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MISIJOS PRANEŠIMAI.
LIETUVOS ATSTOVYBĖS 

AMERIKOJE PRANE
ŠIMAS.

Sekamas oficijalis “Eltos” 
kablegramas yra gautas Lie
tuvos Atstovybės Amerikoje:

Kaunas.—“Bolševikai oku
puotuose kraštuose žiauriai el
giasi,' gyventojus plėsdami ir 
įvairiai skriausdami.

“Konstituanta (Steigiama
sis Seimas) priėmė kariškius 
žeme aprūpinti įstatymo papil
dymą, pagal kurį pirmoj eilėj 
gauna žemės kariškiai, kurie 
ištikimai tarnavo tapo' sužeisti 
arba neteko sveikatos. Ištiki
mų nukauti} kariškių šeimy
nos gauna taip-pat žemės. De
rybos su rusais apie rusų o- 
kupuotus Lietuvos kraštus te
besitęsia. Liepos 28 d. grįžta 
iš Maskvos Joffe, kuris atvež 
nuo Rusų atsakymų į Purickio 
notą siųstą Liepos 20 d. Dery
bas ves Rygoje”.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

NURODO PAVOJŲ.

Garsusis Vokietijos karve
dys Ludendorf prakalbo apie 
bolševikų pavojų. Sako, kad 
jei Lenkijoj užviešpataus bol
ševikai, tai po to jau nebūsią 
galima bolševizmo sulaikyti. 
Tuomet kristų bolševizmo au
ka Vokietija, Čeko-Slovakija, 
Skandinavija ir kitos Europos 
valstybės. Europos civiliza
cija žlugtų, kaip, kad žlugo 
senovės Graikija ir Rymas.

Be kito ko savo išvedžioji
muose Ludendorf sako:

“Lietuva jau jungiasi su 
Sovietų Rusija ir ji reikalauja 
dalies Rytinės Prūsijos. (Aiš
kus šmeižtas. Lietuvos susi
taikymas su Rusija nereiškia 
susijungimą su ja, o Rytinės 
Prūsijos reikalauja dėlto, kad 
ten nuo senovės lietuviška že
mė).

Bet yra visai priešingų nuo
monių. Kiti nurodo, jog Bru- 
silov, kurs pasekmingai vedė 
rusų armiją prieš Lenkiją ir 
kurs ją parklupdė, dabar su 
savo armija atsisuksiąs prieš 
valdovus dabar sėdinčius Mas
kvoje ir padarysiąs galą sovie
tų valdžiai.

GANDAS.
Varšava, liepos 29 (Associa- 

ted Press). — Sulyg šiandie 
gautos žinios sovietų revoliu
cija kilo Kaune, kur Lietuvos 
valdžia nuversta. Jokių smulk
menų apie maištą nėra.

(Gerai atsimename, kaip 
vasario mėn. pabaigoj š. m. pa
sipylė gausybės žinių apie“mi- 
litarę revoliuciją” Kaune. Pa
skui išsiaiškino, kad šis-tas 
buvo — vas. 22 d. buvo dary
ta pastangos maištą sukelti ka
riuomenėj. Gal būt šis-tas ir 
dabar Kaune įvyko. Lietuvos 
laikraščiai skelbė, kad prieš
valstybiniai gaivalai buvo su
judę. Paskui buvo paskelbtas 
karo stovis. Netrukus paaiš
kės ar kas ten buvo ar ne.)

Stockholman atvyko Rusi
jos prof. Lomonosov ir Kras- 
sin, kurs vedė derybas Londo
ne. Sako, jog pirmi 200 loko
motyvų iš Amerikos jau atga
benta Rusijon. Iš Švedijos šie
met tikisi gauti 100 lokomoty
vų.

Demokratų partijos prezi
dentinių rinkimų obalsis bū
siąs: “Peace, Progrese and 
Prosperity”.

GRĮŽTANTIEMS LIE
TUVON. ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

Grįžtantieji Lietuvon lietu
viai. privalo, atsiminti,, kad 
vyksta per. Europos didžiuo
sius centrus. Privalo nepasi
rodyti “grinoriais”. Ypač Pa
ryžiuje. Grįžtantieji žino, kad 
Paryžiuje reikia užeiti Lietu
vos Valstybės Legacijon. Gi 
reikia atminti, jog Legadja 
nėra tai kokia užeiga-karčema 
arba hotelis. Todėl nereikia 
eiti tiesiog nuo stoties per mie
stą su boksais, su vaikais į Le- 
gaciją. Reikia taip daryti: 
Atvykus Paryžiun, tuoj susi
rasti apsistojimo
Jame pasilsėti, apsišvaryti, 
apsiskusti, pavalgyti, o pas
kui kaipo civilizuotu žmogumi 
eiti į Lietuvos Legaciją ar į 
kitas reikalingas vietas.

VEIKIA SUTARTINAI.

Anglijos premieras Lloyd 
George parlamente apreiškė, 
jog Anglijos, Francijos ir I- 
talijos nusistatymas link Rusi
jos esąs vienuodas. Visos pri
ėmė vienuodą pieną sušaukimo 
konferencijos Londonan. 
Lloyd George pasiuntė Mas
kvon naują notą, kurioj sako, 
kad sumanytoj Londono kon
ferencijoj turėtų dalyvauti a- 
li jantų, rusų, lenkų ir kitų at
skilusių nuo Rusijos tautų ats
tovai.

Al i jantų ambasadorių Tary
ba Paryžiuje nutarė Tešeną 
padalyti tarp Lenkijos ir Če- 
ko-Slovakijos.

Vienas Estonijos laikraštis 
skelbia, būk Rusijos užsienio 
reikalų ministeris Cičerin ne- 
įmąs rimtai neprigulmybes at
skilusių nuo Rusijos tautų. 
Girdi pat-apsisprendimas gra
žiai skambąs, bet praktikoj 
nesąs geras. Girdi Rusija tei
kianti neprigulmybę su min- 
čia, kad galų gale tos tautos 
ieškos atgal susidėjimo su Ru
sija.

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA

Valstijos Departamentas.
Departamentui buvo pra

nešta, jog bolševikų Raudono
jo Kryžiaus komisija iš septy
nių narių atvažiavo Pragon, 
Čekoslovakijoje, liepos 10 d. 
Jų tikslas yra — sugrąžinti 
Rusijos pabėgėlius.

Karės Departamentas.
Departamentas praneša pa

kėlimą rango 1,599 reguliarių 
aficierių sulig Kongreso už
tvirtintos armijos re-organiza- 
rimo bylos.
« Ekonominė Padėtis.

Amerikos Mėsos Pakuotojų 
Instituto raportas rodo suma
žėjimą 400,000,000 svarų mė
sos šioj šalyje per paskutinius 
šešius mėnesius sulyginant su 
pereitais metais.

Pirklystės Santikiai.
Raportai iš Hamburgo sa

ko: “Kuomet smulkmeniškos 
žinioc paaiškėja apie sutartį 
tarp Hamburgo-Amerikos Gar
laivių kompanijos ir Amerikos 
Laivų ir Susinešimų korpora
cijos, sulig kurios buvusieji 
Vokietijos pirklystės keliai 
bus prieinami Amerikos lai
vams, laivynų ir finansų eks- 

į pertai tiki, jog yra svarbiau- 
Įsias Vokietijai atsitikimas”.- *-

L. Kr. Demokratų_ bloko* pa
reiškimas į Ministerių Pir

mininko Dr. K. Griniaus 
dekleraciją.

Mūsų pagrindinis tikslas — iš
gauti savo tėvynei sepriklausuo- 
mybę de jure. Mums reikia iš
plaukti į platų politikos ir ekono
mijos santykiavimų okeana. Į 
ką šiuo atveju akis atkreipti?
Prie ko kreipti draugiškumo til
tą? Pirmoj eilėj mums turi rū
pėti ta valstybė, kuri sunkiausioj 

vietą-hotelį. | valandoj mums ištiesė ranką, kuri 
mūsų teisinio, tarptautinio neesi- 
mo metu mus įžiūrėjo ir pamačiu
si mūsų didvyrinius darbus, pas
kelbė pasauliui: Lietuvos valsty
bė yra. Ta valstybė — tai Did-

įstaigų tarnautojai senu liberaliz
mo papročiu išnaudojami be pasi
gailėjimo, statomi dirbti nepaken
čiamose sąlygose, eksploatuojama 
jų fizinės pajėgos, slegiama ir daž
nai teršiama jų dvasia, ardoma 
šeimyna, nes iš šeimynos židinio 
traukiama ir motina: ji apleidusi 
savo vaikučius, turi stoti į darbą, 
o apmokama dažniausia nesilai
kant jokiu teisingumo dėsnių. 
Taip vargę per amžius, padėję 
svetimiems savo pajėgas ir svei- 
Ikatą, sulaukę senatvės, dažniau- 
'sia išmetami į gatvę ir ten ranką 
ištiesę, maldauja sudžiuvusios duo
nos plutelės. Tai pasityčiojimas 
iš žmogaus teisių ir jo žmogiškos 
vertybės. Mes dėl to pasiryžę 
iš to gyvenimo pragaro juos iš
traukti. Mes turime išgelbėti iš 
to išnaudojimo, mes turim apsau
goti nuo besočių kapitalistų ir 
dvarininkų sauvalės. Mes turim 
juos padaryti lygiais Lietuvos vai
kais. Gana jiems būti niekina
mais posūniais! Laisvoj Lietu
voj ir darbininkas turi jaustis 
laisviau ne tik politiniai, bet ir 
ekonominiai. Tuo tikslu Kr. 
Dem. blokas stengsis darbinin
kams įstatymo keliu pagerinti 
naujos gyvenimo sąlygas. Pir
moj eilėj turi būtį išleisti įstaty
mai apie darbo dienos ilgumą, 
maksimumą, apie užmokesnio mi
nimumą, darbininko draudimo į- 
štatymai, moteries ir vaiko apsau
gojimas, sutarčių reguliavimas ir 
tt. ir tt. Ypač kreips domės į dva
rų darbininkus, kurios dvarinin
kai su ypatingu įniršimu puolė 
varginti, traukdami sau pagalbon 
net valstijos tarnautoju. Bet vi
sa tai darbininko gerovei kurti 
bus tik įžanginiai žingsniai. Dar
bininkas bus laisvas tik nugalėjęs 
kapitalizmą ir jo naudojimo poli
tiką. Mes skelbdami kovą kapi
talizmui, jo vieton ekonomijos 
srity vesim kooperacinę tvarką. 
Darbininkas turės būti savo darbo 
pelno dalyviu. Ir gamybos ir 
suvartojimo srity jis turi būti ly
giateisis narys, o ne naudojama- 
sai vergas.

žemės refoma.

Bet visa tai Lietuvoje darbinin
kų klausimo dar neišriš. Lietu- 

’tuva žemės ūkio kraštas. Joje 
darbininkų didžiuma — žemės 
darbininkai. Be žemės reformos 
'— jų klausimas nebus išrištas. 
•Dėl to ir dėl mūsų valstybės eko
nominės gerovės turės būti pra
vesta, kiek galint greičiau, tiksli 
ir teisinga žemės reforma. Šia
me klausime mūsų obalsis—žemė 
priklauso tiems, kas ją dirba, že
mė yra tų, kam ji yra mitimo šal
tinis. Dvarai turi būti išdalinti. 
Kiekvienas bežemis ir mažažemis 
žemės darbininkas galėtų gyventi. 
Ir miestų darbininkai čia negalės 
būt pamiršti savo gūžtą ir jie tu
rės gauti tam tikrą žemės plotą. 
Tą žemę turės visi gauti nuosavy
bėn.

Ūkininkų reikalai.

Lietuvos pamatas yra ūkinin
kas. Ūkininkų klesė respublikos 
pamatu yra ir savo skaitlingumu 
ir savo ekonomine reikšme. Dėl 
žinomu istorinių priežaščiu ir Lie
tuvos ūkininkas negyvena taip, 
kaip turėtu gyventi. Liet. Kr. 
Dem. blokas eis ir jam į pagalbą. 
Pirmiausia jam turi būti duota 
galimybės išmokti racionalingai, 
intensyvai ūkis vesti. Tam tiks
lui reikia jam palengvinti įsigyti

žioji Britų valstybė. Už jos šir
dies balsą, mes turim atsakyti 
taip pat širdimi — Lietuva mano 
būti dėkinga. Juo daugiau mes 

j turim kreipti į Britų valstybę do
mės ir dėl to, kad ji, įteisėjus mū- 
faktiną esimą. mes tikimės greitu 
laiku paskelbs ir juridiniu viene
tu, pripažindama Lietuvos respub
liką nepriklausoma de jure. Pa
stebiu, kad tuomi nemanome ehi- 
nų siena apsitverti ir nuo kitų pa
lankių mums didžiuliii valstybių, 
neužmiršdami to kas yra mūsų. 
Kalbu čia apie Mažąją Lietuvą. 
Ji kogreičiausia turi būti prijug- 
ta prie savo motinos — Didžiosios 
Lietuvos.

Sekdami nusistatyti santūrius 
su pavieniomis valstybėmis ,mes 
neužmirštam ir Tautų Sąjungos. 
Į tą valstybių šeimyną mes norim 
įeiti ir stoti greta kitų valstybių 
žmonijos ir savo gerovei dirbti.

Respublikos vidaus politika.
Daugiausia energijos ir pajėgų 

Kr. Dem. blokas pasiryžęs padėti 
respublikos vidaus gyvenimui 
tvarkyti. Lietuva amžiais vargi
nama ir išnaudojama, daug iš 
Seimo reikalauja. Kur nepa
žvelgsi — visur reikalinga Seimo 
įtaka, visur jo žodžio ir darbo rei
kalaujama.

Moterų klausimų.

Bloko užduotis pirmiausia, pa
naikinus politinę nelygybę, eiti 
prie suvienodinimo civilinių teisių 
ir Leono XIII žodžiais tarus, sek
ti lygesnio ir teisingesnio turtų 
padalinimo, ekonominės lygybės. 
Didžiulė mūsų visuomenės dalis, 
mūsų motinos ir seserys — Lietu
vos moterys po ilgo užmiršimo ir 
gal pervergimo Seimo tarpo poli
tinėmis teisėmis sulygintos. Bet 
tai dar nėra lygybė. Joms dar 
nėra prokliamuota civilinė lygybė. 
Šeimynoje ji dar nesijaučia tikra 
dukterimi Ją dar slėgis poduk
ros padėtis. Kad iš to ją išvesti 
reikia greitu laiku paskelbti ir jos 
civilinių teisių sulyginimas.

Darbininkų reikalu.

Sunkiausia gyvenimo našta kri
to ant mūsų darbininkų. Visais 
žvilgsniais nuskriasti ir vargina
mi jie lig šiolei nesusilaukė lejn- 
tesnių gyvenimo sąlygų. Sunki 
valstybės padėtis nepaisant ge
riausių norų neleido jiem tą gy
venimo naštą palengvinti ir duoti 
jiems progos ir galimybės džiaug
tis pilnateisio piliečio dovanomis. 
Tiesa, palitiškai darbininkas su
lygintas. Bet jis neturi ekono
minės laisvės. O be ekonominės 
laisvės nėra ir politinės laisvės. 
Kr. Dem. blokas įtemps visas pa
jėgas, kad ir tą laisvę jiems su
teikti. Miestų tarnai ir tarnai
tės, fabrikų ir dvarų darbininkai, 

visa, kas tokiam ūkiui reikalinga: 
padargai, trąšos, veisliniai ‘ gyvu
liai, sėklos ir tt. Veltui kalbėtu
me apie įsigijimą, jei nebus jam 
nurodyti keliai ir palengvinta jo 
pagaminti produktai parduoti. 
Prekyba tad turi būti reguliota 
ūkininko ir krašto naudos pagrin
dais. Žalios medžiagos pardavi
mas mažai duos naudos ir produ- 
centui ir respublikai. Ji turi 
būti perdirbama vietoje. Kalbu 
apie pramonės įstaigas perdirbti 
ūkio produktams. Respublika 
visokiais būdais turi ją regulioti 
ir remti, padėdama patiems ūki
ninkams jas kurtis ir. palaikyti.

Ūkininkams kliudo pasiekti sa
vo gerovės ir kaikurios laiko pa
gimdytos priežastys. Rekvizici
jos, varginančios “stūikos”, sun
kumas gauti reikalingos medžia
gos karo sunaikintoms troboms 
atsistatydinti. Visa tai turės bū
ti tinkamiau sutvarkyta—Respub
lika turi eiti į pagelbą ūkininkui 
paliestuose klausimuose. Jam 
turi būti palengvinta miškų gavi
mas; turi būti revizuota rekvizi
cijų sistema, jei valstybės finan
sai leis, ir visai panaikinta; “stūi
kos” tūri būti visai panaikintos 
arba suvesto ligi minimumo, kad 
jos nekliudytų ūkio darbams, kaip 
kad lig šiol buvo. Reikalingas 
organizavimas prieinamo tikslingo 
kredito ir tt.

Valstybinės drausmės reikalu.

Be paminėtų reikalij Lietuvos 
respublikos laisvė priguli dar nuo 
vidaus sutvarkymo. Į tai Kr 
Dem. blokas daug kreips do
mės. Demoralizuojanti karo sro
vė daugiau ar mažiau palietė vi
sus sluogsnius. Įstatymai sten
giamasi apeiti. Savo gerovė daž
nai statoma augščiau respublikos 
gerovės. Valstybinė drausmė su
silpnėjo. Net tie, kurie stovi jos 
ir respublikos įstatymų sargyboje, 
dažnai nusideda, ir tie nusidėji
mai sudarė tam tikrą sistemą. 
Valdininkų dalies sauvalė, žmonių 
išnaudojimas mums gerai žinomas. 
Neprašalinus to nenormalumo, ne
galima bus ir manyti apie sėkmin
gą krašto tvarką. Visu grieš- 
tumu reikia imtis tuos apsireiš
kimus naikinti. Nes, neįveikus 
jų, jie mus nugalės ir prives prie 
grabo lentos.

Kova su Respublikos vidaus 
priešininkais.

Antras mūsų vidaus priešinin
kas, tai įvairūs priešvalstybiniai 
gaivalai, kurie žūt ar būt pasirį- 
žo per mus pačius mus pražudyt. 
Jie šiandien siuva po visą Lietuvą. 
Prisidengę įvairiais ūbaisiais ir 
tikslais, naudodamies visokiomis 
priemonėmis, spauda, organizaci
jomis, gyvu žodžiu, susirinkimais 
eina į visuomenę ir kariškių tar
pą savo griovimo darbo varyti. 
Ypač ryškiai tas darbas pradėjo 
reikšti bolševikams besiartinant 
prie mūsų sienų. Priešvlstybiniai 
obalsiai drąsiai pradėta kelti net 
mūsų sostinėj ir grūmoti į tą pusę 
iš kur respublikos tvarkos ir stip
rybės šaltinis tryška, būtent Steig. 
Seimui Pavojus jų sudarytas 
rimtas. Jis dar nepraėjo. Jie 
mūsų paskelbtomis laisvėmis pasi
naudojo, kad mums pražūtį pa
rengti. Šiame klausime reikalin
ga energinga ir kieta ranka. Ne
nugalėjus jų, jie mus nugalės. 
Reikia imtis griežtų priemonių, 
nesustojant net prieš pilietinių 
laisvių garantijų sustabdymą.

Tą darbą varo ir mūsų parsida
vusių piliečių būrelis. Bet jų 
didžiuma tai svetimšaliai ar sve
timtaučiai plaukia iš visų kraštų 
ir iš okupuotų mūsų vietų į Lietu
vą. Tiksliai suorganizuota iš 
užsienio ar iš už demorkacinės

(Pabaiga ant 2-ro pusi)

DARBININKŲ REIKALAI.

WATERBURIO STRAIKAS 
JAU SULAUŽYTAS.

Po sunkia straiko našta, su
klupo pirmieji darbininkai-i- 
talai. Ilgas straiko laikas 
skaudžiai spaudė ir taip sun
kiai gyvenančias dideles italų 
šeimynas. Reakcijos šėlimas, 
sunkus jų materialis padėji
mas, neganėtinas subrendi
mas organizacijos reikaluose 
ir pagaliaus įsipiršimas dar
bininkų reikalų pardavikų į 
vadovus, kokiu pasirodė esąs 
L. Scalmano — buvo priežas
timi to, kad draugai italai il
giau išsilaikyti negalėjo. Dė
lei savo skaitlingumo, italai 
AVaterburio straike lošė labai 
svarbių rolę. O kada didelė 
didžiuma jų sugrįžo į darbų— 
tas labai nupuldė likusių ko
vos lauke straikierių dvasių. 
Tuoj pradėjo grįžti į darbų a- 
merikonai ir lenkai mašinistai. 
Paskui juos pradėjo Sekti ir 
tūli lietuviai. Liepos 22 d. jau 
straiko lauke beliko apie 3.000 
lietuvių ir rusų. O kadangi 
AVaterburyje priskaitoma 35.- 
000-40.000 darbininkų, tai tas 
jau straikieriams reiškė bevil
tį padėjimų. Delei to, lietu
vių skyrius N. E. W. Ass. ir 
nutarė, kad straikieriams pa
šalpos mokėjimas pasibaigė su 
25 d. liepos š, m. ir kad sustab
dyti aukų rinkimų delei šelpi
mo straikierių.

Str. Presos Komisija.

Paterson, N. J. — Šilko dar
bininkų streikas tapo atšauk
tas. Streikavo 2.500 darbinin
kų.

Los Angeles, Cal. — Gazoli
no čia buvo taip pritrūkę, kad 
kuomet iš Oklahomos atėjo 
traukinys su 200.000 galionų, 
tai iš džiaugsmo majoras ėjo 
pasitikti to traukinio.

Brockton, Mass. — Sudegė 
nauja duonos kepykla po num. 
91 Foster St. Nuostolių $25.- 
000.

Farmer-Labor partijos kan
didatas Christensen atvyko 
New Yorkan.

Iš Australijos atėjo Vatika- 
nan protestas dėl Australijos 
arcivyskupo MannixO kalbų 
Suv. Valstijose. Sakoma, kad 
arcivyskupo pasakymai neiš
reiškia Australijos žmonių nu
sistatymo.

Anglijos premieras pasakė, 
jog Australijos arcivyskupas 
Mannix nebūsiąs įleistas Ang- 
lijon. Bet arcivyskupas ne
paisys ir vyks, kaip pienavo.

IŠSIRAŠYKITE LAIKRAŠČIŲ IS LIETUVOS.

“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už
50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20
ekz.

James M. Keyes
Advokatas

350 Broadway, So. Boston, Mass.
TU. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON M

JEIGU VIENAS UtnfTAS SAUK KITĄ

L. D. S. SEIMAS.
Palei pernykščio LDS. sei

mo nutarimą šiais metais LDS. 
seimas turi būt kartu su A. L. 
R. K. Federacijos seimu.

Federacijos pirmininkas pa
skelbė kad Federacijos seimas 
šiais metais prasidės 30 d. rug
pjūčio.

Visi LDS. nariai, visos kuo
pos, visi apskričiai ruoškitės 
prie seimo: gaminkite įneši
mus, sumanymus, ypač apie 
darbininkų reikalus.

Būtų labai gerai kad tuos 
dalykus atlikt kogreičiausia, 
kad būtų galima dar pirm sei
mo perveizėti LDS. centro val
dyboje ir sutvarkius juos taip 
kaip reikiant perduoti Federa
cijos centro raštinei.

Tuomet seimai daug pasek- 
mingiau eitų, susitaupytų 
daug brangaus laiko kurį de
legatai . sunaudotų tinkames- 
niam išrišimui svarbiausių da
lykų kokių be abejo seime at
siras daug.

Tegul neatsilieka nė vieną 
L .D. S. kuopa kuri į šių metų 
L. D. S. seimą neprisiųstų sa
vo delegato. Jei jau daugiau 
neišsigalėtų, tai bent vieną.

L. D. S. Centro pirmininkas 
F. VIRAK’S 

Rašt. A. F. KNEIŽIS.

Čeko-slovakijoj, amunicijos 
dirbtuvėse Nuerscheno mieste 
ištiko ekspliozija. Žuvo 21 
žmogus, sužeista arti 100 žmo
nių.

Francijos maršalas Focli tris 
sykius persergėjo lenkus prieš 
ofensvvų prieš Rusiją. Foch 
į savo persergėjimus negavo 
nei atsakymo.

___________ 4

Japonai užėmė Sachalino 
šiaurinį galų. Pietinis galas 
jiems prigulėjo nuo japonų-ru- 
sų karo. Amerika protestuo
ja.

Belgijos parlamentan buvo 
įsiveržę būrys kareivių. Di- . 
džiausią triukšmą padarė. Iš
laužė duris, išdaužė langus. 
Suėję susėdo į ministerių vie
tas ir ėmė rūkyti. Pareikala
vo’, kad parlamentas nutartų 
išmokėti bonus’us kareiviams 
tarnavusiems karo metu. A- 
pie 150 triukšmadarių bus tei
siami. Bus trauktas atsako
mybėn ir laikraštis, kurs kurs
tė kareivius.

Garsieji Bielovežo miškai 
dabar jau bolševikų rankose.

Bolševikų kariuomenė pa
ėmė Baltstogę (Bielostoką).

Rusijos kariuomenė esanti 
jau 37 myl. nuo Lvovo. Apie- 
linkės prirengtos gynimui.

» ■ *■-
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DARBININKAS
(The Workeb)

THX LlTHUANIAN TKI-WEKKLY PAPĖS.

Published every Tuesday, Thursday, 
and Saturday by St. Joseph’s Lith- 
ujjuak R.-C. Association of Labos.

Bačalis, A. Andriulis, V. Bar
tusevičius, K. Velikis, K. Vaita- 
vičius.

SUBSCRIPTION KATES: "
Yearly ............................................... $4.00
Poston and suburbs .,..........$5.00
Foreign countries yearly............... $5.00

L. L. Pas. stoties rašt.
Albinas Pilipaitis .._ 
227 West 4-th Street, 

Spring Valley, m.

Eina 15 South Bostono utarninkais, 
ketvergals ir subatomla. Leidžia Am. 
Lutu vi v Rymo KataIikų šv. Juozapo 
Daibinkų Sąjunga.

ABIEM PUSĖM AŠTRUS 
GINKLAS.

Visokių spalvų ir įvairių 
kalbų Europos laikraščiai pa
duoda, kad visi Lenkijos vys
kupai išleido aplinkraštį, ža
dinantį lenkus aukuoti tėvy
nei savo gyvastį ir turtą, kad 
ją ginti nuo ordų (paskutinė 
minia), kurios grąsina visai 
Europai. Tą galima atlikti 
vien įsirašant į savynorių ei
les.

“Dulce et decorum ėst pro 
patria mori” malonu ir gar
binga mirti už tėvynę) — bu
vo obalsis senovės Rymiečių. 
Vyskupai, regis, pildo ar iš
pildė savo priedermę.

Tik va klausymas, kodėl tie
ji vyskupai tylėjo, kuomet len
kai, be jokio reikalo lindo į 
Rusiją, kad užimti rybas se
novės Lenkijos 1772 m. juo la
biau, kad tose rybose, ne len
kų žemė, ne lenkų žmonės?!...

Kodėl lenkų vyskupai tylė
jo, kuomet lenkų kareiviai 
užpuolę Ukrainą, išžudė tenai 
į 200 dvasiškių unijotų ir ne- 
unijotų, išraikydami jų švent- 
nyčias ?

Kodėl lenkų vyskupų tylėta, 
kuomet tie patys lenkai išvai
kė Baltgudijoje dvasiškius, 
mokytojus ir mokyklas — ar 
suėmę seną rusą šventiką Gar
dine nuskuto jam barzdą?

Kodėl tų pačių lenkų vys
kupų tylėta — kuomet lenkai 
kankino lietuvių kunigus už
imtose šalyse Vilniaus vysku
pijos. Ne čionai vieta išrodi
nėti kokius, kur ir kada jie 
suėmė kunigus lietuvius. Ko
dėl jų tylėta, kuomet lenkų 
gaujos įsiveržė į Seinus, išgu
jo klierikų seminariją, įkišo 
kalėjiman kun. Narjauską, 
Grigaitį ir kitus ir galutinai 
išvijo Seinų vyskupą iš jo sos
tinės. Kodėl tieji vyskupai ne
pakėlė balso, kuomet jų brolis 
vyskupas Jalbrzykovskis, ke- 
letos kunigų lydimas, kartu 
su lenkų gaujomis atbėgo į 
Seinus vyti šalin vyskupą Ka
rosą—ir kad savo nedorą dar
bą paslėpti, platino žinias, būk 
kunigų lietuvių kelema liaudis 

I prieš lenkus, beduodant lenko 
užmušėjui 100 dienų atlaidų...

Lenkai pasižeidė kada lietu
viai karo kapelionai, žadino 
lietuvius kareivius atlikti sa- 

Įvo priedermę ginant tėvynę ir

BRIDGEPORT, CONN. 
Strytkariai neina.

Mūs mieste nuo liepos 28 d. 
neina strytkariai. Miestas su
stabdė. Reikalauja, kad būtų 
imama tik po 5 centus. Kompa
nijos sako, kad permažai.

Darbai.

Streikas yra vadinamas 
abiem pusėm aštrus gink
las. Tai yra streikas kerta 
darbdavį viena puse, o strei
kininkus antra puse. Per 
streiką nuostolių turi darb
daviai, bet kenčia ir darbi
ninkai. Retas darbininkas 
nėra patyręs streiklaikio 
kartybių.

Streikas todėl nėra toks 
darbininko ginklas, kurio 
verta prie bile progos grieb
ias; Bet kokiuo kitu būdu 
išreikalauti geresnių, darbo 
sulygti iš darbdavio, jei tai
kiomis derybomis neišreika- 
laujama. Prie dabartinių 
sąlygų veik kito išėjimo nė
ra, kaip tik streikuoti.

Hansas valstijoj veikia į- 
statymas draudžiantis strei
kuoti. Yra įsteigtas teis
mas, kuriam darbininkai 
turi pavesti savo nesantar
vės su darbdaviais. Tas 
teismas abiejų pusių išklau
sęs išduoda nuosprendį, ku
ri abi pusi privalo priimti. 
Organizuoti darbininkai la
bai priešinosi to įstatymo į- 
vedimui. Smerkia tokį įsta
tymą ir S. Gompers. Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas. Jisai griežtai sto
vi už darbininkų teisę strei
kuoti.

Galima, vienok, pasaky
ti, kad jei teismas būtų prie
lankus darbininkų pusei ar
ba bent nebūtų kapitalistų _____  ______
įnagiu, tai nereikėtų darbi- Į guldant už ją galvą. Šiandien 
lunkams nuo jo purtintis. kartu, su pragarsėjusiu Jal-

Tečiaus geriausias būdas brzykovskiu, jie vadina OR- 
prašalinti streikus būtų tai DOMIS tuos, kuriuos jie už- 
priimti Amerikos Darbo Fe- puolė, o kurie besigindami 
deracijos siūlomąjį pieną, nuo užpuolikų ėmė juos pliek- 
A. D. Federacija sako: ti... bet lenkai turi savotiš- 
“Those contributing to pro- ką liogiką — antai: visos šu- 
duction should have a part nybės, ką jie daro kitiems y- 
inits control”. Tai reiškia, ra lenkų dora. Tečiau, ne 
kad tie, kurie gamina, pri- įduok Dieve, kartą lenkų už- 
valo turėti balsą produkci- fkluptasis ims nuo jų gintis, 
jos (gaminimo) kontrolėje, tai jau liksi sveikas, tavo 
A. D. Federacija sako, kad švenčiausios teisės bus vien 
reikia turėti “shop commi- nuodėmės lenkų akyse, 
ttees dirbtuvių komitetus Lenkas muša — lenkas rė- 
n* per juos turėti balsą^ pro- j kia dėlto, kad jisai lenkas, kad 
darbininkams i 
susiderėti su darbdaviais 
dėl algos, valandų ir darbo 
sąlygų, bet turi dalyvauti 
managemente (vedime).

Amerikos vyskupai, kurie 
sudarė administratyvį ko
mitetą Katalikų Karo Tary
bos savo socialėj rekon
strukcijos programoj tą pat 
pasakė ir nurodė, kad vienu ______
ar kitu būdu rankpelniai Į moms 
privalo būti ir savininkais nįjįmams^ 
produkcijos instrumentų.

Darbai eina silpnai. Iš 
atvykusiems sunku darbas gauti 
O gauti gerą darbą tai dar sun
kiau. *

Ką tūli sako.
Tūli žmonės skaitydami “Dar

bininke” paskelbimus apie galimą 
gauti “Darbininke” laikraščių iš 
Lietuvos atėjusių, išreiškia abejo
nę bėgu ištikro taip gali būti. 
Sako, kad pats “Darbininkas” 
padaro kitokius laikraščius ir 
sako, kad iš Lietuvos gauti.

J. B.
Prierašas. Stebėtinų abejonių 

pas žmonės atsiranda. Jei “Dar
bininkas” pats spauzdintų skelbia
mus iš Lietuvos laikraščius tai už 
10 ekz. ne 50c. reikėtų, bet neuž
tektų nei $500.

MONTELLO, MASS.
Nors nesimato laikraščiose apie 

Mot. Sąjungos veikimą, bet Są- 
jungietės daug dirba, tik mažai 
giriasi. Jau yra daug gero pa
darę dėl visuomenės, savo parapi
jos ir šelpimo vietinių našlaičių. 
Siuntė nors mažą auką Šv. Kazi
miero Seserims. Liepos 21 bu
vo Są-čių susirinkimas. Skait
lingas būrelis atsilankė. Visos 
rimtai svarstė Są-gos reikalus ir 
buvo renkama delegatės į Mote
rų Sąjungos Seimą. Išrinktos 
delegatės, Ona Samsonaitė, ir 0- 
na Kazakevičiūtė. Apsvarsčius 
visus reikalus sąjungos, toliau bu
vo skaitytas laiškas nuo Šv. Ka
zimiero Seserų. Širdingai dėko
jo už auką ir linkėjo viso labo. 
Prisiuntė didelę dovaną kaipo at
mintį už auką Saldžiausios Širdies 
paveikslėlį. Visas sąjungietės 
labai nudžiugo pamatę tokią at
mintį Seserų. Susirinkiman atė
jo buvusį pirm. Julijona Maniu- 
kaitė. Pasakė keletą jausmingų 
žodelių. Palinkėjo viso labo 15 
kuopai ir pasakė sudievu. Lie
pos 25 d. išvažiavo į Šv. Kazimie
ro Seserų Vienuolyną. Vietos jos 
išrinkta kita pirmininkė Ona Sam
sonaitė. Praeitą susirinkimą at
sisakė poni Marijona Yuškienė 
nuo fin. raštininkės. Jos vieton 
išrinkta Ona Kazakevičiūtė.

Yunčana Mergelė.

(Pradžia ant 1-mo pusi.)

Kr. Demokratų bloko pa

reiškimas Į Ministerių Pir-
•

mininko Dr. K. Griniaus
dekleraciją.

linijos plaukimo žmonių kontrolė, 
ir vyrams atgal, prisilaikant tam 
tikrų taisyklių, yra viena sėkmin
gų ir butinių priemonių kovai su 
respublikos griovikais.

nepažengsime, norą ir visą Lietu
vą mokyklomis, kaip tiltu, nuklo
tume. Tas darbas turi būti ap
leistas ir privalo būti tinkamoj 
vedamas.

Savivaldybės.

Gerai sutvarkytos ir organizuo
tos turinčios prideramų teisių sa
vivaldybės, galėtų daug padėti 
padėti respublikos gerovei ir tvar
kai kurti. Tokiomis jas reik pa
daryti. Nelengvas, tiesa, tai 
darbas nes žmonių prityrusių ma
ža ir administracijos ir sargybos 
milicijos srity. Bet norint tiks
lo, reikalinga norėti ir priemonių. 
Reikia dėt visas pastangas tok
iems žmonėms prirengti.

Lig šiol praktikoje trukdo dar
bą neaiškus padalinimas pareigų 
ir nurodymas teisų tarp savyval- 
dybių ir vyriausybės atstovų. 
Ta linija turi būti pravesta taip, 
kad savivaldybėms paliktų plati- 
iniciatyva savo rybose veikti.

Bažnyčios ir tikybos klausimas.
Užsiminus apie kultūrą, nega

lima praiti pro dvasios kultūros 
šaltinį, amžinosios tiesos reiškėją, 
savitarpės meilės skiepintoją Ka
talikų Bažnyčią. Tik krikščio
niškais pamatais tveriama kultū
ra duos pageidaujamų vaisių, tik 
krikščioniška meilė pagrįsti žmo
nių sątykiai bus patvarus. To
dėl bažnyčia įgyja didelės visuo
meninės reikšmės, ir ji, būdama 
tokia, turės naudotis pilna laisve 
ir gyvendama draugingai su res
publika, turės valdytis savo įsta
tymas. Lietuva katalikų kraštas 
Ji tad reikalauja, kad ir gyveni
mas būtų grindžiamas krikščioniš
ku mokslu, o ypatingai mokyklų 
darbas, kurioms pavesta auklėti 
jaunosios kartos. Bet bažnyčia 
sau privilegijų respublikoje nerei
kalauja: ji savo vidaus pajėga 
galinga. Kitų tikybų bažnyčias 
lygiomis teisėmis turės naudotis.

X

Tautinės mažumos

dukcijos dalykuose. Dabar jo iiOg-įi<a — ne žmogaus, tik 
~---- nenuztenka Į lenko liogika.

Toki jie visi, ar tai kunigai, 
ar vyskupai, ar šiaip jau po- 
nai-šlėktos!

Spaudos dr-ja pereitame susi
rinkime nutarė vasaros laike susi
rinkimus laikyti pirmą seredą 
kiekvieno mėnesio. Taip gi se-, 
kantis susirinkimas bus 4 d. rug
pjūčio. Todėl visi nariai prašomi 
San susirinkiman atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. Bus iš
duota atskaita iš įvykusios gegu
žinės. Kurie dar nėra gavę kny
gų, tai susirinkime gaus. Valdy
ta negali visiems į namus atnešti.

Pranešu visoms Gerbia- 
i Sąjungos, Susivie- 

, Draugijoms ir 
šiaip organizacijoms, kad 
Amerikos Lietuvių Rymo- 
Katalikų Federacijos Sei
mas šiemet bus 30 Rugpjū
čio iki 4 Rugsėjo Waterbu- 
ry’je Connecticut valstijoje.

Visos organizacijos, pri
klausančios prie Federaci- 
Įjos meldžiamos išrinkti sa
vo atstovus ir apie juos pra- 

J nešti Federacijos raštinei.
Visus išrinktudsius dele

gatus nuoširdžiai kviečiame 
j posėdžius, visus svečius — 
i iškilmes, kurių bus Seimo 
laiku.

TRENTON, N. J.

Mus Trentono miestas nevisai 
mažas. Gyventojų priskaitoma 
daugiau kaip šimtas tūkstančių. 
Lietuvių randasi visai mažas bū
relis. Taigi vietos lietuviai vis 
stengiasi prikviesti daugiau iš ki
tų kolionijų. Daugumas atva- 
žiuoja keletą; sąvaieių arba ilgiaus 
pabūna ir vėl išvažiuoja.

Ant. Jakštonis parsikvietė savo 
draugą Antaną Kukoraitį. At
važiavęs gavo gerą darbą ir vis
kas jam gerai vedasi. Tik ant 
nelaimės 24 liepos išėjo pasimau
dyt upėj Delaivare. Buvo dvie
juose A. Jakštonis ir A. Kukorai- 
tis. Abudu nuplaukė į gilumą 
o išplaukt nebegalėjo. A. Ku
kuraitis ir nuskendo.^ Surado 
net už trijų valandų po nusekendi- 
mo. Kaip pasirodė, tai velionis 
neturėjo pinigų. Rado jo pini
gu tiktai dešimt dol. o ant palai
dojimo reikėjo užmokėti grabo- 
riui $150. Turėjo dar brolį ir 
seserį ženotą. Buvo pakviesti 
telgarma. Tai švogeris jo sesers 
vyras atvažiavo ir pamatęs, kad 
pinigų neturi, o reikės da pridėti 
ant laidotuvių, tai apsigrįžęs tuoj 
išpiškėjo atgal ir daugiau nepasi
rodė. Sakė, girdi, Dievas davė 
mirtį, tai tegul Dievas ir palaido
ja. O jo brolis, tai visai nebuvo 
anei atvažiavęs. Neprigulėjo ve
lionis prie dr-jų ir gimines at 
sisakė laidoti, tai miestas paėmė 
ir būtų palaidojęs niekas nebūt 
matęs nei žinojęs jo laidotuvių, 
bet vietos lietuviai susimylėjo ir 
padarė kolektą. Ir patys palai
dojo ant Green Wood kapinių.

Čionai turi būti pavyzdįs dėl 
kitų netaupių lietuvių ir nepri
gulinčių prie draugysčių. Ar 
tai nekeista, kad mes turėdami 
tiek daug rūpesties savo tėvynės] 
reikalais ir Lietuvos pavargėliais, Į___ ____ ________ , __ _________
o dar turime kolektuoti ir pana- Fondo agitatorė, trumpai pakal- 
šiame atsitikime dėl čionykščių i bėjo apie reikalą. Aukojo šie: 
lietuvių. Aukavo šitaip: Į Vaclavas Ivanauskas $2.00,

Po $5.00 M. Zigmuntavičius, A. Aleksandras Višniauskas $1.30, 
Žvirbli, F. Januševičius, J. Mi-lpo $1.00 Vincas Krištolaitis ir 
sevičius, P. Nakvosas, P. Berną-į Marijona Elkienė. Po 50c. Piju- 
dickas R. Kulbienė, A. Domini- šas Matijošaitis, Juozas Kuli- 
kaitis. Po $2.00 V. Žvirblis, J. kauskas, Kazimeras Ivanauskas, 
Vainačkas, A. Morkevieins, J.‘Jonas Ivanauskas, Magdalena 

Litvaičiukė. Antanina Ališaus
kienė 20c. Viso $8.00

T. P. Karesp.

DETROIT, MICH.
“Darb.” numery j 82 žinutėj iš 

Detroito parašyta, kad Koopera
cijos Bendrovė laikė pusmetinį 
susirinkimą Šv. Juzapo parapiji
nėj svetainėj. O reikia, kad bū
tų Šv. Jurgio svetainėj. Vėl 
kad susirinkimą atidarė pirm. Ga
lins, o reikia, kad būtų Salinis.

NASHUA, N. H.
L. Vyčių 20 kuopa liepos 25 d. 

surengė išlestuvių vakarienę. L. 
Vyčių 20 kp. neteko 3-jų darbš
čių narių, L. Nadzeikos, V. Kai- 
sičiaus ir J. Kisieliaus. Vyksta 
Lietuvon. Laimingiausios kelio
nės ir geriausios kloties tėvynėje. 

Raseinių Magdė.

ROCHESTER, N. Y.
A f A.

Liepos 15 d. Mirė Matas Zdane- 
vičius, išsirgęs 17 mėnesių, 
merike išgyveno 8 metus, 
vo 26 metų amžiaus, 
vizdingas jaunikaitis, 
prie sekančių dr-jų: 
Kareivių, Šv. Petro 
L. Vyčių 93 kp.
ir Šv. Juozapo darbininkų sąjun
gos 71 kp. Kilęs iš Panevėžio 
apskričio.

A- 
Bu-

Buvo pa- 
priklausė 

Šv. Jurgio 
ir Povilo,

Tautos Fondo

C. Bačalienė $1.50.
Po $1.00 A. Knižikevičius, A.

Gutauskas, A. I Junča, M. Kie- 
N. N. ----- , J. Poška, J.

A. M. Junča,
V. Didžiulienė, 
Gabriliavičius, 

O.

Apie tautinias mažumas mums; 
Šiuo metu tenka kalbėti. Mūsų) 
konstitucija tuos klausimus išrišo. 
Kultūrinė autonomija joms užtik
rinta. Teisės sulygintos. Bet 
privilegijos taip pat neleistinos. 
Jos priešingos demokratingumui.

Švietimo reikalu.

Susidūrus su mūsų šalies reika
lais, visuomet reikia susidurti ir 
su švietimo klausimu. Tai rišasi 
kaip priežastis su pasekme. O 
švietimo dirva plati ir laukia ge
rų artojų. Daug, tiesa, padaryta 
tuo reikalu, daugiau gal negu, ti
kėtasi, bet daug dar reikia daryti. 
Pradžios mokyklų tikslas didelis !mone-

kraštas.
Ir dėlto nors jis ir neturi įsta

tymų leidimo'teisės, bet jis galė
damas vesti savo politiką, gali su
tikti ar nesutikti su Seimo veda
mąją politika. Tą politiką bent 
bendrais bruožais galima nuspėti 
iš premjero deklaracijos. Kr. 
Dem. blokas, pareiškęs savo atsa
kymo pradžioje savo tikslus, ko
kių sieks seime ir pabrėžęs ko
kiais pagrindais rems savo darbus, 
išklausųs Ministerių pirmininko 
deklaracijos, įsitikino, kad jo pa
žymėti siekiamieji politikos ir e- 
komisijos tikslai bendrais bruo
žais supuola su bloko tikslais. 
Tiesa, nevisur jie ganėtinai išvys
tyti, kai pav. darbininkų klausi
mas, kai kur šis-tas nutylėta, pav. 
belaisvių grąžinimas, gal dėlto, 
kad trumpam pranešime sunku 
viską išvystyti. Nepaliesti kul
tūrinio darbo pagrindai. Bet 
reikia manyti, kad kas nutylėta 
ar nedasakyta, bus daroma sulyg 
Seimo noro. Mūsij naujasai mi
nisterių kabinetas sustatytas nevi
sai prisilaikant parlamentarui pa
pročių. Nesilaikyta tų papročių 
dėl gyvenamų sąlygų sunkumo. 
Šiandien ne viena by kokia visuo
menės dalis turi nešti šalies val
dymo naštą, bet ji turi kristi ly
giai ant visų norinčių dirbti res
publikos gerovei sriovių, ir lygiai 
visi turi nešti atsakomybę už savo 
darbus. Tik tas kelias atatinka 
mūsų gyvenamoms sąlygom. Ir 
jis buvo pasirinktas. Kr, Dem. 
blokas tikėdamas, kad kabinetas 
vis dėlto vaduosis savo darbuose 
Seimo daugumos, sudariusios tą 
kabinetą, politika ir neįžeis krik, 
dem. partijos programos, pasilik
damas sau kritikos teisę, pareiš
kia, kad naujai susidariusį kabi
netą jo darbuose rems ir palaikys.

Finansų reikalu.

Jeigu ligšiol dažnai buvo kalba
ma apie įvairius būtinus atlikti 
uždavinius kondicionaliai, ar reiš
kiama tik pageidavimas, tai tik 

: dėl to, kad dideli trukumai yra 
mūsų finansų srity. Ne mūsų 
kalte yra jie kilę, bet mums ne
lengva ir prašalint. Vis dėl to 
reikia dėti visas pastangas, kad 
finansus sutvarkyti, nes be to ne
bus galima A- pilnas kūrimo dar
bas dirbti. Čia reikalinga nu
statyti tiksli teisinga respublikos 
finansinės politikos sistema. Di
dinant įplaukas, kiek galint ma- 
žint išlaidas ten, kur nėra ar vi
sai reikalingos, ar bent tuo tarpu. 
Biudžeto tikslumas ir pritaikymas 
prie būtini} šalies reikalų—viena 
svarbiųjų finansų reikaluose prie- 

Bet svarbiausia yra turė
ti savo valiutą. Jau pribrendo 
tas reikalas ir reikėtų, rimtai pa
galvojus, to darbo imtis.

I

bet silpnas.

Mokytojų didžiuma be pedago
ginio prisirengimo, daugelis nėra 
susipažinę su pagrindiniais moky
mo dėsniais. Apie auklėjimą 
sunku ir kalbėti. Dažniausia ar 
visai neauklėjama, o jei auklėja
ma, tai priešingai tėvų norui ir 
valiai. Augštesniųjų mokyklų 
taip-pat daug esama, bet jos dau
giausia bendrai ■'lavinančio tipo. 
Neturim specialių įvairių techni
kos mokyklų. Jos būtinai reika
lingos ir šaliai jau esamų turi 
būti steigiamas profesijos, specia- 
lės, technikos mokyklos. Univer
sitetas kultūros židinys, jis reikia 
sukurti, jo laukia jaunimo būriai 
ir pati visuomenė. Jei šio graitai 
leistas ir privalo būti tinkamai 
jau veikiančius Aukštuosius kur
sus.

WORCESTER, MASS.
Pavizdingos krikštynos.

Liepos 18 d. buvo krikštynos 
pas V. K., kur svečiai besilinks
mindami neužmiršo nei Lietuvos. 
Marijona Elkienė, kaipo Tautos

Chicagos apskričio L. Paskolos 
rašt. J. A. Mickeliunas man pra
nešė, kad Lietuvos Misijos nariai 
lankysis Chicagos ir Spring Ve- 
lley, UI. apie 10 d. Rugpiučio 1920 
m. Todėl visi lietuviai ir lietu
vaitės ištikimi Lietuvos sūnus ir 
dukterys, yra kviečiami ateiti ir 
nusipirkti Lietuvos Laisvės Pas
kolos Boną.

Dar mūsų stočiai trumpa apie 
$8000. Taigi neužsitraukim gė-

ras, 
Velikis, 
vičius, 
šė, B.
tienė, A. Šukiutė, 
čius, A. Stasevičius, M. Jakuba- 
vičius, S. Milinavičius, V. Mili
navičius, A. Milinavičius, P. Mi
linavičius, J. Molis, A. Ramše, 
J. Keršis ir A. Micevičius.

A. Jakštonis $15.00
Viso surinkta $118.25.

nebūtų malonų, kad šitos gera-Idos, bet išpildytom kvotą, 
širdžių žmonių aukos būtų nuėję 
Lietuvos našlaičiams arba Water- 
burio streikieriams.

Santykiai su nauju minist. 
kabinetu.

Steigiamojo Seimo pastatytam 
kabinetui tenka kitokiose sąlygo
se dirbti, negu kad lig šiolai buvę 
kabinetai dirbo. Vienas svar
biausiųjų darbų—įstatymų leidi
mas iš kabineto perėjo Steigiama
jam Seimui Šiandien ministe
rių kabinetui j^ks būti tik įstaty
mų vykintoju. Bet jam vis dėl
to pasilieka plati iniciatyva pa
ieškoti sau kelių ir priemonių 
tiems įstatymams vykinti, leisti j 
atatinkamas intrukcijas ir parė-j 
dymus, tvarkyti ir organizuoti •

ATSISVEIKINIMO ŽODIS.
Visiems mano koncertų ren

gėjams, rėmėjams ir visiems 
pažįstamiems, sakau paskuti
nį “ sudiev”. 31 d. Liepos lai
vu Aąuitania keliaunu Tėvy
nės link. Kartu visiems minė
tiems tariu širdingą ačiū, rė
mime mano reikaluose. Aplin
kybėms leidžiant stengsiuos 
kopti prie aukštesnio išvysti- 
mo savo balso ir jei teks vėl 
kada atlankyti Ameriką, tai 
tikiu daug tinkamiau palinks
minsiu Jus dainuodamas lie
tuvišką dainą.

Kartu su šiuomi mano troš
kimas yra Broliai ir Sesutės, 
kurie tik galite ir susikrovę 
centų, grįžkite pas savuosius 
padėti Jiems gyventi bei atsta
tyti Jų sugriautas bakūžes.

Sudiev; ir iki pasimatymo 
I Tėvynėje.

Antanas Sodeika.

Bet vienas svarbiausių švietimo 
mokytojų personalo prirengimas. 
Jo neturėdami, mes toli kultūroje

BENDROVĖ

! BANKIERIAI 
Tarnauja lietuviams f
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8mtčiAMX Pinigus Lietuvon : 1 
doleriais arba auksinais pagal itlAMAA ll'aS —

I 
!
I
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dienos kursą.
Parduodame Laivakortes 

Išrūpiname Pasportus.

Siunčiame Tavorub 
Lietuvon.

Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre-

Lithanian Sales 
CORPORATION,

414 W. BaoAOVAT,
So. Boston 27. Mass.

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA N. ANGL. PILN. BL. APSKRITIS.

BUS NEDĖLIOJ, RUGPJ.-AUGUST 1,1920
FELSWAY HII.L, MATTAPAN-MILTON, MASS.
Prasidės 10 vai ryte ir trauksis iki vėlybo vakaro.

Minėta vieta piknikui, nors nauja lietuviams, bet patogi ir 
puiki visais atžvilgiais ir liuosai gali tilpti apie 25.000 žmonių. 
Persitikrinsite atvažiavę.

Tarp ko kito turime pažymėti, kad rengiamąjį išvažiavimą 
nėra kaip kitaip pavadinti, kaip tik istorišku išvažiavimu. Iš 
rengiamo programo bus sekanti: muzika, dainos, kurias išpildys 
šie chorai: So. Bostono šv. Petro bažn. choras, vedamas p. M. 
Karbausko; Cambrldge’o choras, vedamas p. Ilaklečlo; Montello 
choras, vedamas, p. Navardauskio; Norvoodo choras, vedamas 
p. Stasevičiaus; ir Atholio, Lowelio ir Lawrence chorai. Suvie
nyti chorai sudainuos diriguojant p. M. Karbauskui Tautos Him
ną — “Lietuva Tėvynė musų” ir Blaivininkų Himną. Toliaus 
bus įvairus žaislai ir lenktynės su dovanomis. Apart to, bus 
paroda įvairių blaivių gėrimų, kuriuos rengia jau nuo senai visos 
N. Anglijos gabiausios šeimyninkės-blaivininkės ir šiaip prielan
kios blaivybei gaspadinės. Už geriausia išdirbtą lietuvišką gėri
mėlį — midų ir kitokiais vardais^nesvaiginantį gėrimą gaus do
vanų. Sudaryta iš specijalistų komisija, kuri apvertis gėralus. 
Worcesterio Blaivininkai šauniai rengiasi su gėrimais ir jie ma
no visus pralenkti. Pažiūrėsime. Apskričio pirmininkas J. Svirs- 
kas pasakys trumpą prakalbą. Bus ir daugiau pra^albėlių — 
trumpų, bet rimtų. Virvės traukimai: So. Bostono su Cambrid- 
ge, Worcesterls su Lawrence, o Montello su kuo paklius. Blaivi- 
ninkės gaspadinės žada pagaminti puikių valgių, o gaspadorlal 
skani; gėrimų ir šaltos košės (ice-ci*eam). Peržiurėjus gėrimus 
sprendimo komisijai, galės ragauti kas tik norės. 15 Lietuvos 
bus lietuviška orkestrą, susidedanti 15 Vilniaus, Kauno, Rasei
nių ir Panevėžio geriausių muzikantų. Koncerto programas bus 
išpildytas ant pievos ten pat.

ItANGA DYKAI VISIEMS.
širdingai kviečiame atsilankyti visus 15 visų kolonijų lietu

vius ir lietuvaites.
z

į

KELRODIS J PIKNIKĄ: 15 Bostono. Cambridge. Brtghtono 
ir kitų kolionijų patogiausia važiuoti Elevatorių Iki FOREST 
HILLS. o nuo ten imti karų Milton Rlver St ir važiuoti be per
sėdimo Iki Stanford St Išlipus, eiti po kairei, tiesog j kalnų- 
pknkų. Antras kelrods dėl trokų Ir automobilių. Ii Boston va
žiuoti pro Franklyn Park einančiu strytkarių keliu Į Mattapan; 
baiigant važiuoti J tiltą, imti po kairei rankai Norfolk St Pas
kui važiuoti Morton St apie 5 mlnutas kol privažiuosite mažą 
keliuką, iš ten jau matytis kalnas — pikniko vieta. Minėtas 
kelelis yra po dešinei. Taip-gi bus padėtas ženklas.

P. 8. Jeigu ant nelaimės tą dienią lytų, tai išvažiavimas bus 
perkeltas i 8 dieną rugpjūčio.

Urdiigai kvieti? vinu RENGIJAI.
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Lietuvos Atstatymo Bendrovės Skyrius Kaune turi val
džios leidimą atlikinėti visus bankinius reikalus ir todėl 
su pinigų išmokėjimu nėra daugiau jokių kliūčų.

Letuvos Atstatymo Bendrovė atjieško dalis, likusius tur
tus žuvusiųjų ar mirusių giminaičių, padaro pirkimo ak
tus, įgaliojimus ir kitus notarialius dokumentus.

O-/--' " ■'

Spring 9537. 
PIRMUTINIS 

ir
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS 
ARBA HOTEUS 

NEW YORKE.
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis 

pas Geo. J. BARTAšlŲ,’ agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus. 
Parduoda laivakortes ant visų linijų I Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainon ir siunčiam pinigus | visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpinau išvažiuojantiems pasportus. Paritintam žmones ant gelžke

lio stočių New Yorke pribuvus iš kiti^n testų.
Suteiktam nakvynes, mes užlaikome namą -su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi | musų viršminėtą Agentūrą 
eu reikalais. 1

GEO. J. BARTAŠIUS, ^A“^8^

[š
Iš

DIDŽIAUSIAS VISO PASAULIO GABIAUSIŲ VEIKĖJŲ LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

PRASIDĖS SU SV, MISI0MIS, 8 VAL. RYTE,

23 d. RUGPJŪČIO, 1920
Šv. Pranciškaus Bažnyčioje, LAWRENCE, NASS.

Seimo Posėdžiai Laikysis POBAžYTINEJE SVETAINĖJE,

= Rugpjūčio 23,24 ir 25
SEIMO PRAMOGOS

1. IŠDIRBINIŲ PARODA — posėdžių svetainėje rugpj. 21, 2 
vai. po pietų.

• 2. PRIEŠSEIMINIS IŠVAŽIAVIMAS—rugpj. 22 Šv. Pran
ciškaus Parke Methuen, Mass.

3. IŠKALBINGUMO KONTESTAS — rugpj. 23, 24, 25, i. e. 
priedas.

4. TEATRAS, “KANTRI ALENA”— Miesto svetainėje, rug
pjūčio 23, vakare 7:30 vai.

5. KONCERTAS, KANTATA “BROLIAI” — ir-gi miesto 
svetainėje rugpj. 24, vakare 7:30 vai.

6. PUOTOS — ir-gi posėdžiu svetainėje, rugpj. 25 d.
VYČIŲ MYLĖTOJAI MALONĖKITE

1. Iškirpti šį apgarsinimą ir viešai ji publikai iškabinti,
2. Pasiųst parodos išdirbinius Onai Sideravyčiutei, 94 Brad

ford St.
3. Prisiųst Kontesto prakalbas-paskaitas — 94 Bradford St.
4. Programuose žadantieji dalyvauti pasiuskit savo vardus — 

94 Bradford St.
5. Atvažiuoti seiman — delegatais, svečiais.
6. Koskaitlingiausia atsilankyti į visas Seimo pramogas, į išva

žiavimą.

KELRODIS: Į posėdžių svetainę, 94 Bradford st., reikia eiti nuo Lawrence — No. 
Lawrence gelžkelio stoties Essex gatve į Broadway ir eit iki Bradford. Po tiesei rasis 
bažnyčia.

Norint pasiekt viešbučius Franklyn House ar Essex Hotel, reikia pasiklausti stoty
je, nes jiedu ten pat yra.

Važiuojant ant išvažiavimo šv. Pranciškaus Parkan AUTOMOBILIAIS, reikia va
žiuot Broadway iki Methuen Town Farm Car Line ir tuomi keliu važiuot iki Pine Grove 
at Welch’s Pond — Lithuanian outing Grounds; GATVEKABIU važiuojant, reikia jį im
ti ant Hampshire gatvės, kuri prasideda nuo Essex gatvės. Iš gatvekario reikia išlipti 
viršminėtoje vietoje — apie 3 mylios nuo Lawrence.

DETROIT MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS koris pristato visiems Lie
tuviams Stubų, Farmų ir Lotų.

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

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mic-h 

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

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPĮERIO.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertą laiš- 

t

kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
ta* šalia -

“DARBININKAS,” 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Lietuvos

Jau Galutinai Nustatė 
Tikrus Kelius, Kuriais

siunčia Pinigus

LIETUVON
Į Paliusuotas Nuo Lenkų 

Vietas, Prūsų Lietuvą

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA. Si®
* . są su pilna gvarancija.

Suteikiu rodąs grįžtantiems | Lietuvą, parūpinu pasportus, laivakortes ir 
kaip parsikviesti gimines iš Lietuvos. Rašydami visados Įdėkite 2c. štam
pą atsakymui. Adresuokite.
P.MIKOLAINIS, 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

Sulyg Pigiausio Dienos 
= Kurso =

Lietuvos Atstatymo Bendrovė dastato kotrumpiausiu lai
ku pinigus per savo Skyrių Kaune į kiekvieną Lietuvos 
paštą, iš kur išmokama tiesiog priėmėjui į rankas grynais 
pinigais, o ne čekiais.

Už Pinigų Saugumą Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė Gvarantuoja

DEVELOPMENT 
CORPORATION

p i p p p p p p
'š p p

1712 Washinton St., Wilmington, Dėl
v

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION,
294 --8th Avė., New York, N. Y

NEW YORKO OFISAS:
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DARBININKAB

VIETINĖS ŽINIOS.

BEGALO SEYMOUR

i!

gyvenantiems.

LIETUVA ATGAVO VILNIŲ IR GARDINĄ!
r

PIGUS PIRKIMAS. 1Darbininkė.
i

REIKALAVIMAI.
PAIEŠKOJIMAI IRiš anks-

So.

GIJOS DARBE.
Rengėjai.

“NEMUNO” FABRIKAS TAI DIDŽIAUSIS
DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE

LIETUVOJE.
VIENAS ŠERAS $40.00.

I

VISI DĖKITĖS PRIE “NEMUNO” BEN

KITĘ, NES KUOMET LIETUVOS AUKSI
NO KURSAS PAKILS IR KUOMET “NE
MUNO” BENDROVĖS ŠĖRAS KAŠTUOS

ŽMONĖS NAUDOJASI Iš PIRMIAUSIOS Persikėlimo PranešimasPROGOS IR TODĖL JIEMS SEKASI, BŪK
TOKIU IR TAMSTA, PASIEKDAMAS

NEMUNO” BENDROVĖS ŠĖRŲ!iii

LITHUANIAN DEVELOPMENT
CORPORATION,

294 - 8-TH AVENUE,
NEW YORK, N. Y.

Paieškau Vaclovo. Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
Tronklnės. Taip-rl Vincento. Kazimie
ro ir Stasšs Marcinkevičių. Gyveno 
New Yorke. vėliaus Chfcagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakeriflenš (Šid
lauskaite).

PARSIDUODA STUDIJA.
Biznis gerai išdirbta, Lietuvių ir 

lenkų apgyventoje prie bažnyčios vie
toje. Fotografas gali gerai daryti biz
nį vien tik iš ateivių. Gali pirkti ir 
nefotografs. Tokį apsiimu išmokinti. 
Atsišaukite į “Darbininko” Adm. ofisų, 
V. S., 244 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

Ieškau brolio Martino Mockaus. Tu
riu labai svarbų reikalą;' Pats ar jį 
žinantieji terašo adresu: Domicėlė 
Mockaitė, Naciunų sodž., Seredžiaus 
valšč., Vilkijos pašt. LITHUANIA.

Ieškau Petro Tumėno. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jo tėvas mirė, liko 
turtas. Jį žinantieji praneškite jam. 
Tegu atsišaukia pats arba kas jį žino 
šiuo adresu: Antanas Lukauskas, Ro
kiškio apskr., Pandėlio valšč., Buivir 
dičkio k. LITHUANIA.

Ieškau sunaus Antano šetkauska. 
Prieš karą gyveno Amerike. Buvo jū
reivis (matrosas). Plauki nėjo po vi
sas mares. Gal jo nėra gyvo. Tai jo 
paties arba žinančių apie jo likimą 
labai meldžiu rašyti šiuo adresu: Ur
šulė Setkauskienė, Rokiškio apskr., 
Pandėlio valšč., Kaliomiesčio k. LITH
UANIA.

AŠ PASEKMINGAI GYDAU
Dabartines ir Llglaiklnes Ligas kaip Kraujo, Skaros 
arba Nervų Netvarkos, Pilvo, Vidurių arba žarnų 
Neramumus. Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gal
vos Skaudėjimus, Žarnų Užsikimšimą, Pasvaigimą, 
Pučkas ir Slogas Galvos, Nosies arba Gerklės. NE- 
ATIDtLIOK, BET TEIRAUKIS MANĖS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietų 

Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nedėliomto ir fuentėmis: nuo 10 vai. ryte iki 2 v. p. p.

Liepos 5 d. S. m. ant Parapijos pikni
ko, Montello, Mass. Buvo šviesiai gel
tonai rudų auselių, geltonai rudas, ly
gi nugara, trumpų plaukų, angliškai 
vadinamas Fox Terrler. Didumo kaip 
katinas. Kas rado, prašau duoti ži
noti, o aš atlygysiu pinigais už pra- 
laikymą ir dovaną. Mano adresas:

PETER SKALVES,
25 Ridge SL, Montello, Mass.

Paieškau moteries Kazimieros Vos- 
vilienės. Ji pabėgo su Kaziu šeštoku
1915 m. Su savim pasiėmė 7 metų 
dukterį ir savo motiną apie 70 metų 
amžiaus. Jos motinos po vyru pavar
dė Kazragienė. Kazimiera Vosvilienė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius.
1916 m. buvo Philadelphia, Pa., dabar 
nežinau kur dingą Kas apie juos pra
neš. gaus dovanų $5.00.

JUOZAPATAS VOS VILA, 
656 Church St.. Easton. Pa.

Kam reikalingas trokas? Aš turiu 
fordą septynių sėdynių iš kurio gali
ma padaryti gražų troką. Parduodu 
labai pigiai — už $225. Atsišaukite: 

D. OLSEIKA,
315 Broadway, So. Boston, Mass.

ALBINAS PILIPAITIS,
227 W. 4th St., Spring Valley,

Ieškau Petronėlės Kazacikės, dirba 
marškinių šapoje Passaic, N. J. Pa
eina iš Nemakščių parap. Atsišaukite 
šiuo adresu:

JONAS GEDGAITIS,
Logan Co., Wand St., Ethel, W. Va.

REIKALINGAS VARGO
NININKAS, 

kuris galėtų užimti ir vaikų moky
tojaus vietą. Išlygos geros. Kreiptis 
šiuo antrašu:

KUN. J. ŠIMKUS,
720 rue Parthenais, Montreal, Canada.

PARSIDUODA
keturių kambarių visai nauji rakan
dai. Galite imti kartu su naujai iš
taisytais rūmais, renda pigi.

P. WOBULAS,
43 — 6th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

Ieškau vietos prie lietuviško ofiso. 
Pageidauju prie lietuvių bendrovių. 
Darbą atlikčiau atsakančiai. Kam bu
tų reikalinga, gali kreiptis šiuo adre
su:

ANT PARDAVIMO 
krutančių paveikslų teatras. Dailiai 
įtaisytas apgyventoje lietuvių koloni
joj. Parsiduoda delei svarbių priežas
čių. Klauskite “Darbininko Adm. M. 
G. W.

Paieškau moters Marijonos Smith, 
kuri birželio 18 d. išvažiavo nežinau 
kur. Aš dabar sergu ir norėčiau, kad 
tuojaus parvažiuotų arba parašyk 
laišką.

FRANCIšKUS SMITH,
98 W. 3-rd St., So. Boston, Mass.

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

—i . 9—10 vaL rytoPriėmimo vai.. Qg „ vakaro
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA
du automobiliu. Vienas overland, ki
tas fordas už labai mažą prekę. Kas 
myli pasivažinėti. Fordas 4 sėdynių, 
overland’as 5 sėdynių. Viskas gerame 
stovyje. Priežastis pardavimo, neužil
go turiu apleisti šią šiltą šalį.

JURGIS NEVULIS,
210 Jefferson St., Newark, N. J.

I

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas 
▼yrą, moterų Ir valkų.

< ’ Egzaminuoja kraują, spjaudalus,
i) šlapumą Ir tt savo labo

ratorijoj.
1. Sutelkia patarimus laiškais kitur 
ji
■ j Adresas:
j ; 366 B’way, So. Boston, Mass.

539 E. 7-th St, So. Boston. Mass. 
. Vice-Pirmininkab — Jonas

20 vinfield 8L, So. Boston, Mass 
j Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,

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

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
Kabtkrjl'8 — Andrius Naudžiūnas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Step. Navickas,

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL pu pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

Bell Pbona DicklUMn 3965 K.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BrMŪSL,PHadel]Aū.Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda* 

Nu*» rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

N^iBassto M 4 ee sMtU. •

Reikalingas Partneris
į krutančių paveikslų teatrą. Kas no
rėtų įstoti į minėtą biznį, užklauskite 
“Darbininko” Administracijoj M. S. W.

Nušipę, praretėję, plaiskanuo- 
ta galva, niežėjimas, žilimas ir 
kitos odos galvos ligos pasek
mingai prašalinama.

Persitikrinimui gausite prabai 
gyduolių jei prisiusite 24c. po du 
centu stampomis ir savo adre
są.

Western Chemical Co., 
P. O. Box 9, Wilkes-Barre, Pa.

Paieškau pusbrolio Kubo Janavi
čiaus. Paeina Vilniaus gub., Rietaviš
kio parap., Kalniunų-Miaugonių kie
mo. Pirmiaus gyveno Worcester, 
Mass. Meldžiu paties ar žinančių jį 
atsišaukt. Turiu reikalą iš Lietuvos.

K. JANAVIČIUS,
25 Secand St.. So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
L. D. S. 8 kuopa laikė savo pus

metinį susirinkimą liepos 13 d. 
bažnytinėj svetainėj. Narių at
silankė neperdaugiausia, bet buvo 
daug naudingų dalykų aptarta. 
Ir papirko Lietuvos Laisvės pas
kolos boną. Para mėnesių atgal 
kuopa papirko, du L. D. S. namo 
bonų, o dabar Lietuvos boną.

Nutarta pdaryti kolekta Water- 
biiry’o streikieriams. Aukavo: 
po $2.00 A Vasiliauskas, Ig. 
Mažiutaitis, Kun. P. Juškaitis, 
ir J. Smilgis. Po $1.00 Z. Ta
mošiūnas, T. Kupustaitė, P. Ru
daitis, St. Siunis, V. Sirka, P. 
Vizgirdas, V. Jakas, A. Patem- 
burgas, E. Karolis, M. Norbu- 
tas, A. Vinčiunas, J. Baranaus
kas St. Samulis, St. Žubalis. J. 
Naujalis $1.25, F. Janiūnas 50c. 
Viso $23.75.

DIDIS IŠVAŽIAVIMAS.
L. D. S., N. A. A. antras mil

žiniškas išvažiavimas bus 8 d. 
rugpučio š. m. ant Kvaraciejaus 
Ūkės Montello, Mass. Šis išva
žiavimas yra rengiamas puikiau
sioje vietoje. Prasidės
tybo ryto nuo 10 vai. Progra
mas trauksis lig vėlai nakties. 
Dalyvaus visi N. Anglijos chorai. 
Programas susidės iš lenktynių, 
virvės traukimo ir įvairių žaislų,, 
nes tam tinkama vita. Nuo 
strytkario reikia eiti tik penkias 
minutas.

Tame išvažiavime užganėdysi- 
me visuomenę, sės komisija dirba 
išsijuosus.

L. D. S. 1 kuopa laikė pusmeti
nį susirinkimą 25 d. liepos š. m. 
Atsilankė didis skaitlius narių 
nežiūrint ant to, kad vasaros lai- «
kas ir šiltas oras.

Prisirašė naujas narys Antanas 
Mėšlis. Taipgi buvo laiškas skai
tomas nuo Lietuvos Vyčių 78 kp. 
Lawrence, Mass. su užkvietimu 
dalyvauti prieš šeiminiame pikni
ke kuris bus 22 d. rugpiučio. 
Vienbalsiai nutarta dalyvauti. 
Antras laiškas skaitytas nuo Mot. 
Sąjungos Mass. ir Main Apskričio 
su užkvietimu dalyvauti jų išva
žiavime 22 d. rugpiučio Montello, 
Mass. Dalyvavimas paliktas na
rių liosai valiai Trečias užkvie- 
timas buvo nuo Pil. Blv. N. A. A. 
Suteiktas balsas J. Svirskiui Pil. 
BL Ap. pirmininkui, kuris kvietė 
į išvažiavimą 1 d. rugpiučio š. m. 
Mattapan’e. Vienbalsiai nutar
ta dalyvauti. Ketvirtas užkvie- 
timas per L. D. S., N. A A., R. K. 
pirm. J. Glinecko, kad kuopa da
lyvautų L. D. S., N. A. A išvažia
vime 8 d. rugpiučio š. m. Mon- 
teiio, Mass. Užkvietimas vien
balsiai priimtas ir nutarta daly
vauti. Ir tiems visiems išvažia
vimams išrinkta komisija sutvar
kymui nuvažioti, V. Valatka, P. 
Varakulis, P. Miliauskas. Taip 
gi nutarta, kad L. D. S. 1 kp. su
rengtu išvažiavimą.

Pagalinus išgirdome tą, ko ne
tikėjome L. D. S. Centro pirm. F. 
Virakas kuopai padarė didelį į- 
spudį atsisveikindamas. Išreikš
ta jam kuolaimingiausios kelionės 
ir kogeriausios kloties Lietuvoje.

Z. K.

ATEIKITE VISI.
Susirinkimas Susivienijimo L. 

R K A 21 kp. bus nedėlioj 1-mą 
d. rngp. tuojau po sumai, Šv. 
Petro Bažnytinėj Salėj. Kvie
čiami visi nariai ir narės. Yra 
svarbių dalykų, nes jau vasarą, 
baigiasi, o ruduo ateina, tai reikia 
pradėti kas nors nutarti rudeni
niam veikimui.

21 kp. rašt. T. Blažienė.

SIŲSKITE knygą ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite lailkinės popieros w

Tėmykite.
Lietuvos laikraščiai pilni 

indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių galima gauti “Dar
bininke”.

Už dolarinę gausite 20 ekz., 
už 50c. gausite 10 ekz.

SVARBU
Pramonei dirva dabar pasididino dvigubai 
Fabrikai turi darbo kelis kartus daugiau, 
negu kuomet nors pirmiau.
Fabrikų pelnas ir bendrovių turtėjimas auga 
neapsakomu spartumu. Kas įdeda dabar į “Ne
muno” Bendrovę šimtą, dolarių, tas už mene- 
sio-kito turės vertės už kelis šimtus dolarių.

“Nemuno” Bendrovė nupirko Brolių Šu- 
volovų fabrikų Kaune ir dabar jau išdirbi
nė j a žemdirbystei ir geležinkeliams reika
lingus padargus. Fabrikas jau dirba. Bus 
daug padidintas, kaip tik susidės Ameriko
je daugiau pinigų.

KAS ĮDĖS Į “NEMUNO” BENDROVĘ 
PINIGŲ, TAS NESIGAILĖS. AMAT- 
NINKAMS ŠĖRININKAMS PRIVILE-

Bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas že
mas: kaip tik Lietuvos auksino kursas pa
kils ir už “Nemuno” Bendrovės serus rei
kės kur kas daugiau mokėti. — Vienas as
muo gali pirkti mažiausia penkis Šerus.

DROVĖS, nes tai yra dideu pelną 
NEŠANTI BENDROVĖ -- PASISKUBIN-

DAUGIAU, NEGU DABAR, KAD NEREI
z

KĖTĮĮ GAILĖTIS, KODĖL NEPASINAU
DOJOTE GERA PROGA. - APSUKRŪS

“Nemuno” Bendrovę Amerikoje atstovau
ja Lietuvos Atstatymo Bendrovė. Visais 
“Nemuno” Bendrovės reikalais kreipkitės 
šiuomi adresu:

ANTRA' didele pramoga.
L. D. S. , N. A A Rengimo 

Komisija laikė susirinkimą 25 d. 
liepos “Darbininko” kambariosė 
Į Susirinkimą atsilankė iš visų ko-
lionijų delegatai. Pilna sutrau
ka padarė nuo Worcester’io reng
to koncerto ir išvažiavimo 27 d. 
birželio š. m. Taip-gi nutarta 
rengti kitą pikniką 8 d. rugpiu
čio š. m. Montello, Mass. ant Juo
zapo Kvaraciejaus ūkės. 503 Ca- 
ry Hill St. Gražiausioje apie 
Montello vietoje. Ir nutarta 
kvietsi visuomenę, organizacijas, 
koop., draugijas ir pavienius rė
mėjus viešai.

Pelnas skiriamas dėl Lietuvos 
Krikščionių Demokratų partijos, 
atsikreipiame į visus chorus ir 
kitas organizacijas, kad nerengtu
mėte ant tos dienos pramogų, o 
dalyvautumėte mūsų rengiamam 
išvažiavime. Mes pilnai užganė
dinsime visuomenę, o tamstų atsi
lankymas atneš puikią naudą 
krikščioniškai Lietuvai.

Rengimo Komisija
Z. Klapatauskas 
M. Žukauskaitė

Europiniu miltelių nuo prakai
tavimo ir dvokimo kojų. Var
tojant tuos miltelius užtikrinam, 
kad kojos išgys ir prakaitavimas 
nedvoks kaina 25 c. Atsiųski 
25 c., o mes prisiųsim užtektinai 
kad išgydyt kojas. Reikalaujam 
agentų. C. Adams 720 E. Gi- 
rard Avė., Philiadelphia, Pa.

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. 

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

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

PROGRESS SHOE MFG. 
COMPANY

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

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

Vice-Pibmininkas — J. Kavoliunas,
63 Gold St., So. Boston, Mass. 

Protokolu Rašt. — J. Andriliunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasierius — S. Gižius,
377 Broadvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass. 

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vai. po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

i! 
i! 
i! 
i!

i! 
I!
I!

(KAMBARIO No. 1) 
(LDS. Name. Kamp. E ir B’vray) 
VALANDOS:

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

LIETUVIŲ AVALŲ 
FABRIKĄ

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadicay, So. Boston, Mass.

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

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

Atidaro savo krautuvę 
Bostone, subatoj 31 d. liepos 
ant 2 po piet. Kol kas bus tik 
vyrų čevervkai, į mėnesį laiko 
turės taipgi moterų ir vaikų.

Yra tai aštunta krautuvė, 
kurią ‘ ‘ Progress ’ ’
“Progress” išdirba 
sius čeverykus, ir 
gaus kiekvieną porą 
iki $3 pigiau iš fabrikos krau
tuvės, kaip pirkdami kitur.

So. Bostono “Progress 
krautuvė bus po numeriu

377 BR0ADWAY

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” kaitytojams 1 
sykį į metus už dykų, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

atidaro 
puikiau- 
pirkėjai 
inuo $2

Priešais So. Boston 
Savings Bank.

PLAUKAI! I
! 
!

Parsiduoda fomičius, mažai var
toti labai pigiai. Priežastis par
davimo savininkas važiuoja Į Lie
tuvą. Matyti galima bile kada. 

A. Nevieta,
188 Gold St., So. Boston, Mass. 
Ant trečių lubų.

i

I
w t-, v. Jtx>x v, w nzes-Barre, ra. ■

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

Boston, Mass.
Pikmininkas — Motiejus Verslackas, 

105 Silver St, So. Boston, Mass. 
Vicz-Piltmininkas — M. Barkauskas, 

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Juozapas Vinkevlčius, 

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. —- Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass 
Kasdebtus — Andrius Zalieckss, 

140 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Mabšat.ka — Antanas Gruodis, 

550 Medford St, Charlestown, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čią vai. po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

Ant pardavimo
Bolinė (Pool room). Parsidiuo- 

da pigiai, nes savininkas nori va
žiuoti į Lietuvą. Delei informa
cijų kreipkitės prie L. Valeckas 
16 Broadway, So. Boston, Mass.

6v. Jono Evangelisto Pašaipiu ės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pmoimnus — Motiejus žioba.

Ii --------
Pasekmės Rokuo-

Elektrlkinis gydymas ir 
tiesiog kraujiniai įlei
dimai kraujo medegų, 
raupllnės medegos ir 
bakterijos kurias aš 
vartoju, užtikrina ge
ras pasekmes. Teirau
kitės manęs dabar.

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

nekentėkit neatidėlio- 
kit ateikit pas mane 
šiandien ir pradėklt 
greitai ant kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimų pasida
ro aršiau jeigu tinka
ma medikališka atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
savo stovį J savo ran
kas. Naudokis mano Il
go patyrimo gydymo H- 
gla iki alus, nerviškos
skuros ir kraujo keblu
mus. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tūkstan
čiams, turi pertikrinti 
tave kad aš galiu tau 
pagelbėti. Jus visi kvie- 

I (Sami atsilankyti.t ■

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

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

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

Tai. So. Bo»ton270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galinta susikalčfti Ir Uatuviiašai 
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai.
Po pistų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Štai geros naujienos dėl skaitytojų šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat. ant antrų 
lubų, priešais Majestic Teatrą. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus, negu pir
ma. Mano nauja vieta leidžia man taisyti vėliausią 
ir visiškai mokslišką išrenglmą dėl gydymo visokių 
ligų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusia ofisas jau neužtektinai ruimin
gas užganėdinimui mano greitai augančios praktikos. 
Sis tvirtas darodymas įtekmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpnų Nervų, Drebėjimo (plakimo) Širdies, 
Silpnų Plaučiu, Nejausiant (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos Skaudėjimo, Tamsumos 
Motgmo, Silpnėjimo Sėbrų, Vočių, taisdų. Plaučių, 
Lašėjimo Gerklėje, Skaudulių Pilve, Pučkųf

šie ir daug kitų dažnai būna pirmieji persergėji
mai nustojimo sveikatos stiprumo. Gauk gerą Dakta
rą iš pradžios. X-Ray ekzaminai daromi reikale.

Mano Laboratorija 
esti gerai aprūpinta 
pilna eile vaistų ku
rių reikalauja padėji
mai kurioje aš gy
dau, tai kaip aptei
kiu až žinau tikrai ką 
mano ligoniai gauna 
ir esu užtikrintas dėl 
jų valomo ir stipru
mo.

Mano ’lšrengimas 

susideda iš vėliausio 
elektrikinio, chiror- 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs jų vartojimui ir 
jų nurodymo, kaip 
iš jų gauti didžiau
sias vienodas pasek-




