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Tikros žinios apie Vilnių
Lietuvos Atstovybė yra gavusi šiandien liepos 19 d. 

kiek pavėlintą iš Kauno kablegramą, kursai buvo Eltos 
pasiųstas Liepos 17 d. 3 vai. po piet:

“Šįryt sugrįžo Kaunan taikos Delegacija. Mūsų ka
riuomenė vakar inėjo viena vakarop Vilnimi. Vievio Ne- 
menčino ruožte nuginkluota pakrikusi lenkų kariuomenė. 
Pietų link Maišiogalos nuginkluota visa lenkų brigada. 
Šiandien mūsų delegacija tariasi Vilniuje su rusų kariuo
menės vadais Vilniuje rusų okupuotai Lietuvos teritori
jai parimti.”

______________________ ’

Kitsai kablegramas nuo Balučio iš Kauno pasiųstas 
Liepos 18 d. šiaip skamba:

“Prieš paimant Vilnių Landvarave turėjom smarkią 
kovą su lenkais. Yra nukautų, sužeistų abiejose pusėse. 
Internavome ties Vilnium apie du tūkstančiu lenkų ka
reivių, apie dešimts karininkų, keturias batarejas, kelias 
dešimts kulkosvaidžių ir kitos karo medžiagos. Mūsiškiai 
apsupę visas Vilniaus apylinkes. Vakar dėl Vilniaus at
vadavimo didelė demonstracija Kaune. Mūsų kariuome
nė paėmė Druskininkus, Merkinę, Varėną, Marcinkonis, 
Valkininkus. Pietų link Vilniaus inėjome Sorok Tata- 
rai.

“Dvinsko ruožte mūsų dalis stumiasi priekin Vydži-u 
link”.

VILNIUS IL BONAI.

Aušros Vartų Panelės Srč. Paveikslas Vilniuje, 
didžiausia Lietuovs šventykla.

KETVERGAS, LIEPOS 22 D., 1920.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaii 

ir subatomis 
Metams 14.00
Bostone ir apylinkėj m. 15.00 
Užrubežyj metams 15.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTU

Lietuvos Misija ir Atstovybė Amerikoje sveikina vi
sus Lietuvos Piliečius Amerikoje su mūsų sostinės Vil
niaus ir kitų lenkų okupuotų Lietuvos dalių atvadavimu 
ir pataria visoms kitoms lietuvių organizacijoms apvaik- 
štinėti iškilmėmis tą laimėjimą, o drauge ir išnešti tam 
tikrus nutarimus delei Suvienytų Valstijų valdžios pripa
žinimo Lietuvos respublikos.

BOLŠEVIKŲ ATSAKYMAS.

Londono laikraštis London 
Times skelbia bolševikų atsa
kymą į Anglijos vyriausybės 
alijantų vardu pasiūlymą bol
ševikams tarpininkauti tarp 
Sovietų vyriausybės ir lenkų 
Sovietų vyriausybė pasiūlymą 
atmetė. Maskvos valdžia sa
ko, kad Anglija nėra bešališ
ka. Nepritaria sumanytajai 
konferencijai Londone, kur 
būtų šaukti ir Baltiškų valsty
bių atstovai. Sovietų valdžia 
sako, kad Rusija jau padarius 
taiką su tomis valstybėmis.

Kai dėl pertraukimo karo su 
lenkais, tai proponuojamoji 
demarkacinė linija esanti ne
teisinga Lenkijai. Bolševikai 
sutinką patogesnius lenkams 
rubežius nustatyti, jei Lenki
ja prašys taikos tiesiog.

Vileišis.

BOLŠEVIKAI VILNIUJE 
PAGROBĖ AMERIKOS 

“BINSUS”.
Waršava, liepos 19. — Kai 

bolševikai paėmė Vilnių, tai 
jiems teko septyni vagonai 
Suv. Valstijų pupų. Geležin
keliai buvo užimti gabenimu 
pabėgėlių, tai pupos negalėjo 
būt laiku išgabentos. (Kadan
gi išsiaiškino, kad Lietuvos 
armija paėmė Vilnių, tai gal 
būt ir tie “binsai” jai teko).

KIEK ANGLIJAI ATSĖJO.
Nuo karo pertraukimo lapkr. 

18, 1918 m. iki kovo 31 d. š. 
m. Anglijos karinės operacijos 
Rusijoj atsėjo $279.500.000.

KARĖS STOVIS.

DO WARSZAWY.

Varsa va, liepos 17. — Tūk
stančiai pabėgėlių, bėgančių 
iš bolševikų-lenkų fronto ren
kasi į geležinkelių stotis ir no
ri važiouti “do Warszawy”. 
Lenkai persigandę kudlotų, 
barzduotų bolševikų, bėga iš 
visų žemių, kur lenkų kariuo
menė negali atsilaikyti.

Yra aprokuota, jogi per kele
tą dienų Lietuviškos Brastos 
apygardoj atsiradę daugiau, 
kaip 200.000 pabėgėlių.

Pabėgėlių yra bėgančių iš 
vietų, kur šiltinės siautė. Len
kijos vyriausybė paskyrė Ame
rikos Medikalio korpuso pulk. 
Harrv L. Gilchrist rūpintis pa
bėgėliais. Šeši maudymo ir di- 
zinfektavimo traukiniai išva
žiavo į Lietuvišką Brastą ir pa
bėgėliai bus kašerijami, kad 
neužkrėstų visos Lenkijos šil
tinėmis.

Lenkų vokiečių parubežyje 
Lenkijos valdžia paskelbė ka
ro stovį. Buvę susekta veiki
mas prieš Lenkijos valdžią. 
Buvę mėtoma plakatų su už- 
vardijimais “Lenkija su
smuks”.

KARAS KETURIUOSE 
ŠONUOSE.

Turkijos valstybės dabar 
karas eina keturiuose frontuo
se. Anatolijoj turkai kertasi 
su graikais, Syrijoj karalius 
Feisal su arabais stoja prieš 
francūzus, Trakijoj turkai su
kilo prieš graikus, o Armeni- 
jon brianjasi Rusijos bolševi
kų kariuomenė.

Turkijos sostinę saugoja 
Anglijos kariniai laivai.

Revelin, Estonijos uostan, 
atplaukė Anglijos karinis lai
vas, kurs veš Rusijos delega
cijų Londonan. Delegacija ves 
derybas su vakarinės Europos 
valstybėmis.

Rusijos delegacija atvyko 
Rygon daryti taikos su Latvi
ja. Delegacijai pirmininkau
ja Adolf Joffe.

i

Belą Kun, buvusis Vengri
jos komunistę vadas, išvažia-

VILNIUS.

GINČAI NEPASIBAIGIA.Darbininkų reikalai.
NELAIMĖ KASYKLOJ.

Pittsburg. — Renton kasyk
loj atsitiko sprogimas. Užgriu
vo 9 angliakasius. Gyvasties 
gelbėtojai smarkiai veikė, kad 
išgelbėti užgriovusiuosius. Bet 
atkasė tik vieną ir tas buvo 
negyvas. Todėl nėra vilties 
kitus gyvais rasti.

KETVIRTOJI PARTIJA.
Cliicagoj tveriasi nauja poli 

tiška partija, kuri vadinsis 
Liberal Partv. Tos partijos 
vadai kviečia senatorių La 
Follette būti kandidatu į pre
zidentus nuo jų partijos. Ka
dangi Farmer-Labor Party 
vadinama trečioji partija, lai 
Eibe-ai jau bus ketvirtoji.

Farmer-Labor partijos kan
didatas Christensen pasakė, 
kad ta partija ves koplačiausią 
agitaciją po visas valstijas, iv- 
su laiku, visokiose vietose (a 
nation-wide twenty-four-hour 
day, seven-day vreek, 
hall, street comer, and 
porch campaign.).

PRIMINIMAS.

PAKĖLĖ ALGAS.
Val-Chicago. — Suvienytų 

stijų Geležinkelių Darbo Ko
mitetas nutarė pakelti darbi
ni nkų algas. Palies 1.800.000 
darbininkų. Tas pakėlimas at- 
seis $600.000.000 per metus. 
Bet pakėlė tik 60 nuoš. to, ko 
darbininkai reikalavo. Dabar 
darbininkų atstovai pienuoja 
ar priimti ar atmesti ir šauk
ti darbininkus didžiausin strei
kam Turbūt bus leista refe-

«

rendumas per darbininkus.

Nesusipratimai tarp Lenki
jos ir Čeko-Slovakijos dėl Te- 
šeno nesibaigia. Buvo many
ta, kad Belgijos karalius pa
tarpininkaus. Bet jo tarpinin- 
kystė atmesta. Dabar alijan- 
tij ambasadoriai Paryžiuje 
bandysią tą klausimą išrišti. 
Tešene lenkij esą 180.000, o če
kų 115.000. Bet čekai rokuo- 
ja, kad tas kraštas būtinai rei
kalingas jų ekonominiems rei
kalams.

KIEK SUAREŠTUOTA.
Nuo sausio 16 d. š. m., kada 

inėjo galion blaivybės įstaty
mas Suv. Valstijose, už to į- 
statymo laužymą ikšiol suareš
tuota 50.000 žmonių. Reiškia 
vienas iš 2.000 žmoniij Suv. 
Valstijose buvo suareštuotų už 
blaivybės įstatymo laužymą.

KĮLA PRIEŠ FRANCUZUS.
Syrijoj, kuri yra Francijos 

globoj, kįla judėjimas. Emir 
Freisul reikalauja to krašto. 
Jisai gali sukelti syriečius nu
mesti francflzų globą. Freisal 
yra Syrijos karalius.

Ravelio banke Rusijos vy
riausybė depozitavo daugybes 
aukso. Paskutiniu kartu iš 
Maskvos atgabenta 25.000.000 
rublių. Auksas bus gabentas

Anglijos karaliaus palociaus * Londonan už gautas iš Angli-

town 
front

Liepos 25 d. š. m. bus L. D. 
S. 43 kp. piknikas ant Shutzen 
Parko Ansonia, Conn.

Visi viršminėtos kuopos na
riai apsiėmę dirbti nepamirš
kite pribūti ant laiko. Taip-gi 
ir muzikantai. Beto kviečia
me visus vietos ir apylinkės 
darbininkus ir darbininkes ko- 
skaitlingiausia atsilankyti, kur 
tnrėste progą praleisti laiką 
linksmai.

Kelrodis: Nuo Main gatvės 
paimkite gatvekarį Wokolee 
Avė. ir veži iki galui. Paskui

I

darbininkai sustreikavo. Ka
raliaus nėra namie. Reikala
vimai buvo įteikti karaliaus 
vietininkui. ,

jos prekes.
t

Austrija padarė sutartį su 
Rusija reikale apsimainymo 
nelaisviais.

ATKELIAVO PARYŽIUN 
Iš SIBERIJOS.

Paryžius. — Keturi nariai 
Amerikos Raud. Kryžiaus Ko
misijos Siberijoje, kurie nese
nai apleido tą šalį su Ameri
kos kareiviais, atkeliavo j Pa
ryžių iš Vladivostoko per Suez 
Canal. Nariai yra Dr. Charles 
E. Porsek iš Minnesoto; Mar- 
garet Flick iš Baltimore, Md.; 
Eva Lawrenee iš IValipeton, 
N. Dakota; ir Varrie Picket iš 
Carson City, Nevada.

Franci jos maršalas. Joffre

Los Angeles, liepos 19. — 
Buvo jausts žemės sudrebėji- 

Nuostolių nebuvo.mas.

Baltimore, Md. — Policistas 
Lovett eidamas per parką pa- 
tėmijo savo pačią sėdint su 
svetimu vyru ir besibučiuo
jant. Policistas pačią ir sve
timoteriautoją suareštavo. A- 
bu užsimokėjo po $5 ir kaštus.

ADRESUODAMI laiškus 
ar pdkietus Lietuvon ir no
rėdami, kad nueitų, teisin
gai parašykite žodį LITH-

HM

Paskutinieji įvykiai Lie
tuvoje pripildė mūsų visų 
širdis džiaugsminga viltimi. 
Lenkų imperializmas su
gniužo. Taika tarp Demo
kratinės Lietuvos Respubli
kos ir Rusijos Sovietų pasi
rašyta 12 Liepos. Teisėtas 
Lietuvių reikalavimas dėl 
Vilniaus ir Gardino paten
kintas. Lietuvos kariuome
nės pulkai vydami pakriku
sius lenkus žengia į Senąjį 
Vilnių. Lietuvos didmiestį. 
Veltui lenkai kasė mums 
duobę—patys įgriuvo. Vel
tui stengėsi, eikvodami mi- 
lionus, per pasaulinę spau
dą teisybę uždengti. Tiesa 
buvo mūsų pusėje, mūsų pu
sėje ir laimėjimas. Lietuvos 
užrubežinė politika sutinka 
pilną pritarimą Aliantų. 
Akyvaizdoje šių išimtinos 
svarbos faktų ir mes būdami 
čia Amerikoje, už jūrių, ma
rių negalime likti vien pa
tenkintų žiūrėtojų rolėje. 
Ne delnų plojimais ir šauk
smais “Valio” turime pasi
rodyti: nlojimų ir šauksmų 
Lietuvai nereikia. Reikia 
nuritinti pradėtąjį darbo 
kalną, kad visa Lietuva pa
justų : reikia prie šios links
mos progos visiems be išim
ties po vieną Laisvės boną 
nusipirkti, o tie kur dar ne
pirko ir kažko dar laukia— 
užsykį bent du bonu privalo 
įgyti. Tai ir visam pasko
los darbui būtų galas. Taip 
tat privalome pasielgti, jei 
nenorime vėjavaikio vardą 
įgyti, bet vardą rimto Lie
tuvos statytojo — darbinin
ko.

Tokioje šalvie kaip Ame
rika su plačiausiai išvystyta 
industrija visur vartojamas 
tikslingas darbo padalini
mas. Tas principas tinka ir 
yra vartojamas ir valstybi
niame darbe. Lietuvos Mi
sija nevieną sykį yra pareiš
kusi: jeigu Amerikiečiai 
sukels 5 m U. paskolos, tai 
Lietuvos lietuviai atgaus 
Vilnių. Taigi Vilniaus at
gavimas — šių dienų klau
simas, tik mes Amerikiečiai 
Lietuviai, dabokime kad ne- 
atsiliktūme. Prisiruošimui 
prie to didelio žingsnio Lie
tuvoje, kaip atgavimas Vil
niaus reikalinga buvo'daug 
darbo ir daug niurnų. Ame
rikos lietuviai, iki šiam lai
kui paskolinę Lietuvai arti 
pusantro milijono dolerių, 
be abejo daug šiam svar
biam reikalui patarnavo.

Bet ir Vilnių atgavus pa
skolos reikalas ne tik kad 
neatpuola, bet dar labiau 
aiškėja: Lietuvos žemės plo
tas pasididina, įvairių rei
kalų pasidaugina. Juk ir 
pats Vilnius ir jo apielin- 
kės. pasiliuosudamos nuo 
Lenki} okupacijos, maldau
ja mūsų paramos. Todėl 
prie darbo, prie bonų su

niaus, Suvalkų ir Gardina 
apielinkių gyventojai pir
moj eilėje privalote atsiliep
ti. Lenkams užėjus, jūs dau
gumoj e abejojote dėl Lie
tuvos ateities, dabar nebe
gali būt abejonių. Norėsite 
grįžti gimtųjų vietų atlan
kyti, — negi važiuosite be 
bono?!!

Kai kas atidėliodamas pir
kimą bono nepateisinamai 
teisindavos, nenorįs rizi
kuoti, nes tai lenkai, tai 
rusai užimsiu Lietuvą. Da
bar ir tam neva pasiteisini
mui nebėra pamato. Lenkų 
pavojus dingo amžinai. Ru
sų Sovietai pasirašė taikos 
sutartį su Lietuva, veja 
kaip ir mes paspringusius 
lenkus ir pripažino pilną 
Lietuvos nepriklausomybę, 
garantuodami jos neliečia
mybę. Tai reiškia ką nors!! 
Jeigu Rusijos bolševikai 
nripažino Lietuvos nepri
klausomybę ir Lietuvos tei
singus teritorialius reikala
vimus, kodėl tad nepripa
žįsta risi čionykščiai lietu
viai, tad-gi ir socialistai Lie
tuvos reikalo — laisvės pa
skolos? Gana rodos teori
jomis dangstytis, laikas im
tis praktikos darbo. Mo
mentas yra taip rimtas, ry
tojus dar rimtesnis. Stemp- 
kime visas savo morales ir 
materiales pajėgas ! Tene- 
lieka mūsų tarpe nė vieno 
be bono.

Lietuvos Misija,
257 W. 71st St

New York, N. Y.
15 Liepos.

Temykite

Lietuvos laikraščiai pilni 
indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių galima gauti “Dar
bininke”. Pėtnyčioj, liepos 16 
d. atėjo Kauno “Darbininkas’ 
birželio 22 d., “Vienybė” lie
pos 22 d., Kauno “Laisvė” 
birželio 20, 23, 24 ir 27 dd. Ma
tote tie laikraščiai ėjo tik apie 
tris savaites. Gi “Laisvės” 
paskutiftysis numeris nėjo nei 
trijų savaičių. Naujienos yra 
šviežios.

Jei nori gauti laikraščių iš 
Lietuvos tuoj, kaip tik jie atei
na, tai atsiųsk sutikimą, kad 
apmokėsi už pasiųstus laikra
ščius. Tai gausi visų, kokie 
tik mums ateis ir gausi greit

Už dolarinę gausite 20 ekz, 
už 50c. gausite 10 ekz.

GUZIKAI PADARYTI 15 
ŠUNŲ KAULŲ.

Konstantinopolis. — Trys 
tūkstančiai Rusijos pabėgėlių, 
kurie dabar randami Amerikos 
Raud. Kryžiaus kolonijoje ant 
Proti Salos, Marmoras Jūrėse, 
darbščiai renka šunų kaulus ir 
iš jų, rankomis, daro guzikua 
Penki metai atgal, Konstanti
nopolio gyventojai nutarė iš
naikint šunis. Jie, surinkę šu
nis, išvežė ant Proti Salos, kur 
badu stipo ir kur dabartiniai 
gyventojai jų kaulus rado ir ii

energijų. Iš Vii- jų doro guzikus.
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I Ameriką pas saviškius.
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ATS1VERTIMAS.
» Lenki} susmukimas padarė 
didelį įspūdį ne vien į susipra
tusius lietuvius, bet gal dar 
labiau tas palietė sulenkėju
sius lietuvius. Kaip girdėti, 
tai sulenkėjusieji lietuviai at- 
sivertinėja prie lietuvystės. 
Šiaip jau Amerike lenko var
das yra labiau nupuolęs, negu 
Bile kokios kitos tautos. “Po- 
Jak, Polander” yra pas ameri
konus keiksmažodžiu. Bet-gi 
buvo tokių nesusipratėlių, ku
riems lenkystė išrodė ponyste 
ir glaudėsi prie lenkų. Len- 
.kystė išrodė didžiu daiktu, 
kuomet lenkams, politikos lau
ke šiek tiek sekėsi. Dabar kas 
kita. Tūkstančiai sulenkėju
sių Amerikos lietuvių dabar 
atsiverčia. Tų atsivertimų 
reikėtų kaip galima didinti. 
Visi, kurie tik turi susidūrimo, 
su sulenkėjusiais lietuviais 
veskite tarp jų agitacijų.

Atsivertimas be abejonės 
Bus didelis. Yra čielų lenkiš
ki parapijų susidedančių iš 
sulenkėjusių lietuvių. Gal būt, 
kad tos visos parapijos pataps 
lietuviškomis.

Lietuvoje atsivertimas bus 
dar žymesnis. Ten žmonės iš
buvusieji lenkų okupacijoj pa
tyrė jų šunybes ir žvėrišku
mus. Lenkų žandarai ir val
dininkai prisižiūrėjo vokiečių 
žiaurumui ir kaip vokiečiai 
žiaurumu norėjo pagrobti sve
timas žemes, nuslopinti tautų 
kilimų, tai tų pat darė lenkai. 
Ką vokiečiai pelnijo žiauru
mais, tai tų pat laimėjo ir len
kai. Vilniaus ir Suvalkijos 
lietuviai gentkarčių gentkar- 
tėms perdavinės patyrimus po 
lenkais. Amžinai atsinorės jų 
valdymo.

Narsiausioji lietuvių tautos 
gentis dzūkai visų savo pri
gimtų karštumų išlies prieš 
kenkus. Dzūkų priežodis: “Už 
masto vienų lašų kraujo tavo 
bris gorčius” apibudina jų bū- 

Tad sulenkėjusių dzūkų 
atsivertimas bus dideliu lietu
viams laimėjimu.

• TREČIOJI PARTIJA.
Pereiti} savaitę Chicagoj su

sitvėrė trečioji partija Far- 
mer-Labor partija — Ūkinin- 
kų-Darbininkų partija Kan
didatu nuskyrė Christensenų. 
Jis yra advokatas iš Salt Lake, 
Vtah.

Ikšiol Suv. Valstijose vieš
patavo dvi partijos — respub- 
fiksKu ir demokratų. Jų ats
tovai viešpatauja Wasliingto- 
ne, jų rankose ir valtsijų val
džios. Juodvi abi yra aiškiai 
kapitalistiškos, nors demokra

te tų partija pažangesnė už res-
R publikom}. Demokratų parti

ja bent pripažįsta darbinin
kams teisę taip vadinamos 
oollective bargaining. Tai yra 
teisė darbininkų organizacijų 
▼esti derybas su darbdaviais. 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gęmpers, pasmer
kęs respublikonų partijų, pa
linko prie demokratų partijos. 
Teisybė toli gražu jis nesi- 
džiaugia demokratų partijos 
ptatforma Yra abejonė begu 
Compers nusigręž nuo demo- 
kratų partijos ir pakryps prie 
Tarmer-Labor Party. Ne toli- 

ateitis parodys, kiek nau- 
į joj; partija padarys intekmės

Į AMERIKĄ PAS BRO
LIUS IR SESUTES.

Nuo senų ir sunkių laikų at
simenu kaip lietuvių jaunuo
menė vos pražydę dobilėliai 
lietuviai jaunuoliai ir rožės se
sutės lelijos apleisdavo savo 
širdies artimiausius, brangiau
sius ir meiliausius asmenis: 
gimdytojus ar tos pačios šei
mynos narius. Jie ir jos visi 
ašarų pilnomis akimis pasku
tinį atsisveiiknimo kartų pa
žvelgdavo į gimtinio lopšelio 
suvargusių bakūžę. Vieni dar 
manydami ir žadėdami kada 
nors sugrįžti iš tenai tolimos 
už platųjų vandenų šalies, o 
kiti su dideliu skausmu atsi
sveikindavo neturėdami jokios 
vilties besugrįžti į tėvučių ša
lelę. Nekartų ilgai ir grau
džiai gyvenimo aplinkybių 
stumiamas tėvas priglausdavo 
savo žmonų ir vaikus paskuti
nį kartų prie savo sukepusios 
širdies. Gyvenimas plaukė sa
vaja srove, pasižadėjimai pil
dėsi ar nesipildė. Vienų jaus
mai šalo prie savųjų, kitų 
daugiaus dar kaito ir tvirtėjo. 
Tie užmiršo anuos palikdami 
naujojo verpeto sūkury, šie 
liūdo save atskirtais matyda
mi svetimoj šaly.

Aš turėjau kiek virš dešim
ties metų, kaip mano pirmasis 
brolis Jonas netikėtai, nepa
siekdamas savo numylėtos ran
kos delei turto nelygybės, sa
kė mums trims broliams ir vie
nintelei sesutei paskutinį atsi
sveikinimo žodį. Pora arklių 
stovėjo prieš bakūžės duris 
šventadieniuose ratuose. Vv- 
riausis brolis Kazys turėjo jį 
kiek palydėti. Jis buvo ant
rasis sulig amžiaus. Ko bro
lis Jonas važiavo į tolimų ša
lį Ameriką, kas jį tenai laukė 
nei jis pats aiškiai nežinojo nei 
mes visi negalėjome suprasti. 
O, taip sau nutarė važiuoti ir 
išvažiavo. Gyvenimas sunkė
jo Lietuvoje. Javai laukuose 
nederėjo. Atėjo laikas jau vy
resniems broliams patiems sa
vo ateičia rūpinties, užsidėti 
savo šeimyninį gyvenimų. Iš
važiavo ir vyri ausis brolis. 
Kiek mes visi kiti pasilikę pri
verkėme. Kiek rūpinomėsi 
brolių likimu. Bet jie, laimin
gai pasiekę liuosybės ir uždar
bių šalį, rūpinosi mūsų liki
mu. Padėjo mokslų eiti man 
ir seserei jauniausiems. Pa
tys susikūrė savo šeimynose 
lizdelius sunkių visokios rū
šies darbų. Jau nuo to grau
daus atsisveikinimo laiko pra
ėjo apie penkiolika metų. Ta
da dar gyvenimo jaunystės 
žiedai, o dabar suaugę vyrai 
žmogaus amžiaus pusiaukely.

Mūsų broliškos meilės ryšiai 
pasiliko tokie patys karšti 
kaip ir prieš keliolikų metų bu
vo. Nori jie, noriu ir aš pasi
matyti netik su broliais, bet 
ir su jų šeimynų naujais na
riais. Turiu progos, plauksiu 
per plačiasias jūres pasimaty
ti su jais — broliais ir su daug, 
daug mūsų lietuvių tautos sū- 
nais, savo jaunystės draugais. 
Pamatysiu tų šalį, kame Lie
tuvos tiek sūnų ir skaisčių 
dukterų liuosu oru alsuoja, 
gražias dainas dainuoja ir po 
puikiai išrėdytas bažnyčias 
skardžiais balsais Dievui gar
bę atiduoda. Pažvelgsiu jų 
nusiminusius veidus, kada jie
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tarp farmerių ir darbininkų, 
kuriuos ji ketina atstovauti. 
Christensen, naujosios partijos 
kandidatas į prezidentus, sa
ko, jog toj partijoj sutilps 
rankų ir proto darbininkai. 
Naujoji partija stovi už amnes
tiją. visiems politiškiems kali
niams, atšaukimą, karinių įsta
tymų, pripažinimų Airijos ir 
Rusijos ir tautų įsisteigusių 
neprigulmybes.

IŠSIRAŠYK iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. Rasi juose daug indo- 
mybių. Už 50 c. (galima 
stampėmis) gausi 10 ekz., r i

siekia savaja gausia ranka pa
penėti savo kraujuose plūstan
tį brolį Lietuvoje už lųįsvę 
gimtinės šalies. Matysiu rūs
tus, pasiryžimo tvirtus lietu
vių giminės sūnus...

♦
I

* *

Trisdešimtų birželio devin
toj ryto apleidžiu buveinę ir 
važiuoju pajurin prie laivo — 
tTuren. Mano kelionės draugė 
gyvena vilties mintimi pama- 
tysianti brolį Juozų ir Anta
nų su šeimyna. Tam tikslui 
traukinys rydžia lankomis vis 
artyn ir prie prieplaukos Hav
re artyn. Mus abudu perima 
koks tai baisus ir šipsantis 
jausmas. Štai siekiame neti
kėtų svajonių tikslų, važiuoja
me kur tai toli. Ar gerai da
rome, ar ne ir mes patys ne
žinome.

Prie pat laivo traukinys 
sustojo. Einame visi per tas 
pačias duris. Su visais vieno
das Franci jos valdininkų atsi
sveikinimas. Kiek turi pini
gų?, pas kų važiuoji? Gauni 
raštelį ir eik į laivų. Jeigu ne
nori, kad muitininkas vargin
tų su daiktais, tai įspausk 
penkinę ir tuojaus liuosas.

Laivas-milžinas, dviem ka
minais. Skiriamės ant laivo 
lubų krėslus, kad kiek galima 
būtų laivo vidury. Kada su
puos, kad šonus labai nenu- 
vargyti ir bereikalo stemplę 
nearzinti. Geriaus šį-tų pilve 
turėti, negu laivo pakrašty 
viską iškrėsti. •

Žmonės renkasi į laivų, uži
ma sau paskirtus kambarius, 
klausinėja vienas kito kelio
nės pasisekimų, jūrių ir oro į- 
tekmę į keliauninkų ūpų ir 
sveikatų. Tuojaus bežiūrint 
visi keliauninkai susiskirstė į 
būrelius sulig kalbos ir luomo. 
Moteriškė darbininkė skyrėsi 
sau tokių pat draugę, užriest- 
nosis tiligentas ieškojo šva
raus švarko savininkų ir tt. Vi
si kelionės draugai pergyveno 
tuos pačius sielos jausmus. Šio 
pakraščio nei žmonės, nei gam
tos grožybės nežadino keliau
ninkų vaidentuvės. Panėrę 
akis žiūrėjome į kraštų, laivus, 
vandenį ir į didelių žioplių bū
rį. Kas antrų kartų važiavo, 
buvo kiek ramesnis, bet tie 
kas dar tik pirmų kartų matė 
tokius milžinus laivus, prisi
rengimų ir tiek dienų kelionės 
jūrėmis, tai liežuvį rvjo, lūpas 
kramtė, pečiais traukė lig tu
rėdamas už marškinių ištisų 
skruzdėlynų. Galutinai tuos 
visus savo baimės ir neramu
mo jausmus reiškė netik arti
miems draugams, bet visiems 
kas tik norėjo pasiklausyti.

Čeko-slovakų ir Jugo-Slavų 
važiavo kelios dešimtys šei
mynų. Visos bobutės su ma
žais ir paaugusiais vaikais, o 
tapogi ir vyrai visokio liemens 
ir stomens atsisėdę ant laivo 
lubų ir stati giedojo ištisas va
landas giesmių giesmes.

Lenkijos išbėgę žydeliai su
darė beveik ketvirtų dalį lai
vo gyventojų. Jie savo talmu- 
dus vartė ir beperstovos nar
nėjo, arzėjo ir klegėjo. Visas 
laivas liko maldos namais. 
Moteriškės fransės ir keli vy
rai suko bepertraukos rožan
čių ratan. Keli senesni barz
doti katalikai ar kitatikiai 
sklaidė ir šnipšdėjo iš maldak
nygių. Apžvelgus visus ke
liauninkus rodėsi lig laukiama 
kokio tai nepaprasto gamtos 
užburto apsireiškimo, arba 
rengiantis į kokį ten ištrėmi
mo kraštų, prie mirties pata
lo. Du: lietuvis ir lietuvaitė 
stovėjo prie laivo pakraščio 
tame visokių tautų mišiny ir 
vienas kitam pasakodami gir
dėtus iš giminių, kaimynų ir 
pažįstamų jūrių kelionės atsi
tikimus, apie jūrių milžiniš
kas žuvis, kurios būk ir laivų 
galinčios paskandinti nukųsda- 
mos laivo galų arba pramuš- 
damos laivo šonų. Juokės a- 
budu iš tų baisių nebūtų pasa
kų. Kalbėjosi apie naujus iš
radimus ir pritaikinimus prie

laivų, geriaus užtikrinant ke
liauninkų gyvybę.

♦

* *
Vakare devintoje valandoje 

su puse laivas pradėjo birpti 
visokiais balsais. Mažutis lai
vas lig musė žirzeno prieš lai
vo nosį, o kitas į laivo uode
gų įsikabinęs sukinėjo laivų tai 
į vienų, tai į kitų pusę. Tai 
vilko abudu milžinų laivų pir
myn, tai suko į ratų. Galuti
nai išvilkę iš prieplaukos į 
perplauką: Pa-de-Kalė atsi
sveikino zirzeliu ir pranyko. 
Tada mūsų milžinas sujudino 
savo sustingusias kojas ir ėmė 
bildėti ir grimzti toliaus ir to
liaus į jūrių tamsiųjų gylybę. 
Žmonės visi šių naktį budėjo, 
giedodami ir Augščiausiojo 
laimingos kelionės melsdami 
sulig savo tikybos ir poterių. 
Kelionė pasiįvairino tai tirš
ta nepermatoma jūrių migla, 
tai švietė murzina saulutė. 
Laivas į miglų Įplaukęs, deja
vo baisiu balsu pranešdamas 
apie save kitiems jūrių keliau
ninkams. Arba pasupdavo ke
liauninkus šonais, galais ar
ba kartu šonais ir galais. Ta
da užeidavo jūrių ligos. Sir
go kaip ka^ išmanė, bet aš žiū
rėjau į kitus ir stebėjaus, kaip 
žmonės nesigaili savo sveika
tos- Nekų valgę dar daugiaus 
pilvus tuština. Mano draugė 
tvirtabūdė taipogi nesekė kitų 
pavyzdį. Taip plaukėme de- 
vynes dienas ir devynes nak
tis. ..

Kad kelionės nuobodumų 
sumažinti, antrosios klesos ke
liauninkai sustatė giedorius ir 
dainorių būrį, atsirado muzi
kantų ir juokdarių. Dienas 
leisdavo juokais, o vakarus iki 
gilios nakties dainomis ir mu
zika. Trečiosios klesos suvar
gusios pelės pradėjo rodyties 
ant palubių. Atsirado viena 
kita dainorkos arba dainorius, 
dvi armonijos pamažu perėjo 
nuo maldų prie dainų ir šokių. 
Pervirtus per pusę kelionės 
pradėjo visi rūpinties apie ke
lionės galų. Siuntė radiogra
mas pažįstamiems ir giminėms 
pranešdami atplaukimo dienų 
ir valandų į New-Yorkų, kad 
ateitų juos pasitikti. Visi ke
liauninkai susigyveno ankštai. 
Vienas kų pamatys jūrėse ro
do kitiems. Užtekdavo kokiai 
nors žuviai parodyti uodegų, 
kaip tuojaus visas laivas ūžia. 
Paskutinė diena sukėlė keliau
ninkus ant kojų- Kas tik kaip 
turėjo, išsipuošė. Kelionės 
laike taip vyrai, kaip ir mote
rys mainė savo rūbus į dienų 
po kelis kartus, kad parodžius 
kų kas vežasi ir kaip tokiais 
rūbais kas išrodo ir kaip kito
kiais. Vyrai mainė tankiau
siai kelnes: baltos, pilkos, dry
žuotos ir juodos. Moteriškės- 
gi mainė ištisas suknes ir bent 
nors striuges. 
suknelę užsidės, 
kaip skruzdėlė.
dalis žiūrėjo į visokias lieme
nų ir rūbų permainas ir manė 
sau: gerai šiaip, neblogai ir 
taip. Gerai susiveržti, bet ge
rai palaidais rūbais būti, kada 
šonkauliai įvargsta. Gerai bal
tos permatomos kelnutės, bet 
kada jos susitepa gerai ir dry
žuotos.

Pamatėme ūkuose Amerikos 
sausumų. Koki liknsmybė a- 
pėmė mus visus. - Dabar jau 
valandas skaitėme. Visų bu
vo ant lūpų ir širdy, kas pasi
tiks, ar pažįsiu, kaip pasisvei
kinsiu. Amerikos valdininkai 
nedarė jokių sunkenybių.

Puolėme iš laivo. Žiūrime, 
kad ir mumis sutiko pasiilgę 
giminės ir drangai. Kiek mei
lių ir karštų atsiminimų. Kok-' 
sai vienų ir kitų skirtumas — 
suaugę. Nebepažįsti tikrojo 
brolio arba sesers. Gražus A- 
merikos kraštas, greitas gy
venimo ratas, įdomūs jųjų čia 
papročiai. Pasiviešėsiu kiek ir 
aš tarpe jūsų broliai, sesers ir 
draugai.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE

Tai palaidą 
tai susiverš 
Keliauninkų

vė raportą komisijos susirinkimo, 
kurį nariai priėmė pasižadėdami 
išvažiavimo reikalus pagal išgalės 
remti ir išrinko komisiją, kad iš
važiavimo rekalais rūpintųsi.

Nutrė dalyvauti kuopos užpirk
tose mišiose priimant Šv. Komu
niją (incorpore).

Nedėlioj 18 d. liepos taipgr nau
jai įstojusiais nariams sudėti pil- 
nuosios blaivybės prižadus, 
kp. stojo du nauji nariai.

HE RKLM.ER. N. Y.

Iškilmės.

Šios kolionijos lietuviai darbuo
jasi dėl savo Tėvynės tiek, kiek 
tik jie įstengia ir kiek tik jųjų 
pajėgos jiems pavelija. Žinoma, 
vietiniams lietuviams Herkimerie- 
čiams yra nepaprastas sunku va
ryti koks sunkus darbas, nes čia 
lietuvių skaitlius labai mažas., o 
inteligentijos taip kaip ir nėra. 
Nėra nei lietuviškos bažnyčios, 
vienok vietiniai lietuviai nežiū
rint į kliūtis atlieka savo. Tarp 
Herkimerio lietuvių nuveikti} pra- 

I kilnių darbų, galima priskaityti 
vieną iš puikiausių ‘kurį atliko 
5-tą d. Liepos š. m., t.y. apvakš- 
čiojimą pašventinimo Lietuvių 
Tautiškos Vėliavos. Herkimerie- 
čia ruošėsi prie to išanksto. Vi
si veikia, judėjo, darbavoso kiek 
tik galėdami, kad tik viskas nu
sisektų kogeriausia. Bet vieti
niai lenkai “šlėktos” ir gi nesnau
dė. Jie įskundė miesto valdžiai 
lietuvius. Visokių nesąmonių 
pripasakojo. Girdi lietuviai da
ro demonstrancijas prieš valdžią, 
visi esą bolševikai, nori maištą 
pakelti, ir tt. * Ir ėmė prašyti 
Majoro, kad neleistu lietuviams 
maršuoti gatvėmis. Bet majoras 
[atsakė, kad iš lietuvių puses jo
kio pavojaus nesimato. Mat 
Majoras jau pirma buvo lietuvių 
įtikintas, kad viskas bus gerai. 
Ant šio parodavimo buvo užkvies
ti lietuviai iš visų apielinkių kolio- 
nijų. Ypač iš Utica N. Y. ir 
Amsterdam, N. .Y. Iš Amster
dam’o pribuvo šion parodon ir 
Šv. Cieilijos choras su gerb. S. 
Rakausku choro vedėju.

Apie 11 vai. ryte suėjus visiems 
į vieną vietą ir gražiai susitvar
kius vadovaujant J. Vasiliauskui 
ir Italų benui giežiant numaršuo- 
ta į bažnyčią pašventyt Vėliavą. 
Suėjus visiems į bažnyčią gerb. 
kun. Vanagas iš Utica, N. Y. at
skaitęs tam pritaikintam’ maldas 
pašventino Vėliavą. Po tam les- 
kų kunigas laikė Šv. Mišias, o Šv. 
Cieilijos choras iš Amsterdamo 
susidedantis iš 40 ypatų giedojo. 
P. Rakauskienė giedojo solo. Ji 
turinti skardu ir švelnų soprano 
balsą. Balsas p. Rakauskienės 
puikiai išlavintas ir klausytojus 
žavėte žavėjo. Taip pat giedojo 
solo p-lė Rakauskaitė, kuri ir gi 
turi labai gražu alto. Po Šv. 
Mišių gerb. kun. Vanagas pasakė 
pamokslą. Daugiausia nurodinė
jo lenkų žvėriškumą ir kitokius 
jųjų nešvarus darbelius, su kuriais 
nori mūsų Tėvynę Lietuvą prary
ti. Po pamokslo išėjus žmonėms 
ant gatvės, vėl prasidėjo marša- 
vimas. Pirmiausia buvo nešama 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Paskui Šv. Cieilijos choro šešios 
mergaitės apsitaisiusios tautiškos 
vėliavos spalvomis, geltonai, žaliai 
ir radonai, nešė didelę Lietuvos 
Vėliavą. Iš šalies žiūrint, tas 
darė labai malonų reginį, tai buvo 
kaipo ir papuošalas visos parodos. 
Paskui Šv. Cieilijos chiro ėjo ma
žų vaikučių ir mergaičių baltai 
apsirėdžiusių gan nemažas būrelis. 
Ėjo labai gražiai sutartinai, kurie 
ir gi darė nemažą įspūdį į žiūrė
tojus. Toliaus ėjo visi lietuviai. 
Taip pat ir Ukrainai parodoj daly
vavo. Apie 1-mą vai. po pietų 
numaršuota į miesto parką, čia 
vadovaujant J. Vasiliauskui prasi
dėjo programas. Pirmiausia Šv. 
Cieilijos choras atgiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Laike 
prakalbos išnešta rezoliucija pra
šant Suv. Valstijų pripažinti Lie
tuvos neprigulmybę. Paskui dvi 
mergaitės ir vienas vaikutis sakė 
eilutes. Toliaus Šv. Cieilijos, cho
ras diriguojant p. S. Rakauskui 
padainavo keletą dainelij, kurios 
išėjo labai puikiai.

Buvo paskaita apie Lietuvos Is
toriją. Ant pabaigos uždainavo 
choras “My country ’tis of thee,” 
ir tuo programa baigėsi. Po to 
visi lietuviai beno vedami nuėjo 
ant ūkės, kur buvo parengta Her
kimerio lietuvių piknikas. Ant 
pikniko Šv. Cieilijos choras dar 
gražiai padainavo tris daineles 
“Girioj,” “Sveiki broliai daini
ninkai” ir “Į Tėvynę.”

Apie Norkų lupiką

Nors man nesmagu butų rašyti, 
bet negaliu praleisti nepaminėjęs 
vieno dalyko. Čia besiruošiant
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lietuviam prie šios parodos, buvo 
prašyta Lietuvos Misijos, kad duo
tu nors vieną kalbėtoją. Žinoma 
buvo melsta Misijos, kad kalbėto
ją duotu už dyka, nes pinigų 
sunku suaukoti, per maža lietuvių. 
Misija pažadėjo kalbėtoją atsiųs
ti, bet kas žin dėl kokios priežas
ties kalbėtojas neatvažiavo. Bu
vo manoma, kad tą darbą atliks 
gerb. kun. Vanagas. Bet štai 
netikėtai atvažiuoja iš Amsterda
mo K. Norkus (mat jis ten iš va
karo turėjo prakalbą) ir pasisiųlė 
komitetui, kad jis biskutį norįs 
pakalbėti. Komitetas Norkaus 
pasisiulimą priėmė. Pakalbėjęs 
miesto parke, pasiklausė ar nebū
tų galima kalbėti ant pikniko? 
Po prakalbų nuo komiteto parei
kalauja užmokėsties už savo kalbą 
$30.00. Sakė, kad jam kalba kai
navo ant miesto parko 10 dolierių 
(kalbėjo 10 niinutų) ir ant pik
niko 10 dolerių, (kur kalbėjo apie 
pusė valandos) o kiti 10 dolerių 
tai girdi padengimui lėšų. Na 
ir ką darysi? Nors niekas nepra
šė, kad ans kalbėtu, bet vis tiek 
reikia užmokėti. Šiaip taip su
daryta $30 ir užmokėta. Ir ma
noma, kad jau užbaiktas kriukis. 
Bet štai už dviejų dienų ateina 
laiškas, kur reikalaujama dar $15 
daugiau. Girdi apruokavęs vi
sas savo išlaidas ir pamatęs, kad 
dar trūksta $15. 0 ištikrųjų
Norkus nei vieno cento iškaščių 
neturėjo, bet matydamas, kad yra 
gera proga pagruobšauti iš ne
turtingi} lietuvių, tai ir lupo me
luodamas per akis begėdiškai. 
Mas rodos, kad ir guobšiausias 
žydas už dyką mokesties neimtu 
nuo savo tautiečių, bet Norkus tą 
padarė. Be to buvo renkama 
piknike aukos, kurias Norkus į 
savo kišenę susidėjo, sakydamas, 
kad jis pats Lietuvoj žmonėms iš
dalys. Žmonės kalba, kad p. 
Norkus renka aukas sau ant lai
vakortės, bet ne dėl Lietuvos. 
Aukų surinkta apie $50. Norkus 
gyrėsi, kad esąs geras Tėvynės 
darbuotojas, mylintis savo tautie
čius lietuvius ir tt. Vienok žmo
gus, matydamas jo pasielgimus su 
lietuviais , pamanai sau, “Apsau
gok mus Viešpatie nuo tokio Tė
vynės mylėtojo.” Jei visi lietu- 
vos veikėjai būtų tokie godišiak 
lupikai kaip Norkus,tai Lietuva 
per amžius iš skurdo ir nelaimės 
neiškristu.

LAWRENCE, MASS.

Vargdienėlis.

PHILADELPHIA, PA.

l
K.

Nepaprastos pramogos.
18 d. š m. buvo didžiulis 

žiavimas Apaštalystės Maldos Dr- 
jos. Lietui užėjus žmonės suėjo 
į Kempę ir linksminosi. Daina
vo Morkūnas iš So. Bostono, Juš
ka iš Montello, vietinis choras ir 
solistai. Kalbėjo kun. Virmaus
kis ir klierikas Juras. Buvo di
deli pietus, už kurios tenka nema
žai garbės šeimininkėms.

Sodeikos Koncertas.
25 d. š. m. Šv. Pranciškaus pa

rapijos parke bus dar didesne 
pramoga, nei sąvaite pirma. Bus 
tai choro išvažiavimas su didžiau-, 
šių koncertų. Koncerte dalyvaus 
Sodeika, Karbauskas, Morkūnas, 
Narinkaitė, Varaitis, Jankauskas, 
Juška, vietiniai choristą ir dau
giau svečių.

išva-

▼

Kvieslys.

AMSTERDAM, N. Y.

Liepos 18 d. Katalikų spaudos 
kuopa laikė pusmetinį susirinki
mą. kurį atidarė pirm. A. Ambra
sas. Nutarė surengti didelį iš- 
važiavima ant ūkės pas lietuvį p. 
Kuolinskį rugpiučio 1-mą su 
tikslu varyti agitaciją, kad pri
kalbinus daugiaus narių. Išva
žiavimą surengti išrinkta komisija 
iš S. Klapatausko, 0. Ungurai- 
tės ir 0. Guogutė. P-lės M. Va- 
lasinaitė ir U. Stravinskaitė išda
vė raportą iš knygų peržiūrėjimo. 
Iš raporto pasirodo, kad per šešis 
mėnėsus išparduota knygų už 
$110.00. Surengtas vienas teat
ras su prakalbomis, kuris davė 
pelno $25.00. Įtaisyta didelė šė
pa vertės $40.00 dėl knygų. Kny
gų turime už $200.00 vertės ir na
rių turime 75. Nutarė pasiųsti 
knygų ‘į Lietuvą, ir tą darbą ap
siima atlikti gerb. kun. J. Kara
lius.

Mūsų dvasios vadovui ir iždi
ninkui gerb. kun. D. Valančiunui 
išvažiavus iš Phila. į jo vietą liko 
paskirtas gerb. kun. J. Čepukaitis. 
Išrinkta į Katalikų Spaudos Sei
mą 0. Unguraitė. Nutarta se
kanti įnešimai į Seimą: kad Cent
ras išleistu atsišaukimus, ragi
nant, kad kiekviena lietuvių ko- 
lionija surengtų Katalikų Spau
dos Sąvaitę. Kad Centras pasi
rūpintu išleisti naujų knygų.

Rašt.O. Unguraitė.

Čia yra 1000 pilnamečių lietu
vių, o Lietuvos Misija uždėjo kvo
tą iš $65.000.00. Tai pasirodo 
kad kiekvienas turi pirkti už $65 
vertės bonų, arba kas 4 ypatos 
vertės po $100. Bet čion taip nė
ra. Ištikimi Lietuvos piliečiai 
perka ir po $500, bet išgamos vi
sai atsisako. Nors jau išparduota 
už $32.00, bet tik puse mūsų kvo
tos tepadaryta. Tiesa, dar tėra 
pirkę tik apie 400 ypatų, tai dar 
randasi 600 ypatų nepirkę ir ma
noma, kad pirks ir gelbės Lietuvos 
Valstybę, atliks savo pilietiškas 
pareigas dėl savo Tėvų šalies. 
Vietiės paskolos stoties nariai ko
lektoriai ir valdyba daugiausia 
nusiskundžia ant jaunuomenės, o 
ypač ant merginų, kad labai nesi- 
rupna pirkti Lietuvos bonų.

Taigi Lietuvos piliečiai ir pilie- 
Tėvyniai Lietuvai? Tik pažiū
rėkime ką darė laike karės Belgai, 
Francuzai, Anglai ir Amerikonai, 
kurie nepirko tai vadino išgamo
mis. O pas mus bijo nekurie a- 
gitacijos varyti. Kiti supykę 
ant kalbėtojų nenori nei broliško 
žodžoio ištarti. ,Tik ištiknįjų 
pažiūrėkime ką daro mūsų prie
šai lenkai ir kaip jų jaunuomenė 
rėmė lenkijos reikalus. Štai pa- 
vyzdin; lenkų merginos neina šokt 
su tais vaikinais, kurie nepirko 
lenRijos bonų. Arba dar vienas, 
Varšavoj birželio mėnesyj lenkų 
merginos sudarė “Merginų bata- 
Iijoną” iš 1000 merginų, kurios 
pasiryžo eiti kariauti prieš lietu
vius ir bolševikus. Na, lietuvių 
merginos Amerikoj ar yra jų 1000 
pirkusių L. P. bunų? Taigi dar 
sykį šaukiam skubinkit pirkt, nes 
graitu laiku pradės garsinti var
dus, kurie pirko ar nepirko. Taip
gi bus išdirbti pienai, kad maty
tų kiekvienas kuris rėmė Lietuvos 
reikalus ir kuris atsisakė nu Lie
tuvos.

Stoties rašt. A. Lukšis.

BRADDOCK, PA.

Sekan-

$10.00
....5.00
..$2.00

LAWRENCE, MASS.

A. S.

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

Lepos 12 d. vietinė PU. BĮ. kp. 
turėjo mėnesinį susirinkimą Šv. 
Pranciškaus parapijos bažnytinėj 
salėj. Nariai nuodugniai svars
tė dalykus liečiančius pilnosios 
blaivybės idėjos. P-lė E. Tukai- 
tė narė komisijos PiL BĮ. Naujos 
Anglijos apskričio išvažiavimo,

Ir pas mus apsilankė gerb. sve
čias Birželio 3 d. kun. Mironas. 
Tik gaila, kad mažai žmonių te
buvo. .

Aukos rinkta dėl T. F. 
tis aukojo: 
Kun. J. Abromaitis 
M. Vitartas .... •.... 
Ona Vitartienė..............

Po $1.00 I. Pezingis, P. Tada- 
jauska, ' V. Alinskas, J. Vinciu- 
nas, J. Saparauska, F. Pampi- 
kas, L. Kantrimas, J. Čepaitis, 
Dieninis, M. Bikinas, J. Sadaus
kas, A.-Norkus, Ap. Jurėnas, M. 
Pažingienė. Julė Balčikonienė, 
M. Rumčikienė, Ona Pavilaitis, 
A Balčius, J. Kapočius, K A 
Lukšis, J. Alinskas ir T. Diške- 
viče.

Smulkiu aukų
Viso labo ....
Visiems 

ačių

. $6.00 
$ 45.10 

au\otojiems širdingai



DARBININKAS

IŠSIRAŠYKITE LAIKRAŠČIŲ IŠ LIETUVOS.TRENTON. N. J.

O

NEW HAVEN, CONN.

WATERBURY, CONN. BANKIERIAI J
Tarnauja Eetuviams
Siunčiame Pinigus Lietuvon : i 

doleriais arba auksinais pagal; 
dienos kursą. ,

Parduodame Laivakortes ■ 
Išrūpiname Pasportus.

Siunčiame Tavobus • 
Lietuvon.

L. D. S. 82 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj 25 d. lie
pos Lietuvių Politikos Kliubo sa
lėje 32 Dickenson St. Kviečiame 
visus sarius ir nares atsilankyti.

Valdyba.

L. D. S. 5 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj 25 d. liepos 
uojaus po pamaldi} papratoj vie- 
:oj. Kviečiame visus narius a- 
:eiti. Taipgi atsivesti ir naujų.

Valdyba.

CLEVELAND, OHIO

Į Lietuvą nemažai važiuoja, ki- 
lar rengiasi, kad tinkamiausiais 
tmonėmis galėtu būti dėl savo 
tėvynės. Ištiktųjų sarmata bus 
Įam, kuris pargyž iš Amerikos 
teturėdamas platesnio supratimo 
kemekėdamas jokio amato. Pra- 
Įiretinus darbuotojams iš lietuvių 
Įarpo gali nusilpnėti visuomeniš
kas vekimas, jei naujų darbuoto
jų nesiras užimti pirmųjų vietas 
j?odel-gi katrie dar pasilieka, tai 
ju visa pajiega turi stengties gi- 
Intis į organizatyvį darbą 
I L. Vyčių 25 kp darbuotė.
I Birželio 28 d. L. Vyčių kp. įvy- 
lusiame susirinkime be nutarimų 
luvo graži paskaita, kurią kun. 
L. Tamoliunas laikė. Taip-gi 
larbųotojas V. Riunta pasakė gra
fa atsisveikinimo prakalbėlę. 
lagino jaunimą Vyčius prie smar- 
Įesnio veikimo. Riunta grįšta į 
lėvynę Lietuvą. Liepos 1 d. 
Baltrušaičių namuose V. Riunta 
Įsiprašė keletą savo artimesnių 
Jaugų bei draugių. Buvo jo 

estuvės. Sumanyta sumesti 
kų Kauno našlaičiams. Visi tam 
itarė. Aukavo sekanti": Al. Ba- 
s $5.00, J. Matulaitis $2.00, 
Jonuška $2.00, J. P. Kvedaras 
00 ir M. J. Šimonis $2.00. Po 
00 J. Kuzas, M. Ardzijauskas, 

' Liutkus, V. Baltrušaitis. A. 
knys, B. Rakauskas, A. F. 
nkus. M. Dulaitis. 50 c. Vi- 
labo $20.50. Beje nuo L. Vy- 

25 kp. pirm, davė V. Rimtas 
aną aukso žiedą, nuo1 Tautos 
do pirm. L. Banio auksinę 
ką. 
aimingos kelionės V.

kavo gausiai jų nariai kaike “Tag 
Day”, bet savo susirinkimuose vėl 
neatsiliko. Štai savo pusmeti
niuose susirinkimuose Apaštalys
tės Maldos Draugijos Labdarybės 
skyrius iš savo neturtingo iždo 
paskyrė $25.00, sudėjo apie $15.00 
Apie 2000 auksinų tapo pasiųsta 
Kaunan.

Katalikų Vienybė per prakalbas 
padarė kolektą ir atmokėję visas 
išlaidas liko $21.68. Nekalto 
Prasidėjimo Panos Marijos Dr-ja 
pusmetiniame susirinkime užsidė
jo po $1.00 kiekviena narė aukot 
Lietuvos našlaičiams. Suaukavo 
jau $62.00 ir Klebonas davė$5.00. 
$67.00 jau pasiųsta. Kitos vė
liaus dar atiduos. Iš viso su 
Katalikių vienybės pinigais $88.68. 
Gauta 3300 auksinų. Visi pasiųs
ti A. Stulginsko varde Lietuvos 
Našlaičiams. . Todėl jau vieni 
Cambridge ’io lietuviai katalikai 
pasiuntė Lietuvon dabar 35.300 
auksinų. Sandariečiai atskirai 
siuntė. Jie vos tik 2000 auksinų 
sugraibė, o drįso girtis jog jie 
Lietuvos našlaičius'gausiai sušelpė. 
Kas duoda iš širdies ir gausiai, tas 
neješko garbės. Teisinga garbė 
tai prigul Cambridge ’io lietuviams 
katalikams.

tarp jaunųjų. Miestelį Bufa- 
rik liga veikia ant 27 nuoš. eu
ropiečių ir 56 nuoš. gyventojų 
vaikų, ir Marengo miestelį 
33 nuoš. europiečių ir 57 gy
ventojų. Iš 6,025 vaikų egza
minuotų įvairiose dalyse Alge- 
rijos, 1,650 arba 24 nuoš. “tra
choma” serga. Didžiuose pu
siau europietiškuose-pusiau 
vietiniuose miesteliuose ant 
Medi terranean dvidešimts- 
penki iš kožno tūkstančio ak
li.

Dr. Edmond Sergent, direk
torius Pasteur Institute of Al- 
giers, vienoje mažoje kolonijo
je Oran departamente rado 
156 ypatas sergant “tracho
ma” liga iš 236 gyventojų.

Tautų Lygę, jau pripažino 
ir pasirašė 29 valstybės.

PINIGAI GAUTI IŠ AMERIKOS

Report.

KUNIGŲ SEIMAS
A. L. R. K. Kunigi} Sę-gos

METINIS
ir

VISUOTINAS
A. L. Tt. K. Kunigų

SEIMAS
Atsibus šiemet

Liepos 28 ir 29 dd.
Pittsburgh, Pa.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ 

KNYGŲ 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 Lietuvę.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvę ir į ki
ta* šalis.

“DARBININKAS,” 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

102.52 
.52.20 
.96.38
142.15
.90.15
.21.00
179.08
.37.25

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

i! 
i! 
i!

“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už 
50c. (galima stampemis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20 
ekz.

LIETUVIŲ MUZIKOS KONSERVAT. MOKINIŲ

KONCERTAS
ĮVYKS 25 LIEPOS, NEDĖLIOJ, NUO 8 VAKARE

LIETUVIŲ SALĖJE,
z

Kampas E ir Silver gatvių, South Boston’e, Mass.
Kaina tikietų 50c. ir 75c. ypatai.

Centralis komitetas “Lithua- 
nia” paskelbė savo apyskaitą 7 
lapkričio 1919 m.; Liet. Infor. 
Biuras Lausaune, Šveicarijoj—14 
lapkričio 1919 m. Aiškumo de
lei čia paduodu smulkius nurody
mus kas dėl gautų iš Amerikos 
pinigų.

Komitetas “Lithuania” gavo:
a) 1 balan. 1916 m. nuo kun. Ja
kaičio belasvių šelpimui Fr. 166,10
b) 27 guguž. 1916 m. nuo Am. Liet. 
Tautos Fondo ($1000) 5170 f r. 
e) 13 sausio 1917 m. nuo Am Liet. 
Tautos Fondo ($2000) 10416 fr.
d) 21 vasario 1917 m. nuo Am. 
Liet. Cent. Komit. 
000 fr.
e) 24 vasario 19J7 
Komiteto ($25000)
f) 30 birž. 1917 m.
Tautos Fondo 25918.

($10.000) 50.

patm. nuo to 
124.527.75 
nuo Am. Liet.

TAUTOS FONDO PAJAMŲ 
BEI IŠLAIDŲ ATSKAITA.

Gegužio mėnesio pajamos.
Brooklyn, N. 13 sk. .......
Brooklyn, N. Y. 97 sk. ___
Brooklyn, N. Y. 10 sk. ___
New York, N. Y. 98 sk. ... 
Sugar Notch, Pa. 114 sk. .. 
Kingston, Pa. 14 sk. ___
Scranton, Pa. 36 sk. .......
St Charles, III. 82 sk. ___
Brooklyn, N. Y. A. Deninis......... 10.00
Chieago, III. 31 sk. L. P. Z........ 203.00
Philadelphia, Pa. 21 sk. L. P. Z. 41.25 
St. Louis, Mo. 68 sk. ..........
Lewiston, Me. 99 sk. ..........
Curtis Bay, Md. 28 sk. .......
IVaterbury, Conn. 40 sk. ......
IVestfield, Mass. 54 sk..........
Easton, Pa. 100 sk. ..............
Nuošimtis už Liberty Bonds 
Cicero, III. 59 sk. ..........r...
Mahanoy City, Pa. 34 sk. .... 
Chieago, III. 32 sk. ............. .
Chieago Heights, III. 70 sk.
New Haven, Conn. 58 sk. ... 
Spring Valley, III. L. P. Z. ... 
Sugar Notch, Pa. 114 sk. .... 
Homestead, Pa. 23 sk............
Duųuesne, aP. 95 sk. ..........
New Britain, Conn. 5 sk. .... 
IVilkes Barre, Pa. 71 sk. .... 
Spring Valey, III. 51 sk..........
Grand Rapids, Mich. 41 sk. . 
Nuošimtis už Liberty Bonds .

Šhio koncertu bus išleidži ami su paliudymais užbaigę L. 
M. Konservatorijų su MUZIK OS MOKYTOJŲ laipsniais.

Koncertas iš visų atžvilgi ų bus gražus ir atsilankiusieji 
bus patenkinti.

Visi piliečiai ir pilietės m aloniai užkviečiami.
KOMITETAS.

Iki

.11.75 

.50.00 

.10.50 

.GO.OO 

.56.05 

.12.20
63.54 

300.03 
600.00 
108.41

30.00 
.S0.08 
.25.00 
. .4.00 
231.80 
.34.50 
. .3.75 
105.91 
.70.00 
.70.63 
.15.00

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

Boston, Mass.

Viso labo .............$2,921.13
1 d. gegužio yra likę 22,323.36

|

Reikalaudami platesnių infor- f! 
macijų rašykite sekančiu adre-Ji 
su: 'It

Lithanian Sales 
g CORPORATION,
Jį) 414 W. Broadvvay, 
ja So. Boston 27, Mass.
m Užrašome Lietuvos laikraščius. y

Riuntai.
Matas.

ATHOL, MASS.

skyriaus

Visi gerbiami ir brangūs 
Broliai Kunigai šiuomi už
kviečiami pribūti ir daly
vauti.

Labai svarbūs šių dienų 
mūsų pačių ir mūsų žmonių 
— visų lietuvių reikalai ver
ste verčia mus visus daly
vauti viršminėtame Seime.

Apie kitus Seimų palie
čiančius dalykus bus pra
nešta toliau.

Kun. M. J. Urbonas, 
A. L. R. K. Kunigų 
Są-gos Pirmininkas.

Lietuvon arba nelais-

Informacijos Biuras 
gavo:

ĮVAIRUMAI.

Esperanto kalba ir bolševikai.
Oficijalis organas Rusijos bol

ševikų “Pravda” (Tiesa) štai ko
kia paduoda žinutę: Teoretiškas 
disputas kalbos komisarijate tau
tiškos apšvietimo sekcijos pasibai
gia kopasekmingiausia labui kal
bos Esperanto. Dieną 5 sausio

atalikų Vienybės 21 
irinkimas įvyko 12 d. liepos.

e kit ko buvo nutarta įsigyti 
savą žemės plotą dėl piknikų 
inai. I ra viltis, kad šis pui- komisija reikale mokyklose išgul- 
sumanymas įvyks. Be to nu- į dūlėjimo (mokinimo) kalbos tarp- 
’ Pyihu pikniką ir už-1 tautines, veikianti prie apšvietimo

esti bažnytinį chorą. Pelnas sekcijų, pripažino Esperanto kal
iko bus skiriams labdarybės I ^iž kogeriausią kalbą tarptauti- 

alams. jnę. Komisija pasekmingai pri-
aip-gi dar buvo keletą dalyke-^gjo prje praktiško išrišimo klausi- 
apkalbėta ir tuomi susirinki-
žbaigtas.

K. V. 21 sk.'rašt.
B.O. Sarapienė.

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

r streikai pagerins darbinin- 
likimą ar ne? Tas aiškiai 

prodo, kad se visuomet 
ma laukti pageynimo per
iką. Mūsų kolionijoj randa- 
reikuojančių šapų. Jau 15 
itė kaip streikuoja ir nežinia, 

a bus galas tam streikui. Bu-
išėję ant streikų net 53 šapos, 
nekurios tuojau susitaikė su 

bininkais, o kitos kiek vėliaus 
gi susitaikė. Liko 19 šapij 

ios tebstreikuoja ir nenori su 
bininkais taikintis, tai-gi tose 

eikuojančiose šapose randasi ir 
L. D. S. 78 kp keletas narių, 
rie streikuoja.

Rašt. Pr. Hodelis.

mo įvedimo kalbos Esperanto į 
visas mokyklas Sovietų Respubli
kos. Tuo tarpu įvesta kalba Es
peranto Maskvoj, Petrograde, 
Tverio, Orio ir Smolensko mokyk
lose ir yra priverstinai mokinama. 
O visi privatiški kursai kalbos Es
peranto ir steigimai kliubų (drau
gijų) vardų Lunočarskio, komi 
saro (Ministerio) apšvietos yra 
sovietų voldžios remiami taip 
morališkai kaipo ir medžiagiškai.

V.
> P.S. Laikraščiai, kurie remia i- 
dėją tarptautinės kalbos yra pra
šomi pespauzdinti šitą žinutę.

DEŠIMTAS NUOŠIMTIS SA- 
HAROS MIESTELIŲ GY

VENTOJŲ AKLI.

AMBRIDGE’IO LIETUVIAI 
ŠELPIA LIETUVOS NAŠ

LAIČIUS.
1 Buvusios “Tag Day” pinigus 
,pie 30.000 auksinų jau senai pa- 
pntė, teisiai į Kauną.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus medikališkas apžiūrėji
mas Algerijoje ir Ttmisijoje 
parodo, jog Saharo oazoje 10 
nuoš. gyventojų akli. Prancū
zijoje yra trys akli žmonės 
prie kožno tūkstančio gyvento
jų-

Apžiūrėjimas taip-pat-gi pa
rodo, jog dabartinė “tracho-

ikiškos draugijos nors au-mos” epidemija išsiplatinus

3R

216.197.85
Čia neparašyta smulkesnės su

mos siųstos 
ven.

Lietuvių 
(Lausaune)
a) 6 liepos 1916 m. nuo kun. Bar- 
tuškos 820 f r. b) 14 liepos 1916
m. nuo kun. Bartuškos 725.20 fr. 
c) 13 vasario 1917 m. nuo Am. 
Liet. Tautos Tarybos 25.773, d) 
6 gegužio 1917 m. nuo Am Liet. 
Tautos Tarybos 2500, e) 2rugp. 
1917 m. Am. Liet. Tautos Tarybos 
gauta 46036 fr. iš kurių 16.000 f. 
liko Liet. Infor. Biurui, 30.036 f. 
teko Liet. Tautos Tarybai Lau
saune 46.036. f) 11 geguž. 1918 
m. nuo Am. Liet. Tautos Tarybos 

8640.

i

Kartu ................. $25,244.49
Gegužio mėnesio išlaidos.

Sekretoriaus alga už balandį 150.00 
Dr. J. J. Bielskiui už prakalbas

Brooklyne & New Yorke.........60.00
Kelionės išlaidos važinėjant su 

prakalbomis po IVilkes Barrių 
& Scrantono apylinkę, su kun. 
džiak. Mironu ...........................15.99

Kelionės išlaidos "VVestfield & 
Hartford, 9-10 d. gegužio 12.32

“Garsui” už 5000 Tautos Fondo 
konstitucijų ................................55.00

Už skelbimą Liet Pašto ženkle
lių ..............................................

Už 5000 plakatų dr. J. J. Bielš- 
kio prakalbos, už 150 atskai
tų, 1000 Liet. Pašto ženklelių 
paliud...........................................

“Saulei” už skelbimą Liet Paš
to ženklelių .........................  44.00

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

Vice-Pirm įninkąs — M. žarkauskas,
128 Bovven St, So. Boston, Mass. 

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

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

Kasusius — 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 pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čią vai. po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

Šv. Jono Evangelisto Pašaipūnes 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.

24.00

20.50

Kartu .....................$381.81
Nuo įsteigimo T. F., iki 1 d. bir

želio pribuvo ..................$477,318.19
Nuo Įsteigimo T. F. iki 1 d. bir

želio išleista ...................441,837.04

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

Vice-Pirmininkas — 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. 

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vat po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

84.494.20 
■ Taigi išviso gauta nuo Ameri
kos organizacijų: 300.692.05
Daugiau mūsų organizacijos nėra 
gavę iš tenai. Gerbiamiems šel- 
pėjams dar kartą tariu širdingos 
padėkos žodį!

Fryburgas (Šveicarijoj) 25 bir
želio Likv. Komis, narys.

A. Steponaitis.

Birželio 1 d. lieka $36,481.15
Geležinio kapitalo 10,110.80
Kun. J. Laukaičio 1

Fonde ................ 11,916.73
Kitų fondų .......... 72,835.15

Birželio 1 d. ižde ran
dasi ......................24,862.68

Liet. Raud. Kryžiaus .
Rem. Sek. 1 d. bal. 10,618,47

DUETAS—

Viso labo ............. $35,481.15

K. J. Krušinskas, T. F? Sekr.,
222 South 9th St, 
Brooklyn, N. Y.

“APSIVILKČIAU ČIGONO RŪB^”.
“DARBININKO” KNYGYNAS gavo kę 

tik naujai išleistų Šimkaus kompozicijos dainų 
vienam balsui ir duetams.

PASISKUBINKITE nusipirkti, nes turi
me neperdaugiausia. Su užsakymu siųskite ir 
pinigus.

Naujausios Dainos Yra Šios:
Duetas “Apsivilkčiau čigono rūbą” ...............................$1.00
Darbininko daina (mišram chorui) ....................................60
Kaip raiba paukštutė (solo) ............................................ $1.00
Atsisveikinimas su giria (mišram chorui)........................75
Ilgu, ilgu ir Jau atėjo rudenėlis (4 lygiems balsams) .60 
Plaukia sau laivelis (duetas) antra laida ........................75
Kur bakūžė samanota (vienam balsui) ................................50

Šios dainos yra ne liaudies dainos, bet ori
ginale kompozicija.

Miko Petrausko Veikalai.
Dovanojo (dzūkiška). Liaudies daina. Salo balsui ir 

pijanui............................................................  25
Jojau dieną (augštam balsui) Liaudies daina. Solo 

balsui ir pijanui ..........................................................
Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo balsui ir 

pijanui...............................................................................
Llgho (latviška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui 
Saulelė raudona. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui 
Siuntė mane motinėlė. Liaudies daina. Solo balsui ir 

pijanui ,.............„ .......................................
Skyniau skynimėlį. Liaudies daNa. Solo balsui ir pijanui 
šių nakcialy(dzūkiškai). Liaudies daina. Solo balsui ir 

pianui................................................................................
Užšllingėlį. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui........
Vai aš pakirkčiau. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui

.60

.20 

.25

.25

.25

.25

.30 

.30 

.20

Užsisakant vienų egzempliorį, apart pažy
mėtos kainos malonėkite prirokuoti 10 centų 
persiuntimo lėšų. Užsisakant daugiaus negu 
vienų egzempliorį, persiunčiame dykai.

Spring 9537. 
PIRMUTINIS 

ir 
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS
ARBA HOTELIS

NEW ŲORKK
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ! 
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis 

pas Geo. J. BARTAšIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parūpinant išvažiuojantiems pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžke- 

lio stočių Ne'.v Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminėtą Agentūrą 
su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS, Xw»?ystrcet’,
4

f

PINIGŲ 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.

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. Vilkinius.

NAUJAUSIOS LAIDOS KNYGOS.
BOLŠEVIZMAS.

Kaina 15 Centų.
Parašė J. K. M—kas. 32 pusi. Joje aiškiai išdėstoma 

kas yra Bolševizmo šulai ir kokią naudą ar blėdį neša 
visam pasauliui. Koks skirtumas tarpe socialistų Ir bol
ševikų.

NAUJOS GADYNĖS PRIEAUŠRYJE.
Kaina 15 Centų.

Parašė Uosis. 32 pusi. šioje knygelėje rasi daug ko 
naujo. Nušviečiama tikroji ir klaidinga demokratija; 
skirtumas tarpe Gary plieno karaliaus ir Lenino, bolševi
kų šulo; Krikščionių demokratų siekiai ir kas trukdo Lie
tuvos laisvę?

MŪSŲ TIKĖJIMAS. 
Kaina 50 Centų.

Kun. J. Berthler, M. S. Vertė Jonas M. Širvintas. 
Pusi. 100. šioje knygoje aiškiai išdėstoma tikėjimo daly
kai. Turiny®: 1) Tikėjimo reikalingumas, 2) Tikėjimo 
tikrumas, 3) Dievo esybė, 4) Dievas yra pasaulio Sutver- 
tojas, 5) Angelas, 6) Žmogus, 7) Pasaulis prieš Jėzaus 
Kristaus Atėjimą, 8) Jėzus Kristus — Išganytojas, 10) 
Mirtis, 11) Teismas, 12) šv. Dvasia ir Katalikų Bažny
čia, 13) Musų pareigos Katalikų Bažnyčioje, 14) šventų
jų Bendravimas, 16) Kūno iš numirusių prisikėlimas, 17) 
Dangus, 18) Skaistykla, 19) Piktųjų pasmerkimas, 20) 
Išganymas, 21) Užbaiga.

šias knygeles kiekviena(s) lietuvys(aitė) turėtų įsigy
ti tuojau. Išleista aprubežiuotas skaitlius ir todėl pasisku
binkite su užsakymais.

Su užsakymu siųskite ir pinigus money orderiu, če
kiu arba registruotame laiške

/ “DARBININKAS”
242-244 W. Broadway, South Boston 27, Mass.

ATEIKITE CENTRALIN BENDRAN LIETUVIŲ 
BANKAN IR GAUSITE!

DETROIT' MTCHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

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

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

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

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

Kad

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 NUOŠIMTĮ
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-Ę NUOŠIMTĮ?
Ar Jūsų Vietiniai Bankai Duoda Tiek? Jeigu Ne, 

Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti?

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIU BANKAS,
32-34 CROSS ST.,

BOSTON, MASS.

366 BROADWAY, 
ir

SO. BOSTON, MASS.

A



DARBININKAS
UŽSIMOKĖKITE. REIKALAVIMAI.VIETINĖS ŽINIOS. TeL So. Boston 2481

ATŠAUKĖ
Pereitą subatą per pasidar

bavimą nuteriotų draugų ir jų 
talkininkų keleivininkų buvo 
inkišta į Boston Globė pletka 
apie Romano suareštavimą 
Kaune. Panedėlyje tas laik
raštis indėjo pletkos atšauki
mą. Bet “Keleivis” cituoja 
iš Globė subatinio numerio sa
kydamas, kad tą Romano su
areštavimą Globė patvirtina. 
Nors Romanas toli nuo Bosto
no, o matyt nuteriotiems drau
gams ir keleivininkams jis ne
duoda ramiai miegoti. Roma
nas jiems baisesnis, negu kud- 
lotas barzduotas Rusijos bolše
vikas lenkams.

MASMITINGAS DĖL VIL
NIAUS ATGAVIMO.

V

Katalikų Vienybė šaukia su
rinkimą ketverge liepos 22 d- 
7:30 vai. vakare šv. Petro baž
nytinėj svetainėj.

Šis susirinkimas yra vienas 
iš svarbiausių, nes šaukiamas 
iš priežasties Vilniaus atgavi
mo, o tai yra vienas iš didžiau
sių nuotikių lietuvių tautos is
torijoj. '

Tad Katalikų Vienybes val
dyba mato būtiną reikalą ren
gtis prie apvaikščiojimo. Atei
kite visi bendrai išreikšti 
džiaugsmą dėl paliuosavimo iš 
po lenkų jungo Lietuvos sosti
nės Vilniaus. Taip-gi Ameri
kos lietuviai privalo tarti stip
rų užuojautos žodį mūsij nar
siai kariuomenei, kurie daug 
kraujo ir gyvasčių paaukavo 
iki atgavo Vilnių, 
prašyti Suvienytų Valstijų 
pripažinmo Lietuvai neprigul- 
mybę.

Kviečiame visus lietuvius at
silankyti į prakalbas šitame 
džiaugsmingame momente.

Rašt.

Bet turim

LAIKĖ SUMĄ.

Pereitą nedėlią gerb. kun. F. 
Kemėšis, Detroito lietuvių 
klebonas, LDS. dvasiškas va
dovas, laikė sumą ir sakė pa
mokslą šv. Petro lietuvių baž
nyčioje. Po pietų dalyvavo 
vyčių piknike. Naująją Ang
liją apleidžia seredos vakare.

SO BOSTON, MASS.

L. D. S. 1 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj 25 d. lie
pos 1920 m. 1-mą vai. popietų, 
bažnytinėj svetainėj. Kviečiame 
visus narius būtinai ateiti. Ar
tinasi L. D. S. Seimas ir turime 
pradėti rengtis išanksto.

Valdyba.

LAIKRAŠČIŲ IŠ LIETUVOS
Panedėlio rytą atėjo . “Ka

riškių žodžio” num. 25, birže
lio 21 d. ir “Darbininko” num. 
23 birželio 18 dienos. Vietiniai 
ateikite tų laikraščių pasipirk
ti, o kitų miestų išsirašykite.

PRANEŠIMAS.
Mot. Są-gos Mass. ir Main apskr. 

kuopoms.
Kaip buvo nutarta surengti iš

važiavimą, tai tas išvažiavimas j- 
vyks rugp. (Aug) mėnėsije š. m. 
Vieta bus pranešta vėliaus “Dar- 
binnke” ir tam tikruose užkvieti- 
mo laiškuose.

Taip-gi komisijos susivažiavimas
• įvyks 24 d. liepos (July) W. 5-th 

St. So. Boston, Mass. 7:30 vai. 
vakare. Tai-gi malonėkite visos 
komisijos narės pribūti laiku.

Ne vien tik komisija, bet ir ar
timu kuopų sąjungietės prijau
čiančios tam darbui esate kviečia
mos atsilankyti.

Apskr. pirm. Ona Jankienė.

PRAMOGA.
Są-gos 13 kuopos išvažia- 
įvvks 15 d. rugp. (Aug.)
Park Mattapan. Mass.

Mot. 
vimas 
Rugby

Meldžiame kitų kuopų nieko ne
rengti ant tos dienos.

Rengimo Komisija.

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiaueia. Siųs
kite laiškinės popieros w

PRANEŠIMAS CAMBRIDGE, 
MASS. LIETUVIAMS.

Kas dar nepirkę Lietuvos Lais
vės paskolos Bonų, dabar galima 
gauti pirkti kiek kas norite, taip 
gi kurie įmokėjo už bonus kiek, 
tai baikite mokėt. Pagal Lietu
vos Misijos pranešimo, šiame mė
nesyje bonų pardavinėjimas pasi
baigs. Už tai brangus broliai 
lietuviai kuriems plaukia Lietuviš
kas kraujas gyslose pasiskubikite 
papirkti boną, nes vėliaus gailė- 
sitės. Šiandieną Tėvynė Lietu
va reikalauja nuo mūsų amerikie
čių lietuvių pagelbos. Kurie esa
me lietuvos sūnais-dukterims ir 
suprantame jos lasvę, visi ateikite 
ir pasipirkite Lietuvos Boną.

A. Patembaras 

432 Windsor St.

Cambridge, Mass.

PUSMETINĖ ATSKAITA LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS

Mes skolingi.........................
Notos.....................................
Capital Stock:
Pilnai užmokėta 232165.00
Atpirkta...................4896.00

Inmokėta
227269.00
..2386.36

Perviršis
$229655.36
.118368.62

$350010.05
P. S. Patentai, rankraščiai ir kontraktai — $15600.00, Taupymo skyriu

je ant 5 nuoš. sudėtą ant knygučių pinigų $30,000,00 į tą atskaitą neineina dėl
to, kad patentų, rankraščių ir kontraktų vertė kartais gali būti keno kvesti- 
jonuojama. O taupymo arba Savings Departmento pinigai yra palei tam tik
rus valdžios įstatymus vedami atskirai nuo viso kito bendrovės biznio. Jie su 
kitu bendrovės kapitalu jokiu būdu negali būt maišomi. Taip reikalauja val
džia, bet jie biskį pelno bendrovei daro.

F. VIRAK’S, Iždininkas ir Vedėjas.

.686.01
1300.00

Persikėlimo Pranešimas-i
Štai geras naujienos dėl skaitytojų šio laikraščio. Aš dabar apgyvendintas ant 220 

Tremont gatvės ant antrų lubų, priešais Majestic Teatro. Tas reiškia, kad aš galėsiu 
patarnauti visuomenėj dar geriaus, negu pirmiaus. Mano naują vietą leidžia man 
taisyti vėliausią ir visiškai mokslišką išrengimą dėl gydimo visokias ligas. Reikala
vimas mano tarnystės buvo toks didelis, kad mano dabartinis ofisas jau neuštektinai 
ruimingas užganėdinimui mano greitai augančio praktikai. Šis tvirtas darodymas į- 
tekmes mano būdų. Jeigu tu kenti nuo Silpną Nervą, drebėjimo (plakimo) šir
dies. Silpną Plaučių, Ne jauslaus (Nuobodumo sunko jautimo, Apsvaigimo, Galvos 
Skaudėjimo, Tamsumos Matymo, Silpnėjimo žebru, Vočių, Žaizdą, Plaučių, Lašėjimo 
Gerklėje, Skaudulią Pilve, Pučkų?

Šie ir daug kitų dažna būna pirmieji persergėjimai patrotijirao sveikatos stiprumo. 
Gauk gerą Daktarą iš pradžios. X Ray ekzaminai daromi kada reikalas.

Pasekmės Rokuo- 
jas

Elektrikinis gydymas ir 
tiesiog kraujiniai įlei
dimai kraujo medegų, 
rauplinės medegos ir 
bakterijos kairias aš 
vartoju, užtikrina ge
ras pasekmes. Teirau
kitės manęs dabar.
Sergantieji Vyrai 

ir Moterys 
nekentėkit, neattdėlio- 
kit, ateikit pas mane, 
šiandien ir pradėkit 
greitai ant kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimų pasida
ro aršiau jeigu tinka
ma medikališka atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
savo storį J savo ran
kas. Naudokis mano il
go patyrimo gydymo 11- 
glaikinius, nerviškos 
skuros ir kraujo keblu
mus. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tūkstan
čiams, turi pertikrinti 
tave kad aš galiu tau 
pagelbėti. Jus visi kvie
čiami atsilankyti.

Dabar laikas užsimokėti poli 
taksus. Taksų kolektorius De- 
land skelbia, kad ateinanti '•■- 
vaiiė būsianti paskutinė, ka
da galima užsimokėti be baus
mė.'. Po to neužsimokėjusb'ji 
būsią areštuojami ir pinigaiŠ- 
kai baudžiami. Šiemet poli 
tsx yra $5 vyriškiui.

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus
Draugijos Valdybos Adresai

Pirmininkas — A. Km i tas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

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

Protokolų Rašt. — J. Andriliunas,
301% Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Kasiebius — S. CižiHS,
377 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietą 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

Liepos 1, 1920.

414 WEST BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

TURTAS.
Pinigai Bankose (Cash) *... .$207418-96
Pinigai ant rankų (Cash) ...........232.26
Mums skolingi........... ..............24441.65
Skolingi ant notų ................4680.00
Bondsai ir tt.............................. 70856.29
Ofiso intaisymai ......... 6576.72
Tavoras prirengtas siuntimui 7875.00
Tavoras Lietuvoje .................. 6738.10
Lietuvos Vald. Bonų ................. 1005.00
Investmentai Į naujai tveriamas

biznio šakas.......................... 18545.00
Real Estate.................................1000.00
Neužbaigtas Insurance.................299.05
Įvairiu turtu................................ 342.02

$350010.05

ATSAKOMYBĖ.

Aš, PASEKMINGAI
GYDŽIAU.

Dabartines ir Hglaikines Ligas 
kaip Kraujo, Skūros arba Ner
vą Netvarkos, Pilvo, Vidurių 
arba žarną Neramumus, Skau
dulius Pečiuose arba Kelyse, 
Galvos Skaudėjimus, žarną 
Užsikimšimą, Pasvaigimą, 
Pučkas ir Slogas Galvos, No
sies arba Gerklės. NEATIDĖ
LIOK, BET TEIRAUKIS

MANĘS TUOJAUS.
Ofiso Valandos:

Nuo 9 vai. ryte iki 4 vai. po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Nedaliomis ir šventėmis:
nuo 10 vai. ryte iki 2‘ vai. po pietą.

DR. MORONEY,
■ 220 TremonSt., Boston, Mass. Prieš Majestic Teatre

ATSIŠAUKIAME į visus Lukšiečius 
Amerikoje gyvenančius ir prašome 
siąsti knygų ir laikraščių J “Žiburio” 
skaityklą, Lukšiai, Sakių apskričio. 
LITHUANIA. Skaitykla naudojasi 200 
žiburiečią, 300 pavasarininkų Ir Gyvo
jo Rož. dr-ja.

Priėmimo valandos:
Nno2 Iki Spopiet. N no 7 lld 8 vakar. 

<0tW BOA.DWA.TCor. 8T SO. BOSTON. 
Tol 602 S. B.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Į
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.

y Western Chemical Co.,
'J P. O. Bos 9, Wilkes-Barre, Pa.

»
4

Mano Laboratorija
esti gerai aprūpinta 
pilna eile vaistų ku
rių reikalauja padėji
mai kurioje aš gy
dau, tai kaip aptei
kiu aš žinau tikrai ką 
mano ligoniai gauna 
ir esu užtikrintas dėl 
jų valumo ir stipru
mo.

Mano Išrengimas 
susideda iš vėliausio 
elektrikinio, chirur- 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs jų vartojimui ir 
jų nurodymo, kaip 
iš jų gauti didžiau
sias vienodas pasek
mes.

PAIEŠKOJIMAI IR
Paieškojimų ir reikalavimų 

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

I

i
i
i
i
i
i

!
!
!

EKSTRA! EKSTRA!
Visiems žinomas Bostone ir apielin- 

kėj. Pranešu visiems kad aš atida
riau naują biznio vietą. Darbą atlie
ku A-l. Rufą pataisau arba naują už
dedu, kamabrius išpopieriuoju ir ga
rantuoju, kad daugiau negali atsiras
ti jokią tukstantkoją. Taip-gi medinį 
darbą atlieku kopuikiausia ir lubas pa
darau gražiai baltas.

JOSEPH PALTANAVICIA,
301 E St., South Boston, Mass.

(Prie Lietuviškos svetainės)

NAUJIENA VISIEMS.
Parsiduoda drukuojamos mašinėlės. 

Aš išmokinu drukuoti ir parduodu jas 
pigiausiai, nes aš esu agentu didžiau
sių kompanijų. Brangus broliai ir se
sės: nenusiminkite kurie nemokate ra
šyti. Jus įsigyję drukuojamą mašinė
lę gulėsite siųsti laiškus į Lietuvą dru- 
kuotus. Bostone ir apylinkėje 
ypatiškai ant pareikalavimo, 
šykite laišką.

STANLEY POCIUS, 
32 Oak St., Boston,

ateinu 
Para-

Mass.

REIKALINGAS JAUNAS
VYRAS.

Darbas bučernėje ir grosernėje. Tu
rėtų būti susipažinęs su tokiu darbu. 
Butų pageidaujama kad galėtų prisi
dėti į bendrą. Biznis geras ir galima 
uždirbti pinigų. Atsišaukit ant šio ad
reso lietuvių įstaigon.
ĮVADE PARK GROCERIES & MEATS 
7309 Wade Parfc Avė., Cleveland, Ohio.

KAS RADOTE?
Birželio 27 d. LDS. išvažiavime 

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

REIKALINGAS VARGO
NININKAS, 

kuris galėtų užimti ir vaikų moky
tojaus vietą. Išlygos geros. Kreiptis 
šiuo antrašu:

KUN. J. ŠIMKUS,
720 rue Parthenais, Montreal, Canada.

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

J. E. CRANB,
92 Sumner St., Dorchester, 

Tel. Columbia 9161-M.

So.

Mass.

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

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

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. 

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

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

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

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

(Ant trečių lubų)

PARSIDUODA
keturių kambarių visai nauji rakan
dai. Galite imti kartu su naujai iš
taisytais rūmais, renda pigi.

P. 1VOBULAS,
43 — 6th St., So. Boston, 

(Ant trečių lubų)
*

Mass.

ANT PARDAVIMO
24700 pėdų žemės su vasariniu namu 
ir rakandais ir sodnu. Randasi West 
Rosbury. Inešant 50 dolerių galima 
pirkti. Norintieji pirkti arba pama
tyti kreipkitės šiuomi adresu: 332 
Broadvay, So. Boston, Mass. Labai 
pigiai parsiduoda.

Paieškau savo dviejų pusbrolių: An
tano Ir Prano Biegailią. Prašau at
sišaukti greitai, nes turiu svarbą rei
kalą. Aš 
liepos.

išvažiuoja 1 Lietuvą 17 d.

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

kas

Aš Petras Guodinas paieškau savo 
sunans Kazimiero. Jisai yra jaunas 
atvežtas Iš Lietuvos, augęs Amerike. 
Pirmiaus gyveno 
ii Potsville, Pa. 
kitas malonėkite 

PETRAS 
1616 Penn Avė.,

Maklepe, Pa., neto- 
Jis patsai arba 
atsišaukti. 
GUODTNAS, 

Pittsburgh, Pa.

Paieškau pusbrolio Kubo Janavi
čiaus. Paeina Vilniaus gub.. Rietaviš
kio parap.. Kalniunų-Miaugonių kie
mo. Pirmiaus gyveno Worcester, 
Mass. Meldžiu paties ar žinančių jį 
atsišaukt. Tnriu reikalą iš Lietuvos.

K. JANAVIČIUS,
25 Secand St, So. Boston, Mass.

Paieškau Antano Lebeckio. Pirmiaus 
gyveno Baltlmore, Md. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

D. ŠIMONIS arba 
MARIJONA HARMONIUKf 

(po vyru Šimonis)
Wold 8t, Ellzabeth, N. J.241

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.

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

URŠULE DIRGINCIENE,
416 Lorlmer St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Paieškau Vaclovo, Juzefos ir Eie- 
nos Ivaškevičią paeina iš okolicos 
Tronkinės. Taip-gi Vincento, Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičią. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chičagoje. Paieš- i 
ko jusą teta Marija šakevičienė (šid-i 
lauskaitė).

Ieškau brolią Motiejaus ir Jurgio 
Vaitkevičių kaimo Kučiškės, Bagoto- 
sio parapijos, Suvaiką rėd. Jie patis 
arba kas žinote apie juos praneškite 
šiuo adresu:

URŠULE VAITKEVIČIŪTE,
103 Britania st, Montreal, Canada.

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

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

Paieškojimas iš Lietuvos. i

Paieškau 1) brolių Jono ir Konstan
tino škimelią ir seserų Domicėlės ir 
Amelijos škimelyčių, dabar ištekėju
sios; po vyro pavardžių nežinau. Jie 
prie Skarą gyveno Kanadoj Montreal. 
2) Antano Untulio ir Juozo Liutkaus. 
Untulis prieš karą gyveno Bretone. 
Adresas: Anielč Motejauskienė, Skuo
das per kun. Juozą Raibį. LITHUANIA

Kilęs iš 
Krionos 

atsišauk- 
Adresas: 

L.

Ieškau brolio Juozo Jono Morkūno. 
1911 m. gyveno Maspethe. 
Vilniaus rėd., Trakų pav., 
valsč., Markūnų k. Prašau 
ti visų, kas mane pažįsta.
Pranas Markūnas, 5-tas D. L. K. 
Keistučio pčst. pulkas, 1-mas batalijo- 
nas, 2 kuopa. LITHUANIA.

Paieškau broliu Edmundo ir Gusta
vo Daniels. Pirmiaus gyveno 3 Mills 
St., Bingbamton, N. Y., U. S. A. Atsi
šaukite šiuo adresu: Edvardas Danie
lius, Šiaulių miestas, fabriką saldai
nių “Rūta”. LITHUANIA.

Ieškau savo brolio Kastanto Šalte
nio iš Viskėną sodžiaus, Pakalnią 
valsč., Utenos apskričio, Kauno rėd., 
dabar gyvenančio Amerikoje. Kas ži
not kurs jis yra, meldžiu pranešti jo 
adresą man. Mano antrašas toks: 
1-mas pčst. D. L. K. Gedimino pul
kas, Sčia kuopa, A. Šaltenis. LITHUA
NIA.

Ieškau savo sesers Onos Sudeikie- 
nės ir kitokių giminių, pažįstamų kai
mynų Amerikoj. Butų labai malonu, 
kad jus man atrašytumėte. Gavęs 
jums atrašysiu. Adresas: Kazimieras 
Degutis, Kauno komendantūra, mies
to kuopa. Kaunas. LITHUANIA.

Ieškau giminią, kaimynų, pažįstamų 
Amerikoje. Labai prašau atsišaukti 
visą, kas mane pažįsta. Ypač ieškau 
Onos ir Elzbietos Karveliukių, Jono 
šeštoko, Katarinos šeštokaitės. Adre
sas: Kaunas, Kariškoji kilnojamoji li
goninė num. 1. Jonas Petrauskas, 
LITHUANIA.

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.

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

S. CIBULSKIS.
206 Cardonl Avė., Detrolt Mich.

TEINGI AU SI A 
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

APTIEKA
p Sutaisau receptus su didžlau- 
M sla atida, nežiūrint ar tie re- 
m ceptal lietuves ar Amerikos da- 
% ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
V aptieks Bostone ir Mnssachu- 
ę setts valstijoj. Gyduolių galit 
Igaut kokios tik pasaulyj yra 

vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorins ir Savininkas

226 Broadway, kamp. 0 St
South Boston, Man.

TeL 8. Borton 21014 ir 21013 i

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIS
h Gydytojas ir Chirurgas.
M Gydo aštrias ir chroniškas ligas 

vyrą, moterų ir vaiką.
K Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 

šlapumą ir tt savo labo
ratorijoj.

V Sutelkia patarimus laiškais kitur 
(j gyvenantiems.
X Adresas:
S? 366 B’way, So. Boston, Mass.

(KAMBARIO No. 1)
! • (LDS. Name. Kamp. E ir B’way)
1!VALANDOS:
i I nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po piet
j • 7— 9 vakare.

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

Priėmimo vai.: įzį°
Po pietą pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

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

T

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

Worcester, Mass.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

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

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
” 1:30—6 ir 6:3O—9 P. M.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nai 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. RETLLY 

469 Broadway, S. Boston, Maa
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

Ned6Iloml> 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vok vata

Tel So. Boeton 270

DR. JOHN NacDONNELL, M. D.
Galima susihalbtti ir lirtaviraM 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 va). 

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

BelI Phone Dickineen 3W5 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PhihddpUa, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M. 

NedeBomio iki 4 no mėtų.

PIRK V AKACIJOMS
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.
Ją kainos: $2.50, $3, 

$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

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




