
Tel. So. Boston 620.

Kun. Jonas Navickas
i

BIJO BOLŠEVIKŲ.

Štabiną.y?,

socija-

■

NUKENTĖJO 
TABOKA.

$4.00
$5.00
$5.00

W wi d s o r, Ct. — Audra 
su ledais padarė daug blėdies 
laukams ir daržams. 1.600 ak
ru tabokos -sunaikinta. Nuos
tolių už apie $1.000.000.

i.
DAUG ATVYKSTA 

ATEIVIŲ.

871 darbininkas. Per liepą žu
vo 241, iš jų buvo 113 mainie- 
rių. .

REIKALAUJA $7.00 
DIENOJ.

NAUJA LENKIJOS 
ŠMĖKLA.

NELEIS AMUNICI-
• JOS

Šveicarijos federalė Taryba 
nutarė neduoti leidimo gaben
ti amųpiciją ir ginklus per 
Šveicariją.

NORI VYKTI AME
RIKON.

\
Ant Sachalino salos buvo jū

rės išsiliejimas ir nuskendo 
200 žmonių.

PASIŠAUKĖ MINIS- 
' TERIUS.

LAUKIA ATSA
KYMO.

. ■ \ ' ■

R o p k I s 1 a n d, III.— 
Geležies darbininkai sustrei
kavo reikalaudami algų pakė
limo. Reikalauja po $1.25 va
landoj.

“DARBININKE” gali 
geruti Kauno “Laisvę,” 
“Kariškių Žodi,” “Vieny
bę,” “Tautą,” “Darbinin
ką” ir k.

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO.

’

KIEK ŽUVO.

įgalėjo jo pienai persikeisti, 
Atvažiavęs į Ameriką 1913 bet gal Amerikos vyriausybė 

m. tuojaus tapo priimtas Kar- jo neįsileido “to make the 
dinolo Farley į New Yorko ^orld safe for democracy.

Krikščionys dąrbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuviu Darbi
ninkų Sąjunga.

KETVERGAS, RUGSĖJO 2 D., 1920.

Lenkai briaujasi Lietuvon
LENKAI PAĖMĖ SU

VALKUS IR EINA 
ANT SEINŲ.

L o nd o n K rūgs. 1. — Lie
tuvos atstovybė čia paskelbė, 
kad lenkai paėmė Suvalkus, 40 ltė notą Sapiehai į AVaršavą, 
mailių į šiaurės vakarus nuo Į pranešant neutralybę rusi) len- 
Gardino. Pranešama, kad len- .kų kare ir pranešant lenkų ka- 
kų divizija eina ant Seinų, gu-1 rinei vyriausybei nežengti per 
liūčių į rytus nuo Suvalkų.

ŽINIA Iš KAUNO.
W a s h i n g t o n, rugpj. 

30. — Klimas iš Kauno tele
gramoj iš rugpj. 27 praneša: 
“Lietuvos vyriausybė pasiun-

i rubežių, saugojamą lietuvių 
j armijos. Suvalkų provincijoj, 
i kur nėra nustatyto rubežiaus, 
'laikina demarkacijos linija pa- 

Vokietijos vyriausybė pra- Į siūlyta per Grabovą, Augusta- •v — T T •• _n v* - — _ J . -v •nešė Lenkijos valdžiai, kad 
Prūsijoj esą nuginkluota 70.- 
000 rusų kareivių. Esą pavo
jinga tiek laikyti vienoj vie
toj. Todėl prašo Lenkijos leis
ti juos gabenti per juostą į vi
durinę Vokietiją.

Ateivystė į Suv." Valstijas 
labai- didinasi. Vidutiniškai 
atvyksta po 5.000 ateivių die
noj. Pereitą savaitę įleista 17.- 
000‘ateivių. Ateivystė vis di
dinasi. Kol kas ateivystė yra 
sunki ir suvaržyta. Jei ne tos 
kliūtys ateivių būtų daugiau, 
negu prieš karą. Per metus 
pasibaigusius birželio 30 įleis
ta Amerikon 800.000 ateivių. 
Per tą pat laikotarpį prieš me
tus atvyko tik 141.182. Gi 1907 
m. ateivių buvo 1.285.349.

ŠVEDIJA EINA PRIE 
SAUSUMOS

Švedijos vyriausybė 1911 m. 
paskyrė komisiją tyrinėti svai
galų klausimą. Dabar komisi
ja po nuodugnaus ištyrimo pa
taria valdžiau uždrausti dirbti, 
pardavinėti ir įgabenti viso
kius svaigalus, turinčius virš 
2.8 nuoš> alkolio. Be to komi
sija pataria leisti gyventojams 
balsuoti už visišką blaivybę 
(prohibiciją). Jei trys penk- 
tadalės žmonių tam pritars, tai 
įvesti visišką, priverstiną blai
vybę. Komisija giria Ameri
kos prohibiciją. Komisija su
sideda iš 13 asmenų.

ORGANAS AFRIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI- 
' NINKU SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis.
Metams
Bostone ir apylinkėj m. 
Užrubežyj metams

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadwayr

South Boston, Mass.

KAINA 4 CENTAI

Be rusi) Lenkijai gręsia nau
ja šmėkla — badas, skurdas. 
Vietose, kur rusai buvo užėję 
gėrybių kaipir neliko. Pabė
gėlių maitinti reikia apie 350.- 
000, o nelaisvių apie 100.000. 
Užderėjimai šiemet mažesni, 
negu pernai.

Lucernoj, Šveicarijoj, Ang
lijos, Francijos ir Italijos pre- 
mierai laiko konferenciją. Tai 
Anglijos premjeras Lįoyd 
George pasišaukė visus minis- 
terius Lucerno npasitarti. Tai 
pirmu sykiu Anglijos ministe
riai turi posėdį svetimoje že
mėje.

Dancige daugybės žydį iš 
Lenkijos, Vengrijos, Austri
jos ir kitų šalių laukia progos 
vykti Amerikon. Dancige y- 
ra taip daug žydų, kad Ame
rikos žydų šelpimo fondas 
Dancige statydina jiems ka- 
zarmę.

KIEK GYVENTOJŲ 
MASS. VALSTIJOJ.

Cenzo Biuras paskelbė, kad 
Massachusetts valstijoj gyven
tojų yra *3.851.615. Prieš 10 
•metų buvo 3.366.416. Todėl 
Mass. valstija galės dviem 
kongresmanais daugiau rink
ti. Patikrinta Bostono gy
ventojų skaičius. Pirma bu
vo paskelbta 747.923, patik 
rinta skaitlinė yra 748.060.

Chicagos-gyventojų skaičius 
buvo paskelbtas esąs 2.701.212, 
patikrinta skaitlinė rodo, 2.- 
701.705.

LAIKRAŠČIAI Iš 
LIETUVOS.

Utarninke ir seredoj atėjo iš 
Kauno> “Tauta” rugpj. 13 d. 
“Darbininkas” rugpj. 15 d. 
“Kariškių Žodis” rugpj. 12 d. 
ir “Laisvė” rugpj. 8 ir 16 die
nų.

, Išsirašykite. Už dolerį gau
site 32 ekz. už 50c. (stampo- 
mis) 15 ekz.

Rudeniui atėjus, oras atvė
so, smagesnis laikas skaityti. 
Norėdami šviežaus skaitymo, 
išsirašykite iš “Darbininko” 
pluoštą laikraščių iš Lietuvos.

Suv. Valstijų vyriausybė 
laukia iš Italijos ambasados 
atsakymo į Colby’o notą Rusi
jos nedalinimo ir Lenkijos 
klausime. Laukia formalio at
sakymo ir iš Lenkijos į pata
rimą nesibriauti į Rusiją. 
Francija būk pranešus len
kams, jog nesipriešins lenki? 
pasivarymui už etnografinės 
linijos. Bet Amerikos vyriau
sybė neturi to patvirtinimo ir 
spėja, kad Francija taip žiūri 
į lenkų briovimąsi Rusijon, 
kaipir Amerika.

ĮVEIKĖ WRANGELĮ

L o n d o n. — Kamėnev, 
rusų atstovas Anglijoj, pa
skelbė savo valdžios praneši
mą, kad gen. Wrangjelio jėgos 
pietinėj Rusijoj visai sutriuš
kintos. Wrangeliu likę tik 
Krimo pusiausalis.

MAINIERTU STREIKAS 
ANGLIJOJ.

Anglijos angliakasiai di
džiumoj balsavo už streikavi- 
mą. Už streiką balsų buvo 
606.782, prieš 233.865. Gele
žinkelių ir transporto darbi
ninkai palaiko angliakasių rei
kalavimus. Angliakasiai, ge
ležinkeliečiai ir transportie- 
čiai sudaro taip vadinamą 
“Tripple Alliance”, veikia iš
vien ir remia vieni kitus.

H o 1 y o k e, Mass. — 
Strytkarių darbininkų unija 
pareikalavo, $7 dienoj ir 8 va
landų darbo ir kas 15 dieną 
liuosą su atlyginimu už liuosą- 
ją dieną. Reikalauja pensijos 
po 20 metų tarnystės sulau
kusiems 60 metų amžiaus.

DEPOZITAI BAN
KUOSE.

Birželio 30 d. š. m. Suv. Val
stijų bankuose žmonės buvo 
pasidėję,$22.196,767.000. Per

nai depozitų tą pat dieną buvo 
mažiau Ant $1.597.187.900

—* i

dięleziją, kame įstojo į Ka
tedros kolegiją anglų kalbos 
mokintis. Vėliaus persikėlė į 
Lasalette ir galutinai į garsią
ją Baltimorės seminariją, ku
rioje 1917 m. gavo meno baka
lauro laipsnį. Sekančiais me
tais Baltimorės seminarijos 
valdžia skaitliuje kitų stu
dentų J. Navicką pasiuntė į 
Washingtono universitą, kame 
1919 m. jisai gayo meno ma
gistro laipsnį. Tais pačiais 
metais studentas J. Navickas 
atvyko Šveicarijon ir pastoje* 
į Friburgo. universitą teologi
jos skyrium Šių mokslo metų 
pabaigoje kunigas J. Navickas 
gavo šv, teologijos 
laipsnį ir po savo įšventimų ’į 
kunigus išvažiavo į Lietuvą 
savo tėviškės atlaikyti primi
cijų; atostogoms pasibaigus 
vė] grįš į Friburgą savo moks
lo tęsti. — Tepadeda jam Die
vas pasekmingai baigti moks
lą ir toliau varyti savo pradė
tą darbą jau ant mokyklos 
suolo mūgų brangios tėvynės 
naudai.

X
Rugpjūčio 15 dieną Fribur

ge, Šveicarijoje, tapo įšvęstas 
į kunigus vietinio universito 
•studentas Jonas Navickas, ge
rai pažįstamas Suvienytų Val
stijų lietuvių katalikų visuo
menei.

Kun. J. Navickas yra gimęs 
Virbalyje 1895 m. Pradinius 
mokslus ėjo vietinėje miesto 
mokykloje, vidurinius Vilka
viškio gimnazijoje. 1911 m. į- 
stojo į Seinų Dv. Seminariją. 
Tuomet seminarijoje viešpata
vo lenkų pojitika visoje savo 
galybėje. Lietuviai auklėtiniai 
žymiai kentė. Kiekvienas pa
sižymėjęs savo tautiškumu ga
lėjo būti užtikrintas, kad ma
žiausiai progai pasitaikius tu
rės apleisti seminariją. Pana
šiai atsitiko ir su J. Navicku. 
Pastarasis, matydamas kad 
ankščiau ar vėliau seminarijos 
lenkiškoji valdžia “atiduos 
popieras,” patsai jas atsiėmė. 
Apleisdamas Seinų seminariją 
J. Navickas padare naudingą j 
žingsni netiktai sau, bet ir; 
mūsų visuomenei, verčiau sa 
kant mūsų išeivijai. Jo dar 
buotė gerai žinoma mūsų išei
vijos katalikiškai visuomenei 
Įvairios organizacijos, kuriose 
jisai darbavosi užimdamas į- 
vairias vietas valdyboje, kaip 
tai L. Vyčių organizacija, A 
L. K. Moksleivių Suš-mas, L. 
Blaivininkų Susivienijimas pa 
kėlė J. Navicką savo gar 
bės nariu. Jisai redagavę 
Blaivininkų Sus-mo organą 
“Tautos Rytą” labai pavyz
dingai du metu. Neužmiršo ir 
kitų laikraščių—iš pradžių 

•“Draugas,” paskui “Mokslei
vis,” “Vytis,” “Moterų Dir
va” ir “Darbininkas” buvo 
pilni jo raštų. Jisai išvertė 
keletą knygučių iš svetimų 
kalbų, pav. “Žydų Karalius,” 
“Apsireiškimas Švč. Panelės 
Marijos,” “Mūsų Tikėjimas” 
ir “Dešimtis metų smuklėje.” 
Ir tai reikia atminti, kad šis 
organizacijinis ir literatinis 
darbas buvo atliktas vien 
laisvose valandose, nes visą 
laiką pašvęsdavo mokslui.

L. D. S. Seimas gyvas ir 
pavyzdingas. Seimo vedėju 
P. Daugžvardis, raštininku 
A. Visminas. Centro Val
dybos raportai priimti su 
užgyrimu. Pasveikinimų 
daug. Pažymėtini kunigo 
Meškausko x nuo Lietuvos 
Darbo Federacijos, Katali
kų Centro ir kitų. Jam su
teikiama delegato teisės. 
Daug gyvumo inešė pasvei
kinimas kun. Bučio nuo Fe
deracijos ir nuo “Draugo.” 
Nutarta atskirti ceptro sek
retorių nuo administrato
riaus. Atstovi) 60.

Federacijos Kongresas 
skaitlingas. Atstovi) apie 
100. Prezidijumas: Biels
kis vedėju, kun. Pankus sek
retoriumi. Pasiųsta protes
tas prieš Colby’o notą Prez. 
Wilsonui.

Moterį) Sąjungos Seimo 
vedėja O. Samsoniutė, raš
tininkė Valentiejienė iš 
Brooklyn, N. Y.

A. F.. Kneižis,

v*

p. J.
• v

Pennsylvanijos valstijoj nei 
balandi, gegužį, birželi ir lie
pą visokiuose darbuose žuvo

Iš Lietuvos.

NELAIMĖ.
N e w York. — Name 215 

Fourth avė. krito elevatorius 
su 18 žmonių. DmižffiTfšti,'ki
ti sužeisti.

SMETONA NEAT
VYKS.

PRIGĖRĖ 200 ŽMO
NIŲ.

.z

MIRTINGUMAS MA'SS. 
' VALSTIJOJ.

Massachusetts valstijoj per
nai mirė 10.053 vaikai. Iš 150 
mirė nesulaukę vienos dienos 
amžiaus. Rekordai rodo, kad 
tojte valstijoje vienas iš 10 
žmonių miršta kūdikystėje.

....
STEIGS KOOPERATY- 

VĮ WHOLESALE.
Kansas valstijoj organizuo

ti mainieriai nutarė steigti 
kooperatyvį Wliolesale.

RIAUŠĖS.
Florencijoj, Italijoj, 

listai turėjo fconferenciją pe
reita nedėlią -parėmimui Rusi
jos bolševikų. Įvyko ?susi kir
timas su policija ir policijos 
viršininkas, 2 piliečiu buvo nu
kauti, o 7 sužeisti. Paskelb
ta generaas streikas. _

i ____________

PABRANGO LAIK
RAŠČIAI.

Visi Dublino, Airijoj, laik
raščiai pakėlė kainas iki 4p 
Anglijoj 512 laikraščių pakėlė 
kainas per šiuos metus.

Buvo paskelbta, kad Lietu
vos ex-preeidentas Smetona at
vyksiąs Amerikon. Ameriko- 
niški laikraščiai paskelbė jį e- 
sant Londone1 ir indėjo jo su 
dukterimi paveikslą. Bet nau
jausia atėjusis “Tautos” num. 
praneša, kad “buv. prez. A. 
Smetoną min. pirm, kvietė Vil
niaus žemės Vyriausiuoju Įga
liotiniu. A. Smetona atsisa
kė.” Reiškia Smetona Lietu
voje. Kad neatvyko Amerikon

ir tikrai 
tikime SEALECT pienu,
IŠGARADINTU IR KONDENSUOTU 

Delei virimo ir stalo jisai
ESĄS GERIAUSIAI PADIRBAMAS
Nusipirk ir pamėgink vieną dėžutę 

— Tamstos persitikrinsite. 
Ocfctni Pardavėjai parduoda SEALECT 

Brand Pieną.
Sheffield Condensed Milk Co., Ine.

A H. MORSE & CO., Agentą
9 India St, Boston

Tėmykite Šį ženkląįžT



VITURYS

tai
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— Ko1 raudi brangioji mano mergužėlė? 
Kodėl taip išbalęs tavo veidužėlis? — 
Žydi dobilėlis, žydi lelijėlė
Ir prieš tavę gieda linksmai vyturėlis.

GAILA MAN PALIKTI!..
Gaila man palikti lankoj dobilėlio, 
Gaila man palikti linksnio vyturėlio;
Gaila ir palikti blaivios lelijėlės, — 
Dar gailiau palikti mielos mergužėlės.

Lankos dobilėliai maloniai kvepėjo, 
Blaivios lelijėlės dar skaisčiau žydėjo. 
Linksmai vyturėlis giesmelę giedojo, — 
O miela mergelė — balseliu raudojo.,.

"■ntered as second-class matter Sept 
M, 1915 at the post offlce at Bosten, 
Mm, asoer the Act of March 3,1879” 
*Aeeeptanoe for mallllng at special rate 
•f postage prorided fqr ln Section 1103, 
Act of Och 8, 1917, authorized on July 
IX, 1918”.

SUBSCRIPTION KATES: 
Tmrly ............................................. $4-00
Pooton and suburba ..................... $5.00
fUceign countries yearly.............. $5.00

DARBININKAS 
(The Wobker) 

Bhn Lithuamum th-ihut Pamb. 
PnbUshed every TueBday, Thureday, 

Md Saturday by St. Joora's Lith- vaman R.-C. Association ov Labob.

Gėlių Darželis.

GYVENIMO BRUOŽAI

KAIP PROTESTUOTI 
f Kaikurių kolonijų^ lietuviai 
jau išnešė protestus prieš 
Colby’o notą, kitos rengiasi tą 
padaryti. Bet su tais protes
tais reikia kitaip elgtis, negu 
su protetsais prieš lenkus, bol
ševikus ir vokiečius. Vyčių 
seimas išreiškė nusiskudimą. 
Panašiai ir kiti protestuotojai 
galėtų elgtis. Mat Suv. Vals
tijų dabartinė vyriausybė ne
skiria Lietuvos prie bolševiki
nės Rusijos. O kol Rusijoj į- 
▼yks perversmės, tai Amerike 
dar kelios administracijos per
sikeis ir persikeis nuomonės 
kaslink Rusijos. : -
J*» -

' JAU NE GRINORIUS.
Vileišis, Lietuvos Valsty

bes atstovas Amerikoje, per- 
3įųsdamas Bostono Nuteriotų 
.Drangų aukas surinktas per 
Tag Day buvusiam užsienio 
reikalų ministeriui prof. Vol
demarui padarė šitokią pasta-

Y "Turis pažymėti, jog prie rinki- 
IMU šių aukų dėjosi tiktai pirmeiviš
kos organizacijos, o klerikalinė sro
vė netik nesidėjo, bet tramdė visų 
darbų; per tų ‘labdarybės dienų.’ ”

(Tęsinys) 
(Pradžia 86-tame numeryje)

3. DEMOKRATIJA IR 
AUTORITETAS.

Demokratija—tai žmonių valdžia.
Autoritetas—tai galėjimas valdyti žmones, 
intekmė į juos su pagelba augstesnių mo

ralių ir intelektualių pajėgų.
Demokratija eina iš apačios; autoritetas 

siekią, iš viršaus. Pirmuoju žvilgsniu atrodo, 
kad vienas kitam turėtų būti griežtai priešin
gi, kad nuolat turėtų susiremti ir kovoti. Te
čiaus gyvenimas parodo, kad jie vienas-kitą 
turėtų remti ir stiprinti; tik pseudo-demokra- 
tija, arba demagogija gali būti priešinga rim
tam ir teisingam autoritetui; o iš antros pusės, 
tik dirbtinas, pasipūtęs, saumeilis autoritetas 
gali būti tikros demokratijos priešininkas.

Demokratija nuo pat Kristaus laikų žen
gia pirmyn laimėjimų keliu ir nėra pasaulyje 
tos galybės, kuri ją galėtų sustabdyti. Nei ap- 
simetėliai-demagogai, nei gudriausieji ar žiau
riausieji autokratai nesulaikys demokratijos 
augimo ir stiprėjimo. Ji—grūdas, įsodintas į 
žmonių širdis paties Dieviško Sėjėjo. Jisai 
pats Savo sėklą augina ir brandina. Juo la
biau kils žmonių apšvieta, juo labiau stiprės 
žmoniški jausmai ir supratimas—juo eis stip
ryn ir demokratija. Ir nepasitenkins ji tik to
mis sritimis, kurias norėtų jai skirti piniguo
čių luomas. Iš politikos dirvos ji turės perei
ti į ekonominę ir socijalę dirvą.

Iš antros puses net ir labiausia apšviesta 
ir demokratinga visuomenė negali apsieiti be 
autoritetų, be vadų. Tik labai tamsus žmoge
lis kartais priskaito sau visažinojimą ir visa- 
galėjimą ir purtosi prieš by kokį vadovavimą. 
Juo žmogus apšviestesnis, juo jis geriau su
pranta ir aiškiau mato rubežius žmogaus pro
to, laiko ir visų žmogaus pajėgių—juo jisai la
biau dairysis patikimų autoritetų, kuriais ga
lėtų pasiremti ir pasivaduoti. Nei viena gyve- 
nimo šaka neapsieina be autoritetų. Autorite
tas reikalingas moksle, visuomenės darbe, po
litikoje, ekonomijoje. Bet ypač autoritetas rei
kalingas yra religijos dalykuose, tikėjimo ir 
doros srityje. Čia viskas ir remiasi autoritetu. 
Religija negali būti pastatyta vienon eilėn su 
žemės reikalais: ekonomijos, politikos ir kito
kiais. Pirmoji iš Dievo paeina, yra dangaus 
padaras ir dangų turi savo tikslu. Šie gi ant
rieji siekia tik: šio žemiško gyvenimo ribų ir 
yra Sutvertojaus palikti žmogaus pilnai laisvei 
ir inicijatyvai. Kadangi religijos priežastis ir 
kilmė yra viršžemiškos ir viršžmoniškos-, tad 
ir sprendimas tais reikalais negali būti palik
tas žmonių nubalsavimui, arba kitaip sakant 
demokratija negali siekti tikybos ir doros sri
ties. Patsai Dievas per pranašus ir per Savo 
Sūnų apreiškė žmonėms tikėjimo tiesas ir do
ros taisykles, Patsai nurodė mums priemones 
mūsų amžinam tikslui siekti. Patsai pažadėjo 
būti per amžius su Savo įsteigtąja Bažnyčia. 
Vadinasi visa mūsų religija remiasi paties Die
vo autoritetu, kuriam žmogus turi pasiduoti, 
jeigu nori būti tvarkoje su savo protu ir są
žine.

Protestantizmas, vėliau racijonalizmas mė
gino ir šiąsias sritis paduoti iš dalies demokra
tijos sprendimui. Visi žino, kad iš to išėjo 
pilnutėlis fiasco. Liuosas aiškinimas Švento
jo Rašto, įvairūs protavimai ir gudravimai 
žmogui neprieinamais dalykais tik pagimdė 
šimtus labai negudrių religijinių sektų, milijo
nams žmonių atėmė proto ir širdies lygsvarą, 
priveisė didžiausių nedorybių.

Pamėginkime pritaikinti išreikštas mintis 
prie gyvenimo mūsų katalikiškos išeivijos.

Prieš kelioliką metų klausimo santikių 
tarp demokratijos ir autoriteto pas mus beveik 
nei būti nebuvo, kadangi tuomet pas mus jo
kio demokratijos judėjimo nebuvo pastebiama. 
Tikinčioji liaudis milžiniškoje didžiumoje bu
vo tamsi; nestatė ji jokių klausimų ir nesive^ 
žė į jokį veikimą. Josios švietėjų skaičius bu
vo labai mažas. Kunigija buvo jos vienatinė 
švietėja; bet kunigų pirmoji priedermė buvo 
kunigavimas, t. y> darbas tikėjimo ir doros sri
tyje; tas darbas yra begalo didelis, platus ir 
svarbus. Tų pačių kunigų buvo ir yra perma- 
ža net ir tikėjimo reįkalų tinkamam aprūpini
mui. O kadangi kunigai būdavo vienatiniai 
mūsų tikintieji inteligentai, todėl ir nenuosta
bu, kad mūsų liaudies švietimas, ir josios vi
suomeninis pribrendimas ėjo labai lėtu žingsniu 
pirmyn. Tais laikais mūsų visuomeninis ir po
litinis veikimas—jeigu jojo kiek ir buvo—rėmė
si irgi vien autoritetu mūsų dvasiškijds. Ea-

I

t
I _ _ - .

* Vaškui per “Naujienas” po- ■ 
Imituodamas su “Draugu” 
šitaip “Draugui” komplimen- : 
tuo ja:
. “Biauresnią priekaištą ir dides

nio iškraipymo viso to, kaip buvo, 
negalėjo sugalvoti nei didžiausias 
Lietuvos priešas.”
Kaip matote Vileišis jau 

“suamerikonėjo,” jau ne gri- 
norius. Sutapęs su Amerikos 
lietuvių socijalistais ir libera
lais pats tokiu patapo ir įsilei
dęs polemikon vartoja nei kiek 
neblogesnius išsireiškimus už 
“Keleivio” ir “Naujienų” re
daktorius.
t --------------
TIKRAS JUOKDARYS
Geras juokdarys juokus sa

kydamas pats nesijuokia, nors 
jo klausantieji juoktūs už pil
vų nusitvėrę. “Sandaros” re
daktorius bando būti panašiu 
juokdariu. Kada mes patarė
me nekelti brangių laidotuvių, 
—būtent nepirkti brangių kar
atų, visai nepirkti gėlių, ne
samdyti daug automobilių, ne
samdyti benų, o verčiau su
naudoti tuos pinigus tautos, 
labdarybės reikalams, atstaty
mui Lietuvos bažnyčių, steigi
mus mokyklų, tai “Sandara” 
prie to štai ką pridėjo:

“Nuo savęs turime paminėti, kad 
’ da daugiau laidotuvių pinigą išei

na ant visokią nereikalingą bažny
tinių tuštenybią: sužiebimo daugy
bes žvakių, skambinimo varpais, 
kodylavimo, šlaklnlmo vandeniu, 
sakymo pamokslą, vežiojimo kuni
go ant kapinių. Vis tai yra bran
gios ir nereikalingos ceremonijos. 
Šėriau butą pašventus tie pinigai 
tautos reikalams.”
Kiekvienas žino, kad skam

binimas varpais, kodylavimas, 
fiakinimas vandeniu yra taip 
mažai kainuojančios ceremo
nijos, kad apie jų brangumą 
juokinga kalbėti. Tečiaus 
kodėl “Sandara” tik katali
kams teduoda patarimus. Juk 
jos skaitytojų didžiuma laisva
maniai. Tai reikėjo patarimą 
saviškiams duoti. Reikėjo pri
minti saviškiams, kad katali
kai turi išsistatyti ir užlaiky
ti bažnyčias, mokyklas, užlai
kyti kunigą ir išleisti kito- ________________________ ______________
kiems tikybos ^reikalams, o j taip įt būti negalėjo, nes nei svietiškių inteli

gentų, nei prasišvietusių darbininkų tuomet 
mūsų tarpe kaip ir nebūta.

Bet-per kelioliką pastarųjų metų pas mus 
įvyko labai žymių ir svarbių atmainų. Išdalies 
pagauta viso pasaulio progresu ir apšvietos ki
limu, iš dalies reaguodama į “šiiuptarnių” ir 
“cicilikų bruzdėjimas, atbudo ir tikinčioji 
liaudis ir ėmė veržties į apšvietos ir visuome- 

; judėjimas buvo apėmęs 
i: darbinin-

V*

ris-gi išranda skatiko tautos 
reikalams.

Laisvamaniai-tautininkai ne
išleidžiantieji tikybos reika- 
fems privalėtų pasižymėti gąu- 
»?--nėmis aukomis tautos rei- 

Jpbons už kalikus, bet fak- 
~ i yra atbulai.’ Kas nutols

ta nuo tikybos daugiausia tam 
nerūpi n . > ri”.ka!ai

*

kus, moksleivius, moteris ir tt. Po keliolikos 
metų to judėjimo matome, kad mūsų koloni
jose tikinčioji visuomenė beveik visose viešo
jo darbo srityse ne tik konkuruoja su netikin- 
čiais, bet dar didžiumoje vietų šiuos jau toli 
pralenkia. Kur dar tik nesenai atbudo, ir ten 
jau stoja su bedieviais į lenktynes. Tasai ap
sireiškimas beabejo buvo ir Dievui malonus, ir 
mūsų tautai naudingas. Tik deja! jame buvo 
ir užuomazga pavojaus mūsų gyvenimui. Jisai 
keitė jau nusistovėjusiuos mūsų santikius, pa
remtus vien paklusnumu mūsų gerb. dvasiški- 
jai—ne vien tikėjimo ir doros reikalais, bet ir 
visais visuomenės ir politikos reikalais. Žymių 
atmainų turėjo įvykti, nes greta kunigo inte
ligento atsirado svietiškis inteligentas, tarpe 
nieko neišmanančių žmonelių atsirado daugybė 
prasišvietusių žmonių: visi jie teisingai reika
lavo sau vietos savo visuomenėje, pripažinimo 
ir inicijatyvos laisvės. Kunigai, ligšiol viena
tiniai švietėjai, veikėjai ir organizatoriai, da
bar turėjo užleisti kai-kurias veikimo sritis— 
svietiškiams, arba bent priimti juos greta sa
vęs prie bendro visuomeninio darbo. Į tuos nau
jus darbui talkininkus galima buvo dvejaip pa
žiūrėti (būtent pagal to, kaip kas norėjo žiū
rėti ir kokius akinius užsidėjęs turėjo). 1) Ga
lima buvo džiaugties tų talkininkų atsiradimu, 
—kaipo ženklu visuomenės augimo, brendimo 
—galima buvo jais pasitikėti, pasivaduoti; 2) 
galima buvo sutikti tuos žmones su nepasiti
kėjimu, su baime ir intarimu, kad tie, nau
jieji- veikėjai ir liaudies vadai rengia kaž kokį 
pavojų katalikystei aplamai, o kunigui autori
tetui ypatingai. Jeigu visa mūsų gerbiamoji 
dvasiškija būtų prisilaikiusiu pirmosios pažiū
ros, tai jokių nesusipratimų neigi trinimosi 
tarp demokratijos ir autoriteto nebūtų buvę. 
Tečiau, nelaimei, kunigų tarpe nebūta vieno
dos nuomonės. Yra nuomonių susirėmimo ir 
kovos tarpe pačios dvasiškijos, yra nemalo
naus trinimosi savytarpio nepasitikėjimo tarp 
svietiškų.) ir kunigų. Tasai savytarpis nepa
sitikėjimas, intarinėjimai, baimės, apsikalbi- 
nėjimai—yra didžiausia mūši) visuomenės ne
palaima, pikčiausis josios priešas. Tą priešą 
turime nukauti, jeigu mums brangi katalikys
tė ir mūsų tautos gerbūvis.

Lai man bus leista išdėstyti kai-kuriuos 
pradus (principus), kuriais remdamiesi mes 
galėtume išvesti mūsų visuomeninį laivelį iš 
kreivų ir audringų kelių į tiesius ir rainius.

1) Reikia skirti pirmaeiles ir svarbiausias 
gyvenimo brangenybes nuo antraeilių ir mažes
nės svarbos vertybių. Pirmaeilės ir didžiausios 
katalikų brangenybė yra tai jų tikėjimas ir do
ra. Jie brangiausi dėlto, kad jie tiesioginiai 
veda prie galutinojo žmogaus tikslo. Patsai 
Dievas paskyrė ir paliko tų mūsų brangenybių 
gaivintojus ir sergėtojus, kuriems ir paliko nu
rodymų, kaip jie tą darbą turėtų atlikti. Už
tat visi tikintieji katalikai turi nuoširdžiai pri
imti ir pripažinti tų vadovų dvasinę pasiunti
nystę, j^ autoritetą, juos mylėti, jų klausyti 
ir jais pilnai šiuose reikaluose pasitikėti. Ant
raeilėse gi vertybės žmogaus gyvenime, tai šio 
žemiškojo, kūniškojo pragyvenimo įrankiai: 
turtai, valdžia, įvairūs šio gyvenimo malonu
mai, smagumai, palengvinimai, pagerinimai. 
Šios vertenybės yra greitai praeinančios, užtat, 
po teisybei, nei nesvarbios; jos dažniausiai tik 
netiesioginiai veikia į amžino tikslo atsiekimą, 
arba padedamos, arba kliudydamos. Dievo 
tarnai—kunigai ir čia dažnai turi žmonėms pri
minti Dievo paliktą saiką, tų daiktų apkaina- 
vimui ir nustatymui. Bet tą saiką pritaikę 
žmonės turi pilniausią teisę ir laisvę tuos daik
tus tvarkyti, kaip jie išmano geriausia. Tose 
srityse todėl kiekvienas žmogus turi lygų bal
są, lygias teises veikti ir lygią progą išauginti 
savo autoritetą—vis vien, ar jisai yra dvasiš
kis, ar pasaulinis.

f dvasiškija pasitikės ir pagerbs savo sivetiškius 
katalikus veikėjus, tuo labiau seksis visa mū
sų visuomeninis darbas.

4) Visuomenės ir politikos veikimas kuni
gui yra sujungtas su nemažais pavojais jo, kai
po kunigo autoritetui. . Tasai pavojus paeina 
labiausia štai iš ko: a) kartais pasitaiko, kad 
kai-kuriais klausimais ir reikalais svietiškiai 
parodo daugiau žinojimo, sumanumo, energi
jos, kaip kunigas. Tuomet yra pavojaus kuni
gui užsigauti, įvelti savo asmeniškumus, sau- 

i meilę—gi visa tai puldo kunigo autoritetą žmo- 
nėse; b) kunigui, kaipo tėvui ir valdytojui žmo
nių tikėjimo i? doros srityje, yra pavojaus iš 
inpratimo panorėti tėvišką! elgties ir paklusnu
mo pareikalauti ir kitose srityse, kuriose gali 
jau demokratija viešpatauti—būtent pasaulinių 
draugijų veikime ir politikoje. -Tuomet neiš
vengiamai seka susidūrimai, kovos ir, pasek
mėje, nupuolimas kunigo autoriteto.

Iš tų gyvenimo tiesų negalime daryti išva
dos, kad kunigai visai neturėtų eiti į visuome
ninį darbą. Priešingai jie ne tik gali, bet ir 
turi eiti, ypač pakol pas mus vis dar mažo
kas skaičius pasaulinių katalikų veikėjų. Jisai 
turi eiti į visuomenę ir kaipo sargas ir vykin
tojas Kristaus palikto mokslo. Išvadą tik to
kią turime padaryti, kad kunigui einančiam į 
visuomenės darbo1 sritį, reikia labai daug at
sargumo, gilios išminties, gudraus takto ir 
gražios širdies. Jei šiaip jau žmonių netaktai 
ir silpnybės labai kenkia visuomenės darbui, 
tai juo labiau tam darbui kenkia nedatekliai 
kunigo, norinčio būti visuomenininku.

(Bus daugiau)

— Kaip-gi neraudosiu vargšė vargdienėlė — 
Užmigo ant amžių močiutė, tėvelis, 
Verkiu ant kapelių kaip ir gegužėlė, 
Nes spaudžia šiandieną, vėl naujas vargelis.
Išeina bernelis į tolią, šalelę; 
Raudančių palieka manę našlaitėlę.
Nebus kam raminti suspaustą širdelę, 
Nepaguos širdelės miela motinėlė* —
— Nepaguos širdelės lankos dobilėliai 
Ir skaistūs žiedeliai blaivių lelijėlių;
Neduos ir ramybės linksmi vyturėliai, 
Nenubrauks našlaitės mano ašarėlių...
Gurkliškiai, 27.IX.14.

GurklianiSkis.

2) Kunigystė—tai augščiausia ir atsakomiau- j
šia žmogaus vieta ant žemės. Ji nuo kunigo 
neatskiriama nei bažnyčioje, nei svetainėje, nei 
ant gatvės, nei privatiniuose namuose. Iš ši
tos teisybės išplaukia aiški išvada, kad kuni
gija visur ir visada turi būti tinkamai pager
biama. Juo labiau mes, katalikai, turime ją 
pagerbti, juo baisiau mūsųebedieviai ją nieki
na ir persekioja. Kada kunigas spaudžia mūsų 
ranką, kada į mus prakalba, mes neprivalėtu
me užmiršti, kad tos pačios dienos rytą tos pa
čios kunigo rankos laikė Švenčiausįjį, tos pa
čios lūpos tarė “Hoc ėst enim Corpus meum”— 
“tai yra Kūnas mano.” Mes, lietuviai, tuo 
žvilgsniu esame toli atsilikę nuo kitų katalikių 
kų tautų, kurios nuo amžių išsiauklėjo savyje 
didelę savo kunigų pagarbą.

3) Svietiškiai veikėjai, jeigu jie veikia 
1 Kristaus ir Bažnyčios mintin, yra verti pilniau
sios paramos, pasitikėjimo, meilės ir užuojau
tos. Tokie veikėjai yra tikriausieji vykintojai 
Dievo karalystės ant žemės, yra geriausieji ku
nigų pagelbininkai, jų pavaduotojai. Sunku 
dirbti pagelbininkui, kada juomi nep^i tikima, 
kada nuolat intarinejama ir išmetinėjama. Prie
šingai, pasitikėjimas ir pripažinimas padaugi- 
’m': ri-ia K.- a; ap-;

KAS GIRDĖTI LIETUVIO KOLONIJOSE.

CLEVELAND, ORIO

Sąryšio nutarimai.

Clevelando lietuvių tautiškai 
katalikiškų dr-jų ir kuopų sąrišio 
susirinkimas buvo 25 d. rugpj. 
1920, A. Žitkevičiaus galerijoj 
2105 St. Clair, 8 vai. vakare. 
Susirinkimą atidarė pirm. P. Mu
liolis.

Raportas Lietuvos bonų kiek 
katra dr-ja yra išpirkus Lietuvos 
Laisvės bonų de nesužinota. Dar
bas paliktas ant toliaus.

Kaslink tautiško ben» paaiškė
jo, kad pereitą susirinkimą nebu
vo išrinkta komisija ir nebuvo 
nieko nuveikta. Tai-gi nutarta 
kad išrinkti komitetą dėl kont
rakto padarymo. Išrinkti sekan
tis: F. Baranauskas, P. Muliolis. 
Tai reiškia, kad būtų sąryšio- už
tikrintas, kad mokytoją beno ap
mokės per metus laiko ir komite
tas sąryšio pasiliko įgaliotas ats
tovų, kad pasirašytų po kontraktų.

Finansų raštinikas praneša, 
kad sąryšis sugrąžino paskirtą 
duoklę $15 Tautos Fondui.

Raportas komiteto baliaus ren
giamo dėl tautiško beno pranešė, 
kad nieko da nenuveikta. Buvo 
inešta ir nutarta pasiųsti pasvei
kinimą Federaeijos Seimui. Bei 
pasiuntimo išrinktas M. Šimonis. 
Atsilankė ant sąryšio suirinkimo 
Lietuvos Laisv. Pask. bonų sto
ties raštininkas O. G. MikaEch ir 
kasierius S. Zaborskis su uzkvie- 
timu surengti prakalbas. Nutar
ta vienbalsiai prakalbos rengti. 
Dd surengimo prakalbų išrinktas 
F. Barauskas, F. Savkevieius, 
Matas Šimonis. Įžanga ant pra
kalbų nutarta 25 centai ypatai.

Buvo inešta ir patvirtinta iš
rinkti komisiją dėl prisirengimo 
ir pasitikimo pirmojo Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos jei
gu jis atilankytų. Brinkti J. 
Kuzas, A. Banys, F. Savkevičius.

Buvo inešta ir patvirtinta pa
siųsti pareiškimą dėl Valstybės 
sekretoriaus Colby notos. Tapo 
išrinkta komitetas dėl rezoliucijos 
pagaminimo.

Susirinkimą uždarė 10:15 pirm. 
P. Muliolis.

Nutarimu rašt. K. Žilinskas 
6831 Bayliss Avė.

LAWRENCE, MASS.
L. Vyčių Seimo delegatai tikrai 

jautėsi esą svečiuose pas viešingus 
žmones. Kad taip įvyko tai ne 
be darbo. Daugiausia rūpinosi 
ir darbavosi gerb. klebonas kun. 
Virmauskis ir klierikas Juras. 
Pastarasai buvo Seimo rengimo 
pirmininkas ir jis dirbę daugiau, 
negu galima iš žmogaus tikėtis.

Programai buvo su pagarsini
mais. Pagarsinimus rinko M. 
Juras su p-le Juze Krivfute. Pa- 
rodon daiktų daugiausia sunešė 
p-lč Pranė Juknevičiūtė-, čia gimu
si lietuvaitė. Gerų daiktų dar 
atnešė Stravinskinė, Tužraitė ir 
kitos. Ant st'alų daiktus dėsti- 
nejo Sidaravieiiutė, Juknevičiūtė, 
•Tukaitė. Stalus-gi prirengė Pa- 
’plauskas ir Petronis. Žodžius, 
“Nuženg Galybė iš Dangaus” su
manė nupirkti Juras ir pynė Sta
sė Adomaitė, Palučiutė, Kukučiu- 
nitrtė ir k. Kempės vartus prieš 
pikniką apipynė Landsbergfutė ir 
Rainauskas. Piknike darbavosi 
Buividaitė su savo štabu.

Padėkos ir pagyrimo užsipelnė 
šie pasidarbuoto  jai.

Vfetins.

LINDEN, N. J.
Visur pagarsėjo tasai Bostono 

socijalistas Ponzi, kurs norėjo 
praturtinti biednuosius, bet ištik- 

|ro paip ir visi socijalistai, tai ir 
I Ponzi tik ištuštino darbininkų ki- 
I Senius. Šiame, mieste dvi lenkas 
norėjo subytinti Bostono Ponzi. 
Tos lenkės dabar suareštuotos. 

Į Jos vadinasi Smith ir Karuska. 
i Apie suareštavimą skelbė vietos 
i dienraštis.

svarbiausių. Narių buvo daug.
Nutarta pirkti žemės arba čie- 

lą ūkį (fariną), jei pasitaikis gau
ti kur arti, kur bus galima reng
ti gegužines ir išvažiavimus vasa
ros laiku.

Bus įtaisyta labdaringos dr-jos 
priglaudos namai, kur bus užlai
komi našlaičiai ir kiti suvargę 
žmones.

Taippat vaikinams ir merginoms, 
kurie neturi vietos praleidimui 
vakacijų, bus jiems ten vietosi

Nutarimas nepasiliko nutarimu 
darbas jau pradėtas. Susirinki
me pasižadėjo sudėt virš dvejij 
šimtų pradžiai to darbo. Dar
bas didelis, reikalauja daug pasi
šventimo ir pinigų. Todėl visi 
vietiniai lietuviai kviečiami reng
tis prie to milžiniško darbo.

Rugpj. 26 d. išvažiavo į Lietuvą 
Tautkevičiai. Buvo darbštus žmo- . 
nes, rėmė visus gerus užmanymus 
darbų ir aukomis. Juozas Taut- 
kevieius buvo narys LDS 7 kp. 
Prigulėjo nuo pat jos įsisteigimo 
kol tik išvažiavo į Lietuvą. Jo 
pati taip pat prigulėjo veik visų 
katalikiškų dr-jų ir visuose dar
bavosi.

WATERBURY, CONN.
Rugpj. 29 d. vak. 7:30 vai. įvy

ko naujoj parp salėje priešscimi- 
nės prakalbos, kurias rengė L. R. 
K. rėmėjų dr-ja. Žmonių prisi
rinko daug. Vietinis kleb. kun. 

į J. J. Valantiejus atidarė vakarą 
pasakydamas trumpą prakalbėlę 
ir pastatė vakaro vedėją J. B. ga
liūną. Potam parp. mokyklos 
mergutės išpildė programą (In- 
dijonų medžioklė). Poto vaka
ro vedėjas trumpais žodžiais pa
reiškė susirinkusiems vakaro tiks
lą ir perstatė pirmą kalbėtoją 
“Garso” red. L. Šimutį.

Užbaigus kalbėtojui kalbą buvo 
aukų rinkimas, surinkta $56. 34. 
Seka žmonių vardai aukavusiu 
nemažiau kaip dolerį. 'P. Tiški- 
nas $2.00.

Po $1.00 J. Rakauskas, M. 
Abračinskas, B. Rasinkis, R. Gluo- 
denis, R. Vilkas, J. B. Šaliunas, 
Ona Ramazienė, P. Joknbauskas, 
A. Maurutis, R. Čepurna, A. Br- 
zinskas, K. Mačinauskas, K Ma
linauskas, J. Dobilaitis, ,M Jan
kus, A Saurienė, S. Makauskas, 
Dr. J. Bielskis, K. Krušinskas, 
V. Pabilionis J. Katkus, B. Ju- 
ravičia, J. Miklinąs, P. Ambra
zaitis, Kun. J. Bakšys.

Laike aukų rinkimo kalbėjo J. 
E. Karosas. Potam kolbėjo tre
čias kalbėtojas J. Bielskis.

J. T.

J - -.1 - AJ.

Korsp. P. S.

MANCHESTER, N H.
t^ėrai ir prakalbos bus subatoj 

rugsėjo 4 d. Battery svetainėje 
153 Manchester St. Fėrai prasi
dės nuo 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki 6 vai. vakaro. Prakalbos 
prasidės nuo 7 vai. vak. Kalbė
tojas yra užtikrintas. Gal bus 
daugiau negu vienas. Todėl ko- 
skaitlingiausiai atsilankykite. Kas 
tik skaitote šiuos žodžius praneš-’ 
kitę apie Fėrus ir prakalbas savo 
pažįstamiems. Tenelieka nei vie
no lietuvio neatsilankiusio į fėrus 
ir į prakalbas.

Rengėjai.

W0RCE8TER, MASS.
Katalikų Vienybės 13 skyriaus 

buvo mėnesinis susirinkimas 27
L r::gp’. Ta; u-. a<aa- a

HARRISON, N. J.
Dabar pas mus tarp kai kurių 

lietuvių įsivyravo paprotys kazi- 
riuoti ir pinigų. Nėdelioj 22 d. 
rugpj. North 2-nd gatv. susirinko 
apie pustuzinį lietuvių ir bekazi- 
riuojant dėl 40 c. susiprovojo. 
Tai A. K gavo tokius akinius, kad 
dar šiandie sarmatijosi viešai pa
sirodyti Dar kelios dienos pra
eis iki akiniai sumažės. Norėtu 
jam davusį akinius teisman pa
traukti, bet bijo, kad dar jam ne
pridėtu teismas už kaziriavimą iš 
pinigų. Miestas aštriai baudžia 
kaziminkus. Todėl kazirninkai 
drebėkite, bfle valandų gali čiup
ti dėdė už pakarpos. Sarmata, 
didelė sarmata lietuviams užsiim
ti tokiais nedorais žaislais. Ar 
jus negalite rasti padoresnių žais
lų, naudingų užsiėmimų. Kodėl 
nesirūpinote darbininkiškai ir tau- * 
tiškais reikalais. Nubuskite nors 
po susikumščiavimo ir pamatykite, 
kaip tuomi savę pažeminote. Tad 
kelkite iš pažftminmmo.

Lietuvos plietis.

Amerikos fermeriai turi trečda
lį visų esamų automobilių. Ki- 

i.'?'. -''.v:
■



DARBININKAS

I CUNARD LINEI

S. S. SAXONIA

Į PLYMOUTH’A
4*1

CHERBOURG’Į

PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS!

LAWRENCE, MASS. 
Tariasi statyti bažnyčią.

Kunigas Virmauskis 28 d. susi-
DAYTON, OHIO.

Sudievu.
Aš šarvo kolioniją apleisiu rug

sėjo 6 d. Vykstu Lietuvon. Esu 
L. D. S! 69 kp. narys. Bran
giems tos organizacijos nariams 
tariu sudiev. Geriausios jums 
kloties jūsų darbuose.

J. Mileškevčius.

BRIGHTON, MASS.
Mėnesinis susirinkimas LDS 22 

kp. bus rugsėjo 3 d. 1920, lietuvių 
svetainėj 22 Lincoln St. Visi na
riai ir narės malonėkite atsilanky
ti ant susirinkimo, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti. Taip 
pat išgirsite delegato B. Ajausko 
raportą iš LDS Seimo.

V. Šiaulaitė.

ĮŽANGOS NEBUS.
Da kartą nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

RENGĖJOS.

NEW YORK CITY. 
Sudievu.

Išv&žiodamas Lietuvon sakau 
sudievu visiems draugams ir pa
žįstamiems Brightone, Cambridge, 
Bostono ir kitose kolionijose. Lin
kiu geriausios kloties LDS ir ki
toms dr-joms ir organizacijoms, 
prie kurių prigulėjau.

J. Malukas.

Bauba ir S. Mockus.

Visas Lawrence tikisi nepapras
to bažnyčiai iš to viso pelno. 
Lawrence’iečių ūpas dabar labai 
gražus. Jie tebesi geri Vyčių 
Seimo įspūdžiais. Jų klebono 
vardu atėjo ant Vyčių Seimo svei
kinimas Šv. Tėvo Benedikto XV 
telegramą kuri buvo čia skaitoma 
ir kuri tilpo vietiniuose laikraš
čiuose. Jie dabar jaučiasi, dirba

LEWIST0N, ME.
Rengia akinių balių

A. L. R K. Moterų Są-gos 6 kp; 
rengia “Akinių balių.” Kas at
eis įdomesniais akiniais tai tas. 
gaus puikias dovanas. Dabar vi
si suka galvas, kokius akiniuas 
pasidirbtil Moterys pienuoja 
taip katT visus “bytinti,” na o 
vyrai taipgi bruzda. Brone;

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA. - XX
Suteikiu rodąs grįžtantiems į Lietuvą, parūpinu pasportus, laivakortes Ir 
kaip parsikviesti gimines iš Lietuvos. Rašydami visados įdėkite 2c. štam
pą atsakymui. Adresuokite.
P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

PLAUKAI!
Nušipę, praretėję, plaiskanue- 

ta galva, niežėjimas, žilimas R 
kitos odos galvos ligos pasek- 
minga! prašalinama.

Persitikrinimui gausite prabai X 
gyduolių jei prisiusite 24c. po du? 
centu stampomis ir savo 
są. - f

Western Chemical Co., a 
P. O. Box 9, Wilkee-Barre. Pa.1

HAMBURGU
Kreipkitės prie vietos a- 

gentų savo mieste arba prie* 
artimųjų.

rinkime paaiškino parapijos labai įkas. Judviejų pogelbininkais yra 
gerą stovį ir pažymėjo apie reika-ĮA.’ Valinskas, P. Jaskeliavieius, 
linguotą naujos bažnyčios. Nu
tarta tuoj sukelti daug kapitalo.

Pirmiausia būdas kapitalui su
kelti, bus tai kempėje pramogos 
rugsėjo 4, 5, ir 6. Subatoje bus 
tai visokių išmislų diena nuo pat 
ryto. Nedėlioj bus išvažiavimas 
tuoj po Mišių. Panedėlyj bus tai 
vien pasilinksminimų visą dieną.

Txj visų pramogų vedimui jau 
išrinktas viršininkas Kazimieras 
Andriuliunas ir Adomas Stervins-

Didelius ir Mažus Siuntinius į Lietuvą Siųskite per 
LIETUVIŲ PERSIUNTIMO AGENTŪRĄ 

Rašydami informacijų adresuokite: 
The Lithuanian Marine Forwarding Co., 

203 WEST 33-rd STREET, NEW YORK, N. Y.

iš vieno su popiežiumi!
Laimė Jiems.

♦*<^*******<^*^****<ke*^*******w****<H5^w^*<^*<M.****<M****Jw***J*******^

ADVOKATAS NOTARAS

F. J. KALINAUSKAS
414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

ši

I

LIETUVIAI! AR JŪS JAU ŽINOTE?

• l ’ t «•.'

Išdarome seka-nfrins raštus ir dokumentus taip-pat 
dėl vartojimo Amerikoje arba Lietuvoje: 

Daviernasčius, Paliudijimus, 
Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

Patarnaujame sekančiuose reikaluose:
Prie išgavimo pasportų.
Prie partraukimo giminių iš Lietuvos.
Prie darymo visokių aktų, {galiojimų, pavedimų.

Patariame apie:
Paliktą Lietuvoje turtą, 
Parandavojimą turto Lietuvoje, 
Geriausius budus važiavimo į Lietuvą, 
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musų.

Patarnavimas yra pigiausias, atsakančiausias ir teisingiausias 
ką galite gauti.
Esate kviečiami kreiptis prie musų su savo reikalais, pilnai ap
rašant savo reikalą, kad butų galima ji pilnai apsvarstyti ir nu
statyti mokesti už patarnavimą.
Esame pilnai prityrę Lietuvių Amerikoje reikalus ir tikime kad 
galime juos geriausia atlikti.

Su pagarba, 
ADVOKATAS F. J. KALINAUSKAS.

I

-----------Rengia--------------
MOTERŲ SĄJUNGOS MASS. IR MAINE 

APSKRITYS.
Įvyks

5 DIENį RUGSĖJO (ŠEPTEMBER) 1920 M
ANT p. KVARACIEJAUS ŪKĖS

Montello, Mass.
Vieta labai graži dėl išvažiavimo. Visoj N. A. sunku bū
tų tinkamesnė surasti. Prie tam dalyvaus visos N. A. 
chorai. Taip-gi vietinis šv. Roko parapijos benas grajis 
visą dieną.

—

PROGRAMAS PRASIDĖS 3 VAL. PO PIETŲ.
Tai-gi meldžiame širdingai visus, kurie tik esate pasiža
dėję arba manote prisidėti su kokia dalia programo, ne- 
pasivėlvti.
Po dainų ir prakalbti, seks įvairūs žaislai. Bus virvės 
traukimas, maišuose lenktynės drūtų moterų, kiaušinių 
ir bulvių rinkimas.
VISIEMS, ATSIŽYMĖJUSIEMS ŽAISLUOSE YRA 
SKIRIAMOS PUIKIOS DOVANOS, KURIAS SĄ- 
JUNGIETĖS PAGAMINO.
Tai-gi gerbiamieji visus nuoširdžiai kviečiame atsilanky
ti į šį didelį sąjungiečių išvažiavimą. Užtikrinam kad vi
si būsit pilnai patenkinti.
Į DARŽĄ BUS GALIMA ĮEITI NUO 10 VAL. RYTE 

(Po pirmų šv. Mišių)
Pikniko vieta randasi netoli gelžkelio stoties; tik kelias 
minutes reikia eiti.

1. JEIGU siunti pinigus į Lietuvą siųsk per LIE
TUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVĘ—per
siunčia geriausia ir pigiausia.

2. JEIGU nori važiuoti į Lietuvą, kreipkis prie LIE
TUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, su
teiks Tamistai teisingiausias informacijas, parūpins lai
vakortę, išmainys pinigus ir gražiai išleis į kelionę.

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų, investyk juos į 
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVĘ. 
Gausi gerus nuošimčius ir tavo pinigai dirba dėl naudos 
tau ir Lietuvai.

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS 
BENDROVE, ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvin
ti tavo broliams ir sesutėms pasiekti gerbūvį. Todėl pri
sidėk prie šios Bendrovės neatidėliodamas. Šerų dabar 
da gali gauti pok$10. vieną. Pirk kodaugiausiai gali. P<( 
nas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli.

Lithuanian American Trading Co

112 N. Greene St Baltimore. Mi

Išplauks
SPALIO 30 DIENĄ, 1920
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Svarbus

CENTRAMS BENDRAS METUVIŲ BANKAS

Buto

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 I

Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visos Kitus Bankus 
Mokėti!

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

Pirmos Dienos, 1920

Tad kam-gi jūs duodatėa savę išnaudoti! 
at jūsų vietiniai bankai duoda tiek t Jeigu ne,

▲TEIKITE CENTRAMN BENDRAM LIETUVIŲ 
BANKAM IR GAUSITE!

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
32-34 CRO8S ST., 366 BROADVAY,

BOSTON, MASS. SO. BOSTON, MASS.

PIRMAS DIDELIS IR
NEPAPRASTAS PIKNIKAS
Kurį, Bengia

LIETUVIŲ ŪKESŲ KLIUBAS,
Lyrm, Mass.

Su įvairiais pamarginimais, žaislais, už kuriuos bus
duodamos dovanos. Dėlto prisirengkit pasiimti do
vanas. Prieg tam atminkit seni ir jauni kad jau 
gal paskutinė proga bus šiais metais pasilinksmin
ti. Nes jau ir* vėl ateina liūdnas laikas—ruduo,, ne
bus tokių išvažiavimų linksmai laikui praleisti.

Visus Lynniečius ir iš apielinkės miestelių* už- 
kveeiam ant šio’ pikniko, kuris bus

SUBATOJ, RUGSĖJO 4 DIENĄ, 1920
Penu Brok darže, Lynno girioj.

Ir atminkit šitą kad kožnas Lynnietis privalote rem
ti kliubo sumanytą darbą, nes kliubas organizaci
joms daug gero padaręs. Atsilankiusiems nereiks 
greit eiti namo, nes ir naktį bus speciališkos šviesos.

Su pagarba, KOMITETAS.

Į JETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC STATĖS FINANCE CORP. 
(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE)

KAPITAL STOCK $1,000,000.00 
korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui 

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES, 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. 
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

Pirkite laivakortes iš laiko, nes sunku gauti vietos 
ant laivų. Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai: 

Su persėdimu. Rugp. 21, 24, Rūgs. 2, 11, 18, 25.
Anglijoje. Iš New York ant Hamburgo arba Liepojaus. 
Tiesiog. Rūgs. 11, 25 iš New Yorko į Hamburgą.
Plaukianti. Rugp. 21, 28, Rūgs. 4, 18, 25 iš New York 

į Antwerp.
Laivai. Rugpj. 28, Rūgs. 8, 14, 22 iš New York į 

Rotterdam.
PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI.

Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tų šalių kon- 
sulių per kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas 
iš anksto turėti pasportus užvizuotus. Mes visiems 
mūsų pasažieriam gaunam vizus laiku, kad nebūtų su
trukdymo pribuvus į New York.

Mes pasitinkam kiekvieną atvykstantį iš toliau ar 
jis atvažiuotų į Boston ar New York ir aprūpinam jo 
reikalus pas Custom House, Intemal Revenue kolekto
rių ir kitus reikalus.

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tax $5.00. 
Nuvažiavę į Hamburgą, Antwerpą ar Rotterdamą 
lengvai pasieksite Lietuvą. Užsakydami laivakortę 
prisiųskite $25. Pasportus mes parūpiname gyve
nantiems Bostone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
miestų norėdami gaut informacijų kreipkitės pas:

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
361 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone S. B. 1061.

Spring 9537. 
PIRMUTINIS

‘ ir
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS
ARBA HOTELIS 

N E W YORKE
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ! ė)

Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tieslok kreipkis
■ pas Geo. J. BARTAŠIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus. 

Parduoda laivakortes ant visą linijų J Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus Į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parapinam išvažiuojantiems pasportus. Pasitinkąs žmones ant gelžke

lio stačią New Yorke pribuvus iš kitą miestą,
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivą ir pristatome ją bagažus. žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi J musą vlršmlnėtą Agentūrą 
su reikalai*. . —

6E0. J. BARTAŠIUS

DETROIT’ MICHI6AN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų.

Važiuojantiems | Lietuvą Heteroj* pasportas ir s*žn>išk*l 
siunčia 1 Lietuvą per geriausio* laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

M. ČURLANIS,
2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, 

▼teta: 2441 K Grand
Telefonas MARKET 2810.



GALITE GAUTI.

ANT RENDOS

PIRMOS KLESOS

UŽIMTI VAKARAI

Norwood, Mass

TfiMYKITE

PRANEŠIMAS.

Kviečia KOMISIJA.

A TENKINS AGENTU 
tOS IŠVAŽIAVIMAS.

galintį vartoti rašomąją 
Kreipkitės l Atstovybę 

savo ranka rašytais, nu
lyti. amžių, mokslą, pa- 
kokias kalbas žinot, ko-

CLEVELAND, OHIO 
Tautos Fondo 22 sk. reikale.

Bostono lenkai buvo siuntę 
delegaciją pas prez. Wilsoną. 
Pereitą nedelią prakalbose de
legacija išdavė raportą ir . pri
sipažino, kad prezidentas ne
priėmė, o matėsi tik su prezi
dento sekretoriumi.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

yra reikalingi darbininkai mo
kanti taisyklingai lietuviškai ra
šyti ir 
mašiną, 
laiškais 
fodant: 
tyrimą, 
kiu greitumu ir ant kokios ma
šinos rašot, kiek algoa tikitės ir 
tt. Pastovi vieta—gera alga. Ke
lionės lėšos i IVashingtoną bus 
apmokėtos.
Representative of Lithuania 

in America,

• Prasidės 9-tą vai ryte.
Todėl gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės visos 

Naujosios Anglijos yra širdingai kviečiami atsilan
kyt, o mes, norvoodiečiai, dedam visas pastangas, 
visus svečius kuomandagiausia pasitikti ir- pavai
šinti kaip valgiais taip ir saldžiais gėrimas, kurą 
nepristigs. Programas taip-gi bus milžiniškas, ku
rio pirmą dalį išpildys vietinis šv. Cecilijos choras. 
Toliaus vra užkviesti garsiausi kalbėtojai pasakyti 
po prakalbą. Kalbės KUtf. K. URBONAVIČIUS iš 
So. Bostono ir KUN. J. ŠVAGŽDIS iš Montello ir 
daug kitą svietiškią inteligentą. Taip-gi bus bėgi
mas, aukštyn šokimas, virvės traukimas kaip su
augusią taip ir jauną. Visiems atsižymėjusiems bus 
duodamos aukso dovanos.

Įžanga 35 centai

LIETUVOS ATSTOVYBEI 
AMERIKOJE

Aš kaipo Lietuvos armijos kariškis 
trokštu susirašinėti su vientaučiais lie
tuviais ir lietuvaitėmis Amerikoje, 
nes man kaipo kariškiui maloniausias 
įspūdis iš to butų. Mano antrašas: 

‘LITHUANIA. Veikiančioji Armija 1-o 
pėstininkų D. L. K. Gedimino pulko 3- 
čio bataliono 7 kuopa, Juozas Volčes- 
kas.

Ieškau draugų: Jono Žilinsko ir Pet
ro Kindurio; abu paeina Iš Ilukštos 
pavieto ir parapijos. Žilinskas gyve
no Vander Grift, Pa., 1910 apleido ir 
nežinau kur jis, o Kinduris 1917 me
tais gyveno 1525 — 51st Avė., Cicero, 
III., dabar nežinau kur. Malonėkite 
atsišaukti, nes turiu svarbius reikalus 
iš Lietuvos. «. Juos žinančių, prašau 
pranešti "kur jie gyvena, už ką busiu 
dėkingas. Adresas:

PETRAS RAGAUSKAS, 
206 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

Paieškau savo pačios sesers Vero
nikos ir švogerio Augustino Kundrotos. 
Prašau atsakymo. Kazimieras Lian- 
gotas, Raseinių apskr., Vadžgirio pa
rapijos, Stulgių dvaras.

PASARGA: Važiuojant iš Bostono reikia imti 
Forest Hills eleveiterį, paskui paimt East Wolpole 
karas ir važiuot iki Dean St. Išlipus reikia eiti 
Dean St. ir po 3-ją minutą kelionės, rasit gražią pie
vą kur atsibus piknikas. Trokais važiuojant davež 
iki vietai.

Sekantis “Darbininko 
bus 
bus

Rugpiučio 28, 1320 
Gerb. “Darb.” Administracijai:— 

Amerikos Lietuviij Rymo Ka
talikų Moksleivių Susivienijimo 
9-tas Seimas pareiškia gilią padė
ką “Darbininkui,” kuris taip 
prielankiai yra nustatęs mokslei- 
vių reikalus ir maloniai skelbė vi
są Seimo veikimą.

Seimo valdyba
J. P. Poška pirm. 
V. K. Bačys rašt.

Amerikos Lietuvaitės, atsiliepkite I 
Esu Lietuvos armijos kareivis 23 me
tų amžiaus. Laikas fronte labai nuo
bodžiai eina. Norėčiau susirašinėti, 
susipažinti su Amerikos lietuvaitėmis. 
Rašykite man, sesutės. Adresas: Vin
cui Valilioniui, Veiikančioji armija, 
Gelžkelių batalionas. Statybos kuopa. 
LITHVASIA.

į VLSL 
f Skaitykite

The 
Lithuanian 

Booster 
. , rfėhlnt?U8 ang
lų kalboj lietuvių 
laikraštis. Lei
džia T Komas Sha- 
mis. Vieniems me
tams $1.00, Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas:

THE 
LITHVASIAN 

BOOSTER.
$9* Uf. ArMdtouy 
Boston Tt, Mass.

Ieškau savo brolio Petro Janičko. 
Jeigu kas žinot apie jį, tai prašau pra
nešti mano tėviškės adresu: Anykščių 
raiščius, Beržonių vienkiemis, Jonas 
Jonička. LITHVAKIA.

RIEBUS, RAUDONAS 
KRAUJAS

reiškia sveikatą. Nuga Tone yra ste
bėtina gyduolė delei dirbimo riebaus, 
raudono kraujo, stiprių, tvirtų nervų 
Jr sveikų vyrų ir moterų. Per 30 me
lų tūkstančiai žmonių naudojo jį su 
pasisekimu. Padirbtas, iš aštuonių gy
duolių kurios vfeikla ant įvairių kūno 
dalių. Nuga-Tone gerina apetitų, ma
limą ir skilvio veiklumą, kunui svaru
mą, taip-pat priduodamas naugyvybą 
ir energiją. Tamstos veidai bus spal
vuoti ir kūnas- bus stiprus. Iškirpk šį 
paskelbimą, nunešk j vaistinyčią, ir 
gauk butelį Nuga-Tone, vartok keletą 
dienų ir jei Tamstos nebusite užganė
dinti, grąžinkite nesunaudotą dalį bu^ 
lėliuko*-vaistininkui ir jisai Tamstoms 
sugrąžins pinigus.

DRUGGIST: You can. get Nuga- 
Tone from ycnir jobber or from 
National Laboratory, 537 So. Dear- 
born St., Chicago, UI. Absolutely 
guaranteed. Retail price $1.00.

Paieškau savo vyro Vinco šimulyno, 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Vadžgi
rio par., Vadžgirio kaimo, Dimicelė 
šimulienė.

Ateidami “Darbininkan,” nepa- 
urskite pasipirkti laikraščių iš 

Lietuvos. Vietisiai galite pasi
rinkti šviežiausių ir jums patin- 
kamiausių. Patogus laikas pa
siskaityti. **

Utarninko vakare šv. Petro 
lietuvių parapijinėj salėj kal
bėjo gerb. kun. Saurusaitis šv. 
Kazimiero vienuolyno reikale. 
Žmonių buvo arti 100v Kolek- 
tos nebuvo, bet viena moteris 
žadėjo aukuoti $1.000.

į Teisingai Tarnaujame S 
Lietuviams.

i Siunčiami Pinigus Lietuvon: .
■ doleriais arba auksinais pagal Į 
Į dienos kursą. j
Parduodame Laivakortes j

’ Išrūpiname leidimus amerikie- ] 
čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- . 
merikon. Tą padarome vietiniams i

' ir kitų miestų lietuviams be at- J 
važiavimo Bostonan. ’

Persiunčiame amerikiečių dova- ( 
nas giminėms Lietuvoje.
Leidžiame mėnrašti “PREKYBA” • 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy- ( 

kitę adresu: J

Lithuanian Sales Corp., Į 
414 W. Broadway, j

So. Boston 27, Mass. 3

Keturių lapelių laiškams popiera 
su paveikslėliais ir eilėmis: O tu 
sakai sakalėli. Pas Tėvus, Svei
kinu tave mylimas Broleli. Apgailesta
vimas Lietuvos, Pas pačią ir vaiku
čius. 22 musų geriausios laiškams po- 
pieros rankios tiktais $1.00. Siųsk 
money orderį: Royal Sales Co.. Dept. 
ll,*Box 59. Sta. O, New York City.

Aš Ona Radomskienė paieškau savo 
dviejų sūnų Jono Radomskio kuris 10 
metų kaip Amefike. Prieš karą gyve
no Scranton. Pa., turi 30 metų. Ant
ras sūnūs Antanas Radomskis S me
tai kaip gyvena Amerikoj. Prieš ka
rą gyyeno Spring Valley’je turintis 28 
metus. Taip-gi paieškau dukters, po 
vyru Marijona Jonaitienė; 14 metų 
kaip Amerike ir 14 m. kaip apsivedus. 
Prieš karą gyveno Spring Valley’je. 
Nežinau ar gyvi, nes jokios žinios ne
gaunu. Prašau atsišaukti ar kas ki
tas žinantis apie juos praneškite. Aš 
esu senatvėje ir labai suvargus nuo 
karo. Ona Radomskienė, Suvalkų ra
dybos, Marijampolės apskričio, Liud
vinavo valsčiaus, Barsukų pasodo. 
LITHVAKIA.

Praeitą snbatą didelis būrys 
automobilių pilnai prigrūsti 
žmonių, išvažiavo į Lake 
Pearl, Wrentham, Mass. Būre
lis nuvažiavęs ir pusiau išalkę 
atsisėdo ant ežero kranto pa
valgė skanius pietus ir paskui 
pradėjo linksmintis visokiais 
žaislais.

Prisiartinus vakarui pasi
rengė visi važiuoti į “Tavern” 
viešbutį, Mansfield’e. Atva
žiavę čionais rado skanią va-

M. Žukauskaitė,

Jonas Butėnas paieško Antano Nor- 
buto tėvų, kurie paeina iš Kauno rėd., 
Kviętkų parapijos, Latvigalos kaimo. 
Gyveno kokį laiką Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur. Norbutas Ameri
koje turi tėvą, motiną, du broliu—Pet
rą ir Longiną ir sesę Liudvisę. Turiu 
svarbų reikalą apie jos sūnų Antaną, 
kuris dabar esąs Vokietijoje ir už sa
vaitės žada pribūti Amerikon. Jie pa
tys ar kas apie juos žino, lai prane
ša kogreičiausia man:

JONAS BUTĖNAS.
242 West Broadway, So. Boston. Mass

Karo metu Amerikos geležinke
liais ir upėmis nebuvo galima su
spėti gabenti reikmenas į uostus. 
Tai didžiulė dalis reikmenų buvo 
gabenta iš vakarinių centrų į uos
tus trokais.

Paieškau sunauą Stanislovo Ručins
ko, Kauno rėd., Raseinių apskr.^ Šim
kaičių valšč., Šimkaičių kaimo. Jis 
gyvena Amerikoje. Jis pats ar kas a- 
pie jį žinot, meldžiu kreiptis šiuo ad
resu : Antanas Ručinskas, Kauno rėd.. 
Raseinių apskr., Šimkaičių valsčiaus. 
Šimkaičių kaimo.

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

Priėmimo vok: JatvaX
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Paieškau Doinininko Zaleskio, Kau
no rėd., Raseinių apskr., Vadžgirio 
kaimo. Mes esame sveiki. Meldžiame 
parašyti laišką, nes apie jus nieko ne
žinome. Mano adresas: Izidorius Za
leckis, Kauno rėd., Raseinių apskr.. 
Vadžgirio parap., Vadžgirio kaimo.

Brangios sesutės sąjungietčs, iš
važiavimas jau čia pat. Taigi 
laikom už priedermę dar kartą 
atsikreipti į'jus su prašymu pri
būti ant išvažiavimo ir taip-gi 
kvieskit visus savo draugus ir 
pažįstamus, kad kiekvienas atsi
lankytų.

Išvažiavimo rengimo komisija 
dirba išsijuosę, kad tik "viskas bū
tų kogražiausia. Taigi kurios 
esate išrinktos darbininkės iš kuo
pų, tai malonėkite pribūti kiek 
ankšeiaiu, nes darbo užteks visom 
jeigu norėsime pasirodvtie kaipo 
suprantančios tvarką ir trokštan
čios užganėdytie atsilankiusius j 
mūsų pramogą. Tai-gi dar kar
tą visas kviečių priedarbo.

Apskr. pirm. O. Jankienė.

Rugsėjo 26 d. ir lapkričio 7 d. 
Šv. Petro bažnytinė svetainė yra 
paimta L. Vyčių 17 kupos dėl 
Koncertų. Kas dalyvaus progra- 
me, bus pranešta vėliau.

Komisija.

Ieškau Klemento Pakelčio. iš Mika- 
liškių sodž., Augusto Kaziullo iš Na
rūnų sodž (abu Žeimelio valšč., Pakur- 
šėje) ir Juozo Kapičiausko iš Rygos. 
Ae Sl&# ad
resu: Kaunas, D. Vilniaus g. Kr. 3į. 
Juoz. Bajorui. LITHEAKI A.

Marcijonas Gaputis pereitą 
subatą atėjęs “Darbininkas” 
sakė, kad vienas svetimtautis 
su juo kalbėjosi ir teiravosi 
kodėl lietuviai nenori dėtis su 
lenkais. Paskui praąė ar nėra 
lietuvių reikaluose knygą ang
liškoj kalboj. Tai Gaputis 
“Darbininke” gavo tris kny
gas angliškoj kalboj. Visi ki
ti žinokite, jog “Darbininke” 
turime tokią knygą ir galite 
gauti duoti svetimtaučiams no
rintiems pasiskaityti apie Lie
tuvos klausimą.

ROCKFORD, ILL.'
Piknikas ir prakalbos.

Rugpj. 22 M. S. 9 kp. surengė 
pikiniką. Išvažiavimas buvo 01d 
Illinois Parke. Tai buvo vienas 
iš tirščiausių piknikų. Iš visko 
galima buvo permatyti, jog žmo
nes buvo viskuom pilnai patenkin
ti. Kur tik pasisukai, ten pama
tysi linksminantis jaunimas my
lintis šokti, 'šoko, kiti suposi ir tt. 
Taip linksmai laiką belaidžiant, 
pasigirdo nepaprasto ko buvo tikė
tasi išgirsti, p-ni Piragienė, tos 
dienos tvarkos vedėja prabilo, jog 
kalbėtojai, kurie buvo kviesti 
yra atvažiavę. Pirmiausia per
statė kalbėti p. V. Stulpiną iš 
Chicago. Po jo kalbėjo p. P. 
Petrauskas iš So. Bostono. At
važiavę L. P. Bendrovės reikalais..

Tel. So. Bortcn 270

DR. JOHN MacDONNELL. M. D,
Galina susiialbeti ir lirtuviiaiai 

Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

MERGINOMS ATYDA
Ar Tamstos pageidaujate išsiuvinė- 

jimų Tamstos namuose, ar norite iš
mokti išstuvinėjimo darbą ir uždirb
ti nuo 5 iki 15 dolerių ant dienos dir
bant kitiems? Mes Tamstą išmokin
sime į vieną valandą visą darbą. Bei 
7 metų vaikas. g-u -artoti musų nepa
prastą mašinėlę ..’ilnos instrukcijos 
su kiekvienu užstkymu delei apdirbi
mo skrybėlių ir šutams naudingų da
lykų. Siųsk vieną dolerį ir gausi maši
nėlę grįžtančia krasa. Veik greitai, virš- 
įinėti pasiulijimai nevisadosgarsinami. 
Universal Dist. Co., Dept, 41, 36 
Madison Sq. Station, New York, N. Y.

numena 
“Darbo Dienos” numeris ir 
S puslapių.

Pirm. — V, J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Norrvood, Mass.
Vice-pirm.

I Grimes St., , 
So. Boston, Mass.

Rašt. — A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 

Nortvood, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas. 

187 Ames St.,
Montello, Mass.

Kasos Globėjos —
Z. Žukauskaitė,
J. Kriviutė,

ikarienę laukiant ir netrukus 
j susėdę visi linksmai praleido 
I porą valandą valgydami vaka
rienę. Po tam užsiėmė šokti 
privatiškoj svetainėj, kuri 

i jiems buvo - paruošta. Besi- 
Į linksminant, bešokant ir be- 
! klausant širdies jausmingiau- 
|sios muzikos, o ypač didžiai 
! žinančią dainininką Jono Mor
kūno ir Vinco A, Jenkins’o 
skambančią balsą -taip laikas 
greitai praėjo, kad linksmas 
būrelis tuojaus jautė -12 valan
dą skambinant. Išgirdę tai 
linksmai pradėjo traukti na
mo.

LIETuny PREKYBOS

ATSIIMKITE LAIŠKUS
‘•Darbininko” redakcijoje iš Lietu 

vos yra sekanti laiškai:
Martinas Kudarauskas 
Franciškus Mikalauskas 
Geo. Masilionis 
Kaz. štarolis
Jonas Paulauskas
Juozapas Andrijaitis
K. Jškimil
Mikui Petrauskui
Petrui Kaminskui
Kaz. Szapuikas
Kaz. Zukovvski
Kaz. Vundor (2)
S. Kmitui
K. Strimas
M.' Noriem
Kaz. Žukauskas

• J. Martusevičius

Paieškau Pranciškaus Andrulio, Pač- 
koniškės kaimo, Kelnės par. Jis pir
miau gyveno Pennsylvania, o dabar ne
žinau kur. Jei apie jį kas žinote tai 
malonėkite pranešti kuogreičiausia.

MR. A. ŠIMKUS,
437 Western Avė., Brighton, Mass.

Kada reikalinga išegzaminuoju kraują, seiles ir vidų- (Į 
Aš visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme. di
PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.

Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite
• kitą prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų Ii- A 
; gomis, nežlėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarią etc. $ 
; Jei turi reumatizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkti- i 
| sius sąnarius, skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skaus- $ 
$ mus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklė- $ 
g je, pasitark su manim dykai.. Atlik tą darbą! Neatidėk! f) 

Jeigu lkišlol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dykni. J 
I ; Tamsta sutaupysi laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu aš negalė- . 
j I siu'nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink geriausio gydyto- i 
. ! jaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir nieką- J
I >dos pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos valandos,- nes gali būti .
j I pervflu. Egzaminavimas dykai! |

i Į OFISO VALANDOS: DAKTARAS MORONEY
( į Nuo 9 ▼. ryte iki 4 v. po pietų o*
II ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Tremont St.,

Šiuomi laiku iš mūsų kolionijos 
daug važiuoja Į Lietuvą, kaip šei
mynų taip ir nevedusių. Daugu
mas iš jų buvo žymus T. F. rėmė
jais bei nariais aukodami į T. F. 
yra apleikę T. F. ženklelius.

Dabartiniu laiku kurie nori va
liuoti į Lietuvą arba ir pasilieka 
j toliaus čia gyventi, teiraujasi ko
kiu būdų gauti iš T. F. paliudiji
mus. Aiškumo delei pareiškiu: 
jog kiekvienas kuris yra įsigijęs 
už dešimtį cfolierių (ir daugiau) 
T. F. ženklelių, turi teigę gauti 
paliudijimą. Ant jo bus pažymė
ta jo aukos ir tt.

Mažiau turintieji kaip už de-

ŠEIM YNINKĖMS.
šiomis dienomis gavome keletą de- 

sėtkų egzempliorių knygų “Gaminimas 
Valgių”. Parsiduoda stipriais drobės 
apdarais po $1.75; popiero apdarais 
po $1.25.

Su užsakymu siųskite ir pinigus šiuo 
adresu: -

“Darbininkas”, 
242-244 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS i.
įlį Broadvay, So. Boston, Mass. j j 

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

15 Annapolis St., Dorchester, Mass. 1 
Columbia 9159-J.

Egzaminacija DYKAI 
DĖL SERGANČIU ŽMONIŲ

Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nusi
bodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums 
padėti. Aš turtu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gydyme skau
džių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų Ir moterį). Jiems tas 
gali pagelbėti, nes aš ypatiškai išegzaminuoju jus kiekvieną sykį. • Aš 
vartoju santipiškus eiektrikos ir .medicinos įtasus, gydyme kraujo, odos 
ir kroniškų ligi), 
fius.

i IETINĖS ŽINIOS.
h
h




