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

Popežiaus pašelpa 
Lietuvos vaikams

150.000 LYRŲ LIETU
VOS VAIKAMS!

••Tarptautinė vaikų šelpi
mo Sąjunga” Genevoj,Švei
carijoj (l’Union internatio- 
nale de secours aus . en- 
fants”) pasiuntė 10 birž. 
1920 m. 150.000 lyrų (šimtą 
penkesdešimt tūkstančių ly-

ORGANAS AMERIKOS
[ETUVIŲ R. K. ŠV. 
TJOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaii 

ir subatomis 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

vęs į policiją, bet jo pusbrolis ir 
tėvai liudija, kad jis buvęs ge
ras, tykus vaikas, niekuomet ne
turėjęs revolverio. O tas poperas, 
ką rado jo kišeniuje, tai kitas 
kas nors įdėjęs jam, kuomet jis 
buvęs pašautas. Jis buvęs papras
tas darbininkas, nemokėjęs nei 
skaityti nei rašyti. Dar jo pus
brolis' sako, kuomet jis parpuo
lęs nuo dviejų šūvių, tai dar po- 
licmonas šovęs du kartu į ant že
mės gulintį. Dar gyvas buvo nu
vežtas į šv. Marijos ligoninę, bet 
po kelėtos valandų mirė. Mirda
mas pasakė savo broliui, kad jis 
neturėjęs revolverio. Daugiau 
užmušti} negirdėti. Sužeistų yra 
keletas ir areštuotų septyni už 
kuriuos reikalauja $10,000 kauci
jos. Kova nebuvo ilga, bet žiau
ri.

Vakare, .-Lotynų šaka Naujos 
Anglijos darbininkų Susivieniji
mo gavo iš miesto leidimą laiky
ti susirinkimą, nes manė, kad jau 
nutars eit dirbt. Kalbėjo Italijos 
kcnsuliškas veikėjas, ragino, kad 
eitų dirbt, nes girdi kompanijos 
nenori turėti jokių derybų su 
darbininkais. Bet darbininkai 
neklausę jo, nutarė kovoti iki ga
lo, t. y. iki bus laimėtas strei
kas. Lietuviams tą vakarą neda
vė laikyti susirinkimo; mat kom- 
-panija-neturėjo antro paprrktc 
kalbėtojo lietuviams. Sekanti ry
tą mašinistai turėjo susirinkimą, 
kurie ir-gi nutarė laikytis iki bus 
laimėta, nežiūrėdami. į laikraščių 
skelbimą, kad jau streikas pairo. 
Nes tą rytą buvo laikraščiai pa
skelbę, kad jau streikas pairo. Ir 
dar buvo paskelbę, kad Naujos 
Anglijos Darbininkų Sąjunga pa
velijus 
dirbt, 
kuoti.

Lietuvių Prekybos B-vės nugabentosios Kaunan su maistu ir drabužiais dėžės, kurias amerikie
čiai siuntė saviškiams Lietuvoje. Dabar tos dėžės jau išdalintos ir jos suteikė gavėjams didžiausio 
džiaugsmo. Ant, pirmo paveikslo prie dėžių krūvos stovi Jonas J. Romanas, Lietuvių Prekybos 
B-vės prezidentas.

rų) Lietuvon vaikams šelp
ti. Šie pnigai yra prisiųsti 
iš Rymo. Šv. Tėvas neuž
miršta taip-gi Lietuvos 
.vargšų ir -jau kelintu kart 
jtiesia savo malonią ranką.

A. Steponaitis,
i Lietuvos Raud. Krvž.
i

Įgaliotinis.

Visi talkon Lietuvos
kariuomenei

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
ŠVIEČIASI,—PADĖKIME 

JAI.

Lietuvoj susidarė stipri kariuo
menė. Ji išvijo rusų-bolševikų 
gaujas, bermontininkų-vokiečių 
plėšikus ir visą laiką neleidžia 
lenkų toliau į mūsų kraštą verž
tis. Kariuomenė turėjo daug var
go ir darbo, bet vis tik tą savo 
pareigą šventai išpildė?

Dabar mūšiai eina tik su len
kais. Dabar reikia tik saugoti, 
kad į Lietuvą naujų nekviestų 
svečių nesiveržtų ir stengtis iš 
lenkų mūsų žemę išvaduoti. Da
lis priešų nugalėta, bet atei
ty dar gana daug darbo ir užduo
čių kariuomenei liko. Visa tai 
galės būti padaryta, jeigu karei
viai bus sąmoningi ir gerai apsi
švietę.

Mūsų kariuomenė jau pradėjo 
suprasti, kad tik apsišvietus į- 
stengs iškovoti Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. Užtat jau pra
dėjo savo tarpe kultūros ir švie
timo darbą. Prie Literatūros Sky
riaus Kaune yra įsteigta kultūros 
ir švietimo sekcija. Ji vadovauja 
kariuomenės švietimo darbui. 
Kiekvienoj daly (pulke, atsargos 
batalijone) yra įsteigta kultūros 
ir švietimo komisija. Ji rūpinasi 
savo dalies kareivių švietimu.

Kultūros ir 
šiaip varomas, 
poj steigiamas 
nelis, iš kurio 
kareivis gali gauti skaityti kny
gų. Pulkas steigia centralinį kny
gyną. Prie knygyno steigiama 
skaitykla, į kurią išrašomi visi 
einantieji Lietuvoj laikraščiai 
Kiekvienas kareivis laisvu laiku 
gali užeiti į skaityklą ir pasiskai
tyti laikraščių.

Kiekvienas Lietuvos kareivis 
privalo išmokti rašyti ir skaityti. 
Tam tikslui kiekvienoj kuopoj 
steigiama kareivių mokykla, ku
rioj mokoma skaityti, rašyti, skai
tliuoti, istorijos, geografijos ir tt. 
Mokslas eina kasdien 1-2 valan
das. Jau yra dalių, kur beveik 
nebeliko bemokslių.

Kas savaitė ir dažniau karei
viams rengiamos Visokio, turinio 
paskaitos, politinio, ūkinio, eko
nominio ir tt. Paskaitas rengia 
kariškiai ir nekariškiai. Paskai
tomis kareiviai labai įdomaujasi 
ir turi iš jų daug naudos.

Kiekvienoj daly norima įsteig
ti kareivių rūmai, kuriuose būtų 
krautuvė visokių kareiviams rei
kalingų daiktų pigiau nusipirkti, 
bufietas, kuriame laikytų gėry
nių (nesvaiginamų) ir užkandžių 
ir tt.A eto kareivių rūmuose įveda
nt

ir page-

reikalin- 
pagelbą 

visuomenė.

švietimo darbas 
Kiekvienoj kuo- 
kareivių knygy- 

visada kiekvienas
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Amerikoniški laikraščiai skelbė, 
kad Luigi Scalmana, prezidentas 
Italų skyriaus N. E. W. Ass. pra
nešęs, būk vedusieji streikieriai 
jau gali eiti dirbti Tą žinią pa
kartojo ir lietuvių laikraščiai.

Mes pranešame streikierių ir 
visuomenės žiniai, kad tas netei
sybė. Prezidentas L. Scalmana to
kių dalykų neturi teisės skelbti ir 
neskelbė. Šitą paskalą paleido ka
pitalistų laikraščiai, su tikslu 
klaidyti darbininkus ir visuome
nę.

Mes žinome, kad birželio 21 d. 
vakare Italų skyrius N. E. W. 
Ass. turėjo susirinkimą ir visi 
vienbalsiai nutarė negrįžti į dar
bą tol, kol nebus išpildyti darbi
ninkų reikalavimai.

Mes paskelbiame streikierių ir 
visuomenės žiniai, kad nepaisant 
įvykusių riaušių birželio 21 d., 
streikas tęsiasi taip, kaip ir pir
ma. Niekas negrįžta ir nemano 
grįžti į darbą.

Presos Komisija.

WATERBURY, CONN.
a -----

Kruvina kova už būvi.

Pariedėlio ryte 21 d. birželio

IŠTRAUKOS IŠ LAIŠKŲ 

IŠ LIETUVOS.

saskės ir k., rengiami pasilin
ksminimai ir vakarai, žodžiu sa
kant kareivių rūmai turi būti ka
reiviams užėjimo vieta, kur būtų 
galima pavalgyti ir linksmai pra
leisti laiką. Jokių nepadorių pa
silinksminimų, kareivių rūmuose 
neleidžiama. Viską veda patys 
apsišvietę kariškiai.

Trumpame straipsnely j viską, 
kas daroma mūsų „kariuomenės 
švietimo reikalu sunku išpasako
ti. Bet, kas jau pasakyta auk
ščiau, matyte, matyti, kad daug 
daroma. Lietuvos visuomenė pri
sideda prie švietimo darbo; be
veik visos redakcijos sutiko siun
tinėti savo laikraščius į kareivių 
skaityklą veltui, duoda aukų 
švietimo darbui. Kareiviai patys 
noriai aukoja pinigų iš gaunamų 
algų švietimo reikalams. Jie su
pranta, kad tik apsišvietę galės 
iškovoti Lietuvai laisvę 
rinti savo brolių būvį.

Kariuomenei šviestis 
ga 'didelė pagelba. Tą 
gali suteikti mūsų
Amerikos lietuviai, kuriems taip- 
pat yra brangi Tėvynė, kurie no
ri mūsų kariuomenei patarnauti 
neatsisakys pagelbėti.

Visos lietuvių laikraščių redak
cijos, kurios stovi už Lietuvos 
Nepriklausomybę, turėtų siunti
nėti savo laikraščius į kareivių 
skaityklas veltui. Kadangi dabar 
yra labai sunkus susisiekimas 
paštu, tai galima siųsti “Kariš
kių žodžio” redakcijon po 20-30 
egz., pažymint, kad juos išdalin
tų į kareiviij skaityklas. Dalis 
Amerikos laikraščių jau ir dabar 
išsiuntinėjama į kariuomenės da
lis ir kareivių skaityklas.

Beto steigimui knygynėlių 
mums trūksta knygų. Lietuvių 

i kalboje knygų, tinkamų karei
viams skaityti stoka. Tuo reika
lu turėtų ir-gi patarnauti Ameri- 

■ kos lietuviai. Redakcijos, atski
ros draugijos ar pavieniai asmens 
turėtų parinkti pinigų, knygų ir 
pasiųsti juos i Lietuvą. Jau da- 

: bar yra įsteigta daugiau 80 karei
vių knygynėlių, juos reikėtų pa
pildyti. Beto galutinu siekiu yra 
tas, kad kiekvienoje kuopoje bū
tų įsteigtas knygynėlis. Taf-gi 
knygų reikalinga labai daug.

Steigimui kareivių mokyklų, 
kareivių rūmų, suorganizavimui 
sporto ir tt., reikalinga daugybė 
lėšų. Lietuvoj tveriasi specialiai 
draugijos, kurios rūpinsis suras
ti lėšų kareivių švietimo reika
lams. Amerikos lietuviai neturė
tų atsilikti. Amerikiečiai visuo
se reikaluose mūsų tėvynei daug 
padėjo, neabejojame, kad ir ka- 
rinomciici F

rašo motina

motinėlė ir se- 
kad mes gavo-

Jonui Zaikauskui, South 
Boston, Mass. 
iš Žiežmarių:

“ O dabar aš 
sutės pranešame,
me baksą. Paėmėm gegužio 14 
d. Vincas Šlamina paėmė 10 d., 
o mes paskui. O dabar parašy
siu, ką mes radome bakse. Ra
dom. pančekas visas kiek rašėte 
ir apsiavimą visą radome, ką tik 
rašėte. Bakse radome tokią kor
tą. Tai kas ant jos parašyta, tą 
radome. Tai labai dėkavojam — 
aš motinėlė savo sūneliui ir mar
telei, o mes sesutės savo brole
liui ir taip-gi martelei ir da jūsų 
mažiem vaikeliam labai dėkavo
jam iš visos širdies. Ačiū, labai 
ačiū už jūsų didžiausi ądovaną.. 
O labiausia patinka čeverykai ir 
jie tinka ant kojų, kaip rozas”.

žio 5 d. Tai mes visi susėdom ke-! 
turi ir valgėm tavo dovanas ir • 
tave minavojom. Man buvo di-1 
džiausiąs džiaugsmas, kad manęs į 
neužmiršai. Tik liūdna, kad nė
ra Antanuko ir nežinom ar jis gy
vas ar ne. Tol i du dėkavojam už 
laišką, kuri parvežė nuo tavęs 
Marijona Dusevičiukė. Ir Juo
zukas gavo pasikalbėti su ta. A- 
merikos panele. Ji pasakojo a- 
pie tave. Tai dėkavojam už vi
sas dovanas tik neužganėdinti, 
kad neatsiuntei viršutinių kokį 
porą garnįturų. Duodu žinoti, 
kad Lietuvoje vienas garnituras 
dabar kaštuoja pusantro tūks
tančio rublių ir nelabai geras”.

Gegužio 5 d. Kaune lan
kėsi Joniškio vidurines mo
kyklos apie 60 mokinių. 
Aplanke meno parodą, mū
zoj u, Vytauto kalną ir ki
tas žymesnes’ vietas.

Klaipėdos krašto komisa
ras gen. Odry įsakė visose 
mokyklose įvesti lietuvių 
kalbą. Vokiečiai-mokytojai 
tam priešingi ir ketina 
kraustytis Vokietijon.

I

Dominikui Antanavičiui, 
So. Boston, Mass. rašo tėvas 
iš Šeduvos t

“Duodu linksmą žinią, 
gavom skrynią su maistu, 
mums rašei gromatoj, kad

kad 
Kaip 
siun-

Jonui Glineckui, So. Bos-i*1’ ,ai Sekm""? d“?’t
„ ' .„ v |tanas parveze iš Kauno. Uz skry-ton, Mass., rašo tėvas iš Šan

čių : • -
“Gavome tavo dovanas gegu-

lietuvių pratiesiant ranką ir pa
dedant taip naudingą darbą dirb
ti. Jeigu mūsų kareiviai, vargą 
vargdami, nesigaili skatiko au
koti švietimo reikalams, tai ir a- 
merikiečiai, kuriems vienag kitas 
centas yra mažos aukos vertė, ne
atsisakys paaukoti

Gener. Št. Literatūros Skyriaus 
viršininkas

Kapitonas Steponaitis.

Kultūros ir Švietimo sekcijos 
vadovas

Leitenantas, Endziulaitis.

Kaunas 1920 metų 
gegužė 20 d.

P. S. Visais kariuomenės švieti
mo reikalais kreiptis ir aukas, 
siuntinius siųsti šiuo adresu:

nios parvežimą mokėti nereikėjo. 
Dominikai, nei ant vienų Sekmi
nių aš nebuvanu taip linksmas, 
kaip šiemet. Susėdau su vaikais 
apie stalą valgyti tavo gastineių, 
kurį atsiuntei gelbėdamas nuo 
bado. Ėmėm kaštavoti ir val-

Gegužio 25 d. Kaune O- 
žeškienės gatvėje sudegė na
mai num. 14 ir dalis num. 
12, kur buvo “Darbininko’, 
“Ateities” “Ūkininko” re
dakcijos ir Katalikų Centro 
ofisas. Sudegė krikšč.-dem. 
partijos “Laisvės” popera. 
Nuostolių toms organizaci
joms padaryta arti 70.000 
auksinų.

gvti ir ėmėm verkti, o paskui. SC, 
džiaugtis, kad mes už tavo stalo Į salės.

Rasenki apskrityje yra 
jau į 80 mokyklų. Žalpiuo- 

Viduklėj ir k. statoma

buvo streikierių visuotinas susi
rinkimas po no. 313. Nutarta lai
kytis kaip galint, tęsti streiką ir 
neiti nei vienam dirbti iki nebus 
laimėta kova. Kalbėtojai ragino 
darbininku laikytis vienybės ir 
neiti dirbti laike streikų, o dir
bančius prikalbinėti sustoti.

Po mitingo vieni ėjo namo, ki
ti nuėjo link Scovill dirbtuvės, 
kur dirbo nemaža skebų. Buvo 
jau netoli pietų, kuomet skebai 
turėjo eit pietauti. Kompanija 
pamačius, kad gali būt blogai, jei 
ilgiau leis streikieriams vaikščio
ti apie savo dirbtuvę ir baugyti 
likusius darbininkus, nutarė ga
lą padaryti streikui. Davė žinią 
į viršiausią policijos stotį. Pusė 
po vienuoliktos pribuvo seržantas 
Albert Wilton su būriu policmo; 
nų, kurie paliepė streikieriams 
pasitraukti nuo dirbtuvės vartų, 
netoli Hagden st. Strekieriai pa
klausę persiskyrė — vieni ėjo že
miau East Main ir Mill st., kiti gi 
pasisuko į Hamilton gatvę. Poli
cija norėdama sukelt riaušes, kad 
greičau streikas pasibaigtų, nu
tarė iš antro karto užstoti kelią 
streikieriams. Policistai atėję 

, ant Bridge st. sustojo skersai gat
vės su revolveriais rankose prieš 
ramiai einančius darbininkus ir 
prasidėjo tikra kova, kur tapo 
pašauti du policmonai : vienas 
miesto Įeit. R. F. LeRoy ir ant
ras kompanijos policijos viršinin
kas John J. Bergin. Juodu da
bar randasi šv. Marijos ligoninėj, 
esą pavojingai sužeisti. O iš dar
bininkų pusės tapo kulipkų su
raižytas dar jaunas vaikinas Li- 
berto Tiso. Jis buvo 19 m. 'am
žiaus. Policija sako, kad jis šo- respublika.baliavojam. Mielasis sūneli, ne

žinau, kaip už tai tau dėkavoti”.

Nuo gegužio 3 d. prasidė
jo tiesioginiai susinėsimai 
telefonu tarp Klaipėdos ir 
Kauno.

visiems vedusiems eit 
o nevedusiems dar strei- 
Tas nebuvo pavelyta.

Streikieris.

LAIVAS BAIGS LIUODUO-
TIO Šią savaitę baigia liuoduo- 
I rui fj laivą ant kurio siunčia 
Lietuvių Prekybos Bendrovė 
per ją į Liętuvą siunčiamus bak- 
sus.

Kas jau turite gatavai prikro
vę skrynias siuntimui, tai pasis
kubinkite prisiųst iki seredai, kas 
prisius vėliaus tų liks ant kito lai
vo, kurs išeis apie vidurį liepos 
mėnesio.

Geni stiprių naujų baksų, ga
lima gaut:

Lietuvių Prekybos B-vėje, 
414 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Pulk. Chas. Young baigęs 
West Point karo mokyklą 
ir nuskirtas kaipo karinis 
attache prie Suv. Valstijų 
ambasados Liberijoj, yra 
negras. Jis yra katalikas. 
Liberija yra Afrikoj, negrų

Gegužės 25 d. Kauno lie
tuvių būrys darė ekskursiją 
Klaipėdon. Ekskursija ge
rai pavyko ir Klaipėdos lie
tuviai suteikė malonų priė
mimą.

Tarp Klaipėdos Krašto ir 
Lietuvos vyriausybės pada
ryta pirklybos sutartis. 
lOaipėdos kraštas be muito 
gau8 iš Lietuvos javų, o Litras

Vilniuje sviesto svaras — 
100 markių, juodos duonos 
svaras—5 m., kiaušinių de- 
sėtkas — 25 m., lašinių sva- 

-35m., sūrio svaras—,
i* -' *

NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIAI!
Paskutinis priminimas keletą sykių jau garsinto di

džio išvažiavimo Montelloje. Kiek triūso padėta, kaip 
rūpestingai surengtas išvažiavimas jau mes rašėme, da
bar tik primename, kad išvažiavimo vietoje padirbtos 
naujos šokiui grindys, o tas, manome, nemažai svar- 
btf jaunimui žinoti.

Gražiai kviečiame visus Naujos Anglijos Lietuvius 
ir linksmai praleisti valandėlę puikiai priruoštoj vietoj 
ir paremti gražų darbą. Smulkesnis pikniko aprašymas 
bus plakatais garsinamas visose kolionijose liepos 5 die
noj. Jei lytų, tuomet išvažiavimą atidėtūme sekančion 
SuuHIOn. *



GARDNER, MASS.

AMERIKOS LIETUVIAMS,

W. FITCHBURG, MASS.

Č.A.

NEWARK, N. J.

Atitaisymas.

Buvęs prakalbose.

CHICAGO, ILL.

'-v

WESTFIELD, MASS.
WATERBURY, CONN.

Protestas.
šv.

PRITARIAM.

Iš Lietuvos
Rep.

WEST LYNN, MASS.

• v

i SCRANTON, PA. t*

st.

ATHOL, MASS.

ROCHESTER, N. Y.

Mokinė.

WATERBŪRY, CONN.

WATERBURY, CONN.

Kvieslys į išvažiavimą.

v ' *

VO 
vo

ir K. Žilins- 
Vieta sesi-

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

Prierašas. Augščiau paduotu mano 
adresu meldžiu Amerikos lietuvių siųs
ti knygų, laikraščių. poperos ir kito
kių daiktų kareiviams, kovojantiems 
už Lietuvę.

Eina iš South Boston o utarninkais, 
ketvertais ir subatomis. Leidžia Am. 
Umuv Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Diuhjkų Sąjunga.

Ieškau dėdės Benedikto Girliaus iš 
Gailium; k., Kauno apskr., Adresas: 
Karo valdininkas St. Barkauskas. Vei
kiančioji Armija. 2 pėst. D. L. K. A. 
pulkas. LITHUANIA.

Ieškau brolio Andrio Rulevičiaus, 
iš Vilniaus rėd., Trakų apekr.,

Ieškau giminių gyvenančių Ameri
koje, Providence, R. I. ar kur kitur — 
M. Vilim’o Kirol ir .Tulės Kirol. Mano 
adresas: Jonas Stasionis, 2-jo pėsti
ninkų D. L. K. Algirdo pulko Ūkio 
skyrius, LITHUANIA.

Ieškau seserų Elzbietos ir Onos Kar- 
velaičių. Kilęs ųj šiaduvos m., Pane
vėžio apskr. Adresas: Jonas Petraus
kas. Kilnojamoji Ligoninė No. 1, LI
THUANIA.

J. Deksnys, 
St. Deksnys, 
A. Deksnys.

Atsiliepkite, lietuvaitės. Esu Lietu
vos armijos 24 metų amžiaus savano
ris. Laikas fronte eina nuobodžiai. 
Norėčiau susirašinėti, susipažinti su 
Amerikos lietuvaitėmis. Rašykite man. 
sesutės. Adresas: Vyr. pusknrininkas 
B. Stasiulis. Veikiančioji armija, Gcl- 
žkelių batalijonas. LITHUANIA.

gis Rulevičia, D. L. K. Keistučio pul
kas 7-ta kp. LITHUANIA.

iš apskričio susirinkimo, 
bonų dar nedaug teišpar- 

Bet kai iš atsilankiusio 
pirmininko P. Virako Chi-

išvažiuos Lietuvon.
Dailės Mylėtojas.

Ieškau šių giminių: Nikodemo ir 
Stasio Atroškų ir kaimynų Fabijono 
Paukščio, Antano Bielskaus, Antano 
Skryčio, Edvardo Neverausko ir kitų 
kas mane pažįsta. Esu kilęs iš Nagė- 
nų sodžiaus, Rimšės valsč. Adresas:- 
Antanas Paukštis, Veikiančioji armi
ja, 1-ma divizija, Ryšių komanda, K. 
L. paštas No. L LITHUANIA.

ATHOL, MASS.
< ________________

20 d. birželio F. Kunigausko sa
lėj Dailės Mylėtojų dr-ja ir cho
ras parengė savo buvusiam chor
vedžiui A. Sveikai, kuris netru
kus

SUVAŽIAVIMAS.
Ohio ir Mich. L. D. S. kuopų 

domai.

Ieškau savo motinos Mikalinos Ta- 
rasivečienės, gimusios Lietuvoje, Vil
niaus gub. Trakų apskr. Vilkininkų 
valšč., Vergakiemio kaime. Dabar ro
dos gyvena mieste Omaha Nebraska 
(Amerikoje), žinančius apie jų pra
šau pranešti šiuo adresu: LITHUA
NIA. Eiliniui Trasevičiui Viktorui, 
9-as pešt. L. Kun. Vytenio pulkas, 2- 
ra kulkosvaidžių kuopa.

Ieškau sūnų Antano ir Juozo Deltu
vą. Juozas prieš karų gyveno Chica- 
goj. Per karų po prievarta turėjau 
dangintis Rusijon. Esu kilęs iš Pata
šinės k., Veiverių vai., Mariampolės 
apskr. .Tie patys ar pažįstamieji te
rašo adresu: Jonas Deltuva, Dorf st. 
6 žemutiniai Šančiai. LITHUANIA.

Ieškau pusbrolio Kleofo Sadulos. 
Gyveno Leivistone, Me. Prašau atsi
liepti ’ir užrašyti ant pusmečio Ame
rikos “Darbininkų”. Esu vyresnysis 
puskarininkas 1-mas atsargos batalio
nas. Adresas: Algirdas Sadula. Ma
riampolės apskr., Kvietiškių valščiaus, 
Kumelionių kaimo. LITHUANIA.

D. S. akp. raštininkas
R. Šerelis,

Ieškau savo gimini” gyvenančių A- 
merikoje, Vinco ir jo žmonos Uršulės 
Kadzevičių. Prašau atsiliepti šiuo ant
rašu: LITHUANIA. 1-as pėst. D. L. 
K. Gedimino pulkas, 3-čia kp., Aleks
andrui Balčiūnui.

Ieškau dėdės Antano Dvaro, kilęs 
iš Kauno apskričio, Rumšiškių vai., 
išvažiavo į Ameriką prieš karų. Ad
resas: Stasys Ovaras, žemės Tvarky
mo ir Matavimo Dep. Kaunas, LITH- 
UANIj.__________ ,

Ieškau brolio Jono želvio. Eina gan
dai, buk tarnavęs Amerikos armijoj ir 
Franeijoj buvęs sužeistas. Čia namuo
se viskas karo sunaikinta. Motina, tė
vas, brolis Kazys ir abi sesuti sveiki. 
Sesuo Marinė mirė vas. 25, 1920. Aš 
mokinuos Panevėžio gimnazijoj. Adre
sas : Juozas Želvis, Panevėžys Vyrų 
gimnazija. LITHUANIA.

Ieškau brolio Danieliaus Maskoliū
no. Gyveno Argentinoj, Buenos Airė
se, o paskui nuvyko į Suv. Valstijas. 
Pats ar kiti lai rašo: Anupras Mas
koliūnas, Akmenės k., žiemių valšč., 
Kiedainių /apskr. Lithuania.

Ieškau dėdės Igno Ciuželio (mano 
motinos Petronėlės Kareivienės-Ciu- 
želytės). Norėčiau taip-gi susirašinė
ti su Amerikos lietuviais-kariškiais, 
tarnavusiais Suvienytų Valstijų armi
joj. Rašykite adresu: Leitenantas 
Kareiva, Veik. arm. 2-as pėst. D. L. 
K. Algirdo pulkas, Puskarininkų mok. 
Lithuania. arba P. Kareivienė. Ramy
galos gt. 13, Panevėžys, LITHUANIA.

taip-gi Lietuvos Misija ir 
Lietuvos Atstovybė Wash- 
ingtone turi mokesnius už 
savo patarnavimą taip nu
statyti, kad brangiau imti 
nuo nepirkusią boną, o pi
giau nuo pirkusią Lietuvos 
Paskolos bonus.

SUBSCRIPTION RATES: 
Tearly .............  $4.00
Boston and suburbs .......................$5.00
Toreign countries yearly ........ .$5.00

"Eatered as second-class matter Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass^ under the Act of March 3, 1879”
•Aeceptance for mallling at special rate 
et postagę provided for in Section 1103, 
Aet of Oct. 8, 1917, authorized on July 
12, 1918”.

PASKUTINĖS HIE
NOS.

LIETUVOS STEIGIA
MOJO SEIMO ATSA
KYMAI Į SVEIKI

NIMUS
Amerikos lietuvių orga

nizacijom, laikraščiam ir 
pavieniam asmenim atsiun- 
tusiem linkėjimus Steigia
majam Seimui jo atidarymo 
diedą.

Sulyg Lietuvos Misijos 
/nusistatymo Lietuvos Pa

skolos boną platinimas bai
giasi su paskutine birželio 
mėnesio diena. Reiškia atei
nanti sereda yra diena, ku
rioj baigiasi boną platini
mas. Kas dar nesate užsi
rašę boną, tuoj tą padary
kite. Užsirašykite vietinėse 
stotyse arba jei jūsą koloni
joj nėra stoties arba jei dėl 
kokią kitą priežasčią neno
ri kreiptis į vietinę stotį, tai 
kreiptis centran adresu: 
■lAthiianian Mission, 257 JV. 
71 St'., New York City.

Kas liks be bono ir abel- 
nai kas nesideda prie rėmi
mo Lietuvos, tas ankščiau 
ar vėliau turės dėlto nuken
tėti.

Atsilikusieji pasiskubin
kite su boną pirkimu, o jau 
pirkusieji paraginkite atsi
likėlius.

Lietuvos atstovas Vileišis 
paskelbė žinių apie muito 
ėmimą nuo įvažiuojančią 
keliauninką Lietuvon. Tas 
pranešimas buvo indėtas 
“Darbininko” num. 71. 
Grįžtantiems, arba manan
tiems grįžti Lietuvon tas 
pranešimas yra svarbus. 
Chieagos ‘ ‘ Nau j ienos ’ ’ iš
randa, kad Lietuvos muitai 
perdideli. Kum. 149 rašo: 

“Iš to įstatymo yra aišku, 
kad be muitų praleidžiama į 
Lietuvą tiktai kelinta dalis tų 
daiktų, kuriuos žmogus varto
ja kasdieniniam savo gyveni
me. Ir tatai jau yra ne apkro
vimas mokesčiais prekybos 
daiktų, o stačiai skutimas ke
liauninkų”.

“Naujienoms” pritaria
me. Lietuvis, grįžtantis iš 
Amerikos gali pajusti Lie
tuvos muitiniu nuskustu, 

*kuomet ant rubežiaus, ima
ma muitas ir nuo ' daiktą, 
kuriuos žmogus vartoja kas
dieniniame gyvenime. Bet 
be mokesčių valstybė nega
li laikytis. Tai mokesčiai 
turi būt šiaip ar taip i- 

.mami. Į teisingumą reikia 
atsižvelgti imant muitą nuo 
grįžtančią iš svetur lietuviu. 
O tas bus padaryta, jei bus 
atsižvelgta į grįžtančią Lie
tuvos' žmonių veikimą dėl 
Lietuvos jam svetur esant. 
Tie grįžtantieji, kurie turi 
Lietuvos Paskolos bonus, 
kurie turi paliudijimus^ kad 
aukavo Lietuvai penkdešim- 
kę, šimtinę ir daugiau pil
nai užsipelno būti paliuo- 
suotais nuo muito mokesnių. 
Gi tie, kurie neturi bonų, 
kurie neturi aukavimo liū- 
djjjmų privalo specialę mo
kesnį užsimokėti. Lietuvos 
vyriausybė būtinai privalo 
tokį padavadijimą padaryti.

Einant į nepriklausomy
bę, mum Tėvynėj gyvenan
tiem Lietuviam pirmieji 
žingsniai reikėjo daryti ne
paprastai 'sunkiom aplinky
bėm, kai nemaloni svetimos 
valdžios okupacija tramdė 
kiekvieną mūsą pasiryžimą, 
kai nualintas kraštas jau 
nebeturėjo ištekliaus dėt au
kom ant Tėvynės aukuro. 
Tada neapsakomai didį pa
tarnavimą Lietuvai vra at-

* u

likę tie mūsą broliai, ku
riem laimės beieškant buvo 
tekę atsidurt už vandenyno. 
Ją laisvoj šalyj darbai poli
tikoj ir gausingos Tėvynės 
reikalam aukos aukso rai
dėm bus Įrašytos mūsą isto
rijoj. Neabejojam, kad kiek
viena žinia apie .naujus Tė
vynės žingsnius sunkioj ke
lionėj į nepriklausomybę di
deliai džiugins Jūsą širdis. 
Šiandien mes-jau priėjom 
lig to, kad galime savo prie
šaky pastatyt tikrąjį šalies 
šeimininką, Steigiamąjį 
Seimą. Yra tai netik mū
są, bet ir Jūsą pastangą 
vaisius.

Esame giliai įsitikinę, kad 
Jūsą siunčiami Steigiama
jam Seimui sveikinimai ir 
linkėjimai kilo iš Jūsą Tė
vynės meile liepsnojančią 
širdžių. Steigiamasis Sei
mas, iš širdies dėkodamas 
dėl pareikštą jausmą, iš sa- 
vo pusės pasižada Tėvynės 
darbo dirvoj dėti tiek pa
stangą, kad susidėtą čia to
kios gyvenimo sąlygos, kad 
visi mylį Ją sunūs čia galė
tą pasiekti galimos laimės 
laipsnį ir nereiktu jos ieš
kot už jurią-marią.

A. Stulginskas,
St. Seimo Pirmininkas

19 d. birželio SLRKA 162 kp.. 
buvo surengus koncertą. Išpil
dė vietinis choras “Aušros Var-» 
tų” po vadovyste Deltuvos. Kon
certas susidėjo iš dainų, deklama
cijų, eilių. Geriausia pasakė ei
les ir deklamavo Petrauskienė ir 
Andrikiutė. Aukštikalnis turėjo 
paskaitą. Persiprašau kitų, nes 
nežinau pavardžių. Visi savo už
duotis atliko kogeriausia, ypač 
verta pagyrimo choras. Publika 
buvo patenkinta. Vardan S. L. 
R. K. A. 162 kuopos ačiū chorui 
ir visiems, kurie prisidėjo kon
certą išpildyti ir visiems, kurie 
atsilankė. Kuopai liko keli dole
riai pelno.

20 d. birželio buvo surengę šv. 
Petro ir Povilo dr-ja pikniką. 
Diena pasitaikė graži, žmonių bu-

daug, vietinis choras sudaina- 
keletą tautiškų dainelių.

nebaiminosi, sekė tūkstančiais 
jfaskui karstą. Gėlių puikiausių 
buvo apdėtas, visas karstas. Pas
kui vėl pilnas automobilius pridė
tas gražių vainikų, slinko pama
ži viduriu gatvės, o paskui dau
gybė automobilių su žmonėmis 
judėjo link kapinyno.

Palaidojus jauną kovotoją žmo
nės, išsiskirstė namon. .

Lai būna ramu jam aname gy
venime, nes jis kovojo už teisybę.

Lietuviai ir-gi buvo nupirkę 
jam puikų vainiką.

> . Streikieris.z

A. Khpienė, O. Gritienė, E. Braš- 
kaitė, E. Tamošiūnienė, O. Urbo
naitė, V. S. Malulis, J. Indriliu- 
nas, K Meleika, P. Vaizmužienė,
A. Staniukėpas, K Stasiūnas, J. 
Aidikonis, A Tamošiūnas, A. 
Ruplis, A Buzauskas, K Lukin- 
skas, K. Sabelskas, A. Dargelis, 
A Ringis, A Petrulis, P. Giedrai
tis, A Nevidomskis ir Neyidoms- 
kis. •

L. Misiūnas $5.09, V. Zimontie- 
nė ir E. Marcikonaitė po $2.00.

Viso su smulkiomis aukų su
rinkta $115.00.

Vienas iš Kolektorių.

čius pas mus ant pasilinksmini
mo. Mes stengsimės visus svečius 
užganėdint.

Širdingai kviečiam SLRKA. 
Connecticut Apskričio

Ingaliotiniai.

Mes L. L. P. Bonų bendras ko
mitetas iš katalikų ir tautininkų 
susirinkime 17 d. birželio š. m. 
pastebėjome korespondenciją, til
pusią “Darb.” rašyta “Demokra
to”, kur buvo pasakyta, kad L. 
L. P. bonų stoties pirmininkas nė
ra pirkęs bono.

Kadangi Stoties pirmininkas P. 
Lukšis yra pirkęs L. L. P. bonų 
gegužio 17 d. š. m., tai šiuomi pa
taisome tą neteisingą įtarimą.

L. L. P. Bonų Netvarko Stoties 
Pirm. Petras A. Lukšis, 
Rašt. D. Rupainis.

Birželio 20 d. čia kalbėjo M. A. 
Norkūnas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės reikalais. Labai aiš
kiai viską išdėjo. Raudoniesiems 
žinoma nepatiko prakalba ir kad 
daug žmonių pirko šėrų. Todėl 
ieškojo priekabių. Klausė, kas 
bus su Šerais, kai Lietuvą bolše
vikai užims. Gavo gerą atsaky
mą. Kitas kibo dėl baksų. Tas 
dar geresnį atsakymą gavo. To
liau nebandė rodyti savo neišma
nymo, o parodė gyvuliškumą. 
Susitarę baubdami išėjo pro du
ris. Protingesnieji neatbojo su- 
gyvulė jusiu raudonųjų.

Tai matot į ką pavirsta žmo
nės beskaitydam socijalistų šlam
štus.

Birželio 14 d. laikytame Katali
kų Vienybės susirinkime nutarta 
sekantieji dalykai:

Pirmiausia suorganizuota Ka
talikų Spaudos dr-stę ir susirašė 
10 narių. Taip-gi nutarta turėti 
šventę 30 d. birželio, ryte apvaik
ščioti bažnytinėmis pamaldomis, o 
vakare turėti programą ir žino
ma stengtis prirašyti daugiau na
rių ir išrinkti valdybą. Beto tu
rėti literatūros dėl išplatinimo.

Taip-gi nutarta neduoti katali
kiškoms dr-joms užbėgti viena ki
tai už kelio. Tai reiškia, kad 
kiekviena dr-ja ar organizacijos 
kuopa norint surengti ką nors, 
tai tūri pranešt Katalikų Vieny
bės 21 skyr. O ji paskirs laiką 
iš eilės, tai tokiu būdu viskas bus 
tvarkoj. ..

Taip-gi kiekvienas agentas iš 
kur jis nebūtų, nebus įleidžiamas

x 1 lietuvių stubas be tam tikro pa
liudijimo.

Paliudijimus duoti yra įgalio
ti šie: A. Losius, D. Karoblis ir 
M. Vaizmužis.

K. V. 21 skyr. raštininkė
B. O. Morkaitė.

Pusmetinis suvažiavimas LDS. 
kp. Conn. apskričio įvyks 18 d. 
Liepos .(July)1920 New Britain, 
Conn. Malonėsit visos kp. išrinkt 
delegatus ir prisiųst į. viršminėtą 
suvažiavimą, kadangi turim daug 
ką aptart ir apsvarstyt, kaipo ant 
pusmetinio suvažiavimo, tai ma
lonėsit ir naujų užmanymų su
rast. Būtu geistina, kad visos L. 
D. S. kp. Conn. apskr. dalyvautų 
pusmetiniame suvažiavime ir da- 
sidėtų daugiau kuo prie gyvumo 
apskričio. Nepamirškite ir apie 
raportus kp. Tegu raštininkai 
kp. įduoda per delegatus. Kurios 
kp. nesiųsti! 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. rašt.
B. Matulevičiukė.

AR ESATE GVVlj KĄ VEIKIAT.

Garhingas “Darbininke”, darbinin
kų užtarėjau, teikis indėti J savo laik
raštį mano šitų prašymų. Buk malo
ni “Darbininko” redakcija man pa
tarnauti. Esu sena aštuoniasdešimties 
metų amžiaus. Gyvenu svetimame 
kampe ir mintu iš išmaldos ir iš gerų 
žmonių širdies. O aš turiu tris sūnūs 
Amerike — Antanų, Jonų ir Pijų Sa- 
mušius. Jie tikri mano sūnus. Pas
kutinis kai išėjo, tai bus apie 12 me
tu. Iki karo dar man rašinėjo ir šel
pė. Nuo karo -pradžios nesulaukiu nei - 
laiškų nei pašelpos. O dabar žinomas 
Lietuvos padėjimas. Tokiam žmogui 
kaip aš tai yra apverktinas gyveni
mas. Elgetaut nepajėgiu. O kę gau
nu ant vietos, tai visai maža. Ūki
ninkai duoda po saujų grudų ir dau
giau nieko. Priseina gyvent duona 
ir vandeniu. O senai tai labai silp
nina sveikatų. Tai atsišaukiu per 
“Darbininkų” į savo sūnūs. Kur jus? 
Ar gyvi? Gaila būt, jei jau gyvų nė
ra, bet dar gailiau, jei išvirtot j rau- 
donpančekius, ar saliunuose susmir- - 
dote. Jei esate gyvi, tai kaip jus ga
lite užmiršti savo motinų tokiame var
ge. Juk turėtumėt rodos atminti, kad 
aš jus užauginau savo krauju ir pra
kaitu. Dikčiai vargo turėjau panešt. 
O jus dabar užmiršimu atsimokate. 
Broliai ir seserys lietuviai, gal žinote 
apie mano sūnūs, tai praneškite jiems 
apie mano balsų. Jei gyvi, jei Jie ne
paiso manęs, tai žinokite kas per 
žmonės jie — savo motinų "baisiame 
varge didžioje senatvėje užmiršo. Su- 
dievu garbinga “Darbininko” redakci
ja ir lauksiu iš Amerikos žinios, lauk
siu kas valandą, djenų ir naktį, kad 
tik galėčiau sulaukti iš savo vaikelių 
paguodos. Mano adresas: Marijona 
Samušienė, Skraudupio k., Gižų vai
tystės, Vilkaviškio apskr. LITHUA
NIA.

KIEK PIENO ATSEI- 
NA.

Laikraštis Market Repor- 
ter skelbia, jog pereitais 
1919 m. Suv. Valstijose pie
no primelžta 90.000.000.000 
svaru. Tai kiekvienam vy
rui, moterej ir vaikui atsei- 
na po 2% puskvorčių die
noj. To pieno kaina $2.000.- 
000.000. Pienas žinoma nė
ra išgeriamas. 45.439.000.- 
000 svarų pieno sunaudota 
darymui sviesto, sūrių, šal- 
takošei, kondensuoto pieno 
ir tt.

Birželio 20 d. vakare įvyko 
Juozapo parapijos mokyklos 
mokslo metų užbaigimo vakarė
lis. Salė 48 Green gat. pilna pri
sirinko žmonių. Mat žmonės my
li jaunimą, žino, kad jis yra tau
tos ateitis. Jie išreiškė mums gi
lią užuojautą skaitlingai atsilan
kydami mūsų vakarėlin.

Deja, tik nelinksma yra apra
šyti mūsų vakarėlio įspūdžius, 
kurie su skausmu atsimušė į mū
sų tėvelių ir kitų gerų žmonių 
širdis.

Mūsų vakarėlio programas su
sidėjo iš dešimties šmotelių, kurie 
visi buvo iš amerikonų gyvenimo 
ir jų kalboje perstatomi, išimant, 
tik vieną dešimtąjį “Atsisveikini 
mas”, kurį buvo parašius p-lė 
Konstancija Katiliūtė ir pati tu
rėjo laimę jį perskaityti. Ji vie
na iš mūsų"'35 baigusių šv. Juo
zapo mokyklą teturėjo progą pra
bilti į savo tėvelius ir kitus.susi
rinkusius savo bočių kalboje; ji 
apvainikavo mūsų vakarėlį.

Mūs visų buvo priedermė taip 
pasirodyti, kaip p-lė K Katiliū
tė. Juk mūsų bočiai nebuvo in- 
dijonai ir neužlaikė jų papročių. 
Tai kam-gi į msų jaunas širdis 
turėtų skiepyti svetimus papro
čius. Kodėl mūsų vakarėlyj bu
vo užmiršta lietuvystė? Kam mus 
aprengė indijonų rūbais ir liepė 
tupinėti prieš akis mūsų tėvelių ir 
kitų, kuriems tie bėginiai yra sve
timi. Kur buvo Lietuvos trispal
vė, kodėl ji neplevėsavo dėl mū
sų.

LDS. 57 kp. laikė pusmetinį su
sirinkimą birželio 14 d. Nek. Pr. 
P. Švč. salėj. Narių nedaug te
buvo, bet svarstyta dalykai rim
tai. Dėl nekuriu kliūčių kuopos 
veikimas buvo apsistojęs. Buvo 
versta kaltė ant valdybos už ne- 
lankymą susirinkimų. Bet kaip 
susirinkime pasirodė, tai valdyba 
čia visai nekalta. Skaityta iš cen
tro laiškas. Delegatai išdavė ra
portą 
Namo 
duota, 
centro 
cagoj paaiškėjo, kad namas yra 
geras, tai bonai dabar noriau bus 
perkami. Nutarta laikyti susirin
kimus kas pirmą mėnesio pane- 
dėlį. Sekantis susirinkimas į- 
vvks liepos 5 d. parapijinėj sa
lėj 8 vai. vak.

LDS. kuopų Ohio ir Mich. aps
kričio valdyba yra nusprendusi 
turėti to apskričio suvažiavimą 3 
d. liepos subatoj Cleveland, Ohio.

Patartina atstovams pribūti iš 
vakaro, nes subatos ryte bus 9-tą 
vai. šv. Jurgio bažnyčioj Sąjun
gos šv. Mišios ir po Mišių prasi
dės sesijos. Kurie norėtumėt ap
sistoti pas lietuvius, tai važiuoki
te ant šių antrašų: V. Štaupas, 
2120 St. Clair Avė. 
kas, 1556 E. 32 St.
joms yra Goodrieh House, 1420 
E. 31 St.

Yra kuopų, kurios nesuspėjo ir 
nesuspės turėti susirinkimo prieš 
suvažiavimo. Tokių kuopų val
dybos lai pačios atvyksta arba į- 
galioja šiaip narius atstovauti su
važiavime jų kuopą.

Ohio ir Mich. Apskr. Rašt.

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVER
TŲ. s

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

rą ir 1 tuziną konveną 
už...............30c.

“DARBININKAS”, 
242-244 W. Broadway.

So. Boston 27, Maus.
Y-Z4-’;fc, J

17 d. birželio čia buvo prakal
bos. Kalbėto jum buvo Majoras 
Žadeikis. Kalbėjo dėl Laisvės 
Paskolos bonų. Publikos prisi
rinko pilna svetainė. Bonų par
duota už arti $2.000.

W. Lynniečiai uoliai perka 
bonus ir gal nei vieno neliks be 
bono.

23 d. birželio buvo susirinkimas 
ir nutarta kad reikia išrinkti ko
mitetas arba ingalioti tam tyčia 
ypatas, kad pereitų per stubas ir 
užrašinėtų Liet. Laisvės-Paskolos 
bonus. Išrinkti šie: Antanas Če- 
batorauskas, Klemensas Stočkus, 
P. Putrus ir Vladas Vaina.

K.

Protestuojame prieš “Sanda
rą” ir jos korespondentą Marti
no Sūnų. Šlamštelio “Sandaros” 
num. 25 rašoma apie šv. Kazimie
ro Kr. dr-jos susirinkimą, kur bu
vo nutarta pirkti Lietuvos boną 
už $200. Tame susirinkime vie
nas laisvamanių pakalikas tyčia 
inešė, kad pirkti už $1.000. Čia 
nudavė jis didelį patriotą. Bet 
suprantama kodėl jis taip pada
rė. Manė, kad nariai pasibaisės 
ir visai nepirks. Kadangi kasoj 
tėra $1.800, tai dr-ja nutarė pir
kti už $200. Tai šlamštas “San
dara” su savo korespondentu že
mina mūsų dr-ją. Tik visos dr- 
jos tepasirodo taip, kaip mūsiš
kė, tai Lietuva gautų paskolos 
dvigubai daugiau, negu nori. Ka
dangi kitose dr-jose ponauja Mar
tino Sūnus, tai paskola neina kaip 
reik. Todėl mes protestuojame 
prieš šlamštą “Sandarą’ ’ir jos 
korespondentą.

Mamertas Jutkevičius, rašt. 
Cizaras Barisas, pirmininkas.

PADĖKA.
Mes Lietuvos kareiviai, tarnaujan

tys pirmos divizijos ryšių komandoj, 
tariam nuoširdų ačių Amerikos “Dar
bininkui” už’ išreikštų per “Kariškių 
žodžio” 19-tę numerį pasveikinimų 
Lietuvos kariuomenei. Savo keliu mes 
linkime jums kopasekmingiausio vei
kimo šviesos nešime musų broliams 
atskirtiems nuo tėvynės. Trokštam, 
kad visi Amerikos lietuvių laikraščiai 
pasidarbuotų ir pasistengtų palengvin
ti mums išgauti Lietuvos neprigulmy- 
bės pripažinimų nuo Suvienytų Ame
rikos valstijų.

Draugų ingaliotas pasirašau 
Antanas Paukštis.

Palaidojimas Liberto Tiso.
Birželio 23 d. tapo palaidotas 

-Liberto Tiso, kurs buvo nušautas 
birželio 21 d. per susirėmimą dar
bininkų su policija. L. Tiso bu
vo italijonukas 19 m. amžiaus. 
Turėjo tėvus čionai ir daugiau 
kitų giminaičių ir draugų. Tūks
tančiai darbininkų atjautė jo mir
tį. Minios žmonių ėjo paskui 
karstą į šv. Juozapo kapine*. Bu
vo manoma lydėti iškilmingai, su 
muzika, bet valdžia nepavelino. 
Muziką gal sustabdyti, bet dar
bininkų niekas negali sulaikyti. 
Policija buvo mėtojusi abypusai 
tų gatvių, kuriomis buvo lydimas 
L. Tiso. Nors kareivai su šautu
vais, durtuvais ir revolveriais 
rankose iš visų pusių važiuoti ir 
pėkšti lydėjo L. Tiso, grasinda
mi žmoriems šūviu mažiausiame

> atsitikime. Bet žmonės

Aukos ir aukotojų vardai L. R. 
K. per gerb. kun. J. PetraiičJ 
prakalbas 24 d. gegužės.

Po $5.00: Kun. A Petraitis, P. 
Račinskienė, S. Indrulienė, P. Ok- 
sienė.

Po $1.00: A. Ambrozaitis ir A. 
Armaitis. *

Po $1.00: A. Dargelis, A. Lo- 
sius, J. Kvedaras, R Kumštis, P. 
Rimša, A. Sklėnis', A Kenešis, A. 
Inriliunas, S. Vidugiris, K. Miko- 
nis, P. Balčeris, P. Navickas, A. 
Alikevičius, A. Matulis, J. Rečiu- 
nas, P. Vaitkus, J. Tamošiūnas, 
A. Karoblis, P. Pinigis, A. Baro
nas, J. A. Gailiunas, A Masilio- 
nis, JI šleivis, R. Gatautytė, P. 
Varabauskaitė, B. Varabauskaitė, 
K. Aksimaitė, K. Sližienė, A. Ta
mošiūnienė, L. Stonienė, P. Davi- 
donienė, V. Gėdaitienė, O. Balt- 
rušinnienė, P. Gorbuzaitė, E. Ru
dytė, K. Paliulienė, O. Čėpulionie- 
nė, E. Rastauskięnė? M. Gebaity- 
tė, J. Steponkaitė, M. Monikaitė, 
K Budriunienė, K. Matulytė, P. 
Šimaitė, G. Likaitė, O. Petraus- 

I kienė, J. Meleikaitė, M. Gasiunie-
i nė, V. Žitkaite, A Balčiūnienė,

LDS. 71 kp. turėjo ekstra susi
rinkimą. Daug buvo kalbama 
kaslink Lietuvos Laisvės Pasko
los. Nutarė pirkti boną ir kiek
vienas narys pasižadėjo remti 
Lietuvą nusipirkdamas mažiausia 
už $50 boną. Turiu ir-gi už gar
bę pasakyti, kad Rocfiesteryj 
Lietuvos Laisvės Paskolos Komi
tetas susideda iš gabiausių LDS. 
narių, katrie deda savo pastan
gas nepasigailėdami nei triūso nei 
pasišventimo tam didžiai garbin
gam darbui.

L.

Ar girdėjot, kad S. L. R. K. A. 
Connectiorft valstijos kuopų aps
kričio matinis išvažiavimas įvyks 
4 d. liepos, nedėlioj 11:30 p. m. 
Union City, Ckmn. Linden Park 
ant upelio kranto?

Tai-gi šiuomi kviečiame L. D.
S. kuopų visus narius ir L. Vy-j s^eįiškių"

Prašau atsiliepti pažįstamų iš Ame
rikos. Išreiškiu Amerikos “Darbinin
kui” padėkų už pasveikinimų narsios 
Lietuvos armijos per “Kariškių žo
džio” 19-tę znumerį. Perskaitęs jūsų 
pasveikinimų ir būdamas kareiviu ap
sidžiaugiau užuojauta amerikiečių. Aš 
pastojau j Lietuvos armijų savanoriu, 
kad ginti Lietuvę, musų brangių tėvy
nę nuo pašalinių priešų ir vidurinių 
priešvalstybinių gaivalų. Devintas 
mėnuo,-kai tarnauju ir kariavau prieš 
raudonarmiečius palei Dauguvos pa
krantes. paskiau urnai grįžom praša
linti bermontininkus ir su dideliu štur
mu prašaHnom ir daug karo grobio 
paėmėm. Dar lietai lenkai, išvaduo
ti Vilnių, kad ant Gedimino kalno iš
kelti Lietuvos vėliavų. Amerikiečiai, 
neužmirškite muą. Aš esu iš Alytaus 
Adresas: Petras Vedriekas. 1-mas pėst. 
J). L. K. Gedimino pulk. Ryšių Koman
da, LITHUANIA.

Ieškau Stanislovo Virbalo S kol i ą 
kaimo, Ukmergės apskričio, Kauno 
rėd. gyvenančio Amerikoje. Aš Jurgis 
Palikėnas Karališkių kaimo. Vilniaus 
apskričio Tr rėd.. Veronikos Virbalytės 
sūnūs dabar tarnauju Lietuvos ka
riuomenėje. Adresas toks: 5-jo Pėst. 
D. L. K. 'Keistučio Pulko žvalgų Ko
mandos, Jurgis Palikinąs, LIHUANĮA •

J.
Gerb. Grand Rapids lietuvių klebo

nas kun. A. Deksnis gavo šį laiškų, 
kuriame išreiškiama džiaugsmas lai
kraščiu “Darbininku”.

Rokiškis, 19-V-20. 
Gerbiamas dėdė!

Sveikiname ir linkėjame Tnmistai 
viso gero ir pasisekimo Tamstos, dar
buose.

Laikraštis “Darbininkas” jau pra
dėjo eiti ir iš karto tuoj gavome 17 
numerių. “Darbininkas” 'mums yra 
labai naudingas iš kurio gauname daug 
žinių patirti iš Amerikos lietuvių gy
venimo. Bet ant laikraščio ne visai 
gerai adresas padėtas: nėra parašy
ta valsčiaus, taip, kę<l negali visai į 
namus pareiti ir reikia paimti Rokiš
kio pašte. Tai-gi Jei galima pridėti 
valsčius, tat reikėtų, nes mes ilgai 
Rokiškyj nebusime ir reiks tuomet at
važiuoti iš namų. Malonėsite pertai
syti. Laiškų daugiau gimnazijos var
dan meldžiam nebesiųsti o siųsti tie
siog | namus.

Pasiliekame su tikra pagarba Jus 
mylint!
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DARBININKAS

>

Visiems Amerikos Ivąiros žinios. K Priežodžiai.

lietuviams.
/ 

■■ •

NEATIDĘLIOKITE PAREIGOS IŠPILDYMĄ.
Kiekvieno Amerikos lietuvio yra pareiga pasipirkti Lie

tuvos Laisvės Paskolos boną. Bonų platinimas tęsis iki liepos 
1 d. Neatidėliokite bono pirkimą iki paskutinės dienos.

Pirkitės bonų vietinėse bonų platinimo stotyse. Kur sto
čių nėra, galite kreiptis į artimiausią jums žinomą stotį arba 
į centrą adresu: LITHUANIAN MISSION, 257 W. 71 ST., 
NEW YORK CITY.

Bostono ir apielinkių lietuviai gali gauti bonų pirktis Lie
tuvių Prekybos Bendrovėj 414 W. Broadway.

Neužsitrauk ant savo vardo negarbės, nelik^be bono, į- 
gyk garbės paliudijimą, pirk Lietuvos Laisvės Paskolos bo
ną. ,

Amerikoj pradėta vartoti 
amoni jos bombas gesinimui 
miškų • gaisrų. Kiekviena 
sprogusi bomba užgesina 
apskritį 5 jardų diametre.

___________________ 3
- ' ——— - I

118. Kad ir susileisiu, bet neat
sileisiu.

119. Pigią mėsą šunes ėda.
J20. Su savo stalu, visur vietą — 

gausi.
121. Ant vietos ir akmuo apžėlė.
122. Bepiga išmanyt po pievą ga

nyt. •
203. Atmįsiu, kaip kiaules išgį- 

siu. ‘
204. Stovi, kaip ant viltos kojos.
205. Kokia pradžia, tokia bus ir 

pabaiga.
206. Raškažijasi, kaip katė prieš «

darganą. 
Pučiasi, kaip varlė prieš dal
gį- * .
Kur šuo laka, ten ir loja. 
Piktas šuo namus gina. 
Ir bitės piktos, ale saldų 
medų neša.

Surašė 1905 m. Smal- 
nyčios Andr., Vilka

viškio par.

žir-194. Paprato, kaip kiaulė į 
nius.

195. Pradžia darbą gaišina.
196.
197.
198.
199.

Ubagas sviesto nevalgo. 
Nežiūrėk, kur varnos lekia. 
Išlėkė, kaip varna į dauses. 
Kitam, tai ir yla skuta, o 
tam nė peilis neima.

Neturėjo boba bėdos, nusi
pirko kiaulaitę.
Apie save kožnas išmano. 
Žino tiek, ką nuo nosies 
ant lūpos.

Kvailą ir bažnyčioj’ muša.
Ir šuo ėstų mėsą, tik pinigų 
nesą.
Mažam puodelyj, gardi ko
šelė. (
Ilgą j iešmą bedrožiant, šuo 
kepsnį (pečenką) nunešė.

Nežiūrėk, ką skursno plau
ko, bile ankstybas.

117. Ką čia tikėtis ant podės 
marškinių. -

123.
124.Montevideo yra Pietinės 

Amerikos respublikos sosti
ne su 300.000 gyventojų. 
Miestas išsidriekęs ant labai 
didžio ploto. Tenykščiai 
gyventojai, kaipir kiti} šalių 
žmonės, nori gauti vakari
nius laikraščius tuoj, kaip 
tik išeina-iš mašinos. Te
nykščiai laikraščių platinto
jai joja raiti ir su nepapras
tu greitumu paskleidžia lai
kraščius. Platintojai, vaiki
nai nuo 18 iki 25 metų am
žiaus, paskirtu laiku sujo
ją prie spaustuvės. Spaus
tuvių darbininkai paduoda 
jiems po pluoštą laikraščių 
ir zovada pasileidžia į prie
miesčius. Vidumiestyje pės
ti plątintojai darbuojasi. 
Raiteliai nulėkę į priemies
čius ima krykšti ir šaukti iš 
visų jėgų. Pirkėjui berei
kia ištiesti ranka ir pripra
tę arkliai, lekiantys zovada, 
stapterėja. Pripratęs joji
kas nenusirita per arklio 
galvą.

X — -1 I I I

125.
126.

127.

200.

207.
114.

115.

116.

ne-

135. za-

kaip

l

144.

145.

146.

' .T

148.

149.

150.

Kaz. V.
Philadelphia, Pa.

PRANEŠIMAS! t

nė

167.

168.

169.

r
U4.

175.

178.

188.

172.
i

173.

142.
143.

170.
171.

176.
177.

139.
140.
141.

136.
138.

152.
133.
154.

165.
166.

186.
187.

110. 
113.

201.
202.

208.
209.
210.

Prie taip vadinamos A- 
merikos Professors Labor 
Union priguli 2378 profeso
rių nuo 148 įstaigų.

Dabar Kolumbą apoteozuoja;*) 
Jam stato puikius paminklus.

Taip bus su Žukauskiu, kuris kovoja, 
Už Lietuvos laisves dėsnius.

Radiuiho ant žemės yra

Dabar Amerikos skola y- 
ra $24.698.671.000. Prieš pat 
karą, tai yra bal. 6, 1917 A- 
.mdrikos skola buvo $1.281.- 
968.000. • /

Silvestras Žukauskas,- garsus karvedis 
Jis Lietuvą paliuosavo.

Uz tą, kaip Kolumbas, drąsus jūreivis, x 
Taurę kartybių ragavo.

•) Apoteozuoti, reiškia labai garbinti; tai yra, taip garbinti, kaip 
garbinasis dievystę.

Bet mūsų kilnūs vyčiai, čia Amerikoj, 
Gerbė ir gerbia jo vardą

Ir jam, ką aukaujas dėl laisvės kovoj, 
Suteikt trokšta aukso kardą.

GENEROLAS ŽUKAUSKAS, 
PALIUOSUOTOJAS LIETUVOS.

132.
133.
134.

Kolumbui šmeižikai suteikė pančius, 
Už naujo svieto radimą.

Žukausku ką supliekė mūsų priešus, 
•Šmeižė už laisvės ginimą.

lqĮJč5UE[

Filipinų salose yra įstaty
mas leidžiantis persiskyri- 

nesinau-

.30 

.25

.30

.20

Prieš 15 metų 'Amerike 
nuo karštligės mirdavo 20 
ant 100.000 gyventojų kas
met. Dabar apsirgimai tą
ją liga .yra retenybė.

.25 

.60 

.20
&
.25
.25
.25

Protestantiškų misijonie-
Į Chinijoj yra 6.000. Iš 4.800 
yra amerikonai.

DUETAS-“APSIVILKČIAU ČIGONO RŪBį",
“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” .....................................................
Darbininko daina (mišram chorui) .....................................................
Kaip raiba paukštutė (solo) .................................................................
Atsisveikinimas su giria (mišram chorui) ................... ..................
Ilgu, ilgu ir Jau atėjo rudenėlis (4 lygiems balsams) ..............

. Plaukia sau laivelis (duetas) antra laida ......................................
Kur bakūžė samanota (vienam balsui) ..............................................

šios dainos yra ne liaudies dainos, bet originali kompozicija.

$1.00 
.60 

$1.00
.75
.60
.75
.50

128.

o G O
O o’

Amerika nuo Rusijos Alas- 
ką pirko už $7.000.000. Tuo
met buvo tyčiotasi, kad A- 
merika nusipirko ledų, kal
ną. Bet Amėrika iš Alaskos 
kasmet turi pelno kelis syk 
daugiau, negu mokėjo.

Kad sekasi, tai ir vedasi 
Viskas plaukia, kaip ant 
vandens.
Iš tų miltų košės neišvirsi.
Buvo, buvo, bet jau ir dug
nas išpuvo (išpuolė).
Ir gudri (kytra) višta uode
gą įsidilgina.

Kad primanytų, šaukšte 
vandens prigirdytų.

129. Bijosi ir kvapo, bijosi ir še
šėlio.

130. Kaip prūsai vienu maksu į 
dangų.

131. Išnešiojo, kaip plunksnas vė
jas.
Iššlavė, kaip su šluota. 
Nauja šluota, gerai šluoja. 
Girdėjo skambinant, bet 
žino katro bažnyčioj. 
Pareis baidyt šunis nuo 
volinių.
Išėj’ šunų šukuot. 
Ant šventos Liaukos, 
ubagai zylios.
Nuo Jokubinių iki šv. Onai. 
Iš akių ir iš mislių. ■* 
Kas to nežino, kad nedėlioj 
šventa.
Kas nežino šieno vežimo.
Pelė ant pilno aruodo badu 
negaišta.
Ranka ranką mazgoja, kad 
abi būt baltos.

Kylys kylį varo, o šlėga vi
sus.
Trankosi, kaip Norkus po 
peklą. ’

147. Nepastygsta, kaip drugnių 
užėdęs.

Lauk šunie iki kumelė nepa
stips. .
Susivalkiojo, kaip kumelės 
galva patvoriais.

Vienas tėvas šešetą vaikų iš
maitina, o šešetas vaikų 
vieno tėvo neišmaitina. 

Įsipurplhio, kaip kerplėša. 
Ar nereiktų vinių į kaktą. 
Nekviestam svečiui suolo 
nėr.

155. Tavo galvą negali į žemę 
kast, reik ant kuolo už- 
maut.

156. Žiūrėk, kad varna per vai
ką nenuneštų.

157. Nusmuko, kaip lepšė nuo 
koto.
Eina, kaip Anei jonui šokt. 
Atlygys po žalio galvos. 
Po smert kviečiais atkirs. 
Matysi, kaip savo ausį. 
Nunešė, kaip upė šapus. 
Kad nieks neužgėrė, tai

r ' »">r‘
Ak! keisti žmones, jie visad didvyrį 

Pirmiau tnr’ tulžia pagirdyt
Po tam gi, dažniausiai, kaip jau numirė, 

Jam stengias paminklus statyt.

Suv. Valstijų vyriausybė 
sutiko atidėti nuošimčių rei
kalavimą iš alijantų iki po 
trijų metų. Anglija Ameri
kai skolinga $4.277.000.000, 
Francija $3.047.974.777, I- 
talija $1.621.338.986, Belgi
ja $343.445.000, Rusija 
$187.729.750. Dar skolingos 
Amerikai Jugo - Slavija, 
Graikija, Kuba, Čeko-Slo- 
vakija, Liberija, Lenkija.

Per 144 metus į Suvieny
tas Valstijas atvyko 33.000.- 
000 ateivių. Prieš tokį atsi
tikimą visi tautų judėjimai 
ir aziatų plūdimai Europon 
blanksta. Atimant negrus ir 
kitus ateivius iš 110.000.090 
milijonų Amerikos gyvento
jų tik 54.000.000 yra iš čia- 
gimiu prabočių.

Aprobuojama, kad jei A- 
merikos miškai bus taip eik
vojami, kaip dabar, tai per' 
50 metų jų neliks. Gi gelto
nų j ij. pušvnij pietuose nelik
sią per 10 metų ir 3.000 me
džio dirbtuvių turės užsida
ryti.

Prieš 20 meti} Naujojoj 
Anglijoj užtekdavo savo 
miškų. Dabar trečdalį me
džių gabenasi iš kitur. Me
džio pramonėj Naujojoj 
Anglijoj investyta ‘$300.- 
000.000, dirba 90.000 darbi
ninkų.

L. Vyčių N. A. Apskričio išvažiavimas, kurs yra 
rengiamas 5-tą liepos Atholyj Fairground, įvykus svar
bioms kliūtims perkeliamas į 4-tą d. liepos ir atsibus 
puikiame Broo'kside Parke.

Pasižadėjusios kuopos bei chorai, taip-gi pašaliniai 
svečiai, sutikusie dalyvauti šiame išvažiavime nepa
laikykite už blogą tą mūsų pasielgimą permainant die
ną ir atvykite paskirtu laiku. <

Atholio L. Vyčiiį, 10-ta Kuopa.

Garsusis tepliorius Titia- 
nas buvo 98 metų amžiaus, 
kuomet jis nutepliojo vieną 
garsiausiųjų pasaulyje pa
veikslų “Lepanto’s mūšis”. 
Angelo “Paskutinįjį Teis
mą” nutepė būdamas 89 me
tų amžiaus. Humboldt gar
siąją knygą “Kosmos” pa
rašė turėdamas 90 metų am
žiaus. Commodore Vander- 
bilt turėjo tik 120 mylių ge
ležinkelio, kuomet jis buvo 
70 metų amžiaus. O kuomet 
turėjo 88 metus, tai jau tu
rėjo 10.000 mylių ir per tą 
18 metų pelnė $100.000.000.

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

< Dovanojo (dzūkiška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui .... 
Jojau dieną (augStm balsui) Liaudies daina. Solo balsui Ir pijanui 
Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ...... 
Lihgo (latviška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ..............
SautelS raudona. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ..............
Siuntė mane motinėlė. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui........
Skyniau skynfmėlj. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui..........

•šventoji Naktis. Parašė M. Petrauskas. Išleido ALRK. Varg. Sąj. $2.00 
šių nakcialy (dzūkiškai) Liaudies daina. Solo balsui Ir pijanui 
Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui 
Už šilingėlį. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui .......................
Vai aš pakirsčiau. Liaudies dainą. Solo balsui Ir pijanui ..............

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

“DARBININKAS”
2-12-244 W. Broadtvay, So. Boston 27, Mass.

Sekantieji Amerikos pre
zidentai vedė našles: Wash- 
ington, Jefferson, Madison, 
Jackson, Fillmore, Harrison

Viso pasaulio žinios tel
pančios “Darbininke” pa
tenkina kiekvieną skaity
toją dėlto, kad jie žino, 
jog tai teisingiausios ir 
naujausios žinios.

Geras laikraštis yra tik
riausias prietelius ir va
dovas. Būk viską žinan
čiu—skaityk “Darbinin-

Coli
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1916 m. vienas žmogus iš 
Vokietijos įsmuko į Šveica
riją. Jis buvo suareštuotas 
ir apkaltintas kontrabandos 
gabenime. Turėjo užsimo
kėti 5.000 franku bausmės 
arba 7.500 vokiškų markių. 
Byla, vienok, taip užsitęsė, 
kad pasibaigė dabar nese
nai. Nubaustas liko tik ant 
3.000 frankų. Raiškia atgal 
gavo 2.000 frankų. Keisda
mas į markes gavo 24.000. 
Reiškia uždirbo 16.500 mar
kių. Tai neapsakomai keis
tas pelnas ir kiekvienas su
pranta, jog taip galėjo atsi
tikti dėl vokiškos markės 
nupuolimo. »

Palestinoj Gethsemanės 
sodne buvo medis vardu “EI 
Butini”. Tarp žmonių bu
vo šnekėta, jog kai tas me
dis virs, tai grius Turkija. 
Todėl tas medis buvo geleži
niais lankais apsuktas ir ge
rai paramstytas. Bet nese
nai buvo didelė audra ir tą 
medį vis-gi nuvertė. Tas 
nuotikis padarė į gyvento
jus didelį įspūdį. Gethsema
nės darže yra 8 alyvų me
džiai. Yra padavimų, jog 
jie užsilikę nuo Kristaus lai
kų. Perėtą laiką iš tų medžių 
alyvų daug aliejaus išdirba
ma, ir. iš kaulukų dirbama 
rožančiij karteliai.

Netrukus iš Providence, 
R. I. išvažiuos Chinijon, į 
Honano provinciją šešios se
serys. Vienuolynas ir mo
kykla joms jau gatava. Tos 
seserys yra ordeno vadina
mo St. Mary-of-the-Woods. 
Tai pirmos Amerikos sese
rys vyks Chinijon.

Beraščių (nemokančių 
skaityti ir rašyti) Amerike 
yra 9.000.000. Iš jų 5.000.- 
000 yra čiagimiai. Jeį iš
mokdami rašto jų algos pa
kiltų savaitėje ūk ant $5, tai 
per metus prie jų dabaryk- 
ščių algų prisidėtų $2.340.- 
000.000.

Australija gyventojų turi 
5.000.000. Jos plotas yra 
3.000.000 ketv. mylių. Reiš
kia ant 1 ketv. mylios atsei- 
na daug maž du žmogų, o 
Japonijoj ant 1 ket. mylios 
atseina 300 žmonių, Angli
joj 358, Vokietijoj 324, Rel
igijoj 665.

159.
160.
161.
162.
163.
164.
nedėkavok.

Šneka, kaip riešutį kremta. 
Giminė ne giminė — lipk iš 
grūšios.

Vely poniškai eit, nė uba
giškai važiuot.

Boba iš ratų, ratam leng
viau.
Tokio žmogaus saulės lenks- 
mu apsilenktum.
Bėgk jo ir pėdų..
Suslėgė, kaip Žemaičio vai
ką.
Čirškia, kaip varlė ratu pri
spausta.

Ankstyba varna krapšto 
dantis, o vėlyba akis.
Nespiauk į šulinį, kad ne
reiktų pačiam atsigerti.
Dėka prieš dėką: dėka neat
liksi.
Ačiū dėdulei už abazėlį.
Akių neatidarysi, tai krep
šį (mašną) atidarysi.
Ką aklas mato, tai mašna

• moka.
179. Svečių valgis iki vartų.

T T i 
5* f f 
T 
X T180. Kačergos du galai: viens . 

man į nagus, kits tau į ra- Į *♦* 
gus.

181. Laukis gimė, laukis ir dvės, 
to laukimo nė. šuva neišės.

182. Koks gimė, toks ir mirs. *|*
183. Kad valgyte neprivalgysi, o 

laižyte neprilaižysi.
184. Spokso, kaip prūsas į var- į *♦*

ię. • I
185. Derėk, kaip žyds — mokėk, i

kaip pons. !
Mylimam ir mielas. *|*
Ateis Dievas gero darvda- JL 
mas. X
Kaip galvijas nešventinto Jk 
tvarto. Jk

Devyni gaidį piovė. Jk189.
190. Gniūsija, kaipĄ.domas vove

rę.
191. Geras ir žodžio klauso, o ko

kio ir lazda neprivesi.
192. Kam ta lazda, kad negalė

tam pasiremt.
193. Pliauškia, kaip piemens ant

“Darbininke 
apart žinių telpa 
naudingų straip
snių, eilių ir tt.

“DARBININKAS” patenkina savo skai
tytojus dar ir tuomi, kad gaunamas paskirtame 
laike.

“DARBININKAS” tinka kiekvienam lie
tuviui ir lietuvaitei nuo paprasčiausio darbinin
ko iki augščiausiai pakilusio inteligento.

“DARBININKAS” yra, pirmoje vietoje 
darbo žmonių užtarėjas. t

“DARBININKĄ” leidžia darbo žmonės 
susispietę į Lietuvių Darbininkų Sąjungą.

“DARBININKAS” eina 3 sykius į savai
tę: utaminkais, ketvergais 4 pusi., ir subato- 
mis 8 puslapių. ’

“Darbininko” prenumeratos kaina Suvienytose 
Valstijose arba Amerikoje:

Metams 3 sykius į savaitę................. . .
- Pusei metų 3 sykius į savaitę .............

Bostone ir apylinkėj 3 sykius į savaitę .
Į Lietuvą arba Užrubežyje:

Metams 3 sykius į savaitę................................$5.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę ........................ $2.75
Vieną sykį į savaitę metams............................ $2.50

Užsirašyk ir kitiems patark tą padarytį. 
Prenumeratą ir pinigus “money orderiu’’ 

arba čekiu siusk šiuo adresu:-

.“DARBININKAS,”
242-244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

$4.00 
$2.25 
.5.00 .

INSIKUNIJO!! I
\

CENTU ALIO BENDRO LIETUYIŲ BANKO 
PREZIDENTO JUOZAPO KAVALIAUSKO 

IR VISŲ NARIŲ SVAJONĖS, 
JAU INSIKUNIJO.

4L

Ilgų metų pastangos ir sunkaus darbo vaisius, būtent 
Lietuvių Trust Kompanijos čarteris JAU GAUTAS!

Tad valio, visi Lietuviai! Dabar sujungkite savo visas 
galės rėmime savo Trusto, nes šis atsiekimas yra vienas 
iš didžiausių mūsų išeivijos sunkių darbų eilėje.

Dabar tėra laika visiems is paskutiniųjų pirkti šėrus ir 
krauti depozitus.

LIETUVIAI! Savo darbais prirūdykite kas jūs esate ir 
kur link žengiate! Kavaliauskas, su pagalba Centralic/ 
Bendro Lietuvių Banko narių, savo pareigą yra jau iš- 
pUdę. r

Dabar yra jūsų visų, broliai, eilė! Tai pasirodykite.

Trust kompanijos kapitalas ir surplusas (perviršis) $650,- 
• 000.00. Šero kaina $130.00. Šėrus (pajus) galite pirkti

Centralio B. L. Banko abiejuose ofisuose — būtent

32-34 CROSS ST., BOSTON, MASS.
366 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.



DARBININKAS

BANKIERIAI

414

VIETINĖS ŽINIOS.
CAMBRIDGE, MASS.

“DARBININKAS”
LIETUVON.

Apsivedė.

Birželio 20 d. š. m. lietuvių R. 
K P-nos Marijos bažnyčioje, kun. 
Pr. Juškaitis surišo moterystės 
ryšiu Vladą Žėkevieių su p-le'O. 
Gečiauskaite. Abu jaunavedžiai 
yra geri katalikai, mylinti tautą 
ir dorą. Geros kloties jų šeimy
niškame gyvenime.

F. Vargdienių.

VIEŠA PADĖKA SO. BOSTONO 
SĄJUNGĖTĖMS.

Mes 15 kuopos Montellietės de
legatės negalėjom atsigerėti iš to
kio prakilnaus darbo So. Bosto
no sąjungiečių 20 d. birželio 
Mass. apskričio suvažiavime. Ap
svarsčius svarbius reikalus už ke
letą minučių So. Bostono sąjun- 
gietės svetainę sutaisė, stalu ap
dėjo puikiausiais užkandžiais. Pa
vaišino delegates. Mes montelile- 
tės delegatės tariam So. Bostonie- 
tėms ačiū, ačiū.

Montellietės.

»

KAS RADOTE?

Birželio 27 d. LDS. išvažiavime 
Worcester, Mass. pametėm daini} 
pluoštą ir girdėjom, kad koks 
ten vyras radęs. Tad- maloniai 
prašome sugrąžinti NVorcesterio 
vargonininkui A. Visminui 23 
Marion Avė., Worcester, Mass.

Temykite.
GAUKITE LAIKRAŠČIŲ 

IŠ LIETUVOS.
/~

Šiomis dienomis ateina 
daug visokių laikraščių iš 
Lietuvos. Juose apščiai ra
site žinių iš Lietuvos, o ypač 
indomiai aprašoma Lietu
vos Steigiamojo Seimo vei
kimas. Apie Seimo veikimą 
plačiai aprašoma.

Žinokite, kad dabar nu
statomi Lietuvai pagrindai. 
Tai vienas svarbiausių mo
mentų Lietuvos istorijoj. 
Tad svarbu visa tai sekti. 
Tą padarysite skaitydami 
laikraščius iš Lietuvos. Iš
sirašykite jų iš “Darbinin
ko”. Už pusę dolerio gausi
te 10 ekz. už doleri — 20

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

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

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

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

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

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

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

Mes neturėtume laukti arba 
tikėtis, kad Lietuvos broliai 
ir sesutės siųstų pinigus už 
prenumeratą. Čia, tai jau 
turėtų pasirūpinti užrašyti lai
krašti “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
minėms arba pažįstamiems, 
užrašydamas “Darbininką”

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

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

Šv. Sulpei j aus seminari
joj Paryžiuje yra 376 auklė
tinių. Dar nekuomet jų tiek 
nėra buvę, kiek dabar.

Dr, J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė virš 300 
įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 9-ju No^ išleistu 
už gegužės 15 d., pradėjome dėti tusias iliustracijas laikraščio 
skiltysna. Dabar Lietuvos iliustracijomis puošime kiekvienų “Vy
ties” No.

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

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios žmones, 
kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos gamtų.

“Vytyje” rašo gabiausi Europos ir Amerikos lietuvių rašy
to j ai-poetai.

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

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

SUSIRINKIMAS.
L. Vyčių 17 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus utaminke, 29 d. 
birželio 7:30 vai. vakare LDS. 
Name savuos kambariuos, kertė 
B’way ir E gat. Visi nariai pra
šome ateiti ir naujų atsivesti. Y- 
ra begalės daug svarbių neatidė
tinų reikalų kuriuos reikės ap

svarstyti.
L. V. 17 Kp. Specialis Report.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI 
MAS NAMINIŲ RA

KANDU IR H.
PASKUTINĖ PROGA.

Pirmas Šių Metų
PIKNIKAS

Rengiamas
Jersey City šv. Jurgio Vyrų 

Motera Pašalpinės Dr-jos 
Įvyks

NEDeLIOJ, 
LIEPOS-JULY 4 d., 1920 
Washington Grove Panke, 

Carlstadt, N. J.

ir

X.
pirkti pigiai rakandus ir kitus 

naminius daiktus pas 
M. OLIM & CO.

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

Mes dar neišpardavėme visų, 
bet norime kogreičiausia parduo
ti.

PAIEŠKOJIMAI IR

I
Prasidės 12 vai. dieną ir trauksis 

iki vėlumai.

Užkviečiame visus lietuvius ir lie
tuves iš Jersey City ir iš apielinkių 
miestų atsilankyti ant šio pikniko. 
Nedėlioj galima baliavoti ir šokti, o 
panedėly galėsime saldžiai pamiegoti. 
Bus muzykė, ką yra visoj New Jersey 
valstijoj puikiausia, tai yra: iš Pater- 
sono Vyčių kuopos pilnas benas.

Aprič šokių tai bus labai indomių 
žaislų su dovanomis: 1. bus diktų mo
terų lenktynės, katra pirmiau pribėgs 
prie paskirtos vietos, ta gaus dovaną. 
2, bus mergimi lenktynės ,taip-gi gaus 
dovanas. 3. bus moterų ir merginų 
lenktynės, katra pribėgs prie paskir
tos vietos pirmiaus neišmetusi iš šauk
što kiaušinio, ta gaus pačią didžiausią 
dovaną. 4, tai bus vyrų arba vaikinų 
virvės trauktynės, katras bus stipres
nis tai gaus dovaną. Taip-gi nepa
mirškite nariai ir narės ir visi sve
čiai. kad bus visų vienoj grupoj nu
traukti paveikslai dėl paminklo.

Įžanga tik 35 centai.
Maloniai užkviečia Komitetas.

REIKALAVIMAI.
Paieškojimų ir reikalavimų 

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

VARGONININKAS.
Ieškau vietos prie R. K. par. Esu 

tik vidutiniai išsilavinęs. Paliudyjimus 
turiu gerus. Galėčiau ir mokytojaut 
lietuvių kalboje. Nesutikčiau ten va
žiuot, kur butų kliūtys lavintis auk
ščiau.

ORGANIST
115 Perry Avė. Maspeth, N. Y.

I

PASARGA. Važiuojant iš New Yorko 
pervažiavus Pennsylvanijos feru. pa
imti Hudson karą ir važiuoti iki “6 cor- 
ners” Hobokin. tenai persėsti ant Pas- 
saic karo kuris priveža prie parko. 
Jersiečiai. tais pačiais karais. Iš kitą 
miestų, taipgi manome kad žinote kaip 
privažiuoti.

i

LAIVAS Į LIETUVA
Laivas “Noordam” 26 d. šio 

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

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė, 

414 Broadwav, So. Boston, Mass.

nes

ANT PARDAVIMO.
Automobilius Overiand išdirbystės dėl 
5 pasažierių gerame stovyje. Atsišau
kite bile kada arba telefonuokite: 
Stoughton 272.

J. S. BAKUNAS,
808 West St, Stoughton, Mass.

ANT PARDAVIMO
3 namai geroje1 vietoje So. Bostone. 
Parsiduos pigiai. Atsišaukite.

J. YANKUNAS,
123 6-th St, So. Boston, Mass.

Paieškau moteries Kazimieros Vos- 
vilienės. Ji pabėgo su Kaziu šeštoku
1915 m. Su savim pasiėmė 7 metų 
dukterį ir savo motinų apie 70 metų 
amžiaus. Jos motinos po vyru pavar
dė Kazragienė. Kazimiera Vosvilienė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius.
1916 m. buvo Philadelphia, Pa., dabar 
nežinau kur dingo. Kas apie juos pra
neš, gaus dovanų $5.00.

JUOZAPATAS VOSVILA, 
656 Church St., Easton, Pa.

Paieškau Juozo Sinkevičiaus, 13 me
tų amžiaus. Jis paeina iš Vilniąus 
rėd., Alytaus apskričio, Domantonų 
kaimo. Jis gyvena Marijampolėje prie 
karininko. Norėčiau susirayti. 
pats ar kas kitas pranekite man 
ori •

IGNAS SINKEVIČIUS, 
1123 Washington St., Norwood, Mass.

Jis 
šiuo

Paieškau Vaclovo, Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
Tronkinčs. Taip-gi Vincento, Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičių. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija Žakevičienė (Šid
lauskaitė).

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.

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

Vice-Pibmininkas — M. žarkauskas,
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 

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

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

Kasiebius — Andrius Zalieckas,
140 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 

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

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čių vai. po pietų po num. 193 
Hanover SL, Boston, Mass.

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass. .

Ieškau brolio Pauliaus ir jo sūnų 
Juozo ir Vinco. Gimę Pralamčlškėj, 
Simno par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
ir dirbo kriaučių dirbtuvėje. Taip-gi 
ieškau Vinco Valentukonies, jo sūnų ir 
dukterų iš Budos-Gambašalio,- Ruda
minos par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
Adresas: Jonas Valentukonis, Balbie
riški je, Mariampolčs apskr., LITHU
ANIA. Man kaipo nukentėjusiam dėl 
karo meldžia užrašyti “Darbininkų”.

SEYMOUR

Ieškau sūnų Juozo ir Teoflliaus 
Kuncevičių. Taip-pat Adomo ir Mato 
Juodžiukynų, Jono ir Jurgio Stanu- 
Uų. Visi iš Balbieriškės. Dar ieškau 
Jono Kalinausko iš Bastnlnkų. Mel
džiu pačių arba-apie juos žinančių ra
šyti adresu: Magdi Kuncevičiene, Bal
bieriški, Marijampolčs apskr. LITH
UANIA. \

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

ATSIŠAUKIAME į visus Lukšiečius 
Amerikoje gyvenančius ir prašome 
siųsti knygų ir laikraščių į “Žiburio” 
skaityklą, Lukšiai, šakių apskričio. 
LITHUANIA. Skaitykla naudojasi 200 
žiburiečių, 300 pavasarininkų ir Gyvo
jo Rož. dr-ja.

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

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo vehindoc
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 Iki 8 vakare 

509W KOADWAYCor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

B

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės .

I N Q UIR E R
I

Ofisas 4 Gatės St.
TeL S. B. 720

TeL So. Boston 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
ii

LIETUVIS
j j Gydytojas ir Chirurgas. ; 
p Gydo aštrias ir chroniškas ligas j 

vyrų, moterą ir vaikų. • ųf. Egzaminuoja kraują, spjaudalus^ J 
1

I
 šlapumų ir tt savo labo

ratorijoj.

Sutelkia patarimus laiškais kitur 
gyvenantiems.

Adresas:
366 B’way, So. Boston, Mass.

(KAMBARIO No. 1) 
| * (LDS. Name. Kamp. E ir B’way) 
<. VALANDOS: 
$ nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po piet
v 7—9 vakare.
Ii Phone - Kensington 5316

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

Priimimo vai.-. JaLva^0
Po pietų pagal sutartį tiktaL 

K 2538 E. Allegheny Avė.,
. Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
AZ4 Broadicay, So. Boston, Mass.

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

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

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

Worcester, Mass.

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

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

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečių nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

| Tinkamiausis laikraštis 
k So. Bostone

DR. M. V. CASPER 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

425 Broadtoay, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston, 27 

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M. !

I 

f

MES PERKRAUSTOME

Pastovus vijras gali turėti 
nuolatini darbą 

DIENĄ IR NAKTĮ.
Jie gali gyventi gražiausiuose mies

teliuose Naujoje Anglijoje
Rendos prieinamos

V TTIJ Ten yra kambariai dėl Ju- 
** • sų ir daržas

Ten neužsidaro
Prityrimas nebūtinai rei

kalingas
QUABAUG RUBBER COMPANY 

North Brookfield, Mass. 
Rašykite arba atsišaukite 

prie Chas. Mayers.
Naktinis Telefonas North Brookfield 70 
Dieninis North Brookfield 215.

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

i

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

FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

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

I 
I-

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas.
495 E. Broadway, S. Boston. 

j Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 
nuo 1 Iki 3 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir

Pirmininkas — A. Kmitas,
284 5-th St., So. Bošton, Mass. 

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

Protokolu Rašt. — J. Andriliunas,
301 % Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Kasierius — S. Gižius,
377 Broadivay, So. Boston, Mass. 

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

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

pri-
Į TEINGIAUSIA 

IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A.
Sutaisau receptus su didžiau

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

K ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. O SL 
South Boston, Mass.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

• j i

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

jų išradimų.
darbų gvarantuojame

W T. REILLY

' Visą

DR.

.469 Broadway, 3. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

. Valandos
Į Nuo 9 vai. ryta 
r iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vaL vaka.

REIKALINGA
Misingo (brass) virintojų Ir maši

nų molderių. Atsišaukite.
TIBBETTS BROS.

27 Nevvport Avė., Norfolk Downs, Mass

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plaukus, 

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

The Western Chemical Co.
Bos 9 WilkesBarre, Pa.

l

Adresas LIETUVIU PREKYBOS

Kaimas
Paštas
Apskritis

LITHUANIA.

REIKALINGA DARBININKŲ 
PRIE VIEŠBUČIO (HOTEL)

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

Lietuvių Prekybos Bendrove,
414 Broadwav, S. Boston 27, Mass.

i
Tai. So. Bo«ton270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbai ir liatuvistM 

Ofieo'valandos:
Ryt ris iki 9 va).

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Vardas Pav.

Siųsdamas prenumeratą 
pinigus adresuok šiaip:

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

NAUJA KNYGA.
Ką tik išėjo iš spaudos antra knygelė “ Eilės ir 

Dainos.” Parašė ir savo lėšomis išleido Joanna Tama
šauskaitė. Knygutė didelio formato, 72 puslapių su 
pagražinimais. Prekė 35 centai. Abidvi knyguti galima 
gauti “Darbininko” knygyne. Pirmosios knygutės pre
kė 25 centai, puslapių ji turi 64. Adresuokite taip: z

i! 
i! 
i!
U Tarnauja lietuviams

Siunčiame Pinigus Lietuvon: 
doleriais arba auksinais pagal 
dienos kursų.

Parduodame Laivakortes 
Išrūpiname Pasportus.

Siunčiame Tavobus 
Lietuvon.

Reikalaudami platesnių infor
macijų rąžykite sekančiu adre-

ANT PARDAVIMO
- MEDINIS NAMAS.

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

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

k
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.

i! 
i! 
i! 
i! 
i

1
i 
i
i
i
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ANT PARDAVIMO 
Forničiai (rakandai) 

dėl 5 kambarių labai mažai vartoti. 
Parsiduos pigiai. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į Lietuvų. Atsišaukite. 

FRANK MILAŠIUNAS, 
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

(Ant ketvirtų lubų)

REIKALINGI TUOJAU

n 
n 
n 
i! 
n 
u

i

tai dėl pardavinėjimo Namų ir , i
Farmų. Darbas daugiausiai So. ji
Bostone, Bostone, Cambridgiuje j i 
ir Brightone. Uždarbis nuo $100 < i 
ir daugiau į savaitę. Darbas len-li

P

ir nngnione. uzaarms nuo ųsiuv. 
ir daugiau Į savaitę. Darbas len-l 
gvas. Mylinti tą darbą atsigau
kit tuojau pas:

A. J. KUPSTIS,
332 W. Broadvay,

South Boston,
Matyti galima nuo 9 iki 10 vai.

Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu
sibodo, ateikite aš išegzamlnuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus ^praktikos medicinoje Ir gy
dyme skaudžių, kroniškų. neaiškių ir komplikuotų Ilgų vyrų Ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškallšegzaminuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santlplškua elektrlkos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų Ilgų. Kada reikalinga lšeg- 
zaminuoju kraujų, seiles Ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms> ne* 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmą, sdaticą, skaudančius arba subrinkusios sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu lklšlol nieku negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsi laikų, pinigus Ir 
a* negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
rlauslo gydytojau prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos pleOasl Ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 

gali būti Egsamlnavlmu dykai I

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaiklnsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge-
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Bell Phone Dickinwn 3995 M-

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nu® 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NedaKomis iki 4 no pilta.

UŽSISAKYKITE
Kadangi daug važiuoja i Lietuvų 

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

Tie vis plaukia J Hamburgą. Norin
tieji važiuoti per Franciją gali gauti 
vietos blle kada.

Siųsdami užsakymus prislųsklte ant 
<20.00.
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