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NUO BIRŽELIO 30 d. Amerikos Valdžia nustos išdavinė
ti afidavitus visiems nepiliečiams lietuviams, latviams, ukrai
niečiams Tr kitiems svetimtaučiams. Visi dirbusieji tame Val
džios skyriuje valdininkai paleidaia-mi. Todėl kam svarbu vei
kiau išgauti leidimas išvažiuoti Lietuvon, tai tegul tuoj pa
duoda prašymą, nes iki bus nauja kokia tvarka nustatyta gal 
praeiti mėnuo ar daugiau.

VILEIŠIS.

Visiems Amerikos
lietuviams.

NEATIDĖLIOKITE PAREIGOS IŠPILDYMĄ.
Kiekvieno Amerikos lietuvio yra pareiga pasipirkti Lie

tuvos Laisvės Paskolos boną. Bonų platinimas tęsis iki liepos 
1 d. Neatidėliokite bono pirkimą iki paskutinės dienos.

" Pilkitės bonų vietinėse bonų platinimo stotyse. Kur sto
čių nėra, galite kreiptis į artimiausią jums žinomą stotį arba 
į centrą adresu: LITHUANIAN MISSION, 257 W. 71 ST., 
NEW YORK CITY.

Bostono ir apielinkių lietuviai gali gauti bonų pirktis Lie
tuvių Prekybos Bendrovėj 414 W. Broadway.

Neužsitrauk ant savo vardo negarbės, nelik be bono, į- 
gyk garbės paliudijimą, pirk Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
ną.

nonoje
NUO LAIVO “BALTIC”.

Pasiskubinkite. Dar apie Seimo atidarymą GAUS ANGLIŲ

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIU R. K. ŠV.
JU DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaia 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Maaa.

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

Darbininkų reikalai.

Lietuvių kolionija ant laivo 
Baltic turėjusi visą eilę susirinki
mų, bet dėlei jų lokalės svarbos 
paduodame tik nekuriuos svar
besnius.

Gegužio 23 d. būrelis lietuvių 
keliaująs laivu Baltic turėjo pre- 
liminarį susirinkimą, kuriame nu
tarė suorganizuoti lietuvių kolio- 
niją ant laivo Baltic ir išrinko 
tam reikalui atlikti valdybą iš 
pirm. A. B. Stankevičiaus ir sekr. 
A. M. Mažeikos.

Geg. 26 d. valdyba raportavo, 
kad ant laivo Baltic surasta 14 
vyrų, 2 moterįs ir 6 vaikai. Šia
me susirinkime nutarta sušaukti 
visuotiną lietuvių susirinkimą 27 
d. geg.

Geg. 27 d. visuotiname susirin
kime dalyvavo visi 14 vyrų; susi
rinkime nutarta:

1. — Kad visi lietuviai keliau
jantieji kokia nors linija laiky
tųsi būryje, idant reikalui esant 
galėtų kits kitam gelbėti.

2. — Sulig išgalės išmokti Lie
tuvos himną ir kitas lietuviškas 
dainas, idant važiuojant^Lietu- 
von per rubežių jas sugiedojus.

3. — Rasta reikalingu pranešti 
į Amerikos lietuvių laikraščius a- 
pie kelionę laivu Baltic.

4. — Paaiškėjus, kad didžiu
ma kitatautiškų agentūrų labai

PRAMOGA, PRAMOGA!
WORCESTER, MASS.

Didžiausia šios vasaros pramoga ant tyro oro Naujoje 
Anglijoje bus nedėlioj birželio 27 d. ant miesto fanuos. Ren
gia Naujosios Anglijos LDS. kuopų apskritis. LDS. yra vie
na veikliausių Amerikos lietuvių organizacijų. Todėl apskri
ties pramoga ant tyro oro bus kuogeriausia sudaryta. Be to 
pramoga bus Worcesteryje, kur gyvena darbščiausieji Ameri- 

" kos lietuviai ir prie tos pramogos jie rengiasi rūpestingai ir 
uoliai.

Po pasilinksminimų ant tyro oro vakare Rialto teatre bus 
programas, kurį išpildys žymiausios Naujosios Anglijos mu
zikalūs pajėgos. Dainuos žymiausi solistai, chorai, kvartetai, 
duetai.

Iš visos Naujosios Anglijos kuodidžiausiais būriais teke
liauja Worcesterin nedėlioj birželio 27 d.

(išnaudoja lietuvius dargi nesu
teikdami tinkamo patarnavimo, 
patariama Amerikos lietuviams 
kreiptis prie lietuviškų agentūrų.

5. — Taip-gi paaiškėjus, kad 
nekurie ir lietuviai (delei tūlų 
priežasčių pavardžių nepaduoda- 
me) pradeda sekti pėdomis kita
taučių išnaudotojų ir stengiasi 
skriausti lietuvius, išnešta jiems 
papeikimas ir patariama Ameri
kos lietuviams kreiptis prie tei
singų išbandytų lietuviškų agen
tūrų.

Kolionijos Pirmininkas —
A. B. Stankevičius.

Kolionijos Sekretorius —
A. M. Mažeika.

Geg. 31 d., 1920 m.
Laivas Baltic,

Atlantiko Vandenynas

UŽDERĖJIMAI GERI.
Franci j a džiaugiasi, kad 

šią vasarą būsią geri užderė- 
jimai. Ypač kviečiai gerai 
atrodo. Kviečių Francijai 
reikia per metus 80.000.000 
kvintalų. Tikisi savo turė
ti 70.000.000 kvintalų Reiš
kia importuoti bereikės 10.- 
000.000 kvintalų. Karės me
tu Franci j a teprikuldavo a- 
pie 40.000.000 kvintalų.

STEIGIAMOJO SEIMO 
ŠVENTĖ.

1920 metų gegužės 15 d. liks ir 
privalo likti mums atmintina; ne
mažiau atmintina, kaip vasario 16 
diena, kada buvo Lietuvos nepri
klausomybė paskelbta.

Miesto papuošimas.

Kauniečių ūpas buvo toks, lyg 
kažinkas, mistiška, slaptinga tą 
dieną darysis. Ir be to žalias
-Kaunas, šiandien griežtai pasken- sų šviesą sustiprintų po švento- 
do žalėsuose, trispalvėse vėliavo
se, kurių gražumui, skaistumui 
jokia pasaulio vėliava neprilygs
ta.

Garbės vartus statė mūsų daili
ninkai. Tad ties miesto sodu, kur 
teatras, pirmųjų Seimo posėdžių 
vieta, aukščiausi stiebai. Tarp jų 
teka raudona-raudona saulė; jo
je baltas Lietuvos Vytis. Aplink 
saulę iš jo6 trykšta sieksniniai 
geltoni spinduliai. Iš šalių para
šai: “Valio Steigiamasis Seimas. 
Valio nepriklausomoji Lietuva! 
Valio jos Gynėjai”!

Tai puikus dailininko Žmuidzi- 
no darbas. ,

Antrieji labiausiai imponuojan
tieji vartai tai iš Vilniaus į Ma
lūnų gatvę. Aštuonetas baltų, nė 
kuo nepadabintų obeliškų tik ma
žomis vėliavėlėmis viršuje ir tin
klu plonų vainikų viršuje; lyg lie
tuvaitės “sodelis” palubėje. Var
tai tiesiog imponavo klasišku sa
vo paprastumu.

Tai puikus dailininko Rimšos 
darbas. ,

Pradžioje Laisvės Alėjos iš Vil
niaus gatvės dvi didžiausias arkos 
iš lentų “Die gancė pastroike”, 
su žydais tariant, Šimonies darbo.

Vartai Laisvės Alėjos nuo įgu
los bažnyčios Galdiko darbo; var
tai nuo Viešosios Aikštės į Vil
niaus gatvę Gelaunės darbo ir k., 
kiek buvo galima greituoju pada
ryti, neturint pakankamai darbi
ninkų, ypač vainikų pynėjų, bu
vo elegantiški.

Šventė prasidėjo pamaldomis 
katedroje, įgulos bažnyčioje ir ki
tose visų tikėjimų ir tautų bažny
čiose. * —

Katedroje Mišias laikė, Žemai
čių Vyskupui sergant, jo Padėjė
jas — Vyskupas Juozapas Skvi
reckas su tam <tikra asistencija. 
Bažnyčioje buvo Seimo Atstovai. 
Valdžios Atstovai, Valstybės Ta
ryba, visi užsienių atstovai Mi
šioms pasibaigus, celebransas ši
taip pakvietė Seimo Atstovus 
kreiptis į šv. Dvasią.

Vyskupo Skvirecko kalba.
Lietuvių Tautos atstovai!
Dideliems darbams reikia daug 

išminties, didelių pajėgų, didžios 
ištvermės. Jūs galingi jūsų lau
kiančio kūrimo ir steigimo darbo 
pažinimu, galingi pasiryžimu dar
buotis, galingi išrinkusios jus 
Tautos pasitikėjimu. Bet daly
kas darosi aiškesnis, kada ant jo 
metama daugiau šviesos; akis 
daugiau mato, kada ji tinkamu 
būdu sustiprinama. Kiekvienas 
darbas įgyja didesnės vertybės ir 
svarbos, darbininkas turi dau
giau tikro pasisekimo, kada prisi
deda visų darbų Aukščiausiojo 
Vedėjo Viešpaties palaiminimas. 
Ne veltui juk pasakė didis savo 
tautos kūrėjas ir steigėjas Vieš
paties įkvėptas Psalmininkas: Jei 
Vįešpats nestatys Tiamų, veltui 
darbuojasi tie, kurie juos stato. 
Jei Viešpats nesergės miesto, vel
tui budi jo sargas. Tuščia jums 
keltis prieš aušrą, keltis, ilgai sė
dėjus—jums, kurie valgote skaus

mo duoną, tuotarpu kad jis duo
da miego savo mylimiesiems. Ps. 
126, 1. 2. Atsiminimas apie tą 
Aukščiausįjį visų dalykų Vedėją, 
kurs išmeta iš sostų galiūnus ir 
paaukština žemai stovinčius, su
rinko jus pirm pradėšiant savo 
kilnų ir atsakomingą darbą į šią 
bažnyčią prie Viešpaties aukurę 
laipsnių. Taigi išreikškime aiš
kiai ir nuoširdžiai savo sielos troš
kimus, melskime sau Viešpaties 
pagalbos ir palaiminimo, kad jū- 

sios Dvasios šviesa gražiais Baž
nyčios giesmės žodžiais: “Ateik, 
šventoji Dvasia”!

Kariuomenės paradas.

Nuo pat ankstyvojo ryto, kiau
rai per visą dieną lynojo ar net 
lijo. Tačiau į Viešąją Aikštę su
gužėjo minių minios. Aplink vi
są aikštę stovėjo pėstininkai, rai
teliai ir artilerija.

Prezidentas su Vyriausiuoju 
Vadu ir štabu apėjo kariuomenę, 
pasisveikindamas. Jam. gaudė: 
“Sveikas Tamsta” ir “Tegyvuo
ja Lietuya”. Prezidentas prabi
lo į kariuomenę ir sušuko: Valio 
Nepriklausomoji Lietuva! Vy
riausiasis Vadas“Valio Lietu
vos Kariuomenė!” Šauksmai: 
Valio ir tautos himnas, dūduoja
mas dviem kapeliom, ilgai gaudė 
Aikštėje. Paskui kariuomenės da
lys, saliūtuodamos Prezidentui ir 
Vyriausiajam Vadui, gražiu mar
šu praėjo, kaip visados, pasižy
mėdami energinga ir sutartina ei
sena karo mokyklos junkeriai'.

Pirmą kartą matantiems Lietu
vos galybę Maironis patarė verk
ti ; matyt, pats papraktikavęs. 
Bet gi ir tikrai džiaugsmas.

Ąžuolų pasodinimas.
Miškų galvos, žinomojo gamtos 

žinovo ir mėgėjo P. Matulionies 
sumanymu, 9 forte, gale Malūnų 
gatvės, ten už prezidento namų, 
kur pats gražusis Kauno reginys, 
kalnagalyje padaryta bulvoriu- 
kas: išvedžiota takeliai, pridieg
ta liepelių. Ir Lietuvos savaran
kumui, jos Seimui paminėti su
manyta įdiegti penki ąžuolėliai, 
lazdos drūtumo. Visas bulvoriu- 
kas skendo vainikuose, elegantiš
kai Jomanto sudarytuose. Daly
vavusiems ceremonijose šia valan
da liks ir būtų juoba likusi, kad 
nebūtų buvę įkyraus, žvarbaus 
lietaus.

Visas sumanymas ir atlikimas 
turėjo grynai mistikinę reikšmę 
ir pobūdį. Dalyvavo ir svetim
taučiai, visai nebodami oro. Me
delius įsodino Prezidentas Smeto
na ir Vyriausiasis Vadas Galvy
dis. Kalbėjo tam tikroje dvasio
je pats Prezidentas, M. Biržiška 
vilniečių vardu, Vydūnas, Ysakas 
ir “Tautos” redaktorius.

Dalyvavo Laisvasis Lietuvių U- 
niversitas, Skautai ir šauliai su 
savo orkestrą. v Kalboms jie atsa- 
kinėjcAralio ir tautos himnu.

Kun. Tumo kalba.

Minių minios liūliuoja, galvų 
galvos marguoja nuo miesto lig 
aukštojo kalno. Gaudžia muzika 
griaudi, vėliavos plevėsuoja, lyg 
burės, pavėjui paleistos.

Kogi minios atėjo? Koksai bal
sas jas šaukė pasilipti ant aukšto 
kalnelio? Bene priešas iš tolo ėmė 
rodytis žiauriai ? Ar draugus at
lydėjo į kapų?

O, ne priešo mes bijom, nors 
jis traukos, kaip tigras, grandine 
prie krotos prirakintas. Ir ne 
draugo mes gedim, ir ne gedulio

LIETUVOS SUTARTIS 
SU VOKIETIJA.

Iš vokiškų šaltinių eina 
girdas, jog Lietuva padarė 
pirklybinę sutartį su Vokie
tija. Sulvg sutarties Lietu
va gaus 5.000 tonų anglių iš 
Vokietijos, o Vokietija iš 
Lietuvos gaus už tai ūkio 
produktais.

NESUTARIA.
- ■ ■>—

Vokietijoj politiškos par
tijos po pastarųjų rinkimų 
negali susitarti. Negalima 
nei ministerių kabineto su
daryti. Laikraštiniai gin
čai dideli.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Už dviejų mylių į rytus 
nuo Worcesterio susikūlė 
traukiniai. 17 žmonių su
žeista.

maršą mums muzika trenkia ir 
gaudžia.

Ir ne ašarų lietų, širdims dan
gaus pasiektų mes įlipom į šitą 
kalnelį. Tik mes kilom savaime, 
savo jausmų galybe, nes žemai 
jau mums tapo slopinga.

Mums muzika taria, mūsų šir
dis virpina triumfo galingasai 
maršas, kad mes, Dovydai menki, 
nugalėjom Galiatus ir laisvi pata- 
pom gyventi.

Ne pavėnioj dūlėti ir ne žemė
je pūti mes dedam negyvėlį daik
tą; tik mes atnešėm dvasią Lie
tuvos, kad gyventų ir reikštų mū
sų laisvės paminklą.

Į žemę mes dedam ne pūvamą 
daiktą, vien tik tai, kas galingai 
inauga: mes dedam čia meilę sa
vo žemės močiutės ir garbę tau
tos mūs senyvės.

Tai pamatas tvirtas, jis yra, 
kaip granitas, nors bokštą auk- 
ščiausį statykis. Nors minią va- 
dinkis į pačią viršūnę iš aukšto 
žvalgytis, didžiuotis, —

ne, negrius toksai bokštas, kur
sai stovi ant meilės, o garbė — 
jo tvirčiausis paramstis! Jis ap
niukusį dangų ar kylančią audrą 
sklaidys lengvai, kaip menką ni
kelį.

O aplinkui tą bokštą, mūsų lais
vės reiškėją, mes ąžuolus penkis 
sodinam. Ir sakom: šaknėkit! ir 
sakom: lapuokit per ištisus šim
tu metelių,

idant priešas atėjęs, nebeap- 
glėbt’ jūsų liemens, o išrauti nė 
neb'mėgintų. Tenekliūn jam ne
vienas tavo lapas trąšusis, nes 
juos’ skirta saviesiems tvirtėti:

ką įmerksi, jisai nebeleis, kad 
suglebtų, arti jo ar jo rūgščių pri
gėręs. Tai-gi diegkim aplink tvir
tą ąžuolo medį — tereiškie Lietu
vos negedimą!

Ir ne ąžuolų diegkim penkių 
medžių krūmelį, tik mes diegkim 
Lietuvos pilietybę. Pirma, norą 
giliausi, laisvais tapus, pabūti aru 
paukščiu ir erdvėj palakioti.

Antra, patvarą, trečia, drąsu
mą, o ketvirta, per dieną, per 
naktį darbštumą. Jei tai dygs, 
tai jau penktą patsai priešas duos 
vardą: Lietuva gali būt ilgaam
žė!

Ilgiausių gi jai metų!
Valio jos darbštuoliai!
Jos patvarūs ąžuolėliai—Depu

tatai!

(“Tauta”)

ĮSIGYS LAIVUS.

Vokietijožs kaikurie dar
bininkai sutarė kasdien 
dirbti vieną valandą virš 
laiko ir taip uždirbtais pini
gais įsitaisyti laivų. _

STREIKUOJA.

•Airijoj sustreikavo gele
žinkelių darbininkai. Strei- 
kan išėjo nenorėdami ga
benti amunicijos.

TRYS KONVENCIJOS.

Chicagoj liepos antroje 
savaitėje bus trys politiškos 
konvencijos. Tai bus Single 
Tax partijos, Komiteto iš 48 
ir Darbo Partijos.

STREIKIERIŲ VAL
GYKLA.

Waterbury, Ct.—Brass’o 
dirbtuviii darbininkų strei
kas inėjo devinton savaitėn. 
Nuo 15 d. birželio atidaryta 
streikininkams valgykla. 
Nariams valgis bus duoda
mas dykai.

PRIPAŽINO NEPRI- 
GULMYBĘ.

Finlandija pripažino Uk
rainos neprigulmybę. Kai- 
kurių diplomatų spėjama, 
kad tai žingsnis prie taikos 
Rusijos su atskilusiomis 
tautomis. Rusija jau pra
šius Finlandijos padaryti 
armisticiją.

LIEPĖ IŠSINEŠTI.

Graikijos ex-karalius vie
šėjo Italijoj. Tai jam Ita
lijos vyriausybė paliepė iš
važiuoti.

DUETAS-“APSIVILKČ1AU ČIGONO RŪBĄ
“Darbininko” knygynas gavo ką tik naujai išleistų 

Šimkaus kompozicijos dainų vienam balsui ir duetams.
Pasiskubinkite nusipirkti, nes turime neperdaugiau- 
Su užsakymu siųskite ir pinigus.šia.

Naujausios dainos yra šios: 
Duetas “Apsivilkčiau čigono rūbą”. ....................................
Darbininko daina (mižram chorui) ....................................
Kaip raiba paukštutė (solo) ...............................................
Atsisveikinimas su giria (mišram chorui) ......................
Ilgu, ilgu ir Jau atėjo rudenėlis (4 lygiems balsams) 
Plaukia sau laivelis (duetas) antra laida ....................
Kur bakūžė samanota (vienam balsui) ...........................

šios dainos yra ne liaudies dainos, bet originali kompozicija.

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Dovanojo (dzūkiška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui .... 
Jojau dieną (augštm balsui) Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui 
Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo balsui ir pijaaul 
Lihgo (latviška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui . 
Saulelė raudona. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui . 
Siuntė mane motinėlė. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui .... 
Skyniau skynimėli. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ..........
šventoji Naktis. Parašė M. Petrauskas. Išleido ALRK. Varg. Sąj. $2.00 
šią nakcialy (dzūkiškai) Liaudies daina. Solo balsui Ir pijanui 
Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui 
Ui šilingėl|. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui ... 
Vai aš paklrsčiau. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanui

.30 

.25

Užsisakant vieną egz., apart pažymėtos kainos ma
lonėkite prirokuoti 10 centų persiuntimo lėšų. Užsisakant 
daugiaus negu vieną egz., persiunčiame dykai.

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

STATO NAMUS.
Montreale nežiūrint į dar

bininkų ir materiolo bran
gumą namų statymas didi
nasi. Per pirmuosius 5 mė
nesius šių metų pastatyta 
namų už $4.000.000 daugiau, 
negu per tuos pat mėnesius 
1919 m.

SMERKIA ANGLIJĄ.
Franci jos laikraščiai su 

didžiausiu smarkumu užata- 
kavo Angliją už derybas su 
rusais. Klausia, kaip Ang
lija mano išgelbėti 17.000.- 
000 frankų francūzų inves- 
tytų Rusijoj.

VISUOMENEI PRANEŠIMAS.
Philadelphijos uosto darbinin

kų organizacija, kuri nesuvieny
ta su Internacionališka Uosto 
Darbininkų Draugyste, reikalau
ja 25 nuoš. algų padidinimo, ir 
4,000 vyrų streikuoja. Organiza
cija turėjo sutartį su Philadelphi
jos uosto darbdaviais, kuri užsi
baigs rugsėjo 30, 1920 m.; sutar
tis reikalauja, jog nariai užtik
rinti viešpataujančias Atlantiko 
Kranto algų mokestis. Sutartis, 
matomai, buvo nepaisėtas; rezul
tatas — didelis trukdymas ir blė- 
dis išsiuntinėjimui Philadelphijos 
uoste.

Dabartinis algų mokestis yra 
80 centų į valandą. Uosto darbi
ninkai reikaaluja $1.00 į valandą.

Kadangi dabartinė alga buvo 
paskirta komiteto, kuris davė rū
pestingą ir pilną ištyrinėjimą gy
venimo brangenybei ir tt., todėl 
nėra teisinimo padidint pamatinį 
kasvalandinį mokestį.

Atlantiko kranto Jurininkų, 
Ugnagesių, Marininiškų Virėjų ir 
Maistininkų organizacijos pasira
šė po sutarimu, kuris atnaujina 
dabartinę algą.

Suv. Valstijų Laivynės Bordas 
jaučia, jog viršminėtas padidini
mas algų savo laivų veikime ne
gali būt pavelytas ir tas buvo pra
nešta visiems operatoriams ir di
rektoriams.

11.00 
.60

$1.00
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NEDARYK KITAM...

“ ATSKAITA”.

LAWRENCE, MASS.

KLAIDA.

WATERBURY, CONN.

MOKSLEIVIŲ S-MO SEIMAS.

Presos Komisija.

HARTFORD, CONN.

pus-

MANCHESTER, N. H.

Kalbėjo

$2,201.68
11,635.79
20,113.13 

1,090.02
$2,620.88

$12,028.03
13,153.39 
H, 6'28.78 

651.30

metais
M

99

f f

metais
99

99
9 9

Suareštavo Skučą ir Leku- 
tienę.

Manchesteriečiai džiaugiasi ga
vę atsakymą iš Lietuvos prezi
dento, kad jų aukos 7.5Q0 auksi
nų gautos ir perduotos Lietuvos

Bus įvairių margumynų.
Rengėjai

Lietuvos Vyčių 6 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks birže
lio 20 d., tuojaus po sumai. Bū
tinai visi nariai turi būti.

Valdyba.

HARTFORD, CONN.

Jaunimas į darbą.

LEWISTON, ME.
iš So. Boeton’o utarninkals, ket- 
ir subatomis. Leidžia Am. We- 

Rgmo-Kataliką Juozapo D ar
ti Sąjunga.

“Statered as second-class mater Sept. 
22, 1915 at the post offlce at Boston, 
■aaa, ander the Act of March 3, 1879.”

“Acceptance for mallling at special ra
te of postage provided for in^Section 
U0B, Act of Oct 8, 1917, aathorized

July 12, 1918.”

SUBSCRIPTION KATES:
fearly ..................................................$4.00
Boston and suburbs........................... $5.00
Voreign countries yearly................. $5.00

“DARBININKAS” 
(The WobkebJ 

The Lithuanlan tri-weekly paper.
Publlsbed every Tuesday, Thureday, 

ead Saturday by St. JozepK'a Lithuan- 
Im R.-C. Association of Labor.

LIETUVA DIEVO AP- 
VEIZDOJE.

Nesenai “Darbininke” 
(num. 63) tilpusiame kun. 
Dobužio laiške buvo pasaky
ta, kad Dievo Apveizda Lie
tuvą veda į garbingą ateitį. 
Tai politišku žvilgsniu. E- 
konominiu žvilgsniu Lietu
va ir-gi yra Dievo Apveiz- 
sfoje. Pernai Lietuvos der
lius buvo gausus. Nešaltą 
žiemą sekė labai" ankstybas 
gražus pavasaris. Šiemet 
derlius ir-gi būsiąs didelis. 
Tik džiaugtis iš to tegalima. 
Juk svarbiausias Lietuvai 
daiktas yra geras derlius. 
Lietuva ūkio kraštas. • Jei 
tik Lietuvoj ūkininkystė 
greit stos ant geri} koją, tai 
viso krašto gerove užtikrin
ta visais žvilgsniais, nes ū- 
kio produktams yra nepri- 
pildomos rinkos. Po šonu 
guli pramoninga Vokietija, 
kuri naminiais produktais 
neišmaitina savo gyventoją. 
Toliau yra Anglija kuri dar 
daugiau turi įgabenti ūkio 
produktą. Prieš karą iš Ru
sijos Anglija įgabendavo 
kviečiu už $10.000.000, mie
žiu už $9.000.000, sviesto už 
$17.000.000, kiaušinių už 
$23.000.000. Dabar iš Rusi
jos tu daiktą Anglija negau
na. Turi gabentis iš kitą sa
lią. Aišku, kad Lietuvos ū- 
kio produktams yra nepri- 
pildoma rinka. Kad tik lie
tuviai užvestu tinkamą ūki
ninkavimą, o gerovė užtik
rinta. Amerikos lietuviai, 
grįžtantieji Lietuvon turi 
žinoti, jog Lietuvos ūkiai y- 
ra tai aukso kasyklos.

TIK STEBĖTIS REI
KIA.

Veik visi Lietuvos laik
raščiai užsimena apie Ame
rikos lietuvius su ją srovi
niais ginčais, darbais, nusi
statymais. Kaip Amerikos 
laikraščiai gali nenoromis 
nukrypti nuo teisingo api
budinimo bile kokio veikimo 
ar apsireiškimo Lietuvoje, 
taip ir Lietuvos laikraščiai 
ton pačion bėdon gali įpul
ti. Tačiaus nei vienas iš Lie
tuvos laikraščią tokią keis- 
tenybią apie Amerikos lie
tuvius neparašo, kaip Lie
tuvos vyriausybės oficiozas 
“ Lietuva ”. Jau keletą 'kar
tą esame tai pastebėję. Kau
no “Lietuva” ypač yra pa
mėgusi atiduoti neūžpelnv- 
tą kreditą Amerikos socija- 
listams. Jau num. 98, 1919 
m. Kauno “Lietuva” para- 

kad “socijalistą srovė 
Grigaičiu, Jurgelioniu, 

Michelsonu, Gugiu prieša- 

ra kur kas stipresnė ir aiš
kiai remia Lietuvos Valsty
bės reikalą”.

Dabar štai Kauno “Lie
tuva” num. 106 straipsnyje 
“Amerikos lietuviai ir Lie
tuvos Steigiamasis Seimas” 
rašo: “Amerikos socijalis
tai organizuoja koloniją ko
mitetus, kad darbininkai iš- 
anksto galėtą pareikšti savo 
reikalavimus. ‘Naujienos’ 
deda visą eilę atskirą kuopą 
ir koloniją darbininką rei
kalavimą, kur žymu, kaip 
jie yra susirūpinę Lietuvos 
likimu”.

Tokius dalykus pasiskai
tę Lietuvos oficioze “Lietu
voj” Amerikos socijalistai 
dar drąsiau gali varyti agi
taciją prieš Lietuvos Lais
vės Paskolą, ries užtai Lie
tuvos oficiozas jiems duos 
kreditą, kad jie “aiškiai re
mia Lietuvos Valstybės rei
kalą”, nors buvo ir ikšiol jie 
tebėra priešais Lietuvos 
Valstybės reikalo ir griovė
jais darbo dėl neprigulmin- 
gos Lietuvos vedamo.

Ką turi jausti pasiskaitę 
tokią dalyką Lietuvos ofi
cioze “Lietuvoj” tie Ameri
kos lietuviai, kurie iš širdies 
su didžiausiu pasiaukojimu, 
nepaisydami socijalistą prie
šingą agitaciją, dirba dėl 
Lietuvos, platina bonus ir 
tt. Ar jie nejaus įžeidimą ir 
teisingumo jausmo mindžio
jimą?

Kas do užsimerkėliai sėdi 
“Lietuvoje”.

v s.

Už tai stovėjo soči j a- 
nes jie nepripažino

“Naujienos” num. 136 
m. paskelbė L. Šelpimo Fon
do atskaitą. Šisai fondas, 
kaip daugeliui žinoma, buvo 
įsteigtas New Yorko seime 
pirmais karo metais. Buvo 
tada griežtai pabiiežta, kad 
tie pinigai eis tik ir vien šel
pimui nukentėjusią dėl ka 
ro žmonią. Tas reiškia, kad 
iš to Fondo nevalia imti jo
kiems politiškiems reika
lams, 
listai, 
politiškos lietūvią akcijos. 
Tame seime dalyvavo soči- 
jalistai ir tautininkai. Bet 
tautininkai greit atsimetė ir 
L. šelpimo Fondas liko so- 
cijalistą rankose. Pradžioj 
socijalistai dangstėsi bepar- 
tiviškumu, kad iš nesusipra
tusią auką gauti. Bet paga
lios pripažino, jog L. Šelpi
mo Fondas yra ją.

Naujienietis P. Butkus, 
pe j-žiūrėjęs L. Šelpimo Fon
do knygas radęs įplauką:

Pirmais i 
Antrais 
Trečiais 
Pastarais

Vįso...................$37,661.50
Pasiųsta Lietuvon ir kitokių 

išlaidų: ofiso užlaikymui, agi
tacijai, spaudai ir t. p., būta: 
Pirmais 
Antrais 
Trečiais 
Pastarais

Liekis

Viso .............$37,661.50
Pas iždininką ant rankų ran

dasi $2,620.88.
Ką jūs manote apie tokią 

atskaitą? Ką turi manyti 
aukotojai? Kas. būtą, jei 
Tautos Fondas tokią atskai
tą tebūtą išdavęs? Tokią at
skaitą, kokią išdavėju. Šel
pimo Fondas, gali išduoti 
kiekvienas caras ir net žuli- 
kas. Duodis, kurs gavęs 5,- 
000,000 auksiną iš Lietuvos 
puvusios socijalistinės (Šle
ževičiaus kabineto) valdžios 

žiu kur, dabar lengvai ga
lėtą išduoti tokią atskaitą, 
kokią išdavė L. Šelpimo 
Fondas.

Socijalistai yra geri meis
trai prie kitą kabinėtis, iš 
kitą atskaitą reikalauti. Bet 
ją tas kabinėjimasis yra ne
lyginant vagies šauksmas: 
“Laikykite vagį”.

Socijalistą laikraščiai pra
dėjo rašyti, jog komunistus- 
organizavo, jiems platfor
mas rašė valdžios pasamdy
tieji agentai. Vienas didžią- 
ją tokią Suv. Valstiją Jus
ticijos departamento agen
tą buvęs Louis C. Fraina. 
Valdžia tokius.agentus pa
samdė, kad išdirbti priešis- 
tatymišką platformą, kad 
supjudyti tarp savęs soči j a- 
listus, suskaldyti ją judėji
mą ir kad būtą kaip įstaty- 
mij keliais aštriai pasielgti 
su kraštutiniaisiais. Soci
jalistą laikraščiai skelbia, 
kad nesą jau abejonės, kad 
toks Louis C. Frąina esąs 
valdžios pasamdytas agen
tas. “Naujienos” spėja, kad 
ir tarp lietūvią esą tokią a- 
gentą ir jie išeisią aikštėn.

Nereikia sakyti, jog soci- 
jalistams pakenkė tokie a- 
gentai, kad jie tais agentais 
biaurisi. Bet mūsą socija
listai štai ką turi atsiminti.' 
Reta Amerikos lietūvią ka
talikiška draugija yra liuo- 
sa nuo socijalistą agentu, 
kurie knisa jos pamatus. 
Socijalistai brukasi į tas- 
draugijas tikslu jas krikdy
ti, iš konstitucijos išmesti 
reikalavimus atlikinėti tiky
bines pareigas ir tt. Kai- 
kur steigė laisvaę draugijas 
su šventąją vardais, kad 
galėtii privilioti nesusipra
tusius katalikus.

Bent nuo dabar socijalis
tai težino, kad nereikia da
ryti kitam to, ko nenori, 
kad kits tau darytą.

Lietuvos žinią agentūra 
“Elta” skelbia, kad iš 
“Naujorko valstybės teismo 
penki socijalistai, kurie 
buvo teisėjai” likę prašalin
ti. Tie penki socijalistai bu
vo ne teisėjai “Naujorko 
valstybės teismo”, o New 
Yorko valstijos legislatūros 
atstovai.

Pildydamas aštuntojo Seimo 
nutarimą ir remdamasis organi
zacijos konstitucija, šiuomi pa
skelbiu, kad A. L. R. K Moksl. 
S-mo devintasai Seimas šįmet į- 
vvks Cambridge, Mass. rugpjūčio 
27, 28 ir 29 dienose.

Brangūs moksleiviai ir moks
leivės, visi pasirūpinkime ir visi 
pasidarbuokime, kad ir devinta
sai mūsų organizacijos Seimas 
taip-pat kaip visi kiti atlaikyti 
Seimai, būtų naudingas ne tik 
mūsų brangiai organizacijai, bet 
mūsų visai tautai ir pačiai atgi
musiai laisvai tėvynei Lietuvai.

Jonas P. Poška,
Centro Pirm.

DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONU
FITCHBURG, MASS.

Gegužės 8 d. š. m. čia lankėsi 
gerb. kun. J. Petraitis. Prakal
bas jam parengė vietinis L. R. Kr. 
Rem. skyrius D- L. K. Gedemi- 
no salėje, nes šv. Baltramiejaus 
dr-jos svetainė buvo malevoja- 
ma. Žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Prasidėjo Lietuvos imnu., 
kurį publika sudainavo.

Petraukoje, trys poros mergai
čių, perėjo per svetainę rinkda
mos aukas. Pasirodė, surinkta 51 
dol. Bet kun. Petraitis pareiškė, 
kad tuomi dar nepatenkintas; bū
tinai reikią surinkti 100 dol., to 
nepadarius, nesakysiąs kitos pra
kalbos. Visi sėdi ir tyli. Neatsi
randa drąsuolio, kurs pradėtų. 
Pagaliaus, liepia išnaujo rinkė
joms pereiti ir pats pasileidžia sa
lėm Sugrįžus, vis-gi pasirodė, 
kad dar toli iki šimtinės. Sakė, 
užėjęs svetainėje tokį “kampelį” 
kurs visai neartas, apžėlęs ir ne
pajudinamas. Tame kampelyje 
tai buvo susispietę visi Levistono 
pilvazopai, darbininkų būvio “ge
rinto jai” ir “prieteliai”. Dar vie
nas jų “išmintingiausias” kaip 
nusvilęs pašoko kaž-ką sakyti a- 
pie Tyškevičiaus dvarus, bet kal
bėtojas pasakęs kad nieko su juo 
nekalba ir tegul sėdi sau. Iš pub
likos pasigirdo balsas: “Nelieski
te jo, juk jis Mockaus zakristi
jonas”. Visi juokias ir ploja. 
Toliaus, gerb. kalbėtojas sakė, 
“ar jūs imsite pavyzdį nuo tų at
šalėlių ir kietaširdžių ir leisite 
mirti Lietuvos našlaičiams ant 
gatvių, juk, čia yra ir gerų krik
ščionių, todėl dėkite ir jūs, iš- 
gelbėkite ir jų našlaičius”. Tuoj 
A. Klioštoraitis, šio skyriaus pir
mininkas pirmutinis paklojo pen
kinę. Jį pasekė kitos ir kiti klo
dami penkines ir mažiau. Kaip 
bematant doleriai persirito per 
šimtinę. Tik reikia patėmyti, kad 
daugiausiai penkinės ritos iš mer
ginų, moterų, o iš vyrų tik ke
lios. Nesmagu, kad vaikinai taip 
apsileidžia. Pabaigęs, su kaupe
liu krauti šimtinę, gerb. kalbėto
jas kalbėjo antru atveju apie e- 
konominę Lietuvos padėtį. Žmo
nėms labai patiko prakalbos.

Žmogelis.

A. L. Pilnųjų Blaivininkų 9 kp. 
rengia milžinišką pikniką nedė- 
lioj, birželio 20 d. 1920 Šv. Pran
ciškaus parapijos darže (Welehrs 
Pond) Methuen, Mass. Pradžia 
1 vai. po pietų, ‘širdingai kvie
čiame koskaitlingiausia atvažiuo
ti.

Birželio 10 d. anksti iš ryto po
licija areštavo A. M. Skučą, pir
mininką N. E. W. Ass. lietuvių 
skyriaus, kada jis kartu su A. M. 
Lekutiene pildė pikietninko pa
reigas ir liko streiklaužių apskus
ti policijai. Pas mus kasdien pi- 
kietninkai areštuojami ir bau
džiami.

Šv. Jono Evang. Draugija yra 
viena iš seniausių ir didžiausių. 
Birželio 20 d. nedėlioję rengia 
pikniką visiems žinomoje vieto
je, vadinamoj Lighthouse Grove 
(lietuvių darže). Dėlto privalo
me skaitlingai atsilankyti ir 
remti. Visas pelnas eis Lietuvos 
Raudonamjam Kryžiui. ^Taip-gi 
ši dr-ja pirko L. L. Paskolos Bo
nų už $300. Draugija, remianti 
tautos reikalus gali tikėtis para
mos nuo visuomenės.

Birželio 6 d. S. L. R. K A. 89 
kp. laikytame mėnesiniame susi
rinkime gavo atsišaukimą nuo 
Waterburio streikerių. Visi pri- 
jaučia broliams darbininkams. Iš 
kasos paskyrė $5.00, nariai sudė
jo $6.80. Tai pasidarė $11.80.

Birželio 12 d. čia buvo prakal
bos L. L. Bonų stoties. 
Maj. Žadeikis, 
.gana šiltas, 1 
nedaugiausia.

£3

Poperos dirbtuvėse pakelta 
gos po 10c. ant dolerio. Bet 
visvien menkas pakėlimas..

Dabar darbininkai sujudo steig
ti kooperaciją. Jau turi $18.000. 
Šerai po $11.00. Nemažai ir lie
tuvių dedasi.

Birželio 10 d. Olekas Jermala- 
vičius maliavojo namus ir nukri
to nuo pat viršaus ir nusilaužė 
koją. Kol sveikas buvo, tai juo
kėsi iš kunigų ir tikybos. Bet 
nukritęs iš aukštybės tuoj sušu
ko kunigo reikią. Yra čia daug 
tokių, kurie šlamštų paskaitę me
ta tikybą. Dabar jie turi atsi
minti, jog ir jiems ateis laikas, 
kada atsidarys akys ir apgailes
taus šlamštams patikėję. Kad 
nebūt vėlu, tai visi meskite be
dieviškus laikraščius ir grįžkite 
prie katalikystės.

Fitchburgietis.

al
tai

BRIGHTON, MASS.

sky-

Todėl ragino prie susipra- 
Buvo perstatytas kalbėt 

atstovas Majoras P. Žadei- 
Jis savo kalboje apibriežė 

Ragi-

Lietuvos Paskolos Bonų 
rius turėjo prakalbas 13 d. birže
lio š. m. Pasekmės gana geros. 
Atvykus Maj. P. Žadeikiui Brigh- 
tone pirm ąsyk, žmonės labai nu
džiugo pamatę Lietuvos veikėją. 
Pirmiausia pirmininkas B. Ajaus- 
kas paaiškindamas tikslą prakal
bų peikdamas priešus Lietuvos 
paskolos ir tuos, kurie yra gimę 
ir augę Lietuvoj, o ypač panevė- 
žiškiai sulenkėję lietuviai. Štai 
8 birželio Brightone pirko lenkų 
bonus, kad anie turėtų už ką dau
giau ginklų nupirkti Lietuvai žu
dyti, 
limo, 
gerb. 
kis.
plačiai Lietuvos padėjimą, 
no visus pirkti Lietuvos paskolos 
bonus. Pabaigęs savo kalbą pats 
stojo pardavinėti bonus su Brigh- 
tono veikėjais. Tuo tarpu gra- 
jina naujai susitveręs Brightono 
Benas. Mergaitės savo gražiais 
balseliais Raudalioniutė, Bucevi- 
eiutė ir Busliavičiutė. Paskui 
dainavo Cambridge’o choras po 
vadovyste vargonininko Rakiečio. 
Antras kalbėjo gerb. kun. Urbo
navičius. Jis savo kalboje daug 
naudingo pasakė apie Lietuvos 
padėjimą. Prakalbos pasibaigė 
su Lietuvos himnu. Bonų buvo 
išparduota už $3,350.

Buvo renkamos aukos dėl Lie
tuvos Sargų. Dėjo A. Lepskis $5. 
Po $2.00: J. Mickunas. D. Stulpi
nas, A. Šarka. Po $1.00: F. Sku
tulas, V. Valaika, S. Šarkinas, J. 
Kudarauskas, J. Vasaris, F. Vai- 
mutis, P. Kudarauskas, V. Jaka- 
vonis, A. Bonuška, A. Apulskis, 
A. Kuliešius, K. Ben gelis, J. Va
lia, Z. Dambrauskienė, E. Kava- 
liauskiutė, P. Jocius, V. Navickas. 
Viso su smulkiomis surinkta $43.- 
67.

' Reporteris.

RUMFORD, ME.

' Birželio 9 atsilankė pas mus 
kun. J. Petraitis, L. R. K Rėmė
jų pirmininkas ir sakė prakalbą. 
Labai gražiai nurodė kodėl rei
kia remti L. Raudonąjį Kryžių. 
Tai mūs Rumfordo lietuviai pa
matė, kad tas darbas reikalingas. 
Atsirado nedidelis būrelis ir pri
tarė tam darbui ir prisirašė prie 
L. R. K. Rėmėjų 41 narys. Užsi
mokėjo po $5.00: F. Kalėdinskis,
A. Albrikas, J. Sedliavičius ir M. 
Gudinavičienė. Po $1.00: Z. Sa
baliauskas, P. Mikalionis, J. Pet
rikas, T. Plasčiauskas, P. Keme- 
raitis. O. Kemeraitienė, J. Bak
šys, J. Vetrovski, A. Pranskaitis,
B. Kalėdinskis, J. Norkūnas, S. 
Orentas, S. Zubėnas. J. Stankus, 
A. Jakštys, K. Laurinaitė, T, Bi- 
jakienė, K. Stanknūas, M. Stan
kūnienė, J. Abaras, J. Kubilius,
K. Babijonas, E. Vaišvilienė, P. 
Vaznienė, J. Žiedelienė, P. Jonai
tis. A. Baivydas, J. Kaubris, A. 
Maliauska, J. Bauša, S. Nauja
lis, J. Maršinskis, J. Petrikis, P. 

! Križevičius, J. Sabaliauskas, A 
Monkevičius, P. Šiautmeris, M. 
Mečienė. Viso surinkta pinigų 
$58.00 ir. pasiųsta į centrą.

Dar rumfordiečiams naujiena, 
kad lankysis Majoras P. Žadeikis 
birž. 19 d., subatos vakare. Bhs 

[Prakalboj> ar bus pardavinėjami
L. L. Paskos s-—..

Z. Sabaliauskas.

WATERBURY, CONN.

LDS. 5-ta kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą 27 d. birželio 
Šv. Juozapo parapijos svetainėje 
1 vai. po pietų paprastame kam
baryje. Tai-gi yra kviečiami visi 
nariai bei narės ant šio susirin
kimo, nes bus daug svarbių svars
tymų ir pagal praeito susirinki
mo nutarimą nariai neužsimokėję 
už 6 mėnesius bus suspenduoti.

Valdyba.

WATERBURY, CONN.

Skelbs Streiklaužių Vardus 
Viešai Spaudoje.

Birželio 10 d., N. E. W. Ass., 
lietuvių vyrų ir moterų skyriai 
nutarė skelbti viešai spaudoje 
vardus ir pavardes tų darbinin
kų, kurie dabar dirba-streiklau- 
žiauja streiku apimtose dirbtuvė
se. Vyrų ir moterų skyriai turi 
streiklaužių listus-surašus ir jei
gu kurie nesustos dirbę iki bir
želio 13 d., jų vardai bus skelbia
mi spaudoje.

Visų Srovių Streikierių 
Presos Komisija.

NEWARK, N. J.

Siųs knygų Lietuvon.

lai-Vietinė LDS. 14-ta kuopa 
kytame susirinkime 11 d. birž. š. 
m. Į susirinkimą nepribuvo pirm. 
Patėmyta, kad besąs senai žino
mas Netvarko lietuviams mokslei
vis Petras Daugžvardis, sugrįžęs 
paviešėti iš Valparaiso, Ind. Čia 
moksleivio gabumai parodė dide
lį skirtumą, visas svarstymo dar
bas ėjo taip pasekmingai, aiškiai, 
greitai bėgo, kad mūsų senieji 
darbininkai tik džiaugėsi...

Paaiškėjo, kad pas abu rašti
ninku esą jau gana daug knygu
čių geraširdžių brolių suaukuota. 
Sutarta jas tuoj pasiųsti broliams 
darbininkams Lietuvon, Kauno 
“Darbininko” antrašu. Siunti
mo darbą varyti kartu sutartyje 

ąv L. Vyčių vietine kuopa, kuri 
taip-gi siunčia knygų pavasari
ninkams. Vienas klausymas liko, 
tai ar yra galima pasiųsti Lietu
von didelį baksą.

Nors organe “Darb.” suspen
duotoji} eilėj buvo tų, kurie gra
žiai užsimokėję, bet jie neužsiga- 
vo ir gražiai, ramiai visą tą pra
leista. Buvo vienas iš šilčiausių 
šios vasaros vakarų. Narių prisi
rinko nedidžiausias būrelis. Su
sirinkimas pabaigtas su širdinga 
dėkone ir velijimais uoliam dar
bininkų prieteliui P. Daugžvar- 
džiui.

Tai-gi LDS. 14-ta kuopa netu
rėtų pamiršti savo brolio mokslei- 
vio-darbininko. Sakės pirmadie
nyje jau pradėsiąs dirbti. Vietoj 
poilsio po sunkaus moksliško dar
bo, reiks uždarbiauti, kad tęsti 
mokslą. Mes darbininkai turėtu
mėm čia pamąstyti.

Artojaus Vaikelis.

BALTIMORE, MD.

Laike Devintinių, 6-tą d. birže
lio vėl turėjome gražias iškilmes, 
nes buvo vaikelių pirma Komuni
ja.

Čia mėgina tvertis Katalikų 
Vienybės skyrius, nes pažvelgus 
iš visų šalių veikėjų trūksta, o 
darbo galybės stovi užmiršime. 
A. Bajoriutė žada važiuoti į Lie
tuvą. Ji užimdavo platų veikimą 
idėjinėse draugijose. Tai netek
tume vėl vienos žymios darbuoto
jos.

Klebonas J. Lietuvninkas šio
mis dienomis daug pašventė dar
bo prie vaikelių dvasios reikalų. 
Kun. K. Lesinskas daug darbuo
jasi prie. šv. Vincento de Paulo 
dr-jos šelpimui lietuvių našlaičių 
ir pavargėlių, taip-gi prie Vyčių 
kuopos, norėdamas Baltimorės 
lietuvių jaunimą sutraukti į vie
nybę.

J. S. Vasiliauskas veda vietinią 
didžiausią lietuvių banką ir Pra
monės Bendrovę, nieko mums i- 
dėjos reikaluose negali pagelbėti. 
A. Ramoška rūpinasi paskleisti 
kodaugiausia katalikiškos litera
tūros, "A. Kurelaitis deda visas 
pastangas, kad nemokančius lie
tuvius pramokyt kiek lietuviškai
skaityt ir rašyt, nes dauguma lie- vaitėje. Dirba cigarų dirbtuvėse, 

o gautųvių da nesenų nemoka nei pa
ini ės pasirašyti, kada reikia 

’-■■■ ■ . -.."i -
da. Net nesmagu kad gražiai pa- į

sirėdę vyrai ir merginos, o jų pa- . 
vardes kitas turi parašyt, o jie 1 
tik kryžiuką pabraukia.

Tame nėra nieko stebėtino kad 
tėvai Lietuvoj neturėjo progos . 
išmokyt, bet Amerikoj matyt 
daug nemokančių į kelias dienas 
savo vardą išmoksta pasirašyt. 
Mes lietuviai darbininkai turime 
lavintis skaityt ir rašyt, nes šią 
gadynę žmogus be laikraščio kaip 
kareivis be kardo.

Vienas bankierius atsilankęs 
pas J. S. Vasiliauską patarė lie
tuviams tikrą banką įsteigti, nes 
jis pranešė tikrai žinąs, kad lie
tuviai svetimtaučių bankose turi 
pasidėję keletą milijonų dolerių.

Malonūs Baltimorės lietuviai, 
pabaigkit išmokėt L. L. Paskolos 
Bonus ir naujus užsirašykite, nes 
jau Lietuva paskutinį žingsnį sto
ja į tvirtos valstijos pėdas. Ne
užilgo mes turėsim džiaugsmą 
kaip visas pasaulis skaitysis su 
mūsų tėvyne. Skolinkime Lietu
vai kodaugiauia, jau užtikrinta 
Lietuvai ateitis, tik daugiau drą
sos. Liepos 1 d. pasibaigs Lietu
vos paskola.

J. Karalius, Stoties Ižd.

N0RW00D, MASS.
Birželio 6 d. LDS. 3-čia kuopa 

surengė nepaprastą, vakarą. Bu
vo perstatyta veikalas “Dėdė At
važiavo”. Veikalą perstatė So. 
Bostono LDS. 1-rnos kuopos akto
riai. Vakarą atidarė kuopos pir
mininkas K. D. Akstinas. Persta
tė kalbėti p. J. Glineekį, kuris 
plačiai paaiškino LDS. organiza
cijos naudą ir ragino visus prigu
lėti prie organizacijos. Dialogą 
sakė Z. Gurkliutė ir Teklė Blužie- 
nė. Labai gerai atliko savo roles. 
Veikalą perstatė šios ypatos: Dė
dė, Simas Vingiras — V.
kas, Adomas, jo brolvaikis — M. 
Galubickas, Jurgis Spurgis — V. 
Valatka, Ona Garnienė — M. Žu
kauskaitė, Jievutė, tarnaitė — S.. 
Motiejūnaitė, Vežėjas — J. Gli- 
neckas. Visi aktoriai labai gerai 
atliko savo roles, nes publika li
ko užganėdinta iš So. Bostonie
čių. Už ką LDS. 3-čia kuopa ta
ria ačiū So. Bostono LDS. 1-mos 
kuopos aktoriams.

Savie-

Koresp.

Publikos pri- 
būrelis ir visi 
ypač patiko 

Lietuvaitės su

NEW BRITAIN, CONN.
Birželio 6 d. šv. Onos Moterų 

draugija surengė margumynų va
karėlį, apvaikščiojimui dešimties 
metų gyvavimo sukaktuves. Va
karėlis susidėjo iš įvairių dialogų, 
dainų, šokių ir tt. 
sirinko pusėtinas 
buvo užganėdnti, 
publikai dialogas
Lenke pasikalbėjimas ir rusiškas 
šokis.

Pertraukoje kalbėjo p-lė M. Jo- 
kubaičiutė iš New Haven, Conn. 
Turiu pastebėti, kad p-lė Joku- 
baičiutė yra viena iš naujai at
gimstančių kalbėtoji}.

Prie progos turiu priminti, kad 
ši dr-ja yra viena iš veikliausių 
New Britaino moterį} tarpe. Per 
dešimtį metų savo gyvavimo yra 
daug ką nuveikus, daug yra pa
sidarbavus dėl mūsų tėvynės Lie
tuvos labo ir kituose prakilniuose 
darbuose. Ypač žymią rolę lošia 
katalikių moterų tarpe.

Dėlto būtų geistina, kad kiek
viena moteris ir mergina prisira
šytų prie viršminėtos pašalpinės 
draugystės. Ypač dabar yra ge
ra proga kiekvienai prisirašyti, 
nes šv. O. M. D. nutarė iki atei
nančiam susirinkimui priimti 
naujas drauges už labai sumažin
tą mokestį.

New Birtainietis.

DAYTON, OHIO.
Birželio 6 d. buvo moterų pa

šalpinės dr-jos vakaras bažnyti
nėj salėj. Pirmiausia F. Butkus 
kalbėjo apie reikalą moterims 
prigulėti prie dr-jų. Paskui vai
dinta “Meilės Paslaptybės”. At
likta gan gerai.

Lietuviai gyvena gražiame su
tikime. Darbai eina gerai. Ypač 
liejyklose. Molderiai uždirba nuo 
$7 iki $10 dienoj. Menkesnę mo
kestis yra 55c. ir 60c. valandoj. 
Meistrai uždirba nuo 80c. iki 
$1.00 valandoj. Merginos čia ba- 
gočkos. Uždirba po $35 ir $50 sa-

Gaila, kad mažai vyrų, 

pinigingų merginų.
■intieji atvykti gai

224 Alton at-i*ad

ivresp.
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WATERBURY, CONN.

Vietos amerikoniški laikraščiai 
aprašė apie Dominiko Parkaus 

- teismą. D. Parkus buvo užpuolęs 
inspektorių M. Balandą ir kėsino
si jį užmušti. Teismas uždėjo 
augščiausią už tokį prasikaltimą 
bausmę — vieniems metams kalė- 
jiman ir $500.

PHILADELPHIA, PA.

Nesenai čia buvo išmėtyti pla
katai, kur skelbiama buvo pra
kalbos., Girdi: “Svietas jau pasi
baigė. Milijonai žmonių dabar 
gyvenančių nebemirs.”

Tos stebuklingos prakalbos į- 
vvko 23 d. gegužio. Kalbėjo koks 
ten S. Beneckas iš Chicagos. Ne
tik žmonės, bet. ir jis pats tur
būt nesupranta, ką jis “aiški
na”. Sakė, kad žmogui mirštant 
išeinanti dvasia, o dūšios nesą, 
dvasia stosianti prieš Dievą. Pa
skui vėl sakė su mirčia viskas bai
gias. Kokių tik gudragalvių ne
atsiranda.

PRANEŠIMAS.
LDS. Naujos Anglijos Apskri

čio kuopoms pranešu, kad įvyks 
metinis apskričio suvažiavimas 
nedėlioj, birželio 20 d. š. m. 12 
vaL po pietų St. Jean svetainėj, 
27 Main St., Hudson, Mass. Tai 
gerbiamos kuopos malonėkite at
siųsti kodaugiausia savo atstovų 
į suvažiavimą, nes šitas suvažia- 
vims yra metinis ir paskutinis 
prieš seimą. Tai yra daug svar
bių-reikalų dėl mūs brangios or
ganizacijos. Tegu nei viena LDS. 
N. A Apskričio kuopa nelieka ne
atsiuntus savo atstovo į suvažia
vimą, o kurios kuopos negalėsi
te atsiųsti atstovo, tai malonėki
te atsiųsti kuopų nutarimus aps
kričio valdybai. Taip-gi kurios 
kuopos dar neužsimokėjote savo 
duoklių į apskričio agitacijos iž
dą po 5 centus ant metų nuo na
rio, tai malonėkite užsimokėti iki 
apskričio suvažiavimo. Pinigus 
siųskite apskričio iždininkui M. 
Abračinskui, 187 Ames St., Mon- 
tello, Mass., o kurios kuopos da 
neprigulite prie apskričio, tai ma-

lonėkite prigulėti užsimokėdamos 
po 5 etatus ant metų nuo nario į 
Agitacijos Apskričio iždą.

Pasarga; Visi atstovai pribūki
te ant laiko, nes prasidės lygiai 
12 vaL Norime ankščiau užbaig
ti

Reporteris.

LABAI SVARBU.
LAWRENCE, MASS.

Pas mus naujienos nekokios. 
American AVoolen Co. dirbtuvė
se tedirbama 3 dienos savaitėje, o 
nuo liepos 4 d. žada uždaryti 
dviem mėnesiam. Žmonės susirū
pinę.

Nezaležninkų tarpe bėdos. Va
dinamoji kirkužėn susirenka apie 
porą tuzinų žmonių. “Vargoni
ninkas” kad uždūduoja, tai net 
baisu pasidaro. Jau net tamsiau
si žmonė supranta, kad rairuoja 
netikusiai. Todėl, sako: “Auka
vome ant vargonų, o dabar visai 
prastai grajina”. Slenuko, bambi- 
zėlio “pamokslai” kvailiausi. Rė
kė, kam jį šmeižia, kam apie jo 
pašventinimus rašę laikraščiuose. 
Tada, kada aš buvau,ai sakė bū
siąs vakare parapijinis mitingas, 
kurin nuėjau. Reikią rinkti du 
komitetninku. Bet iš viso susirin
kimo nesiranda žmogaus mokan
čio rašyti. Tai vienas sako žinąs 
žmogų mokantį rašyti. Reikią 
atidėti susirinkimą, tai jis atva- 
dysiąs jį. “Vargonininkas” pa
reikalavo algos pakėlimo. Jam 
prikišo nemokėjimą grajyti. Tai 
girdi jis rezignuosiąs. Norom ne
norom turėjo kelti. Nezaležnin- 
kai tariasi kunigužį mūfint, gir
di mišių nemokąs laikyti. Tai 
jau ir tamsuoliai pradeda perma
tyti mulkinimą?"

Nezaležninkas.

LABAI
SVARBU
AMATNINKAI,
KURIE APDIRBINĖJAT

N AUGĘ METALĄ TUOJ 

ATSILIEPKITE.

Lietuvoje yra steigia
ma keli dideli fabrikai. 
Bendrovės “Nemunas”

ROCKFORD, ILL.

Nusiskandino.

Birželio 7 d. pareinant iš darbo 
sutikau vieną pažįstamą, kurs be
sąs baisiame sumišime. Išima pen
kinę ir kiša man. Girdi norįs at
silyginti. Dar išima apie $40 ir 
kiša man. Aš sakau, kad tesko- 
lingas 55c. Po to kiša dolarinę. 
Norėjau likusius atiduoti, bet nu
bėgo. Netrukus pasklido gandas, 
kad žmogus nuskendo. Dasižino- 
jau, kad tai tas pat ir kad jis bu
vo ant relių atsigulęs, kad suva
žinėtų, bet buvo nuvarytas. Jis 
buvo 38 metų, vedęs. Girtavo. 
Žmona gera blaivininke ir buvo 
nesutarimo.

A. K. M.

WATERBURY, CONN.

“Darbininko” No. 65 š. m. ži
nutėje iš Waterburio tūlo repor
terio yra pasakyta: “Iš lietuvių 
daugiausia skebauja svieto lygin
to jai-raudenie ji.” N. E. W. A.
lietuvių skyrius perskaitęs virš- 
minėtą žinutę priėmė sekančią 
nuomonę: 1) Jeigu darbininkas 
dirba streiko apimtoje dirbtuvė
je, jis yra tiktai streiklaužys, ne
paisant kokiai srovei jis pats sa
ve ar kiti jį priskaitytų. 2)Streik
laužius pagal srioves skirstyti ne
teisinga, todėl kad visų sriovių 
darbininkai streikuoja, visos srio- 
vės remia streiką. Tad streiklau- j 
žiai priklauso tiktai streiklaužių 
sriovei. 3) Streiklaužius dalinti 
pagal į visuomenines srioves, tai 
reiškia į streikierių tarpą brukti 
sriovinios ginčus, ardyti jų vienęd

fabrikas tuoj pradės 
dirbti. Jį įsteigė susi
dėję: Lietuvos Valdžia, 
Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė ir žmonių bū
relis. Darbui reikalinga 
daug prityrusių žmo
nių, nes fabrikas bus 
plėtojamas. Fabrikas 

gamins žemdirbystei pa
dargus ir įvairias maši
nas. Bus įsteigta auto
mobilių ir kiti skyriai. 
Amatninkai norintieji 
keliauti į Lietuvų tuoj 
atsišaukite į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę.

Į Lietuvą keliauti be 
tikslo, be pinigų neap- 
simok. Amatninkams 
geriausia keliauti su ži
nia, kad ką nors ten 
ras, bet ne akių plotu. 
O darbo Lietuvoje yra, 
bet tik tiems, kas moka 
ir kas turės rekomen
dacijas iš Lietuvos At
statymo Bendrovės.

Apdirbinėtojai nau- 
gės, mašinistai ir kitos 
rūšies darbininkai, tuoj 
atsišaukite šiuo adre-
su:

LIETUVOS
ATSTATYMO

BENDROVĖ
(Lithuanian Development 

Corporation)

294 — 8-th Avė.,
NEW YORK,

''

DARBININKAS 3

N. A. Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka, 

37 Franklin St., 
Norwood, Mass.

Rašt. A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

DIDELIS KONCERTAS!
RENGIA BRIGHTONO L. R. K. VIENYBĖ

NAAKMSHĮ MOKYKLOS REIKALU

BUS

BIRŽELIO-JUNE 20 DIENĄ, 1920
(TAI YRA NEDĖLIOS VAKARAS)

TZEMTTUį KOOPERACIJOS SALĖJE,

Lincoln Street, Brighton, Mass.
Prasidės 6:30 vai. vakare.

9

“PIRMOSIOS GEGUŽĖS“

OPERA!
Muzika komp. M PETRAUSKO, žodžiai V. STAGARO 

Trijų aktų, penkių atidengimų.
Veikalą išpildys gabiausieji “GABIJOS” ir kitų miestų artistai 
po vadovyste komp. M. Petrausko, palydint Simfonijos Orkestrai.

BUS SUBATOJE ir SEREDOJE,

19 IR 23 D., BIRŽELIO-JUNE, .1920, 
DUDLEY OPERA HOUSE,

113 DUDLEY GAT., BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vaL vakare.

Veikalas paimtas iš darbo žmonių gyvenimo ir atvaizdina 
revoliucijos laikus.

’----------- ATEIKITE VISI!-------------
Včkviečia visus “GABIJA”.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLIJOS

APSKRIČIO IŠVAŽIAVIMAS

BIRŽELIO 27 d., 1920 
WORCESTER, MASS.

?! ?! j! į ?! a

Tai-gi Brightoniečiai ir apielinkių miestelių broliai 
Lietuviai ir Lietuvaitės meldžiam jumis ant minėto kon
certo, nes dar yra pirmas tokis koncertas.

Yra užkviesti trys chorai po vadovyste Cambridge 
vargonininko Rakiečio. Dalyvaus ir Brightono mergai^ 
čių choras.

Taip-pat dalyvaus garsūs solistai iš Worcester, Mass. 
ir varg. A. Z. Visminas, o iš Norwood’o varg. V. J. Sta- 
sevičia.

ĮŽANGA LIUOSA.
Kviečia Brightono Vaikučiai-Mokimai.

STEBĖTINAI PUIKI PROGA
VISIEMS LIETUVIAMS SUGRĮŽTI SAVO TĖVYNĖN

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

ima tik nuo 10 iki 12 dienų; valgis kogeriausis; užlaikymas — 
lovos ir visa kas — sanitariškai; pareigos — prižiūrėti raguotus 
gyvulius. ......

REIKALINGA 100 VYRŲ KAS SAVAITĖ!

ga

Laivai išplaukia iš Bostono i Antwerp’ą kasdien.
Kas tik gyvas ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia pro- 

— sukruskite.
Su užklausimais reikale smulkmenų, kreipkitės i —

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO 
INFORMACIJŲ BIURĄ,

32-34 Cross Street, Boston, Mass.
Skyrius: 366 W. Broadway, South Boston, Mass.

ANT GREITO PARDAVIMO
103 akerių farma.

Apie 80 akerių dirbamos ir 23 skė
riai ganyklos ir miško; dvi dideles 
upės teka per vidurį fanuos su dau
gybe žuvų ir labai patogu laikyti žą
sų, ančių ir kitokių paukščių. Mū
rinis namas — 9 kambariai; naujau
sios mados kūtė dėl 35 galvijų; di
delė daržinė dėl šieno; kubilas (šilo) 
dėl rauginimo kornus karvėms. 20 
karvių, 1 jautis, 4 kiaulės, 2 veršiai, 
2 arkliai, 30 vištų ir visokie reikalin
gi trankiai ir vežimai dėl apdirbimo 
žemės, šita ūkė yra viena iš geriau
sių ūkių Bolton, Mass. Savininkai la
bai nori parduoti arba išmainyti ant 
namų Boston’o apielinkėj. Su preke 
ir inešimu bus labai lengva susitai
kyti, nes savininkas labai nori par
duoti.

3 šeimyną namas ir pekarnė.
Išdirbtas lietuviškos duonos biznis. 2 
trekai, miltai, kepimui duonos, ma
šinos ir kiti įrankiai. Prekė $11,500. 
Su labai lengvom išlygom. Priežastis 

opardavimo: savininkas yra miręs, 
giminės nenori laikyti biznio.

ši-

3 šeimynų, 18 kambarių 
namai*

su plrmienlomis (reception balta); 
luma ir elektrikos šviesa;, garage dėl
e automobilių. Rendos atneša — da
bar — 167 dol. per mėnesi, bet gali
ma lengvai gauti $200. dol. i mėnesi. 
Prekė $14,000. Geriausioj vietoj Dor- 
chester’yje — milijonierių apgyventoj. 
Savininkas išvažiuoja į kitų valstijų.

Du namai:
Vienas 2 šeimynų su garage dėl 15 
automobilių. Rendos neša 225 dol. per 
mėnesi. Prekė $19,000 su lengvomis 
išlygomis.

Mūrinis Namas,
susidedantis iš 50 šeimynų; gazai, tol- 
letai dėl žėdnos šeimynos. Lietuvių 
apgyventa vieta South Bostone. Ren
dos neša suvirš $4000 per metus. Pre
kė 25,000 doL ir 3,000 dol. įmokėti, o 
likusie ant lengvų išlygų/ Savinin
kas serga mirtina liga ir nori kuogret- 
čiausiai parduoti arba išmainyti ant
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LIETUVOS MISIJA ŠIRDINGAI UŽGYRĖ
- LIETUVIŲ AUDINYČILJ KORPORACIJĄ,

P. J. Kazlauskui, Audinyčių Pirmininkui Misija New Yorke 
pasakė, kada jie važiavo Amerikon, Lietuvos valdžia prašė jų, 
kad jie Amerikos Lietuvius ragintų prie tvėrimo Lietuvos au
dinyčios, kadangi Lietuvoje audinyčios yra taip reikalingos, 
kaip ir maistas. Ir taip-gi užtvirtino, kad Lietuvos valdžia, ar 
Komercijos Ministerija, dėsis bent su dviem ar trimi milijonais 
auksinų, prie statymo audinyčios.

Dar trumpas laikas, kaip prasidėjo organizavimas, bet ga
lima matyti pasekmės iš kalno. I tris savaites laiko šėrų jau 
parduota virš $8000.00. Kelios dešimtys laiškų yra prisiųstų ku
rie nori daugiaus informacijų, o kiti, tiesiog prašo, kad priimti 
jų vardus prie korporacjos ką greičiausia, ir prisižada dirbti sa
vo mieste dėl organizacijos.

Iki šėrininkų metinio susivažiavimo po ateinančių Naujų 
Metų, matyti kad bus didesnė pusė kapitalo sukelta.

Katrie greitai Lietuvon manote važiuoti, ir ten užim
ti, vietas, tai turėti pasiskubinti savo vardus kuogreičiausia už
siregistruoti. Tvarkoma yra taip, kad kurie pirmi užsirašys ir 
pasidarbuos organizavime, tie Lietuvoje pirmi užims pirmas ir 
geresnes vietas.

šėrai po $10.00, mažiaus neparduosime, kaip 10 šėrų. Pir
mas mokestis $10, o likusius reikia mokėti po dešimts dolerių 
kas mėnuo.

Korporacijos pirmininkas. P. J. Kazlauskas, tuoj išvažiuo
ja Lietuvon, padaryti su Lietuvos valdžia sutartį.

AMERICAN & LITHUANIAN TEXTILE 
CORPORATION,

218 TREMON ST., BOSTON, MASS.

Prie šio išvažiavimo komisija ir 
visos kolonijos smarkiai rengiasi. 
LDS., L. Vyčių, A L. Moterų 
Sąjungos ir Balivininkų kuopos 
važiuoja iš kiekvienos kolonijos 
su įvairiu programų. Mat tą die
ną apart išvažiavimo ant tyro oro, 
bus puikus koncertas Rialto Teat
re. Komisija gauna kasdien laiš
kus iš apylinkės kolonijų veikė
jų su pasižadėjimu dalyvauti ne 
tik išvažiavime, bet ir programo
je.

Taip-gi didžiųjų kolonijų cho
rai jau pasižadėjo dalyvauti pro
gramoje. Nežiūrint tolimos kelio
nės rengiasi visu smarkumu. Dar 
nei vienais metais tokio judėjimo 
nebuvo, kaip dabar. Turbūt dėl
to, kad LDS. apskričio praeitų 
metų išvažiavimas užganėdino vi
sus, o reikia atsiminti, kad pir
mas išvažiavimas buvo. Šį metą 
stovinti komisija turi nemažai 
prityrimo iš praeitų metų ir be- 
abejo šis išvažiavimos bus pri
rengtas geriaus.

Kolonijos silpniaus stovinčios 
rengiasi nors pavieniai: Čia tal
piname laiškelį p-lės Bugailaitčs 

Nashua, N. H.
Gerbiamoji L. D. N. A. 
Apskričio Komisija:

Ačiū už laiškelį. Tamistos tur
būt žinote, kad musų kolonijoje 
L. D. S. kuopa biskį apsnūdo. Aš 
visos kuopos narių negaliu viena 
nuvežti ir jų vardu negaliu priža
dėti. Bet užtikrinu, kad aš busiu 
ir apsiimu eiti į lenktynes arba 
virvės traukti su bile kuo. Vargu 
atsiras bent vienas toks drąsuolis, 
kuris sutiktų eiti su manimi.

Linkiu geriausių pasekmių-Jusų 
darbe. ~ U-' i
Ką jau kalbėti apie didesnius 

organizuotas kolonijas. Daugelis 
jau ir trokus nusisamdę. Kaip gir
dėtis svečių bus iš visų valsti
jų.

iš

Komisijos Narys.

LIETUVOS PREZIDEN

mažos farmukės arba nedidelio namo. 
Toksai namas turėti yra geriau ne
gu AUKSINES MAINAS todėl, kad 
daugiau rendų neša per metus negu 
reikia įmokėti.

3 šeimynų 14 kambarių 
namas

su guzais ir toiletu dėl kožnos šeimy
nos. Rendos neša suvirš $400. per 
metus. Prekė 2700 dot su $500 įmo
kė j imu. Savininkas nori greitai par
duoti dėlto, kad gyvena labai toli nuo 
Bostono. Namas yra asabniai buda- 
votas prie Silver gatvės, arti krautu
vių ir lietuvių apgyventoj vietoj.

3 šeimynų 15 kambarių 
medinis narna.*

naujos mados maudynėmis, šiltas
ir šaltas vanduo, skalbynės, nauji pe
čiai ir pijazos prie E. Seventh St 
Prekė 6700 dol. su 1500 dol. Jmokėjl- 
mų. Savininkas yra priverstas par
duoti dėl stokos pinigų dėl biznio.

3 šeimynų, namas,
11 kambarių, gazai ir toiletai, 
bynės, pljazai dėl kožnos šeimynos, 
arti 
doL

lenkiškos bažnyčios. Prekė 3300 
$500 Įnešti.

2 šeimynų namas
daug žemės prie East Second gat

vės. Prekė 700 doL ir $150 doL Įmo
kėti.

su

3 šeimynų 14 kambarių 
namas;

toiletai ir gazai dėl žėdnos šeimynos 
prie Dresser St, prekė 2200 dol., 300 
dol. {mokėti.

PARSIDUODA BIZNIS
Ceverykų, vyriškų drabužių 
nių. rakandų (furnitūra) 
Biznis išdirbtas per suvirš 
lietuvių apgyventoj vietoj, 
tt parduotas nevėliaus kaip
Birželio (June). Prekė ir išlygos la
bai pigios. Savininkas išvažiuoja 1 
kitų miestų.

LITHUANIAN AGENCY,
-A. IVAŠKEVIČIUS, SAV.,

315 West Broadway, South Boston, Mass.

VUI THE CHESNUL
SHOE MFG. CO •-

FABRIKOS LIETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS.

BENDROVES,

TAS PASAKĖ ATSTO

skal-

ir nami- 
krautuvė 
10 metu. 
Turi bu- 
iki 15 d.

KAD LIETUVOJE REIKIA KUOGR EICIAUSIAI STEIGTI FABRIKAS.

To trokšta Lietuvos valdžia ir visi žmonės, ypač miestuose, darbininkai

Tūkstančiai Lietuvių Amerike viską deda kad pagelbėti Lietuvai likti 
Nepriklausoma. Kodėl nepasirūpinti pagelbėti jai išeiti iš ekonominio var
go?

Tam nereik aukų! Priešingai ant pinigų įdėtų tokiam reikalui galima 
tikėtis didelių nuošimčių.

Tą viską galima atsiekti per The Chesnul Shoe Mfg. Co. (Ceverykų išdir- 
bystės Bendrovė).

Todėl kad ceverykų fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia.
Todėl kad ją yra lengviausiai įsteigti ir vesti.
Todėl kad su mažiausiai kapitalo galima pradėti.
Todėl kad duos daugiausiai pelningų darbų darbininkams.
Todėl kad atneš geriausį nuošimtį ant įdėtų pinigų šėrininkams-savinin- 

kams.
Tai ko laukti? Reik pradėti tuojaus! O pradėti lengva, nes reik prisi

dėti tik su dešimčia dolerių arba daugiaus prie šios bendrovės.
Mūsų atstovas rašo iš Lietuvos kad viskas yra priruošta darbui pradėti.
Išklausyk balso Lietuvos ir paremk sau naudingą darbą. Prisidėk pirk

damas bendrovės šėrų!
Kiekvienas šėras turi balsą.
Galima pirkti ir vieną šėra tik už $10 dolerių arba daugiau.
Siunčiant pinigus arba norint informacijų adresuok:

J

THE CHESNUL SHOE MFG. COMPANY,
395 W. BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

Si bendrovė nėra surišta nei su viena kita bendrove.
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4 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
SUSIRINKIMAS.

Birželio 18 d. šv. Petro bažny
tinėj svetainėj tuoj po pamaldų 
bus susirinkimas Katalikų Vieny
bės. Prašome atsilankyti visų tų, 
kurie atjaučia katalikų veikimą, 
o ypač delegatų. Laisvamaniai 
ir šiaudiniai katalikai, kuriems 
katalikų vardas ir veikimas nepa
tinka, stengiasi kolabiausia panie
kinti Katalikų Vienybę ir tuos 
žmones, kurie prie jos dirba. Ir 
dar jie reikaaluja, kad Katalikų 
Vienybė atsakinėtų ant jųjų me
lų. Melas ir neatsakytas pasilie
ka melu.

Gerbiamieji, laikykimės mes sa
vo katalikiško vardo, principo ir 
idealo, o jokis priešas mus ne
įveiks ir mes rimta kova juos per- 
galėsim. Tik laikykimės ir dirb
kim visi išvien.

Valdyba.

SUSIRINKIMAS.

South Bostono Lietuvių Koope
racijos narių-šerininkų pusmeti
nis susirinkimas bus pėtnyčioj, 18 
d. birželio 8-tą vai. vakare Lietu
vių Salėje, Kampas E ir Silver 
Sts. Visi nariai prašomi šin susi- 
rinkiman skaitlingai susirinkti, 
nes yra daug svarbių dalykų ap
svarstyti.

Gerbiamosios:—
Kaip buvo nutarta ant pasku

tinio susivažiavimo, kad reikia 
rengti išvažiavima, tai dabar ka
da laikas jau yra patogus, Rengi
mo komisija subruzdo prie darbo. 
Išvažiavimas įvyks 27 d. Birž- 
June 1920 m. ant “Sea Cliff Inn” 
New Haven, Conn., šalę Light- 
house. Važiuojant reikia imti 
Lighthouse karą, kuris priveža 
prie vietos. Vieta yra labai gra
ži, prie vandens. Taip-gi yra pui
ki pieva; yra didelė svetainė. Žo
džiu sakant, yra puiki vieta pra
leisti linksmai laiką. Tai-gi bran
gios sąjungietės, rengkitės prie 
šio išvažiavimo. Kiekviena kuopa 
tegul turi sau už piredermę daly
vauti šiame išvažiavime, nes pel
nas yra skiriamas dėl “Moterų 
Draugijos Kaune”. Kviečiame vi
sus atsilankyti į tą-išvažiavimą, 
nes pirmas išvažiavimas ren
giamas toj vietoj šią vasarą. Bus 
visokių žaislų, dainų, lenktynių 
ir kitokių pamarginimų. Tai-gi 
nepraleiskite progos.

Širdingai kviečia visus
Rengimo Komisija.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI 
MAS NAMINIU RA

KANDU ir n.

I !
i11 PAIEŠKOJIMAI IR

REIKALAVIMAI.

T

Iš Lietuvos.

Valdyba.

PERKŪNIJA, LEDAI, 
LIETUS.

Paieškau Konstantino Navickio, pa
eina iš Kauno radybos, Raseinių aps
kričio. Pirmlaus gyveno Chicagoje, o 
dabar nežinau kur yra. Turiu svar
bą reikalą, malonėkite atsišaukti ar
ba gal kas žino, meldžiu pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas. Atsišaukite 
šiuo adresu:

P. JANKAUSKAS,
P. O. Bos 386, Duąuesne, Pa./

PASKUTINĖ PROGA.
pirkti pigiai rakandus ir kitus 

naminius daiktus pas
M. OUM & CO.

388 Broadway, So. Boston, Mass. 
..Mes dar neišpardavėme_ visų, 

TeL Conn.
Mes dar neišpardavėme visų, 

bet norime kogreičiausia parduo
ti.

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

Ieškau brolio Stepono Apželčio. 
Prieš karą gyveno Chicagoj. Pats 
ar kas jį. žino terašo adresu: Tek
lė Apželtaitė, Vadžgirio m., Rasei
nių apskr. Lithuania.

Ieškau brolio Jono Gudelevi- 
čiaus, dėdės Šimo Gudelevičiaus 
ir draugo Igno Gružausko. * Aš 
tarnavau ruskio armijoj, buvau 
prie Juodųjų marių, tikrą praga
rą pergyvenau, daug sveikatos 
netekau, vos gyvas išlikau. Tė
vas gyvas. Meldžiu atsišaukti ad
resu: Vincas Gudelevičius, Balti
ninkų sodos, Krosnos par., Mari
jampolės apskr. Lithuania.

:4.4fc-D. L. K. KEISTUČIO DRJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Utarninke po pietų užėjo 
ant Bostono ir apielinkių 
smarkus lytus su smarkia 
perkūnija ir ledais. Nuos
tolių pridarė už daug tūks
tančių dolerių. Perkūnija 
trenkė į Brookline Country 
Gub, padegė ir nuostolių 
padaryta už apie $1.000. 
Perkūnija pritrenkė du gol- 
feriu, kurie stovėjo po me
džiu. Perkūnija trenkė į 
rezidenciją 14 Grant St. 
Brightone ir nuostolių pa
darė už $1500. Trenkė į 
Power House ir per čielų 
valandų elektros šviesa buvo 
pakrikdyta. Ledai pridarė 
blėdies daržams, sodnams ir 
laukams.

!

Motiejus Versiackas,
105 Silver Street, 

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

Mikolas Žarkauskas, 
128 Bowen Street,

So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkai—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sizth St,

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass.
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.
Mfl.rfa.Urw—

Antanas Gruodis, *
550 Medford St, 

Charlestown, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija 

Bostoų, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmų nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čių 
vaL po pietų po num. 193 Ha- 
uover St, Boston, Mass.

i

!
SO.! !!!_ - 'Siunčiame Pinigus Lee-;

BANKIERIAI

f

CAMBRIDGE, MASS.
A. f A.

Kazimieras Ldurukas mirė bir
želio 15 d. 6 vai. ryte. Paliko mo
terį 25 metų ir vaiką 3 metų. Sir
go apie 3 mėnesius. Laidotuvės 
bus ketvergo ryte su bažnytinė
mis apeigomis N. P. P. Marijos 
lietuvių bažnyčioje. Gyveno po 
No. 178 Tremont St., Somerville, 
Mass.

!
Į 01UMC1AMK JTTH1GUB IjLEi 
iru von : doleriais arba auk

sinais pagal dienos kursų, j
’ARDUODAME 

LAIVAKORTES
ŠRŪPlNAM 

PASPORTUS.
Siunčiame Tavobus

Tarnauja lietuviams

NULINČIAVO.

Dulath, Minn. — Keturi 
negrai buvo suimti. Jie bu
vo įtarti užpuolime baltos 
mergelės. Minia susidarė iš 
apie 5.000 ir atėmė negrus iš 
policijos. Vienų tuoj nu- 
linčavo. Kitų kaltė paabe
jota ir paliko.

------------
TAIKYSIS IR JIE.

iu adresu:

Lietuvon.
Reikalaudami platesnių

-----rašykite se-

LITHUANIAN SALES

i
So. Boston 27, Mass.;

Užrašome Lietuvos lakražčius.

Pirm. — Motiejus Žiobs,
539 E. Seventh St, S. B. 

Vice-pirm. — Jonas Galinis,
20 Vinfield St, & B. 

Prot Rdt —-Jonas Glineckis,
277 Silver St, S. B. 

Fin. Ražt — M. Brikaitė,
47 Vale St, & B. 

Kas. — Andr. Nandfiū as,
16 Vinfidd St, & B. 

MMaUa — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečių nedėldienį k’ ^vienų 
mėnesio 2:00 vai po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. ton, 
Mass.

CORPORATION, 
Broadway,

LAIVAS Į LIETUVĄ

Londone prie derybų, ku
rias veda Anglijos valdžia 
su Rusijos bolševikų atsto
vu Krassin, sumanė prisidė
ti Japonija ir Belgija.

Laivas “Noordam” 26 <L šio 
mėnesio išplaukia tiesiai į Ham
burgą. Norintieji važiuoti užsisa
kykite laivakortes tuojaus, 
paskui negausite.

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė,

414 Broadway, So. Boston,.Mass.

nes

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO
TELIS NEW YORKE.

Pirmininkas __
A. Smitas,

284 5th St.,
x So. Boston, Mass.

Vice-pirm. — 
J. Kavolinas, 

63 Gold St., 
So. Boston, Mass.

Protokolų Rašt. —
J. Andriliunas, 

301| Broadway, 
So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis,

140 Bowen St,
So. Boston, Mass.

Kasierius —
S. Gižius,

377 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Maršalka —
F. Lukoševičius,

405 7-th St, 
So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio 3:00 vai. 
po pietų. Šv. Petro bažnytinėj 
salėj ant 5-tos gatvės, So. Bostone.

Lietuviai, kreipki tėz prie savąją!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

GEO. J. B ART Ašį Ų, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų | Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmalnom Ir siunčiam pinigus j visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpinant išvažiuojantiems Pasportus. Pasninkam žmones ant gelžkello 

Stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pa* mus kreipiasi t musų vlršmlnėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. B ART AMUS,

P L A U K A I 1
Kas turite nušipusius plaukus, 

bei niežėjimą galvos odos, pleiska
nas, puolimą ir žilumą plaukų; re
tus plaukus, taip-gi spuogus arba 
šašus, duokite savo antrašą ir 2c. 
štampą.

The Western .Chemical Co.

ANT PARDAVIMO 
Rakandai dėl 3-jų Kambarių. 
Parsiduos pigiai. Kreipkitės pas:

M. Didas, <

TEŽKAU NEDIDELES VIETOS 
UŽ VARGONININKĄ.

Esu gerokai prasilavinęs muzi
koje ir giedojime. Vargoninin
kavime nors praktikos mažai tu
riu, bet noriu lavintis. Iš syk 
nenorėčiau didelio choro 'vesti. 
Susiižnoti galima šiuo adresu: 

J. V.,
25 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

.PARSIDUODA RAKANDAI 
dėl 5 kambarių. Parsiduos pigiai. 
Savininkas išvažiavo į Lietuvą. 
Norintieji įsigyti gerus raakn- 
dus ir pigiai, kreipkitės šiuo ad
resu:

Marijona Gribavičienė, 
37 Jefferson st., Cambridge, Mass

Parsiduoda BUČERNB ir GRO- 
SERN2 po No. 308 Fourth St., 
kampas D St., So. Boston, Mass. 
Biznis išdirbta ir randasi geroje 
lietuvių apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą.

REIKALAUJU lietuvio barberio.
Mokestis $25.00 | savaite. Atsišauki
te greitai pas:

A AŽUOLIAUSKAS,
42 Millbury St., Worcester, Mass.

RF.TKAT.TNGA RRTfiTTTONO
Lietuvių Kooperacijos Krautuvėje 

Marketo Vedėjas,
kuris taip-gi pats mokėtą važiuoti au
tomobiliu. Reikalaujama nedidelė kau
cija. Darbas garantuojamas. Atsišau
kite I —

Brightono Lietuvių 
Kooperacija,

22 Lincoln St., Brighton, Mass.

DIDELE ŪKE
Su Daugeliu Daiktų ir Įrankių.

Turi būti parduota tuojaus. Stuba 
su 14 kambarią ir elektros šviesa. Pa
vasarinis vanduo stuboje, didelis so
das su vaisiniais medžiais. 60 akerią 
dirbamos žemės. Geriausia ūkė šio
je valstijoje. Gali būti nupirkta su 
labai mažai pinigą, {mokant Likusie 
ant morgičio. Parsiduos už $6,000. 
Kreipkitės prie:

SILVER BROS
Garter Factory

West Medvay, Mass.

REIKALINGA MERGINA 
AB MOTERIS 

Už Namų šehnininkę. 
Turėtą būti švari ir mandagi, taip-gi, 
kad suprastą virtuvės reikalus. Atsi
gaukit laišku šiuo adresu: 

Electrical & Chemical 
Laboratories

P. O. Box 472, Toledo, Ohio.

WORCESTER’YJE, MASS.
PARSIDUODA FORNIČIAI
Keturią ruimą forničlai parsiduoda 

pigiai iš priežasties musą kelionės į 
Lietuvą. Kas norite greitai, kreipki
te pa s mus
22 Moti Street, Worcester, Mass.

(Išeina iš Barclay ir Carol St.)

REIKALINGA LIETUVIŲ, 
RUSŲ IR LENKŲ 

DARBININKŲ 
prie nuolatinio darbo toliaus iš mies
to. Jokią nesusipratimą darbininką 
taipe nėra. Kompanija suras tinka
mus kambarius gyvenimui ir vietą val
gymui už prieinamą kainą. Kelionės 
lėšas apmoka.

Geri darbininkai uždirbs tarpe $40. 
ir $65. | savaitę. Jeigu darbas patiks, 
kompanija apsiima apmokėti lėšas 
parvežimui šeimynos. Ateik gatavai, 
jeigu priimi išlygas. Atsišauk | — - 

44 Staniford St, West End 
Market, netoli North Station 
Boston. Klausk Mr. Lothrop.

N E W A R K E, N. J. 
PIGIAI PARDUOSIU

Bizniavų Vietą ir 3 Namus.
Krautuvė, Grosernė ir Bučernė; iš
dirbtas biznis per 23 metus. Randasi 
pačiame centre Lietuvią kolionijoje. 
Pusė bloko tolumo nuo Lietuvią baž
nyčios. Pardavimo priežastis, keliau
jame Lietuvon.

Barbora Vaškevičienė,
71 Warwick St., Newark, N. J.

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.

Ieškau Br. Bartoševičiaus. Gy
veno Philadelphijoj, 210 Wharton 
st. Meldžiu atsišaukti. B. Bartu
sevičius, Stoties gt. 48, Panevėžis, 
Lithuania.

Ieškau pažįstamų, giminių ir 
šiaip gerų tėvynainių-Amerikoje. 
Prašau rašinėti man. Esu iš Jo
niškėlio, 20 metų amžiaus Lietu
vos armijos kareivis. Adresas: 
Petras Alilonis, 9 pėst. D. L. K. 
Vytinio pulkas, 1-mas bat., 2-ra 
kuopa, 1 būrys, Lithuania.

Ieškau pusbrolio Vinco Avižo
nio. Prašau atsiliepti ir kitų gi
minių ir pažįstamų. Adresas: Do
minykas Avižonis, Mokomasis E- 
lektro-Technikos batalijonas, 1 
kp., Kaunas-Šančiai. Lithuania.

Ieškau Juozo Blazgio ir Antano 
Kudlausko. Meldžiu atsišaukti 
visų giminių ir pažįstamų. Adre
sas : Juozas Plaušinaitis, 8-to pėst. 
K. K. Vaidoto pulkas 2-ras bata
lionas, II kulkosvaidžių k-dos. 
Lithuania.

Ieškau brolio Adomo Stančiko. 
Prašau rašyti ir kitų mane žinan
čių ar pažįstančių. Adresas: An
tanas Stančikas, 5-to pėst. D. L. 
K. Keistučio pulkas, 1 bat., 1 kp. 
1 būrys. Lithuania.

Ieškau brolių Pranciškaus ir 
Antano Žebrauskų. Antanas gy
veno New Yorke. Aš esu Elzbie
ta, jų sesuo. Liudvika Eigirdie- 
nė ieško vyro Kazimiero. Gyve
no So. Bostone. Dabar ji gyvena 
Tryškiuose, Šiaulių apskr. Daug 
naujienų turime. Adresas: Juo
zas Girdvainis, Tryškių m., Viek
šnių gt., Šiaulių ap. Lithuania.

Ieškau Juozo Moročko iš Pane
vėžio miesto. Nuo vokiečių užė
mimo Lietuvos nieko apie jį ne
žinau. Gal kam teko apie jį iš
girsti. Žinančių meldžiu rašyti 
šiuo adresu: Antanina Moročkai- 
tė, Eitos gt. No. 1, Panevėžys. 
Lithuania. •

Ieškau giminių ir pažįstamų A- 
merikoje. Aš tarnavau Lietuvos 
kariuomenėje liuosnoriu. Po me
tų dėl nesveikatos buvau paliuo- 
suotas. Gi mano tėviškė Daugai 
lenkų rankose. Tiesa mokytojau
ju, bet algos dar negavau ir sto
vi prieš mane bado šmėkla. Gel
bėkite. Adresas: Mokyt. JT. Gu
daitis, Butkiškėje, MdfiDBs vaL, 
Vilkijos pašt. Lithuania

Ieškau giminių ir pažįstamų A- 
merikoje. Prašau rašyti, kas tik 
nori susirašinėti su manimi. Adr. 
J. Irutis, Utena, Pažtoe gt 4. 
T.rthriTrta
r -

Ieškau giminių ir pažįstamų A- 
merike. Ieškau ypač Vinco Kad- 
zevičiaus su žmonaUršule. Rašy
kite adresu: Aleksandra Balčiū
nas, 1-mas pešt D. L. K. Gedimi
no pulkas, 3-čia kuopa. Lithuania

Ieškau Petro ir Kasto Ado- 
mauskų ir Magdelenos Adomaus- 
kaitos. Prašau atsiliepti kitų gi
minių ir pažįstamų Amerikoje. 
Esu kilęs iš Žebrokų kaimo, Mo
sėdžio valsčiaus. Kartu atsišau
kiu, kaipo kareivis, į visus lietu
vius ir lietuvaites susirašinėti su 
manimi. Atrašysiu jums. Kazys 
Adomauskas, 1-mo pėst. D. L. K. 
Gedimino pulko 8 kūpa. Lithua
nia.

Paieškau brolio Juozapas Char- 
now, gyvenančio Lietuvoje, Kau
no rėd., Panevėžio aps., Rozalino 
valsčiaus, Smilgių par., Tarvydų 
kaimo ar vienkiemio. Aš leidžiau 
kelius laiškus registruotus ir pa
prastus ir laikraščių iš Amerikos, 
o atsakymo jokio negavau. Neži
nau ar dar gyvas ir kur gyvena. 
Tai-gi prašau jo paties arba kas 
kitas pranešti man šiuo adresu:

Stanislovas Charnow,
Box 63, Walingford, Conn.

Paieškau Marijonos Jusčienės 
(po tėvais Marčiulioniukės). Pra
šau kogreičiausia parvažiuoti ir 
bus viskas dovanota, nes paskui 
nebus tos progos. Kaip parva
žiuosi galėsime išsikraustyti kur 
tik norėsime. Tavo tėvas

Nikodepjas Jusčius, 
3524 Union Avė., Chicago, UI.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičiui)

Nao7Mlvataca 
MW BOADWAYOk. 8T «O. BO8TOM.
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GERESNIU

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

I N Q U I R E R
Ofisas 4 Gatės St

TėL S. B. 720
| Tinkamiausis laikraštis 

So. Bostone
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Savininkas !
&0V acuup. v »«n ! '

South Boston, Mus.
Tel. S. Boston 21014 ir 21013 • i 

i:

■
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarą. Tai vienatinė lietuviška 
aptieks Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prlsląslu per ex- 
presą.

K. 8IDLAUSKAS,
Aptiekoriug ir !_________

226 Broadway, kamp. C St-

|Egzaminacija DYKAI
L SERGANČIŲ ŽMONIŲ.

▲r nenusibodo sirgti ir leisti pinigas ant visokią vaistą? Jei nu
sibodo, ateikite ai liegaaminuoslu dykai ir pasakysiu kaip ai galiu 
jums padėti. Ai turiu suvirš 28 metas praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiikią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes ai ypatlikailiegsaminuoju jus 
kiekvieną sykį Ai vartoju santlpiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronliką ligą. Kada reikalinga lšeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Ai visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

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

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne-

DE1

Slapumą Ir tt savo labo-

I

TeL So. Boston 2488

DU. J. G. LANDŽIUS 
ir 
i!

i!
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vyrą, moterą ir vaiką. • >
Egzaminuoja kraują, spjaudalus, >

-. _......... e
ratorijoj. < h

Suteikia patarimus laiškais kitur J
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SEYMOUR
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas.
Gydo aštrias Ir chroniškas ligas

gyvenantiems.
Adresas:

B’way, So. Boston, Mass.
(KAMBARIO No. 1) 

(LDS. Name. Kamp. E ir B’way) 
VALANDOS:

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

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

Priėmimo vai.: |zį° JaLvag£ 
Po pietą pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Alį Broadway, So. Boston, Mass.

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

15 Annapolis St., Dorcbester, Mass. 
Columbia 9159 j.

DR. F. MATULAITIS
Oydo visokias Ugas Piskiria aMnists

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

Worcester, Mass.UssaKaeasą

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPEB

(Dr. tf. F. Zaspursstfiss) 
625 Broadma?, Bo. Boston, Mass.

TO. 8o. Boston, 27 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

1:80—« ir 6:30-9 P. M.
Nedillomis 1 ■ 8 P. M.

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be ekausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau 
jų ižradbnų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. RMLLT

(69 Broadway, 8. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos Nedaliomis
Vito 9 tol ryta mo 10 tol ryta 
fiH 8 vai. vakare OU 4 vai voko.

T«l. 8o. BMtoe 270
DR. JOHN NacDONNELL, N. D.

Geitae MuUaUsti ir UstnviuM 
Ofiso valandos:

Ryt tia iki 9 vai.
Po pietą 1 iki S 
vakarais 6 iki 9 

586 Broadway, So. Boston,

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BmdSL,PH^elphia,Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda* 

Ntia» rito iki S po pieta 
Vakarais, Kotvorąo nuo8iki9P.M.

Niiižsafa iU4v.BHto. •

BeU Pbona DicktaMB Mfi M.
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' ; žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmą, sdatieą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mų, žalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbų! Neatidėk!

Jeigu' ikišlol niekas negelbėjo, ateik 
kaL Tamsta sataup|si laiką, pinigas ir 
ai negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
rlausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos | 
doa plečiasi Ir niekados 'paflos nepranyksta, 
valandos, nes gali trati pervėlu. Egzaminavimas dykai 1

DAKTARAS MORONEY
878 WASBIN<JTON St, (arti Boylston 8t) BOSTON, MA88.
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ai suteiksiu patarimus dy- 
panalklnsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

niekados nestovi, bet vlsa- 
Nelauklte vienuoliktos
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gausite

5 vyrą
5 vyrą

UŽSISAKYKITE.
Kadangi daug važiuoja | Lietuvą 

ir sunku yra gauti vietų ant laivą, 
tai mes Išanksto užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar 
vietų ant šių laivų: 
LIEPOS 3 d. “Adriatlc" dėl 
LIEPOS 17 d. “Lapland” dėl
RUGPJ. 14 d. “Mongolia” dėl 10 vyrų 
RUGPJ. 14 d. “Imperator” dėl 10 vyrų 
RŪGS. 1 d. “Royal George" dėl 5 vyr/

Tie vis plaukia | Hamburgą. Norin
tieji važiuoti per Franciją gali gauti 
vietos blle kada.

Siųsdami užsakymus prialąskite ant 
rankos $20.00.

Ltefuvtų Prekybos 
Bendrovė, '




