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ORGANAS AMERIKOS 
R. K ŠV. 
DARBI-

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

JUO!
NINKU SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaia 

ir subatomis
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. 35.00 
Užrubežyj metams $5.00
• “DARBININKĄS,” 

242-244 W. Broadway,
South Boston, Mass.

DR. GRINIUS (liaudininkas) c- 
kas be portfelio.

SKIPITIS (santarietis) — vidaus reikalų. 
PURICKAS (krikšč.-dem. kun.) — užsienio reikalų. 
PULK. ŽUKAS (nepartinis) — krašto apsaugos. 
ALEKSA (liaudininkas) — žemės ūkio. 
BIZAUSKAS (krikšč. dem.) — švietimo. 
GALVANAUSKAS— finansų.
KAROBLIS (nepartinis)teisingumo.
OLOVEIČIKAS — žydų.
IEMAŠKA—gudų. - ■
TULGINSKAS (krikšč. dem.) Seimo vedėjas eina vals- 
. tybės prezidento pareigas.

Pėtnyčioje gaisras Kaune sunaikino 150 namų. Dar 
bedega.

Roman.

SPAUSTUVININKŲ STREIKAS KAUNE.

GENERALIS PROFESIONINIŲ SĄJUNGŲ STREIKAS 
NEPASISEKS.

LAUKIAMA MINISTERIŲ KABINETO PERMAINA.

AUKŠTESNIŲJŲ KURSŲ SEMESTRO UŽBAIGA. .

f ISEGLBĖJO 70 ŽMO
NIŲ.

Suv. Valstijų laivas West 
■Tester išgelbėjo 70 žmonių 
nuo degančio Japonijos lai
vo, kurs užsidegė netoli nuo 
Jokbhamos. Ant Amerikos 
laivo buvo paimti moters ir 
vaikai, o japonai vyrai pri- 
gelbstint amerikonams už
gesino ugnį ant laivo. >J 

ką paskelbė,' jog Detroite, 
Mich. gyventoją besą 993.- 
739. Per 10 metų gyvento
jų skaičius padidėjo ant 
113.4 nuoš. -

Clevelande, Ohio besą 
796.836, per 10 metų padi
dėjo ant 42.1 nuoš.

SUĖMĖ SVAIGALŲ.

Lawrence, Mass. suimta 
20 statinių degtinės. Jos 
buvo sukrautos name prie

Mūsų delegacijai nuvažia
vus į Maskvą taikos daryti 
su bolševikais, pravartu 
mesti keletas bruožų, « kaip 
dabar laikosi valdžia ir žmo
nės Tarybų Rusijoje. Tai-gi 
pakartosime keletą dalykų 
iš paskaitų, kurias andai 
buvo padarę “Tautos” re
dakcijoje sugrįžėliai iš Ru
sijos, žymūs šviesuoliai.

•

Šiuo laiku; kada einame į 
santarvę su kaimynais, gal 
ir nevertėtų liesti tų dalykų. 
Jie nemalonūs, šviesių bruo
žų, kol kas, neturime paro
dyti. Tik kaimyniniai san
tykiai savo rėžtu, o tikrasai 
dalykų padėjimas — savo. 
Mus pateisins tai, jog nema
loniuosius dalykus, ypač už
gaulinguosius, dedame ne 
tam, kol kas, nelaimingam 
kraštui pasmerkti, 'tik iš
reikšti vilčiai, kad jis ko vei
kiausiai atgytų, ko veikiau
siai gautų tikrąjį, rusiškąjį 
savo veidą, kad ir didžiu
miečių sudarytąjį.

Į klausimą, kuo laikosi 
rusų revoliucija,, davė atsa
ką patys rusai-piliečiai: 
“na jevreiskich mozgach, na 
latyšskich štykach, na rus- 
kich durakach”. Gana skau
dus apibudinimas, kad ne 
patys rusai stato savo gyve
nimą, tik atėjūnai iš pakra
ščių — patys gi rusai-bejė- 
eiai. Žydai belikę žymiau
sieji inteligentai, nes rusų 
inteligentija esanti arba iš
žudyta arba pasitraukusi į 
užsienius arba šiaip jau į 
ūksmę.

Taigi visa ko sumanytojai 
esą žydai, gi tų sumanymų 
išpildytojai—latviai. Mums 
paklausus, ar tiesa, kad visų 
žiaurybių kaltininkai esą 
žydai, prelegentai atsakė ne. 
— Kiek buvę progos susi
durti su Nepaprastoisos Ko
misijos, trumpai vadinamo
sios: “črezvičaika”, žydai 
arba visai nesikišu arba esą 
sukalbami. Tuo tarpu kad 
latviai esą tiesiog nepaken
čiamai žiaurūs pildytojai; 
tokie, kaip pirma buvo mad- 
jarai (vengriai) ir chinie- 
čiai. Apie latvius-bolševi-

mą. To negalėjo pasakyti 
apie rusus.

Dvarai Rusijoje išnykę; 
jie buvę išdraskyti ar sude
ginti. Belikę bent 1-2 nuoš., 
kur kažin kaip išlikę jų sa
vininkai ir esą vedami “so- 
vietskija choziajstva”. Ru
sija pavirtusi grynai Vals- 
tiečių šalimi, tokia jau ir 
liksianti. Tiekai žmonių ten 
žuvus, pramonei žuvus, Ru
siją užliesiu svetimieji dar
bininkai ir jos turtus naudo
sią sau. •

Bolševizmas vis labiau 
nustojus kredito, pasitikėji
mo ; mienševizmas vis la
biau jo gaunąs. Niekas čia 
nebetikįs didžiumiečių vilti- 
mis__sukelti socialiąją viso 
pasaulio revoliuciją ir links
tu prie tvarkymo savo pačių 
iširėlės tėvynės. Besitiki di- 
džiumiečiai revoliucijų Len
kijoje ir Lietuvoje; daugiau 
niekur.

Proletariatas vis labiau 
nykstąs ir beveik jau išny
kęs. Dirbtuvės sustojusios, 
darbininkai mobilizuoti. Ka
me dar einąs darbas, tai ir 
ten menkai, nes pilna esą 
viršininkų, o darbininkų ne
są. Ir visi ne tiek dirba, 
kiek kalba.
- Mokyklų' esą pristeigta 
visur ir visokių rūšių, pra
dedamųjų, vidurinių ir auk
štųjų; sudaryta taip, kad iš 
žemesnės būtų galima paly
pėti į aukštesnę. Tik jos vi
sos, griežtai visos esančios 
tuščios, nes nesą mokytojų, 
nė vadovėlių. Mokytojai 
negalį pragyventi iš savo al
gų ir beveliją kareiviauti, 
kur bent pašeria juos; kny
gų spausdinimas visiškai su
stojęs. Tai mokyklų belikę 
vieni vardai.

Kairiesiems eserams įsi
galėti padeda ir tai, jog di- 
džiumieeiai skyla į dvi dali, 
Leninas linkęs esąs į kom
promisą su kapitalizmu; ki
ti gi tebeesą šalininkai per
manentinės. (nuolatinės) re
voliucijos. Jei Rusija ne
parodo savo veido, tai tik 
dėlto, kad  ̂bolševikai teisybę 
Sau monopolizavę ir nieko 
neprisileidžia kritikuoti. A- 
pie žodžio ir spaudos laisvę

trys laikraščiai:
“Pravda”, “Izviestija” ir 
“Ekonomičeskaja Žizn”, ir 
tai tik du pastaruoju geru. 
Dar einą liaudžiai ir karei
viams skiriamieji: “Bied- 
nota” ir“Krasnoarmiejec”.

Apie nuomonių laisvę ne
gali būti nė kalbos. Mums 
paklausus, ar tiesa, jog bol
ševikai tęsušaudę devynis 
tūkstančius žmonių, ir tai 
daugiausia — i 

mums atsakyta, 
Namie bolševikai prisipa
žįsta sušaudę penkias de
šimtis tūkstančių. Tik kai 
pasižiūri į tokią Maksvą, 
kur tik per vieną mėnesį bu
vę sušaudyti 500-700 žmonių 
ir į Petrapilį, kur iškarto 
novyta po tiek pat, reikią 
spręsti, jog bolševistinė re
voliucija paklojo dešimtį 
kartų daugiau, destis apie 
pusę miliono tariamųjų 
kontrevoliucininkų.

Ypač baisūs laikai buvę, 
kai buvo teisiami be jokių 
tardymų,“ po revoliucionnoj 
soviesti:” tada visiems, kam 
tik buvo parašytas protoko
las, buvo tas vienas likimas 
— mirtis. Dabar, Eiropai 
įsikišus, sudaryta teismai, 
kurie nors teismų pavidalą 
teturį, vis-gi—teismai, bent 
neveikią ūmai, ir mirties 
baustnių sumažėję iki mini
mumo.

Visa Rusijos vyrija esan
ti mobilizuota. Bolševikai 
gali išstatyti 24 armijas, 
kiekviena po 300,000 karei
vių, apie 7 milionus. Tik 
transportams sugedus, nesą 
kaip ja pasinaudoti. Vis dėl
to bolševikai labai pasiklau- 
ją karine savo pajėga.

""Lietuvių dalyvavimas bol
ševikų valdžioje esąs ' labai 
žymus. Viename “Cik’e” 
(Centralnyj Ispolnitielnyj 
Komitet) esą trys lietuviai 
iš 19 narių ; taigi šeštadalis 
vyriausios valdžios: Vincen
tas Mickevičius-Kapsukas, santykiaujant su Eiropa 
Vaineikis ir dar kažinkas. |

Apie pinigų puolimą eina 
tiesiog pasakos. Degtukų 
dėžutei esą mokama po 100 
rublių. Valstiečiai pinigų 
visai neimą. Ir iš valstiečių 
valdžia neimanti uždo pini
gais, tik — “naturalnyjna-

N.- E. W. Ass. italų sky
rius jau įsteigė valgyklą 
maitinimui badaujančių 
streiikerių.

Lietuvių skyrius taip-pat
deda pastangas tokios val
gyklos įsteigimui.

Tiesa, su tokiomis valgyk
lomis vraneparankumų, pa
vyzdžiui: moterei su mažais 
vaikučiais reikia eiti į val
gyklą valgyti, arba toliau 
gyvenant valgio parsinešti į 
namus. Taip-pat yra keblu
mų ir su įsteigimu tokios 
Valgyklos, įtaisymu, gavimu 
indų ir tt. Bet norint lai
mėti pradėtą kovą-streiką 
kitokio išėjimo nėra, nes pa
šalpos fondai neįstengia 
duoti kiekvienam tokią pi- 
nigišką pašalpą, kad iš jos 
būtų galima žmoniškai pra
gyventi todėl kad po astuo
nių savaičių streiko reika
laujančių pašalpos skaitlius dirbysčių darbdaviai gauda- 
auga ir auga. Oį pašalpos 
iždą pinigai plaukia labai iš- 
palengva.

Presos Komisija.

WATERBURY, CONN.

200 šnipą darbe.

“Labor Leader” mašinis
tų unijos organas paskelbė, 
kad tarpe Waterburio strei- 
kierių veikia 200 Burns’o 
detektyvų. Jų tikslu yra 
sulaužyti streiką, suardyti 
darbininkų vienybę. Šalę 
šnipinėjimo — rankiojimo 

jiems reikalingų žinių, jie 
lenda į darbininkų tarpą, 
apsimetę streikeriais arba 
bešaliais, prisidengę manda
gumu jie pasakoja ve ko
kius dalykus:

“Tai išrodo, kad streikuo
ja 'tiktai svetimšaliai. Kaip 
darbo žmonės neturėdami 
pinigų gali tikėtis nuveikti 
brasso trustą, kuris turi mi
lijonus doleriui.. Išrodo 
kad jau visi darbininkai 
grįžta į darbą... Jau mes il
giau negalėsime išlaikyti... 
Jeigu mūsų vadovai nepa
darys ką-nors greitai, mums 
prisieis grįžti į darbą...

Teko girdėti, kad kaip tik 

bailinti ir suskurdę.
Matote, Rusijos padėji

mas yra toli gražu nepavy
dėtinas ir jai labai metas 
pradėti normalų gyvenimą,

per pabaltijos valstybes, ta
me skaičiuje ir per Lietuvą. 
Išalkusi Rusija tik laukiau-j zidentus nou demokratų 
ti progos pulti sočią Lietu
vą. Tik ką tai pridėsi Lie
tuvos gerybių neilgam — 
būtume visi alkani. O nor
maliai ir taikiai gyvendami,

panedėlyje streikieriai susi
rinks ant mass-mitingo, po
licija užpuls — ir areštuos... 
mūsų vadovus”... Tokioms 
ir panašioms provokacijoms 
šnipai stengiasi suardyti 
darbininku vienybę, sulau
žyti streiką. Darbininkai, 
būkime atsargūs su tokiais, 
kurie panašiai kalba, ne
klausykime jų, tai provoka
toriai !

Streikieriams, išvažiavu
siems iš Waterburio.

Draugai! mus pasiekia ži
nios, kad tūli iš jūs dirbate 
Torringtone, Conn., Ansoni- 
joj ir Bridgeporte. Dirba
te Wire dirbtuvėse, Poli 
dirbtuvėse ir fandrėse. Tai 
yra dirbate ant tokių pačių 
darbų, ant kurių Waterbu- 
rio jūsų draugai streikuoja 
ir tokiose dirbtuvėse, kurios 
turi ryšius su Waterburio 
dirbtuvėmis.

Mus* pasiekia žinios, kad 
minėtų miestų ir minėtų iš- 

mi jus, kaipo jaunus drūtus 
vyrus prie darbo, paleidžia 
iš savo dirbtuvių silpnus ir 
senus darbininkus ir pata
ria jiems važiouti į Water- 
bury.

Iš antros pusės, mes žino
me, kad Seamorės darbi
ninkai jau išėjo į streiką,, 
mes girdime, kad brasso 
darbininkai Bridgeporte, 
Ansonijoj ir Toringtone or
ganizuojasi, rengiasi į strei
ką. Jeigu jūs dirbate minė
tose dirbtuvėse, jūsų parei
ga dėti visas pastangas, kad 
tos dirbtuvės kogreičiausia 
išeitų į streiką. Jeigu ma
tote kad į streiką išvesti 
darbininkų negalėsite, jūs 
priederystė pasiieškoti dar
bo kitur. Būkite mūsų drau
gais —- nebūkite pardavi- 
kais.

IŠRINKO.

AmerikosMontreaL
Darbo Federacijos suvažia- • 
vimas išrinko Samuel Gom- 
persą prezidentu. Tik vie
nas tebalsavo prieš jį. ♦

UŽ RUSIJĄ.

Belgijos ministeriai savo 
posėdyje vienu balsu pritarė- 
nuėmimui blokados nuo Ru
sijos ir pradėti pirklybą su 
ja.

NESUT1KO KANDIDA- 
TUTI.

McAdoo paskelbė nesu
tiksiąs būti kandidatu į pre-

partijos* Eina gandai, jog 
prez. , Wilson kandidatuo
siąs. .
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Tesingai sakoma, jog visas žmo-

rinkliava

REIKIA SAUGOTIS.

i

“Entered as seeond-class matter Sept 
22, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879” 
“Acceptance for mailling at special rate 
of postage provlded for In Section 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July 
12, 1918”.
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D ARB ĮNINKĄS pelnas paeina nuo darbo. Jupj xas ir
daugiau kokių nors prekių (tavo* : Čion sunku

Delei Muito Mokesnio 
Ėmimo.

iš South Boston’o utarninkais, 
ils ir subatomią Leidžia Am. 

Lostutių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Dasbinkų S^lunga.

STREIKININKŲ FON
DAS.

Nuo pat pradžios įsistei- 
gimo LDS. vienu jos svar
biųjų dalykų buvo turėti sti
prų streikininkų fondą; Bet 
tam fondui kaikurie nariai 
nelabai tepritarė. Ir ikšiol 
yra tokių, kurie noriai temo
ka palyginamai nedidelę 
mokestį — 25c. į metus į 
streikininkų fondą. Bet to
se- vietose, kur streikas pa
vargina darbininkus, tai 
streikininkų fondo gero sto- 
to.0 reikalingumas ir svarba 
paafški. Ląwrenciečiams, 
kurie yra nesenai pernešę 
ant savo pečių sunkų streik- 
taikį, įsitikino, į streikierių 
fondo svarbą.

Dabar Waterburyje jau 
trečias mėnuo* eina streikas. 
Jau kelinta savaitė, kaip jie 
atsišaukė į visuomenę aukų. 
Biednešnieji, darbininkai su 
didesnėmis šeimynomis var
ge. Waterburiečiai be "abe
jonės įsitikėjo, kad svarbu 
turėti stiprus streikininkų 
fondas.

Taip tai po truputį darbi
ninkai visose kolonijose įsi
tikins, prapižįs to fondo 
svarbą ir noromis jį rems.

Dabar retoje kolonijoje 
nėra taip vadinamų “lietu
vių salių”. Paprastai jų 
steigėjai dangstydavosi be- 
partyviškumu. Girdi vi
siems salė reikalinga -— ir 
katalikams ir tautininkams 
ir socijalistams. Rodos, kad 
«ia viskas turi būt gerai, kad 
ištikro visiems į nieką neat
sižvelgiant ir reikia dėtis. 
Ikšiol taiĘ ir buvo daryta. 
Salės buvo statomos išvien, 
o jei arčiau patyrinėsime, 
tai rasime, kad daugumoj 
vietų katalikai yra daugiau
sia prisidėję, o pagalios bu
vo nustumti. Tas visuome
niškas įstaigas apvaldė ag- 
resiviškesnieji gaivalai.Kai- 
kur užviešpatavo jas kraš- 
tutinieji gaivalai — bolševi
kai. Antai Montelloj, Mass. 
bolševikai pabuvę ant Deer 
Island tiek drąsos ir agresi- 
viškumo įgijo, kad niekam 
neduoda giliuoti — salę val
do savaip. Štai tame mieste 
norėta surengti' prakalbos 
Maj. Žadeikiui Liet Pasko
los bonų platinimo reikale. 
“Tautiškos Salės” neduota 
tokiam burzuaziškam rei
kalui.

Pagalios katalikai turi su- 
A tiprašti ir'" niekur nesidėti 

prie “bėpartyviškų” orga
nizacijų ir prie “bendro” 
steigimo sales ar kitokios į- 
staigos. Katalikai privalo 
tarp save vienytis ir savo
mis jėgomis steigti reikalin
gas visuomeniškas organiza^ 
sijas, ištaigas, benci

rų) valstybė išdirba, juo aplamai 
daugiau užsilieka turto, daugiau 
pelno ųį.pačiai valstybei. Todėl 
rūpesnis kiekvienos valstybės yra 
kuodaugiau reikalingų prekių pas 
save pagaminti, kad duoti uždar
bio savo krašto darbininkams ir 
pramonininkams ir -kuomažiau į- 
sileisti įvairių prekių iš svetur, 
kad nępustelbus vienos ar kitos 
pramonės šakos pačioj valstybė
je.

Kad reguliuoti visą šią tvarką 
ir Lietuvos Respublikoj yra į- 
steigtos prie jos sienų muitinės.

Visos įvežamos į Lietuvos rybas 
prekės ir išvežamos iš Lietuvos 
privalo eiti per muitines* Prekės, 
kurios įvežamos ir išvežamos ven
giant muitinių arba slepiant jas, 
skaitomos kontrabanda. (Laiki
nieji Lietuvos muitinių įstatai §§ 
1 ir 6). BeTo kiekviena^valsty- 
bė sergsti savo sienų ir niekam 
neleidžia be tam tikrų pasų ar le
gitimacijos kortelių pereiti sienos. 
Visi privalo eiti per įsteigtas mui
tines, kad ir be prekių (§§7 ir 8). 
Tokių- muitinių ar pereinamų 
punktų su Vokietija įtaisyta da
bar virš 20. Be to jos taisomą ir 
Latvijos ir kitų kaimynių valsty
bių pasieniais.

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gauna nuo lietuvių daug nusi
skundimų delei muito ėmimo už 
jų įvežamas prekes arba daiktus, 
grįžtant Lietuviams savo tėvynė, 
o kaip kada ir daug rūgojimų, 
jog tasai mokesnis yra perdidis, o 
kai-kuriuose laikraščiuose, kad ir 
be tinkamų išrodymų jau rašomi 
ilgūs straipsniai apie tai, kaip 
Lietuvos Valdžia “lupanti” nuo 
žmonių skūrą. Reikia pastebėti, 
jog kuomet buvo Lietuvos Vy
riausybės leidžiami “Laikinieji 
Lietuvos muitinių įstatai”, tuo
met nebuvo dar jokių Lietuvos 
ryšių su tolima Amerika ir rasit 
delei to tuose įstatuose neranda
ma vieno ar kito straisnio, kursai 
galėtų liesti grįžtančius iš Ameri
kos lietuvius ir galėtų gal pilniau 
apsaugoti jų teisę ir kiek daugiau 
įvairių daiktų parsivežti, o ypač 
instrumentų, ar mašiną, su kurio
mis jie čion yra pripratę dirbti. 
Reikia spėti, kad dabar tat bus 
padaryta.

Šiuose įstatuose grįžtančius iš 
Amerikos lietuvius labiausia lie
čia šie du straipsniai:

§33. “Atvažiuojančių iš užsie
nio bagažas ir daiktai, kurie jau 
buvo vartoti: drapanos, skalbi
niai, apsiavimas ir kiti kelionės 
daiktais praleidžiami be rinklia
vos ne didesniame skaičiuje, kaip 
jų reikalinga žmogui kelionėje. 
Taip-pat be rinkliavos praleidžia
mi vartoti rankiniai daiktai, ku
rie reikalingi žmonėms sulig jų 
speciališkumo arba darbo (smui
kininkui — smuikas, šaltkalviui 

„— įrankiai ir tt.), bet tik ne par
davimui. Nauji daiktai apmoka
mi rinkliavom bendrais pamatais 
neatsižvelgiant į jų kiekybę”. ’

Iš to išeina, jog drapanos, skal
biniai, avalinė ir įvairūs kiti daik
tai praleidžiami be rinkliavos ne 
didesniame skaičiuje, kaip jų rei
kalinga Žmogui kelionėje. Žino-- 
ma, čion jau daug kas pridera 
nuo muitinės viršininkų, kurie 
tur spręsti, ar užteka tokiam žmo
gui 2 ar 3 eilių drapanų, ar dau-

tt "Bendrai veikiant jie bus 
nuskriausti nustumti, kaip 
ikšiol kad buvo.

jie buvo reikalingi kelio
nėje ir pagaliaus ar vienas ar kit- 
sai garnjįuras yra tikrai naujas, 
<> gal jau. buvo kokį kartą dėvė
tas ir tt.

i yra nustatyti ko
kios nors neužginčijamos taisyk
lės, kurių negalėtų norintieji 
apeiti, ir todėl daug kas priguli 
nuo pačių muitinės viršininkų su- 
maningumo. Reikia spėti, kad ir 
mūsų jaunos respublikos agentai 
— daugumoj tie patįs lietuviai, 
išvydę grįžtantį savo brolį iš to
limos Amerikos, supras, kad jis 
gal vežtis ne tik kas jam buvo rei
kalinga kelionėje, bef ir tą, ką per 
ilgą buvimą yra ten susitąnpęs ar 
papirkęs kokią dovaną ir savo gi
minėms. Svarbiausiuoju dėsniu 
pasilieka tas nusimanymas, jog 
vežamieji tokio grįžtančio daiktai 
nėra by kokiomis prekėmis, kad 
jis nemano jų pardavinėti ir iš to 
pelnyties.

Žinoma, jeigu važiuojantis Lie
tuvon panorėtų iš čion parsivežti 
ar tat drapanų ar avalinės ke
liems metams, tat toksai noras bū
tų ne pilnai teisėtas — jis tuomet 
nutrauktų uždarbį ir Lietuvos 
siuvėjams ir kurpiams, kad ir pa
siryžęs ilgiau ar ant visados tarp 
jų apsigyventi.

Kitsai straipsnis, kursai gali 
liesti grįžtančius amatninkus, tat 
yra^§46, kursai šiaip skamba:

“Prekės ir daiktai įvežami į 
Lietuvos rybas, kaip antai: ama
to instrumentai (įrankiai) • maši
nos, reikalingos statant ir įtaisant 
fabrikas ir dirbtuves, prekių pa
vyzdžiai turintieji vertės (kommi- 
voiažeriai), keliaujančių cirkų de
koracijos ir panašūs daiktai, mui
tinės praleidžiami, išieškant ata
tinkamas rinkliavas. Grįžtant mi
nėtos rinkliavos grąžinamos, pri
stačius muitinės kvitą. Įvežant 
panašias prekės, krovinių turėto
jas privalo paduotame pranešime 
pažymėti, kad prekės bus grąži- 
narnos atgal į užsienį. Praslinkus 
6 mėnesiams muitinės 
negrąžinama”.

Tasai straipsnis tur. omenyje į- 
vairius amatninkus, kurie iš ki
tur važiuoja Lietuvon uždarbiau
ti. Prie Amerikos lietuvių kurie 
norėtų parsivežti ar tai savo ama
to įrankius ar kitas kokias pabūk- 
les, rods galima būti ir netaikin
ti, bet čion reikalinga jau Lie
tuvos Finansų ir Prekybos ir Pra
monės Ministerijos paaiškinimas. 
Norėdama palengvinti grįžtan
tiems Lietuvon Lietuvos pilie
čiams- prie pasiliuosavimo nuo 
muito mokesnio, Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje pataria pas vie
tos notarą, ar kitą kokią ištikimą 
įstaigą po priesaika padaryti vi
sų svarbesniųjų vežamųjų daiktų 
sąrašą ir prisiųsti jį Lietuvos At
stovybei Amerikoje patvirtini
mui, jog visi šie vežamieji daik
tai sulig' §33 Laik. Lietuvos mui
tinių įstatų., yra važiuojančiam 
reikalingus kelionėje į Lietuvą ir 
nėra skiriami jo pardavimui, o in
strumentai reikalingus sulig jo 
speciališkumo. Šiuo laiku Lietu
vos Atstovybė negali prisiimti lai
dos, jog visi įvardinti sąraše daik
tai bus paliuosuoti nuo muitinio 
mokesnio, neg Laikinuose Lietu
voj Muitinių įstatuose apie tokią 
teisę atstovybių išdavinėti tokius 
paliūdyjimus nėra nieko pasaky
ta,-tačiau pasitikima, jog šie pa- 
liūdyjimai po priesaika padaryti 
galės padėti ir muitinių viršinin
kams nusistatyti. Už padarymą 
tokio paliudijimo, kaip ir už ki
tų dokumentų liūdyjimus, ^Lietu
vos Atstovybei reikia prisiųsti du 
doleriu ir 50c.

' " J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

 , * j

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
KNYGŲ IR POPIERIO.
'“Darbininko” Knygyne gar 

Įima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško tūrinio. Taip-gi ta
rime popierolr 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

l. D. S.^REIKALAI.
DARBININKAS

KAS GIRDĖTI UETUYiy KOLONUOSE.
___ 1 ■ i
sumai, šv. Jurgio parapijos cho
ras “Rūta” turėjo išvažiavimą"} 
Pleasant Hill. Ten ymdasi graži 
vieta, tyras oras, netoli Delaware 
upės; taip-gi norintiems tinkama 
vieta maudytis. Lietuviai lanko
si ten dažnai ypae tie, kurie tu
ri savo “makabilius”. Gatveka- 
riais nedėliomis yra sunku dasi- 
gauti. Žaislai traukėsi iki pat va
karo. Mažą pertrauką padarė 
lietus. Vakare visi traukė namo 
ir manau nei vienas nesigaili bu
vęs tame išvažiavime. O kada gi 
turėsime kitą panašų išvažiavi
mą?

WATERBURY, CONN.

Aukos Waterburio streikie-
. riams..

25.00

Cambridge, Mass. Lietuvos Sū
nų dr-ja paskyrė iš iždo $50. Ta
me plačiame susirinkime ‘nariai 
aukavo šie po*dolerį: V. Radvi
las, A' Pečiulionis, P. Dimša, A. 
Rimkus, G. Kvietkauskas, S. Rai- 
nard; po 50c.: P. Matulis, R. Zo- 
lubas. Katrie aukavo mažiaus 
kaip 50e., tų vardus negarsinam. 
Smulkių $1.80. Viso iš Cambrid
ge’aus prisiųsta per draugą J. V. 
Smilgį $58.80.

Šios dx=jos aukavo Waterburio 
streikeriams:

Lietuvių Šviesos draugija, 
Waterbury, Conn. ... .$25.00

Šv. Kazimierą dr-ja, 
Waterbury, Conn.

Šv. Jurgio dr-ja,
\Vaterbury, Conn.......... 25.00

Šie Waterburio biznieriai dar 
aukavo: S. Bučas — $25.00, M. 
Arnstuseviče — $20, J. Gelgoda 
— $20.

Iš New Haven, Ct. S. L R. K. 
A 116 kp. — $25.15.

Iš Naugatuck, Conn., A. Banai
tis —$2.00.

Iš New Britain, Conn. prisiun
tė dr. P. Norkevičia $185.24. Tai 
jau trečiu kartu New Britainie- 
čiai prisiunčia aukų Waterburio 
streikieriams. Taip-gi jie ir to
liaus pasižada remti aukomis, nes 
jie žino, kad mūsų laimėjimas — 
jų laimėjimas. Dar aukų ^prisiun
tė iš Bayonne, N. Y. F. Lukaitis 
nuo Did. L. Kun. Vytauto drg. 
$10.00, iš New aven, Conn. Ch. 
Makarevičiaus nuo A L. T. S. 10 
kuopos $10.50.

Kadangi Waterburio darbinin
kai kovoja netiktai už savo būvio 
pagerinimą, bet kartu ir už tuos 
darbininkus kurie dirba tą patį 
darbą kituose miestuose, tai jei 
Waterburio darbininkai laimės šį 
streiką misingio išdirbystei, tai 
nėr nei kalbos kad bus tas pats 
ir kituose miestuose laimėta ir be 
streiko. Vistiek ir kitų miestų 
bei valstiją kapitalistai turės tą 
patį daryti: trumpinti valandas ir 
kelti mokestį. Kitaip jie darbi- 
ninktf neteks. Ir taip jau jie ap
leidžia šią “aukso’5 ir “laisvės” 
šalį. Juk vos pusbadžiai ir pus
nuogiai reikia gyventi

Visiems aukautojams tariam 
varde streikierių širdingą ačiū. 

Waterburio Streikierių
Spaudos Kodtisija.

PHILADELPHIA, PA.

Ne prošalį bus paminėti neku
rtus gerus čia nuveiktus darbus. 
Mūsų šv. Kazimiero parapija 
South pusėj kur vadovauja gerb. 
klebonas kunigas J. J. Kaula- 
kis, susilaukė savo pagelbininkų. 
Mūsų parapijoj pereitais 1919 m. 
susilaukėm net dviejų jaunų dva
siškų vadovų — kun. Ig. Valan- 
ęiunas ir kun. Mozūras. Metai 

i praslinko ir vėl -du jauni kunigai 
įšventinti. Jie laikė pirmas šv. 
mišias mūsų parapijoj šv. Kazi
miero bažnyčioj geg.- 30 d. kun. 
Kazimieras Klevjnskas ir kun. 
Bakūnas. Kun. K. Klevinskas 
pradėjo mokslą eiti Šv. Kazimie
ro parapr mokslainėj, kur išpra- 
džių mokytojavo vietos zakrasti- 
jonaą ir dvi jaunos mokinės a- 
merkonės, o vėliau seserys kazi- 
mierietės. Jaunas Kleyinskas 
baigęs tą mokyklą, ėjo mokslus 
augštesnėse įstaigose ir pagalios 
seminarijoj.

P. P.

PHILADELPHIA, PA.
_______ <

(Port Richmond)

Miro- 
vaka-

PASKUTINĖS DIE
NOS.

Lietuvos Laisvės bonų 
platinimo prisiartino pas
kutines dienos. Su pasku
tine birželio menesio: diena 
bonų platinimas baigiasi. 
Be bonų esantieji privalo 
sujusti, gi turintieji privalo 
kitus paraginti pirktis. Ži
nokite, jog likusieji be bonų 
vėliau ar anksčiau turės ne-*

T

12 d. birželio įvyko kun. 
no prakalbos. Nors šiltas 
ras buvo, vienok klausytojų susi
rinko nemažai. P. Jankeliūnui 
atidarius vakarą šv. Jurgio para
pijos didžiulis choras “Rūta” po 
vadovyste P. Grajausko užtraukė 
“Lietuva Tėvynė Mūsų” ir porą 
kitokių dainelių. Po tam prasi
dėjo prakalbos. Gerb. kun. Mi
ronas išaiškino nuosekliai apie lie
tuvių sunkią kovą už pasiliuosa- 
vimą iš po svetimtaučių globos, 
prie ko' sakė: “ir jūs amerikie
čiai lietuviai daug prisidėjote sa
vo doleriais.” Išrokavo kam ir 
kur buvo suvartoti pinigai. Pa
tarė ir ant toliaus aukuoti į Tau
tos Fondą.

Kurie buvom ant gerb. kun. Mi
rono prakalbų, tai girdėjom ko- 
aiškiausia, kad mūsų sudėtos pi
niginės aukos ėjo daugiausia po
litiškiems reikalams — iškovoji
mui Lietuvai neprigulmybės. Iš 
Lietuvos gauname laiškus nuo sa
vo brolių kaimiečių, kaikųriuose 
tar kitko rašo: “Girdime, kad jūs 
gausiai aukojote Lietuvai, bet 
mes tų pinigų nei skatiko negau
name: verčiau neaukuokite, nes 
ne gausim.’Keistas mūs brolių-ar- 
tojėlių tame tamsumas, t^k parū
kuokime. Jeigu tas visas aukas, 
kurias sudėjome į fondus, būtu
me išdalinę savo viengenčiams 
Lietuvoje, tai gal 25c. daugiau 
ar mažiau kiekvienai ypatai būtų 
ištekę. Gi tėvynė Lietuva su mū
sų broliais ir sesėms, visu turtu 
būtų pasilikus nelaisvėje po sveti
mu jungu, nes kaip gerb. kun. 
Mironas sakė: “Jeigu tik nebūtų 
prisidėję po visą pasaulį išblašky
ti lietuviai, o ypač amerikiečiai su 
aukomis ir pasidarbavimu, tai ko
va būtų buvus pralaimėta”. Va
karą užbaigė “Rūtos” choras su 
dainelėmis ir pardavinėjimu Liet. 
Paskolos bonų.

P. P.

Reporteris.

BALTIMORE, MD.

14 d. birželio buvo išpildytas 
gražus muzikališkas vakaras, su
rengtas pp. Cižauskų ir jų moki
nių kaipo uždarymui šio sezono. 
Pelnas ėjo naudai naujų vargonų.

Daug jau buvo surengta vaka
rų po vadovyste ę. J. Čižauskd'ir 
labai puikiai išėjo, bet šis vaka
ras tikrai buvo vainiku visų kitų. 
Vakaras susidėjo iš 27 punktų: 
piano, solių, deklamacijų, lošimų 
ir tt. išpildė jstmi ir dar mąži vai-, 
kučiai ir mergaitės, i-uiantys lek-

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

Gerbiamosios:— *
Kaip buvo nutarta ant pasku

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

Širdingai kviečia visus
Rengimo Komisija.

PROTOKOLAS L. D. Ę. CHICA
GOS APSKRIČIO.

» _________

LDS. Chicagos apskr. susirin
kimas buvo nedėlioj, 30 d. gegu
žio šv. Antano parap. svetainėj, 
Cicero, I1L.

Perskaitytas protokolas ir tapo 
priimtas su pataisymu. Delega
tai buvo iš: 20 kp. — A. Bakšis, 
A Mureika; 29 kp. — P. Gritė- 
nas, A Globis; 25 kp. — V. Jo- 
delis, M. Zizas; 49 kp.—Al. Kren- 
čius, P. Šliogeris, A. Bislis; 57 kp. 
— Al. šiupša.

Raportas iš komisijos rengimui 
projektų dėl busimojo LDS. sei
mo. Pirm. Al. Krenčius ketina 
sušaukti susirinkimą projektų ko
misijos ir pradėt veikt kaip grei
čiau be atidėliojimo.

Raportai iš parduodamųjų bo
nų dėl LDS. namo: 20 kuopa pa
siaiškina pirkus 2 bonu, 49 kp. 
pirko vieną. Iš kitų kuopų nėra 
sužinota kiek bus parduota. Iš
neštas pageidavimas veikti dau- 
giaus kuopose, kad kaip daugiau
sia išpardavus.

Reikale buvusio pikniko 20 d. 
birželio LDS. Chicagos apskr. pa
sirodė, kad darbas visas rengimui 
pikniko pavesta komisijai prie e- 
samosios dar vienas naujas inėjo 
į komisiją V. Jodelis. Tikietų 
kainos įžangos į daržą buvo dvi: 
po 25c. ir po 35c., nubalsuota po 
35c. Tikietų padaryti apie 200. • 
Daiktai, kurie yra pažymėta ant 
serijų tikietų, auksuotas laikro
dėlis nutarta nupirkti iš sankro
vos, pagal pažymėtos kainos. Pa
daryti plakatai dėl apgarsinimo 
pikniko išdalyt po visas kolioni- 
jas nutarta apie 5000. Muzikan
tai paimti — benas, garsinti į lai
kraštį tris sykius. Darbininkai 
piknikui palikta kuopoms. Komi
sija apskaitliuos kiek reiks darbi
ninkų ir priduos kuopoms po 
kiek reiks kožnai kuopai. O kuo
pos pasistengs savo dalį užimti.

Raportas Al. Krenčiaus, kad 
laiškai su antgalviu dėl LDS. Ch. 
apskr. yra gatavi, galima naudo
ti.

Raportas M. Zizo iš prisiųstų ti
kietų iš Mass. LDS. Apskričio, 
kad rengia jų apskritis didelį iš
važiavimą ir visą pelną skiria Lie
tuvos krikščionių demokratų nau
dai pasiųsti į Lietuvą. Nutarta 
prisidėti kiek galima. Komisija 
tikietams tvarkyti — M. Zizas.

Nauji sumanymai: A. Mureika 
davė sumanymą surengti kokį 
vakarą ant ateinančios žiemos. 
Nubalsuota rengti. Tam tikslui 
išrinkta komisija iš dvieji} ypa
tų : Al. Krenčius ir Al. šrupša.

Sekantis susirinkimas įvyks 27 
d. birželio 57-toje kuopoje Brigh- 
ton Park, Dl.

Pirm. Al. Krenčius, 
Rast. M. Zizas.

PRANEŠIMAS CONN APS
KRIČIO L.D.S. KUOPOMS.

r <

Pusmetinis suvažiavimas LDS. j 
kp. Conn. apskričio įvyks. 18 ‘ d. 
Liepos (July) 1920 New Britain, 
Conn. Malonėsit visos kp. išrinkt 
delegatu^ ir prisiųst į viršminėtą 
suvažiavimą, kadangi turim daug 
ką aptart ir apsvarstyt, kaipo ant 
pusmetinio suvažiavimo, tai ma
lonėsit ir naujų užmanymų su
rast. Būtų geistina, kad visos L.
D. S. kp. Conn. apskr. dalyvautų 
pusmetiniame suvažiavime ir da- 
sidėtų daugiau kuo prie gyvumol 
apskričio. Nepamirškite ir apie 
raportus kp. Tegu raštininkai 
kp. įduoda per delegatus. Kurios 
kp. nesiųstų delegatų dėl kokios 
nors priežasties, tai malonės duot 
atsakymą delko nedalyvauja ir 
prisiųst raportus LDS. Conn. aps
kričio raštininkei, nes labai yra 
žingeidu sužinot visų kuopų stovį 
ypatingai tai apskričio valdybai.

LDS. Conn. apskr. rast.
B. Matuleyičiukė.

PHILADELPHIA, PA.

LDS. 13 kuopa turėjo smagų ir 
puiki} išvažiavimą birželio 6 d. 
Kuopos valdyba ir taip-gi išva
žiavimo komisija labai stropiai 
ėmė rengtis. Labiausia pasidar
bavo ex-prezidentas LDS. 13 kp. 
J. Pranekūnas ir S. Klapatauskas. 

• Mūsų gabi komisija surado pui
kią vietą pas farmerį Ig. Alekną. 
Prie paskutinio sustojimo gatve- 
kario, prie stulpo telefono prika
lė Amerikos ir Lietuvos vėliavas, 
kas buvo visiems geru ženklu 
kur reikia visiems išHpti. Suva
žiavę svečiai visi gėrėjosi J. Alek
nos naujai nupirkta farma.

LDS. 13 kp. pirm, laikė prakal
bą. Jis išdėstė Darbininkų Są-gos 
naudingumą, ragino kodaugiau- 
siai rašytis į LDS. Taip-gi viską 
išdėstė apie puikų laikraštį “Dar
bininką”, kuris išeina tris sykius 
į savaitę, o į mėnesį kaštuoja tik 
30c. Visi tą priėmė gausiu delnų 
plojimu. Taip-gi kalbėjo ex-pre- 
zidentas J. Pranekūnas ir kitų 
eilė kalbėtojų. Taip LDS. 13 kp. 
nariai linksmai laiką praleidę ant 
šviežio oro, visi sau linksmai lie
tuviškas daineles dainuodami ra
miai išsiskirstė.

Garbė LDS. 13 kp. Kad dau
giau būtų tokių išvažiavimų. Ir 
kad neliktų nei vienas, kuris ne
prigulėtų prie LDS. Kviečiame 
įstoti kaip vyrus taip ir moteris ir 
merginas ir likti skaitytojais L. 
D. S. organo “Darbininko”. Mi
tingai atsibūna kas mėnesį ant
ram utarninke vakare. Malonė
kite ateiti ir prigulėti su taip ma
žom išlygom,-o laikraštis tris sy
kius lankys į savaitę tamstos'stu- 
belę. Pelno nuo pikniko bus apie 
$9.00.

Report.

N0RW00D, MASĘ.
WATERBRY, CONN.

D.
yra daugiau, negu 
kiame kitame 
miesfe.

------
Filipinų salose yra įstaty

mas

Birželio 13 d. įvyko LDS. 3-čios 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
nutarė visai kuopai važiuoti į L 
D. S. N. A. Apskričio išvažiavi
mą birželio 27 d. Voreester, 
Mass. Važiuos du trokai.

Antras nutarimas padarytas pa
mačius “Darbininke” atsišauki
mą Waterbury, Ct. Streikierių 
Komisijos, kad paremtų. Tai nu
tarta iš iždo paaukuoti $8.50 ir 
pasiųsti į “Darbininką”. Išrink
ta komisija kad - dkugiau galėtų 
surinkti pinigų dėl streikierių. Į 
komisiją išrinkta šios ypatos: J. 
Versiaekas, J. Tvacka, S. Ražu- 
levičius. Turiu pasakyti, .kad ši 
kuopa daug darbuojasi dėl tau
tos, darbininkų ir bažnyčios labo.

Korespondentas.

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

Valdyba.

NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 27 d. bir
želio tuojau po sumai bažnytinė-, 
je svetainėje 295 St. John Ętreet. 
Šiame susirinkime tikėsime daug 
svarbių reikalų'Aptarti.

Valdyba.

TRENTON, N. J.

.negrų 
ė ko- 
rikos

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LATAKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVEN
TŲ.

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

rų ir 1 tuziną konvertų 
30c.

LDS. 82 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 27 d. bir
želio Lietuvh} Politiką^ Kliubo 
Salėje, 32 Dickinson Street. Kvie
čiame visus narius katinai ateiti, 
nes turime svarbių reikalų.

Valdyba.

LAIVAS Į LIETUVI
Laivas “Noordam” 26 d. šib . 

mėnesio išplaukia tiesiai į Han^ . 
burgą. Norintieji važiuoti užsisa
kykite laivakortes tuojaus, nes J

(Port Si



Moterims

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

LABAI
PRAMOGA,

STEBĖTINAI PUIKI PROGA

ATSTATYMO
BENDROVĖ

cūdus” padaro

3 šeimyną 15 kambarių 
medinis namas

su naujos mados maudynėmis, šiltas 
ir šaltas vanduo, skalbynės, nauji pe
čiai ir pijazos prie E. Seventh St. 
Prekė 6700 dol. su 1500 doL (mokėji
mu. Savininkas yra priverstas par
duoti dėl stokos pinigų dėl biznio.

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

AGOTA SMILGIENB, 
Savininkė,

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

LIETUVOS MISIJA ŠIRDINGAI UŽGYRĖ 
LIETUVIU AUDINYČiy KORPORACIJĄ

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

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

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

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

šėpai po $10.00, mažiaus neparduosime, kaip 10 šėrų. Pir
mas mokestis $10, o likusius reikia mokėti po dešimts dolerių 
kas mėnuo. — . >;>■

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

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

Dovanojo (dzūkiška). Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui .... .25 
Jojau dieną (augštm balsui) Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui .60 
Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo balsui Ir pljanui..........  .20
Lihgo (latviška). Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui .............. .25
Saulelė raudona. Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui...................25
Siuntė mane motinėlė. Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui .... .25
Skyniau skynimėlį. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui..........  .25
šventoji Naktis. Parašė M. Petrauskas. Išleido ALKK. Varg. Sąj. $2.00 
šių nakcialy (dzūkiškai) Liaudies daina. Solo balsui Ir pijanui .30 
Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui .25 
Vii šilingėlį. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ...................... .30
Vai aš pakirsčiau. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui.............. .20

Užsisakant vieną egz., apart pažymėtos kainos ma
lonėkite prirokuoti 10 centų, persiuntimo lėšų. Užsisakant 
daugiaus negu vieną, egz., persiunčiame dykai. • *

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

3 šeimynų namas,
11 kambarių, gazal ir toiletal, skal
bynės, pijazai dėl kožnos šeimynos, 
arti lenkiškos bažnyčios. Prekė 3300 
dol. $500 įnešti.

DUETAS-UAPS!¥ILKČIAU ČIGONO RŪBĄ'.
“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.
------------------------------------------------------- . ‘

Naujausios dainos yra šios:
Duetas “Apsivilkčiau čigono rūbą” ............................... ....$1.00
Darbininko daina (mlšram ehorul) ..................................... 60
Kaip raiba paukštutė (solo) .................................................................$1.00

.Atsisveikinimas su giria (mišram chorui) ............................................. 75
Ilgu, ilgu ir Jau atėjo rudenėlis (4 lygiems balsams) .............. .60
Plaukia sau laivelis (duetas) antra laida ........................................... 75
Kur bakūžė samanota (vienam balsui) ..........................................  .50

šios dainos yra ne liaudies dainos, bet originali kompozicija.

Alūsų Tėvynė, Lietuva, pergy
vena dabar svarbiausią istorinį 
momentą, nuo kurio priguli mū
sų ateitis.

Visų Lietuvių krūvoje ir kiek
vieno lietuvio skyriumi yra parei
ga dirbti visomis išgalėmis dėl 
Lietuvos ateities labo. "

Amerikos lietuviai nuo pra
džios karo prisidėjo ir prisideda 
prie Lietuvos laisvės gerovės ir 
atstatymo, bet, patėmyta, kad iki 
šiol abelna Lietuvių politika, taip 
lygiai ir pagelba Lietuvai, nesa
kau kad išimtinai, bet daugiau
sia rūpinasi vyrai, moters yra 

7. daugelyje-vietų kaip ir atsitoli- 
nusios nuo šito judėjimo.

Paveizdan ir pardavinėjime ir 
■platinime L. L. Paskolos Bonų, į 
stočių organizacijos rengime par
davinėjimo komitetų, moters re
tai kur įeina. Surengimo prakal
bų komitetuose ir kaipo kalbėto
jos moters retai kur dalyvauja.

Neseniai mes išgirdome links
mą politinę žinią, kad moters Lie
tuvoje turi lygias teises su vyrais.

• Pirmas sesijas Seimo atidarė Mo
terų Delegatės!

Amerikos moters, atminkite 
kad ta lygybė yra ne vien gar
bei, bet ir darbui! Amerikoje gy- 

■ venančios moters ir merginos ga
lėtų daug kuomi prisidėti prie 
Lietuvių kovos už laisvę, daleiski- 
nie, kad ir pardavinėjime Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų. Dar- 

/ bas įgautų tada daug naujų dar
bininkų- ir eitų dvigubai pasek- 
mingiau..

Lietuvės ir Lietuvaitės, pagal
vokite apie tai! Čia jūs galite 
daug ką padaryti. Vyras perka 
boną ir moteris perka. Vyras 
kalbėtojas surengus prakalbas, 
kviečia vyrus kad pirktų L. L. P. 
bonus, o moteris kalbėtoja kviečia 
ir moteris ir vyrus.

Būtų gera, kad Amerikos Lie
tuvės ir Lietuvaitės rengtų tam 
tikrus vakarus, tam tikras dienas 
L. L. Paskolos bonų pardavinėji
mui, kad jos prabiltų ir į vyrus ir 
moteris. - i

Klauskite informacijų.
Lietuvos Misijos

Informacijos Biuras.

103 akerią farma.
Apie 80 akerių dirbamos ir 23 ake
liai ^ganyklos ir miško; dvi didelės 
upės teka per vidurį fanuos su dau
gybe žuvų ir labai patogu laikyti žą
sų, ančių ir kitokių paukščių. Mū
rinis 'namas — 9 kambariai; naujau
sios mados kūtė dėl 35 galvijų; di
delė daržinė dėl šieno; kubilas (šilo) 
dėl rauginimo kornus karvėms. 20 
karvių, 1 jautis, 4 kiaulės, 2 veršiai, 
2 arkliai, 30 vištų ir visokie reikallH- 
gi įrankiai ir vežimai dėl apdirbimo 
žemės, šita ūkė yra viena iš geriau
sių ūkių Bolton, Mass. Savininkai la
bai nori parduoti arba išmainyti ant 
namų Boston’o %plelinkėj. Su preke 
ir įnešimu bus labai lepgva susitai
kyti. nes savininkas labai nori par
duoti.



4 DARBININKAS

CAMBRIDGE,MASS.|

Iš Lietuvos

jylstOO

RKKAUKGA DABBDOMKŲ 
PRIE VIEŠBUČIO (BOTZL)

UŽDEDU IR TAISAU 
STOGĄ.

Taip-gi atlieku visokį metalinį 
darbą.

W. Baker,
331 W. Foueth St. ib

174 Gold St., So. Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

Priėmimo
Nuo2 iki8 popiet. Nuo 7 Iki 8 vakar* 

509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON 
M5028.B.

REIKALAUJU lietuvio barbeno.
Mokestis $25.00 I savaitę. Atsiiauki- 
te greitai pas:
' A AtUOLLAUSKAS;
42 Millbury St, Worcester, Mase.

ivių Prekybos „
II- , - h tvč,

— 2“. S;:;?-.

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

■ 9—10 vai. ryto Pn^mtmo vai.. g_8 „ vakaro 
Po pietą pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.




