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priėmė
LIETUVIAI WASH*- 

INGTONE.

Amerikos Lietuviij Katalikų 
Federacijos Kongreso sumany
mu buvo surengtas kolonijų 
delegatų atsilankymas Wash- 
ingtone. Kolonijų delegatai 
suvažiavo į Washingtoną pe
reitą utarninką. AVasliingtono 
hotelyje padaryta konferenci
ja, kurios pirmininku buvo 
kun. Vaičiiįias, sekretorium 
adv. Mileriš iš AVorcester.

Seredoj buvp susižinota su 
Baltųjų Rūmų valdininkais ir 
išgauta audiencija. Ketverge

Amerikos lietuvių kolonijij de
legacija iš 98 narių buvo pri
imti Baltuosiuose Rūmuose. 
Priėmimas buvo prielankus, 
malonus. Atsiekė tikslo. Bu
vo įteikta delegatų išdirbtas 
memorandumas. Pėtnyčioj de
legacijai buvo paskirta audien- 
ei ja su Valstybės sekretoriumi 
Colby. Tai vieni delegatai iš
važinėjo, o liko komitetas pa
simatyti su Colby.

Washingtono laikraščiai 
minėjo Federacijos delegatų 
atsilankymą Baltuosiuose Rū
muose. Minėjo apie tai ir New 
Yorko laikraščiai.

Didele protesto paroda
PHILADELPHIA, PA.

Milžiniška Protesto Prieš 
Leųjrus Paroda.

Pagodoje Dalyvauja 
Orlaivis.

Kaip 104-tam “Darbininko” 
numeryje, korespondencijoje 
iš Philadelphijos jau buvo ra
šyta, kad philadelphiečiai lie
tuviai rengiasi prie mas-mitin- 
go ir parodos su tikslu protes
tuoti prieš lenką briovimąsi 
Lietuvon. Taip-gi tas viskas 
ir įvyko. Seredoj 8 d. rugsėjo 
buvo sušauktas mas-mitingas 
vienoj daly j miesto (Rich- 
mond) o ketverge kitoj'(South 
Side) kur buvo išneštos ir pri
imtos rezoliucijos protestuo
jant prieš Lenką veržimąsi 
Lietuvon ir vienbalsiai abiejo
se vietose nutarta rengti vi
siems kartu parodą su tuo 
tikslu kad parodyti svetimtau
čiams lenką suktybes. Paro- 
davimųi diena tapo nuskirta 
nedėldienis, 12 d. rugsėjo’.

Parodavimas gatvėmis įvy
ko ir kopuikiausia pavyko.

Nežiūrint, kad 'prisirengi
mui prie parodos turėta labai 
mažai laiko — vos kelios die
nos, bet kad visi su didžiau
siu pasišventimu dirbome tai 
viskas kopuikiausia pavyko. 
Neperdėsiu pasakęs, kad pa
rodoje dalyvavo arti dešimties 
tūkstančių lietuvių kaip ang
liški laikraščiai pažymėjo, kad
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plakatų buvo parašyta, kad 
15 tūkstančių lietuviškos kil
mės Amerikos piliečių aštriai 
protestuoja prieš lenkų briovi
mąsi Lietuvon.

Vietinė amerikoniška spau
da plačiai ir gana prielankiai 
apie parodą ir lietuvius rašė. 
Nekurie laikraščiai aštriai len
kus pasmerkė.

Parodoje buvo nešami velu- 
kai su užrašais anglų, kalboje 
smerkiant lenkų žygius bei kė
sinimąsi ant Lietuvos žemių ir 
miestų. Įvairių užrašų buvo 
apie dvidešimts. Čion pa
duodu nekuriuos: “50,000 
Lithuanians Fought for the 
World’s Democracy”.

“We, Protest against Polish 
Invasion of Lithuania.”

“Poland: From Slavary to 
Imperialism.”

“Poland: Thou shalt not 
steal.”

“A slave yesterday a ‘Hun’ 
Today, Poland.”

“Here where the Pole got 
into the Hole.”

“Today Lithuania repeats: 
‘Give me Liberty or give me 
Death.’ ”

Paroda visais žvilgsniais 
gražiai nusisekė. Atkreipėme 
amerikiečių atydą į lenkų im
perialistinius svetimų žemių 
užgrobimo žygius. Per vieti
nę spaudą ir išneštose rezoliu-

paroda buvo penkių mylių H- “ J«>*ų
*• * * nnHArac’ laTirzcnTic

gio. s \
Sulig nutarimo paroda pra

sidėjo antrą valandą po pietų. 
Priešakyje ėjo trys kareiviai 
nešdami amerikoniška ir dvi 
lietuviški veliavi. Paskui juos 
sekė suviršum du šimtu ex- 
kareivių, visi su amerikoniš!- 
komis uniformomis kapitono 
Mačiūno ir leitenanto Janu
šausko vedami. Kartu su jais 
ėjo benas. Paskui kareivius 
sekė pirma vyrai paskui mote
rys ir merginos nešdamiesi lie- 

, tuviškas bei amerikoniškas vė
liavėlės. Jų tarpe ir-gi buvo 
keletas benų. Pėstininkų pa
rodą sekė apie 150 automobi
lių apsikaišiusių amerikoniš
komis ir lietuviškomis vėliavo
mis. Ore skraidė p. Mikonio 
orlaivis aprėdytas lietuviško
mis ir amerikoniškomis vėlia
vomis (bei spalvomis), su už
rašu apačioje orlaivio “Free 
Lithuania.” Iš orlaivio p-ni 
Mikonienė mete į publiką pla- 

■k kaina angliškoje kalboje. Ant

darbas yra nedoras laužantis 
ne tik demokratizmo bet teisy
bės ir • žmoniškumo dėsnius. 
Pasakėme Philadelphijos pub
likai kad žinios iš Varšavos 
kurios sako būk lietuviai yra 
bolšerikais bei išvien su bol
ševikais eina yra melas.

Parodai einant publika vi
sur mums gausiai plojo, ypač 
žydai.

J. K-

DAR NESVARSTĖ.
Paryžius, rūgs. 16. — Tau

tą Lygos Taryba nesvarstė 
lenku lietuvių klausimo dėl 
neatvykimo lietuviu atstovą.

LAIKRAŠČIAI Iš
LIETUVOS.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV.

JUOZAPO DARBI- . 
NINKU SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadway,

South Boston, Mass.'

— Paskalos apie tą generolų pa- 
‘skyrimą vadais į frontą baime 
j perima visą visuomenę.
'• Protekcija, ypač komendan- 
Į to, sakoma, jnebepavyksianti, 

■S I kaip pavyko proteguoti kitus

kus tvarkdarys, deja, tik ki-KAUNO SODOMA. . , _
Pasigėrė sodietis—tai kiau- tiems, ir lygiai toks pat ne- 

iė nevalyvasis; pasigėrė inte-; tvarku: 
ligentas—tai linksmas pone
lis!

' '

Taip sakydavo seniau. Da
bar virsta- antraip. Sodietis j 
paslapčiomis prasivara nami
nės, nevalytos, su sivuehiniu i 
aliejum tebesančios, prisideda 
mėlynojo akmenėlio ir paslap-j'j 
v• • • iv* . ’ I •
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dvesia, arba virsta kur į šiau- ■ 
dus “išsisirgti.” Mūsų inteli
gentui kiti pravaro ir sivuchi- 
nį aliejų atskiria ir savoji val
stybinė, taip sakant, pilietinė, 
pilstytuvė supilsto. Beto, už
sieniai inteligentui patiekia vi
sokių erzac-likerių, konjakų, 
pončų ir kitokių nuodingiau
sių nuodų. Visa tai jis geria 
atviri} atviriausiose vietose, 
puikiose sukraininėse, švariuo
se restoranuose, klubuose, ge
ria diena, geria naktį. Vi
siems yra karo stovis ir liepia
ma iki pusiau vienuoliktos už
darinėti įstaigas, o iki pusiau 
dvyliktos visiems pareiti na
mo. Visiems, visiems, tik ne 
girtuokliąms inteligentams. 
Jie srebia iki pirmos ir antros. 
Srebia, dalyvaujant tvarkos 
dabotojams, čia pat, nuotokos 
nustoję, vifsta į sutrų latakus 
(rinštokus): tai buvo pasergi
ma netoliese buv. karininkų 
kazino, kol jį, kaipo paleistu
vystės ir galutino ištvirkimo 
vietą, uždarė... Tai pat š. m. 
21 d. visa publika per dieną 
matė Kauno vakzalo bufete 
tris vyresniuosius generalinio 
štabo viršininkus visai jau be 
nuotokos esant dėl nežmoniško 
apsigėrimo.

Publika stebisi, pečiais glam
žo. Tai tokiu laiku, kada mū
sų likimas Vilniuje svarstosi, 
vos vos paremiamas; kada ten 
siunta, nesulaukdami instruk
cijų. .. Kuriam Lietuvos pi
liečiui, tai matant, negels šir
dį dėl Lietuvos likimo, nesi- 
šiauš plaukai, matant, kokio
se rankose yra mūsų krašto 
gynimas. Viešosios nuomonės 
atstovai neturi teisės tylėti; 
tad visuomenės vardu protes
tuojame ir šaukiame: išgirski
te, kam yra pavesta karo da
lykai! Juk tai nesutaikinami 
dalykai, kai vienus šaukia 
kraujo lietų, o kiti degtinės u- 
pelius lieja, patys juose skęsta 
ir mūsų tėvynę skandina! Lie
tuvos visuomenė negali nepro
testuoti, kai jos likimas yra 
atiduotas—girtuokliams.

Kauno komendantas Juozas 
Mikuckis, rytą š. m. 22 d. grįž
damas iš Metropolio, ant vie
tos nušovė tabokos fabrikantą 
Antaną Dirsę. Puikus komen
dantas—tarnautojas, M. senai 
buvo žinomas, kaipo nesuval
domas “russkavo pošiba der- 
žimorda” Nuolat skandalai, 
nuolat girtas, muštynės, moja
vimai revolveriu, ištvirkusių 
moterų gaujos aplink jį. Met
ropolyje, tame, atleisk Vieš
patie, “inteligentų klube,” jis 
sulaiko kompaniją iki 1 valan
dos nakties. Jis—komendan
tas, dabotojas tvarkos, pats 
savo, komendanto, ištikimu
mu laužo savo gi duotą palie
pimą parilgai, geria 5r visa 
baigia — žmogžudyste. Šim
tai ir tūkstančiai byra iš kiše
nės valdininko su nedidele al- 

., visi tai senai mato ir — ty-

'įveikus sau ir savo "paties na- 
linuose. •
, Vyrai, aukštas valdininkas 
užmuša jauną, pilną iniciaty
vos Lietuvos pramonininką, 
užmuša, pats sulaikęs jį netei
sėtu būdu—klube.

Klube? Ar Metropolio vieš
butis—“klubas” ir dar “inte- 

v- . , •igentu?” Kas tą vardą iš-eiomis pnsprogęs, arba čia pat b -• v •j__ r___ ,___________ ■ y.iiZ Kraipė? Tik ne viešbučio sei
mininkas; jis, rodos, stovi ša
ly bufeto. Bufetininkas dėl sa
vo kišenės? Tai, visuomene, 
protestuok prieš jį, nors tada, 
kaip protestuoji dėl kiauro til
to, kai tavo arklys koją išlūž
ta. “Inteligentų klube” — 
žmonės negyvai užsimuša; te
gu sau ir iš jo išėję...

Šalin tad paleistuvystės vie
tas tais pačiais skrodžiais, 
kaip ir karininkų kaziną! Jei 
jos turi bet kokį sąryšį su ger
tuvėmis, jos negali patarnauti 
doram pasilinksminimui.

Visuomene, reaguok: tavo 
inteligentai tave pragers ir iš
šaudys, girti būdami!

Šalin, piliečiai, degtinę ir 
Sodomą! Nejaugi „nejaučiate, 
kad šokama mirties šokis ant 
dinamito boso ? LatraVojame, 
kai bolševikas jau jau siekia 
mus už pakarpos nutverti... 
“demokratinių reformų” lai
ku! O, ironija!

užmušėjus .delko kartkarčiais 
Seime skundės _Soc.-demokra
tai.

Ne, -nepavyks: visuomenei 
duosite satisfakciją!

A. a. A. Dirsės išlydėjimas iš 
miesto ligoninės į Soborą ir 
ten į kapus bus rytoj.

(Kauno “Tąuta”)

AGITATORIAI.

• v
1S

Vila.Vilniuje padirbami 
Komendantūros liūdymai, ku
riais kasdien Į Kauno pusę 
ateina daugelis agitatorių.

r

Tumas.
(Kauno “Tauta”)

NENORI RUSŲ.

Rugpjūčio 10 d. Ašmenoj 
buvo revkomo sušaukta visų 
apskričių mokytoji) suvažiavi
mas. Balsuojant klausimą, 
kas nori dėtis prie Rusų ir prie 
Lietuvos, šeši pasisakė už ru-. 
šus ir 3Ž už Lietuvą. Balsa
vusieji už rusus tuojau taip 
pat pasisakė dedas prie Lietu
vos.

Poliamj miestely, netoli Aš
menos, revkomo buvo sušauk
tas mitingas. Suėjo gana daug 
žmonių, bet greitai išsiskirs
tė ir kalbėtojas pasiliko vie
nas.

Rugpjūčio 8 d. Ašmenos rev- 
komas taip-pat sušaukė didelį 
mitingą. Po karštos kalbos 
prieš Lietuvos vyriausybę bu
vo balsuojama, kas nori dėtis 
prie baltosios ir kas prie rau
donosios Lietuvos. Už baltąją 
Lietuvą pakėlė rankas visi; už 
raudonąją Lietuvą nė vienas.

plėtotis, karas taip-gi nesu- ( 
griovė miestelio — liko svei
kas. Miestelyje yra daug mū- * 
rinių namų, tik aplinkui yra 
mediniai, gatvės plačios ir šva
rios, aikštė ir gatvės yra kas
diena švarinamos — ką rūpes
tingai prižiūri vietos milicija. 
Gyvena daugiausiai lietuviai, 
yra žydi) ir puslenkių (tie y- 
ra kurie kalba mišiniu lietuvių 
ir lenkų kalbomis — jų yra ' 
maža). Visose valstybinėse į- 
staigose kalbama lietuvių kal
ba, tik, rodos, išskiriant teis- ' 
mą (pirmiaus Taikos Teisėjas 
buvo žydas, bet jau kalbėjo, ‘ 
kaipir lietuviškai, o dabar yra 
kitas žydas, rodos, ir lietuviš
kai nemoka. Yra keletas or
ganizacijų lietuvių: “Saulės” 
skyrius, kuris turi gimnaziją 
ir skaityklą, prie gimnazijos 
yra “Ateitininkų” kuopelė, , 
turi savo knygyną ir leidžia 
savo šafirografuotą laikraštį 
“Pirimeji mano žingsniai.” 
Yra “Krikščionių Demokra
tų” partijos skyrius, veikia 
“Pavasarininkų” jaųnitno dr-* 
ja, “ūkininkų Sąjunga,” 
“Vartotojų” dr-ja, kuri turi 
savo krautuvę ir pasekmingai 
veikia “Šiaulių Sąjunga,” ku
ri tvirčiausia susiorganizavus 
ir apsiginklavus, nes esant 
visai arti lenkams, daugelyje 
sodžiij buvo būriai, kurie pa
sekmingai veikė. Taip-gi yra 
“parapijos namai,” kame esti 
rengiami tankiai vakarėliai, 
koncertai, susirinkimai ir mi
tingai ir paskaitos.

Prie šios progds išreiškiu 
“Darbininkui” ačiū už indėji- 
mą mano paieškojimo.

J. V.

Ketverge New Yorke prie 
Wall ir Broad gatvių finansi
niame distrikte, kur yra di- 
džiųjų milijonierių bankai, bir
ža ir Suv. Valstijij pinigyno 
skyrius, 12 vai. dienos, kada 
ofisu darbininkai pripildė gat
ves įvyko baisi ekspliozija. 
Apie 35 žmonės vietoj žuvo, a- 
pie 200 sužeista, kurią dauge
lis neiškentės žaizdą. Keletas 
bankų apgriauta.

Iš Japonijos sostinės prane
šama, kad Maskvoje esąs su
darytas pienas subolševikinti 
visą pasaulį. Į visas šalis bū
sią pasiųsti tam tikri agitato
riai. ■■ • ■ .

GRAŽIAI PARAŠĖ
_____

Bostono Transcript ketver
ge turėjo labai gerą^editorialą 
lietuviij lenki) klausime. Sa
ko, kad prie lietuvių lenkų 
karo negalima daleisti ir nu
peikia lenkus. . .

Eržvilke, Tauragės apskr., 
rengiamasi įsteigti progimna
ziją . .

---------------------- \

- Liepos m. Žigaičiai, Taura
gės apskr. visai sudegė. Da
bar žmonės skirstosi Į vienasė- 
džius.

A. a. ANTANO DIRSĖS 
UŽMUŠIMAS. 
(Rugpj. 21 d.)

Šeštadienio vakarą Metro
polio bufete, kurį išnuomuo- 
ja kažinkam Inteligentų Klu
bas, Kauno Komendantas Juo
zas Mikuckis kėlė vakarienę. 
Stalan sodino bet ką pažįsta
mą. Apie vidunaktį jis pakilo 
nuo stalo, paprašė A. Dirsę, 
kad užmokėtų sąskaitą, jo 
“soderžanką” Balandienę pa
lydėtų jo naman, pats išėjo ne
va reikalais ir pasirodė karei
vių klube. Čia pavelijęs žaisti 
ilgiau, neg įstatymai leidžia, 
padaręs skandalą — viešai pa
reikalavęs jam palikt dailią 
panelę, gerai po 12 išėjo. A- 
pie pirmą ties savo namais šū
viu į pakaušį nudėjo A. Dirsę. 
Aiškiai planuotas darbas.

J. Mikuckis nesuimtas savo 
bute, viršininko Merkio ap
statytas kareiviais, kad jo ne
galėtų suimti ir kaip įstatymai 
reikalauja, pasodinti į kalėji
mą. Tardymo vis nėra. Pa
sitenkinta užmušėjo pareiški
mu. Karo teismas nusprendęs, 
kad komendantas, nors kari- 
ninks, pavartojęs jam įduo
tą ginklą žmogžudystei ne kai
po “komendantas,” tik kai£o 
privatinis asmuo, ir esąs teis
tinas kriminalinio teismo, iš 
kurio tegalįs gauti porą sakai
čių arešto.

Kauno visuomenė tiek paju
dinta šita žmogžudyste, jog 
žadasi nenusileisti, kol nebus 
patenkintas jos teisybės jaus
mas. Visuomenė žmogžudžiui 
karo padėties žvilgsniu reika
lauja lauko teismo, lygiai, 
kaip ir savavališkai apleidu-. 
siems generalinio štabo parei
gas girtuokliams generolams: 
Katchei, Nastopkai ir Jakai
čiui. Ypač, 'kad jie kelyje į 
frontą savavališkai sustoję ke- 

mirtinai gerti.

VILNIAUS BOLŠEVIKAI.

Nuo rugpj. 10 d. Vilniuje 
eina laikraštis “Vilniaus Ai
das.”

Vilniaus bolševikai varo 
smarkiausią agitaciją raštu ir 
žodžiu. Visokiais plakatais, 
atsišaukimais ir laikraščiais 
nulipdytos visos sienos. Beveik 
kasdien esti mitingų kur agi
tuojama prieš Lietuvos val
džią. Bet šiomis dienomis pa
stebima, kad bolševiką ūpas 
nupuolęs, nes mato, kad liau
dis jiem nepritaria ir reikės 
greitu laiku apleisti Vilnių.

Maisto begalinė stoka: po 
miestą būriais vaikščioja iš
blyškę, nudriskę raudonar
miečiai ir landžioja į namus, 
neva ieškodami ginklą, bet 
svarbiausia ar neras duonos ir 
bulvių. Kiti eina į artimesnius 
sodžiuso išmaldos prašydami, 
dar kiti neša paskutinius bal
tinius ir maino ant maisto. O 
kurie nieko neturi nežmonišJ 
kai plėšia gyventojus. Tokių 
daugiausia. Daugybė žmonių 
dejuoja, kad 'aplink Vilnių 
bolševikai baigia kasti bulves, 
rauti daržoves; vasarojų patys 
pjaunasi ir vežasi.

Bolševikai gaudo po miestą 
jaunuolius ir varo juos kur tai 
į lankus dirbti. Iš Vilniaus ei
nančius žmones sulaiko ir iš
krato keikdami, būk žmonės 
prekes lietuviam nešą. Kiek
vieną dieną po kelis žmones 
sušaudo. Jei tik koks žydas 
turi ant ko piktumą, tuoj, ap
skundžia, o bolševikai be jo
kio tardymo sušaudo, arba jei 
išgirsta prieš juos kalbant, tas 
jau atsisveikina su šiuo pasau
liu.

(Kauno “Darbininkas”)

I

Lenkai traukdamies iš Paše- 
minės, Švenčionių apskr. išplė
šė daug namų, nuo žmonių atė
mė paskutinius maisto liku
čius, nemažai žmonių išsivarė 
su padvadomis, kurie ikšiol 
dar negrįžo.

, I

Kuršėnuose, Šiaulių apskr. 
rengiamasi atidaryti progim
naziją. - •

Joniškyje rengiamas kalėji
mas. Dabar prasikaltėliai tu
ri būt gabenami Šiauliuosna.

Kaltinėnuose žydai gabena 
prekes į bolševikiją, o iš ten 
parsigabenę bolševikiškos lite
ratūros dykai skleidžia tarp 
žmonių.

Maištuose dažnai dega val
džios miškai. *

Anykščiai po gaisro greit 
atsistato. Likusiame nuo vo
kiečių miške veikia Vilnonio į- 
taisytas tartokas. “Samagon- 
kos” netrūksta. Išgudrėję 
žmonės svaigalų pila ant delno 
ir trina. Jei putoja tai sako 
nesą galima gert, nes esą jame 
velnio akmenėlio.

UTENA .
Utena yra patogioje vietoje, 

šone plentąs, toliaus gelžkelis. 
Taip patogioje vietoje mieste
lis prieš karą labai pradėjo

Kalbininkas prof. Būga ke
liavo iš Sibiro Lietuvon. Ma
skvoje jį sulaikė bolševikai. 
Puida su šeimyna iš Sibiro su
grįžo Lietuvon.

Laižuvoj, Mažeikių apskr. 
rugpj. 15 d. lankėsi vyskupas. 
Buvo pasitiktas su nepaprasta 
iškilmė. Patvirtinimo sakra
mentas suteikta. 915 jaunikai
čiams.

Palangoj buvo atsiradę len- 
kij kariuomenės. Ją norėta per 
Vokietiją pergabenti į “Pol- 
ščių.” Leidimo negavo. Tu
rėjo grįžti į Liepojų ir vykti 
per Dancigą. Tie lenkai Lat
vijos parubežyje rpsų buvo 
atkirsti ir gavo prieglaudą 
Latvijoj. * >

Liepos 23 d. sudegė Pasva
lys. Daug padegėlių žydų iš- 
’sikraustė į kitus miestelius.
I _______________

K. Norkus, “Sandaros” ex- 
redaktorius Kaune “Lietuvos 
Ūkininke” pasiskelbė “daug 
pasidarbavęs Amerikos lietu
vių visuomeniniame veikime,, 
dabar Lietuvoje be kito ko su- 
pirkinėsiąs kmynus, 
les, liepžiedžius ir 
Amerikon.

ramunė- 
gabensią*

Rugpj. pabaigoj 
Kaunan sugrįžo 800 tremtinių.

iš Rusijos

James H. Keyes

Į350 Broadway, So. Boston, Mass.
T1
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H South Boston o utarninkals, 
tetvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Dmrkminkų Sąjunga.

DARBININKAS

Rusijos Darbininką Judėjimo į
Isterija. i
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\ DĖL SKANDALŲ
* KAUNE.
Su pasibaisėjimu ir su pasi- 

biaurėjimu “Darbininko” 
skaitytojai skaitys kitoje vie
toje apie Kauno Sodomų ir a- 
pie Kauno komendanto žmog
žudystę. Retas Amerikos lie
tuvis težinojo apie tokias Lie
tuvos žaizdas, kurios parodo
ma Kauno Sodomoj. Darbuo
jamės, laukiame, kada Lietu
va bus didžiųjų valstybių visiš
kai pripažinta. Nerimaujame, 
kad nepripažįsta. Ar didžių
jų valstybių atstovai Kaune 
nematė jo Sodomos? Ar jie 
apie tai neraportavo savo vy
riausybėms? Amerikos atsto
vai dažinoję apie Kauno ko- 
ųiendanto papildytų žmogžu
dystę ar neprilvgino Lietuvos 
prie Meksiko? Lietuvos laiki
nosios sostinės Kauno komen
dantas galvažudis, ištvirkėlis, 
piratas ar skiriasi kuo nuo Ru
sijos bolševikiško komisaro?

Kaikuris, pasišlykštėjęs 
Kųuno lodoma gali pulti nusi- 
*«iušnaD ar pakratyti ran
kas ir pasakyti, kad neužsi- 
moka dirbti dėl Lietuv’Oš.- Taip 
gali padaryti tik mažatikis, 
silpnadvasis. Dėl Judos Kris
taus išdavystės niekas neatsi
meta nuo Kristaus. Taip dėl 
Kapsukų, Mikuckių ir sulat- 
rejimo bedieviškosios inteli
gentijos niekas neprivalo atsi
mesti nuo darbo dėl Lietuvos. 
Kauno Sodoma privalo paaks- 
tinti kiekvienų katalikų labiau 
veikti dėl Lietuvos katalikiš
kosios kultūros ir daugiau dė
tis prie rėmimo dorų, krikščio
nių katalikų jaunuolių, einan
čių augštus mokslus.

Kauno “Tauta” sušunka: 
^visuomenei duosite satisfak
cijų!” Ir Amerikos lietuviai 
yra gyvai užinteresuoti šita sa
tisfakcija — pažiūrėsime, kaip 
įstatymai bus pritaikinti prie 
skandalninko, žmogžudyste ap
sivainikavusio, Kauno komen
danto Mikuckio.

Atėmus iš abelno darbinin
kų skaitliaus 1,275,102 — visų 
vaikų darbų t. y. 34,255 žm. ir 
sutinkant jog vaikas uždirba 
1 trečdalį vyro uždarbio, šio 
pastarojo metinis uždarbis pa
šoks iki 219 rub. Kadangi mo
terų darbininkių tais pat me
tais būta abelname skaitliuje 
334,467 asmenįs, tat ir jas, ku
rios teuždirbdavo vos 3 penk
tadalį kų gaudavo suaugęs vy
ras, proporcionališkai su už
darbiu atmetus, pasilieka vy
ro vidutinis į mėnesį uždarbis
— 20 rub. ir vidutinis moters
— 12 rublių. Ant pirmosios 
vietos sulig uždarbio didumo 
kaip parodo paduotoji virš 
statistika reikia padėti VJ11 
skyrių t. y. nauragų apdirbi
mo ir mašinų statymo pramo
nės sryties darbininkų. Jo už
darbis yra kuodidžiausis nes
— 342 rub. į metus. Yra taip 
todėl kad ši pramonės srytis 
reikalauja išimtinti vyriškių 
darbo ir tai kvalifikuoto, to
kiu būdu darbo kainos niekas 
negali numušti. Ištikrųjų pir
muosiuose keturiuose skyriuo
se taip mažų sulyginant uždar
bį reikia aiškinti tuo, kad ten 
dirba paprasčiausieji darbinin
kai padedami moterų ir nepil
namečių vienos ir kitos lyties 
nekalbant jau apie žymių dalį 
vaikų-pipirų. Iki šiolei buvo 
kalba apie tas pramonės srytis, 
kurios yra liuosos ir nemoka 
už savo išdirbinius jokio mui
to. Tose gi įstaigose kur mo
kamas muitas k. a. tabako, 
degtukų, cukraus pabrikuose 
darbininko uždarbis perpus 
mažesnis. Pavyzdžiui Kijevo 
apskričio inspektoriui. atsėjo 
viename Uman’ės gilzų pabri- 
ke sutikti moters į mėnesį už
darbį sviruojanti tarp 2-4 r., o 
tabako pabrike Žitomiriuje kai 
kurios darbininkės gaudavo 
vos 2.50 k. į mėnesį. Abelnai 
daugiau 9 rub. į mėnesį Kijevo 
apskrityje mergina neuždirb
davo.

Palyginus dabar tų visų, kų,

' J

i AR GINA KAPUT A- 
V. LIZMĄ.

Kadangi katalikų Bažnyčia 
stoja prieš socijalizmų ir bol
ševizmų, tai priešininkai pri
kiša, kad Katalikų Bažnyčia 
gina kapitalizmų. Amerikos 
Katalikų Vyskupų Socijalės 
Rekonstrukcijos programas 
“atmeta kapitalizmų, bet ne 
privatinę nuosavybę.” Toliau 
programoj pasakyta: 
kapitalizmas gyvuos, tol nebū
sime saugūs nuo revoliucijos.” 

Hillaire-Belloc, socijalių 
klausimų gvildentojas iš kata
likiško atžvilgio sako: “Pra
moninis kapitalizmas taip kan
kina žmoniją, kur tik jis įlei
do savo biaurių intakų, kad 
žmonės ieško išėjimo kelio ta
rytum jie būt atsidūrę vietoj, 
kur jie trokšta, arba kur jiems 
kūt pavojus sudegti.”

Italijos Liaudies Vienybė, 
katalikiška organizacija, sako, 
kad kapitalizmas išaugo nie
kindamas Katalikų Bažnyčių; 
asrvo rezoliucijoj paskelbė, kad 
dabartinis surėdymas netikęs 
ir kad jis reikia pakeisti nau
ju, paremtu ant krikščioniškų 
socijalės teisybės ir žmonių 
brolybės principo.

Vokietijos rašytojas socija- 
fius klausimais kun. Pesch 
skelbia: “Kapitalizmas ir kri
kščionybė priešinasi vienas ki- 
te kaip ugnis ir vanduo.”

Nož ■ - - ar- " r ■
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Darbo dienos ilgumas.
1897 m. įstatymu apimančiu 

visas pramonės srytis nustaty
toji darbo diena neturėjo būti 
ilgesnė llį valandų dienų ir 
10 valandų naktį. Įstatymas 
kaipo iš principo pasmerkęs 
ilgesnę negu žmogus gali pa
kelti darbo dienų žinoma geras 
ir naudingas. Jis be abejonės 
nepatiko darbo eksploatacijai, 
kuri iš savo pusės kaip beįma
nydama stengėsi kų nors, pa
daryti ir ačiū nesųmoningai į- 
statyme paliktoms spragoms 
numetė jį nuo savo sprando 
atimdama juridiškai praktiš
kųjų vertę- Mat darbo dienų 
normuojantis įstatymas kentė 
darbo virš normos prailginimų 
vien ten, kur to būtinai reika
lavo techniškoji pramonės pu
sė. Nevalia vos buvo darbo 
prailginti virš 120 valandų į 
metus ant kiekvieno asmens ir 
nesutinkant darbininkui. Čia 
tai ir paslėptas visas eksploa
tacijos gudrumas. Tų spragų 
pramonininkams spaudžiant 
praplatino naujas 1898 m. iš
leistas pinigyno ministerio cir
kuliaras, kuriuo abelnas vi
siems darbininkams darbo il
gio įstatymas atmainoma kepė
joms ir dunkepiams leidžiant 
jiems dirbti virš normos. Jų 
pavyzdžiu gabesnieji pramoni
ninkai, kadangi reikėjo gauti 
paties darbininko darbo pra
ilginimui sutikimas, pasisten
gė prižadais, dovanomis, ska
tiku išgauti tų sutikimų ir dar
bo dienų prailgino, žinoma, 
mokant už tų daugiau. Dar
bininkas gi ar tai bijodamas 
vietų prarasti, ar tai norėda
mas darbdavio malonę įgyti 
nei pats nesuprato sau blogų 
padaręs. Ilgiaus be poilsio 
dirbdamas, kad ir daugiaus 
uždirbdavo, bet užtat dik- 
čiaus nuvargdavo ir nepalygi
namai žymesnes išlaidas turė
davo. Susiprato vos 1902 ir 
1903 metais. Tuokart jau rei
kalavo įvesti sumažintų sulig 
įstatymų darbo dienos ilgį. 
Taip 1901 m. pabrikų inspek
toratas apturėjo už darbo die
nos numušimų 186 pavienių as
menų ir 2,064 kolektivinias goję trečiojo periodo, aiškiai 
skundas. 1902 m. skaitlius jų matyti, nominališkųjį uždarbį 
pašoko į 249 pirmosios ir 3,025, pakilus, nors labai sunku ap- 
antrosios rūšies. Galų gale iš 
viso šiuo žygiu aptarto darbo 
ilgio1 klausymo matyti jį kiek 
pagerėjus, nes sutikti 16-18 
valandų darbo dienų trečiuoju 
periodu sunku.

Uždarbiai.
Ar galima pastebėti kokias 

norint permainas ekonomiška
me pabriko darbininko padėji
me tarplaikyje nuo 1884-1904 
metų, ar ne? Čia jau tikras 
labirintas — žinių įvairumas, 
nevienodumas, sąlygų kaip 
darbo taip gyvenimo nepasto
vumas, pramonės begalinis iš
sišakojimas ir pasidalinimas 
daro tą, kad nežinia nei už ko 
griebtis nei nuo ko pradėti. 
Kad skaitytojas nenuobodau- 
tų, kaip tyčia ir tą labai svar
bų šiandien uždarbių klausy
mų išrišime trumpiau negu ga
lima buvo laukti.

Nominališkojo už
darbio nustatymui naudojamės 
pabrikų inspekcijos už 1900 ir 
1901 m. surinktąją statistika, 
kuri apima 1,275,102 darbinin
kų dirbančių 12702 pramonės 
įstaigose nemokančiose val
džiai muito. Vienas asmuo ne
žiūrint nei į amžių nei į lytį į 
metus uždirba:

I skyrius (medvilnės apdirbimas — 372,136 darb.) — apie 180 r.
II skyriaus (vilną apdirbimas — 127.796 darb.) — apie 172 r.
III skyrius (Šilko apdirbimas — 24,774 darb.) — apie 178 r.
IV skyrius (liną apdirbimas — 71,515 darb.) — apie 140 r.
V sk. (visokią kitą vilnonią dalyką apd.—26,320darb.)—apie 227 r.
VI sk. (poplerai tešlos apdirbimas — 66,713 darb.) —apie 218 r,
VII sk. (medžio mechan. apdirb. — 73,964 darb.) — apie 180 r.
VIII sk. (nauraąą apd.. mašiną dlrb. skyrius —

IX sk. (mineralą apdirbimas —
X sk. (valgymo produktą gamln.
XI sk. (gėrimo produktą gamin.
XII sk. (įvairią chemišką dalyką 

[ Vidutiniai kiekvienas asmuo į UI i

Žinomi noriu tarti širdin
giausių padėkų už reguleriškų 
ir dykai, kaipo moksleiviui 
prisiuntinėjimų man labai 
brangaus laikraščio “Darbi
ninko”.

Iš visų lietuviškų laikraščių, 
kuriuos esu skaitęs man la
biausiai patinka “Darbinin
kas”. Pirmiausia jame ran
dame aiškias raides, taip kad 
smagu jį skaityti; randame 
taip-gi daug įvairių, naudingų, 
gražių ir pamokinančių straip
snių. Taigi dėl tų ir kitų prie
žasčių privalėtų kiekvienas lie
tuvis “Darbininkų” skaityti 
ir tikiu, kad kuris jį sau užsi
rašys be jo neapseis, kadangi 
jis yra vienas iš gražiausių ir 
naudingiausnj iš lietuviškų 
laikraščių.

Dabar, vakacijoms baigian
tis, už kelių dienų būsiu semi
narijoje. Tai-gi širdingai mel
džiu nuo 16-to rūgs, siųsti man 
“Darbininkų” šiuo antrašu: 
Geo. G. Česna, St. Francis Se- 
miriary, Loretto, Pa.
Dėkodamas pasilieku su aug- 

šta pagarba,
Jurgis G. Česna.

• v

WATERBURY, CONN.
Čia yra susitvėrus Labdary

bės dr-ja. Ji gyvuoja jau ant
ri metai. Turi gana gražų 
prieglaudos namų. Šiandie tas 
namelis jau nevienų našlaitį 
bei našlaitę yra priglaudęs. 
Minėtoji dr-ja darbuojais ne
nuilstančiai. 11 d. rugsėjo su
rengė linksmų balių našlaičių 
naucįai. Gryno pelno liko 
$118.69. Taip-gi Labdarybės 
dr-ja negali užmiršti, nepadė
kojus L. P/N. U. K. 48 Green 
gatvės už suteikimų svetainės 
už dykų. Labdarybės dr-jos 
susirinkimai yra laikomi kas 
pirma mėnesio sekmadienį pa
rapijos svetainėje 7-tų vai. va
kare. Šv. Stanislovo dr-jos 
vienbalsiai buvo nutarus pa
daryt išvažiavimų piknikų, iš 
kurio buvo gryno pelno $165.- 
56 ir pinigai pavesti Labdary
bės dr-jai.

P. J. Gudiškis.

tinas netaktas ir kenkė bonų 
platinimui.

Koncertas.
Tų patį vakarų 8 vai. įvyko 

puikus bažnytinio choro kon
certas bažnytinėj salėj. Kon
certas buvo labai margas: su
sidėjo iš įvairių muzikos šmo
telių, solių ir dainų. Dainavo 
solo p-lė O. Šimbolaitė, S. Pau
ras, J. Kalinauskas ir viena iš 
Brighton, Mass. jauna mergai
tė.

Vargdienis.

MONTELLO, MASS.
Prakalbos.

BALTIMORE, MD.

Bedarbe.

Pianistai A. Pocius nepapras
tai šauniai paskambino ant 
piano.

Vidury progfamo kalbėjo 
gerb. kun. V. G./Vilkutaitis a- 
pie politikos dabartinius rei
kalus. Programas užsibaigė 
su Lietuvos himnu.

Negalima aplenkti nepami
nėjus ir tų: prieš koncertų, ne
dėlioj, bažnyčioje, p-ni Pocie
nė puikiai sugiedojo solo Sal
ve Regina, o Pocius grojo var
gonais. .

«

GRAND RAPIDS, MICH.
Šios kolonijos jaunuomenės 

judėjimas sparčiai plėtojasi. 
Tiesa, daugelis čionykščių, y- 
patingai jaunimo skaitlinė, ku
ri užvis daugiau galėtų atneš
ti visuomenei naudos, gyvena 
betiksliai. Beto, randasi ir 
antras būrelis jaunųjų kurie 
savo talentus neperstojančiai 
lavina.

Turiu čionais mintyje L. Vy
čius. Vietinė L. Vyčių 43 kuo
pa skaitliumi narių daug gir
tis negali, bet savo veiklumu 
žymiai kyla aukštyn.

Rugsėjo 12 d. šv. Petro ir 
Povilo svetainėj perstatė ketu
rių veiksmų teatrų “Valka
tų.” artistai savo roles tinka
mai atlošė. Šį veikalų persta- 

X uau<u te net du kartu toje pat dieno-
apie uždarbius pasakėme pir- je; po pietų 1:30 vaikams, 

- •—■ o vakare 8-tų vai. visiems ir
abu kartu ne tiek žmonių pri
sirinko' kiek buvo tikėtasi.

Rūgs. 8 d. vietinė L. Vyčių 
43 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimų. Be visų kuopos nu
tarimų, sumanė būsiančiam 
vakarui užsibaigus rankų ne
nuleisti. Kad labiau paro
džius kuopos veiklumų ir dau
giau bendraminčių į jų sukvie
tus nutarta tūlame laike ruoš
ti šokins. Negana to skubioje 
ateityje nutarė veltui antrų 
veikalų atvaidinti.

Jaunuolis.

mojoje straipsnio dalyje su tuo 
kaip uždarbio stovėta pabai-

ribuoti kiek ištikrųjų pakilo. 
Iš nominališkosios darbo kai
nos pakilimo betgi nieku bū
du negalime tvirtinti ir reališ- 
kąją darbo kainų geresnion pu
sėn pasikreipus, nes vien kart 
tuo ypač laiku augo ir gyveni
mo brangumas. 1904 m. pa- 
brikų inspektoratas konstatuo
ja duonos pabrangimų iki 25 
nuoš., kruopų—36 nuoš., kvie- 
cių --
nuoš. 
bustai.
gyvenimo produktų pabrangi
mas neina gretymais, bet vie
nas pirma kitas paskui. Ar 
kuomet uždarbiai pavys pra
gyvenimo reikalus — nežinia. 
Taip bent dalykai atrodė pra
džioje XX šimtmečio.

60 nuoš., žirnių — 50 
Brangsta taipo-gi ir 

Žodžiu, uždarbiai ir

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių saviškiams Lietuvo
je.

UŽRAŠYKITE saviš
kiams Lietuvoje “Darbinin
ką” ir Lietuvoje einančių 
laikraščių.

SIŲSKITE literatūros 
Lietuvos kariuomenei “Ka
riškiu Žodžio” adresu.

235,715 darb.) — apie342
127.970 darb. — apie 206

— 46.633 darb.) — apie 198 r.
— 71,542 darb.) — apie 187 r. 
apd.—30,430 darb.)—apie 200

etas uždirba

r. 
r.

r.
215 r.

v»

AKRON, OHIO.
Čia darbai sumažėjo, bet at

važiavusiam dar galima gauti 
darbų. Mokestis ant valandos 
nuo 38| iki 70 centų prastam 
darbininkui. Bet padirbus ke
lias savaites gauna nuo stukų 
ir uždirba iki $1.00 į valandų.

Akroniečiai džiaugiasi, kad 
bažnyčių jau baigia statyti ir 
bus galima laikyti pamaldas 
savo maldnamyj.

Dar pradėjo statyti S. Va
lentas šapų kurioj suvirinės 
visokį metalų. Taip-pat ir 
Tire Repairing, Volcanazing. 
Manoma turės gerų pasiseki
mų, nes savininkas turi-gerą 
patyrimą tame amate.

Parapijonas.

HARRISON-KEARNEY, 
N. J.

Katalikų Bažnyčios priešai 1 IŠSIRAŠYKITg iš“Dar- 
i tvirtinti, Katalikų | bininko” laikraščių iš Lie-

(

Čia lietuviai dirba daugiau
sia prie vvriškij drapanų siuvi
mo. Praeitų metų labai gerai 
darbai ėjo ir gerai uždirbdavo, 
net iki 100 dol. savaitėje ir 
daugiau. Žinoma tokiij giliu- 
kingij nedaug tebuvo. Apskri
tai apie 45-50 dol. vidutinė 
mokestis savaitėje buvo. So
cialistai girdavos nesusipratu- 
siems kad tai jie iškovoję tokį 
mokestį.

Šįmet beveik nuo Velykų 
dirba tik 2-4 dienas savaitėje. 
Yra ir tokių, kurie jau ketvir
tas mėnuo nedirba ir negirdėt 
kad darbai gerintus!. Sako, 
kad vargiai pradės prieš Kalė
das, o gal ir pavasaryje. Kaip 
kur girdėt, kad jau darbda
viai—žydai užmokestį apkar
pę. Nežinia kur dingo' tie ge
raširdžiai socialistai kurie gy
rėsi iškovoję geras algas, o‘ da
bar neiškovoja darbininkams 
nei pragyvenimo.

Nedėlioj, 12 d. rūgs. T .F. 
sk. iždininkas A. Ramoška iš
davė raportų iš buvusio seimo 
Waferbury. Raportas priim
tas su delnų plojimu.
Iš priežasties bedarbės Lietu

vos bonų pardavinėjimas su
stojo pusiaukelyje.

Nežiūrint kad svaigalai už
drausta pardavinėti, girtuok
liavimas mažai kų sumažėjo. 
Darosi namie visokių nuodų ir 
girtuokliauja smuklėse. Blai
vininkų draugija apsnūdo.

Druskutis.

Rugsėjo 14-tų Lietuvių Tau
tiškam Name 8 vai. vakare į- 
vvko Majoro P. Žadeikio pra
kalbos parengtos rodos visų 
lietuvių bendromis pajėgomis.

Indomaudama ėjau prakal- 
bosna, nes tai pirmas kartas 
kų Maj. Žadeikis atsilankė mū
sų kolonijoj.

Maniau, jog ir kiti, vietiniai 
lietuviai taip-pat indomaus ir 
bus ištroškę tikro nušvietimo 
Lietuvos padėties, — maniau 
jog vargiai ir vietos gausiu 
kur atsisėsti, tečiau apsirikau. 
Ar tai lietaus pabūgę, ar tai iš 
indeferentiškumo, bet mūsų 
žmonės gan apatiškai atsinešė 
į platų išgarsinimų ir vos pu
sę svetainės tepripildė.

M. Abračinskas perstatė šv. 
Roko chorų, kuris kelias gra
žias daineles sudainavo, o or
kestrą pagriežė. Patsai api- 
briežė šio vakaro tikslų ir per
statė Maj. Žadeikį. Kalbėjo 
rimtai ir įspūdingai, išimtinai 
apie Lietuvos reikalus. Jam 
užbaigus dar p-lė AbraČinskai- 
tė ir poni Mazgalienė sudaina
vo keletu dainelių ir prasidėjo 
Lietuvos Paskolos bonų užra- 
šinėjimai. Neteko patirti, ar 
daugelis užsirašė.

Matas.
NORWOOD, MASS. ‘ M
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Ačiū, ačiū.
Tariame širdingų ačiū vi

siems atsilankiusiems į mūsų 
fėrų užbaigtuves ir piknikų 
Darbo Dienoje, ypačiai Mon- “ 
telliečiams.

Meldžiame taipogi., prisiųsti 
kuovęikiausia viktrolos išlai- 
mėjimo' knygutes, nes trumpu 
laiku leisime viktrolų.

Fėrų Rengimo Komitetas.

J

PRANEŠIMAS.
kno-N. A. P. Blaivininkų 

poms pranešu, kad apskričio 
3-čias suvažiavimas bus šv. 
Roko parapijos salėj 20 Webs- 
ter st. Montello, Mass. Pra
sidės 12:30 26 rugsėjo 1920 m. 
Malonėkit gerb. kuopos ko- 
skaitlingiausia prisiųst dele
gatų ir atsiveši naujų įnešimų.

Apskričio Pirmininkas
J. Svirskas.

Vakarinės Mokyklos.
Rudeniui atėjus, visur atsi

daro vakarinės mokyklos. Čio
nai pirmučiausiai atsidarė 
Tarptautiško Instituto veda
mos klesos. Šį metų atidarė se
kančias klesasr anglų kalboj 
skaitymo ir rašymo, siuvimo, 
valgių gaminimo, mezgimo,- 
pintinių (baskefų) pinimo, ka
rolių išdirbimo, karpetų audi
mo ir skrybėlių apdarmo;

Galima pasirinkti bile kurių 
klesų, arba ir daugiau negu 
vienų. Visas mokinimas vel
tui. Užsiregistruoti galima 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakare Tarp. Instituto 
kambariuose 9 Ames St. pas 
p-Ię Uršulę T. Jokubauskaftę.

Beto T. I. rengia įvairių tau
tų “margumynų vakarėlį” 
rugsėjo 21, 8 vai. vakare Y. 
M. C. A. name 465 Main St., 
į kurį moterys ir vyrai yra 
kviečiami atsilankyti. Įžangos 
nėra.

Patartina visoms moterims 
ir merginoms lankytis į virs- 
minėtas klesas ir naudingai 
praleisti rudens vakarus.

Darbai.
Montelloj darbai dabar

pergeriausiai eina. Dauguma 
fabrikų buvo uždaryta nuo ke
lių dienų iki kelių mėnesių. 
Tūlų laikų buvo pradėję gerai 
eiti, gi dabar ir vėl eina gan
das apie uždarymų.

Žmonės nerimauja, kad žie
mai ateinant ir bedarbė gręsia.

Nenuorama.

WESTVILLE, ILL.
Iš mūsų padangęs nuo senai ne

simato žinučių. Taigi nors trum
pai šis-tas iš šios kolonijos. Su 
darbais vargas, nes daugiausia 
kasyklos, kur nuolatos tęsėsi strei
kai. Labai tankiai būna atsiti
kimų, kad vieną dieną dirbama, o 
ant rytojaus iššaukiami streikuo
ti. Darbininkai pirmiaus gau
davo po $5.75 — $6.00 už 8 vai. 
darbo dienoje, o^dabar gauna po 
$7.25 — 7.50. Kasėjai negaus 
pakelto mokesčio, bet dar turės 
mokėti 45 centus daugiau už bač
kutę parako. Tuomi, kaip gir
dėti visi nepatenkinti. Tai-gi 
nežinia kas čia kaltas. Vieni sa
ko, kad kompanijos, o kiti, kad 
unijų viršininkai. Nepadaryta 
jokių sutarčių su kompanijomis. 
Labai galimas daiktas, kad strei
kas vėl kils. Jau dabar nuo 301 
d. rugpj. sustreikavo s molderme- 
nai reikalaudami daugiau mokes- 
ties už vežimą darbininkų. Iš 
tos priežasties 1400 darbininkų^ 
negali dirbti.

Rugsėjo 5 d. Šv. 
dr-ja buvo surengusi
Apart skanios vakarienės mote
rys sulošė veikalą “Paskutinį 
Kartą.” Beto buvo visokių mar
gumynų. Pasibaigus programų! 
buvo lietuviški žaislai ir šokiai. 
Daugiau tokių vakarų.

Maineriš.

I
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Rožanciaus- 
vakarienę.

CAMBRIDGE, MASS.

Didelės Prakalbos.

CHICAGO, ILL.
Nedefioj rūgs. 5 d. š. m. So. Chi- 

cagojė ir West Pulmane įvyko 
prakalbos Lietuvių Prekybos B- 
ves (Lithuanian Sales Corpora- 
tion). Kalbėjo jų buvo kviestas 
medicinos studentas Al. M. Rač- 
kus, bet delei svarbių priežasčių 
jam negalint kalbėti, kalbėjo, De 
Paul Universiteto komercijos tsu- 
dentas p. V. Stulpinas, iš Chica- 
go, ir vienas iš B-vės direktorių 
P. Petrauskas iš Bostono. Kal
bėtojai abiejose vietose puikiai iš
pasakojo B-ves tikslą, kas yra nu
veikta, kas yra veikiama ir kas 
galima nuveikti. Po prakalbų 
kiekvienas, kuris buvo svetainėje 
tapo narių B-vės pagal savo išga
lės pasipirkdami serų. Lietuvių 
Prekybos Bendrovė atidarė savo 
ofisą po num. 3249 So. Halsted St. 
Chicago, UI. Per šį ofisą galima 
siųsti pinigus į Lietuvą ir šiaip 
visokius siuntinius. Bei galima 
pasipirkti puikiausioms linijoms 
kelionės sipkortę į Lietuvą.

Chicagietis.

Rugsėjo 6 d. lietuvių parapi
jos salėje N. 5-th gat, įvyko 
masinis susirinkimas tikslu iš
nešti protestų prieš lenkus ir 
išrinkti atstovų važiuoti Wash- 
ingtonan. Tai buvo atsiliepi
mas į Federacijos kongreso 
nutarimų. Atstovas išrinktas 
K Mečioms. Lėšų kelionei su
dėta $63.00.

Rūgs. 12 d. 2 vai. po pietų 
buvo didelės prakalbos miesto 
mokyklos salėj. Buvo pilna 
žmonių. Bonų parduota už $2,- 
600. Kalbėjo J. Vileišis apie 
dabartinį Lietuvos padėjimų ir 
ragino žmones pirkti bonus. 
Antras kalbėjo Majoras P. Ža- 
deikis.

Dar kalbėjo F. Bagočius ir 
skaitė laiškų iš A. L. R K. Fe
deracijos reikale rinkimo dele
gato į Washingtonų 15 d. šio 
mėnesio. Delegatas tapo iš
rinktas J. Klimavičius.

Pertraukoj dainavo solo S. 
Pauras, akompanuojant J. Ra
ki ečiui.

Pagalios reikia priminti, kad 
Vileišis, Žadeikis ir Bagočius

CLEVELAND, OHIO.
Pocių Koncertas.

Plačiai pagarsėję žymūš mu
zikai — solistė O. Pocienė ir 
A. Pocius iš Chicagos, UI. va- 
kacijos metu aplankė mūsų ko
lonijų.

Rugsėjo 6 d. Goodrick sve
tainėje L. Vyčių 25 kuopa bu
vo parengus muzikams Po
ciams koncertų. Programų vi
sų išpildė solistė Pocienė ir 
pianistas Pocius. Pirmas toks 
koncertas tarp lietuvių pasitai
kė. Programas susidėjo iš į- 
vairiausių dainų, daugiausia 
p-ni Pocienė dainavo lietuviš
kas dainas. Keletą sudainavo labui, 
ir angliškų. Solistė už tokį di- salta, bet pasidarbavus mūsų ger- 
dį atsižymėjimą dainavime biamam —

žiu 25 kp. choro ta- liko sutverta lietuvių salta bend-

DETROIT, MICH.» ___
Šita kolionija yra pagarsėjus 

ipelninigas uždarbiais automobilių 
išdirbystėje ir kitur. Darbinin
kų uždarbiai neblogiausi sulygi
nus su kitų kolionijų uždarbiais. 
Lietuvių šioje kolionijoje randasi 
apie 10.000. Taigi ir veikimas 
būna nemažas, ypač iš katalikų 
pusės. Nors laikraščiuose retai 
pamatysi apie vietos lietuvių vei
kimą. Tur būt mūsų veikėjai 
nerašo. Randasi dvi lietuvių R. 
K. parapijos, Šv. Pranciškaus ir 
Šv. Antano. Šv. Pranciškaus pa- 
ripijoj klebonu yra kun Kemėšis. 
Viietos lietuviai gali pasidžiaugti 
turėdami darbštų dvasios vadovą, 
daug pasidarbavusi visuomenės 

Likšiol trūko nuosavos

klebonui kun. Kemešiui
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DARBININKAS B

įgulėti prie bendrovės gali bile 
kas. Šėras $10. Galima pfirkti 
kiek nori. Kiekvienas Detroito 
lietuvys turėtu nusipirkti šėrų 
tiek, kiek namo bendrovė leidžia. 
Ši B-vė turi nupirkus žemę na
mui statyti ant 25-tos gatvės ir 
Dix Av. ’ Gražiausioje Detroite 
vietoje.

Šv. Antano parapijos klebonu 
yra kun. J. Bareišius, nesenai į- 
;šventintas tėvynainis. Nors Šv. 
Antano parapija dar ndturi nuo
savos bažnyčios, bet greitu laiku 
manoma statyti. Tam tikslui 
surinkta daug pinigų. Prie to 
turiu pastebėti, kad Detroite ran
dasi daug lietuvių, o biznierių vi
sai mažai. Taigi lietuviai yra 
priversti eiti pikti pas žydelius 
arba pas kitus svetimtaučius, kur 
nesykį buvo prigauti mokėdami 
augštas kainas už daug prastesni 
tavorą.

Dabar West Side lietuviai ati- 
•darė čeverykų ir smulkesnių dra
panų krautuvę. Kiek man teko 
patirti,•tai pas juos galima vis
ką gauti pigiau negu pas žydelius 
ir kitus svetimtaučius. Pareiga 
būtų lietuviams eiti pas lietuvį, 
remti savo tautos žmogų, o ne 
žydus kurie per laikus mus išnau
dojo.

L. D. S. KUOPŲ SUSI 
RINKIMAI.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 19 d. rūgs, 
tuojaus po pamaldų Šv. Jur
gio parapjijos svetainėje. Kvie
čiame visus narius būtinai atei
ti

Valdyba

I DS. 38 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj 19 rūgs, 
tuojaus po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos Svetainėje, 2323 
W. 23 PI. Visi nariai malonėsit 
susirinkti ir naujų atsivesti.

Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioję 19 d. 
rugsėjo tuojaus po pamaldų 
šv. Andriejaus Bažnytinėje sa
lėje. Kviečiame visus narius 
būtinai ateiti nes turime svar
bi!) reikalų. Taip-gi malonė
kite atsivesti naujų narių.

Kviečia Valdyba.

Tikras Lietuvis.

WATREBURY, CONN.

Rugsėjo 5 d. 8, vai vakare 48 
Green St. salėje buvo AVaterbury 
lietuvių visuotinas susirinkimas 
reikalais ir išnešti rezoliucijas 
prieš lenkus ir S. V. valdžią, kuri 
stumia Lietuvą prie Rusijos.

Susirinkimo vedėjas atidarė su
sirinkimą, paaiškinęs tikslą per
statė kalbėti vietini Dr. Sapraną. 
Po to kalbėjo J. B. Šaliunas. Po 
kalbų sekė nutarimai ir dalykų 
svarstymai. Buvo nutarta ir pa
siųsta pasveikinimo telegrama S. 
Seimui ir Lietuvos kariuomenei, 
pasižadant remti Lietuvos valdžią 
ir jos kariuomenę visokiais bū? 
dais. Toliau buvo išrinkta paga- 
jriinimo rezoliucijos komisija. Po 
'tam tapo išrinkti tris atstovai į 
Washigton’ą ir nutarė turėti mil- 
žinšką puikią parodą su mass-mi- 
tingu 19 šio mėnesio.

Padengimui lėšų telegramo Lie
tuvon buvo renkamos aukos. Su
rinkta $105.

Rug. 7 vakare parap. salėje bu
vo visų dr-jų.ir organizacijų at
stovų susirinkimas parodos reika
lais, ten buvo išrinkti darbininkai 
arba parodos rengėjai Maršal
ka yra išrinktas M. Damrauskas, 
jo padėjėju J. Aleksandravičius. 
Presos komisija, Ona Stočkienė, 
Kun. J. Bakšys ir J. Janušaitis. 
Nutarta parodai parengti 5 veži
mus. Pirmas perstatys lietuvių 
mokyklą caro laiku, Lietuvoje. 
Antras Laisva Lietuva. Trečias, 
šių dienų mokykla Lietuvoje. Ket
virtas Pirmas Lietuvos Steigiamas 
Seimas. Penktas dabartinė Lie
tuvos kariuomenė. Beto dar bu
vo geidaujama, kad kuodaugiausia 
jaunimo pasirengtu lietuviškos 
vėliavos spalvomis, drapanomis, 
t. y. kelnės tur būt raudonos, 
švarkas žalias, o kepurė geltona. 
Kurie taip pasirengs, visi gaus 

. pirmenybė parodoje. Nutarta 
samdyti penkius benus. Drau
gystė, kuri viena pasisamdvs be- 
ną bus paliuosuojamanuo nuo ki
tų mokesčių. Visas parodos kū
nas bus skirstomas divizijoms, o 
ne draugystėms. Visų vienokie 
ženklai turės būti prisegti prie 
krūtinių. Visi lietuviai turintys 
automobilius bus užkviesti važiuo
ti. Žodžiu sakant, yra noras su
rengti parodą, kokios niekuomet 
dar Waterbury’je nėra buvę.

J. T.

ANSONIA, CONN.
LDS. 43 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
19 d. rugsėjo tuojaus po pa
maldų paprastoj vietoj. Vi
si nariai ir narės malonėkite 
pribūti paskirtu laiku. Taip
gi atsiveskite ir nauji) narių.

Valdyba.

Clt&RO, ILL.

LDS. 49-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks panedė- 
lyje, 20 d. rugsėjo, 8 vai. va
kare šv. Antano parapijos sve
tainėje. Visi nariai ir narės 
malosėkite pribūti paskirtu 
laiku. Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių .

Kviečia Valdyba.

Ii FRANCUOS
Aš Petras Bielskis ačiuoju P. 

Aleknai 406 Wharton St., Phila- 
delphia Pa., už gerą patarnavimą 
išleidžiant manę į Tėvynę Lietu
vą per Montreal, Canada į Fran- 
cija. Ant laivo davė gerą valgį 
ir vietą. Pervažiavus vandeniu 
prieplaukoje mus pasitiko Lietu
vos Atst., suteikė visas informa
cijas ir puikiai priėmė. Todėl 
pranešu Amerikos lietuviams,
kad važiuodami į Lietuvą Phila- j Seimą, 
delphijos ir apielinkės kreipkitės 
prie p. Aleknos, o iš kitų kolioni- 
jų kreipkitės prie Lietuvių Pre
kybos Bendrovės 244 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Su pagarba,
Petrai Bielikū.

SO. BOSTON, MASS.
VISI į PIKNIKĄ.

LDS. 1 kp. 5 metinis išvažia
vimas bus nedėlioj, 19 d. rūgs. 
Rogby Parke. Tai visus ger
biamus kviečiam dalyvauti 
mūs piknike, o nariai turi 
kiekvienas būti. Viskuom bū
sit užganėdinti. Važiuojant iš 
Bostono ir apielinkių, važiuo
kit elevatorių iki Forest Hill. 
Ten paimkit karą Milton-Mat- 
tapan.

Rengėjai

DETROIT, MICH. /
Moksleivių vakaras.

5 d. rugsėjo LRKil. 6 kuopa pa 
rengė vakarą šv. Jurgio pobažny- 
tinėj svetainėj. Žmonių buvo ne
mažas būrelis. Programas susidė
jo iš Įvairių dalių: dainų, deklama
cijų, prakalbų, muzikos irdialogų. 
Kalbėjo AI. Dumantas, kun. I. Be- 
reišis ir kun. F. Kemėšis. Visų 
prakalbos buvo labai naudingos iš 
ko būvo galima labai daug gero 
pasimokinti.

Deklamavo p-lės A. Perminiutė, 
O. Mildažiutė ir D. Gustaičiutė. 
Deklamacijos visoms nusisekė la
bai geri. Duetą sudinavo p-lės B. 
Daumantaitė ir D. Gustaitė. Ant 
piano paskambino p-lė I. Jaugutė 
ir J. Kasevičius. Dialogą atliko 
A. P. Domeika ir V. Sodaitis (Sa
dauskas) ; taip-gipavyko neblogai.

Ineigų kuopa turėjo $27.00 su 
centais.

PROTOKOLAS.

Lietuvių Darbininikų Sąjungos 
Chicagos Apskričio.

L. D. S. Chicago’s apskr. buvo 
susirinkimas ned. 29 d. rugpj., 
Šv. Mykolo parap. svetainėj. Pir
mininkas Aleks. Krenčius atidarė 
susirinkimą su malda. Protoko
las perskaitytas iš praeito susirin
kimo, tapo priimtas.

Delegatai buvo susirinkę: 20 kp. 
P. J. Paliulis; 25 kp V. Jodelis ir 
M. Zizas; 29 kp. J. A. Globis ir 
J. Pabijauskas; 38 kp. M. Stan- 
kelis; 49 Aleks. Krinčius; 57 kp. 
Aleks. Šrupša ir R. Nanartonis.

Raportai:
Pirm Aleks. Krenčius paaiški

no, laimėtojas laikrodėlio neatsi
šaukė, buvo pagarsinęs į “Drau
gą” laikraštį laimėtojo pavar
dę, bet ligi šioliai neatsišaukė. 
Pirm pasiketino dar paieškoti.

Raportas komisijos rengimui 
vavaro L. D. S. Chicagos apskri
čio. Paaiškino pirm., kad svetai
nės dar neturi paėmę, nes galuti
nai nebuvo nutarta kokioje vieto
je. Po apkalbėjimui nutarta pa
imti svetainė Dievo Apveizdos 
parap. Jeigu nebus galima gauti, 
tai Šv. Jurgio parapijos svetainę. 
Iš divejų vietų, kur bus galima 
gaut. Darbuotis palikta esamai 
komisijai.

Raportas komisijos rkaršruto, 
paaiškino, kad maršrutai rengti 
nėra kaip, nes visose bažnytinėse 
svetainėse rengiami bazarai. Pa
likta ant toliaus, kada pasibaigs 
bazarai komisija toj pati. Pirm. 
Aleks. Kreančius pranešė, kad 
nuo L. D. S. Chicagos apskričio 
įteikė mandatą Prof. kun. P. Bu
čiui atstovauti būsiamąjąm L. D. 
S. Seime. Vienbalsiai užgiris.

Nauji sumanymai.

J. A. Globis 29 kp. davė suma
nymą, kad L. D.‘S. Cicagos apskr. 
susirinkimai būtų laikomi vienoje 
vietoje, ne per visas kuopas, kaip 
dabar yra. Daug buvo svarsty
ta, pagaliaius palikta kuopoms 
nubalsuoti.

Iškeltas sumanymas pasiųsti te
legramą, pasveikinimą L. D. S.

Nutarta pasiųsti
Sekantis susirinikmas įvyks 26 

d. rugsėjo, Dievo Aveiądos parap. 
svetainėj 18 gatvės ir Union Avė.

Pirm. Aleks. Krenčius susirin
kimą uždarė su malda.

Pirm. Aleks. Krenčius
Rašt. M. Zizas.

i

Moksleivis.

HARTFORD, CONN.

Mass-mitingas buvo 5 d. rūgs. 
Pirmiausia gerb. kun. A. Vaškelis 
perskaitė telegramą iš Federaci
jos su paraginimu siųsti delega
tus Į Washingtoną. Tapo išrink
tas delegatas važiuoti į Washing- 
toną Jonas Mačisskas. Taipo-gi 
buvo parinkta aukų dėl padengi
mo delegato kelionės lėšų. Su
rinkta $30.00 su centais.

K. A. K.

IŠfiJO! IŠĖJO!

THE 
LITHUANIAN BOOSTER

Rugpjūčio (August) numeris 
DIDESNIS IR ĮVAIRESNIS. 

D€k 20c. į konvertą, bet geriaus 
dolerinę, ir gauk vienintelį anglą 
kalboj lietuvią laikraštį. Veltui 
nesiunčiame. Adresas:

The Lithuanian Booster
395 Broadway, Boston 27, Mass.

KURSAS NUPUOLĖ
1000 auksinų $25.00.

Tai geriausia dabar siusti pi
nigus j Lietuvą. Pasai grįži
mui Lietuvon, Laivakortės, pa
sitikimas ir palydėjimas ant 
laivo. Padarymas visokią do
kumentą. Rašydami pridėkit 
2c. štampą. Pinigus siąskite 
per Money Orderį.

P. MIKOLAINIS,
53 Budson Ate., Brooklyn, N. Y.

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA

MALARIJA.
Malarija, kuri taip išsiplati

nus vasaros laike po visą ša
lį yra uodų išplatinama.

Kasmet pietų valstijose yra 
septyni milijonai sergančių 
maliarija. Mirties skaičius ma
žas ir todelai maliarija nepri
pažinta kaipo viešos sveikatos 
klausimas. Bet jeigu nors vie
ną minutą pamislysime apie 
daugumą žmonių, kurie serga 
kasmet, suprasime svarbą 
kontroliuoti maliariją ir jog 
tas klausimas turėtų užimti 
pirmą vietą. Žinoma, jog ga
lima išnaikinti maliariją jeigu 
būtų pinigų; galima išnaikint 
uodus, kurie nešioja ligą, ga
lima išgydyt ligą. Chininą tu
ri ypatingą veikmę.

Nesenai Viešos Sveikatos 
Biuras išdavė naudingus mėgi
nimus kontroliuoti maliariją. 
Biuras išrinko kelis miestelius 
Virginijoje ir Šiaurinėj Caro- 
linoja, kur pusė gyventojų sir
go* maliarija. Prmiausia krei
pė atidą į paprastus būdus. 
Darbininkai iškasė išplaka
mus revus ,kad nebūtų apsisto
jusių prūdų kur uodai galėtų 
išsiplėtoti; jie aliejų vartojo 
revuose kur vanduo neišlei
džiamas, ir Chininą duota 
tiems, kurie jau maliarija 'ser
ga. Pasekmės to viso — su
mažėjimas ligos.

Yra išleista knygutė, kuri 
plačiai aprašo maliariją. Kny
gutę galima gaut rašant laiš
ką į Information Editor, U. S. 
Public Health Service, Wash- 
ington, D. C. klausk supple- 
ment No. 18.

PROTINGAS BĖDAS.
Protingiausis užsilaikymo 

būdas bus apsvarstinėti viską 
jūsų abelno žinojimo šviesoj. 
Vien tik pasirodymas kokio 
nors pareiškimo apskelbime 
nėra niekuomet patenkinančiu 
darodymu jo teisingumo. Pa
reiškimas privalo išlaikyti jū
sų kritikų ir turi suteikti pa
liudymų. Trinerio Ameriko
niškas Eliksiras Kartaus Vy
no pajėgia išlaikyti kiekvieną 
kvotimą, O liūdimai atkeliau
ja kasdien su kiekviena krasa. 
Tas vynas yra tinkamiausia 
gyduolė nuo pilvo netvarkės, 
nuo prietvaro, nerviškumo, ir 
tt. Jeigu jum reikalingas to
nikas, kurs atnaujintų jūsų 
gaivumą, reikalaukit iš savo 
vaistų pardavėjo1 Trinerio An- 
gįelica Kartaus Toniko. P-nas 
Jerry BrokI parašė mums iš 
Park Falls, Wis. rugsėjo 10, 
tokį laiškų: “Jūsų Angelica 
pagelbėjo man sugrąžinti ma
no sveikatų ir aš noriu, idant 
ta gyduolė plačiai pagarsėtų, 
kadangi ji ištikro yra puiki. 
Mano žmona vartojo jį taip-gi 
puikiausiu pasisekimu. Nors 
33 metų amžiaus, aš jaučiaus 
lyg 18 metų senumo.” Tik ne
imkite jokių pamėgdžiojimų, 
netikrų vaistų. Joseph Triner 
Company, 1333-1345 Ashland 
Avenue, Chicago, UI.

(Apgarsinimas)
.■■■■■ ■■... .JI. ■■■ I

Muzikos Mokytojas 
'ANT. LIUTKEVIČIUS 
Duodu PIANO ir VARGONŲ Lek
cijas. Norintieji mokintis bile ku
rį iš šią dviejų instrumentų at
sikreipkite šiuo antrašu:

663 FOURTH ST. 
Tel. South Boston 576-R.

Lietuvių įstaiga
BALTIG STATĖS FINANCE GORP.

(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE) 

KAPITAL STOCK $1,000,000.00 
si i * r

I

Išplauks
SPALIO 30 DIENĄ, 1920

TIESIAI Į 
HAMBURGĄ 

TREČIOS KLASOS
RATA $115.00

Su dadėliu $5.00 karės taksų. 
Kreipkitės prie artimiau

sio Cunard agento.

AR TAMSTOS ŽINOTE, KAD
JFranklin dabinęs 

of the city of Bostoa 
6 Park Sąnari.

Perviršis Padėlių
$1,400,000. $21,000,000

yra savitarpinė Banka.
KAS YRA SAVITARPINE BANKAI Tai yra korporacija užtvlr- 

uta Massachusetts valstijos inve sinimui žmonių sutaupytą pinigų ir 
vedama globėjų kurie tarnauja be mokesnio.

INVESTINIMAS SUTAUPYTŲ PINIGŲ ir padėlių tiktais gali būti 
tikrintose užstatose sulig valstijos nuožiūros.

ČION AI S NĖRA &ERININKŲ kuriems mokama perviršio uždarbis. 
Kiekvienas doleris profito kas šeši mėnesiai yra užrašomas padėlių 
vardu, tiktai išskyrus mažas nuošimtis, kuris laikomas apsaugon nuo 
nuostolio.

SUVIRS 100 METŲ minėtas bankas veikia be nuostolio padėliams. 
ATNEŠK ARBA SIŲSK PINIGUS PADĖJIMUI į iią Massachusetts 

Savitarpinę Taupymo Banką.

PILNAS SAUGUMAS

korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui 
keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES, 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. 
KURIE MANOT VAŽIUOTI I LIETUVĄ 

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

TIESIOG BE PERSĖDIMO 
IŠ NEW YORK Į HAMBURGĄ.

Rugsėjo 11-25 ir Spalio 23-30 
Lietuviam gerai žinomas 

Laivas SAKONIA, Spalio 30 į Hamburgą.
13 New York į Antverpą be persėdimo 

Rugsėjo 18-25 ir Spalio 2-9-23.
Iš New York į Rotterdamą be persėdimo 

Rugsėjo 14-22 ir Spalio 2-12-19-26.
Laivai į Hamburgą ar Liepojų su persėdimu Anglijoj 

Rugsėjo 15-18-21-23-25-30 t 
Spalio 2-7-9-12-16-21-23-28-30.

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 aprūpinami jo 
reikalus pas Custom House, Internal Revenue kolekto
rių ir kitus reikalus.

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

BALTIG STATĖS FINANCE GORP. |
361 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.||

. Telephone S. B. 1061.

f

IŠSIRAŠYKITE LAIKRAŠČIŲ IŠ LIETUVOS. 
50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį 

“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už 
ekz. o

I________________________________________________________________

KUR

DETROIT MICHIGAN GERIAU?!
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1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.
Vienatini* LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų. 

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

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio ' _ __

□I

s-

M. ČURLANIS,
2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroii, Mich.

Gyveninio vieta: 2441 E. Orand Boolvard
Telefonas MARKET 2910.

LLGŠIOL NEMATYTAS'DALYKAS! 
SVARBI NAUJIENĄ!

AMERIKIEČIŲ DŪMEI!
KLAIPĖDA, vyriausias ir vieoatyjas Lietuvos uosto miestas, 

žada ateity pastoti didus prekybos Ir pramonės bei Industrijos 
centras, kuriame susiburs visokie užsiėmimai. Visoks susisie
kimas su Lietuva eina ir eis tik per Klaipėdą, dėlto ji yra labai 
svarbi visiems vieta.

Į Tai Vyriausiai Atsižvelgdami , Išleidom 
GRAŽŲ KLAIPĖDOS ALBUMĄ 

kuris talpina 10 labai įdomius iš Klaipėdos ypatingesnių vietą 
vaizdus. Išspnuzdinta aąt geros popieros ir gan dailiai. Yra iš
tikro kuo gėrėtis. Kožnas albumas yra su 10 išplėšiamomis at
virutėmis.

Nei Vienas Lietuvis Neturėtų Likti be Šio 
Gražaus Albumo!

Kadangi kartu išspausdinta didis egzempliorių skaičius, to
dėl kaina išpuolė labai žema. Jeigu spausdinti naują laidą, (kas 
laikinai vos eina kaina butą visai negirdėta. Bet ir ši skait
linga laida po kokio laiko nebebus gaunama Tat rodo, kad albu
mas pas lietuvius rado ir randa didų prlllnkėjlmą.

Dėlto amerikiečiai! DAR ŠIANDIEN rašykite J mus užsisa
kydami albumą! O ne tik sau, bet ir draugams bei pažįstamiems, 
o mes prisiąsim kuo skubriausiai. SiunSama nemažiau 2 egz. 
KAINA: 2 egz. tiktai 1 dol. Prie 20 egz. dovanojam 2 albumu. 
Toliau pa rd uodą n tieji, pirkdami nemažiau 260 egz., gauna 40 
nuoš. rabato. Prisiuntimo išlaidas pirkėjas neprivalo mokėt

Pinigus reikia siųst drauge su užsakymu; prie didesnės su
mos velytina siųst per by kokį Lietuvos ar Vokietijos Banką.

Tuojau rašykit padėdami šį antrašą:

E. JAKUŽAITIS,
Klaipėda, (Memel) Park str. 2-3 Hofgeb.

1

Ir dar reikia išlaikyti pinigus pilnai šešius mė
nesius kad gavus pilną nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pa
dėlio

6°o
Ir kur mokama už kiekvienų mėnesį nuo die

nos padėjimo. .
Tas reiškia kad galite išimti pinigus kada tik 
norite ir nepražudydami nuošimčio nei už vienų 
mėnesį.
Pinigus ant padėlio galima padėti ypatiškai 
arba per laiškus.

DIREKTORIAI!

Ad. Kalasanas, 
Provldence, R. I.

D. Petkevičius,
E. Saugus, Mass.

A. X Gotautas,
S. Boston, Mass.

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIO 
BANKAS

Prezidentas

JUOZAPAS
KAVALIAUSKAS

DIREKTORIAI:

S. Kudzma, 
Nashna, N. H.

J. Kazlauskas, 
Haverhlll, Mass.

J. Sfrvydas, 
Loveli, Mass.

Centro*.*
32-34 C BOS S STREET, BOSTON, MASS.

Skyrius:
366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.



SUSIRINKIMAS

VIETINĖS ŽINIOS.
SEYMOUR

*

LIETUVIS

PARSIDUODA
geroje vietoje barbernė. Išdirbta vie
ta. Parduodu pigiai. Atsišaukit pas 
J. A Z., 311 W. Fourth St, So. Boston.

i r Tai. So. Boston 2488;

I

L. MISIJOS NARIŲ 
PRAKALBOS.

Rugsėjo 12 d. So. Bostone ir 
Cambridge buvo L. Misijos na
rių prakalbos.' Kalbėjo Vilei
šis ir Žadeikis. Apie prakalbas 
buvo užsakyta abejose bažny
čiose. Jei jau išdrįsta kreip
tis prie gerb. kunigų, tai jau 
rodos papraščiausias manda
gumas reikalauja taktingo pa
sielgimo iš rengėjų ir kalbėto
jų pusės. Gi to nebuvo.

So. Bostono prakalbose Vi
leišis sakė nesąs be klaidų, 
taip sakant pasakė “mea 
culpa,” bet prie to išpieme- 
navo, išvaikėzavo tuos, kurie 

. jį laikraščiuose kritikuoja. Sa
ko girdi Lietuvos Misijos var
das prie to žeminamas. Agi
tavo už Piliečių Sąjungą, aug- 
štino nuteriotą komitetą ir kin
kavo jo nariams. Vileišis ne
galėjo nesijusti, kad šiose pra
kalbose jis netaktingai elgėsi. 
Prakalbos buvo bonams pla
tinti surengtos, o jis prakalbi- 
ninkauja apie Piliečių Są-gą, 
kuri neturi pritarimo katali
kiškos visuomenės, bonų pra
kalbas riša su nutęriotu komi
tetu, dėl kurio tiek kivirčių 
buvo tarp liberali) ir katalikų, 
todėl žinodamas klaidą daro, 
o atleidžiama juk tik nežinan
tiems ką daro. Žodelis dėl 
autoriteto, Lietuvos Misijos 
vardo žeminimą per kritiką ir 
užsipuldinėjimus. Vileišis pir
mutinis pažemino L. Misijos 
vardą, kuomet nulipo nuo aug
što Lietuvos Atstovybės sosto' 
ir nusileido į partinę tranšėją 
ir stojo prieš katalikišką vi
suomenę. Be to savo rašte bu
vo pažadėjęs nesikišti į Ame
rikos lietuvių srovinius santi- 
kius. Dar Vileišis peikė tuos, 
kurie stoja už tai, kad nepir- 
kusieji bonų ar neaukavusieji 
Lietuvos neprigulmybės reika
lams būtų apdedami specia
liais mokesčiais grįžtant į Lie
tuvą. Žinoma tuomi jis užta- 
ravo savo vienminčius socija- 
listus, kurie stojo prieš Lietu
vos Laisvės Paskolą.

Majoras Žadeikis ir-gi agi
tavo už Piliečių Sąjungą, pei
kė Federacijos - sumanymą 
siųsti iš kolonijų delegatus į 
Washingtoną. Vėlai atėjusis 
Bagočius ir negirdėjęs ką Ža
deikis sakė, stojo už siuntimą 
delegato į Washingtoną ir jis 
buvo išrinktas vykti.

Girdėjau, kad tą dieną ir 
Cambridge’iuj bonų prakalbo
se Vileišis ir Žadeikis kalbėjo 
už Piliečių Sąjungą. Tai tur
būt dabar visur tą darys ir 
reiškia norės du zuikiu nušau
ti. Teatsimena kokios pasek
mės esti, kuomet tas bando
ma padaryti.

Lietuvos Pilietis.

žmonių. To fabriko pusė pri
klauso mūsų bendrovei.

Perėmėme visus neišmokė
tus čekius iš Prekybos Banko 
ir išmokame daabr patys.

Steigiame cinkografiją.
Norime nupirkt nuo valdžios 

vietą su namais garadžiui.
Turime tavorų didelį sandė

lį, pardavinėjame wholesale‘.
Banko įstatai dar seime te

bėra. Bet aš manau, kad jie 
nepereis. Jie mano padaryti 
bankij steigimui visiškai nau
jus pamatus.

Šiaip Lietuva man patinka. 
Bet didžiumai amerikiečių ne. 
Dabar kasdiena lyja ir visur 
Šlapia.

Jeigu norėsite, kad ką para
šyti, tai prisiųskite poperos, 
atramento ir plunksnų, nes čia 
viskas labai brangu — bijau, 
kad nesubankrotyčiau.

Lietuvoje prezidento nėra. 
Prezidento pareigas eina Stul
ginskis. Smetona gyvena Kau
ne. Yra projektuojama jam 
pavesti Valstybės kontrolierio 
vietą.

Kas link kandidatų į prezi
dentus, tai manoma apie Na
ruševičių, bet esą ir priešingų 
minčių, dar net ir Smetonos 
kandidatūra galima.

Šiaip Lietuvoje stoka inte
ligentiški) pajėgų. Bet iš ame
rikiečių vargu bėgu bus daug 
naudos Lietuvai. Lietuva no
ri “darbininkų,” o ne dyka
duonių, o amerikiečiai, kurie 
pargrįžta, tai daugiausia norė
tų dykais būt ir pinigus lupt.

Česnulis turėt tuojaus par- 
grįš į Ameriką. Molis neužga
nėdintas. Sako, kad visi val
dininkai perdaug į jį iš augšto 
žiūrį ir taip nosis riečią, šad 
be kopėčių prie jų nėprilipsi.

Aš dar su valdininkais nesu
sidūriau niekur, su Lietuvos 
bankieriais turėjau reikalų, 
bet galima priprast prie vigko.

Inteligentai ant amerikiečių 
pyksta užtai, kad jie sėdi A- 
merikoje ir negrįžta į Lietuvą 
dirbti darbo, kurio čia yra Il
ki ausų.

Čia jeigu iš vienos raštinės, 
ar įstaigos pareina raštininkė
lis į kitą, tai jau yra labai at- 
jaučiama dėlto, kad kitas sun
ku yra sugriebti, o darbą ati
dirbti reikia.

Buvau-“Laisvėje,” “Šv. Ka
zimiero Dr-joje”... bet apie 
tai tegul bus kitam kartui.

Rugsėjo 19 d., nedėlioj, bus 
mėnesinis susirinkimas Pilu. 
Blaivininkų 49 kuopos bažny
tinėje lietuvių salėje tuoj po 
pamaldų. Kviečiame visus 
narius į tų susirinkimų, nes y- 
ra daug reikalų dėl aptarimo. 
Taip-gi delegatai išduos rapor
tų iš buvusio seimo. Nariai 
skolingi centrui malonėkite 
ateiti ir užsimokėti. Bus pri
imami ir nauji nariai.

- Kivečia Valdyba.

PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

' Paieškau Antano, Jono ir Veroni
kos Adomavičių. Paeina iš Tauragės 
apskričio, Kvedalnos parapijos, Padva- 
rininkų kaimo. Turiu svarbų reikalų. 
Gavau laiškų nuo Tamstų brolio. Ma
lonėkite patys arba kas kitas apie juos 
pranešti šiuo adresu:

SIMONAS RUIGIS,
117 So. Mulberry St., Easton, Pa.

DR. J. C. LANDŽIUS B
i!

F, VIRAKO LAIŠKAS. V
V

Mes laimingai važiavome į 
Kauną. Kelionės aprašymą 
prisiųsiu kitą dieną.

Jau dabar dirbu Lietuvoje.
Man Lietuva patinka, bet ki- 

tiems, kaip girdėt, tai ne vi- X 
siems. Iš visų amerikiečių, su 
kuriais man teko kalbėtis, tai A 
tik du Lietuvos nepeikė: J. X 
Romanas ir M. Petrauskas. X

Pratapas dirba Ministerijo- X 
je. Dirba pienus cukraus iš- X 
dirbystei užvesti Lietuvoje. X 
Mudu tuom kart abu esava X' 
“Birutės”, viešbutyje. Ten X 
pat yra kun. Ambota, Moliai X 
ir dar keletas Amerikos inteli- X 
gentų. X

Už numeruką mokame po 20 A 
auksinų į dieną. Numeriai ne- X 
pergeriansi. Valgis kaštuoja ♦♦♦ 
apie 20 auksinų, bet valgis ge- X 
ras lietuviškas. X

Romanai gyvena atskirame ♦♦♦ 
name, turi 5 kambarius. Ta- X 
me pačiame name, kur Roma- X 
nai, gyvena dar keletas valdi- Į X 
ninkėlių ir kompozitorius Šim- 
kus su savo šeimyna. .

Romanienė atsigavus. Ro
manas į Ameriką išvažiuot, 
taip spėjama, gruodžio mėne
sio pradžioj dar negalės.

Aš dabar pildau pareigas iž
dininko.

L. D. S. 1-MOS KUOPOS

PIKNIKAS
NEDĖLIOJĘ, 

DIENĄ RUGSĖJO, 1920 
RUGBY PARK 

Mattapan, Mass. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Šis piknikas bus svarbus ir į- 
domus paminėjimui 5 metų su
kaktuvių.

Bus įvairi programa: žaislų, 
dainų ir kitokių margumynų. 
Tad kviečiame vietos ir apylin
kių lietuvius ir lietuvaites atei
ti, o užtikrinam, kad būsite 
užganėdinti.

Rengimo Komisija.
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LAIŠKAMS POPIERČS
Keturių lapelių laiškams popiera 

su paveikslėliais ir eilėmis: O tu 
sakai sakalėli, Pas Tėvus, Svei
kinu tave mylimas Broleli. Apgailesta
vimas Lietuvos, Pas pačių ir vaiku
čius. 22 musų geriausios laiškams ]5o- 
pieros rankius tiktais .$1.00. Siųsk 
money orderį: Royal Sales Co., Dept. 
11, Bos 59, Sta. O, New York City.

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

PIRM. — Motiejus Versiackas, 

VICE-PIRM. — M. žarkauskaš,

PROT. RAST.—Juozapas Vinkevičius, 

FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas, 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas,

MARŠALKA — Antanas Gruodis,

D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 
Mass. laiko mėnesiniu® susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čią valandą po pietą po num. 193 
Hanover St., Boston, Mass.

Boston, Mass.
41 Gatės St., So. Boston, Mass.

128 Bowen SL, So. Boston, Mass.

147 W. 6-th SL, So. Boston, Mass.

209 E. Cottage SL. Dorchester. Mass.

140 W. 6th SL, So. Boston, Mass.

D.
2J4 C SL, So. Boston, Mass.

J. BALUKONIS
LIETUVIS ADVOKATAS

902 — 4 Engineers Building
Cleveland, Ohio.

Phones: Main 2063 ir Centrai 1690
Vakarais ofisas: '

6127 St. Clair Avė.
Phone — Rosedale 2046

“KEISTUTIS” ‘KEISTUTIS!!’’

SCENOJE PENKIŲ AKTŲ
ISTORIŠKAS IR TRAGIŠKAS VEIKALAS.

Rengia L. Vyčių 10-ta kuopa
-M-

Nedelioje,

Rugs.-Sept. 19,1920. 
BROOKSIDE PARK SVETAINĖJ 

AT2IOL, MASS.
Prasidės 7-tą vai. vakare.

i J

iš
t

Perstatys tą veikalą gabiausi artistai
L. Vyčių 26 kp., Worcester, Mass.

Pasiremdami ant paties veikalo populeriš- 
kumo ir atsižvelgdami į lošėjus, kurie yra pa
garsėję visoje N. Anglijoje, drąsiai galime tvir
tinti, kad šis istoriškas veikalas bus atliktas 
šauniai.

Tad kviečiame gerbiamąją, vietos ir apie
linkės lietuvių visuomenę pasinaudoti šia pui
kia proga. Visi, kas tik galime paeiti—eikime 
XED£LiIOJ, RUGSĖJO 19, viršminėton sa- 
lėn pamatyti istorišką veikalą “KEISTUTIS” 
ir pasigrožėti aktorių gabumais.

Visi privalėtų eiti dar ir dėl to, kad šio 
vakaro pelnas skiriamas NAUJAI BAŽNY
ČIAI.

: i UEiyviy prekybos 
i į BENDROVĖ
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n. i !ji Siunčulmz Pinigus Lietuvon: . Į 
V doleriais arba auksinais pagal Į 
IZ) dienos kursų. J j

Parduodame Laivakortes j!

Išrūpiname leidimus amerikie- ' * 
čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- . ’ 
merikon. Tų padarome vietiniams I! 
ir kitų miestų lietuviams be at- i 1 
važiavimo Bostonan. x

Persiunčiame amerikiečių dova-’a 
nas giminėms Lietuvoje. S
Leidžiame mėnraštį “PREKYBA” X 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy- H 

j j kitę adresu: j t

ji Lithuanian Sales Corp., f!
į! 414 W. Broadway, ! •
j 1 So. Boston 27, Mass. !;

BANKIEBI AI
Teisingai Tarnaujame 

Lietuviams.

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Frauklin St., 
Norwood, Mass.

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė,
1 Grimes St., 

So. Boston, Mass.
Rast. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė.,
Nonvood, Mass.

Iždininkas — M. Abračinskas,
187 Ames St.

Kasos Globėjos
Montello, Mass.

Z. Žukauskaitė,
J. Kriviutė,

T

Ieškau savd draugės ONOS ALI- 
JAUSKAITĖS.^ Ji pirmiau gyve
no Chicagoje po Nr. 670 W. 18-th 
St. (North Side), o dabar nežinau 
kur. Jei kas ją žino arba ji pati 
prašoma atsišaukti per A. B. Mū
ras, 244 W. Broadway, Boston 27, 
Mass arba tiesiai mano antrašu: 
Ona Arlauskaitė, Taurupio sodž., 
Airiogalos pasta ir valsčius, Kė
dainių apskr. LITHUANIA.

Ieškau giminių, kaimynų, draugų, 
draugių, pažįstamų Amerike. Atsi
liepkite, broliai ir seserys, kas tik ma
ne pažįsta ar žino. Tarnavau Lietu
vos armijoj savanoriu. Buvau sunkiai 
sužeistas. Dabar paliuosuotas. Adre
sas: Mikolas Pauliukas, Karsokiškio 
m., Pinavos vai. Panevėžio p. LITHU
ANIA.

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ.

Kam dirbti 10 vai. į dienų jei gali 
uždirbti du syk tiek dirbdamas tik tris 
valandas. Atsišaukite pas mus, o mes 
išmokinsime kaip tų padaryti.

AM. EAGLE R. MFG. CO., 
454 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Ieškau brolhj Juozo ir Jurgio Bu- 
raičių, švogerio Juozo Stelnonio, ir vi
sų kaimynų ir pažįstamų prašau atsi
liepti. Esu Lietuvos armijos kareivis. 
Adresas: Motiejus Buraitis, 1 p. D. L. 
K. Gedimino p. 3 kulkosvaidžių kp. 
LITHUANIA.

LDS CONN. APSKRIČIO VAL
DYBOS ANTRAŠAI.

Pirm.

r
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S. P. Totoraitis
797 Bank St.,

Vice-pirm.
Waterbury, Conn.

E. Milinaviče
26 Lines Court,

Naugantuck, Conn.
Rašt. B. Matulevičiukė ..

15 Rhoad St.,
New Britain, Conn.

Iždinin. P. Geležiutė
44 Cedar St.•9

Hartford, Conn.

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinčs
Draugijos Valdyba

So. Boston, Mass.
:nnNKA8 — Motiejus žioba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

k-PizMiNiNKAs — Jonas Galinis,
20 Vinfield SL, So. Boston, Mass. 

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietą Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai 

Pirmininkas — A Kmltas, 
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vicb-Pdurninkas — J. KavoTIunas, 
• Gold 8L, So. Boston, Mass. 

Protokolų Rašt. — J. Andrttiunas, 
301% Broadvay, SO. Boston, Mass. 

Fm. Raštininkas — SIm. Allkonla, 
140 Bowen St.\ So. Boston, Mass. 

Kasikius — S. Gilius,
877 Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — F. Lukoševičius,
406 7-th St, So. Boston, Mass. 

Susirinkimus laiko pirmų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj saMJ ant 5-toe 
ęatvė% 8a. Boston®, Mana.

XtY tXX X ♦T®

PERMAINA.
Dr. Hamilton C. Perkins

Laikęs ofisų: 224 E gatv. 
Persikėlė |

556 Broadicay, South Boston. 
VALANDOS: 

Tel. S. B. 495OL 2 iki 4. 7 iki 9

RANDASI
Keletas laiškų delei fotografo, kuris 
garsinosi reikalaudamas darbininko 
arba partnerio. Lai atsišaukia į “Dar
bininkų” su savo antrašu.

Ieškau tetos Juzės Stanaičiutės. 
Prašau atsiliepti ir kitų giminių ir pa
žįstamų. Lai žinantieji apie Juzę Sta- 
naičiutę man praneša. Adresas: Pet
ras Stanavičius, 1-mas D. L. K. Gedi
mino p. mokomos komandos. LITII- 
ŪANIA.

PARSIDUODA
2-jų šeimynų kampinė stuba So. Bos
tone, 2% augštai gyvenimui su įtaisy
mais, prieinama kaina. Atsišaukite pas 
savininkų: 364 “E” Street, So. Boston.

ANT PARDAVIMO
MEDINIS NAMAS.

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

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

Aš kareivis Patkauskas Leonas 5 p. 
pulko 3-čio bataliono 7-tos kuopos ieš
kau savo brolio Petro ir sesers Petro
nėlės nuo kurių dabar aš negaunu nei 
jokios žinios per karo laikų, kurie prieš 
išėjimų į Ameriką gyveno Biržų ap
skrityje, Budbergio valščiaus, Strolių 
kaimo. Jei esate gyvi, prašau atsi
šaukti arba žinantieji apie juos tera
šo man. — Leonas Patkauskas.

ANT RENDOS
5 kambariai su visais įtaisais, ant ant
rų lubų. Rendh $4.00 į savaitę. Ga
lite kreiptis ant vietos: 291 Silver St, 
So. Boston, Mass. -

MUZIKOS MOKYKLA
D. L. K. Vytauto Beno ir Orkestros

muzikališkoje mokykloje mokinama
ant visokią Instrumentą. Kambarys
atdaras panedėliais, seredomis ir pėt-
nyčiomis.

Mokytojas A. GRUBIS,
339 Broadway, So. Boston, Mass.

Paieškau savo draugo Povilo Tirilis.
Girdėjau kad gyvena Tauntone. Pra
šo matsiilepti ant šio adreso:

16 Lee St.,
V. SOLOGUB,

Cambridge, Mass.

Ieškau savo vyro Šimo Mikulskio.
Prieš karą gyveno 25 North 4-th St.
Terre Haute, Ind. Kilęs iš Slabados
par., Gudelią k., Alytaus apskr. Pats
ar jei jau jo gyvo nebūtą, terašo kiti
jį žinantieji šiuo adresu: Viktorija
Mikulskienč. Jackonių k., Ūdrijos vai.,
Alytaus apsk. LITHUANIA.

Ieškau savo tėvo Pelecko Antano
prieš karą gyveno Staughton. Mass.
Amerikoje gyvena 20 metai. Kilęs iš
Raseinią apskričio Kelmės miestelio.
Jeigu gyvas, tai prašau atsiliepti, jo
pažįstami ar šiaip gerbiami tautiečiai
praneškit. Esam gyvi, bet labai var
gingame padėjime, visi trys broliai tar
naujam kariuomenėje, močiutė gyva,
jeigu gali padėk kuo. Rašyk laiškus 

‘Darbininką”ir‘ Amerikos 1” užsakyk.
1-mas pėstininkų D. L. K. Gedimino
pulkas Atsargos kuopa, Viliilai Sta
siui Peleckui. LITHUANIA.

Marcelė Bastytė Buižią kaimo,
Plokščią valsčiaus, šakią ap6kr., pra
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Gydytojas ir Chirurgas, ji
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i i Gydo aštrias 4r chroniškas ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų.

i . Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, 
j I .šlapumų ir tt savo labo

ratorijoj.
j • Sutelkia ■ patarimus laiškais kitur 
i i gyvenantiems.
■ J Adresas:
! ; 366 B’wsy, So. Boston, Man.

(KAMBARIO No. 1)
! • (LDS. Name. Kamp. E ir B’way)
1‘ VALANDOS:

nuo 9—11 Iš ryto 
2— 4 po piet 
7— 9 vakare.

gyvwnH«mm,
Adresas:

Aš Ona Radomskienė paieškau savo 
dvieją suną Jono Radomskio kuris 10 
metą kaip Amerike. Prieš karą gyve
no Scranton, Pa., turi 30 metą. Ant
ras sūnūs Antanas Radomskis 8 me
tai kaip gyvena Amerikoj. Prieš ka
rą gyveno Spring Valley’je turintis 28 
metus, 
vyru Marijona Jonait 
kaip Amerike ir 14 m.
Prieš karą gyveno Spring Valley’je. 
Nežinau ar gyvi, nes jokios žinios ne
gaunu. Prašau atsišaukti ar kas ki

Taip-gi paieškau dukters, po
14 metų 

Ip apsivedus.

tas žinantis apie juos praneškite. Aš 
esu senatvėje ir labai suvargus nuo
karo. Ona Radomskienč, Suvalkų rS-
dybos, Marijampolčs apskričio, Liud-
vkiavo valSčiaus,
LITHUANIA.

Barsukų pasoda.

Paieškau savo brolio Jono Mureikos.
Prieš šešis metus gyveno Amerikoje
mieste Wilkes-Barre, Pa. Kas žino
kur jis dabar gyvena, maloniai pra
šau pranešti šiuo adresu: Antanas
Mureika, Bardų sodž.. Barzdų valSč.,
šakių apskričio. LITHUANIA.

Ieškau dėde® Kazimiero Savicko,
paeinančio iš Krinčino vai., Sketelią
kaimo. Seiliaus gyveno Brooklyne.
Aš jam rašiau kelis laiškus, bet nuo-
jo negavau nei kokios žinios. Pusant-
rą metą tarnavau Lietuvos kariuome
nėj savanoriu. - Dabar gavau paliuosa-
vimą. Esu 25 metą amžiaus. Norė
čiau susirašinėti ir susipažinti su bro
liais amerikiečiais lietuviais ir lietu
vaitėmis, ypač norinčiai® pasidarbuoti
dėl visuomenės gerovės ir Lietuvos
laisvės. Jeigu rastųsi kas sušelptą pi-
nigiškai, tai norėčiau atvažiuoti į A-
meriką pasidarbuoti ir įsigyti daugiau
žinią, kad paskiau sugrįžęs į Lietuvą
galėčiau daugiaus prisidėti prie Lietu
vos kultūros pakėlimo. Antrašas:
Antanas Sikarauskas, Noreikiai, Šiau
lių vai. ir apskričio. LITHUANIA.

Ieškau brolio Benio Kerpio. Teat-
sišaukia pats arba terašo, kas Jį žino.
Adresas : Jonas Kerpis, 8 p. L. K. Vai
doto p. Nr. 2 bataliono, 2 kulkosvai
džių komandos. LITHUANIA.

U

I
 Phone - Kensington 5316

DR. K G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytoji*.

| Priėmimo vai.-. JaLva^)
|f Po pietų pagal sutarti tiktai.

2538 E. Allegheny Avė., 
Philadelphia, Pa. •1

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadtcay, So. Boston, Mass.

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

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

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

V
X.

šo atsiliepti broliį Jurgį Bastį, gyvenu
sį pirmlaus: SimCT Street, Nr. 54, 
Montreal, A- Kanada. Jeigu kas ži
no kur jis yra prašomas širdingai pra
nerti. 

Bostone kiekvieną ketvergą 
duodu lekcijas privačiai 

ir klesosse.
GEORGĖS A.

(Buvęs Paryžiuje) 
balso ir Dainavimo 

MOKYKLA
Providence, R. I. Boston, Mass.
250 Broadvvay 507 Pierce Bldg.

(iTes Copley Sq.)

Ieškau dėdės Leopoldo Briedžio-Brie- 
dulevičlaus sunaus Leono, kilusio iš 
Pakiršintų kaimo, Smilgių valšč., Pa
nevėžio apskr. Amerikoje gyvena a- 
pie 25-30 metų. Prieš karų gyveno 
New Yorke, kur turėjo savo namus ir 
vaistų dirbtuvę. Butų labai malonu, 
kad dėdė atrašytų. Gavęs jums sku
biai atrašysiu Ir pranešiu daug svar
bių naujienų. Taipogi, kas apie jį ži
no malonėkite pranešti. Kaunas, Mic
kevičiaus g-vė Nr. Sį, 2-oji karo Ligo
nini, Ūkio vedėjui k. v. Brieduliui 
Pranui. LITHUANIA.

Ieškau sunaus Antano Liubanco. Ki
lęs iš Raseinių apskr.. Nemakščių par. 
Mosteikių kaimo. Meldžiu jo atsi
šaukti, arba ji žinančių pranešti. Mo
tiejus Liubancas.

Tel So Bo»ton270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D

Galima nuiiaUrti ir HsluvittM 
Ofiso valandos:

Ryt da iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvvay, So. Boston.

%

Bell Phoa* DiektnMn 3M6 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.Br9adSL,PWaWpbia,Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiao Valandas;

Nu® 9 rito ild 5 po plato
Vakarais, Katverge n to S iki 9 P. M. 

N.dilsah iki 4 papMto.' •

Dėl Sergančią Žmonių |
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nusi- ! : 

bodo, ateikite aš išegzaminuosin dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums 
padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gydyme skau
džių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir moterų. Jiems tas 
gali pagelbėti, nes aš ypatiškal išegzaminuoju jus kiekvienų sykį. Aš 
vartoju santipiškus elektrikos Ir medicinos {tąsus, gydyme kraujo, odos 
ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išegzaminuoju kraujų, seiles ir vidu
rius. Aš visados rengiu klaidos diagnoze arba gydyme./•

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

kitų pritvrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų li- 
i! gomis, nežlėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. 
i; Jei turi reumatizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinku- 
i! sius sąnarius, skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skaus-
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I
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičiui) 
^NnoTlkUpoptoi. M**1lklli*tan 

(NW BOADVAY Cor. CT SO. BOSTON. 
Tai BOS 8. B.

i
T1IHGI AUSI A 

IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knyginėje 
aprašoma visokias .vaistiškas žoles, 
šaknis, žiedus ir tt., nuo kokių ligų ir 
kaip vartojama. Su lotyniškais užvar- 
dyjimals .taip kad kožnas gali jas gau
ti blle ąptiekoje. Apart to. yra daugy
bė gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra kožnam rei
kalinga. Prekė tik 31.00.

M. žukaitis,
451 Hudson Avė.. Rochester. N. Y." 1 ■ . ■—

mus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklė
je, pasitark su manim dykai.. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišipl niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dykai. 
Tamsta sutaupysi laikų, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu aš negalė
siu nieko pagelbėti, prsakysiu. Jei sergi, pasirūpink gerinusio gydyto
jaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet •visados plečiasi ir nieka
dos pačios nepranyksta. Nelaukit® vienuoliktos valandos, nes gali būti 
perv’-lu. Egzaminavimas dykai!
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| APTIEK A
i

sla atida, nežiūrint, ar tt® re- 
ceptal Lietuvos ar Amerikos da- 

; i ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
f ayrieka Bostone ir Massachu- 

s®tta valstijoj. Gyduolių galit 
j ! gaut, kokios ’ tik pasaulyj yra 
i . vartojamos. Galit reikalaut per 
1 į laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
; i _____

K. ŠIDLAUSKAS, 
n Aptiekoriug ir Savininkas 
f 226 Broadway, kamp. C Sšn 

South Boston, Man.
TeL S. Boston 21014 ir 21018

Sutaisau receptus su didžiau-

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Kviečia —-
“DARBININKE” gali 

gauti Kauno “Laisvę,”
DAKTARAS MORONEY

220 Tremcnt St.,

i!
i!




