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New Yorke rusų, vaikai, ku- 
nje turi būt gabenami Rusijon, 
antru kartu bandė pabėgti. 
75 vaikų pabėgo. Pirma pabė
go 100 ir 80 jau pagauta.

SUSINĖS SU 
MARSU. '

New York, N. Y. 
Rugsėjo 10, 1920.
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L. D. S. REIKALAI.

IŠLYDĖJO KOLUMBO 
VYČIUS.

Lawrence, Mass.—

PRAŠO TALKOS
LENKIJAI. '

rūgs. 4. — Iš

S* pagarba,
ADVOKATAS P. į. K A LIK AUS KAS.
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Gedimino vardu ypač budrios 
privalo būti ir atsiliepti į šį 
atsišaukimų.

ADVOKATAS NOTARAS

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

“DARBININKE” gdU 
qauti Kauno “Laisvę,” 
“Kariškių Žodį,” “Vieny
be,” “Tautą,” “Darbinin
ką” ir k.

Į buvę, jau seniai paliuosuoti. j rubežių. tai už kelių minutų ir 
Šiomis dienomis daug raildasi jgimė kūdikis. Vardas duotas ji* 1 ttt -r-v i —
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PRIGAUDINĖTOJ AI PATOGUMAS GIMTI
KAREIVIŲ UNI

FORMOSE.
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Išdarome sekančius raštus ir dokumentus taip-pat 
dėl vartojimo Amerikoje arba Lietuvoje:

Daviernasčius, Paliudijimus,
• , Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

Patarnaujame sekančiuose reikaluose:
Prie išgavimo pasportą.
Prie pertraukimo giminių 13 Lietuvos.
Prie darymo visokių aktų, Įgaliojimų, pavedimų.

Patariame apie:
Paliktų Lietuvoje turtų,
Parandavojimų turto Lietuvoje,
Geriausius budus važiavimo į Lietuvų, 
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musų.

Patarnavimas yra pigiausias, atsakandauslas ir teisingiausias 
kų galite gauti. (
Esate kvleflaml kreiptis prie musų ra savo reikalais, pilnai ap
rašant sava reikalu, kad butų galima Ji pilnai apsvarstyti ir nu
statyti mokesti už patarnavimų.
Esame pi:aal prityrę Lietuvių Amerikoje reikalus Ir tikime kad 
gallms Jane gtrtsuerta attikti.

Tel. So. Boston 620.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizacijų 
Amerikoje — Lietuvių Darbi- 
ninku Sąjungą.

VOL. V, No. 105 (735).

na dėtis Lietuviu' tas, kas 
neatnešė nei vieno lašo, nors 
atnešti galėjo visą bačkų.

Šį mėnesi Lietuva yra ar
ti prie galutinų savo laimė-'

Šį mėnesį ir mes čia Ame
rikoje būdami parodykime, 
ką galime, mes tolokai tebe
same nuo kvotos galo.* Pa
klauskime kiekvienas savęs 
“Nejaugi taip ir liksi be bo- 
no, Nejaugi paminsi Tėvy
nės reikalus, Nejaugi liksi, 
kaip sausa šaka?”

Sujungiame visas pajė
gas, kurios tik stovi už Lie
tuvos laisvę ir gerovę, su
mobilizuokime visas pastan
gas ir visose Lietuvių gyve
namose kolonijose, šturmuo
kime šį mėnesį sykiu 5-lŲų 
milijonų paskolos tvirtovę.

Nenustokime vilties- ir lai
mėsime, kaip mūšy, broliai 
Lietuvoje laimėjo Vilnią.

Lietuvos Misija.

VISI PRIE BONŲ.
Kada eina dabar krūviuos 

imtynės tarp vakarų Euro
pos imperializmo su poniška 
Lenkija priešakyje ir rytų 
rusiško bolševizmo,—demo
kratinė Lietuva nemano kiš
ti į'tarpdurį piršto. Lietu
va trokšta taikos, ramybės. 
Lietuva laukia tos dienos, 
kada išnyks ginkluoti kai
mynų užpuldinėjimai ir bus 
galima ginklus perlieti į 
plūgus. Ne Lietuvos kaltė, 
jeigu jai dar ir šiandien pri- 
seina vienoje rankoje laiky
ti ginklą, vietoje kada jai 
Teikia abiem rankom gydyti 
mūsų kraštui padarytas 
skaitlingas žaizdas. Lietu
vos dabartinė užduotis yra, 
kati netolimais siaučianti ru
sų—lenkų karo viesulą neįsi- 
siiktij. į Lietuvos žemę ir jei- 

/!gu vienok tas ir atsitiktų, tai 
kad tai viesulai kelį užkirs
ti. Ne lengvas tai dalykas, 
bet jau mes esame liūdyto-

— jąjs, kad Lietuva įstengia 
tai padaryti: paskutinis len
kų užplūdimas ant Lietu
vos,—šauniai Lietuvių buvo 
atremtas ir mūsų miestai— 
miesteliai Seinai, Suvalkai 
ir keletas kitų likosi iš len
kų okupacijos atvaduoti. 
Padidinta, gerai sutvarky
ta mūsų kariuomenė ir 
skaitlingi partizanų—šaulių 
būriai, tikėkime, nepasi
trauks iš sargybos kol nepa? 
sibaigs lenkų pasikėsinimai 

- ant mūsų sodybų ir mūsų 
laisvės. Jau dabar esama 
rimtu faktu, kad ir su pas
kutiniu Lietuvos priešinin
ku—Lenkija taika prama- 
toma aiškiai. Tokiu būdu, 
milžiniškos Lietuvių tautos 
pastangos šį rudenį atneša 
gausius vaisius: visi mūsų 
kaimynai, vokiečiai, rusai, 
lenkai, kurie du metu atgal 
tykojo mūsų gyvybės,—liks 
mūsų sukalbamais kaimy
nais ir mes patįs galėsime 
visas savo pajėgas nukreip
ti į ramaus kultūros darbą. 
Iš tikro, laimingas turi jaus
tis kiekvienas, kas nors tru
putėliu jaučiasi prisidėjęs 
prie šios garbingos lietuvių 
kovos, kurios obalsiu yra 
laisvė ir Neprigulmybė. A- 
merikos Lietuviai čia turi 
daug nuopelnų praeityje, 
dar daugiau jų turi dabarty
je. Lietuvos Laisvės Pa
skola Amerikoje yra tas gy- 
vasai vanduo, kuris suka 
Lietuvos Valstybinį ratą 
sunkiausiame laikotarpyje. 
Tas ratas negali sustoti, nei 
ant valandos, tad Amerikos 
Lietuviai privalo daboti kad 
neišsektų tas gyvojo van
dens tvenkinys, nes sunkie
ji laikai nors ■ jau baigiasi, 
betgi, dar nepraėjo. Kiek
vienas paskolos bonas yra 
vienas kibiras (viedras) gy- 

ojo vandens. Tenesiskubi-

EaflHb

Prigaųdinėjinriš Yiš’aomenės, j Laivas Oscar II artinosi prie 
renkant pašalpų sužeistiems ' 
kareiviams, yra naujas būdas'pitonui pranešta, 
pasinaudojimo kaikuri^ms lat
rams.
kaipo kareiviai, 
tarnavę kariuomenėje, bet ant 
pareikalavimo valdžios virši
ninkų pasirodo, kad net visai

sužeistiems! Amerikos kranto, kuomet ka- 
kad viena 

„ „ ■ moteris gimdė kūdikį.. Tai ka-
Dėvėdami uniformas pitonas paliepė paleisti? laivą iš 

nuduodami visų jėgų, kad įplaukti į A- 
merikoš vandenis ir*kąd tuomi 

i kūdikiui užtikrinti .Ajmerikos; 
ninku pasirodo, Kad net visai jpil etystės teises. Ir kaip tik! 
kareiviais neesanti, arba jei ir-laivas perplaukė trijų? mailių 
buvę, jau seniai paliuosuoti. j rubežių. tai už kelių m:

VYKS 
WASHINGTONAN.

Iš So. Bostono vykti Wash- 
ingtonan yra išrinkti gerb. 
klebonas kun. Urbonavičius ir 
ex-kareivis Červokas. Pasta- 
rasai yra buvęs Francijoj ir 
vyks Washingtonan kareiviš
kuose rūbuose. Be abejonės 
ir iš kitų kolonijų bus Wash- 
ingtone lietuvių kareiviškuose 
rūbuose ir jie padarys gražų į- 
spūdį.

Į WASHINGTONĄ.

Gerbiamieji:—
Šiuomi pranešu Tamis- 

toms, kad visi delegatai 
Washin^tonan privalo būti 
Hotel Washington, Wash- 
ington, D. C., (kampas 
Pennsylvania Avenue ir 
15th Street) tarpe 8 ir 9 vai. 
ryte, rugsėjo 15,1920.

Traukinius galima gauti 
iš New Yorko kaip 12:15, 
12:30, ir 1:02 A. M. rugsėjo 
15 dieną. Arba dar ge
naus nuvažiuoti iš vakaro, 
rugsėjo 14, dėlto kad reikės 
sutvarkyti programą iš 
karo.

Su tikra pagarba,
A. J. Valantiejus, 

Federacijos Sekr.
PABĖGO RAUDONIEJI 

VAIKAI.
New Yorke yra 940 rusiškų 

vaikų. Jie yra nuolatinėje 
priežiūroje ir laukia progos 
vykti per Francijų Rusijon. 
Tai 100 iš tų vaikų pabėgo. Bet 
50 pagauta, kiti dar ne. Tie 
vaikai rusų bolševikų valdžios 
buvo išgabenti iš Petrogrado į 
rytines gubernijas. Kuomet 
Kolčakas iš Siberijos varėsi 
Europon, tai tie vaikai pakliu
vo į kolčakininkų rankas ir bu
vo atgabenti Vladivostokan. Iš 
ten sumanytą ir gabenta tie 
vaikai per Suvienytas Valsti
jas atgal į žemiškąjį rojų. Ma
tyt vaikai bevelytų likti kapi
talistinėj Amerikoj, negu grįž
ti rojun, kad -bando pabėgti 
NeW Yorke. >
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Padėkite Lietuvos 
Kariuomenei.

Lietuvoj susidarė galinga Į 
Lietuvos kariuomenė. Ji nu
galėjo, visus Lietuvos priešus: 
išvijo iš savo tėvynės bolševi
kų gaujas, sutriuškino daugį 
skaitlingesnę ir geriau už mus s 
apginkluotą vokiečių-bermon- • 
tininkų plėšikij kariuomenę, Į 
atvadavo dalį lenkų okupuotos 
žemės, o kitą dalį užėmė bol- 
ševikų gaujos, kurios nuo žmo
nių atiminėja, plėšia ką tik 
randa. Atima paskutinį duo
nos kąsnį, naikina Lietuvos 
turtą, agituoja žmones ir ka
reivius prieš teisėtą visų Lie
tuvos piliečių išrinktą Lietu
vos valdžią, steigia revkomus, 
stato savo valdžią okupuotose 
mūsų žemėse. Nuo jų reikia 
-saugotis, kaip nuo didžiausių 
mūsų nepriklauosmybės prie-' 
šų, dėti visos pastangos, kad 
tik neįsileisti į savo kraštą bol
ševikų raugo. Tam darbui at
likti reikia daugiausia apšvie- 
tos. Tik tuomet bus galima 
iškovoti pilna Lietuvos nepri
klausomybė ir pagerinti Lietų-, 
vos būvis, kuomet rnūsū tarpe 
neliks nei vieno nemokančio 
skaityti ir rašyti, kuomet kiek
vienas kareivis galės kasdiena 
skaityti įvairius laikraščius ir 
knygas.

Tuo reikalu yra labai susirū
pinę visi apšviestesnieji Lietu
vos kariškiai. Pradėjo steigti 
kuopose ir kamandosė knygy 
nėlius, mokyklas. Pradėjo rū
pintis kuodaugiausia išgavimu 
visokių rūšių laikraščių, kad 
kariškiai galėtų kasdien žino
ti kas darosi pasaulyj, o tam 
tikslui reikia daug darbo ir pi
nigų. Bet nežiūrint visų keb
lumų jau kiekvienoje kuopoje 
įsteigta mokykla. Visur stei
giama knygynėliai. Kareiviai 
labai susirūpinę apsišvietimu, 
aukuoja dalį paskutinių skati
kų dėl apšvietos reikalų.

Nenorėdami mes nuo 
atsilikti ir mes dedam visas 
pastangas knygynėlio steigi
mui. Kad palengvinus tą dar
bą kreipiamės prie savo drau
gų Amerikos lietusių, prašy
dami paremti laikraščiais, kny
gomis ir pinigais. Prašom 
talkon visas 'lietuvių įstaigas, 
redakcijas ir atskirus žmones. 
Prašom siųsti įvairių knygų, 
laikraščių, remiančių Lietuvos 
neprigulmybę ir darbus dėl ne- 
prigulmingos Lietuvos.

Draugai ir draugės Ameri
kos lietuviai, kam yra brangi 
tėvynė ir kas atjaučia savo 
brolių tėvynės gynėjus, kurie 
jau arti dviejų metų karo lau
kuose, kurie išvadavo jau be 
mažos dalelės visą Lietuvą ir 
yra pasirengę net gyvybę pa
aukuoti, atsiliepkite į mūsų 
atsišaukimą. Turim viltį, kad 
Amerikos lietuviai prisidės 
prie to darbo aukomis ir kit
kuo. Tai-gi meldžiam kam y- 
ra brangi tėvynė ir jos gynė
jai, siųksite knygas, laikraš
čius, laiškus ir pinigines au
kas šiuo adresu: Antanas Šal
tenis^ l-mas p. D L. K. Gedi
mino p., 3-čia kp. L i t h u - 
n i a.

PasiraŠova knygyno steigi
mo nariai:

Antanas Šaltenis 
J. Salunonis.

Prierašas. Amerikos 
i ’dr-jos, pasivadinusios D. L. K. M « V _ u_• _ _
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■ American Woolen Mills atsida
vė panedėlį. 14.000 audėjų 
įbedarbiavo per du mėnesiu. 
.Ne visi audėjai priimti darban.

tokių, kprie išdrįsta neva par-1 Oscar II. PasažieriaĮ padarė 
davinėti knygpalaikes arbaikolektą ir surinko kūdikiui 
žurnalus, sakydami, kad visas Į$200. Kompanija knygose pa- 
darbas ir pelnas skiriamas ka-; ženklino, jog kūdikis bile ka
reivines ligonbučiuose. Iki šiai Ida. gyvenime galės turėti kelio- 
dienai nė vienas nepriuavęs tų 
pinigų, kuriuos surinko, ligon- 
bueiams.
. Kongresas išdavė naują įsa
kymą “ The Ą’ational Defense 
Act”, kuris nurodo kam pri
dera dėvėti uniforma, ir ant 
kokių išlygų, ir pasirodo, kad 
šie litrai net ir valdžios įsaky
mus laužo, ne tik kad prigau- 
dinėja visuomenę. Bausmė už 
kožną šį prasižengimą nusta
tyta iki $300. ir iki 6 mėn, ka
lėjimo.

Šiuomi Karės Departamen
tas praneša, kad gatvekariuo- 
se, trūkiuose, restaurantuose ir 
tt. žmonės užkabinti šių priga
vikų nesiduotų apvilti, bet 
praneštų policijai, idant išgąu- 
dinėti šiuos apgavikus, kurie 
savo naudai taip ‘patraukia 
liaudį.

MIRĖ RŪKYDAMAS.
O s s i n i n g, N. Y. — 

Walter Bojanowski, 25 metų 
amžiaus, pasmerktas miriop 
už, žmogžudystę Buffaloj sėdo 
elektrikinėn kėdėn rūkydamas 
cigaretą. Pasmerktasis nepri
sipažino prie kaltės.

.. •

Paryžiuje buvo . surengtas 
bankietas rūgs. 10 atsisveikin
ti su Amerikos Kolumbo vyčių 
delegacija, kuri linkėsi pas 
Šventąjį Tėvą ir m^ėsniuose 
Europos miestuose. Bankieto 
vedėju buvo- Francijos 
ministeris.

Francijos vyriausybė atsi
šaukia į Amerikos finansistus 
paskolinti $100.000.000. Spalio 
15 d. š. m. Francija turės su
grąžinti Anglijai paskolos 
$500.000.000, o pinigų neturi. 
To^el nuo amerikonų nori pa
siskolinti, kad atsilyginti Ang
lijai. .

♦ — ............

P aryžius, rūgs. 4. — 
Latvijos Steigiamasis Seimas 
ketverge ratifikavo (patvirti
no) taikos sutartį tarp tos ša
lies ir Rusijos. Tas paskelbta 
užsienio reikalų ministerio. 
Rugpj. 11 d. toji taika buvo 
pasirašyta.
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BAIGS KARĄ.
Alijantų premierri 

naują konferenciją. Francijoj 
mieste Aix-Les-Bains. Ta kon
ferencija esanti tam kad pa
baigti karą. Francijos premie- 
ras taip pasakė: “Karas turi 
būt pabaigtas. Dėlto mes pa
tarėme Lenkijai būti nuolai
džia ir išrodo, kad ji pagata- 
va sekti patarimą”.

UŽMUŠĖ DU 
VAIKU.

N e w York. — Prie 55 ir 
11 gatvių šoferis leidosi auto
mobiliu nepaprastu greitumu 
ir nepaisė, kad tuomet buvo 
pilna gatvė vaikų išėjusių iš 
mokyklos. Negyvai suvažinė
jo du vaiku ir apie pustu?inį 
sužeidė. Beprotiškas šoferis 
dar nesuimtas.
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NETEKO DEGTUKŲ.
| Jau antra savaitė, kaip Por
tugalijoj kaipir nėra degtukų. 
Degtukų dirbtuvių darbinin
kai pareikalavo algų pakėli
mo.,^ Kompanija’ paprašė val
džios leisti pakelti degtukų 
kainas. Valdžia neleido. To
dėl degtukų išdirbystė sustojo. 
Valdžia buvo išleidus įstatymą 
vartoti titnagą ugnies iškėli
mui. Tai dabar žmonės labai 
kenčia. Turi laikyti ugnį die
ną naktį.

* K

Lietuvos laikraščiai pilni 
indomhj žinių ir gerų pasiskai
tymų. “Darbininke” turime 
įvairių laikraščių platinimui 
Išsirašykite. «

Subatoj rugsėjo 11 d. atėjo 
“Laisvė” rugpj. 15, 17. Iš 
Škotijos atėjo “Išeivių Drau
gas” rugpj. 28 d.

Panedėlyųe, rugsėjo 13 d. 
atėjo “Šešėliai” už liepos mėn. 
“Tauta” rugpj. 20 d. “Kariš
kių Žodis'’ rugpj. 19 d.

Išsirašykite tų laikraščių. *

SUGRĄŽINKITE.
-----------  _ x

Pastarojo “Darbininko” 
num. 104 pritrūkome. Agen
tai to numerio neišpardavusie- 
ji teiksis sugrąžinti likusius.. UŽDERĖJO MAŽIAU.

Massachusetts valstijoj span
guolės šiemet užderėjo men
kiau, negu pernai. 10.000 sta
tinių būsiu mažiau, negu per
nai.

ANTRU KARTU 
PABĖGO.

DAUG UŽDIRBA.
Kanados ir Suv. Valstijų 

mokesčių viršininkai aproka- 
vo, kad šmuglininkai, gabe
nantieji svaigalus iš Kanados 
į Suv. Valstijas per metus už
dirba $100.000.000.

KALBĄ.
Francijos Akademija pasisa

vino į francūzų kalbų angliškų 
žodį “gentleman”. Ikšiol vie
toj to žodžio vartota “cheva- 
lier”, kurs reiškė taipgi kar
žygį (vytį). Dar akademija 
pienuoja pasisavinti angliškų 
žodį “home”.

PREZIDENTAS 
REZIGNUOS.

Francijos prezidentas Des- 
ehanel dėl nesveikatos rezig
nuos. ' Pereitą vasarą jis buvo 
išpuolęs per langą iš vagono ir 
nuo to laiko nesveikuoja. Ne
galėdamas atsitaisyti turi re
zignuoti. Jo vieton kandida
tuosiąs dabartinis premieras 
Millerand.

Francijos akademija 
bia, kad vienas Vokietijos 
mokslo vyras kreipėsi reika
laudamas dovanos, pažadėtos 
už susinėsimų su Marsu. Guz- 
man yra palikęs Francijos A- 
kademijai $20.006 tam, kurs 
išras būdų susinešti su Marso 
gyventojais. Vienas Vokieti
jos mokslo vyras sako gavęs 
signalus nuo Marso ir prašo 
Akademijos paramos tęsti ban
dymus.

KONFISKAVO 
SVAIGALUS.

N ė w Bedford, Mass.
— Valdžios agentai susekė 25 
statines degtinės. Konfiskavo 
ir atgabeno Bostonan. Jos 
vertė yra $16.000.

- ' l

V i e n n a,
Bielgrado telegramoj skelbia
ma, kad Francija Jugo
slaviją suteikti karinę pagel- 
bų Lenkijai iš 16 batalijonų 
kariuomenės ir atsakančio ar
tilerijos skaičiaus.

__________ x

NETEKO KARIUO
MENĖS. -J

L o n d <ya, rūgs. 8. — 
Gen. Semionov, veikęs rytinia
me Sibire ir pridaręs daug 
piktadarybių, neteko pasekėjų 
ir kariuomenės. Jo kariuome
nė prisidėjo prie Tolimosios . 
Rytinės Rusijos Respublikos.

LDS. MOKESČIAI
Praeitų metų Centro Valdy

ba nesurasdama kito išėjimo iš 
finansiško krizio dar 1919 me
tų pabaigoje referendumu pa
kėlė mėnesinius mokesčius. 
Iki šiol buvo 9 kuopos, kurios 
nesutiko mokėti pakeltų mo
kestį 35c. į mėnesį. Į centrų 
siųsti 30c., kuopos ižde 5c.

iš tų devynių kuopų, vienos 
mokėjo į centrų po 20c., o ki
tos po' 25c.

Šis Seimas ištyrė, kad Cent
ro Valdyba negalėjo kitaip pa
daryt, užgyrė nubalsavimą pa
kelti mokesčius ir išnešė se
kančių rezoliucijų:

“L. D. S. V. Seimas ištyręs 
pakėlimų ^mokesčių rado, kad 
buvusi Centro Valdyba lega
liai pakėlė mokesčius. Tad-gi 
Seimas pagedauja, kad tos 
kuopos, kurios ligšiol priešino
si pakėlimui nuo dabar pradė
tų mokėti kaip didžiuma narių 
mokėjo ir moka po 35c. ir kad 
kų nedamokėjo nuo sausio 1 <L 
1920 kaip galima greičiau už-, 
simokėtų”.

Tai-gi gal nuo dabar tos L. 
D. S. kuopos, kurios ligsiol ne
sutiko mokėti ras pakėlimų 
mokesčių legališku ir jau ne
vilkinant užsimokės pilnai. ; .

A. T. Kneižis, 
LDS. Centro Sekretorius.
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F? ŠMEIŽIA LIETU
VIUS.

Kai lenkai įsibriovusieji 
Lietuvon gavo stiprų lietuvių 
atsispyrimą, tai ėmė šmeižti 
lietuvius, būk lietuviai pirmi 
užpuolę lenkus. Kuomet pa
matė negalėsią briautis Lietu
von, tai pavezdami tą klausi
mą Tautų Lygai, išnaujo ter
šia lietuvius. Lenkų vyriau
sybė savo notoj Tautij Lygai 
tvirtina: “Nėra abejonės, kad 
Lietuvos armijos susijungu
sios su Raudonąja Armija ir 
kad Lietuvos vyriausybė tapo 
Sovietų vyriausybė įnagiu. ’ ’ 
Po tokiu šmeižtu veidmainin
gai sakoma, kad girdi dėl bu
vusių per šimtmečius broliškų 
santikių, lenkai nesiskubiną 
pavartoti ginklo prieš “bro
lišką tautą”. .
K -----------------------

ATSILIEPKITE. ‘
Dažnai jūs matote atsišauki- 

naus Lietuvos kariškių. Pra-, 
soma šelpti Lietuvos kariuo- 
iųęųę. knygomis, laikraščiais 

būdais. Lai nei 
vienas kariškių atsi
šaukimas nebūna balsu tyruo
se. Buvo “Darbinfeke” ka-

į«jĖĮi±jt±}!
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Rusijos pabriko darbo luomo 
būvis — 1884-1904 m.

Šis periodas atsižymi tuo, 
kad nešioja atspaustą savyje 
valdiškąją žymę. Šiuo trečiuo
ju periodu valdžia-valstija 
daugiausiai kišo nosį į savitar
pinius darbo ir kapitalo reika
lus lejsdama tam tikrus įsta
tus, žinoma savotiškai juos 
aiškinant, kad tik bundantį 
proletarą suraminus ir nutyl- 
džius. Betgi ir čia vienok ne
suprasdama savo pavaldinių 
sielos nesugebėjo kaip reikiant 
svarbios iš to atžvilgio valsti
jos rolės sulošti: ir šiuo žygiu 
ne jai būta lemta pabriko dar
bininką iš miego prikėlus jo 
būviu pasirūpinti. Tą gi būvį 
pradžioje devyniasdešimtųjų 
metų buvus tikrai neideališku, 
matėme jau antramiajame 
perskyrime. Profesorius Oze- 
rov’as syntetizuojant to laiko 
darbininko pabrike padėjimą 
taip jį sutraukė. Pabriko dar
bininkas pilnoje to žodžio pra
smėje — beteisis: negali orga
nizuotis, tverti sąjungų. Tuo 
pat laiku pramonininkų orga
nizacijos ne tiktai kad leidžia
mos ir be apkarpymo’ legali
zuojamos, bet dar nelyginant 
ant pakeršto proteguojamos— 
turime omenėje sindikatus. 
Darbininkai negali savitarpy 
susitarti kas link darbo parda
vimo sąlygų, iš kitos gi pusės 

[sindikatai su tuo net nesisle
pia apskelbdami per laikra
ščius visus savo darbo išnuo
mavimo nutarimus.

Darbo žmonėms neleidžiama 
steigtis savyšalpai kasų; vieną 
kartą iš šimto ir leidžiant taip, 
deja, 'yra iškraipomi paduo-se. Buvo Daromu^: ,• c, ... . . , , . <

riškiij atsišaukimą, Mete “tvirtumam toki, kas,
eių Amerikos lietuvius ir lie
tuvaites susirašinėti? Atsi
liepkite ir į tai. Tuomi bus ke
liamas Lietuvos kariškių 
pas.

ū-

žmo-

ŽINGSNIS PO 
ŽINGSNIUI.

---------------- «
Buvo laikai, kuomet 

gus žmogų ėdė. Stipresnysis
pagavęs ^lipnesnįjį paskersda
vo jį, l<aip meitėlį ir suėsdavo. 
Šitas baisus paprotys išnyko, 
kada stipresnieji suprato, kad 
iš silpnesnio daugiau pelno 
būtų statant prie darbo. Taip 
vergija ir baudžiava įvyko. 
Kuomet pasirodė, kad “liuo- 
sas darbininkas” daugiau pa
daro, tai vergija ir baudžiava 
panaikintos tapo. Dabar yra 
laisvo parsisamdymo gadynė.

Toks tai trumpais, bendrais 
bruožais žmonijos socijalio 
progreso vaizdas. Reiškia juo 
toliau nuo visokios formos ver
gijos, juo darbas našesnis. 
Dabar tarp Darbo ir Kapitalo 
nėra sutikimo, nes šiame surė
dyme tebėra vergijos ir bau
džiavos likučių. Sekantis so
cijalio progreso žingsnis bus 
tai darbininkams davimas tei
sių valdyme ir vedime biznių 
ir pramonių ir pasidalinime 
pelnu.

KODĖL RUSIJOJ ĖMĖ 
VIRŠŲ BOLŠEVI

KAI?
Norintis žinoti, kodėl Rusi

joj vietoj caro Nikalojaus vieš
patauja Nikalojus Leninas, 
privalo atydžiai perskaityti 

• dabar per “Darbininką” ei
nančią “Rusijos Darbininkų 
Judėjimo Istoriją”. Ikšiol tik 
pusė tos istorijos tesudėta. 
Autorius yra augšto mokslo 
vyras ir pavartojo darbinin
kams nesuprantamų svetimų 
žodžių. Bet kalba aiški, leng
va ir apsiskaitęs darbininkas 

. negali turėti sunkumo mintį 
sekti. Tarp “Darbininko” 
skaitytojų yra Rusijos dirbtu
vėse dirbusių. Tokie tesulygi- 
na savo patyrimus su šioje is
torijoje nupieštais vaizdais.

įstatai, kad sąjunga panašiais 
įstatais naudojantis nė kiek 
nėra naudingesnė kaip negyvu 
užgimęs kūdikis.

Darbininkas negali skaityti 
knygų su abelnu visiems vals
tijos piliečiams cenzūros ants
paudu, nes jam yra tam tikra 
cenzūra: mat imdamas pasi
skaitymui knygas iš liaudies 
skaityklų rasdavo ten tik sau 
parinktus raštus, nusipirkti 
gi iš savo kišenės neišsigalėjo. 
:Tokiu pat beteisiu matome 
mūsų darbininką pabrike ir 
dirbtuvėje: mažiausia ant per- 
dėtinių skunda imama už neiš
tikimybę, baudžiamą pagiežą 
ir prašalinimu nuo užimamo
sios vietos. Tat kenčia, varg
šas, visokias pajuokas palie
čiančias patį jo asmenį, su ku
riuo niekas nesiskaitė: perdė- 
tiniui viskas buvo dovanotina.

Darbininkas dirbo kokį no
rint sudėtinį darbą, padėjo 
daug laiko ir vargo, galų ga
le jo išdirbinys visgi atmeta
mas ne blogo padirbimo bet 
blogos medžiagos dėlei — iš 
čia, žinomą, sumažinimas die
nos uždarbio, nes pabrikinin- 
ko užmačė to norėjo.

Kaip darbo vertės inkaino- 
jime taip ir visuose kituose sa
vo su darbdaviu santikiouse— 
darbininkas šio pastarojo tik- 
riauriausis vergas pilnoje to 
žodžio prasmėje. Pridėjus prie 
to viso dar spaudos ir žodžio 
liuosybės suvaržymą, netiku
sias valdžios pastangas, kad 
žūt-būt užslopinus jau apsi
reiškusį darbo luomo judėji
mą — turėsime nors tamsią 
siluetę, kokiame padėjime 'pa
sitiko rusą pabriko darbinin
ką aprašomasai dabar trečia
sis to luomo evoliucijos perio
das. Einant dabar kitu keliu 
būtent analvzės, išparodysi-

Bolševizmas Rusijoj įsigalė* tojus.

jo ne dėl vienos kokios priežas
ties, bet viena didžiųjų ir svar
biųjų priežasčių buvo tai bai
sus darbininkų išnaudojimas, 
persekiojimas ir skurdas. Bol
ševizmas yra tai kerštingas iš
naudojamų vergų sukilimas 
prieš išnaudotojus ir persekio-

me nuomonę apie tokį darbo 
luomo pabrike padėjimą visai 
nesant aprioriška supozicija 
bet ištirtu šiandien faktu. Vi- 
supirmu reikia pastebėti, ką 
abelnai įnešė Rusijos pramo
nės gyveniman pats laikas, ap
linkybės, žmogus, ir kaip tas 
visas atsiliepė darbo žmogaus 
pobūdyje, o iš čia ir veikime. 
Taigi ekonomiškame Rusijos 
gyvenime paskutinysis XIX 
šimtmečio dešimtmetis atsi
žymi begaliniu kapitalizmo au
gimu pramonės srytyje. Ka
dangi su pramone eina papras
tai kartu ir darbininkas, taį 
šiuo pat laiku matome visai 
naturališkai augant skaitlinai 
darbo luomą. 1886 m. pa
briko darbininkų buvo Rusijo
je 837,382 žm., o 1902 m. jų 
skaitlius pašoko iki 1,710,773 
žm., taip jog nuo 1860 m. dar
bo luomas net sulig valdiškų
jų šaltinių padidėjo 3 ir dau
giau kartų. Iš pažiūros tai, ro
dos, kasdieninis apsireiški
mas, vienok darbo luomo his- 
torijoje turi didelę svarbą. 
Kad ir šiuo žygiu pavyzdžiui 
štai ką jis įnešė pabriko dar
bininko gyveniman. Užtenka 
pažymėti nors du dalyku: 1) 
darbo koncentraciją* didelių t. 
y. pirmosios rūšies pramonin
kų rankose ir 2) ypatingą pa
briko luomo tvpą, kurį pagim
dė luominis susipratimas. Kal
bant apie darbo koncentraciją 
visi pripažįsta, jog Rusijoje 
šiokiame tokiame laipsnyje įsi
kūnijo Markso išsvajota kon
centracijos pranašystė. Ir iš- 
tikrųjų 1860 m. tikrojoje Rusi
joje ir Rusijos Azijoje sulig 
vidinės prekybos departamen
to paduodamosios statistikos 
buvo skaitoma 15,388 pabri
kai ir dirbtuvės su 565,142 žm. 
darbininkais, neskaitant Len
kijos kur randame 12,542 pa- 
briku ir 56,364 darbininkus. 
1885 m. pabrikų inspektoratas 
savo priežiūroje turėjo išviso 
24,913 pramonės įstaigų, ku
riose dirbo 869,828 žmonės, o 
cijos globoje tėra vos 17,819 
jau 1 d. sausio 1902 m. inspek- 
įstaigų su 1,710,773 darbinin
kais. Kaip matyti smulkiosios 
pramonės įstaigos nyksta už- 
leisdamos savo vietą stambio
sioms. Tie gi dideliausi pramo
nės centrai ir reikalavo dau
gybės darbo rankų, kuris tai 
faktorius ir 
luomą. Negana to 
pastūmėjo pirmyn patį darbi
ninką, darydamas iš jo tikrą 
darbininko-proletaro typą. Čio
nai t. y. pramonės centruose 
pabriko žmogus visdabiaus ir 
labiaus difeFencijuojasi, ski
riasi nuo kitų luomų žmonių 
beveik paraleliškai su tuo, 
kaip darėsi vis didesnis ir aiš
kesnis skirtas tarp žydinčių 
didelių miestų pramonės cen
trų iš vienos ir kaskart skurs
tančio' sodžiaus iš kitos pusės. 
Pirma darbininkas ėjo pabri- 
kan uždarbiautų, padirbėjęs 
vėl grįžo sodžiau; dabar ri- 
šantieji jį su sodžiumi ryšiai 
visiškai nyksta, nes vaikai ir 
vaikų vaikai visą savo gyveni
mą praleidę miestuose apie so
džių ir sodietiškąją kilmę kaip 
ir primiršo'- Ši transformacija 
ir pagimdė Rusijos darbinin- 
ką-proletarą, kurį inž. Golgots- 
ki’s paskaitoje perskaitytoje 
pirklių-pramonininkų 1896 m. 
Žem. Naugarde susivažiavime 
taip mums nupiešė: “Keliau
damas kokiu nori laiku gelž- 
keliu ir žvilgterėjęs iš vagono 
lango į žiopsančią ant stočių 
margą minią, sveikas, be di
delio vargo kai kur pastebėsi 
ypatingą nuošaliui stovinčią 
žmonių kuopelę griežtai skirti
ną nuo stoties tarnų ir kitų 
dykaduonių. Visa kuopa turi 
charakteristiškas žymes: kel
naitės guli europeiškai, spal
vuoti išsiuvinėti marškiniai 
išleisti iš po švarko lankiau
siai pirktinio, juodo, švaraus. 
Ant galvos drabužinė kepurai-
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padidino darbo 
jis dar

te. Toliaus tai žmonės išdžiū
vę, silpnos krūtinės, pageltu
siu veidu, žvairiomis akimis 
tėmvję visą kas dedasi aplin
kui. Ironiškas kiekvieno jų 
veidas sakyte, tau, sako — 
“neužkabink manęs”! Nors, 
sveikas, nežinosi visai prava
žiuojamojo krašto ir jo etno
grafijos, vienok be apsirikimo 
dirstelėjęs į panašių individų 
būrelį pasakyti, netolymais e- 
sant pabriko: - taip pabriko 
darbininko typas yra savotiš
kas”. Tiesa ši charakteristi
ka toli gražu ne pilna, nes a- 
pima vien išviršinę žmogaus 
pusę, bet, ar šiaip ar taip mą
stysime, tas jau vienas faktas 
parodo, jog visuomenė paste
bėjo visas darbo luome įvyku
sias permainas, išėmus juoda
šimtiškąją spaudą ir valdan
čias sferas kurios prisilaikė se
nųjų pažiūrų, i Pamažėliu bet
gi ir darbininkų tarpe pradė
jo rastis tūlas nuošimtis savos 
darbo žmonių inteligencijos, 
kuri vėliaus įgavus visų užsi- 
tikėjimą rodė kelią ir skelbė 
margajai miniai naujas idėjas. 
Pasėtas grūdas, ilgai nelau
kęs, išdygo pavydale įvairios 
rūšies socialistiškųjų organi
zacijų, kurių pirmąją užduo
tim buvo žadinti, darbininkų 
tarpe luominį susipratimą, ži
noma, Marksizmo dvasėje, 
griauti senąją tvarką, parū
pinti atsakančią miniai litera
tūrą ect. Uželektrizuotas nau
jomis negirdėtomis idėjomis 
pabriko darbininkas dar drą
siau eina kovon, senieji kovos 
būdai paliekama, griebiamąsi 
naujų — tikresnių, atsakan- 
tesnių. Tos kovos vaisiumi y- 
ra ištisa valdžios išdirbta sys- 
tema darbininkų klausymo iš
rišimui. Štai jos svarbesnieji 
punktai — littera juris—chro
nologiškoje eilėje.

Jau* pradžioje devynesde- 
šimtųjų metų (1880) Valstijos 
Taryba radusi santikius pra
monininkų ir darbininkų ne- 
normališkais ima juos refor
muoti. 1885 m. 3 d. liepos už
ginta pas mus nepilnamečių ir 
moterų nakties darbas veik vi
suose audinių pabrikuose. Vė
liaus tie įstatai kiek pakeista. 
Sekančiais 1886 pi. 3 d. birže
lio apdirbta ir paskelbta viso
je valstijoje įvedamus samdy
mo įstatymus. Priegtam kiek
vienoje gubernijoje skiriami 
vyresnieji inspektoriai su pa- 
gelbininkais tvarkos prižiūrė
jimui, pats inspektoratas žy
miai padidinamas. 1897 m. 
2 d. liepos tam tikru įstatymu 
nustattya darbo diena — pa
prastai UI vai. į parą ir šeš
tadieniais bei prieš šventes 10 
vai. dirbti. Geriaus taipo-gi 
aptarta vaikų ir moterų dar
bo laikas ir ilgis. Tuo pat daug 
maž laiku užginta mokėti už 
darbą išdirbiniais, prekėmis, 
valgymo produktais bei kupo
nais; atleidžiant darbininką 
pranešti jam apie tai prieš sa
vaitę, algas išmokėti privalo 
darbdavys du mažiausiai vie
ną sykį į mėnesį. Visų tuo į- 
nirtimu padarytų nors ir ant 
popieros įstatymų žmogus nei 
neišrokuosi, tiek jų daug bu
vo. Betgi kas iš to mūsų dar
bininkui, kad gražūs žodžiai 
ir pasilikdavo tiktai žodžiais: 
nei įstatymai nieko nepadėjo. 
Inspektoratas — tas darbda
vių ir darbininkų tarpininkas 
ačiū augštesniosios sferos poli
tikos pakraipai lieka darbo 
luomo judėjimo tramdytoju. 
Atsitiko gi tas va kaip.
j Pinigyno ministerija, kurios 

veikimo srytis apimdavo tuo 
met visą pramonę, labai mo
kėjo išnaudoti, kad savuosius 
užmanymus pravedus, vora
tinkliu išsimėčiusias po plačią 
valstiją inspekcijos įstaigas. 
Jų atstovams iš “viršaus” nie
kam nežinant sumaniai įsako
ma, kad atsitikus kokiems no
rint iš darbininkų pusės reika
lavimams — streikas nenuleis
ti rankų, nenusiminti, bet va
dus sudrumstame vandenyje 
išgaudžius tuo pat kitus įbau- 
gyti, idant darbą dirbtų o ne 
niekais žaistų, visur kur tik
tai galima pastebint — jų ai
manavimai ir riaušes apart 
priešingumo valdiškajai poli
tikai nieko savyje neturį. Už
tat, girdi, taip viskas perse
kiojama fr baudžiama. For-
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mališkai gi atsitikus streikui 
inspektorius privalo nuduoti, 
jog pabrikanto darbininkų 
naudai daromos nuolaidos nė
ra prievartos darbas bet anaip
tol geros valios ir norų apsi
reiškimas. Tai-gi čia liepi Amą 
laikytis šios politikos: a) ne
pradėti su streikuojančiais 
darbininkais jokių derybų ne- 
pristaČius jų pirma prie darbo, 
b) kiek galint stengtis pada
linti streikuojančių nuomonės 
provokacijomis, priglaudžiant 
darbdavio pataikūnus ect, c) 
sakyti, kad ramus susitaikini
mo būdas yra geriausias ir tt. 
Abelnai pabrikų inspektoriai 
visur viešai skelbė, kad strei
kai niekad neišėjo ir galop ne
gali išeiti ant gero. Galų ga
le inspektorato rankose buvo 
ir fyziškoji' spėka — policija, 
žandarmerija, kareiviai, rei
kėjo vien sumaningai veikti 
Ištiesų gi ir veikta, išbandyta 
visi įsisiūbavusio proletaro ra
minimo būdai užbaigiant visų- 
lengviausiu — išsiuntimu į šal
tųjų jurių-marių pakraščius. 
Žodžiu valdžia kur tiktai ga
lėdama palaiko kapitalistų.

Viešpataujant panašiai poli
tikai aiškus dalykas, kad visi 
šiame klausyme leidžiamieji į- 
statymai (neva rodą valdžios 
darbo luomui prielankumą) 
atsimuša lyg žirniai į sieną. 
Kitaip ir negali būti. Nes jei 
kartais ir būtų koks įstatymas 
labai darbininkui naudingas 
jis negalima įvykinti dėl tos 
priežasties, kad nepatinka pa- 
brikantui, o priežiūra iš in
spektorato delei daugumo pa
vesti} jam pramonės įstaigų ne 
koki arba ir visai jos nėra. 
Taip 1885 m. kiekvieno in
spektoriaus globai pavedama 
1295 pabrikai su 43,491 darbi
ninku, taigi net geriausiems 
esant norams vienais o net ir 
dvejais metais nieku būdu ne
galima yra jų žmoniškai ap
lankyti, nekalbant jau apie ge
resnį darbo sąlygų pažinimą. 
O kartą negalima yra aplan
kyti, tai iš kitos pusės darb
daviui nėra didelio reikalo 
skubėti ir lakstyti, kad vyk- 
dinant tulus pagerinimus sau 
skriaudą daryti. Ne tiktai kad 
jų nevykdoma bet kaikur ir tą 
kas nuo seno buvo priimta pra
šalinama pasitikint inspekto
riaus gerumu bei prielankumu 
o motivuojant skriauda daro
mąja darbininkų pabriko rei
kalams. Iš to ką šiuo atveju 
pasakėme matyti, jog gerovė 
ir darbo žmogaus uždarbys ab
soliutiškai priklausė nuo pra
monininko. Sykį jis buvo žmo
niškesnis, darbininkui sekėsi 
geriaus, betgi jei buvo odlu- 
pys — dirbo vargšo kailį kaip 
tik norėdamas. Galėjai, svei
kas, bumbėti, skūsties kur ir 
kam norėjai net nurodant tam 
tikrus reguliuojančius darbą į- 
statymus. Pramonės įstatym- 
davvstės charaketrisitka pati 
savaimi rodyte rodo, kad lauk
ti perdaug didelių permainų 
pabriko darbininko padėjime 
nėra ko. Dr tiesa.

(Bus daugiau
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VISIEMS.
Užrašykite saviškiams Lto- 

tuvoje Kaune einančių laikra
ščių Tinkamiausi Lietuvos 
žmonėms laikraščiai yn:

metalas 20 auksinų 
“DARBININKAS”

metams 20 auksinų 
“LAISVI”

metams 96 auksinai. 
TAUTA”

metams 48 auksinai. 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”.

metams 20 auksinų.
“ ŽVAIGŽDE”

metambs 20 auksinų.
Visi šie laikraščiai eina Kau

ne.
. Visų minėtų laikraščių ame- 

riikečiai gali gauti .“Darbinin
ke,” išskiriant “žvaigždę” 
kurios dar negauname. Išsira
šykite, susipažinkite ir tas, 
kurs geriausia patiki užrašyk 
saviškiams Lietuvoje.

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

N0RW0PD, MASS.

Liepos m. buvo surengtos pra
kalbos. Kalbėjo vietinis kleb. 
kun. V. Taškunas ir K. Norkus, 
buvęs ‘ ‘ Sandaros ’ ’. redaktorius. 
Buvo suaukuota kelios dešimtis 
dolerių dėl Lietuvos.

Norkus kalbėdamas gyrėsi ir 
sakė, kad esąs tėvinainis, mylįs 
Lietuvą, bet isjikrųjų Norkus pa
sirodę vilkas avies kailyje, nes 
kada po prakalbu pirm, pasiklau
sė Norkus kiek už kelionę, tai 
Norkus pasakė, kad $10. Žino
ma komitetas turėjo tiek pamokė
ti Norkui.

Aš šitą fakto nebuč kėlęs, bet 
kadangi “Sandara” giria Norkų 
ir kadangi dergia katalikus ir jų 
Įstaigas tai reikia jiems pasvilin
ti akis. Juk Norkus ir kitur a- 
piplėšinėjo žmonės. Tai matom, 
kiek sandariečiams rūpi Lietuvos 
gerovė ir ant kiek jie atjaučia 
Lietuvos vargus, nes iš Bostono 
iki Norvvoodo tekaštuoja vos 45 
centai, o Norkus paėmė $10, mat 
kas do paukštis. Pas mus žmonės 
kalba apie Norkų, kad jis kitur 
atlupęs net $30. *

Liepos 21 d. surengė L. L. P. 
Stotis prakalbas. Kalbėjo gerb. 
A. F. Kneižs L. D. S. centro sekr. 
Jis savo gražioj kalboj aiškiai iš
dėstė dabartinę Lietuvos padėtį 
ir kaip reikalinga yra kožnam 
bei nenam lietuviui turėti nors po 
vieną Lietuvos boną. Gerb. A. 
F. Kneižis už savo prakalbą ne
reikalavo nei cento.

• Korespondentas Zanavykas už
sipuolė ant Kneižio, kad per pra
kalbas liepos 12 d. pasakė jog 
Lietuvų armija išvijo lenkus iš 
■Lietuvos. Rodos čia nieko blo
go nepasakė, bet Zanavykui ne
patiko. Jis minėtam šlamšte 
ginei ja jog bolševikai vieni išviję 
lenkus iš Lietuvos. Iš to Zana
vyko pasakymo aiškiai matosi, 
jog jo galvelėj yra tuščia kaip 
puodas be dugno, nes tam pačiam 
‘'Sandaros numeryje apžvalgų 
skyriuje aiškiai pasakyta, jog Lie
tuviai ne tik lenkus išvijo iš Lie
tuvos, bet ir bolševikus. Su gink
lu privertę išsinešti iš Vilniaus. 
Dabar aiškiai matosi, jog “San
daroje” gali visokias nesąmones 
rašyti ir bile tik bus niekinama 
katalikai tai viską talpvs. “San
dara ’r mat yra tarsi sąšlavų prep- 
šeiis. Dar Z. prikiša .katalikams 
girtą pikniką. Sietos Sandaros 
kuopa rugpj. 29, turėjo išvažavi- 
mą-pikniką Montello’je pas kokį 
ten farmerį, kur svaigalų biįvo 
užtektinai, nes sandariečiai biz
nieriai inkaušę pradėjo fundyti 
kiekvienas pagal savo biznio di
dumą. Taip gyrėsi vienas san- 
darfetis parvažiavęs iš sandarie- 
eių piknike, sako:“bracia su biz
nieriais labai gerai buyo ant pik
niko, nes kožnas biznieris sanda- 
rietisr fundino po kelis drinksus.”

Vietos socijalistai yra užvaldę 
vietos tautišką namą. Sandarie- 
čiai ir prisidėjusieji katalikai ta
po išviti ir šiandien socijalistai 
viešai ant plakatų garsina jog so- 
cijalistų namas. Bet vietos san
dariečiai nors retkarčiais visgi 
drįsdavo pasigirti per savo šlamš
tą, jog ir jie turį galės prie minė
to namo. Keletą sąvaieių atgal 
namo direktorių buvo susirinki
mas. Tąjį sandariečiai prašė so- 
cijalistų, kad pavėlintu pakabin
ti L. Vėliavą minėtame name. 
Tai socijalistai nusileido ir pave
lijo pakabinti L. Vėliavą. Bet 
kada sužinojo tamsiausi bolševi
kai, jog Lietuvos Vėliava kabo 
tautiškame name, tai pasiuntė 
sandariečiams ultimatum, kad nu
sikabintu savo L. Vėliavą.

Darbininko sūnus.

-
DAYTON, OHIO

Broliai lietuviai darbininkai! 
Visi mes trokštame laisvės ir ge
resnio būvio. Atsiminkime, jei
gu mes patys nedirbsime, tai nie
kas kitas už mus nedirbs. Štai 
yra proga. Pirkime L. L. P. bo
nus, o tuomet padėsime Lietuvai 
atsistoti ant stiprių nepriklauso
mybės kojų. Kuomet sugrįžime 
Tėvynėn linksma bus matyti mū
sų darbo vaisiai . Tada galėsi
me pasigiri, jog esame Lietuvos 
piliečiai nes tą Budys atlikti mū- 
' įį. . _ H X'- ■ . ‘ .i.
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sų darbai. Bet priešingai, nieko 
neveikdami dar gi trukdydami 
prakilnu tėvynės darbą galime la
bai susigriaudyti sugrįžę tėvynėn 
galimi karčių išmetinėjimu nuo 
tėvų, brolių ir seserų išgirsti.

Tad-gi pirkime, kol laikas, pa
sišventę tėvynės labui

J. A. T.
-------------- --------------------------------

KONCERTAS. < • į

Rugpiučio 29 d. mūsų mieste 
davė koncertą vienas žymiųjų A- 
merikos lietuvi;} pianistų su sa
vo žmona dainininke. Pianistas 
parodė ant piano savo teknikos 
augšto tobulybę. Gi jo žmona 
džiugino mūši} miesto lietuvius 
savo aukso balseliu. Jos balsas 
tartum vis dar grožyn ir turtin- 
gyn eina, vis daugyn aukso įgyja. 
Pilnas gerumo, paslaptingumo, 
tas balsas klausytojus įvaro augš- 
tesnių minčių, svajonių, kelia dva
sią į augštumas į berybes. Žmo
gus ir visai galėtumei užsisvajoti, 
jeigu ne vienas gana prozaiškas 
koncerto dalykas, būtent išstaty
mas ant parodos dainininkės kūno.

Atvirai pasakysiu, kad rašantis 
šiuos žodžius nėra žinovas moteriš
ki} kūnų ir todėl nelengva man 
būtų apvertinti gerb. daininin
kės kūno išvaizdą, linijas ir pri
valumus. Aš dargi turiu prisi
pažinti, kad ir laike šio koncerto 
aš neįsižiurėjau gerai į tą kūną. 
Kaip kiti dalyvautojai, taip ir aš 
tik nenoromis mečiau vieną kitą 
žvilgsnį iš pat pradžių. Paskui 
vjsą koncertą reikėjo laikyt akis 
nukreipus kitur: tai į lubas tai į 
grindis, tai į šalis. Mat prieš 
tą nuogo moteriško kūno parodą 
protestavo visomis jėgomis lietu
viška siela. Tų protestų buba 
pilna sale. Jie nesireiškė triukš-) 
minga!. Bet tą protestą galėjai 
išskaityti visų veiduose. Mote
rys raudo ir viena kitai į ausį ką 
tai su pasipiktinimu šnabždėjo. 
Vyrai piktai šaipėsi. Trijų metų 
vaikutis žiurėjęs-žiurėjęs į paro
dą — staigiai graudžiai pravirko, 
glausdamasis nervingai, prie savo 
motutės krutinės. Palangėje ka
te kaž kaip nepaprasta piktai su
miaukė. Jaunimas tarsi susita
ręs, išpradžių nei ploti daininin
kei nepiojo. Reikėjo ypatingo 
paskatinimo iš šalies vakaro ve
dėjo, kol pradėjo pilties plojimai.

Bet atleiskite, gerbiamieji skai
tytojai, kad aš kesinuosi minėti 
savo recenzijoje apie dainininkės 
kūną. Aš skaitau sau priedermę 
tai daryti, nes visame tame vaka
re ir publikai parodyta du žy
miausi dalykai: dainininkės bal
sas ir jos kūnas. Taigi apie tą 
kūną kalbant reikėtų pasakyti, 
kad jisai neatsižymėjo nei dailu
mu, nei linijų tiesumu nei harmo
nija. Odos spalva per daug iš
blyškus, vietomis išvedžiota mels
vomis linijomis. Kur ne kur pra
simuša raukšlė. Rankos ypač 
viršiau alkūnių gal kiek storokos 
ir visa gležnos, subūurę, nerodo 
jokių raumenų ženklo. Pečiai 
krūtinė ir visas korpusas rodo 
kūną, deja, jau senstančios ir 
(unksnėtos moteriškės. Per visą 
nugarą išilgai eina per daug gilus 
indubimas, liudijantis apie plau
čių silpnumą. Tiek tebuvo pub
likai apreikšta. Kita pusė kūno 
buvo aprėdyta. Čia pasirodė 
dar vienas irgi labai prozaiškas 
dalykas būten pragyvenimo bran
gumas, — high cost of living — 
kurs neleidžia dargi mūsų artis
tėms įsigyti tokių drabužėlių, ku
rie apdengtų padoriai visą jų 
kūną. Štai tau ir Amerikos gy
venimas. Kaip jisai yra sukū- 
nėjęs, sumaterijalizėjęs. Net į 
koncertą nuėjęs neturėsi ramaus 
dvasios pokilio. Jau tau rodosi, 
kad atsidūrei mūzų karalijoje, 
kad gali liuosai duoti valią savo 
dvasios sparnams, — kaip štai 
nuo tos pačios estrados, kur lakš- 
tingelės čiulba — ir tai tos pačios 
lakštingelės verčia tavą moteriš
ko kūno anatomiją studijuoti ir 
rišti vieną iš inkiriausių šių die
nų ekonominių problemų, būtent, 
kaip suvaldyti, pelnogrobius, kad 
pragyvenimas ir ypač drabužiai, 
nors bent kiek atpigtų.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

“DARBININKO” Leidėjams.
Turiu garbę tarti tamstoms 

^širdingą ačiū už dovanėlę iš A- 
merikos, kurią mums, suteikėte 
atsiųsdami mano vardu Skuodan 
gerą pluokštą laikraščio “Darbi
ninko.” Gautuosius numerius 
išplatinau (dovanai) Skuodo Kr. 
Dem. nariams ir kitiems. Pra
šyčiau vardan Skuodo Darbinin
kų, kurios sąjungos valdyboi esu, 
kad ir toliaus neužmirštumet mū
sų. Gal galėtumėte nuolatai 
siuntinėti po keletą egzempliorių 
laikraščie “Darb-ko,” — mūsų 
vienminčių organo, mums prenu
meruoti dabavtinąmia sąlygomis 
laikraštys, begala yra sunku.

Iškalno tariu pagarbos bei pa
dėkos žodį, kun. J. Ruibis Skuo
do Krikšč. Darb-kų Są-gos. ižd.

Skuodas 16 - VIII - 1920.

Prierašas. Iš Skuodo 
■kilusieji Amerikos lietuviai pri
valo • atkreipti domą į šį gerb. 
kun Juozo Ruibio laišką. Jo 
vardu privalėtu siuntinėti laik
raščių. ir knygų, kurios bus išda
lintos, skaityti trokštantiems.

LAIŠKAS.
Kaunas,

Rugpiučio 13 d. 1920.

DARBININKAS

jo 5 d. Padvariškių JCr Alytaus- 
par. buvo nežmoniškai baisus at
sitikimas. Moteriškė Kilinskie- 
nė turėjo 500 rublių. Minėtą 
dieną ■ razbaininkai ją žvėriškai, 
sumušė ir pakorė. Tas buvo- 
vakarykščiai padaryta. Tai yra 
kaimynai ją negyvą užtiko rug
piučio 6 d.

Adomas Žideliavičius..

jog

Gerbiamai red., laikraščio, 
“Darbininkas.” 
Šiuomi pranešu jums, 

sulig išrašymo Tafilės Miluniu-
tės Amerikoj gyvenančios, dėl 
manės laikraščio “Darbininko” 
ant metų jau esu gavęs devynis 
numerius, tai yra gegužės 6 d., 
birželio 10 d., liepos 1, 3, 8,10, 13, 
15 ir 17 dienų š. m. Už ką jums 
kuo maloniausiai tariu ačių ačiū! 
Nes yra labai man malonus jūsų 
laikraštis. Taigi tamstos malo
nėsit tik siuntinėti.

Oras Lietuvoje šįmet yra labai 
malonus. Javai gerai užaugo. 
Vaisių visokių yra užtektinai 
Daržovės visur puikiai atrodo. 
Tikimės, jog maisto bus užtekti
nai gal da ir atliks. Bus galima 
ir į užsienį šiek-tiek išleisti.

Lenkai jau visi iš Lietuvos 
išvyti Rusų bolševikų neįsilei
džiant į Lietuvą, nors jie ir norė
tų įeiti pasipelnyti. Tuom lai
ku viskas gerai. Gyvenimas at
rodo jau ramesnis. Sudiev.

Jokūbas Milunas.

LAIŠKAS.

“DARBININKO/’' red.Gerb.
Prašau išspauzdnti tamstų laik

raštyje šį laišką kaslink “‘Darbi
ninko.”

“Darbininkas” savo bendra iš
vaizda ir turiniu man iš pirmo jo 
pamatymo labaipatiko, tikrai dar
bininkiškas ; viskas rašoma aiškai, 
kiekvienam suprantamai, kalba 
apie darbininkų reikalus, matyt 
prie jo yra susispietę susipratę 
apsišvietusieji darbininkai, kurie 
ištikro gali jaustis galingi prieš 
visus išnaudotojus tokio savo laik
raščio vienijami.

Dvasia “Darbininko” gal pa
deda darbininkams vis būti susi- 
spietusiems krūvon kad saugoti 
savo reikalus, tik geroj krikščio
niškoj dvasioj su artimo meile ir 
Dievo pagelba. Be tų kilnių i- 
deahj nieko tokio kas galvtų dar
bininkus laimingais padaryti ir 
gyvenime užganėdinti negalima 
būtų įvvkdinti, nes pasaulyj isto
rijos pavyzdžiai rodo, kad kilni 
krikščioniška dvasia daugiau nu
gali negu visokiausi ginklai. Su 
vienybe ir tikėjimu darbininkai 
nekuomet nežus.

Kaip gražu, kad spinduliai nuo 
kryžiaus viršelyje laikraščio api
beria visokius darbininkų įran
kius, tai yra po kryžiaus spindu
liais darbininkai jausis lyg viena 
šeimyna ir jiemsAugščiausias pa
dės įvykdinti jų tesėtus reikalavi
mus. Ir tėvynę neužmiršta. 
Lietuvos darbininkai nėra tiek 
susiorganizavę kaip Amerikoj, 
taigi reiktų jiems duoti suprasti 
organizacijos svarbą, jiems pade
dant nušviesti protą, nes Lietu
vos darbininkai vis dar sunkaus 
slogučio - tamsumo yra slegiami. 
Reikia apšvietimo. Kad “Dar
bininkas” Lietuvon apreitų ko 
skaitlingiausiai ir kad Amerikos 
darbininkai padėtu savo vargo 
broliams.

ILauke jis prašė "paleisti, girdi to da tada pradės, kad bus centro 
daugiau nedarysiąs. Buvo pa>- valdybos sutvarkyta, spaly j ar 
leista. Ir vėl įslinko į bažnyčią, lapkrityj š m. 
Kunigas jau laikė Mišias. Po 
pakilėjimo, kaip šoks bėgti per 
bažnyčią link altoriaus* kad žine- 
nės nesuspėjo pagauti Nutvėręs 
kunigui už plaukų ir jį ėmės 
mušti Žinoma, vyrai šoko 
suimti beprotį. Bažnyčioj kilo- 
dideliausias triuškmas. Moterys 
su vaikais klykdamos bėgo lauk.
Beprotis pasirodė stiprus, kad 8- 
vyrai sukibo vesti lauk..

Kunigas ramiai pabaigęs šv. 
Mišias ir po Mišių nuėjęs į pavar 
sarininkų susirinkimą sakė, kad 
pamanęs, kad jo priešai atėję už
mušti. Gi kun. Mačius yra be*- 
galinio uolumo veikėjas. Eina- 
po darbininkais. Neapsakomai 
darbuojasi L. Darbo Federacijai, 
Krikš. Dem. partijai; šaulių Są
jungai Pavasarininkams ir tt. 
Todėl “lenkai” ir kriškčionių 
priešai ant jo dantis griežia.

Baisų šposų iškirtusis beprotis: 
buvo gerai apsitaisęs; tos pat pa
rapijos žmogus, iš Siečių kaimo.

P. Kanovarskis,...
Žvirgždnnai.

PADĖKA “DARBININKUI.”
Dabar aš Elzbieta Girdvainienė, 

Zebrauskaitė, padėka voju jums 
labai, kad mum3 tokį gerą pada
rėte, kad jus suieškojote mano 
brolių. Ačiū jums. Jau laišką 
nuo brolio gavau. Nežinau kaip 
jums gera padaryti, kad man to
kį gera padarėte. O dabar mel
džiu jūsų suieškoti man Nostį 
Antaną, 8 metai kaip ne
rašo laiška. Tamstoms mes atly
ginsime už tą gerą. Ačiū sako 
dideliai ir Liudvika Eigirdienė ir 
jos vyrą suvokė. Mes tamstoms 
atrašysime apie mūsų Lietuvą 
kaip laiko turėsime. Sudievu 
ačiū labai.

Elzb. Girdvainienė
Triškiai.

Vargo Poetą.
Lietuvos veik, armija.

16-8-20.

Aš nusipirkau laikraštį Ameri
kos “Darbininką” iš Bostono. 
Perskaičiau ir jis man labai pati
ko. Aš sutikau jums rašyti ži
nių iš Lietuvos. Nors žinios il
gai truks iki jus pasieks, bet juk 
kitaip negalima. Beto Lietuvoj 
sunku su popiera Bet viskas 
bus pergalėta. Tik ar dėsite į 
“Darbininką” mano žinias.

Dabar štai ką pranešu. Rugsė-

BAISUS ATSITIKIMAS
Klovainiai, Šiaulių Aps.

— Rugpj. 8 d. š. m. kun. F. Ma
čius rengėsi eiti ant Mišių. Tuo 
tarpu inėjo bažnyčion koks tai 
beprotis. Dar kunigas nebuvo 
išėjęs iš zakristijos, kai beprotis 
priėjęs prie didžiojo altoriaus kad 
suriko “Te Deum,” tokiu balsu 
kokiu rodos nei vilkas nesuriktu. 
Vyrai pagriebė jį ir išvedė lauk.
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Nuga-Tone
T

Taip-gi mokės nuo tiek metų, 
kiek buvo narė įstodama. į M. S. 

’. 4) Apšvietus skyriaus narės tu
rės mokėti $2.00 į metus,- bet jo
kių kitų ekstra'mokesčių nemokės.

5) Pašelpoj priklausančioms 
narėms pakelta mokestis į lėšų 
fondą, vietoj 25c., mokės 50c. į 
metus.

Mokesčiai turės būt pradedami 
mokėt nuo naujų metų japšvietą 
ūr lėšų fondą 1921 m.

6) Centro rašt. ir adininistra- 
torė tos pačios.

7) “M. D.” leist be viršelių.
8) Užmegsti artimesnius ryšius 

su R. K.. Mot. Sąjunga.Lietuvoje.-
9) Pageidavimas, kad Mot. Są

jungos kiekviena kuopa pasi
stengtu surengti norą po vieną 
vakarą dėl “M. S.” padengimo 
skolų.

10) P-ie sanaiaane-is rnnadel- 
phia, Pa. pasižadėjo atmokėti sko
las į atsargos fondą $500 su kuo
pos pagelba.

11) Pašelpos ligonėms turės 
būt išmokėtos į 1 mėnesį.

12) Suspenduotos ir išbrauktos 
narės bus skelbiamos “M. D:’*' 
kas 3 mėn. arba 6"-ši.

13) Pagal reikalavimo valdžios 
ir geresnio sutvarkymo org. tapo 
padidinta Centro valdyba pen
kioms narėms.

14) Seimas vienbalsiai pagei
dauja, kad Redaktorė apsiimtu 
gerb. p-ne A. Nausėdienė.

Tai tiek kas link svarbesnių 
nutarimų.

Kartu su šiais keiais svarbes
niais pranešimais iš nutarimų Sei
mo atsiliepiu į jus, brangios se
sutės sąjungietės, su maldavimu 
jūsų visų kaip kuopų valdybų, 
taip ir pavieniu sąjungiečių, kad 
kiekviena pasistengtumėte pildyti 
mūši} brangios organizacijos įsta
tus bei seimo nutarimus. Daly
vaujant seime prisiklausai visokių 
užmetinėjimų ant centro valdybos. 
Ištyrus dalykus pasirodo tankiau
siai kaltė pačių narių arba kuopų 
valdybų.

Centro valdybai, kuri lik šiam 
laikui dirba iš pasišventimo visai 
su mažu atlyginimu, būtent rašt. 
gavo už pereitus metus po $25.00 
mėnesyje, o iždininkė dirba visai

_______________________S

tik.mažmožK- Galima*, sakyti nė-* | 'Paskalos alijantams Suvie*- Barmeno mieste Vokietijoj 
‘ ’ ’'' " ’ ‘ L ' •—»••• . - . . ■ . vfenas iš kiekvienų vai

kų iki penkių metų amžiaus 
negali paeitų nei pastovėti dėl 
nedavalgymo.

ra ka nusigąsti, kadi taa kenktu^ nytų Valstijų suteiktos sulyg 
mūsų organizacijai.

Dabartinė valdyba. irgi apsiėmime vėliau, kaip birželio 15,' 
uoliai .dirbti. Jos parodo di-(1947.
džiansį pasišventimą^ o mes ______
pajuokime jai pagelios ranką,, 
užrūkykime tvarkiai kuopas. Tap-f 
kim.: kiekviena^ agitatore. Kalbin- f 
kim. naujas nares.

Aš' irgi tapau apsunkinta šešto t 
seimo. Galėt man nepakeliama 
našta, bet brangindama mūsų org. 
ir suprasdama jos tikslą steng
siuos kiek tik" jėgos leis dirbti dėl 
visą, gero vė&.

Taipgi centro valdyba suteiks* 
tai' kuopai dovaną $25.00 sekan
čiam septintame seime, kuri gaus* 
daugiau narių per metus. Tai-gr 
visos dabar-prie darbo.

Su tikra pagarba
Direktorių’ pirm.,

Gira Jankienė.

sutarties turi būt sugrąžintos

Meruose yra 31-558.143 se
kundų. Žeme lėkdama 
saulę sekundoj padaro 
mailių. šviesa-gi eina 
kartų greičiau, negu 
skrendi. '

apfe-
184

1.000 
žemė

Šikšnotsparnis negali pakilti 
nuo lygios vietos.

NegTai Suv. Valstijose lei
džia daugiau, kaip 400 laikra
ščių.

DĮ

ĮJETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC STATĖS RNANCE CORP
(INKORPORUOTA :

KAPITAL STOCK $1,000,000.00
Si korporacija likos sutverta geresniam aprūpmimui 

keliaujančių Lietuvos. Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKOHTES, 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. 
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

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

TIESIOG BEkPERSĖDIMO 
IŠ NEW YORK į HAMBURGĄ.

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

Laivas SAYONIA, Spalio 30 į Hamburgą.
Iš New York į' AntVerpą be persėdimo 

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

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

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

PASPORTAI TAU YRA GAUNAMI.
Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tų šalių kon- 

sulių per kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas 
iš anksto turėti pasportus užvizuotus. Mes visiems 
mūsų pasažieriam gaunam vizus laiku, kad nebūtų su
trukdymo pribuvus į Nėw York.

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

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

BALTIC STATĖS FINANGE CORP.
361 BR0ADWAY, ■ SO. BOSTON, MASS.

Telephone S. B. 1061.
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MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMAS.

J. A. S. SVETAINĖJ

TEATRAS. PRAKALBOS, 
DAINOS, DEKLAMACIJOS

MIRGA, MIRGA, MIRGA!

| PLYMGOTH’į
CHERBOUBG’Į

PLAUKAI!
NaStpą, praretėję, plaiakanuo- 

ta galva, niežėjimas, šilimas ir 
kitos odos galvos ligos pasek
mingai praflalinama.

Penitlkriaisral gausite prabai 
gyduolių Jei prisiusite 24c. po

Svarbesnieji nutarimai.
1) Pataisyt konstitucijos 26-tą 

paragrafą ant 21 pusL kad Mote
rys sergančios palaginėmis ligo
mis daugiau kaip 2 mėnesiu, kad 
ir priežasties palago bus pašelpa 
mokama.

2) 5-tam paragrafe ant 31 pusi, veltui, buvo sunku veikti. 
Numirus narei neišbuvusiai 1 me
tų Sąjungoje nebus mokama jos 
pomirtinė, nei grąžinami įmokėti 
mokestis.

3) Į pomirtinį fondą turės mo
kėt nuo metų, nes to čarteris rei
kalauja.

Taip-gi mokėt į pomirtinės fon-

Todėl seimas stengėsi surast 
būdus, kad būsiančiai šių metų 
valdybai būtų galima tinkamai 
atlyginti už jos darbą. Dėl to 
tapome apsunkintos keliais cen
tais metuose daugiau. Dėl tos

1919 metais New Yorko di
dieji dienraščiai apgarsinimų 
turėjo 137.297 puslapių. Gi 
1918 m. turėjo ant 21.383’ pus
lapių mažiau.

NEDĖLIOS,
RUGSĖSOSEPT. 1920

5 vai. vakare.

24 ir Michigan gat., 
DETROIT, MICHIGAN.

Lietuvos Dukterų Draugija stato 
scenoje didelį dramatišką veikalą 
“MIRGA.” Veikalas paimtas iš Vy
tauto laikų. Perstato vieną iš svar
biausių nuotikių Lietuvos istorijoje. 
Išgirsite malonias lietuvaičių daineles. 
Taip-gi bus geras kalbėtojas, iš ko vi
si busite užganėdinti.

širdingiausia kviečia atsilankyti 
KOMITETAS.

DETROIT' MICHIGAN

KUR

GERIAU?!

BB
FB
F

KURSAS NUPUOLĖ
1000 auksinų $25.00.

Tai geriausia dabar siųsti pi
nigus į Lietuvą. Pasai grįži
mui Lietuvon, Laivakortės, pa
sitikimas ir palydėjimas ant 
laivo. Padarymas visokių do
kumentų. Rašydami pridėkit 
2c. štampą. Pinigus siųskite 
per Money Orderį.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

CUNARD LINE

S. S. SAX0NIA
>A£ARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaiškų minta ir nusilpnėtą kūną; pasi 
imant vaistai M1 padidintais veikiamo ir vaistus Arai 
čiu». bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu 
sesi virai nauju imogu! Devynes ii deiimtea visu žmagaas 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomuiavimaa viduriu, gai 
iiputtmai. aikttfjimas skflver, talžinia, anemisu kankinimai reu
matizmo. akaasmai iralvos. neuralgia, stokai energijos, nuailpne- 
jimaa nervo ir netraMjhnaa mieguoti, paeina nSo stoka nėr 
pajiegos. įkilto vandeniaoto kraujo ir neužtektinios eirkulacijoa

Koina dalis kūno Ir koina jo veikme remiaae ant nervu pajiegoa, 
kurio* didiiiatei atlaiką geram stoviuje pilvą, jaknsm, inkitus ir 
Srobua, širdęs plaktam, kraujo eirkulavlmo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo ndsilpnetu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl T Todėl kad jie yra sutaisyti ii adtoniu brangiu, 
sveikata dundančiu su aistn, rekomenduotu ir nuruodytu

ta ypatingai maistingi i Gėlėtą ir 
servu, 
jaknoma, paatiprin grobus teta. 
Atgaivin inkitus. išvara lankui 

daugians gaau ir auputtmu. niera smta- 
to lietuvio! Nuga-Tone duos Jums stebukl

Išplauks
SPALIO 30 DIENĄ, 1920

HAMBURGU
Kreipkitės prie artimiau

sio Cunard agento.

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 
Vienatimi LIETUVIS AGENTAS kuris priJ 
stato visiems Lietuviams stubų, farmų. ir lotų. 

Važiuojantiems į Lietuvą l&storoja pasportus ir sę*miSkai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

M. ČURLANIS,
2320 Jos Campan (Hamtramčk) Detroit, Mich.

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

LIG ŠIOL NEMATYTAS DALYKAS! 
SVARBI NAUJIENĄ!

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

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

Į Tai Vyriausiai Atsižvelgdami Išleidom 
GRAŽŲ KLAIPĖDOS ALBUMĄ 

kuris talpina 10 labai įdomius iš Klaipėdos ypatingesnių vietą 
vaizdus. Išspauzdinta ant geros popieros ir gan dailiai. Yra lė
ti kr o kuo gėrėtis. Kožnas albumas yra su 10 išplėšiamomis at
virutėmis.

Nei Vienas Lietuvis Neturėtų Likti be Šio 
Gražaus Albumo!

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

Dėlto amerikiečiai! DAR ŠIANDIEN rašykite j mus užsisa
kydami albumą t O ne tik sau bet ir draugams bei pažįstamiems, 
o mes prisląsim kuo skubriausiai. Siunčiama nemažia 
KAINA: 2 egz. Ūktai 1 dol. Prie 20 egz. dovanojam 2 
Toliau pardnodantieji, pirkdami nemažiau 250 egz., g 
nuoš. rabato. Prisiuntimo išlaidas pirkėjas neprivalo n

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

Tuojau rašykit padėdami š( antrašų:

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

*•

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

0
Ir kur mokama už kiekvienų mėnesį nuo die

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

DIREKTORIAI:

Ad. Kalasunas, 
Provldence, R. I.

Petaevlčias, 
Saugus, Mass.

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUViy 

BANKAS
Prezidento*

JUOZAPAS 
KAVALIAUSKAS

Centras: .

I
DIREKTORIAI:

S. Kudzma, 
Nashua, N. H.

J. Lapenas, j. 
Norwood, Mass.

Centras: .
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS. 

' Skyrius:
' 366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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TIEMS, KURIE N ORI v ^arą tik Sus-mo L. R. K. kuo
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UŽBAIGIMO VAKARAS.

TAPTI PILIEČIAIS. ‘

GERA VASARA 
PIKNIKAMS.

r"-'™
Šiemet vasara piknikams 

buvo labai gera. Šventadieniai 
vis buvo giedri. Per visą va-

z

✓

a

Bostono miestas rūpinasi 
prigelbėti ateiviams,tapti Suv. 
Valstiją piliečiais. Yra įvai
riose miesto dalyse įsteigta 
vakarinių mokyklą, . kurias 
lankantieji prirengiami prie 
patapimo piliečiais. Atėjo 
laikas, kada tos mokyklos at
sidarys. Dabar jau galima su
žinoti, kur bus mokyklos ir 
kreipiantis į Committee for 
Americanism, Room 305, City 
Hali Annex, galima sužinoti, 
kur tau bus patogiausia lanky
ti vakarinę mokyklą. Lietu
viai nepiliečiai, nemanantieji- 
grįžti Lietuvon, be atidėlioji
mo privalo tapti Suv. Valsti
ją piliečiais.

pos piknikas dėl nepagados tu- 
ėjo būti salėje. ’ /

SAUGI VIETA MAŽIEMS 
SUTAUPINIMAMS.

Bostono Postmasteris, p. Ro- 
land M. Baker, sako, kad po už
darymo Seeurities Eschange Com- 
pany 27 Sehool St., kurį vedi 
Ch.ari.es Ponzi, dideliai pasididi
no padėjimai sutaupininnj Bos
tono Paštą skyriuje. Tas ypa
tingai pažymu Hanover gatvės 
stotyje, kur nauji depozitoriai a- 
tidaro akauntus, ir kur senieji 
akauntai pažymiai ėmė augti.

“Taip rodosi” — sako p. Baker 
— “kad Panzi’o užduotas smūgis 
atvedė į protą daugelį jo kostome- 
rių, kurie antgalo suprato, kad 
įdedant pinigus svarbiausias da
lykas yra ją saugumas, uždirbti 
gi palukiai yra atraeiliai klausi- 
masi. Suvienytą Valstiją Val
džia yra apsiėmus išmokėti visus 
įdėjimus į “Postai Saving Sys- 
tem;” įdėjimai gali būti išimami 
alei laiką be pirmesnio pranešimo 
ir palukai yra mokami už įdėji
mus. Alei suma iki $2.500 ga
li būti įdėta. Gal bus akyva 
jums dažinoti, jog trumpiau kaip 
į sąvaitę šis ofisas priėmė suvirš 
$200,000 ir man sako, kad pana* 
šus veikimas apsireiškia ir kituo
se apielinkiuose miestuose, kur 
fonzį veikė. Visi Pašto ofisai ir 
skyriai priima įdėjimus. Sma
gu žinoti, kai ten jus pinigai yra 
pavedami Suv. Valstiją Valdžiai, 
kas reiškia, kad jie yra saugus, ir 
kad čia yra patraukiama daug 
žmonią, kurie ^sunkiai dirba, kol 
ką sutaupina. Praeiviai ir viso
kį skymeriai, žadanti milžiniškus 
paliukius, aš manau, čia daugiau 
neras pasisekimo šioje apielinkė- 
je. Juos reikėtą visai prašalinti.

f PRAKALBOS.
Nedėlioj rugsėjo 12 d. baž

nytinėj salėj L. Mašinistų ir 
Mechaniką Bendrovė bažnyti
nėj salėj turėjo .prakalbas. 
Kalbėjo Gudąs, Kupstis ir Goš
tautas. Žmonią buvo arti 200. 
Bendrovė gavo apie pustuzinį 
šėrininką. Prakalbą vedėju 
buvo Komičius.

-Toji Bendrovė yra įsteigusi 
dirbtuvę po num. 687 E. 5th 
St. tarp N ir M. gatvių.’ Da
bar joje panedėlio, seredos ir 
pėtnyčios vakarais bus moki
nama įvairią amatą. ' Norin
tieji amato pramokti gali jon 
kreiptis. Bendroje yra pasiun
tus Anicetą Baužinską Lietu
von apžiūrėti veikimo vietą te
nai.

Per septynias sąvaites vasaros 
laiko veikė South Bostono Lietu
vią Vasarinė Mokykla. Vaiku- 
čią lankė 350. Nors laikas buvo 
gan trumpas, bet tą laiką lankan
tieji pramoko lietuviškai rašyti 
ir skaityti Visos mokyklos, ne
žiūrint kokios jos nebūtą, gale 
metą surengia viešą vakarėlį žmo
nėms parodyti ką jie gero išmoki
no per visą tą laiką. Ir mūsą t 
lietuvią mokykla nepasiliko, bet 

“surengė du vakarą.
Darbo Dienoje 6 rugsėjo 7:30 

vakare Šv. Petro bažn. svetainėj 
buvo antras vakaras. Programą 
atliko patys mokiniai:

4-tas skyrius, teatras “Ištirsime 
Paskiau.”

3-čio skyriaus, deklamacija, J. 
Babinskaitė. Prakalba St. Knei- 

. žio. Kazoką šokį atliko Al. Aks- 
tiniutė, pritariant pianą P.-Aks- 
tinutei. Teatras, “Vienok Vyras 
Būsiu,” Motina, O. Gaidžiutė; 
sūnus, Ant. Baliutavičiutė. Pra
kalba J. Šliko; deklemacija E. 
Čekanauskiutė; Teatras “Anta
nukas Našlaitis; Deklemacija B. 
Beleskiutė ir X). Mačiulioniutė; 
Šokis (duetas) J. Paliuskiutė, AL 
Starkevičiūtė.

2- ro skyriaus prakalba F. Nor- 
buto.

1- mo skyriaus drilius,kurį atli
ko šešios mergaitės.

Po programo buvo dalinamos 
dovanos. 4-tao skyriaus: Ba- 
binskintė M., Duobiutė Mag., Ba- 
binskiutė Jul., Zinevičiutė Al., 
Savelioniutė Al. Kazlauskiutė J.

Pagirimo verti: Jankauskiutė 
Mag., Kiburiutė D., Lukosevi- 
čiutė Br., Jarošiutė Biruta, Ja- 
rošiutė Aid.

3- čias skyrius: Babinskiutė Joa., 
Gaidžiutė O., Jakubavičiutė Pet., 
Jenuškevičiutė .O., Balutavičiutė 

‘Ant. Vervečkiutė O.,
3-čias skyrius B: Barasevičiutė 

Br., Jaroša J., Tamošiuniutė V., 
Taškevičius J., Bilinskiutė Cic., 
■Jekanauskiutė A/y

2- ras skyrius A': Grigaliuniute 
O., Beleskiutė Bron., Starkevi
čiūtė Al., Marcelionis P., Gri- 
ciunas Adol., Jakunskis Br.

2-ras skyrius B: Butvitis Stan., 
Žuramskiutė Adei., Šarkunas V., 
Čekanauskiutė O., Kartavičiutė 
Magd., Motiejūnas Alek.

2-ras skyrius C: Nevera Alb., 
Kalauskiutė M., Pavečiutė Z., 
Palaimiutė AI., Brasiutė M., Ma- 
čelioniutė O.

1-mas skyrius: Gaputis Ant., 
Žardeckiutė J., Kasparavičiūtę 
Ag., Miegavičiutė Mag., Januške
vičiūtė Anei., Kybartas J.

Lai šis paskutinis vakarėlis mū
są visą širdise palieka gerą at- 

š
Bep.

konis, M. Baradauskaitė, J. La
moms, J. Tamarenis, P. Šiugz- 
džiutė, P. Kavaliauskaitė, A. Sal- 
kevičius, E. Ttatulaitė, O-. Lin- 
bikaitė, U. Keislgeė, E. Dekniu- 
tė, S. Sabaliauskas, S. J. Blai- 
vikike, J. Vasitka, M. Knistautas, 
P. Metekaitė, J. Grubauskas, K. 
Betkevičius, E. Gusevičius, J. 
Morkevičius, J. Gusevičiutė, j. 
Paistas, S. Andriukenis, Vedeikis, 
J. Skipinskas, U. Kairis, J. Ve
deikis, J. Alesevičius, A. Navic
kaitė, K Žilinskas J. Kaptfravi- 
čius, J. Ketuliauskis, Dziede- 
lionis, J. Stekenis, P. Kavalenis, 
A. Sinkevičiūtė, A. Petronėlė, G. 
Dzervis, U. Lutkevičius, J. Ka
nevičius, A. Šilalis, M. Budvitie- 
nė, M. Raulušonis, J. Lipskas, D. 
Januškevičienė, K Maliunas, T. 
Petrauskaitė, U. Papaliausytė, A. 
RadzauskaS, M. Janukevičienė, A. 
Petronaitė, L. Šarkunienė, A. 
Mazolytė, C. * Adomaitis, J. Ka
valiūnas, A. Aleksiunas, U. Gil- 
bočiutė, R. Viseskienė, P. Matie- 
junaitė, K. Marcinkenis, A. Pa- 
vidis, P. Ragenskis.

• Rašt. D. Antanavičius.

CAMBRIDGŽ, MASS.

Mass-mitingas.
Panedelį rugsėjo 6 d. bažnyti

nėj salėj buvo vietos lietuviu 
mass-mitingas išnešti rezoliucijas 
prieš lenkus. ' Žmonių buvo tiek, 
kad netilpo jsvetanėje.. Kalbėjo 
vietos kleb. kun. Pr. Juškaitis. 
Kalbėjo apie pusantros valandos. 
Pagalios vienu balsu išnešta rezo
liucija prieš lenkus briovimasi 
Lietuvon. Kartu buvo priimta 
rezoliucija, prašanti Amerikos val
džios pripažinti neprigulminga 
Lietuvą. Lietuvos našlaičiams 
auką surinkta $30.75 ir tuojaus 
pasiųsta per vyskupą Karevičių.

Reporteris.

L. D. S. 1-M0S KUOPOS

PIKNIKAS
•f

’ PIKNIKAS
NUSISEKĖ.

I LIETUVIŲ PREKYBOS
BENDROVE

BANKIEKIAI
Teisingai Tarnaujame . S 

Lietuviams. xn ____ fg
* Siunčiame Pinigus Lietuvon: * 

doleriais arba auksinais pagal J
ų dienos kursą.
! ^Parduodame Laivakortes į' 
Ji i!
X Išrūpiname leidimus amerikie- 

čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A-
I į merikon. Tą padarome vietiniams 

ir kitą miestą lietuviams-be at- 
% važiavimo Bostonan.
U Persiunčiame amerikiečių dova-
. J nas giminėms Lietuvoje.
< J Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” 
p Dėl platesnių paaiškinimą rašy-
• J kitfr adresu:

į į Lithuanian Sale^.Corp., 
j i 414 W. Broadway, .

So. Boston 27, Mass.i

n

n n n n
n n

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirm. — V. J. Kudirka, 

x 37 Franklin St.,
Norwood, Mass.

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

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

NEDĖLIOJĘ, 
DIENĄ RUGSĖJO, 1920
RUGBY. PARK 

Mattapan, Mass.
Pradžia 1 vai. po pietą. 

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

Bns įvairi programa: žaislą, l 
dainą ir kitokią margumyną. 
Tad kviečiame vietos ir apylin
kių lietuvius ir lietuvaites atei
ti, o užtikrinam, kad būsite 
užganėdinti.

Rengimo Komisija.
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I

I
J. BALUKONIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

902 — 4 Engineers Building 
Cleveland, Ohio.

Phones: Main 2063 ir Centrai 1690 
Vakarais ofisas: 

6127 St. Clair Avė.
Phone — Rosedale 2046

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

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas,

41 Gatės St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — M. žarkauskas,

128 Bowen,St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT.—-Juozapas Vinkevičius,

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass, 
KASIERIUS — Andrius Zalieckas,

140 W. 6th'St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis,

27-| C St., So. Boston, Mass.
D.* L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio JLčią valandą po pietą po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

Aš, po vyru Jieva Didvallenė, o po 
tėvais Penkauskiutė, Ketufvalakią 
rapijos, Beržinių kaimo, ieškau Pij 
Valinsko. <~ 
mo, Karklynią vai., Vilkaviškio pav„ 
Keturvalakio parapijos. Pirmiau jis 
gyveno Šcranton, Pa. ir laikė salluną 
kokia 30 metą atgal, o dabar aš neži
nau ar jis tam pačiam mieste ar ne. 
Meldžiu jo paties arba apie jį žinan
čią pranešti jo adresą, nes turiu di
delį reikalą. Už pranešimą tariu iš- 
kalno širdingą ačiū.

JIEVA DIDVALIENE, 
1186 McDougall Avė., Detroit, Mich.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

WATERBURY, CONN.
Ant pardavimo namas, 

dvieją aukštą. Highland Avė. Tel. 
1830—5.

PARSIDUODA
Geroje vietoje barbernė. Išdirbta vie
ta. Parduodu pigiai. Atsišaukit pas 
J. A. Z., 314 W. Foucth St., So. Boston.

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ
. VYRŲ.
Kam dirbti 10 vak į dieną jei gali 

uždirbti du syk tiek dirbdamas tik tris 
valandas. Atsišaukite pas mus, o mes 
išmokinsime kaip tą padaryti.

AM. EAGLE R. MFG. CO., 
454 l£roadway, So. Boston, Mass.

> RANDASI*
Keletas laišką delei fotografo, kuris 
garsinosi reikalaudamas darbininko 
arba partnerio. Lai atsišaukia į “Dar
bininką” su savo antrašu.

PARSIDUODA

Rašt.
58 Heaton Avė., 

Norvvood, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames St., 
Montello, Mass.

Kasos Globėjos —
Z. Žukauskaitė,
J. Kriviutė,

PERMAINA.
Dr. Hamilton C. Peririna

Laikęs ofisą: 224 E gatv.
Persikėlė į

556 Broadtoay, South Boston. 
VALANDOS:

Tel. S. B. 495-R. 2 iki 4. 7 iki 9

■

2-ją šeimyną kampinė stuba So. Bos
tone, 2% augštai gyvenimui su įtaisy
mais, prieinama kaina. Atsišaukite pas 
savininką: 364 “E” Street, So. Boston.

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. 

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

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

ANT RENDOS
5 kambariai su visais įtaisais, ant ant
rą lubą. Renda $4.00 į savaitę. Ga
lite kreiptis ant vietos: 291 Silver St, 
So. Boston, Mass.

I Iv**» IS-■ržinią kaimo, ieškau Pijaus g

DB1j. c. LANDŽIUS

■ i Gydytojas ir Chirurgas.

I
Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas 

vyrą, moterą ir vaiką. 
Egzaminuoja kraują, spjaudalu*, 

šlapumą ir tt savo labo
ratorijoj.

Suteikia patarimus laiškais kitur 
gyvenantiems.

Adresas:
366 B’way, So. Boston, Mas*.

(KAMI
(LDS. Name.

« VALANDOS: 
y nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po plet
G Z— 9 vakare.

Paieškau Antano, Jono ir Veroni
kos Adomavičią. Paeina iš Tauragės 
apskričio, Kvedainos parapijos, Padva- 
rininką kaimo. Turiu svarbą reikalą. 
Gavau laišką nuo Tamstą brolio. Ma
lonėkite patys arba kas kitas apie juos 
pranešti šiuo adresu:

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

Ieškau Jurgio Matuko, Koblių sod., 
Rokiškio apskr. Jo sesuo atsišaukė iš 
Latvijos. Tajp-gi prašau kad ir dau
giau Roblią atsišauktą ant šio antra
šo:

JUOZAS ŠŪKIS,
259 Berlin St., Rochester, N. Y.

Marcelė Bastytė Buižią kaimo, 
Plokščią valsčiaus, šakių apskr., pra
šo atsiliepti broliį Jurgį Bastį, gyvenu
sį pirmiaus: Simer Street, Nr. 54, 
Montreal, A. Kanada. Jeigu kas ži
no kur jis yra prašomas širdingai pra
nešti.

Ieškau tetos Juzės Stanaičiutės. 
Prašau atsiliepti ir kitą giminią ir pa- i 
žįstąją. Lai žinantieji apie Juzę Sta- j 
naičiutę man praneša. Adresas: Pet
ras Stanavičius, 1-mas D. L. K. Gedi
mino p. mokomos komandos. LITH-1 
UANIA. _ '

■
Aš kareivis Patkauskas Leonas 5 p. ; 

pulko 3-čio bataliono 7-tos kuopos ieš- \ 
kau savo brolio Petro ir sesers Petro-1 
neles nuo kurią dabar aš negaunu nei | 
jokios žinios per karo laiką, kurie prieš 
išėjimą j Ameriką gyveno Biržą ap
skrityje, Budbergio valsčiaus, Strolią 
kaimo. Jei esate gyvi, prašau atsi
šaukti arba žinantieji apie-juos tera
šo man. — Leonas Patkauskas.

Aš Ona Radomskienė paieškau savo 
dvieją suną Jono Radomskio kuris 10 
metą kaip Amerike. Prieš karą gyve
no Šcranton, Pa., turi 30 metą. Ant
ras sūnūs Antanas Radomskis 8 me
tai kaip gyvena Amerikoj. Prieš ka
rą gyveno Spring Valley’je turintis 28 
metus. Taip-gi paieškau dukters, po 
vyru Marijona Jonaitienė; 14 metą 
kaip Amerike ir 14 m. kaip apsivedifs. 
Prieš karą gyveno Spring Valley’je. 
Nežinau ar gyvi, nes jokios žinios ne
gaunu. Prašau atsišaukti ar kas ki
tas žinantis apie juos praneškite. Aš 
esu senatvėje ir labai suvargus nuo 
karo. Ona Radomskienč, Suvalkų ve
dybos, Marijampolės apskričio, Liud
vinavo valsčiaus, Barsukų pasodu. 
LITHUANIA.

LLETUVIS

DR. F. MATULAITIS

Visą darbą gvarantuojame

BeD Fhona Dickinaan 3985 M.

DANTISTAS
Dantys ištraukiami ir pripildomi 
visai be skausmo, su geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

SEYMOUR

!

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

Po pietą pagal sutartį tiktai. 
2538* E. Allegheny Avė., 

Philadelphiay- Pa.

F. J. KALINAUSKAS 
LIETU VIS ADVOKATAS 
414 Broadsoay, So. Boston, Mass.

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

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

gydoviaofcioaHya* P<*MriaaWM«* 
Valandos: h-Sir 7-8 P. M.
17 Millbury St.,

i
Worcester, Mass.

H

Lietuvys Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

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

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
1:30—6 ir 6:30-9 P. M.

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

PIRMOS KLESOS

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

muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokią instrumentą. Kambarys 
atdaras panedėliais, seredomis ir pėt- 
hyčiomis.

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

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

KEBJGANGRa ATYDA
Ar Tamstos pageidaujate išsiuvinė- 

jimą Tamstos namuose, ar norite iš
mokti išsiuvinėjimo darbą ir uždirb
ti nuo 5 iki 15 dolerią ant dienos dir
bant kitiems? Mes Tamstą išmokin
sime į vieną valandą visą darbą. Bei 
7 metą vaikas g““ vartoti- musą nepa
prastą mašinėlę ..‘ilnos instrukcijos 
su kiekvienu užsakymu delei apdirbi
mo skrybėlią ir šimtams naudingą da
lyką. Siąsk 'sieną dolerį ir gausi maši
nėlę grįžtančia krasa. Veik greitai, virš- 
linėti pasiulijimai nevisados garsinami. 
Universal Dist. Co., Dept, 41, 36 
Madison Sq. Station, Ne^York^^LY. 

B v. Jono Evangehsto Pašalpinės
D r a tLg i j o 3 Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pirtnoima — Motiejus 2ioba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
*" k-PunntiNKis — Jonas Galinis,

20 Vlnfleld St, So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,

277 Silver St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė.

- 47 Vale St, So. Boston,.Mass. 
Kasibbivs — Andrius Naudžiūnas,

16 Vlnfleld St, So. Boston, Mass. 
Mabšaisa — Step. Navickas,

Draugija laiko suMrinkimue kas 
trečią nedgldlenį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietą Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

I

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

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

DR. W. T. REILLY
469 BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
(Prie Dorchester St.)

Valandos : Nuo 9 v. f. iki 8 v. v.
Nedžliomis : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

[
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DR. JOHN MicDONMELL, M. D

Galima HuilaUtti ir UstuvissM.
Ofiso valandos: 

Rytus iki9 vai. 
Po pietą likis 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boeton.

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

Aš Kazimieras Bitvinskas paieškau 
Jono žemaičio paeina iš Lietuvos Ra- 
seinią miesto, Kauno apskričio. Jisai 
yra kriaučius, jeigu kas apie jį žinotą 
arba jisai pats, malonėkite man pra
nešti, nes turiu labai svarbią žinią iš 
Lietuvos.

KAZIMIERAS BITVINSKAS. 
88 Pardee St, New Haven, Conn.

i

111

t

D. M

mintį.

■ I

M as*.Ronton

TAUTOS FONDO lito SKY
RIAUS AUKOUTOJAMS 

’ PALIUDIJIMAI.

Bažnytinio choro piknikas 
ant Martino farmos pereitą 
nedėlią gerai nusisekė. Diena 
buvo gera piknikui. Po pietą 
buvo atvykęs ir gerb. klebo
nas kun. Urbonavičius.

Karią vardai čia pažymėti, ma
lonėkite ateiti į “Darbininką” 
atsiimti savo paliudijimą suba- 
toš, panedėlio ar ketvergo vaka
rais.

Korie esate aukavę, bet paliu
dijimą dar negavote, o šiame są
raše vardai nepaminėti, tai teiki
tės tais pačiais vakarais paduoti 
savo vardą ir kiek aukavę, o ašį 
stengsiuosi paliudijimus parūpint.

M Gudaitė, R. Račinskas, M. 
Diedunienė, A Zaneskis, K. Sli-

PIRKVAKACUO
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vargo sugrąžy
ti visus įspūdžius, o' 
net ir laiškus.

Ją kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.

* ‘DARBININKAS”
244 W. Broadway, 
So. Boeton, Mass.

Paieškau Juozaplnos Gecevičiutės; 
paeina Iš Telšią apskričio, Rietavo pa
rapijos, Mernaitą kaimo. JI pirmiaus 
gyveno Montello, Mass.. dabar nežinau 
kur. Gavau laišką iš Lietuvos nuo 
Teklės Geėevičienės. Meldžiu pati ar 
kas 
su:

kitas apie ją pranešti šiuo adre-

PRANEŠIMAS.

Piln. Blaivininką 49 kp. paėmė 
mokintis teatrą “Pirmi Žings
niai.”

CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks utarninke 14 d. 
rugsė. bažnytinėj salėj. Kviečia
me visos nario* būtinai ateiti, nes 
turime svarbią reikalą.

Kviečia

' VIEŠAS PARDAVIMAS

NEJUDINAMO TURTO
3 augštą biznio ir gyvenimo blokas po numeriu 

277-279 WEST BR0ADWAY
South Boston.

Parduosime augščiausiam siūlytojui. 
Pardavimas Atsibus 

UTARNINKE, RUGSĖJO (SEPT.) 14, 1920, 
11 vaL ryte

* Viršminėtoj vietoj. 
$500.00 bus reikalaujama kaipo padėlių, liku
sius įmokėti į 10 dienų.

F. E. DAYTON
Savininkas dabartinio mortgadžiaus

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

PlBMINTNKAS ---- A. KmitaS,
284 5-th St, So. Boeton, Mass. 

Vke-Pibictinkas — J. KavoDunas,
• Oold St, 80. Boeton, Mase. 

Pbotokol? Rašt. — J. Andrlllunas, 
; 301% Broadway, So. Boeton, Mase. 

Fin. Raštininkas — Sim. Allkonie,
140 Bowen St, 9o. Boeton, Mase. 

KASUSIUS — S. Gižius,
377 Broadway, So. Boeton, Mase. 

M t aš at.v a — T. Lukoševiaus,
406 7-th St, So. Boston, Mase.

Susirinkimus laiko pirmą nedėldien] 
kiekvieno menesio 3:00 vaL po pietą 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-toe

MARIJONA GEČIENE, 
So. Mulberry St, Easton, Pa.

Ieškau dėdės Leopoldo Briedžio-Brie- 
dulevičiaus sunaus Leono, kilusio iš 
Pakiršinią kaimo, Smilgią valšt, Pa
nevėžio apskr. Amerikoje gyvena a- 
pie 25-30 metą. Prieš karą gyveno 
New Yorke, kur turėjo savo namus ir 
vaistą dirbtuvę. Butą labai malonu, 
kad dėdė atrašytą. Gavęs jums sku
biai atrašysiu ir pranešiu daug svar
bią naujieną. Taipogi, kas apie jį ži
no malonėkite pranešti. Kaunas, Mic
kevičiaus g-vč Nr. 34, 2-oji karo Ligo
ninė, Ūkio vedėjui k. v. Brieduliui 
Pranui. LITHUANIA.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSuPHaddpfa, Pa.

Lietuvi* Daktaras-ir Chirurgai.

Nue 9 rito iki B po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo * iki 9 P. M.

Dėl Sergančiu Žmoniit j
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nusi- 

otoikito ofi d v Vai Ir notolrvofri nfi raliu inma I •bodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums 
padėti. Aš turiu suvirš 28 metus praktikos medicinoje ir gydyme skau
džią, kronišk’j. neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir moterą. Jiems tas 
gali pagelbėti, nes aš ypatiškai išegzamlnuoju jus kiekvieną sykį. Aš

• i vartoju santiplškus elektrikos ir medicinos įtasus, gydyme kraujo, odos 
• ir kronišką ligą. Kada reikalinga išegzamlnuoju kraują, seiles ir vidu- 
į rius. Aš visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme.

VISI 
tykitę 

II The 
Lįthuanian

Booster 
‘ Vienintelis ang
lą kalboj lietuvią 
laikraštis. Lei
džia Thomas Sko
nis. Vieniems me
tams $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas: 

THB 
LITHUANIAN 

jOSTBR.r. Broadicay

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite

! kitu prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų li- 
į gomis, nežlėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarią etc. 
« Jei turi reumatizmų, sdaticų, skaudančius arba subrinku- 
| sius sąnarius, skausmus galvojet inkstų arba pūslės skaus- 
į mus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklė-

\a je, pasitark su manim dykai.. Atlik tą darbą! Neatidėk!
Jeigu Iktšiol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dykai. 

Tamsta sutaupysi laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu aš negalė- 
ry siu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink geriausio gydyto- 
V jaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir nieka

ip dos pačioa nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos valandos, nes gali būti 
X pervėlu. Egzaminavimas dykai!

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

NEDŽLIOMIS IR ŠVENTĖMIS: ,
Nuo 10 vaL ryte iki 2 v. p. p. Pnes
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Dr. Paul J. J atmauk
(Jakimavičių*)
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