

New York’o ir New Jersey’s Apskričio Kvota 
' $700,000.

PHILADELPHIA, PA., APSKR. KVOTA
$400,000i

Birželio 4 d. Budapešte, 
mgrijos sostinėj buvo žy- 

a-
? 12 žydu.

Stoties 
Kvota
25^)00. 

.30,000..
50.000.

DARBININKAS” 
f The Wobkeb>) 

Tbe Lithuanlan tr!-weekly paper.
Published every Tuesday, Tbursday, 

tad Saturday by St. Joteph’t Lithuan- 
R.-C. Asaociation oi Labor.

Soaton and suburbs........
Foreiga countries yearly

Pereitą nedėldieuį katali
kiškojo Susivienijimo kuo
pos susirinkime So. Bosto
ne vienam nariui paklausus 
ar jau kuopa turi Liet. Pa
skolos Boną, pasirodė; kad 
dar ne. Visi nariai kuola- 
biausia pritarė pirkti. Visi 
dyvijos. kaip tai buvo, kad 
ikšiol niekas apie tai neužsi- į 
ųrinė. Ir nors kuopoj nebu
vo pmigų, bet atsirado bū
das ingyti boną. Kuopos iž
dininkas A. Dagis fačiū 
jam) sutiko nupirkti, o-kuo- 
pa garantavo iki Naujų Me
tų jam sukrapštyti $50.

Mat gerose organizacijose 
tik prisiminti tereikia apie 
bono pirkimą. Ir nesant pi
nigų atsiras būdas boną in
gyti?

LIETUVOS LAISVES PASKOLA.

Žemiąu mes paduodame skaitlines^ 
kiek kiekviena stotis yra jau išpardavusi 
bonų ir/kiek dar kiekvienai reikia išparduo
ti, kad visa penkių milijonų paskola būtų 
pilnai išpirkta. Lietuvos Misija buvo kvie
tusi apskričių stočių pirmininkus suvadin
ti savo apskrities stočių atstovų susirinki- 
mus ir nutarti, kiek kiekvienai stočiai su
lig jos gyventojų daugumos reikia išpirkti. 
Nuo kažkurių esame gavę nurodymų, bet 
daugumai, sunku buvo padaryti tokie susi
rinkimai—jie apsieitų gana brangiai—iri
dei kvotos didumą prisėjo nustatyti pačiai 
Lietuvos Misijai, pasiremiant žiniomis a- 

--pie kolonijos didumą ir jos turtingumą.Nu
skirtoj i paskolos suma turės būti surinkta 
įr kiekyiena stotis privalo savo kvotą iš- 
pirl^i. Prie to darbo privalo šiandien dė
tis visi be skirtumo partijų.

Visoms stotims išsiunčiamos yra atvi
rutės ir patariama, kad tuos “valstybinius' 
priminimus” išsiuntinėtų visiems,' kurie nė
ra ikšiol bonų pirkę, o gali pirkti. Kas no
ri skaitytis Lietuvos piliečiu, kas tinka dė- 

ttis prie Lietuvos respublikos, o ypač gal ka
da grįžti Lietuvon, visi privalo pirkti sulig 
išgalės Lietuvos. Laisvės Paskolos Bonų. 
Ar katalikas, ar tautietis, ar socialistas, ar 
kiti Lietuvos piliečiai—lygiai visi privalo 
dėtis prie tos paskolos: Kas iki šiol atsili
ko, tai jų priedermė prisivyti, sutverti dar 
naujas stotis.

Apie nusisekinią paskolos ar jos nenu- 
sisekimą šiandien dar nėra kalbos ir apskri
tai jos neturėtų būti, nes žinokite, kad vi
sa paskola turės būti išpirkta ir ji bus iš
pirkta. Juo kokia stotis išpirks greičiau, 
juo geriau.

Todėl visi skubėkime prie darbo ir dir
bkime.

" K '-----l 1 “

CLEVELAND, OHIO APSKRIČIO 

$400,000.

KVOTA

"i
Paskolos Stoties Stoties Bonų stotis

vardas Kvota 1 Birt.
Akron, O. ...................... ..........25,000. 115/
Cleveland, O................. .........90,000.*' 23,485.
Columbus, O.................. '.... .15,000. 300.
Dayton, O........................ ..'...25,000./ Ijt33.
Detroit, Mich................ .. ..80,000. 12,604.26
Grand Rapids, Mich. ........ 60,000. 4,140.
Youngstown, 0............... ........ 10,000. 50.
Kolionijos be stočių, kaip

Toledo, Lorain, etc. .........95,000.

- $400,000. $42,129.21

Pasilieka išpirkti ant $357,870.74.

CHICAGO, ILL. IR VISŲ VAKARŲ
APSKRIČIO KVOTA

z $1000,000.

Paskolos Stoties Stoties Bonų stotis
vardas Kvota 1 Birž.

Aurora, I1L .................... ........$ 10,000. 585.
Beloit, Wis. .... 5,000. -2,350.
Chicago, ni. (13 stočių) ....500,000. 225,939.45
Chicago Heights, Dl/". 20,000. 4.300. ,
Cicero. Dl. >................... .... 25,000. 13,470.

E. St. Louis, III. .......... 20,000. 
Gary, Ind..............  15,000.
Indiana Harbor, Ind. 35,000.
Kenosha, Wis........................ 50,000.
Melrose Park^ III..........i.........30,000.
Milwaukee, Wis...................... 25,000.
Rockford, D1..............................20,000.
Rockdalej III............................. 20,000.
Rhinelander, Wis......................10,000.
Racine, Wis. ...........  20,000.
Springfield,*111.  „20,000?
Spring Valley, BĮ. ..........25,000. 
St. Charles, III....................s.. 15,000.
S. Chicago, Dl...........................30,000.
Thorp, Wis......................  5,000.
Wanwatosa, Wis...................... 10,000.
Waukegan, III...........................20,000.
Westville, III. .......................... 20,000.
Kansas City, Kans.................. 10,000.
Los Angeles, Cal.................?..10,000.
Seattle, Wash........................... 10,000.
S. Omaha, Nebr. ..................10,000.
Sioux City, Iowa .................. 10,000.

3,150. 
-5,402. 
11,326.50 
15,910.
8,670.54 

t 
800.
425.
360.

9,510.
2,256.
1,835.
1,875.

11,020. 
850.

3,370.
5,630.
1,320.
1,000. 

950. 
600.
300.

5,650.

Stoties Bonų stovis
Kvota 1 Birž.

(2 stotįs) 150,000.' 31,088.
Pa................ 15,000' 100.
.......................20,006. 3,100.
..................... 10,000. 1,150.
.....................100.000. 14,070.
..................... 70,000.
..................... 20,000. 1,515.
stočių, kaip /
Harrisbug,Pa.
........................15,000. •

TAUTININKŲ PAT- 
, RIOTISKUMAS.

Kas nežino, kad Ameri
kos lietuvių tautininkai 
augstina save uoliausiais tė- 
vinainiais, o katalikus nie
kina, pro-lenkais vacįina ir 
tt. Bet andai atėjo žinios, 
kad Lietuvoje rinkimuose į 
Steigiamąjį Seimą daugiau
sia balsų gavo krikščionys 
demokratai. Kaip tą žinią 
pasitiko Amerikos tautinin
kai? “^Tėvynė” num. 21 pa
rodo t0. Rašo:

“...gavome kelioliką laiškų 
nuo ‘Tėvynės’ skaitytojų, ku
riuose reiškiama didžiausio nuj 
siminimo delei klerikalų laimė
jimų ir tūli pareiškia net taip: 
‘buvau manęs tuojaus grįžti 
Lietuvon, bet dabar negrįžšiu 
— nenoriu kunigų jungo vilk
ti.’. Kiti vėl klausia, ar verta 
važiuoti Lietuvon, kuomet kle
rikalai Steigiamąjį Seimą lai- 

' mėjo. Jeigu žmonės taip labai 
nusiminė pamatę vos dviejų a- 
pygardų rinkimų pasekmes, 

^Tad galima lengvai suprasti, 
kokis bus jųjų nusiminimas, 
kuomet pamatys galutinus rin
kimų davinius”.
Jei' jau tautininkai taip 

nusiminė, kad nemano nei 
važiuoti Lietuvon, nenorė
dami “kunigų jungo vilkti’, 
tai ką tokie gali sakyti apie 
Lietuvoj rėmimą? Bet čia 
apsireiškia ne vien tautinin
kų tėvynės nemeilė, bet ir jų 
ištižimas. Jei tautininkams 
S tikro rūpėtų Lietuva ir 
jei jie būtų vyrais, tai rinki
muose pralaimėjimas juos 
paakstintų sujusti, noriau 
vykti Lietuvon, o ne nusi- 
miniman pulti.

Paskolos Stoties Stoties
vardas Kvota

Amsterdam, N. Y................ $ 65,000.
Albany, N. Y.......................... 10,000.
Bayonne, N. J.........................  20,000.
Brooklyn, N. Y.................. y„250x000.
Binghampton, N. Y. 10,000.
Bronx, N. Y?   10,000.
Elizabetn, N. J................... 70,000.
Herkimer, N. Y...................... 5,000.
Hossiek, Falls, N. Y.................10,000
Jersey City,, N. J.................. 10,000.
Kearney ir Harrisan, N. J. 15,000. 
Long Island, N. Y.................. 10,000.
Linden, N. J.................  1,000.
Maspeth, N. Y...........................10,000.
New York City, N. Y............20,000.
Niagara Falls, N. Y............... 13,000.
Passaic, N. J.............................. 3,000.
Newark, N^J. .......................75,000.
Paterson, N. J................... .  ... 7,000.
Rochester, N. Y....................... 45,000.
Schenectady, N. Y..................12,000.
Utica, N. Y............................... 10,000.
Watervliet, N. Y...................... 5,000.

/

Kolonijos be stočių kaip
Buffalo, N. Y. ir kitos .... 14,000.

JoumAl of the Amerieai\ 
Medical Association skelbia, 
jog S. Valstijose darbuose 
nelaimiųgų įsitikimų per 
Tratos yra 2i)00;0b0. TTžmu- 
Sip-r p-
ra 22.5<X\ r

Paskolos Stoties 
vardas

Athol, Mass........................Z.
Boston, Mass. (2 stotįs) 
Brockton, Mass......................
Brighton, Mass.....................
Baldwinsville, Mass. ........ ..
Cambridge, Mass.........
Greenfield, Mass. ------------ -
Gardner, Mass. ............ 
Haverhill, Mass....................,.
Lavrrenee, Mass. (2 stotįs) 
Lewiston, Me............
Lincoln, N. H.
Loweil, Mass..........
Manchester, N. H. . 
Norwood,’Mass. ... 
Northampton, Mass. 
Nashna, N. H..'.... 
Pittsfield, Mass. . < 
Erovidence, R.L . .* 
Westfield, Ma&-.

Stoties
Kvota

3,000.
140.000.
45,000. 
15,0b0.
>,000.
45,000.

. 3,000
15,00d.

3,000.
48,000.

6,000.
12/100.
15,000. 

.12,000. 

.25,000. 

.10,000.
17,000. , 
4,000.-

30,000.

Bonų stovis 
1 Birž.

$ 20,800 
205.

4,026.
26,139.56 
1,060.
5,145.
6,550.
1,310.
1,805.
1,205.
7,170.
2,602.50

50.
1,495.
1,730.
1,605. 

550.
23,650. 
3,450. 
7,625.
1,870.

Bonų stovis 
L Birt.

2,050.
30,075.04 
• 9,598.22 

.800.
' 550.
9,284. 

420.
2,150. 

720.
7,670.
1,345.
1,700.
5,996.50
3,260.
7,685.
1,515.
1,360. 

250.
6,915:

KUOMI IR KAIP AME-. darbą ir tuomi tik pasi- 
■ džiaugti. Reikia stoti su 
i jais kartu, ir darbu savo, 
i širdies • džiaugsmą išreikš
ti.

Tą gali ir turi padaryti 
kiekvienas lietuvis Ameri- 
ke. Progij yra ne šimtai, 
bet tūkstančiai. Organiza
cijai, kurios tikslu yra tver-! 
ti valstybinį namą ir kurti 
ten gyvenimą — tverti tam 
tos — sielą — reik daug vi
sokios rūšies spėkos ir me
džiagos.

Amerikos lietuviai repre
zentuoja dalį tos spėkos ir 
medžiagos. Kokioje dalyje 
tos valstybės namo ji gaji į 
būti suvartota nedaro skir
tumo. Namo pamatas arba 
• stogas yra svarbus kaip sa
vo vietoje ornamentas—pa

Lietuva pergyvena peri- 
jodą, kurį galima daug maž 
pavasariui palyginti. Pa
vasarį, žiemai savo dienas 
užbaigus, gamta pradeda 
atbusti ir rodyti ženklus gy
vybės ir kaž kokios vilties. 
Bet dar žiemos pėdsakai aiš
kūs, ir josios viešpatavimo 
ženklai maytiš visur. Lietu
va po ilgos sunkios žiemos 
— priespaudos ir nelaisvės 
atbudo ir-gi. Ir kaip ligo
nis, vos galvą pakėlęs, gali, 
pasižiūrėti . aplink ir tik į 
daugiaus pajusti kaip daug 
skiriasi jisai nuo sveikų 
žmonių. Taip ir ____
mato kaip silpna ji yra dar 
kad atsistoti ant kojų politi
niai ir ekonominiai.

Toks jausmas yra mūsų 
tautos — silpnybė kįlanti iš 
tūkstančių padarytų jai — 
skriaudų. Bet kitas jaus--, 
mas stipresnis, galingas/ir 
tvarkingas — tai viltis ligą 
pergalėti galutinai ir tapti 
sveika valstybe.

Tautos jausmas yra kiek
vieno jos žmogaus jausmas, 
o šiame momente Lietuvos 
stiprus jausmas — viltis tu
ri būti kiekvieno lietuvio 
jausmu.

Viltis-auga tik ant dirvos

Kiekviena stipri valstybė 
turi turėti gerai nustačiusi 
veikimą šiose srityse: mora
line je-religi j inėje, nes tas 
duoda principą visam pa
matui, politinėje apš vietoj e 
ir industrijoje.

Pirmiausiai paminėta ša
ka mūsų krašto gyvybės

lčių organizacijų, tarpe jų 
Skeletą finansinių, kurios y- 
Įra nusistačiusios stoti į in- 
dustrijalį vienos ar kitos r 

(lūšies darbą Lietuvoje. Pąv. 
i Lietuvių Prekybos Bendro- 
jvė rūpinasi transportacija ' 
i Lietuvoje, Lietuviij Preky- 
ibos ir Pramonės Bendrovė 
įmano užsiimti cemento ir 
kontsrukcijos šakas, gi 
Chesnul Čeverykų Bendro
vė steigs fabriką Lietuvoje 
išdirbimui čeverykų ameri
koniška systema.

Iki šiam laikui nekurie 
Lietuviai Amerike žiūrėjo 
ir laukė kas ką pradės, o 
šioms kelioms bendrovėms 
susitvėrus iš pradžios žiūrė
jo kaip į kokias asmenų į- 
staigas. Bet visos jo snori, 
išdalies yra ir pilnai galės 
būti dideliais faktoriais tau
tos komercijiniame ir indu- 
strijaliame gyvenimei kaip , 
tik žmonės supratę jų tiks
lus stos kartu į darbą.

Nesakau, kad tų bendro
vių ir užteks Lietuvai. Ne.c . e/

Reiks daugiaus, o Ameri
kos Lietuviai galės sutverti 
kokių tik reikės. Yra-dau
gelis bendrovių tiesa, kurios 
tveriasi dePkomercijos čia 
Amerike. Nėra tai peikti
nas dalvkas, bet Lietuvai ir 
Lietuviams nesvarbus —

Kiek rodo veikimas, ir poli
tiniai gražiai tvarkosi—pro
gresuoja. Girdime, kad ir 
apšvietoje Lietuvių 
neatsilieka nuo kitii 
niai atbudusių tautų. 

Gal žemiausiai tai
Lietuvos industrija — išdir- 
bvstė.

didelio tikslo — prieiti prie Amerikos Lietuviai nega- 
_ ■ lės būti labai didele pagelba 

pirmose trijose srityse, bū
tent religijinėje, 'politinėje 

apšvietoj. Neturime mes 
daug garsių nei teologų, 
r.ei diplomatų, neigi profe
sorių 
turime daug 
gan žymių, ir smulkesnių 
mechanikų, pramonininkų 
ir daugiausiai žmonių paty
rusių visokiuose amatuose— 
darbininkų. Reiškia, kad 
Amerikos lietuviai geriau
siai yra tikę prie industrijos 
kėlimo Lietuvoj.

Ir vienas ir kitas amat- 
ninkas ir turtas kapita
las nėravdar suorganizuoti 
kad tinkamai stoti ir pradė
ti didelį darbą industrijos 
įkėlimo Lietuvoje. Bet nie- 

f pasakyti, kad 
nčmoka orp^tni- 

ą mokant tik reik 
ir irūs atsiėk- 

Jan turime dajig viso-

idealo. Lietuvos ir kiekvie
no Lietuvio augščiausis ide
alas šiandiena yra — krašto 
nepriklausomybė.

Kiekvienas gražus idealas 
reikalauja nuo žmogaus 
daug pasišventimo jo atsie- 
kimui, kitaip jis bus tuščia 
svajonė. Taip tai ‘yra su 
žmogaus asmeniniif .idealu > 
-gi tautos idealas yra daug 
didesnis už žmogaus asmeni
nį, kas yra visų jos žmonių, 
todėl jo atsiekiMias priklau
so nuo to, daek ir kaip visi 
tautos nariai, kiekvienas 
krašto pilietis prisidės prie 
to darbo — idealo pasieki
mo. ’ rq.

Kad žmonės Lietuvoje 
dirba su giliu pasišventimu, 
tverdami valstybę, tai 
visas pasaulis mato. Mato- 
me 'ir mes Amerikiečiai Lie
tuviai ir džiaiigiamės .bet

damas prie kokios nors ben
drovės turėtų paklausti jos: 
7cų jūs manote daryti Lietu
voje ir kaip greit? Tie y-, 
ra principijaliai klausymai.

Šiame įžanginiame strai
psnelyje tik bendrais bruo
žais pažymėjau kaip Ameri
kos Lietuviai galėtų lengvai 
prisidėti prie tvėrimo Lie
tuvos valstybinio buto sto
dami daugiausiai į industri
jos darbą, gi kituose straip
sniuose pasistengsiu išrody- 
ti kaip 'geriausiai organi
zuotis, nurodysiu daugiau 
konkrečius kelius ir kaip 
už kokios šakos-industrijos 
geriausiai yra imtis. \ •

Užbaigdamas šį pasaky
siu tik kad pasaulis organi
zuojasi. Lietuva organizuo
jasi prie didelių darbų. Tai
gi Amerikos lietuviai nega
li miegoti kaip kad tas neti
kęs ūkininkas, kuris ra
miai sau miega giedrioje 
šienpjūtės dienoje, kada 
šiehas jo sausas laukia, o iš 
už girios atslenka juodas 

Į debesys



DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS

ATHOL, MASS,

elektrą 
anglius 
gas'ą .. 
linavimą 
ekspresą

Išviso 
Išlaidą .

Išviso ...................
Išlaidą kovo mėn.

Lietuvos Vyčių 10-tai kuopai, Athol, Mass. 
minėtas apskritis pavedė šį darbų atlikti, kuri 
ir rūpinasi, kad kuogeriausiai būtų išrengta, 
šiame išvažiavime jau neskaitant valgių, gėri
mų, kurių bus perpilnaj, bus linkinių dainų, 
žaislų, solo, lenktynių, virvės traukimas ir daug 
kitko.

BALTIC STATĖS FINANCE. CORPORATION
. ' f

(Inkorporuota Mass. Valstijoje)

Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už
Ekspresą:

kariai etc. ............ ......
Telephonas ................................
Už paveikslus ........ . ..............
Nuošimčiai nuo apgarsinimą 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už

--------— Rengia------------

LIET. VYČIŲ NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRITYS

chusetts Avė., Cambridge, MASS 
Prasidės 7-tą vai. vakare.

Visiems aukavusiems bus atiduota 'paliudijimai. Bus 
išduota atskaita kiek ir kas aukų surinko per Tag Day. 
Tarpais bus įvairių pamarginimų: dainų, eilių ir muzikos. 
O labiausiai žingeidu pamat yti Lietuvos karininkų ir pa

sigerėti jo kalba.
Kviečia visus DRAUGIJŲ KOMITETAS.

RENGIMO KOMITETAS
ATHOL, MASS. ■

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaites:—
Visi kas tik gyvas, ateikite ant prakalbų. Kalbės 

pirmu kartu Cambridge’juj Majoras Žadeikis*. Jis atve
žė Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus. Galės- jų gauti kas 
tik norės.

PARDUODAM LAIVAKORTES, SIUNČIAM PINIGUS 
Į LIETUVĄ. - ......

Už pašalinius si 
Už pav. “Darbin 
Už prenumeratas 
Už knygas ...-. 
Maišytos: pašto 
Už apgarsinimus 
L. D. S. centro

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

BIRŽ. 7,- Laivas La Loraine.
Kazys Dydas x

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.
Dominikai Balčiūnas 
Jurgis Šimkus 
Jonas Čereska 
Jonas Vėbra 
Mikas Baronas 
Krisius Naktinis 
Stasys Dagys 
Don Levine 
Antanas Gudinąs 
Antanas Sideravičius 
Martinas Gigas 
Liudvikas Guščiunas 
Jonas Ulevičius.

RUG. 3, Laivas Caronia.
Pranas Milišiunas 

, Juozas Mačiukas
RUG. 14, Laivas Imperator.

Jnozas Nevinskas 
Stasys Nevinskas. 
Aleksandra Nevinskas 
Juozas Nevinskas x 
Marė Nevinskaitė 
■Viktoria Nevinskienė

ATHOL FAIRGROUND,

NARIAI, KURIE PER KLAIDĄ 
BUVO PASKELBTI SU

SPENDUOTAIS.
1 kp., So. Boston, Mass..

M. Brikaite. -
O. Aukštikalniutė,

5 kp., Waterbury, Conn.
P. Laurinaitienė, 
Leonora Jurgelienė, ,

6.kp., Hartford, Conn.
Ig. Kručas,

8 kp., Cambridge, Mass.
Juozas Burbulis,

22 kp., Brighton, Mass.
Stasys Dirsa, 
Petras Kriaunis,

28 kp., New Haven, Conn.
Petras Jurgelas, 
Antanas žimkus.

30 kp., Baltimore, Md.
Tarnas Žukauskas, 
Vincas Skirpstas,

39 kp., Bridgeport, Conn.
M. Gardinausklenė,

51 kp., Cleveland, Ohio.
M. Palionis.

66 kp., Struthers, Ohio.
Kaz. Stupinkevičius,

72 kp., Detroit, Mich..
Kun. F. Kemėšis, 
Vincas Adomaitis,

76 kp., New Jersey, N. J-
Petronė Kazlauskiutė.

Mūsą priešai šoko į augštą, 
kad jau LDS. “kaput’. Nėra taip 
baisu, kaip iš tolo išrodo. Jie 
mano, kad LDS. nariai iš vardo 
nariai. Mes tikrinome iš pritiri- 
mo, kad iš suspenduotą 90 nuoš. 
užsimokės ir vėl skaitysis pilnais 
įtariais. Dar^ik savaitė nuo pa
skelbimo, o jau apie 50 nuoš. už
simokėjo. Po susirinkimais iki 1 
d. liepos mes norime tikrinti kad. 
užsimokėjusią skaičius sieks 100 
nuoš.

Mes taip-gi tikrinam save, kad 
per šį mėnesį kiekvienas narys 
prirašys bent po vieną naują na
rį.

Šį rudenį mūsų organizacijai 
sukaks 5 metai. Žiūrėkime, kad 
apvaikščiodami 5 metą sukaktu
ves turėtume {našiausia 5000 nau
ją narių.

LDS. per tuos penkius metus 
sustiprėjo ir išaugo. Įsigyjome 
nuosavų puiką^namą iš kurio 
džiaugiasi visi, tai tik ačiū jums 
broliai ir sesutės už atsiliepimą į 
Centro valdybos atsišaukimą iš
pirkti LDS. namo bonus. Nors 
LDŠ. Namo Bonai, dar nevisi iš
parduoti, bet tikimės, kad nariai, 
kurie dar nepirko pasiskubįs įsi
gyti ir kitus paragins.

Bonai jau gatavi ir išsiunčiami. 
Parsiduoda po $25.00. Gali 

pirkti kiek nori. Už įdėtus pini
gus LDS. moka 5 nuoš. arba 5 do
lerius už šimtą. ’

EXTRA!
PASIIMKITE BONUS

Už knygas .......................................137.77
Už pašto ženklus ......................385.98
Už popierą ....................... ."........... 941.21
Algos ....................................  ....1584.63
Už telefoną ...................................... 30.65
Už langą vtflymą............ .. .............. 3.00
Už elektrą ........................................ 40.54
Už rankšluoščius ...............................1.25'
Už rendą ............................... 50.00
Už malkas ir anglius ...................4.93
Už typewriter| nota....................16.00
Už- rokuojamą mašiną nota ....46.00 
Už rekordus prie diktuojamos 

maSlnos ..... ^.......................15.65
Už vertimą konstitucijos ............. 5.00
Nuošimtis už paskelbimus............ 1.90

JLTž spaudą ................... .............132.50
Už juodylą ................ . ................... 46.75
Už spaustuvei reikmenis ...... .19.85
Už intertypė mašiną nota .7....72.16 
Ekspresas, gatvekariai,, aliejus 

etc. .............................................. 12.77

‘Taip-gi neužmirškite atlikti sa
vo priedermę ir nusipirkti Lietu
vai' Paskolos Bonų. Mūsų krik- 
ščionią-kataliką obalsig — “Die
vas ir tivynš”.to > . £a.

Balansas ant 1 d. kov. $199.69 
IEIGOS KOVO MAN.

Už pašalinius spaudos darbus 823.33 
U į. pa v. “Darbininko numerius 142.88 
Už prenumeratas ................... . ..847.48
Už knygas ..................  203.00
Už apgarsinimus ..'.......................491.06
Įvairios smulkios įeigos ...........721.59
.Paskola L. D. S. Namo Fondui 500.00
L. D. S. Centro............................. 76L70

■ BAL. 17, Laivas Manchuria.
Leonas Milinavičius 
Michael Coran —

7 Real Estate Agentas 
Petras Markauskas 
Simonas Rūseckas > 
Vincas Grigaliūnas

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

■ GEG. 8, Laivas Manchuria.
Jonas Kaupis 
Petras Firavičius 
KazimierasBūdris 
Kazimieras^ Klimonskis 
Mikolas Petrauskas 
Izidorius Kūdrevičius 
Pranas Gedraitis 
Viktoras Lįutkas 
Ignacas Šimkus

GEG. 15, Laivas Finland.
Rafolas Daigins 
Leonas Barkauskas

GEG. 29, Laivas France.
Jonas Sėba
Jonas Seba 
Ona Sebierife 
V. Jablonskis 

. Jurgis Klimavičius
Adomas Vaivadas 
S. Urbonas 
Kazys Kaupis
J. Jokubauskas

Liepos 7, Laivas New Amsterdam. 
Ady. F. J. Bagočius
A. KNNaveckas iš Norvvood,

Mass.
LIEPOS' 31, Laivas Acųuitania.

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

Red.
B. Juodris, Narys Progress

- Shoe Mfg. Co.

----------------------------------------------- _ X

korporacija likosi sutverta geresniam aprūpinimui 
keliaujančių Lietuvęn Lietuvių reikalų.

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

eTai--gi, visus kviečiame atsilankyti į būsian
tį išvažiavimų, o tuomi paremsite Lietuvos Rau
donų j į Kryžių.

S

Viso ..................... ..<...3791.56
Išlaidą bal. mėn. . .. ...3548.54

IšvažiavimaS!

Išviso...........................$3,647.39
SAUSIO MENESIO IŠLAIDOS: 

Už knygas ..........................................71.86
Pašto ženklai ............................. <.. 427.05
Popiera.................—....................... 561.65
Algoms ............................................1380.93
“Darb.” paskolą sugrąžinta... .100.00 
Elektriką............................................ 37.74

valymą langą ................  3.00
pečių ........................................... 44.50
rankšluoščius .. .............  1.25
peleną tikietus ........................... 3.50
rendą ............ '..................  .50.00
fontanines plunksnas ...........172.33
gas’ą ................................................7.00

aliejus, siūlai, gatve- ;‘
.91.40 
..8.49 
131.75 
.14.58 

Intertype mašiną nota........... 71.13
ffpdarymą knygą etc. ...........484.22
antspaudas ................................. 12£0
klišes ......................................... 154.56
apgarsinimą programoje........... 3.50
kon vertus ..........  87.75
reikmenis spaustuvei ............... 51.95

Už gaisrininką 'tikletą .................. .2.00

Viso ___
Išlaidą ...

v K

Nuga-Tone



DARBININKŲ

Prasidės 1-mą vai. po pietų

Tai-gi kas gyvas į šį darbininkų piknikų

Širdingai kviečia RENGĖJAI.

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!

Pinigus į Lietuvą
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ

Papilio 
Pasvalio 
Pumpėnų 
Pušaloto 
Saločių 
Vabalninku 
Vaškų

Miestai:
1. Kybartų
2. Vilkaviškio
3. Virbaliaus

Birželio-June 13 d., 1920
ŠV. PRANCIŠKAUS PARAPIJOS

ALYTAUS APSEK.
Valsčiai:

L Alovės
2. Alytaus

. 3. Antnemunio
4. Jezno
5. Krokalaukio
6. Liškavos
7. Metelių
8. Miroslavo

*9. Nemaniūnų
10 Nemunaičio
U. Punios
12.
33
34

* Dabar Lietuvos Valdžios val
domų Apskričių, valsčių, miestų 
ir miestelių sąrašas, šitaip atro
do:

10. RASEINIŲ APSKR.
Valsčiai:

1. Betygalos
2. Girkalnio
3. Jurbarko
4. Kelmės
5. Kražių
6. Nemakščių
7. Raudonės
8. Raseinių
9. Šilavog

10. Šimkaičių
11. Tytavėnų
12. Viduklės

Miestai:
1. Raseinių
2. Jurbarko

-----------Rengia------------
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 70-ta kp

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius.

Miestai:
1. Marijampolės 

k 2. Kalvarijos
3. Prienų <

9. PANEVĖŽIO APSKR.
Valsčiai:.

. 1. Andrioniškio
2. Gelažių
3. Krakinavos
4. Kupiškio
5. Mieniškių-
6. Naujamiesčio
7. Panevėžio-Vėžlio
8. Piniavos
9. Raguvos

10. Ramygalos
11. Razalino *
12. Smeigių
13. Subačiaus
14. Šeduvos
15. Šimonių .
16. Troškūnų
17. Padoklių
18. Viešintų

Miestai:
1. Panevėžio
2. Kupiškio
3. Šeduvos

Seirijų
Simno
Ūdrijos.
Miestai:
Alytaus.

2. BIRŽŲ APSKR.
Valsčiai:

1. Biržų
2, Budbergo

' 3. Daujėnų
4. Joniškėlio
5. Krinčino
6. * Nemunėlio-Radviliškio
7. Pabiržės
8.

t Home Of fice
1712 WASHHfGTON ST.,

8. Platelių . \
9. Salantų"

10. Skuodo
11. Veviržėnų

Miestai:
1. Kretingos
2. Skuodo

7. MAŽEIKIŲ APSKR.
S Valsčiai:
1. Akmenės
2. Ilakių
3. Laižuvos
4. Mažeikių
5. Sedos
6. Tirkšlių
7. Vegerės -
8. Viekšnių
9. Židikų

Miestai:
1. Mažeikiai
2. Vlakšniai '*“*

3. MARIJAMPOLĖS APSKR.
Valsčiai:

1. Antanavo
2. Išminto
3. Balbieriškio
4. Gudelių I
5. Gudelių H.
6. Janavo

— 7. Javaravo
8. Kalvarijos
9. Klebiškio

10. Krosnos
11. Liubavo
12. Liudvinavo
13. Marijampolės
14. Mikališkio
15. Padovinio
16. Raudėnio
17. Sasnavos
18. Šunskų
19. Veiverių '
20. Višakio-Rūdos

10.
11.
12.
13.
14.

115. Žeimelio
Miestai:

1. Biržų
2. Pasvalio
3. Vabalninku

3. EŽERENŲ APSKR.
Valsčiai:

- 1. Antalieptės
2. Antazavo
3. Dusetų
4. Degučių
5. Imbrado
6. Kalkūnų (Kaukuonio)
7. Kureumo
8. Lašų
9. Paupinės

10. Salsko
11. Smalvų 

-12. Šventėnų
Miestai:

1. Ežerėnai
4. KAUNO APSKR.

Valsčiai:
1. Babtų
2. Čekiškės
3. Garliavos
4. Janaeos
5. Lapių

, 6. Pakuonio
7. Panemunio
8. Pažaislio
9. Raudondvario

10. Rumšiškių
11. Turėnų
13. Veliuonos
14. Vendžiagolos
15. Vilkijos

16. Zapyškio
Miestai:

1. Kauno
2. J ana v os

5. KĖDAINIŲ APSKR. *
Valsčiai:

L Airiogalos
2. Baisogalos
3. Datnavos
4. Grinkiškio
5. Gudžiūnų •
6. Josvainių
7. Kėdainių
8. Kr akų *- >
9. Pašušvio • •

10. Pernaravos
11. Surviliškio
12. Šėtos '
13. Žeimių

Miestai:
; L Kėdainių ,

Tam i storus gerai žinoma, kad darbininkų išvažia
vimuose galima linksmiausia laiką praleisti. Taip ir 
šiame išvažiavime bus labai įvairi programa: lenktynės, 
ristynės, maišuose bėgimas, juoduko mušimas ir tt. 
Muzikantai iš .Žiaulių. Ska niausiu valgių ir gėrimų.



=
aisus dekretas.

/

“DARBININKAS”
LIETUVON.

Kelmas.

i

MOKYTOJAMS!Eikite talkon.
f

AUTOMATIŠKAS PLAUKŲ
KIRPIMAS.

Adresas

PBAKĖJIMAS 
A L. R. K. MOTERŲ SĄ

JUNGOS KUOPOMS.

TAUTOS FONDO SKYRIŲ 
VALDYBŲ DOMEI.

INK

Tai va kokia tau užmokestis nuog vy
riausybės !

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIŲ

DARBININKŲ KNYGYNŲ 
REIKALU.

_____

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

ŠILTINI VSL UŽPUOLI' 
’ SERBIJĄ

=

* Šauklys.
(Kauno “Darbininkas”)

pelningiau atlikus lietuvių dienos 
darbą. Pereitais metais nebuvo 
koncerto per komiteto ginčus. 
Girdėjau kad daugumas boikota
vo išvažiavimą, o vis .per tuos gin
čus. Tai-gi darbuokitės vyručiai 
tėvynės labui ir daugiau galvoki
te.

*__________________________ :__________ ________
--------------------------------- , . ............- ' -----------  ----------

Lietuvių Diena.

Kaimas
Paštas
Apskritis ..

LITHUANIA.
Vardas Pav.

Papasakojo M. ZUBANIENE 
iš Ma iže vili ės, Pa. - 

Surašė K. J. V.
Padaryti galą piršliui melagiui, vals

čiaus išduotas, vardan didžio karaliaus, 
Zigmanto trečio, metais šiais, tais ir anais.

Kada kates šunis piove, zuikis bubną 
mušė, meška triūbą pūtė; kada geležiniai 
paukščiai per mūsų žemę lėkė, šunes giedo
jo, katės lojo, arkliai su dantimis brazdino, 
stirna su pelėda šokinėjo, žuvys lekiojo, 
driežas į gegutę žiūrėjo, bobos veršius kir
po, mergaitės tekėti norėjo, o vaikinai jų 
nemylėjo; kada barankomis snigo, vaikai 
per kiauras naktis nemigo, tuokart vilkas, 
triukšmą išgirdęs, didžiai persigando, ne- 
veiždėjo kur veršiai, kur bandos,- o iš tos 
baimės staigu šoko per kelmą ir išspyrė vai
kiuką, kurį žmonės pramanė Briedaičiu. 
Jis taip buvo greitas, kaip ežys; taip suge
bėjo suktis, kaip girnų apatinis kūlys. Tas 
apsukrus ir guvus vaikiukas capt! nutvėrė 
vilkui už uodegos ir nepaleidžia. Nutrū
ko vilko uodega, o vaikiukas bimpt! parvir
to ir išaugo į vyrus.

Kad ėjo per Mejzvilės miestą, susitiko 
gražią, padorią Katriutę. Bet jai prime
lavo ir-gi apgavo. Pasisakė Kaziu Pačeliu 
esąs, ponaičiu didžių mūrų, dvarų, kurių 
stogai būk lašinių paltimis kloti; langai dei-- 
manto, takai sūriais išgrysti, šuliniai me
daus prileisti, laiptai ir tiltai marmuro, 
dešni daugybės, alaus ežerai, degtinės tven
kiniai, sviesto devyni tarpai žerte prižerti. 
Arkliij bandos, kačių ir zuikių devynios ga
lybės.

To viso Katriutė pameilus prižadėjo te
kėti ir ištekėjo. Bet ten jai atvykus išvydo 
paprastą žmogų, gyvenantį medinėj’ tro-

bele j’. Stogai šiaudais dengti, o langai tai Į 
tik lentelėmis užkalti. -

7 Šitaip tau apgauta, nutarė piršlį me
lagį mirčia. nubausti. Arba, palaipinus ant 
stogo, kopėčias atimti, ar pastačius už kar
klyno su grybų kotais užmušti, ar pasta
čius į žardą katėmis užpiudyti, ar ant til
to be ramsčių pastačius pastūmėti į upę, ar, 
stačiai pasakius, pakarti, tai yra, prie dan
gaus priartinti: , .

Jį gi pakorus, nemažą pelną gautum. 
Iš galvos būtų puodynė,, iš kaktos žibintu
vas, iš akių spunkas, iš nosies šnipškė, iš 
liežuvio kylys, iš dantų kaltai, iš gerklės 
vamzdis, iš pilvo būbnas, iš žarnų kibirai, 
iš rankų grėbliai, iš nagų sagai, iš kojų 
kultuvai.

Bet ką čia ilgai tauzyti ir skaityti šiuos 
garsingus įstatymus ! Imkite piršlį, vaiki
nai, ir tempkite.

Po to visi savo rankas pridėjo: Juozas 
Margis, Kazys Dargis, Pilypas Pilvūzas 
ir Jonas Kupriunas ir kiti vaikinai nustvė
rė piršlį. Bet atskubėjusi-Katriutė Užme
tė piršliui ant kaklo abrūsą. Tokiu būdu 
buvo dovanotos piršliui visos melagystės.

Paskiau? sėdo valgyti. Pavalgę išėjo 
ant kiemo, pilvais važinėjo ir šoko lig brėkš
tant. Ir aš tame pažmonyj buvau, trypiau, 
šokau, kitus šokti mokinau, jaunuosius ap
siuvau, ir ant skripkos čirškinau. Už tą 
mano darbą davė man stiklo batus, svies
to skrybėlę  ̂popieros švarką.

Išėjau laukan, stojau ant akmens, su
sikūlė mano batai ir da kojas pasidūriau. 
Užtekėjo saulė, sutirpo mano skrybėlė ir 
da švarką sutepė. Užėjo lietus ir ištižo mą- 
no švarkas.

susipratimą ir jos apsišvieti- ' 
mą, ypač yra paaiškčjęs tokio 
švietimosi per knygynus rei
kalas.

Beto knygynai turi dar vie- ' 
ną savotišką privalybę prieš 
kitus pašalinio švietimosi bū- i 
dus. Paskaitos, liaudies kur- i 
sai, vakarai, koncertai, gegu- 
žynės, ekskursijos, kinemato- ' 
(grafai ir k. ne kasdien esti, ne 
visuomet toj temoj, kuriuo bū
tų susidomėjęs vienas kuris 
klausytojas ar žiūrėtojas. Jais 
naudotis kartais ar laikas, ar 
vietų trūkumas, ar kitkas ne
leidžia.- Užtat knygų iš-kny
gynų gali imti kiekvienas vi
sados ir visokių. Šis knygynų 
prieinamumas duoda jiems 
svarbią apšvietos įstaigų reik
šmę. Pas mus daugiau ir pla
čiau, negu kur kitur^ knygy
nai turi eiti pašalinio švięti- 
muisi pagalbon, nes ir išėję 
šiandieninę mokyklą neką te
gauna naudos ir žinių tolimes
niam gyvenimui. Imkim dar
bo žmonįų klasę, iš kurios tar
po randasi trokštančių apšvie
tos asmenų. Dieną dirbę, jie 
pašvenčia atliekesnį tarpudar- 
bio laiką arba nutraukia mie
go valandėlių, vien tik žinių ^ga
vimui, knygų-laikraščių skai
tymui ir pramokimui rašyti. 
Knygynai kaip tik eis jiems 
pagalbon, išgelbės juos nuo ne
tinkamo .ir nenaudingo darbo 
ir visakuo padės jiems prie gi
lesnių žinių. Mūsų esamieji 
knygynai ne visi suprato savo 
uždavinį.

Stengimasis ištobulinti knv-. 
gynų darbą praktikoje — gy
venime šiek auga ir kas 
kart labiau lieka apčiuopia
mas. Jis stengiasi padaryti 
knygyną tikruoju kultūros ir 
pi rmyneigos ginklu, pritaikin
ti skaitytojų dvasiai ir ūpui, 
ir padaryti kiekvieno žmogaus 
tikriausiu prieteliu ir patarė
ju. Knygynas reikalingas mie
stiečiui skaitytojui, bet so
džiaus ar dvaro skaitytojui 
knygynas dar labiau rėikalin- 
gMJ rį; J

Ten knygyno yra uždavinys 
padėti kur kas skaitlinges- 
nioms, kaip mieste nepratu-

šitą straipsnį perspauzdh 
name iš Kauno “Darbininko”. 
Galime pasidžiaugti, kad ten 
knygynėliai dygte dygsta. 
Nuo senai Amerikos lietuvius 
raginame siųsti Lietuvon 
knygų kuodaugiausia. Pakar
tojame raginimų. Visų kolo
nijų lietuviai, siųskite Lietu- } 
von knygų. Siųskite Lietuvos 
Darbo Federacijai adresu: 
LITHUAKIA, “Darbininkas”, 
Kaunas. LJ>S. kuopos lai or
ganizuoja savo kolonijoje rin
kimų ir siuntimų knygų Lie
tuvos Darbo Federacijai.

“Darbininką” Red.
Dvidešimtas amžius pasižy

mi darbininkų pastangomis 
prie apšvietos. Visose kultū
ringose šalyse pradėjo steigti 
knygynus, skaityklas, liaudies 
universitus ir tt Lietuva taip

- pat šiuo atveju nenori atsilik
ti, nors knvgynų-skaityklų 
steigimas dėl įvairių' priežas
čių neina taip sparčiai, kaip 
kitur. Bet užtat paskutiniu 
laiku dygte dygsta įvairūs ne
dideli knygynėliai: liaudies, 
vaikų, mokyklų, geležinkelių, 
kariuomenės, kalėjimų, kope- 
rativų, įvairių draugijų, są
jungų, klubų, parapijų ir tt.

' Yra du pamatiniai švietimo 
būdai, kuriais kyla liaudies ir 
pasaulio apsišvietimas: mo
kykla ir pašalinis švietimasis. 
Kadangi turiu 'galvoj darbi
ninkų klasę, jų kultūros rei> 
kalus, tai imu paskutinįjį la- 
bjau jiems prieinamą lavini
mosi būdą. Mokyklos darbi
ninkų vaikams gal tik šiandie 
kiek teprieinamos, pirmiau 
retai kas jas telankė. Visas 
apšvietos darbas buvo atlieka
mas šalia, knygų skaitymo 
keliu. Knygynai, kaipo tiesio
giniai tarpininkai tarp mokslo 
ir darbo žmonių, skaitosi vie
na reikalingiausiųjų apšvietos 
įstaigų. Tuo mokslo ir žinių 
turtu, kuris yra sudėtas kny
gynuose, gali visi, kas tik no
ri naudotis arba dykai, arba 
už nedidelę kainą. Ir dar svar
besnis yra tas dalykas, kad 
gerai ir tinkamai sutvarkytas 
knygynas talpina savyje “visą 
žinių židinį” — Visa tai, kaf — ■■■■
yra reikalinga žinoti apsišvie- sioms, tik ką imančioms švies- 
tusiam žmogui. Siuolaik esant tis miniom. Sodžius neturi at- 
eiliuiam uždaviniui ir neatidė- silikti apšvietime nuo miesto, 
linam troškimui-kelti liaudies neturi būt užguitas ir niekina

mas. Ir čia geriausia pagelba 
— tai knygynai. Užtat kny
gas ar laikraščius privalo skai
tyti ne tik vyrai, bet ir mo
ters, ne tik turtingesnieji, bet 
dvarų, fabrikų biednuomenė— 
visi darbininkai. -

Lietuvos Darbo Federacijos 
vienas tikslų ir yra darbinin- 
kų apšvietos stovio kėlimas, jų 
traukimas iš tamsos į šviesų, į 
galutinų savo1 reikalų suprati
mų ir aplamai gyvenimo įver
tinimų. Matome kai kurie L. 
Darbo Federacijos skyriai, y- 
pač didesniuose miestuose turi 
savo knygynų, skaityklų, su
augusiems kursų - ir tt. Tuo 
tarpu provincijoje — mieste
liuose, dvaruose, kad ir yra 
skyriai, bet knygynų nesama. 
Žinoma, dar trumpas laikas 
praėjęs. Tačiau ilgainiui pir
moj vietoj L. D. F. Skyrių Val
dybų uždavinys turėtų būti, 
tai knygyno—skaityklos įstei
gimas. Tai svarbiausi? mo
mento klausimas. Darbininkų 
klasė, kuri ligi šiot vergavo,' 
turi bent kartų stoti ant kojų 
ir apsišarvojusi apšvieta, ko
voti toliau už geresnę savo 
ateitį. Nuo šiol priruošiama- 
sai darbininkų knygynų stei
gimo darbas turi visoj smar
kumoj prasidėti. Darbo žmo
nės privalo išsivaduoti iš ne
lemtojo šiandieninio stovio, iš 
neaiškios padėties ateity, iš 
apakusio nemokslo. Tai ge
riausia ir tikriausia padės 
knygynai, kurių ir yra tikslas, 
an A vieno amerikiečio išsireiš
kimo “gerinti darbo žmonių 
gyvenimų, kelti liaudį į kas
kart aukštesnį darbo ištver
mės. gerovės ir laimės laips
nį”. ••

Belgrad.—Šiltinės užkrėsti pa
bėgėliai iš i pietinės Rusijos, apie 
7,00 iš viso, perėjo Serbijos rū
belius, atnešdami su savim, li
gą, kuri metais atgal taip baisiai 
naikino šalį. Crimijos ir Kauka
zo kraštai prigrūsti ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pagelbos 
vietos Konstantinopole ir Bospho- 
ros salose prikimštos su dauginus 
pabėgėlių negu* gali prižiūrėti. 
Nuo 300 iki 500 pabėgėlių perei
na Serbijos rubežiUs kasdien. Šim
tas Belgrado gyventojų užkrėsti 
šiltine.

Jau* šiais metais vėl kaip gir
dėtis, Wilkes Barrių, Scrantono, 
Pittstono, Kingstono ir kitų ma
žesnių kolonijų jaunimas rengia
si prie apvaikšeiojimo didžinbn ' 
mesimo lietuvių išvažiavimo, lie
pos 4 d., į Inkerman Park. Tai 
buvo didelė diena. Visi jos lau
kia — ir dideli ir maži, ir jauni 
ir seni, ir vedę ir nevedę, net ir 
diedukai ir močiutės. Ten jie iš
klauso iškilmingų šv. Mišių, gir
di geriausius pamokslininkus, lin
ksmai sau pasišneka, randa senus 
pažįstamus, mato “base-ball” lo
šimą, geriausių bėgikų lektynes, 
drūtuolių imtynes, ~ pasiklauso
puikiausių koncertų ir rimčiausių 
prakalbų. Ten jie randa ir kuo 
vaišintis. Darbininkai nespėja 
aprūpinti (Senesniais laikais tai 
net ir rudžio buvo galima gauti, 
bet reikėjo lįsti per tvorą). Vie
nu žodžiu, visi apturi “good 
time”.

Sakiau kad būva didelė diena 
dėlto kad, man rodos, visoj A- 
merikoje tiek nesuvažiuoja lietu
vių į vieną rietą kaip per lietu
vių dieną į Inkerman Park. Jei
gu suplaukia arti 7000 vien tik 
lietuvių, o apart to vjėl keletą 

“tūkstančių svetimtaučių, tai tik
rai galima pavadinti didele diena. 
Taip ištiknjjų esti. Kas buvo, tas 
matė.

Jeigu lieka keli tūkstančiai do
lerių Lietuvos naudai, tai ir dėl
to galima pavadinti didele diena. 
Bet negalima laikytis vien to kas, 
seniau buvo daroma. Reikia su
manyti ką nors naujo.

Jau pereitais metais buvo gir
dėtis, kad žmonės kalbėjo : “Ką 
gi čion veikti, vis tas pats ir tas 
pats”. Priežastis tokių išsireiš
kimų tai užbovinimų stoka. Die
nos programas, tiesa, ilgas, įvai
rus ir geras, bet_didesnė jo da
lis didžiumai nepatinka. Žinoma, 
visiems įtikti nei nemanykite, bet 
jeigu kasmet įvestūmet naujų ko-’ 
kių žaislų ir jų dar daugiau; ir 
kad turėtumėte šiokią tokią sys- 
temą, kad žmonės žinotų katram 
parko krašte kas dedasi, tai, aš 
manau, kad kurkas geriau už- 
bovintūmėte liaudį.

Visi tie žmonės atvykę į tą par
ką, ypač liepos 4 dienoj, beabe- 
jo atsineša pinigų praleisti. Na, 
ir daugumas praleistų viską ką 
tik delmone turi, jei tiktais turė
tų progą. Tai šis, vadinasi, di
džiausias lietuvių dienos komite
to prasikaltimas, būtent, kad jie 
neišranda, nepasirūpina, neišgal- 
voja kaip duoti žmonėms progą 
pinigus praleisti. Savo keliu, In
kerman Park netinka tokiam su
važiavimui, ypatingai biznį dary
ti, bet, ką darysi, vieta labai 
paranki, ir galbūt kad dėlto tiek 
daug svieto sutraukia. Yra ten 

’ karužėlė, keli karabinai^ ir 
“nigger babies”, bet tai “dat’s 
all”. įžangą į šokių salę moka 
vien jaunieji; arkliukais važinė
ja taip-gi tik jaunieji ir tiems ke
lių kailių pakanka. Pašaudyti, 
tai gali visi mėginti, bet visą die
ną ten nestovėsi. Na, o tų pyra
gų, šaltakošės, ir bananių, ir-gi 
daug neprisikimši. Tai-gi, visą 
dieną vaikščiodamas ir norėda
mas negali žmogus daugiau pra
leisti kaip 50 centų. Tai žiūrėki
te, o tikrai galima sakyti kad di
desnė tų susirinkusių dalis pra
leistų po 5 ir 10 dol. ir daugiau, 

, jeigut rastųsi ant ko.
Aš tikiu kad yra būdas pada

ryti biznį. Pasižiūrėkite į miestų 
parkus. Nekalbu čion apie nuo
latinius įtaisus, bet apie tuos 
“cacių” sklodukns, apie tų viso
kių šukių taip vadinamų “fake 

. shops”. Tai ten pinigas plaukte 
plaukia. Ar netiesą sakau? Kas 
buvo tas žino. Tai-gi, _o tokius 
dalykus galima įvesti ant Inker
man Park ant tos dienos. Juk jei
gu neišsiparduoda viskas, galima 
grąžinti, sulig kontrakto. O y- 
ra, yra visokių būdų, tiktais rei
kia komiteto tarpe turėti daugiau 
žydiško kraujo.

Yra ir kitų nedateklių lietuvių 
dienos vedime, bet jau tik mažes
ni, ir neišvengiami; vienok tuos 
viršuj paminėtus reikia būtinai 
taisyti, jeigu pageidaujama lie
tuvių dienas ir toliau laikyti.

Galutinai, patarčiau komitetui 
kad mėgintų išvengti visokių ne
susipratimų. Geriau praleisti lai
ką ant galvojimu kad geriau ir

VAIKAS PBKŠČIAS KELIAVO 
1,000 MYLIŲ.

Belgrad. — DanHo Tamasa- 
vitch, 15 m. vaikas pėkščias ke
liavo iš Petrogrado į Amerikos 
Raud. Kryžiaus vyriausią kvate- 
rą, Belgrade, kur jis dabar pri
žiūrėtas pakol gimines suras. Tė
vai neseniai mirė nuo šiltinės ir 
vaikas vienas keliavo tūkstantį 
mylių surast gimines.—Amerikos 
Raudonasis Kryžius mėgina su
rast dėdę ir tetą, kuriuos vaikas 
nematęs per penkis metus.
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Nepraleiskit progos, nes pana
ši retai kada pasitaiko. Kas už
sirašys pas mane laikraštį “Dar
bininką”, gaus dovanij vertės 
$1.00. Užrašau j Lietuvą, Ang
liją ir čia Amerikoj. Dovanos bus 
suteiktos lygiai visiems, kas ko
kių norės: 1) Lietuvos žemlapis 
(mapa), 2) lietuviškas kalendo
rius. 3) knygos. Nelauk rytojaus, 
bet rašyk šiandien šiuo antrašu: 
A. K. Mašinauckas,

321 Lincoln Avė., 
Rockford, III.

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

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
tas šalis.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Gerbiamosios:—
Moterų Sąjungos veikimas bus 

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

Delei tos priežasties Connecti- 
eut 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- 
į pie tokio apskričio reikalingumą 
, nebereikia daug kalbėti; užteks 
. pasakius, kad čia gyvuoja veik- 
. liaūsios Moterų Sąjungos kuo

pos ir jas palikti nesuorganizuo
tas į apskritį būtų tikra nuodė
mė prieš mūsų brangią organi
zaciją. To tikslo įvykinimui, t. y. 
Massachusetts apskričio suorga
nizavimui, mes turime garbės 
kviesti Tamistų kuopą į apskri
čio Seimą, kurs įvyks So. Bos
tone, L. D. S. naujam name, ant 
kampo Broadway ir E. Street, po 
numeriu 366 W. Broadway ant 
antrų lubų, Birželio (June) 20 d., 
1920 m.

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

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

13 kuopos įgaliota valdyba, 
Pirm. O. A. Jankienė, 
Rast. T. Blužienė.

Reikalingas prie vasarinės vai
kų mokyklos lietuvių kalbos mo
kytojas. Mokynimas prasidės 
pradžioje Liepos mėnesio; po 4 
vai. per 5 dienas savaitėje (suba- 
tos ir nedėldieniai liuosi). Atsi
šaukite pranešdami apie savo ga
bumą, dabartinį užsiėmimą ir 
kiek reikalaujama užmokesnio.

K. A. VENCIUS, 
(Lietuvių Kalbos Mokykla) 

38 Wilson St., Haverhill, Mass.

Dvasiškas Vadovas — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

Pirmininkas — 
Pranas Virak’s, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkė — 
M. Žukauskaitė, 

1 Grime St., 
: So. Boston, Mass.

Sekretorius — 
A. F. Kneižis, 

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas — 
Jonas Glineckis, 
- 277 Silver St., 

So. Boston, Mass.
Iždo Globėjai — 

Ona Jankienė, 
1428 Columbia Road, 

So. Boston, Mass.
" B. MoTkaitė, 

145 Main St, 
Athol, Mass.

J. M. Bakšys — 
St Bernard’s Seminary, 

Rochester, N. Y.
Kontrolės Komisija — 

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

So. Boston, Mass. 
Kun. P. Juškaitis, _■

40 York St, 
Cambridge, Mass.

Vladas Jakas, » 
37 Jefferson St., 

Cambridge, Mass. 
Literatiškoji Komisija — 

Kun. F. Kemėšis, 
A 381 Westminster 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. Broadvay, 
So. Boston, Mass. 

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

Worcester, Mass.

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

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

K. J. Krušinskas, T. F. Sekr.
222 So. 94h St., 
Brooklyn, N. Y.

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

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

LDS. nariai jr “Darbinin
ko” skaitytojai gali didžiuo
tis, jog “Darbininkas” pir
mutinis gavo ir gauna žinias 
iš Lietuvos ir iš kitų šalių ą- 
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 rūpų kad žinios 
telpančios “Darbininke*’ pa
sklistų koplačiausia. Siųski
te “Darbininko” perskaitytus 
numerius į Lietuvą; atiduoki
te savo draugams, lai ir jie pa
siskaito. -į

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.

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

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

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

Nukirpsį pats sau plaukus len
gvai ir gražiai, nereikalinga pra
ktika. Nukirpsit laike jus šuka
vimo pagal vėliausios mados. Pa- 
pimas jūsų gyvenime. Prisiun- 
togiausias laikas ir pinigų sutau- 
čiam apmokėdami siuntimo kaštus 
tik už $2.00.

Siųsdamas prenumeratų ir 
pinigus adresuok šiaip:

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass,

“GYVASIS ROŽANČIUS”
- “Darbininko” Knygyne galima gauti ^Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena'paslaptį s atskirai ir vi

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

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



SUSIRINKIMAS.

PUIKIAUSIAS

Rengia Tautos Fondo 11 Skyrius

PLAUKAI!
Kas turite nulipusius plaukus, 

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

The Western Chemical Co.
Box 9 WilkesBarre, Pa.

Ant New York Centrai 
geležinkelio ties Schenecta- 
dy, N. Y. įvyko nelaimė ant 
geležinkelio. Užmušta. 14 
žmonių, o sužeista 40.

New Yorke drabužių ver
telgos pasisamdė Madison 
Sąuare Garden, kur parda
vinės drabužius. Išstatys 
pardavimui 150.000 siūtų.

Tai So Boetoo270
DR. JOHN MicDONNELL, N. D

Galima tatikalbrti ir tiriami t kai 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

D. L. K. Keistučio dr-jos buvo 
mėnesinis susirinkimas nedėlioj 6 
d. birželio š. m. po Np. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass. Apkal
bėjus dr-jos reikalus buvo skai
tyta laiškas nuo Waterburio 
streikuojančią darbininką su at
sišaukimu į So. Bostono lietuvius 
gelbėti streikierią šeimynas. D. 
L. K. Keistučio dr-ja apsvars
čius reikalą, nutarė daryti kolek- 
tą, nes iš kasos negali skirti Au
kavo šie nariai po $1.00: J. Ka
valiauskas, Jurgis Tydikis, P. 
Butkauskas, V. Žyčkus, P. Jaru- 
šaitis, S. Balčiūnas, J, Gaubys, S. 
Razvadauskas, J. Repečka, J. Vai
čiūnas, A. Taunis, A. Pastelis, A. 
Gruodis. Smulkią surinktą $9.50. 
Viso surinkta 22.50.

Todėl patartina lietuviams ko- 
daugiausia prigulėti prie* mūsą 
draugijos, nes ji rūpinasi ne vien 
savo reikalais, bet rūpinasi ir su
šelpti vargstančią darbininką, 
kovojančią už pagerinimą būvio.

J. Vinkevičius.

PADĖKA.
Šiuomi išreiškiu padėką South 

Bostono lietuviatas už ją nuošir- 
dą rėmimą mino krautuvės ir 
taip-gi pareiškiu, kad aš esu pri
versta apleisti biznį ir turėsiu 
skirtis su visais birželio 30 d., 
nes krautuvė, kurioje aš dabar e- 
su parendavota kitiems.

E. M. LANE,
275 Broadvay, So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO'
' Toniko išdirbystė.

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

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

REIKALINGA
iš So. Bostono jauna mergina mo
kintis dirbti dideliame ofise. Mer
gaitė mokanti vartoti typewriterį 
būtą naudingesnė. Toliaus gyve
nančios nereikalinga atsišaukti. 
Adresas: So. Boston P. O. Bos 
12. Rašykite atsakyme kiek se
numo, kur mokinotės, kur gyve
note ir už kie kpigiausiai pradė
tumėte dirbti.

NEDALIOJE,

13 d. Birželio, 1920

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

’ Priėmimo valondoa:
Nuo 2 iki 3 po piot. Nuo 7 Iki 8 vakare 

S09W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON 
Tel 502 S. B.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Atsiimkite.

Kazys Vingir
Marcelė Rusaitė • *
S. Samulis
L. ir J. Mikalauskai 
Barbora Kriaučiunaitė z 
Juozas Martusevičius 
Aleksandra Andriekainis (2) 
Auna Jokiutė
Kazys Žurnonas
J. Brazys
Jurgis Kudirka
Antanas Dzikas - 
Joseph Matulevičius
Antanas Jucius
Jonas Strazdas 
Antaniąa Majauskaitė
Julė Diringaitė
Jurgis Milašius s --
Jurgis Pocaitis 
Anastazija Jakaitė
Jonas Savickas
Frank Stankevičius 
Juozas Kulponas
Charles Chesnul
P. Šnaras
Jonas Jakštas (4) 
' Kazys Niauronis (3)

Petras Duoba
F. Virakas
Jonas Glineckis
Mikas -Petrauskas 
Lucija Skirkeviče
Katrina Giedris (2) 
Marcelė Žukauskaitė (2) 
Konstancija Kaulinskaitė
Paul Petrauskas (2) 
Antanas Dagis
Antanas Bendoraitis 
Antanina Simanavičiūtė (2) 
Zosė Stankaitė
Veronika Zaleckiutė 
Uršulė Stelingaitė 
Konstantina Skimil 
Katrina Petraieiutė
K. Štrimas - *
Feliksas Patackas
Jurgis Valatka 
Veronika Šukienė 
Kazimieras Žukauskas

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

. 9—10 val- ryt®Priėmimo vai.. Q—g „ ,vakaro 
Po pietą pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

BeDPbOM Dicktaeeo 3306 M.

Dr. Ignotas Stankus
12WS.BmdSuPHaMl*ia,Fa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso V«l*uia*į

Nuo 9 rito iki S po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

Nnj.Keiie iki 4-ue pižtu. m

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

PIRMA LIETUVIU 
, VERPIMO IR AUDIMO

Išvažiavimas bus gana įvairus, nes bus įvairus programas, bū
tent; dainos, kurias apsiėmė sudainuoti So. Bostono Bažnytinis Cho
ras po vadovyste gerb. M. Karbausko. Visas choras vienbalsiai nu
tarė dalyvauti žaisluose: virvės traukime ir dar kitokiuose įvairiuose 
pamarginimuose. O pažaidus, pasilinksminus, bus galima gauti ska
bią užkandžių: šaltakošės, toniko ir tt. Valgius-užkandžius apsiėmė 
pagaminti So. Bostono gabiausios gaspadinės, tai bus tikrai skanūs. 
Turime priminti, jog įžanga visiems dykai

Kelrodis į pikniką: Patogiausia važiuoti Elevatoriui iki Forest 
Hill, o paskui imti karus "Milton” arba “Mattapan”, o ii karo 
išlipus, eiti po dešine/arba pasiklausti pas kondąktorią Rugby Road 
ir paėjus dvi minutas — pikniko vieta.

Kviečiame širdingai visus lietuvius iš visą apylinkią, kaip Bos
tono, Cambridge’io, Brrghtono ir kitą koloniją, nes vieta puiki, pro
gramas įvairus ir visas pelnas eis į Tautos Fondą Tai-gi nesigai
lėkite kokį centą praleisti dėl tautos labo I *

7 Kviečia RENGĖJAI.

[
Tarnauja lietuviams j į 
Siunčiame Pinigus Lee-Į į 
uvon : doleriais arba auk-i Į g _ _ 
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