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Delegato iš Lietuvos prakalba
VVORCESTERIEČIAI į SVEČIO PRAKALBAS BUVO 

SUŠAUKTI VARPU.
KĄ LIETUVOS DELE

GATAS KONGRESE 
PASAKĖ.

9

Jau ketvergo vakare per 
iškilmingą Moter. Sąjungos 
surengtą seimų delegatams 
vakarienę kun. Jakaitis ga
vo telegramą iš New Yorko, 
kad kun. Laukaitis, Lietu
vos delegatas, išlipo ant A- 
merikos sausžemio ir atva
žiuoja į Worcesteryje esantį 
Lietuvių Katalikų Federa
cijos Kongresą.

Ta j a žinia visi taip nu
džiugo, kad keletą minučių 
nuo aplodismentų, net salės 
sienos drebėjo.

Ant rytojaus visi visą die
ną beseimuodami vis ko tai 
laukė, nerimavo ir sulaukė 
vos tik pavakariais. Jau Fe
deracijos Kongreso posė
džius baigiant.. .įėjo į salę 
kun. Jakaitis, kun. Vasi
liauskas, kun. Urbanavi
čius ir Lietuvos delegatas 
KUN. LAUKAITIS. '

Pasipylė aplodismentai, 
visi sustojo, visų akys nusi
kreipė į tą pusę, iš kur ėjo 
taip lauktas, taip malonus, 
ir taip garbingas svečias.

Delegatas drąsiai ėjo per 
salę, užlipo ant estrados pa
sisveikino su seimo vedėjais 
ir į Kongresą prabilo drą
siu, garsiu balsu daug maž 
šitokiais žodžiais: “Sveiki
nu jus visus vardu laisvos 
nepriguliuingos demokratiš
kos Lietuvos!”

Visa salė tarsi elektros ki
birkštimi padilginta stojo 
ant kojų ir galingai užtrau
kė Tautos Himną.

Daugelio delegatų akyse 
pasirodė ašaros ir perlo la
šeliais riedėjo per veidus.. .

Delegatas nors gana stip
rus ir raudonas vyras, bet 
ir jisai matyt tuomi reginiu 
susigraudino ir jau labai 
aiškiai matėsi, kad dėda
mas visas pastangas, kad su
raminus jausmų bangas, 
kalbėjo toliaus taip:

Esu pirmoji kregždutė, 
kuri stačiai iš Lietuvos per 
Paryžių atvažiuoju jus pa
sveikinti ir išreikšti Lietu
vos žmonių jums gerus lin
kėjimus (aplodismentai).

Lietuvos žmonės jums dė
kingi, kad jūs prigelbėjote 
kovoje išgavimo Lietuvai 
laisvės (aplodismentai).

Lietuvos žmonės dėkavo- 
ja už tą maistą, kurs per a- 
merikiečių pastangas buvo 
iš Amerikos į Lietuvą pasių
stas ir daugelį išgelbėjo nuo 
bado (aplodismentai).

Lietuva jau yra laisva ir 
neprigulminga (aplodis
mentai.)

Aš atvažiavau kaipo pi
lietis laisvos ir neprigulmin
gos Lietuvos (aplodismen
tai).

Lietuva yra gimusi, kaip 
kūdikis, yra laisva ir nepri
gulminga ir bus laisva ne
prigulminga (aplodismen
tai).

Nei jokia galybė neįstengs 
Lietuvos laisvės pavergti, 
(aplod.)

Lietuva yra ir bus laisva 
dėlto, kad mes tą laisvę iš
kovojome ir kad esame pasi- 
rįžę arba būt laisvais, arba 
žūt iki paskutinio žmogaus 
— bet laisvais, o ne vergais. 
(aplodism.).

Sakiau, kad Lietuva yra 
kaip tas kūdikis, kurs yra 
gimęs, bet kurio metrikai 
dar nėra į knygas įrašyti. 
Bet jei kūdikis gimęs, tai 
jau jis yra, o jei jis yra, 
tai vėliaus ar ankščiaus jau 
jam ir metrikai inrašyti 
bus.

Taip ir su Lietuva. Lie
tuva laisva ir neprigulmin
ga, bet dar jos laisvės pri
pažinimą pasaulio galybės 
atidėlioja ir vilkina, nors su 
Lietuva skaitosi kaip su lai
sva ir neprigulminga. Siun
čia savo delegacijas atstovy
bes, komisijas į Lietuvą ir 
Anglija ir Amerika ir Da
nija, Švedija, Holandija 
ir kitos, daro su Lietuvos 
valdžia sutartis, kontraktus 
kaip su laisva ir neprigul
minga valstybe — trūksta 
tiktai kaip tam kūdikiui į- 
rašyti į knygas metrikus, 
reikia, kad visas pasaulis 
tą Lietuvos laisvę pripažin
tų. užrekorduotų.

Bet jei kūdikis yra gimęs, 
tai ar jis metrikus turi ar ne 
jis vistiek jau yra. Taip ir 
su Lietuva. Ar ją pripaži
no ar ne, o jau jinai yra ir 
jokios pasaulio galybės Lie
tuvos pavergti neįstengs. 
Lietuviai nesiduos (aplod.).

Lietuvoje Lietuvos val
džia lietuviška, (aplodis.) 
demokratiška (aplodism.).

Lietuvos valdžia, tai yra 
gerbiamuoju prezidentu 
Smetona, ministeriais ir Ta
ryba Lietuvos žmonės pasi
tiki, gerbia ir myli (aplo
dismentai).

Lietuvoje visų partijų 
nuo kairiausių iki dešiniau- 
sių vienybė didžiausia (ap
lodismentai). Visi išvien, 
užmiršę partijų ginčus, kaip 
liūtai kovoja už Lietuvos 
laisvę ir tveria Lietuvos val
stybinį gyvenimą.

Lietuvoje pirmiaus buvo
karšta terpsrovinė kova Paryžiuje Lietuvių delega- 
partijų ir įsitikinimų srity- cijoje, taip-pat jau ir iš Lie-

se, bet dabar jos nėra (ap
lodismentai).

Dabar viskas koncentruo
jasi apie gerbiamų prezi
dentą Smetoną dėlto, kad 
tos garbingos mūsų tautos 
laisvės iškovotoji! veikėjų 
eilėse vyras yra tuo cemen
tu, kurs visas partijas, vi
sus veikėjus ir visų lietuvių 
širdis vienija, kad jį myli 
visi Lietuvos žmonės, (aplo
dismentai).

Lietuvos valdžios ministe- 
rių iš dvylikos aštuoni yra
daugiau ar mažiau socijalis-į vargo,

ir 
ir

PRENUMERATOS KAUTA:
Tris kartus savaitėje ... .33.00 
Bostone ir apieliukėje ... .AM 
Užrubežyje metams.......... A25

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Hms.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington.

Lietuva samdo Amerikos kariauninkus.
Lietuvos reikalas Suv. Valstijų senate.

AMERIKOS KARIAUNINKAI TALKON LIETUVAI. 
RUGPJ. 29 SUV. VALSTIJŲ SENATO 

KOMISIJA IŠKLAUSYS LIETUVIŲ.

Vokietijos valdžia išrinko 
komisiją, kuri tyrinės, kas 
kaltas karės sukėlimo.

Visoje Vengrijoje pa
skelbta karės stovis.

tai, o tik 4 katalikų žmonės, 
bet dirba visi išvien ir koge- 
riausioje santaikoje, (aplo
dismentai) dėlto kad visų 
vienas troškimas ir tikslas 
laisva ir neprigulminga Lie
tuva (aplodismentai).

Žinau ir jaučiu, kaip jums 
miela būtų pamatyt Lietu
vą ir kaip malonu būtų pa
sveikinti saviškius, brolius 
seseles Lietuvoje. Dėlto ir 
sveikinu jus jų vardu (aplo
dismentai). Jie per manę 
siunčia jums geriausius lin
kėjimus, kad tenai laukia 
jūsų visų pargrįžtant į lais
vą ir neprigulminga Lietu
vą (aplodismentai).

Aš išvažiuodamas buvau 
pas visus ministerius ir pas 
gerb. prezidentą Smetoną ir 
atvažiuoju su jų visų pri
tarimu.

Aš išvažiuodamas užklau
siau gerb. prez. Smetonos 
ką jis mano kas bus su Lie
tuva? Tai gerb. preziden
tas pasakė taip: Lietuva 
jau yra laisva, (aplodismen
tai) jau ji faktiškai laisva ir 
pripažinta, (aplodismentai) 
nors dar dokumentaliai ir 
nėra užrašyta, bet lietuviai 
jei ne diplomatijos keliais, 
tai kardu ir savo krau ju Lie
tuvos laisvę iškovos ir nuo 
visit užpuoliku ją apgins, 

) (aplodismentai). •
Lietuvoje nėra pritarėjų 

nei vokiečiams, nei bolševi
kams, nei lenkams (aplo
dismentai).

Visi nori ir visi dirba dėl 
laisvos neprigulmingos de
mokratiškos Lietuvos (ap
lodismentai).

Aš Paryžiuje būdamas 
girdėjau, kad amerikiečių 
lietuvių tarpe esą tokių, ku
rie nori pritarti lenkams ir 
jiems pritaria.

(Visa salė sušuko: tai 
melas! tai šmeižtas! netei
sybe! To nėra!..).

Pasikelia kun. Bučys ir 
užklausia gerb. delegato:

— Kas tamistai apie tai 
painformavo, kad Ameri
kos lietuviai pritaria len
kams. ' .

Delegatas atsako:
— “Man'apie tai sakė

Alijantai pirma buvo išrin
kę Šveicarijos miestą Genevą 
Tautų Lygos sostine. Dabar, 
kaip iš tūlų šaltinių skelbia ži
nios, permainyta ir bus Bruse- 
lis, Belgijos sostinė.

LIETUVA SAMDO AME
RIKOS KAREIVIUS.

New Yorko Herald perei
tą ketvergą indėj o specijalę 
korespondenciją iš Pary
žiaus apie tai, kad Lietuvos 
valdžia samdo Amerikos pa
leistus kareivius ir oficie- 
rius. Lietuvos delegacija in
dėj o į Paryžiuje leidžiamą 
amerikonišką laikraštį He
rald tokį paskelbimą:

“REIKALINGA — Pa- 
liuosuoti Amerikos ekspedi- 
cijinės armijos oficieriai ir 
kareiviai reikalingi tarnys
tei Europoje; gera alga. 
Kreiptis asmeniškai. (Pasi
rašo) Lietuvos Karinė Mi
sija, -Rue Jean Giujon.”

Į tą pagarsinimą daug A- 
merikos paleistų kareivių ir 
oficierįų atsiliepė. Jiems 
buvo paaiškinta, kad Lietu
vos valdžia organizuoja vi
suotiną amerikonišką briga
dą.

Lietuva nori gauti 6.000 
Amerikos kareivių bėgyje 
trijų mėnesių. Liuosnoriai 
priimami vieniems metams, 
bet Lietuvos valdžia reika
lui ištikus laikys tris metus. 
Minėta korespondencija bai
giasi šiais žodžiais:

“Abjantai pripažino Lie
tuvos valdžią. Amerika 
.siunčia maisto į Lietuvą.’’

Tas pat laikraštis tą pat 
dieną turi korespondenciją 
iš M ashingtono, kurioj pra
nešama, jog senatas nema
no patvirtinti dabartinės

taikos sutarties, nors prez. 
AVilson prašė senato, kad se
natas patvirtintų.

Senato užsienio santikių 
komisija nubalsavo suteikti 
išklausymą atstovams Airi
jos, Egipto, Graikijos, LIE
TEV OS, Ukrainos, Estonį- 
jos ir Latvijos. Toji komi
sija išklausys ir kitas Tau
tas, kurios reikalauja nepri- 
gul mynės ir pritaikymo pat- 
apsispTendimo principo il
ki irios nebuvo išklausytos 
'Pa:-vžiuie.* o

Lietuviai bus išklausyti 
ateinančią pėtnyčią rugpjū
čio 29 d. Apie tai praneša 
iš Washingtono Vinikas, 
Lietuvių Ekzekutyvio Ko
miteto pirmininkas.

Anglijos naujai paskirtas 
ambasadorius baronas Grey į 
Washingtoną jau atvyksta.

tuvos išvažiuodamas tą gan
dą girdėjau.”

Visi užprotestuoja:
— “Tai melagystė. Ame

rikos lietuviai ne tik ką len
kams nepritaria, bet da 
prieš juos kolabiausia ir ko- 
griežčiausia protestuoja.

— Labai malonų tai gir
dėti ir labai džiaugiuosi, 
kad taip yra, bet aš tamis- 
toms taip pasakiau, kaip 
man buvo pranešta.

Kaip yra Lietuvoj.
Lietuvoje buvo skurdo 

bet bado nebuvo
nuo bado ligos nesi platino.

Šįmet Lietuvoje javų už- 
derėjimas kopuikiausias. 
Lietuva jau atsigriebia.Jau
nimas sveikas, linksmas, 
drąsus, veiklus taip kad 
laike karės Lietuva taip 
persimainė, kad dabar par
važiavę nebepažintumėte, 
gyvenimas virte verda.

Jaunuomenės daugybė. 
Visą karės laiką jokios emi-- 
gracijos niekur nebuvo, o 
jaunuomenė augo, stiprėjo 
ir nors vargą kentė, bet iš
augo sveika, energinga, sti
pri...

Kur prieš karę matėsi 
vien seneliai ir emigravimui 
netinkamieji — dabar jau
nimas kaip dobilai ir lelijos, 
vyrai ir merginos kaip lie
pos.

Laike karės buvo su val
giu sunkiau, bet valgis buvo 
sveikas. Žmonės suvalgė 
duonos, mėsos, kruopų, bul
vių ir buvo sveiki.

Žmonės labai neapkenčia 
vokiečiu.

Vokiečiai savo žiaurumais, 
savo beširdumu ir įvairio
mis skriaudomis ir rekvizi
cijomis taip žmonėms įkirė- 
jo ir daėdė, kad šiandien 
Lietuvoje nerasi nei vieno 
žmogaus, kurs nebūtų įnir
tęs ant vokiečių.

Tik dabar mes tesupran- 
tame kas tai buvo tie seno
vės kryžiokai, su kuriais 
mūsų bočiai taip atkakliai 
kovodavo. Tai žmonės be
širdžiai, žmonės be dvasios 
kultūros.

Nors vokiečiai skaitosi 
kultūringa tauta, bet lietu
viai dvasios kultūroje daug 
augščiau pakilę už vokie
čius ir doroje nepalygina
mai stovi augščiau.

Vokietis paprastas karei
vis ant tiek sužvėrėjęs, kad 
sunku jame pastebėti bent 
kokį žmoniškumo jausmą. 
Net ir augštesnieji valdinin
kai, kurie rodosi gan mo
kyti ir išauklėti, ir tie šir
dies neturi, visi yra žmones 
beširdžiai, žmonių išnaudo
tojai ir skriaudikai.

Vokiečiai rekvizavo 
ką, ką tik galėdavo, 
žmonės išmoko slėpti

I

i

vis- 
bet 
nuo

iš
sekančiame numeryje bus 

daugiau.
Lietuvos vėliava.

Kun. Bučiui užklausus — 
kokia dabar yra Lietuvos 
vėliava, delegatas atsakė:

— Lietuvoje vartojama 
dvejopa vėliava: Valstybi
nė----- raudona su baltu rai-
teliu-vyčiu iškėlusiu auk
štyn kardą. Jos reikšmė to
kia, kad lietuviai kardu ap
gins Lietuvą nuo visų prie- 
v sų.

Antra vėliava tautiška, ji 
yra tokia: apačioje žalia, vi
duryje raudona, viršuje gel
tona. Jos reikšmė: žalia rei
škia viltį, kad Lietuva bus 
laisva, raudona.reiškia mei
lę ir kraują, kad kovosime 
kol laisvę iškovosime, o gel
tona reiškia pastovumą ir 
džiaugsmą, ko tikimės, lai
svoje Lietuvoje turėti.

F. V.

Sulyg žinių iš Budapešto 
Vengrijos dabartinės val
džios galva kunigaikštis 
Juozas esąs pasiryžęs netru
kus rezignuoti.

V okieti jos prez. 
pereitą ketvergą prisiekė 
naujai konstitucijai.

Ebert

Naujai susiorganizavu
sios Darbo Partijos suvažia
vimas bus Chicagoj lapkri
čio 22 d.

Maitinimo punktai, buvusie
ji Paryžiuje, Vienoje, Varšavo- 
je ir kituose Europos miestuo
se ir Amerikos užlaikomi, ta
po uždaryti rugpj. 23d.

Alijantų Taryba pasiuntė 
notą Rumunijai ir praneša, 
kad sustotų rekvizicijas darę 
Vengrijoje. Jei ne, tai bus at
sakomybėje.

Rumunijos biuras__Berne
Šveicarijoj paskelbė, jog šime- 
tiniai užderėjimai geri ir ga
lės išgabenti 100.000 vagonų 
javų.

New Yorke sustreikavo 5.000 
kotelių ir valgyklų patarnau
tojų. Reikalauja minimum 
algos $20 savaitėje.

Ukrainiečiai atsiėmė iš bol
ševikų Kievą. Išvaikė bolševi
kus iš Kievo, Podolijos ir Vo- 
linijos gubernijų.

Svetimtaučiai yra pasirengę 
apleisti Omską, jei bolševikų 

į jėgos artinsis prie to miesto, 
i Tam tikras traukinis jiems 
! prirengtas.

g N. A. CHORAI IR LIETUVOS VYČIAI
^Širdingai kviečiami atsilankyti ant išvažiavimo, 

- Kuris Atsibus
DIENĄ RUGSĖJO-SEPTEMBER, 1919 

DARBO DIENOJE (LABOR DAY) 

ANT P-NO ŽARKAUSKO ŪKĖS.
1

Rengia
MONTELLO’S

SV. ROKO PARAPIJOS CHORAS
------ Ir-------

LIETUVOS VYČIŲ 1-MA KUOPA. 
Visus kviečia

RENGĖJAI.

✓



DARBININKAS

MUSĮJ ARMIJOS VEIKIMO APŽVALGA
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
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Darbininkas.
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Žvirblis.

NEPAPRASTA IŠKILMĖ.

A—mintu*.

M.

J. 8.

■■

Airijos Ekzekutyvis ko
mitetas ingaliavo prez. De 
Valerą Amerike užtraukti

pa- 
ku-

Tuo būdu Jezno — Vie
vio — Karobišknj kryptim 
mūsų drąsuolių karžygių

Siųskite saviškiams i Lie
tuvą laiškus, fotografijas, 
laikraščius ir knygas.

Be abejonės Pennsylvani- 
jos lietuvių seimo rengėjai 
nepamirš pakviesti į savo 
seimą svečią-nebūvėlį gerb. 
kun. Laukaitį.

(Liepos 8-14 d. 1919 m.) 
LENKŲ FRONTAS.

HAZLETON, PA.
miesto lietuviai sutaisė re-

Tesiryžta kolonijos kon
kuruoti gausesniame aukų 
sudėjime laike delegato pra
kalbų.

FAIRFIELD, CONN.
Pas mus kaip ir visur dirbtuvės 

streikuoja ir daug žmonių yra be 
darbo. Nežinia, kada pradės dir
bti.

Taip-gi yra didelė suirutė tar
pe katalikų ir bolševikų. Kaip 
ja urodos buvo rašyta, kad čia ka
talikai rengiasi statyti naują baž
nyčią, tai tą išgirdę laisvamaniai 
ir atėjo ant susirinkimo ir šaukė, 
kad nereikia bažnyčios. Katali
kai privalo nei neleisti laisvama
niams dalyvauti tokiuose susirin
kimuose.

Kuri kolonija gausiausias 
aukas sudės delegatui atsi
lankius.

dvasios, kaip 
Harrisoniečius.

Juozas Švagždys.

E. Lukoševi-
Knygij peržiūrėtojai —

“Kariškių Žodis.” 
(Iš Kauno “Lietuva”)

KĄ RAŠO APIE KNYGĄ 
“SVEIKATA.”

SUBSCRIPTION KATES-
Tearly.................... .............$3.00
Boston and suburbs ............ 4.00
6 months ...............................l-50jmai,
Foreign eountries yearly ... .4.2aį

Eina iš So. Boston’o utamin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų 
Inga.

‘DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
Tknrsday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
dation of Labor.

DABAR VISI DARBAN.
Didžiųjų Centralinių katali

kiškų organizacijų seimai pa
sibaigė. Delegatai perkratinė
jo organizacijti ir tautos reika
lus, atidavę viršininkams kre
ditą arba papeikimą pagal už- 
sitarnavimą ir užbriežę svar
bius darbus organizacijų ir 
tautos reikaluose, kupini geni 
įspudžhj pasklido po įvairias 
kolonijas. Teuždėga delegatai 
visose kolonijose lietuvius prie 
uolaus darbo, prie vykinimo 
seiliuj nutarimų.

Pirmoje vietoje reikia . pas
tatyti darbus dėl Lietuvos. 
Ačiū Dievui, delegatas iš Lie
tuvos yra tarpe musų. Jis lan
kysis po kolonijas, apsakinė
damas apie Lietuvos reikalus 
ir kame mes Amerikos lietu
viai turime savo gimtinei pri- 
gelbėti.

Taigi turime du svarbiu ak
stinu prie smarkaus darbo — 
tik ką buvusieji seimai ir sve
čias - nebuvėlis iš Lietuvos.

Lenkų vyriausybė prisi
dengusi vilingi} gerų darbų 
skraiste su Šeptickiu pry- 
šaky vis dar nesiliauja da
riusi veidmainingos politi
kos bandymų — diplomati
niu keliu išrišti įvykusius 
lenkų-lietuvių “nesusiprati
mus” ir tikisi juos veikiai 
likviduoti. Tuo pačiu laiku, 
kuomet kasdien pasikartoja 
iš pasalų legioninkų puoli- 

kuomet mūsų kariuo- 
■menė įtraukta mirties kovon 
— priversta kiekvieną va
landą budėti ir lieti kraują, 
kad duotų tinkamą atramą 
įsiveržusiems lenkų ponams, 
kuomet legioninkai begėdiš
kai peržengę demarkacijos 
liniją, tyčiojasi iš mūsų 
vietinės valdžios, milicijos 
ir nesiliauja naikinusi mū
sų valstybės ir privatinių 
asmenų turtą, jūjų vadai 

j nesidrovi siūlyt mums nai-

DĖL PRAGYVENIMO 
BRANGUMO.

Kaip tirinėjimai rodo, 
Suv. Valstijose nuo 3.000.000 
iki 6.000.000 vaikų yra nuola- 
tai nedavalgę, negauna užtek
tinai pavalgyti. Taip skelbia 
Darbo Departmento narė Ly- 
dia Roberts, vaikų biuro vedė
ja. Ji nurodo, jog tai yra dėl
to, kad tūkstančiai duonpel- 
nių neuždirba gyvenamosios 
algos. Bet daug skurdo yra ir 
dėlto, kad motinos uždirbtą 
vyrą algą nepraktiškai sunau- 
duoja, kad nemoka atsakančiai 
gaminti valgio. Bet nėra abe
jonės, kad vargu moterys dau
giau nusikalsta prieš praktiš
ką uždarbio sunaudojimą už 
vyrus. Kame tas nepraktiš- 
kumas apsireiškia? Darbinin
kas, kurs geria ir ruko, verčiau 
tuos prageriamus pinigus 
mestą balon. Čia jau veik ne
galima kalbėti apie praktišku
mą. o apie išmintingumą pini
gų suvartojimo. Moterys, ku
rios neperka pieno ir sviesto, 
sakydamos, kad nėra iš ko, o 
perka vaikams ir sau “toni- 
ko”, “sodės” ir kitokių taip 
vadinamų minkštų gėrimų, da
ro labai nepraktiškai. Tie gė
rimai veik neturi jokio mais
tingumo, o brangiai kainuoja, 
brangiau negu pienas. Gi pie
no ir “toniko” maistingumo 
skirtumas begalinis. Toliau 
reikia pažymėti taupumą. Ro
dos dabar viskas brangu, bet 
einant gatvėmis, kur neturtin
gi darbininkai gyvena dažnai 
matai duonos šmotus, arba 
obuolius ar kitų apgraužtų 
vaisių. Žinoma vaikai išmėto. 
Tai kodėl duoti vaikams dau
giau, negu jie gali suvalgyti, 
kodėl su duonos šmotais leisti 
juos lauk? Vaikščiojant par
kuose, kur sueina šventėmis 
daugiausia darbininkai ir atsi
neša užkandžių, tai ten ir-gi 
pamatysi maisto daiktų besi
mėtant.

Nepraktiškumų apsirėdime 
ir-gi rasime pas darbininkus. 
Pas kiekvieną šeimininkę turi 
rastis siuvamoji mašina ir 
kiekviena šeimininkė turi mo
kėti apsiūti vaikus ir kaiku- 
riuos drabužius sau. Perkant 
gatavus drabužius atseina 
daug kartų brangiau. Darbi
ninkai ir jų žmonos nėra liuo- 

, si nuo bereikalingo pinigų mė
tymo pertekliaus dalykams. 
Perkasiu brangius ‘

dėka, keleriopai gausesnis 
priešininkas priverstas bu
vo pasitraukti. Ilgainiui 
mūstj dalys Stakliškių—Va
rėnos kryptim ėmė žygiuoti 
pirmyn, ir darydamos mit
resnę žvalgybą be mūšio 
užėmė Kolvių miestelį. Va
kare žvalgai pasiekė Pike- 
lionių kaimą. Tuo pačiu lai
ku Jezno srity dažnai ir ne
tikėtai pasirodydavo lenkų 
raiteliai, kurie, pastebėję 
mūsų žvalgus ir vengdami 
susirėmimų, veikiai pasi
traukdavo atgal. Kitose len- 
buvo suimta.
kų fronto srityse buvo ra
mu.

Liepos 12 d. Žiežmarių — 
Melagėnų kryptim lenkų 
prvšakinės rinktinės du 
kart puolė mūsų sargybą 
Piktakinės—Burbiškiu kai
mų linijoje, bet be vaisių. 
Abudu antpuoliu tuojau bū

vių santykiavimo kombina- vo atremtu ir lenkai pasi- i 
ei jų — prisiūskit, sako, ry- traukė. Liepos 13 d. lenkai 
šių palaikymui karininkh, apreiškė gyvesnį judėjimą 
mes iš savo pusės, esą, duo- Melagėnų kaimo srity, 
sim tokį ir, žiūrėkim, kad įvyko 
geruoju susitarti.

Taip samprotauja Šeptic- 
kis, taip tiesia judošišką 
ranką ir kiti lenkų vadai, 
kurių dalys tuoj po tų pa
siūlymų du kart puolė mū
sų sargybą ir toli gražu ne- 
visur įgyvendino Santarvės Į 
nustatytos demarkacinės li
nijos reikalavimų. Tosios 
linijos sienos, pradedant 
nuo vokiečių sienos (Lyk), 
eina Augustavo perkasu tie
sia linija iki Nemunui, pas
kui tiesiu ruožu lig V arenos| „ , ., .

žvalgų susidūrimų.

kui- 
žymesnių kruvinų 

žvalgui susirėmimų. Lenkai 
i buvo nugalėti. Mūsų pusė
je vienas sužeistas. Tą pa
čią dieną Užtakienių kaimo 
ir Danilos dvaro linijoje 

; smarkiai susišaudė žvalgai. 
£ Lenkai, netekę 1 belaisvio,

■ priversti buvo pasitraukti. 
Alytos—Merkinės krypties 
fronte darėm žvalgybą. Su
sirėmimų nebuvo. Jėzno— 
V arenos kryptim mūsų žval
gai pastebėjo lenkų judėji
mą bei stiprinimas. Pike- 
lionių kaime buvo nežymių 

Lenkai 
įdėmėję mūsų žvalgus vei
kiai pasitraukė.

Varėnos —Į Stakliškių — Butrimonių 
—Druskininkų kryptim mū-

DELEGATO ĮSPŪDŽIAI “I 
VYČIŲ” SEIME.

Rugpjūčio 12 d. Pittsbarghc, 
po iškilmingą mišių, kurias 

atlaikė k< n. Urbonas, seimas L-u- 
v> a'id-.T’-fps su malda. Km;. 
Urbonas, “L. Vyčią” dvasiškas 
vadovas išreiškė suvažiavusiems 
dekga-.anu geriausius veliji 
Toliau pirm. A. Aleksis va*d i v;- 
są Vjčių sveikino delegatas, lin
kėdamas gerą pasekmiii seime.

DfJef a'ią pribuvo 53.
Svflmo ypatiškai “L. Vz-fą” 

delegatus Di. J. Bielskis ir kun. 
Albavieius.

Toliau sekė valdybos rinkimas. 
Tapo išrinkti: Pirm. Dr. J. Biels
kis, pagelb. kler. J. Navickas, 
rašt. A. Augustinas, antras Saka
lauskas. Ineširmj komisija — M. 
Zujus, Pr. Juras, 
čiutė.
kun. Tamoliunas, J. Jonuška ir 
Bučnis. Presos komisija — kun. 
Tamoliunas, T. Šeimis ir P. Puo- 
džiutė.

Nutarimai. Pasiusti telegramas 
sekantiems: Lietuvos Preziden
tui Antanui Smetonai, generolui 
S. Žukauskui, šv. Tėvui, Prez. 

| W. AVilsonui ir vietiniam vysku- 
! pui.

Leisti visą laikraščią reporte
rius, bet turi užsiregistruoti.

Pri gulintiems prie Vyčią orga
nizacijos nariams, bet neatstovau
jantiems kuopos, suteikiamas pa
tariamas balsas.

Tuomi pirma sesija užsidarė 12 
vai.

Sesija penkta.
. Pirm. Dr. J. Bielskis atidarė se
siją 9 vai. ryte. Nutarta priklau
sančius prie kokios nors nekatali
kiškos organizacijos nepriimti.

Nutarta iki ateinančiam seimąi 
parūpinti tinkamesnius ženklelius 
negu kad dabar. Nutarta pri
rengti tam tikras rezoliucijas’A- 
merikos valdžiai ir kitą šaliij am
basadoriams Lietuvos neprigul- 
mybės reikale.

Atstovai į Tarybą išrinkta: A. 
Aleksis ir M. Zujus. Į garbės na
rius pakelta: klerikas J. Navickas 
ir M. Zujus. Nutarta sekantį kon
gresą turėti Lavvrence, Mass.

Seimą uždarė pirm. Dr. Biels
kis.

Seimui prisiuntė pasveiknimus 
sekanti su dovanomis: Kun. F. 
A. Virmauskis iš Lawrenee, Mass. 
pasveikinimą ir auką $10; iš Cle- 
velard, O. 25 kp. pasveikinimą ir 
$60; Apskričio pirm, ir rašt. iš N. 
Y. ir N. J. $5; M. Norkūnas iš 
Lawrence, Mass. $5; Kuopa iš 
Amsterdam, N. Y. $5; P-lė Žė- 
kiutė iš Cleveland, O. $5; 18 kp. 
iš Cambridge, Mass. 1$; 6 kp. iš 
Ilartford, Ct. $5; per p. Danką 
$35.

Buvo ir daugiau auką, kurią ne- ' 
atmenu.

Reporteris.

priežastis ir kada pradės dirbti. 
Kitokių darbų pas mus nėra, kaip 
tik anglių kasyklos; daug žmo
nių liko be darbo.

Rugpj. 10 d. apie 60 vaikučių 
ir mergaičių priėmė pirmą Komu
niją. Tikrai buvo puikus reginys 
matyti vaikučius baltai pasirė
džius einant per bažnyčią.

Mainieris.

DUQUESNE, PA.
Rugpj. 14 d. gatvekarių darbi

ninkai išėjo ant streiko reikalau
dami $1.22 į valandą ir 8 valandų 
į dieną. Dabar darbininkams yra 
sunkus padėjimas, nes negali nu
važiuoti j darbus.

BRIDGEPORT, CONN.
Pas mus streikai jau beveik pa

sibaigė dirbtuvė “The Yost Re- 
mington Typeivriting Co. po ke
leto savaičiij streikij sugrįžo dar
bininkai darban ir gavo 15 nuoš. 
algos. Bet kitų dirbtuvių darbi
ninkai grįžta darban nieko nelai
mėję.

JERSEY CITY, N. J.
Po ilgą galvojinnj ir diskusiją 

mūsą lietuviai nutarė sutverti L. 
j R. Kryžiaus skyrią iš 15 narią. 
j Dabar nors dar nesenai susitvėrė, 
į bet jau turi virš 60 narią, kurie 
prižadėjo visomis spėkomis gelbė
ti savo brolius nuo bado ir var
go.

timtaučių salėje kur visiems 
labai patiko. Laikraščiai pla
čiai apie tai rašė išgirdami 
puikų dainininką. Dabar kaip 
girdėjau jau yra užkviestas 
net į 20 vietą visokių tautų. 
27 d. šio mėnesio dalyvaus vi
są tautų chorai su dainomis, 
taip-gi ir lietuvių choras veda
mas p. A. Sodeikaus smarkiai 
rengiasi, kad pasirodyti gerai 
išlavintais balsais.

Draugas.

DUQUESNE, PA.
Neteisybė.

Neseniai iš šio miesto buvo 
korespondencija, kur buvo 
pranešta, buk Juozas Dom- 
brauskas pabėgęs su Pranciš
ka Šimkiene. Patsai intasis 
žmogus rašo, jog nieko pana
šaus nebuvo ir ten pranešta 
neteisybė. Šiuomi atšaukiame 
neteisingą pranešimą. Labai 
negerai daro korespondentai, 
pranešant iej i panašias netei
singas žinias.

miestelio, kuris pasilieka 
mūsų rankose, toliau — 5 
kini, atstumo į vakarus ge
ležinkeliu
Daugpilio kryptim. Tai-gi
legioninkai dar tebešeimi- sų dalys pastūmėjo lenkų 
ninkauja plačioje Vievio — 
Stakliškio apylinkėje, kur 
lenkų kariuomenė vis dar 
šlaistosi, o Kietaviškių — 
Vievio srityse nesiliauja už- 
puldinėjusi mūsų kariuome
nės. Taip liejos 9 d. legio
ninkai įsiveržė į Kietaviš
kių miestelį ir Bieliūnų so
džių, kur suareštavę mili
ciją, ėmė šeimininkauti ir 
darė bandymų mus pulti; 
tik atvykus mūsų rinkti
nėms, po kruvinų kovų, ku
rios tęsėsi arti valandos, 
lenkai buvo atmušti ir pasi
traukė. Kitą dieną Aboni- 
nų kaimo aukštumose Žiež
marių — Vievin kryptim le
gioninkai iš pasalų puolė 
mūsų sargybą. Atkaklus 
mūšis tęsėsi per 3 valandas. 
Abiejų pusių grandinis 500 
žingsnių atstumu, susistip- 
rinę kulkosvaidžiais atkak
liai kovėsi. Nors pajėgos 
buvo nelygios, bet karinin
ko Pr. narsumu, lenkų ver- 
žimaisis veikiai sugniužo.
Galų gale atidarius artileri
jos ugnį, lenkai tuojau iš
sisklaidė.

raitelius demarkacinės lini
jos link.

Druskininkuose mūsų žval
gai turėjo rimtesnių susirė
mimų. Priešininkas pasi
traukė. Sugauta du lenkų 
šnipu.

Mūsų riktinių spiriamas, 
priešininkas išvytas iš Mer
kinės, kur pridarė ramiems 
gyventojams daug j eibių: 
išplėšė daug žydų krautu
vių, nuganė vasarojų, pie
vas ir su gyventojais elgėsi 
kuožiauriausiai.

Po nežymių žvalgų susi
rėmimų legionininkai pasi
traukė iš Piktakenčių kai
mo.

nereikalingų žiedų, lakietukų 
ir tt. Ne retenybė rasti darbi
ninkų šeimynose brilijantinių 
žiedų, iš kurių žmogui nėra nei 
tiek naudos, kiek šuniui iš 
penktos kojos.

Darbininkai kovodami už al
gų pakėlimų ir kitokius page
rinimus, nemažiau privalo ko
voti už ingijimą tupumo, blai- • Va • « « •

Sesija Antra.
Dr. Bielskis atidarė sesija 2 v. 

po pietų. Seka centro valdybos 
raportai. A. Aleksis, pirmininkas, 
raportą išdavė, kuris buvo pri
imtas, vice-pirmininkės nebuvo. 
Raštininkas Rukštelis raportą iš
davė raštiškai; jo raportas buvo 
aiškus, darbas buvo gerai atlik
tas. Knygos buvo tvarkiai ve
damos. Nuo 6-jo seimo naują na
rių prisirašė 800. Viso narių 4,- 
100, suspenduotii 390.

Iždininkas Baltutis išdavė savo 
raportą smulkmeniškai. Pasiro
dė, kad organizacijos ižde randa
si $3,530.21.

Iždo globėjai raportą ant rašto 
prisiuntė. Ją raportai buvo aiš
kūs ir tiko su iždininko ir raš
tininko atskaita. Raportai priim
ti.

Literatiškos komisijos, Dr. J. 
Belskio, Pr. Juro ir J. Navicko 
raportai priimti su pagyrimu.

Antra diena.
Mišias šv. atlaikė kun. Albavi- 

čius 8:30 v. r. šv. Kazimiero baž
nyčioje už žuvusius karėj vyčią 
narius.

Dr. J. Bielskis atidarė 3-čią se
siją 9:30 ryte.

Dovanas paskirtas už parašymą 
straapsniij “Kodėl aš tapau vy
čiu,” pirmą $10.00 gavo Pranas 
Juras, antrą $5.00 gavo V. Ruk- 
štalis.

Centro valdyba praneša, kad ji 
neparūpino service flag dėlto, 
kad ne visos kuopos prisiuntė vi
sų kareivių vardus. Todėl pagei
daujama, kad tą padarytų ko- 
greieiausiai. Kuopos prisiųsda- 
mos vardus tarnavusių ir žuvusių 
kareivių Suv. Valstijų armijoj, o 
centralė valdyba sutąsys service 
flag kaip greit galima.

Laipsnių komisija išdavė rapor
tą apie kvotimus kandidatų į vy
čių organizaciją.

4-ta sesija.
Vice-pirmininkas J. Navickas 

atidarė sesiją. įnešimas kas-link 
šelpimo moksleivių. Nutarta, kad 
kuopos šelptų sulyg savo išgalės.

Nutarta, kad jei bus galima, tai 
progai pasitaikius kad Amerikos 
jaunimas susitarę važiuotų į Lie
tuvą.

Pageidaujama, kad kiekvienas 
jaunikaitis prigulintis prie L. V. 
organizacijos prigulėtų prie Lie
tuvos Sargų.

Nutarta skirti dovaną tiems, 
kurie parašys geriausius straips
nius “Vytyj” 1) iš geografijos, 
2) fiziško išsilavinimo ir 3) dailės 
srityje; už parašymą bus suteik
ta dovanos po $10.

Nutarta nupirkti dovaną gene
rolui S. Žukauskui — aukso kar
dą. Tam tikslui buvo surinkta 
$100. Darbas pavesta centro val

PATERSON, N. J.
“Darbininko” 95 num. buvo 

aprašyta apie pikniką Vyčių Pa- 
^ersono ir Bloomfieldo, N. J- Ra
šo koks ten “Ten buvęs Vytis.” 
Gana neteisingai rašė, ypač apie 
chorii dainas, rašo, būk už dai
nas gavo geriausią kreditą Harri- 
sono B. B. choras. Minėto choro 
dainos buvę patrijotiškos, tik ant 
nekuriu dainą balso negalėję iš
karto paimti. Mat be pijano. 
Nei vienas choras neturėjo atsi
vežęs pijano ant pikniko, bet kad 
gerai dainas mokėjo, tai paėmė ir 
be pijano, tie du chorai buvo vie
nas iš Newarko vyčią 29 kp. ve
dėju buvo gerai žinomas visoj a- 
pielinkėj puikus vedėjas Jonas 
Banis, antras choras iš Patersono 
vyčių 61 kp., vedėju buvo B. Ne
krašas ir trečias, tas vadinamas 
“šaunus” choras. Kas link pat- 
rijotiškumo, tai ir kitų chorų dai
nos buvo geros ir tautiškos. 
Harrisoniečiij tai mažai kas ir su
prato. Kaip tik suklydo, tai kad 
ir susigriebė, bet be jokio gyvu
mo, kaip bitės avilyje ūžė, žino
ma publiką tuom ir sujudino, vie
ni juokės, kiti plojo. Korespon
dentas geriau būtij neskyręs cho
rams kredito.

Toliau rašo, būk lietuviškus 
žaislus vien harrisoniečiai težai- 
dė. Ištikro, tai Brooklyno, Pa
tersono ir Nevvarko jaunimas gra
žiai žaidė ir pas juos nemažiau 
buvo lietuviškos 
pas

BINGHAMTON, N. Y.
Nesenai Binghamton Press 

talpino žinutę apie lietuvius, 
rios rašytojas klaidingų dalykų
apie lietuvius pasakė. Štai ką jis 
rašo, kad vieni lietuviai nori ne- 
prigulmybės, kiti gi nori būti pri
jungti prie didesnių tautų. Ir 
daug kitų klaidingų dalykų para
šė.

Bet gerai, kad Binghamton’o 
lietuviai turi J. Stanislovaitį kurs 
pamatęs tokį straipsnį,, į tą patį 
laikraštį parašė, atitaisydamas ar 
nurodydamas pirmojo rašytojo 
klaidas.

šio 
žolinei ją prieš lenkus kad atiduo
tų lietuviams jų užimtas dalis. 
Taip-gi prašė, kad Amerika 
pripažintų Lietuvą kaipo nepri- 
gulmingą tautą. Rezoliucija bu
vo pasiųsta prezidentui ir sena
toriams.

Rezoliucija labai puikiai sufor
muluota. Geistume, kad ir kitos 
kolonijos sektų šį pavyzdį.

BERISSO, ARGENTINA.
14 d. birželio atsibuvo čia lie- 

tuvių vakaras, surengtas savyšel- 
pinės “bepartvvės” bolševikų 
draugijos “Vargdienio.”

Scenoje statyta komedijėlė 
“Prieš vėją nepapūsi.” Lošėjai 
savo roles atliko pusėtinai, nors 
nekurie turėjo įžymių trūkumų. 
Buvo pora deklemacijų, kurias iš
pildė Pranė Juodeikiutė vieną ir 
antrą anyta Popova-rusė lietuvių 
kalboje. Dar išėjo su monologu 
V. Opanskas. Tas jo monologas 
tai tikrai bolševikiškas; geriau 
būt padaręs 0—skas, jei su savo 
monologu būt nuėjęs į lietuvišką 
smuklę, o ne pasirodęs ant estra
dos prieš abiejų lyčių publiką, 

jam už tai. nes
ant drąsos” įdėjęs.

Bet “atleistina” 
gerai buvo “ 
Girdėjusieji tą jo spyčią sako, 
kad išsipasakojęs visą savo gyve
nimą, nei kiek neperdėjęs.

Prie progos reikia pažymėti ir 
apie pačią dr-ją “Vargdienį.” Ši 
d-ja vadinama bepartyve vien tik 
žvejojimui nesusipratusią katali
ką. “V-nio” įstatuose pažymėta, 
kad nėra išduodami pinigai iš dr- 
jos iždo klioštoriams, bažnyčioms 
ir kitokioms katalikij įstaigoms, 
bet sumanius bolševikams įsi- 
steigt nuosavą spaustuvę, pasiėmė 
iš “V-nio” iždo $20.00 nepaisyda
mi kataliką protestą. Katalikiš
ką laikraščią jokią “draugučiai” 
nepriima. Jau 6 metai, nuo 
“Vargdienio” susitvėrimo nuodi
ja nacius visokie šlamštai.

Pastaruoju laiku katalikai ma
tydami savo skriaudas pradėjo 
nerimauti. Beveik kožname susi
rinkime protestuoja prieš bolše
viką šeimininkavimą, bet būda
mi mažumoje nieko negali pada
ryti. Išstotą ir prisidėtą prie ki
tos dr-jos, bet gailisi bolševikams 
palikti įmokėtą pinigą laike ke
lių metų. Taip skriaudižami ir 
laukia neturėdami jokio išėjimo.

Padubysietis.

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)

Rugpj. 17 d. 5 vai. vakare, 
Liet. Muzik. Salėje buvo susi
rinkimas delegatų nuo vieti
nių katalikiškų dr-jų. Tarp 
kitko buvo kalbėta apie su
rengimą didelio mass - mitin
go, drauge su ukrainais, išrei
škimui protesto prieš lenkę 
begėdišką veržimąsi į Lietuvą. 
Dėl pasekmingiausio surengi
mo minėto mass - mitingo ir 
kitokiij panaši ii ir pribrendu
sių dalykų, apkalbėjus nutar
ta jungtis visoms draugijoms į 
krūvą prie Tautos Fondo sky
riaus. Tuojaus susirašė nuo 
aštuonių dr-jų įgalioti atsto
vai. Kitos dr-jos įgaliuos de
legatus per savo sekančius su
sirinkimus. Tokiuo budu su
sidarys bendra spėka, kuri ne
svyruos nuo pūtimo negeisti
no vėjo, kaip kad svyravo pa
vienės dr-jos. Bravo Rich- 
mondo draugijos! Senei taip 
reikėjo padaryti.

Amerikos Lietuvių R. K. Var
gonininkų Sąjungos seimas atsi
bus rugpjūčio 26 ir 27 d. Detroit, 
Mich.

Rytais bus laikomos gerb. kun. 
F. Kemėšio iškilmingos pamaldos, 
laike kurių giedos svečiai solis
tai ir genijalis Chicagos vargoni
ninkų choras.

Dienomis įvyks sesijos, vaka
rais — nepaprasto rimtumo bei 
gražumo koncertai, dalyvaujant 
visiems Amerikos žymiausiems 
lietuviams muzikams, pianistams, 
solistams dainininkams,, smuiki
ninkams ir vargonininkams.

Atv y kasiems svečiams, patar
tina apsistoti Statler bei Ponk- 
hatrain viešbučiuose.

Visi dainų bei muzikos mylėto
jai, nuoširdžiai yra kviečiami mi
nėtuose koncertuose skaitlingai 
dalyvauti.

SCARNTON, PA.
Musų gerbiamas veikėjas 

A Sodeika yra vienas iš ge
riausių musų tautos daininkų. 
A. Sodeika padarė kontraktų 
sn Columbia grafofonų kompa
nija, kaipo dainininkas. Užtai 
jis dainuos virš minėtos kom
panijos rekordus, h* kada re
kordai bus galima gauti, kiek
vienas lietuvis turės progų iš
girsti

“Tamstos laišką kaslink 
knygos ‘Sveikata’ gavau ir 
dabar prisiunčiu Tamstoms 
$2.00 už kuriuos malonėsite 
prisiųsti knygą ‘Sveikata,’ 
nes žmogui sveikata yra 
brangesnė už viską.”

Toliau tas pats žmogus ra
šo apie LDS.:

“Malonu man girdėti kad 
LDS. pradėjo smarkiai vei
kti rengia išvažiavimus, ku
rie neša nemažai naudos. 
Bet dabar ant žiemos vėl 
reikia rengtis prie įvairių 
vakarų, kad sujudinus dar
bininkus, o mes juos galime 
sujudinti tik rengdami pra
kalbas ir kitokius vakarus. 
Jei visi dirbsime, LDS. aug- 
štai pakils.

Su pagarba

Pr. Kvietkus, , 
Waterbury, Ct

westville, nx.
Pas mus darbai ėjo prastai ir



UBAGŲ BALIUS 
BEI

ELGETŲ PUOTA
(Tąsa)

tiek tūkstančių metų visos beždžio
nės pavirstų į žmones ir jų veislė 
išnyktų, o aš neseniai da mačiau 
kaip ant vienos mugės, maskolius 
ar kitas koks žmogus- rodė žmo 
nėms aną bezdžionaitę ir pinigus 
už tai nuo žmonių rinko. Tai-gi 
ana veislė matomai ir dabar da y- 
ra .

JULIUS (kreipiasi prie II-ros poros). O 
jūs ką manote apie tą mokslą.

II PORA. O aš manau tą. Jeigu žmogus 
tas pats ką ir žvėriuke, tai aš iš
klausęs anų amerikonų kalbos, 
taip aniems pasakyčiau: Jūs sa
kot, kad jūs galvijai, o aš sakau 
kad aš žmogus. Žmogus galviją 
gal nupirkti ar sau sugauti taip 
kaip gaudomos yra beždžionės. 
Tai-gi, (rodo ant botago) paim- 
čia tą botagą užriščiau vienam ir 
kitam cicilikui ant kaklo ir vaik
ščiodamas su anais kaip anas ma
skolius su bezdžionkaite per kai- 
kaimus ir biskį pamokinęs kome
dijas rodyčiau!

TREČIAS. Man patinka draugo užmany
mas, bet aš manau kad da dau
giaus pelnyčia jeigu nusipirkčiau 
arklį ir vežimuką. Ant vežimuko 
pastatyčiau klėtką, apdankstvčiau 
aną paloms, į klėtką patupdyčiau 
beždžionę ir tuos du cicilikų, o ant 
šonų ir galų klėtkos padėčiau to
kį parašą:

Didžiausis gamtos stebuklas! 
Už pamatymą vienas rublis. 
Ir važinėčiau iš miesto į mies

tą berodydamas.
JULIUS. Gana praktiškas užmanymas. 

Galima tokiu būdu daug pelnyti. 
O’ jūs ką manote? (klausia IV po
ros.)

KETVIRTAS. Aš ir-gi pagiriu tą užma
nymą, bet aš da kitoniškai pasi
elgčiau : Vietoj padėti parašą ant 
vežimo “Didžiausias gamtos ste
buklas, už pamatymą vienas rub
lis,” aš taip parašyčiau: “Cicilikų 
perykla.” (Visi juokiasi). Paskui

nuvažiuočia ten, kur yra cicilikų 
daugiausia. Cicilikai gi pamatę 
aną atnaujintų gamtos stebuklų, 
būtinai viskų nuo manęs papirktų, 
o tai dėlto:

1) Tikrų cicilikų yra nedaug, 
tai-gi anie norėdami savo skaitlių 
padidinti, būtinai panorėtų anų 
peryklą nusipirkti.

Antra, yra žmonės, ką netiki 
jog beždžionė galėtų žmones perė
ti, tai cicilikai turėtų progų priro
dyti jog tikrai taip yra.

Trečia, už anų parodymą gam
tos stebuklų galėtų paskirti mo
kestį, o tada grįžtų aniems pini
gai išleisti ant užpirkimo peryklos 
ir da turėtų gana anų išmaitinimui 
naujai išperėtų cicilikučių. Žino
ma aš tą aniems taip paaiškinęs 
atsakančius už aną peryklą ir kai
ną pastatyčiau. Beabejo ilgai iš 
tos priežasties man ir derėties ne
prisieitų. Ir pinigai tuojaus jau 
ne krepšį, bet visą maišą man tu
rėtų pripilti, nes pamatytų klėt- 
koje beždžionę su dviem vaikeliais, 
kurie paklausti keno anie vaikai, 
neužsigintų ir stačiai nurodytų ant 
čia pat tupinčios motinos.

JULIUS. Visi geri atsakymai ir užmany
mai, bet šis manau cicilikams bū
tų naudingiausis, o pramanvtojui 
‘‘peryklos’’ — pelningiausiss. Tai
gi užlaikykite aną užmanymą pa
slaptyje, o atsitikus progai, arti
miausioje ateityje galima bus aną 
įvykdyti — tada net visas pasaulis 
iš mūs akademijos stebėsis. Bež
džionių ir cicilikų da sviete netrūk
sta — delto-gi galima bus ir visus 
tuos užmanymus išbandyti, 
pinigų kaip šieno! Gana tų 
bu! Imkitės prie valgio!

I-MA PORA. Taip taip! Kada pilve
gia, tai ausyse spiegia — tada 
nesmagu ir protauti. Imkimės 
prie valgio, o jog sauso niekas ne
klauso, tai-gi nesigailėkime ir deg
tinės. (Vieni griebia už mėsos, ki
ti už duonos, kiti papurtę butelius 
geria.).

II PORA. Jūs sau bekalbėjote, o mano bo
ba ir aš, tai sau ir bevalgėva, tai
gi nelabai nei norisi. (Čia kelia 
butelį į viršų ir sako). Bobut! 
baigkime, bus linksmiaus.

tinės). Aš keliems iš jūsų daviau 
įsakymą atvežti geroką bačkutę 
alaus ir kitą mažesnę degtinės, nes 
ir maniau kad jūs atsivesite gėri
mų permaža. Bus ir muzikė, nes 
pakviečiau ant iškilmės ir Joną 
Bubiną. Tikiu, kad anie jau į 
trumpą laiką čion atvyks.
Lai gyvuoja mūsų ponas direkto
rius. Lai gyvuoja jo protas! (Vi
si traukia iš bonkų).

JULIUS (ir-gi traukia). Ačiū, ačiū! O- 
gi kaip! Dievas man davė gal
vą, o galvai ir smagenų nepasi
gailėjo. Užkimę draugai. (Čion 
ne visi traukia o patraukia.).

VISI Užkimę. O-gi ar mes kuom aršesni 
‘ nei ponai! (Kaskart darosi visi 

linksmesni.).
JULIUS (kreipiasi prie III poros). Na o 

jūs ką? Pavalgėte? Galėtumėte 
ką nors užtraukt su bobelka.

III PORA. Kodėl nei. Jeigu ponas direk
torius nori, tai ir trauki va boba 
apie šv. Jurgį. (Pradeda giedot.). 

JULIUS. Gerai, gerai..
Butas ratą vijo, niekad nepavijo 
O-gi šventas Jurgis, tuoj aną pavijo — 
Pavijęs užšoko kaip ant rumoko, 
Net žemė drebėjo, kaip ristis pradėjo. 
Smakas tą pamatė ir ragus pastatė 
N orėj jį praryti, bet kur jam pavyti. 

(Kada sustoja giedoję).
JULIUS. O kas gal kitą mokate apie šv. 

Jurgį ?
IV PORA. Aš ponuli moku, bet aš moku

gražesnę. Man sunku lietuviškai, 
aš geriau moku lenkiškai.

JULIUS. Giedok lenkiškai mes beveik vi
si suprantame.

IV PORA. (Diedas ir boba kelis kartus at
sikosti. Šluosto burnas ir pradeda 
drūčiai ir aiškiai ištardami giedo
ti).

“Ok tam u- sczejach košeiol muroivany, 
A w tini kosciele jest oltarzoiv u'iele.
TF bocznym altariu šventas Jurgis stovi 
I z m ieikim pikiem djablu U'ogon koli 
O jak mu boli! o jak mu boli!!!” 

(Diedai susigraudinę pergie- 
dojus pradeda verkt, o kiti visi 
tuoj juoktis pradeda. Aniems be
sijuokiant ineina du ubagu, apie 
kuriuos sakė pirma Juliukas kad 
atveš gėrimų ir muzikę-armoniką; 
gal kitas turėt bubnelį su baršku
čiais.).

VISI.

t 
I 
i

Bus 
kal-
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VISI.

|ATĖJUSIE. Tegul bus pagarbintas!.. 
JULIUS. Taip taip, nesigailėkite! Atsi-yisi. Per amžių amžius Amen.

ras da ir daugiaus baltakės (deg- ATEIVIAI. Linksma jums! Smagu ir pa

žiūrėti ! Turbūt daugiaus ir gėri
mų nebereiks.

VISI. Jau nedaug beliko!
KELI IŠ BŪRIO. Mes nebtekome! (Ki

ti). Ir mes nebtekome! Gerai kad 
tamistos pasiskubinote, o jeigu ir 
muzikę da turite, tai bus mums ir 
visai linksma!

ATĖJŪNAI. Ir gert parvežėm ir muzikę 
turime.

(Visi ploja rankomis, paskui 
triukšmingai šaukia):

Tai mums vyrai, kad toki ir ant kel
mų dygtų!

JULIL1S. Na jeigu taip, tai bėgkite kurs 
ir pripilę atneškite blėtinėse alaus 
ir degtinės.

(Keliasi viena iš bobų ir sa
ko) :

BOBA (V poros). Aš ponuli atnešiu. 
Tuojaus viską parūpinsiu. (Tą iš
tarus skubiai išeina nuo scenos).

I- AS ATĖJŪNAS. Vyrai, užsidegkite
pypkes. O gal ir moterukės rūko
te? Nesidrovėkite, čia nieks ne
mato! Ant dangaus tik žybčio
ja žvaigždutės ir mėnulis, anie 
daug tik žybčioja žvaigždutės ir 
mėnulis, anie daug ką savo gyve
nime matė, bet nuo jų nieks nie
ko nedasižinojo ir nedasižinos. Ap
link mus, giria šlamščia. Žmonės 
visi visur miega, tai-gi drąsiai 
galime ne tik visi rūkyti, gerti, bet 
ir pašokti ir * pasilinksminti!

II- RAS ATĖJŪNAS. Žinoma, žinoma! 
Kraukite visi taboką i pypkes ir 
užsirūkykite. Mes valgyt nebe
norime, nes važiuodami gana pri- 
valgėme ir mes uždegsime pypkes.

(Visi ir bobos kemša pypkės- 
na taboką. Diedai dega degtu
kus, paduoda ugnies boboms ir vi
si rūko. Tuom tarpu ateina bo
ba V-os poros su gėrimais viena, 
bleiknė neša vienoj rankoj kit ki
toj. Eina svyruodama.)

IV POROS DIEDAS. Nu gi tu Urše ko 
taip ilgai trukai? Manėme, kad 
jau prie bačkutės ir užmigai.

BOBA V POR. URŠĖ. Tai jau tai; (svy
ruoja). Tamista manei kad bač
kutė tai jau šulinys ar upelis—im
si ir prisisemsi. Dvi blėtines pri- 
leist, tai ima laiko.

DIEDAS III POROS. Žinia kad ima. Mat 
Uršė ne viską pasakė. Apart dviej 
bonkų rankose reikėjo pripildyt ir 
trečią pilve esančią.

(Visi juokiasi.) 
(Dar ne galas)

4

Dabar jus jau galite pasiųsti 
maisto ir drabužių tiesiog savo 
giminėms ir prieteliams Lietu-
voje

LIETUVOS-AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ SIŲS LAIVĄ Į LIEPOJŲ AR
BA KLAIPĖDĄ LABAI NETOLIMOJE ATEITYJE IR TAIP PARĖDĖ, KAD KROVI
NIO DALIS BUS LIETUVIŲ ŠELPIMO SIUNTINIS.

Yra du būdu siųsti pašelpų. Jūs galite arba sutaisyti patys savo dėžę arba jūs galite už
sisakyti bile kurių iš sekančių kombinacijų, kurias jau sudarė Lietuvos-Amerikos Pramonės 
Bendrovė ir kurias ji jums atsiųs.

1) Jei jūs norite paaiškinimų kaip už
sisakyti dėžę reikalingiausio maisto jau 
supakuotų daiktų, kuriuos pristatys A- 
merikos Pramonės Bendrovė, tai pripil
dyk ir atsiųsk žemiau paduotų 1 kupo
nų :—

2) Jei nori paaiškinimų apie supaka- 
vimą dėžės savo maisto daiktais ir dra
bužiais namie ir pasiuntimų per Lietu
vos-Amerikos Bendrovę savo giminėms 
ar prieteliams Lietuvoje, tai išpildyk ir 
atsiųsk žemiau paduotų kuponų:—

LITHUANIAN-AMERICAN TRADING CO.
6 WEST 48-TH ST., NEW YORK CITY.

Meldžiame atsiųsti pilnas informacijas apie Lietuvių Šelpimo Siuntinį. Suprantama, kad 
šis prašymas yra nemokama informacija ir nesuriša manęs jokiais ryšiais.

«

Vardas-pavardč

Gatvės vardas

Miestas ir Valstija.

Gavę šitą kuponą pasiųsime jums pilnas informacijas. Rašykite aiškiai ir adresuokite:

LITHUANIAN-AMERICAN TRADING OO.
6 WE8T 48-TH STREET, NEW YORK CITY.

1219j

LIETUVIS
t

Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgu metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škeeus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

RUSIJOS RUBLIAI!
Pas mane galima gauti netikrų po

pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunkų atskirti nuo tikrųjų. 
Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant arba kas nori pasidžiaugti tur
tingumu.

Kas nori tokių pinigų klauskit 
laišką įdėdami krasos ženklelį, 
resuokite:

K. J. Intas,
P. O. Box 73, Chicago, III.

per
Ad-

• v

ENTRA! EXTRA LAIKRODĖLIS 
ROSKOPE PATENT” TIK $5.45.

Tūkstančius dolerių 
žmonės praleidžia 
laikrodėliams, o ne
turi iš jų jokios 
naudos, dėl to, kad 
nežino kokie laik
rodėliai yra geriau
si. Visų geriausiu 
laikrodėliu yra 
“Roskope Patent.” 
Šitas laikrodėlis jau 
žinomas visame pa
saulyje, o kas jį į-
sigijo, tai jau visam gyvenimui. Jį ga
lima naudoti darbe ir šventadieniais. 
Gražiai ir tvirtai padarytais tyrais ni
keliniais lukštais, stipriais nikeliniais 

viduriais, teisingai sustatytas taip, kad nesuvėlina nei paskubina
nė vienos minutos, toks laikrodėlis vertas mažiausiai $10.00, bet 
mes dėl supažindinimo visuomenės su tuo laikrodėliu per trumpą 
laiką nutarėm pardavinėti išdirbystės lėšų kaina, t. y. tik po 
$5.45. Prie to duodame DYKAI naudingus daiktus: 1. Storai 
auksuotą -laikrodėliui retežėlį; 2. Naujai išrastą spynelę, kuri už
rakinama ir atrakinama be rakto. Ji padaryta iš žalvario ir gali 
užtekti visam gyvenimui. Ja galima užrakinti bile duris, skrynu
tę ar kitą ką, o nežinantis paslapties kaip ją atrakinti niekad 
neatrakins. Sykiu su spynele duodame ir išaiškinimą kaip ją rei
kia atidaryti.

Tai-gi, jei nori pasinaudoti iš šito mūsų pasiūlymo, tai nieko 
nelaukdamas prisiųsk mums 25c. stampomis, o mes tuojaus išsių
sime laikrodėlį ir visas aprašytas dovanas. Pinigus užmokėsi at
siėmęs daiktus. Užtikriname, kad būsi užganėdintas, kitaip pini
gus grąžiname atgal. Pastaba. Kas prisius visus piningus iš augi- 
to, tam mes priedo prie visų daiktų duosime auksuotus marškinių 
guzikus. Rašyk tuojaus ant addreso:

PRAOTICAL SALES COMPANY,
r Avram, Dept 4% Chicago. UL

Cistetai įveda skausmą į ipogas- 
trium ir tankų vandens bėgimą. 
Paskutinis šlapumo lašai esti tam
sus ir nuodingi.”

Daug daktarų jau kariavo su 
ta liga ir daug ligonių buvo ap
gauti} su vaistais. Partažolė 
sudėta iš medikališkų šaknų ir 
žolių iš kurių galima pasidary
ti arbatą tokią kaip mes geria
me ryte ir vakare, kuri atgai
vina pūslę, atskiria ją nuo kitų 
ligų, kurios sukelia slogas, iš
varo visą skausmą, kuris atsi
randa nuo šlapumo.
Partažolė yra naturališkas pro

duktas gerai žinomas Parmacist 
Partos, 160 2-nd Avė., New York, 
kainuoja $1.00 už dėžutę, $5.00 už 
šešias.

B TEISINGIAUSIA IR GE- B 

B RIAUSIA LIETUVIŠKA B 
A P T I E K A.

B Sutaisau receptus su di- B 
< ’ džiausią atida, nežiūrint, * I 
B ar tie receptai Lietuvos ar B 
B Amerikos daktarų. Tai B 
B vienatinė lietuviška aptie- B 
B ka Bostone ir Massacliu- B 
osetts valstijoj. Gyduolių ga- B 
b lit gaut, kokios tik pašau- B 
B Ųj yra vartojamos. Galit B 
B reikalaut per laiškus, o aš B 
B prisiusiu per expresų.

K. ŠIDLAUSKAS,
B Aptiekorius ir Savininkas 
B 226 Broadway, kamp. C St., B 
| SOUTH BOSTON, MASS. 

|ffel. S. Boston 21014 ir 21013J

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen SL, So. BostoD, Mass.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAšT. — Antanas Motiejūnas, 

104 Market St., Brighton, Mass. 
FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St.,
Dorcliester, Mass. ■* 

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

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bovven St., So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

_<'

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.
43 Hatvkens St., Boston, Mass. 

-------------- ?
ŠVENTO JONO EVANGELISTO 

PA1ALPINBS DRAUGIJOS 
VALDYBA.

SO. BOSTON, MASS. 
j PIRM. — Motiejus. 2ioba,

539 E. Seventh St., , 
So. Boston, Mase.

VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St., So. Boston, Mass.

I PROT. RAŠT. — JuL Savickas,
262 Fourth St., Room 7.

II PROT. RAŠT. — G. Gedminas,
126 O St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaite,
47 Vale 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 pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 17 d. 
Rugpjūčio 3:30 vai. po piet

PARDUODU geriausos iš- 
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Beto parduodu GRAMAFO- 
NUS, REKORDUS ir REIN- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiuo 
adresu:

Pelix A. ZslecfrM,
244 Broadway, Boston.



DARBININKAS
iVIETINĖS ŽINIOS. PAIEŠKOJIMAI IR

REIKALAVIMAI.
396 Ct.

So. Boston.

LAIParsiduoda pigiai.
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DIDELIS BALIUS!

I

I

Mass.
(30)

Nedaliomis 
nuo 10 ry ts 
ik! 4vai. vak are

teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

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

Jatul’s Capsulax 
Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

Adresuokite:
PRESS.,

Montello, Mass.

ruimų 
ir dvi

Kad būt gražiu.
Vartok ta mostį, ji padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTĄ. Pr*. 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa* 
daro minkšta ir baltą odą. Kaina dflie* 
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierini doleri arba stampomis.

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

4

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Kauno 
kaimo, 

nors iš

kaimo. Atsišaukite: 
J. Juodikis, 

Chinese Charbin 
Post restante China.

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO V ILK AUS KO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turiu ant pardavimo daugybė gerų stubų ir farmų, didelių ir ma
žu, brangių ir pigių, po visas dalis Worcesterio, pas mųne galite pasi
rinkti kokių norite. Taipgi apdraudžių geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatų. širdingai 
kviečių visus Worcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingų patarnavimų. Neužmirškite adreso:

Ofisas: 314 Main Str., Room 6
Gyvenimo vieta: 63 Seymour Str.

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 
valandos:

Nuo2 iki8 popiet. Nuo 7 Ud 8 vokan 
609W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON. 

Tel 502 S. B.

D antį8 ištraukiami irpripil-j 
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Paieškau giminių ir pažįstami} 
Kauno gub., Panevėžio par., Rėk
lių ‘ ‘ - - -

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke
letą centų nusiperkant pokelį gyduolių.

Bell Phone Dickinsen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

Nedaliomis iki 4 nopiėtu. •)

Lietuvis Dantistas

30 METŲ SUKAKTUVIŲ
RENGIA ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
nuo 9 vai. ryt.
Iki 8 vai. vakare.

GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

Tiku dabar išėjo iš spaudos paveiks
las 15X20 labai gražiai atspausdintas 
7 spalvose,

“LAI GYVUOJA LIETUVA” 
šį paveikslų turėtų kožnas lietuvis įsi
gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose.

NATIONAL
Porter Avė.,

DR. F. MATULAITIS
Ofįso airnos Gydo visokias Ugas
1-8 P. M. 6-8 P.M. Priskiria AktaMk,

419 Boylston St, Besta, Mass.

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1285—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

SpeciaUttag paslaptingu lipų.
Kmiau medicinos mokslą Berllno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki B 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS Oi ĮSAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

Jos Glinsky,
6715 S. Lincoln St., Chicago, III. ‘ 

(30)

iN0BLE,
Milton, Mass.

Tel. 941—Milton.
(30)

Tel So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietueisskai
Ofiso valandos:

Ryt ns iki 9 vai.
Popiety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

VISI Į PRAKALBAS.
Gerb. delegatas iš Lietuvos 

kun. Laukaitis panedėlyje, 
rugpj. 25 d. kalbės So. Bostone 
bažnytinėje salėje, o ant ryto
jaus utaminke kalbės Brigh- 
tone Lietuvių salėje. Kas gy
vas teateina šių prakalbų iš
girsti

Bostono policijos viršininkai 
nenori pripažinti policmonų 
unijos. Viršininkai pradėjo 
rengtis prie gresinančio strei
ko, o policmonai ketina sustrei
kuoti pirm prisirengimas bus 
padarytas.

Bostone cigarmakerių strei
kas pasibaigė. Abi pusi nusi
leido.

SUŠLAPINO PIKNIKĄ.
Pereitų nedėlią ant Čapliko 

fanuos, Hudson, Mass. buvo 
LDS. N. Anglijos apskričio iš
važiavimas. Žmonių privažia
vo labai daug, bet viską suga
dino lietus, kurs apie 4:30 vai. 
vak. pradėjo savo pragaištin 
gą piknikieriams darbą.

L. D. S. 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus rugpj. 28 d. 

.8 vai. vakare. Visi nariai tu
ri atsilankyti, nes turime daug 
svarbių dąlykų aptarti. Sugrį
žę delegatai pasakys apie bu
vusį seimą. Taip-gi bus iš
duota atskaita Layrence’o iš
važiavimo.

Z. Klapatauskas Rašt.

SVEIKSTA.
Gerb. kun. P. Juškaitis,Cam

bridge’io lietuvių klebonas, 
kurs pereitą savaitę gargalia
vo, jau baigia sveikti. Perei
tą nedėlią vienas mišias atlai
kė.

SVEČIAS.
Gerb. kun. Cibuslkis, Dav- 

tono, O. lietuvių klebonas vieši 
So Bostone pas gerb. kleboną 
kun. K. Urbonavičių. Lankėsi 
“Darbininko” ofise.

ATSILANKĖ.
Pereitą subatą atsilankė M. 

Mažeika ir S. Mockus iš Cice
ro, III. ir p. Katilius iš Home- 
stead, Pa., vietos biznierius. 
Jie dalyvavo seimuose Wot- 
cesteryje. Pastarasai užsisakė 
daug knygų.

GRAŽIAI NUSISEKĖ.
Nedėlios vakarė, pobažnyti- 

nėje salėje buvo programas už
baigimui vasarinės vaikų mo
kyklos. Programą išpildė vai
kučiai ir mergaitės, lankiusie
ji mokyklą. Programas labai 
gerai nusisekė. Scena buvo 
gražiai papuošta. Programas 
ir-gi gerai buvo išpildytas. 
Žmonių nežiūrint į smarkų lie
tų su perkūnija buvo pilna sa
lė. Utarninke, 26 rugpj. bus 
antras vaikų vakaras, 
mėjusiems moksle bus 
dovanos. Patartina 
atsilankyti.

Pasižy- 
duotos 

visiems

POPIEŽIAUS CHORAS 
BOSTONE.

Ketverge rugsėjo 28 d. Me- 
chanic’s salėje, kuri yra did
žiausia Bostone, duos progra
ma popiežiaus choras, neseniai 
iš Rymo atvykęs Amerikon. 
Chore yra 11 kunigų, o kiti yra 
seminaristai.

A. L. R. K. Moterių Są
jungos 13 kp. prisidėjo prie 
N. A. L. D. S. Apskričio iš
važiavimo.

P-lei M. Brikaitei suma
nius padaryti beskutes ir 
pardavinėti ir inešus virs- 
minėtos kuopos susirinki- 
man. visos narės vienbal
siai pritarė ir tuojaus sume
tė išlaidoms $4.75. Tos bes- 
kutės buvo pardavinėjamos 
išvažiavime ir davė gryno 
pelno $9.00, kuriuos p-lė M. 
Brikaitė pridavė rengimo 
komisijai. Už tokią puikią 
dovaną LDS. yra dėkinga 

.virminėtai kuopai.
Komisijos Narys

■

Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į ‘ ‘ Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę 
Garsintas “Darbininke” apsi
moka.
Už vieną sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

E X T R A.
Parsiduoda ūkė 22 akrų žemės 

apsėta javais. Ganyklos aptver
tos. Graži stuba, 5 kambariai, ir 
piazai. Šulinis prie stubos. Tvar
tai nauji. Visi rakandai nauji. 
Sodas didelis. Vienas arklys, trys 
karvės, pulkas vištų ir kitokių 
paukščių. Visi ūkiški įrankiai: 
automobilius (catlog) ir kiti ve
žimai geri. Parsiduoda visai pi
giai. Važiuok pažiūrėti, o mes su
tiksime. Kelias South Manton. 
Adresas:

S. RUBIN,
52 Bridge St., Union City, Ct.

REIKALINGAS TUOJAUS 
VARGONININKAS GERAI ŽI
NANTIS SAVO AMATĄ. ALGA 
GERA ATSAKANČIAM VYRUI. 

KUN. E. V. GRIKIS,
Church St., New Britam,

PARSIDUODA NAMAS.
9 kambariai, maudynės, visi nau

ji įtaisai. Naujai išpopieriuota 
išmoliavota ir viskas gerai patai
syta. Ant 426 W. 4-th St., So. 
Boston, Mass. 
Atsišaukite.

J. E
167 Brook,

Paieškau pažįstamų Antano Ga
linio ir Anielkos Pineliutės. Jie 
visi yra Vilniaus gub., Trakų 
pav., Semiliškių valščiaus, Pa- 
gendų kaimo. Malonėkit patys 
arba kas žino apie juos pranešti 
šiuo antrašu:

A. Vaičekevičius,
40 St. James St., Norvvood, Mass. 

(30)

REIKALINGA MERGINŲ
Prie dirbtuvės darbų. Pritiri- 
mo nereikalinga. Mokestis 
$12.00 iš pradžios. Gera mo
kestis kada išmoksta darbą. 
Atsišaukite

American Gan Co. 
Off A St,

v Ao

Paieškau Antano Jankausko 
Suvalkų gub., Pajavonio par., Tri
laukių kaimo. 20 meti} atgal gy
veno New Jersey. Meldžiu atsi
šaukti.

Marijona šleimienė,
686 8-th St., So. Boston, Mass.

(30)

Paieškau Izidoriaus Cerakevi- 
čiaus Virbalio parap., Kurpikų 
kaimo. 20 metų atgal gyveno 
Lietuvoje. Jei gyvas meldžiu at
sišaukti.

Marijona Šleinienė,
686 8-th St., So. Boston, Mass. 

(30)

Išsiduoda ant rendos vienas di
delis puikus kambarys, su visais 
parankumais privatiškai šeimynai 
dėl vienos arba dviejų ypatų. No
rėdami sužinoti, telefonuokite: 
Bellevue 1325, Roslindale,

ANT RENDOS vienas 3 
lubų kartą $1.25 į savaitę; 
lubų karti po $1.50 ir $1.75 į sa
vaitę. Ant visų lubų yra gasai ir 
naujausi įtaisymai. 244 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

Paieškau darbo mokytis už bu- 
čerį. Esu prielankus prie žmo
nių, šneku lenkiškai, rusiškai, 
lietuviškai ir angliškai. Taip-gi 
moku ir skaityti visų kalbų. Esu 
dirbęs už bučerį mažam hotell’yje 
ir pažįstu mesij skirtumą. Esu 
blaivus, nerūkau, vidutinio am
žiaus, nevedęs. Turiu paliudiji
mus tam darbui reikalingus. Bu- 
černės arba grosernės, kurios rei
kalauja darbininkų rašykite šiuo 
antrašu:

John Zickas,
534 N. Percv st., Philadelphia, Pa. 

(30)

Paieškau P. Juodka, 
rėd., Salako par., Biržinų 
Meldžiu atsišaukti, 
nių ar pažįstamų.

J. Juodikis, 
Chinese Charbin 

Post restante China.

REIKALINGI AGENTAI Lie
tuvių Spaudos Bendrovei, kurie 
galėtų rinkti spaudos darbus iš 
visų kolonijų nuo svetimtaučių ir 
lietuvių. Užmokestis gera. Atsi
šaukite :

Lietuvių Spaudos Bendrovė, 
(Lithuanian Printing Co.) 
6400 Superior Avė. N. E. 

Cleveland, Ohio.
(30)

Paieškau dėdės Kazio Liutke
vičiaus. Pirmiau gyveno Brook- 
lyn’e, N. Y. Aš gavau laišką iš 
Lietuvos. Rašo, kad Urbonienė 
ir Česnulevičius mirė ir prašo sa
vo brolio atsiliepti. Tavo brolis 
buvo nušautas gegužio mėn., 1919 
m. Meldžu atsišaukti šiuo ant
rašu : DR. M. V. CASPEB 

(Dr. M. V. Kas pa ra viltis) 
425 BR0ADWAY, 

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

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

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulaz, kurios yra 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio 
ir Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų.

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES.
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, Gripo 

ir Influenzs. Kaina 50 centų.
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad 

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite, kad 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 
kite “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs 
čia telpa: ___

P. A. JATUL, Aptiekorius,
(Iš dirbėjas)

P. 0. BOX 2128, BOSTON, MASS.
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Atsibus Panedelyje,

Rugsejo-Sept. 1 d., 1919
Darbininkų dienoj (Labor Day),

ANT BERKLEY SVETAINĖJE,
KAMPAS TREMONT and BERKLEY ST., BOSTON, MASS. PRASIDĖS 2 VAL. PO 

PIETŲ IR TRAUKSIS IKI VĖLAI NAKTIES.

GERBIAMIEJI:—
Širdingai kviečiame tamstas visus atsilankyti ant -šio iškilmingo baliaus. 

Tokio baliaus Bostone dar nebuvo, tai-gi nei vienas nepraleiskite progas, atsilan- 
. kykite kuoskaitlingiausia, o būsite pilnai užganėdinti. Bus skanių valgių ir gėri- 
mėliii.

Širdingai visus kviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: Važiuojantiems apielinkių miestelių reikia imti karą, kuris privežtų prie 
kampo Dover ir Washington Sts. Nuo to kampo reikia eiti tiesiog Dover st. į salę. So. Bostonie
čiai imkite karą Copley Square, kuris nuveš tiesiog prie salės durų. Nežinantieji privažiavę Do
ver st., klauskite konduktoriaus.

•MMM

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

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

Tel So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvisskai
Ofiso valandos:

Ryt ns iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Ofiso valandos
9 ryto iki 8 vakare HOX 37. FHILADELPHI A. » *

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

nevirfnimas pilvelio, nuslabnejimas kraujo, inkstų, nervų lt abelnas spė
kų nustojtmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežlų, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bltterio Kraujo valytojo, 
Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalT. diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užm 

. mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras, 
Biteria, ir po 3 mėnl. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip ta 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė- 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams Ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų 
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalntion, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, III.

VYRAI IR MOTERYS
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
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, Raičiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrama ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 

I budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- 

I rėjimas yra dykai.
Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa

vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY
673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BOSTON, MASS.
Nedėldieniais ir šventėmis 
10 ryte iki 2 po pietų.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermsfuga snlsika p’znku alinki- I 

mg, prašalina pleiskanai, niežėjimą <į 
odos galvos, angina plaukus priduoda į

| ma jėms reikalinga maiste.
Dermafuga padarys kad Jusū plas- S 

kai bus tankus švelnus ir skaistus. 1 
♦ Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis- I 

! kanos išnyks ant visados ir plaukai | 

neslinka daugiaus!
Reikalaujant prisiusime Jum paė- I 

ta suvis dykai išbandymui aampala. į 
Prisiusite 10 c. stampomis penius į 

timo lėšn. gausi išbandymai deiiute | 

Dermataros ir brošiūra.

ARGU. SPECIALTIES CQ i




