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

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaia 

ir subatomis 
Metams 84.00
Bostone ir apylinkėj m. 85.00 
Užrubežyj metams 85.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Kandidatai j prezidentus ir darbi
ninku reikalai.

NE TUO KELIU.

įg’as — atstovas 
partijinės mašinos 

Cox’as, kad ir kiek gal

Abidvi didžioji Amerikos par- 
tiji jau nuskyrė kandidatus į 
Suv. Valstijų prezidentus: repub
likonai — senatorių iš Ohio Har- 
dingą, gi demokratai — Ohio 
valstijos gubernatorių Cox’ą. A- 
merikos darbininkams nei jų sim- 
patikams nei vienas iš tų kandi
datų neteikia nei džiaugsmo, nei 
vilties. Harding’as 
reakcijonierių, 
vergas;
pažangesnis, bet ir tas neatmez- 
gamais mazgais su kapitalistais 
surištas ir patsai prie jų priklau
sąs. Jisai vienas iš tų “laimin
gųjų” Amerikos biznierių, kurie 
iš paprastų darbininkų greitai 
prasimušė į buržujus ir piniguo
čius. Tokie dažniausia darbinin
kų reikalų neužjaučia, pasiten
kina vien savo ypatiškais laimė
jimais ir tik esti garbintojais ir 
rėmėjais privatinės inicijatyvos 
laisvės. Abidvi partiji turėjo ir 
pažangesnių žmonių, darbininkų 
prietelių: republikonai — senato
rių H. Johnsoną, demokratai — 
p. W. G. McAdoo. Bet kapita
listų trustas, susispietęs aplink 
garsiąją New Yorko “Tammany 
Hali” — tųjų sau nepatinkamų 
atstovų nepraleido, o prastume 
savuosius žmones. Dar sykį pa
sirodė, kad abidvi didžiaji Ame
rikos partiji vis dar tebekontro- 
liuoja kapitalistai ir kad pakol 
Amerikos darbininkai nesudarys 
savo žymios politinės jėgos, t. y. 
savo politinės partijos, patol jie 
vis ant vietos trepsės, arba, ge
riausiame atvėjuje, stumsis pir
myn želvės greitumu.

Dėl tokios padėties reikėtų vi
sų-pirma kaltinti Amerikos Dar
bo Federacijos nustatytą taktiką, 
uoliai palaikomą, josios vado, se
nelio Samuelio Gomperso. Tojo 
nenuilstančio darbininkų veikė
jo ir vado mintis buvo ir tebėra, 
kad darbininkai netvertų savo po
litinės partijos, kad taip sakant 
būtų jie bepartijiniais, o kad ieš
kotų sau prietelių tarp abiejų di
džiųjų partijų ir tuos prietelius 
teremtų. “Remkime savo priete
lius ir boikotuokime savo neprie
telius” — štai obalsis, kurį pa
sisekė dar ir šiais metais inkal- 
bėti organizuotiems Amerikos dar
bininkams. Katrą gi dabar iš tų 
dviejų kandidatų į prezidentus 
rems Amerikos Darbo Federaci
ja? Nei Harding, nei Cox nega
lės būti darbininkų prieteliais, 
net jeigu ir norėtų. Bet ir noro 
nebus. Ar-gi darbininkams jie 
kalti už savo nuskyrimą? Ar-gi 
darbininkai dės pinigus vieno ir 
kito kampanijai, kada šioji ateis. 
Jie niekuomet nesisielojo nei ats
tovavo darbininkų reikalų; tie 
reikalai jiems tolimi ir svetimi. 
Jie suksis visą laiką tarpe savo 
rėmėjų-kapitalistų: su jais jie 
bus surišti, jų balso klausys, į jų 
protestus atsižiūrės. Ir kokia 
keista sau patiems priešingystė! 
Montrealio konvencijoj Amerikos 
Darbo Federacija šią vasarą nu
tarė netverti savo politiško orga
no — s4vo partijos. Bet sykiu 
nutarė reikalauti, kad geležinke
liai ir kasyklos pereitų valstijos 
nuosavybėn. Indomu, kas-gi tą jų 
reikalavimą vykins? Patys dar
bininkai nevykįs, nes neturės 
tam reikalingo įrankio — parti
jos. Gal vykins republikonai, o 
gal demokratai? Bet kaip gi jie 
vykins, kad beveik visi jie turi 

pradedant nuo prezidento ir bai
giant paprasčiausiu kompanijos 
ofiso klerku. Visi jie užintere- 
suoti, kad šėrai jų rankose ir pa
siliktų. Jeigu net ir pasisekti} 
per sau prielankius kongreso at
stovus priversti kongresą, kad 
taip vadinamas Plumbo pienas 
būtų paduotas tautai nubalsuoti 
(referendumui), tai vis viena ji
sai negauti} balsų didžiuoms: ir 
republikonai ir demokratai pa
leistų į darbą savo partijų galin
gas mašinerijas; ne vien kapita
listai ir šeri} savininkai balsuotų 
prieš Plumbo pieną, bet balsuo
tų ir didelė didžiuma buržuazi
jos ir liuosųjų luomų, kurie visa
da savo simpatijomis linksta la
biau į kapitalistų reikalus. O ir 
neorganizuotųjų darbininkų di
džiuma būtų suklaidinta. Kapita
listų ir buržuazijų kontroliuoja
mos moterys ir-gi balsuotų prieš. 
Prieš visas tas pajėgas p. Gom- 
persas įstengtų tik pastatyti sa
vo kelius milijonus Amerikos 
Darbo Federacijos narių — ir ko
vą prakištų.

P. Gomperso lozungą: remti 
prietelius ir bausti neprietelius— 
sunku bus pritaikinti ir atėjus 
rinkimams į kongresą ir senatą. 
Tada, žinoma, daug atsiras darbi
ninkams “prietelių”, kurie daug 
jiems žadės. Bet ar-gi galės būti 
jie tikrais prieteliais, ar galės sa
vo pažadus išpildyti. Negalės, net 
jeigu ir norės. Juos kontroliuos 
jų partija, kurios bosai visuomet 
buvo ir bus iš kapitalisti} luomo, 
arba bent ankštais ryšiais su jai
siais surišti ir nuo jų prigulintie
ji. Ir ateis tada būtinieji užsi- 
vylimai: rodeisi prietelių, žadėjai 
tą ir tą — o nieko to neišpildei. 
Čia aišku. Žadėjo, kol jam bal
sų reikėjo. O paskui žinokitės. 
Juk ir iš dabartinių-kongreso ir 
senato narių daugelis buvo išrink
ti tik dėlto, kad jie daug ir gra
žiai žadėjo, o kai atėjo laikas pri
žadus išpildyti — ir nebeliko vi
sų tų “prietelių”. Prezidento 
AVilsono administracija jau gana, 
rodos, buvo darbininkams prie
lanki, gana daug žadėjo; bet 
kaip gi maža iš tų prižadų išpil
dė. Štai, kada pelnagrobių gob
šumas beveik baigia privesti ša
lį prie socijalės revoliucijos, p. 
Wilsonas su savo geriausiais no
rais yra bejėgis, kad tiems vil
kams pasipriešinti: tie patys iš 
Tammany Hali galiūnai, kurie lei
do jam būti antru syk preziden
tu — laiko surišę ir rankas ir ko
jas ir jo, ir jo sekretorių, ir kon
greso, ir senato.

P. Gomperso taktikos klaidin
gumas yra tame, kad jis neleidžia 
susidaryti ir augti darbininkų 
nuosavei politikos pajėgai. Gi 
be tos pajėgos jiems nėra vilties 
pakreipti galutinai šalies legisla- 
tūrą ir teismus į vėžes, darbinin
kams pageidaujamas. Juk jeigu 
ir būtų susidariusi stiproka ir 
gryna Darbo partija, jeigu Am. 
Darbo Federacija būtų visomis 
savo pajėgomis rėmusi tą partiją 
— vis viena dar šiais metais jo
sios laimėjimai ne kas-žin kokie 
būtų. Subudavoti stiprią parti
jos mašineriją, ingyti politinio 
prityrimo — ima laiko, taip kaip 
Anglijos Darbo partijai ėmė lai
ko apie puskapį metų, kol ji pa
tapo mažne stipriausia politinė 
pajėga Anglijoj. Bet lai, tuose 
pirmuose prezidento rinkimuose 
Darbo Partijos kandidatas ir ne-

į kongresą ir į senatą tik po vie- 
ną-kitą išpradžių atstovą būtų 
pasisekę išrinkti — tai visviena 
būtų turėjusi neapsakomos ver
tės, duodama reikalingo prityri
mo, augindama jų energiją, drą
są, pasitikėjimą savo jėgomis. 
Dabartinė gi p. Gomperso .sistema, 
liepianti atsidėti ant “prietelių” 
— tųjų Pajėgi} nei kiek neaugi
na. Vėlgi tie nors ir keletas kon
greso atstovų, darbininkų išrink
tų, būtų tomis pirmomis kregžde
lėmis legislatūroje, kurios paskui 
pravestų kelią ir kitiems, tikriems 
darbininkų žmonių atstovams. Jie 
gautų progos viešai kritikuoti 
nuo kongreso ir senato augštumų 
valdžios darbus, darbininkams 
neprielankius; nurodinėti naujus 
sveikesnius kelius šalies gyveni
mui. Tokiuo būdu jie darytų 
šalyje pageidaujamą viešą opini
ją, kurią .dabar veda ir kontro
liuoja kapitalistai. Vėlgi kokios 
vertės būtų tųjų pirmųjų atstovų 
prityrimas įstatymų leidimo sri
tyje.

Vietoje visos tos gyvai reika
lingos ir taip svarbios pažangos, 
vietoje pradėti savo kojoms vaik
ščioti, organizuoti Amerikos dar
bininkai, veltui trepsės ant vietos, 
veltui tupčios nulankiai prieš ka
pitalistų atstovus, ieškodami sau 
“prietelių”. Nei tų tikrų priete
lių nesusiras, nei savo pajėgų ne
augins.

Ir nematyt tuo reikalu žymaus 
pagerėjimo trumpoje ateityje. 
Tiesa, daugelis darbininkų vadų, 
supratę to reikalo svarbą, pernai 
vasarą užmezgė Chicagoje Darbo 
Partiją. Bet p. Gomperso ir jo 
draugų griežtas pasistatymas 
prieš tą darbininkų žingsnį — su
ardė jų pienus ir atėmė jiems e- 
nergiją. Tiesa, Amerikoje yra 
gana stiprių politinių srovių, ku
rių nepatenkina nei republikonų, 
nei demokratų partijos. Jos mė
gins susitarti ir išstatyti dar vie
ną — savo — kandidatą. Galės 
įvykti sutartis, tarp Amerikos 
progresistų liberalų — (taip va
dinamas 48-ių komitetas), tarpe 
nepartijinės Lygos (North Dako- 
tos ir kitų valstijų farmeriai) ir 
tarp anos silpnutės Darbo Parti
jos užuomazgos. Bet, deja, di
džiuma organizuotų Amerikos 
darbininkų tame judėjime neda
lyvaus. Jie, p. Gomperso veda
mi, ieškos “prietelių” ir neprie
telių kapitalistų šone. Užtat ir 
tam trečiajam kandidatui ne kaž 
kaip rinkimuose seksis. Jau ge
resnio pasisekimo galės susilauk
ti ketvirtasis kandidatas — soci
jalistų partijos remiamas, nors 
jisai ir sėdės kalėjime. Mat, so
cijalistai, politikos dirvoje jau 
turi šiokio-tokio prityrimo, jau 
susidarė sau šiokią tokią politikos 
mašinukę.

P. Gompersas teisingai nemyli 
ir, rodos, šiek tiek prisibijo so
cijalistų. Jisai per daug net pil
nas sveiko konservatizmo ir soci
jalistų radikalūs ttukšmavimai jį 
erzina ir baugina. Jisai mano, 
kad politiškoje darbininkų parti
joje neišvengiamai turės vado
vauti raudonieji. Jisai turi ne
maža pamato tiems savo nugąsta
vimams. Anglijoje Darbo Parti
joje labai yra stipri socijalistų 
intekmė. Bet mums atrodo, kad 
baimė socijalistų ir socijalizmo 
negali turėti labai tvirto pamato. 
Ant kiek jie įneš tikrą rūpesnį 
ir atsidavimą darbininkų reika
lams — jų prisidėjimas yra ne tik 
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KUN. IZ. TAMOŠAITIS, 
baigęs augštus mokslus Fri- 
bourgo universitete Šveica- 
rijoj. Bendradarbiavo “Dar
bininkui”.

KUN. DR. IZIDORIUS 
TAMOŠAITIS.

Birželio m. 12 dieną Friburgo 
universitas suteikė filiozofijos 
daktaro laipsnį kun. Izidoriui Ta
mošaičiui.

Kadangi kun. dr. Tamošaitis y- 
ra vienas iš žymiausių asmenų, 
kurie rūpinosi lietuvių studentų 
reikalais Europos universituose 
ir kurie tuom pačiu tikslu užmez
gė santykius per “Tautos Fon
dą” su Amerikos lietuvių visuo
mene, pastaroji privalo jį arčiau 
pažinti. — Kun. dr. Tamošaitis 
gimė 1889 metais Antakalniškių 
kaime, Skirsnemunės parapijoje. 
Vidurinius mokslus ėjo Rasei
niuose ir Kaune. 1906 metais į- 
stojo į Žemaičių Dvasinę Semina
riją, kurią baigė 1912, tais pa
čiais metais įstodamas į Petrogra
do Dv. Akademiją. Jau karui 
siaučiant 1916 metais, užbaigęs 
Dv. Akademiją, kun. dr. Tamo
šaitis atvyko Friburgan ir pasto
jo į filiozofijos skyrių. Kiekvie
nam aišku kokis stovis tuomet bu
vo lietuvių studentų užsinio uni
versituose. Gręsiant pavojui ne
tekti Lietuvoje žmonių su augštu 

nebaisus, bet ir pageidaujamas; 
(juk mokėjo gi ir galėjo Vokie
tijos Katalikų Centras sutartinai 
su socijalistais darbuoties darbi
ninkų naudai). Gi ant kiek so- 
cijalistai stengsis skiepinti ir vy
kinti neįvykdomus ir žmogaus 
prigimčiai priešingus dalykus — 
jie baisūs tik labai trumpam lai
kui, kaip žvirbliam baidyklė, pa
kol jos nepažins. Nepažinimas 
socijalizmo yra baisus (kas jį pa- 
žįs, tas jo nenorės), bet kaip tik 
jojo nepažinojimas yra pavojin
gesnis. Juk tik ta minių neži- 
nyste pasinaudodami ir aperuo- 
ja socijalistai savo žemišką rojų 
pažadais, 
socijalistų 
Partijoje, 
laimėjimą 
ją dangaus kibirkštėlę žmonėse 
veda patsai Sutvertojas.

Amerikos organizuotų darbi
ninkų padėtis tada tik ims žymiai 
gerėti, kada darbininkai supras, 
jog politikos dirva nėra tai kaž
kokia darbininkams užkeikta že
mė, kuripn jie negali nei kojos 
kelti, bet kad toji dirva jiems 
priguli purenti daug labiaus, ne
gu sotiesiems luomams — ir tai 
visų visų-pirma dėlto, kad jiems 
patiems iki sotumo, iki gerbūvio 
dar labai ir labai toli.

Mes visai nebijotume 
dalyvavimo Darbo 

Mes tikime į galutinį 
žmonių proto, nes tą-

Mb. 

mokslu, vietinių Friburgo stu
dentų tarpe kilo mintis iš griū
vančios Rusijos būrį lietuvių stu
dentų Firburgan ir tokiu būdu 
steigti centrą, į kurį galėtų spies
tis lietuviai katalikai studentai 
bei studentės, mums lietuviams 
neturint atsakančios augštesnės 
mokyklos. Sumanymas įvyko. 
Bet dabar kilo dar svarbesnis 
klausymas — iš kur imti lėšų mi
nėtų studentų užlaikymui, nes a- 
pie pagalbą iš Lietuvos neverta 
buvo ir svajoti. — Štai, tą visą 
milžinišką darbą ima ant savo pe
čių Suvienytų Valstijų lietuvių 
katalikų visuomenė ir josios gar
bingoji organizacija Tautos Fon
das teikia skolinimo būdu lėšas 
Lietuvos augštajai moksleivijai. 
Neapsiriko “Tautos Fondas” — 
šiandie jau matoma geruosius vai
sius — vienas po kito, pasiekę 
augšto mokslo, vyrai žengia į Lie
tuvos kuriamąjį gyvenimą—kaip 
apšvietos, taip ir valstybinį dar
bą. Nors lietuvių katalikų visuo
menė neturi dar užtektinai asme
nų, kurie sugebėtų užimti žymes
nes valstybines vietas, tai už ke
lių metų, ir tiktai ačiū šių kelių 
asmenų pasiryžimui bei “Tautos 
Fondui”, jų turėsime užtektinai. 
Šitą milžinišką darbą — gamini
mą lietuvių tautai vyri}, sugeban
čių imti savo rankosna visą vals
tybinį Lietuvos vairą ir apginti 
mūsų lietuvių katalikų principus 
— šiandie kiekvienas mūsų pil
nai supranta. Visgi šitas darbas 
dar neina kaip reikia. Todėl Eu
ropos universitų lietuviai stu
dentai, nuodugniai apsvarstę vi
są reikalų stovį, nutarė prašalin
ti visus trūkumus ir pačius reika
lus geriau sutvarkyti. Tuomi tik
slu jie pasirįžo išrinkti iš savo 
tarpo asmenį, kuris geriausia pa
žintų visus reikalus, ir pasiųsti jį 
tartis su įvairiomis organizacijo
mis Lietuvoje, lygiai ir Ameriko
je. Ir kame jie galėjo rasti atsa- 
komesnį atstovą, jeigu ne asme
nyje kun. dr. Tamošaičio, kuriam 
lietuvių augštosios moksleivijos 
reikalai buvo ir yra brangesni už 
savus asmeninius reikalus. Jisai 
yra studentų Savyšalpos Fondo 
sumanytojas ir kūrėjas; jisai dė
jo savas pastangas, kad visi stu
dentų reikalai būtų atsakomai 
tvarkomi ir gaunamos lėšos sąži
ningai sunaudojamos. Yra vil
ties, kad jisai apsiims visa pasi
rūpinti netiktai Lietuvoje, bet 
nuvyks ir Amerikon. Kun. dr. 
Tamošaičio tinkamumą šiame at
vėjuje galima spręsti ir iš to, kad 
jisai jau keletą kartų buvo įgalio
tas dalyvauti kaip Lietuvos vals
tybės atstovas įvairiose konferen
cijose, pav. 1919 m. kovo m. Ber
ne Internacijonalėje Tautų Lygos 
konferencijoje ir 1920 m. vasario 
m. Genevoje konferencijoj Lygos 
kovoti už nepriklausomybę nau
jų valstybių, kilusių iš senosios 
Rusijos valstybės.

Kun. dr. Tamošaitis yra žino
mas nevien tiktai kaip visuome
nės veikėjas, bet taip-gi ir žymus 
literatas. Dar prieš karą dauge
lis straipsnių tilpo “Ateityje”, 
“Draugijoje” ir kituose laikraš
čiuose. Jo disertacija “Das 
Erkentnistheoretische problem 
in der Philosophie Wladimir So- 
lowiews”. (Pažinimo teorijos 
problema Vladimiro Solovjevo fi- 
liozofijoje) yra puikus veikalas 
ir būtų pageidaujama, kad gerb. 
autorius pateiktų jį mums lietu
vių kalboj®.

— Mes studentai, dar tiktai 
ruošdamiesi į visuomenišką dar
bą, tegalime vien palinkėti nau
jam daktarui kun. L Tamošaičiui 
pilno pasisekimo šiandie jam žen- 
Žengiant tautos veikėjų eilėsna.

J. N.

Bolševikai smaugia

Pilsudskis užkamandavojo lenkus “do liasu”

LENKŲ FRONTAS TRŪKSTA.

Iš Varšavos Associated Press 
korespondentas praneša, kad visu 
lenki} frontu bolševikai varosi 
pirmyn. O frontas yra 750 my
lių ilgas. Bolševikai padarė di
džiausią ataką iš visų pusių. Iš 
visų punktų lenkai turėjo trauk
tis. Labiausia lenkai neatsilaiko 
šiauriniame fronte. Nei nežinia 
iki kokios vietos lenkai atbėgs. 
Garsioji tvirtovė Rovno pateko 
jau bolševikams. Ten pateko ne
laisvėn 1.000 lenkų, 2 šarvuoti 
traukiniai, du tankai, keletas 
traukinių ir kitokių karinių reik
menų.

Bolševikai perėjo per Berezi- 
nos upę — ties Novosielkais.

Lenkijos vyriausybė ir visuo
menė persigando, kad bolševikai

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

Šiomis dienomis gauname daug 
laikraščių iš Lietuvos. Gauname 
veik kasdien. Žinokite, jog tų lai
kraščių visuomet galima gauti 
‘ ‘ Darbininke ’ ’. Išsirašykite. Už 
dolarinę gausite 20 ekz., už 50e. 
(stampomis) 10 ekz. Gausite Kau
no “Laisvės”, “Kariškių Žo
džio”, “Vienybės”, “Tautos” 
“Darbininko” ir kitų. Agentai, 
parsitraukite platinimui.

Prez. Wilson neapleis Wash- 
ingtono šią vasarą.

Amerikos augščiausiojo teismo 
narys Louis D. Brandeis tapo iš
rinktas pirmininku sionistų orga
nizacijos seime laikytame Londo
ne. Delegatų iš Suv. Valstijų bu
vo 42.

Prez. Wilson ketina dalyvauti 
rinkimų kampanijoj ir pasakys 
už demokratų kandidatą keletą 
prakalbų.

Nashua, N. H. — Adam Blaki- 
tis (matyt lietuvis) nuteistas 
dviem mėnesiam kalėjimo ir $100 
bausmės už antrą prasižengimą 
pardavinėjime be leidimo Jamai- 
ca ginger.

Milijardierius Rockefeller ket
verge minėjo 81 metų gimimo die
ną.

Denver, Colo. — Septyniolikos 
mėnesių vaikas prarijo neeksplio- 
davusią petardą (firecracker) ir 
mirė.

SIŲSKITE laikraščių ir 
knygų saviškiams Lietuvo
je.
^SIŲSKITE “Darbinin

ką” į Lietuvą. —

James M. Keyes 
Advokatas

350 Broadway, So. Boston, Mass.
TEL. 80. BOSTON 212 OR 80. BOSTON 60 

JEIGU VIENAS UHMTA8 ĮAUK KITĄ.

Piliečiai yra ra- 
tik turi kokių 
amunicijos au-

visai sutriuškino jų frontą. Ap
saugos Taryba išleido atsišauki
mą, kad visi liuosu noru stotų 
ginti ojczizną nuo bolševikų.

Išleista proklemacija į karei
vius. Sakoma, kad nulemiantis 
momentas atėjo ir Lenkijos liki
mas bus išrištas, 
ginami, kad kas 
ginklų, šautuvų, 
kuotų valdžiai.

Visi atsišaukimai pasirašyti 
Pilsudskio.

Sujudo vyrai ir mergos, seni ir 
jauni. Reikia pasakyti, kad len
kams dabar bepigu mobilizuotis 
ir maršuoti “do liasu”. Vasaros 
laikas, uogos, vaisiai noksta, žir
niai bręsta, šieno yra. Tai sumo
bilizuoti paliokai ir paliokės, nu- 
maršavę “do liasu” turės “good 
time”.

SKAITYTOJAMS.

Šis “Darbininko” numeris iš
eina tik keturių puslapių dėl ne
gavimo poperos. Sekančiam nu
meriui kol kas visai neturime. Jei 
negausime, tai turėsime duoti į 
kokią didesnę spaustuvę, kur 
spauzdinama iš ritinio. Tas bran
giau atseis, bet negaunant to
kios popieros, kuri tinka mūsų 
presui, kito išėjimo nėra.

DIDELIS KONCERTAS!
Rengia

Švento Petro
Bažnytinis

Parapijos
Choras

Vedamas p. M. Karbausko

S E R E D OJE,

LIEPOS-JULY14,1920
BAŽNYTINĖJE

SALĖJE,
West Fifth St., So. Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įžanga 25c., vaikams 10c.

Šis koncertas bus puikus tuo- 
mi, kad jame dalyvaus garsus dai
nininkas A. Sodeika.

Taip-gi vietos choras pasirodys 
su naujomis dainelėmis. Tai-gi 
širdingai kviečiame į šį koncertą 
koskaitlingiausia atsilankyti.

Rengimo Komisija.

ADRESUODAMI laiškus 
ar pakietus Lietuvon ir no
rėdami, kad nueitų, teisin
gai parašykite žodį LITH- 
UANIA.
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įvairios žinios
DETROIT, MICH.

, Dėdės Šamo spaustuvėje dirba 
6.000 vyrų ir moterų. Algomis 
jiems išeina $600.000 mėnesyje.

Suv. Valstijų valdžia turi di
džiausia pasaulėje spaustuvę, kur 
yra moderniškiausios mašinos.

Dėdės Šamo spastuvėje poperos 
sunaudojama nuo 180 iki 220 to
nų dienoj.

Išviso gyventojų pasaulėje yra 
1.700.000.000. E tų 550.000.000 
yra balti, o 1.150.000.000 kitokių 
parvų.DARBININKAS 

(The Wobkeb)
Thx Lithuanian tbi-wxeklt Papės. 

Publlshed every Tuesday, Thursday, 
and Saturday by St. Joseph’s Lith- 
uanian R.-C. Association or Labos.

Eina 15 South Bostono utarninkals, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lmuvip Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Dabbinkų Sąjunga.

SUBSCBIPTION KATES:
Yearly ...............................................$4.00
Boston and suburbs ................... ..$5.00
Forelgn countries yearly...............$5.00

ma paskolos nėrėm imas drą
siai užprotestuokite. Tepro- 
testuoja ne vienas, bet visi, 
kiek katalikų rastųsi salėje. 
Jei dar dergėjas-kalbėtojas 
arba rengėjai nriešintūsi, 
tai reikia katalikams apleis
ti salę.

Gi tokiuose atsitikimuose, 
kaip kad Lawrence kur bu
vo prakalbos bonų reikale ir 
katalikai nepraustburnio bu
vo dergiami, tai būrys kata
likų turi tą viską aprašyti, 
pasirašyti ir pasiųsti L. Mi
sijai arba net ir Lietuvos 
Steigiamajam Seimui.

“Entered as second-class matter Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879”
‘Acceptance for mailUng at special rate 
ef postage provided for in Section 1103, 
Act of Och 8, 1917, authorized on July 
12, 1918”.

CARNEGIE TEBDALI
NA AUKAS.

. LIETUVOS MUITAI.
Amerikos lietuviai, ypač 

grįžtantieji Lietuvon yra 
susiindomavę Lietuvos mui
tais. Pereitame “Darbinin
ko” numeryje buvo kores
pondencija nuo sugrįžusio 
Lietuvon L. D. S. nario wa- 
terburiečio A. Jakščio, kurs 
kartu su korespondencija 
atsiuntė muitinėje Virba- 
liuose gautą kvitą. Iš pilno 
dokumento galima spręsti a- 
pie muito didumą. Štai kas 
ant kvitos parodoma:

2 metru pusšilkinio audimo, 
muitinės įkainuota 150, nuoš. 
imamas 20, rinkliavos sudaro 

t 30.
A 4 metrai vilnonio audimo, 

muitinės įkainuota 320, nuoš. i- 
mamas 15, rinkliavos sudaro 
15.48.

5 metrai audimo dažyto, 
muitinės įkainuota 125, nuoš. 
15, rinkliavos 18.75.

Juchta oda, 2į kilogr., įkai
nuota 300, nuoš. 10, rinkliavos 

■ 30.
Rašoma mašina (sena), įkai

nuota 300, nuoš. 10, rinklia
vos 30.

4 poros batų, įkainuota 600, 
nuoš. 20, rinkliavos 120.

2 poros kaliošių, įkainuota 
100, nuoš. 20, rinkliavos 20.

Viso.......................... 296.75
Raštinės kvitą........... 2.50
Žyminio mokesčio... .10.—

Lietuvos vyriausybės ofi
ciozas “Lietuva” kaip kele
tą kartų, esame pažymėję 
keistenybių yra parašius a- 
pie Amerikos lietuvius, y- 
pač keistai apkainavus ame
rikiečių srovių nusistatymą 
ir veikimą dėl Lietuvos, da
bar birželio 1 d. š. m. nume
ryje skelbia štai ką:

“Žinomas Amerikos turtuo
lis ir labdarys Carnegie skiria 
500.000 dolerių atstatymui su
ardytų Prancūzų, Belgų, Ser
bų kraštų”.
Carnegie nukeliavo pas 

Abraomą rugpj. 11 d. perei
tų metų ir ikšiol būdavo 
taip, kad kartą žmogus nu- 
kellavusis pas Abraomą jau 
netenka teisių prie savo že
miškų turtų ar jis būtų mi
lijonierius, ar caras ar el
geta vien lazdą palikęs.

ŠLAPIOJ! IR SAUSOJI 
PUSfi.

Viso ................309.25
Kvitą datą turi birželio 1 

d. Tada markių kaina buvo 
daug maž pustrečio dolerio 
už šimtą. Reiškia A. Jakš- 
tys už sau gabenamus minė
tus daiktus muito užmokėjo 
apie 7 dolerius. Ar tai 
daug? Mes nesakome, kad 
tai didelis muitas, bet mes 
sakome, kad Lietuvos vy
riausybė būtinai turi naliuo- 
suoti nuo muito tuos grįž
tančius lietuvius, kurie turi 
Lietuvos paskolos bonus ir 
turi aukavimo Lietuvos rei
kalams liūdijimus. Jei ne, 
tai privalo įvesti specialę ir 
tai nemažą mokestį tiems 
kurie grįžta arba grįš be 
Lietuvos Paskolos bono ir 
be liūdijimo aukavimo Lie
tuvos reikalams.

NE1ŠKENTĖJO.
Pereitame “Darbininko” 

numeryje skaitytojai galėjo 
pasiskaityti (ant paskutinio 
puslapio) korespondenciją 
iš Lawrence’o, kur prakal
bose katalikai neiškentė 
šmeižtų ir melų ir užprotes
tavo. Kaip korespondentas 
praneša, “žymus” So. Bos- 
tonietis “nuteriotų drau
gų” pirm. Ivaškevičius pra
dėjo dergti katalikus. Bu
vo atsiliepta ir užprotestuo
ta iš publikos ir užčiaupta 
burna šmeižikui.

Laisvamanių laikraščiai 
ir kalbėtojai niekuomet ne
siskaitė su savo žodžiais ir 
nežmoniškus prikaišiojimus 
katalikams darydavo. Ma
tyt katalikų kantrybė ima 
išsisemti. Ir gerai. Tas 
kas atsitiko Lawrence, Mass. 
birželio 30 d. tesikartoja vi
sose Amerikos kolonijose. 
Kur tik nrakalbose katali- 

bus pravardžiuojami 
pro-lenkais, Lietuvos 
davikais, arba prikais

Nors, kaipo mūsų Vyskupas, 
taip ir aš pritariu prohibieijai 
tiktai į estrema necessitate, kad 
nitų galima kuomet nors įtikin
ti visą žmoniją pilnąją blaivybe, 
tai prohibicija savimi taptų ne
reikalinga. Tečiaus patėmijau 
nesenai, jog kaikurie lietuvių 
aikraščiai rodosi kaipo labjau 

palinkę užtarti slapiajai pusei ne
gu sausą j ai, nes parodo kiek val
džia turi nuostolio areštuodama 
ir nubausdama prasižengėlius 
prohibicijos dėsniui, o visai nepa
rodo tos pačios prohibicijos ge
rosios pusės. Neperseniai skai
čiau Hartfordo laikraštyje, kad 
Connecticuto valstija jau rengia
si uždaryti pusę kalėjimų, dabar 
ten randasi turbūt 12 kalėjimų, 
tai pasiliks tik 6, nes tik pusė me
tų praslinko nuo laiko kada pra
sidėjo prohibicijos dėsniai veikti, 
o jau tiek kriminalų sumažėjo, 
tai kiek valstijai atsieina per 
metus užlaikymas šešių kalėjimų, 
tiek ji gali sunaudoti nubaudi
mui prasižengėlių prohibicijos 
dėsniui. Tūlas advokatas Water- 
burio nesenai yra senai yra iš
sireiškęs, jei prohibicija pasiliks 
ant visados, tai jaunieji advoka
tai kurie dabar mokinasi neturė
sią darbo, o turėsią mokytis kito 
amato, nes su pradžia veikimo 
prohibicijos jų darbas einąs ma
žyn kasdien. Tūlas gydytojas 
New Yorke praneša kad didžiose 
ligoninėse alkolikų ligonių skai
čius jau diktokai sumažėjo. Pri
dėk prie to prieglaudų reikalo 
sumažėjimą, chirurgų darbus su
siuvinėjimo per girtybę pramuš
tų galvų, tai vistiek valdžia tu
rės mažiau nuostolių, o su laiku 
ir tie nuostoliai kas metas eis 
mažyn. Jei kas pareikalautų ci
tatų, tai pristatysiu kitkart, nes 
šį straipsnį rašiau kelionėje.

Kun. P. Saurusaitis.

Boreišis yra Dievo apdovanotas 
didžiu talentu, turi nepaprastą 
gabumą moksle. Yra didis my
lėtojas tėvynės ir prigimtos kai- ! 
bos. Daug yra nukentęs nuo 
žiaurių rusų už platinimą lietu- ' 
viškos spaudos. Dėl didelio žiau
rumo mūsų priešų rusų turėjo at
sisveikinti su tėvais ir keliauti A- 
merikon. Tais laikais buvo bai
si bedarbė. Beveik visi senieji 
darbininkai buvo be darbo. O 
grinoriai nei svajoti negalėjo a- 
pie darbo gavimą. O jei ir gavo 
kur kelias dienas į savaitę dirbti, 
tai teuždirbo tik po 75c. į dieną, 
bet ir tokių uždarbių nevisados te
gaudavo. Ign. Boreišis atsivežė 
pinigų tik $15.00. Apsistojo Am
sterdame, N. Y. Nerado nei gi
minių nei pažįstamų. O tėvams 
nebuvo galima jo gelbėti. Tuo
met pasitaikė jam proga susipa
žinti su lietuvišku vaistininku J. 
Karuža, katras jį pasiėmė į' savo 
vaistinyčią už darbininką. Jau
nas darbininkas gavęs darbą 
džiaugdamasis dirbo ir slėpė savo 
aukštą mokslą’ ir gabumus. Bet 
ne ilgai jis galėjo tą viską paslap- 
tyj užlaikyt. Karuža supratęs, 
kad jo tas naujas darbininkas y- 
ra aukšto mokslo, jį labai pamy
lėjęs, nenorėjo, kad Ignacas bū
tų jo darbininkas. Pradėjo jis 
jį prikalbinėti stoti į kokį univer- 
sitą, bet be anglų kalbos tenai 
negalima buvo pastoti. Tai Ka- 
ružui atėjo mintis į galvą kad 
reikia patarti Ignacui važiuoti į 
lenkų seminariją. Nors Karuža 
neturėjo tos minties, kad Ignacas 
bus kunigu, bet jis sakė, kad Ig
nacas pabūsiąs porą metų semi
narijoj, pramoks anglų kalbą, tai 
galės stoti į kokį nors universitą 
ir baigt savo mokslo šaką. Karu
ža paprašė kun. J. Židanavičiaus 
kad jo mylimą Ignacą nuvežtų į 
Albany, N. Y. pas vyskupą. Kun. 
J. Židanavičius pasiėmęs jauną 

. moksleivį nuvažiavo pas vyskupą 

. ant kvotimų. Jaunas moksleivis 
kvotimus lotynų kalboj išlaikė 

, kopuikiausia ir tapo pasiųstas į 
> Orchard Lake, Mich., kur lavinosi 
i ber 5 metus ir pusę. Pabaigė se

minariją su didžiu atsižymėjimu.
. Lenkai buvo jį labai pamylėję, 
. net priverstinai norėjo, kad va- 
i žiuotų į Šveicariją ant aukštesnio 
. kurso jų seminarijos lėšomis. O 

kaip būtų pabaigęs aukštą moks
lą, tai būtų turėjęs likti semina
rijoj už profesorių. Nors kun. 
Ignacas dieną ir naktį svajojo a- 
pie aukštesnį mokslą, bet jį lie
tuviškas kraujas 
ti su lenkais.

Ig. F. Boreišį 
metu seminarijoj 
kun. J. Židanavičius ir J. Karu
ža, o per paskutinius tris metus 
ir pusę šelpė a. a. kun. Pr. Rusis 
ir Juozapas Perminąs. Mirus a. 
a. kun. Pr. Rusiui liko tik vienas 
globėjas katras pasiėmė visą rū
pesnį ant savęs.

Kun. Ig. F. Boreišį Jo Malony
bė Vyskupas M. J. Gallagher į- 
šventino į kunigus 28 vasario 
1920. Iš priežasties sunkios ligos 
primicijos dasitęsė ligi geg. 16 d. 
Kun. Ig. F. Boreišis yra paskir-

Primicijos.
Gegužio 16 d. šv. Jurgio liet, 

bažnyčioje buvo primicijos kun. 
Ignaco F. BoreiŠio. Jį pasitiko 
procesija pas duris klebonijos ir 
lydėjo į bažnyčią. Pirmiaus ėjo 
didelis pulkelis mergaičių tinka
mai prirengtų, paskiaus sekė al
toriaus vaikučiai Po jų ėjo dvi 
seserys Permeniutės — Klara ne
šė primicijanto paduškaitę, o A- 
delė baltą rožių pintinėlę. Po jų 
ėjo dvasiški j a. Asistavo kun. F. 
Kemėšis, kun. K Valaitis ir pen
ki diakonai iš Orchard Lake se
minarijos.

Didysis altorius buvo labai gra
žiai parėdytas baltomis rožėmis ir 
lelijomis lėšomis F. Perminienės.

Oras buvo labai gražus, saulu
tė linksmai žiūrėjo ir vilioti vi
liojo visus į Dievo namą, bet ir 
buvo žmonių tą dieną, prisirin
ko kupina bažnyčia.

Gerb. klebonas kun. F. Kemė
šis pasakė pamokslą.

Vietinis vargonininkas p. A. 
Aleksis, ir-gi daug prisidėjo prie 
tos iškilmės su gražiai išlavintu 
choru. Bet dar ir iš Chicagos bu
vo pakviesęs Kudirką su dviem 
panelės: viena solistė, o antra pi- 
janistė.

Po pamaldų buvo pietūs pas 
Perminus. Svečių buvo apie 80; 
tarp katrų buvo kun. J. F. Borei
Šio profesoriai kun. prof. J. Ciar- 
rochi sėdo po dešinės kun. J. F. 
Boreišio, o kun. prof. A. Cipollini 
po kairės. Juodu yra italai, la
bai aukšto mokslo vyrai.

Permenų namas buvo pripildy
tas tą dieną didžio džiaugsmo iš 
tos priežasties kad į keturius me
tus trijų primicijantų pokyliai 
buvo jų namuose. ' Taip-gi jau
nas primicijantas turėjo už dide
lę garbę laikyti sau tą, kad ture 
jo progą gegužio 20 d. laikyti se- 
kundacijas Švenčiausio Sakra
mento Vienuolyne. Tokių vienuo
lynų visoj Amerikoj randasi tik 
keturi. Nes juose yra adoracija 
dieną ir naktį per visą metą. O 
antras sekundacijas laikė geg. 30 
d. Amsterdame, N. Y., pas kun. J. 
Židanavičių. E tos priežasties ji
sai turėjo ten antras sekundaci
jas, kad į tą miestelį iš tėvynės 
atkeliavo. Ir ten kiek laiko gy
veno ir per du metu vakacijas te
nai leido. Kun. J. Židanavičius 
yra didis mylėtojas moksleivių. 
Daug jaunų vyrų E jo geros šir
dies įgijo aukštą mokslą ir tapo 
profesijonalais. Taip-gi jis pa
darė daug gero ir kun. Ig. F. Bo- 
reišiui moksle gelbėjo. Ir pabai
gus kun. Boreišiui seminariją, pa
kvietė pas save ir iškėlė iškilmin
gas sekundacijas. Jaunam kuni
gui asistavo kun. J. Židanavičius, 
kun. Šukys ir 24 jauni vaikučiai 
su degančiomis žvakėmis ranko
se. Gerb. klebonas kun. J. Žida
navičius pamokslą pasakė labai 
gražų ir ilgą.

Taip-gi daug prisidėjo prie tos 
iškilmės vietinis vargonininkas 
Rakauskas su savo šeimyna. Po
ni Rakauskienė giedojo soprano, 
o duktė alto ir mažas sūnus smui
kavo. Ištikrųjų ta šeimyna yra tas Jo Malonybės Vyskupo už a- 
didžiai Dievo apdovanota talen- sistentą į šv. Jurgio lietuvių pa
tais.

Kun. Boreišis kilęs iš Kuršo 
Hukštos parapijos. Jaunuose me
tuose pradėjo mokyklą lankyti. 
Su atsižymėjimu užbaigė “Sau
lės” kursus. Kun. Ignacas F.

WESTVTLLE, ILL. 
Bambiziečio atsilankymas.

Birželio 27-28 d. čia kalbėjo K 
Norkus, buvęs bambizo Mickaus 
aikraščio “Atgimimo” redakto
rius. Norėjo sutverti Sandaros 
kuopą. Tai-gi kalbėdamas gyrė
si, kad kas yra nuveikta ameri
kiečių dėl Lietuvos, tai viskas 
sandariečių. Net ir Lansingą iš 
Washingtono prašalię jie už ne
pripažinimą Lietuvos. O kunigi
ja anot jo, tai esą pardavikai 
Lietuvos. Girdi vyskupas Kare
vičius liepęs kunigams neduoti 
tiems žmonėms išrišimo, kurie 
norės gauti iš dvarponių sklypą 
žemės. Girdi kunigai žmones 
pririšę prie kuolo plėšdavę. Vie
nu žodžiu drėbė melus ir šmeiž- 

žmones prie 
neisrašė, tuos 
Girdi tik tie 

kurie

Ikšiol baltoji rasė turėjo vir
šenybę. Dabar ima nubusti kitos 
rasės ir tūli spėja, jog po desėt- 
ko kito metų įvyksiąs baisiausias 
susirėmimas tarp rasių. Kitos ra
sės kilsiančios prieš viešpatavimą 
baltosios rasės.

IŠSIRAŠYK iš "Darbi
ninko^ laikraščių iš Lietu
vos. Rasi juose daug indo- 
mybių. Už 50c. (gedima 
stampėmis) gausi 10 ekz., už 
dolerį — 20 ekz.

KAIP PANAIKINT BONKŲ
TRŪKIMĄ.

Niekuomet nepadėk šaltas, bon- 
kas, pripildytas ar nepripildytas, 
karštame vandenyje.

Nedėk šiltas bonkas šaltame 
vandenyje.

Perpilnai neprikimšk bonkas.
Reikia įdėt naujas bonkas į 

puodą šalto vandenio, uždėt ant!

Sandaros, 
vakarą taipo-gi 

Priėjęs prie 
kurie gausiai 

o ypač

prisira-

šmeižti} 
dviejų 
aukojo 

pirkime

Tie vaikinai atsakė,

tus. Prirašinėjo 
Sandaros. Kurie 
apšaukė paliokais. 
Lietuvos piliečiai, 
šys prie

Antrą 
netrūko, 
vaikinų,
dėl Lietuvos, 
Laisvės bonų. Tai Norkus paklau
sė ar jūs nesirašysite prie San
daros. Jiems atsakius, kad ne, 
tai Norkus pradėjo šaukti. “Jūs 
paliokai, nenorite būti Lietuvos 
piliečiais.”
kadir be jo Sandaros yra Lietu
vos piliečiai.
K Norkaus iškolioti mėšlais.

Tai matote, koks šundarietis 
yra tas Norkus ir kokia jo “San
dara” gali būti. Į ją gali dėtis 
tik šundariečiai, visokie bambizi- 
niai, šliuptarniai. Kas nežino, 
kad tas šundariečių laikraštis vi
saip stengėsi, kad pakenkti vi
suotinajam seimui.

Už tai jie gavo nuo

Dobilas.

neleido susiriš-

per pirmus du 
gelbėjo gerb.

Baltoji rasė užima 22.000.000 
ietvirtainių mylių, o kitos rasės 
užima 31.000.000 ketv. mylių.

Per didįjį karą baltoji rasė iš
viso žmonių pasimažino ant 40.- 
000.000 ypatų.

Prieš karą Europoje buvo 450.- 
000.000 gyventojų.

Veik keturios penktadalės bal
tosios rasės žmonių yra susigrū
dę ant vienos penktadalės žemės.

Viena penktadalė baltosios ra
sės pasklidus po visą kitą pasau- 
į ir turi apginti keturias penkta- 

dales savo rasės prieš kitas rases, 
' rurios yra vienuoliką sykių skait- 
' ingesnės.

Per 80 metų baltoji rasė pasi- 
dvigubina skaičiuje, o kitos ra
sės pasidvigubina per 60 metų.

Arbatos išgabenimas iš Chini- 
jos prasidėjo prieš 200 metų. Da
bar Chinijoj yra apie 100 firmų 
užsiimančių arbatos išgabenimu.

Dėdės Šamo spaustuvė kainuo
ja $5.000.000.

Dėdės Šamo spaustuvėje dar
bas eina dieną, naktį.

Dėdės Šamo spaustuvėje yra 93 
linotype’ų, 100 monotype’ų, 126 
elektrotype’ų ir 140 visokios rū
šies presų

Dėdės Šamo spaustuvėje viena 
nakčia gali sustatyti, atspausti, 
susagstyti — vienu žodžiu gata
vai padaryti knygą 2.000 pusla
pių.

Dėdės Šamo spaustuvėje spauz- 
dinama 58 mėnraščiai, 25 savait
raščiai ir 12 dienraščių.

Dėdė Šamas savo spaustuvei 
poperos perka metams už $4.000.- 
000. *

Dėdės Šamo spaustuvėje spauz- 
dinami popieriniai pinigai, bonai, 
notos, stampės, atvirutės ir tt.

WORCESTER, MASS.
Liepos 4 d. Lietuvių Šv. Kazi

miero buvo prileista prie pirmo
sios Komunijos 225 vaikučiai. {- 
spūdinga ir malonu buvo žiūrė
ti, kuomet būrelis mergaičių, pa
sipuošusių baltais velionais, po 
porą suėmę rankeles maršavo it 
angelėliai į savo paskirtas vietas. 
Bernaičiai turėjo užsirišę baltus 
kaspinėlius ant rankelių ir ėjo 
tvarkoje paskui mergaites. Gerb. 
kun. Julius Čaplikas, dabartinis 
klebonas laikė Mišias ir pasakė 
tam pritaikintą pamokslą.

Redzibatorius.

rapiją.
Duok Dieve jaunam kunigėliui 

gyventi ilgiausius metus. Ir dar
buotis nenuilstančiai tikybos ir 
tautos dirvose.

P. žemaitė.

Korėjiečiai paraką išrado 200 
prieš Kristų arba 14 šimtmečių 
prieš jo išradimą Europoj.

Japonijos karalius geria arba
tą iš puodelio iš Korėjos impor
tuoto.

Japonijos grafas Okuma sako, 
<ad korėjiečiai išmokino japonus 
austi šilką ir kilimus ir namų sta
tymo.

10 metų didieji artistai 
iš judomųjų paveikslų, 
talentingiausieji artistai

Dėdės Šamo popieriniams pini
gams popera daroma sulyg slap
to recepto. Niekas pasaulėje ne
žino tos paslapties. Todėl val
džios agentai lengvai pažįsta fal- 
šyvus pinigus.

Iki Dėdės Šamo popierinė dole
rinė gatavai atspaudžiama turi 
pereiti per 15 rankų.

Karo metu Laisvės bonus ir po
pierinius pinigus gamino 8.000 
darbininkų.

LAWRENCE, MASS. 
Išvažiavimas ir prakalbos.

Tarp kitų dr-jų šv. Pranciš
kaus parapijoj gražiai žydi Apaš
talystės Maldos dr-ja. Ji turi ap
sčiai narių ir rūpinasi kaip dvasi
niais taip ir tautiniais savo vien
genčių reikalais.

Kad padidinus naujai katalikų 
bažnyčiai fondą šioji dr-ja rengia 
iškilmingą išvažiavimą, kuris bus 
nedėlioj, liepos 18 d. parapijos 
parke. Rengiamasai piknikas 
skirsis nuo kitų tuomi, kad ja
me bus ne vien kūną stiprinan
čių valgių bei gėrimų, bet taip
gi ir dvasią, nes laike pikniko 
bus prakalbų. Kalbės gerb. kun. 
Urbonavičius, So. Bostono kle
bonas, vietinis klebonas kun. F. 
A. Virmauskis ir kl. P. Juras.

Nei vienas, be abejo, neapleis 
be svarbios priežasties šios pro
gos. Atsilankę smagiai ir nau
dingai praleis laiką ir tuomi pa
čiu prisidės prie švento reikalo— 
padidinimo fondo naujai lietuvių 
R.-K bažnyčiai.

Prieš 
juokėsi 
Dabar 
ošia dėl judomųjų paveikslų.

Judomųjų paveikslų išradėju ir 
tobulintoju yra garsusis Ameri
kos išradėjas Edison.

Judomųjų paveikslų teatrų Su
vienytose Valstijose yra 27.000.

Suv. Valstijose į judomuosius 
paveikslus lankosi kasdien 13.- 
000.000 žmonių.

Pereitais 1919 m. Suv. Valsti
jose judomųjų paveikslų ineigos 
buvo $750.000.000.

Viena didžiųjų Amerikos judo
mųjų paveikslų kompanijų yra 
Famous Players-Lasky Co. Ji tu
ri 14.000 teatrų.

Judomieji paveikslai dabar yra 
trečia didžiausia pasaulėje pra
monė.

Bridiškis.

Korėjos mieste Silla yra varpas 
tokio didumo, kaip didysis var
pas Maskvoj. Bet jis buvo nulie
tas 11 šimtmečių prieš maskvi- 
nį.

Per metus pasibaigusius gegu
žio mėnesyje Dėdės Šamo spaus
tuvėje pinigų atmušta $48.000.- 
000.000.

Popierinių pinigų amžius, kaip 
aprokuota yra labai trumpas — 
vidutiniškai imant popierinio pi
nigo amžius yra 9 mėnesiai.

Sugrįžusieji apdraskyti pinigai 
kanceliuojami, kaip banko če
kiai, ir naikinami.

Daug popierinių pinigų tarp 
žmonių becirkuliuodami žūva — 
sudega, pasimeta ir tt. Yra apro
kuota, jog tokiu būdu popieri
nių pinigų per metus žūva $40.- 
000.000. Kiekvienas gali supras
ti, jog čia valdžiai “grynas pel
nas” iš tokio pinigų žuvimo.

Dėdė Šamo spaustuvėj rašylo 
išeina už $750.000 per metus, kli- 
jo stampėms už $138.000.

Dėdė Šamas į savo spaustuvę 
priima darbininkus tik gabiau
sius savo amate ir gerai jiems 
moka.
tuose, 
$7.500

Vidutinė alga $3.000 me- 
o pinigų spaustuvėje po 

metuose.

f

Imant 100 žmonių 25 metų am
žiaus ir tėmijant jų progresą gy
venime štai kas randama: 35 me
tų sulaukę 5 iš jų bus negyvi, 10 
turtingi, 10 gerai gyvenantys, 40 
pragyvenantys iš uždarbio, 35 ne- 
rodąntys progreso gyvenime. Su
laukę 45 metų amžiaus jie bus ši
taip: 16 bus mirę, 1 turtingas, 3 
gerai gyvenantys, 65 pragyvenan
tys iš uždarbio, 15 nenžsidirban- 
tys pragyvenimui. Sulaukę 55 
metų amžiaus jie bus šitaip: 20 
bus mirę, 1 turtingas, 3 gerai pa
siturintys, 46 pragyvenantys iš 
uždarbio, 30 neuždirbantys pra
gyvenimui. Sulaukę 65 metų am
žiaus : 36 bus mirę, 1 turtingas, 4 
gerai gyvenantys, 5 pragyvenan
tys iš uždarbio, 54 neturintys iš 
ko gyventi. Sulaukus 75 metų 
amžiaus: 63 bus mirę, 1 turtin- 

. gas, 2 gerai gyvenantys, 34 ne- 
užsilaikant

Dėdės Šamo popieriniai pini
gai papuošti buvusių prezidentų 
ir šiaip veikėjų paveikslais. Tų 
paveikslų piešimui dirba gabiau
si Amerikos portretistai. Šią va
sarą pasirodys popierinės su ve- 
lionies Roosevelto paveikslu.

Pinigų spaustuvėje darbininkai 
yra didžiausioje kontrolėje. Po 
dienos darbo būna patikrinimas 
ir jei klaida atsiranda, tai nei vie
nas neišleidžiamas iki klaida su
sekama. Vagystė /retai tepapil- 
doma ir apsivogėlis paprastai su
senkamas.

Viena apdraudos kompanija 
štai ką susekė: Kai šimtas ženo- 
tų vyrų miršta, tai 1 našlei pa
lieka didelį turtą, 2 palieka ge
rai aprūpintas, 15 palieka nuo 
$2.000 iki $10.000, gi 80 iŠ 100 
palieka be nieko. Toliau susek
ta, kad iš 100 našlių 18 pragyve
na iš vyro palikio, 47 dasidirba, 

35 maitinasi iš labdarybė*.



DARBININKAS
didelio pavargėlio ir siuntinėsite ‘Dar
bininką’ kol kas dykai. Lauksiu die
ną ir naktelę nuo Tamlstą žinelės”.

Ko Susilaukė.

Svyruodams per krūmą 
Lingavo senelis.
Jį taip spaudė, lenkė 
Tas žabų glėbelis.

/

Šakų prisirnkęs, 
Namučių jis traukė. 
Šaltojoj stubelėj 
Senutė jo laukė..

Labai jis pavargęs 
Vos gyvas krutėjo, 
Ne kartą suklupo, 
Pakilęs vėl ėjo.

Ant galo senelis 
"Visai nusilpnėjo. 
Pametęs kantrybę, 
Jis šaukti pradėjo:

“O Dieve, kam duodi 
“Taip žmogui pasenti. 

■“Atsiųsk greitai mirtį, 
“Neb’noriu gyventi.

4‘Ateik giltinėle 
“Tu atsilsi mano, 

■“Noriai atiduosiu 
■“Gyvybę aš savo”.

Pabaigus seneliui 
Taryt žodį savo, 
Mirtis baisi šmėkšlė 
Prie jo prilingavo.

Ir dalgę iškėlus, 
Stypsojo it žvakė. 
■“Greičiau savo galvą 
4‘Duok čion seni”, sakė.

“Į antrą pasaulę 
“Bematant perkelsiu, 
“O žilą tau galvą 
“It grybą nuvelsiu.

“Vargai ir senatvė 
■“Baig’ tave sulenkti,
“Nors lengvai galėjai
“To visko išvengti”.

Mirties išsigandęs, 
Pastyro senelis. 
Sukniubęs pravirko 
It mažas vaikelis.

Paverkus seneliui, 
Lengviaus pasidarė 
Ir atsipeikėjęs 
Jis giltinei tarė:

z
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“Aš tau nenorėjau 
“Gyvybę pavesti 
4‘Šaukiau, kad padėtum 
“Naštelę man nešti”.

Mirtis ant tų žodžių 
Beregint išnyko
Ir vėl vienui vienas 
Senelis paliko.

Senelis surinkęs, 
Visas spėkas savo, 
Ir neatsižvelgdams 
Skubėdams žygiavo.

Pagrįžęs apsakė 
Kas jam atsitiko. 
Senelė išklausius, 
Ant senio suriko.

Nereikia mums pykti 
Ant savo likimo. 
Jeigu neišpildėm 
Gerai pašaukimo.

Dabar metavokim 
Parpuolę tint kelių. 
Bo mes nenorėjom 
Auginti vaikelių.

Senelis atsakė: 
“Kaip-gi nenorėjom, 
“Juk vieną sūnaitį 
“Ir mudu turėjom.

“Tai kam tokį amžių 
“Jam Dievas paskyrė. 
“Penkiolikos metų 
“Susirgo ir mirė.

t'

4‘Ir kam-gi neleido
4‘Gyventi, užaugti, 
“Kam siuntė Jis mirtį 
“Tam vaikui pasmaugti.

O'.SŽi. Ar"-‘

“Šiandie būt galėjęs 
“Mane užvaduoti, 
“Man būt nereikėję 
“Su žabais linguoti”.

Tik šiandie seniuke
Pilnai atsigodė
Ir tarė: “Tai Dievas 
“Mums rykštę parodė.

“Mes buvom godišiai 
“Vaikų nenorėjom, 
“Mes pinigus krovėm 
“Išleist jų gailėjom.

“Ir manėm, kad skrynią 
“Auksinių pridėsim 
“Be vargo gyvensim 
“Kuomet susenėsim.

“Abu sukalbėjom 
“Vaikų neauginti, 
“Kam veltui darbuotis 
“Ir dengt ir maitinti.

“Atsimeni, seni,
“Kaip mes kontroliavom 
“Ir niekam nekliūvant 
“Abu tik sportavom.

“Tu man vis kalbėjai 
“Ir prisiegavojai 
“Ant savo likimo 
“Visai neatbojai.

“Mat mes nežinojom 
“Senatvės gilumo, 
“Taip-gi nesupratom 
“To aukso slidumo.

“Tad mes nepamatėm 
“Kaip vienas po kito 
“Iš skrynios auksinai 
“Visi išsirito.

“Atėjo senatvė
“Nėr kam prižiūrėti, 
“Kaip būt šiandie miela 
“Vaikelių turėti.

“Suprask dabar seni 
“Kam mus Dievas laiko 
“Ir kam tą vienturtį 
“Atsiėmė vaiką”.

“Suprantu čion kaltę 
“Tai mūsų, ne kito. 
“Bet kodėl tu pirma 
“Nepriminei šito.”

Po laiko, po laiko 
Galvoms palingavo, 
Abudu patyloms 
Prie darbo kubravo.

Kiek bus ateityje 
Tokių pat senelių, 
Kurie neturės sau 
Brangiausių vaikelių.

Reiks dirbti ir skursti 
Varguose vien plaukti 
Ir gal dar ne sykį 
Reiks giltinę šaukti. a

U. Gudienė.

Gurklianiškis.

Jaunystės Idealai.

O sykiu su jaunyste—iš- 
trikšta ir skaistūs, tik jau
nai sielai suprantami idea
lai.

— O tu graži, jaunute sie
la—išsirink sau skaistų, pa
saulį žavinantį, idealą.

Tu ieškok meilės ten, kur 
ji ištikrųjų gali rastis, kur 
yra ji taip graži ir tyra.

Tu ieškok meilės, bet sy
kiu ir prisimink,—kad kar
tais vietoj’ nekaltos meilės, 
nepaliestų sielos—užnuody
tas kvapas.

Tenai tik gal viešpatauti 
graži, tyra ir pasitenkinan
ti meilė—kur dviejų jaunų 
sielų sutartis (harmonija) 
viešpatauja.

Kur nėra sielų harmoni-

(Paaukuota St. V-tei)
Kuomet tavo spėkos pa

auga, sustiprėja ir darosi 
miklios ir veiklios;

Kuomet tavo širdis ima ge- 
rėties ir džiaugties apylin
kės pasauliu;

Kuomet tavo jausmai i- 
ma kaisti ir krūtinę smar
kiau banguoti,—sutikus pa
saulį, jo stebėtiną paslapty
bę.

Kuomet tavo krūtinėje 
pradeda liepsnoti ugnis—ir, 
tu jauti nepasotinamą Mei
lės troškimą,

— Tuomet tu jau sulau
kei savo gyvenimo pavasa
rio.

Jau tuomet išaušo tavo 
paslaptinga, pilna sparnuo
tų svajonių jaunystė.

jos—meilė tik sapnas!..
Išsirink sau kelią skaistų, 

sparnuotą, kaip tik gali at
vaizdinti prakilnioji, nepa
siekiama jaunystės svajonė, 
nes čia ir bus tavo jaunystės 
idealas.

Jaunystės idealas, — tai 
žvaigždė, kuri nuolatai švies 
ir tolimesnį gyvenimo kelią.

Tai toks yra jaunystės i- 
dealas, kurį mano vaidentu
vė sau vaizduoja.

O tavo ir kitų jaunų sielų 
vaidentvuės — tegul išple
čia labjau — jaunystės ide
alo — akyplotį, tegul jį dai
liau išpuošia naujais ir vis 
naujais pavasario žiedais.
Harbin, 9-IV. 20 m.

gijai taip gausią piniginią pašal
pą tokioje sunkioje valandoje, ka
da Europos karo aplinkybės vi
siškai buvo išardę ir sutrukdę jos 
veikimą.

Ačiū Jūsų ištiestai broliškai 
rankai, mes išnaujo galime įsta
tyti veikimą į tinkamas vėžes ir 
sėkmingai varyti kultūros darbą 
atgimstančios Lietuvos Tėvynės 
gerovei.

(pasirašo)

M. Draugelyte-Galdikienė,
L. R. K M. Dr. Centro Tarybos 

Pirmininkė.
0. Stulginskienė, Sekretorė. 

(Anspauda).

M. Ruškytė, Kasininkė.

PATINKA “DARBININ
KAS”.

Iš Alriogalos miestelio Stanislovas 
Fijalkauskas rašo:

“Bukit taip malonus, atsiąskite kiek 
kainuoja ‘Darbininkas’ į Lietuvą, nes 
man labai patinka tas laikraštis. Aš 
gavau jį iš vieno veikėjo pasiskaity
ti. Tai aš negaliu atsidžiaugti ir at
siskaityti. Kiek ir kokią jame nau
jieną besą. Ir kiek besą gerą pasi
skaitymą. Pas mus Lietuvoj eina lai
kraščiui, bet ne tokie, kaip Amerikos 
‘Darbininkas.’ ”

Lietuvos šelpimo reikalai
LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS RĖMĖJŲ 
DR-JOS KAMPELIS.

La Šalie, Dl.

La Šalie, III., lietuviai pasiro
dė ištikimais savo pažadėjimams. 
Jiems nuo L. R. K R. Dr-jos Cen
tro buvo paskirta surinkti $50.00 
sušelpimui Lietuvos pavargėlių, 
bet jie matydami reikalą šelpimo 
savo brolių lietuvių sumetė tarp 
savęs net $70.00, kuriuos ir pri
siuntė Centran. Ačiū vietiniams 
lietuviams, kurie prisidėjo su au
ka, ypatinga padėka pripuola 
gerb. K Milašiui. Jis surinkime 
tų aukij daugiausia pasidarbavo. 
Antra iš eilės, tai Mihvaukee, 
Wis., liet, kolionija. Ji irgi savo 
“ąuotą” prisiuntė su kaupu.

Nesusipratimas.
Nelabai senai Lietuvos Misija 

Amerikoje paskelbė surašą aukų, 
pasiųstų nuo Amerikos lietuvių 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui. 
Nežinome kame gludi kaltybė, bet 
tame pranešime, kurį p. Vileišis 
yra gavęs nuo Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Kaune, visai nėra pa
minėta auka nuo Liet. Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos (250,000 
auksinų). Mes esam gavę nuo 
Liet. Raudonojo Kryžiaus oficiali 
pranešimą, kurio numeris buvo 
313, gi Liet. Misija gavusi irgi do
kumentą nuo tos pačios organiza
cijos, tų pačių metų No. 317, (sa
vaitė vėliau). Reiškia, mūsų au
kos pasiųstos Lietuvos Raud. 
Kryžiui kur nors yra užkliuvę, ar 
jos užkliuvo Kaune, raštinėje 
Liet. Raudonojo Kryžiaus, ar jos 
užkliuvo pas p. Vileišį Washing- 
tone? Lauksime paaiškinimų nuo 
Lietuvos Misijos Washingtone.

Rengiatės prie Seimo.
Kiekvienas L. R. K. R. D. na

rys žino, kad šiemet viršminėtos 
organizacijos seimas bus Water- 
bury, Conn., pabaigoje rugpjūčio 
mėnesio. Taigi reikėtų jau rūpin- 
ties su įnešimais seimui. Kiekvie
no skyriaus yra priedermė pri-

siąsti seimui savo nutarimus, pa
gerinimus mūsą organizacijoje. 
Vėliau paskelbsime ir dieną ir vie
tą seimui.

Visais L. R. K. R. D. reikalais 
kreipkitės pas

L. R. K. R. Draugija,
222 So. 9th Street, 
Brooklyn, N. Y.

TAUT. FONDO PIRMININKUI 
GERB. KUN. K. URBONA

VIČIUI.

Šiuo liudijama, kad per kun. 
Dobužj gavome iš Amerikos Lie
tuvių Fondo dvidešimts tūkstan
čių (20.000) f r. franką, kuriuos 
parvežė kun. prof. Bielskus, ir ta
riame visą katalikišką organiza
ciją vardu nuoširdžiausią ačiū.

Kun. J. Vailokaitis,
L. K. Venkimo Centro Pirm.

J. Žebrauskas, Sekretorius.

TAUTOS FONDO REIKALAI.

GILIAUSIO DĖKINGU
MO LAIŠKAS.

Kaunas, 1920 m., birž.
Musą Malonybei ir Globėjai! 
Panelei Agnieškai Trapauskiutei, 
47 Vale Street,
So. Boston, Mass., U. S. A
Musą šventoji Globėja!

Ačią, ačią už “šiltuką” (sweaterį) 
ir už adresą kuris leidžia mums Ta- 
mistai išreikšti nuoširdingiausią ačią. 
Išreiškite musą dėkingumą ir visiems 
kitiems L. R. Kr. Rėmėją Dr-jos na
riams ir Lietuvos vargdienių gelbėto
jams, už drabužius, avalynes, skaras, 
baltinius. Lietuvoje tiktai žydai sa
vose krautuvėse laiko visokių daiktą, 
bet iš lietuvių atima labai aukštomis 
kainomis pinigus, mes liekamės visuo
met neturte. Mano tėvelį rusai iššau
kė Rusijos kariuomenėn pradžioj bai
saus karo. Jisai negrįžo. Motinėlė 
su trimis mergaitėmis ir dviem ber
niukais likosi dirbti, badauti ir verk
ti — nebuvo tos dienelės kad mes 
ašaromis suvilgytos duonos nevalgy- 
tume, o dažnai jokios duonos per tris 
keturias dienas nei akimis nematyda
vome. Dabar Lietuvoje darbo nėra ga
na, o pragyvenimas brangus, drabu- 
žią jokiu budu negalime nusipirkti. 
Tai kreipėmės ir mes prie L. R. Kr. 
Rėmėją Dr-jos atstovo Dr. A K. Rut
kausko, kurio gerumu ir tarnyste ir 
mes gavome rūbą avalinių ir iš jo 
paties ingytų mums reikalingą daiktą. 
Tarp tą brangią Amerikos lietuvių do
vanų gavome ir Tamistėlės švento
mis rankelėmis dirbtą “šiltuką”. Die
vą melsdami ir Tamistai dėkodami, 
reiškiame giliausios pagarbos žodžius.

Alena Gilaitė,
Konstantinopolio g. 2 N., Kaunas.

Motinos vardas Marijona Gilaitė.

1 d.

ATSIŠAUKIMAS.
Jus, Amerikos lietuviai, nuo musą 

vandenynu atskirti nesate atskirti 
dvasia, tai-gi padėkite Lietuvai kad ir 
dabar palaikydami kariuomenės švie
timą.

Aukokite pinigus, knygas, laikraš
čius ir kitką švietimo reikalams — už 
tai jums bus dėkingas kiekvienas Lie
tuvos tautinės armijos kariškis.

Leitenantas Judeika, 
9-to p. L. Kun. Vytenio pulko.

| KRIAUČIŲ ARDAI
j! ' Sutverta ir inkorporuo-
U ta ant $50.000 kapitalo-
u u u i! U u u u u 
i Į AMERICAN EAGLE R.
i Į MFG. CO. INO.
i ! 454 Broadway,
i| So. Boston, Mass.

Rūbsiuvią Bendrovė.
Visi kliaučiai ir dirbtu

vių vedėjai malonėkite at
sišaukti kad, išvien ben
dromis spėkomis sukėlus 
kapitalą ir protiškas jie- 
gas uždėjimui dirbtuvių 
čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:—

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

Pinigai jau priimti.

Tautos Fondo pasiąstieji pini
gai “Moterą Katalikią Sąjungai 
Kaune” jau gauti, žemiau paduo
dame gautąjį padėkos laišką nuo 
L. K. M. C. T. Kaune, liudijantį 
kad pasiąstieji Tautos Fondo $5,- 
000.00 arba 357.142 markią jau 
priimta. T. F. Raštinė skelbda
ma šį padėkos raštą tikisi kad vi
si daromi užmetimai kas link pa
siuntimo viršminėtos sumos iš
nyks, ir gerbiamos Amerikos lie
tuvaitės rems T. Fondą su padvi
gubinta energija.

Lietuvių Katalikių Moterą Dr-jos 
Centro Taryba, Kaunas, 
Gegužio 27-20. No. 80.

Lie-

Tautos Fondui Amerikoje

Padėka.
Dideliu dvasios pakėlimu,

tuvią Katalikią Moterą Draugija 
reiškia giliausios padėkos Tautos 
Fondui už suteiktą L. K. M. Drau-

•Jei vidutinė mokytoja ar mo
kytojas pinigus išleistus iki pri
sirengė prie mokytojavimo tau
pytu, tai nuošimtis nuo tą pini
gą būtą didesnis negu metinė al
ga.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertą laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

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

“DARBININKAS,” 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass. i

Norinčios gero darbo 
kreipkitės prie gerai žino
mo ir prityrusio dirbėjo.

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

Mūsų dailė (artistiška
me) darbe.

Liudija tūkstančiai drau
giją-

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Lawrence, Mass.

Veliju jums ilgo gyveni- 
palaimos. Nors nei aš 

manęs nepažįstat, bet iš 
sveikinu ir negaliu ati-

DIDŽIAUSIA PADĖKA.
Kastantas žigas iš Alytaus rašo:
“Dabar visu pirmiausia jums ‘Dar

bininko’ leidėjai ir vedėjai, kurią ne
pažįstu, sakau labą rytą arba vakarė
lį ir taipgi Tegu bus pagarbintas Jė
zus Kristus, 
mo ir Dievo 
jttsą, nei jąs 
visos širdies
dėkuoti už jusą man gerą darymą, 
kuomet buvau Rusijoj tremtiniu. Jus 
tada manęs pagailėjote ir man varg
stančiam siuntinėjot ‘Darbininką” už- 
dyką. Dieve, jums už tai atlygink. 
Kada aš jums pasiunčiau prašymą 
siąsti man laikraštį ir kada jąs tą 
prašymą išklausėte, tai aš imdamas 
‘Darbininką’ jusą dovaną į savo ran
kas prašiau, kad Dievas jums duotą 
gerą sveikatą ir pasisekimą, kad var
gstantį taip atjaučiate. Jūsų laikraš
tis nuramindavo man širdies skaus
mus esant ^svetimame krašte. Dabar 
štai ką apie save turiu pranešti. Su
grįžau iš Rusijos nelaisvės žemės ir 
radau viską sunaikinta. Triobos su
degintos, ' laukai į dirvonus virtę ir 
apkasais išriausti. Rusijoj turėjau di
delį vargą. Prie bolševiką vos gy
vas beišlikau. Parvažiavom veik nuo
gi, basi, alkani. O čia ant ugniavie
tės pradėti gyventi. Nors vargas sle
gia, bet laikraščio trokštu kaip žuvis 
vandenėlio. Aš turiu didelę viltį, kad 
Tamlstos pinigą neprašysit iš manęs

South Boston, Mass.

PIRKDAMAS RAKANDUS
LIETUVIŲ RAKANDŲ BENDROVĖJE,

268 West Broadway,

TAUPYK PINIGUS

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie
tuviams Stubų, Farmų ir Lotą.

Važiuojantiems į Lietuvą išstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia j Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

Pasekme po 21 ffienn 
arba grąžiname |ums 
pinigu.

TEL. S. B. 839-W.

Taip-gi perkraustome į tolimas vietas ir 
ant vietos už prieinamą atlyginimą.

DETROIT MICHIGAN

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKET 2910.

Lowell’io Šv. Juozapo Bažnytinio Choro rengiamame koncerte Nedėlioję, Liepos 11 d. šv. 
Pranciškaus Parapijos Darže Methuen-Lawrence, Mass. dalyvaus Oambridgiaus N. P. P. Švč. Mari
jos Bažnytinis Choras, vedamas gabaus vargonininko A. Rakiečio. šis choras pasižymėjo LDS. N. 
A. Apskričio koncerte Worcester, Mass.

Beto dalyvaus ir kiti chorai ir solistai. Kviečiame koskaitlingiansia į šį milžinišką išvažia
vimą ir koncertą. t .- a -.

t ** K- WIi r- 8V # i B t
Nuga-Tone

Vi * j iM ' ’
1 >

•„ 1 -< j

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau. 
sesi visai nauju žmogui Devynes ii deiimtes visu žmogaus ligu.t? 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
iiputimai, užketėjimas skilves, tulžiais, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skilto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti H aitoniu brangiu, 
sveikata duadančiu sudėtiniu vaisto, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geleže ir 
Foaforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuitinase regulariikaL Atgaivin inkltus. iivara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvioI Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipria kraujo ir pagerina cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems I Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotą vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skon| ir vartuota galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelema. _ . . . .

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUAt Prekė Nuga-Tone yra vienas (Š1.OO) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios deėhntys (M) pfliuta. arta vieno aasassi 
gydymo. Galite pirkti Mes bonkutes, arta tėčius menesius gydymo už penktas (ŠSJM) 
dolortas. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu as bosi ulmodtatas ra- 
mkmta, sugrąžink beakote ir pilsus. o mes omai sugrąžūime jura pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes (manse riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas vžseee 
apttakese tomis pačioms išlytomis ir tą pačia garantija.

FRBIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L 22—817 South Dearbom SU Chicago. UL

Gerbiamieji: įdedu čionai* *......................... ir meldžiu priebuti man .......... bonkut
Nuga-Tone.

Vardas ir parardi

<



Liepos 6 d. A. L. R. K. M. S-mo 
17-ta kuopa laikė susirinkimą, ku- 
rin atsilankė suvirs dvidešimt na
rių. Pasirodė, kad moksleiviai 
rūpinasi savo reikalais. Taipo-gi 
atsilankė svečių: kl. Damašas iš 
Cambridgio ir iš Chicagos moksl. 
J. Šlikas.

Susirinkimą atidarė pirm. A. 
Kohanskiutė.

tas daryti pereitą pusmetį.
Delei pavyzdingos tvarkos ir 

nuoseklumo, nuoširdžiai kviečiu 
visus narius kad visi koskaitlin- 
giausia ateitūmėte ant sekančio 
susirinkimo, kuomet bus laikraš
tyje “Darbininke” paskelbta ir 
kurie esate skolingi atsilygintu
mėte. Tuomet bus lengviau dėl 
manęs tvarkyti siuntimą duoklių, 
centrui parankiau sutraukti į 
knygas mokestis ir sutvarkyti 
antrašus. O tamstos būsite už
ganėdinti su reguleriu ėjimu or
gano “Vyties”.

ką” ir k. Už 5(/c. gausi 10 
ekz. Išsirašyk.

MONTREAL, CANADA. 
Pranešimas.

Man pagyvenus Montreal’io mieste 
teko užrašyti nekuriems šėrus dėl Lie
tuvių Prekybos Bendrovės. Bet buvo 
tokių kurie norėjo, bet negalėjo tuo- 
mi kartu su pinigais buvo trumpa. 
Tokiu budu paliko neužsirašę, o paža
dėjo prie pirmos progos prisidėti. Ku
rie galėsite pasiųskite patįs, o kurie 
negalėtumėt, malonėkite kreiptis prie 
Juozo A. Bruknio gerai žinomo vietos 
lietuviams, o jis pagelbės visiems.

J. A. V.ilkiiius.

REIKALINGAS
geras vargonininkas. Gerai butų, kad 
sutiktų būti ir zakrastijonu. Atsišau- 
kitte tuojaus.

KUN. B. ŽINDŽIUS, 
St Peter & Paul’s Rectory, 

Elizabeth, N. J.

Buvo svarstoma apie seimą ir 
pasirodė iš kl. Damašo prakalbė- 
lės, kad Bostono kuopa, kaipo 
viena^š didžiausių turės išpildy
ti didesnę pusę programo. Tam 
tikslui buvo išrinkta komisija iš 
penkių narių, kad surengtų du 
iškilmingus vakarus per seimą. 
Sekantys nariąi Įėjo Į komiisją: 
A. Kiburiutė, K. Švagždžiutė, J. 
Komičiutė, A. Sanda ir P. Stra- 
kauskas. Visi nariai prisižadėjo 
dirbti kiek galės, kad seimas nu
sisektų.

Buvo inešta ir vienbalsiai nu
tarta sutverti Moksleivių Apskri
ti iš visų kuopų. Apskričiui su
tverti išrinkta komisija i šsekan- 
čių narių: P. Strakauskas, St. 
Kneižis ir Juz. Komičiutė.

Taipo-gi buvo išrinkta K. Švag
ždžiutė, J. Komičiutė, J. Komičius 
ir A. Sanda rašyti straipsnius į 
organą “M.”

Prisirašė penki nauji nariai.
Bostono Žibuoklė.

Dabar gera proga ir naujus na
rius prirašyti prie L. Vyčių. Ka
dangi pusmetis prasidėjo nuo lie
pos 1 d. ir duoklės sulaikytos iki 
sekančio susirinkimo, pradžia vi
sokių išvažiavimų-piknikų, ypa
tingai įgyjimas kambarių gali pa
skatinti dorą jaunimą spiestis į 
vienybę, tik prie progos reikia vy
čiams tuos jaunuolius paragyt.

L. Vyčių 17 kp. fim rašt.

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

SUSIRINKIMAS.
7 d. liepos š. m. šv. Petro pa

rapijos bažnytinis choras po va
dovyste p. M. Karbausko turėjo 
susirinkimą bažnytinėj salėj.

Skaityta laiškas su užkvietimu 
iš Lowell, Mass. nuo bažnytinio 
choro kad mūsų choras prisidė
ti} su programų ant pikniko, ku
ris bus 11 d. liepos š. m. Law- 
rence, Mass. Laiškas priimtas. 
Su programų negalima bus daly
vauti, nes trumpas laikas prisi
rengti. Pavieniai kas norės, ga
lės dalyvauti.

Nutarta rengti gražų koncertą 
14 d. liepos. Tame koncerte da
lyvaus garsūs solistai.

Koncertą surengti išrinkta ko
misija iš šių narių. Z. Klapataus- 
kas, V. Valatka ir P. V.

Toliaus L. Vyčių 17 kp. pirm, 
p-lė Z. Gurkliutė užkvietė chorą 
dalyvauti jų rengiamame piknike 
18 d. liepos Rugby Parke. Vien
balsiai nutarta piknike dalyvau
ti.

KAS PASIDARBAVO.
Vienuolyno Rėmėjų buvęs lie

pos 4 d. piknikas malonų įspū
dį padarė. Darbavosi jaunutės 
mergaitės čia gimusios ir augu- 
sios. Jos nesigailėjo nei iškaščių, 
nei laiko ir prisidėjo prie šito 
prakilnaus darbo. Vietoje pra
leisti pinigus ant saldainių arba 
ant tepylų veidams, šios mergai
tės kitaip save puošė ir kitur ieš
kojo pasitenkinimo. Save pa
puošė gerais darbais. Surengė 
puikų stalą. Stalas būtų buvęs 
kur kas puikesnis, jeigu ne suba- 
tos lietus, kuris visą energiją atė
mė ir manyta, kad negalės įvyk
ti išvažiavimas. Galima pasi
džiaugti iš tokių lietuvaičių, ypa
tingai motinoms priklauso garbė.

Šios mergelės ypatingai atsižy
mėjo: K. Alasevičiutė, A. Ko
hanskiutė, J. Komičiutė, L. Žar- 
deekiutė, M. Dusevičiutė ir daug 
kitų.

Negalima praleisti programo. 
Panelės O. Alasevičiutė, A. Kibu- 
riutė ir svetimtautė C. Murphy 
savo puikiu šokiu publiką užga
nėdino.

Buvo maiši} lenktynės, mergi
nos publiką prijuokino, bet vai
kinai neturėjo užtektinai drąsos 
eiti lenktynių su merginomis. 
Mat bijojo, kad nepralenktų. Šis 
išvažiavimas puikiai pavyko.

PARVAŽIAVO.
Jonas Vilkišius, moksleivis šv. 

Laurento kolegijos near Mont- 
real, Canada, ketverge atvyko 
So. Bostonan atostogų praleisti.

L. VYČIŲ 17 Kp. DOMAI.

Brangūs Broliai ir Sesutės Vy
čiai ir Vytės, So. Bostoniečiai! 
Praslinkus 1920 metų pusmečiui, 
jau reikalas pasimokėti ir už ant
rą pusmetį, t. y. nuo liepos 1 d. 
iki Naujų 1921 Metų. Duoklės už 
antrą pusmetį privalo dabar būt 
pasiųstos į centrą kad neper
traukus ėjimą organo. Nuo pir
mos liepos mėnesinių duoklių dar 
nesiunčiau, nes priverstas esu 
laukti tų narių, kurie nepasimo- 
kėjo iš negalėjimo ar gal dėl ki- 
tokij priežasčių, gal būt daugiau
sia iš nerangumo. Neužmokėda
mi laiku duoklių padarote nenau
dą patys sau, nes kartais dauge
lis nusiskundžia tai organo negau
ną ir tt. O ką sakyti apie cent
rą? Bepigu centrui, kuomet kuo
pos prisiunčia mėnesines duokles 
ant sykio. Čia tai ir klausimas— 
ar daug kuopų taip daro? Pavyz- 
din, kad ir mūsų 17 kp. per pir
mąjį pusmetį jokių būdu negalė
jau surinkti mėnesinių duoklių, 
kad pasiuntus ant sykio. Nors ir 
suvėluodamas net du mėnesiu, 
maniau, kad pavyks surinkti vi
sas duokles. Bet apsirikau. Kuo
pa nutarė, kad išduoti raportą 
kiek yra pilnai pasimokėjusių 
kiek suspenduotų ir kiek išbrauk
tų narių. Po to raporto, pasikė
lė neužsiganėdinimas pas neku
rtuos narius. Sako: raštininkas 
vienas suspendavo ir išbraukė 
tiek narių. Na ir kas čia kaltas?

Raštininkas už pildymą kuopos 
nutarimo ar nariai už nepasimo
kėjimą? Jeigu visi būtų pasimo- 
kėję, tai raportas tuomet pasiro
dytų puikiausia. Nereikėtų tuo
met siuntinėti j centrą po vieną

VYKS LIETUVON.
K. Česnulis išvažiuos Lietuvon 

liepos 17 d. Pasportą jau turi. 
Vyksta Įsteigimo čeverykij fabri- 
kos reikale.

PAKRIKŠTIJO.
Liepos 4 d. gerb. klebonas kun. 

Urbonavičius pakrikštijo Onos ir 
Kazimiero Adomaičių sūnų. Var
dai duota Kazimieras-Felorijonas. 
Kūmavo Kairaitė ir Glineekis.

MIŠIOS UŽ NARIUS.
Liepos 5 d. buvo mišios šv. Jo

no Evang. paš. dr-jos už mirusius 
tos dr-jos narius. Dalyvavo visi 
nariai.

NAUJAS SIUNTINIS KAUNE.
Lietuvių Prekybos Bendrovė 

gavo pranešimą, jog kovo mėne
syje š. m. siųstieji daiktai—skry
nios su drabužiais ir avalinėmis 
jau Kaune. Reiškia dabartiniu 
laiku iš Bostono į Kauną siunti
niai eina apie pustrečio mėnesio.

Po paskutinių mano pasikalbė
jimų su gerb. klebonu ir vietiniais 
komitetais, nutarėme galutinai 
pamokas pradėti nuo liepos 17 d. 
s. m. 4 vai. po pietų. Už tai ger
biami tėvai ir ateiviai kurie no
rėtų pramokti lietuviškos kalbos, 
nuoširdžiai yra kviečiami atsilan
kyti, nes lietuvių priežodis sako: 
“Kas skaito rašo, tas duonos ne
prašo”. Mokslas veltui

V. Damašas.

Siunčiame Tavorus 
Lietuvon.

Reikalaudami platesnių infor-i | 
macijų rašykite sekančiu adre- J į 
su: ! ■

Lithanian Sat.es j ;
CORPORATION, ji

414 W. Beoadwat, j)
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius,

ANT PARDAVIMO
automobilius Hudson 1917 metų dėl 7 
pasažierių. Galima matyti nuo 6 iki 
9 vakarais. Nedėliomis nuo 8 iki 12 
vaL rytais.

ST. RAČKAUSKAS,
117 Granite St, Rooifi 8, So. Boston.

Paieškau draugo Vilimo Juozaičio, 
draugo Jurgio Jenarausko ir draugo 
Jono Romanskio. Visi Suvalkų gub. 
Noriu su jais susirašyti pirm išvažiuo
siant. Jie patys ar kas apie juos ži
no, tuoj praneškite, tai busiu dėkin
gas.

JONAS BOLINSKIS,
447 — 24-th St., Detroit, Mich.

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

Priėmimo vai.: Jal;a££
Po pietų pagal sutartį tiktaL 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

PLAUKAI!
Nušipę, praretėję, plaiskanuo- 

ta galva, niežėjimas, žilimas ir 
kitos odos galvos ligos pasek
mingai prašalinama.

Persitikrinimui gausite prabai 
gyduolių jei prisiusite 24c. po du 
centu stampomis ir savo adre
są.

Western Chemical Co.,

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.

Paieškau moters Marijonos Smith, 
kuri birželio 18 d. išvažiavo nežinau 
kur. Aš dabar sergu ir norėčiau, kad 
tuojaus parvažiuotų arba parašyk 
laišką.

FRANCIšKUS SMITH,
98 W. 3-rd St, So. Boston, Mass.

Ieškau savo brolio Pranciškaus Tu- 
lausko. Turiu svarbų reikalą kas-link 
gautų laiškų iš Lietuvos. Pirmiaus 
jis gyveno Ansonia, Ct. Meldžiu atsi
šaukti paties ar kiti malonėkit praneš
ti už ką busiu dėkingas.

J. A. TULAUSKAS,
227 Hart St., Dayton, Ohio.

Paieškau sesers Marės Burneikie
nės, po tėvais Macikės, Kauno rėd., 
Tauragės aps., Pagramunčio par., Gud- 
laukio kaimo; ir dėdžių Jurgio, Juo
zapo ir Augusto Vaičių iš Keturių kai- . ... ...mo. Meldžiu visų atsišaukti, nes 
riu svarbių reikalų.

URŠULE DIRGINCIENfi,
416 Lorimer St., Brooklyn, N.

Paieškau pusbrolių Liudviko ir Juo
zo Labučių. Pirmiaus gyveno Water- 
bury, Con.' Jie patys ar kas kitas pra
neškite adresą, nes turiu svarbų rei
kalą.

KATRINA GIEDRAlClUTE,
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Paieškau savo dviejų pusbrolių: An
tano ir Prano Biegailių. Prašau at
sišaukti greitai, nes turiu svarbų rei
kalą. Aš išvažiuoju į Lietuvą 17 d. 
liepos.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

Ieškau brolio Jono ir seserį] Juzės, 
Paulinkos ir Elzbietos Pakaušių, Su
valkų gub., Seinų pav., Leipalingio vai. 
ir parap., Abarauskų sodžiaus. Jei 
gyvi esat, prašau atsisaukt arba gimi
nės praneškit man šiuo adresu: 

FELIKSASAS PAKAUŠIS,
2102 No. Broadvvay, St. Louis, Mo.

Šiose tautinių seimų dienose 
svarbiausiu dalyku turi būt, ne
pamiršti laikyt savo žarnas atda
romis laike vasaros. Klaidos su 
valgiais, vandens permainos, stai
gios atmainos iš karštų diemj į 
šaltas naktis ir kitokios priežas
tys veda į visokias negales, kurių 
laipsnis eina nuo nevirškinimo li
gi sunkiausių ligų. Trinerio A- 
merikinis Eliksiras iš Kartaus 
Vyno tai vaistas, kuris pagelbs
ti net kuomet nevirškinimas at- 
sipriešina visokioms priemonėms 
ir pajiegia išvalyti žarnas be jo
kio skausmo ir judėjimo. Jis už
laiko jas švariai, padeda suvirš
kinti ir sudrūtina visą sistemą.

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

Ieškau Amerike sūnų Vinco. Antano 
ir Mikolo Gražių. Kaip girdėjau gy
vena New Havene, Ct. ir Brooklyne, 
N. Y. Jau Lietuvos žmonės turintieji 
saviškių Amerike senai susirašo ir 
gauna skrynias dovanų, o aš nuo sa
vo sūnų nieko nesulaukiu, nei jokio 
laiškelio. i ką jie turėjo pavirsti, kad 
motinos neatsimena varge sušelpti. 
Kas juos žino praneškite, kad aš jų 
motina Gražienė esu gyva ir atsišau
kiu j juos. Paklauskite jų, kodėl ne
sirūpina savo tikra motina. Aš gyve
nu pas žentą šarktSkiuose, Subačiaus 
pašt., Panevėžio apskr. LITHUANIA.

PARSIDUODA
rakandai dėl 4 kambarių, pigiai. Ga
lima matyti vakarais nuo 5 vai. At
sišaukite šiuo adresu: 283 W. Third 
St., So. Boston, Mass., ant trečią lu
bų.

Ieškau Zigmo Barkausko. Jis iš 
Lietuvos išvažiavo į Argentiną 1914 
m. Lietuvoj paliko žmoną su trimis 
vaikais, Šiaulių apsl>r., Pakruojaus 
valšč., Šukionių kaime. Nuo T5 metų 
nėra nuo jo žinios. Pats arba žinan
tieji apie jį, lai rašo šiuo adresu: Vyr. 
pusk. Povilas Užvolokas, 3-čias D. L. 
K. Vytauto post. pulk. 8-ta kuopa. 
LITHUANIA.

— Nuvargusioms kojoms vartok 
Trinerio Linimentą, o stebėsies jo 
puikiomis pasekmėmis. Pas justi 
aptiekininką ar vaistų pardavėją 
gausi ir kitus Trinerio vaistus, 
tik pareikalauk jų! Joseph Tri- 
ner Companv, 1333-45 S. Ashland 
Avė., Chieago, UI. (Apg.)

ANT PARDAVIMO 
namas su 10 kambarių už $1000 So. 
Bostone, $500 įmokėti.

J. E. CRANE,
92 Sumner St., Dorchester, Mass. 

Tel. Columbia 9161-M.

ANT PARDAVIMO
Rakandai dėl 3-jų kambarių. Mažai 
vartoti. Parsiduos pigiai.

ANTANAS STELINGIS,
96 W. 7-th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siunčiu pinigus i Lietuvą pagal žemiausį dienos kursą su pil

na gvarancija. Taip-gi siunčiu lenkų pinigus j lenkų užimtąją 
Lietuvą ir visą Lenkiją.

Suteikiu rodąs grįžtantiems 1 Lietuvą, parūpinu pasportus, 
laivakortes ir kaip parsikviesti gimines iš Lietuvos. Adresas:
P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

VELTUI!

Ieškau Prano Kauno Lukšių para
pijos, Šakių apskričio. Svarbu: rei
kale jo pa randa votos žemės Lukšiuo
se. Jeigu į laiką neatsišauks gali nu
stoti teisės prie savo nuosavybės. Pa
ieško Antanas Januškevičius Lukšiuo
se. LITHUANIA.

Ieškau Antano Civonavičiaus. Ank
ščiau gyveno bene Peabody, Mass. 
Jau septinti metai kai negauname ži
nios. Jis pats ar kas ji žino terašo 
adresu: Martinas Kazlauskas, 1-mas 
Raitelių Pulk., Trubočių komandos, 
LITHUANIA.

Tel So Boaton27O
DR. JOBN MacDONNELL, M. D

Galima uuiiaUfti ir listaritakai 
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai.
Popiety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ
Dr. Ignotas Stankus
12101 tari SuHūMd|*ia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandų;

Nua 9 rito iki 8 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M, 

Nta.lata.IM 4 vepttta. •

Ant gerų Amerikoniškų tavorinių laivų; kelionė trumpa: už- E ,i 
ima tik nuo 10 iki 12 dienų; valgis kogeriausis; užlaikymas— 
lovos ir visa kas—sanitariškai; pareigos—prižiūrėti raguotus gy
vulius. Be *

REIKALINGA 100 VYRŲ KAS SAVAIT1!
Laivai išplaukia iš Bostono J Antverp’ą kasdien. . KI
Kas tik gyvas ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia proga— Įffij I i

sukruskite.
Su užklausimais reikale smulkmenų, kreipkitės j —

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ
BANKO INFORMACIJŲ BIURĄ, gk 

32-34 Cross Street, Boston, Mass.
Skyrius: 366 W. Broadvay, S o. Boston, Mass. j
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