
Tel. So. Boston 620.
KAINA 3 CENTAI.

KADA GI BUS GALAS?

PASIDARBAVO.

REMIA JUGO SLAVIJĄ.
Anglija užtikrino Jugo-Sla- 

viją, jog netrukus Augščiau- 
sioji Taryba ims svarstyti 
Dalmacijos pakraščių klasimą 
ir jog tame reikale rems Jugo- 
kSlavijos erikalą.

Rusijos bolševikams 
sekasi pliekti Denikino 
Kolčako kariuomenes.

Sionistų pasaulinis suvažia
vimas bus sausio 18, 1920 m 
Bazelyje, Šveicarijoj.

namai

Lietuvos kariuomenės priesaika

(Kauno “Laisvė”)

Petrograde sudegė Treugol 
niko. gurno dirbtuvė.

KARINĖ MEDŽIAGA IR 
GELEŽINKELIAI 

LIETUVAI.

TABOKA PABRANGS.
Amerike pabrangs cigaretai 

nuo gruodžio 1 d. Pakeliai kai
nuojantys dabar 18c. kainuos 
20c.

Buvo ir gubernatorius. Jis sa
kė, jog rūpinsis perleisti le- 
gislatūroj įstatymą, kuriuo 
pienas taptų valstijos monopo
lyje.

Martens, Rusijos bolševikų 
atstovas Amerike, patraukė 
teisman kelis New Yorko laik
raščius. Tie laikraščiai rašė, 
būk Martens prisipažinęs, jog

UTARNINKAS, GRUODŽIO 2 D., 1919.

GALI SAU BADMIRIAUTI.
Tacoma, Wash. — Čia užda

ryta kalėjime 22 aidoblistų. 
Jie sustreikavo nuo valgio. 
Miesto Taryba nutarė leisti 
jiems streikuoti tol, kol nori.

LENKAI PRIEŠ BOLŠEVI
KUS.

London. — Rusijos bolševi- 
’kai būsią užpulti iš pusės, iš 
kur jie visai nesitiki. Dabar 
jau nei keno neabejojama, jog 
įDenikino, Kolčako ir Judeni- 
čo jėgos liko be dantų. Bet 
Rusijos bolševikai nebūsią ra
mybėje, o juos užpulsią len
kai. Prie to jie nuo senai ren
giasi. Francija suteikus jiems 
dėlto artileriją, o Anglija ma
žesnius ginklus. Tik nežinia 

I leųkai iš savo iniciatyvos tą 
[žsujf' darys, ar alijantai jiems

TAUPO KURĄ.
Paryžiuje uždaryta šokių 

salės. Tą daro, kad sutaupy
ti anglis. Salių savininkai in- 
tužo ir nuėję į vidurinių reika
lų ministeriją reikalavo palie
pimą atšaukti arba taip-gi už
daryti teatrus, muzikos sales 
ir kitokias pasilinksminimo 
vietas.

Londone turėjo suvažiavimą 
Anglijos Darbo Partija. Priė
mė rezoliuciją, kur reikalauja
ma atšaukti blokadą ir visokį 
kišimąsi į Rusijos reikalus. 
Priimta taip-gi rezoliucija, ku
rioj sakoma, kad vienintelis 
būdas padaryti galą brange
nybei ir pelnadariams yra pa
naikinti kapitalistinį gamini
mo būdą, o vietoj to suvisuo
meninti gaminimą

Lenkijos ministeriai rezig
navo, bet seimas išreiškė pasi
tikėjimą Paderewskiui ir jis 
liks premieru ir toliau.

Panamos kanalo muito su 
rinkta per spalio m. š. m 
$661.000. Per kanalą perleis 
ta 196 laivai.

SUDEGĖ 20 NAMŲ.
Baltimore, Md. —Išdegė čie- 

las skveras namų, kur seniau 
buvo Johns Hopkins universi
tetas. Namai buvo universite
to nuosavybė. Nuostolių pa
daryta už apie $1.000.000.

Kansas City, Mo. — 1.500 į- 
vairios rūšių geležinkelių dar
bininkų sustreikavo prieš savo 
unijų viršininkų padavadiji- 
mus.

NESISEKA NUPIGINTI 
MAISTĄ.

Suv. Valstijų valdžia žadėjo 
nupiginti maistą. Tuo tarpu 
kainos kįla. Kainos kiaušinių 
ir ryžių pakilo ant 6 nuoš., bul
vių ir razinkų ant 4 nuoš., pie
no, kavos ir slyvų ant 3 nuoš., 
sviestas, kiauliena, avižiniai 
ir korniniai miltai ant 2 nuoš.

ir išanksto žinoti tvarką.
Cielas pulkas lietuvių atva 

žiuos iš Norvroodo dalyvauti nusiseks gerai

PRIĖMĖ KATALIKYSTĘ.
Wilmington, Dėl. — Frede- 

rick J. Kinsman, buvęs pirma 
episkopalų vyskupu, perėjo į 
katalikystę.

Rusijos bolševikai ketina 
tartis su kitomis partijomis. 
Ketina šaukti Steigiamąjį 
Seimą, taip kad prisitaikin
ti prie alijantų pageidavi
mų ir gauti pripažinimą.

Graikijoj susekta suokal
bis sugrąžinti ant sosto nu
verstąjį karalių, kurs dabar 
yra Šveicarijoj.

Holandijos valdžia, bijoda
ma bolševikiškų propagandis
tų, labai varžo įvažiavimą 
svetimi} į savo šalį.

Lisabone, Portugalijos so- 
stitinėje, eina gandai, būk ra 
dikalų esąs rengiamas maiš 
tas.

Emma Goldman, žinomoji 
anarchiste — raudonoji kara
lienė, bus deportuojama.

demonstracijoj. Jie išvažiuos 
12 vai. ir bus So Bostone prie 
Lietuvių salės dvyliktai bai
giantis. Norvoodiečiai mar
šuos į sodą su So. Bostonie
čiais.

Iš visų kitų aplinkinių ko
lonijų kuodidžiausios minios 
lietuvių tesuplaukia. Pagei
daujama, kad kuodaugiausia 
dalyvautų kareivių uniformo
se. Todėl visi exkareiviai tei
kitės būti gatavi tą dieną mar- 
šuoti.

London. — Lietuvos val
džia, alijantų Baltiškai ko
misijai tarpininkaujant su
tiko pertraukti karinius 
veikimus prieš vokiečius ir 
rusus tik ta išlyga, kad Vo
kietijos Saldžia sutiktų pa
likti lietuviams visą karinę 
ir geležinkelių medžiagą, 
kurią vokiečiai ir rusai turi 
jų užimtose Lietuvos daly
se. Pranešama, jog iš už
imtų Lietuvos dalių dangi- 
nimasi bus atliktas po lietu
vių kontrole, tuo tarpu lie
tuviai sustabdys ofensyvą 
ir užtikrįs liuosą dangini- 
mąsi vokiečių ir rusų į Vo
kietiją. Tarpali j antinė ko
misija prižiūrės, kad abi 
pusi laikytus sutarčių.

Latviai .tebveda ofensyvą 
prieš pulk. Bermondto jė
gas. Ir tą daro su pasiseki
mu. Apie tai skelbia Angli
jos oficialė karinė misija.

Vokiečiai Tukume, kur 
jie norėjo briautis link Min
taujos, tapo atmušti atgal 
su nuostoliais. Tuo tarpu 
latviai taip-gi varosi iš 
Bausk linkui Liepoj aus ir 
Šiaulių. Bermonto jėgos 
kenčia stoką drabužių ir 
reikmenų ir netvarka jose 
didinasi. Daugelis vokiečių 
jį apleidžia ir eina namo ir 
Bermont būk jau rezigna
vęs, savo vietą užleisdamas 
Dumovui, pavojingam ru
sui, kurs esąs vokiečių pa
kalikas.

KONFERENCIJA TAUTŲ 
LYGOS REIKALE.

Gruodžio 1 d. Bruselvje pra 
sidėjo konferencija, kur svar
stoma įsteigimas ir veikimas 
Tautų Lygos. Atstovus atsiun
tė Francija, Anglija, Italija, 
Belgija, Šveicarija, Holandi- 
ja, Švedija, Norvegija, Por
tugalija, Graikija, Chinija, 
Japonija ir Lenkija.
i -------------

PASIDALINO GROBIU.
Paryžius. — Augščiausioji 

Alijantų Taryba priėmė Ang- 
■jos sumanymą pasidalinti 
Mokietijos kariniu laivynu, 
^.nglijai turi tekti 70 nuoš., 
Francijai 10 nuoš., Italijai 10 
nuoš., Japonijai 8 nuoš., Suv. 
Valstijoms 2 nuoš. Apskait- 
liavįmas padaryta sulyg nuos
tolių karėje. Amerika nerei
kalavo sa udalies i rturbūt ne- 
priims.

DEMONSTRACIJA BUS 
DIDŽIULĖ.

Bostono ir apielinkės lietu
viai sujudo ir uoliai rengiasi 
prie demonstracijos gruodžio 
6 d. Cambridge lietuviai y- 
pač sujudę ir iš ten didžiau
sias pulkas žmonių atmaršuos 
į Boston Common sodą. Tu
rės tris benus, gražių vėliavų, 
visokių obalsių. Draugijos 
šaukia extra susirinkimus, kur 
nariai po bausme turi daly
vauti, kad prisirengti ir in 
corpore dalyvauti demonstra
cijoj.

Pereitą nedėlią buvo Cam- 
bridgeiuj masmitingas demon
stracijos reikale. Kalbėjo Mi
kolas Venys, Pranas Gudas ir 
Antanas F. Kneižis. Žmonių 
buvo daug ir entuziastiškai 
pritaria demoiTStracijai.

So. Bostono lietuviai atei
nančią seredą turės masmitin- 
gą demonstracijos reikale Lie-

Bus ir žydai.
Prie lietuvių prisidės ir žy

dai. Jie kitomis gatvėmis at
maršuos į sodą ir prisijungs 
prie lietuvių. Tai-gi į sodą 
atmaršuos minios iš trijų vie
tų — iš Cambridge, iš So. Bos
tono ir Bostono žydai.

Todėl reikia geros tvarkos, 
kad visos minios maždaug 
kartu įmaršuotij į sodą. Ren
gėjai darbuojasi, kad tokia 
tvarka būtų ir tik reikia, kad 
visi kiti pasirūpinti} laiku su
sirinkti, laikytis nuskirtos 
tvarkos ir tokiu būdu viskas

PERTRAUKĖ DIPLOMA
TINIUS RYŠIUS.

Berlin. — Latvių valdžia 
atšaukė savo atstovus iš Ber
lino ir atsižvelgiant į pulk, 

j Bermonto užpuolimą Latvija 
irokuoja save karės stovyje su 
Vokietija. Todėl Vokietijos 
atstovai Rygoj ir Liepojoj ir
gi bus atšaukti. Apie tai su
žinota iš pusiau oficialių šalti
nių.

New Yorke buvo susirinki-' 
mas atstovų pieno* vertelgų, iš- j 
vežioto jų, vartotojų, pardavi-1 
nėtoiu ir valstijos perdėtinių. I

gsmo ašaromis 
jau “nebėra.” 
mas, niekuo

Rokiškis. Rugsėjo 29 d. ne 
paprastai iškilmingai laidojo 
me bolševikų nužudytą Aknis- j tuvių salėj. Vietiniai privalo 
tos filijalistą g. atm. kun. Jo- jkuoskaitlingiausia dalyvauti 
ną Budrį. Nors oras buvo vi
sai nepatogus, tečiau užjau- 
čiančiųjų nukentėjusiam pasi
rodė gana skaitlingai. Žino
ma, kad plačiosios, minios 
tarpe nemažai buvo jo priešų, 
kurie po velionio mirties, kad 
numalšinus žmonęs paleido 
visokių gandų. Vieni sakė, 
kad J. Budrys buvęs areštuo
tas, bet bevežant kelionėje iš
trūkęs iš bolševikų nagų ir e- 
sąs gyvas. Kiti kalbėjo, kad 
bolševikų kareiviai nuvedė jį 
į miestą ir leido pasislėpti. 
Panašių paskalų nemažai bu
vo. Todėl nevienas apie jį taip 
ir manė pakol laidotuvių savo 
akimis nepamatė. Galima su
prasti, kad šiomis paskalomis 
norėta paslėpti lietuvių-išga- 
mų tamsūs darbai. Bet štai 
rugsėjo 26 lavonas buvo iškas
tas iš Jakobštadto miško ir at
vežtas Rokiškin, kur tikram 
Tėvynės mylėtojui buvo iš
reikšta prigulinti pagarba, 
kad pagerbti ištikimą pilietį, 
pasiaukavusį dėl Kr. Tiesos ir 
Tėvynės meilės, vietinė kariš
ka Valdžia leido padaryti iš
kilmingas laidotuves, kuriose 
dalyvavo kariškių orkestras, 
pulkelis raitelių ir būrelis pės
tininkų. Be giminių pažysta
mi} ir skaitlingosios minios, 
laidotuvėse apsilankė kaikurie 
vietinių įstaigų valdininkai, 
mokytojai ir mokiniai. Bažny
tinis koras su kariškių orkes- 
rų dailiai sutardė gedulingas 
gaudas. Iš sveikųjų jaunų 
krūtinių gražiai praskambėjo 
keletas prakilnių giesmelių. 
Buvo pasakyta pora prakalbų 
bažnyčioj ir ant kapinių. Vis
kas, rodos buvo gerai, tik ke
letas jaunų, subolševikėjusių 
vyrukų, užsibrukusių už ker
čių, garsiai juokėsi ir kalbėjo
si su ironija, lig pasityčioda
mi ar pasigerėdami iš bolševi
kų aukų. V. Šas.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams......................... $3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams.......... $4.25

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

grafų stulpus 20 varstų kelio 
ilgumo. Buvo bekasą miną po | 

, kur buvo telefonų I 
vo- i stotis, bet susilaikė. Išeidami 

is gyvenamų namų paėmė lo-; 
vas. kėdės, veidrodžius ir ve-: 
žė į Vokietiją. Ką negalėjo iš- i 
vežti, tai sudraskė arba sudau
žė. Gražūs buvę kun. Vasilči- 
kovo flygeliai vokiečiams išė
jus atrodo biauresni kai gyvu
lių laikomi tvartai.

Visa ta gauja, vedama lei
tenanto Eukino, važiuojant į1 
Prūsus, pakeliui užsuko pas 
ūkininkus Šlyterį, Saročką ir 
Tamošaitį ir paėmė jų*~visus 
arklius su visais pakinkiais. 
Saročka ir Šlyteris tuoj davė 
po 1000 auksinų ir pūdą laši
nių, tai jų arklius paleido, o 
Tamošaičių išsivedė į Prūsus 
ir pardavė. Šiaip ar taip, bet 
vis dėlto išėjo. Jurbarkiečiai 
sutikdami viens kitą su džiau- 

kalbėjo kad 
Visas £yveni- 
netrukdomas 

pradėjo sparčiau, gyviau eiti. 
Visi nudžiugo, pajutę nebe
sant baisaus penkerių metų 
jungo. Tik štai atėjo liūdna 
žinia nuo Raseinių... Apiplė
šę Raseinius vokiečiai traukė 
toliau. 30 spalių 50 ginkluotų 
vokiečių atjojo į Šimkaičius, 
suareštavo ir smarkiai sumušė 
10 žmonių, ir išvežė juos neži
nia kur. Beareštuodami darė 
kratas ir paėmė nuo žmonių 
virš 30,000 auksinų.

Vakare 30 spalių pasklido 
Jurbarke gandas, kad kitą 
dieną vokiečiai ateis. Ir ištik- 
ro, užuot trūkus sprandus gi
lyn į Vokietiją, 31 spalių iš 
Smalininkų į Jurbarką atėjo 
150 ginkluotų vokiečių. Atė
ję tuoj nuginklavo miliciją, iš
plėšė muitinės ir Žemės Ūkio 
Ministerijos Įgaliotinio kasas 
(virš 50,000 auksinų) ir pada
rę kratas suareštavo kelioliką 
žmonių. Žymesnieji valdžios 
darbuotojai pasislėpė. Jie vo
kiečių ieškomi. 1 lapkričio pa
ėmė visus majorato arklius ir 
išvažiavo Eržvilko link. Išei
dami kirviais sukapojo dvi ro- 
jales, paėmė dar likusias kė
des o kitką sudaužė ir degino. 
Iš 1 į 2 lapkričio naktį atėjo 
iš Prūsų pusės artileristų bū
rys ir nutraukė Eržvilko link. 
Miestelyje likę keli kareiviai 
be perstojimo daro* kratas; jie 
ieško lietuvių kareivių... stal
čiuose vokuose ir kišeniuose.

Dabar jie pas mus vėl šeimi
ninkauja. Kada bus galas! 
Mes šaukiamės mūsų valdžios, 
šaukiamės viso pasaulio ap
ginti mus nuo barbarų vokie
čių!

A R TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAIŠKĄ?

Mes Jau i&iuntfrn lai
šką, kuriame pranešam, 
kad Jau pinigus galima 
siąsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiąs- 

* ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti fr„ mes 
prisiusime.

Italija draskoma partiji- 
; niais ginčais ir prisiartino 
i prie tokio lapsnio, kad gali į- 
vykti perversmės. Apie tai 
jau užsiminė ministerių laik
raštis “II Tempo.” Monar
chija pavojuje. Sako, kad jei 
įvyktų kokie maištai, tai Itali- 

I ja susiskaldytų, kaip kad ji 
buvo pirmiau susiskaldžiusi. 
Dabar ją riša tik monarchija

Gruodžio 1 atsidaro Italijos 
parlamentas, kurin nesenai 
atstovai išrinkti. Socijalis- 
tai-atstoyai paprastai pirmon 
sesijon nesilankydavo, nes toj 
sesijoj dalyvauja karalius. 
Dabar nutarė dalyvauti, bet 
nesistoti kaarliui inėjus, o jam 
pradėjus pranešimą skaityti 

■išeiti iš salės. Tai bus atvira 
I demonstracija prieš karalių. 
įTuli iš socijalistų atstovų ke
tina nedaryti priesaikos. Bet 
tuo būdu jie visai užsidarytų 
sau duris į parlamentą.

Lietuva šaukiasi viso pa 
šaulio apginti nuo plėšikų 
kiečių kariuomenės gaujų, oĮ 
patys vokiečiai kasdieną daro- j 
si plėšresni, nuožmesni. .Jų 
nuožmumas, galų gale pasiekė 
cinizmo laipsnio: terorizuo
dami mūsų gyventojus, nugin
kluodami miliciją, kamendan- 
tūras, jie vis dar drįsta rašy
ti Lietuvos valdžiai “ultima
tumus,” ir skleisti savo laik
raščiuose melagingiausias ži
nias, būk lietuvių kareiviai 
trukdą jiems į tėvynę grįžti. 
Imkime, pavyzdžiui, jau žino
mus visoj Lietuvoj vokiečių 
plėšimus ties Raseiniais, Šim
kaičiuose ir Jurbarke. Spalių 
22 d. būrys vokiečių kareivių 
nuginklavo Šimkaičių milici
ją. Už valandos pasitaikė eiti 
per Šimkaičius dviem mūsų 
kareiviam. Vokiečiai juos pa
tikę taip pat nuginklavo. Ne
trukus, tą pačią dieną jojo iš 
Raseinių į Šilinę du mūsų ka
reiviu siunčiamu iš Kauno 
transporto pasitikti. Vokie
čiai juos ne tik nuginklavo, 
bet nutarė sušaudyti. Tik vie
tos gyventojų dėka mūsų ka
reiviams pasisekė ištrūkti ir 
pabėgti. Pabėgę kareiviai 
pranešė viską Raseinių ka- 
mendantui. Tuomet kamen- 
dantas siuntė 25 kareivius mi
nėto transporto pasitikti. Vo
kiečiai Šimkaičiuose ryžosi ir 
juos nuginkluoti. Įvyko susi
šaudymas. Keli vokiečiai li
ko nukauti, kiti pasislėpė. Tai 
buvo Jurbarke stovinčių “7- 
tų” jėgerių kareiviai. Po Šim
kaičių atsitikimų Jurbarkiš- 
kiai vokiečiai ėmė šėlti. , Jie 
uždėjo gyventojams 4000 auk
sinų kontribucijos nukautiems 
palaidoti. Žymesniesiems in
teligentams grasino šaudy
mais. Spalių 24 d. pasklido 
miestelyje gandai, kad atei
nanti mūsų kariuomenė. Vo
kiečiai apsupo Jurbarką ir, 
grasindami granatomis, rinko 
uždėtą kontribuciją, plėšė iš 
žmonių valgomus daiktus; iš 
vieno milicijanto atėmė pa
skutinį mėsos kąsnį. Spalių 
25 d. vėl šėlo po visą mieste
lį su kulkosvydžiais ir grana
tomis, grasindami sudegįsią 
visą miestelį. Terorizuojami 
žmonės vieni išbėgo į kitą Ne
muno pusę, kiti pasislėpė rū
siuose. Tuo pačiu laiku jie te- 
lefonavo į Tilžę, Įsrutį, prašy
dami pagalbos nuo lietuvių 
apsiginti (!), o patys vežė, plė
šė, kas tik jiems pakliuvo. Po 
pietų, spalio 25 d. varu paėmę 
žmonių arklius, pradėjo krau
stytis į Vokietiją. Išeidami 
atėmė iš visų valdžios įstaigą

s
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ATSITIKO ATBULAI

Eina iš So. Boston'u utarninkais, ket
vergais ir subatomis. Leidžia Am. Lie
tuvių Rymo-Katalikų Sv. Juozapo Dar
bininkų Sąjunga.

“DARBININKAS” 
f The WorkerJ

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph'8 Lithuan
ian R.-C. Asuociation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:

Tearly.................................................$3.00
Boston and suburbs...........................$4.00
Foreign countries yearly ............... $4.25
“Entered as second-class mater Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879.’'

VISI TYLI.

Socijalistai visuomet pre
tenduoja esą tikriausiais 
d.arbinmki} prieteliais ir 
gryniausiais demokratais. 
Bet jų veikimas ir darbai 
visai ką kitą rodo. Karės 
pradžioje, kuomet dar Ame
rikos lietuvių socijalistai 
turėjo intekmės darbinin
kuose ir jų draugijose, tai 
i savo Šelpimo Fondą surin
ko apie $50.000. Tie pini
gai, kaip seime, kuriame tas 
fondas buvo įsteigtas, nu
tarta, turėjo eiti vien sušel- 
pimui nukentėjusiems dėl 
karės Lietuvos žmonėms. O 
kas žino, kur tie pinigai da
bar yra. Pinigų globėjai ty
li, aukuotojai tyli, draugi
jos. kliubai šimtines dėju
sieji tan fondan tyli. Ar-gi 
taip visi ir nutylės ir bus tie 
pinigai sunaudoti nežinia 
kaip.
’ Toks jau mat soeijalistų 
demokratiškumas ir darbi
ninkams užuojauta. Visuo
menė neturi žinoti, kur jos 
sudėti pinigai eina. Visuo
menė nežino, kaip ir kur bu
vo sunaudoti revoliucijai 
surinkti pinigai, nežino nei 
Šelpimo Fondan sudėtų au
kų likimo.

Kolčakinmkai, denikinin- 
kai ir kiti cariškos Rusijos 
karvedžiai tikėjosi pereitą 
vasarą pasiekti Maskvą. 
Gi prieš pat dviejų metų 
bolševikiško viešpatavimo 
Rusijoje sukaktuves tikėta 
ir net jau skelbta, kad Pet
rogradas iš bolševikų atim
tas. Atsitiko atbulai. Ne 
Kolčakas pasiekė bolševikų 
sostinę, bet bolševikų ka
riuomenė pasiekė Kolčako 
sostinę. Alij antai skelbia 
neremsią daugiau antibolše- 
vikiškų rusų. Nerems dėl
to, kad nemato, kad galėtų 
kas gero iš to išeiti. Todėl 
dabar jau cariškai, senų ru- 
bežių Rusijai galima pasa
kyti a. a. Atstatymas cariš
kos Rusijos buvo Lietuvai 
gyvu pavojumi.

Alij antai dabar lyg pra
dėjo remti Pabaltiko val
stybes. Anglijos ranka ten 
labiausia veikia. Alij au
tams rūpi, kad Vokietija 
nesusiuostvtų su Rusija ir 
viena antrai ranką nepa- 
duotų. Pabaltiko valsty
bės, Lietuva. Lenkija, Uk
raina bus tvora tarp teuto
nų ir rusų. Be to Anglijai 
yra svarbus komercijinis iš- 
rokavimas turėti intakos 
Pabaltik o j. nes Pabaltiko 
valstybėse turės nemažą rin
ką savu ta vorams. Bet svar
biausia, tai Pabaltiko vals
tybės bus Anglijai baza eks
ploatuoti milžiniškas Rusi
jos rankas. Todėl Anglijai 
yra išrokavimas remti Pa
baltiko valstybes. Anglijos 
intaka Lietuvoje kur kas 
mažiau pavojinga, 
Vokietijos, Rusijos 
Lenkijos.

v • negu 
arba

“ SIBIRO LIETUVIŲ 
ŽINIOS.”

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
SIEKIAI.

Karolis Marksas, pastebėjęs luomų kovą, 
didelį išradimą padarė. Toji luomų kova

BALSAVIMAI VIL
NIUJE.

Rugsėjo 7 d. lenkai buvo 
surengę plebiscitą Vilniuje. 
Buvo pastatytos trys propo
zicijos — jungti Vilnių prie 
Lenkijos, grąžinti Vilnių 
Rusijai, atsteigti Lietuvos 
kunigaikštiją su unija su 
Lenkija. Už prijungimą j 
prie Rusijos balsų buvo 14.- 
063, už prijungimą prie i 
Lenkijos 31.515, už trečią ' 
propoziciją — 3.544.

Balsavimo pasekmėmis 
lenkai džiaugiasi. Kur jie 
nesidžiaugs. Girdi dabar 
aišku, kad lietuviai negalį 
Vilniaus savintis. Bet tegu 
būna panašūs balsavimai 
Dancige, kurį lenkai savi- 
nasi. Tegu būt buvę balsa
vimai Liepojoj, Rygoje, 
Mintaujoj vokiečiams val
dant. Visa Pabaltiką ple
biscitu remdamies vokiečiai 
galėtų labiau savintis, negu 
lenkai Vilnių. Laikantis 
lenkų logikos, tai Varšava 
turėtų būt prijungta prie 
Palestinos.

Iš Tomsko atėjo viršuje 
minėtu vardu laikraštis, 
Centralio Sibiro Lietuvių 
Biuro Sibire organas. Datą 
turi Liepos 1, 1919. Biuro 
pirmininkas yra plačiai ži
nomas kalbininkas Kazys 
Būga. Iš laikraščio maty
ti, jog Sibiro' lietuviai vei
kia pergalėdami didžiausias 
kliūtis su didžiu pasiaukoji
mu.

IR BENDROVES PA
SIVĖLINO.

AR GAVO PINIGUS?
Jau nuo pavasario tūli 

bankai ir asmenys skelbė 
siunčią pinigus į Lietuvą. 
Be abejonės ne vienas lietu
vis rizikavo ir siuntė. In- 
domu, ar siuntėjai gavo 
pranešimų apie gavimą pi
nigų Lietuvoje. So. Bosto- 
nietis Dominikas Antanavi
čius siuntė registruotame 
laiške penkdolerinę. Išsiun
tė rugsėjo pradžioje. Šio
mis dienomis gavo atsaky
mą, jog pinigai gauti. Laiš
kas ėjęs su viršum mėnesį. 
Todėl tie, kurie siuntė per 
bankus ar šiaip agentus 
prieš rugsėjo mėnesį, tai 
jau turėjo gauti atsakymą, 
kad pinigai priimti. Jei to
kio atsakymo negavo, tai 
gali žinoti, jog su jo siųs
tais pinigais intartinas pra- 
jovas atsitiko.

Amerikos lietuviai tik mi- 
zemą paramą tesuteikia 
Lietuvai jos kovoje už ne- 
■prigulmybę ir jos kovoje su 
.visokiomis kitomis bėdomis. 
Aukų mažai tesurinkta, dra
bužiai rodos tik tada tenu
eis, kada jau speigai atsi
leis. Susivėlino su savo vei
kimu Lietuvoje ir mūsų 

■ bendrovės. Dabar Ameri
kos lietuvių bendrovėms 
pats laikas pagriebti pra
monės, pirklybos ir atstaty
mo lauką Lietuvoje. Gi Lie
tuvos pramonė, pirklyba ir 
atstatymas yra bendrovių 
tikslas. Mūsų bendrovės teb- 
kniurkso dar namučiuose ir 
bala žino kada ir ką jos ims 
veikti Lietuvoje. Gal tada, 
kada pramonė ir pirklyba 
jau bus kitų, apsukresnių 
rankose.

UŽBĖGO UŽ AKIŲ.

Danijos ir Švedijos vertel
gos norėjo pasipelnyti. Jie su
pirko daug tavorų Amerike ir 
norėjo tuos tavoms tuoj įga
benti į Vokietiją, kaip tik at
sidarys pirklybos keliai. Bet 
Amerikos komercijiniai agen
tai pasiskubino i ružpludo Vo
kietiją dar prieš pirklybos ke
lią atsidarymą ir ten su Vo
kietijos vertelgomis padarė 
kontraktus ir pardavinės ta
voms pigjau, negu Danijos ir 
Švedijos vertelgos.

ne
buvo Markso laikais; tebėra ji dar ir mūsų lai
kais. Marksas tik užregistravo žinomą faktą. 
Bet kada socijalizmas klesų kovą mėgino pa
daryti darbininkų dogmatu, jų naująja religi
ja — tuo tarpu krikščioniškoji demokratija kle
sų kovą skaito nemaža nelaime kaip abiem ko- 
vojantiem luomam, taip ir visai žmonijai. Kri
kščioniškoji demokratija eina prie panaikinimo 
tos luomų kovos ir į jos vietą skelbia luomų 
solidarumą, bendradarbiavimą. Tik įsižiūrė
kime arčiau, kokią skriaudą nešė žmonijai luo
mų kova.

1) Buvo žeminama žmogaus vertybė. Dar= 
badavis inprato žiūrėti į darbininko darbą ne 
kaipo Į jo sielos dalį ir atspindį, bet kaipo i 
nuperkamą prekę. Patsai darbininkas apsi- 
prasdavo su ta minčia ir vien stengdavosi, kad 
kuodaugiau už tą savo prekę išplėšus pinigo. 
Sakau išplėšus, nes praktika darbininkams pa
rodė, kad darbadavys geruoju algų nekelia, 
kad, taip sakant, tik pasivertus gali iš jo dau
giau atimti.

2) Darbininkas nemylėjo savo darbo; ma
ža į jį indėdavo savo sielos. Ir kam čia sielą 
dėsi, kam rūpinsies? Juk visa tai ne tavo ir 
ne tau. Juk tu dirbi ne sau ir ne visuomenei, 
bet tik kapitalistui, kurs tavo sielos pridėjimo 
nei nelaukia. Ar-gi nuostabu, kad ant to pa
mato išdygdavo įvairūs aidoblizmai su jo sa
botažais ir visokiais tiesioginiais veikimais. 
Darbas nebūdavo linksmumo ir palaimos šal
tiniu, o virsdavo vien prakeikimu, sunkia prie
varta, tikrąja Dievo bausme. Šiuos žodžius ra
šančiam nesykĮ tekdavo matyti darbininkus va
žiuojančius į darbą ir jau esančius prie darbo, 
kur už 8 darbo valandas buvo mokama $6.40. 
Rodos, tokie darbininkai tik jau galėtų būti 
linksmais, užganėdintais. Bet kur tau. Susi
raukę, galvas nuleidę, tyli, veidai apatiški. 
Nei gyvumo, nei linksmumo. Štai karai ve
ža ryto metą darbininkus į darbą. Gatveka- 
riai sausakimšai prisikimšę. Kūnai išsisilsėję. 
Važiuoja pažįstamų daugybė. Rodos čia ir vie
ta kalboms ir juokams. Bet ne! Tyli Visi, pa
niurę, tarsi bejausmiai ir beminčiai — tikri 
pramonės vergai. Ir ko gi linksminsies, kuo- 
gi interesuosies, kad laukia tavęs ilgos astuo
nios valandos sunkaus, intempto, baisiai vie
nodo ir begalo nuobodaus darbo, prie kurio tu 
nepamatysi prielankaus veido ir neišgirsi prie- 
telingo žodelio, o tik jausi ant savęs užvaizdos 
piktą akį, tą tikrąjį morali botagą.

3) To viso pasekmė buvo ta, kad pramoni- 
joje nebūdavo tinkamo išnašumo, pasekmingu- 
mo. Iš to daug būdavo nuostolių visuomenei.

4) Darbdavys iš savo pusės visuomet steng
davosi už kuomažiausią atlyginimą iščiulpti 
kuodaugiausiai darbininko prakaito ir sunau
doti jo raumenų. Darbininkas vis negalėdavo 
dasimušti iki kultūringo žmogaus gyvenimo 
laipsnio. Visišką sotumą ir tikrai padori} ir 
pažangi} gyvenimą galėjo susidaryti tik rinkti
niai ir išimtiniai, kuriems ypatingai sekdavosi 
su sveikatomis ir su uždarbiais. Gi ligoms ap
silankant, nelaimėms ištinkant, ant syk žūsta 
darbininko visas gerbūvis ir ramybė.

Krikščionių demokratų siekiu yra sugrą
žinti abiem pusėm prarastą meilę ir pasitikėji
mą. Pramoniją padaryti bendru reikalu ir rū
pesniu ir darbadavių ir darbininkų. Darbinin
kus taip užinteresuoti, kad jiems pramonės pa
sisekimas rūpėtų nemažiau, kaip darbdaviams. 
Į vietą kovos įvesti smagų bendradarbiavimą. 
Darbininkams suteikti jiems prigulintį pramo- 
nijoje balsą ir teises.

Visa tai galima būtų atsiekti 1) duodant 
progą patapti darbininkams išdirbystės savi
ninkais, leidžiant jiems, jeigu jie norės pirk- 
ties Įstaigos šėrus, 2) leidžiant jiems dalyvauti 
išdirbystės pelne: pagal didumo fabriko pelno, 
galėtų būti didesni ar mažesni bonai; 3) duo
dant darbininkų atstovams lygų sprendžiamąjį 
balsą su darbadavių atstovais — nustatyme vi
sų darbo sąlygų; tarp tų ir algų nustatyme; 
4) privedant darbininkus prie tinkamo supra
timo visų tos pramonijos sąlygų ir uždavinių 
ir sunaudojant ir čia darbininkų balsą ir nuo
mones.

Darbininkams, norintiems įsisteigti savo 
išdirbystės kooperacijos pamatais, turėtų būti 
suteikiama tam tikslui visokia pagelba ir para
ma.

Žinoma — visa tai būtų darbininkams nau
ja veikimo sritis. Ne ant syk jie pasirodytų 
toje srityje išmanantieji, naudingi; ne sykį jie 
suklystų, gal sutrukdytų išdirbystės pažangą. 
Bet jie mokintūsi ir iš savo klaidų. Kas svar
biausia gi įvestų daugiau lygybės ir teisingu
mo. Darbadaviams tai kuomąžiausia rūpėda
vo. Imkime kad ir tokį garsųjį Detroito Fordą. 
Tai visų jau šiandien pripažintas pramonijos 
genijus. Iškilo vien savo gabumais ir energi
ja iš biedno vaikino į milijarderius. Bekilda
mas patsai, iškėlė ir savo miestą: per aštuonis

darbo 85.000 darbininkų ir niekam mažiau ne
moka, kaip $6.40. Kasdieną padirba po 3,500 
automobilių ir tai nesuspėja išpildyti užsaky
mų. Mėnuo atgal 214.000 automobilių buvo už
sakytų ir dar nepadarytų. '

Bet Fordas nepripažįsta darbininkų unijų 
ir nelaiko pas savę unijistų darbininkų. Bet 
kada Fordas sutiks prileisti savo darbinin
kus spręsti jo išdirbystės reikalus sykiu su 
juomi — pasirodys, kad ir pas tą patį Fordą 
daug ką bus galima pagerinti ir pataisyti. Ir 
taip: 1) darbininkams, dirbantiems sunkiau
sius, pragarinius darbus bene bus galima pa
daryti vietoje trijų šiftų — ketiirius, tokiu 
būdu sutrumpinant tokiems darbą iki 6 valan
dų; arba norintiems tą darbą dirbti 8 valan
das — daugiau mokėti už tą sunkųjį darbą, ne
gu už lengvuosius darbus. Dabar mokesnis vi
siems beveik lygus. 2) Bus galima įvesti ko
kius nors pagerinimus darbininkų sveikatingu
mui, ypač prie tų darbų, kur dabar prisieina 
nuolat kvėpuoti dulkėmis, nesveiku oru. Yra 
žinomas faktas, kad nemaža dalis Fordo dar
bininkų, padirbėję kelius metus, gauna ligas 
plaučių, inkstų, ingauna kosulį, patampa be 
laiko bejėgiais. 3) Vėlgi tokiems nusidirbu
siems ir pametusiems išdirbystėje sveikatą juk 
galima būtų suteikti aprūpinimą. Kad pramo
nė turėti} savo aukas aprūpinti — tai išrodo 
neužginčijama teisybė. 4) Tuos 50 milijonų do
lerių, kuriuos Fordas kas met gryno uždarbio 
turi, galima būtų taip išskirstyti, kad pačiam 
Fordui liktų kas met — na, sakysime nedau
giau, kaip vienas milijonas, o kitus — išda
lyti ir darbininkams pavydale bonų ar šėrų, ir 
pagerinimui pačių fabrikų (labiausia sveika
tingumo žvilgsniu), ir kai-kuriems visuomenės 
labdaringiems tikslams, vpač-gi darbininkų la
vinimuisi kaipo abelnuose moksluose, taip ir 
amatuose.

Daug Įvairių pagerinimų galima būtų Įves
ti. Patsai genijalis Fordas, pagerbęs savo dar
bininkuose žmones, atrastų naujas gyvenime 
vertenybes, naują savo gyvenime tikslą. Ji
sai nepasigailėtų, kad apmainė savo troškimą 
kuodidžiausio skaičiaus naujų milijonų --į 
troškimą būti žmonijai, o ypač savo darbinin
kams tikrai naudingu.

Fordą čia privedžiau tik dėl pavyzdžio. Tą 
pat galėtume pasakyti ir apie Rockefellerius, ir 
Morganus ir Gary ir šimtus — ir tūkstančius 
kitų darbadavių ir kapitalistų.

Krikščionims demokratams, žinoma, rūpi, 
kad toji atmaina Įvyktų ramiu būdu, be kru
vinų socijalių revoliucijų, be bolševikizmo or
gijų. Darbininkų susipratimas, dora, ištver
mė ir vienybė geriau atsieks tikslą, negu bom
bos, kulkos ir kardai. Užtat krikščionims dar
bininkams ir yra svarbiausiu uždaviniu platin
ti dorą apšvietą ir kelti darbininkų susiprati
mą ir vienybę. Krikščionims darbininkams, 
kaip ir čia Amerikoje, taip ir kitose šalyse 
stovi prieš akis du artimiausiu reikalu: 1) Su
organizuoti savo darbininkišką spaudą; visuo
se didesniuose centruose Įsteigti darbininkiš
kus dienraščius, įsteigti skaityklas, organizuo- • vakare, 
ti paskaitas, kursus ir tt. f'

CHICAGO, ILL.
(Nortr Side.)

L. D. S. 20 kp. gavus iš Centro 
Valdybos laišką su reikalavimu
balsuoti kas link pakėlimo mokes- 
ties, tai buvo sušaukta extra su 
sirinkimas. Pirmiausia perkasy
ta laiškas ir paaiškinta visas da
lykas. Be jokių diskusijų eita 
prie balsavimo. Balsų buvo: Už 
12, prieš 1 ir vienas nebalsavo.

Tokiu budu L. D. S. 20 kuopa 
reiškia, kad sutinka mokėti aukš
tesnius mokesčius.

Prot. Rast.

EASTON, PA.
Lapkričio 23 d. atvažiavo pas 

mus gerb. kun. Laukaitis, apie 
jo prakalbos turinį nerašysiu, nes 
visuomenė jas labai gerai žino.

Pertraukoj p-lė Mitruliutė vie
tinė vargoninkė, niekam nesiti
kėjus pasirodė ant estrados, su 
pulku mažų vaikučių ant greitųjų 
išmokintų ir užtraukė vieną dai
nelę jai pačiai pritarinat ant pi
ano. Koks nudžiugimas tėvų ir 
motinų, kurie savo vaikučius pir
mą syk pamato ant estrados, trau- 
kenčius lietuvišką dainelę, bet ir 
visiem didelį įspūdį padarė.

Žmonių ūpas buvo pakilus, vi
si džiaugėsi, išskiriant kelis išsi
gimėlius, kurie it vėžiai atbuli 
traukėsi.

Rep.

ROCHESTER, N. Y.
Lapkričio 23 d. buvo pirmuti

nis bandymas pardavinėti Lietu
vos Valstybės Bonus. Bonu par
davinėjimu rūpinosi vietos Tautos 
Fondo 24 skyr. ir išrinktas komi
tetas. Pagarsinta buvo vien per 
bažnyčios sakyklą. Žmonių prisi
rinko mažai, apie 30 ypatų. Bo
nus pirko 14 ypatų, sumoje $900.

Pirkusieji bonus yra šie: Po 
$100: Ant. Žiemis, Ant. P. Ne- 

jvidonskas, Juoz. V. Nevidonskas, 
Gudas. Po $50: V. Butrimaitis. 
Vin. Uždila. M. Nevidonskas, F. 
Šlapelis, M. Nevidonskas, J. Gi- 
kis, M. Tankus, J. Musteikis. 
Ber. Ulonas, P. Sabestinas (pasi
žadėjo).

Tai pirmutiniai Rochesteriečiai 
lietuviai, kuriems arčiausia šir
dies stovi Lietuvos Neprigulmy- 
bės reikalai. Yra viltis, kad ir 
kiti Rochester’io lietuviai netik 
kad neatsiliks, bet dar smarkiau 
pasirodys.

Dedama pastangos, kad Roch- 
esterio lietuviai išpirktų Lietuvos 
Valstybės Bonų už kokį $15,000. 
Bonai pardavinėjama pobažnytinė- 
je svetainėje ketvergais nuo 8 vai. 
vakare. Šventadieniais nuo 7 vai. 

Tad gerb. Rochesterio 
ti. paskaitas, kursus ir tt. 2) Sutverti savo lietuviai pasirūpinkit, kad neivie- 
darbininkišką politišką partiją, kuri rinkimuo- nas neliktumet nenusipirkę Lietu- 
se atsistotų greta kapitalistiškųjų partijų. Dar
bininkų išrinktieji atstovai, įstatymų keliu pri
vers Įvesti reikalingas atmainas tuos darbada- 
vius, kurie nesusipras padaryti tai savo gera 
valia — ir tai negriaudami šalies konstitucijos, 
kaip dabar baugina kapitalistų vedamoji spau
da, bet kaip tik remdamies tąja šalies konsti
tucija. Darbininkų visuomeniškas ir politiškas 
susiorganizavimas paduos naują teisingesnę in
terpretaciją ir to paties amerikonizmo. Jisai 
parodys, kad amerikonizmas tai nėra aklas gy
nimas neteisingų kapitalo pozicijų, bet kad y- 
ra tai Įvedimas kuodidžiausios socijalės teisy
bės ir Amerikoje, ir visame pasaulyje. Tuo
met nebereikės bauginti visuomenės bolševi
kiškais baubais. Tie baubai bus nebebaisūs ir 
nebepavojingi.

Organizuojasi kapitalistai į savo trustus; 
organizuojasi ir darbininkai į savo unijas. Bet 
vienais ir kitais vadovauja visai kitoniška, 
skirtinga dvasia. Kapitalistai paveldėjo Mark
so dvasią, tik ima ją iš kito galo. Jie faktiškai 
remia luomų kovą Priešingai, darbininkų u- 
nijose daugiau matyties Kristaus dvasios: jie 
eina prie luomų bendradarbiavimo, prie lygių 
teisių, prie didesnės socijalės lygybės. Ir jau 
vien dėlto, kad darbininkų unijų platforma y- 
ra teisingesnė, prakilnesnė ir pažangesnė — 
lengva įr malonu išpranašauti toms unijoms 
laimingą pergalę.

(Bus daugiau.)

Jei negali ramiai miegoti iš svieto 
pabaigos baimės, tai nusipirk iš 

“Darbininko” Knygyno knygą

vos paskolos bonų.
Ant. Žiemis.

Nešykštaukie laiškų ir laik
raščių saviškiams Lietuvoje. 
Siųsdami žiūrėkite, kad tei- j metus Detroitas pakilo — visų pirma ačiū Fon- 
singai parašytumėte žodį I dui — nuo 400 su viršum tūkstančių gyventojų 
L i t h u B D i 1 iki.......................... ~ ‘ ‘ *

“ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO”
Ją beskaitant visokios baimės išnyks ir 

galėsi ramiai miegoti.
Kaina su pris

Kalbėtojas kalbėjo antru atvė- 
ju apie dabartinį Lietuvos padė
jimą. Prakalboms užsibaigus at
silankė vietinis gerai žinomas J. 
V. Liutkauskas. Jis pranešė Lin- 
denieeiams lietuviams, kad yra 
tveriamas Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas, ir kvietė rašytis į jį kurie 
tik yra piliečiai ir su pirmais po
pieriais ir 1.1.

Prakalbi} vedėju buvo J. Liud- 
vinaitis.

NEWARK, N. J.
Subatos vakare lapkričio 22 d. 

1919 m. šv. Cicilijos choras vai
dino puikų teatrą: “Girių Kara
lius” dėl naudos naujų vargonų. 
Lošimas iš visų atžvilgiij nusisekė 
gerai, visi aktoriai išpildė savo 
roles puikiai. Ypač p-ne M. Bra- 
dunienė Lapės rolėje. Po lošimui 
šv. Cicilijos choras sudainavo ke
letą dainelių. P-lė E. Braduniutė 
pašoko perkūno šokį. Publikos 
atsilankė pilna svetainė ir visi la
bai ramiai užsilaikė. Bene tik 
pirmu sykiu Nevarkiečiai turėjo 
progą pamatyti panašų vaidinimą.

Šv. Cicilijos choras turi įstei
gęs Vargonų Fondą, netik kon
certus ir teatrus tam tikslui ren
gia, bet kolektuoja ir po stubas 
Žmonės tam tikslui prijaučia, kas 
daugiau, kas mažiau aukauja, 
nes kas-gi nenorėtų naujų puikių 
vargonų naujoje bažnyčioje.

V. Boreika.

Korespondentas.

RACINE, WIS.
Čia telpa surašąs, kurie auka

vo nemažiau $5. laike gerb. kun. 
Laukaičio prakalbų.

Po $10.: Juoz. Kesminas, Tir
kšlių parap., Pievienų sodos; A. 
Petronis, Leliūnų par., Mačionių 
sodos; Donatas Jockevičius, Pum
pėnų par., Ausiliškių kaimo, Jo
nas Bagdonas, Žagarės par., Slu- 
ngių sodos.

Po $5.: Step. Pranas, Garždų 
par., Medsedžių k. Pet. Žutautas, 
Garždų par., Rudaičių k. Gud
žiūnas Ant., Stakių par., Birbi- 
liškių k. Just. Alkačiunas, Del
tuvos par.. Alkočių k. Juoz. Sas
nauskas, Panapės par., Pažiau- 
žio k. Rap. Karpavičius, Remi- 
galos par., Naujarodos k. Ka
raliūnas Pov. Vidiškių par., Stri- 
gailiškių k. Lukas Juozapatas, 
Garždų par., Rudaičių k. Kazys 
Šapalas, Liolių par., Gailių k. 
Pov. Stomris, Utenos par., Šili
nės dvaro. Juoz. Staponas, Me- 
eetų k., Garždų par. St. Urbo
nas, Garždų par., Rudaičių k. 
A. A. Petronis, Leliūnų par., Ma
čiūnų k. Mik. Bardauskis, Už
venčio par. ir miestelio. Ad. Put- 
na, Maletų par., šeštakiškių k. 
Petras Juška, Varnių miesto. Mi- 
litonas Leudanskis, Kulių par., 
Tilvikų k. Žicevičius Ad., Deltu
vos par., Atkočių k. Tad. Ra- 
manausas, Kvėdarnos par., Papy- 
nojo kaimo.

Juozas Kesminas,
T. Fondo 79 skyr. rast.

BROOKLYN, N. Y.

Tautos Fondo prakalbos.
Lapkričio 16 d. vietinis Tautos 

Fondo skyrius surengė prakalbas 
McCaddin salėje. Kalbėjo iš Was- 
hington, D. C. Lietuvos militarės 
misijos sekretorius leitenantas 
Sloane ir kapitonas J. J. Bielskis. 
Abu gerb. kalbėtoju nurodė rei
kalingumą finansinės pagelbos 
Lietuvai.

Aukų surinkta netoli dvylikos 
šimtų dolerių. Tai pradžia neblo
giausia. Malonu buvo žiūrėt ka
da maži vaikeliai (gerų tėvų) ne
šė dolerius-penkineS ant Tėvynės 
aukuro. Be abejo tų mažutėlių 
aukos paskatino ne vieną šikštuo- 
lį prie aukavimo.

Rodos dikčiai surinkta, bet 
atsiminus, kad Brooklyne lietu
vių priskaitoma apie 40 tūkstan
čių tai padalinus išeina tik po 3 
centus ant kiekvieno. Turint o- 
menėje tokią skaitlinę lietuvių 
reikia raust iš gėdos. Tai apsi
leidimas neapsakomas kas link Tė
vynės. Tiesa yra žmonių, (labai 
maža dalelė) kurie aukojo ir te- 
beaukoja po kelias dešimtis arba 
šimtines ant metų, o milžiniška 
didžiuma tamsybėje tuno. Lai
kas priedermes atsiminti, neau
kavusieji nebus įleidžiami Lietu
von.

LINDEN, N. J.
S.L.R.K.A. 200 kuopa turėjo su

rengus pirmas prakalbas 23 dieną 
lapkr. Kalbėjo L. Šimutis iš Bro- 
oklyn, N. Y. “Garso” redaktorius. 
Kalbėtojas nupiešė plačiai apie 
Susivienijimo tikslą ir nurodinėjo, 
kad kiekvienam lietuviui reikalin
ga prigulėti prie šios organir,. ir 
bnti apsidraudus.

Prisirašė vienas naujas nerys 
prie susiv. 200 kp. Jonas A. Tus- 
ka, tikimės, jog ir daugiau pri-

Matušių Mykolas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Linksmas vakaras.

Lapkr. 23 d. vakare buvo su
rengtas Koncertas ir Teatras ba
žnytinėj salėj. Programą išpildė 
P. P. P. M. Bažnytinis choras, ve
damas p. J. Rakiečio. Choras 
sudainavo pora dainelių, potam 
sekė teatras ‘Katkiutės Gintarai,” 
kurį atvaidino choristai. Akto
riai savo roles atliko gerai, išė
mus nekuriuos mažus dalykėlius, 
kurie pasitaikė. Dainavo solo 
P. Bajoras iš Norwood’o akompo- 
nuojant P. Stasevičiui, vargoni
ninkui. Jo išlavintas balsas ža
vėjo publiką ir darė malonų įspū
dį į susirinkusius. Cambridge 
choras taria nuoširdų ačių sve
čiams Norwoodiečiams. Po to se
kė solo p-lės O. Šimbolaitės. Jį 
taip-gi puikiai sudainavo. Prolhi 
jįįsą baigė choras, kuris sūdai 

rdainas,, kurios



DARBININKAS

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.kada

Chicago, UI.

P. P

Lietuvos 
Publika 
Padėko-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA MOTINOS tVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

kiek- 
užsa-

Lietuvos, tai jau abejonės

EKSTRA!!

“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

Mich. ir apielinkės lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši
nėti laikraštį “Darbininką” ir priimi
nėti apgarsinimus. Jo adresas:

JUOZAS MARGELIS,
544 Myrtie St, Grand Rapids, Mich.

DYKAI!
Prisiuskite savo adresą, tai gausite 

megijos Katalogą. Ten rasite viso
kių štukų ir monų. Galėsite išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose

“MAGIJOS”
Box 772, Waterbury, Conn.

ji Anglija turi tą pa

Anglija davė pradžią džiovi-

ROYAL LUNCH Džiovinėlius išdirbimas, švelnumas, len
gvai saldus piragaičiai, kurie tinka su viskuom, nuo pieno
iki konservą. Vardas Royal Lunch ant kiekvieno. Parsi

publikai labai patiko.
Vakaro vedėju buvo visiems 

gerai žinomas uolus veikėjas J. 
Malukas. Žmonių buvo pilna sa
lė, kiti turėjo grįžt namo. Ant 
galo dar choras sudainavo kelias 
dainas ir Lietuvos Himną. -Tuom 
vakaras iš užsibaigė.

Vargdienis.

bus

W. LYNN, MASS. 
Sueikite visi.

Gruodžio 3 d., seredoj,
L. D. S. kuopos sueiga po num.
32 Morris st. Visi nariai ma
lonėsite susirinkti. Yra labai 
svarbus reikalas. Atsiveskite 
naujtj narių prisirašyti.

K. Stoškus.

NEW PHILADELPHIA, PA. 
Kun. Laukaičio prakalba.

Lapkričio 19 mūsų mietelį ap
lankė svečias iš Lietuvos gerb. 
kun. Laukaitis, vakare pasakė 
puikią prakalbą ir ant rytojaus 
iškeliavo į kaiminišką miestelį, Ta- 
maqua, Pa.

Prakalbos turinį sunku aprašy
ti, viena dėlto, kad jį tęsėsi a- 
pie 2 valandi, o antra, nors ir 
aprašytum, tai visgi nepadarys 
ant skaitytojaus tokio ispudžio, 
kaip kad girdint patį kalbėtoją. 
Klausyt prakalbos gerb. kun. Lau
kaičio buvo ir malonu ir liūdna. 
Malonų įspūdį jauti girdėdamas 
kaip vaizdingai kalbėtojas pasa
kojo visus atsitikimus nuo pat 
pradžios karės ir iki įsiveržimo 
lenkų į Lietuvą. Iš kitos pusės 
liudnimas pervėrė kiekvieno širdį, 
girdint kalbėtoją kip sunkią naš
tą velka mūsų broliai Lietuvoje. 
Dar turiu patėmint vieną ypaty
bę kun. Laukaičio tai yra gera 
atmintis, malonus balsas be jo
kio pakėlimo arba taip sakant rė
kavimo ką daugiausiai kalbėtojai 
stengiasi padaryti bei suerzini ir 
sukelt jausmus klausytojų.

Kelmas.

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

Lapkričio 20 d. Liet. Muzik 
svetainėje buvo prakalbos, ku
rias surengė Tautos Fondo sky
rius. Pirmas kalbėjo gerb. Crar- 
les A. Sloane (leitenantas inžinie
rių korposo ir Lietuvos militarės 
misijos sekretorius) amerikonas. 
Pasirodė ant estrados 
karininko uniformoje, 
jį pagerbė atsistojimu,
jęs už pagerbimą pradėjo kalbėti 
šiais žodžiais:' “Matote mane 
Lietuvos armijos uniformoje. Ma
nyje nėra lietuviško kraujo. Esu 
amerikonas. Kada užbaigom ka
rę Franci jo jo su vokiečiais, tai 
stojau liuosnoriu į Lietuvos armi
ją. Daug Dėdės Šamo kareivių 
tarnauja liousnoriais Lietuvos ka
riuomenėj. Mūsų užduotis tai pa
dėti Lietuvai kovoti su priešais 
už laisvę, kaip anais laikais nar
sus generolas lietuvis T. Kosciuš
ka prigelbėjo Amerikai kariauti 
už neprigulmybę. Juo labiau, 
kad lietuvių yra teisingi siekiniai. 
Jie kariauja ne su užgrobimo tik
slu, bet už savo tėvynę, tautą 
ir kalbą. Lietuvių kalba yra 
graži. Aš pats ją mokinuosi. 
Lietuvių tauta yra seniausia. 13 
šimtmetyje Lietuva buvo did
žiausia valstybė Europoje. Vė
liaus susivienijus su Lenkija vis
ką prarado. Pateko į vergiją. 
Vergavo lenkams, vergavo ru
sams. Po šios baisios karės Lie
tuva atgimė. Turi savo valdžią, 
kuriai Lietuvos gyventojai pasi
tiki; apart sulenkėjusių lietuvių, 
kurie deda pastangas Lietuvą pri
jungti prie Lenkijos.

Kokie jie gali būti lenkai, jei
gu gimė ant, Lietuvos žemės, o 
jų tėvai ir diedukai buvo geriau
si kovotojai už Lietuvos laisvę. 
Lenkai iki šiol kėsinosi ant Lietu
vos dėlto, kad juos palaikė Fran- 
cija. Bet dabar Francijos val
džia kitaip žiuri į dalykus. At
kreipia domą į lietuvių reikalavi
mus.

Lietuva turi būti laisva ir ne- 
prigulminga valstybė, nes Ame
rika tą paskelbė įstodama į karę, 
kad po šiai karei visos tautos bus 
laisvos.

Tuo tikslu Lietuvos militarinė 
misija, kurioje ir aš esu, atvyko 
iš Lietuvos į Washington’ą D. C., 
kad suorganizavus čia (Amerike) 
brigadą kariuomenės ir pasiųsti į 
Lietuvą. Aš stengiuosi pagal 
savo išgalės prašyti Amerikos 
valdžios, kad Liet

Gerb. leitenantas Charles A. 
Sloaue kalbėjo angliškai. Savo 
kalbą užbaigė lietuviškai šiais žo
džiais: “Aš dirbu dėl Laisvos, 
Neprigulmingos Lietuvos.”

Antras kalbėjo Dr. J. J. Biels
kis, liet. Ekzekut. Komit. sekre
torius. Taipgi pasirengęs Lietu
vos karininko uniformoje Gerb. 
palbėtojas pasakojo apie spartų 
Lietuvos vystymąsi, apie Lietu
vos narsią kariuomenę, kuri bol
ševikams ir kiniečiams kailį išpė
rė ir išvijo iš Lietuvos. Taipgi 
lenkus įsiveržusius j Lietuvą stu
mia už demarkaeijinės linijos. 
Nepalieka ir “kolčakininkų” t. y. 
gaujos plėšikų, susidedančių iš 
vokiečių ir rusų. Jie užpuldinė
ja ramius Lietuvos gyventojus ir 
plėšia jų turtus. Buvo tokių at
sitikimų apie Panevėžį, Radviliš
kį ir Šiaulius. Ten taip-gi Lietu
vos kariuomenė pribuvo ir po 
trumpų susirėmimų daugelį plėši
kų suėmė į nelaisvę, o daug bė- 
go taip, kad net jiem kulnys pa
kaušį daužė.

Gerb. kalbėtojas toliau sako: 
“Net nesinori tikėti ateinančiom 
ir džiuginančiom kablegramom ar 
laiškams iš Lietuvos. Dėlto, kad 
dą tik 1916 m. ateidavo iš Lietu
vos žinios, kad ten badas, ligos 
siaučia, didžiausias sunaikini
mas ir žodžiu visa Lietuva tai 
vien kapinės. Bet dabar kada 
žmonės pradeda nuvažiuoti į Lie
tuvą ir nekurie sugrįžo ir pasa
koja gyvais žodžiais apie atgiji
mą 
nėra.

Iš po didžiausių sunaikinimų, 
griuvėsių ir pelenų išdygo Lietu
vos gėlė, kuri gražiai pražydėjo.”

Toliaus pasakojo apie godžius 
lenkus, kurie kėsinasi Lietuvą 
užgrobti, sako: “Lenkai tai ne
lyginant kaip tas šunelis paleis
tas nuo rusiško lenciūgo. Ne 
griaužia savo kaulo, bet puola į 
kaimyniškas šalis ir plėšia jų tur
tus.” Toliaus ragino prie dides
nio aukavimo, nes sako: “Mes 
lietuviai amerikiečiai daug prigel- 
bėjotne savo doleriais Lietuvai 
atgimimo jos valandoje. Apie tą 
liudija ir dėkuoja mums Lietuvos 
valdžia. ’ ’

“Rytoj vakarą išvažiuoju į 
Lietuvą. Kas norite, galite man 
duoti gromatas ar kitokius doku
mentus ir aš nuvešiu į Lietuvą jū
sų giminėms, be jokio už tą at
lyginimo.

“Už poros dienų atvažiuoja iš 
Lietuvos Amerikon kun. J. Žilius.” 

Buvo renkamos aukos. Su
rinkta $243.72. “Rūtos” choras 
pagiedojo Amerikos ir Lietuvos 
Himnus. Taipgi padainavo po
rą dainelių, duetų ir solo.

Žmonių atsilankė nemažai. Vi
siems patiko Lietuvos karininkų 
uniforma.

Reikėjo 
Tai mūsų 

kun. 
pavedė savo namą 304
St., našlaičių prieglau- 
globojama 32 našlaičiu, 
jų eina parapijinėn mo- 
kur mokytojauja sese- 

Tame name v- 
Prie aprupini-

PHILADELPHIA, PA.

Našlaičių šelpimas.
Pernai per influenz.ą daug vai

kelių liko našlaičiais, 
jų likimu pasirūpinti,
mielaširdingas gerb. kleb. 
Kaul akis 
Wharton 
dai. Joj 
Kaikurie 
kvklon,
rys kazimierietės. 
ra 11 kambarių, 
mo tų našlaičių prisideda ir Šv. 
Vincento Labdarybės dr-ja. Jos 
valdyba labai rūpinasi tuo reika
lu. Šv. Vinc. Lab. dr-jos pirm, 
yra Jonas Grigaitis, rašt. Jonas 
Navickas, J. Prapckunas ir kitų 
eilė, kurie atjaučia tą labdary
bės darbą, dirba iš vistj jėgų ir 
visi atjaučia našlaičių padėjimą. 
Aukauja gausiai visokiais budais, 
rengia vakarus ir t. t. L. D. S. 
13 kp. surengė puikų pasilinksmi
nimo vakarą ant naudos našlaičių 
Šv. Kazimiero mokyklos svetainėj 
8 d. lapkr. Prie surengimo mi
nėto vakaro aukomis prisidėjo se
kančios ypatos: M. Baubi aite pe
rėjo per lietuvius biznierius rink
dama aukas tam tikslui. Aukavo 
sekančios ypatos: K. Miežis .au
kavo kumpį vertės $10.00, duon
kepis J. Merkelis 40 duonų, Vas. 
Domeika vištą, p. Švedienė kil- 
basų, A. Rimgaila 8 svarus me
daus, kiti su mažesnėm aukom 
prisidėjo. Visi aukauti valgiai 
buvo sunaudoti minėtam vakarui. 
Pelno liko $78.46. Taipgi tą 
patį vakarą gerb. klebonas šven-

veikslas atsėjo $28.00. Pašventi
nimas buvo našlaičių name, kuris 
ten ir liksis ant visados dėl at
minties. Gerb. klęb. pasakė pui
kų tam tikrą prilyginimą iš gy
venimo šv. Vincento, kaip jis šel
pdavęs našlaičius. Žmonių buvo

pilnas namas. Aukavo grabor. I ra suteikti tą, ką reikia dėl tų 
A. Užemeckis $10.00, P. Norkai- ’ ----- ,
tė $2.00. Namą globoja šv. Ka
zimiero Seserys Vienuolės, ku
rios su tais vaikučiais darbuojasi 
kaipo tikros Motinos. Taigi bro
liai ir sesutės mūsų priederme y-

kūdikėlių užlaikymo. Teisybė tu
rime užlaikyti parapiją, mokyk
lą, aukuoti visokiems tautiškiems 
reikalams. Bet jei tik visi dėsi
mės prie to darbo, tai po biskį 
dėdami aprūpinsime visus reika
lus. Reporteris.

VARGONININKUI!
GERA VIETA.
Atsišaukite tuojaus pas:

KUN. K. VASILIAUSKAS,
12 Casimir st., Westfield, Mass

I
I
I 

I

Puikus kepi
mas ir Naujo

reikime. Naujoji

lėlių valgiui. kurie šiandien
pripažinti svarbiausiais

tumia padavimas prie kiekvieno valgio

duoda svarais puikiose skrinutėse.

M&TĮONAL JBISCU IT COMPAN Y

NAT1ONAL
BISCUIT

COMPANY J
ROYAL lunch

.................

KUN. J. LAUKAIČIO 
PRAKALBOS.

Utarninke, 2 gruodžio 
Linden, N. J.

Ketverge, 4 gruodžio, 
Amsterdam, N. Y.

Subatoje, 6 gruodžio, 
Utica, N. Y.

Nedėlioję, 7 gruodžio 
Albany, N. Y.

Panedėlyje, 8 gruodžio 
Schenectady, N. Y.

Seredoje, 10 gruodžio 
Rochester, N. Y.

Paieškau savo vyro Dominiko 
Stepučio. Kauno rėd., Varnių 
par., Pagarždų sodos. Paliko 
mane jau bus 8 metai su mažais 
vaikais. Jis yra 45 metų senu
mo, geltonais plaukais; kaip 
kalba tai biskį švilpia. Kalba ru
siškai, lenkiškai ir angliškai. Jis 
yra stalius (carpenter) ir tankiai 
maino savo pavardę. Jis pasiė
mė merginą 18 metų senumo Sta
sę Radaičiukę. Girdėjau, kad 
gyvena Cidar Rapids, Mich. Kas 
žino malonėkite pranešti man, už 
ką aš duosiu dovanų $10.00.

Adresuokite šitaip:
Mine Stipter,

4 Dublin St.
Chicopee, Mass.

POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPĄ, BET EUROPOS NE
GALI ČIA ATSIVEŽTI, 0 GALI MATYTI VISĄ 

EUROPINĘ KARĘ TIK UŽ $3.85.
Kare pasibaigė. Ar nori matyti bai
sius mušius, Francijos, Belgijos, Ru
sijos, Italijos, Serbijos, Anglijos ir 
kiti] Europos tautų? Ar nori matyti 
kovą tarpe povandeninių ir kariškų 
laivų ant didžių jūrių? Orlaivių kovo
jančių ore? Šalių, kaimų, sunaikin
tų miestų ir bažnyčių, žodžiu sakant 
visas karės baisenybes?

Viską gali matyti savo namuose be 
jokių išlaidų aiškiai per stereskopą 
naujai išrastą. Visi paveikslai buvo

nuimti ant karės lauko, ir kada į juos žiūrėsi per stereskopą, išrodys kaip 
gyvi. Skaitymas iš knygų ar laikraščių neduos tokio aiškaus supratimo 
kaip musų stereskopas. šis Stereskopas yra tvirtai padarytas ir galės bū
ti ilgus metus atminčių didžios pasaulio karės.

Stereskopas su 6 serijoms karėsžvilgių, 150 paveikslų per trumpą lai
ką parsiduos už £3.85. Jos kaina mažiausia yra $10.00. ir tik pas mums 
tegalima gauti už $3.85. Tai yra dar naujas išradimas ir naudingas 
vienai stubai, turėti. Tai-gi nori sutaupinti pinigų, prisiųsk mums 
kymą. pirm kainą pakils.

Prisiųsk tik 50c. pastos ženkleliais kaipo depositą, kitus' prisiusi 
gausi tavorą. Rašyk šiandie.

UNION PRACTICAL CO.,
1065 Milwaukee Avė. Dept. A 118.

Šiuomi laikome sau už pareigą visiems 
gerbiamiems savo draugams ir rėmėjams pra
nešti, jogei pinigų siuntimas Lietuvon susi- 
stabdo iki vėlesniam bei tolesniam pranešimui. 
Meldžiamieji tuom tarpu nesiųskite kol mes vėl 
nepranešime.

Su augšta pagarba,
CENTRALIS 

BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS, 
32-34 CROSS ST., BOSTON, MASS.

V. VAŠKO PRAKALBOS.
Gruod. 3 — 7:30 vai. vak. — 

Westfield, Mass.
Gruod. 4 — 7:30 vai. vak — 

Hartford, Conn.
Gruod. 5 — 7:30 vai. vak. — 

New Britain, Conn.
Gruod. 7 — 7:30 vai. vak. — 

AVaterbury, Conn.
Gruod. 14 — 2:00 v. po piet — 

Lewiston, Me.

Paieškau savo puseserės Ste- 
panijos Mažioniutės, tetos Magd. 
Mažionienės ir Mikolo Domarko. 
Jie visi paeina iš Sielenių kaimo, 
Salantų par., Kauno Rėd. Pir
miau gyveno Brooklyn, N. Y. da
bar girdėjau, kad gyvena New- 
Haven, Conn.

Malonėkit atsišaukti sekančiu 
antrašu:

Ant. Norkus,
803 Hollins St.. 

Baltimore, Md.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimų galvos odos, 
pleiskanas, puolimų ir žilumų 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašų ir 2c. štampų.

The Western Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.
------------------------------------------------------------------------------ - t

PAVEIKSLU.
Puikūs paveikslai “Pir

mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12%xl6, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

ANT RENDOS.
West Roxburyje namas su 4 

kambariais 5000 pėdų žemės ir 
vištinvčia. Rendos $18.00 Į mė
nesi. Raktą galite gauti pas 391 
La Grange St.

W. Roxbury, Mass. 
Tel. Bellevue 2189-M.

Už vieną sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

FARMOS PARSIDUODA.
165 akerų žemės, didelis mi

škas, dideli visi budinkai, van
duo bėgantis į namą ir banę, 21 
galvijas, 3 arkliai, visokios tul- 
švs reikalingos prie farmos. Kai
na $7500.

65 akerų žemės. Namas 9 rui
mų, barne, vanduo bėgantis į 
namą ir banę, didelis miškas. Se
nukas parduoda už $1.850.

Pasiskubinkite pirkti.
Jonas Burokas,

124 Millbury St. 
Worcester, Mass.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Reikalingas tuoj geras vaikinas 
arba ir vedęs dirbti “Rūtos*’ Ban
ke, Akron, Ohio. Turi kalbėti a- 
part anglų: lietuvių, lenkų ir ru
sų kalbas. Taip-pat kad suprastų 
šiek tiek biznio (real estate) ir t.t. 
Atsišaukdami paduokit kiek norit 
algos, kur pirma dirbai ir kaip 
greit galėsi pradėt dirbti “Rūtos” 
Banke.

130 AVooster Avė., 
Akron, Ohio.

P. S. Gali ir mergina atsiliepti, 
jei tiktai tą darbą žino.

Atsakantis vargonininkas! ge
rai žinantis savo amatą. Gali or
ganizuoti ir diriguoti chorus ant 
4 ir 8 balsą. Vargoninko moks
lą baigė Lietuvoj pas komp. Nau
jai], Kaune. Reikalaujanti rašy
kite.

J. Nomankovskas,
312 Lamberton St., 

Trenton, N. J.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIŲ VISUOMENEI.
Pranešu, kad aš greitu lai

ku važiuosiu į Lietuvų ir važi
nėsiu Lietuvoje nuo kaimo į. 
kaimų ir nutraukdinėsiu viso
kios rūšies paveikslus. Tai-gi 
kurie iš lietuvių norėtų, kad 
nuimčiau jūsų senus tėvelius, 
brolius, seseris ir grinteles, 
kuriose jūs gimėte, meldžiu 
kreipties prie manęs šiuo ant
rašu:

B. Valaitis, 
1913 Westminster St., 

Providence, R. I.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St., So. Boston, Mastu 
VICE-PIRM. — Vincas Zalleckas, 
» 81 Mercer St., So. Boston, Mass.
PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūnas, 
128 Bovven St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 
140 6-th St., So. Boston Mass.

MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 
130 Bowen 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.

Paieškau Justino Pluko Kauno 
rėd.„ Šiaulių aps., Pašiošvų par., 
Mikališkių kaimo. Taip-gi paieš
kau Antano Stačko Pabaržių kai
mo. Turiu svarbų reikalą atsišau
kite :

Juozas Blužas,
344į Park St., 

New Britain, Conn.

Apulskis I^opoldas iš Danbarių o- 
kolicos, Tirkšlių parap. Telšių apskr.. 
mokinęsis “Saulės” kursuose Kaune 
ieškau tėvų, giminių ir pažįstamų. Ad
resas: Japan Gensan (Korea) Rus- 
sian Consulate. L. Opulsky. Lietuvos 
laikraščių prašau atsispauzdinti.

Aleksandra Vaicvėnas, Kau
no rėd., Zarasų aps., Salaku 
miestelio, Jakiškių sodžiaus, 
ieškau brolių Antano ir Prano, 
giminių ir pažįstamų.

China Chinese Charbin, 
Post Reslante, 
A. Voickėnas.

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

nevlrlnimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas spė 
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rnbežių 
bet nleknr negavau savo sveikatai pagelbos. . 1

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bltterio Kraujo valytojo 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Krauja* 
lšsivali. diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ižnyko po užranki 
mat visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Riteri a. Ir po 8 mėni. savo paveiksle pamačiau tokj skirtumų kaip tatų 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė 
kavoju Salutaras mylistų geradėjul ir linkiu visiems savodraugams ir ps 
ž|stamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoėirdžlal kreiptis prie Salų 
taras: i

1707 S. Halsted St TeL Canalution, J. Baltrėnaa, Prof

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St., 
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 

nuo 1 iki 3 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare.

I
 TEISINGIAUSIA IR GE- ! 

RIAUŠIA LIETUVIŠKA 
APTIEKI

Sutaisau receptus su di- i 
džiausią atida, nežiūrint, < 
ar tie receptai Lietuvos ar i 
Amerikos daktarų. Tai i 
vienatinė lietuviška aptie- ! 
ka Bostone ir Massachu- ' 
setts valstijoj. Gyduolių ga-■ 
lit gaut, kokios tik pašau- ; 
lyj yra vartojamos. Galit ' 
reikalaut per laiškus, o aš ; 
prisiųsiu per ex presų.

K. ŠIDLAUSKAS, 
| j Aptiekorius ir Savininkas 
] 226 Broadway, kamp. C St, 
’ į SOUTH BOSTON, MASS.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
21 Story St.,

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

FIN. RAŠT- — O. Kasėčiutė,
259 Athens Street.

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

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

tVENTO JONO EVANGELISTO -i 
PA1ALPINĖS DRAUGUO8 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MAS8.

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

So. Boston, Mass 
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas,

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — Jai. Savickas,

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

126 O St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

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 susirinkimas

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2:00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 21 d.

♦



PIRMOS KLESOS

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

469 Broadway, S. Boston, Mass
■

PRIE DOCHESTER ST.
: ■ Valandos 
t Nuo 9 vai. ryta
Įį iki 8 vai. vakare i

Tel. So. Bo«ton27O

DR. JOHN MacDONNELL, M. D
Galima miltlbtti ir UrtaviiaM 

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

DARBININKAS
Nei vienoj seimo

SEYMOUR

buvo

a

KONCERTAS.

Komitetas.

SERGANTI ŽMONES!

TOKITE

ESPERIMENTUOJU.

ateinan- 
Lietuvių
M. Pet-

arba galvos sukimą, 
pasitark su manim 

z

turi kų 
n

JONAS KARPAVIČIUS,
geriausią plūgų išdirbėjas, padaręs išradimą ir už
patentavęs jį. J. Karpavičius yra narys lietuvių 
Mechanikų B-vės.

delei Boyar propagan-
Kaltina katalikų at

ėjimą atbulai. Ypač 
“Memorandumą” ir

Tel. S. B. 1771

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

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

IŠ prisiųstų seime aukų 
‘ ‘ Neprigulmybės 

Fondui.” Kiti siuntėjai nepažy- 
Tad pri

viso

LIETUVIS DANTISTAS į
DR. M. V. CASPER 

(Dr. lf. V. Kasparavičius) 
425 Broadtcay, So. Boston, Mass.

Tel. ' So. Boston, 27 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

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

LEISKIT MAN I JUS PRAKALBĖTI
Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS NER

VŲ arba kitokią UŽSISENĖJUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. 
Ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums pa
dėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo mokėti gydytojams ir 
ligonbučiams, ir nusiminęs esi, kad jau neišgysi. Nepasiduok, bet 
ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metų praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų 
ligų — jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvieną syki. Neatidėliokite ir nebijokite ateiti 
ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju veltui. Jeigu 
sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirū
pink gauti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
NEGAMINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGU 

EKPERIMENTŪODAMI.
Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 

mo, dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 
sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.
AŠ NESPĖJU DIAGNOZĄ. — AŠ NE

Kada reikalinga išegzaminuoju KRAUJĄ, SEILES arba vidurius. Aš 
visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalą, var
toju elektrikos įtaisus {leisti 1 kraują Jvairių kraujovapdenlų ir bakte
rijų, kurias vartoja geriausi gydytoja! Syrgenai Ir ligonbučiai ir 
Europoj. Aš užbaigiau augščiausią Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, 
gydyme kroniškų, nervų ir užtrauktų ligų. Jei ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

Vėl aš patariu tamstoms nelaukti ilgai ir neleisti pinigų. Jei ser
gate. nelaukite vienuoliktos valančios, nes gali būti pervėlu. Egza
minas dykai. ’

DOCTOR MOfcONEY
673 WASHINGTON, ST. (arti Boylston St.) BOSTON, MASS. 
Ofiso vaL: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedaliomis nuo 10 A. M. iki 2 P. M.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass.

OFISO 9-10 « ryto,
1-3 po pietų,VALANDOS: 6-9 vaakre.

Telepbonas.

DR. J. G. LANDŽIUS

VIETINĖS ŽINIOS.
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros Partijos 6-tas Seimas, 
kuris įvyko lapkr. 20, 21 ir 22 d.d. 
1919, Waterbury, Conn. 
(Specijalis “Darb.” Korespon- 

Rašo: Juozas B. šaliunas, 
(Pradžia pereitam num.) 

A. L. T. S. Finansai ateityje.
Kitados girdėjom vienbalsiai 

mūsų “tautininkus” šaukiant, 
kad “Nepr. Fondas” esąs bepar- 
tyvis ir t. t. Vienok nūnai var
giai rasime tokį žmogų, kuris a- 
pie tai turėtų abejoti. Ypač po 
šiam A. L. T. S. Seimui. Iš prin
cipo visi atsilankiusieji delegatai 
sutiko jungti “Neprig. Fondą” 
su tuščiutėliu “Sandaros” iždu. 
Bet po ilgų ginčų, kad ir toliau 
po priedanga “bepartyvumo” 
rinkti aukas stiprinimui savo 
partijos paliko po senovei. Kad 
yra teisybė, tai liudija delegatų 
argumentavimai: Jurgeliunas ai
škindamas sako: “Kitados tikė
jomės daug ant Martaus vienok 
tankiausiai mūsų tuščiam iždui 
davė deficitą, ir aš nematau ki
tos išeigos “Sandorai” jei mes 
norime ją gyvą išlaikyti visa su
jungti į krūvą su “Neprig. Fon
du.” Jai butų “Sandaros” ir 
“Neprig. Fondo” vienas ir tas 
pats raštininkas, tad “Nep. F.” 
galėtų iš skiriamo 10 nuoš. apmo
kėti išlaidas raštinės, o kur visi 
spaudos darbai ir kiti mažmožiai. 
Tačiaus Jaras stačiai bijosi pa
sekmių, nes girdi čia yra mums 
priešingos sriovės korespondentai 
ir praneš tas žinias liaudžiai — 
minioms. Kerdiejus už padary
mą atskirai partvvio “Nep. Fon- 

. Įžanga busjdo,” kokiuo jis yra ir nūnai. 
Bet kurie norės, ga-1 Sako tik reikia mokėti kaip elgtis

FĖRAI.
Lapkričio 30 d. šv. Petro pa/ 

rapijos fėrai buvo pasekmingi, 
žmonių buvo atsilankę gana daug 
ir visi uoliai dirbo, įeigos buvo 
didelės. Jei taip seksis ir toliau, 
tai parapija daug naudos turės. 
Taip-gi turiu pažymėti, jog baž
nytiniam chorui ir Vyčiam geriau
sia sekasi. Šį kartą ant jų stalo 
įeigų buvo virš $70.00.

Abelnai imant žmonių 
atsilankę apie tūkstantis.

Parapi jonas.

DAINININKŲ ŽINEI.

Nuteriotos Lietuvos Draugų 
Komitetas prašo visų lietuvių dai
nininkų ir lietuvaičių dainininkių 
netik iš So. Boston’o, bet ir iš 
visų kitų apielinkiii miesteli!} a- 
teinančio ketvergo vakare gruod
žio 4 d. susirinkti So. Bostono 
Lietuvių Svetainėj kampas E. ir 
Silver gatvių. Šitas dainininkų 
susirinkimas yra šaukiamas dėl 
prisirengimo prie dainavimo laike 
lietuvių demonstrancijos 
čią subatą, gruod. 4 d. 
chorus vadovaus komp. 
rauskas.

Širdingai kviečia,
N. L. Draug. Komitetas.

Sausio 18. d. šv. Pzetro bažnyti
nis choras rengia koncertą bažny
tinėj svetainėj, kurio visas pel
nas skiriamas vargonų fondan. 
Tame koncerte bus paaiškinta a- 
pie vargonų pienus ir jųjų būti
ną reikalą ingyti.. Įžanga 
visai maža. ' 
lės atiduoti savo auką i vargonų I pv. So. Bostone net tokia Šv. Ka- 
fondą. Mes tikimės, kad neliks Į zimiero Dr-ja kad ir šventa, bet 
nei vieno parapijono, kuris neau- i mes sandariečiai mokėjome juos 
kuos Į vargonų fondą, 
vo išgalės.

kuris neau- mes
pagal sa- pakreipti savojon pusėn, nors tai 

• sunkokai reikėjo padirbėti, tik 
Šv. Petro išspruko... P. Kaziunas 

i tvirtina, kad mūsų priešai net 
.laikraštį iš tų pinigų ketiną leisti. 
Į Jei nesujungiame tai ir toliau mi- 

kad mes bepartyvųs! 
, P. Norkus priešingas jungimui 

” Jis sako: Chi-

CAMBRIDGE, MASS.
Dr-ja Nekalto Pras. Panelės Šv. į nios tikės, 

laikys ekstra ir kartu mėnesinį su
sirinkimą, kuris bus 3 d. gruod. su “Sandara. 
7 vai.' vakare, bažnytinėje svetai- cagos Taryba susideda iš katali- 
nėje. Kviečiamos visos narės bu- kų, 
tinai atsilankyti, nes turime la
bai svarbių dalykų, kurių nega
lima atidėti. Todėl kiekviena ma
lonėkite ateiti. Atsineškit gerų 
sumanymų kaslink busiančios pa
rodos. Kuri apleis šį susirinkimą, 
papuls po bausme 50e.

Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.

Nedėlioj lapkričio 30 d. L. D. 
S. 8 kp. pradėjo Spaudos Savaitę. 

. Tą vakarą laike prakalbų par
duota literatūros ir prirašyta prie 
L. D. S. 17 naujų narių. Kalbė
jo p.p. Gudas, Kneižis Ir gerb. 
kun. Pr. Juškaitis. Vakaro vedė
ju buvo p. A. Vaisiauskas. Pla- 
čiaus apie tą vakarą bus vėliaus.

apsaB®savo]
SVEIKATOS VAR- Ii

i!____M i!
SJATUL’S ŠEIMYNIŠKAS j • 

GYDUOLES.
; Jums reikalinga gyduo- S 
[lės, kurios geriausiai gydo | 
[šias ligas kaip tai: S
[Užkietėjimą vidurių $ .50 * 
[Galvos skaudėjimo ... .50 i 
[Kosulio ir krutinės ri
[ skaudėjimo................... 1.00 j i
[Dėl gero apetito prie [ 
i valgio..............................2.00 j i

STaip-gi užlaikome ano- ji 
| diją Europiško sti- j! 
f prumo..............................1.00 j i

Nuo peršalimo.................50 j i
Visokias gydančias žoles J i 

galima gauti pas mus. Jūs J i 
galite gauti vaistų kokie tikj i 
pasaulyje vartojama. Bei- J i 

’e tamista su orderiu j i 
siųsk ir pinigus money or- j i 
'erių arba registruotame : i 

laiške. Taip-gr reikalauja-; i
me agentų ir duodame ge- 
rą atlyginimą.

P. A. JATUL, 
(Jatulevičius) 

O. Bos 2128, 
Boston, Mass.

įL.^, bet dirba mūsų partijai. Jei 
tas įvyktų, tad P. Norkus nepri- 
duos čekį už $1.500 kaipo Chica- 
gos Tarybos auką “Nep. Fondui. 
Tas pats ir Brooklyne. Purvis sa
ko, kad vienintelis išganimas tai 
minios. Račkauskas (majestoti
škai): “Tamstos turite nepamir
šti, kad jeigu mes norime, kad 
mūsų partija vadovautų čia ir 
Lietuvoje, tad turime griebtis į- 
vairių priemonių, kad susitiprė- 
ti, ypač-gi finansuose, nes kas 
mūsų partiją laukia, jei mus už
puls netikėtai visiškas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimas su 
tuščiu iždu. Tada mes žlugę. Mū
sų politiniai priešai suspės išrink
ti kokį nors Karevičių preziden
tu. M. Vinikas kreipia domą į 
Račkausko didžios vertės pasaky
tus žodžius ir tinka, kad “Nepr. 
Fondo” naudoti pinigus partijos 
politiniams tikslams, ir visados 
būti gataviems išsiųsti į Lietuvą, 
nepriklausomybę paskelbus, kad 
prašalinus pavojų iš pusės Kare
vičiaus. P. Norkus praneša, kad 
neskaidyti savo jėgų, nes Chiea- 
goje tveriasi nauja partija — fon
das vadinama “Žmonių partija” 
priešakyje Dr. Draugelis ir Bag- 
džiunas. Po ilgų ginčių atmes
ta, liko senoviškai. Už “San
darą” vesti kuoplačiausią agi
taciją su įvairiais baliais ir kreip
ti didžiausią domą ant savo kiše
nių, kas anot Račkausko: Jei 
“Sandara” miršta, tai mes busi
me neverti tautininkų vardo!... 
“Mortgage” suradimui ir skolą 
išmokėjimui pavesta tam tikrai 
komisijai.
Iš Nepr. Fondo pinigai, naudoja

mi partyviams tikslams.

Raporte “Tautinės Tarybos” 
pažymėta A. Martaus kelionei į 
Lietuvą $500.00. Tūli sandarie
čiai labai neužganėdinti buvusio
jo A. Martaus veikimu. Todėl 
griežtai pareikalavo paaiškinmo 
kokiu tikslu jį tautininkai Brook- 
lyno pasiuntė žmonių suaukotais 
pinigais? Atsako Augunas, kad 
stačiai partijiniais tikslais, su tam 
tikromis instrukcijomis kaipo la
bai tinkamą žmogų. Ir tokį pie
ną T. Taryba užgyrė. Politikos 
darbui apšti krova pinigų pv. Dr.

roles... T. Živatkauskas: “Tad aukų $459.74.
ar mes galime kalbėti apie kokį sesijoje neprisiminta apie Lietu- 
nors demokratizmą, jei mes ma
žumoje? Aš tame matau diktatū
rą, o jį seka bolševizmas- (Su
sikirtimas tarp Viniko ir Račkau
sko, koks skirtumas tarp dabar
tinių sandariečių ir soc. liaudinin
kų) Račkauskas: “Nepamiršti 
turite tą, kad T. Tarybos pirm, 
p. Vilmontas viešai garbino B. P. 
Mastausko nuopelnus!... Kas tai 
girdėjo kad jei jis būtų sandarie- 
tis niekados nedrįstų to daryti. 
Mes turime būti prisirengę parti- 
jinei kovai ant žūt būt čia pradė
kime, baigsime Lietuvoje.” Ker
diejus sako, kad tokios organi
zacijos kaip S. L. A., T. M. D. 
tai dar yra pakenčiamos, Chicagos 
Taryba rūpinatės, tai mažmožis.
Vadas Chicagos Tarybos Evaldas 
jau įstojo į “Sandarą.”

P. Norkus: “Chicagos Tarybą 
sudaro 175 dr-jos. Du trečdaliai 
yra šv. vardais kaip va: Juozapo, 
Kazimiero ir etc. Net tokia dr- 
ja yra kaip Šv. Širdies Pono J ė 
zuso. Chicagos lietuviais neva
dovauja sandariečiai. Vienok mus 
abudu su p. Damijonaičiu sanda- 
riečiu išrinko katalikai, kad at
stovautume T. T. Sandarą, 
12 atstovų nuo 1010 narių, kuo
met mudu Chicagos lietuvių var
du kalbėti galime 30000. Kaip 
tas viskas išeis eikštėn tai kils 
suirutės”... “Sand.” Redak. tvir
tina, kad Amerikoje sandarie
čiai. Lietuvoje — Soc. liaudinin
kai. Įdomiausia argumentavo Leš
činskas alia Lazdynas, 
jus manote daryti taip 
aiškiai kalbėdami apie 
mačias? New Jersey 
prie Tarybos priklauso 
parapijos su savo klebonais, 
Neuark’o klebonas Budrevičius 
yra uolus sandarietis.

Jeigu mes norime, kad mus 
žmonės remtų, tad ir laikykime 

Sekime sėklą. 
Jei liaudis ir nerei- 

bet ji turi pinigus, — 
Įmūsų pamatas tai pinigai.*..

Jaras daro pastabą, kad mū
sų inteligentai čia susirinkę vari
nėja tik ypatiškumus, kalba a- 
pie vadovavimą ir jie pozityvaus 
darbo nenori veikti. Tad mums j 
darbo žmonėms nebus pakeliui. 
Balsuojama už panašią rezoliuci
ją. Kad ateityje T. Tarybos na
riai turi būti vien tik A. L. T. 
Sandaros nariai 17 už, 12 prieš.

Leščinskas prašo jo reikalą 
apsvarstyti su “čekiu,” kurio jis 
negalįs iškeisti. Važiuojąs į 
Lietuvą kaipo, kapitonas. Čekyje 
klaida — jam pinigai esą reika
lingi. .Liet. katalikų atstovas Was 
hingtone nenorįs apie tai nieko 
žinoti už “tautininkų nesąžinišku- 
mą,” ir gal A. L. T. S. turi įduo
ti kokį pasveikinimą Lietuvai ar į 
ką tokio panašaus... (Visi juokia
si. Leščinskas susimaišo.)

Renkant Tautinės Tarybos na
rius, taipgi Nep. F. valdyba stro
piai dabojoma, kad butų sanda
rietis į N. F. valdininkus buvo 
tarp kitų nominuoti p. Buch ir I 
Lopato. Buvo atmesti, mat ne ■ 
sandariečiai. Vienas keistas da- I 
lykas. Kad ikišiol “Nep. Fondo” : 
pinigai yra laikomi banke p. Ta- I 
mo Paukščio kaipo “personai ac- ! 
count” o ne organizacijos vardū. I
Užtvirtinimas Centro Valdybos, 

ir vėl žydo klausimas. I
Kavaliauskas buvo referendu- r 

mu didele didžiuma balsų išrink- I 
tas į Iždo globėjus. Visi dele- ' 
gatai pamatė, kad keistas jųjų ' 
padėjimas. Užtvirtys, bus skan- ] 
dalas, arba jį išbrauks. J. Stri- Į 
maitis sako, kad nežiūrėti kas [ 
jis bus kad ir žydas, bile tik Lie- ’ 
tuvos pilietis. Kiti su juomi ne- j 
sutinka. Ramanauskienė sako: J 
“Aš atsimenu pernai Dr. Šliupas i 
klausė Kavaliausko ar tiesa, kad i 
esi žydas? — Ne, mano tėvas lie- i 
tuvis, motina žydė, vedęs su I 
žide ir mano vaikai yra žydžiu- j 
kai!...” Taip atsakęs Kavaliaus- / 
kas. Kad butų “vilkas sotus, ir i 
ožka čiela” tai buvo padarytas / 
nutarimas, pritaikintas prie ap- j 
linkybių ir p. K. prašalintas iš C. / 
Valdybos kaip nepilnai išbuvęs į 
“Sandaroje” šešis mėn... Delega- 1 
tų ne vienas tvirtino, kad Kovai j 
prigulėjimas prie Sandaros tai bi- ( 
znis tarp lietuvių. Balsuojant j 

netikiu į minias ir su minioms nė- p. Kovai prašalinama iš C. V. 11 ( 
; ra ką skaitytis! Mes negalime prieš 8.
laikyti jokių Seimų nutarimų, jei yra vos $28.00 
mes ten ne vadovaujame. Jei

i pataikausime, eisime į kompro-Įmėjo kam aukas skiria, 
misus, tai lošime “gaudadnšią” skirta prie “Sand.” skolų

Šliupo kelionė Europon $7.000, B. 
K. Balučio $5.000, T. Norui $3.000. 
Kitiems mažesnės sumos. T. Ta
rybos Iždininko atskaita grąžinta 
atgal — didžiausia betvarkė. Bi
lų išmokėjime delegatai didžiumo
je smarkiai kritikavo T. Tarybą 
už “mėtymą pinigų” ir betvarkę.

Finansų, narių skaitlius per 
“Sandarą” ateityje skelbiama ne
bus, kad “priešai” nesužinotų. 
Organo pakraipa — ‘ ‘ ideale ”... 
“Neprigulmybės Fondo” atskaitų 
išduoti smulkmeniškai negalima, 
nes anot p-lės Jurgeliutės: “Tada 
sužinotų priešingosios srovės spau
da, ir darytų savo išvadas. Ga
lima duot atskaitos tik “ištiki
miems nariams.” Patarta palikti 
po snovei. Keistutis Šliupas: 
“Tad kam toji veidmainystė? Už 
ką tiek trukšmo spaudoje, kad 
buk tai mūsų priešai neduoda ats
kaitų, jeigu ir mes tais pačiais 
keliais turime eiti, ir negalime 
vykinti?” Balsuojama 4 prieš 8. 
Kiti susilaiko. “Po senovei.”

Delei T. Tarybos raporto.
Karšti ginčai, žymus partivu- 

nias, ieškoma priekabių. Sako
ma, kad tai viskas “nuzalatyta.” 
Iš viso ko matytis, kad T. Tary
ba neturėjo užtektinai lėšų, nes 
nei sutarties negalėjo išlaikyti su 
Katalikais 
dos biuro, 
stovus už 
rengiant 
“Lietuvių Bylą AVashingtone” K. 
Šliupas: “Ne tik katalikai vil
kino “memorandumo” darbą, bet 
ir patys tautininkai, T. T. už Liet. 
Bylą Washingtone kalti abieji. T. 
T. Katalikų tinkamai ne painfor
mavo už tad taip įvyko.” K. šliu
pas klausia informacijos šiame 
klausyme. K. Šliupas girdėjęs 
nuo vienos vpatos ir jis įsitikinęs, juos paslaptai. 
kad tai gal būti tiesa, kad tasai -vaisiai bus 
asmuo būdamas Paryžiuje sutikęs' kalinga 
Gabrio sandarbininkę p-lę Pouv- j 
reau. pas kurią matęs nuo Taut. 
Tarybos su p. Vilmonto parašu 
įgaliojimą, kad minėtoji p-lė Po- 
uvreau būtinai turi būti Lietuvių 
Taikos Konferencijoj Sekretore! 
Tad ar žinojo tą T. T. ir kokiu 
tikslu ir teise skyrė tokią atsako
mą vietą* Atsako P. Norkus, bu
vęs tuo laiku T. T. Sekretorium. 
Tai buvę apie pabaigą Spalio m., 
1918 m. Tūlą dieną atvykus į 
New Yorką Dr. J. Šliupui ir jam 
patarus, kad p-lei Pouvreau duo
ti kokią nors vietą Delegacijoj. 
Apie tą žinojo Dr. Šliupas, Jan
kauskas, Norkus. Pasiuntė p. Vil- 
montas... (Dabar tik paaiškėjo iš 
kur “Tėvynė” nuolatos garsino 
įvairius prasimanymus, apie par
sidavėlius 4r etc. I. B. Š.) 
Tautinės Tarybos nariai turi būti

visi Sandariečiai!
A. L. T. S. pastarasis seimas 

ant žūt būt nutarė paimti visą 
vadovavimą į savo rankas anot 
jų “Vidurinės sriovės.” Įdomių 
daiktų pripasakojo tik ot kyla 
klausimas, ką toji taip lengvai 
apgaudinėjama ‘visuomenė pasa
kys?” Nes iki šiol gyvuodama p#- 
ti partija vos ne vos su savo orga
nu, , ir tai per šešis metus kaip 
tik pralaužė 1000 narių! Ir užė
jo jiems noras net tokias organi
zacijas valdyti kaip kad tautinin
kų S. L. A., T. M. D. ir tt. Iki-« 
šiol tikėta į organizuotų narių 
skaitlių, nūnai sandariečiai sako 
į pelkes su organizacijomis, mes 
norime valdyti ir atliktas kriu
kis. R. Karuža karštai remia tą, 
kad visados ir visur turi būti T. 
T. sandariečiai 6 nuo “A. L. T. 
S.”, nuo “Neprig. Fondo” kitos 
organizacijos. Jei nori turėti 
savo atstovus T. T.Vuri surasti — 
visus sandariečius. M. Vinikas: 
“Kad ištraukti iš kunigų klerika
lų nagų, tai jiems nors mažą 
vietelę, bet turime surasti. Juk 
yra kolonijose Tarybų, kurios 
daug, daug kartų yra stipresnės 
kaip finansais, taip ir nariais už 
A'. L. T. S. Klerikalai turi Fe
deraciją ir jie minias kontroliuo
ja. Iš visko aš matau, kad mū
sų tarpe čia yra “Socijalistų liau
dininkų,” kurie taip varžydami 
rengia sau dirvą mums tautinin
kams pražūtį.” Karuža: “Aš

vos dabartinį stovį ąr šelpimą 
vien tik konspiruota kaip čia bū
nant, ten valdyti. Rezoliucija 
prieš lenkus, bolševikus su kepu
rėmis rankose išnešta ir tai ne
nuoširdžiai, ot tik dėl formos. 
“Kur Vinikas su savo raportu” 
keli sušunka. Tas atsako: “Taip 
aš čion esu ir atvykęs kad pra
nešti tikrą dalykų stovį ir prašy
ti A. L. T. S. paramos, tik deja

nėra laiko, o pirmiaus nedavėte 
progos.”

M. Viniko pranešimas ityn 
įdomus apie kolčakininkų ir Gab
rio veikimus Lietuvos pražūčiai. 
Kadangi M. Vinikas sakė, kad ta 
spaudoje skelbti per anksti, to
dėl jo pasakytų žodžių nekarto
siu, bet geistina būtų, kad Ek- 
zekutyvis Komitetas paskelbtų 
minių žiniai. Lai visi žino iš kur 
grąso pavojus Lietuvos Neprik
lausomybei.

NEGAILĖK PINIGŲ 
PASKOLOS

BONAMS.

Girdi, ką 
drąsiai, 

savo už- 
valstijoj 
keturios 

o

Dantis ištraukiami ir pri-

•t

ATSIDARĖ LIETUVIŲ ‘

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ii- M gatvių.
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą 

ir kitus tavoms.
LIETUVIAI!

NEPAMIRŠKITE SAVŲJŲ! Atsi
lankykite, mes visiems meiliai patarnausi
me.

Pranešimas.
Šiuomi pranešamu, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbvstėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : - : So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

į DANTISTAS
I 1 ■pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
! DR. W. T. REILLY




