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Amerikos Karalius nuver
stas ir negyvas

nėšio.

ANSONIA, CONN

Laimėjo.

Pavojus.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

Anglijos orlaivis R-34 atle
kia per Atlantiką Amerikon.

Japonija pasiuntė daugiau 
ariuomenės į Siberiją.

Tai-gi, draugai 
kad vienybė-ga

Lietuviu būrelis Paryžiuje su kun. A. Vilimu.

Subatinis “Darbirriinko” nu-

Kontr-revoliucijoniškas jude 
j imas didelis, bet nepavo-

Chicagoj iš 6.000 saliūnų, 3. 
000 jų virto į minkštųjų gėri 
mų užeigas.

Buvusis Vokietijos kandi e- 
rius Bethmann-Hollweg siūlėsi 
stoti alijantų teisman vietoj 
ex-kaizerio, bet alijantai pa- 
siūlijimą atmetė.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS/
Italijoj netoli Florencijos bu

vo žemės drebėjimas. Žmonių 
žuvo apie 125. Sužeista tiek, 
kad visos ligoninės perpildy
tos. Žemė dundėti pradėjo 
nedėlioj iš ryto. Vakare dre
bėjimai buvo smarkiausi. Vi
si tos apielinkės žmonės, kurių 
yra apie 1,500,000 naktį perlei
do lauke.

“Aeceptance for mailing at apa
čiai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 3. 
1917. authorized on Jnly 12,1918.*'

A. L. R. K. MOKSLEIVIŲ 
SUS-MO NARIAMS.

Moksleivių Sus-mo Seimas 
šįmet įvyks Chicago mieste 5, 
6 ir 7 dienomis rugpjūčio mė-

PIJOKAI RENGIASI PIRMI 
PASITIKTI PREZIDEN

TĄ.
Susidarė delegacija iš prieš- 

prohibicijonistų pasitikti prez. 
Wilsoną, kaip tik jis išlips iš 
laivo New Yorke. Prašys pasi
darbuoti, kad panaikinti pro- 
h ibi ei ją.

Iš Helsingforso pranešama, 
jog bolševikai kraustosi iš Pet
rogrado. Trocki įsakęs Kron- 
štadtą prieš pasidųosiant su
sprogdinti ir Petrograde tiltus 
nugriauti.

Baltimorėj expliodavo or
laivis. Expliozija buvo labai 
smarki. Liepsnos šovė į vi
sas puses ir apsvilino 75 žmo
nių.

Gruodžio 17, 1917 m. Suv. 
Valstijų kongresas sutiko nu
versti Alkolio valdžią, jei trys 
ketvirtadalės valstijų tam pri
tars. 45 valstijos sutiko ir sau
sio 16, 1920 metais pasibaigs 
Alkolio viešpatavimo dienos. 
Bet kongresas karei einant bu
vo perleidęs įstatymą, sulyg 
kurio Alkolis turi pasitraukti 
iš kelio nuo liepos 1 d. š. m. iki 
bus pabaigta demobilizacija. 
Tai-gi jei kontr-revoliucijonie- 
riai šį-tą laimės, tai visvien 
neilgam.

Džiaugkitės visi, nes tyro- 
nas, kurs buvo begailestinges- 
nis už visokius carus ir kaize
rius, dėl kurio moterų vaikų 
badavo ir kentėjo visokį neda- 
teklių labiau, negu nuo karės, 
jau pasmaugtas ant visados.

Prie New Yorko ištiko ne
laimė ant geležinkelio. Užmuš 
ta 12, sužeista 19 žmonių.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

, taip ir dabar

TEL. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ

James M. Keyes 
Advokatas

meris dėl Neprigulmybės šven
tės neišeis.

sugrįžti ant~SbStcę kiek naV' 
bašninkui carui arba Vokieti
jos ex-kaizeriui.

Nuvertimas ir nugalabijimas 
Amerikos tyrono buvo su di
desniu triukšmu, negu .nuver 
timas nuo sosto Rusijos caro, 
arba Vokietijos kaizerio.

Amerike revoliucija prieš Ka- 
raliij Alkolį užsipliekus buvo 
veik visuose miestuose. Maiš
to nebuvo tik tose valstijose ir 
miestuose, kur žmonės jau 
pirma buvo atsimetę nuo Ka
raliaus Alkolio.

Tai-gi Amerikos Karaliui 
Alkoliui sprandas nusuktas. 
Tas padaryta birželio pasku
tinėje dienoje. Tyrono išti
kimi tarnai iki vidurnakčio 
priešinosi revoliucijonieriams. 
Susirėmimai buvo smarkūs. 
Senis karalius, pamatęs, jog 
išmušė jo paskutinė valanda, 
tai pašaukė prie savęs visus 
paklusniuosius tarnus.

Labai retai yra buvę tiek 
daug žmonių Amerikos miestų 
gatvėse, kaip istoriškos die
nos vakare birželio 30 d. Ka
raliaus tarnai buvo užėmę vi
sus tvirtovių punktus.

Bostone prisikimšusiose gat
vėse atgyvenusio savo amžių 
karaliaus tarnų suimta 263. Vi
durnakčiui prisiartinant tyro
no tvirtovės turėjo tuštėti. 
Juodašimei ai revoliucijonierių 
spaudžiami šaukė “ We 
revolt” Tarpe juodašimčių 
buvo ir uniformuotų jūreivių.

Streikas užsibaigė, su laimė
jimu. Pasekmės gal būtų ge
resnės buvę, jeigu būtų dides
nė buvus vienybė.

Iš pradžios streikas ėjo ge
rai, visi streikieriai bendrai 
veikė, bet greitu laiku ameri
konai pradėjo grįžti darban. 
Juos pasekė italai ir kitų tau
tų darbininkai. Bet lietuviai, 
rusai, lenkai ir kiti gerai lai
kėsi. Keletas buvo iš jų sua
reštuoti ir turėjo užsimokėti 
pabaudos, bet tas viskas, tai 
buvo kompanijos darbas. Nes 
daug nukentėjo be priežasties. 
Policmonas pamatęs streikie- 
rius šaligatvyje nuvežė, kur 
turėjo užsimokėti pabaudą.

Reikia paminėti, kad lietu- 
I viams streikieriams, daug sti- 
[prybės pridavė gerb. vietinis 
klebonas kun. V. Bukaveckas, 
kuris iš sakyklos

Seržantas Vaškas (Vaškevi
čius) netrukus išvažiuos į Lie
tuvą. Jis siunčiamas Lietu- 
vių Prekybos Bendrovės. A- 
merikos lietuvių kareiviai pri
deramai jį turi išleisti. Ką jie 
turėtų padaryti? Mūsų nuo
mone Amerikos lietuviai ka
reiviai turi sugalvoti tinkamą 
dovaną Lietuvos armijų vadui 
gen. Silvestrui Žukauskui. Vi
suomenė sudės aukas dovanos 
nupirkimui.

Kadangi seržantas Vaškas 
greit gali gauti pasportą ir iš
važiuoti, tai reikia veikti kuo- 
greičiausia.

SEIMAI SEIMAI.
Pranešimas Pilu. Blaiv., L. 

D. S., Moterų Sąjungai ir ki
toms visoms organizacijoms, 
kurios pernai nutarė savo sei
mus kartu su A. L. R. K. Fe
deracija laikyti, kad šiemet 
seimai prasidės rugpjūčio 18 d. 
Worcester, Mass. Visi skubiai 
rengkitės į seimus. Laikas 
trumpas, vos pusantro mėne
sio beliko.

Worcester’io Įgaliotinis.

Kontr-revoliucija gali ištik
ti. Pasmaugto tyrono šalinin
kai nesnaudžia.- Bet nėra ga
lybės ant žemės, kuri atgai
vintų tyroną ir visoje puiky
bėje pastatytų' ant sosto.

Turtai ir spėkos.

Nuverstojo tyrono turtai’ir 
spėkos buvo dideli. Jo nuo
savybė išnešė į $2.000.000.000. 
Už leidimą gyvuoti Dėdei Ša
mui Karalius Alkolis išmokė
davo po $450.000.000 kasmet. 
O kur laisniai miestų? Boston 
1918 m. už laisnius gavo $1,- 
366,205.37. Bostone regulerės 
armijos Karalius Alkolis tu
rėjo 10,000. a .ų. ,

Prie sukilimo senai ruoštasi.

Prieš Karalių Alkolį senai 
pradėta daryti suokalbiai. Jau 
1785 m. šis tas pradėta dary
ti. Bet suorganizuotas veiki
mas teatsirado 1808 m. Pir
mas buntas prieš Karalių Al
kolį padaryta Maine valstijoj 
1853. Tais metais toji valsti
ja atsimetė nuo Alkoliaus val
džios, bet 1856 m. vėl sugrį
žo. 1884 m. valstijos konsti
tucijoj ant visados įrašyta, kad 
nepripažįs karaliaus. Paskui 
pasekė tą valstiją"kiti miestai 
ir valstijos. Atsimezdavo nuo 
Alkolio ir vėl sugrįždavo.

Europinė karė, sostų griu
vimai europinėse valstybėse, 
paskubino Amerike griuvimą

ko dirbtuvėse, nėjo į strei
kus. Jie ir šiandie tebedirba. 
Dieną antrą pastreikavus, at
siranda ir iš mūsų tarpo, silp
nų, nekantrių, tai pradeda 
aimanuoti ir svyruoti. Žiū
rėk jau vienas po kitam prade
da landyt apie dirbtuvę ir grįž
ta prie darbo. Tokiu būdu su- 
demoralizuoja streikierius, a 
kpnnmmjomš palengvina'. 1 To-1 
kiuo būdu dirbtuvninkai ima 
viršų ant mūsų, stengiasi, slo- 
pyt kiek galėdami. Jie už
kenkia mums laikyt susirinki
mus, o jei randas kuris gabes
nis vadas, tai tokį pasodina 
kalėjiman ir kalėjime užlei
džia budeliais,- kurie sudaužo 
žmogui galvą, sukapoja liežu
vį, kad tas negalėtų vadovau
ti streikieriams.

Visi rolininkai boseliai ir ki
ti visi kompanijų gizeliai ap
ginkluoti sekioja paskui mus. 
Laike susirinkimų apstoja mus 
devynios galybės iš visų pusių. 
Kalbėtojui valia kalbėt tiktai 
tą, ką informuoja papirkti 
kompanijų agentai. Tai pa
galvokim mieli broliai ir se
sutės darbininkai kas reikia 
mums daryti. Jei nepasmerk- 
tumėt mane ir mano patarimą, 
tai štai kaip aš patarčiau da
ryt. Grįškim visi darban už 
aukščiau pažymėtas išlygas, o 
kiek laiko praslinkti s, mes ir 
vėl galėsim pareikalauti pakė
limo mokesties ir kitų patogu
mų nuo kompanijos. Mes ge
rai žinom, kad yra galima nu
lygini didžiausią kalną imant 
laiką, su protu ir su gerais į- 
taisais. Mes galim suprast ge
rai, kad darbininkas turės sa
vo teisėtus reikalavimus at
siekt ar ankščiau ar vėliau, nes 

į jau visas pasaulis pajudintas 
darbininkišku klausimu. Prie 
to patarčiau kiekvienam iš mū
ši) pasiimti pamoką iš šito 
streiko ir suprasti reikalingu
mą darbininkiškos organizaci
jos, o supratę ilgai nelaukda
mi įstokit į geras darbininkiš
kas organizacijas, kaip tai yra 
šv. Juozapo Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga. Pirmiaus, ne
gu klausi, ką ji man duos, tai 
aš atsakysiu tamistai, kad ji 
duos kiekvienam savo nariui 

į sveikiausių darbininkiškų su
pratimų ir tt. .

Streikierius A. B. J.

Didysis Amerikos tyronas 
negyvas.

Revoliucija laimėta.
Nedaugelis matė, kad Ame

rika turėjo baisų karalių, ty
roną, smaugėją.

Dabar jis nuverstas nuo so
sto ir negyvas.

Amerikos Karaliaus Alkolio 
nuo sosto nuvertimas neįvyko 
ramiu būdu, neapsėjo be smar
kios revoliucijos. *

Amerikos Karalius Alkolis 
turėjo daugiau šnipų, sargų, 
tarnų ir kitokių biesų, negu 
nabašninkas Rusijos caras ar
ba Vokietijos kaizeris. Da
bar, vienok, Amerikos Kara
liui Alkoliui tiek tėra vilties

ALIJANTAI PABALTIKOJ.

Iš Helsingforso, Finlandijos 
sostines pranešama, kad ' te
nykštė karinė Anglijos misija 
virto į alijantų karinę misiją. 
Misijos viršininkas yra Gen. 
Gougli, jo pagelbininkai gen. 
Bart ir gen. Marsh. Toji ali
jantų misija bus tvarkytoja 
veikimo visoj Pabaltikoj. Sky
riai bus Helsingforse, Liepojoj, 
Rygoj, Revele, Narvoj ir Kau-

WATERBURY, CONN.

Dar keletas žodžių apie 
streiką.

Sako patarlė: kur kapitalas, 
ten ir galybė. Bet vienybė 
pergali ir kapitalo galybę. 
Nors Waterburiečiai galutinai 
nesusitaikė su darbdaviais, 
bet jau galima pasigirti drą
siai, kad streikas išlaimėtas. 
Po viso ko reikalauja darbinin
kai, tai iš karto sunKu yra iš
reikalauti, mes kiekvienas e- 
same pasirįžę kovot už savo 
teises, bet mes atminkime, 
kad išlaimėjus kovą, tai rei
kia ištvermės, Šalto rimto pro
to ir vienos minties, arba vieny
bės. Štai ką jau išlaimėję tu
ri Waterburiečiai:

1) 8 valandas darbo dieno
je, o subatoj iki pietų 5 vai., 
savaitėj 45 vai. O jei reikėtų 
dirbti viršaus laiko, tai už tą 
laiką pusantros mokesties.

2) Kuris darbininkas uždir
ba mažiau kaip 40 centų vai
tas gauna pakelti 10c. vai., o 
kuris gauna pilnai 40c. valan
doj. tas gauna pakelt 25 nuoš.

3) Nusiprausti ir apsirengti 
ant pietų ir vakare duodama 5 
min.

4) Kad darbdaviai priima 
visus darbininkus ant tų pačii) 
darbų, kurį pirma streiko dir
bo.

5) Kad nebūtų persekiojami 
tie darbininkai, kurie buvo su
organizavę streiką.

Tat-gi šitą laimėjimą kiek
vienas pripažįsta nemažu lai
mėjimu. Bet mūsiškiai dar 
laikos savųjų reikalavimų. Ir 
kas-gi nenorėtų geresnių sąly
gų. Bet deja, kad mūsų silp
nybė veikia tarpe mūsų Mes 
gerai žinome, kad mes atei
viai laikomi už mažai supran- 

Į tančius žmones. Todėl laike 
streikų amerikiečiai tyčiojos iš 
.rnusų streiko. Pasididžiuoda
mi sake, kad jie negalį klau
syt ateivių. Girdi mes nesu
gebėsią streiką išlošti. To- 

ino dėl didžiuma čiutabakių pasili-

kaip reikia streikas vesti. Bū
tent, nežiūrint tautų, tikybų, 
laikytis vienybės. Be to virš- 
minėtas klebonas suteikė lietu
viams streikieriams pobažnyti- 
nę svetainę vąįtuį'laikyti susi
rinkimams už k^teriame'"šir
dingai ačiū. O laimėjimas toks, 
kad uždėta po 10c. valandoj.

P. Bieliauskas.

Ncrfolk, Va. Buvo užsidegęs j 
tabokes sandėlis. Begesinant; 
Aivo keturi gaisrininkai. 'Ta-Į 
bokos sudegė už $1.000.000/

HUDSON, MASS.

Mašinistų streikas.

Jau buvo “Darbininke” ra
šyta, kad čia eina didelis ju
dėjimas darbininkų tarpe. Dar
bininkai sutarė rašytis prie 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Kompanija, sužinojus jų suo- 
mones, paleido vadus nuo dar
bo. Darbininkai pamatę to
kį kompanijos pasielgimą, pa- 
rekialavo: 1) kad visi unijistai 
būti) priimti darban; 2) kad 
dirbti tik 48 valandas į savai
tę: 3) kad mokesties 20-tas 
procentas būtų uždėtas ant bu
vusios algos; 4) kad unija bū
tų pripažinta.

.Kompanijai atsisakius pri
imti darbininkų reikalavimus, 
apie 200 darbininkų išėjo ant 
streiko, tarpe kurių vra būre
lis ir lietuvių.

Vienybėj — galybė.

Visi darbininkai tvirtai lai
kosi vienybėje ir be abejonės, 
jeigu visados taip laikysis, 
streikas bus laimėtas. Nes 
vienybė yra galybė. Nors da
bar kompanija sako, kad grei
čiau uždarysianti dirbtuvę, 
negu sutiks su darbininkų rei
kalavimais, bet jei darbinin
kai laikysis vienybėj, tai strei
ką laimės, 
atminkime, 
lybė.

TĘS TAIKOS REIKALUS.

Kai Vokietija ir alijantai 
pasirašė po taika, tai alijantų 
taikos konferencija perdirbta. 
Dabar jon ineina nuo Ameri
kos Lansing, nuo Francijos 
Pichon, nuo Anglijos Balfour, 
nuo Italijos Tittoni ir nuo Ja
ponijos Makino. Jie tęs tai
kos reikalus. Pirmu dalyku 
svarstys rubežius ir išlygas 
Austrijai, paskui Rumunijai, 
Bulgarijai ir k.

FRANCŪZAI IR AMERIKO
NAI BUVO SUSIRĖMĘ.

Francijoj mieste Brest buvo 
ištikęs nemažas susirėmimas 
tarp francūzų ir amerikonų. To 
pasekmė yra ta, kad du Pran
cūzai užmušti ir penki ameri
konai labai sužeisti. Sako, 
kad vienas Amerikos girtas jū
reivis sudraskęs Francijos vė
liavą ir ją sumindžiojęs. Tuo
met apipuolė jį francūzai ir la
bai aplamdė. Kiti ameriko
nai puolė gelbėti ir ištiko susi
rėmimas.

<



Tiesos žodelis laisvama
niams

Draugijos Temykit!

PranešimasWorcesteri
Lietuviams

WILLIAM WOLKOWSKI

Telephone Park 3890

3. Popiežius niekuomet ne- 
aimino ir nelaimįs lenkų Lie

tuvos trėmimui ir draskymui. i
4. Lietuvos kunigai niekados 

enkų ponų su kryžiumi nelai
mino prie “prima nox,” bet . 
priešingai kunigai gelbėjo kiek ( 
galėdami žmonėms prieš sunkų 
baudžiavos jungų ir išmėtinė- : 
jo ponams jų nedorus darbus. ; 
Jeigu jau laisvamaniai mano, 
tad kunigai buvo taip labai ge
ri visiems žmonių skriaudė
jams, tai kodėl kunigus ponai 
su rasų valdžia persekiojo? 
Kodėl jiems uždrausta buvo 
net į kaimyninę parapijų nu
važiuoti; o jeigu į kitų vysku
pijų, tai net gubernatoriaus 
pasporto reikėdavo?

5. Lietuviai kunigai nieka
dos žmonių ant šunų nemai- 
nė.

6. Lietuviai kunigai nesitarė, 
nesirūpino ir baudžiavos ne
įvedė.

Lai dabar laisvamaniai iš
lenda iš tamsos į šviesų. Aš 
tikras esu, kad jie neišlįs, o 
kuomet reikia teisybei į akis 
stoti jų tuomet nėra. Tokių 
atsitikimų, kuriuos jie sklei
džia apie kunigus ir katalikų 
veikimų nėra. Jeigu taip nė
ra, tai kam skleisti, kam me
luoti, kam veidmainiauti? Už 
tai kad jūsų tikslas ne Lietu
va, ne .lietuviai, ne jų gero
vė, bet tik laisvamanybė. E- 
sate pilnoje to žodžio prasmė
je veidmainiai.

* Toliaus laisvamaniai rėkia 
visa gerkle: mes nekovojame 
prieš tikėjimų, tik prieš kuni- 

1 gus ir jų politikų. Aš norė
liau žinoti kada jūs supranta- 

‘ te kovojimų prieš tikėjimų

stovai ne-ii 
atnešė. Kareivių reikale nu- 1 
tarimai jau seniai vykinami i 
pas katalikus. Katalikai ren- i 
gėsi kariuomenę organizuoti 1 
net tada, kuomet dar laisva- ’ 
maniai, reikalo nesuprasdami, ‘ 
rėkė per laikraščius, kad no- < 
rimą žmones išpiauti. Bando- 1 
nasis Kryžius jau prieš seimų 1 
veikė. Prieš lenkus beveik kas- ] 
dien po kolionijas protestuoja- j 
ma. Vienintelę naudų padarė 1 
laisvamaniai sau, tai kad sa- 1 
vo varpu skambindami gal ] 
nors porų centų surinks į savo ] 
fondų. Tai ir visas jų didvy- j 
riškumas bei patriotiškumas. ■ 
Savo partijos centelių dėlei pa- i 
pylė kubilus šmeižtų, išnie- ] 
kinimų ir išbiaurojimų ant ka- ; 
talikų kaipo didesnės “vieny- i 
bes” sutvirtinimui. Šiandien ] 
reikalingas yra tiktai lietuvių : 
reikalų išgarsinimas, amerikie- ] 
čių simpatija ir jų politikierių į 

mūsų pusėn palinkimas; o tų < 
galime atsiekti nuolatiniu savo 
reikalų garsinimu spaudoje ir , 
įvairiomis rezoliucijomis ar 
memorialais Amerikos politi
kierius užverzdami. Tuo tiks
lu bus labai naudingi apskri
čių seimeliai, tai kaip ir nuo
latinis bruzdėjimas. Laisva
maniams tas nepatinka, pra
deda vėl kelis dalykus maišy
ti, būk katalikai pirmiaus sei
mo nenorėjo, o dabar nori. Vi
suotino seimo nenorėjo ir neno
ri, bet kaip tik bus jis reika
lingas, tada norės; o nuolati- 
nį bruzdėjimų politikos reika
luose visados varė ir pirmiaus 
negu Chicagos seimas buvo 
apskričių seimelius rengė tik 
kaipo nuolatinį bruzdėjimų, 
kam ir Lietuvos delegacija ma
loniai pritaria. Bet laisvama
niai savo giesifaę gieda, ir ro
dos akli, kurti, nemato, ne
girdi ir nesupranta, by tik tu
ri progų yienybę ardyti ir gsau 
priešingų partijų iškoneveikti, 
nors tas ir Lietuvos laisvę lė- 
šuotų.

Tai-gi matykime kas vieny- 1 
bę ardo. Kam Lietuvos rei
kalai geriaus rūpi. Laisvama
niai tik žodžiu moka gražiai 
pašvaistyti, bet darbas kų ki
tų rodo. Jie nutaria veikti 
su katalikais kartu, bet savo 
pasielgimuose, raštuose kan-. 
džioja katalikų veikėjus, ats
tovus šmeižia biauriausiai; nė-| 
ra nei vieno laikraščio nume
rio kuriame kų nors nepašmeiž- 
tų. Vadinasi dirbkime sykiu, 
jūs katalikai tylėkite, o mes 
jus kandžiosime, piausime, 
plaksime; tik jūs tylėkite. 0 
jeigu tik kiek pasikrutįsite, 
mūsų jungo nepanešite, tai 
išdavikai, parduodate Lietu- 
vų ir tt... Kur sųžinė, kur 
supratimas!! Ar-gi galima su 
tokiais žmonėmis dirbti kartu? 
Ne. Katalikams seniai reikėjo 
jų nusikratyti. Su tokiais lais
vamaniais partizantais, šmeiži
kais, išnaudotojais kartu dirb
dami galima tik blėdį Lietu
vai padaryti. Atsiminkite, lais
vamaniai, kad lietuviai kata
likai jau gerai pažįsta jūsų kiL 
pas. Veidmainiavimas, šmeiž
tai nieko negelbės. Visi ge
rai supranta jūsų pirmutiniuo- 
sius (laisvamanybės) tikslus. 
Jums partija rūpi ir dėl jos pa
švenčiate Lietuvų, vienybę ir 
viskų kas prakilnu. Nereikia 
tam žodžių, nes faktai liudija. 
Jūs iš apmaudos džiūstate, kad 
katalikai pirmutiniai politiko
je takus pramynė, pirmutiniai 
politikos ratų pasuko ir šian
dien taip įsuko, kad visas pa
saulis apie lietuvius žino, pir
mutiniai Lietuvos reikalams 
tūkstančius sukrovė, pirmuti
niai pradėjo-kareivijų organi
zuoti, pirmutiniai ištiesė Bau- 
donųjį Kryžių.

Jeigu ne lietuviai katalikai, 
šiandien niekas apie lietuvius 
nei nežinotų. Kur jūsų dar
bai? Jums tik partija rūpėjo, 
paskui sekdami šmeižti ir lie
tuvių dienos pinigus svetim- 

’ taučiams padovanoti temokėjo
te. Jūs tų jaučiate, bet gėda 
prisipažinti, vienok jeigu yra 
dar Lietuvos meilės kibirkštė
lė jūsų širdyse, išeikite iš po 
priedankstų ir eikite teisingu 
keliu prie neprigulmingoe Lie
tuvos. Didžiausiame suturi

nt APDBAUDOS OFISAS

Vinco Vitkausko

KOLEGIJOS FONDAS.
P-lė Vasilaitė iš Worcester,

Mass. surinko .... .. . .8.00 
Nuošimtis už šešis mėn. 39.05 
Kun. P. C. Česna už knygas .85 
Draugas Pub. Co. per kun.

V. Kulikauskų už kny
gas ................ .-....................34.50

P-lė Petrauskaitė iš Wa-
terbury, Conn. surinko 4.50 

P-lė Valaitė iš Philadel- 
phia prisiuntė (narių 
mokestis) ......................... 34.00

Pirmiau buvo .... 2008.97 
Dabar yra................2129.87

P-lė Valaitė iš Phila. štai ka 
rašo: “Prisiunčiu čekį $34.00 
į Kolegijos Fondų. Tie pini
gai tai neseniai susitverusio 
mūsų mieste Kolegijos Fondo 
kuopos narių mėnesinės duok
lės. Malonu būtų girdėti, kad 
ir kitose kolonijose tokios Ko
legijos Fondo kuopos susitver
tų. Pastebėta yra laikraščiuo
se, kad iš kitų kolonijų dau
giau moksleivių eina augštes- 
nį mokslų nekaip Phila. Jei
gu eina iš visų kolonijų į aug- 
štesnį mokslų, tai visos kolo
nijos privalo ir pasidarbuoti, 
kad įvyktų taip reikalingas 
Kolegijos Fondas, kad greitu 
laiku būtų galima pastatyti 
Kolegijų ir mūsų jaunuomenę 
užlaikyti nuo ištautėjimo.

Būtų labai gera, kad viso
se kolonijose mūsų dvasiškija 
taip pasidarbuotų tame reika
le, * kaip darbuojasi pas mus.”

Patarimas puikus ir sekti
nas. Subruskime, nes mūsų 
jaunuomenė skęsta ištautėjimo 
bangose.

Aukas priima Kun. J. Misius.

kada! Ar-gi jie nusileido? seimas nieko gero Liel 
Ar-gi jie statė nors kada savo ’ ' 
partijos reikalus žemiau už 
Lietuvos reikalus? Niekuo- : 
met . Jie visada norėjo būti i 
aukščiau arba, esant mažumo- : 
je, nors lygūs su lygiais. Jei- i 
gu to negauna lai viskas žūna, 
lai žūna pati Lietuva; tai jų : 
obalsis. Jie neklausys demo- ■ 
kratinių principų, kad kurių 
skaitlius yra mažesnis, mažiau .< 
gali turėti ir atstovų. Tautos 
Fondas niekai, nes demokra
tiniu būdu sutvertas, Ameri
kos L. Taryba niekai, nes de
mokratiniu būdu sutverta. Vis
kas niekai kur laisvamaniai 
negali didžiumoje ar bent ly- i 
giomis ineiti. Lyg kas kal
tas, kad pas juos mažai žmo
nių. Todelei tveria savo Fon
dus, Tarybas ir visų politiš
kų veikimų suardys ir Lietuvų 
pasirengę pražudyti, jeigu tik 
tame jų partija laimėtų. Nesu 
pranašas, bet prisieina prana
šauti, kad kaip tik į Egzeku- 
tivį komitetų ineis jiems nepa
tinkamas asmuo, tuoj pradės 
griauti viskų, politinį darbų 
ardyti, nes tai pageidauja jų 
partijos reikalai. Pagyvęsi- 
me pamatysime.

*

Tai-gi aišku kas aukščiau 
partijos reikalus stato. Kur 
laisvamanių faktai, kad jų par
tija nojs kada nusileido ten, 
kur Lietuvos reikalai reikala
vo'. Tokiij faktų jie neturi, 
tai kam-gi veidmainiauti rė
kiant, kad katalikai savo par
tijos reikalus aukščiau stato 
už Lietuvos reikalus?

Toliaus, kas-gi ardo tarp 
lietuvių vienybę ar katalikai, 
ar laisvamaniai? Lai jie pa
rodo kur ir kada katalikai ar
dė vienybę. Jie elgiasi kaip 
tas žydas pats muša, pats rė
kia. Jie plaka katalikus, kuo
met tie ginasi, rėkia būk ar
do vienybę. Pirmutiniai lais
vamaniai pradėjo ardyti vieny
bę nepripažindami demokrati
nių principų. Vėliaus katali
kai nusileido, išsižadėjo, pa
lei laisvamanių reikalavimų, 
demokratinių principų. Suėjo' 
“lygūs su lygiais” į Centrali- 
nį Komitetų. Ir kų jie pada
rė? Politikavo, varėsi kad 
pinigai laisvamaniams tektų. 
Jų politika privedė prie to, 
kad pinigai nebuvo išsiųsti lie
tuviams dar prieš S. V. karėn 
įstojimų; gal daugybė jų po
litikos dėlei turėjo iš bado mir
ti, bet kas tai jiems rūpi; 
turbūt tikėjosi kad iš katalikų 
kas mirs tai, vadinasi, jų bus 
mažiau, o laisvamaniams ge
riau. Negana to, suardė C. 
Komitetų. New Yorke politi
nis seimas nutarė tuos pinigus 
aprūpinti kartu su Am. L. Ta
ryba, bet kur tau. Žmonių 
balsas nieko nereiškia prieš 
laisvamanių partijų. Jie tų 
pinigų negalėdami sau pagrie
bti, padovanojo Raudonųjam 
Kryžiui. Kad man ne, tai ir 
tau ne. Ar tai neardymas vie
nybės ? New Yorke patįs lais
vamaniai inešė, kad kame 
abidvi Tarybi sutars veiks vi
si kartu; kame-gi ne, tai veiks 
atskirai savo reikaluose. Su- . 
tarta. Tuom tarpu jie užsima
nė seimo. Katalikai mato, 
kad seimas nereikalingas, net 
blėdingas, nes susilpnys vi
suotino seimo reikšmę, kuomet 
jisai svarbiems reikalams bus 
reikalingas. Katalikai seimui 
nepritaria. Bet laisvamanių 
partijai seimas yra reikalingas. 
Jie to nori. Geri. Reikėjo 
šaukti savo partijos seimų, 
sutvarkyti savo partijos reika
lus, bet kam šaukti katalikus 
prie savęs, kam kolioti nepri- 
sidedančius. Jeigu laisvama
niai būtų tik savo partijos sei
mų šaukę, niekas būtų nesi
priešinęs, bet kuomet jūs klai
dinote visuomenę, seimo rei
kalus išpučiate, prie savo par
tijos viliojate katalikus ir tai

■ apgaulingai, būk Lietuvos rei— 
i kalais; kiekvienas tikras tė- 
> vynainis privalo nudengti jū- 
i sų kaukę, parodyti jūsų veid-
• mainingumų ir perspėti žmones 
» nuo tokių klaidintojų. Lais-
■ vamaniai rėkė, kad tie parsi-
■ davėliai (“Lietuva”) kurie
• seimui priešinosi, o šiandien

23). Ar-gi galima atrasti pur- 
vinesnės sųžinės redaktorių? 
Ar jis tiki tam kų rašo? Ne. 
Tik purvinos sųžinės veiki

mas, nedori įrankiai, nedo
ram tikslui atsiekti. Tai no
ras apkvailinti žmones ir kata
likų veikimų sutriuškinti. Tuš
ti žodžiai nieko nereiškia, lai 
kalba faktai Todelei aš kvie
čiu visus laisvamanių laikra
ščius faktais prirodyti:

1. Kada, kur ir kaip kuni
gai tarėsi ir rengiasi Lietuvų 
Lenkijai parduoti.

2. Kada, kur ir kokius inga-
liojimus laisvamanis p. Gab
rys gavo nuo kunigų Lietuvų 
parduoti. 4'

3. Kur ir kada popiežius lai
mino lenkus, kad Lietuvų 
tremptų ir draskytų.

4. Kur, kada ir kurie kuni
gai su kryžiumi laimino lenkų 
ponus paleistuvystės reikale.

5. Kur, kada ir kurie kuni
gai mainė žmones ant šunų.

■ 6. Kur, kada ir kurie kuni
gai rūpinosi ir įvedė baudžia
vų Lietuvoje.

Kadangi laisvamanių kiše- 
niai ir fondai tušti, tai toms 
studijoms lėšų padengimui ir 
laisvamanių pasipelnyjimui su
dėsiu $1000.00. Lai jie savo 
tvirtinimus prirodo ir tų pelnų 
pasiima. Kurie-gi stos į tų 
darbų kartu visi turi sudėti ir
gi $1000.00 (lygūs su lygiais), 
kuriuos aš pasiimsiu, nes aš 
aiškiai prirodysiu, kad

1. Lietuviai kunigai (nekal
bu apie sulenkėjusius, nes 
’ilsudskis ir gi lietuvys, o Lie

tuvų drasko, tai mirę žmonės 
sietuvai, bet apie lietuvius 
kunigus patriotus, kurie Lie
tuvos reikalais rūpinasi ir ku
riuos šmeiždami laisvamaniai 
turi domoje) niekados nesirū
pino ir nesirūpina Lietuvų par
duoti. Priešingai, nurodysiu 
'aktais, kad kunigai kovoja 
prieš lenkus, daug nuo jų nu
kentėjo ir nukenčia ir kad yra 
pasiryžę geriaus po rusų lete

na tūnoti, negu lenkų. Ko 
neduok, Dieve, ir nesitikime, 
nes Lietuva turės būti nepri- 
gulminga.

2. J. Gabrys nėra kunigų ats
tovas, jokių ingaliojimų netu
ri, kad galėtų Lietuvų parduo-
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L. D. S. Reikalai F. Virak’s.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PERKA PIRMUTINĮ LAIVĄ DE LLIETUVOS LAIVYNO.

I

SAUGOK BRANGIAUSI TURTĄ

Sveikatą
I

X.

Apie tos įstaigos 
nereikia aiškin- 
kad yra reika- 

tųri savo Strei- 
bet tas fondas

Suvienijant mūsų kapitalus 
dar turime vieną labai svarbę 
mintį — būtent lietuvių kata
likų pinigus paimti į katalikiš
kas rankas, kad mūsų kata
likų pinigais mūsų priešai ne
bevaldytų mus. Laikas su
prasti, kad katalikai turi vie- 
nyties ne tik dvasia, bet ir vei
kimu. Tą Italijos katalikai 
jau yra padarę turi savo — 
“Banco di Roma”; Prancijos 
katalikai skubiai rengiasi prie

Kam teks Lietuvos

bininko” štabo, <
tai yra LDS. valdyba ir tarnai. 
Dėlto kad demokratiškoje or
ganizacijoje visokį viršininkai

PINIGAI ORLAIVIUOSE.
Ar jus norite skrajoti po orą? Pa

statyk orlaivi arba aeroplaną dėl savęs 
tr Išmok skrajoti. Mano pienai nuro
dys jums kaip padaryti orlaivius už 
pigiausią kainą. Visi pienai ir nuro
dymai už 75c. Adresuok:

General Repair Shop,
2500 E. Somerset SL, Philadelphia, Pa. 

(No. 2)

e laukti- 
Lietuvos Ūkio Bankas — Lie
tuvoje bus perstatytojo — Lie
tuvos Krikščionių Demokratų 
Partijos, o jūsų Amerikos lie
tuvių katalikų bendrovės jūsų 
turto perstatytojos. Tai-gi 
einame vienu keliu netik vie
nos Lietuvos katalikai, bet vi
so pasaulio.

Kun. Adomas Vilimas.
P. S. Mūsų sumanymas bus 

greitu laiku prisiųstas visoms 
bendrovėms Amerikoje.

Gegužės 23 d. 1919 m. 
14, rue de Grenelle

Paris, 7e.

BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai. 
“DARBININKAS’ 
244 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Jau keturi metai, kaip esu 
apleidęs Lietuvą ir atsitolinęs 
nuo jos ekonominio gyvenimo. 
Nebuvo progos per tą visą ke
turių metų laiką pamąstyti, 
kam teks po karo Lietuvos 
turtai. Bet neseniai man te
ko susipažinti su Italijos ir 
Prancijos katalikų bankų ats
tovais ir apkalbėti Lietuvos e- 
konominį atstatymą po šios ka
rės. Daug man atėjo minčių, 
bet neturėjau su kuomi jas pa
sidalinti. Būdamas Kaune su 
Lietuvos reikalais, mačiausi 
su p. Jonu Vailokaičiu, Lietu
vos Ūkio Banko atstovu ir ki
tais. Dabar gi skaitau Ameri
kos lietuvių laikraščiuose pra
nešimus apie: 1) Lietuvių Sta
tymo Bendrovę; 2) Lietuvos 
Amerikos Pramonės Bendro
vę; 3). Lietuvių Prekybos Ben
drovę ir 4). Lietuvos Atstaty
mo Bendrovę. Visi rūpinas, 
kad pagelbėti Lietuvos var
gams, kad patiems paimti į 
savo rankas Lietuvos pramonę, 
prekybą ir ūkio atstatymą, kad 
nepaduoti Lietuvos suvargin
tus gyventojus ir savo brolius 
tautiečitis į išnaudotojų ran
kas, kad lietuvių turtai patek
tų į pačių lietuvių rankas. Su
skubkite visi, bet ar nėra biš- 
kį pervėlu? Taip, ir ne.

Pirmiausiai turiu pasakyti, 
kad tai biskį pervėlu, nes A- 
merikos lietuvių pinigai jau tu
rėjo būti surinkti į tam tikras 
bendroves, kada Lietuva įsi
kūrė sau valdžią ir yra reika
linga paskolos daryti, pirkti vi
sokius dalykus šimtais milijo
nų dolerių iš užrubežio; mokė
ti užrubežiniais pinigais. Kam 
teks dabar Lietuvos reikalai; 
nuo ko skolins pinigus; per 
kokius bankus darys milijoni
nes apyvartas pirkdama ka
riuomenei, valstijai ir ūkiui 
dalykus, tam pateks Lietuvos 
turtai, tas susikraus sau mili
jonus, tas bus Lietuvos val
džios vadžių savininkas. Kiek 
dabar yra tokių žmonių, kurie 
naudodamies taja sunkia Lie
tuvai valanda, krauja sau mi
lijonus į kišenę.

Galima šimtus privesti pa
vyzdžių ir tokius Lietuvos iš
naudojimo būdus, kad net žmo
nės ims sau už galvos ranko
mis.

Ar tas negalėtų būti praša
linta, jeigu Amerikos lietuviai 
būtų sudėję savo pinigus į ben
droves ir tuojaus nusiuntę sa
vo atstovus prie Lietuvos val
džios ir į Parisą prie Lietuvos 
Taikos Delegacijos;. įsteigę 
savo agentūras — Anglijoje, 
Prancijoje ir Skandinavijos 
valstijose prie Lietuvos valsti
jos atstovybių.

Bet dar nebepervėlu.
Lietuvai bus reikalingi ne 

šimtai milijonų, bet miliardai 
dolerių. Ne tik šiais metais, 
bet ir paskiaus. Taigi tuo
jaus turi būti suprasta visų 
mūsų tautiečių, kad Lietuvos 
ateitis ir neprigulmybės diena 
pilnai priklauso nuo jūsų pini
gų. Nes kuodaugiaus Ameri
kos pinigų bus įdėta į Lietu
vos reikalus, tuo dikčiaus A- 
merika rems mūsų neprigul
mybės klausimą. O jums tuo- 
didesnis pinigų užtikrinimas ir 
pelnas, kuodaugiaus turėsite 
sudėję į bendroves. Bendro
vės gi pačios turi tuojaus su
vienyti veikimą ir pinigus, nes 
Čia ne vieno milijono klausi
mas.

Kad subendrinus Amerikos 
bendrovių veikimą su Lietuvos 
esančiu — Lietuvos Ūkio Ban
ku — Lietuvoje, aš ir p. ad
vokatas Jurgis Daujotas esame 
išdirbę kartu su Italų ir Pran
cūzų nekuriais bankais tokį su- į 
manymą: (kaip kad yra pada- ■ 
rę lenkai).

Sudaryti Parišę (Paryžiuje) 
‘ ‘ Prancūzų-Lietuvių Banką * ’ 
su vienu milijonu frankų (1.- 
000.000.00 frankų), į kurį įeitų 
Amerikos lietuvių bendrovės 
kaipo lietuvių turto perstaty
tojos užrubežyje, o Lietuvoje 
— Lietuvos Ūkio Bankas, kai
po mūsų bendrų reikalų atsto
vas Lietuvoje. ./

MŪSŲ REIKŠMĖ.
Jeigu jūs sekate Amerikos 

lietuvių visuomeninį gyvenimą 
ir veikimą, jeigu jūs. sekate 
srovinius kivirčius, užsipuldi
nėjimus vienų ant kitų ir lenk
tyniavimus saviškių tarpe, tai 
kas jūs neesate — katalikas ar 
laisvamanis, tautininkas ar so- 
cijalistas, jūs pro vieną daly
ką negalite praeiti jo nepaste
bėję, tai yra pro LDS.

Už tų trijų raidžių slepiasi 
viena ne taip sena, nes vos 4 
metai kaip susitvėrusi katali
kiška demokratiška darbinin
kiška organizacija, kuri iš 
dalies jau žymią rolę mūsų iš
eivijoje sulošė ir teblošia.

Toji LDS. pirmose dienose 
savo gyvavimo įsisteigė nuosa
vą spaustuvę ir pradėjo leisti 
katalikiškoje dvasioje darbi
ninkišką laikraštį “Darbinin
ką,” kurį trumpu laiku visi 
taip pamėgo, kad be jo neap- 
seina nei katalikas, nei tauti
ninkas, nei socijalistas, nors 
žinoma ne visi tą “Darbinin
ką” skaito vienokių tikslų ir 
jausmų spiriami. Katalikai 
“Darbininką” skaito ir džiau
giasi, kad “Darbininkas” pa
duoda greičiausiai ir teisin
giausias žinias iš viso pasau
lio nuotikių kaipo politikoje 
taip lygiai ir Lietuvos reika
luose. Jie tiki ir žino, kad 
jeigu kokį dalyką “Darbinin
kas” užgiria, tai tas dalykas 
yra geras, o jeigu ką nupei
kia, t*i tas blogas.

“Darbininkas” per savo gy
vavimo1 laiką sau tokį vardą iš
sidirbo savo teisingumu ir sa
vo taktika, taip sakant savo 
redaktorių ir bendradarbių 
teisingumu ir sąžiningumu.

“Darbininkas” neieškojo 
sensacijų, nesistengė įtikti, 
žemiems tikslams nepataikavo 
nei vienam ar jis buvo mažutis 
ar didis, kiekvienam manda
giai rėžė teisybę į akis ir už tai 
nekartą ne vieno buvo įtaria
mas net tokiuose dalykuose, 
apie ką “Darbininko” redakci
joj net nei nesisapnavo, bet 
galutinai dalykai visuomet su 
laiku taip paaiškėdavo, kad 
galų gale “Darbininkas” lik
davo teisus ir tie, kurie pir
miaus per nesusipratimą ar įsi
karščiavimą prieš jį kovojo il
gainiui dalykams paaiškėjus, 
likdavo geriausiais “Darbinin
ko” rėmėjais ir platintojais.

“Darbininkas” tiek visokių 
dalykų yra išaiškinęs, nušvie
tęs, eikštėn iškėlęs, kad ne 
bereikalo visi katalikystės 
priešai “Darbininką” skaito 
nustatytoju katalikų visuome
nės. politiškos minties ir akci
jos — nors tokiame savo per
sitikrinime ir perdedama, bet 
vis-gi yra nemažai ir teisybės.

Laisvamaniai su socijalistais 
seka ką rašo “Darbininkas” 
ne dėl to, kad tas jiems pa
tiktų, bet dėl to, kad žinot 
katalikų mintį ir kad pasek- 
mingiau prieš katalikus kovot. 
Jie “Darbininko” neužkenčia 
labinus kaip Lietuvos žydas 
kiaulieną. Per tatai jie jį 
šmeižia kiek tik gali, net į teis
mus bandė . įtraukti ir norėjo 
prie bankroto privest, o gal ir 
dar ne kartą bandys tą patį pa
daryt, bet “Darbininkas” ne
atsižvelgiant nei į jokias kliū
tis ir periškadas eina kaip ėjęs 
ir tarpsta... Net svajoja virst 
dienraščiu, o su tuomi tikslu 
jau vėl už keletą tūkstančių 

So. Boston

PARDUODU geriausos iš
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Reto parduodu GRAMAFO-

M. Kazys.

ninkus išrinkusiai ir ingalioju- 
siai juos tos visuomenės vaidu 
kalbėti ir veikti.

Ar-gi dar galėtų atsirasti 
toksai žmogus, kurs nenorėtų 
prie taip prakilnios, darbščios 
ir naudingos organizacijos, 
kaip yra LDS. prigulėti ir ją 
remti f Aš manau kad ne.

Jeigu tamista dar nepriguli. 
tai nieko nelaukdamas imk ir 
prisirašyk tuojaus, o jeigu jau 
prisirašei, tai pasistengk pri
rašyt ir savo draugus ir pažįs
tamus. Juo mūsų LDS. bus 
didesnė ir skaitlingesnė, juo 
didesnius darbus ir naudinges
nius dalykus galėsime nuveik
ti.

dolerių užpirko antrą statomą
ją mašiną, geriausios mados, 
naujausio styliaus, “intertype,’ 
ant kurios pradės dirbti apie 
pabaigą liepos.

Jau dabar ir mūsų idėjiniai 
priešai ir kaimynai pripažįs
ta, kad “Darbininkas,” tai 
katalikų tvirtovė.

Tiesa, “Darbininkas” tvir
tovė ir stipri tvirtovė, bet tos 
tvirtovės štabas ir valdžia, tai 
LDS. centro valdyba, o neper
galimoji kareivi ja, tai visi L. 
D. S. nariai.

Neperdideliausis būrelis tos 
armijos, vos apie 6.000 narių, 
bet tai yra armija sutvarkyta 
stipriausiais pamatais ir ry
šiais tikriausios meilės. Tai 
armija taip pasakysiu geleži
nė.

Kas LDS. gerai nepažįsta, 
gal nepanorės mano žodžiams 
įtikėt, bet kas žino LDS., tas 
pripažįs, kad aš sakau tikriau
sią teisybę ir nei kiek taip sa
kydamas neperdedu.

Per keturis metus LDS. jau 
išmokėjo tiek skolų, kad vie
na iš geresniųjų Amerikos lie
tuvių spaustuvių vertės apie 
10,006 dol. turi be vos ką neiš
mokėtą.

Turi didelį savo knygų san
dėlį, turi religiškų dalykų di
delę krautuvę, turi laikraštį 
su keletą tūkstančių skaityto
jų minia. Turi išdirbtą var
dą “Darbininko” firmos, O 
viskas pradėta tik su keliais 
doleriais kišeniuje, ar tai čia 
ne stebėtinai geros pasekmės. 
Bet dar ir čia ne viskas.

Kokį dalyką vedė LDS. cen
tras su “Darbiųinku” prieša
kyje visuomet būdavo koge- 
riaii.-ios pasekmės.

Katalikų Spaudos Savąitės 
darė stebuklus, expresai ne
spėdavo knygų išvežiot, tiek 
būdavo užsakymų į įvairiau
sias Amerikos kolonijas. . Vi
suomenišką kokį veikimą 
“Darbininkas” tik rėmė visi 
gerai sekėsi. Kad ir dabar 
paskutiniais laikais, Prekybos 
Bendrovė prisiglaudė prie 
“Darbininko” ir ar jūs tikėsi
te ar ne o biznis vystosi ko- 
geriausia: kapitalas auga kaip 
ant mielių, kas dieną .plaukia 
po keletą ir po kelioliką šimti
nių užpirkimui Bendrovės šė
rų, taip-pat siuntimui į Lie
tuvą maisto užsakymų kas kart 
daugiau ir daugiau ateina taip, 
kad bendrovės vedėjas p. J. J. 
Roman jau ne juokais, bet iš
tikrųjų galvoja ir daro pastan
gas, kad nupirkti savo locną 
Bendrovės laivą ir tuomi laivu 
gabenti visokias prekes į Lie
tuvą — tas būtų bendrovei ir 
naudinga ir paranku ir iš to 
būtų ir pelnas neblogas, o tas 
svarbiausia, kad visas iš Liet. 
Prekybos Bendrovės biznio 
pelnas atsiliktų pačių lietuvių 
rankose. Bet kol kas dar ka
pitalo nėra užtektinai to viso 
atlikimui. Bet viltis yra, 
kad iki visi dalykai ir forma
liškumai bus atlikta, tai ir 
kapitalai išaugs, tik reikės gal 
kiek smarkiau pavaryt agitaci
ją, bet tas tai ne taip jau la
bai baisus dalykas.

Tai visi darbai, kuriuos čia 
išskaičiau, yra kilę iš L. D. S. 
ir išauklėti pastangomis “Dar- jftjS, REKORDUS ir REIN- 
bininko” štabo, o tas štabas, KOTUS. Norintieji pirkti ar-

LIETUVIAI KATALIKAI IR 
L. D. S. STREIKIERIŲ 

FONDAS.

Amerikos lietuviai katalikai 
jau šiandie gali didžiuotis sa
vo nuveiktais darbais ir gėrė
tis savo įstaigomis. Turi sa
vas gražias ir ruimingas baž
nyčias ir daugely j vietų para
pijines mokyklas. Taip-gi tu
ri savas svetaines ir kitokių 
menkesnių viešų nuosavybių. 
Beto dar nemažai prisidėjo 
prie Lietuvos viešų įstaigų, 
kaip tai “Saulės” ir “Žibu
rio” namais su savo aukomis, 
taip-gi nepamiršo paremti ke
liais tūkstančoiais laikraštį 
“Viltį.” Gi dabar kada Lie
tuvai prisiėjo kovoti su alkiu 
ir laisvės priešais ir atgauti ne- 
prigulmybę, tai lietuviai ka
talikai pradėjo dėti aukas ir 
jau- šiandie tri sudėję vien tik
tai į Tautos Fondą apie pusket
virto šimto tūkstančių dolerių. 
Tai vis šviesesnių lietuvių ka
talikų nuveikti darbai. Bet 
sakau tiktai šviesesni katali
kai tą padarė.

Jeigu pažiūrėtume į kitus 
fondus ir į jų rekordus, tai 
rastume, kad laisvamanių ir 
socijalistų fondai nemažiaus 
katalikų dolerių turi, gal ne
apsiriksiu pasakęs, kad jų ten 
randas daugiau kai pusė. Del
ko tie doleriai subirėjo į anuos 
fondus? Dėlto, kad mes ne
mokėjome paimti juos pas sa
ve.

Dabar dar lieka viena spra
ga tarpe Amerikos lietuvių, 
būtent sutvarkyti (krikščio
nims darbininkams) Streikie
rių Fondą, 
reikalingumą, 
ti, nes aišku, 
linga. LDS. 
kierių Fondą, 
šiandie nepajėgia visus k. d.
aprūpinti laike streiko. Dėl
to mano nuomone reiika tą 
fondą reformuoti. Tai-gi aš 
čia ir paduosiu reformavimo 
savo mintis:

a) Padaryti liuosnorį mokes
nį, o ne visiems priverstiną;

b) Streikierių Fondo nariais 
gali būti ir ne nariai LDS., bi
le būtų nekenksmingi LDS. or
ganizacijai;

c) mokėti vietoj 25c. po $1.;
d) rinkti atskirą nuo centro 

Fondo Valdybą, kuopose;
e) visi mokantieji turi bal

są, į valdybą vien LDS. nariai 
renkami;

f) kur nėra LDS. kuopos, 
negali steigtis Streikierių Fon
do skyrius, pirma turi būti į- 
steigta LDS.*kuopa.

Tai tiek šiuom kartu.
Pakėliau tą klausimą dėlto, 

kad mes krikščionys darbinin
kai esame baisiai išnaudoti ir 
suvedžioti. Kada mes turėsi
me vieni įsisteigę, tuomet mes 
pamatysime kas reikia daryti, 
kad pasiekus savo užbriežto 
tikslo. Tai-gi kviečiu LDS. 
kuopas ir atskirus narius iš
reikšti savo mintis apie pakel
tą klausimą.

LJJJ3. NEW YORKO IR NEW 
JERSEY’S APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI

Pirm. — J. Pelutis,
88 Warwick Str., 

Newark, N. J.
Vice-pirm. — A. Mieminkas, 

10 Harrison St,
Paterson, N. J»

Iždininkė — O. Nevuliutė,
117 New York Avė., 

Newark, N. J.
Organizatoriai: —

J. J. Liudvinaitis,
Box 411, 

Linden, N. J.
A. Kazlas,

85 Prospect St., 
Nevrark, N. J.

A. Gerulaitis,
177 Diekes St. 

Kearnev, N. J.
Prot Rašt. — A. J. Dymta, 

112 Berry St., 
Brooklyn, N. Y.

Ar lietuviams
laivyno.?

Apie tai negali būti jokios abejonės. Lietuvių tai yra vie
natinė tauta, kuri turėdama išėjimą ant jūrių, neturi nei vie
no laivo kuris galėtų pervežti prekes per Atlantiką.

Jau Lietuvos valdžia ir Lietuvos žmonės reikalauja kad 
mes jiems, pristatytume tavorų iš Amerikos. Mes galime ta- 
vorą pristatyti bet labai didis vargas yra gauti laivų.

. Mūsų lietuviai norės važiuoti į Lietuvą, dabar jau dau
gelis norėtų, bet jokio laivo nėra, kuris juos galėtų nuvežti į 
Lietuvą. Todelei

Lietuvos Žemlapis 
ištiestas taikos 

konferencijoj.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

ga pasirįžo išdalinti Lietuvos 
žemlapius su naujais nustaty
tais rubežiais savo nariams, 
skaitytojams ir rėmėjams visiš
kai dykai.
Už žemlapį nemokėk nei cento. 

Įsigyk jį dykai.
Kiekvienas LDS. narys pri

kalbinęs naują narį gaus žem
lapį dykai.

Kiekvienas skaitytojas pri
kalbinęs naują skaitytoją ir-gi 
gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris užsirašys 
laikraštį ‘ ‘ Darbininką’ ’ taip
gi gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris pirks iš 
“Darbininko” Knygyno knygų 
arba iš religiškų daiktų bent 
už vieną dolerį, duosime žemla
pį dykai.

Gera proga įsgiyti Lietuvos 
žemlapį dykai.

Pasiskubink, nes gali greit 
išsibaigti.

Lietuvos žemlapis 11x13 dy
džio.

‘ ‘ Da i bininkas ’ ’ Lietuvos žem
lapį duoda dykai tiems, kurie 
pas mus daro biznio už $1.0' 
Lietuvos žemlapį gauna dykai 
visi nauji skaitytojai ir LDS. 
nariai. Pasirūpinkite geromis 
išlygomis gauti Lietuvos žem
lapį.

Štai kame dalykas; mes su savo dabartiniu atliekamu ka
pitalu neįstengsime to padaryti, bet mes pasitikime ant lie
tuvių, ant Tamstos ir tamstos viengenčių.

Laivas bus apie 4,000 tonų. Tavoro galės vienu kartu 
pervežti apie 3,000 tonų. Ilgio yra apie 300 pėdij ir pločio 
apie 45 pėdų. Turi garinę spėką apie 1400 arklių. Mes tą
jį laivą turime nužiūrėję ir manome nupirkti ir jau apie jo nu
pirkimą derybas vedame. Jei tik Tamstos mums padėsite, 
mes tą laivą greitu laiku nupirksime.

Tokis laivas gali nuvažiuoti į Lietuvą ir sugrįžti penkis 
kartus į metus; pagal dabartinių kainų už persiuntimą prekių 
nuo to laivo būtų įeigų pirmais metais $1,235,000.00 atėmus 
pusę už jo užlaikymą nors tiek vargiai tekainuos, tai laivas 
pirmais metais pats už save užsimoka, tai yra šios Bendrovės 
šėrininkams padaro 100 nuoš. Saugesnio investinimo kaip lai
vai nėra galima surasti. Laivų kainos kasdien kįla augštvn 
Jie visados yra apdrausti ir jei prapultų, tai Insurance kom
panijos išmokės pinigus už jį.

Juo greičiau Tamsta ir Tamstos draugai prisidėsite prie 
Lietuvių Prekybos Bendrovės įnešdami kiek daugiausiai ga
lėdami kapitalo, tuo greičiau mes Lietuviai turėsime savo lai
vą ir tuo greičiau mūsų lietuvių kapitalai pradės uždirbti di
desnius nuošimčius. Pirk šėrų kiek išgali ir pirk tuojaus..

Šėrai $5.00 vienas. Gali pirkti nuo vieno iki tūkstančio Še
rų.

NUSIPIRK KNYGĄ “S V E I K A T A”

Arba tiesus ir trumpas kelias į Sveikatą.

SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, 
turi 339 puslapius, su keliais šimtais įvairią paveikslėlių 
apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių. Spauda aiški, drū
tais audimo apdarais.

Toji knyga SVEIKATA lėšuoja tik $2.00 su prisiuntimu.
Štai kas Sveikatoje dailiai ir visiems prieinama kalba ap

rašyta:
Kūnas, kam mums reikia apie jį žinoti.
1) Valgis ir kas iš jo pasidaro. 2) Valgymo būdai ir vi

rinimas. 3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba fermen
tacija. 5) Kas yra alkolis. 6) Kraujo cirkuliacija. 7) Alsa
vimas (kvėpavimas).' 8) Kūno pielčiai ir judėjimas. 9) 
Inkstai bei oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. 11) Pa
jautimai. 12) Sveikata ir liga. 13) Parazitai. 14) Privati
nė ir vieša sveikata. 15) Kaip išplėtojus kūnas. 16) Bal
sas. 17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18) Džiova. 19). 

Kaip sveikatai užkenkia vabalai.
Vis tai mokslas ir tai kiekvienam mokančiam lietuviškai 

skaityti prieinamas už labai nebrangią kainą. Sveikata ne
matytas lietuvių kalboje brangus veikalas, nes pirmiau jis bu
vo spauzdinamas tik svetimose kalbose.

LDS. nariams perkantiems tą knygą duosime dykai gražų 
spalvuotą paveikslą “KOVA TIES ŽALGIRIU” 1410 m. ver
tės 25c. ir taip-gi apmokėsime persiuntimo lėšas.

Pinigus siųsdami adresuokite: .
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

AŽ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AM labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirinimas pilvelio, nnslabnčjlmas kraujo, inksto, nervu ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno, j? buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur iežkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežiu, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Ęet kada pareikaalvan Salotam vaistu, Bltterio Kraujo valytojo, 
Nervntona, Inkstu ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui minė
tos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
i&ivalz. diegliai nebebade po krutinę. Vidurių režimas ISnyko po užmuši
mui visi) Mgp. Begiu 3 menesių ižgerdavau kas savaite po buteli Salutaras. 
Riterio. ir po 3 meni, savo paveiksle pamačiau toki skirtumų kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir esu linksmas ir 1000 sykių dė- 
kavoju Salutaras myllstų geradėjul ir linkiu visiems savodraugams Ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, Dl.
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MŪSŲ POLITIKOS KELIAS.
Pa penkerių metų sunkios 

kovos ir vargų atsidūrėme pa
galiaus prie pat durų, vedan
čių į Lietuvos neprigulmvbę. 
Bet durys dar uždarytos, talki
ninkų saugojamos, o čia pat 
keliai į šalis: vienas į autono
miją (?) po'lenkais, kitas į au
tonomiją (?) po rusais.

Tauta beldžiasi į savo aušros 
vartus, reikalauja atidaryti. 
“Palaukite, sako alijantų sar
gai. Tuojau sugris mūsų ko
misijos iš anapus vartų ir pa
sakys, ar ten jau viskas pri
rengta laisvei.

Bet tautai laisvės vartus ati
darys ne įvairių svetimų ko
misijų malonė ar nuožiūra, bet 
pati tauta, josios valia. Tau
tos valios stiprumas ir galybė 
apsireikš per mūsų jaunąją 
kartą. Lietuvos prezidentas 
šaukia vyrus nuo 19 iki 24 me
tų. Kodėl ne vyresnius? Ko
dėl į jaunimo rankas paveda 
laisvės iškovojimą? Tasai pa
sitikėjimas jaųnųįų dvasia ir 
jėgomis yra reikšmingas. Ma
tyt, kas nors pramatoma ir 
nujaučiama. Tie jaunuoliai 
eis į ilgą ir sunkią kovą su am
žinais Lietuvos priešais. Ir ne 
didieji didžiųjų tautų politi
kieriai rašys juodylu Lietuvos 
laisvės dokumentus, bet mū
sų jaunieji broleliai savo krau
ju tuos dokumenaus pagamins. 
Jeigu tautos dvasia gyva yra, 
tai toji gyvybė per jaunimą 
skaidriausiai apsireikš.

Ko laikyties mums, ameri
kiečiams, kad nepagadinus, o 
padėjus tautai atlikti paskuti
nį ir svarbiausi jos mūšį už lai
svę?

1) Remti Lietuvos preziden
tą A. Smetoną ir jo ministerių 
kabinetą. Išeivija tą daro, 
išskyrus nelaiminguosius bol
ševikus ir vieną kitą nenaudė
lį karjeristą. Indomu, kad ir 
liberalų šauktasai Chicagos 
seimas ir krikščionių demokra
tų organizuotasai 3-jų valstijų 
seimas New Yorke tą pačią 
mintį išreiškė — reikalingumą 
remti prezidento A. Smetonos 
valdžią. Žinant užuojautą sa
viškių iš užjūrio —«mūsų pre
zidentui drąsiau bus nešti sa
vo sunkią naštą. Vėl gi toji 
užuojauta geriausiai įstengs 
nuginkluoti maištininką J. 
Gabrį.

P. J. Gabriu Lietuvos vei
kėjai niekuomet perdaug nepa
sitikėjo. Kol pasaulis Lietu
vių nežinojo — buvo žiūrima 
pro pirštus į jo keistą taktiką, 
į jo bliofavimus. Juk ilgus me
tus beveik jisai vienas varė už
sienyje propagandos darbą. 
Mažai reikalauta, klaidos do
vanota — ir jo darbas net rem
ta. Bet kada vijurkų gadynė 
praėjo, o reikėjo apreikšti tie
sią dvasią — tvirtos vienybės, 
gero susiklausymo—mūsų vi
jurkas supliuško. Pasirodė ta
da, kad p. J. Gabrys geroje 
santaikoje ir su alijantais, ir 
su vokiečiais, ir mažne net ir 
su pačiu lietuvišku Kapsuku. 
Tik neįstengė jisai tvarkiai at
sistoti prieš Lietuvos teisėtą 
valdžią. Kas atsitiko? Pa
sirodė, ka per kelioliką meti} 
darbo užsieniuose — ne tiek 
tėvynei dirbo, kiek buvo sva
jota apie savo karjerą. A. 
Smetoną numetus lengva būtų 
pačiam pasigriebti valdžią. 
Prasidėjo sutartinė Pilsudskio

rint rankose Vilniaus ir spau
džiant paliokų kariuomenei. 

I Gabrio maištas nepasiseks. 
Tauta pasitiki savo preziden
tu. Jisai šioje gadynėje —1 
apveizdos žmogus. Lietuvoje 
nėra srovės, nei partijos, kuri 
jo negerbtų. Geriausia garan
tija tame, kad pati stiprioji 
Lietuvos partija — krikščio
nys demokratai, nors būtų 
galėję išsirinkti savo partijos 
prezidentą ir ministerius — te
čiau nuoširdžiai remia Smeto
nos valdžią. Remsime ir mes, 
amerikiečiai.

2) Remti reikės ne tiek gra
žiomis rezoliucijomis, kiek 
naudingais darbais. Mūsų už
davinys bus palengvinti išva
žiavimą kiekvienam vyrui, 
kurs norės stoti į Lietuvos ka
riuomenę. Gi visi kiti taupy
kime pinigus mūsų kareivėlių 
ginklams, maistui ir drabu
žiams. Žinokime, kad už $25.00 
galime nupirkti kareiviui gerą 
šaudyklę, o už $100.00 galime 
apginkluoti ir aprėdyti bent du 
kareiviu. Kiekvienas iš mū
sų įstengs padaryti vieną ar ki
tą.

3) Turėsime dar kurį laiką 
būti labai pakantrūs su mūsų

liberalais, nors jie ir kažin ką 
dar prasimanytų ir kažin ko-į 
kių nešvarių darbų griebtųsi.! 
Pariijinio atsiteisimo valanda 
dar ateis. Bet šiandien turi-i 
me palaikyti kad ir lopytą vie
nybę, kuri vis dėlto bus nau-

I dingesnė nors ir už auksinius 
ginčus. Tų ginčų laukia ru
sai, laukia lenkai, laukia ir 
mūsų pačių išgamos. Visiems 
jiems turėsime parodyti kad jų 
laukimas yra veltui.

Bendrą frontą parodysime 
dirbdami išvien Washingtone 
ir išvien darbuodamiesi drau
gijoje rėmiiųui Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus — ne toje, ku
rią sumanė bereikalingai steig
ti Clčcagos daktarai, bet to
je, kuri jau senai yrą įsteig
ta ir turi daugelį skyrių. Tau
tos Raudonojo Kryžiaus nega
lima remti ant partijos pama
tų. Tai visos tautos organi
zacija. Taip-pat įstengsime 
sutilpti vienoje draugijoje ir 
čia Amerikoje. Tik reikia, 
kad toji draugija greičiau išsi
imtų savo čarterį ir pataptų 
visai savarankė organizacija, 
skirtinga nuo Tautos Fondo, 
kurs buvo ir pasiliks katalikų 
organizacija.

kun* J• kal~ I
bėjo. Jo kalba buvo karšta-1 
-patriotiška.

Ir ant galo vėl p. J. Banis 
su savo didžiuliu choru sūdai-' 
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Koncertas nusisekė konopui- 
kiausia. Už tai pilnas kredi- 

‘tas priklauso p. J. Balniui ir 
jo choristams. Tai garbė bro- 
oklyniečiams turint tokį pasi
šventusi dėl tautos labo vyrą, 
kaip kad yra p. J. Banis!

Korespondentai buvo atsiųs
ti nuo angliškų dienraščių, 
kaip va: “New York Times,” 
“Morning Sun” ir kitų. Ant 
rytojaus buvo pilna aprašymų 
apie šį lietuvių judėjimą, kas 
parodo, kad šis priešseiminis 
koncertas davė progą išpubli- 
knoti plačiai Lietuvos vardą.

Nors mūsų liberalai su jų 
dutkomis stengėsi užkenkti 
šiam seimui, bet geri tėvynai
niai nepaisė^ Parėmė šį taip 
didžiai naudingą judėjimą at
silankydami ant koncerto.

Apie seimą nerašau, ba para
šė jau p. Sigma.

Matušia Mykolas.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių Raudonojo Kry-j 

žiaus skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks panedėlyje lie
pos 7 d. 8 vai. vakare Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švč. Sve
tainėje. Ateikite koskaitlin- 
giausia visi lietuviai ir lietu-giausia visi lietuviai ir lietu
vaitės, prisidėkime prie bend
ro veikimo. Taip-gi ateikite 
visi nariai, nes bus svarstoma 
svarbūs dalykai ir galėsite 
gauti ženklelius.

Valdyba.

DOHO K U H. OUl&BICIO ir
gerb. jo pagelbininko kun. A 
Tamoliūno. Mes to ir tikėjo
mės, kad jiedu pribus išreikš
ti mums ką nors naudingo ir 
patariančio mūsų ateities gy- 

w ~“1 Savo kleboną kun.
savaitę pasirodė languose ap- Į Su^kaitį širdingai pasvei-

v įciOb soči lan s tai uasiiiKo< *
be velykinės. Supyko ant jų 
Mockus ir “išrunino.” Vie
tos tūlas socijalistų šulas 
kriaučius L-kus sumanė par-, 
traukti Mockų. Prieš vieną

Uosis.

i i

i Kas girdėti lietuviu kolonijose.
! ■ ■ •

atrą “Girių Karalius” dėl nau
dos naujų vargonų. Seredoj, 
birželio 25 d. 1919 buvo pra
kalbos Lietuvių Prekybos Ben
drovės. Kalbėjo p. J. J. Ro
man iš So. Bostono L. P. B-vės 
vedėjas. Kalbėjo vien tik a- 
pie bendrovės reikalus, 
kiai nurodė jos tikslą, 
bą, reikalingumą ir tt.
prakalbų būrys žmonių Roma
ną apstojo ir pirko šėrus, kiti 
davė pinigus dėl maisto gimi
nėms siuntimui į Lietuvą.

V. Boreika.

fcUDSON, MASS.
Socijalistų atsišaukimas.

Pateko man į rankas socija
listų atsišaukimas į “draugus 
vyčius. ’ ’ Statoma klausimai:
ar vyčių kuopa darbininkiška? 
Ar yra joje darbininkiškos 
meilės nors kibirkštėlė? ir tt. 
Paskui išrodinėjama, būk vy
čiuose 
dvasia, 
kviečia 
listais, 
Galop giriama Rusijos sovietų 
valdžia, kuri atsiuntė Lietu
von gaujas chiniečių, totorių, 
kalmukų, kacapų, burliokų ir 
lietuvių išgamų aprubavoti ir 
terorizuoti pavargusius po bai
sios karės lietuvius. Tad mums 
pilnai žinomi socijalistai ir ką 
jie daro Lietuvai. Pažinome 
socijalizmą iš knygelės “Pa
žinkime Socijalizmą,” “Darbi
ninko” išleistos. Žinome A- 
merikos lietuvių socijalistus, 
kurie salėse laike prakalbų, 
pramogų netvarką daro, drau
gijose daro visokias niekšybes, 
ermvderius, kurie nužudė a. a. 
kun. Žebrį ir kurie grasino nu
žudyti kun. Virmauskį. Nesi- 
rekomenduokite jūs mums, pa
žįstame jus ir jūsų mokslą.

Stelmokėlis.

auklėjama kareiviška 
nedemokratiškumas ir 
susipažinti su socija- 
pažinti socijalizmą.

NE W AR K, N. J.
Subatoj birželio 21 d. šv. Ce

cilijos bažnytinis choras buvo 
surengęs gražų koncertą dėl 
naudos naujų vargonų. Prog
ramas gana gerai nusisekė. 
Programą išpildė vietinis šv. 
Cecilijos choras. Vietinis ma
žų mergaičių choras vedamas 
mūs gerb. P. A Radzevičiaus. 
P-lė E. Bradūniutė dainavo ir 
šoko. Dalyvavo Harrisono, 
N. J. Birutės Bažnytinis cho
ras, vedamas p. Sereikos. A- 
tidarant programą, mergaičių 
choras sudainavo amerikoniš
ką ir lietuvišką himnus. Pas
kui sekė įvairios dainos chorų, 
solistų, duetų, kvartetų ir 
tt. P-lė Braduniutė per du syk 
dainavo ir šoko. Kaip visa
da taip ir dabar puikiai atsi
žymėjo. Ponia Bradūnienė 
buvo atšaukta. P-nia Bradu- 
nienė ir p. A. Keliačius (due
tas) buvo atšaukti. Galima 
sakyt visi gana puikiai sudai
navo, ypač Harrisono Birutės 
Choras vedamas gabaus vargo
nininko p. Sereikos puikiai at
sižymėjo. Ant pabaigos visi 
chorai sykiu sudainavo ameri
konišką ir lietuvišką himnus. 
Po koncerto buvo šokiai. Pub
lika matyt buvo pilnai užganė
dinta, tik gaila, kad jos ne- 
perdaugiausia buvo. Ant ru
dens šv. Cecilijos choras rengia 
didel; koncertą paminėjimui 10 
metų jo gyvavimo ir puikų te-

Pui-
svar-

Po

NEW YORK CITY.
Priešseiminis koncertas.

Birželio 22 d. Vanderbiit te
atre 3 vai. po piet buvo milži
niškas koncertas. Koncertą 
išpildė Apr. Panelės Švč. para
pijos choras po vadovyste 
gerb. p. J. Banio. Adv. K. 
Česnulis perstatė už programo 
vedėją, amerikoną poną Mark 
Eisner, kuris yra labai prie
lankus lietuviams. M. Eisner 
pakvietė p. J. Banį su savo cho
ru saidainuot Amerikos himną. 
Po tam “Lietuviais esame už
gimę” ir “Mes padainuosim.”

Kalba p. Mark Eisner ang
liškai. Sako: “Mes susirinko
me čia kaipo Suvienytų Vals
tijų piliečiai. Būdami laisvos 

j šalies piliečiais, reikalaujame 
kad ir Lietuva būtų neprigul- 
minga respublika.” (Gausus 
delnų pliauškėjimas). Vėl sa
kė: “Mes reikalaujame, kad j 
visos mažosios tautos, kaip va: 
Estonija, Latvija, Ukraina ir: 
kitos būtų laisvos, ba mūsų 
šalis stojo į šią pasaulinę karę 
vien tik su tuo principu, kad 
pasiliktų visos tautos liuosos, | 
neprigulmingos... ”

Sudainavo duetą p-lės O. 
Kairiutėir E. Aušriutė “Tu 
mano motinėle.” Po jų kvar
tetas “Motinėle sengalvėle” ir 
visas choras “Užmigk, už
migt.” Šią dainą bedainuo- 
jaint, pribėgo prie manęs (tur 
būt savininkas to teatro) ir 
klausia, kur yra “Anunciation 
Parish.” Matomai, kad labai 
patiko jam dainos.

Kalbėjo angliškai ir lietu
viškai Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas gerb. adv. 
B. F. Mastauskas. P. Mastau- 
skas karštai nurodo “gerašir
dystę” brolių lenkų, bei p. Pa- 
derevskio ir ant galo pasakė, 
kad “Lietuviai greičiaus mirs 
bekovodami, negu pasiduos 
po keno nors globa— ”

Iš eilės sudainuoja solo p-lė 
M. Karužiutė, akompanuojant 
L Karužiutei. Ir paskui pa
skambino ant piano. Publikai 
labai patiko.

Delegatams iš Lietuvos ne
pribuvus delei kokios tai kliū-

I

PHILADELPHIA, PA.
Pagerbimas naujų kunigų.
Susilaukėm nauji} darbinin

kų mūsų šv. Kazimiero para
pijoj. 15 d. birželio atsibuvo 
iškilmingos pirmos šv. mišios, 
apie kurias jau ir pirmiau 
“Darbininko” skaitytojai ma
tė “Darbininke.” Kun. K. Pr. 
Valančiūnas if kun. St. Mozū
ras, atvažiavę abu iš Lietuvos 
buvo prasti darbininkai, taip 
kaip iš mūs bile vienas. Ir 
mokslą turėjo mažą. Padir
bę keletą metų dirbtuvėse, už
sidirbę keletą skatikų stojo į 
mokslainę. Matydami, kad 
jiems mokslas sekas ir su bro
lių pagelba ir kitų gerų prie
telių kleb. J. J. Kaulakio, pa
siekė net seminariją, kurią su 
Dievo pagelba pabaigė. Bir
želio 8 d. tiedu kunigai likos 
išventvti į kunigus Jo Mal. Vy
skupo Dennis J. Dougherty, D. 
D. seminarijos koplyčioj Over- 
brook, Pa. Pirmas iškilmin
gas šv. mišias atlaikė abudu 
viena diena, 15 birželio 1919. 
Kun. St. K. Mozūras 8 vai. iš 
ryto, o kun. Ig. Pr. Valančiū
nas 10:30 vai. sumą. Prie to 
šv. Kazimiero mokslainės sese
rys prirengė jaunų mergaičių 
būrį taip kad prilėktų per visą 
bažnyčią. Jaunos mokslainės 
mergaitės visos aprėdytos bal
tais rūbais ir rankose turėjo 
gyvų gėlių išdirbtus panašius 
į mėnulį lankus. Kaip tik ku
nigas inėjo į bažnyčią, tai tuoj 
visu smarkumu pasileido bal
sai chofo, vargoninkas J. J. 
Hodelis buvo prisirengęs. Su
giedojo giesmę “Sužadink jau
smus,” taip kad kol tą giesmę 
išgiedojo, tai tuom laiku ku
nigai per tarpą jaunų mergai
čių prisiartino prie altoriaus, 
kurs papuoštas gyvomis gėlė
mis. Laike mišių kun. J. Stri- 
mas pasakė tam pritaikytą pa
mokslą, kuris jauniems kuni
gams ir taip žmonėms pasiliks 
ilgai atmintyj. Po iškilmingų 
šv. mišių buvo teikiamas palai
minimas.

Klebono užkvietimas.
Kleb. J. J. Kaulakis visus 

gentis ir draugu? buvo užkvie- 
tęs ant pasikalbėjimo ir prie to 
buvo ir užkandžių. Draugys
tės kaip tai Šv. Rožančiaus, 
Apaštalystės Maldos, Vyčių 3 
kp., Darbininkų Sąjungos 13 
kuopa prisiuntė dovanas jau
niems kunigams.

MONTREAL, CANADA.
Buvo iškilmingas užbaigi

mas mūsų lietuvių mokyklos S 
vai. kun. klebonas J. Vyšniaus
kas atlaikė šv. mišias, paskui 
buvo vaikų koncertas. Ypa
tingai pasižymėjo vaikai skam
binimu atot piano Vincas Mai- 
la ir Jonas Dvilaitis. Taip-gi 
vaikas Juozas Norkeliūnas ga
na gražiai papasakojo iš Lietu
vos istorijos. Ant galo buvo 
išdalyti pasižymėjimo ženklai. 
Gavo Jonas Dvilaitis, J. Šala- 
čevičius, O. Apanavičiutė, M. 
Kleziutė.

Montreale lietuvių vaikai 
mokinasi vienoje mokykloje su 
francūzai s, turi atskiras kle- 
sas. Yra 4 klesos, viena mer
gaičių, 2 klesos maišytos ir 
viena vaikų klesa. Ne vieną 
sykį pasirodė su dainomis. Ga
na gerai išlavinti. O vaikai 
gana gerai išlavinti skambini
me ant piano ir dainų. Čio
nai mokytojas yra P. Alekna. 
Jisąi kaipo patsai žinantis fo
tografijų amatą taip-gi moki
na vaikus fotografavimo.

Lietuvaitė.

garsinimai; kad Mockus lai
kys misijas birž 26 ir 27 d. su 
įžanga 20c. ypatai. Vietos 
katalikai išanksto žinojo, kad 
Mockus pasipipigaut atvažiuo
ja ir jokios atydos neatkreipė. 
Bet socijalistai visai kitaip 
žiūrėjo ir laukė su nekantru
mu, nes vietos socijalistai laip
sniškai smunka, tat ir laukė 
ir manė, kad gal nors Mockus 
kiek sustiprins juos. Visai 
kitaip išėjo. Baisus buvo su
sirėmimas tarp Mockaus ir mi
nėto kriaučiaus. Mat apgar
sinimai ne pagal Mockaus no
rą buvo padaryti, užtat Moc
kus negalėjo įsiprašyti į salę. 
Po smarkaus susikirtimo Su so- 
cijalistais, užkeikė Mockus ir 
pagriebęs savo tris pundus 
smuko į gatvekarį ir nupyškė- 
jo. Vietos socijalistai dabar 
taip jaučias, kaip vokietis 
ppe Verduno, o minėtas L-kus 
turės savo prikišti, nes ap
garsinimai buvo padaryti ir sa
lė paimta. Kas-gi mokės, nes 
Mockus išrunino.

Darbininko Sūnus.

kinome, nes tą dieną pripuolė 
jo varduvės šv. Jono diena. Po 
pasveikinimui ir inėjimui į 
mūsų klesą gerb. klebonas pa
pasakojo įvairių naudingų da
lykų ir vėliau užklausė mūsų, 
kada prasidėjo vasara, • ant ko 
mes jam atsakėm, kad prasi
dėjo birželio 21 dieną. Gerb. 
klebonas kun. Sutkaitis to
liaus p«asakojo mums apie dr- 

kuri turėtų mus suvieny-

SPRINGFIELD, MASS.
Šio miesto majoras pakvietė 

lietuvius dalyvauti iškilmėse 
liepos 4 d. Nors mažai laiko 
prisirengti, bet lietuviai su
judo. Nedėlioj Lietuvos Sū
nų dr-ja laikė extra susirinki
mą ir ėmėsi darbo. Užkvies
ta apielinkių lietuviai dalyvau
ti maršavime. Bus prakalbos 
ir išnešta rezoliucijos nepri
gulmybės reikale.' Tad West- 
fieldo, Thomasvilleio, Holyo- 
ako ir kitų miestelių lietuviai 
atvykite pas mus ir padidinki
te mūsų būrį.

Springfieldo lietuviai.

BRIGHTON, MASS.
“Darbininko” No. 75 buvo 

rašyta apie socijalisto vaiko iš- 
bėgimą. Šiuom sykiu turiu 
tiek dadėti, kad vaiką atrado 
ant ūkės bedirbantį. Tas svar
bu, kad priežastis vaiko iš
bėginio buvo tame, kad tėvas, 
kaip žmonės pasakoja, vaiką 
skiepe nuogą tiek plakęs, kad 
visas kūnas buvęs kruvinas. 
Nors vaikas ir gerokai pas far- 
merį apdriskęs, vienok su tėvu 
grįžti nenorėjo. Bet po prie
varta turėjo grįžti.

Žvalgas.
“Vaiko tėvas” pranešė, jog 

jo Kazelis ne 14 metų, kaip 
Žvalgas pirmoj korespondenci
joj rašė, o 16 ir kad jis (tėvas) 
nesąs socijalistų lyderis ir ne 
narys socijalistų kuopos.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių kareivių skyrius pui

kiai gyvuoja.
Vietinių lietuvių kareivių 

skvrius tvarkosi gan gerai. 
Turi jau nemažą skaičių jaunų 
vyrų, kurie driliuoja kas ne
dėldienį ir yra pasirįžę bile ka
da važiuoti Lietuvon, kada tik 
bus galima/ Kadangi svetai
nėje peršilta, mokinti^, tai 
tapo surasti graži vieta ant 
lauko, kur buvo pirmas drilius 
nedėlioję 29 d. birželio. •

Vietinių kareivių skyrių 
tvarko organizatorius karei
viai P. Steponkus ir B. M ingi - 
las, o dryliavimų mokinime 
daugiausiai darbuojasi karei
viai P. Milius ir F. Skliutas.

lVorcesterio visuomenė jiems 
gerai užjaučia, ką liudija gau
sios aukos jų reikalams. 1 d. 
birželio buvo kareivių pareng
tas vakaras. Programas bu
vo gan margas ir gražus. Pub
likos buvo gan daug, kuri su- 
aukavo kareivių reikalams 
$331.60. Stambesnes aukas 
davė sekanti po $1.00: M. An
tanavičius, K. Budinavičius. 
K. Račkauskas, J. Dabrila, S. 
Aleknavičienė, A Pačėsiutė, J. 
Salatka, R. Vaičiulionis, J.

’S, J.Taip-gi gerb.^kleb. tam pri- Sidaravičius, j. Sargy.
taikinta prakalba išaiškino, ką 
tai ženklina katalikiškos mok
slainės ir kokią jos naudą at- 

| neša ir tt. Toliaus smagiai 
pasilimksminę visi išsiskirstė 
sau ramiai.

Žmonių ir genčių buvo atva
žiavę net iš Chicagos. Tas 
pasilinksminimas buvo sureng
tas šv. Kazimiero mokslainės 
salėj. Iš viso žmonių buvo a- 
pie 50. Džiaugkimės visi, 
kad susilaukėm naujų darbi
ninkų bažnyčios gynėjų. Te
gul jiems Dievas padeda dar
buotis tarpe mūsų sūnų ir dūk-
t

Ke—ris.

>

Naujokas, J. Petronis.
Kareivis.

BRIGHTON, MASS.

Svarbus pranešimas.
LDS. 22 kuopa iš priežasties 

4 liepos, o taip-gi Lietuvos 
Vyčių apskričio išvažiavimo, 
negalės laikyti susirinkimo. 
Todėl susirinkimas perkeltas į 
10 liepos ketvergo vakarą 7:30 
vai. Bus Lietuvių Svetainėj 
22 Lineoln St. Ateikite visi, 
nes turim svarbių reičalų ir iš
girsite raportą iš Apskričio 
suvažiavėimo.

22 kp. Valdyba.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Paaiškinimas nesusipratėliui.
“Lietuvos” 149 num. tilpo 

korespondencija po kuria pa
sirašo “Parapijonas.” Sako, 
kad šilumai užėjus, nekuriu lie
tuvių smagenys minkštėti pra
dėję, kad “Darbininke” gar
sinasi galį duoti informacijų 
atvykusiems iš kitur, kaip tai 
apie darbus, kambarius ir tt. 
Ir kas keistai atrodą, kad V. 
Šereika neturįs savo stubų pats 
gyvenąs pas kitus kaipo įna
mis ir neturįs nei dirbtuvių, tai 
kaip galįs duoti tokias infor
macijas. Čia pasirodo, kad 
to korespondento netik pradė
jo smegenys minkštėti, bet vi
sai turbūt praskydo. Aš neti
kėjau, kad Amerike dar ran
dasi gririorių ir tokių nesusi
pratėlių. Nežinau, kaip tas 
laikraštis dar talpina tokias 
nesąmones. Nejaugi redakto
riai to laikraštėlio yra tokios 
mažos klesos, kaip jų kores
pondentai. Net nežino, kad 
savo stubos neturėdamas gali 
netik informuoti, bet parduo
ti stubas už milijonus dolerių. 
Taip-gi ne visi dirbtuves turi, 

kurie darbus duoda. Dar prie 
to parduodu visokios rūšies 
muzikališkus instrumentus už 
pigiausias kainas. Kam rei
kia, gali kreiptis pas mane.

čia gal pamanys tas kopūst- 
galvis, 
turint, 
ti tuos

kad savo dirbtuvės ne- 
tai kaip galiu parduo- 
instrumentus.

V. Sereika, 
144 Tappan St., 
Kearney, N. J.

PITTSBURGH, PA.

Iš šv. Kazimiero Lietuvių pa
rapijinės mokyklos padangės.

Utarninko rytą birželio 24 d. 
prasidėjo mūsų labai džiaugs
minga diena. Iš ryto netikėtai 
susilaukėme kunigų: gerb. kle-

.lėlę. _
ti ir kad mergaitės ir bernai
čiai 
tų.ii . . .
naujai besitveriančios dr-jėlės, 
vardu “Alma Mater,” dėl ku
rios labai džiaugsmingai ir 
nuoširdžiai pritarėme visi pri
gulėti. Gerb. klebonas prita
rė, kad kun. A. T'amoliunas 
būtų vedėjas ir tam dalykui 
pritariančiai prakalbėjo į mo
kinius. >

Be to viso gerb. klebonas 
kun. J. J. Sutkaitis prielankiai 
pasveikino mūsų vieną bran
gią draugę, Eleną Radziuki- 
naitę, kuri mūsų mokyklą iš- 
augštino ir pagerbė po visą 
Pittsburgą, rašydama atsižv- 
mėjimo straipsnį apie šią karę 
ir Ameriką. Ji tai laimėjo 
trečią dovaną auksinį medalį. 
Paskui gerb. klebonas iššaukė 
mergaites ir bernaičius, kurie 
baigia aštuntąjį skyrių ir pri
segė prie jų krutinhj kiekvie
nam auksinį mokyklos užbai
gimo ženklą, rodantį, kad už
baigė aštuntąjį skyrių ir gali
me stoti į augštesnes mokyk
las. Mes labai džiaugėmės ir 
esame dėkingi .gerb. klebonui 
kun. J. Sutkaičiui, kun.' Ta- 
moliūnui ir gerb. seserims: Ju- 
kundai ir Humilijai ir išreiš
kiame širdingiausią padėką.

Gerb. klebonas vėliaus priėjo 
prie bernaičių ir klausė kiek
vieno, kur stos, tai beveik vi
si norį stoti į augštesnes mo
kyklas.

Gerb. klebonas patarė vi- 
siembs, kad kurie tik turi pa
šaukimą į dvasišką luomą, te
gu stoja į Duąuesne Kolegiją. 
Mergaitėms gi patarė likti vie
nuolėmis arba stoti į akademi
jas ir toliaus siekti augštesnio 
mokslo.

Po pietų mes apturėjome di
dį patenkinimą eiti sykiu su 
gerb. kun. Tamoliūnu į Carne- 
gie knygyną. Tenais mūsų 
mokytojas paaiškino apie įspū
dingus ir negirdėtus dalykus, 
kuriuos mūsų didvyris lietuvis 
kareivis Zinkus atgabeno čio
nai iš karės lauko. Gerb. mo
kytojas taip-gi mums pasakė 
keletą pamokinančių pasakų. 
Gerb. kųn. A. Tamoliūnas 
mums paskaitė ir paaiškino 
lietuvių eiles, kurių įspūdžių 
negalima pamiršti. Po tam 
visam mes padėkavojome gerb. 
kun. Tamoliūnui ir mokyto
joms. Mes dėkavojame taip
gi ir gerb. seserims.

Parašė Cecilija Mikščiuniutė, 
Aštuntojo Skyriaus mokinė šv. 
Kazimiero mokyklos.

kurie jau užbaigs aštun- 
skyrių, prigulėtų prie

1

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.
J? kainos: $2 JO, n 

$3.50, $4, $5 ir aug
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai.

•darbininkas” 
244 W. Broadvray, 
So. Boston, Mass.



DARBININKAS

EXTRA
PROGRAMAS

Lietuvos Vyčių Naujos Angli
jos Apskričio Išvažiavimo 

Lewrence, Mass. 
AmęriCT-.

7 vakare liepos 3, 1919, var
gonininkų, veikėjų, muzikų, 
kalbėtojų ir atletų susirinki
mas Šv. Pranciškaus parapijos 
pobažnytinėje svetainėje.

8 vai. ten pat choristų susi
rinkimas ir chorų repeticijos.

8 vai. ryte liepos 4, 1919 
trumpas viršminėtų susirinki
mėlis ir chorų paskutinės repe
ticijos pobažnytinėje svetainė
je ant Bradford st.

Dienos pamaldos bažnyčioje 
nžsibaigs 7:30 ryte. Jos susi
dės iš daug mišių, pamokslo ir 
Šventos Valandos.

Išvažiavimo vieta atsivers 
saulei betekant.

Pirmiausiai bus pusryčiai.
Po tam orchestra pradės gra- 

jyt-
Toliau tęsis svetainėje įvai

rios žaismės ir iššokinėjimai, 
prakalbos.

Lauke: — Vaikų lenktynės, 
baseball, prakalbos, pietūs, 
prakalba, dainos.

Visi apielinkės chorai — 
Vyčių Hymnų. Pavienių ko- 
lonijų chorai: vietinis choras, 
Lovelio, Bostono, Haverhillio.

Prakalba.
Montello, Norvoodo, Cam

bridge, Worcesterio chorai.
Visi chorai.
Vietinių vvčiukių driliai. 
Prakalba.
Juokdarys — p. Antanavy- 

čia.
Atletų programas.
Liaudies dainos. 
Skirstymasis.
Saulei užsileidus — sutema. 
Namo, sveteliai, namo!
Šis programas nėra pilnas. 

Šis surašimėlis yra tik abelna 
dienotvarkė. Programas bus 
daug smulkesnis. Kiekvienos 
kolonijos choras turės solistų, 
muzikų. Daugel bus svečių 
su linkėjimais, kalbėtojų ir tt. 
ir tt. Kiekvieno programo 
departamente turėsime skyrių 
smulkmeniškai išvardiję ir bu- 
letine patalpinę.

Kolonijų vadai teikitės pro- 
gramus kopilniausiai sutvarkę 
perduoti susirinkimuose po
bažnytinėje svetainėje arba 
ketvergo vakare 7 vai. arba pa
čių 4 liepos rytų 8 vaL

Buleteno komisija paėmusi 
suvartos visus visų programus.

Vadai bile departamente, ku
rie negalėsite būti ant susirin
kimų dviejų viršminėtų, tai sa
vo votus perduokite iki tam 
laikui išrinkdami vadų kiek
vienam programo departamen
tui, k. t. vadų suvienytiems 
chorams ir perstatymui sky
rium kolonijų chorų vadus; va
dų prakalbų programo, atletų 
ir tt.

Presos ir Užkvietimų 
Komisijos.

kRBĖ IR 
BĖDOS.

DARBO TRUPUTĮ PADAU
GĖJO.

Trūksta 89 miestuose.
Telegrafų pranešimai, Suvie

nytų Valstijų samdymo Biuro 
per savaitę, kuri baigias bir
želio 21 d. gauti iš 89 miestų 
per višas Suvienytas Valstijas 
parodo darbininkų perviršį, 
siekiantį 208693, savaitę pir
miau gi buvo 241046,100 mies
tuose per visas Suvienytas Val
stijas.

Iš 89 miestų, iš kurių buvo 
gauti pranešimai, 39 arba 43 
nuoš. praneša perviršį, 17 mie
stų trūkumų, kuris siekia 13,-

Štai pas mus ir visur 
Pasibaigia alus.
Oi kaip jis skanus.
Ir mudviem jau striukai 
Riestai ir bukai.
Greit nudžius taukai.

— Tai tiesa. Aš pati 
Nebebūsiu plati,

. Taip skursiu visad. 
Neparneši alaus 
Nei vynučio skanaus 
Tu jau niekad.

NENUSISEKgS FLIRTAS.
M
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4 687. Praėjusiu savaitę iš 19 
įmestų buvo pranešamas- trū-

Pasakvk-gl man Jonuti, 
Ar tu mane myli?
Daugel kartų tavęs klausiau 
Susiraukęs tyli.

— Patol meilės tu, Onute, 
Jono nepatirsi,
Pakol pirštų įsikandus 
Burnoje laikysi.

HARTFORD, CONN.
Pranešimas Hartfordo ir apie

linkės lietuviams.
Draugijų atstovai ir taip vei

kėjai 30 d. birželio laikytame 
susirinkime nutarė dalyvauti 4 
d. Liepos-July miesto rengia
moje parodoje.

Lietuviai vyrai ir moterys 
norintieji dalyvauti, susirinki- 
te 9:30, vėliausia 10 vai. ryte, 
prie lietuvių bažnyčios, 41 Ca- 
pitol Avė.

Kurie pasirengę važiuoti ir 
turite tikietus į New Haven, 
būkite prie bažnyčios 8:30 A. 
M.

Liepos 4 d. L. Vyčių narių 
yra pareiga atsilankyti ant mi
šių, kurios bus atlaikytos jų 
intencijai 7:30 vai. ryte. Apie 
tai vieni kitiems praneškite.

Ingaliotas.

kuinas tik 12,765. Šie skait
mens parodo, kad nors darbi
ninkų perviršis yra beveik ne- 
pei^imainęs, tečiau padidėjo 
šiek-tiek trukumas, šių savai
tę 23 miestai praneša, jog tu
ri darbininkų kiek reikia. Iš 
38 pranešusių valstijų, 20 pra
neša darbininkų trukumų, 9, 
jog yra tiek, kiek reikia ir 9 
praneša, jog trūksta.' Brid- 
g(]»orte perviršis sumažėjo ant 
1800, East St. Louis ant 1500. 
St. Louis perviršis yra 6200, p 
Cincinnati perviršius tik apie 
800, savaitę pirmiau ten buvo 
1900. • ,

Naujpji Anglija — Iš prane
šimų iš 14 Naujosios Anglijos 
miestų, 7 praneša darbininkų 
perviršių; 4, tiek kiek reikia 
ir 3 trūkumų — industrialiai 
santikiai abelnai imant yra 
pranešama jog esantis geri. 
Didžiausis perviršis Connecti- 
cato valstijoje yra patėmytas 
Bridgeporte. Willimantice y- 
ra audėjų streikas, tečiau pra
neša, jog darbininkų yra tik 
tiek kiek reikia. Norvichuje 
esąs 700 perviršis, Portlandas 
tnri 250 perviršį ir Bostonas 
1500, o vietoje praėjusios sa
vaitės 1200. Tiek, kiek rei
kia ir geri industrijaliai santi
kiai Fall River.

Manchester (N. H.) turi 800 
perviršių. Iš Providence pra
neša, kad esą tiek, kiek rei
kia.

»/ 
/

CLEVELAND, OHIO.
“šeškas” atsirado.

Mūsų gražaus sutikimo kolo
nijoj pasitaikydavo negervbių, 
bet perdidelių nebuvo. Dabar 
atsirado negerybė turbūt perei
nanti visas, kokios tik buvo. 
Atsirado “Šeškas,” teisybė jis 
pasivadino rimtu vardu “Va
nagas,” bet ištikrųjų pasirodė 
besąs tikras smirdukas. Tai 
tapo mūsų kolonija suteršta, 
katalikų neprieteliams pada
ryta džiaugsmo, 
jų džiaugsmas 
* ‘šeškas” greit 
jas.

Pirm.-pagelb.

Bet vilimės 
nebus ilgas, 
padžiaus ko-

Kupstas.

CAMBRIDGE BOTTUNG OO. 
Savininkai 

J. PUZINA8

J. MAUNOWSKAS
Išdirbėjai geriausio toniko. '

Rengėjai piknikų, balių, viešų 
arba privatiškų pramogų, norin
tieji gauti gerų saldžių gėrimų, 
kreipkitės pas mus šiuo adresu 
81 nfth tt, E. Cambridge, Man.

L. D. S. VALDYBOS 
ADRESAI.

Dv. Direkt.—Kun. F. Kemėšis, 
381 Westminster Avė., 

Detroit, Mich.

Pirm. — F. Virakas, 
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
M. Mažeika.

1658 Wabansia Avė., 
Chicago, DL

Fin. Sekr. — A. F. Kneižis, 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Ižd. — Andr. Zaleckas, 

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai —
Kun. K. Urbanavičius,
O. Nevuliutė ir 
J. Bakšys.

Literatiška Komisija —
P. Gudas, 
F. Virakas,
Kun. F. Kemėšis ir 
Kun. K. Urbanavičius.

Revizijos Komisija — 
Kun. Pr. Juškaitis
M. Venis.

Redaktoriai — Pr. Gudas. 
Administrat — A. F. Kneižu

Centralės Valstijos — New 
Yorko mieste vėl pranešama, 
kad yra 100,000 bedarbių, o Al- 
bany vėl 5,000 perviršis su aš
triais industrijos santikiais. 
Buffalo turi 1(XX> perviršį, o 
Rochesteris 1500, Saratoga 
Springs yra apie 300 audėjų 
be darbo. Philadelphijoje y- 
ra 450 su aštriais industrijos 
santikiais. Allentown ir South 
Bethlehem praneša mažą tru
kumą

Šiaurvakaiai — Chicago pra
neša 50,000 perviršių. East 
St. Louįs turi 1500 perviršį, 
savaitę pirmiau buvo 2900. 
Rockforde tiek kiek reikia. 
Detroite 4000 trūksta. Darbi
ninkai įvairių metalo darbų ir 
automobilių įstaigų ‘.Detroite 
dar nedirba, nors Detroito U- 
nited Railroad darbininkai jau 
pradėjo dirbti. Milwaukee e- 
sųs 3500 perviršis. Tiek kiek 
reikia ir geri industrijos san
tikiai esantįs Duluthe, Minne- 
apolisir St. Cloud. Omahoje 
trūksta apie 200 darbininkų ir 
pranešamas aiškus nepasiten
kinimas darbo sąlygomis.

Centrovakaraa — Akrone 
trūkstą 2000 darbininkų ir in
dustrijos santikiai yra aštrūs. 
Cįncinnati turi 800 perviršį. 
Dayton 200 perviršį ir Youngs- 
town 3000 perviršį, o iš Cleve- 
land praneša,» kad . yra tiek, 
kiek reikia. Iš Indianopolis 
praneša, jog yra tiek kiek rei
kia, o South Bende dar 200 
trūksta. Industrijos santikiai 
geri.

Pietai ir Pietvakariai — Lit- 
tle Rocke trūksta 1000. Tam
pa turi 1100 perdaug, o Pen- 
sacola turi 400 perdaug. In
dustrijos santikiai yra geri. 
Louisville turi 1300 perdaug ir 
aštrius industrijos santikius. 
Belotgh ir Wilmington (N. C.) 
praneša, kad turi tiek kiek 
reikia, o Charlotte 100 pervir
šį. Kaip Oklahoma City, taip 
ir Tulsa praneša, kad turi tiek 
kiek reikia, su aštriais indus
trijos santikiais. Charleston 
(S. C.) trūksta 300, o Colum- 
bia 1000. Chattanooga yra 800 
perdaug, o Memplūse 900 trū-

turi savo pradžią nuo susikimšimo nesuvirškintų medžiagų 
viduriuose. Tos medžiagos rūgsta ir pasidaro nuodingos.

Ksra, — įnausinj- 
geri. Dalias pran<

s santikiai 
---------------r---------a yra tiek, 

kiek reikia, o Houstone trūk
sta 400. Richmonde 1000 per
daug.

Pacifiko Pakrantės — Oak- 
lande 200 perdaug, o San Fran- 
cisco 500 darbininkų perdaug. 
Industrijos santikiai geri.Port- 
land, (Oregon) praneša 600 
perviršį. Kaiknrie telegrafis
tai Oaklande ir San Francisco 
streikuoja ir trūksta darbinin
kų prie laivų dirbimo, be to 
darbo santikiai esantįs geri.

TIKIETAS Į NEW YORK 
IŠ BOSTON

$4.40
ANT COLONIAL LINE
Lithuanian Sales Corpn. . 

244 Broadway, So. Boston.

MŪSŲ 14 PUNKTŲ.
Laikraštininkai kiekvienų 

dienų rašo apie visiems žino
mus “14 punktų.” Ar tu ži
nai mūsų 14 punktų? Čionais 
jie yra: 1. Triners American 
Elixir of Bitter Wine išvalo vi
durius ir laiko juos išvalytus. 
2. Jis pagerina apetitų. .3. Jis 
padeda grumuliuoti. 4. Jis su
tvirtina jūsų nervus. 5. Jis 
yra greita pagelba visose vi
durių ligose, kaip užsikimši
me žarnų, galvos skaudėjimo, 
nerviškumo ir tt. 6. Jis su
stabdo kitas vidurių ligas. 7. 
Jis dirba be jokio skaudėjimo. 
8. Jis yra labai geras. 9? Jis 
nepriduoda skausmo nei jo
kiems viduriams. 10. Jo kai
na yra labai žema nors visi ki
ti dalykai pakilo. 11. Daly
kai iš kurių dirbamas yra vie
ni iš geriausių. 12. Triners 
American Elixir of Bitter Wi- 
ne yra žinomas geriausias vais
tas per 20 metus. 13. Jis nėra 
draudžiamas valdžios nors 
blaivybės įstatymai įeina į ga
lę; 14. Turėti jį namuose reiš
kia prirengimų. Šį vaistų ga
lima gauti visose vaistinyčiose. 
Joseph Triner Companv, 1313- 
-43 So. Ashland Avė., Chicago, 
III. (Apgarsinimas.

1

apvalo vidurius nuo visokių nuodin
gų medžiagų i rkartu valo kraują, sustiprina vidurius ir vir
škinimo organus.

Partola reguliuoja jaknas, paakstina normalį sveiką vir
škinimų, prašalina galvos skaudėjimą, spuogus ir sugrąžina 
apetitų.

Nepriimk pamėgdžiojimų ir falšių.
Reikalauk tikros Partolos.
Dėžutė kainuoja $1.00. šešios dėžutės $5.00 pirmos kle- 

sos APTIEKOJ PARTOSA, 160 — 2-nd Avė., Dept L. 3, 

New York City. (150)

ŠVIEČIA TAMSOJE.
Šis kryžius puikus ir stebė

tinos dailės darbas. Figūra 
Išganvtojaus yra nulieta iš ne
sudaužomos medžiagos, gražiai 
išdirbta, panaši į marmurą. 
Kryžius, prie kurio figūra pri
kalta yra padarytas iš dailiai 
išdirbto medžio, tamsiai juo
dos spalvos. Kryžius 15 colių 
augščio.

Stebėtinai ir slaptai padary
tos spalvos figūra, kuri sutrau
kia į savę saulės spindulius 
dienos laike, o nakties laike 
tuos pačius spindulius išduoda 
atgal aiškia šviesa. Iš pradžios 
mėlyna, bet vėliaus persimai- 
drejf ‘ūiosreąs t BAŽaoĮud ou

sniegas šviesų ir parodo stebėtinai aiškiai Kristų ant Kryžiaus. 
Juo tamsesnis kambarys tuo aiškiau bus matyti. Ir ta švie
sa neišsibaigia.

Mes tokių pat kryžių pasiuntėme kunigams, mokykloms ir 
vienuolynams ir visi nuoširdžiai juos giria ir pataria visiems 
ji igyti-

Kaina jų: $1.50, $2.00, $3.00 ir $4.00. Mes patys visas per
siuntimo lėšas apmokame.

Jei gavęs kryžių nebūsite užganėdinti ir jis nebus toks 
kaip mes čionai aprašome, pinigai jums bus sugrųžinti.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Rengkites prie
Lietuvių Darbininkų Sąjungos
i

Naujosios Anglijos Apskričio

IŠVAŽIAVIMO
Kuris bus

Rugpiučio-August 10 d., 1919 m

Prie Welch’s Pond,
LAWRENCE, MASS.

Toje pačioje vietoje, kur bus L Vyčių Išvažiavimas, šis išvažiavimas, bus vienas ii didžiausių ir iškilmingiausių, nes jame dalyvaus visi A* 
menkos lietuvių veikėjai. Be to dalyvaus apielinkių chorai, solistai ir tt. Jame bus gera proga dalyvauti visų organizacijų seimo delegatams. Pel
nas nuo to išvažiavimo eis Lietuvių PM-hminkų Sąjungai.

» r RENGIMO KOMISIJA.



dės akade-

VISI.

per pat vi-

Taip-gi aukas paskubėkim 
Kiek tik galim visi dėkim. 
Mūsų priedermė šventa 
Kad pakelti Lietuva

Gailestingas
Stokim, broliai, mes į eilę 
Sugiedokim giesmę dailių. 
Tegul girdi mus aiškiai, 
Kad dar gyvi lietuviai.

Mes prieš lenkus protestuokim 
Ir burliokus laukan šluokim. 
Taip-gi žiaurūs vokiečiai 
Mūs tėvynėj ne svečiai.

— Baisusis badas mus kan
kina, smaugia!.. Iš bado žū- 
namel..

— Badas, lyg angis čiulpia 
mūsų kraujų... Neturime nei 
duonos trupinėlio...

— Duonos, dupnos mums 
duokite!.. Vai, žmones, turė
kite pasigailėjimų... Badas,
lyg angis, iščiulpia iš mūsų 
paskutinį kraujo lašų; mūsų 
kūno dalys džiūsta, lyg šakos 
medžių, kuriems šaknįs tapo 
pakirstos.

Taip tai vienų metų Ispani
joje, kur baisusis badas buvo 
įsigalėjęs, žmonės žuvo iš ba
do baisiuose skausmuose ir 
maldavo duonos trupinėlio, lyg 
kas-žin kokios karališkos do
vanos. ..

O badas slinko per visų vieš
patijų, kad ir neturėdamas 
mirties dalgio rankoje, vienok 
gi užmušinėjo tūkstančius; kad 
ir neturėjo apginkluotų karei
vių Ispanijos naikinimui, vie
nok gi žmonės krito ties jo ko
jomis.

Nelemtasis to bado siauti
mas!
JTo gi bado laikotarpiu, vie

nas vaikas, beeidinėdamas Į 
mokslainę, kas dienų sustoda
vo, užsimintijęs ir nuliūdęs, 
nes kiekvienų dienų, matyda
vo lavonus, paliegusius gatvė
se ir kiekvienų dienų girdėjo 
dejavimus ir meldimus: “duo
nos, duonos”...

Dalinosi savo duonos rieke
le, bet netrukus ir tos pačios 
duonos vis mažiaus gaudavo. 
Atidavinėjo net kiekvienų ska
tikų, kokį tik turėdavo, idant 
prigelbėjus badaujantiems, bet 
netrukus ir skatiko pritrūko.

— Baisusis badas mus bai
gia!.; Iš bado mirštame!.. 
Pasigailėjimo!.. Duonos mums 
duokite!.-

— Badas, lyg ugnis degina 
mūsų vidurius; badas suretė- 
žino mūsų vidurius... . Duonos 
mums duokite; valgyti nori
me!..

Mažasis gi vaikas, vardu 
Donaįttįnkas, girdžia tuos mal- 
davimųs ir tuos

Kaujas broliai kiek tik gali, 
Kad apginti savo šalį. 
Ir mes turim nemiegot, 
Į jų eiles greitai'stot.

Tegul barniai dabar nyksta 
Vien vienybė tarp mūs dygsta, 
Juk tėvynė lietuvių 
Ne pavienių, bet visų.

U. Gudienė.

dejavimus ir 
iš jo anta-

- duoti!.. Nie
ko ftųtraRtr, Aš gi taip-pat 
esu alkanas.

Bet gi nugiužino pas vertel
gų ir perdavė savo knygas ir 
už gautuosius pinigus nupirko 
duonos dėl badaujančių.

Tokių tai širdį turėjo Domi
ninkas, mokinys Valencijos 
pilyje, Ispanijoje.

Žmonės gi aplinkui prasi
tardavo:

— Tasai gailestingas vaikas 
pataps kada nors didžiu žmo
nijai geradariu, nes vien tik
tai tetrokšta gerų daryti ki
tiems ! ' .

Laikas gi greitai bėgo, o Do
mininkas patapo kunigu, vė
liaus davė pradžių garsiam 
Dominikonų Ordenui ir jis į- 
vedė šventųjį rožančių, kaipo 
maldas, tikintiemsiems.

Tūlas vienuolis, mokslinin
kas, vienų sykį girdėdamas 
Domininkų, sakant pamokslų 
ir, kad jo vaizduose ir išmin
tinguose prilyginimuose, ku
riuose glūdėjo didžios išmin
ties gilybių aiškumas ir, kad 
klausytojus užžavi ir inkvepia, 
tad-gi jo užklausė:

Iš kokių gi knygų ir žinijos 
šaltinių sėmei mokslų, kad taip 
reiškiai ir išmintingai gali 
žmonėms papasakoti apie gi
lias paslaptis?

Domininkas gi atsakė:
— Iš knygų meilės dėl Die

vo ir žmonių mokinausi, nes tai 
išmokina viskų.

1333 m. Domininkas likosi 
apgarsintas šventuoju, nūn-gi 
visas katalikiškas pasaulis jį 
gerbia, kaipo didį šventųjį.

A. Matutis.

e-r *

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Namo Fondan. /

Ubagų Akademija

Juliukas, jų sūnus apie 20 m.

KOMEDLJĖLĖ

VIENAME VEIKSME

Stiaugusiems ir vaikams lošti.

Parašė SEIRIJŲ JUOZUKAS.
VEIKIANTI ASMENYS:

1 — Jonas Krokis, senis apie 70 m.
2 — Magdė, jo žmona, apie 60 m.
3 OI ’
4 — Vincukas, Juliuko draugas apie 20 m.
5 — 5 poros ubagų—spangį, šlubi, kuproti;

visokio "amžiaus.
Scena perstata: kaimiečio Kurkio grinčių 

— viduryje stalas, prie jo kelios kėdės, prie sie
nos iš kairės pusės virtuvė, prie kitos sienos po 
dešinei durys. Stačiai nuo publikos ir-gi du
rys. Ant sienų matyt paveikslai šventųjų. — 
Galima pastatyti nedidelę spintų arba indaujų. 
Ant indaujos paprastas laikrodis.

Prie stalo ant kėdžių sėdi iš,kairės nuo pub
likos senis Kurkis — iš dešinės nuo publikos 
senė Kurkienė — mezga mezginį. Kurkis, lai
kydamas pypkę, krauna į jų tabokų.

SCENA I.
Veiksmas 1.

KURKIS. Matai Magdute! aš ne vien kart tau 
sakiau, kad sūnus mūs tai visame ski
riasi nuo kitų vaikų. Ir bus ans ki- 
tokis nei kitų vaikai.

KURKIENE. Taip, taip, Joneli — aš tų ge
rai atmenu. Apie anų jau taip prana
šavai tada, kada, pirmų sykį anų pa

matei dar bobutės rankose, kuri mums 
anų atnešė.

KURKIS. Ar atmeni, Magdute, ans dar vys
tykluose buvo, o jau šposus krėtė. Vos 
tik anų paliuosuodavai iš vy stiklų, ar 
atmeni kaip aukštai kojas kilojo? — 
Raitėsi, spardėsi ir kažin kų kalbė
jo. _

KURKIENE. Jonuti, viskų atmenu! bet tu pa
miršai kaip ans dar nuo pirmos dienos 
visai kitoniškai nei kiti vaikai akelėms 
mirkčiojo. Tai mirkt viena, tai mirkt 
kita akia, o paskui kaip riktels, kaip 
pradės bliauti, tai manytum, kad tai 
lyg žydų rabinas gieda!..

KURKIS. Tai-gi, tai-gi, neilgai ir laukti rei
kėjo ant jo atsižymėjimo visame.

KURKIENĖ. Daug smagumų, bet daug ir ne
smagumų iš jo pasielgimo datyrėme.

(Aniems bekalbant, ineina Vincu
kas, linksmas ir smagus gražiai apsi
rengęs.)

VINCUKAS. Tegul bus pagarbintas J. Kris
tus.

K URKI AI. Per amžių amžius Amen.
VINCUKAS. Tai turbūt tamistos nei nežinote 

kokį naujų užmanymų tur mūsų Juliu
kas? Tik kų su juomi bažnytkiemvj 
mačiausi. Renka jisai ten tikrus ir ne
tikrus ubagus ir ubages, na ir mano į- 
steigti trumpu laiku tikrų ubagų aka
demijų. Jau keletu turi surinkęs. Sa
kė jeigu surinks kokį desėtkų, tai juos 
atves į šitų grinčių ir pradės mokslų 
varyti.

(Kurkiai su atvda klauso — Vincu
kui pabaigus kalbėti, atsiliepia Kur
kis.)

KURKIS. Ka! ka! ka! ka! — Nagi ištikrųjų! 
— Kas tam mūs Juliukui į galvų ir ne
ateina!.. Ka!-ka!-ka-ka! — Nugi to
kios akademijos tai da ir pasaulyj ne
buvo — girdėjau apie visokias akade
mijas: šiaučių, kriaučių, barzdaskučių, 
virėjų, vagių, o net ir meškų smargo- 
nijoje, bet apie ubagų akademijų, tai 
da niekam ir į galvų nebatėjo!

KURKIENĖ. Tai jau tai! Ko jau taip stebie 
si? Ar tai da nepažįsti Juliuko. Na
gi pas anųjį šposų, kiek pas žydų gal
voje parkų! (Kreipiasi tų pasakius pas 
Vincuku ir sako) — Tai-gi, tai-gi

••V? X?
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jauni, seni ir

Vincuk
mijų ubagams. — Tai kas tai do vie
na ta akademija? Kas pe* sutvėrimas 
iš josios?

VINCUKAS. Tetute! .Akademija tai ne joks 
sutvėrimas. Akademija tai yra didelis 
namas, kuriame mokinama visokių 
augštų mokslų. Tas žodis akademija, 
taip žmonėms patinka, kad anų kiek
vienas amatnįkas prie savo amato no
rėtų pritaikinti, kad tik augščiau nei 
kiti pasirodyt ir daugiau mokėt nei ki
ti.

KURKIENĖ. Ačiū Vincuti! — Suprantu, bet 
kam reik ubagams akademijos ir kų jie 
nor per akademijų pelnyti

VINCUKAS. Tai jau tamista! Jūs supranta
te kų ubagas nor pelnyti. — Nori lai
ke atlaidų kodaugiausia surinkti, ar 
tai į krepšį, ar tai į tarbų, o paskui 
pasibaigus atlaidams, sustojus kur pa- 
keliuj, girioje, ar kur karčiamoj, taip 
kaip ir kiti pasilinksminti, paūžti.

KURKIS. Taip, taip, — paūžti! — Ūžti, tai 
jau anie moka ir be akademijos. — Tai 
ko-gi juos mokins Juliukas savo akade
mijoj?

VINCUKAS. 'Juliukas anuos ne ūžt mokins, tik 
užves 1) tarpe jų tvarkų, 2) pamokins 
giesmių, ar ubagiškų dainų, 3) pamo
kins kaip reik prašyti, kad išprašyti 
nuo žmonių aukų. — Pamokins kaip 
nuduoti tikrų ubagų. 4) Kaip laimint 
tuos, kurie neduos išmaldos ir kitų nau
dingų pasaulio mokslų.

(Už durių girdisi balsas: — “Vi

si! visi eikit čion — eikite!” Tai Ju- 
liuko balsas, kurs taip šaukia paskui 
save eiti į grinčių ubagus. Kurkis, Kur- 
kienė ir Vincukas atsisuka į tų pusę, iš 
kur ateina balsai. Kairėje nuo publi
kos žiūri į langų ir į duris — Julius 
ubagiškai apsirengęs — eina pirmas — 
su 2-m tarbom iš abiejų šonų, nešda
mas ilgų botagų ir lazdų — paskui anų 
seka apie 10 ubagų visokiu būdu juo
kingai ubagiškai apsirengusių; ubagai 
ir ubagės — ubagų moters; su kepurė
mis, be kepurių, su vyžom, be vyžų su 
pantapliais, su lazdomis, su kriukiais 
šlubi, kreivi, kuproti; 
tt. Visi su tarbomis.)

JULIUS (ineidamas į vidų). Tegul bus pagar- 
« bintas!
KURKIS, KURKIENĖ ir VINCAS. Per am

žių amžius!
JULIUS. Nenusigąskite tėveliai! Atsivedū 

čion vargdienėlių būrį. Surinkau juos 
tyčia. Noriu sutvarkyti, pamokyti. 
Gal vargšai pralobs, pasilavinę biskį 
ubagiškame amate. — Bus lengviau 
aniems.

KURKIS. Juliuk, Juliuk! Kas tau į galvų a- 
tėjo — jog ubagystė tai ne amatas!

JULIUKAS. Tėveli! — Tikrų ubagų nedaug. 
Visi kiti tai ubagai iš amato.

KURK lENE, Tai kas iš tokio amato? Ko jis 
vertas?

JULIUKAS. Mama! — Sakot ubagų amatas 
niekam nevertas! Tai mama turbūt 
nedaug apie ubagus girdėjote. — Ogi 
viens ubagas Vilniuje surinko savo 
dukterį dalies 20 tūkstančių.

VISI UBAGAI. Taip, taip, mamyte, surinko, 
surinko. Tai geras amatas — tik reik 
jo mokytis.

JULIUKAS. Jeigu pasisekė vienam, kitam, 
tai delko-gi ir daug tokių negalėtų bū
ti, kuriems tas amatas pasisektų? Del- 
togi aš manau nuo šiandie pradedant 
anuos gerokai pamokinti. — Meldžiu 
draugai ir draugės atitraukti iš vidaus 
tų stalų ir kėdės štai čia. (Rodo į deši
nę kambario pusę. Keli iš jų, padėję 
lazdas ant stalo, perneša stalų į nuro
dytų vietų, o kiti tų patį daro su ke- 
dėms.).

JULIUKAS. Jeigu tėvukas, mamytė ir drau
gas Vincukas norėtumėte būti ant pir
mos lekcijos, tai meldžiu sėsti čion prie 
stalo ir tėmyti, nes aš tuoj pradedu 

mokslų.
KURKIENĖ. Tai kų jau mes čion sėdėsime. 

Ubagais nenorėtume jau būti, tai-gi ir 
jų amato mums mokytis neverta. Jo
nai! Vincai! mes geriau išeikime į dar
žų burokus ir morkas ravėti.

(Kurkis, Kurkienė ir Vincas išei
na. Lieka Julius su ubagais.).

JULIUS. (Išėjus motinai, tėvui ir Vincui). Tai 
ir geriau, kad namiškiai išėjo, — da
bar būsiva liuosesni. Kėdžių neturiu 
užtektinai, o galop ubagams kėdės ir 
nereikalingos. Sėskite kur kas stovi
te!

• (Visi sėda ant scenos grindų. Sto
vi tik Julius.)

JULIUS. Ei! Taip negerai. 'Perdaug jūs pa
tys ir jūs kojos susimaišę, — turiu jus 
išmokyti tvarkos. Stokite visi! — 
Stokite visi eilėn!

(Visi stoja.)
Diedai jr bobos viduje stovinti, lai sto^ 
vi ant vietos. Dešinys ir kairys galas 
— pasitraukite po biskį pirmyn ir pa
darykite pusę rato. ;

(Ubagai pradeda lenktis, bet ne ty
riai ir maišosi.)

• X.. / , V ,

Negeri

(Visi eina atgal — ir tiesiai susto
ja.)
Tų patį puslankį padarykite da kartų, 
tik jau gerai.

(Vieni šlubuodami kiti ant kriukių 
eina ir gražiai sustoja į puslankį). 
Gerai! dabar sėškte kur kas stovite — 
tik išlengvo, kad senukų kaulai nesu
byrėtų!

(Visi išlengvo sėda).
Ar žinot delko jus taip mokinu sėsti 
tvarkoje?

KELI UBAGAI. . Nežinome. Ne!
JULIUS. Dėlto matote aš jus taip mokinu sės

ti, kad jūs mokėtumet kaip prie baž
nyčios durių sėsti. Kada nueisite prie 
bažnyčios, tai tie, kurie dabar vidu
je sėdi, turės persiskirti 
dų bus kelias į bažnyčios duris. Tai 
reik žmonėms duot kelių ineit Į bažny
čių. Ar suprantate?

DAU GBALSŲ. Suprantame!
JULIUS. Ar visi gerai supratote viskų?
DIEDAS (iš vidurio rato). Aš ne viskų supran

tu.
JULIUS. Ko tu drauge da nesupranti.

DIEDAS (vidurinis). Aš nesuprantu da vis
ko. Aš čion tai sėdžiu prie savo bobos 
— o kaip lygiai skirsimės, tai jau aš 
toli būsiu nuo savosios, o iš kitos pusės 
kokis kitas diedas prie anos sėdės — 
nes tarpe mudviejų bus durys...

JULIUS. Nesibijok! 'Tas niekis! O-gi bažny
čioje pas lietuvius ir-gi vyrai atski
rai sėdi ar stovi nuo moterių. — Nes 
matote laįke maldos, ko toliaus nuo bo
bos, to arčiau prie, Dievo. Ar visi tų su
pratote?

Visi, visi supratome!VISI.

JULIUS. Paantrinkite tų patį visi balsai.
VISI. Laike maldos ko toliau vyras nuo bo

bos to arčiau prie Dievo.
J ULIUS. Gerai, gerai!—Matau, kad supran

tate tų pirmųjį nurodymų ir pamokini
mų. Dabar da kelis žodžius apie tai 
kokių tikras gerai išlavintas ubagas tu
ri turėti išvaizdų — klausykite: a) — 
Tikras ubagas turbūti apdriskęs, nors 
ir turėtų maišų aukso, tai jo paviršu
tinis rūbas tur būt lopas ant lopo, o 
ant to lopo da lopas ir lope skylė. 
(Klausia) Ar visi tų girdėjote ir supra
tote.

UBAGAT (visi). Visi tų gerai supratom. 
JULIUS. Paantrinkite tų balsiai visi.
VISI (atkartoja). Tikras ubagas tur būt ap

driskęs, nors ir turėtų aukso maišų, tai 
jo paviršutinis rūbas tur būt lopas ant 

" rapo o ant to lopo da lopas, ir tame lo
pe skylė!

JULIUS. Gerai — to niekados nepamirškite ir 
to visi laikykitės. — Kas link batų — 
tai geriaus vasarų anų visai nenešiot. 
Kas link marškinių, tai anų nereik už
segti ir prie kaklo nereikia visai guzi- 
ko. Jei tai ne žiema. Kelinės ir-gi tur 
būt apdriskę. Suprantate!

VIENAS DIEDAS. Ar visi suprantame? Ne 
visi. Tamista pasakėte guziko nerei
kia, tai kaip-gi kelinės laikysis? Pa
vojinga! — Užmirši o anos šmukšt že
myn. Kaip tada bus!?

JULIUS. Tai tada bus tas, kas ir yra. — 
Nieko naujo... bet aš nesakau, kad ne
reik guziko prie kelinių, bet prie marš
kinių kalnieriaus. Ar supratote? 

Supratome.VISI.
JULIUS. Na tai kas link rūbų jau žinote. Da

bar tėmykite kas link kūno. Šventas 
Jonas sako: “Tėmykite, kad visos

s kumpios.” Tai-gi tas ir pne mūs 
ubagų galima pritaikinti. Jūs, kurie 
turite tiesias kojas, anas kiek galima 
kreipkite, kurie pečius be kuprų turi
te, padėkite kų, kad būtų kuprotos.. - 
Ar suprantate?

Tai kur čia nesuprasi. Mes beveik vr- 
si tų ir padarėme.

VIENAS. Taip mes visi čion ant tiek sveiki 
esame ir tvirti, kad galėtume velniui 
ragus laužyti — o Tamista profesoriau 

___ matomai to ir nepatėmijote!?
JULIUS. Taip. Jūs ant to gudrūs, tai-gi jums 

apie tai daugiau jau nei nekalbėsiu. 
Ar mokate daug atlaidinių, jomarkiniųy , 
uždūšinių ir kitų visokių giesmių? 

VISI. Mokame po keletu!

JULIUS. Tai ir gerai. Lai kas užgieda, o ai 
paklausysiu ar jūs gerai burnų palei
džiate. Kuris iš jūs norite uždainuoti 
pirmas

PIRMAS (diedas ir boba nuo kairės pusės). Aš 
bandysiu. Nepergeriausį turiu balsų, 
bet ką-gi darysi. (Per nosį) Bobut pri
tark ma (kreipias prie savo bobos).

Buvo žmogus bagotas 
Auksuotas sidabruotas, 

Brangus rūbus dėvėjo 
Ir puikybę turėjo!..

J ULIUS. Nieko sau balselis. Dabar jūs, drau
ge, padainuokite. (Nurodo ant kurio 
nori).

ANTRAS (diedas ir boba. 
Žiūriu pro langų — 
Vanags vištų neša; 
Tūpdams ant medžio, 
Vargšei plunksnas peša.
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Taip ir su žmogaus,
Manau, dūšia būna 
Kada į nagus 
Velniškus pakliūna.

JULIUKS. Ir tu drauge, su bobute traukia
te neblogai. Užgirsime kų moka kiti.

TRECIAS diedas ir boba.
Šventas Maušiau su pyragais, 
Ardams žemę su noragais, 

. Pelno matyt neturėjai, 
Kad kept pyragus pradėjai!

Laimink mūsų artojėliams,
Lamink ir gaspadinėlėms,
Duok jiems proto visų purų, 
Kad pyragų duot mums pūdų.

(Trečias ubagas kartoja dvi pas
kutines eilutes — o Juliui tas patiko 
ir liepia visiems sykiu tas eilutes dai- 
inuoti).

JULIUS. Gerai, labai gerai. Kas daugiau 
padainuos?

KETVIRTAS diedas su boba.
Nešk šen, broli, duonos šmotų, 
Tai gausi mergų kuprotų;
Nešk šen, broli, sviesto puodų,
Tai bus jau balta, ne juoda;
Nešk čion lašinių daugiausia, 
Gausi merginų gražiausių.

(Kalba paskui nedainuodamas, iš
tiesdamas rankų):
Gaspadorėliai, gaspadinėlės, neapleis
kite vargšo ubagėlio1...

PENKTAS diedas su boba:
Sėdėj diedas ant klojimo, 
Pynė vyžas ir dabino.
Vai jūs gražieji vyželiai
Tiktumėte ir mergelei.
Kad svietas tyžas pažintų, 
Tai jau batų negamintų.
Kad svietas vyžas dėvėtų, 
Niekam kojų neskaudėtų.
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PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant 

Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvė- 
Ji pasiryžus tuoj atstatyti: ' ,

1) PRAMONĘ, ,2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Bankų 1,000,000 markių ir užperka 

laivus dėl Lietuvos valstijos.
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstaty-

$1,000,000. 
šių.

mui.
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
1) avalų (shoe) fabrikų, 2) chemiškų dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; 

steigia: 1) Keleivių Namų ir 2) Bankų New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos 
Siuvėjų Bendrovę ir. tt.'

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir užtvirti
na paliudija visokius notarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo 
aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie turės galę čia, ir Euro
poje.

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo dau
giau bus kapitalo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. 
L. A. Bendrovės šėrai po $10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pi
nigus išmokama nemažiau 4 nuoš.

Investinimo saugumas tikriausia, pelnas neapribuotas.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu: ' -

Lithuanian Development Corporation
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.
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DARBININKAS
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DARBININKAS

LIETUVOS ŽEMES BANKAS

LIETUVOS

Tie Rubliai bus deponuoti Lietuvos

palaukite da!

f gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika- 
i nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 
ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs

Prašalink nesmagumus.
Visi rašo laiškus, bet ne visi teisingai parašo savo adresą 

arba ne visi gali išskaityti. . Neaiškiai arba klaidingai užadre- 
suotas laiškas nepasiekęs vietos grįžta arba žūna.

Laiškai i Lietuvą jau priimami ir kiekvienas iš mūsų sku- 
binsis rašyti ir taip-pat lauks kogreičiausio atsakymo, bet jei
gu laiškas iš Lietuvos bus užadresuotas klaidingai, tai praeis 
daug laiko iki gausi arba gali ir visiškai negauti.

Tą viską prašalink, gauk visus siunčiamus laiškus iš Lie
tuvos.

Mes pagelbėsime, jeigu tik Tamista to norėsi.
Atsispauzdink konvertų, kuriuos galėtum sykiu su laišku 

pasiųsti į Lietuvą.
Mes atspauzdiname tokius konvertus greit ir pigiai. 
Konvertų forma maždaug tokia:

Nuo .......................................................

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių-
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite.
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

(LITHUANIAN LAND ASSOCIATION)
30 Fifth Avė., New York, N. Y

LIETUVOS ŽEMES BANKAS
(LITHUANIAN LAND ASSOCIATION)

320 Fifth Avė.. New York N. Y.

EINA UTAHNINKAIS. KCTVCRGAI* IR SUBATOMI*.

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“BABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

I LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE
PINIGUS nt LAIŠKUS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME-
Pinigus siunčiame,} Kątrną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 

■Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Kaulius ir 
Grodną.

Kviečiamas susijungti su

PREKYBOS IR PRAMONES BANKU
Šis paskelbimas paimtas is Lietuvoje einančių laikraščių.

(Paskui kalba, ištiesęs ranką) : 
Gaspadorėliai, gaspadinėlės, 
Neapleiskite vargdienėlio.

JULIUS. Gerai. Tai reiškia, kad visi jau dai
navote. Čion tėmykite, pabaigus giės- 
mę, reik prašyti ilgai ir gražiai. Reik 
prižadėt melstis už sveikatą gyvulių, 
gaspadorių, gaspadinių ir gaspadinai- 
čių. Kas daugiau rėkia, tai geriau. Ar 
suprantate!

VISI. Suprantame. Tai ir gerai.
J t) LIŪS. O ar mokate ir ar bent girdėjote dai

ną apie grybus!
VISI tyli.
JULIUS. Tai net negirdėjote!
VISI. Negirdėjome!

JULIUS. Tai gaila! Klausykite o kas tur ge
rą balsą ir ausį, tai ir pritarkite. Bus 
man lengviau dainuoti. (Nosiniu bal
su). »

; Vai grybai, grybai,
Jūs patieka mano, 
Kas jūs nevalgo 
Nieko neišmano.

Deltogi bobos
Ir jaunos mergelės, 
Eikit grybauti 
Tarp žabos girelės.

Išėjo pulkas 
Senelių grybauti, 
Bet baravykus 
Negali išrauti.

Jaunos pamatė, 
Rauti joms padėjo 
Ir daug baravykų 
In krepšius sudėjo.

JULIUS. Na gerai, draugužiai, turite tą gies
mę bei dainą gerai išsimokyti. Artina
si Dutnavoje atlaidai, tai išsimokinę 
galėsite ten naudoti. Ant atlaidų ten 
eikite visi; pamatysime kaip jums ten 
pasiseks. Po atlaidų susrinkite visi 
giraitėje prie Sagavo ežero. Puiki vie
ta — tai ten galėsime parengt balių, 
gražią puotą. Biskį paūšime.

PIRMOS poros diedai. Taip, taip. (Džiaugs
mingai). Paūšime. Bene tai tik ponai 
gal ūžt!

ANTROS poros diedas. Gerai, diraktoriau, 
bet mes da nežinome kur tas Sagavo e- 
žeras ir kaip aną atrasti!

JULIUS. Suvalkų rėdyboj, Seinų paviete yra 
miestelis Seirijai, apie 4 mylias nuo 
Seinų — septynioliktame šimtmetyje 
tas miestas turėjo apie 10 tūkstančių 
gyventojų, turėjo visokias audeklų 
dirbimui dirbtuves — ir sykiu su 3-mi 
palivarkais ir 22-m kaimais prigulėjo 
kunigaikščiui Boguslovui Radzivilui 

' 1654 metuose ten tapo pastatyta mūri
nė bažnyčia, kurioje laike didžiosios 
karės klebonavo labai gerbiamas ir vi
sų mylimas kun. Antanas Katilius, 
kurs baisiai neapkentė vokiečių. Už- 
tad aną vokiečiai bemenka ko nesušau- 
dė.

TREČIOS poros diedas. Girdėjau apie jį daug 
Buvo ans labai mielaširdingas ubą 
gams„ pinigus saujomis dalino.

KETVIRTOS poros boba. O, tai gerai žinoti

...................................................... kaimo
......................................................krasos
__ ;...................................... apskričio 
_______________  rėdybos

MR. JONAS B. RIDIKAS,
52 B0WEN STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
U. S. A.

Mes atspauzdiname 100 konvertų už $1.50
200 ” ” $1.75
500 ” ” $2.50

Be to “Darbininko” Knygyne galima gauti laiškams ra
šyti popiero linijuoto ir be linijų ir užsisakant sykiu atspauz- 
dintus konvertus, parduosime pigiai.

100 lakštų popiero,
100 konvertų ir
100 atspauzdintų konvertų už $2.25. 
Užsakymus siųsdami adresuokite:

“Darbininkas”
244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

MMMMMNHMMHMMMMNMMMMMMNMMMM
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 

BANKAS.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

“DARBININKĄ”

KAUNO SKYRIAUS 
BALANSAS

Balandžio mėn. 1 dienai 1919 m "
AKTYVAS. . PASYVAS.



Vietinės žinios.
I

Pėtpyčioj (Neprigulmybės 
Dienoj) “Darbininko” ofisas 
ir Knygynas bus uždarytas vi
są dieną.

Pėtnyčios rytą So. Bostonan 
atvyks Pr. Šivickis iš New 
Yorko ir kartu su So. Bosto
niečiais važiuos į vyčių neišpa- 
sakvtąjį pikniką.

PROTOKOLAS.
LDS. Naujos Anglijos Apsk. 

Komisijos buvo susirinkimas 
22 birželio š. m. 1 vai. po pie 
tų bažnytinėj salėj So. Bosto
ne. Susirinkimą atidarė N. A. 
A. K. pirm. Antąnas Kneižis. 
Susirinkimas šaukiamas buvo 
tikslu, sutvarkyti išvažiavimą 
LDS. Naujos Angį. Apskričio 
10 d. rugpjūčio Lawrence, 
Mass., Welch’s Pond.

Visų pirma nutarta tikietų 
ineiga 25c.

Pikniko indomybės bus pora 
kanarkų ir gėlėms taurė. 
Tam tikslui paskirta iš kasos 
$25.00.

Viską supirkti palikta atlik
ti Presos Komitetui.

Daržas atsidarys 12 vai. Pro
gramas prasidės 1 vai. po pie
tų.

Nutarta, kad tikietai būtų 
atspauzdinti prieš 4 d. liepos 
ir išsiuntinėti po kuopas. Tas 
darbas pavesta’ presos komisi
jai. Ir presos komisija inga- 
liota paskirti vpatą, kuri iš
siuntinėtų tikietus ir sugrąžin
tų pinigus N. A. A. kasieriui. 
Stovinčioji krasos komisija — 
J. Glineckis, LDS. 1 kp. So. 
Boston; p-lė J. Kriviutė ir L. 
Cebatoriutė, LDS. 70 kp. Law- 
rence, Mass.; J. V. Jakas, LDS. 
8 kp. Cambridge, Mass; J. Ka
šėta iš Norwood, Mass.

Ratus sutvarkyti palikta vie
tiniams.

Išgarsinti 4 d. liepos Vyčių 
piknike. Tą apsiėmė atlikti A. 
J. Valantiejus ir Antanas 
Kneižis.

• Prie išvažiavimo Užkvieti
nių Komisijos — p-lė Marcelė 
Žukauskaitė, p-ni Ona Jankie- 
nė ir Zig. Klapatauskas iš 1-os 
kp. So. Boston, Mass.

Užkvietimų, atletikos ir žais
lų komisija — Zuzana Žukaus
kaitė, p-lė L. Čebatoriutė, V. 
Širka ir V. V. Stankus.

Dailės Komisija — J. Glinec- 
kis, S. Kudarauskas ir p-lė J. 
Kriviutė. ■ " 1 ’ '' *

• Išgarsinti plakatais palikta 
Presos Komisijai ir valdybai.

Tvarkos prižiūrėtojai — p-lė 
Ona Bugailaitė, LDS. 65 kp. 
Nashua, N. H.; J. Kalėda ir J. 
Umpa, LDS. 70 kp. iš Lawren- 
ce, Mass.

Nutarta kviesti draugijas 
pašelpines ir idėjines ir visus 
mūsų rėmėjus. Tas darbas pa
liktas atlikti kuopos vietiniai 
komisijai.

Prie Komisijos pakviestas P. 
Virakas, LDS. Centro pirmi
ninkas ir J. Stankus LDS. 7 kp. 
narys iš Worcester, Mass.

• Nutarta laikyti sekantį susi
rinkimą Lawrence 27 liepos 
1919 1 vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

Šiuomi užsibaigė susirinki
mas 3:30 vai. po pietų.

LDS. N. A. Apskr. Komisijos 
Pirm. — Antanas F. Kneižis 
Rašt. — Z. Klapatauskas.

!

MOKYKLA PRASIDĖJO.
Liepos 1 d. South Boston’ol 

lietuvių vasarinė mokykla pra
sidėjo. Vaikų susirinko apie 
150. Graži pradžia. Mokyk
la bus taip-pat vedama kaip 
pereitais metais, 
ja seminaristas P. Strakaus- 
kas, medicinos studentas J. 
Valantiejus, La Salette kolegi
jos mokinys S. Kneižis, Bronė 
Valentukė, F. Virakas, M. Kar
bauskas ir k. Mokinama pa
gedėliais, utarninkais, ket ver
gais ir pėtnyčiomis.

Gerų pasekmių.

Mokytojau-

AUKOS.
Vasarinei mokyklai prakal

bose birželio 29 d. aukojo: And
riejus Mačiūnas, Mikalina Ja
nuškevičienė, Elzbieta Drauge- 
lienė, Ona Švagždienė, Jonas 
Zaikauskas, Juozas Andriliu- 
nas, Andrius Zaleckas, Jonas 
Kulakauckas, Jonas Petraus
kas ir Vincas Valatka po $1.00. 
Pasižadėjo Barbora Beleckie
nė.

Viso $15.00. *

Moterų Sąjungos 13 kuopos 
pusmetinis susirinkimas Įvyko 
1 d. liepos. Tarp svarbesnių 
nutarimų buvo šie: Vasarinei 
vaikų mokyklai paaukuota $25 
iš iždo ir pilnai patenkintos vi
sos narės iš tos tvarkos, kuri 
bus vedama. Raportas Mote
rų Savaitės išduotas ir pasiro
dė, kad buvo daug ineigų, bet 
ir išlaidos nemažos. Viso' pel
no liko $30. Valdyba dapil- 
dvta šiomis gabiomis narėmis 
— p-lė Ona Leikiutė, pirm.; 
pagelb. A. Čižuvienė.

Rašt. M. B.

E X T R A.
SLRKA. 21 kp. susirinkimai 

bus nedėlioj 6 liepos, tuoj po 
sumos bažnytinėj svetainėj, 
kaip visados.' Turi ateiti visi 
nariai būtinai (ypač visa val
dyba), nes turėsim išsirinkti 
naują raštininką, nes senas iš
važiuoja iš šio miesto ir jau at
sisakė dirbti.

Valdyba.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Mes buvome paskelbę, kad 

maistas Į Lietuvą bus pasiųs
tas apie 5 d. liepos. Dėl tūlų 
netikėtų priežasčių laivo plau
kimas užsitęsė 10 dienų. Vie
na iš tų priežasčių buvo kad 
iki tam tikro laiko užsakymų 
negalėjome tiek gauti kiek A- 
merikos lietuviai privalėtų sa
vo badaujantiems giminėms 
pasiųsti ir negalėjome specija- 
lį laivą samdyti.

Dar turime pranešti, kad 
mes gavę specialį leidimą iš 
valdžios užsakėme 50 skrynių 
daugiau negu mes turėjome už
sakymų. Tie, kurie nesuspė- 
jote prisiųsti savo užsakymus, 
dar turite progą ant pirmuti
nio laivo pasiųsti, nes mes 
Tamstoms galime paskirti vie
ną iŠ tų 50 skrynių, kurių tu
rime pervirš. Pasiskubinkite 
stt užsakymais, nes daugiau 
kaip minėtų 50 ant šio laivo ne
galime patalpinti.

Lithuanian Sales 
Corporation,

244 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.

ATVAŽIAVO.
IVnedėlyje atvažiavo So. 

tonan iš Hartfordo La Sa
ite kolegijos studentas Stepo- 
s Kneižis. Per vasarą moky

tojaus vasarinėj vaikų mokyk
loj ir dirbs prie “Darbinin
ko.”

SUSIRINKIMAS.
Birželio 30 d. pobažnytinėj I 

svetainėj buvo Mokyklos Ko-I 
mitetų susirinkimas. Komite
tai pilnai buvo užganėdinti iš 
kun. K. T rbanavičiaus sutvar
kymo mokyklos ir išrinkimą 
mokytojų.

Kad padengus mokyklos iš
laidas, išrinkta kolektoriai, 
kurie eis per stubas rinkti au
kų. Tikimės, kad nei vienas 
lietuvis neatsisakys ir parems 
puikų pradėtą darbą.

KASIERIUS — Andriejus Zalleekas, 
244 D Street, So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Justinas TuleUda,
130 Bowen St, So. Boston, Maas. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 
Maas. laiko mfineslniua susirinkimus 
kas pirmą nedSldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
198 Hanover St., Boston, Mąss

Į

LINDEN, N. J.
Lietuvis Kontraktorius.
Reikalauju darbininkų kar- 

penterių prie namų budavoji- 
mo. Aš turiu užėmęs daug na
mų pabudavoti ir reikalinga 
daug vyrų. Tai-gi čia kaip tik 
ir proga darbininkams norin
tiems dirbti prie namų budavo- 
jimo. Užmokestis gera, o dir
bam tik 8 vai. į dieną. Tai-gi 
tuojaus meldžiu atsiliepti į ma
ne patys šiuo antrašu laišku:

MR. FRANK GEČYS,
Box 523, Linden, N. J.
Ypatiškai į namus šiuo adre

su: 18-th St., Linden, N. J.

Lietuvių Rakandų
Bendrovė.

SPECIAL VAIKAMS.

Vežimėliai yra su mediniais 
račiukais apsisukanti į abi pu
si. Atsileidžia ir užsidengia ga
las ir viršus. Parduodame už 
cash arba ant išmokesčio.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO., 

268 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

LIETUVOS žEMLAPIS
Dykai

PIRK UŽ $1.00 KNYGŲ GAUSI ŽEMLAPĮ DYKAI.
EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana Tamošaus- 

kaitė (Lakštutė). Knygelė 64 pusi., ant gražios 
popieros. Kevanee, III. Kaina............................

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Para
šė kun. T. Žilinskas. Joje aiškiausia išdėstyta vi
sokių niekšų darbai ir taip-pat nušviečiama Kata
likų Bažnyčos tvarka. Gražiuose apdaruose kai
na ............................. . .  ..........................................

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. Parašė
Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mūsų 
srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. 
Patartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina 

PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ. Tai naujoviškiausia “Dar
bininko” išleista knygelė, kuri tinka ir katali
kams ir socijalistams. Ikišiol d«ar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tik
tų ir katalikams ir socijalistams. Dailiai išleis
ta, ant brangios popieros ir kaštuoja tik.............

SODŽIONIŲ TEOLOGIJA. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
lietuviška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Ka
talikų Teologijos mokslas. Pusi. 285, kaina ... .$1.00 

VAIZDELIAI: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno lai
kraščio pradžia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudo
nas kaklaryšis, 5) Gyvenimo pasaka, 6) Litera
tas. Parašė J. Kmitas. Puslapių 48. Kaina..........30

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra 
Dievas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus 
iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų Dievo įsaky
mai? Tą knygelę verta kiekvienam perskaityti.
Parašė F. V. Pusi. 32. Kaina................................ 10

.25

.50

.10

.10

Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti * ‘ Darbininke. ” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50,
HOO, $4.50. $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Užsakymus siųsdami adresuokite:
“DARBININKĄ S,“

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

I

AUŠROS VARTŲ M. D. I 
DRAUGYSTĖS VALDY- I 

BOS ADRESAI. 
ATHOL, MASS.

PIRMININKAS — J. P. AndrllJunaa 
20 Pine Str.. Atbol, Mnsa.

VTCE-P1RM. — J. Stonis.
23 Chnries PI.'. Athol, Mass. 

PROT. RAST. — A. Rolls.
23 Chnrles PI., Athol, Mass. 

FIN. RAST. — V. Matulis,
Win<tsor Honse. Athol. Mass. 

TREČIAS RAftT. — St Vidugiris, 
20 Pine St. Athol, Mass. 

KASIERIUS — P. Paščius.
35 Pine St, Atrol, Mass. 

KASOS OTZJBRJAI A. Tndrllinnas. 
02 Fem St, Athol, Mass. Ir 

K. Markevičius,
*204 Freedom St, Athol. Mass. 

. Aušros Vartą M. D. Draugija laiko 
| susirinkimus kas pirmą utamlnką mė
nesio 7:30 vai. vakaro savo svetainėje.

D. L. K. KEISTUČIO DiR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON. MASS 
PIRMTNTNKAR — Jonnn Adei 

122 Bowen St.. So. Bostoi 
VICE-PTRM. — Vincą* Žalio.

81 Mercer st.. So. Boston. Maas. 
PROT. RAST.

104 Marki
Antanas Motiejui' 
t Hrlirhton

FIN. RAST.
209 East Cottage St., 

Dorchester, Mass.

I

KĄ VEIKIA
Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia:
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmingai, nes 

pinigai už Šerus plaukia tūkstančiais dolerių kas diena.
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000, iš ko Bend

rovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laika, Per tai kurie 
dabar yra pirkę Šerus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, pa
kol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo.
. 3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartys su įvairiomis
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą.

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir vilnų • 
išdirbystės Lietuvoj. Toj linkmėj darbuojasi keli Bendrovės 
specialistai, ir užmanymas jau yra kūnijamas.

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų 
siuntimo, ■ su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuo
se.

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietuva per 
kurį lietuviai Amerikos ir Lietuvos galės atlikinėti įvairias 
tranzakcijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, žemės, taip
gi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir pardavimo, 
įgaliojimų afidavitų, konsulio paliūdijimų, etc.

7) Jungiama kelios Bendrovės į vieną milžinišką Lietu
vos Amarikna Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės Šerai parsiduoda po $10. Šerų galima pirk
ti kiek norima. Už šėrus geriausia mokėti pinigais, bet taip
gi yra priimama ir Liberty Bond’sai už'pilną vertę; rubliai 
dabartiniu kursu ir nauji Lietuvos auksiniai.

Užsrašvkime ką daugiausiai galima dabar ir si
I kiais tnnnev orderiais ir laiškais ši

■ry

C ČC-
dresr

I

Lithuaniaa American Trading Co.,
112 N. GREENE STR^ BALTIMORE, MD.

M

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS tVENC.

SOUTH BOSTON, MASS 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė, 
359 — 4-th St.

VICE-PIRM. — A Čyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — 0. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. - M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kihnoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA —- Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

tVENTO JONO EVANGELISTO 
PAAALPINfiS DRAUGUOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS. 

PIRM. — Motiejus Zioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Po v. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — JuL Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — V. Gedminas,

292 E St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietų.

E X T R A !
Puikiausis koncertas įvyks 

So. Bostono Lietuvių svetainė
je ketverge, LIEPOS 3 D., pra
džia 8 v. v. Dalyvauja p-lė M. 
RAKAUSKAITĖ iš Chicagos 
ir kiti žymūs artistai ir artis
tės. Visi pasistengkite išgirs
ti šį koncertą.

Rengia L. 0. ir S. F.

H TEISINGIAUSIA IR GE- 1 
H BLAUSIA LIETUVIŠKA 

A P T I E K A.
< ’ Sutaisau receptus su di- Į į
< j džiausią atida, nežiūrint, |} 
«> ar tie receptai Lietuvos ar j Į 
| j Amerikos daktarų. Tai Į [ 
i į vienatinė lietuviška aptie- į' 
i > ka Bostone ir Massachu- j Į 
; ' setts valstijoj. Gyduolių ga-) i 
] ; lit gaut, kokios tik pašau- ) J

i lyj y™ vartojamos. Galit I» 
1 reikalaut per laiškus, o aš j! 
į prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, p 
<; Aptiekorius ir Savininkas !! 
;226 Broadway, kamp. C St, i > 
• SOUTH BOSTON, MASS/ ! 
?el. S. Boston 21014 ir 2i013g

Paieškojimai ir 
Reikalavimai 
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
kų’* pridėdami ir dnlaripę 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį............... 50c.
” tris sykius..........$1.00

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan. .

REIKALINGAS tuojaus In- 
tertvpe operatorius. Gali atsi
šaukti vyras ar mergina mo
kanti tą darbą. Išlygos geros 
ir darbas užtikrintas. Atsišau
kite į “DARBININKO” AD
MINISTRACIJĄ.

Reikalinga KNYGVEDĖ 
(Bookkeeper) Lietuvių Koope
racijos krautuvėje 24 Lincoln 
St., Brighton, Mass. Mergina 
turinti diplomą arba patyrimą 
prie to darbo ir kalbanti lietu
viškai gali kreiptis į nurodytą 
vietą. Sąlygos geros ir darbas 
užtikrintas.

Parsiduoda mažai vartoti 
RAKANDAI (forničiai). Par
siduos pigiai. Turi būti par
duoti greit. Geriausia proga 
įsigyti gerus rakandus. Gali
ma matyti vakarais: nuo 7 iki 
10 vai. 259 Silver St., So. Bos
ton, Mass. (Ant pirmo).

REIKALINGA VYRŲ DĖL 
VEŽIOJIMO VIDUJE.

Atsišaukite į Employment o- 
fisą
American Cann Co of Mass. 

prieš A Street, 
So. Boston, Mass.

1
Paieškau gero ir darbštaus var

gonininko mylinčio su jaunimu 
darbuotis. Meldžiu greitu laiku 
atsišaukti, nes senasai vargoninin
kas J. Prakaitis išėjo į fotografo 
biznį. Dėl išlygų meldžiu kreip
tis per laišką. .

Kun. M. Kolvekas,
423 S. Linu Av. Sioux City, Iowa.

REIKALINGA MERGINŲ 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus dėl 
dirbtuvės darbo. Atsišaukite 
tuojaus. American Can Co. 
(Prieš A Street) So. Boston, 
Mass.

LIBERTY BONDSUS 
PRIIMA 

už pilnus $50 dolerių
L. A. B-vės atstovas,

P. Bartkevičia, 
877 Cambridge St., 

. E. Cambridge, Mass.

Sergantieji vyrai ir moterys! |
Jeigu jums nepasiseks išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs Ęs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant Ęg 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbsti Ai esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Nėr- Hį 
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbsti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei- sg 
nate pas mana- Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei- Ejs 
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa- 
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- gd 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy- Šd 
kai &JE

VYRAI IR MOTERYS E
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-| 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- “ 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- | 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- E 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje g 
pasitark su manim.

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir ! 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko į 
negelbsti Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- D 
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo | 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė į 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- i 
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa-j 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbės I 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

DR. MORONEY '
S Washington St, arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MA88.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis '
9 ryto iki 8 vakare ’ 10 ryte iki 2 po pietų. I

C3

Dr. Paul J. J akinau h 
(Jakimavičius).

Nno7 iki 8 vaktt*
B9W BOADWAYCor. ST 33. 8O8TON.

NK8.B.

I1I
Kad būt gražiu.
Vartok tą mostu ji padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pra- 
šaUna šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dažo
tės 75c. ir ?1.00. Pinigus galima eląet 
popierini doleri arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, WaterbuTy, Ct.

DR. M V. CASPER ;
«Į (Dr. M. V. Kasparavičius) ]

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

! Į Ofiso valandos: 10—12:30 ryte | 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M |

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

TeL Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1235—J 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOW.

Specialistas paslaptingų ligų. 
tmlau medicinos mokslą Berlinv

' 884 Main St.,
Cambridge, Mass

OFISO VALANDOS: Nuo 1 lkt 2 
Ir nuo 7:30 iki 8:30 va L 

karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą, darbą gvarantuojame.

r

DR. W. T. REILLY
469Broadwsy,So. Boston,Mass.

PRIE DORCEESTEn ST.

Valandos NadePomii
nuo 9 vai. ryte nuo ’.O va!, ry •»
Iki 8 vaL vakare. Iki 4vaL vakare.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima sasiialbrti ir littuoiisbai

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po piety 1 iki 3
* vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson s
O-l 1 urve NCW*RK. N. 4.
2-4 no meru Telefone* (V
S-S vakare Market

Bell Phone Dickta*<m 3995 M

Dr. Ignotas Stankus 
i210 S. Bread SL, PHaddphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

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

N«dolo»ie iki 4 vseHto.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermaftm sulaiką plmku alinki- 

ma, praialina pleiskanai, nielijima 
odos galvos, augina plaukui priduoda 
ma Jėaa reikalinga maiita.

Dermataga padaryt kad Juad plau
kai bu* tankus ivetaua ir skaistus.

Oda Justi galvoje bus tyra, pleis
kanos ižnyks aut visados ir plaukai 
neslinKi daugiaus!

Reikalaujant prisiusime J^m pati- 
ta suvis dykai flbandymui sampala.

Prishukite M e. įtampomis perslun 
thno JSfa. genai llbandymai dežiuta 
Dennafuros ir brotiura.

ARGIL SPECIALT1ES CO
BOX 87. PtMLAOCLPMIA. FA.

M
■ <




