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pasirašyta
Lietuvos armija netoli Vilniaus

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo sekantį kablegramą iš Pary
žiaus nuo kun. Dobužio:

“Milosz konferuoja Spa. Lie
tuvos reikalai visur eina gerai.” 

(Spa yra Belgijos miestelis, 
kur dabar eina al^antų ir vokie
čių konferencija. Reiškia toj kon
ferencijoj Lietuvą atstovauja pa
siuntinys Milašius — O. V. de Mi- 
losz).

Oficijalis kablegramas iš Kau
no nuo Eltos iš liepos U d..

“Bolševikų spaudžiami^ lenkai 
pasitraukė iš Daugpilio (Dvins- 
ko) ir traukiasi atgal pietųlink.

“Mūsų kariuomenė paėmė gelž- 
kelį nuo Kalkūnų Vilniaus link ir 
pasistūmė ligi Drisvietos ežero, 
susisiekdama gana plačiu frontu 
su bolševikais.

“Latviai perėjo Dauguvą ir lai
ko liniją Brugden, Skruzdėlynas, 
Kaplava. Pietų link stengiamasi 
nustatyti demarkacijmę liniją su 
latviais.

“Vakar lenkai pradėjo trauk
tis iš Lietuvos okupuotų vietų. 
Mūsų kariuomenė žygiuoja pir
myn ir paėmė Dukštus, Taurag
nus, Kukutiškius, Skudutiškį, 
Pakalnius, Aluntą, širvintus, Še
šuolius.

“Lenkai pasitraukė iš Vievio 
link Vilniaus. Girdėti kad lenkai 
skubotai evakuoja Vilnių.”

AMERIKOS PAŠALPA LEN
KIJAI.

Varšava, liepos 12. — Nors A- 
merikos šelpimo darbuotojai tu
rėjo pabėgti iš vietų arti mūšių 
linijos, bet jų darbas būsiąs tę
siamas bolševikiškų organizacijų. 
Todėl, kaip skelbia Amerikos šel
pimo darbuotojai, amerikonų glo
boti vaikučiai po užėmimo bolše-

IŠSIKRAUSTE IŠ VILNIAUS.
------------- /’

Varšava, liepos 12. — Ameri- 
kos Šelpimo Sąjunga ir Amerikos 
Raudonasis Kryžius pabaigė išsi
kraustymą iš Vilniaus ir Lvovo.

Sulyg paskučiausių žinių bolševi- 
nuo Vilniaus 40 kilometrų (apie 
27 mylias). Dideli prisirengimai 
buvo padaryti prie gynimo šio 
miesto. Lvovas dar nėra^ greita
me pavojuje.

(Kitoj telegramoj buvo praneš
ta, kad Vilnių 'ginti susidarius iš 
18.000 liuosnorių kariūumenė. 
Ankščiau buvo pranešta, kad len
kai išdūmė iš Vilniaus. Gal būt 
išdūmė tik civilė valdžia, o liko 
kariuomenė ir bandys ginti.).

VARŽAVOJ RENGIAMASI 
PASITIKTI BOLŠE- ' 

VTKUS. '

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS. į|
z' ®

mi.
Amerikos šelpimo organizaci

ja Lenkijoj turi visokių daiktų 
vertės $5.000.000 ir kasdien pape
ni 1.100.000 alkanų. 200.000 vai
kų, kuriuos valgydino Amerikos 
šelpimo darbuotojai dabar jau 
bolševikų pusėje.

(Mat kokis milžiniškas šelpimo 
darbas yra amerikonų vedamas 
Lenkijoj. Ką daro Lietuvoje A- 
merikos šelpimo darbuotojai).

Visų akys dabar atkreiptos^ į 
Steigiamąjį Seimąf Lietuva iš jo 
laukiu, kad jisai tikrąją tvirtą 
valdžią pastatytų, gerą” tvarką 
užyesti} ir galutinai privestų 
Lietuvos valstybę prie pilnos ne
priklausomybės.

Darbas seime šarpiai eina. Ga
lima pasidžiaugti, kad atstovai 
nedaug tekalba, bet daugiau dar
bą dirba. Išimtį daro tiktai so
cial-demokratų nedidelis būrelis, 
bet jų kalbos nors ir stabdo kiek 
darbo eigą, bet labai jo kliudyti 
negali. Per šį trumpą laiką jau 
daug padaryta.

Birželio 2 d. priimta pamati
niai dėsniai Lietuvos konstituci
jos. Daugiausiai ginčų sukėlė 
punktas dėl prezidento. Bet ka
dangi prezidentas yra beveik vi
sose respublikose, tai ir Lietuvo
je pripažinta jo reikalingumas. 
Jisai kaipo valstybes galva, atsto
vauja Lietuvai, skiria ministerių 
Kabinetą ir kariuomenės vadą, 
Kraštą valdo ministeriai, įstatus 
leidžia Seimas. Jei Seimas iš
reiškia ministeriams nepasikėji- 
mą, tai jie turi pasitraukti, tuo
met prezidentas paveda naują mi
nisterių Kabinetą sudaryti. Lie
tuvos konstitucija užtikrina vi
siems piliečiams lygias teises ir 
duoda galimybės patiems laisvai 
valdyties.

,Tame pačiame posėdyje atsa
kinėjo į įteiktus paklausimus ap
saugos ministeris Merkis. Dėl a- 
reštavimo profesionalės sąjungos 
valdybos atsakė, jog buvę rasta 
užsiūta rūbuose atsiųsta iš Mas
kvos bolševikų instrukcija, pa
tarianti spiesties į profesionales 
sąjungas, kad fokiuo būdu ge
riau galėtų veikti. Toliaus ap
saugos ministeris aiškino, kodėl 
kartais nevienodai padalijamos 
rekvizicijos kariuomenės reika
lams. Atsitinką tai dėl to, jog 
kaikur dar nesurinktos tikros ži
nios, koks sodžius kiek turi dir
bamosios žemės, todėl kartais pa
sitaiką klaidų padalinime reika
laujamų kariuomenei javų ir ki
tokio maisto. Bet ateinant skun
dui atlaida visados ištiriama ir 
taisoma.

Posėdis 4 birželio pirmą kartą 
atliekamas naujame bute, pri
rengtame Seimui buvusioje vyrų 
gimnazijoje. Posėdžių salė padi
dinta išėmimu vienos sienos, pa
puošta Yaetuvos ir jos miestų her-

po 2000 auksinų mėnesiui, tai-gi 
visiems išeis apie 250,000 auksi
nų mėnesiui. Beto Seime dar
buosis nemažas skaičius įvairių 
valdininkų ir išlaidos visam Sei
mui išneš per metus apie 3 mili
jonus auksinų.

Buvo svarstomas paklausimas 
delei išvarymo iš Lietuvos sveti
mų pavaldinių. Purickas prane
šė, kad išvarinėta žmonės, pabė
gusieji iš Lenkų kariuomenės, jie 
atiduoti lenkams be abejo labai 
nukentėjo. Dėl vokiečių išvary
mo Vokietiją, grąsanti išvaryti 
lietuvius-studentus, kurie moki
nasi Vokietijos universitetuose. 
Taigi lietuviai dėlto galį labai 
nukentėti. Todėl Lietuvos vy
riausybei reikėtų esą atsargiai el- 
gties, išvarinėjant iš savo krašto 
svetimus pavaldinius.-

Posėdyje 7 birželio laikinasis 
kariuomenės vadas Galvydis-Bi- 
kauskas atsakinėjo į paklausimą, 
įteiktą social-demokratų delei su
šaudymo Čežino ir Michalausko. 
Jie neteisingai buvę įskųsti, jų 
pačios su vaikais šaukiąsi seimo 
pagalbos. Bikauskas pranešė, jog 
Čeeinas esąs- sušaudytas pulko 
teismo nutarimu kaipo bolševikų 
šalininkas. Dėl Michalausko su
šaudymo pulkas negalėjęs prista
tyti pulko teismo nutarimo, jis 
yra pražuvęs, bet esą žinių, jog 
ir Michalauskas buvęs bolševikų 
talkininkas. Abu esą kalti tuo, 
jog padėję bolševikams, kenkę 
mūsų kariuomenei, silpnindami 
jos dvasią, drausmę mažindami, 
tai-gi buvę Lietuvos išdavikai. 
Toliau Bikauskas sako, jog tokie 
paklausimai darą blogą įspūdį. 
Lietuvos kareivių šeimynos nesą 
kaip reikiant šelpiamos ir aprūpi
namos, jos laukia iš Seimo pašal
pos, o tuo tarpu Seiman pirmiau 
esą paduodami paklausimai dėl 
aprūpinimo išdavikų šeimynų.

Toliau svarstomas įstatas apie 
užginimą dvarus pardavinėti, kol 
bus pravesta žemės reforma. Tuo 
tarpu žemę' teketinama leisti 
pirkti tikt bežemiams ir mažaže
miams, ir tai nedaugiau 20 de
šimtinių, pirskaitant ir tą žemę, 
kurią jie jau turi.

Pagalios svarstoma vyriausybės 
paklausimas dėl streiko spaustu
vių darbininkų. Paklausimą įtei
kė social-demokratai. Pasirodo, 
jog spaustuvių darbininkai metę 
darbą reikalauja, kad subatomis 
tebūtų dirbama 6 valandos, kad 
spaustuvių savininkai tegalėtų
samciyties darbininkus per jų są- biuru dovanoti valstybės 
jungą, kad darbininkui susirgus 14,000 auksinų. Visai

karininkas Petronis pirmiausiai 
ėmė rinkti savanorius ginti Lie
tuvai nuo bolševikų. Paskui at
vykęs Kaunan pastojo savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę ir ėmė or
ganizuoti lakūnų komandą. Ka
dangi pradžioje nebuvo laksty- 
tuvams nei benzinos nei kitų rei
kalingiausių daiktų, tai Petronis 
visa pirko iš vokiečių kariuome
nės, slaptai tuos daiktus parda
vinėjančių ir todėl negalėjo pri
statyti savo laiku tikrų kvi
tų, ir už tai buvo teismo pripa
žintas kaltu, bet pinigus išleidė 
ne savo reikalams, bet valstybės, 
taigi iš jo pusės buvo tiktai ne
mokėjimas reikalingus dokumen
tus pristayti, bet ne valstybės pi
nigų eikvojimas. Petronio nuo
pelnai kare su bolševikais buvo 
dideli. Jisai su savo laikūnais 
atėmė iš bolševikų Ukmergę, Ute
ną, Panevėžį ir tuo labai padėjo 
mūsų kariuomenei, apsaugojo 
kraštą nuo daug didesnių nuosto
lių. Todėl ne tiktai negal kal
tinti krašto apsaugos ministerio 
už tai, jog padavė prezidentui, 
pasirašyti bausmės dovanojimo 
raštą Petroniui, bet ir pačiam 
Petroniui prideri išreikšti pripa
žinimas už jo nuopelnus, naudin
gą pasidarbavimą Lietuvai. Sei
mo dauguma triukšmingu delnų 
plojimu išreiškė savo pritarimą 
tiems Krupavičiaus išvedžioji
mams, tiktai 16 socialistų balsa
vo už savo paklausimą, dėlto kad 
dovanojant prasižengta prieš tei- , 
sėtumo formas. Tuojau Seimo , 
buvo atiduotas komisijai sustaty- , 
ti nutarimas, kad bausmė būtų , 
dovanota netiktai Petroniui, bet , 
ir kitiems kariškiams, kurie už tą 
patį netaisiklųįgą kvitų pristay- 
mą buvo nuteisti. Nutarta, kad 
iš jų nebūtų reikalaujama nei anų 
14,000 auksinų, dėlto kad juos pa
minėtieji kariškiai išleidė ne sa
vo, bet valstybės reikalams.

Posėdyje 11 birželio priimta 
antruoju skaitymu įstatas apie že
mės perleidimą. To įstato tiks
iąs sustabdyti dvarų pardavinė
jimą, kol bus įvykdinta visuoti
na žemės reforma. Bet kadangi 
visiškas žemės pirkimo sustabdy
mas gali būti kenksmingas, nes 
nuolat esti tokių atsitikimų,' jog 
kam nors žemė parduoti reikia 
tuojau, tai šiuo įtsatu leidžiama 
su vyriausybės leidimu ją parduo
ti. Gali pirkti bežemiai ir maža
žemiai, bet tik tiek, kad su pir
kėjo turima jąjį žeme nebūtų dau
giau kaip 20 dešimtinių. Smul
kieji ūkininkai gali ir be leidimo 
pardavinėti, bet ne gal vienon 
vieton supirkti daugiau 10-20 de
šimtinių. 'Palieka betgi išėjimas 
ir daugiau pirkties su valdžios 
leidimu, jei ūkis skaldyti būtų 
nenaudinga. Keliais pertaisy
mais įstatas antruoju skaitymu 
išėjo daug labiau varžantis negu 
buvo sustatyta komisijos. Pridė
ta labai varžantys priedai, jog 
geresnės žemės mažiau tegal pirk
ti. Labai sunku bus tokiais ma
žais sklypais perkant dar žiūrėti 
žemės gerumo. Įdėta pertaisy
mas, jog pirmoje vietoje gali 
pirkti artimesnieji gyventojai, 
bet įstate nepasakytk, kaip nota
ras, kurs tvirtins pirkimą, galės 
sužinoti, ar yra pirmoje vietoje 
turinčiųjų* teisę pirkti artimesnių
jų gyventojų. Teisės žinovai ad
vokatai patarė išmesti punktą a- 
pie bausmę už nusikaltimą tam 
įstatui, bet juos nubalsavo. Jeyje

tų. Atstovas Bičiūnas paaiškina, 
kad spaustuvių darbininkų sąjun
ga esanti artima bolševikams. 
Draugelis kalba, kad darbinin
kams rūpi ne būvio pagerinimas, 
bet politikos tikslai, kaip jie no
rį įvesti bolševikuose viešpatau
jančią tvarką. Socialistai aiški
na, kad darbininkų reikalavimai 
esą teisingi. Bikauskas kalba, 
kad užmokestis spaustuvės dar
bininkų esąs nemažas, uždirba jie 
po 1200 markių per mėnesį, tai
gi 2-3 kartus daugiau negu sar
gai arba kumečiai. Taigi turint 
daug didesnį už kitus darbinin
kus uždarbį bereikalingai kelią 
streikus. Seinus atidavė visą 
dalyką į komisiją, kad ji pamė- 
gintų'sutikinti darbiniųkus su 
darbo davėjais.

Posėdyje 9 birželio Seimo ko
misija pranešė, kas padaryta 
spaustuvininkų streikui pabaigti. 
Darbininkai reikalauja, kad 
jiems būtų užmokėta ir už tą lai
ką, kada jie nedirbo, ir jei nors 
viena spaustuvė nesutinka priim
ti jų reikalavimų, jie atsisako 
stoti prie darbo. Valstybės spau
stuvė nepriima tų reikalavimų, 
atleidžia visus darbininkus, atei
tyje sumažina darbininkų skaičių 
tedirbs savus darbus, visi dirban
tieji bus laikomi valdininkais. 
Tuo būdu norima pasiliuosuoti 
nuo kišymosi į savo darbą darbi
ninkų sąjungos, kad ji negalėtų 
trukdyti valstybinio darbo. ‘Švie
sos” spaustuvė atsisakė priklau
syti nuo sąjungos dėlto, kad joje 
dabar turi viršų žmonės einantys 
prieš Lietuvos valstybinį darbą. 
Seimas išklausęs tų pranešimų 
dar kartą pavedė komisijai rū- 
pinties sutaikinti darbininkus su 
spaustuvių savininkais.

Seimui -nustačius algas- savo 
raštinės tarnautojams, duoda at
sakymą krašto apsaugos ministe
ris Merkis į paklausimą Socialis
tų įteiktą, būtent kaip galėjęs 
prezidentas dovanoti karininkui 
Petroniai J.4.000 tūkstančių iš- 
aikvotų liaudies pinigų. Merkis 
paaiškino, jog prezidentas dova
nojęs Petroniui ir Pilkauskui tik
tai bausmę 3 mėnesius hapcht- 
vatos, ■ 14,000 auksinų kaltininkai 
turi sumokėti. Social-demokra- 
tų atstovas Požėlą ilgoje prakal
boje kaltino ministerį, kad leidęe 
jisai pristatyti prezidentui dova
nojimo raštą, prezidentas netu
rįs teisės nei dovanojimo arba dar labiau suvaržys net - mažais 
malonės akto daryti, nei tuo la- sklypeliais pirkimą. Geriau bū-

' Įvairios žinios.
PROHIBICUA URUGVAJUJ.

Pietinės Amerikos respublikoj w / 
Urugvajuje prasidėjo judėjimas 
už blaivybę. Norima įvesti pro- 
hibicija, kokia yra Suv. Valsti
jose. Atstovų rūman įnešta bi- 
lius, kuriuo būtų uždrausta dirb
ti, pardavinėti ir įgabenti svaigi
namus gėrimus. Sulyg biliaus vi
siškoj! blaivybė turėtų įvykti per 
8 metus.

Sulyg Versaliu sutarties yaka- 
rinėje ir rytinėje Prūsijoje turė
jo įvykti balsavimai ar likti prie 
Vokietijos ar prisidėti prie Lenki
jos. Balsavimai buvo pereitą ne- 
dėlią ir kaip iš Berlino praneša
ma tai vakarinėj Prūsijoj balsavo 
92 nuoš. o rytinėj Prūsijoj balsa
vo 98 nuoš. liktis prie Vokieti
jos. į

Italijos laikraščiai skelbia, kad 
Italija privalėtą tarpininkauti 
Lenkijai susitaikinime su Rusija. 
Valdžia tam pritarianti, bet Len
kija ar Rusija privalo pačios pa
prašyti tarpininkavimo.

Italijos parlamento narys-atsto- 
vas Misiano traukiamas atsako
mybėn už pabėgimą iš armijos. 
Jig yra socijalistas. Atstovai bal
sais 135 — prieš 70 pritarė jo teis
mui. Jis savo kalboj teisinosi, 
bet per jo kalbą visi atstovai iš
skiriant socijalistus, nebuvo vi
duj.

Danijos karalius iškilmingai 
buvo pasitiktas Slesvigo provin
cijoj, kuri tapo atkirsta nuo Vo
kietijos. Karalius su savo paly
dovais ir minių miniomis, danų 
(tarp 60.000 ir 80.000) perėjo se
nąjį rubežių. Karalius buvo rai
tas.

Varšava. — Arcivyskupas iš
leido atsišaukimą raginantį vyrus 
stoti armijon. ^Ateinančią nedėlią 
bus tam tikros pamaldos už sau
gumą Lenkijos.

Sulyg paskučiausii} žinių bolševi
kai buvę nuo Vilniaus 40 kilomet- 
rų(apie 27 myl.). Dideli prisiren
gimai buvo padaryti prie gynima 
šio miesto. Lvovas dar nėra grei
tame pavojuje.

Suv. Valstijose yra trys mies
tai, turį virs milijono gyventoji}: 
New York 5.621.151, Chieago 2.- 
701.212, Philadelphia 1.823.158.

SUTIKO TAIKINTIS.

Miestelyje Spa, kur eina ali- 
jantų ir vokiečių konferencija, 
eina gandas, kad Anglijos premje
ras ^avęs iš Rusijos bolševikų vy
riausybės Įfranešimą, kad Sovie
tų vyriausybė priima armistici jos 
išlygas tarp Rusijos ir Lenkijos.

“Darbininkas” yra popule- 
riškiausias ir tinkamianman 
darbo žmonių laikraštis kaip 
Amerikoje,' taip ir Lietuvoja.

SIUSKITE laikraščių ir 
knygų saviškiams Lietuvo-



f

Eina 18 South Boston’o utarninkais, 
ketvergais ir subatomls. Leidžia Am. 
Lutu vi u Rtmo Kataliku 6t. Juozapo 
Dabsinku Sąjunga.

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

TIESOS IR GEROVĖS 
KELIAS AIŠKUS.

Atskiram žmogui, luomui, 
klesai, tautai tiesos ir gero
vės kelias dažniausia yra 
aiškus, kaip saulė. Bet ta
rytum didelis skaistumas 

, žmones ap j akina ir jie nuei
na šuntakiais ir pakliūva į 
bėdas.

Lenkams, per karą ataka
vusiems neprigulmybę, bu
vo proga tapti viena laimin
giausių ir gerbtiniausių tau- 

Bereikėjo jai tik liktis 
savo rubežiuose, tvarkytis 
namie, rūpintis pramone,, 
pžrklyba, apšviefa, žmonių 
sveikata. Niekas prie jos že- 
mnj nebūtii kibę, niekas ne
būtų kėsinęsis ant jos nepri
klausomybės. Bet kas len
kams parūpo, kai jie gavo 
neprigulmybę ? Krašto at
statymas ir vidurinis tvar
kymąsi jiems mažiausia rū
pėjo. Gi visas pastangas ir 
išgales jie nukreipė prie 
kaimynų, pagrobinėjo sve
timas žemes, nanoro tapti 
vadovaujančia rytinėj Eu
ropoj valstybe. Lenkai grie
bėsi kardo ir nuo kardo žū
va.

Dabar lenkai su aptvaty- 
tais šonais turi praryti ne
malonę piliulę, kad lenkai 
nėra “didele tauta,” negali 
sulyg savo noro valdyti tau
tas, o turi prisipažinti esan
ti maža tauta.

AR LAIKAS DŽIAUG
TIS.

DARBININKAS
kad bėgyje keletos dienų bus 
taikos sutartis tarp Lietu
vos ir Rusiojs pasirašyta, 
tai matyt, kad Kauno vy
riausybė yra pasiuntusi 
Maskvon likusiai Lietuvos 
delegacijos daliai instrukci
jas ir nurodymus ir paga
lios prieita prie derybų pa
baigos.

Taika su Rusija yra svar
besnis Lietuvai dalykas, ne
gu kitų valstybių pripažini
mas.

LIETUVA IR LATVIJA.

Kaip žinome latviai buvo 
nemaloniai nusistatę prieš 
Lietuvą. Latvius buvo pa
sigavę lenkai ant savo meš
kerės ir žinoma juos siundė 
ant lietuvių. Kuomet Rusi
jos jėgos supliekė lenkus, tai 
visa prietelystė tarp lenkų 
ir latvių išdulkės ir latviai 
bus sukalbesni.

PASTABĖLĖS.

Jei Amerika pasididins bedar
bė, tai lietuviu ir kitų ateivių grį
žimas Europon bus neapsakomai 
didelis.

Vileišis klausia: “Kokiems 
valstybės reikalams buvo renka
mos aukos Tautos Fondui?, kiek 
ir kokiems reikalams jos išleis
tos” ir tt. Gerb. atstovas turi 
rodos nebūti užsimerkėliu ir tą 
žinoti, kad Washingtone pra
minta takai Tautos Fondo lėšo
mis, atstovybės kambariai paim
ti ir užlaikyta Tautos Fondo lė
šomis, visi rakandai, stalas, kur 
Vileišis dirba, kėdė, ant kurios 
jis sėdi — vis tai už Tautos Fon
dų pinigus įsteigta. Juk yra pa
sirašęs surašą visų perimtų iš A. 
Lietuvių Tarybos daiktų. Prisei
na tad spė,ti, kad kas nors kitas 
epistolijas rašinėja Vileišio var
du.

Kaikam gal išrodo, kad Lietu
vos socijaldemokratai Seime rei
kalavo amnestijos ir mirties baus
mės panaikinimo iš žmoniškumo 
ir prakilnumo. Visai ne. To rei
kalavo tik dėlto, kad jų vienmin
čiai yra išdavyste susiteršę ir už 
tai sėdi kalėjime.

Airių Didvyris.

Labai neapkenčiamas ne
prietelius — lenkai, laikiu
sieji pagrobę trečdalį Lietu
vos ir jos sostinę Vilnių, da
bar rusų supliekti bėga į sa
vo rubežius ir jau apleidę 
Vilnių. Lietuvai nepriete
lingų lenkų nelaimės ne
gali nekelti džiaugsmo lie
tuviuose. Šitas džiaugsmas 
galėjo būt sumažintas arba 
▼irsti į liūdesį. Džiaugsmas 
būtų susimažinęs, jei lenkų 
okupuotąją Lietuvą būtų o- 
kupavę rusai. Liūdėsis bū
tų. jei Rusijos bolševikai 
būtų apsvaigę pasisekimais 
prieš lenkus pultų ant Lie
tuvos. Tečiaus, kaip šių 
dienų žinios skelbia, tai Ru
sijos Sovietų vyriausybė 
prielanki Lietuvai, leidžian
ti užimti Lietuvai prigulin
čias lenkų okupacijoj buvu
sias žemes.

Lietuvių tautos didžiau
sias triumfas bus, kuomet 

’ Lietuvos kariuomenė įmar- 
šuos į sostinę Vilnių ir kuo
met užplevėsuos Lietuvos 
trispalvė vėliava ant Gedi
mino kalno.

Lietuvos taikos delegaci
ja į Maskvą buvo išvažiavus 
gegužio mėnesio pradžioj. 
Ten derybos ėjo gražiai, So
vietų vyriausybė pripažino 
visišką Lietuvos nepriklau
somybę. Pripažino Lietu
vai Vilnių ir Gardiną. Tik 

smulkmenų nebuvo susi
tarta. Tuomet dalis Lietu
vos taikos delegacijos grįžo 
Kaunan pasikalbėti su Lie
tuvos vyriausybe. Kita de
legacijos dalis liko Maskvo
je ir vedė derybas mažesnės 
svarbos dalykuose, 
gi dabar praskambėjo
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Lietuvos Steigiamajame Seime 
yra socialdemokratų atstovas 
Plečkaitis daug pasidarbavęs 
Kaune kareivių maišto kėlime, 
kas Lietuvai ir kareiviams daug 
blėdies padarė. Italijos parlamen
te yra socijalistų atstovas Misia
no, kurs buvo armijos dezertyru. 
Italijos parlamentas pavedė savo 
bendrą teismui. Ką darys Lietu
vos St. Seimas su savo “pasižy
mėjusiu” bendru.

Italijos parlamento socijalistai 
atstovai už savo dezertyrą-drau- 
gą Misiano užsistojo. Ar dyvai, 
jei Lietuvos socialdemokratai už
sistoja už savo draugus, sėdinčius 
kalėjimu už priešvalstybinius dar
belius.

Lietuvos St. Seime social-demo- 
kratų atstovas Lekiackas pasakė: 
“Jei mūsų revoliucininkai — dar
bo žmonės būtų nėję, nekėlę pro
testo prieš netikusią Valstybės 
Tarybą ir jos vyriausybę, šiandie 
sėdėtų čia Urachai”. Ir tokius 
niekus drįsta sakyti viešai, net 
Seime. Kiekvienas amerikietis ži
no kam socijalistai talkininkavo, 
ir keno naudai veikė. Amerikos 
socijalistai su neapsakomu at
kaklumu priešinosi Amerikos sto
jimui karan ir vedė prieškarinę 
agitaciją per karą. Jų vadas Debs 
dabar sėdi kalėjime už prieškari
nę prakalbą. Gi kas būtų įvykę, 
jei Amerike būtų buvę daryta su
lyg socijalistų noro. Būtų Ame
rika nestojusi karan, o be Ame
rikos alijantai jokiu būdu nebū
tų atsilaikę ir kaizeris būt trium
favęs. Tuomet tai ištikro per so
cijalistų pasidarbavimą Lietuvo
je būt užviešpatavę Urachai.

WORCE8TER, MASS.

Spaudos dr-jos piknikas įvyks 
liepos 18 d. ant miesto ūkės. 
Kviečiame kuoskaitlingiausia at
silankyti. Taip-gi nuskirtieji 
darbininkai privalo laiku prie sa
vo vietų būti ir patarnauti at
silankiusiems.

ARKIVYSKUPAS MAN- 
NIX—AIRIJOS LIUO- 

SUOTOJAS.
Užvakar (4 d. liepos) bu

vau liudininku ne visai pap
rasto įvykio: viena iš di
džiausių Detroito salių daug’ 
sykių drebėti-drebėjo nuo 
ovacijų, kurias rodė dešim
ties tūkstančių žmonių mi
nia didžiam Airijos sūnui 
Arkivyskupui Manais’ui, 
kurs per pusantros valan
dos sakė politišką prakalbą 
apie Airijos laisvę ir jai da
romas anglų skriaudas. 
Anot mitingo vedėjo Airija 
turinti šiais laikais du ypa
tingai užsitarnavusiu ir 
brangiu vatu, kurie praau
go visa galva visus kitus ai
rių žemės patriotus ir vei
kėjus: tai prezidentą de 
Valera ir 
Manais.

Prieš mus 
laibas wras 
du, nepaprastai žibančiom 
akim; balsas aiškus, gilus, 
nuoširdus. Pasakoja trupu
tį apie savę. Einąs šeštą
dešimtį metų. Tik aštuoni
metai atgal pirmą syk išėjęs 
viešai ant estrados kalbėtų 
apie viešą reikalą. Iki tam 
laikui pildęs vien ramiai 
kunigo priedermes Airijoj. 
Dievo valia nunešusi jį net 
Australijon, Melbournan, 
kur esąs arkivyskupu. Sve
tur atsidūręs — susitiko su 
indomiu dalyku: pekliškai 
gudriai sugalvotu ir labai 
sistematingai varomu šmei
žimu Airnj tautos, kurį va
rė Britij. samdytieji agentai 
ir spaudoje ir gyvenime 
prie kiekvienos geros pro
gos. Negalėjo to pakęsti. 
Sąžinė vertųsi jį užstoti 
mindžiojamą teisybę ir gin
ti savo tautos garbę. Ėmęs 
organizuoti kontr ’akci j ą

spaudoje ir per mitingus. Ė- 
męs ir pats daug ir dažnai 
kalbėti, nurodinėdamas ang
lų melagystes. Nuo to lai
ko nebeturėjęs ramumo. 
Anglijos agentai jį paėmę į 
savo globą, sekę kiekvieną 
jo žingsnį, visur ir visada 
darę nemalonumus — paga- 
liaus net buvę besukliudą 
savo šmeižtais įvažiavimą į 
Suv. Valstijas. Nepaisąs to 
visa. Dirbsiąs ir toliau, kaip 
dirbęs savo darbą. Esąs Ai- 
rišis iki paskutiniam lašui 
kraujo ir tokiuo pasiliksiąs. 
Visas savo pajėgas pašven- 
čiąs kovai už Airijos politiš
ką laisvę. Ilgai kalba apie 
Airijos reikalą. Anglai val
dą Airiją jau 750 metų. Jų 
valdymas 
nis skriaudimas, čiulpimas 
ir niekinimas airių tautos. 
Dar prieš arkivyskupui kal
bėsiant, vienas airis advoka
tas paskaitė ištisai Ameri
kos neprigulmybės deklara- 
ciją. Ji buvo surašyta ir 
paskelbta Amerikos kolio- 
nistų arti pusantro šimto 
metų atgal. Jie skundė 
prieš visą pasaulį Anglijos 
valdžią už jos blogus dar- 

, bus, daromus Amerikos 
. žmonėms. Jie surašė ilgą 
■ litaniją Anglijos prasižen

gimų prieš Ameriką. Jie 
paskelbė, kad atsimetą nuo 
Anglijos valdžios, apsiskel
biu nepriklausomais ir tai 
nepriklausomybei apginti 
pažadą savo gyvybę, turtą

Arkivyskupą

stovi augštas 
su asketo vei-

tai sistemati-

Arkivyskupas Mannix pri- 
rodė, kad tie visi anglą val-

į sakinį ir žodis į žodį kaip i esą. Istorija abelnai paro- 
tik tinką ir šiai gadynei ; kaj ■nrntPRtnnai la,
nes ką tuomet Anglija da
riusi su Amerika, tą dabar 
daranti su Airija, tik nepa
lyginamai didesniame laips
nyje. Ji atėmusi iš Airių 
jų gimtąją žemę, ji suėmu
si į savo rankas visą krašto 
prekybą ir pramonę, kurią 
taip sutvarkiusi, kad visas 
pelnas tik anglams " liktų, 
jiems gi — airiams — nie
ko. ji sistematiškai nu- 
biedninusi kraštą, taip kad 
per paskutinių keletą desėt- 
kų metų iš 8 milijonų Airi
jos belikę tik 4 milijonai gy
ventojų: kiti buvę privers
ti keliauti duonos ieškoti 
kitur. Jie išplėšę airiams 
jų prigimtą kalbą, jie am
žiais persekioję jų tikybą. 
Kada ištikusi žmoniją pa
saulinė karė, Anglija pra
šiusi Amerikos padėti pa- 
liuosuoti tautas iš po jun
go. Amerika stojusi tal
kon. Prezidentas Wilsonas 
žadėjęs pasauliui panaikini
mą karių, slaptos diploma
tijos ir tokią tvarką, kur 
valdžia valdysianti tik su 
sutikimu valdomųjų. Už to 
prižado išpildymą apie šim
tą tūkstančių jaumi vyrų A- 
merikos ir Australijos pa
guldę savo galvas. Ar buvo 
prižadai išpildyti? Ar įvy
kintas nors vienas iš anų 
garsiųjų 14 punktų? Nei 
vieno. Diplomatija kaip 
buvo taip ir liko slapta, tau
tos tebeneša jungą, karės ne 
tik neišnyko, bet vis naujos 
ir naujos užsidega. Arki
vyskupas nekaltina tuo nei 
p. Wilsono, nei kitų ten Pa
ryžiuje sėdėjusių. Jis tik 
apnuogina Anglų tautos di
džiausią ir istorinę ydą: tai 
jos palinkimą prie išnaudo
jimo ir jos veidmainingu- 
mą: nesą pasaulyje dides
nių’veidmainių kaip anglai.
(The greatest hypocrits of 
of the world). Kada Ang
lijai buvę bloga — šaukėsi 
Amerikos, kad eitų liuosuo- 
ti tautų; kada Amerika įsi
leido De Valerą ir ėmė šiek 
tiek rodyti Airijai prielan
kumo — Anglija pasišiaušė 
ir atsiuntė žodį: nesikiškit 
kur nereikia — mind your 
own business. Vietoje gel
bėti Airiją ir kitas anglų 
skriaudžiamas tautas-į-ban- 
doma primesti Amerikai 
globojimą armėnų. Bet ai
riai vis vieną nenusimeną ir 
nenusiminsią. 100.000 Ang
lijos kareivių mėgina nura
minti Airiją durtuvais ir 
kanuolėmis; bet nors ir ke
lis syk tiek ateitų kariuome
nės, airiai nebenurimsią pa- 
tol, pakol neatsieksią savo 
tikslo, pakol nepaliuosuo- 
sią Airijos nuo paskutinio 
Anglijos kareivio. Visa ai
rių tauta, vyras į vyrą, mo
teris į moterį — esą pažadė
ję savo gyvybę, turtą ir gar
bę tam šventam tautos tiks
lui, taip kaip anais laikais 
žadėję Amerikos kolionistai. 
Anie laimėjo, laimės ir ai
riai. Arkivyskupas prašo 
amerikonų užuojautos, pra
šo padėti išgauti iš Ameri
kos valdžios aiškų pripaži
nimą Airijos nepriklauso
mybės. Bet sako, kad nors 
ir visas pasaulis atsisuktų 
prieš Airiją ir niekur ji u- 
žuojautos nerastų — ji vis 
viena bus nepriklausoma, 
nes to norinti visa tauta. Ar
kivyskupas sumuša argu
mentus Airijos nepriklauso- 
mybėsv priešininkų. Esą sa
koma, kad katalikiškoji Ai
rija persekiosianti protesto- 
nišką Ulsterį. Tai netiesa

idanti, kad protestonai la
bai mėgdavę persekioti ka
talikus, bet ne katalikai 
protestonus. Airijoj nesą 
antagonizmo ant tikybinio 
pamato. Daugelis Airijos 
pasižymėjusių patrijotų e- 
są, protestonai. Patsai Ar
kivyskupas turįs Airijoj ne
maža prietelių protestonų.

^Sakoma esą, kad Anglija 
dėlto negalinti paliuosuoti 
Airijos, kad ji esanti per- 
arti jos. Tasai argumentas 
tik tada turėtų vertės, kada 
žmonių sąžinė pripažintų, 
jog galybė yra teisė (might 
is right). Kodėl gi, sako, 
Anglija pripažįsta Franci
jos nepriklausomybę? Juk 
Francija arčiau esanti prie 
Anglijos, negu Airija.

Arkivyskupas baigė savo 
kalbą prašymu melsties, kad 
Dievas apšviestų visų perse
kiotojų protus ir suminkš
tintų jų širdis, ir išreiškė 
viltį, kad gal jau netrukus 
Amerikos respublika pa
sveikins savo sesutę respub
liką — Airiją.

Dar prieš arkivyskupą 
kalbėjo airių tautinės val
džios atstovas iš Washing- 
tono. Jisai išpasakojo, ką 
airių valdžia (dabar tenai 
veikia dvi valdžios: anglų ir 
airių) veikianti krašto at
statymui. Didžiausia doma 
esanti kreipiama į ekonomi
nį kratšo sustiprėjimą: že
mės bankas stengiąsis aprū
pinti 'airius žeme, tveriami 
kooperatyvai, steigiama pra
monė. Sutaisyta laivų lini
ja tarp Amerikos ir Airijos 
uostų. Airiai turį viltį, kad 
kraštui pasiseksią atsigauti 
ekonomiškai, nežiūrint visų 
trukdymų anglij valdžios. 
Krašto gamtiniai turtai esą 
dideli. Esą daromos pastan
gos atgimdymui senosios ai
rių kalbos.

O štai ir nesimpatingoji. 
Vienas kalbėtojas aprašo
mame iųitinge airių tautą 
šiaip apsklembė: esą trejopi 
airišiai: iš gimimo (by 
birth), iš paėjimo (by as- 
cendency) ir iš pasavinimo 
(by adoption) ; šių pasta
rųjų esą pasaulyje milijo
nai. Tai minčiai publika 
pritarė karštu plojimu.

Žinome, kad airiai savi
nas! čia Amerikoje ir lietu
vius, ir lenkus, ir italus, ir 
vokiečius ir visus katalikiš-

kų tautų ateivius; užklaus
ti, kiek esą airių Amerikoj 
— atsako: 20 milijonų, va
dinasi lygiai tiek kiek yra 
išviso katalikų. Čia jie la
bai panašūs į lenkus, kurie 
patys_dar retežius galutinai 
nenusikratę, jau ėmė tiesti 
savo leteną ant kitų tautų. 
Kasžin, ar ne už tą airiši- 
nį imperijalizmą ir baudžia 
kad jos kančios galo dar ir 
Dievas tą nelaimingą tautą, 
šiandien nesimato.

Uosis.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE.
*
kur reikėjo pasiaiškinti pabėgu
siam delegatui Bekampiui arba 
Mockaičiui.

Priežastis pabėgimo liudijo 
Meškis, Paškevičius ir Glaveckas, 
kurie raštiškai pridavė, kad Be
kampis pabėgo iš tos priežasties, 
kad jis, t. y. B. M. pridirbo “ge
nį” darbi} t. y. ėmęs iš siuvėją 
b\>sų kyšius, lankydavęs bosu su
sirinkimus, slapta laikydavęs su
sirinkimus kaip nubausti vyčius ir 
kaip su bosais balevodavęs. Ka
da pradėjo pirmininkas statyti 
šituos klausimus esančiam sava 
valia atsisėdusiam B-M. ant estra
dos, tai ant pirmutinio iš kokiiį 
bosu gavai $35.00 B-M. nenorėjo 
atsakyti. Tik pareikalavus susi
rinkimui pradėjo aiškintis, kad 
jam ilgai truksią pakol “išaiš
kins”. Žinoma taip išaiškino kad 
jam korparacijos vedėjas D. Paš
kevičius davęs kaipo auką, sakęs: 
“Tai tau bus ant še ringės $25.” 
O $10.00 tai radęs susiraukšlėju- 
siam žipone pas Lengviną “Ša- 
pO j”

Savo atsakyme priveda da ant 
savęs daugiau kaltybių būk da 
jį skundžia Poškevieius kad jis 
baudęs vyčius. Išsiima laišką 
Paškevičiaus rašytą ir skaito, ku
riame pataria Bekampiui vyčius 
išvyti iš šapų ir išbraukti iš uni
jos. Vyčius vadina “huliganais”. 
Toliaus aiškinasi, kad overkautus 
pirkęs ir priduoda bilas. Bet juo
kiasi ir sako: “Aš turiu tuziną 
overkautų ir siūtų”. Rimčiaus 
juoką perspėjęs, sako: “Jūs sma- 
laviriai melagiai elektrikieriai to 
negalite prirodyti ”.( Glavackas 
sako: “Tu pats man gyreisi, kad 
gauni overkautų nuo bosų”.

B.-Moc. atsako. “Jūs smalavi- 
riai žiūrėkite kiek jūs ant savo 
kupros turite smalos, o ne kur aš 
gaunu overkautus. Jūs elektri
kieriai paskaitykite kiek Vokie
tijoj žmonių išžudėte. Jūs nori
te prirodyti kad aš Lietuvoj žmo
gų užmušiau, bet jūs to nepriro- 
dėt nei neprirodysite. Aš jus prie 
sienos prikalsiu, o delegatu aš bū
siu, pirmiau kaip jūs į Lietuvą 
pabėgsite”.

Po šitam ilgam spyčiui daug 
atsirado iš publikos pritarėjų, ku
rie stojo kad Bekampis “nekal
tas’J.

Pirmininkas pastebi, kad jau 
apie B. užtenką. Dabar būsią 
duodami balsai. Iš susirinkusių 
užsirašo daug kalbėti. Tik pra
dėjus Žilinskui, kad Bekampis 
Lietuvoj buvo prie revoliucijo- 
niškos šaikos, tai tuoj balsai 
“sėsk, sėsk”. Lermas tęsėsi il
gai Zaveskas pradėjo ir tam 
tas pat, matomai kad publika ši
lumoj susinervavus jau nenorėjo 
“sorkių” daugiaus klausyti.

Žaltys matydamas, kad bus 
geras ūpas nutarti, kad Bekam
pis liks “nekaltas” ir inešė kad 
nubalsuoti.

Balsuojant apie 165 prieš 16, 
nutarta kad B. “nekaltas”. Žmo
nių buvo salėj nuo 500 iki 600. 
O unijoj yra suviršnm į 1500, tai 
kokia mažuma tik kėlė “sorkes”. 
Tąsyk jau skundikai tik pas du
ris susispietę kalbasi kad “vy
čiai neteisingai buvo unijoj bau
džiami”. Mes sakė, “nemokėsim 
bausmių”. O kaip vyčiug tarėsi 
bausti, tai visi išvien rėkė sto
riausioms gerklėms, kad tai vy
čiai juos skundžia valdžiai. Bet 
kada dabar susiėdė tai patg “va
das” Bekampis rėkė, kad smala- 
viriai, lankė Department of Jus- 
tice ir Bekampį skundę valdžiai.

Pagaliaus nutarė, kad skundi
kai Meškys, Paškevičius ir Gla- 
vackag turi užmokėti tirinėjimo 
išlaidas, kiti sako, kad jų yra a- 
pie porą šimtų dolerių ir nutarė 
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X ' __MAHANOY CITY, PA.
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Netoli nuo Mahanojaus randa
si turtingai gamtos apdovanota 
vieta, vadinama Lake Side. Šią 
vietą apielinkių kolonijų lietuviai 
išrinko sau kaipo tinkamiausią 
kasmetiniam susispietimui ir ap- 
vaikščiojimui vadinamos “Lietu
vių Dienos”. Jau iš eilės čia bu
vo apvaikščiojama Lietuvių Die
na per penkerius metus, kur su- 
srinkusiųjų minių-minios siekian
čios keliolikos tūkstančių , žmo
nių, labai maloniai praleisdavo 
laiką.

Tai-gi pavyzdžiu kitų meti}, šį
met taip-gi bus čion apvaikščio
jama Lietuvių Diena.

Apielinkinių kolonijų lietuviai 
jau turėjo du susirinkimu Maha- 
noy City, Pa., kur tapo išrinktas 
tam tikras komitetas, kurio už
duotimi yra uoliai pasirūpinti su
tvarkymu to viso dalyko.

Per susirinkimą išnešti ir svar
besnieji nutarimai. Štai jie: “Lie
tuvių Dieną” šiemet apvaikščio
ti Lake Side 16 dieną rugpjūčio 
mėn. — panedėlvj; pasirūpinti 
extra traukinių dėl publikos: 
pradėti apvaikščiojimą ten pat 
ant atviro oro; sudaryti progra
mą k. t. prakalbas, dainas apie
linkės chorų, įvairias žaismes ir 
tt. Taip-gi laikyti keletą “stan
dų” su įvairiais užkandžiais ir 
minkštais gėrimais. Ir daugiau 
nutarimų mažesnės svarbos.

Patirimas kitų metų parodo, 
kad Lietuvių Diena gausiai su
šelpdavo ir tėvynės Lietuvos rei
kalus, nes apie tūkstantinę dol. 
būdavo pasiunčiama kas metai 
Tautos Fondui, t. y. visą likusį 
gryną pelną nuo tos dienos.

Šiemet gi tikimasi turėti pel
no nemažiau kitų meti}, ir visą 
tą pelną nutarta teikti Liet. R. 
Kr. ir pasiųsti tiesiog į Lietuvą.

Pranešdamas šią žinutę kuopla- 
čiausiai lietuvių visuomenei, o y- 
patingai artimesnėms kolonijoms 
šiuomi primenu visiems, kad jau 
nebetoli toji tradicijinė Lietuvių 
Diena. Tai-gi rengkitės kuo
skaitlingiausia 16 rugpjūčio į 
Lake Side!

Presos Kom. Narys K. Diržis.

Sunku neužj austi airių 
tautai. Jų padėjimas Airi
joj yra daug sunkesnis, ne
gu mūsų Lietuvoj. Angli
jos liūtas pasigriebė airių 
avutę ir neatrodo, kad jisai 
ją lengvai ir geruoju paleis. 
Visas padėjimo tragingu- 
mas yra tame, kad iš šios 
karės Anglija išėjo daug 
stipresnė, negu buvo prieš 
karę, kada, sakysime, kad 
ir mūsų tėvynės du stiprieji 
kaimynai ir didžiausi prie
šininkai: rusai ir vokiečiai 
laike šios karės suklupo ir 
supliuško.

Tik Amerika galėtų pri
versti Angliją paliuosuoti 
Airiją. Bet tai reikštų ka
rę tarp Amerikos ir Angli
jos. Į tą karę Amerika dar 
nepasiruošus ir matomai no
ri jos vengti: abiejų didžių
jų Amerikos politinių parti
jų konvencijos šiomis dieno
mis atsisakė įrašyti į savo 
programus pripažinimą Ai
rijos nepriklausomybės, nors 
Airiai ir labai prisispyrę to 
reikalavo. Arkivyskupas 
Mannix tvirtina, kad nors 
Amerika ir pripažintų Airi
jos nepriklausomybę, Angli
ja neitų kariauti su ja: An
glija nusimananti esanti 
silpnesnė už Ameriką, neri
zikuosianti karėn stoti. Bet 
Anglija juk supranta, ka£ 
nuveikti Ameriką tolimes
nėje ateityje bus gal daug 
sunkiau, negu dabar būtų. 
Ir kas-žin dėlto, ar neužsi- 
pliektų karė tuoj po to, kaip 
Amerika pripažintų Airijos į 
nepriklausomybę.

Tai, taip sakant, šimpa- Liepos 8 d. buvo sušauktas lie
tingoji pusė airių klausimo, paprastas siuvėjų susirinkknas,

v •

CLEVELAND, OHIO.

L. Vyčių 25 kp. įvyko extra su
sirinkimas 28 d. birželio. Ikšiol 
būdavo taip, kad susirinkimas la
bai užsitęsdavo. Dabar manoma 
turėti į mėnesį du kartu susirin
kimus. Tas yra pagirtinas daik
tas, nes du kartu laikant susirin
kus nesusivargys tiek daug ir bus 
lengviau ir naudingiau aptarti or
ganizacijos reikalus. Nutarta 
rengti įvairus vakaras 10 d- spa
lio. Toliaus pasirodė, kad yra 
daug užkvietimų nuo vietinių dr- 
jų rudenį išpildyti programus. 
Atsisveikino V. Rūta, kuris žada 
greitu laiku apleisti Clevelandą 
ir važiuoti į Lietuvą.

Kp. narys.

WATERBURY, CONN.

Į mūsų parapiją vyskupas pa
skyrė trečią kunigą ntsenai į- 
šventintą kun. Bakšį 11 d. lie
pos jo buvo pamokslas ir labai 
gražiai nusakė. Waterburio vi
si parapijonai labai nudžiugo, 
kad tokio uolaus kunigo susilau
kė. Gerb. kun. Bakšys yra LDS. 
centro valdybos narys.

Parapijonas.

BROOKLYN, N. Y.

“Sorkžs” siuvėjų unijoj.



DARBININKAS

IŠ LIETUVOS.1- atšaukti “nekaltybę’ ’per laikra-ltaip kaip atgalios 3 metai buvo. 
Ačius. Kurie da liko neužganė- čionai tuomet buvo 7 cicilikai ir 
dinti, tai sako, kad da tik pra
džia šitų “sorkių”.

Tai pasekmės jų slaptų pienų, 
kuriais norėjo kitus apsmaluoti, 

, tai dabar patys save “smaluoja- 
si”.

Na ir supraskite gerbiami dar
bininkai kokiems jūs duodate 
savo darbo reikalus vesti. Juk 
tas pats Bekampis per ūpą išsi
gelbėjo, “nekaltu” pasirodė tų 
žmonių akyse, kuriems apdūmė 
protą savo kalba. Bet švieses
niems protams jis neišsiteisino ir

■ neišsiteisins.
Buvęs susirinkime

aštuntas cicilikų karalius. Jie vi
sokiais būdais rengė prakalbas ir 
norėjo katalikus pritraukti prie 
cicilikų, lankėsi daug kalbėtojų, 
o tie katalikai jų nekentė anei jų 
kalbėtojų. Moterys su kiauši
niais keletą kartų kalbėtojus pa
vaišino. Ir taip cicilikai pamatę 
katalikų tvirtumą nusiramino.

Garliauskinis.

' SO. MANCHESTER, CT.

po

DETROIT, MICH.

Šv. Petro parapijos choras lie
pos 5 d. turėjo labai gražų išva
žiavimą šv. Juozapo darže. Pro
gramų vedėjas buvo E. Šlapelis. 
Programas susidėjo iš kalbų, dai
nų, solių, šokių ir žaislų. Piknike 
dalyvavo ir svetimtaučiai.)

Svečias.

DAYTON, OHIO.

Liepos 18 d. š. m. nedėlioj bus 
iškilmingas LDS. 69 kp. išvažiavi
mas arba piknikas. Pamatysit 
ką nematėt ir išgirsit ką negir
dėjot. Piknikas bus toj pat vie
toj-kur buvo lig- šiol laikomi 
Grajis L. Vyčių benas naujausios 
mados šokius, bus visokių minkš
tų gėrimų ir užkandžių. Beto bus 
trauktynės virvės ir tt.

Tarp daytoniečių šiais laikais 
yra labai meilus sutikimas, ne

Lietuvos Paskolos bonų 
$100.00 pirko šie: P. Kupčiūnas, 
A. Muračkas, A. Kupčinskas, M. 
Karosas, J. Rašiniutė, J. Bra
zauskas, £ Degutis, K. Kupčiū
nas, J. Motiejūnas, F. Žemaitis, 
A. Lemežis. Šie pirko po $50 bo
nus. A. Sadlauskas, T. Lemėžienė, 
K. Jakaitis, P. Stuoma, J. Lubi- 
kis, K. Mališauskas, V. Katkaus- 
kas, A. Benderutis, A Blažys, J. 
Žilinskas, K. Kaminskas, K. Va- 
lungevičius, A. Ignatavičius, A. 
Brazauskas, J. Mozuraitis, J. 
Sabonis, P. Muzikevičius, K. Ta- 
moliūnas, T. Delnickas, A. Del- 
nickas, 0. Ambrosienė, J. Sauru- 
sevičienė, T. Kovas, V. Rudzins- 
kas, A. Kovas, P. Ambrozas, A. 
Kalinkauskas,- A Stasiunaitienė, 
A. Blužas; T. Tamošaitis, B. Ta
mošaitis, A Degutis, E. Laurin
čikas, F. Petraitis, J. Vičas, B. 
Ramanauskas, C. ZalSela, F. Kva- 
šis, A. Gudaitis, P. Vasiliūnas, J. 
Tamošaitis, J. Juškelis, A. Bam- 
bliauskas, J. Savilionis, J. Saru- 
lis, A. Maciūnas, D. Delnickas.

Viso išparduota už $3,500.

L. D. S. REIKALAI.
PRANEŠIMAS CONN. APSKRI

ČIO L. D. S. KUOPOMS.

Pusmetinis suvažiavimas LDS. 
Conn. apskričio kuopų įvyks 18 
d. liepos New Britain, Conn. šv. 
Andriejaus parapijos salėj ant 
Church gatvės. Sesijos prasidės 
1-mą vai. po pietų. Malonūs de- 

' legatai ir delegatės, malonėsit 
pribūt į laiką, stengkitės nesusi- 
vėluot, nes daug turim ką svar
baus apsvarstyti. Kuomet anks
čiau sesijos prasideda tai ir suva
žiavimas pasekmingesnis.

Taip-gi turiu progą pranešti ir 
iš prirengimo programo. LDS. 
36 kp. ant viršminėtos dienos va
karo ’LDS. 36 kp. rengia nepap
rastą vakarėlį 18 liepos ir sten
giasi kuopuikiausia sutikti sve- 
•čius-delegatus. Vakaras susidės 
iš įvairių pamarginimų, kaip tai 
dainų, deklamacijų, monologų, 
dialogų ir tt. Taip-gi bus trum
pa prakalba. Kalbės A. F. Knei- 

x žis iš So. Boston, “Darbininko” 
administratorius. Tad-gi visus 
kviečiam į šį margą vakarėlį.

Komitetas.

viens kitam prigelbėsime ingyti 
greičiau geresnį darbą ir būtų 
lengviau galima apsisaugoti nuo 
visokių bedarbių, kliūčių. Daug 
mūs brolių randasi, kad po kele
tą desėtkų metų dirba vienoj ša- 
poj. Bet sykį ištikus bedarbei bū
tų galima pasekmingiau surasti 
darbą.

Pas mus visi norintieji darbo 
pilni-LDS. nariai gali kreiptis ad
resu : Darbo Biuras, 56 New York 
Avė., Newark, N. J.

A. Kazlus.

PROTOKOLAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

Chicagos Apskričio.

susi-

NEWARK, N. J.

LDS. svarbūs reikalai bet dėl 
■nežinomos priežasties ar tai iš ąp- 
sileidimo ne visada mes darbinin
kai stengiamės išpildyti. New 
York ir New Jersey valstijų L. 
D. S. apskričio laikytame susirin
kime Elizabeth, N. J. sausio mė
nesyj pakeltas klauismas, kad 
reikia atnaujinti Darbo Biurą 
prie kožnos LDS. kp. New York 
ir New Jersey vai. sutiko trum
pu laiku uo visas kp. sutvarkyti 
ir pagarsytie organe Darbo Biu
ro adresus. Bet kol kas dar ne
simato pradžios darbo. Jau iki 
šiam laikui buvo galima išrinkti 
tam tikras vietas tinkamesnes at
vykusiam surasti. Kurios kp. dar 
neturi įsteigę darbo biuro, tai ma
lonėsite išrinkti ir pagarsinti or
gane, nes tai >svarbu gal viens 
kitam patarnauti geresnį pelnin
gesnį darbą gauti de lsavO LDS. 
narių, ištikus bedarbei arba ma
žai uždirbančiam turi iš savo kuo
pos išsiimti paliūdijimą, kad jis 
neskolingas narys nori gauti leng
vesnį darbą ar daugiau mokėti, 
gali kreiptis į Darbo Biurą ypa* 
tiškai rba per laišką indėdamas 
krasos ženklelį ir trumpai praneš
ti kokį nori darbą, o dirbantys 
turi visi nariai raportuoti kur ir 
kokį darbą gauti ir kokia mokes
tis o ir darbdavio paklausti jei 
randasi, kada vieta prie geresnio 
darbo, tai reikia stengtis indėti 
vieną iš savo narių brolį ir jam 
pagelbėti pramokti darbą supa
žindinti su bosais. Tokiu būdu

LIETUVOS LAISVĖS PA
SKOLA.

Paskolos stovis 1 Liepos.

Pr.

LDS. Chicagos apskričio 
rinkimas buvo birželio 27 d. Ne
kalto Prasidėjimo P-lės Švč. pa
rapijos salėje, Chicago, III.

Pirm. A. Krenčius atidarė su
sirinkimą su malda. Delegatai 
buvo susirinkime iš sekančių kuo
pų:

25 kp. — V. Jodelis.
29 kp. — J. A Globis.
49 kj. — Al. Krenčius, 

Zdankus.
57 kp. — K. Kilkius, Al. Šrup- 

ša, R. Andriliunas.
Keatsilankius nutarimų rašti

ninkui M. Zizui, šiam susirinki
mui raštininkauti išrinktas Pr. 
Zdankus. Protokolas iš praeito 
susirinkimo 30 d. gegužio tapo 
perskaitytas ir priimtas su men
kais pataisymais.

A. Krenčius išdavė raportą iš 
LDS. Ch. Aps. pikniko buvusio 
20 d. birželio Bergman’s darže. 
Raportas dar nepilnas, pilną ra
portą išduoti palikta sekančiam 
susirinkimui. Kaslink dovanų 
laimėjusių piknike paaiškėjo: 
Raštininkas prižadėjo laimėjusį 
suieškoti. Laikraštį “Darbinin
ką”, prižadėjusis P. R. Andreliu- 
nas užrašęs. G. S. Mockus savo 
aukso pinigėlį, kurį prižadėjo 
dar nepristatė. Kas-link apskri
čio veikiančios komisijos, pasiro
dė nieko nenuveikta. Ateityje pa
likta sušaukti susirinkimas komi
sijos .laikyti liepos 2 d. Dievo Ap- 
veizdos parap. svetainėj. Apart 
komisijos kad atsilankytų kuopų 
pirmininkai arba jei negalėtų pa
tys važiuoti, tai kad deputuotų 
kitą savo vietoje.

Nutarta, kad kiekviena kuopa 
prisiųstų po keturiug atstovus į 
būsimą apskričio susirinkimą.

Sekantis susirinkimas išeilis 
kuopų numeris 60 kuopoje, Rose- 
lande Visų Šventų parap. Įvyks 
liepos 25 d. .

Susirinkimą uždarė pirm. A. 
Krenčius su malda

Pirm. AL Krenčius, 
Rašt. Pr. Zdankus.i

Lietuvos laisvės bonų pirkė
jams nuošimčiai pradėjo augti 
nuo 1 liepos, š. m;, kaip ir buvo 
skelbta. Sulig ta dieną Ameri
kos lietuviai ir buvo kviečiami 
visą 5 milionų paskalą išpirkti 
Įgimtas lietuvių atsargumas arba 
ir tas, kad mes daugumoje įpra
tę esame vien šios dienos savo rei
kalais gyvuoti pirmiau žvelgdami 
į rytojų, — stovi ant kelio Liet. 
Laisvės Paskolos bujojimo. Dau
gelis negali dar sau išsiaiškinti, 
kad svarbumas pirkimo Lietuvos 
Valstybės bonų yra ne tame, kad 
atsiimti metinį 5 procentą, bet 
svarba yra tame, kad Lietuva 
liktų nepriklausoma amžinai, 
kad Lietuva greičiau atsikratytų 
neturto, tada ne 5 bet 50 nuo
šimčių naudos visiems piliečiams 
būtų. Lietuvių minios nesusipra
timu naudojasi savo tikslams į- 
vairūs nepriklausomos Lietuvos 
demokratinės Respublikos prie
šai. Lietuves Respublikos padė
tis vis gerėja ir tvirtėja; piliečių 
susipratimas auga per tat ir pas
kolos pirkimas vis auga ir auga.

Per vieną pereitą Birželio mė
nesį Lietuvos bonų nupirkta už 
250 tūkstančių dolerių. Tatai 
reiškia kad Lietuvos Paskola ne
žiūrint į kliūtis — visgi nusiseks, 
5 milionus paskolos — paramos 
Lietuva gaus!

Tik nenuleiskim rankų, kol 
darbas tebeeina. Lietuva ir pla
ti Amerikos lietuvių visuomenė 
to reikalauja. Brangus L. L. Pa
skolos stočių darbuotojai. Jūs pa- 
sišventėte dėl Tėvynės, nesigailė
dami savo poilsio ir triūso pasi
ėmėte už sunkiausiojo darbo — 
paskolos rinkimo. Jums priseina 
kartais skaudžių ir neteisingų žo
džių išgirsti ir visokių nemalonu
mų kartais patirti. Nepaisykite. 
Lietuvos liaudis kuri valdo Lietu
vą per savo rinktus atstovus — 
ištars Juims padėką. Darbueki- 
tės, prieidami ir paragindami 
kiekvieną lietuvį, kiekvieną Lie
tuvos pilietį. Paskolos laikas yra 
pailgintas, kolionijų kvotos turi 
būt atliktos. Daugybė vyrų ir 
moterų įvairiose paskolos stotyse 
yra pasižadėję bonų pirkti, dau
gelis yra dalimi užsimokėjusieji. 
Sukeikite visas pastangas, kad 
tie visi per liepos mėnesį įvykdin- 
tų savo pasižadėjimus ir pilnai už
simokėtų.

Kiekvienas pirkusis boną tesu- 
randa du, tris dar nepirkusius ir 
tol juos klabina, tolei nenusi- 
pirks.

Težino kiekvienas kad Lietuva 
tokių nelaukia, kad čia būdamas 
jos neremia arba jos reikalus ko
jomis mindžioja.

Žemiau talpinamos paskolos 
skaitlinės nušviečia paskolos bu- 
jojimą ir stovį 1 liepos, š. m.- Len
telėje pažymėta kiekvienos sto
ties kvota, stoties vardas, stovis 
1 liepos ir ką stotis nuveikė per 
visą pereitą mėnesį:

10,000 Meriden 
80,000 New Britain, 
65,000 New Haven
15,0Q0 So. Manchester
5,000 Simsbury,
3,000 Stamford

20,000 Thompsonville 
15,000 Torrington 
20,000 Union City

130,000 AVaterbury ...._______
17,000 Kolonijos be stočių, Danbury, 

Derby ir kitos.
•---------------- -

m. Boston, Mass.

965 
150 

?
795

1,100 nieko
26,200 4,280
14,977
3.350

7
795

6.350 1,700
450 450

4,500 1,6Q0 
39,282 nieko

Apskričio Kvota $580,000;
Stovis 1 Liepos, $218,474.

I. New York ir New Jersey.

Apskričio Kvota 700,000; 
Stovis 1 Liepos, 154,759.

65.000 Amsterdam, N. Y. 27,300 6,500 
8,000 Albany, N. Y.

20,000 Bayonne, N. J.
250,000 Brooklyn, N. Y. 1 

(5 stotys) 
1/0,000 Binghamton, N. Y. 
10,000 Bronx, N. Y. 
10,000 Elizabeth, N. J.
5,000 Hermiker, N. Y.

10,000 Hoosick Falls,
10,000 Jersey City, N. J.
10,000 Kearney, N. J.

265 60
4.026 nieko 

30,921 4,785

Iš visų kolionijų puikiai išsis
kyrė Worcester, Mass. Ji padarė 
savo kvotą, net su 10 tūks. kaupu. 
Worcesteris matoma varosi prie 
to, kad paveržti iš Bostono jo 
kvotą, o sykiu ir garbę Naujo
sios Anglijos lietuvių centro: 
Worcesteris padarė į vieną mėne
sį tiek beveik kiek Bostonas į pu
sę metų. Beabejo Bostonas re
aguos. Worcesterio Lietuviams 
— garbė: Surinko 93,193 pasko
los.

Esama betgi kolonijų, kurios 
jau ilsisi lyg darbą atlikusios: 
Westville, UI., Cleveland, Ohio., 
Forest City, Pa., Chester, Pa., 
Athol, Mass., Brockton (Monte
llo), Mass., LoAvell, Mass., Wa- 
terbury, Conn., (streikos) ir ke
lios kitos.

Pranešdama apie visą tai, Lie
tuvos Misija tvirtai ^iki, kad pa
skolos stočių komitetai ir atskiri 
visuomenėse veikėjai be skirtumo 
partijų kaip rėmė paskolą iki šio
lei, rems ir toliau.

Visiems Lietuvos piliečiams be 
skirtumo lyties, tautystės, tiky
bos ir partijinių įsitiknimų nepri
valėtų likti be bono. Paskola 
liepos mėnesį eina senuoju būdu. 
Nuo 1 rugpjūčio už 50 dolerių 
Lietuvos boną jau reikės primo
kėti 21 centą, už 100 dolerii} bo
ną — 42 centu, 500 dolerių bo
ną — reikės primokėti $2.10. To
dėl pirkite tuoj, be primokėjimo.

Lietuvos Misija,
257 W. 71st St.,

New York, N. Y.

5,426
150

1,050 
1,400

760
1,055 
2,180

628
1,480 
nieko

210
240

1,155
200 

?
40

300
150
100

1,025 
nieko 
nieko

250
100
302
205

50,000 Cicero
10,000 Chicago Helghts

8,000 E. St. Louis, IU.
5,000 St Louis, Mo. 

10,000 Gary, Ind. 
20,000 Indiana Harbor, 
30,000 Kenosha, AVis. 
15,000 Melrose Park,. IIL 
10,000 Milwaukee, Wis. 
20,000 Rockford, IIL

8,000 Rockdate, IIL
2,000 Rhinelander, )Vis. 

20,000 Racine, AVis. 
20,000 So. Cfticago, IIL : 
10,000 Sheboygan, AVis.

8,000 St Charles, III.
10,00 Spring Valley ir ap.2,635 
10,000 Springfield, IIL
5,000Thorp, Wis.

30,000 tVaukegan, III. 
12,000 AVestville, III.
8,000 Kansas City.Kans. 1,000
8,000 Los Angeles, Cal.
5,000 Seattle, AVash.
5,000 So. Omaha, Nebr.

10,000 Sious City, Iowa 
10,000 Be stočių.

18,896
4,450
4,200
1,400
6,162

12,381 
18,090 

. 9,298
4,850

800
633
600

10,665
11,220

2
1,915

2,416
950

6,655
1,320

PAKLAUSYKIT LIETU
VOS BALSO.

Lietuva jau atsistatydinti 
pradėjo. Lietuvos Steigia- 
masai Seimas susirinko, kad 
patiekus šaliai pamatinius į- 
status. Žmones, matydami, 
kad Lietuvos priešų ginklai 
iš rankų, iškrito, pradėjo ra
miai darbų dirbti.

Su rusais jau taikomasi, 
lenkai ieško taikos.

Pirmuoju Lietuvos žmo
nių darbu yra įsteigti Lietu
voje fabrikus, kad apdirbi- 
nėti esamų šalyje žalių me
džiagą. Amerikos Lietuviai, 
kurie yra prisidėję prie 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovės, visi dalyvauja tame 
darbe, nes Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė visur fabri
kų steigime darbuojasi. A- 
liejaus dirbtuvė Kaune jau 
nuo kovo mėnesio 1-os die
nos dirba.

“Nemunas”, tai bus di
džiausias fabrikas Lietuvo
je ir tuojaus pradės dirbti. 
Prie jo įsteigimo daugiau
sia yra prisidėjus Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė.

“Nemuno” fabrikų įstei
gė akcijinė Bendrovė. Tos 
Bendrovės akcijų paėmė 
Lietuvos valdžia, Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė ir daug 
žymių Lietuvos žmonių.

Dabar šie visi atsišaukia į 
Amerikos lietuvius, kad ir 
Amerikiečiai paimtų “Ne
muno” Bendrovės akcijų.

Viena akcija kaštuoja 
$40.00, bet viena ypata gali 
pirkti nemažiau, kaip pen
kias akcijas—$200.00. Ak- 
cijininkai gaus dividendus 
ir dalinsis visu pelnu. Ak
cijos ar Lietuvoje arba A- 
merikoje pirktos — turi ly
gias tiesas.

Atsišaukime iš Lietuvos 
sakoma: “Vientaučiai! Jūs 
rūpinotės savo tėvynės la
bu per visa savo gyvenimų, 
šiandien J ums tuolabiau 
Lietuvos reikalai turi rūpė
ti. Svetimtaučiai nori pa
imti į savo rankas visų pirk- 
lyba Lietuvoje ir Lietuvos 
pramonę. Mes ginamės kiek 
galėdami. Vienok mūsų pa
jėgos, ypač piniginės, yra 
menkos.

Tat Jūs Broliai-amerikie- 
čiai stokite prie mūsų į pa
galbą!

Mes tveriame Bendrovę 
“Nemunas”! Tai bus di
džiausias fabrikas Lietuvo
je. Dedame visas pastan- - 
gas tuojaus išdirbinėti labai 
reikalingus žemdirbystei ir 
geležinkeliams padargus.

Stokite ir Jūs-amerikie- 
čiai mūsų pradėtan darban! 
Visi mes dirbdami išvien 
laimėsime tikriausia kovų. 
Pirkite “Nemuno” akcijų 
per Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę, kuri yra tikriau
sia mūsų pagelbininkė ir at- 
statytoja mūsų pramonės”.

Atsiliepkite, broliai ir se
sers į šį balsų ir prisidėkite 
prie akcijinės. Bendrovės 
“Nemunas”, inkorporuotos 
Lietuvoje. Mes, Amerikos 
Lietuviai, stoję prie “Ne
muno” Bendrovės, tuojaus 
pavarysime darbų pirmyn.

Iš to mums bus didelė 
nauda. Būdami “Nemuno” 
fabriko šėrų savininkais — 
dalinsimės pelnu, žinosime, 
kaip fabrikas eina.

Vienas šėras kaštuoja 
$40.00.

Tuojaus rašykite į Lietu
vos Atstatymo Bendrovę, 
nes jai yra pavesta pardavi
nėti šėrus Amerikoje.

Kreipkitės šiuo adresu:
Lithuanian Development 

Corporation,
294 — 8-th Avenue, 
New York, N. Y.

t i •
(Pagarsinimas)

1,100
700
602

5,8552,050
34,281
9,598

8,000 Athol 
140,000 Boston (2

45,000 Brockton
(Montello)

4,000 Baldwinsville 
15,000 Brighton 
45,000 Cambridge
2,000 E. Hampton
4,000 Greenfield
8,000 Gardner
4,000 Haverhill

45,000 Lawrence (2 :
8,000 Lewiston, Me.

10,000 Lincoln, N.
15.000 Lincoln, N.
15,000 Lowell,

5,000 W. Lynn
10,000
25,000

' 10,000
15,000
4,000

30,000 Providence, R.
5,000 Rumford, Me.

10,000 AVestfield, Mass.
100,000 AVorcester, Mass. 93,193 32,006

33,000 Be stočių.

st)

st)

H. 
H.

Manchester 
Norwood 
Northampton 
Nashua, N. H. 
Pittsfield

i.

550
4,050

13,772
100

1,020
2,200
1,205
8,371
2,195
1,950
1,950
5,996

925
5,435
8,363
2,185
3,956
1,750
9,095
1,650
4,584

IV. Philadelphia, Pa.

nieko
4,206 
nieko

nieko
3,250
4,488

100
600
50

485
700
850
250
250 

nieko
925

2,175
678
670

2,596
1,500
2,180
1,650

35

Apskričio Kvota $400,000;
Stovis 1 Liepos, 75,394.

Lietuvos Misijos Ofise pavie
niai išpirko $31,373.

rasime

39
37
25

14
12
10

nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš.

7% nuoš.

150,000 Baltimore (3 st.)45,808 14,720
10,000 S. Bethlehem 100 nieko
20,090 Chester 3,100 nieko

5,000 Easton
100,000 Philadelphia )

350 350

70,000 Richmond
) 
)

21,826 7,756

20,000 Sheridan 2.060 545
10,000 Trenton, N. J.
15,000 Be stočių.

2,150 1,000

V. Shenandoah, Pa.

Apskričio Kvota $400,000; 
Stovis 1 Liepos, $29,890.

15,000 Bentleyville
15,000 Frackville

5,000 Freeland
20,000 Girardville
20,000 Gilberton

7,000 Hazelton, Pa.
3,000 Kaufman

30,000 Mt. Carinei
50,000 New Philadelphia 4.305
80,000 Mahanoy City
60,000 Minersville

5,000 Reading
100,000 Shenandoah,
30,000 St. Clair

5,000 Shamokin
5,000 Tamaųua

50,000 Kolonijos be stočių kaip 
Pottsville, ir kitos.

VI. Pittsburgh, Pa.

5,000 Ambridge
25,000 Donorą

Cambola (?)
30,000 Duųuesne
50,000 Homestead

170,000 Pittsburgh (2
100,000 Daugelis kolonijų be stočių.

Suglaudus skaitlines, 
kad iki 1 liepos, į Valstybės ka
są (per Lietuvos Misiją įplaukė 
1,158,949. Imant domon dalinai 
įsimokėjusius ir pasižadėjusius, ta 
suma bus daug didesnė.

Pažvelgus į paskolos apskričių 
darbuotę ir palyginus jų rezulta
tus, rasime, kad devyni paskolos 
apskričiai, sulig atliktojo savo 
paskirtos kvotos darbo stovi taip: 

Chicago, III.
Boston, Mass.
AVaterbury, Conn.
New York ir New Jersey 22 
Philadelphia, Pa.

- Cleveland, Ohio. 
AVilkes Barre, Pa. 
Shenandoah, Pa.
Pažvelgus į atskiras stotis, ku

rių priskaitoma 150, pastebime vi
sų kolionijų subruzdimą. Darbš
tumu per pereitą menesį pasižy
mėjo^ ypač Amsterdam, N. Y., 
Keamey ir Harrison, N. J., New- 
ark, N. J., Rochester, N. Y., An- 
sonia, Conn., Hartferd, Conn., 
New Britain, Conn., Brighton, 
Mass., Cambridge, Mass., Man
chester, N. H., Nashua, N. H., 
Providence, R. I., Rumford, Me., 
Worcester, Mass., Baltimore, M. 
D., Mt. CarmeL Pa., Homestead, 
Pa., Braddock, Pa., Detroit, 
Mich., Chicago, III., Cicero, IIL 
ir kitos.

PROVIDENCE, R. I.
Per ilgus metus šios kolonijos 

lietuviai prigulinėjo prie lenkų 
parapijos. Prieš tūlą laiką gavo
me lietuvį kun. Vaitonį. Bet ne
ilgai tęsėsi tas džiaugsmas. Kun. 
Vaitonis, šiaip jau bedvasis žmo
gus, negarbingai kaž^kur dingo. 
Bostono angliški laikraščiai skel
bė, kad kur ten apie Chicagą jis 
buvęs suareštuotas.

Ši vieta gera, lietuviams yra 
pakyrėjęs lenkij jungas ir su di
džiausiu džiaugsmu pasitikti} ge
rą lietuvį kunigą.

Parapijonas.

2,446
I, 420

11,400
II, 50

I, 205
275
653
645

II. 00
1,490

7
2,752

180 
nieko

653 
nieko
200

1,490 
nikeo 
2,052

1,000
500
100

1,925
6,698

st.) 13,453

KABUTĖS (FOBS)

nieko 
nieko

410
2,768
2,403

Su Fotografija pirmo Lietuvos Pre
zidento Antano Smetonos. Kabutės 
yra padirbtos “Silver oxide”, juo
dos drūtos skūros diržukas. Prezi
dento fotografija yra dailiai išdirbta 
spalvose “Hand Colored”.

Atsiųskite 65c. Post Money Or
derį, o aplankysite vieną kabutę. Jei 
nepatiks, atsiųskit atgal kabutę, o pi
nigus sugrąžinsim.

Taipo-gi reikalaujame agentų ar 
pardavėjų.

JOSEPH J. KIZIS,
Lock Box 295, Bentleyville, Pa.

VII. Wilkes Barre, Pa.

Apskričio Kvota $500,000;
Stovis 1 Liepos, $49,424.

25,000 Be Stočių, Plalns Ir kitos.

7,000 Braddock 6,875 2,010
15,000 Duryea 3,050 950
20,000 Forest City ? ?

5,000 E. Vandergrift 1,965 950
45,000 Edwarsville 5,657 1,797

(Kingston)
200,000 Miners Mills 4,426 120
75,000 Plymouth 1,786 840
55,000 Sugar Notch 1,450 145

100,000 Scranton (3 st.) 6,110 3,478
85,000 Pittston 8,207 1,815

8,000 Wanamie 1,750 400
70,000 AVllkes Barre 8,149 1,000

Vm. Cleveland, Ohio.
. 1,210 150

6,680 1,535
7,700 1,150 
2,000 690
1,945 140

1.350 145
5,380) 

)4365
6.155) 
2,752 

501
2,195
2,180 
2,774

28,200 4,695 
5,300 1,850 

550 200
10,685 3,035 

10,080 Schenectady, N. Y. 2,700
5,000 AVatervllet, N. Y. 450 
8,000 Utica. N. Y. 1,540

10,000 Be' stočių.

Apskričio Kvota $400,000; 
Stovis 1 Liepos, $50,480.

15,000 Harri8on, N. J. 
10,000 Long Island.
2,000 Linden, N. J.

10,000 Maspeth, L. I.
20,000 N’ew York City, 
12,000 Niagara Falls, 
75,000 Newark, N. J.

7,000 Paterson, N. J. 
3,000 Passaic, N. J.

45,000 Rochester, N. Y.

H. Waterbury, Conn.

150
450
700
450 

1,170

830
160
100

Apskričio Kvota $540,000;
Stovis Liepos 1 d., $135,758.

30,000 Ansonia
50,000 Bridgeport
10,000 Bristol
70,000 Hartford

7.850 3.000
6,876 1.000

550 nieko
- 23,478 2.335

20,000 Akron
90,000 Cleveland
15,000 Columbus
25,000 Dayton
80,000 Detroit
60,000 Grand Rapids
10,000 Youngstovn

100,000 Be stočių: Cincinnati, Toledo 
ir kitos.

1,135
23,485

300
1,785

18,240
5,485

100

1,400
2,670

LIETUVIAI! AR JŪS JAU ŽINOTE?
Kad

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 NUOŠIMTĮ

1,020 
nieko i 
nieko

350
5,636
1,295

50

IX. Chicago, UI. ir visi VakaraL

Apskričio Kvota/$1,000,000;
Stovis 1 Liepos, $389,344.

1,075 490
2,350 nieko

258,124 32,185

3,000 Aurora
3,000 Beloit, Wis. /1 

630,000 Chicago, III.
(Bendrai)

155,000 Bridgeport, (2
160,000 Town of Lake
90,00 18-tos Ir Union Avė. * 
80.000 W. Side
35,000 North Side
60.000 Brighton Par)c
40,000 Roseland
10,000 West Pnllman

st)

Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 
Mokėti?

Ar Jūs Jau Žinote, Kad Centralis Bankas ir Dabar Yra 
Pirmutis iš Visų Kitų Bankų, Kuris nuo Augusto 

Pirmos Dienos, 1920

MOKĖS 6-TIĮ NUOŠIMTĮ?
Ar Jūsų Vietiniai Bankai Duoda Tiek? Jeigu Ne, Tad 

Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti?

KTSKm CESSmUAAS LIETUVIŲ
BANKAN IR GAUSITE!

v—.

\

SO. BOSTON, MASS.

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę”, 
“Kariškių Žodį”, “Vieny
bę”, “Tautą”, “Darbinin
ką” lir k. Ui 50c. gausi 10 
ekz. Išsirašyk.



i

VIETINĖS ŽINIOS.
KUN. KEMEŠIO ATSILANKY

MAS.

'LDS. dvasiškas vadovas 'gerb. 
kun. F. Kemėšis, Detroito, šv. 
Jurgio par. klebonas, atvyko Bos
tonan utarninko rytą. Aplankęs 
“Darbininką” viešėjo pas gerb. 
kleboną kun. Urbonavičių. Iš ry
to atvažiavusis savo automobiliu 
kun. Švagždi^ iš Montello išsivežė 
kun. Kemešį. Apie savaitę laiko 
pasisvečiavęs gerb. kun. Kemėšis 
grįš Detroitan. x

BRIGHTON, MASS.
Šv. Vincento vyrų ir moterų 

dr-stė savo pusmetiniame sūsirin- 
knme gavo atsišaukimą nuo strei- 
kierių darbininkų iš Waterbury, 
Conn. Tapo priimtas.
Iš kasos dr-ja aukavo . w .$15.00 
Sukolektuota laike mitingo 11.00 
Per susirinkimą LDS. 22 kp. 10.25 
Per susirink. LDLD. 166 kp. 12.25 
Streik. Fondo Brigtono ....40.00

Viso ............$88.50
B. Ajauskas.

WATERBURY, CONN. 
Streiko Krizis Praėjo.

Per tris pastarąsias savaites, 
kada streikieriams buvo užginta 
laikyti susirinkimai, kada bose
liai ir kiti kompanijų agentai 
landžiojo po darbininkų namus ir 
visokiais būdais viliojo darbinin
kus prie streiklaužiavimo. Kada 
kompanijų agentai per spaudą ir 
gyvu žodžiu skleidė visokius me
lus ir gązdinimus. Kada nuo gat
vių varinėjo darbininkus, buvo 
užgintas visokis pikiet avimas — 
išrodė kad streikas gali būti su
laužytas. Bet dabar streiko kri- 
zis jau praėjo.

Liepos 8 d. policija leido lai
kyti susirinkimus su sąlygomis:

1. Kad streikieriai balsuotų 
klausimą, grįžti ar negrįžti į darr 
bą.

2. Kad streiko vedėjai susirin
kusiems paaiškintų, kad kompa
nijos nieko neduoda, o nieko ne
kalbėtų už streiko tęsimą.

Susirinkimai įvyko ir ve kokios 
jų pasekmės:

Italii skyrius N. E. "W. Ass., 2 
balsai kad grįžti, o visi kiti kad 
tęsti streiką iki laimėjimo.

Italų skyrius A. F. of L. vien
balsiai — negrįžti.

Lietuvių skyrius N. E. W. Ass. 
vienbalsiai — negrįžti.

Rusų skyrius A. F. of L. vien
balsiai — negrįžti.

Rusų skyrius N. E. W.' Ass. 
vienbalsiai — negrįžti.

Amerikonų skyrius I. A. M. — 
22 bl. grįžti, visi kiti negrįžti.

Šią savaitę streikierių eilės pa
didėjo. Prie streikierių prisidė
jo tūlas skaiičus darbininkų ku
rie iki šiam laikui dirbo. Šitie 
balsavimai pastatė prie gėdos, 
stulpo kompanijų agentus kurie 
nuolatos^pasakojo kad esą darbi
ninkai nenori streikuoti, kad juos 
į darbą neleidžia tik streiko va
dovai.

Str. Presos Komisija.

WATERBURY, CT*
Liepos 11 d. buvo vyčių susi

rinkimas, kurį, atidarė pirm, p-lė 
Černiauskaitė. Prisirašė naujų 
narių 4. Gerb. kun. Bakšys per
sikėlė į mūsų kuopą. Buvo skai
tytas pasveiknimo laiškas iš Lie
tuvos nuo Danaičio. Kelionę tu
rėjęs laimingą ir Lietuvoje esą 
puiku.
■r Vytis.

A

Liepos 16 d. pčtnyčios vakare 
7:30 vai. vakare bus susirinki
mas Pilnųjų Blaivininkų 49 
pos.

NEMOKĖJO PAMELUOTI.

Keleivis num. 28 skelbia: 
“KAUNE SUIMTA 40 
Jų tarpe esąs Ramanauskutis 
Kaupas”. Matyt keleivininkai 
sai išgvero, kad'nemoka meluoti. 
Juk šitokiam gandui netikės 
tamsiausias “Keleivio” 
jas. Juk “K.” skaitytojai žino, 
kad Lietuvos vyriausybė yra“kle- 
rikališka ir buržujinė”. O “ 
manauskutis” (Romanas) ir 
pas taip-gi yra klerikalai ir 
žujai. Gi var 
kirs. Tikras 
ti tas, kas šitam gandui krislą 
sybės priduotų.

Nuterioti draugai ir jų talki
ninkai keleivininkai prieš keletą 
mėnesių' bandė ergelių 
skelbdami, būk L. P. B-vė 
neišsiuntus Dabar kuomet šimtai 
laiškų, reiškiančių giliausią padė
ką už baksus, pasiekė Ameriką, 
tai dabar griebėsi kitokių priemo
nių, bet šiuo kartu baisiai nevy
kusiai.

sukelti
baksų

Saldžiausios širdies Viešp. 
Draugijos Valdybos Adresai.

\ ——
Pirmininkas —A. Kmitas,

284 5-th St, So. Boston, Mass. 
ViCE-PntMiNiNKAS — 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. 
Kasierivs — S. Gižius,

377 Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — F. Lukoševičius,

405 7-th St, So. Boston, Mass.
Susirinkimus laiko pirmų nedėldienj 

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

Šv. Jono Evangelisto_ Pašaipūnės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.

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

Vice-Pirmintnkas — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., So. Boston, Mass. 

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

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

Ka8iebil’s — Andrius Naudžiūnas.
16 Vinfield St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

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

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 $L50.

PARSIDUODA

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

Boston, Mass.

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

Vice-Pirmininkas — M. Zarkauskas, 
x 128 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

Mass.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGy IR POPIERIŲ
“Darbininko” Knygyne ga

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

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvų ir į ^d- 
tas šalis.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

MONTREAL, CANADA. 
Pranešimas.

Man pagyvenus Montreal’io mieste 
teko užrašyti nekurlems šėrus dėl Lie
tuvių Prekybos Bendrovės. Bet buvo 
tokių kurie norėjo, bet negalėjo tuo- 
ml 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. Vakiiius. f

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

ANTANAS STELINGIS,
W. 7-th St., So. Bdšton, Mass. 

» (Ant trečių lubų)•-------------
ANT PARDAVIMO 

S NAMAS.
ir Skiepas Cementuotas, 

tvarkoje. Parsiduos 
gyvena ant vietosT 

tuojaus.
St., So. Boston, Mass.

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

rytais. , x
ST. RAČKAUSKAS,

117 Granite St, Room 8, So. Boston.

REIKALINGAS
vargonininkas. Gerai butų, kad 

ir zakrastijonu. Atsišau- 
kitte tuojaus.

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

Elizabeth, N. J.

Paieškau sūnaus Barnasiaus 
Andriuškevičiaus iš Lietuvos 

miestelio. Girdėjau, 
kad jis randasi Amerikoje. Jis 
pats ar kas kitas uraneškite šiuo 
adresu, nes turiu svarbių reikalų. 

Juozas Andriuškevičius, 
108 Bowen St., iŠ. Boston, Mass. 

(79-81)

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo v&landoa:
Nuo2 Iki3 popiet. N«o 7 Ikf8 vakar*

509 W KOADWATCor. ST SO. BOSTON. 
Tai 502 S. B.

Adolfas Dzimidaviče I Gavau laiš
kus nuo tavo motinos ir sesers Vin- 
čfentos kurios nekantriai paieško ta
vęs; nes tu nuo dienos išvažiavimo ne
rašei. — Ar nelaimė patiko, arba tur
tuoliu esi, atsiliepk į savo gimdytoją, 
arba jei kas žinote praneškit man. 
Aukštas, šviesiais plaukais, mėgo kal
bėt polskai. Girdėjau kad yra barz
daskučiu. Motina Barbora gyvena 
Kražiuose.

x R. N. BARSIS,
611 Lincoln Avė., Roekford, III.

PAIEŠKOJIMAI IR

Paieškau brolio Petro Grinciaus, pa^ 
eina iš Lygutao miesto, Šiaulių apskri
čio, Kauno rėd. ir pusbrolių Stasio ir 
Kazimiero Mikšių iš Lygumų vals
čiaus, Išdagiečių kaimo, Šiaulių aps
kričio, Kauno rėd. Petras Grindus 
pirmiaus gyveno Baltimore, Md., Mik
šiai Philadelphia, Pa., dabar nežinau 
kur. Jie patįs ar kas žinote apie juos 
malonėkite pranešti šiuo adresu:

DARATA GRINCIUTE-BRILIENE, 
197 New York Avė., Newark, N. J.

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

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

J. E. GRANE,
Sumner St, Dorchester, 

TeL Colunębia 9161-M.

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 
kiu i juos. Paklauskite jų, kodėl ne
sirūpina savo tikra motina. Aš gyve
nu pas žentų šarkiškiuose, Subačiaus 
paSt., Panevėžio apskr. LITHUANIA. 
laiškelio, t kų jie turėjo pavirsti, kad 
motinos neatsimena varge sušelpti. 
Kas juos žino praneškite, kad aš jų 
motina Gražienė esu gyva ir atsišau-
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Ieškau dėdės Kazimiero Jarošuno ir 
tetos Onos. Patys arba juos žinantie
ji teatsiliepia adresu: Stasys Janaus- 
kas, Subačius, Panevėžio apskr. LITH
UANIA.

DETROIT MIGHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie-~ 
tuviams Stubų, Farmų ir Lotų.

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

M. CURLANIS,

PINIGĮI SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siunčiu pinigus į Lietuvą .pagal žemiausį dienos kursą -su pil

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

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

r

STEBĖTINAI PUIKI PROGA
VISIEMS LIETUVIAMS SUGRĮŽTI SAVO TĖVYNĖN

VELTUI!
Ant gerų Amerikoniškų tavorinlų laivų; kelionė trumpa: už

ima tik nu» 10 Iki 12 dieną; valgis kogerlausis; užlaikymas— 
lovos ir visa kas—sanitariškai; pareigos—prižiūrėti raguotus gy
vulius. •

REIKALINGA 100 VYRŲ KAS SAVAITS!
Laivai išplaukia iš Bostono į Xntwerp’ą kasdien.
Kas tik gyvas ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia proga— 

sukruskite.
Su užklausimais reikale smulkmenų, kreipkitės į —

* CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ 
BANKO INFORMACIJŲ BIURĄ,

32-34 Cros»JStreet, Boston, Mass. 
Skyrius: 366 W. Broadtoay, So. Boston, Mass;

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

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

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ

KAS RADOTE?
Birželio 27 d. LDS. išvažiavime 

Worcester, Mass. pametėm dfunų 
pluoštą ir girdėjom, kad koks 
ten vyras radęs. Tad maoniai 
prašome sugrąžinti Worcesterio 
vargonininkui A. Visminui 23 
Marion Avė., Worcester, Mass.

Aš Jonas Stalilionis ieškau Juoza
po Lamaičio. Girdėjau, kad gyvena 
ant farmų apie New Yorkų. Malonė
kite atsišaukti šiuo adresu:

JONAS STALILIONIS, 
1592 Ė. 31st St, Cleveland, Ohio.

Ieškau brolio Jono ir seserų Juzės, 
Paulinkos ir Elzbietos Pakaušių, Su
valkų gub., Seinų pav., Leipalingio vai. 
ir parap., Abarauskų sodžiaus. Jei 
gyvi esat, prašau atsišauki arba gimi
nės pranešk!t man šiuo adresu: 

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

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

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

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.

tu-

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

URšUL® DIRGINCIENfi, 
416 Lorimer St., Brodklyn, N. Y.

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

FR. TUKIS,
175 Ames St, Montello, Mass.

Paieškau 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).

Paieškas 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 Vo6vilienė 
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.

Leopaldas Stangenbergas gimęs Su
valkų rėd., Mariampolės apskr., Luns- 
ko vai., Makalių kaime. Išvažiavo iš 
Lietuvos 1912 m. Paskutiniu laiku' 
gyveno Cleveland. Ohio. Atsišauk į 
Lietuvą. Baisogalės Stotis, Viršinin
kui Stangenbergui, LITHUANIA.

Jonis Duchovič. kadaisiai gyvenęs 
133 Marin St, Philadelphia, Pa. No
riu sužinoti ar jis gyvas ar mirė. Mel
džiu atsišaukti. -—

S. CIBULSKIS,
206 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

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

Ieškau brolio Andrio Rulevičiaus, 
kilęs iš Vilniaus rėd., Trakų apskr., 
SlemelišMų miestelio. Adresas: Jur
gis Rulevičia, D. L. K. Keistučio pul
kas 7-ta kp. LITHUANIA.

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

Ieškau pusbrolio Kleofo Sadulos. 
Gyveno Lewistone, Me. Prašau atsi
liepti ir užrašyti ant pusmečio Ame
rikos “Darbininką”. Esu vyresnysis 
puskarininkas 1-mas atsargos batalio
nas. Adresas: Algirdas Sadula, Ma
riampolės apskr., Kvietiikių valsčiaus, 
Kumelionių kaimo. LITHUANIA.
------------~------------------------------

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

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

Ieškau sūnaus Prano Gvildžio. 
Gyveno New Havene, Ct. Žinan
tieji jį praneškite jam apie mano 
atsišaukimą.-Mano adresas: Mag- 
delena Gvildienė, Raseinių apskr., 
Skirsnemunės par., Baužių k. 
LITHUANIA.

Ieškau dėdės Betfedikto Girliaus iš 
Gailiunų k., Kauno apskr., Adresas.: 
Karo valdininkas St. Barkauskas. Vei
kiančioji Armija, 2 pešt. D. L. K. A. 
pulkas. LITHUANIA.

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

DIDŽIAUSIAS IŠPARD AVI 
MAS NAMINIO RA

KANDU IR n.

pirkti pigiai rakandus ir kitus 
naminius daiktus pas 

M. 0LIM & CO.
388 Broadway, So. Boston, Mass. 

TeL Conn.
Mes dar neišpardavėme visų, 

bet norime kogreieiausia parduo
ti.

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

Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

, Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
klį Broadvtay, So. Boston, Mass.

TEL’S S. B 441 ir 2334
V 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.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisų po No. 

451 Bboadwat, So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos:

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
” 1:30—6 ir 6:30-9 P. M.

T et. S. B. 1771

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

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

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. RETLLY 

i )469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

■ Valandos Nedėliomis
Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
Oi 8 vai. vakare iki 4 vai. voko.

7

Tai So Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D
G*An* lusikaiisti ir UtttviuM 

Ofiso valandos:
Ryt ūš iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston.

Ben Phon* DlcktaMO 3B85 M.

Dr. Ignotas Stankus
12ieS.^adSL,PHaUpUa,Pa.

Lietuvis Daktaru ir Chirurgai.
O6m> Valanda^ 

Naa9 rito iki SpepMa 
Vakarai*, Kotverga naofikiSP.M.

UŽSISAKYKITE.
Kadangi daug važiuoja į Lietuvą 

ir sunku yra gauti vietą ant laivą, 
tai mes išantato užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar gausite 
vietų ant šių laivą:
LIEPOS 8 d. “Adriatic" <M 5 vyrų 
LIEPOS 17 d. “Lapland” dėl 5 vyrų 

i I RUGPJ. 14 d. “Mongolla" dėl 10 vyrų 
i...........................—■*----------------

u
RUGPJ. 14 d. “Imperator* dėl 10 vyrą 

| RŪGS. 1 d. “Royal George” dėl 5 vyt.
Tie vis plaukia į Hamburgą. Norin

tieji važiuoti per Frantiją gali gauti 
vietos bile kada.

Siųsdami užsakymus prislųsklte ant 
rankos $20.00.

i Lietuvių Prekįbos 
Į Bendrovė,

414 Broa4way, Bostm ST, Mmu




