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• JUOZAPO DARBI
NINKU SĄ-GOS.

■ Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo "žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gart) šiandien iš Kau- 
on nuo “Elta” sekančius 
kablegramus:

Litini ania,
Washington.

“Naujo Kabineto Sąsta
tas: Dr. Kazys Grinius, So
cialistas Liaudininkas Pir
mininkas Juozas Puryckis, 
Krikščionis Demokratas, 
Užsienio Ministeris; Rapo
las Skipitis, Santarietis,tVi- 
daus Ministeris: Pulk. Leit. 
Žukas, Soc. Liaud. Krašto 
Apsaugos; Karoblis (?) Ne
partinis, Teisingumo; Gal
vanauskas, Nepartinis, Fi
nansų, Prekybos ir Pramo
nės Ministeris ir Susisieki
mo Ministerijos Vaduotojas 

: (?) — Kazys Bizauskas, 
Krikš. Demokratas, Švieti
mo; Agronomas Aleksa, Ne- 

i partinis, Žemės, Ūkio ir 
■Valstybės Turtų; Dr. Solo- 

| veičikas,. Žvdu reikalams,” ’ i

Į SUSIDARĖ MINISTE- 
RIŲ KABINETAS.

Vokietijoj pagalios susi- 
I darė ministerių kabinetas. 
I Per dvi savaiti ėjo partiji- 
I nes derybos. Socijalistinės 
■ partijos jin neineina, nors 
I jų yra'didžiuma Reichstage. 
I Ministerių pirmininku(kąn- 
I clieriu) yra Fehrenbach, 
I Reichstago vedėjas. Jis y- 
I ra katalikų vadas.

be portfelio — Siemaška, 
Gudų reikalam, be portfe
lio. Kaune ketvirtą kart 
buvo didelis gaisras. Sunai
kinęs labai daug namų.

Tą pačią dieną gautas se
kantis- antras kablegramas: 
Litliuania,

TVashington.
“Smulkesnės žinios apie 

gaisrą: Sudegė tarp 150 iki 
200 namų tarpe Katedros, 
Benediktinų bažnyčios ir 
Vilijos. Nuostoliai siekia 
keletą milijonų.

Generalis štabas organi
zuoja padegėliam greitą pa- 
gelbą kur jie galės gyventi. 
Gaisre daugiausiai darbavo
si kareiviai.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

(Su nežymiais papildy
mais šis oficialis pranešimas 
patvirtina Romano kableg- 
ramą, kuri buvo pereitame 
“Darbininko” numeryje).

KRAUJO PRALIEJI
MAS, KARO STO

VIS.
Waterbury, Ct. — birže

lio 21.—Įvyko' atkaklus mū
šis tarp streikininkų ir po
licijos. Italas streikininkas 
Liberto Rizo buvo užmuštas, 
o du policistai mirtinai su
žeisti.

Auditorium’e buvo įvykę 
prakalbos ir iš salės streiki
ninkai maršavo padaryti 
demonstraciją prieš“' Scovdll 
dirbtuves. Atsirado policis- 
tų. Į juos pasipylė akme
naičiai, plytgaliai, grumstai. 
[Riaušių signalas buvo duo
btas ir daugiau policijos at- 
[vyko. Tuomet iš streikinin
kų pusės šūviai pasigirdo. 
Raitas policistas Bengin pa
šautas nuvirto nuo arklio. 
Paskui policistas Leroy ga
vo kulką pilvam Buvo pie
tų laikas ir daug buvo paša
liečių. Jei ne pašaliečiai, tai 
kaip sako kap. Lydąs būtų 
arbavęs į streikininkus iš 
kulkosvydžių. Paskui atvy
ko kareivių ir minia išsi
skirstė.

Conn. valstijos gub. Hol- 
comb paskelbė Waterburvj 
karo stovį.

Waterbury, Ct, — Luigi 
Scalmana, prez. New Eng- 
land Workers’ Association 
K- eibė, jog vedusieji strei- kals

^TĖMYKITE.

Sekančiame^ “Darbinin
ko” numeryje bus daug ži
nių apie tai, kas padaryta 
Lietuvoje už surinktas au
kas į Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Draugiją. 
Tenai bus sudėta visokie do
kumentai, gauti iš Kauno. 
Dokumentai rodo kiek ir 
kam išleista aukos ir kaip 
jos ten reikalingos.

To numerio bus atspausta 
extra ir pasiųsta Rėmėjų 
Draugijos skyriams. Lai 
skyriai pasirūpina išplatin- 
tinti, imant po*5c. už ekz. 
ir pinigus taip surinktus 
reikia priskirti prie aukų. 
Kadangi skyrių yra 108, tai 
per visus susidarys žymi su
ma, jei • skyriai pasistengs 
visus gautus “Darbininko” 
numerius išplatinti. Todėl 
pasistengkite.
ATSINAUJINA ABLA- 

VOS.
Suv. Valstijų vyriausybė 

per Justicijos Departmentą 
atnaujino ablavas prieš rau
donuosius, radikalus, anar
chistus ir k. Įsakymai iš
leisti stropiai tėmyti veiki
mą tų, kurie užsiima agita
cija ir propaganda raudo
nojo mokslo, nors jie pačia
me veikime ir nedalyvautų.

Sabotažo arba opozicijos 
organizuotai valdžiai skelbi
mas yra Užtektinas prasikal
timas, kad užsitraukti baus
mę. Ypač čia taikoma prieš 
svetimtaučius. Svetimtau
čiai skleidžiantys raštus, 
kur kurstoma prieš organi
zuotą valdžią, gali būti de
portuojami. . - '

Buą tyrinėjami raudonų
jų finansiniai šaltiniai. Kas 
tik aukaus arba skolins pi
nigus arba pirks kokiui 
nors raudonųjų bonus prasl-

1920 m. gegužės 17 d. Steigia
mojo Seimo posėdžio dienotvar
kė: 1) Prezidiumo rinkimų tęsi
nys; 2) St. Seimo Statuto projek
to svarstymas; 3) Laikinosios 
Konstitucijos projekto svarsty
mas.

Antras St. Seimo posėdis pra
sideda 10 vai. ryte. Kyla ginčai 
dėl dienotvarkės. Soc. demokra
tai siūlo dienotvarkę pakeisti, sta
tant pirmon eilėn amnestijos Įsta
tymo svarstymą. Pasiūlymas at-; 
mestas. Dienotvarkė papildoma i 
amnestijos Įstatymo sutvarkymS į 
klausiniu, pastatytu į galą.

Iš eilės eina rinkiniai prezidiu
mo narių. Priimtas kr. demokra
tų bloko pasiūlymas rinkti penkis 
prezidiumo narius (jų tarpe bus 
Seimo Prezidentas), duodant 
jiems sprendžiamąjį balsą ir du 
nariu — sekretorių patariamuo
ju balsu. Slaptuoju balsavimu 
pirmuoju vicc-pirminiiiku išrink
tas d-ras Staugaitis (s. 1. d.), ant
ruoju vice-pirniiniiiku — kun. J. 
Staugaitis (kr. d.), antruoju sek
retorium išrinkta P. Radziavieius 
(kr. dera.), o patariamais balsais 
sekretoriai — Cirtautas (s. d.) ir 
Fridmanas (žydas).

Rinkimams pasibaigus ir Seimo 
prezidiumui galutinai susikons- 
truavus, kad pagreitinus amnes
tijos klausimo išrišimą, M. Krupa
vičius siūlo — kr. dem. bloko var
du tuojaus padaryti pertrauką ir 
posėdį tęsti 7 vai. vak. Tuo gi lai
ku frakcijos galėsią susižinoti ir 
susitarti dėl sekančių iš eiles die
notvarkės punktų. Bloko nuomo
ne, jau parengtieji St. Seimo Sta
tuto ir Laikinosios Konstitucijos 
projaktai turi būti tuojaus be 
skaitymo perduoti komisijų svar
stymui, kad galutinai nudildžius 
šiurkštumus ir kad kiek galint la
biau sutariamai Seime juos priim
ti.

Venclauskis (s. d.) stebisi, kad 
kr. demokratams ūmai parūpo 
amnestijos klausimas, nors tai
sant dienotvarkę jie buvo prie
šingi s. dem. siūlymui.

Krupavičius (kr. d.) atsako, 
jog p. Venslauskiui, kaipo juris
tui reikti} žinoti, jog dar nesusi
tvarkęs įstatymdavystės organas 
įstatymų negali leisti. Tuo tarpu 
s. dem. siūlė leisti Įstatymą dar 
tada, kaip Seimas neturėjo net ga
lutinai sutvarkyto prezidiumo. 
Seimo Prezidentas A. Stulginskis 
stato kr. dem. bloko pasiūlymą 
balsavimui. Pasiūlymas priimtas. 
Skelbiama pertrauka iki 7 vai. 
vakaro.

(Antrojo posėdžio baiga)
Gegužės 17 d. 7 vai. vak. Sei

mo posėdis tęsiamas. Eina paei
liui dienotvarkėj pažymėti punk
tai. Kr.-dem. ir liaudim blokai 
sutariamai siūlo nesvarstyt S’tatu- 
to ir laikinosios konstitucijos pro
jektų o perduoti juos galutinam 
redagavimui atatinkamoms komi
sijoms. Renkamos komisijos, 
kiekviena iš 7 narių. Į statuto 
komisiją išrinkti nuo kr.-dem. J. 
Staugaitis, Čarneckis ir Bičiūnas; 
nuo liaudininkų — dr. Lašas ir 
Mitulis, nuo s.-d. Požėla ir nuo 
žydų minist. Soloveičikas. Kon
stitucijos komisija išrinkta tokio-, 
pat proporcijoj. Pabaigus komi
sijų rinkimus nutarta pavesti 
prezidiumu atsakyti į pasveikini
mus atsiųstus St. Seimui. Toliau 
seka amnestijos Įstatymo klausi
mas. Požėla (buvęs Kapsuko ko
misaras) reikalauja, kad amnes- 

t tija būtų duota visiems nekal
tiems ir kaltiems, kurie yra nusi
kaltę prieš ypatinguosius krašto 
aDsaucos istatvmus, prieš tikčii-

kėja iš jo kalbos jog tos amnes
tijos laukia daugiausia^ tie, kurie 
kovojo už laisvę ir t 
kurie griovė 
pamatus.

Kun. Dogelis savo vardu nusis
kundžia, prašydamas, kad Seimo 
atstovai netikėtų Požėlos žo
džiams, nes toji partiją i bolševi
kų) kuriai jis nesenai Į-priklausė 
jį patį dar nesenai — galėjimuos 
kankino ir kitus dar tebekankina" 
neteikdama niekam jol^ų amnes
tijų-

D-i^s Grynis (s. i. d.) pataria 
nedalyti Seime mitingo ir siūlo 
patieątą įstatymo projektą per
duoti tam tyčia išrinktai komisi
jai*

J. Staugaitis (kr.-dem.) nurodo 
į tai, jog negalima priimti įstaty
mų ankščiau, negu bus priimtas 
St. Seimo statutas, nes be to ne
žinia, kokioj tvarkoj Įstatymai 
seime turi būti priimami M. Kru
pavičius (kr.-d.) stebisi, kad Po
žėla savo amnestijos siūlymu ne
aplenkia netik bolševikų agentų, 
bet užutaria net “P. O. W.” ir vi
sus tuos, kurie yra nusižengę, kai
po nuožmūs šalies išdavikai, ku
rie šaudė iš pasalų Į mūsų karei
vius, kurie pjaustė telegrafų 
stulpus ir ardė geležinkelius.

Kr. dem. Tumėnas bloko vardu
siūlo baigti ginčus ir pereiti prie biro lietuvių kultūrinei ir 
komisijos rinkimų. Prieš rink
siant komisiją Grajauskas (len
kas) pareiškia, jog lenkų frakci
ja taip-pat nori turėti komisijoj 
savo atstovą, nes kalėjimuose sėdi 
daug nusikaltėlių lenkų. Daugu
ma balsų nutarta rinkti komisiją. 
Komisija renkama tokiazpat pro
porcija, bet apart to duodama vie
na vieta lenkams. Dienotvarkei 
išsisėmus nepaprastam praneši
mui ima balsą M. Krupavičius 
(kr. d.), kuris nupasakoja istori
ją žiauraus plakimo mūsų žmo
nių — valstiečių Raudonės vals
čiuje, Raseinių apskrities. Vie
tos komendantas kar. Štencelis 
plakė ir kankino drauge su ka
reiviais ir milieijonieriais vietos 
žmones už tai, kad jie nuženkli
no buvusį, rubežių savo žemės, ku
ri 35 metų prieš tai buvo to dva- 
,ro pagrobta. M. Krupavičiaus žo
džiai ir pačių žmonių surašytojo 
prašymo skaitymas padarė dide
lio įspūdžio. :

Požėla (s. d.) ir Lekeckas (rev. 
liaud.) siūlo ne tik nagrinėjimui 
šio atsitikimo, bet eilei kitų pa
našių, kurie kada nors yra buvę, 
išrinkti tam tikrą komisiją netei
sėtiems valdininkų darbams ištir
ti Pasiūlymas priimamas. Į ko
misiją renkami 7 nariai nustaty
toj proporcijoj.. Posėdis baigia
mas 9 vai. vakaro. Sekantis po
sėdis geguž. 18 d. 6 v. vakare.

Antrojo posėdžio pradžioje se
kretorius skaito pasveikinimus: 
1) Latvių Steigiamojo Seimo — 
pasirašyta Čakštės, 2) mūsų tai
kos delegacijos Maskvoje, 3) Laf- 
vią Ministerių Kabineto pirminin
ko Ulmaliio ir užs. reik. min. Me- 
jerovičius, 4) Estų karo atstovo 
įeit. Smito, 5) Latvių rašytojo 
Rainio, ,6) Lietuvių Vilniaus ap
skričio gyventojų ir 7) Mažosios 
Lietuvos Tautos Tarybos vardu— 
Braks ir Stikliorius. Pasveikini
mai sutinkami delnų plojimu.

f (Kauno ‘ ‘ Laisvė ’ ’)

aip-pat tie, 
Lietuvos j valstybės

Retai būna žinelių, 
tolimojo saulėtekio 
lietuviu gvvenima.

i

apie 
šalies 
Tiesa 

ten lietuviij yra šiek tiek, a-
pie juos reikėtų šį beitą pa
rašyti, vienok pasigirti ne
galima niekuom,—vien var
gas, skurdas ir begalinis il
gėsis tėvynės — tąi siūlas, 
kuris tęsiasi ištisai, vietos 
lietuvio, nors gal laikinai 
užklydusio gyvenime.

Sibiro lietuviai nuo senai 
ėmė ieškoti būdo apsivieny- 
jimui, nes spyrė juos tai — 
atidalinimas nuo pačios Ru
sijos lietuvių esant Uralo 
frontui.

1918 metais buvo pirmas 
Sibiro lietuvių, atstovų su 
si važia vima s N ovo-N ikola - 
jevske. Atstovų buvo ten 
labai mažai, iš artimųjų ko
lonijų Tame suvažiavime, 
vis-gi padėta pamatas apsi- 
vienyjimui visų Sibiro lie
tuvių : įsteigta Centralis 
Lietuvių Biuras, kurio svar
biausia užduotim turėjo bū
ti, — suvienysimas visų Si-

NESISEKA.
St. Paul, Minn. — Kon- 

gresmanas Volstead, kurs 
sustatė prohibieijos bilių 
pralaimėjo primary rinki
muose. Daugiau už jį bai-

medžiaginei savitarpinei pa- 
gelbai — o svarbiausia — 
suradimui kelių ir lėšų 
tremtiniam tėvynėn grąžin
ti.

Biuras darbavosi labai 
sunkiose aplinkybėse. Netu
rėjo žymios paramos iš kolo
nijų,^ nes susinešimas buvo 
be galo sunkus.

1919 m. sausio mėnesyje 
Centralio Biuro iniciatyva 
buvo šaukiamas antras Sibi
ro lietuvių suvažiavimas Ir
kutske. Susivažiavimas 
šiaip taip. įvyko- Ten buvo 
svarstoma politinis Lietu
vos padėjimas. Tuo tikslu 
tftivo susivažiavimo išdirbta 
tam tikra deklaracija į visas 
tautas, kur nurodant trum
pai Lietuvos padėjimą ir jos 
žmonių troškimus — reika
lauta, kad Taikos Konferen
cijoj Versaliuje, būtų pri
pažinta Lietuvos valstybės 
•nepriklausomybė ir konfe
rencijoj turėtų vietos ir nuo 
Lietuvos atstovai. Toliau:— 
svarstyti opiausis dienos 
klausimas — grąžinimas pi
liečių tėvynėn. Buvo ieško
ta būdo surasti kelius ir lė
šas tremtiniams grąžinti. 
Mat tuo laiku, buvo kaip tik 
įsigalėjus kova Kolčako vy
riausybės su Tarybų Rusi
jos.-Buvo nurodoma kreip
ties prie brolių amerikiečių, 
kad jie parūpintų laivą ir 
keliauti per Vladivostoką. 
Kiti išrado geriau laukti 
karo pabaigos. Bet toji pa
baiga, kaip matome ir lyg 
šiandien nėra įvykus. To
liaus suvaži virpąs perrinko 
išnaujo Biurą ir išsiskirstė.

Biuras po antrojo susiva
žiavimo, ir-gi nedaug genes
nėse sąlygose atsirado. Su
sinešimas su kolonijomis 
buvo taip pat sunkus, vie-

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomia 
Metama $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

savo laikraštį vardu “Sibiro 
Lietuvių Žinios”, kuris ro
dos išėjo nuo pirmo lyg 8 
numerio ir sustojo, nes pri
trūko poperio. Tuom laiku

ant vietos, ką įgalioti, kuris 
galėtų Lietuvos vyriausy- 

į bes vardu rūpinties ir ginti 
teises Lietuvos piliečių, ku
riems grėsė pavojus beveik 
kiekvieną dieną ir valandą. 
Vienok vis-gi negalime per- 

jdaug kaltinti Lietuvos vy-
Biuro Įgaliotas, su pagalba riausybės, kad ji taip mažai
Harbino lietuvių kolonijos rūpinosi Sibiro lietuviais, 

užpirko "V ladivostoke po- nes jį labiau buvo užimta 
peros ir gabeno į Tomską. laisvės gynimo rei

kalu, nes kiekviena valanda 
Lietuvos priešai kesinos ant 
jos gyvybės;

Paskutinių dienų atsitiki
mai iš priežasties japonų į- 
sikarščiavimų — atskėlė be
veik visai Chabarovsko lie
tuvių koloniją, su kuria kol 
kas nėra susinėsimo. Vie
nas atvykęs iš ten, pasako
jo, kad padėjimas baisus. 
Beveik badauti priseina, ne- 
kurie likę be pastogės ir tur
to. Vladivostoke padėji
mas sunkus. Rusų pinigai 
nebeturi jokios vertės. Pro
duktų beveik nėra mieste. 
Su pagelba vietos Komite
to iškeliavę keliolika lietu
vių į Lietuvą laivais. Da
roma pastangos ir daugiau 
kaip norint išgabenti į tėvy
nę. Keli lietuviai išvažiuo
ja su latvių kariuomene iš 
Vladivostoko.

Harbine lietuvių padėji
mas kiek vienodesnis. Čia 
didelių sumišimų nėra ne- 
kuomet buvę — išskyrus 
gelžkelio streikus. Mat ki
nų teritorija. Nuo piniginio 
krizio daug vienok priseina 
nukentėti, bet dabar jau pe
reinama visai ant kinų va
liutos. Rusų pinigai greitai 
čionai nustos vaikščioję. Y- 
ra dvi organizacijos: — kul-» 
tūrinė apšvietos draugija 
vardu “Aušrą”, gyvuojanti 
nuo 1911 metų su nekurio- 
mis apmirimo pertraukomis 
ir nuo pradžios 1918 metų 
Lietuvių Komitetas, piliečių 
teisėms ginti. Vargas, kad 
pas mus nėra nei vieno, taip 
sakant, tikro inteligento. 
Kurie šiek tiek dirbti gali — 
mažai jų ir jie patys užvers
ti darbu. Vietos Komitetas 
nesenai per Londono Lietu
vos pasiuntinį Al. Tiškų pa
siuntė telegramą Lietuvos 
vyriausybei prašant atsiųsti 
savo įgaliotinį, o .laikinai į- 
galioti Vladivostoko L. Ko
miteto pirmininką Juozą 
Vaitiekaitį. Kol atsakymą 
sulauks Komitetas vis-gi nu- 
Lietuvių Komitetas, piliečių 
duoti lietuviams lietuviškus 
pasus. Tuos pasus ant vie
tos vizuoja Anglų, Francū- 
zų ir Japonų konsulai. Ame
rikos atsisakė, tik patarė 
kreiptiės į savo Lietuvos mi
siją Amerikoje, kad išreika
lautų nuo Suv. Valstijų 
valdžios leidimą tranzitu 
(per) vizavimo teisę lietu
viškų pasų.

Lauksime, labiausia svar
bių nurodymų iš Lietuvos.

Tai tiek šiam sykiui.
Filo de patrujo.

rūpinosi Sibiro lietuviais,

Vienok, kaip jis pristatė po- 
perą, ir ar teko jąją toliau 
naudoties laikraštėlio leidi
me, — neteko patirti, nes 
Kolčako armija be atodairos 
traukėsi atgal ir didelis su
mišimas Tomsko rajonu bu
vo.

Antrame Sibiro lietuvių 
susivažiavime, buvo dar 
svarstoma kariuomenės or
ganizavimo klausimas. Bet 
atmesta — nes tikėtasi grei
to Lietuvos neprigulmybes 
pripažinimo, dėlei ko nebu
vo reikalo bijoti kolčakinių 
mobilizacijos. Vienok atsi
tiko kitaip. Lietuvos lais
vės pripažinti sąjunginin
kai nesiskubino — o čia Si
bire reakcionierių bangos 
siautė: — mobilizavo ir va
rė frontan lietuvius, kas ir 
pl'ivertė daugelį bėgti pas 
lenkus. Liepos mėnesyj, 
kaip žinome 1919 m. buvo i- 
steigtas prie lenkų armijos 
pirmas lietuvių batalijonas.

Kolei Tarybų armija ne
pasiekė Tomsko rajono — 
lietuvių batalionas buvo ra
mybėje, bet kuomet frontas 
buvo čia pat,- tai lenkų ko
manduoto j ai nusprendė
kaip galima palaikyti bėx 
gančią rusų-kolčakinių ar
miją. Ir vieną dieną įsakė 
liet, batalijonui rengtis ar- 
jergardo pareigas atlikti. 
Lietuviai kareiviai išanks
to naktyj susitarė, suėmė sa
vo karininkus, pasikinkė ir 
pabalnojo arklius, kurių tu
rėjo nemažą skaitlių, susi
krovė visas šeimynas (daug 
kareivių buvo vedusių) ir iš
jojo su visa manta, ant sto
ties palikdami vien tuščius 
vagonus, patraukė bolševi
kų armijos linkui. Lenkai 
patėmiję, kad lietuviai ren
giasi pasiduoti — atidengė 
ugnį į lietuvius 
sakydami persidangino prie
šininko pusėn.'

Šis atsitikimas taip suer
zino lenkus, kad jie lietuvių 
batalijoną negali ramiai pri
siminti, ir keikia, kaip iš
mano.

Tarybų armijai Užėmus 
iki pat Čitos, Rytų Sibiro 
lietuviai galutinai liko at
skirti nuo Centralio Biuro. 
Reikėjo jau savotiškai rū- 
pinties tautiečių likimu. Su
sinešimas buvo vien trijų 
Ryti} kolonijų: Harbino, 
Vladivostoko, Chabarovsko 
ir dar iš dalies su Čita. Im
ta kalbėties, kaip elgtięs to
liau, kas turi ant vietos lie
tuvius atstovauti. Nežiūrint, 
kad daug sykių buvo kreipi 
tąsi į Lietuvos vyriausybę

1 . • J • A 1 1 .

šie gi at-

• V •



Žemes klausymas.

“Entered as second-class matter Sept. 
22, 1915 at tlie post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879”
“Acceptance for mailling at special rate 
ef postage provided for in Section 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July 
12, 1918”.
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Susirinkus Lietuvos stei
giamajam arba kuriamajam 
seimui tarp daugelio dideles 
svarbos dalykų, vienu svar
biausių ir kebliausiu, o gali
ma net ir tai pridėti, kad o- 
piausiu bus ne kas kitas, 
kaip tik vien žemės klausi
mas.

Jisai yra taip keblus taip 
painus ir taip nepriruoštas, 
kad jo išrišimui yra tik du 
būdai. Arba palikt viską po . 
senovei: apkarpyt didžiųjų 
dvarų žemės plotus parduo
dant tuos sklypus tiems ku- , 
rie to nori ir turi už ką pirk
ti, tai yra paskelbti žemės 
ūkio augščiausią normą ir 
kas tik daugiaus tos normos 
žemės turi, atimti vardan vi
suomenės gerovės ir išdalin
ti jos norintiems o neturin
tiems, tai vienas būdas.

Antrasai būdas — tai šo- 
eijalistų peršamoji žemės 
socializacija.

Trečio išėjimo nėra.
Jeigu soeializacijos teori

ją priimti už gyvenime įvy
kinamą faktą, tai Lietuvoje 
dar jam dirva nėra užtekti
nai pribrendusi. Dar tokios 
reformos pervedimas per
daug skaudžiai atsieitų lie
tuviams, ir vietoje išgydyti 
Lietuvos ūkio ir žemdirbiij 
reikalus jiems padarytume 
netikusią operaciją ką tai 
panašaus į kriminalį abortą 
if tasai ūkis ilgam laikui 
gautų džiovą o visa šalis ir 
tauta skurstų ir sustų.

Žinoma, socijalistai gali 
sakyt, kad socijalizmas grei
tai Lietuvoje rojų pagamin
tų, bet kas-gi sveiku protu 
tam įtikės. Juk net jie pa
tįs skelbia, kad Rusuose tik 
dėlto išsivystė vietoje • ro
jaus pragaras, vietoje ger
būvio skurdas, kad Rusų ša
lis dar nebuvusi prie socia- 
lizavimo pribrendusi. Gal 
tame ir yra bent dalis tei
sybės. Bet jei taip būtų, 
tuomet ir Lietuva kaip tik 
tokiame prie socializavimo 
pribrendimo laipsnyje yra 
ir soeializacijos pravedimas 
duotų tokias pat pasekmes 
kaip kad Rusuose davė, tai 
yra, ašaras, kraujo upelius, 
badą ir anot Lenino išsireiš
kimo “brudą”.

Todėl žemės klausimą ri
šant, nors žemės socializavi- 
mas yra lietuvių socialistų 
peršamas kaipo dalis jų te
orijos ir siekių, bet mes jį 
palikime svarstyt vien teo
retikams, gyvenime jis, bent 
dabar, yra nepraktiškas ir 
neinvvkinamas.

Lietuvos krikščionių de
mokratų žemės klausime nu
sistatymas yra praktiškes- 
nis ir užtektinai radikalis

griežtak. 
savybėn 
apdirba.- Sumažinti dvarui 10-20-30 dešimtinių ūkis Į 
plotus”. ■ duos užtektinai tiek pelno

Su tuo kiekvienas prak- kad bus aprūpinti ir mate- 
tiškas žmogus sutiks, tik bus rialiai ir dvasiniai reikalai 

-----a_a šeimynos ir užteks iškaš- 
čiams reikalingiems vaikų 
mokslui.

Dvarai.
Visus didž varius.‘suma

žinti iki 200-300 dešimtinių. 
Kas viršaus, išdalint beže
miams ir mažažemiams, bet 
dalyt ne staiga, tik laipsniš
kai į keletą metų. x

Pirmiausia duoti žemės 
Lietuvos kareiviams, toliaus 
tiems kurių tėvai ar bočiai 
tuose dvaruose ėjo baudžia
vas, ir rykštėmis plakami tą 
žemelę savo krauju aplais
tė ir nusipirko. Toliaus ku
mečiams, kurie tuose dva
ruose dirba ir dirbo.

Kareiviams-ir baudžiau
ninkų ainiams ir ordinarči- 
kams turėtų žemė būt duo
dama už dyką. O visiems 
kitiems už tam tikrą val
džios nustatytą palei žemės 
rūšies ir gerumo kainą. Ta 
mokestis turi būt sumokama 
į Valstybės iždą.

Dideliii dvarų ūkis nėra 
produktyvis. Atsiranda iš
imčių visur. Kartais atsi
randa baltas špokas ar žvir
blis, taip pat yra ir su dva
rais. Lietuvoje buvo skai
tomu pavyzdingiausiu iš di- 
džiausiii ūkių tai grafo Zu
bovo ūkis. Bet ar jis buvo 
produktyvis ? — ne. _ -

Gal jis ir nęšė savininkui 
pelno, <bet savininkas buvo 
išimtinose ekonominėse ap- 
inkybėse.

Kaipo rusų kilmės labai 
mažus mokesčius temokėda
vo už žemę. Turėjo didelį 
apyvartos kapitalą. Turėjo 
daug labai geros žemės, gi
rių, fabrikas. Buvo geogra
fiškai geriausioj vietoje: ša
limais geležinkeliij. ir dido
ko miesto.

Zubovo dvarus išdalinus 
porai šimtų ūkininkų be į- 
dėjimo mažiausio kapitalo 
pakiltų tos žemės produkci
ja dvigubai, o įdedant agro
nomijos mokslo ir kiek rei
kiant kapitalo, produkcija 
pakiltų mažiausia bent 10 
kartų.

Tai taip yra su pavyzdin
giausiu "Lietuvos dvarponio 
ūkių, o kaip būtii su tais, 
kurie skolose perskęndę, ku
rie gyvendami ant zkeletos4 
šimtų dešimtinių neturi duo
nos ir pavasariui atėjus eina 
pas šešmargį plecininką pa
siskolint sėklos ar pašaro, o 
tokių yra šimtai...

Ar tokius palaikyt nepra- 
.sižengimas prieš tėvynę, 
prieš visuomenės ūkio rei
kalavimo taisykles? Jie 
taip yra kaip tas gulintis 
ant šieno kupetos šuva, nei 
pats ėda, nei kitą neprilei
džia.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas yra Lietuvos šeiminin
kas ir tokius dalykus turės 
atitaisyti.

Visų gerovė turį būt pa
statyta pirmesnėje vietoje 
negu gerovė vienutės. Nau
dingiau žmogui nupjauti 
koja jei tas jo gyvybės už-

“Duot žemę nuo-1 ir paskui už mokslų valsty-Į 
- tiems, kurie ją I bei atitarnaut. i v

ginčų nustatyme. - normos Į 
kiek dešimtinių ar margų 
vienam ųkininkui skirti, ir 
už dalinimui paimtą žemę ar 
atmokėti ar ne? Jei atmo
kėti, tai'kokiais būdais ir 
kokioje tvarkoje. Čia bus 
karštų ginčų. \

Tie, kurie žemes praras, 
norės atlyginimo, o tie ku
rie gaus, norės gauti už dy
ką. Čia jau išsivystis tie
sioginė kova ir moralė pusė 
abiejų ne visai bus be nuo
dėmės.

Dalykus spręs didžiuma 
balsų. Būnant demokrati
jos šalininkais, turėsime 
tuomi nuosprendžiu būt už
ganėdintais nors jis ir ne vi
siškai išeitų idealis.

Kol dar dalykai nenu
spręsti, pasvarstykime apie 
kaip kuriuos Lietuvos že
mės ūkio dalykus.

Lietuvoje reikia geni sti
prių ūkių. . .

Kad Lietuvoje reikia ge
rų stiprių ūkių, tai kiekvie
nas pripažįsta, bet tą stip
rumą veik kiekvienas kitaip 
sau įsivaizdina. Vieni ma
no kad kelių šimtų margų ū- 
kis stiprus. Kiti mano kad 
didelių dvarų ūkis stiprus. 
Dar kiti mano kad 20-30 de
šimtinių ūkis stiprus ir tt.

Produktvviškiausias ūkis 
Lietuvoje yra 10 dešimti
nių.

Tokį ūkį apdirba pats ū- 
kininkas su savo šeimyna ir 
jeigu jis turi užtektinai 
mokslo, prityrimo ir kapita
lo tinkamam to ūkio vedi
mui, jei jisai naudojasi nau
jausiais ūkio apdirbimo į- 
rankiais, jisai turi ir duonos 
ir pinigų tiek kiek tik jam 
reikia pragyvenimui.

Tas pats matosi Žemaiti
joje, tas pats Suvalkijoje, 
tas pats ir Prūsų arba Ma
žojoje Lietuvoje, tas pats 
yra ir pačioj-e Vokietijoje. x

Mes lietuviai tik savo ūkį 
pastatykime ant tokio laips
niu kaip Vokietijos ūkis sto
vi, x o, turėsime Lietuvoje 
antrą Ameriką.

Pasaulio karas jau lietu
vius pamokino kaip ūkinin
kaut, tik reikia kad mūsų 
agronomai tą mokslą dar la
biau išplatintų ir ištobulin
tų.

Lietuvoje ant 3 dešimti
nių žemės gerai jas įžiūrint 
pragyventi gali šeimyna su
sidedanti iš 10 ypatų, o tu
rint 10-20-30 dešimtinių ga
li ir visiems savo vaikams 
duot mokslą, jei jie mokysis 
ne Petrapilėj, Varšavoj, 
Maskvoj, bet Lietuvos did
miesčiuose.

Tturie pasirodytų ypatin
gai gabiais bent kurioj mo
kslo šakoje kad juos apsi
mokėtų leisti į augščiausius 
mokslus — tai jie turėtų būt 
leidžiami ir užlaikomi iš 
tam tikrų valstybės lėšų, o 
paskui už tai valstybei ati
tarnauti. Tai geriausias ū- 
kininkų vaikų mokslo klau
simo išrišimas. Lenkų pri^ 
žodis sako: “Nei Paryžiuje 
nepadarys iš avižų ryžių”. 
Kurs nelabai tinka į aukš- 

ftuosius mokslus, jei turi no
rą ir turi iš ko, tegul moki
nasi savo lėšomis, bet gabes
nieji, visi turėtų būt leidžia
mi valdžios lėšomis kol už
baigtų mokslus ne vien 
ty u", e. bet ir

I
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DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
, GARDNER, MASS.

Šis miestelis yra apie 69 mylios 
nuo Bostono, puikioj kalnuotoj 
vietoj. Išdirbama čia įvairių kė
džių. Uždarbis pusėtinas. Nors 
lietuvių nemažas būrelis, bet rim
tesnių svečių maža kada užkliūna. 
Gal delei t®, kad gelžkelio stotis 
nepatogioj vietoj nuo miesčiuko.' 
Su rimtomis ir įspūdingomis pra
kalbomis buvo atsilankęs kun. Ja
kaitis iš Worcester, Mass. Tai 
dąr buvo žiemos laiku. Dabar ne
senai kun. Petraitis iš Paterson, 
N. J.

Birželio 6 d. atsilankė net 3 ko
ki tai organizatoriai lietuvių au- 
dėjij korporacijos — Kazlauskas, 
Rodavičia ir Kundrotas. Jų jų.su
manymas būtų geras, bet savo 
kalboje Kazlauskas karštai paėmė 
kritikuoti partijas ir tikėjimą. 
Baisiai dergė kunigus. Gerai, 
kad iš pat pradžios pasirodo ktfb 
esą. Tai ir mažai susipratę ka
talikai pamatys, jog tų “korpo- 
rantų” pirmas dalykas bedievy
bę skleisti. Jie matyt seka pėdo
mis kooperatyviški! krautuvių 
steigėjus, kurie kviezdavo Bago- 
eįų spyčiuoti. Ko-gi susilaukė tos 
krautuvės ? Bankroto.

16 d. birželio atlankė su pra
kalba M. A. Norkūnas, Lietuvnj 
Prekybos Bendrovės organizato
rius. Jisai kalbėjo apie 2 valan
das. Žmonės užsilaikė labai ra
miai, neišėjo nei vienas. Matyt 
įdomavo. Turinys kalbos geras, 
jokių politikoj nemaišė su ekono
miniais reikalais. Todėl M. A. 
Norkūno pasekmės buvo geros, 
nes net 2 žmonės pagelbėjo jam 
užrašinėti šėros.

M. A. Norkūnas plačiai ir nuo
dugniai išdėstė Bendrovės jau nu
veiktus darbus ir perskaitė kab- 
legramas prisiųstas iš Kauno sky
riaus veikimo. Iš to džiaugėsi su
sirinkusieji, kad Liet. Prekybos 
Bendrovė per tokį trumpą laiką 
taip daug naudos padarė. Tai-gi 
nedyvai, kad šėrų pardavimas bu
vo pasekmingas. .

Daugiau tokių kalbėtojų, ku
rie neerzina žmonių savo bedievy- 
bėmis, katalikų dergimais ir tt.

Gardnerio Žuvininkas.

WORCESTER, MASS.

I

L. D. S. REIKALAI.
gu darbu. Taip-gi ir pasekmės 
geros. Gegužio mėnesyj turėta 
gerokai pelno iš sjjrengto vakard 
ir kelta naujų narių prisirašė. Va
lio Worcesterio sąjungietės!

5 kp. narė.

ALRK. Mot. Sąj. 5 kp. turėjo 
susirinkimą 7 d. birželio. Paaiš
kėjo iš raportų, jog tapo paduo
ta gerb. kun. J. J. Jakaičiui laiš
kas ir $75.00 dėl Katalikų Mot. 
Dr-jos Kaune kurie bus šelpimui 
našlaičių.

Nutarta pirkti L. L. Paskolos 
boną už $50.00. Nutarta rengti 
pikniką. Išrinkta komisija prisi
rengti per vasarą prie rudenio 
veikimo.

Viršminėta kuopa gerai pasižy
mėjus savo veikimais ir labdarin-

A
SUVAŽIAVIMAS.

Ohio ir Mich. L. D. S. kuopų 
domai.

PHILADELPHIA, PA.

kurie

Pagirtini biznieriai.
• 4

Pas mus yra biznierių, 
uoliai prisideda prie tautinių dar
bų. Kur tik visuomeniškas dar
bas, tai jie ir padeda. Štai S/ Ž. 
(kodėl nepaduoti pilnos pavar
dės. Red.) uoliai darbuojasi dėl 
L. Laisvės Paskolos ir yra stoties 
kasierium. Graborius A. U. (tai 
Užumeckis. Red.) nekuomet neat
sako patarnavimo. Štai lankėsi 
gerb. kun. Mironas. Tai Užumec
kis nuvežė savo automobiliu į 
Chester, į Point Breeze ir į kitas 
vietas nereikalaudamas jokio at
lyginimo.

Tokius biznierius privalome 
remti.

K. Driža, T. F. sk.' rašt.

Šiuomi pranešam gerbiamoms 
kuopoms, kad LDS. kuopų Ohio 
ir Mich. apskričio valdyba yra 
nusprendusi tųrėtj to apskričio 
suvažiavimą 3 d. liepos subatoj 
Cleveland, Ohio..

Patartina atstovams pribūti iš 
vakaro, nes subatos ryte bus 9-tą 
valandą šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj Sąjungos šv. Mišios ir po 
Mišių prasidės sesijos. Reikia tą 
pačią dieną užbaigti. Kurie no
rėtumėt apsistoti pas lietuvius, tai 
važiuokit ant šių antrašų: V. 
Štaupas, 2120 St. Clair Avė.' ir 
K. Žilinskas 1556 E. 32 St. Vie
ta sesijoms yra Goodrich House, 
1420 E. 31 St

Ohio ir Mich. Apskr. Rast.

kp. įduoda per delegatus. Kurios 
kp. nesiųstų delegatų dėl kokios 
nors priežasties, tai malonės duot 
atsakymą delko nedalyvauja ir 
prisiųst raportus LDS. Conn. aps
kričio raštininkei, ' nes labai yra 
žingeidu sužinot visų kuopų stovį 
ypatingai tai apskričio valdybai.

LDS. Conn. apskr. rast.
B. Matulevičiukė.

L. D. S. NAMO BONŲ
REIK A T.F,

i

K

SCRANTON, PA.

PHILADELPHIA, PA.

Jau keturios savaitės, kai čia 
streikuoja laivių liuodotojai. Dau
giausia dirba negrai. Su jais špo
sų nekrėsi. Todėl neretai būna 
k/aujo praliejimo.- Kompanijos 
pradėjo skebus samdyti. Birže
lio 18 d. tris vežamus streiklau
žius pašovė.

Darbininkas.

NEW YORK CITY.

New Yorkiečiai ir New Yorkie- 
tės, atsiminkite, jog Liet. Pasko
los bonų platinimas’ netrukus 
baigsis. 0 mūsų kolonija dar to
li nuo išpirkimo už jai paskirtą 
sumą. Todėl sujuskime, neatsili- 
kime. Atsilikėliai vėliau ar ank
ščiau turės bėdos.

Stoties pirm. D. K.

Birželio 27 d. LDS. 34 kp. bus 
susirinkimas pobažnytinėje salė
je. Tai-gi gerbiamieji, malonėki
te ant šio kaipo pusmetinio susi
rinkimo atsilankyti, nes turime 
labai svarbių dalykų * aptarti ir 
kaip kurių narių yra\ užvilktos 
mėnesinės mokestys'. Taipos-gi da 
neužsimokėjo į Streikierių Fondą 
už praeitus metus, jau laikas už 
šiuos metus užsimokėti. Taip-gi 
rasime ir daugiau reikalingų da
lykų aptarti. Tai-gi gerbiamieji, 
nebūkime atsilikėliai, o ant šio 
susifinkimo 27 d. birželio tuojaus 
po sumai sueikite ir atsiveskite 
naujų narių.

J. Makštutis,

AMSTERDAM, N. Y.

rast.

HOMESTEAD, PA

Svarbus susirinkimas bus birže- 
io (June) 27 dieną 1920 m. viso 

Pittsbubgho apylinkės lietuviai 
tas esat pirkę lotus Newton Falls, 
Ohio meldžiame suvažiuoti ant 
mitingo 1 vai. po pietų 4-th St., 
Homestead, Pa. Lietuvių salėj. Ką 
žadėjo tie ponai duoti lietuviams 
2 lotu už $500.00 ir vieną lotą už 
$250.00, tai dabar jau nežada. Bet 
reikia tik sujusti ir gausime.

r Komitetas.

ANSONIA, CONN.

Koks skirtumas tarp Kiaulėno ir 
Montvydo, o “Sandaros” 

leidėjų.

su

alizuot.
Tas dvarponis, kurs ant 

keletoš šimtų dešimtinių ne
galėjo duonos užtekti nėra 
vertas būt tos žemės savinin
ku. Tegul užleidžia vietą 
kitiems o pats pasiieško to
kio darbo, kuriame jis bus 
visuomenei naudingu ir ne
neš Lietuvai ekonomiškos 
skriaudos. ___

Lietuvoje darbų yra viso- 
kiii ir visiems. Tegul kiek-- 
vienas dirba tą ką jis gali, 
prie ko jis geriaus tinka, ką 
jisai moka, bus tėvynei ir 
sau naudingų. Turės duo
nas ir prie duonos. O kas 
nenori dirbt — tas tegul ir 
nevalgo. To dar negana, te
gul ir duonos gaminimo var
stotą, šventą Lietuvos žeme
lę užleidžia tiems, Lurie no
ri dirbt ir moka. Jeigu ge- 

laikymui yra reikalinga ne
gu kad duot gangrenai išsi
plėtoti ir jį papjauti. Taip 
ir Lietuvai, nors ir skaudi 
tai būtų operacija atėmimas 

I nuosavybių dvarininkams ir 
Į stambiesiems ūkininkams,

a jų sumažinimas iki 
ikrai normai, bet kito 

turėt nėra. Ver-

moju to nepadarytų, Sei
mas kaipo geras šeimvninin- 
kas, privalo su tokiais pada
ryti tvarką taip, kad 'būtų 
ir vilkas sotus ir ožka čiela. 
Seimas turbūt taip ir pada
rys. Nes tie kurie seimo at
stovus rinko, tai yra Lietu
vių tauta iš jų to reikalau
ja ir laukia.

1) Kiaulėnas ir Montvydas 
revolveriais pirktais Utica, N. Y., 
atakavo kun. Žebrį, kad atiduotą 
pinigus. “Sandaros” leidėjai su- 
fulaavę mano kontraktą 37 N. 
“Sandaros” ir neprirodę to ko aš 
reikalavau antram registravota- 
me laiške, atakuoja manę, kad aš 
prisiųsčiau pinigus.
" 2) Kiaulėnas ir Montvydas rašė 
kun> Žebriui: jeigu nepadėsi pini
gų paskirtoje vietoje būsi užmuš
tas. “Sandara” rašo: jeigu aš 

. neprisiųsiu Nepr. F. $100 ir $200 
pasiliksiu viešu melagium. Pagal 
teisybę “Sandaros” leidėjai turė
jo užmokėti Taut. Fond. $200, nes 
neprirodė kad $80.16 surinkti 20 

-sgeg. 1917 gulėjo mano kišeniųje 
, virš 2 metu.

3) Kiaulėnas ir Montvydas pa- 
, slapta užpuolė ant kun. Žebrio, jo 

namuose, naktį, kad nieks nema
tytų. “Sandaros” literatiški ban- 
r.im, užpuolė viešai ir ne sykį 
aitai begėdiškiau pasielgė su ma- 
per savo laikraštį.

Dabar viešai.klausiu “Sanda
ros”: 1) Katras iš sandariečių ir 
kada įlindote į mano kišenių ir 
$80.16 matėte? 2) Delko tie pi
nigai, negalėjo būti bankoje ?

Sandariečiai, atsargiau su sve
timais kiseniais; nachališkas, ata- 
kavimas svetimų kišenių yra dar
bas gana juodas ir pavojingas.

Kun. V. E.' Bukaveckas.

‘ LDS. 81 kp. nors dar jaunutė, 
bet darbais atsižymi neblogiausia. 
30 d. gegužio surengė pikniką, 
kuris pasisekė neblogiausia. Li
ko ir pelno. Laikytame susirin
kime 20 d. birželio nutarė pirkt
L. L. Paskolos boną už jįO dol. 
Taipos-gi nutarė išrinkt keletą 
kolektorių, kurie vaikščiotų po 
stubas rinkt aukų dėl streikerių 
ri keletą dol. paimt iš kp. iždo 
ir pasiųst Į Streikieriii Fondą. 
Antra smagi naujiena, tai kad 
mūsų kuopa vis didinasi naujais 
nariais. Prisirašė trys nauji na
riai — J.^Pakuckis, V. Blioviutė,
M. Žukauskaitė. Todėl vardan 
kp. valdybos ir rengimo komisi
jos tariam širdingai ačiū visiems 
LDS. 81 kp. nariams kurie prisi
dėjo savo darbu dėl surengimo 
pikniko, taipos-gi ir visiems daly
vavusiems ant šio pikniko. Kur 
galim rast naudingesnį darbą 
kaip remt savo tėvynę perkant L. 
L. Paskolos bonus, arba Streikie
rių Fondą, kfcris laike streikij 
šelpia suvargusias šeimynas. To
dėl matydami mūsų kuopos nu
veiktus darbus ir, gražus užmany
mus kiekvienas doras Amsterda
mo lietuvis ar lietuvaitė lai rašo
si prie LDS. 81 kp. O, iš t d) bsu 
Dievui garbė, tėvynei nauda, o 
jums patiems džiaugsmas ir taip
gi nauda.

Minėtame susirinkime 20 d. bir
želio LDS. 81 kp. padaryta dar 
sekantys seimui įnešimai:

1) Kad kiekvienas LDS. narys 
mokėtų išanksto už pusę metų ar
ba už metus. s

2) Kad seimas nuskirtų du ge
mų kalbėtoju, kurie du sykiu ant 
metų aplankytų visas Suvienytų 
Valstijų kolonijas ir pavarytų a- 
gitaciją dėl gavimo naujų narių, 
o kur nėra kuopų tai sutverti jas. 
Lėšas turėtų padengt pačios kuo
pos.

i «

Amerike per karą kainos 
nukilo daug maž 100 nuoš. Op 
Rusijoj, kur kapitalizmas I 
P®

Juozas Mačiulis.

PRANEŠIMAS ęONN APS
KRIČIO L.D.S. KUOPOMS.

______ A
LDS. Namo Bonai jau visi 

siųsti ir jeigu kas negausite į sa
vaitę laiko praneškite mums, 
šiuomi pranešame, kad LDS. Na
mo Bonų be didelės agitacijos iš
parduota už $12.000 suvirš. Su 
pasižadėjimais už $14,000. Rei
kia išparduoti už $25,000.

Tai-gi brangieji sujuskite, nes 
sudaryti ta suma labai lengva, jei
gu tik visi nupirksime bent po 
vieną boną.

Per kiek laiko, mes agitacijos 
už LDS. Namo Bonus nevarėme 
dėlto, kad Lietuvos Laisvės Pa
skolos kampanijai nekliudžius ir 
pasekmingai ją užbaigus. Dabar 
su paskutine diena šio mėnesio 
užsibaigia L. L. Paskolos kampa
nija. Tai-gi atnaujiname L. D. S. 
Namo Bonų kampaniją ir kvie
čiame LDS. kuopas, narius ir 
prietelius stoti į darbą ir sudaryti 
pilną sumą. Subatiniame “Dar
bininke ’ ’ paskelbsime pirkusių 
vardus sulig kolonijų iŠ ko pama
tysite, kad dar nevisi nariai ir 
kuopos atliko savo priedermes. 
Tad-gi sujuskite išpirkti iki pa
skutiniam bonui.

'Štai ką rašo vienas iš LDS. 
prietelnj Jurgis Petukauskas.

“Seranton, Pa. 
“Gerbiamoji L. D. S.
Namo Komisija:—

Meldžiu man siųsti LDS. Na
mo bonus už pirmiaus prisiųstus 
$150. ir dar pridedu $50, tai iš
viso susidarys už $200. ir pen- 
kius dolerius už prenumeratą į 
Lietuvą mano broliui.

Jau dabar gal bus užtektinai. 
Pirkau už tiek, už kiek išgalėjau. 
* Linkiu L. D. S. Namo Komisi
jai kogreičiausia išparduoti visus. 
Nuo savęs paraginsiu savo drau
gus nusipirkti bent po vieną bo
ną”

Taigi kaip matote brolis Petu
kauskas pradėjo ataką ant LDS. 
namo bonų antru sykiu. Sekite 
jo pavyzdį visi.

Kas neišgali pirkti antru sykiu 
pats, prikalbinkite savo draugus. 
Bonai paysiduoda po $25.00. Ga
li pirkti kiek nori. Bonai pada
ryti penkių rūšių, būtent: po $25, 
$50, $100, $200 ir $500. Už įdė
tus pinigus į LDS. Namo Bonus 
moka $5. už kiekvieną šimtą arba 
5 nuoš. »

Money orderius arba čekius ra
šykite ir siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

Boston 27, Mass.

ELIZABETH, N. J.

Pusmetinis suvažiavimas LDS. 
kp. Conn. apskričio įvyks 18 d. 
Liepos (July) 1920 New Britain, 
Conn. Malonėsit visos kp. išrinkt 

j delegatus ir prisiųst į viršminėtą 
suvažiavimą, kadangi turim daug 
ką aptart ir apsvarstyt, kaipo ant 
pusmetinio suvažiavimo, tai ma- 

■ lonėsit ir naujų užmanymų ''su
rast. Būtų geistina, kad visos L. 
D. S. kp. Conn. apskr. dalyvautų 
pusmetiniame suvažiavime ir da- 
sidStų daugiau kuo prie gyvumo 

Nepamirškite ir apie

iš-

LDS. 16 kp. laikys mėne
sinį susirinkimų 27 d. birže
lio Bažnytinėj Salėj 4 v. po 
pietų. Kviečiami visi nariai 
pribūti ir užsimokėti mėne
sines. ♦

Sekr. J. Balčiūnas.
--------------- f

VĖL STREIKUOJA.

Judėjimas tarp geležinke
lių daribninkų atsinaujino. 
Philadelphijoj prasidėjo 
streikas. Sustreikavo, kaip 
streiko vadai skelbia apie 4.- 
000 darbininkų. Gendan
čios prekės negabenamos 
ant Pennsvlvania, Reading 
& Baltimore geležinkelių.

Streiko vadai sako, ■ jog 
jei ateinančioj įbėtnyčioj ne
bus paskelbta pagerinimai, 
tai įvyksiąs streikas ant vi- 
sų linijų.

Dabar geležinkelių darbi
ninkų reikalavimus svarsto 
Unite< 

Į bor B< 
i s+roikn<=

i Statės' Railroad La
žine ir-gi M 
negabu a 

gabe



t
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(Užsiėmimas)

Co. ir prisiunčiu $................ ........................
(pažymėk sumą pinigą)

LIETUVOS MISIJA ŠIRDINGAI UŽGYRĖ

s
S

Mūrinis Namas,

L. D. S. Naujos Anglijos Apskričio

IŠVAŽIAVIMAS!
Birželio- June 27 d., 1920

ANT MIESTO ŪKĘS,, WORCESTER, MASS.
susidedanti iš 120 ypatų. I Rengimo komisija viską 
Programoje pasižadėjo da- turi jau prirengusi ir tikisi 
lvvauti visos apylinkės ko- Į tūkstantinės minios, 
lonijos ir kaip žinoma iš vi
sur smarkiai rengiasi pasi
rodyti kuo nors nauju.

Vieta puiki ir iš visur 
prieinama ir privažiuojama. 
Atvažiavusie traukiniais, 
gatvekariais ir tt. iš Wor- 
cesterio į vietą imkite gatve- w - 
karius nuo City Hali Square

• v Main St. šiuos: Clinton, Ci
ty Line, Lincoln St., kurie 
priveža i vietą.

Šiame išvažiavime bus 
daug ko naujo.

Gauta didžiausi orkestrą.

Tad-gi kas gyvas į Lietu
vių darbininkų išvažiavimą, 

Į o užtikrinam, kad būsi pa- 
1 tenkintu.

KONCERTAS!
/Kokio Naujoje Anglijoje 

nėra buvę.
Koncerto programoje da- 

lyvaus žymūs Chorai, solis
tai ir solistės—Worcesterio,

Bostono. Lawrenco.Lowellio 
ir Cambridgio. Visi šie cho
rai yra prisirengę ir užpil
dys programą naujausiomis 
lietuviškomis dainelėmis jau

nekalbant apie solistus ir [ 
solistes, kurie visuomet pa-, 
sižymi skambančiais balse
liais.

Tai-gi kaip į išvažiavimą, 
taip ir į koncertą kviečiame

Atstovas Rašo iš
/ KAUNO.

Kaunas, Gegužio 21, 1920.
The Chesnul Shoe Mfg. Co.,

South Boston, Mass.
Gerbiamieji:

Atvažiavęs į Kopenhagą tuojau pradėjau tyrinėti apie čeverykų išdir- 
bystę Lietuvoje. Oficijąlių Lietuvos valdžios žmonių buvo man pasakyta ir 
prirodinėta kad niekas nėra taip labai reikalinga Lietuvoje, kaip kad reika
linga yra čeverykų fabriką.

Atvažiavus Kaunan ir pasikalbėjus su įvairiais žmonėmis, taip-gi patyrus 
padėtį pačiam tas pilnai pasitvirtino. Lietuvoje žinomi tarpu nėra jokios iš- 
dirbystės šioje srityje, čeverykai atgabenti iš Amerikos parduodami, kaip pa
tyriau su 50 nuošimčių pelno. Padirbus-gi čia ant vietos bus galima daug pi- 
giaus ir žmonėms parduoti ir pelno liktų gerai, kaip jau galite numanyti.

Odų čia pakankamai ir trumpu laiku kelios odų išdirbystės pradės veik
ti. Taip kad žalios medžiagos yra pilnai. Viskas ką reik daryti, tai pradėti 
čeverykų fabriką tuojaus.

Aš darau viską kas galima užmezgimui reikalingų ryšių ir pasekmes 
matau kasdiena. Tik jūs greičiau ten organizuokitės ir važiuokite pradėtį čia 
darbą, nes jeigu nutęsite per toli, tikrai kas nors iš svetimų kraštų dirvą už
ims.

Pakartoju, kad viską, darau ir darysiu kad dirva' būtų jum atdara, bet 
turite skubėti!

Prisiunčiu detalių informacijų ant klausymų kuriuos man davėte ir to
liaus informuosiu jus reguleriai.

Su pagarba,
JOHN J. ROMAN,

The Chesnul Shoe Mfg. Co. Atstovas Kaune.

ŠTAI MILŽINIŠKA PROGA STOTI Į VIENĄ IŠ SVARBIAUSIŲ KRAŠTUI IR 
SAU PELNINGIAUSIŲ DARBŲ. TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ IEŠKO IR LAUKIA TO
KIŲ PROGŲ. ČIA GI PROGA JŪSŲ LAUKIA. BET KAIP ILGAI JI LAUKS?

Kad vėliaus nesigailėti praleidus, imkime ją dabar. Organizavimas pinigų ir 
žmonių, čeverykų fabrikos uždėjimui Lietuvoje, jau varomas pirmyn! Fabriką Lietu
voje turėsime taip greit, taip greit pilnai turėsime kapitalo. Tas beveik reiškia kaip 
greit kiekvienas iš skaitančių šį pranešimą Įdės savo dalį. Jau yra nemaža nuveikta 
pradžioje. Prie šio darbo lengvai gali prisidėti kiekvienas Amerikos lietuvis. Ši ben
drovė duoda lygią progą kiekvienam.

Stoti į talką galima tik su vifenu šėru už $10.00 arba daugiau. Kiekvienas šė- 
, ras duoda balsą ir garantuoja 8-tą procentą. Jeigu iki pabaigos Rugpjūčio sukelsime 

kapitalą iki $75,000, tai jau šį metą turėsime fabriką Lietuvoje.

LIETUVOJE VISI PRAŠO MUS SKUBĖTI. IR ČIA DAU- 
~ GUMA TĄ PAT SAKO. TAI-GI NELAUK! IŠPULDYK ŽEMIAU 

PRIDĖTĄ APLIKACIJĄ IR SIŲSK BENDROVEI.

THE CHESNUL SHOE MFG. CO.,
395 WEST BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

ŠĖRŲ17ŽSIRAŠYMUI BEANKA.
Šiuomi užsirašau ..................................šėrą (akcijų) 8-tu^nuošimčiu gvarantuoto ir

(pažymėk kiek šėrą) *
dalyvaujančio visuose nuošimčiuose koki bus uždirbti vėliaus pirmučiausiai apmokamo 
balsuojančio stock’o The Chesnul Shoe M f g. 
pilnam užmokėjimui už juos.

(Vardas ir pavardė)

t •

visus lietuvius ir lietuvaites 
iš visos apylinkės suvažiuo
ti skaitlingai, kur praleisite 
laiką linksmai ir naudingai.

Rengėjai.

PRANEŠIMAS VI
SIEMS.

Iš visų Naujosios Angli
jos kolodijų gauta laiškai, 
kad dalyvaus pramogoj, 
rengiamoj birželio 27 d. 
Worcesteryje, Mass. ant 
miesto farmos. Rengia Nau
josios Anglijos L. D. S. kuo
pų apskritys. Nuo dvylik
tos valandos dieną prasidės 
žaislai ant tyro oro, o vaka
re nuo 7:30 prasidės pro
gramas Rialto teatre, kur 
dalyvaus visos apygardos 
chorai, solistai, duetai, kvar
tetai. Rengimo komisija 
darbuojasi, kad viskas būtų 
kogeriausia ir • užtikrinam, 
kad taip bus.

Gauti pranešimai, kad di
džiausi būriai vyks iš So. 
Bostono, Lawrence’o, Nor- 
vvoodo, Atholio, Hudsono, 
Cambridge’io, Brightono.

Išsijudino visa Naujoji 
Anglija ir bangomis trauks 
nedėlioj į gyviausią ją lietu
vių koloniją Worcesterį. .

Neatsilikite nuo važiavi
mo ir jūs visi, kurie abejo- 
jote tvažiuoti ar nevažiuoti. 
Važiuokite.

Rengimo Komisija.

J. J. BRAKNIS.

FOTOGRAFAI, ATKREIPKITE 
ATYDĄ Į ŠĮ APGARSINIMĄ.
Aš atidarau didelę krautuvę su vi

sokiais daiktais dėl fotografų. Pas 
mane galite gauti visus reikalingus 
daiktus dėl fotografų ir daug didesnį 
nuošimtį duodu tiems, kurie perka pas 
mane negu jus kur kitur perkate ir 
daug daugiau mokate. Aš užlaikau 
visokio poperio ir filmą. Taip-gi ka
merą visokio didžio. Norėdami daži- 
noti apie prekes, tai kreipkitės laiš
ku. Taip-gi reikalingi mokiniai prie 
fotografą. Aš išmokįsiu į trumpą lai
ką ir dar primokėsiu dėl pragyveni
mo. Mokinius priimu kaip vaikinus, 
taip ir merginas. Taip-gi reikalinga 
geras fotografas, kuris jau moka visą 
darbą. Užmokestis gera ir darbas ant 
visados. Taip-gi aš darau visokius pa
veikslus. Iš mažą padarau didelius, 
kaleruotus ir aliejujoju. Kas nori 
rėti grąžą paveikslą, tai kreipkitės 
miaus paduotu adresu, o gausite 
riausį patarnavimą.

J. J. Braknis,
577-579 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

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

Boston, Mass.

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

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

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

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

Kasierius — Andrius Zalieekaš,
140 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 

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

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

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugijos V aldyba 

So. Boston, Mass.

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

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

Prot. 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. Boston, Mass. 

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

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

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pirmininkas — A«Kmitas,
« 284 5-th St, So. Boston, Mass.
Vice-Pirmįninkąs — J. Kavoliunas, 

63 Qold St., So. Boston, Mass.
Protokolu Rašt. — J. Andriliunas, 

301Broadway, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis. 

140 Bowen St.. So. Boston, Mass.
Kasierius — S. Čižius,

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

405 7-th St., So. Boston, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 

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

(Ar norėtum imti darbą su šia Bendrove Lietuvoj) (Gatvė)

INSIKUNIJO!!
CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO 
PREZIDENTO JUOZAPO KAVALIAUSKO 

IR VISŲ NARIŲ SVAJONĖS, 
JAU INSIKUNIJO.

f

Ilgų ųnetų pastangos ir sunkaus darbo vaisius, būtent 
Lietuvių Trust Kompanijos čarteris JAU GAUTAS!

Tad valio, visi Lietuviai! Dabar sujungkite savo visas 
galės rėmime savo Trusto, nes šis atsiekimas yra vienas 
iš didžiausių mūsų išeivijos sunkių darbų eilėje.

Dabar tėra laika visiems iš paskutiniųjų pirkti šėrus 
krauti depozitus.

\

LIETUVIAI! Savo darbais prirodykite kas jūš esate 
kur link žengiate! Kavaliauskas, su pagalba Centralio 
Bendro Lietuvių Banko narių, savo pareigų yra jau iš- 
pildę.

Dabar yra jūsų visų, broliai, eilė! Tai pasirodykite.

Trust kompanijos kapitalas ir surplusas (perviršis) $650,- 
000.00. Šero kaina $130.00. Šėrus (pajus)- galite pirkti 
Centralio B. L. Banjto abiejuose ofisuose — būtent —

33-34 C.ROSS ST., BOSTON, MASS.
366 TF. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

• P. J. Kazlauskui, Audmyčią Pirmininkui Misija New Yorke 
pasakė, kada jie važiavo Amerikon, Lietuvos valdžia prašė ją, 
kad Jie Amerikos Lietuvius ragintą prie tvėrimo Lietuvos au- 
dinyčios, kadangi Lietuvoje audinyčios yra taip reikalingos, 
kaip ir maistas. Ir taip-gi užtrirtino, kad Lietuvos valdžia, ar 
Komercijos Ministerija, dėsis bent su dviem ar trimi milijonais 
auksiną, prie statymo audinyčios.

Dar trumpas laikas, kaip prasidėjo organizavimas, bet ga
lima matyti pasekmės iš kalno. Į tris savaites laiko šėrą jau 
parduota virš $8000.00. Kelios dešimtys laišką yra prisiųstu ku
rie nori dauginus informaciją, o kiti, tiesiog prašo, kad priimti 
ją vardus prie korporacjos ką greičiausia, ir prisižada dirbti sa
vo mieste dėl. organizacijos.

Iki šėrininką metinio susivažiavime po ateinančią Naują 
Metą, 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 neparduosfme, kaip 10 šėrą. Pir
mas mokestis $10, o likusius reikia mokėti po dešimts dolerią 
kas mėnuo. .

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

AMERICAN & LITHUANIAN TEXTILE 
CORPORATION, '

218 TREMON ST., BOSTON, MASS.

ANT GREITO PARDAVIMO
103 akerią farma.

Apie 80 akerių dirbamos ir 23 ake- 
riai ganyklos ir miško; dvi didelės < 
upės teka per vidurį farmos 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 įrankiai 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 įnešimu bus labai lengva susitai
kyti, nes savininkas labai nori par
duoti.

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 šeimyną 14 kambarią 
namas 

gazais ir toiletu dėl kožnos šelmy- 
Rendos neša suvirš $400. per.

Prekė 2700 dol. su $500 įmo-

su 
nos. 
metus, 
kėjimą. Savininkas nori greitai par
duoti dėlto, kad gyvena labai toli nuo 
Bostono. Namas yra asabniai buda- 
votas prie Silver gatvės, arti krautu- 
vią ir lietuvią apgyventoj vietoj.

3 šeimyną namas ir pekarnė.
A

Išdirbtas lietuviškos duonos biznis. 2 
trekai, miltai, kepimui duonos, ma
šinos ir kiti įrankiai. Prekė $11,500. 
Su labai lengvom išlygom. Priežastis 
pardavimo: savininkas yra miręs, o 
giminės Denori laikyti biznio.

3 šeimyną 15 kambarią 
medinis namas

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

3 šeimyną, 18 kambarią 
ntmas

su pirmieniomis (reception halls) ; ši
luma ir elektrikos šviesa; garage dėl 
z automobilių. Rendos atneša.— da
bar — 167 dol. per mėnesį, bet gali-. 
ma lengvai gauti $200. dol. į mėnesį.-* 
Prekė $14,000. Geriausioj vietoj Dor- 
chester’yje — milijonierių apgyventoj. 
Savininkas išvažiuoja | kitą valstiją.

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

3 šeimyną namas,
11 kambarių, gazai Ir toiletal, skal- 
bynės, pijazai dėl kožnos šeimynos, 
arti * ‘ “
dol.

lenkiškos bažnyčios. Prekė 3300 
$500 įnešti.

2 šeimyną namas
su daug žemės prie East Second gat
vės. Prekė 700 dol. ir $150 dol. įmo
kėti.

3 šeimyną 14 kambarią 
namas;

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

PARSIDUODA BIZNIS
susidedantis iš 50 šeimynų; gazai, tol- I čeverykų. vyriškų drabužių ir nalni- 
letai dėl žėdnos šeimynos. Lietuvių į nlų. rakandų (furnlture) krautuvė 
apgyventa vieta South Bostone. Ren- Į Biznis Išdirbtas per suvirš 10 metų, 
dos neša suvirš $4000 per metus. Pre- r ' \ ----- ' “*■ ‘
kė 25,000 doL ir 3.000 dol. {mokėti, o ti parduotas nev 
likusle ant lengvų išlygų. Savinin-j Birželio (June). 
kas serga mirtina ilga ir nori kuogrei- 
čiausial parduoti arba išmainyti ant

suvirš 10 metų, 
j lietuvių apgyventoj vietoj. Turi bu- 

nevėllans kaip iki 15 d. 
______ _____ Prekė ir išlygos la

bai pigios. Savininkas išvažiuoja | 
i kitą miestą. -

LITHUANIAN AGENCY,
A_ IVAŠKEVIČIUS, SAV

315 West Broadway,



4 DARBININKĄS
EINA TALKON.

VIENYBĖS.

Petro
rei-

i

var-

i

uždarytas 10:45 : p.

PIRMOS KLESOS

;■ j

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

n

PASKUTINĖ PROGA.
MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

I

A'aiį

REIKALINGA DARBININKŲ 
PRIE VIEŠBUČIO (HOTEL)

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

ANT PARDAVIMO 
VARGONAI.

Protokolas 10-tas.

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

KITA SANATORIJA SERGAN
TIEMS KAREIVIAMS.

Švč. užsimokėjo 
per Petronę Ve-

pirkti Ingiai rakandus ir kitus 
—niiaiw daiktus pas 

M. OLIM & CO.

Ieškau sūnų Juozo ir Teofiliaus 
Kuncevičių. Taip-pat Adomo Ir Mato 
Juodžiukynų, Jono ir Jurgio Stanu- 
lių. Visi iš Balbieriškis. Dar ieškau 
Jono Kalinausko iš Bastninkų. Mel
džiu pačių arba apie juos žinančių ra
šyti adresu: Mapdč Kuncevičienė, Bal- 
bieriikė, Marijampolės apskr. LITH- 
ŪANIA.

Ieškau Vinco Paukščio. Prieš karų 
gyveno Toronto, Kanadoj. Paties ar 
žinančių meldžiu rašyti adresu: Bro
nius Paukštys, Lūšnos kaimo, Jankų 
vaisė., šakių apskr. LITHUANIA.

Dovanojo (dzūkiška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanul .... 
Jojau dienų (augštm balsui) Liaudies daina. Solo balsui Ir pijanul 
Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo balsui Ir pijanul..........
Lihgo (latviška). Liaudies daina. Solo balsui ir pijanul ..............
Saulele raudona. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanul ..............
Siuntė mane motinėlė. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanul .... 
Skyniau skynimėlį. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanul..........
šventoji Naktis. Parašė M. Petrauskas. Išleido ALRK. Varg. Sąj. $2.00 
šių nakdaly (dzūkiškai) Liaudies daina. Solo balsui Ir pijanul 
Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanul 
Už šilingai j. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanul ..................... i
Vai aš pakirkčiau. Liaudies daina. Solo balsui ir pijanul..............

až sutelksiu patarimus dy- 
penaiklnsl kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ne

ieškau dėdes Igno Ciuželio (mano 
motinos Petronėlės Kareivienės-Čiu- 
želytės). Norėčiau taip-gi susirašinė
ti su Amerikos lietuviais-kariškiais, 
tarnavusiais Suvienytų Valstijų armi
joj. Rašykite adresu: Leitenantas 
Kareiva, Veik. arm. 2-as pėst. D. L. 
K. Algirdo pulkas, Puskarininky mok. 
Lithuania, arba P. Kareivienė, Ramy
galos gt. 13, Panevėžys, LITHUANIA.

Ieškau giminių ir pažįstamų A- 
merikoje. Prašau rašyti, kas tik 
nori susirašinėti su manimi. Adr. 
J. Vilutis, Utena, Pastos gt. 4» 
Lithuania.

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

Lithanian Sales 
Corporation,

414 W. Beoadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos laikraščius.

PARSIDUODA PARIMA.
• 18 akerių žemės su kambariais na
mas, elektros šviesa, nauja banė, 5 
karvės ir telė, geras arklys. Laukas 
visas užsėtas. Labai graži vieta, lie
tuviais apgyventa.' 25 mylios nuo Bos
tone. Prekė $5,300. Plačiaus sužinoti 
galite pas:

Joseph Morris,
514 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 2488

Bell Phone Dickin»on 3895 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pieta
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NadaBamla iki 4 ve pižta. •

Ieškau dėdės Kazimiero Jarošuno Ir • 
tetos Onos. Patys arta juos žinantie-, 
ji teatsiliepia adresu: Stasys Janaus-. 
kas, Subačius, Panevėžio apskr. LITH
UANIA.

Tai. So. Boaton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M, D.

Galima stuiialbrti ir UstuvissM 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway. So. Boston.

388 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. Conn.

U■ 
įį y

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

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

Philadelphia, Pa.

.25 

.00 

.20

.25

.25

.25

.25

tx>y'«tnn St , MASS.
Nedfiliomls nuo 10 A IK 2 P. M

Kadangi statomi nauji dideli 
gonai, tai senieji parsiduos pigiai. Jie 
yra gerame stovyje ir puikaus sty- 
Iiaus. Kreipkitės šiuo adresu: 

Vargonų Komitetas,
260 E. Main St., Amsterdam, N. Y

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadvray, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 

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

Pastovus vyras gali turėti 
, nuolatinį darbą 
DIENĄ IR NAKTĮ.

Jie gali gyventi gražiausiuose mies
teliuose Naujoje Anglijoje

Rendos prieinamos
If ITD Ten yra kambariai dėl Ju- 

sg ir daržas 
Ten neužsidaro 
Prityrimas nebūtinai

, kalingas
QUABAUG RUBBER COMPANY 

North Brookfield, Mass. 
Rašykite arba atsišaukite 

prie Ehas. Maycrs.
Naktinis Telefonas North Brookfield 70 
Dieninis North Brookfield ŽT5.

REIKALINGA
Misingo (brass) virintoji} ir maši

nų molderių. Atsišaukite.
TIBBETTS EROS.

27 Newport AVe., NorfOlk Downs. Mass

PARDAVĖJAS.
Geriausia proga dėl vyrų ir moterų 

kiekvienos tautos, musų propozicija 
frera ir sekant musų nurodymus gali
ma turėti geriausi pasisekimą. Delei 
platesnių informacijų kreipkitės prie 
International Service Co. 8 IVinter 
St. Boston, Mass. Skyriai: Spring- 
field, Mass. 145 Statė St. Realty 
Bldg.; Lynn, Mass. 31 Exchange St., 
Room 43-44.; Loveli. Mass. 147 Cen
trai St. Bradley Bldg., Room 218.; 
\Vorcester, Mass. 518 Main St.„ Know- 
les Bldg.; Fitehburg. Mass. 520 Main 
St., Iver Johr.son Bldg.

UŽDEDU IR TAISAU 
STOGĄ.

Taip-gi atlieku visokį metalinį 
darbų.

W. Baker,
331 W. Foubth St. ik

174 Gold St., So. Boston, Mass.

Butų gerai, kad atsišauktų vedusi po
ra. Butas, valgis ir užmokestis gera. 
Atsišaukite į

lietuvių Prekybos Bendrovė,
414 Broadivav, S. Boston 27, Mass.

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

šios dainos yra ne liaudies dainos, bet originalė kompozicija.

[ LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPEB 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
J 425 Broadvsay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, OT
Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedėliotais 1 - 3 P m

Paieškau Andriaus Sasnausko. Pir- 
miaus gyveno So. Bostone, o vėliaus 
išvažiavo į Pensylvanijos valstiją. Kas 
apie jį žinote ar jis pats, atsišaukite 
šiuo adresu, nes turiu labai svarbių 
žinių iš Lietuvos.

MARTINAS GOLUBICKAS. 
248 Gold St., So. Boston, Mass.

Iš Lietuvos.

x .ATIDĖJO.

Dr. Paul J. Jakmauh
' (Jakimavičius).

Priėmimo vakmdoa: 
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 Iki S

503W R0ADWAY Cor. ST SO. BOSTON
Tel 502 S. B.

Ieškau brolio Pauliaus ir jo sūnų 
Juozo ir Vinco. Gimę Pralamčiškėj, 
Simno par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
ir dirbo kriaučių dirbtuvėje. Taip-gi 
ieškau Vinco Vąlentukonies, jo sūnų ir 
dukterų iš Budbs-Gambašalio, Ruda
minos par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
Adresas: Jonas Valentukonis, Balbie- 
riikčje, Mariampolės apskr., LITHU
ANIA. Man kaipo nukentėjusiam dėl 
karo meldžiu užrašyti “Darbininką”.

New Britainiečiai • smarkiai

L

ATSIŠAUKIAME į visus Lukšiečius | 
Amerikoje gyvenančius Ir prašome 
siųsti knygų ir laikraščių l “žiburio” j 
skaityklą, Lukliar, šakių apskričio.

į LITHUANIA. Skaitykla naudojasi 200* 
žiburiečlų, 300 pavasarininkų ir Gyvo-; 
JO Rož. dr-ja.

.Ieškau brolio Juozo šiugžilos ir Sta- 
nislovo Ceslevičiaus iš Aleksoto. Išvy- % 
ko Amerikon karo metu. AtsMIepkite Į S 
adresu: Antanas šiugida, Locnas na- X

.3. UTHU.|| nu, j. ĮJ LAIŽIUS
I SEYMOUR;#
| LIETUVIS

g Gydytojas ir Chirurgą?. ;
Gydo aštrias ir chroniškas ligas i 

vyrų, moterų ir vaikų.
C Egzaminuoja kraują, spjaudalus, ' 
S šlapumų ir tt. savo labo-' ■ i 

ratorijoj.
G Suteikia patarimus laiškais kitur 
D gyvenantiems.
< Adresas: 
^366 B’way, So. Boston, Mass. 
k (KAMBARIO No. 1)

(LDS. Name. Kamp. E ir B'way) 
C VALANDOS:
0 . nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po piet
V 7— 9 vakare.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Jilį Broadicay, So. Boston, Mass. 

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

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

Ieškau brolio Stepono Apželčio. 
Prieš karą gyveno Chieagoj. Pats 
ar kas jį žino terašo adresu: Tek
lė Apželtaitė, Vadžgirio m. Rasei- 

1 nių apskr. Lithuania.

UŽSISAKYKITE.
Kadangi daug važiuoja | Lietuvą 

ir sunku yra gauti vietų ant laivų, 
tai mes išanksto užsakėme ir Jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar gausite 
vietų ant šių laivų: 
LIEPOS 3 d. “Adriatic” dei 5 vyrų 
LIEPOS 17 d. “Lapland” dėl 5 vyrų 
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 į Hamburgą. Norin
tieji važiuoti per Frandją gali gauti 
vietos btle kada.

Siųsdami užsakymus prlsiųsklte ant 
rankos $20.00.

Lietuvių Prekybos 
Bendra': 7,

414 Broad^ray, So. Boston 27, Mase.

MES PERKRAUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

dėl perkraustymo rakandų ir pia
nų nežurint kur: Bostone ar a- 
pelinkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.
FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 2480

Ir Marės Pol- 
terytfis. juos žinantieji te- j
r'iic: '■f';'.

r^nnkos kaimo. Garltovos "alsčiaus 
LITHUANIA. i

na puikus kalnas, papuoštas su. 
miškais aplinkui visa pakalnė. At
sistojęs ant viršaus kalno galima 
matyti per, viršų miško vanduo, darbuojasi dėl Waterburio strei-

IR GERIAUSIA $
LIETUVIŠKA a

APTIEK A.| 
Sutaisau receptus su didžiau- a 

šia atida, nežiūrint, ar tie re- 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- į;. 
ktarų. Tai vienatine lietuviška

;• aptieka Bostone ir Massachu- W 
j t setts valstijoj. Gyduolių galit » 
i • gaut, kokios tik pasaulyj yra 
ji vartojamos. Galit reikalaut per x

U
UH , . ,i» Tel. S. Boston 21014 ir 21013 
j

VARGONININKAS.
' Ieškau vietos prie R. K. par. Esu 
tik vidutiniai išsilavinęs. Paliudyjimus 
turiu .gerus. Galėčiau Ir mokytojaut 
lietuvių kalboje. Nesutikčiau ten va
žiuot, kur butų klintys lavintis ank
ščiau. "

ORGANT S r
1L" i'er-ry a--\ Maspeth, N. T.

SUSIRINKIMAS. KATALIKŲ

Birželio 18 d. 1920, šv. 
bažnytinėj svetainėj įvyko Kata
likų Vienybės susirinkimas. Ati
darė pirm. P. Petrauskas 8:30 v. 
vak.

Buvo skaityti pereiti trys pro
tokolai ir visi priimti.

Nutarta parašyti laiškas drau
gystei šv. Jono Evangelisto, su 
pakvietimu prigulėti prie Katali- 
kij Vienybės..

Nutarta' pakviesti Keistučio dr- 
ją, kad prigulėtų prie Federa
cijos ir Katalikėj. Vienybės.

Nutarta laikyti išvažiavimas 
Mattapan’e, Mass. Išvažiavimo 
komisijon įėjo šie: K. Petraičiu- 
tė, P. Špokas, Z. Gurkliutė, P. 
Milius, A. Staniuliutė ir P. Va- 
rakulis.

Nutarta pareikšti, kad Nut. 
Liet. Dr. K-tas neprisileido Kata
likų Vienybės rinkti aukų per 
Tag,Day.

Buvo pageidaujama, kad į se
kantį susirinkimą, kiekvienas at
sivestų po vieną naują narį.

Nutarta sudaryti komitetas dėl 
rinkimo aukij Šiaulių šv. Jurgio 
bažnyčiai. Ta bažnyiča yra pa
statyta vien kareiviams. Komisi
jon inėjo šie: P. Matulionis, A 
Majauskaitė ir A. Kneižis. Nu
tarta, kad kuris aukuos nemažiau 
kaip 1 doleri, vardą patalpinti 
laikraštyje ir pasiųsti į Lietuvą, 
Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios ad
ministratoriui kun. J. Lapui, o 
kuris aukuos nemažiau kaip 5 do
lerius, tai to ir iš Lietuvos ant
rašą pasiųsti. Buvo padaryta ko- 
lekta, aukojo šie: Antanina Ma
jauskaitė, Mažeikių apskr., Ak
menės parap., Kerdų kaimo — 
$10.00. •

Po $1.00: P. Matulionis, P. Pet
rauskas, A. Staniuliutė, A. Kasin- 
skaitė, M. Kilmoniutė ir T. Blužie- 
nė.

Viso $17.00.
Draugystė Maldos Apaštalystės 

užsimokėjo metinę mokestį $1.00 
per P. Giedraičiutę.

Draugystė Lietuvos Dukterų po 
Globa Motinos 
mėnesinę $1.00 
nienę.

Susirinkimas
vai. vak.

Rašt. D. Antanavičius.

[ant kurio laivai plauko, rods kaip 
ir padangėse. ’ Užtikriname, kad 
kiekvienas atsilankęs ant išvažia
vimo gaus daug smagumo.

Tai meldžiame visus ka^ tik 
gali atsilankyti ant šio išvažiavi
mo, kaip So. Bostoniečius, taip ir 
iš apielinkės.

Taip-gi užkviečiame visas ge
ros širdies šeimyninkes ^gaspadi- 
nes) kurias ątajučia šį dalyką 
prisidėti prie šios pramogos.

Rėmėja.

Pereitame num. buvo mi
nėta. jog nesenai atvykusis 
iš Lietuvos skulptorius-ar- 
chitektas Lorskis nulipino 
iŠ gipso prezidento Smeto
nos biustą. .Jisai tą veikalą 
parodė žymiausiai Ameri
kos skulptorei Miss Bashea 
Paeff, kuri savo studio turi 
Bostone. Skulptorė labai 
pagyrė biustą ir pavedė ji 
nulieti iš bronzo savo veika
lu liejikui Toschi.

Amerikos lietuviai puošia 
sales ir net savo namus Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių 
paveikslais. Tai gerai. Bet 
nauju ir dailiu papuošalu 
būtų Lietuvos pirmojo pre
zidento biustas. Jei bus pa
tirta, kad tas biustas būtų 
pągeidaujamas. tai jų bus 
nulieta-tiek, kiek bus reika
las. Atseitų po apie $7.00.

kierių šelpimo.
AVaterburio streikierių šelpimo 

iždasjau priėmė iš New Britain’o, 
Conn. apie 400 dol. aukų. Birže
lio 14 d. P. Norkevieia, kasierius 
įstaigos, kuri rūpinasi šelpimu 
Waterburio streikierių prisiuntęs 
100 dol. rašo:

“Da mes prisiusime ir daugiau. 
Taip-pat pranešame, kad jau* pa
imta svetainė ant birželio 27 d. 
pramogos, kuris bus tą dieną — 
nedėlioję po pietų naudai Water- 
burio streiikerių. New Britainie- 
čiai vėlina kogeriaushj pasiseki
mų junis Vaterburiečiai, kad tik 
jūs laimėtumėte pradėtą streiką.

“Su gilia pagarba,
“Ižd. P. Norkevičia.”

New Britaino darbininkai-vei
kėjai ir aukautojai-remėjai užsi
tarnauja neužmirštamą dėkingu
mą nuo VCaterburio sunkiai ko- 
vojančių darbininkų.

Presos Komisija.

PARSIDUODA mažas forničius 
dėl 3 kambarių. Parsiduoda pi
giai. Kam reikalinga, kreipkitės 
tuojaus. M. Mockus, 389 W. 2-nd 
St. (ant 3-čių. lubų) So. Boston, 
Mass.
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LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

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 Marijonos ir Nastazijos Se-1 
niuniukių iš Kloniškių kaimo, Zapiš- ■ 
kio parap. Dar ieškau Stan. Šileikos i 
iš Mitkunų kaim<\ Zapišklo par. Ra- ! 
šykite adresu: .Uriule Seniuniukė, A- 
lenos gt. 8, Aleksotą, LITHUANIA. 1 

I : : .

Ieškau brolio Jono Gudelevi- 
| čiaus, dėdės Šimo Gudelevičiaus 
ir draugo Igno Grušausko. Aš 
tarnavau ruskio armijoj, buvau 

| prie Juodųjų marių, tikrą praga- 
I rą pergyvenau, daug sveikatos 
netekau, vos gyvas išlikau. Tė
vas gyvas. Meldžiu atsišaukti ad
resu: Vincas Gudelevičius, Salti- 
ninkų sodos, Krosnos par., Mari
jampolės apskr. Lithuania.

Ieškau pusbrolio Vinco Avižo
nio. Prašau atsiliepti ir kitų gi
minių ir pažįstamų. Adresas: Do- 
minikas Avižonis, Mokomasis E- 
lektro-Technikos batalijonas, 1 
sp., 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
čiu ar pažįstančių. Adresas: An
tanas Stančikas, 5-to pėst. D. L. 
K. Keistučio pulkas, 1 bat., .1 kp. 
1 būrys. Lithuania.

So. Bostono šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų dr-ja perkėlė iš
važiavimą ant 4-tos liepos nedėl- 
dienio. Pirmiau buvo garsinta 20 
d. birželio, bet tą dieną buvo Mot. 
Sąjungos suvažiavimas, tai buvo
me priverstos atidėti ant toliaus.

Yra išrinkta nauja vieta su 
kuria lietuviai nėra gerai apsipa- 
žinę; o ji yra viena iš puikiau
sių vietų apielinkėje, vadinama 
Pott’s Hill Mattapan, Mass. Ga-

Sulig pranešimo chirurgo Hugh 
S. Cumming, puiki -senatorija 
Port Bayard, New Mesico, lig 
šiol prigulint armijai buvo per
duota Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Biurui, ir neužilgo bus ga
tava dėl gydymo paliuosuotų, ap- 
negalėdintų kareivių. Sanatori
ja puikiai pastatyta netoli Silver 
City, parankiai prieinama (Santa 
Fe gelžkeliu). Oras kogeriausias. 
Dabar Viešos Sveikatos Biuras 
turės vietos dėl 1,000 ligonių ser
gant" plaučiij džiova. Demig sa
natorija bus vartojama tik žiemo
je.

Šitoje" Fort Bayard sanatorijoje 
Sveikatos Biuras gydys tik vaik
ščiojamą plaučių džiovą, jeigu 
pranašavimas prielankus. Ligo
niai bus priimti vientik po atsar
gaus tėmijimo kitur. Sveikatos 
Biuras nenori vežt ligonius toli 
nuo savų namų, nes patyrimas ro
do, jog tokis perkėlimas tankiai 
turi neprielankias pasekmes. Dėl 
tos priežasties ligoniai bus dau
giausia iš Suv. Valstijų vidurinės 
ir pietvakarinės dalies.

B A N K IE R I A I j 
Tarnauja lietuviams 
Siunčiame Pinigus Lietuvon : 

doleriais arba auksinais pagal 
dienos‘kursų.

Parduodame Laivakortes 
Išrūpiname Pasportus.

Siunčiame Tavorus 
Lietuvon.

jį į. i

PLAUKAI!
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 2e. 
štampą.

The Western Chemical Co.
Box *9 AVilkesBarre, Pa.

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.

DUETAS-“APSIVILKČIAU ČIGONO ROBI
“Darbininko” Įmygis Javoje tik ^išleistu ['

■ 1 sykius $1.50.Šimkaus kompozicijos dainų vienam balsui ir duetams. 
Pasiskubinkite nusipirkti, nes turime neperdaugiau- 
Su užsakymu siųskite ir pinigus.šia.

Paieškojimą ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” kaitytojams 1

Mes dar neišpardavėme visų, 
, bet norime kogreičiausia parduoto i. • 

.25 U

.30
JO

Užsisakant vienų egz., apart pažymėtos kainos ma- 
kite prirokuoti 10 centų persiuntimo lėšų. Užsisakant* 
riaus nesru vienų egz., persiunčiame dykai. ?

DARBININKAS” .
So. Doston 27, Mass.

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. Bostonfe. 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 ąpie jį ne
žinau. Gal kam teko apie jį iš
girsti. Žinančiij meldžiu rašyti 
šiuo adresu: Antanina Moročkai- 
tė, žitos gt. No. L Panevėžys. 
Lithuania.

Ieškau giminių ir pažįstamoj 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. J. Gu
daitis, Butkiškėje, Čekiškės vai., 
Vilkijos pašt. Lithuania.

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

Ieškau Petro ir Kasto Ado- 
mauskų ir Magdelenos Adomaus- 
kaitės. 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 

imanimi. Atrašysiu jums. Kazys 
Adomauskas, 1-mo pėst. D. L. K. 
Gedimino pulko 8 kūpa. Lithua- 
nia.

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

I N Q U IR E R
Ofisas 4 Gatės St. 

TeL S. B. 720
Tinka.mia.psis laikraštis

So. Bostone

laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
' Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. C St, 

South Boston, Mass.

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu- 

į sibodo, ateikite aS išegzaminuoslu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti, Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatlškališegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santlpiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ilgų. Kada reikalinga lšeg- 
zamlnuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arta gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark ra manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sntaupįsl laiką, pinigus ir 
a* negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,

Gydo visokias ligas Piskiria akinius
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

i 
i

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

," pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos
Nuo 9 raZ. ryta 
iki 8 vai. vakare

* .........................I.....

rlauslo gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, * bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!




