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Pranešimas
ŽINIOS Iš LIETUVOS. DARBININKŲ REIKALAI
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pagal reikalingumą. Šalis bu- didelio vykimo Amerikon.

ATSIŠAUKIMAS.

Kristės Sūnus.

ŠELPIMAS LIETUVOJE.
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reikalaujančią sa- 
sekretorių kabine- 
kad agrikultūros 
būtų praktiškas

Kansas Oity, Mo. — Prasi
dėjo tikybinis suvažiavimas, 
kur atstovaujama 36 tikybos 
Su v. Valstijų ir Kanados.

AMERIKOS “DARBININ
KO” REDAKCIJAI.

APIE SĄLYGAS ĮSTOJIMO 
Į LIETUVOS MO

KYKLAS.

Siųskite literatūroj 
Lietuvos kariuomenei ^Ka
riškiu Žodžio” adrese.

DELEGACIJOS JAU 
SUVESTOS,

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

Daviernasčius, Paliudijimus,
Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

Patarnaujame sekančiuose reikaluose:
Prie išgavimo pasportų.
Prie partrankimo giminių 19 Lietuvos.
Prie darymo visokių aktų, įgaliojimų, pavedimų.

Patariame apie:
Paliktą Lietuvoje turtų.
Parandavojimų turto Lietuvoje,
Geriausius budus važiavimo Į Lietuvą, 
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musų.

Patarnavimas yra pigiausias, atsakančlausias ir teisingiausias 
ką galite gauti. •' <.
Esate kviečiami kreiptis prie musų su savo reikalais, pilnai ap
raišant savo reikalų, kad butų galima JI pilnai apsvarstyti Ir nu
statyti mokesti ot patarnavimų.
Esame pilnai prityrė Lietuvių Amerikoje reikalus Ir tikime kad 
gatlma Juos gertamla atlikti.

Su paparba,
ADVOKATAS F. J. KALINAUSKAS.

/

Sekančiame “Darbininko” 
numeryje bus ilgas F. Virako 
aprašymas kelionės į Vilnių.

BALBIERIŠKIS

Mariampolės apskričio.

Miestelis prie Nemuno, labai 
patogioj vietoj. Nuo karo and-

LIETUVOS. <

■ V

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių saviškiams Lietuvą:

Italijos premieras paskyrė 
komisiją iš atstovą nuo metalo 
dirbtuvių savininką ir darbi- 
inkąn išdirbti- pieną darbo są
lygą toje pramonėje.

Wilkes-Barre, Pa. — Kom
panijos skelbia, jog iš 125 kie
tąją anglių kasyklą jau dirba 
100.

ADVOKATAS NOTARAS

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

j tačiaus nieko neuždegė. Tik 
1918 m. iš nežinomos priežas
ties kilus gaisrui išdegė 35 na- 

j'mai, visi biedną žmonelių, iš-

-Publlshed and UlMributed under pemit 
(No. 534) autborlned by the Act of 

October 6, 1917, on flle at the 
Post Offlce of Boston, Mass.
By order of the President, 
A. S. Burleson, Postmaster 

General”.

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

Šiuomi pranešame visiems . 
atstovams, dalyvaujantiems 
Federecijos sušauktame susi- 
rinkiąie Washington’e Hote- 
Ivje, Washington, D. C., 15 ir 
16 dienas Rugsėjo, kad audi- 
jencija pas' Valstybės sekreto
rių Colby, parūpinti mums 
Prezidento Sekretoriaus ant 17 
dienos Rugsėjo neįvyko. Sek
retorius Colby dėlei nežinomą 
priežasčią negalėjo išpildyti 
prižadėjimo mums duoto Pre
zidento Wilsono Sekretoriaus, 
Baltamjame Name.

Negalėdami be aiškaus pa
skyrimo tolesnės (atidėtos) 
datos gaišuoti laiką Washing- 
tone, 'mes visa suvažiavimo 
nuskirta komisija nuėjome į 
Statė Departamentą, Baltam
jame Name nurodytu laiku ir 
įteikėme sekretoriaus Colby 
pagelbininkui suvažiavimo už
gertą dokumentą, reikalaujant 
pripažinimo Lietuvos Nepri
klausomybės ir sulaikymo 
Lenką griovimosi į Lietuvos 
teritorijas su Suv. Valst-. pa- 
geTbos išnaudojimo.

Kartu pasakėme kad turime 
dar įteikti apie milijoną- Ame
rikos piliečią parašą, reikalau
jančią pripažinimo Lietuvos 
Nepriklausomybės, kuriuos į- 
teiksime Suv. Valst. Valdžiai, 
kaip greit gausime iš Statė De- 
partmento nuskyrimą dienos, 
kurioje dienoje jie mus galės 
priimti. p. Colby’o atstovas 
prižadėjo mūsą dokumentą su 
visą atstovą parašais įduoti 
Departamentui ir savo laiku 
duoti atsakymą į mūsą reika
lavimus.

Suvažiavimo nuskirta komi
sija šiuomi praneša atstovams 
ir juos pasiuntusiai į Washing- 
toną Lietūvią visuomenei, jog 
jis dės visas pastangas, kad vi
si Lietūvią suvažiavimo reika
lavimai būtą išpildyti.

Ketverge (16 d. rugsėjo) 11 
valandą atsilankę Baltamjame 
Name, Prezidento rūmuose, 
pasimatė delei Prezidento Wil- 
sono ligos viens su jo sekreto
rium ir įteikė per aną Suv 
Valst. Prezidentui Washingto- 
no suvažiavimo protestą pireš 
Lenkus ir reikaalvimą Lietu
vos • Nepriklausomybės pripa
žinimo, didžiuma atstovą iš
važiavo automobiliais į Arling- 
ton’e Kapines, Virginijos Val
stijoje. Ant Įeit. S. Harriso 
kapo sudėta nuo suvažiavimo 
atstovą vainikas. Prakalbą 
pasakė Lietuviškai Lietuvos 
atstovas p. J. Vileišis, o Ang
liškai kun. Sinkevičius.

Po tam nuvažiuota į Mt. 
Vernon, Jurgio Washingtono 
Dvaran, kur ant kapo sudėta 
irgi vainikas nuo atstovą. 
Prakalbas pasakė lietuviškai 
p. J. Vileišis, Angliškai Kun. 
Paukštys.

Vakarą sugryžę Washingto- 
nan atstovai užbaigė Seimą iš
reikšdami per kablegramą sa
vo sąjausmą ir pSgarbą, Lietu
vos Steigiamajam Seimui ir 
Valdžiai.

Paskutiniuoju savo nutari
mu suvažiavimas prašo Lietu
vos Valdžios (per Atstovybę), 
kad tiems Amerikoje gyvenan
tiems Lietuviams, ką neperka

Mes 9-to pėst. L. Kun. Vyte
nio pulko 2-ros kulkosvaidžių 
kuopos kareiviai atsišaukiame 
į savo tautiečius Amerikoje 
kad mums kas nors užrašytą 
“Darbininką.” Mes savo pi
nigais iš algos turime'įsisteigę 
knygynėlį, turime virš 300 
knygų. Norime turėti laikra
ščių kad geriaus eitą savytar- 
pio švietimosi darbas, bet mū
są kareiviškos kišenės negali 
daug ko padaryti, taigi prašo
me Jūsų, lietuviai, Amerikoje 
padėti mums, o mes-savo dar
bais kovos laukuose .pasistengę 
sime išteisinti tautiečių malo
nų užsitikėjimą mumis. Kas 
mums laikraštį užsakytą pra
šome atsiųsti taipgi laišką 
antrašu: 9 p. L. K. V. p. 2-ra 
k. k. \

Kareivių vardu išanksto ta
riu ačiū kuopos švietimo komi- 
sijėlės pirmininkas ir knygy
nėlio vedėjas

Viršila Vitkauskas Leonas.

Lietuvos Laisvės Paskolos Bo- n) mažai nukentėjo. Nors 
ną būtų uždėta tam tikra mo-1 šrapnelių indai pridirbo sto- 
kestis, kad anie grįš Lietuvon. Į finose ir sienose daugelį skylį®» 

Suvažiavimo Komisija:
Kun. Jer. Vaičiūnas,'

, . Pirmininkas.
Kun. A N. Milukas, HHl. .
J. S. Lopatto, Advokatas,, skyru^vieno ūkininko ir špito- 
Stasys Kodis, Advokatas, lę. L
Ąst. J. Miller., Adv^ Į Ikšiol vos tik 5 šiaip taip iš-

---- >
sistatė, kiti gi be savo pasto
gės vargsta. Kas blogiausia, 
nėra butų.

Pradėjo šiuosmet ir špitolę 
įstatyti. Jau medžių gauta 
.pernai, tik dar ir šiuosmet ne 
.visi parvežta, žmonės nuvar
gę, su gyvuliais sau neapsi- 

,r , -r - . įdirba, pertai ir sunku patalky-Mes 9-to pestimnkų Lietuj parap;jiečiai nlokgio ir nu0 
vos kumgaiksico Vytemo pul-:,. , • n jn. • nnn

kareiviai tariame Amerikos 
“Darbininkui” širdingą ačiū 
už sveikinimą “Kariškių Žo
džio” Nr. 19-ame 1920 m. ir 
linkime, kad “Darbininkas” 
vis ginti) darbininkus su geru 
pasisekimu, o mes kovojame 
taipogi už tai kad mūsą lais
voj Lietuvoj būtą geras gyve
nimas darbo žmonėms, kurie 
ilgai'TUsą carą, o paskiaus 
lenku dvarininką prislėgti 
skurdo dideliame varge. Mes 
savo galvas dedame ne už' tai, 
kad Lietuvą valdytą visokie 
atėjūnai arba darbo žmonii) 
engėjai—poąąi, bet už tai, 
kad Seimas visą žmonių rink
tas valdytų ir tvarkytų šalį.

Pas mus Lietuvoj turės būti 
geras pragyvenimas vargšams, 
nes mes tai iškovosime ne 
kvailais bolševiką siekimais ir 
ją skelbiamu visur raudonu
mu, bet savo lietuviška ištver
me kovoj, kurią mums narsūs 
kovotojai prabočiai paliko. Jie 
gulėdami ramiai Lietuvos pi
lkalniuose galės tik džiaugtis 
mūsą darbais. . Valio! Mes iš
tversime.

Pasirašome:
1. Kuopos viršila:

Vitkauskas Leonas.
2. Jaun. pusk. Anelionis.
3. Grandinis: Matulionis.
4. Grandinis: Norvaiša.

aukas renka. Aukotojai rodo
si duoda, tiesa auksinas paei
na nuo pusrublio, tai keli auk
sinai rodosi žymus pinigas, tik 
kaip reikia sunaudoti tai ma
ža nauda, nes viskas baisiai 
brangu. Klebonauja kun. Juo
zas Rudaitis.

Kaip matyti lėšų stokuoja, 
prašoma Balbieriškio parapi
jiečių gyvenančių Amerikoje 
paaukuoti kas kiek gali, nes 
bažnytiniai tarnai neturi kur 
gyventi.

Balbieriškio dvarų darbinin
kai ir dalis miestelio darbinin
ką prisirašė prie Profesinės 
Darbininkų Sąjungos, kuri 
Lietuvos valstybei ir visuome
nei labiau kenksminga ne kaip 
naudinga. Yra Balbieriškyje 
ir Kooperatyvą bendrovė, kuri 
susidarė beveik iš darbininką, 
bet gyvuoja kaip musė dirvo
je; krautuvėje yra to kas žmo
nėms nereikalinga: sagučių, 
broškią ir kitą cacką, kurios 
antri metai truni. Šaukiant 
bendrovės susirinkimus, pusė 
narių niekad nesusirenka.

Prie progos išreiškiu padėką 
“Darbininkui” už indėjimą 
mano paieškojimo. Ieškomas 
brolis tuoj atsišaukė. Be to 
gavau “Darbininko” num. 69 
ir 70. Paskui gavau čielą pun
dą.- Nežinau ar “Darbininko” 
administracija ar brolis at
siuntė.

Paryžius. — Laiškas šiomis 
dienomis gautas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Centran 
Ofisan Paryžiun, kuriam Lie
tuvos Valdžia, vardan visą 
lietūvią išreiškia savo prijau
timą ir ačiuoja už pagelbą, 
vaistišką ir chirurgiškų, kuri 
buvo prisiųsta Lietuvon pe
reitą pavasarį tam taip kritiš
kam laike, kada šalis vos pra
dėjo atsigauti po apleidimo vo- 
kiečią ir bolševiką. Šios pa
gelbos įrankiu buvo gausi su
ma pinigų Amerikos lietuvių 
per ^LIETUVIŲ DIENĄ su
rinktą vien tik pašelpimui sa
vo tėvynainių.

Išdalinimą šios prisiųstos 
pagelbos prižiūrėjo Kapitonas 
C. S. Paine iš Grand Rapids, 
Michigan, vienas iš žymiausią 
tos rūšies darbininkų Ameri
kos Raudonajam Kryžiuj. Ka
pitonas C. S. Paine atliko pri
žiūrėto jaus užduotį įvairiuose 
išdalinimo pagelbos atsitiki
muose Europoje ir anot Ho- 
over’io Maisto Pagelbos virši
ninko Kauno: “Kap. C. S. 
Painė yra uolus, sąžiningas ir 
oasekimngas prižiūrėtojas iš
dalinimo dalykuose.”

Šaliai nualintai, per penkis 
metus, nuo kariuomenės nuola
tinio mindžiojimo, ir dar taip 
kritiškam laike, ši pagelba bu- 
vo. tikru įkąru. Moters ir kū
dikiai, kurie užkapos po žeme 

jo', buvo aprūpinti ir patogi 
1 vieta surasta jiems gyventi, 
i Sužeistieji kurie radosi neap
žiūrėtose lovose tarp visokią 
ten nečystumą, ligą, epidemi
jų buvo tinkamai apžiūrėti ir 
prigulintįs patarnavimas su
teikta jiems, kokio buvo ne
pažinę nuo pradžios karės.

Kopenhagenas buvo sankro
va šios pagelbos, iš ten per 
Berliną kokiais tik galint bū
dais buvo vežama Lietuvon. 
Kadangi Lietuvon gelžkeliai 
nesirado tvarkoj, Raudonojo 
Kryžiaus prižiūrėtojai privar
go daugiaus atlikime šio dar
bo negu kur kitur visame'ka
rės laike. Daiktai buvo veža
mi į centrus, Į didesnius mies
tus ir iš ten buvo perduodami 
Lietuvių Valdžios nurody
tiems komitetams kurie atva
žiuodavo vežimais iš arti ir to
li ir vežėsi paskirtus daiktus 
namon. Kur gelžkeliais nebu
vo galima pristatyti tad upią 
link buvo vežami. Visur rado
si stoka vaistų ir chirurgiškos 
pagelbos, ir visur buvo dar
bas varomas kuopasekmin- 
giausia.

Kap. C. S. Paine kuris jau 
pridavęs detalią atskaitą Rau
donajam Kryžiui važiuodavo 
pirmyn ir pamatęs stoką ir rei
kalingumą pašalpos tuoj pra
nešdavo ir pasirūpino kad vi
sur būtą pristatopia pagelba 

vo keletą kartų Rusų ir Vo
kiečių kariuomenės apiplėšta, 
ką Vokiečiai nesunaikino, ne
išdegino, tą užbaigė bolševi
kai. Vaistinių ir chirurgiškos 
medžiagos nesirado visoj val
stijoj jau nuo keletos mėne
sių, lodei kap. G. S. Paine pir
miausia aprūpindavo kareiviš
kas ir vaikų įstaigas.

Našlės su keletą vaikų be pa
stogės, biednystėje radosi vi
sur: vienas atsitikimas buvo 
kur biedna našlė su dviem vai
kučiais apsigyveno kiaulių 
tvarte, nes geriaus neišsigalė
jo. Padidinti smūgį lietuvių, 
visur radosi Vokiškos kariuo
menės Lietuvoje kurie nualin
ti, apdrisko vis užpuldinėda
vo gyventojus ir apiplėšdavo 
kiek galint, atimdami viską 
kas tik radosi ten. Prie to vi
so dar matėsi palaikai Bolše
vikų žiaurumo.

Nuolatiniai dėkavonės išsi
reiškimai nuo lietuvių buvo 
perduodami Raudonajam Kry
žiui per kap. C. S. Paine, ku
ris darbavosi Lietuvoje Rau
donojo Kryžiaus vardan. Už
baigus darbą Ministeris M. 
Sleževičius parašęs kap. C. S. 
Paine ’ui dėkavodamaS . vi
siems Amerikos lietuviams už 
tokį gausų prijautimą.

Visose Lietuvos Valdžios į- 
staigose buvo taipgi garbės žo
dis ne tik lietuviams bet ir 
Amerikos Valdžiai dėl to kad 
paskyrė LJ ETŲ Vi (j DIENĄ, 
pašelpimui Lietuvos nuvargu
sių.

Šis tyrinėjimas kap. C. S. 
Pain’e pagelbos reikale beva
žinėjant" po Lietuvos kraštus 
parodė Kaip ištikro nualinta 
šalis yra, ir be abejonės bus 
priežastim tolesnės pagelbos 
ateityje — šaliai kuri per pen
kis metus taip ir taip baisiai 
buvo varginama.

SUSTREIKAVO.
Kanados ežęrinią laivų dar

bininkai sustreikavo, 
lauja algų pakėlimo.

Washmgton. — Iš 43 svar
biausiųjų valgio daiktų atpigo 
27. Atpigimas įvyko tarp lie
pos 15 ir rugpj. 15. Apie tai 
skeliba Darbo departamento 
statistikų biuras. Bulvės kri
to 44 nuoš., kopūstai 41 nuoš., 
cukrus 14 nuoš.

Kopenhagen.
pranešama, kad Rusijos laik
raštis Izvestija rūgs. 17 d. 
skelbus, kad maisto' stovis Ru
sijoj bolgas. Javai ir šienas 
blogai teužderėjo.> ______

Taikos sutartis tarp Rusijos 
ir Finlandijos pasirašyta rūgs. 
20 Dorpato mieste.

Čeko-Slovakija padarė ko- 
mercijalę sutartį su Bulgarija.

Amerikos žydas Warburg, 
veikiąs Europoje, bando Euro
pos žydus atkalbinti nuo per-

Žydai, norintieji vykti apsi
gyventi Palestinoj, turės gau
ti vizą pas Anglijos konsulą, 
turės duoti prirodymą, kad ga
lės metus pragyventi su šeimy
na (jei jų tari) ir būti sveiku.

New Yorko miestas pienuoja 
paskirti ateinantiems metams 
$1.000.455 pagerinimui būvio 
biednąją. Šio mėnesio pabai
goj", kada fiskaliniai metai 
baigsis, bus per tuos metus iš
leista tam reikalui $959.722.

■■ r ■
Chicago. Farmerią Federa

cija savo suvažiavime priėmė 
rezoliuciją, 
v d atstovo 
te.* Sako, 
sekretorius 
farmeris.

Worcęster, Mass. — Žydų 
kooperatyvišką dr-jų Sąjunga 
savo suvažiavime, kur buvo 
atstovų iš daugelio valstijų 
priėmė rezoliuciją raginančią 
Suv. Valstijų valdžią pripažin
ti Rusijos sovietinę valdžią.

Italijos karalius pernai atsi
žadėjo daug dvarų, palocią ir 
vasarnamių. Žemės buvo be
žengiame išdalintos, palociai 
paversti į prieglaudas ir ligo
nines. Dabar karalius atsiža
dėjo dar vienos nuosavybės. 
Atsižadėjo dvaro ties Turino 
miestu. Dvaras vadinasi Gran 
Parodiso — Didelis Rojus. Že
mės dvaras turi 5.500 akrų.

_________ t —•

Anglijos mainieirai, nutaru
sieji sustreikuoti rūgs. 26 d. 
pareiškė, jog nestreikuosią, 
jei bus algos pakeltos, o ang
lių kainos liks tos pačios.

Suv. Valstiją mainierią uni
jos prezidentui Levis ir ki
tiems viršininkams tapo už
drausta organizuoti mainie- 
rius West Virginijoj.

Ketverge rugsėjo 16 d. New 
Yorke buvo rinkiniai legislato- 
rią į vietą išvarytųjų 5 socija- 
listų už neištikimybę šiai ša
liai karo metu. Bet pavarytie

ji legislatoriai kandidatavo iš- > 
naujo ir visi penki buvo išrink
ti.

Šiaurinėj Italijoj per pasta
rųjų dieną žemės drebėjimą, 
kaip oficialiai paskelbta, žu
vę tik 174 žmonės.

Portugalijos sostinėj Lisa
bonoj buvo begalo prasiplati
nęs lošimas iš pinigą. Kai mi- 
nisterio pirmininko vietą užė
mė Baptistą, tai pradėjo užda
rinėti visus klubus, kur ėjo lo
šimas iš pinigą.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

‘.‘DARBININKAS” 
eina«utarmnkais, ketvergais 

' ir subatomis.
Metams $4X10
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS”. 
242-244 W. Broadway,

South JBoston, Mass.

LAIKRAŠČIAI Iš

Subatoj, rūgs. 18 d. atėjo 
Kauno “Tauta” rugpj. 31 die
nos, panedėlį rūgs. 20 d. atėjo 
“Kariškiij Žodis” rugpj. 26 d.

Už 50c. siunčiame 15 ekz. į- 
vairią Lietuvos laikraščių, už 
$1.00 siunčiame 32 ekz.

Priisuntusiems dolarinę, daž
niausia pasiunčiame tik dalį, 
nes retai kada turime tiek į- 
vairią laikraščių įvairių nume
rių už visą dolarį. Kitą dalį 
pasiunčiame kai šviežių ateina.

•
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Ryga, rūgs. 18. — Rusijos ir 
Lenkijos taikos delegacijos ta
po suvestos. Rusijos Jeregaci- 
jos pirmininkas Adolf Joffe ir 
Lenkijos delegacijos pirminin
kas Domski dvi valandi priva- 
tiškai kalbėjosi. Pirmas posė
dis laikyti nuskirta 5 vai. vak. 
utaminkt- rugsėjo 21 d. Ati
dėliojimo norėjo lenką delega
cija.

Varšava, rūgs. 19. — Oficia
liame karo žinybos pranešime 

--sakoma.: _ - _
“Kobrino apygardoj prieši

ninkas atakavo atkakliai, bet 
be pasisekimų. Patėmyta, kad 
lietuviai stiprino rusų jėgas. 
Tas parodo, kad jų skelbimui 
taikos norų trūksta tikrumo.”

(Į tai lenkams galima atsa
kyti: “Kto sam taki, na dru- 
giego kladnie znaki.”

REZIGNAVO. r ~

Kaip jau pirma ėjo gandai, 
kad Francijos prezidentas dėl 
nesveikatos rezignuosiąs, tai 
tie gandai dabar pasitvirtino. 
Prez. Deschanel rezignavo. 
Francijoj prezidentą renka 
parlamentas. Tai prezidentui 
rinkti diena paskirta utarnin- 
kas rugsėjo 21 d. Millerand, 
dabartinis premieras kandida
tuosiąs į prezidentus.

(Lietuvos Atstovybės Ameri
koje Pranešimas)

Daug kas iš Amerikos lietu
vių yra klausęs Lietuvos At
stovybės, kokiomis sąlygomis 
Amerikos mokyklą mokiniai 
gali būti priimami į'Lietuvos 
mokyklas, ko ten mokina ir tt. 
Švietimo Ministeris, K. Bi
zauskas, į tuos klausimus šiaip 
atsako per Užsienio Reikalą 
Ministeriją (raštas Iš Liepos 
21 d., 1920 m., Nr. 3549):

1. Anglą kalbos mokoma tik 
kai-kuriose Lietuvos aukštes
nėse mokyklose,

2. Priimant į atitinkamas 
klases Amerikos lietuvių mok
sleivius nebus daroma kliūčių, 
tik bus atsižiūrima į tai, kad 
jie galėtą pasekmingai . tęsti 
mokslą toliau,

3. Išėję mokslus Amerikoje 
naudosis lygiomis teisėmis su 
išėjusiais atitinkamas mokyk
las Lietuvbje ir kitur.

Švietimo Ministeris
(Pasirašo) K. Bizauskas 

— Už Departamento Direkto
rių Kuodaitis —

, J. Vileišis *
/ Lietuvos Atstovas 

Amerikoje.
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Buvo pažymėta, I Nuošimtis nuo karčiamos .. 50.00

žodžiu iš gry-

kun.

Iš viso jeigu $2,487.24

Rep.

LD. S. REIKALAI.

Moksleivis.
A. kun. L. Tyla palaidotas

26 valstijose veikia mirties

10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

i .50
.30
.25

Streikuojančių 
Skaitlini

Girardville .. 
Mt. Carmel .. 
Tamaąua .. . 
gėrimo .. ..

255.70
103.96
53.75

717.38
278.40
169.65

88.10
54.00
30.50
82.00

HARTTORD, CONN.
Pasibaigus vasaros karščiams, 

užsidarė visokie išvažiavimai lau
kuose. Prisiartinus rudeniui, pra
sidėjo visokie veikimai svetainėse. 
Štai Šv. Elzbietos Dr-ja pasinaudo
dama pirmąją, progą šio rudens, 
rengia didelį balių rugsėjo 25 d.

Kun. Dr. Bartuškos 
Kun. P. Česna .. .. 
Vik. Lapinskas .. .. 
Kaz. Diržis..............
Jonas Radzievičius 
Mot. Garelio .... 
Ant. Valentinavičiaus 
Juoz. Nevrausko ..
Vine. Supranavičiaus

Atas-
Bū- 

dirbti

1920 m., Kenedy’s svetainėje, 
kampas Sheldon ir Main gatvių.

Visi Hartfordieeiai nepraleiski
te puikios progos pasilinksminti. 

Gengėjos.

Atsiveskite naujų narių. 
Kviečia Valdyba.

ANGLIAKASIŲ 
ALGOS.

KARIŠKIŠKAS PAAIŠ
KINIMAS.

Įeigos:

Nuo Mahanoy City stando $357.27 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Guzikėlių parduota už ..
Tags................................. ..
Vėliavėlių..........................
Penneuts............. ..............
Nuo šokių salės..............
Kolekta laike pamaldų ..
Nuoš. nuo parko biznio .. 229.48

DAYTON, OHIO
Rūgs. 5 d parapijinėj salėj bu

vo protesto mitingas. Išnešta rezo
liucija prieš lenkų briovimmasi 
Lietuvon. Rezoliucija buvo įdė
ta angliškuose dienraščiuose su 
dideliu antgaiviu: “Lithuanians 
Here Protest Invasion of Nativc 
Land.” Pelno.......................... $1,000.00

Pirm. Mart. Geležėlė

Rašt. Zofija Rutkauskaitė 

Ižd. Mare. Lapinskas.

Auka Mr. Snyder

>>

M

M

>>

99

.75
1.90
5.53
9.92

30.36
5.14

ALBANY, N. Y.
LDS 67 kp. Susirinkimas.

Ketverge, rugsėjo 23 d. 7 vai. 
vakare ant Noth Bulvark Grabu
čio. Širdingai kviečiame visus 
narius ateiti. Taipgi atsiveskite 
ir naujų. Šiame susirinkime tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. 

LDS 67 kp. rašt. J. Pasausis.

CHESTER, PA
L. D. S. 19 kp. mėnesnis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, paprastoj 
vietoj 622 Morton Avė., 2:39 vai 
po pietų. Visi nariai malonėki
te pribūti paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptar
ti.

KASKŪK, N. H.
Palaidojo.

A
letuviskuose kapuose pereitą pėt- 
nyčią. Laidotuvėse dalyvavo la
bai daug žinonų. Kunigų buvo 
apie 40 ir Manchester’io vysku
pas. Lietuvių kunigų buvo pen
ki: Kun. K Urbanavičius, kun. 
P. Virmauskis, Kun. Kučas, kun. 
J. Švagždis -ir kun. Taškūnas. 
Tam kartui Nashuas lietuviams 
paskirtas kunigas francūzas.

Vietinis.
kais, jie tęsdavosi kartais iš
tisomis savaitėmis ir mėne
siais — iš čia tankūs laimėji
mai. . /

Bus adugiau)

Toje dienoje bus §▼. Mi- 
Baltimorėj ir Marijampolėj.

(?)

Iš viso išeigų $1,487.24

Įeigų....................... $2,487.24
Išeigų..........................$1.487.24

Hope Natūrai Gas kompani
ja iš vieno savo šulinio 4.450
pėdų gilumo gauna 1.500.000 bausmė. Reiškia 24 valstijose 

’ kubinių pėdų gazo per dienų, ta J .................
'•••••. Z •' ... ■

(Lake Side Park.)

Atskaita 6-tos Lietuvių Dienos 
atsibuvusios 16-tą d. rugsėjo 1920

WATERBURY, CONN.
LDS 5 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj 26 d. 
rugsėjo tuojaus po pamaldų, pap
rastoj svetainėj. Visi .nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atves
kite ir naujų narių.

Valdyba.

4.00'
29.00 ’
16^50
42.00

3.10
5.00
2.40

41.10
75.00

.72

Eina Iš South Boston o utamlnkais, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga.

DARBININKAS ’
(THE WORKER)

The Lithuanian Tri-Weekly Paper.
Published every Tuseday, Thursday, 

and Saturday by St. Joeeph't Litu- 
vanian R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Teariy ............................................... $4.00
Boston and suburbs ......................$5.00
Foreign eountries yearly .............$5.00

“Entered as second-class matter Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879” 
“Aceeptance for mailing at special rate 
at postage provided for in Section 
1106, Act of Oct. 8, 1917, authorized 

July 12, 1918.”

Pernai spalio mėnesį
Dr. Ryan, žymiausias Ameri
kos katalikų ekonomistas, ap- 
rokavo, kad darbininko vidu
tinė alga dėl žmoniško pragy
venimo turėtų būti nuo $1.400 
iki $1.500 metuose. Tiek rei
kėtų per metus šeimynai iš 
penkių.

Dabar pragyvenimas nėra 
pigesnis už buvusį pernai spa
lio mėnesį.

Kietųjų anglių kasėjai per
nai dirbo 252 dieni. Kad gau
ti per metus $1.500, tai alga 
angliakasio turėjo būt $6 die
noj. :
’ Pernai sausio mėnesį, kada 
darbininkai dirbo pilnų laiką, 
Darijo Departamento atstovai 
susekė, kad kontraktiniai ang
liakasiai teuždirba iki $6 die
noj ir viršaus, o jie tesudaro' 
30 nuoš. visų angliakasių. Ki
tą 70 nuoš. angliakasių algos 
buvo nuo $900 iki $1400 me
duose., Kontraktiniai uždirb- 
aavo diendj vidutiniai pp $6.- 
73, o kiti nuo $3.28 iki $5.56.

Reiškia didžiuma kietųjų 
anglių kasėjų neuždirbo gyve
namosios algos.

Pereitų pavasarį, kuomet 
užėjo kalba apie algų pakėli
mų, tai kompanijos anglių kai
nas pakėlė po $1.00 ant tonos. 
Gi komisija darbininkams pri
pažino po 50c. ant tonos.

Kas laimėjo?
_________

’ ŽYDAI IR LIETUVA.

Pereitos pėtnyčios Bostono 
Transcript turėjo ilgų kores
pondencijų iš Paryžiaus. Ra
šoma apie nesvietiškus žydų 
persekiojimus Lenkijoj, ypač 
tose vietose, kurios atvaduo
tos nuo bolševikų.

Be kito ko ten sakoma: “Su 
jais (žydais) geriau apseita 
Lietuvoje, bet Lenkijoj jie bu
vo galabijami arba verčiami 
pire sunkių darbų, jų turtai 
konfiskuojami.’'

Toliau sakoma: “Vos prieš 
porą savaičių lenkai Vilniuje 
iškabinėjo plakatus skelbian
čias pogromų. . Bet Lietuvos 
valdininkai atsakė su didesniu 
plakatų skaičių keturiose kal
bose, persergstant, kad kurie 
tik pradės ‘judėjimų’ prieš žy
dus bus sušaudytais ir tų per- 
sergėjimų parėmė išstatymu 
kulkosvaidžių gatvėse.”

Kad lenkai žydus smaugia 
ir kad Lietuvoje su jais žmo
niškai apseinama yr mums ne 
naujiena. Bet svarbu mums 
tas, kad žydai atiduoda lietu
viams kreditų prieš visų civi
lizuotų pasaulį ir tų daro paro
dydami kontrastų tarp lietu
vių ir lenkų.

Rusijos Darbininke Judėjimo 
Istorija 

HMMHP|wwimaiHiaiaiaia!gžiEBaaaiaiaiaiaiBiBiaiaiaii
FABRIKŲ DARBININ
KAS LAISVĖS METU. 
Sekantieji reakcijos laikai.
1905 metai atėjo visai neti

kėtai. (galinčios ištikti audros 
nepermatė nei pabrikų inspek
cija, tas par excellence pra
monės sargas, nei ministerija, 
nei galų gale šiokių ar tokių 
partijų vadai. Tiesa kad šį 
kartų būta ore daugiaus elek- 
trikos, bet-gi nemažai jos ran
dame nors ir 1903 m., žodžiu 
didelių pasekmių nesitikėta. 
Gal dėlto, kad nieko ypatingo 
nelaukta, ir sušėlusi audra ne
rado kliūčių ir kaip pamatysi
me galėję sujudinti visų pre- 
kybos-pramonės ir visuomeniš- 
kai-politiškųjį Rusijos gyveni
mų. Ir ištikrųjų revoliucijos 
metu susidrumstė ne vien tik
tai pažangesnieji, daugiau su
sipratę darbininkų luomo ele
mentai bet anaiptol ir dugnas 
nepaliko neužkabintas, tyras. 
Nėra tur būti tokio kampelio, 
kur laisvės metu pabriko dar
bininkas nebūtų šio to veikęs!

Dar nepersenai liberalai 
pramonininkai išvien su kai 
kuriais laikraštininkais skelbė 
sau ir visuomenei, rusų prole
tarų esant apsnūdusį, atsitiku
sį nuo vakariečių draugų, 
prie kurių, girdi, jam nekuo- 
met neprilygti. Patsai gyve
nimas po kelių dienų parodė, 
nuomonė buvus klaidinga, Eu
ropos socialistai dargi kaipo 
pavyzdį kitiems rodo ruso 
darbininko energijų, entuziaz
mų ir ištvermę, kuriuos tai 
privalumus jis, tariamės, re
voliucijos metais tikrai turėjo.

Įžangų revoliucijon padarė 
visuotinasis Peterburgo pabri
kų darbininkų streikas 5-9 d. 
sausio — kaipo pirmoji kibirk
štis. Streiko priežastis pati 
paprasčiausioji — Putilov’o 
pabriko valdyba pavarė nuo 
darbo keturius ten dirbusius 
darbininkus. Už savuosius už
sistojo kiti draugai, susirėmi
mas bebuvo visai artimas. Pa
duotieji visų darbininkų vardu 
reikalavimai nors ir grynai e- 
konomiškojo būdo atmesta. 
Tuomet 13,000 Putilov’o dar
bininkų metė dirbę ir savo pa
sielgimu patraukė streikan ki
tus Peterburgo pabrikus. 7 
sausio dienoje streikininkų so
stinėje būta jau 140,000 Šimo
nių, dienų kitų vėliaus minia 
dar padidėjo: taip mat visų 
norėta paturėti drųsių putilo- 
viečių pirmasis žingsnis. To 
baisaus žaibo greitumu nukri
tusio protesto dvasios šaltiniu

dar mažiau tereiks. Be to ne 
kapitalistai čia nukentėjo, o 
darbininkai. Užmuštieji ir su
žeistieji buvo ofisų darbinin
kai, bet visvien jie darbinin
kai. Kapitalistams medžiagi
niai nuostoliai yra mažmožis.

Tų pat dienų tame pat New 
Yorke įvyko kitas ypatingas 
dalykas. Išrinkta išvytieji iš 
New Yorko valstijos legisla- 
tūros atstovai-socijalistai.

Katras atsitikimas kapita
listams nemalonesnis—ar eks- 
■pliozija ant Wall gt. ar išrin
kimas pavarytųjų iš legislatū- 
ros atstovų-socijalistų.

KURIS NESMAGUMAS 
DIDESNIS.

Pereitų ketvergų New Yorke 
atliktas pasibaisėtinas, pasi- 
šlykštėtinas darbas. Surengta 
baisi ekspliozija tirščiausioje 
New Yorko miesto dalyje, nu
galabinta arti 50 žmonių ir ar
ti 200 sužeista. Medžiaginiai 
nuostoliai sieksiu arti $2.000.- 
•00.

Tas sprogimas rengta dėl 
darbiniskiško luomo labo. Tai 
ataka prieš kapitalistus. Kaip 
earų, jo ministerių ir guber
natorių galabijamas nieko ne
padarė Rusijos carizmui, tai 
šitos atakos prieš kapitalistus

Lietuvos Misijos Informaci
jos skyrius per Majorų P. Za- 
deikį skelbia, kad “Lietuvos 
Militarė Misija skaitosi likvi
duota 15 dienų Rugsėjo š. m.”

Toliau užsimena apie siunti
mų Lietuvon liuosnorių tekni- 
kų specialistų. Sako: “apie 
140 vyrų, kurie yra pasižadė
ję liuosnoriais į Lietuvų vyk
ti,—nėra iki šiolei savo pasi
žadėjimo įvykdinę ir tai la
biausia dėl kenksmingos kaž
kurių Amer. laikraščių agita
cijos, ypatingai ‘Draugo.’ ”

Tai tau ir kariškiškas nepa
sisekimo aiškinimas. 7, * *

reikia beabejonės skaityti ne- 
atidėtinųjį reikalų — vargų, 
žmogaus vertės pažeminimų, iš 
dalies susipratimų, kurie tai 
dalykai išsiveržė viršun papū
tus demokratiškajam vėjaliui 
1904 m. rudeniop. Užtenka 
vien pasakius, kad streiko bū
ta taip visuotino, jog iš karto 
visas milioninės sostinės gyve
nimas tiesiog apmiršta. Tik
tai pabrikų ir kitų streikuo
jančių įstaigų darbininkai ne
snaudė: darė susirinkimus, ta
rėsi, kėlė triukšmingas de
monstracijas 
nai ekonomiškosios gimsta vi
sai politiškoji luomų kova. 
Galop 9 d. sausio surengta di- 
deliausia visų demonstracija, 
kuri vadovaujant šventikui 
Gaponui pamažėliu slinko ca
ro žieminės rezidencijos rūmo 
linkon, kad įteikus nuo žmo
nių tam tikrų prašymų. Ne
kaltoji minia sušaudoma, tuo 
ir užsibaigė demonstracija. 
Tai, rodos ir buvo paskutinis 
ruso darbininko viešas pasiro
dymas vedamas tikrai tautiš
koje ir tikrai religiškoje dva
sioje (nešta palaikos, kryžiai, 
caro paveikslai ir kiti cerkvi
nės tarnystės-rakandai). Nuo 
šio laiko viskas virsta kitaip. 
Sausio skerdynės atidarė dar
bininko su kapitalu kovoje 
platų kelių socialistams, ku
rie visomis keturiomis jau se
niai lindo proletaro reikaluos- 
na, dabar gi dar pašėliaus su
kruto, kad užėmus iš po didi
kų kojų slistančias vadovavi
mo pozicijas. Ir tikrai — re
voliucijos metu socialistai Ru
sijoje įgavo vadovaujančių ro
lę. Iš kitos vėl pusės smarkus 
ir netikėtas proletarų sukili
mas davė pradžių taip vadina
majai Šidlausko komisijai. To
ji komisija kaip ir visos buvu
sios turėjo užsiimti darbininkų 
klausymo. Bet-gi jau po pir
mojo antrojo posėdžio, ku
riuose kalbėta drąsiau negu 
pirm 1905 m., ir pati komisi
ja ir jos darbai eina po kel
mais, vadinas yra uždaroma.

Peterburgo streikai ir juos 
lydinčios aplinkybės nepaliko 
balsu šaukiančiu girioje. Sos
tinės drąsuolių mesti obalsiai 
skambėjo po kelių dienų be
veik visuose didesniuose Rusi
jos pramonės centruose. Nes 
kaip putiloviečiai palaikyta 
viso Peterburgo taip panašiai 
ir Peterburgo proletarijatas 
rado sau priejautų visos vals
tijos darbo žmonių širdyse. Tų 
gražų apsireiškimų parodo ne
lygu magiškosios lazdelės įsa
kymu vienkart daugelyje vie
tų sužibusios streiko ugnįs. 
Lenkiją revoliucijos gaisras 
apėmė 13 ir 14 d. sausio, pa- 
baltjurį, Kuršų ir Lietuvų 11- 
18 sausio, Kaukazą 17-25 d. to 
paties mėnesio. Liuosybės ki
birkštis pašvietė taipogi ir vi
durinės Rusijos pramoningose 
gubernijose nors čia šį kartų 
kur kas mažiaus būta streikų 
negu pakraščiais. Daugiau 
gal kiek sujudo plačiosios Vol
gos pakrančiai net iki Carici- 
nui, tylint vis šiurkščiam, ap
siūkusiam Uralui. Žodžiu kaip 
nepaprasto anuomet būta su- 
krutimo liūdyja jau šis faktas, 
kad vieno mėnesies laiku rusas 
darbininkas pergyveno dau
giau negu pirmiaus ištisais 
metais: sausio mėnesyje pa
ėmus plačias valstijos ribas ir 
užimamąjį plotų streikavo iš
viso 600,000 pabriko darbinin
kų.

Milžiniškoji kovos vilnis pa
darė tokį įžymų visuomeniš
kosios atmosferos judėjimų, 
kad ilgų laikų po sausio riau
šių vis dar buvo girdimas jo 
galingas aidas pasiekęs ir pa
čius apkempėjusiūs, apmiru
sius tamsaus Uralo užkampius.* 
Kiek aptilus pramonės žmo
nėms, į pavasarį ir per karš
tuosius vasaros mėnesius pa
kilo nauja vilnis — agrariškaa 
judėjimas. Į rudenį antru at-

vėju subruzdus pabrikinin- 
kams pritariant gi visiems ki- ' 
tiems šalies proletarams var- 
gais-negalais iškovota 17 d. 
spalių konstitucijų. Tuo daug 
maž ir baigiasi laisvės metai. 
Geresniam įsivaizdinimui tų 
atmintinųjų kovos metų paim
sime palyginamųjų streikų sta
tistikų ir atsakančių jųjų dio- 
gramų, abudu dalyku spau
džia 1905 m. buvus nepapras
tais metais.
Metai Streikų 

Skaitlini

A
bsoliut.

ųiuoš. 
streiko 
npl m

 tųjų 
Įstaigų

A
bsoliut.

g> < B 
g-o S

n z. —
x

1895 68 0,36 31,195 2,01
1896 118 0,62 29,527 1,94
1897 143 0,75 59,870 3,99
1898 215 1,13 43.150 2,87
1899 189 0,99 57,492 3,83
1900 125 0,73 29,389 1,73
1901 164 0,96 32.218 1.89
1902 123 0,72 36,671 2,15
1903 550 3,21 S6,832 5,10
1904 68 0.40 24.904 1,86
1905 13,995 93,2 2,863,173 163.8
1906 6,114 42,2 1,108,406 65,8
1907 3,573 23,8 740,074 41.9
1908 892 5,9 ■ 176,101 9,7.1

Kadangi streikai vienoje ir 
toje pačioje vietoje tankiai pa
sikartodavo, taigi neapsiriksi
me pasakę, jog revoliucijos 
metu Rusijoje streikavo išviso 
apie 3 milionus vien pabriko 
darbininkų.

Dar kas yra pažymėtina, kad 
tuo pat laiku pabriko darbi
ninko klausymas Rusijoje nu
stojo savos individualės tautiš
kosios žymės, o liko tarptau- 
tlškuoju t. y. tokiu kokiu jau 
seniai buvo Amerikoje, Angli
joje, Francijoje ir Vokietijoj- 
je, pravedamas naujų ketvir
tąjį gyvenimo periodų. Nors 
tik keleri metai teskiria mus 
nuo neseniai užsibaigusiojo 
trečiojo darbininkų klausymo 
periodo, betgi tarp jųdviejų : 
jau šiandienų žymu gilus, ne
peržengiamas plyšys, ravas. 
Būtent biurokratijos ant dar
bo žmonuj globa kaip ir žuvo, 
be abejonės ateis laikas, kad 
apie jų kalbės išimtinai visuo
meniškųjų mokslų istorija. ' 
Akių apdūmimui ir dalykų 
švelninimui steigiamos pir- 
miaus valdžios komisijos, ku
riose, kaip matėme, pramoni
ninkai kaip beišgalėdami spau
dė visokiais būdais vargšus 
valdininkus, kad darbo daly
kus savon pusėn pakreipus, 
jau užleidė savosna vfetosna 
žmonių atstovus. Ant galo į- 
žengiarrt naujon stadijon dar
bo luomo judėjimas Rusijoje 
dar sykį diferencijuojasi, nes 
laikinis politiškojoje 1905 m. 
kovoje vadovavimas iš politiš
kųjų organizacijų rankų atite
ko profesialėms žmonių sąjun
goms.

Pirm negu prisižiūrėti Ru
sijos 1905 m. revoliucijos ko
vo^ pasekmėms, priminsime 
sau trumpai kokios buvo Ir a- 
belnai gali būti atsižiūrint į 
mūsų pramonės ydas streikų 
priežastis. Visas apskritai sa
kant streikų priežastis galima 
padalinti į dvi-tris dalis — 
grynai ekonomiškąsias, grynai 
politiškąsias ir neapribuoto 
būdo priežastis. Prie pirmo
sios -rūšies sulig prof. Ozerov’o 
>riguli tie streikai, kurių da- 
ininkai reikalavo iš pabrikų 

valdybos užmokesnio pakėli
mo, darbo laiko geresnio nu
statymo, gigieniškosios pabri
ko pusės aprūpinimo ir tt. To
kių gi streikų per paskutiniuo
sius 15 metų (1895-1908) būta 
išviso 9621 arba 36,6 nuošim
čiai visų streikų skaitliuje. 
Prie antrosios ir trečiosios 
streikų priežasčių rūšių pri
klauso beabejonės įvairūs po
litiškieji ir luominiai reikalai, 
kurių, rodos, ir kadaisi ir 
šiandienų yra ir bus užtekti
nai. Šios rūšies streikų’ ačiū 
1905 m. revoliucijai imant 
skaitlinai rusas darbininkas 
pergyveno kur kas daugiaus— 
būtent 16,712 t. y. 63,4 nuoš. 
visų 1895-1908 m. tarplaikyje 
buvusiųjų streikų. Nors de- 
monstrativiškai - politiškųjų 
streikų būta maž ne du kartu 
daugiau negu ekonominiai- 
-profesialių, betgi jų vertis 
darbininko su darbdaviu ko
voje yra nepalyginamai men
kesnė: mažų kablelių dėlei jie 
kildavo, ir kaip kibirkštis tuoj 
užgesdavo. Visai kas kita su

Į
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE

GRAND RAPIDS, MICH.
Laiškas iš Lietuvos

Rugpj- 8 d., 1920 m. Vietinės 
liet, parap. klebono kun. A. 
Dexnio brolėnai savo dėdei 
rašo:

Pasiryžome bent keletą žo
džių parašyti apie mūsų judėjimą^ 
darbus ir kitas sekančias žinutes.

Pargrįžęs iš Rokiškės Gimnazi
jos tėviškėn praleisti atastogas, 
rašome tamstoms laišką.

Laikraštis “Darbininkas” regu- 
leriai mus lanko, nuošidžiai 
ištariame ačių. Tik dabar 
buvo perstojęs apie dvi sąvaiti 
Sekančių ,asėeibeliųtlese, ttaaoo i 
mus lankyti(num. 75 pirmos die
nos liepos). Bet vėl pradėjo lan
kyti Sekančių “Darb.” num. 
negavome: 69, 70 ir 73. Nors 
susivėlinusieji, jie yra visgi lau
kiami ir norėtume juos matyti.

Tiesa, “Darb.” gana daug ži
nių mums suteikia, kuriomis šven
tadieniais liuosesnėse progose ne
mažai žingeidumo atrandame. Vis
gi prieto dar norėtume bent kito 
laikraščio iš Amerikos gauti; 
“Darbininke” pastebėjome garsi
namą juokų laikraštį “Perkūną” 
arba “Žvirblis.” Labai žingei- 
daujame juos pamatyti. Bran
gus dėdė! Jei ne ant visų me
tų, tai bent po vieną jų sąsiuvini 
(numerį) malonėsite pariesti jį 
mums pažiūrėti.

Vėl tuoj ruošiamės išvažiuoti į 
gimnaziją, nes jau dvi sąvaiti te
beliko- iki jos atidarymo, 
togas praleidome linksmai, 
dams namie padėjome 
laukų darbus; šieną griebėme, 
rugius plaunant pėdus į gubas 
statome, visame buvome tarnais.

Rasi, manote, kad mes esame 
nedideli; nesigiriant jau kad ma
žam būnant gi norisi būti dideliu, 
visgi manome, kad pamate mus 
žymiai nusistebėtumėte.

Tarsi nuobodžios mūsų žinios, 
bet ne kito kaip tamstos prašymą 
išpildome

Pasiliekame sveflii, su tikra pa
garba laukdami nuo gerbiaaM, dė
dės atsakymo.

Sudiev, jus mylinti,
JI Dernis
S. Dexnis 
A Dėsnis.

Rokiškio1 apskr., LITHUANIA

WORCESTER, MASS.
Rūgs. 15 d. buvo mėnesinis L. 

Raud. Kr. Rem. sky. susrinkimaS. 
Buvo išduodama seime delegatų 
raportai. Vienas delegatas, ku
ris nepribuvo, prisiuntė savo ra
portą raštu. j 
kad Worcesterio skyrius geriau
sia stovi. Kiti delegatai tą pa
tvirtino. Woreesterio skyrius li
kosi labai neužganėdintas tokiais 
raportais iš seimų. Išnešta pa
geidavimas, kad kitus metus sei
mas būtų kaip nors kitaip, kad 
būtų galima kas nors nuveikti.

Toliaus sekė raportai mezgimo 
komisijos. Pasirodė, kad nekaip 
stovi žinoma, vasaros laikais, tiki
masi, kad žiemai užstojus vėl dar
bas eis gerai.

Išrinkta du atstovai į Federa
ciją. Išnešta pageidavųpas kreip
tis į Federaciją tuo tikslu, kad 
ragintu . žmonės siųsti knygas ir 
laikraščius į Lietuvą. Prot rašt. 
Kazlauskas įneša, kad norintieji 
siųsti knygas, laikraščius į Lietu
vą, suneštu į Vyčių namą, ir kur 
bus pasiunčiami ir jis pats apsi- 
ma tame pasidarbuoti. P. Pui
šys paaiškino, kad Vyčiai noriai 
sutiks priimti ir pagelbėti išsiun
time. Toliau nutarta rengti kin
tamieji paveikslai.

Bus 22 ir 23 dd. rugsėjo. Tai 
yra seredos ir ketvergo vakarais. 
Kviečia visus atsilankyti, kurie 
tik užjaučia Raud. Kryžiui. Su
sirinkimą uždare pirm. gerb. kun.' 
L. Kavaliauskas.

Dabar visi Woreesterfeeiai vi
sokias knygas (maldaknyges,) 
laikraščius suneškite į Vyčių na
mą. Suneškite senus numerius 
“Tautos Ryto,” “Vyčio,” “Pa
žangos,”’ “Žvirblio,” “Perkūno” 
ir tt. Perskaitę “Darbininką,” 
“Draugą,” “Garsą”- tuoj atneš
kite į Vyčių namą.

Korespond.

WORCESTER, MASS.
Rūgs. 12 d. Labdaringa Dr-ja 

surengė bažnytinėje salėje puikias 
prakalbas su įvairiais pamargini- 
mais. Vakare dalyvavo atsižy
mėjusieji muzikantai is Lietuvos. 
Jie savo lietuviškomis dainomis, 
užžavėjo visus atsilankiusius.

Šio vakaro pasisekimas išdalies 
priklauso vietiniams Vyčiams ir 
Moksleiviams. Vakaro vedėjas 
buvo Lab. Dr-jos pirm. Monkus. 
Kalbėjo, kun. Čaplikas, adv. Mi
leris, moksleivis V. K Bačys.

Dainavo E. Baltrušaičiutė ir M. 
Jankauskaitė, akompaniojant var
gom Ant. Visminui Puišys irgi 
dainavo. Po dainų paskambino 
ant piano dvi moksleivės, Cicilija 
j. Leonaitė ir Ona Pauliukoniutė.

Po viskam buvo renkamos 
aukos.

BAETIMORE, MD.
Rūgs. 9 d. apleido Baltimore' 

Anastazija Bajoriutė. Išvažiavo 
į Lietuvą. Darbavosi visose Bal- 
timorės Lietuvių Katalikų kuopo
se. LDS kuopos buvo raštininke, 
tokiu būdų nustojome’ veiklios 
darbininkės. A. Bajoriutė žadėjo 
savo tėviškėj už pečiaus nesėdėti, 
bet eiti į plačią visuomenę. Lin
kime kuogeriausiu pasekmių.

Klebonas J. Lietuvninkas suma
nė pataisyti parapijos svetainę. 
Jau darbas eina. Buvo keli ge
ležiniai stulpai Tai juos išima 
ir deda geležinius balkius: Est
radą toliaus patraukė 7 pėdas. 
Tai didesnė svetainė. Vyčių kuo
pa įtaiso klevines grindis; Tai 
bus gražios ir slidžios.

Šią sąvaitę atvažiavo p. Radze
vičius su kitais darbininkais. 
Griauja senuosius vargonus, Im
davos naujuš ir žada pastatyt pui. 
kiaušius vargonus visoj Baltimo- 
rėj.

Iš Parapijos atstovais YTashing- 
tone 15 d. rūgs, buvo kum J. Lie
tuvninkas, J. S. Vasiliauskas, p. 
Cižauskas ir J. Karalius.

Rūgs. 26' d. 1920 sueina lygiai 
25 metai kaip Jonas Karalius ap
leido Lietuvą ir išvažiavo į Balti-, 
more.
šios

Išeigaos:

Jos. Harvila už gėrimą .. $533.10 
W. D. Bačkausku už spaudos..

darbus .......................... 36.50
J A. Larkin už ice - cream

ir soda .......................... 424.00
J. Buška už audeklą .. .. 29.25 
V. Lapinskui už fruktus <n-

garetus ir tt..................... 41.12
V. Jusaitis už naudojimą au-

tomobiliaus. .. .. .. .. 10.00
A. Danisevičia...... 12.00
E. Putkauskui už naudojimą 

troko per dieną. 25.00
P. Kubertui mėsą ir duoną 35.75
Bažn. korui už kambarį susi

rinkimui .......................... 1.00*
K. Diržiui už krasą pasiunti

mui apgarsinimų....................60'
M. Janulevieienei už skalbi

mą audeklų....................
Denney Tag Co. už Tags 
National Ticket Co. už tik. 
•Orkestrą..............................
S. Petruškevičiaus lėšos .. 
Už dovanas (prizes) .. ..
J. V. O’Connor už popierą
J. D. CTeary už kendes .. 
Tautos Fondui už vėliavas 
Už evpress..........................

Sekretoriaus išlaidos:
Keystone Bedge Co. už guzi- 

kelius................................ $66.50
Espress...............................
Slack Mfg. Co. už Canes ..
Už vėliavą .. .. ..............
Už ženklelius darbininkams
Už penneuts.......................
Už rašliavą .........................



DARBININKAS J

DETROIT' MICHIGAN

KURREIKALINGI AGENTAI

GERIAU?!

TIKRAS GELŽKELINIS LAIKRODIS

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIŲ 
BANKAS

k’iek-gi
kruvinų karų anuo-

1OOO STUBŲ ANT PARDAVIMO. 
Vienatim* LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų.

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

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

tas taisykles, kurios palaiko 
bendravimo ryšius.

O savųjų tarpe!
Aišku, kad ir tarpusavy 

mes būtinai turėtume užlaiky
ti visas etikos taisykles, kadir 
smulkiausias, kadangi, kaip 
aukščiau pasakiau, mūsų gy
venimas sudėtas iš smulkme
nų.

Labai negerai daro tas, kurs 
mano apseisiąs be kitų pagal
bos — “vadinasi, nesą, reika
lo kam-tai, galvą lenkti!!” To- 
kis manymas yra kaip tik išsi
vystęs tokioje makaulėje, ku
ri ir norėtų gal kad prieš ją 
galvą lenktų, tik ne jis prieš 
kitą, bet, sakau, mūs’ tarpe 
gal ir neperdaugiausia tokių 
“gudruolių” rastųsi.

Būti kiekviename žingsnyje 
mandagiu nereiškia “galvą 
lenkti,” o antra vertus — ge
riau Bartais kam ir du kart 
linkterėti, negu vartyti akys, 
iškėlus galvą, rodos, kaulą 
būtum praryjęs... Žinoma, ka
da mes susilauksime pilnai iš
lavintų žmonių, kurie mokės 
savo gražiu apsėjimu su visais 
patraukti savo pusėn švel
niausius sielos bangavimus — 
širdys, tada galėsime tikėtis 
reikale patarimų, abipusio pa
tarnavimo, — žodžiu sakant, 
nereikės mums sielotis dėl ne
nusisekusi^ mažmožių.

Mums labai būtų pravartu 
turėti omenyje garsaus rusų 
rašytojo, Krylovo, sakmę apie 
“Liūtą ir peliukę”... Mat, 
gyvenime tankiai taip susinar- 
plioja mažmožiai, it tas ne
lemtasis tinklas, kurin įsinar- 
plioja ‘ ‘liūtai-galiūnai ’ kad 
be mažvkės peliukės, negali 
rasti išėjimo. Krylovas kaip M. ČURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

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

KURSAS NUPUOLĖ 
1000 auksinų $22.50.

Tai geriausia dabar siųsti pi
nigus j Lietuvą. Pasai grįži
mui Lietuvon, Laivakortės, pa
sitikimas ir palydėjimas ant 

«aivo. Padarymas visokių do- 
'kumentų. Rašydami pridėkit 
2c. štampą. Pinigus siųskite 
per Money Orderį.

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

Ir kur mokama už kiekvieną mėnesį nuo die
nos padėjimo.
Tas reiškia k*ad galite išimti pinigus kada tik 
norite ir nepražudvdami nuošimčio nei už vieną 
mėnesį.
Pinigus ant padėlio galima padėti ypatiškai 
arba per laiškus.

laivų. Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai:
TIESIOG BE PERSĖDIMO 

IŠ NEW YORK Į HAMBURGĄ.
11-25 ir Spalio 23-30 

Lietuviam gerai žinomas
Laivas SAKONIA, Spalio 30 į Hamburgą.

B 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. 

j Laivai į Hamburgą ar Liepoją su persėdimu Anglijoj 
Rugsėjo 15-18-21-23-25-30 

Spalio 2-7-9-12-16-21-23-28-30.
PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI.

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

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

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

BALTIC STATĖS FINANCE CORP. į 
361 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. j

Telephone S. B. 1061.

Auksuotas, Dailiai Įrėžtas, Ant 21 Akmenio ir Gvarantuotas 
Ant 25 Metų. Tik $10.75 dėl Trumpo Laiko.

am Tik vieną syki savo gyvenime
naudotis tokiu puikiu pasiu- 

(K N Ujimu, kurip jumi dabar yra su-
■ y teiktas. Tiktai pamąstyk kad

-irrtii^y.tikrų gelžkelio laikrodi, kiekvie- 

nas gali nuo mus gauti tik už 
$10.75. Laikrodis, kuris čia pa- 

<*> rodomas, esti paauksuotas, labai 
į JBĮaHjMK ♦ dailiai įrėžytas ir drūtas, turi

K pirmos klasės 21 akmenį, švei-
< cariSką judėjimą Ir gvarantuo-
* tas flnt 25 metų. šie laikrodžiai
K yra žinomi pasaulyje kaipo ge-

. f rlausl. nes jie laiką parodo iki
. minutai. Visi konduktoriai ir I

| inžinieriai vartoja šiuos lai kr o- ,
‘ džius ant geležinkelių ir visi tru- I

- kial eina pagal šių laikrodžių. I
HMM Kas nort tnrptl laikrodį Ir ■

T IMĘSjĘ butl užganėdintas, mes patartam I
A pirkti š] laikrodi ir niekados ne- Į

*1 sigallėait šitie lai krodžiai yra parduodami už labai aug- I
štas kainas, bet mes norime pertikrinti liaudj, kad tik 
musų laikrodžiai yra geriausi už žemiausią kainą, tai

•
 mes nutarėm juos pardavinėti už $10.75 tik per trumpą I

laiką. Jeigu tamlsta nebūtum užganėdintas Šiuo lalkro- J 
UQ džiu po gavimo, jus galite tuojaus j| mums sugrąžinti ir K 
W mes jums pinigus atsiųsim atgal f

DYKAI: Kas ištirps šitą apgarsinimą ir prisius jį ! 
mums sykiu su užsakymu, mes duosim visiškai dykai E 

_ vieną dailią klastą ir šarfišką špilką.

•
 NESIŲSK PINIGUS ISKALNO. iškirpk šitą apgarsi- S

mą ir sykiu prisiųsk 25 centus dėl pakavimo ir krasos IJ 
|fn kašto. Tamstos užmokėsit už ordelį kada jus gausit savo fi 

namuose. Skubinkis ir siųsk užsakymą tuojaus, pirm pa- a 
kėlimo kainos šių laikrodžių.

Į JETU VIŲ ĮSTAIGA

BALTIC STATĖS FINANCE CORP. 
(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE)

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

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES, 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. 
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

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

nepadėkūoja, ką mano, ko jam 
trūksta, kokių taisyklių lai
kosi!!

Tai tik vienas žmažmožis.
Yra jų ir daugiau.
Ne kartą jau man teko gir

dėti ir kitų; nebe kartą yra at
sitikę ir su mano laiškais; ma
nau, ne vieną kartą bus pri
tyręs ir skaitytojas panašių 
mūsų visuomenės reiškinių,' 
kuriuos pavadinome bendru 
vardu—lietuviškasis nerangu
mas.

— Ar muša!!.. A-a, taip 
— muša... Ar skauda!!.. 
Te., .eeip... skau.. .uuda... — 
Tai bėgk greičiau!.. “O-gi dė
kui Tamstai, Geradėjau, už 
tokią rodą, nes nebeišmaniau 
ir ką man bedaryti. ..

Štai, koki mūsų daugumoje 
psychologija: kai jau gerokai 
antausiai apskaldyti, kai pra
deda nebepakenčiamai skau
dėti, tuomet susiprantame. 
Dėja, mums reikia prisipa
žinti kad panašus mūs’ būdo 
paišinys daugumoje atvejų tei
singas, o, berod’s, nebūtų sun
ku apseiti ir be tų, mažyčių 
klaidų.

Apie laiškus, ar kokius 
svarbesnius paklausimus — 
veltu būtų ir burną aušius: jie 
veik tebėra “lediniame vysty
mosi periode!”

Nebūtų ir čia sunkenybės, 
jeigu į visus paminėtus laiške 
klausimus, tuojaus prisėdęs 
atsakytų. Yra tai vienas ge
riausių būdų tuojaus, gavus 
kieno-nors laišką, atsakvti-pa- 
rašyti. Rytojaus sulaukus, 
sau perskaityti, kai-kur iš
braukti, pataisyti; dar kartą 
peržiūrėti gautąjį laišką, kad 
patikrinus ar pilnai atatinka 
atsakymas paklausimams ir... 
siųsti krason. Tuo tarpu, net ir 
žymesnėse vietose pastayti 
mūsų valdininkai to neprisilai
ko, o tai ir galima jau pava
dinti tik vien nerangumu, auk
lėjimo stoka, arba visišku obs- 
kurantizmu etikos pažinojime.

Jeigu mes, kurdami savo 
žemėje valstybę, norime pavy
ti mus pralenkusias tautas, jei
gu norime kad mus gerbtų, 
skaitytūsi svetimtautis su mu
mis, tai mokykimės užlaikyti

Atlaso Rūbų Bendrovė ūmai reikalauja agentų pardavinėti 
visokius rubus: Siutus, Overkotus, Spring-kotus, Garbadino 
English Cravanetted reinkotus, Mole-skin kotus, moterų šilkinius 
ir šiaip gražiai sptflvuotus reinkotus, vilnonius “Cloaks” arba siu
tus ir tt

Musų sampelių linija yra didelė ir iš gražių materijų: pre
kės visiems prieinamos ir dėlto parsiduoda labai lengvai kaip pa
vieniais taip ir krautuvėse.

Agentams uždarbis geras ir patarnavimas greitas, nes mu
sų dirbtuvėje ir sankrovoje yra užvesta gera s.vstema. Tuojaus 
atsišaukite j -

ATLAS CLOTHING CORPORATION
343 Broadway, Boston 27, Mass.

AR TAMSTOS ŽINOTE, KAD A 
A / f JFranklitt a

y . 6 Park SąuaK. A

A Perviršis Badenu
š z:-$1,400,000. $21,000,000 X
U 7ra savitarpinė Banka. A

KAS YRA SAVITARPINE BANKAT Tai yra korporacija užtvir- * 
f) nta Massachusetts valstijos inve sinlmui žmonių sutaupytų pinigų ir A 
y vedama globėjų kurie tarnauja be mokesnio. (J
X INVESTINIMAS SUTAUPYTŲ PINIGŲ ir padėlių tiktais gali būti ž 
|) tikrintose užstatose sulig valstijos nuožiūros. A
X CIONAIS NĖRA &ERININKŲ kuriems mokama perviršio uždarbis. Ų 
A Kiekvienas doleris profito kas šeši mėnesiai yra užrašomas padėlių s 
1) vardu, tiktai išskyrus mažas nuošimtis, kuris laikomas apsaugon nuo A 
X nuostolio. y
A SUVIRŠ 100 METŲ minėtas bankas veikia be nuostolio padėliams, š 

ATNEŠK ARBA SIŲSK PINIGUS PADĖJIMUI i šią Massachusetts A 
X Savitarpinę Taupymo Banką.

A PILNAS SAUGUMAS

NERANGUMAS, AE IŠSILA
VINIMO STOKA.

(Mūsų gadynės reiškinys)
Jau nuo senų-senovės žino

ma yra pas rymiečius patarlė 
—“Periculum in mora,” ką 
mūsų laikais, taikinant prie 
Lietuvos šviesuomenės dalies, 
galima būtų pavadinti — ne
rangumas, bei paprasčiausios 
etikos taisyklių pamiršimas.

Kadaise, man dar tebesant 
mokykloje, vienas dvasiškų 
vadovų padavė labai gražų, 
sektiną visiems pavyzdį iš as
ketų gyvenimo. Pamenu tiek, 
kad an’s ir devintasis mokėda
vęs taip gražiai ir tvarkiai už
silaikyti savo kambarėly, lig 
rodos jis būtų kokioje didelė
je draugijoje pakviestas į susi
rinkimą: pradedant nuo savo 
kambarėlio sutvarkymo, jis, 
arba jie, žiūrėdavęs draug 
tvarkos bei kuklumo savo pa
roduose, žodžiu, kiekviename 
savo žingsnyje atsimindavęs 
gerai etiką. Užklaustas kar
tą dėl tokio stropumo savo pa
sielgimuose, atsakęs rimtai, 
kad — Dievas yra visur, to
dėl ir kambarėly mato žmo
gaus žingsnius; būtų tai nusi
dėjimas užmiršti Visagalio e- 
simą... ”

Kiek tame vieuuolio-askėto 
pasakyme yra tiesos, sutiks 
kiekvienas, kam Dievo būty
bė yra brangi; reiktų tik pa
simokinti mums iš taip gilaus 
turiniu atsakymo, kuriame 
mes aiškiai matome, be pagar
bos vienuolio Sutverto jaus 
link, gražiausį etikos vaizdą, 
kurį asketas pašventina Ant- 
prigimties pagerbimu.

Įsižiūrėję į Graikų ir Romė
nų senovės tikybą, randame 
vienur ir kitur tą pačią mintį, 
atvaizduojant dailės mylėtojų, 
užtarytojų bei globėjų stovy- 
las. Mūzų, Apollonų, Afrodi- 
tų, Veneros ir daugybėje kitų 
skulptūrose randi geriausių 
dalininkų įdėtas sielas: norė
dami dievaičių grože patrauk
ti žmonių širdis prie viso kas 
aukšta, gražu-šventa, mokėjo 
dailininkai pašvęst viską vien
genčių naudai. Žodžiu, mato
me mes ir senovės liekanose e- 
tikos mintį, kurią apvilko 
žmonija laikų bėgyje tam-tik- 
ru rūbu, arba, taip sakant, 
sutvėrė atskirą mokslo šaką- 
Kam nesvetima Viduramžių 
istorija, tas žino bei gali sau 
aiškiai sudėti vaidentuvėje tų 
laikų etiketus atskiruose luo
muose palaikytus, 
naminių, 
met būdavo dėl vienos-kitos e- 
tikos taisyklių nesilaikymo. 
(Čia man ne tiek svarbu paro
dyti kur bei kada tuo ar kitu 
atveju kilę nesusipratimai, 
vaidai, kruvini mūšiai, kiek 
pravartu būtų atkreipti ir mū
sų, taip vadinamosios inteli
gentiškosios, visuomenės akį į 
tą apsireiškimą, kurs verste- 
verčia pagalvoti apie mūsą iš
auklėjimo spragas.

Kadangi žmonijos, tautų, 
pavienių asmenų gyvenimas 
susideda iš mažyčių atomą, to
dėl svarbu labai kad ją mes 
veltui nemėtytūme.

Imkime štai kadir tokį maž
možį.

Lietuvoje yra paprotys pa
sveikinti šeimynos narį, drau
gą, gerą pažįstamą, mokyto
ją, aukštesnį visuomenės dar
bininką jo varduvių dieną. 
Kaip kas moka ir išmano, taip 
ir pasveikina: kas žodžiu, kas 
laišku, kas atatinkama, spal- I 
vuota atvirute, kas paprasta I 
vizitos bilietėliu, plačiai var- I 
tojamu .visose Europos raišti- I 
jose. Tai daroma dėl palaiky- j 
mo gražių santikių. tinkamos II 
pagarbos atidavimo, ar kaip 11 
norite pavadinkite.

Kame-gi čia skirtumas tarp 11 
lietuvių ir kitų tautų!

Taip, jis yra mumyse; ma- I 
tote, kuomet garma panašų I 
sveikinimą inteligentas ne lie- I 
tuvis, tuomet jis, laikydama- f 
sis etikos taisyklių, panašiu II 
būdu atsako jį sveikinusiam, I 
ko nedaro, arba išm tinai—re- I 
tai padaro, lietuvis-inteligen- I 
tas, rodos, nieko blogo ir ne- 1 
pamanydamas. . I

Mes su tuo reiškiniu veik I 
susipratę, todėl ir neįdomau- | 
jame, kodėl “jis” neatsako, H

A LIGŠIOL NEMATYTAS DALYKAS! A 
i • SVARBI NAUJIENĄ! X

AMERIKIEČIU DOMEI! {
y KLAIPĖDA, vyriausias ir vienatyjas Lietuvos uosto miestas, Ų
? žada ateity pastoti didus prekybos ir pramones bei industrijos s

centras, kuriame susiburs visokie užsiėmimai. Visoks susisie- A
V kimas su Lietuva eina ir eis tik per Klaipėdą, dėlto ji yra labai y
? svarbi visiems vieta. Š
x Į Tai Vyriausiai Atsižvelgdami Išleidom y

GRAŽŲ KLAIPĖDOS ALBUMĄ ' A
? kuris talpina 10 labai įdomius iš Klaipėdos ypatingesnių vietų g
A vaizdus. Išspauzdinta ant geros popleros ir gan dailiai. Yra iš- A
V tikro kuo gėrėtis. Kožnas albumas yra su 10 išplėšiamomis at-
5 • virutėmis. , A

v Nei Vienas Lietuvis Neturėtų Likti be Šio * 
A Gražaus Albumo' 0
g Kadangi kartu išspauzdinta didis egzempliorių skaičius, to-
A dėl kaina išpuolė labai žęma. Jeigu spauzdinti naujų laidų, (kas
| laikinai vos eina kaina butų visai negirdėta. Bet ir ši skait- X

linga laida po kokio laiko nebebus gaunama. Tat rodo, kad albo- X 
J mas pas lietuvius rado Ir randa didų prillnkėjlmų.
» Dėlto amerikiečiai! DAR ŠIANDIEN rašykite j mus užsisa- ,|,
\ kydaml albumų! O ne tik sau, bet ir draugams bei pažįstamiems, '
J o mes prisiųsta kuo skubriausiai Siunčiama nemažiau 2 egz.
fe KAINA: 2 egz. tiktai 1 dol. Prie 20 egz. dovanojam 2 albumu, 

poliau parduodantieji, pirkdami nemažiau 250 egz., gauna 40
I nuoš. rabato. Prisiunttao išlaidas pirkėjas neprivalo mokėt 
E Pinigus reikia siųst drauge su užsakymu; prie didesnės su- X
\ mos veiytina siųst per by kokį Lietuvos ar Vokietijos Bankų. A
/ Tuojau rašykit padėdami šį antrašų: u

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

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

Skyrius:
366 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

!in^»ir=.iir^įli



PAIEŠKOJIMAi IR

KONCERTAS.

ir

REIKALAVIMAI.

BANKIERIAIjį

SSl LONDONO LIETUVIAI
1 kuopos ant Rugby Park, 
tapan. Kadangi oras vėst 
mažai ir suvažiavę, 
minta iki vėlumos, 
šiek tiek ir pelno.

, Mat- 
vSsus, tai 
Pasilinks- 

Kuopai liks 
Buvęs.

Rengia Vyčią 17 kp. ir S. G. 
Rugsėjo 26 d., nedėloj Šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj. Pradžia 7: 
30 vai. vakare.

Šis koncertas susidės iš solą, 
duetą ir kvarteą. Kuriuo išpil
dys vien Vyčią nariai. Dalyvaus 
p-lė A. Narinkaitė, J. Varaitis, D. 
Antanavičius ir kiti. Įžanga da
roma ko žemiausia, kad kiekvie
nas galėtu atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti.

Įžanga tik 35 ir 25 centai.
Rengėjai.

CAMBRIDGE, MASS.
Kurie yra seniaus užsirašę Lie

tuvos Bonus ir pilnai užsimokė
ję, malonėsite ateiti pasiimti bo
nus pas kasieriu Aleksandrą K. 
Potembergą 432 Windsor St., 
Cambridge Mass.

Marė Ūsytė, Jurgis Parulis, 
Kazys Banilis prašo M. NAR- 
JAUSKO kuogreičiausiai pra
nešti jiems apie PINIGUS, ku
riuos jisai nuo ją paėmė prieš 
Velykas ir pasižadėjo pasiąsti 
Lietuvon ją giminėms. Adre
sas: London, 21, The Ovai 
Hackney Rd. E, 2 K. Matulai
tis.

Ieškau savo vyro Simo Mikulskio. 
Prieš karų gyveno 25 North 4-th St 
Teręe Haute, Ind. Kilęs iš Slabados 
parM Gudelių k., Alytaus apskr. Pats 
ar jei jau jo gyvo nebūtų, terašo kiti 
jį žinantieji šiuo adresu: Viktorija 
Mikulskiene, Jackonių k., Ūdrijos vai., 
Alytaus apsk. LITHUANIA.

TeL

OR. J. G. ŽIUS

PRAKALBOS

pra-

Paieškojimas per Lietuvos atsto
vybę Amerikoje.

PERMAINA
Dr. Hamilton C. Penaus

Laikęs ofisų: 224 E gatv. 
Persikėlė J 

556 Broadicay, South Boston.
VALANDOS:

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

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ

i 1 
i!

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

Marcele Bastytė Buižių kaimo, 
Plokščių valsčiaus, .šakių apskr., pra
šo atsiliepti broiiį Jurgi Bastį, gyvenu
sį pirmiaus: Simer Street, Nr. 54, 
Mon^real, A. Kanada. Jeigu kas ži
no kur jis yra prašomas širdingai pra
nešti.

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

Kataliką Vienybė rengia 
kalbas rugsėjo 21 d. utarninko va
kare Šv. Petro bažnytinėj svetai
nėj. Pradžia 7:30 vai. Delega
tas ir B. Ajauskas sugrįžę iš 
"VVashingtono išaiškins, kas ten 
nuveikta ir kaip ten stovi Lietu
vos reikalai. Taigi kalbės gerb. 
kun. K. Urbanavičius, P' Gudas, 
A. Kneižis ir kiti apie . lietuvos 
reikalus ir kitokius dalykus.

Valdyba.

Marijona Japulevičienė, iš Avi
žienai kaimo, Seiriją valšč., Aly
taus apskr., Lietuvoje, ieško savo 
vyro, kuris prieš karę buvo apsi
gyvenęs Du Bois, Pa. Žinias a- 
pie p. Janulevičią praneškite Lie
tuvos Atstovybei, 703 - 15 St., 
AVashington, D. C. I

J. BALUKONIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

902 — 4 Engineęrs Building 
Cleveland, Ohio. ’

Phones: Main 2063 ir Centrai 1690 !
Vakarais ofisas: 1

6127 St. Clair Avė. J
Phone — Rosedale 2046

PROGA
BE ABEJONĖS KIEKVIENAS NAUJOS ANGLIJOS 

LIETUVYS ŽINO APIE

Povilas ir Barbora Rastauskai 
šaukiasi prie giminiu ir pažįstamą 
Amerikoje, prašydami pagelbos. 
Ilgą metą darbą sukeliomis va
landomis ugnis prarijo: sudegė 
treji namai ir priekės su lentomis. 
Liko žmonės be pastogės ir iš nu
siminimo sunkiai serga.

Reikia kreiptis Į Elzbietą Ras- 
tauskaitę, Panevėžys. Vartotoją 
Draugija. LITHUANIA!.

VINGENT A. JENKINS INC
REAL ESTATE BENDROVĘ,

kuri jau per kiek laiko varo biznį Boston’e ir apielinkėje pir
kime ir pardavime namų, farmų, ir taip visokių biznių, 
taip-pat tarpininkauja skolinime pinigų ant nejudinamo
jo turto mortgičių.

Ši bendrove Rugsėjo 1-mą, 1920 tapo inkorporuota 
po Massachusetts Valstijos teisių ant $100,000 ir štai in
korporavimo priežastįs:

Panedėlyje, rugsėjo 20 d. Šv. 
Petro Bažnyčioj buvo iškilmingos 
Šv. Mišios. Dalyvavo svečiai ku
nigai: kun. Švagždis ir kun Taš- 
kunas. x

Pilnąją Blaivininką Susiv. 49 
kp. buvo mėnesinis susirinkimas. 
Perskaičius protokolą, delegatė K. 
Petraičiutė išdavė raportą. Prie 
raporto pridūrė įspūdžius iš bu- 
Tusio seimo A. F. Kneižis.

Tuojaus imtasi svarstyti ką 
kuopa turi pradėti veikti. Nu
tarta rengti prakalbas ir porą va
karą su programų.

PIRMA;
Kad didis biznio augimas priverčia šią bendrovę ieš

koti ir atidaryti kelis skyrius patarnavimui Lietuvams 
taip pat svetimtaučiams pirkime, pardavime ir aprūpi
nime morgičiu ant namą, nes mūsą teisingas patarnavi
mas savo klijentams suteikė mums taip laimingą pasi

sekimą šiam biznyje, Boston’e.
ANTRA;

t
Kad Lietuviai taip p at svetimtaučiai kreipiasi prie 

mūsą ne tik iš svetimą miestą, bet net ir iš svetimą val
stiją, dėlto mes esame priversti ieškoti ir atidaryti tinka
mus skyrius tolimesniuose miestuose, kaip tai, Lawrence, 
Worcesteryje, Montello ir tt. <

Seredoj rugsėjo 22 d. 7:30 vai. 
vakare bus susirinkimas reikale 
pataisymo scenerijos Šv. Petro 
Bažnytinėj svetainėj.

Taigi visi kuopą išrinkti nariai 
prašomi susirinkti į LDS 1 ir L. 
Vyčią 17 kp. kambarius LDS 
name.

Kuopos, kurios dar neišrinko, 
gali ateiti valdybos nariai.

A. Kiškis.

/

MOTERS IR VYRAI
KLAUSYKIT

KĄ SAKO PROGRESS 
SHOE MFG. CO.

lietu- 
’Shoe 
avalų

g Teisingai Tarnaujame ! ■ 
i Lietuviams. ! į
jJ Siunčiami Pinigus Lietuvon : < ' 
v doleriais arba auksinais pagal I 

dienos kursų. j >

^Parduodame Laivakortes i I
K ‘ !3J Išrūpiname leidimus amerikie- J i 

čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- a 
įį merikon. Tų padarome vietiniams K 
S ir kitų miestų lietuviams be at- 3 
l ’ važiavimo Bostonan. . “
JI Persiunčiame amerikiečių dova- i! 
, J nas giminėms Lietuvoje.
j; Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” .! 
SI Dėl platesnių paaiškinimų rašy- I. 
j J kitę adresu: J i

jį Lithuanian Sales Corp., 
į! 414 W. Broadway, 
į i So. Boston 27, Mass.

LAIŠKAMS POPIEROS
Keturių lapelių laiškams, popiera 

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

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. RAST. — Juozas Kavaliauskas,

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

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

274 C St, Sd. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čių valandų po pietų po num. 198 
Hanover St, Boston, Mass.

’’l iv. Jono Evangelisto Pašaipiuos

TREČIAS;
Inkorporavimas reiškia daug tvirtesnę sielą. Kad 

Lietuviai, yra priversti suorganizuoti, kotviričausia 
RE AL ĖST ATE AGENTŪRĄ, kurios teisingas patar
navimas juos apsaugotą nuo visokią plėšiką.

Suprantama, atidarant skyrius tolimesniuose mies
tuose ims daug kapitalo veikime kiekvienam skyriui se
kantiems biznio dalykams:

Broliai ir sesers! Jau keliose 
vių kolonijose, mes, Progress 
Mfg. Co. pirmutiniai atidarėme 
krautuves, kuriose yra sudėti tikri lie
tuvių darbininkų padirbti avalai. Mes 
atidarėm tas krautuves ne su tuo tiks
lu, kad grobti didelj pelnų arba kitus 
darbininkus išnaudoti, bet mes jas ati
darėm dėlto, kad patarnaut jums tei
singai, duot už jūsų pinigus tikrų ver
tę tavoro, ir apsaugot nuo išnaudoji
mo per perkupčius. Persitikrinkit m- 
tys; už tokius čeverykus, kur jus mo
kėsit kitose krautuvėse $14-$15 arba 
net $18, užtikrinam kad pas mus gau
sit tokius pat arba da geresnius už $8, 
$3 $10 iki $12. Bet mes čia kalbame 
tik už geruosius avalus, pas mus yra 
čeverylnj už $6.50 iki $7, kur už tokius 
pat arba mažesnės vertės kitose krau
tuvėse mokės'.: $8.50 ir $9. Todėl ger
biamieji. pasitėmykite tas kainas ir 
patys persttlkrinklt .kad pirkdami pas 
mus, t y. Progress Shoe Mfg. Co. ava
lus. pačių lietuvių Išdirbtus ir musų 
pačių krautuvėse, jus sutaupysite nuo 
kiekvienos poros avalų nuo $2 iki $5 ir 
daugiau.

BERNAIČIŲ AVALAI, padirbti iš 
tvirčtousios skuros, su viduriniu padu 
(inersole, tvirtais užkulniais, kurių 
padarymas gana brangiai apsieina. Rai
žo 9 iki 13 ir pusę, po $5, nuo 1 iki 
5 saizo — $5.50. Atminkit kad pa- 

- minėti mnsų /avalai yra gvarantuoti, 
lengvai It gerai nešiojasi.

Visokius avalus galite užsisakyti ir 
iš toliau, mes prisiųsim jums į namus. 
Užsisakydami, avalus turite nurodyti 
kokio ilgio, ir kiek pločio. Kokios Iš
vaizdos : nusmailintus, -vidutiniškus ar 
plačius ir kokios skuros—juodos ar 
geltonos; kokios prekės.

Aptolinkės lietuviai užeikit persttik- 
rii.klt patys. ,

PROGRESS SHOE 
MANUFACTURING CO.

Antanas Yakavonis x 
377 West Broadway,

Pirma PIRKTI NAMUS, FARMAS, arba BIZ
NIUS. Antra, SKOLINTI PINIGUS ir MORTGIČIŲ. 
Trečia PIRKTI MORTGIČIŲ, NOTŲ (atpirkti mortgi
čių) nuo publikos norinčios parduoti-

Viršminetais dalykais ši bendrovė dabar užsiimdinė- 
ja ir varo biznį todėl tikisi ir ateityje taip darbuotis.

Lietuviai! štai jums proga prisidėti prie korporaci
jos kurios biznis jau puikiai išdirbtas ir dar didžiau plati 
naši. Štai kaip jūs galėsite pasinaudoti nusipirkdami ke
lis šėrus šios korporacijos.

Kurie neturite namo arba biznio, be abejonės manote 
kada pirkti. Kurie turite namą arba biznį, norėsite ka
da parduoti. Tapę šėrininkais šios korporacijos būsite pa
tys savo agentais, nes jūs gausite nuo šios korporacijos 
naudingą patarimą kaipo nuo savo biznio ir jūs pirkimas ar
ba pardavimas per šią agentūrą reikš biznį ir uždarbį jums 
“DIDESNĮ NUOŠIMTĮ” ant savo pinigą.

APSISAUGOKITE LIETU V1AI! nedasileiskite 
visokiems plėšikams save apgaudinėti pirkime arba par
davime namų, bet tapkite šėrininkais šios korporacijos 
ir pastatę šią korporaciją kaipo didžiausią visam Ameri
ke REAL ESTĄTE (Nejudinamo Turto) AGENTŪRĄ 
ateityje turėsite teisingus patarėjus ir patarnautojus.

ŠĖRAI PARSIDUODA PO $25.00.
Nelaukite, bet užsirašykite kelis šėrus šiandiena, kąs

dami pinigus adresuokite:

REIKALINGAS 
VARGONININKAS 

kuris galėtų maž-daug vesti chorų 
patarnauti kaipo akrastijonas. Su iš
lygomis meldžiu kreiptis ant sekančio 
antrašo:

KUN. S. E. KOLESINSKIS,
914 N. 15th S», E. St Louis, III.

ATSDA1 JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ. '

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

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

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

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

ANT PARDAVIMO
MEDINIS NAMAS.

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

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

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

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

muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokių instrumentų. Kambarys 
atdaras panedėliais, seredomis ir pėt- 
nyčiomis.

Mokytojas A. GRU BIS,
339 Broadway, So. Boston, Mass.

.--- r
Paieškau savo draugo Povilo Tirilis. 

Girdėjau kad gyvena Tauntone. Pra
šo matsiilepti ant šio adreso: 

V. SOLOGUB,
16 Lee St, Cambridge, Mass.

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

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

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

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., 
šakių apskričio. LITHUANIA.

Draugijos Valdyba 
So. Boston, Mass.

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

” ■*-Pnu£nrnTKA8 — Jonas Galinis,
20 Vlnfleld St, So. Boston, Mass. 

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

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

Kasiebius — Andrius Naudžlunas, »
16 Vlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimue kas 

trečių nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ų 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mfišs.

Paieškau brolio Kazimiero ir Petro 
Andriuškevičių, sesers Onos, po vyru 
Ivanauskienė-Norbuto ir Agotos, po 
vyru Usevičienė. Kazimieras gyveno 
Davalgonų dvare Karmėlavos par. Pet
ras gyveno Amaliuose, Rumšiškių vai.. 
Karmelitų par. Ona gyveno Pamie- 
rių dvare, Rumšiškių par. Agota gy
veno Kaune ant 5 versto netoli Girs
tupio, pačioje paplentėje. Taip-gi švo-- 
gėrio Romaldo Usevičlaus ir sunaus 
Barnaso. Jie patįs ar kas kitas ma
lonėsite pranešti šiuo adresu:

JUOZAPAS ANDRIUŠKEVIČIUS, 
140 Bowen St, Boston 27, Mass. 

U. S. A.

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai. 

PmoNiNKAS — A. Kmitas, 
284 5-th St, So. Boston. Mass. 

Vicz-PtXMTimrKA8 — J. KavoTlunas, 
• Gold St, 8o. Boston. Mass. 

Pioto«oi,u Rašt. — J. Andrillnnas, 
30114 Broadway, So. Boston. Mass. 

Fin. Rašttntkkas — Sim. Alikonte, 
140 Bowen St. So. Boston, Mass. 

Kasubtus — S. člžius,
877 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

Susirinkimus laiko įpiršau nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės. So. Bostone, Mase.

DAKTARAS NAMUOSE.
Kų tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
aprašoma visokias valstiškas žoles, 
šaknis, žiedus ir tt, nuo kokių ligų ir 
kaip vartojama. Su lotyniškai užvar- 
dyjimais .taip kad kožnas gali jas gau
ti bile apttekoje. Apart to, yra daugy
bė gerų pamoHnimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia ki ygutė yra kožnam rei
kalinga. Prekė tik $1.00.

M. žnkaitis,
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

VINCENT A. JENKINS, INO.
REAL ESTATE

395 WEST BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

••

V. A. JENK INS (JANKAUSKAS) 
Prezidentas ir Iždininkas.

GEO. F. SULLIVAN,. Vice-P rezidentas. 
Wm. N. BRUHMULLEB, Sekretorius, 
F. A. ZALESKAS, Antras .............

t A Pft A RSTNTM A S'l

. LIETUVIS \ 
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų.

Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, 
šlapumų Ir tt savo labo

ratorijoj.
Suteikia patarimus laiškais kitur 

gyvenantieih8.
Adresas:
366 B’way, So. Bostęn, Mass.

(KAMBARIO Ncel)
(LDS. Name. Kamp. B ir B*way) 
VALANDOS:

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

I

Phone - Kensington 5316
L G. KLIMAS 

Uetuvis Gydytojas.
. 9—10 vaL rytoPnčmtmo vai.. g_g „ vakaro 

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

Philadelphia, Pa. J
F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Ali Broadtpay, So. Bonon, ,-------

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

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

■
■

Mass.

i

Ieškau dėdės Kazimiero Savicko, 
paeinančio iš Krinčino vai., Skėtelių 
kaimo. Seniaus gyveno Brooklyne. 
Aš jam rašiau kelis laiškus, bet nuo 
jo negavau nei kokios žinios. Pusant
rų metų tarnavau Lietuvos kariuome
nėj savanoriu. Dabar gavau paliuosa- 
vimų. Esu 25 metų 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 sušelptų pi- 
nigiškai, tai norėčiau atvažiuoti į A- 
merikų pasidarbuoti ir Įsigyti daugiau 
žinių, kad paskiau sugrįžęs į Lietuvų 
galėčiau daugiaus prisidėti prie Lietu
vos kultūros pakėlimo. Antrašas: 
Antanas Sikarauskas, Noreikiai, kiau
lių vai. ir apskričio. LITHUANIA.

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

Worcester, Mass.

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

Ieškau dėdės Leopoldo Briedžio-Brie- 
dulevičiaus sunaus Leono, kilusio iš 
Pakiršintų kaimo, Smilgių valšč., Pa
nevėžio apskr. Amerikoje gyvena a- 
pie 25-30 metų. Prieš karų gyveno 
New Yorke, kur turėjo savo namus ir 
vaistų dirbtuvę. Butų labai malonu, 
kad dėdė atrašytų. Gavęs jums sku
biai atrašysiu ir pranešiu daug svar
bių naujienų. Taipogi, kas apie jį ži
no malonėkite pranešti. Kaunas, Mic
kevičiaus g-vč Nr. 84, 2-oji karo Ligo
nine, Ūkio vedėjui k. v. Brieduliui 
Pranui. LITHUANIA.

Ieškau Marcijonos Budvytaitės, Švėk
šnos par., Borekų kaimo. Aš gavau 
gromatas nuo mamos ir brolio Jono 
Budvtečiaus. Turiu svarbų reikalų, 
meldžiu atsišaukti arba žinančių pra-‘ 
nešti šiuo adresu t .

JUOZOPAS KUIZINAS,
79 Penn Avė., Worcester, Mass.

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

ir Amerikos “Darbininkų” užsakyk.' 
1-mas pėstininkų D. L. K. Gedimino 
pulkas Atsargos kuopa. Vilšilai Sta
siui Peleckui. LITHUANIA.

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

f PLAUKAI! ;
• Ij | Nušipę, praretėję, plaiskanuo- ,
: ta galva, niežėjimas, žilimas Iri

■Į PLAUKAI!
' kitos odos galvos ligos pasek- i 

1Į mingal prašalinama. ;
Persitikrinimui gausite prabai , 

•gyduolių jei prisiusite 24c. po da I 
centu stampoasis ir tavo '

i
Veeteru Chemical Co.,

P. O. Box 9. Wilkes-Barre, Pa.;

Lietuvys Dantistas

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisų po No.
451 Bboadway, So. Boston, Mass. 

. Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir

” 1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

PIRMOS KLESOS

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

Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY
469 ~BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
(Prie Dorchester St.)

Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.
Nedaliomis : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

O— y — -t-riM 0*7^^

DR.JOHN MicDONNELL, M. D.*
Gėlimą smikaUtti ir littuviuM

Ofiso valandos:
Ryt tie iki 9 vaL 

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

J

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad SL, PMaddphia, Pa.

Liatuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofise Valandai}

Nuo 9 rito ild 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

BeU Phoao DicklnMo 3M6 M.

S. S. SAXONIA

DAKTARAS MDRONEY

Egzaminacija DYKAI

cunard line

Išplauks
SPALIO 30 DIENĄ, 1920

TIESIAI į
HAMBURGU

TREČIOS KLASOS '
RATA $115.00

Dėl Vieno Mėnesio z
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nusi

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

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite 

kitą prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknu fi
gomis, nežlėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarią etc. 
Jei tm\. reumatizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinku
sius sąnarius, skausmusgalvoje, inkstą arba pūslės skaus
mus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklė- 
je, pasitark su manim dykai.. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dykai. 
Tamsta sutaupysi laikų, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu aš negalė
siu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink geriausio gydyto
jaus prižiūrėjimo* Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir nieka
dos pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos valandos, nes gali būti 
pervėlu. .Egzaminavimas dykai! *

!
!
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e TEINGIAUSIA

Dr. Ptul J. Jakmauh 
(Jakimavičiui)

Nvo7 « 8 vakar* 
•HW BOADVTAT Cae. 8T 80. BOSTON. 

Tai CM 8 . B.

IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKS
Sutaisau receptus su didšlau- 

sla atida, nežiūrint ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieks Bostone ir' Masracbu- 
setta valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 

PraMK. SIDLAUSKAS,

rum 21014 ir 21013




