
UTARNINKAS, RUGPJŪČIO 12 D. 1919.

R. Kryžius ragina

RAPORTAS.

į

STREIKAS PASIBAIGĖ

Senatorius Calder paša- v •

kė senate, kad Suv. Valsti-^elti kainų

MAISTO RIAUŠĖS.

APDOVANOJO.

SIUNČIA PINIGUS J LIETUVA

neliesti.

I

Brooklyno strytkarių dar
bininkų streikas pasibaigė. 
Streikavo keturias dienas. 
Kompanija* pasižadėjo pri
pažinti uniją.

KAIP NURAMINTI 
PASAULĮ.

LIEPIA PASITRAUKTI 
IŠ LATVIJOS.

. i I
- I

SUTRUKDĖ ANGLIŲ 
GABENIMĄ.

Francija nuskyrė amba
sadorių į Vokietiją. Juo v- 
ra Dutosta. Francija pir
mutinė atnaujino diploma
tinius ryšius su Vokietija.

«

PIRKLYBA MAINAIS.

Streikai greit baigsis
MAISTO PIGINIMAS.

Rhode Islando strytka- 
rių streikuojantieji maši
nistai nubalsavo grįžti dar
ban.

* * Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
Bosston, Mass., nnder the Act of 
March 3,1879.”

TeL So. Boston 620

VOL. IV, No. 93 (573).

GRĮŠ DARBAN.

Pereitą nedėlią Naujosios 
Anglijos sustreikavusieji 

vagonų darbininkai turėjo 
mitingus Bostone ir New 
Haven, Ct. Bostono kon
ferencijoj nutarta negrįžti 
darban be' seredos arba ket- 
vergo, o New Haveno kon
ferencijoj nutarta negrįžti 
be pėtnvčios.

Konferencijos nutarė to 
klausimo išrišimą pavesti 
streikininkų nubalsavimui. 
Todėl šiomis dienomis bus 
balsavimai.

jose reikia 1.000.000 namų. 
Jie atseitų $4.000.000.000. 
Sako, kad reikia įsteigti 
‘•namų bank,” kaip prigelb- 
stama farmas įsigyti.

«

- Harvardo universiteto 
prez. Lowell, Oscar Straus 
ir keletas kitų žymių ameri
konų buvo svečiuose pas 
prez. Wilsoną. Jie patarė 
prez. Wilsonui rūpintis ko- 
greičiausia patvirtinti tai
ką/ kad apraminti sujudusį 
pasaulį.

Huntington, W. Va. — 
Dėl karšapių streiko turėjo 
būt sustabdytas gabenimas 
anglių ant Chesapeake ir 
Ohio geležinkelių. Tais ge
ležinkeliais kasdien būdavo 
gabenama 125.000 tonų ang- 
lių. Dėl to streiko gal ka
syklos turės užsidaryti.

“Published and distri buted uneder permit (No. 543) authorized by the Act of October 6, 1917, on gile ai the Poe t Office of Boston, Mase. 
By order of the President, A S. Burleson, Postmaster GeneraL”

Pereitą pėtnyčią prez. Wil- 
son skaitė. kongresui prane
šimą apie maisto piginimą.’ 
Nurodinėjo, kas reikėtų pa
daryti, kad nupiginti mais
tą. Nurodė, kad

1 — Pirkimas kviečių tu
ri taip būt kontroliuojamas, 
kad ant jų kainos sumažėtų.

2. — Be pelno tuoj išpar
duoti valdžios turimą mais
to ir drabužių perviršį.

3 — Pri vatiniuose sandė
liuose esami maisto daiktai* 
turi būt išstatyti ant marke- 
to.

4. — Krovimas maisto, 
kad paskui su didžiu pelnu 
parduoti turi valdžios būti 
aštriai peresekiojamas.

5. — Susijungimai viso
kių vertelgų kad susitarus 
pakelti kainas turi būt val
džios baudžiami.

6. — Skelbti daiktų kai
nas, kad žmonės apie tai 
žinotų ir biznieriai negalėtų

7.. — Skaudžiai bausti 
spekuliantus maistu.

Atsišaukė į šeimininkes, 
kad jos taupiai apseitų su 
maistu ir neeikvotų jokių 
maisto dalykų.

Atsišaukė i darbininkus, 
nurodant, kad streikai da
bar tik kenkia nupiginimui 
maisto ir ahelnai prisideda 
prie dalykų pabloginimo, o 
ne prie pagerinimo.

Kongresas pienuoja sulyg 
prez. Wilsonq patarimų tam 
tikrus išleisti įstatymus a- 
pie maisto ir kitų reikmenų 
nupiginimą.

Vokietijoj Chemitzo mie
ste buvo didelės maisto riau
šės. Kareivių užmušta a- 
pie 80, o sužeista apie 200. 
Civilių žmonių užmušta 10, 
o sužeista 50.

"*V

I PRENUMERATOS KAINA: Į 

Tris kartas savaitėje ... .33.00 
Bostone ir apielinkėje '.... AtO 
Užiubažyje metams...........4JS

“DARBININKAS, ’.’
242 Broadway, So. Boctoa, Kmb.

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

— Washington.

“Aeeeptance for mailiuj at apa
čiai rate of postage provided for 
m Section 1103, Act of Oet. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.’’

KAINA 3 CENTAI.

Liberalai su suktybėmis 
priėjo liepto galą.

LIETUVIŲ DIENOS 
PINIGU REIKALE

Amerika-tarsi rojus
VISŲ MINTYS APIE KAS LIKO PO RAUDONŲJŲ 

MAISTĄ. ' . ! VIEŠPATAVIMO.

Vokietijos laikraštis Tages 
Zeitung skelbia, jog iš pasi- 
tikėtinų šaltinių girdėjo, 
jog vokiečių buvo reikalau
ta per birželio mėnesį pasi
traukti iš Latvijos ir kitų 
Pabaltiko provincijų. Bet 
vokiečių gen. von der Goltz, 
vadas vokiečių kariuomenės 
Latvijoj išsisukinėjo iš to 
reikalavimo. Dabar įsaky
ta vokiečiams, kad išsi
kraustymas iš Latvijos bū
tų pabaigtas iki rugpj. 30 d. 
gi karinės medžiagos, kuri 
randasi Lietuv^J-ir Latvijoj

Rusijos bolševikų valdžia 
nutarė neduoti ūkininkams 
jokių išdirbystės daiktų, 
kaip tik mainais už valgymo 
daiktus. Tokia mainų pir- 
klyba yra pas necivilizuotas 
tautas.

Anglijos karalius premie- 
nri Lloyd George’ui suteikė 
“Order of Merit” už “pri
vedimą karės prie perga
lės.”

Admirolui Beatty kara
lius suteikė lordo vardą ir 
paskyrė $500.000 už pasi- 
darbavim laike karės. *

Rugpjūčio 4 d. turėjome 
Konferenciją Washingtone 
su Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vice-prezidentu p. 
AValling ir jo padėjėju p. 
Ross. Raudonamjam Kry
žiui pareikalavus pribuvo 
konferencijon ir p. Lopatto, 
Centralio Komiteto pirmi
ninkas ir jisai atsivežė p. V. 
Račkauską. Iš mūsų pusės 
buvo advokatas B. F. Mas- 
tauskas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas ir a- 
v • sai.

Ponas Ross trumpai per
statė minėtų pinigų padėji
mą. Paaiškėjo, kad kiek 
laiko tam atgal A. R. K. ga
vo kablegramą nuo savo ats
tovo pulk. Olds iš Pary
žiaus, kurioje sakoma jog 
jisai padaręs sutartis su p.- 
Lopatto, kad Centralis Ko
mitetas padovanosęs (dona- 
te) A. R. Kryžiui “Lietuvių 
.Dienos” pinigus sumoje 
$130,000.00, A. R. Kryžius 
pasistengs Lietuvai pašelpą 
priduoti. Kiek vėliaus (ba
landžio 22 d.) A. R. K. gavo 
laišką ir rezoliuciją nuo 
Centralio Komiteto rašti
ninko p. Račkausko. Rezo
liucijoje užgiriama p. Lo
pattos padarytos sutartys, o 
laiške p. Račkauskas tvirti
na būk Centralis Komitetas 
esąs tas pats, kurs tuos pi
nigus surinko ir kad turįs 
teisę link jų dispozicijos. A. 
R. K. gavęs tokią rezoliuci
ją ir laišką, atsakė Olds 
kad gali minėtus lietuvių pi
nigus naudoti. Kiek vė
liaus sužinojo, kad Centra
lis Komitetas patsai vienas 
tuos pinigus naudoti negali, 
nes Amerikos Lietuvių Ta
rybos Komisija turi lygią 
teisę link jų dispozicijos, to
dėl A. R. Kryžius kablegra- 
mu įsakė savo atstovams 
kad lietuvių pinigus nenau
doti} kol nebus priduota A. 
L. T. Komisijos ir Centralio 
Kbmiteto bendras nutari
mas su minėtais pinigais 
padaryti. Tad minėti pini
gai dar tebėra globoje A; R. 
Kryžiaus.

Advokatas Mastauskas ir 
Asai pažymėjome jog p. Lo
patto darydamas sutartis su 
pulk. Olds, pasielgė netei
sėtai, nes ne su tuo tikslu 
jisai Paryžiun važiavo, p. 
Lopatto perskaitė jam duo
tą* įgaliojimą nou Egzekutv- 
vio Komiteto kas dar ge- 
riaus nušvietė jog jisai jo
kios, autorizacijos neturėjo

Ne\v Yorkan atvyko iš 
Europos Fred S. Ferguson. 
Jis ten išbuvo du metu. Sa
ko, kad Europoje dabar pas 
visus pirmutinė mintis yra 
apie maistą. Sako, kad 
Amerike dabartinis sujudi
mas yra tai tik maža pra
džia to, kas per keletą pas
tarų j ų mėnesių siautė Ang
lijoj, Francijoj ir kitose

sutartis daryti minėtų pini- mūsų Komisijai, 
gų dispozicijos liet tik bu- VA.
vo įgaliotas surasti būdus ir kuogreičiausia tuos pinigus 
priemones minėtus pinigus nuo jų rankų atimti priduo- 

dant jiems bendrą abiejų 
Komisijų nutarimą. Ponas 
Lopatto pažadėjo sušaukti 
C. K. posėdį rugpjūčio 7 d. 
New York. tuo laiku tenais 
bus ir A. L. Tarybos Komi
sijos atstovai, todėl gal bus 
galima nor dabar padaryti 
bendras nutarimas. Jei ben
drame posėdyje bus išdėsty
ta smulkmeniškai p. Lo
pattos padarytos sutartys ir 
jei jo žingsniai bus užgirti, 
tuomet mūsų Komisija su
tiks ir to laikysis.

Konferencijoje p. Rač
kauskas visą laiką tylėjo, 
matyt neturėjo ką sakyti 
kuomet sueita akis į akį. 
Išėjus iš Konferencijos, 
privačiame pasikalbėjime 
priminta p. Lopattai kad ji
sai turėjęs elgtis palei Nevv 
York Seimo nutarimų, čia 
p. Račkauskas įsikišo tvir
tindamas jog jie nežino apie' 
minėto seimo nutarimus ir 
jisai nematęs priimtos rt- 
z< uncijos “Lietuvi i Die
nos” pinigų reikale. A-Iv. 
Masrauskas dar paklausė 
argi i tikrųjų jisai neįkai
tęs minėto seimo reizoliuci- 
j, p. Račkauska pakaltojo 
jog jisai jos neskaitęs. Tnc- 
n et adv. Mastauskas patarė 
jam geri aus susipažinti su 
lietuvių reikalais. Reikia 
pasu bėri kad pora m -ncsin 
tam atgal p. Račkauskas 
tvirtino būk minėtoje rezo
liucijoje norėta pasakyti 
kad A. L. Taryba turinti 
baisa tik prie suradimo bū
dų,. o ne prie tų pinigu d-s 
po? rtjos. Kaip maseme 
dabar tas pats C. K. sekre
torius' p. Račkauskas, tvir
tina Kad jisai New Yorko 
Seimo rezoliucijos nematė 
ir neskaitė. Keista.

Prie šios progos matau 
reikalingu pažymėti, kad 
mūsų komisija pirmiaus 
stovėjo už tai, kad minėtus 
pinigus pasiųsti Lietuvos 
Raudonamjam Kryžiui per 

vagonus ! American Relief Adminis- 
tration,/ S. V. Valdžios or
ganizaciją, nes tuo laiku tie
siog nebuvo galima tokią 
pašalpą pasiųsti. Ragino
me ir Centrai į Komitetą 
kad pasistengtų iš savo pu-| 
sės, kad tuos pinigus būt 
galima pasiųsti Lietuvon 
viršminėtu būdu. Mes tos 
nuomonės esame ir dabar, 
bet dabar jau galima tiesiog 
pasiųsti Lietuvos Raudo
namjam Kryžiui. Mes esą- Į 
me tikri, kad su tuo visi. 
žmonės, kaip čia taip ir 
Lietuvoje, sutiktų, nes mi
nėtoji įstaiga ne tik kad

Lietuvon pasiųsti, ir sura
dęs tokius būdus ir priemo
nes turėjo pranešti minėtų 
Komisijų svarstymu:.

Ponas Lopatto atsakė kad 
nors jisai ir nepasielgė sulig 
jam duoto įga’iavimo. bet 
jisai padaręs geriausia ką 
galėjęs, t uomi prisipažino 
kad pasielgė virš jam duoto 
įgaliavimo.

Mūsų Komisija nieko ne
žinojo apie p. Lopattos pa
darytas sutartis ir todėl jo
kio nusprendimo negalėjo 
padaryti. Tiek buvo žino
ma ką C. K. Sekretorius 
tūluose laikraščiuose patal
pino, bet kadangi p. Rač
kauskas yra daugiausia pa
skelbęs tokių dalykų, į ku
riuos neverta atidos kreipti, 
todėl ir visi skelbimai “Lie
tuvių Dienos” pinigų reika
le palaikyta paprastu “pa- 
siskelbimu.”

Turiu pažymėti, kad dar 
iki šiol mūsų Komisijai* y- 
ra nežinoma detališkos p. 
Lopattos padarytos sutar
tys. Iš pulk. Olds kable- 
gramos matosi kad tuos pi
nigus ne patsai A. R. K. 
baudotų, bet manomą pa
šalpą Lietuvai siųstų per tū
lą Komisiją, p. Walling 
ir-gi to neužginčija. Tad, 
kas sudaro tą Komisiją? 
Kokie žmonės į ją įeina? 
Kaip ir kuomi tą pašelpą 
manoma teikti? Tie dalykai 
yra pirmos svarbos mūsų 
Komisijai, nes jaučiamės e- 
są didelėje atsakomybėje 
prieš visuomenę už tų pini
gų naudojimą. Mums ro
dos kad ir visuomenei būtų 
indomu žinoti tokios smulk
menos delei kurių augščiaus 
pastačiau klausimus. Ypač 
kada mes girdime jog Pary
žiuje tūli žmonės, patekę į 
Lietuvos šelpimo Komisiją 
daro beprotiškus užsaky
mus ir bereikalingai eikvoja 
suaukautus pinigus, paviz.: 
užsakė aštuonis 
chirurgiškų instrumentų, 
taip mums pranešta; ir 
daug tokių ehemikalų, kurių 
penktos dalies visai Lietu
vai užtektų. Todėl, atsi
žvelgiant į tokius besąmo- 
ningus pasielgimus, ir ži
nant gerai jog mes neturime 
užtektinai pinigų bereika
lingiems pirkiniams, ypač 
žinant ’ trūkumą reikalingų 
daiktų Lietuvoje, jokiu bū
du negalime sutikti ant p. 
Lopattos' padarytų sutarčių 
kaip jos mums yra žinomos, 
kol tos sutartys smulkme
niškai nebus perstatytos

muilo, nei 
nei balti- 

išdaužyta. 
betiksliai,

Europos dalyse. Sako, kad išraiška, 
jei Amerike dalykai vysty
sis taip, kaip Europoj, tai 
po tūlo laiko Amerikos žmo
nės su pavydu atsimįs ant 
dabartinių kainų.

Dabar, sakė jis, kai ei
ni New Yorko* gatvėmis ir 
matai pilnas krautuves viso
kių gėrybių, vaisių, tai su
lyginus su Francija Ameri
ka išrodo tikru rojumi. Vis
kas esą geresnės rūšies ir 
pigiau, negu Paryžiuje, kur 
valgis esąs dvigubai bran
gesnis, negu New Yorke. 
Balta duona, pienas, salo
tos, tai retenybė Paryžiu
je. Pieno kvorta 50c.

Sako, kad jei čia streikai 
ims siausti panašiai, kaip 
Europoje, tai ir čia kainos 
šuoliais lips augštyn, kaip 
Europoje.

Budapešt. — Miestas grau
džiai išrodo po bolševikų iš- 
lakstymo. Gatvės dar pustu- 
ščios. Krautuvės uždarytos.Ho- 
teliuose ir privatiniuose na
muose tik po biskį teliko mais
to. Visai neliko nei 
kavos, nei tabokos, 
niij. Daugį langų 
Žmonės vaikščioja
bet ant veidų matosi šypsą, 
vietoj kurios buvo išgąstinga 

Naujieji ministeriai 
dieną naktį pienuoja apie at
statymą.

Bolševikai paliko bankus 
tuščius. Finansinės įstaigos, 
kur pirma buvo penki bilijonai 
kronų, dabar liko vos 50 mi
lijonų kronų.

Parlamento namuose buvo 
laikyta 60 užstovų. Dabar jie 
paleisti.

Dabartiniai ministeriai dar 
gan raudoni ir nėra sodiečiai 
atstovaujami. Bet niekas jiems 
nesipriešins, nes jie prižadėjo 
sušaukti Steigiamąjį Seimą ir 
jam viską pavesti.

Patersone, N. Y. kun. 
McNulty sulaukė 90 metų 
amžiaus ir 62 metų kunigys
tės. Jo dėka įsteigta 18 baž
nyčių, mokyklų, vienuoly
nų ir vaikų prieglaudų ir 
vienas kapinynas. Tiems 
reikalams jis surinko apie 
$750.000.

Iš Helsingforso praneša
ma, kad du Amerikos lai
vu su maistu atplaukė į Pet
rogradą.

randasi Lietuvos Valdžios 
globoje, bet taip-gi jon in- 
eina gerai* žinomi veikėjai 
kaip Dr. J. Alekna, l>r. R. 
Šliupas, Dr. J. Makauskas 
ir Dr. V. Ingelevičius.

Dar kartą pažymiu, jog 
mes esame tos nuomonės, 
kad “Lietuvių Dienos” pi
nigus kuogreičiausia pasių
sti Lietuvon Lietuvos Rau
donam j am Kryžiui, nes te- 
nais pagelba baisiai yra rei
kalinga.

Dr. Julius J. Bielskis, 
A. L. Tarybos Komisijos 

Pirmininkas.

Suv. Valstijose laikraščių 
svetimose kalbose yra apie 
1250.

Agrikultūros departamen
tas aprokuoja, kad šiemet 
Suv. Valstijose cukraus bus 
išdirbta 2.216.000.000 svarų. 
Tai ant 147.000.000 svarų 
daugiau, negu vidutiniškas 
išdirbimas pereitų šešių me
tų.

New Yorko Columbijos 
universiteto vasarinius kur
sus lanko 9.393 studentai. Iš 
jų tik penkta dalis tėra vie
tiniai.

ir gv&rantuoja
Norinčius gauti prekes'pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank K 
141 Washington Street, New York, N, Y.? K 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar
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1 DARBININKAS

pa-

Eina 'ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Eymo-Katali- 
tą iv. Juozapo Darbininkų 8ą-

“DARBININKAS”
(The Worker)

Tuo uuUiuanian tri-weekly
tublished every Tuesday, 

Ikursdav. and Saturday by St. 
Joseph’b Lithuanian R.-C. Asso- 
auuoa of ’ Labor.

SI7BSCRIPTION KATES- 
f>ar!y......................................... $3.00
Boston and suburt^..................4.00
5 rjonths ......................................1.50

eonntries yearly ....4.25

PEIKIA LENKUS.

Mus dienraščiui visos lie 
tuvių bendrovės užsiiman
čios prekyba ar pramone yra 
geros.

Atsiprašidami Gerbiamą 
Lietuvių Prekybos Bendro
vę už įvykusią klaidą nuo 
savęs talpiname jos apgar
sinimą toje vietoje, kur buvo 
įleidžiantis straipsnis ir at
kreipiame skaitytojų domą.į 
tą Lietuvių Prekybos Ben
drovę.

Kun. P. Bučys.” 
Katram dabar visuomenė 

labiau patikės ar L. S. A. ar 
gerb. prof. kun. Bučiui ?

Reikia pastebėti, kad mi
nėtas straipsnis atsidūrė ir 
“Garso” num. 32. Į tą laik
raštį tas straipsnis pateko 
turbūt ne, per neapsižiūrėji
mą.

2,

[ KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE

Lenkai turi prielankių 
svetimtautiškų laikraščių. 
Bet j ii užgrobimus peikia 
nebent tik papirktuosius iš
skiriant. Indomu, kaip A- 
merikos katalikiški laikra
ščiai žiūri į juos. Pasiro
do, kadir šie peikia jų už
grobimo politiką. Svarbiau- 
sysis katalikų laikraštis 
“The Catholic World” lie
pos mėnesio numeryje poli
tiškoj apžvalgoj, pasakoja, 
kaip lenkai nori užgrobti 
Lietuvą ir kad lietuviai la
bai purtosi nuo vienybes su 
lenkais. Rašoma: “Gaila, 
kad tokie ambitiški pienai 
užsibriežiama ir kad nauja 
respublika nesirūpina pa
lengva stiprėti, ypač kuo
met taip daug vidurinių 
trukdėsiii turi.”

Rugpj. numeryje vėl pei
kiama lenkai už gulimą ant 
Lietuvos. Nurodoma, kad 
lenkai gali netekti neprigul- 
mybės. jei Vokietija ir Ru
sija bus jiems priešingi. O 
tas pavojus padidėja, rašo 
tas laikraštis, tuomi, kad 
pradėjo gulti ant savo kai
mynų lietuvių ir ukrainų ir 
šie tapo jų priešininkai.

KONGRESO BELAU- 
‘ KIANT.

K AT KAM PATIKĖS.

“Draugo” num. 182 pir
moje laidoje tilpo straipsnis 
antgalviu: “Skaityk ir per
sitikrink. kame tikras dar
bas/’ Pasirašo L. S. A. Tų 
straipsnį parašyti gavo į- 
kvėpimą pamatęs “Darb.” 
Lietuviu Prekybos B-vės 
“milijoninį užsakymą.” A- 
pie tai L. S. A. šitaip atsi
liepė:
, Ar jus manote, kad Lietu

voje žmonės, kurių pareiga 
yra tokius užsanvmus duo
ti, neturi nei kiek suprati
mo* Jiems yra gerai žino
ma, kad minėta Bendrovė jo
kiu budu tokių užsakymų 
neatliks, nes nei pinigų, nei 
žmonių, kurie galėtų pagal
voti apie tokio užsakymo iš
pildymų, neturi. Jeigu jau 
yra duoti užsakymai, arba 
bus duodami, tai toms Lie
tuvių Bendrovėms, kurios 
varo darbų rimtai, turi kapi
talo ir žmonių tai atlikti. 
Bet ne tokiems, kurie netiek 
veikia, kiek muilo burbulus 
pučia.
Po to išgiriama Pramo

nės B-vė. “Drauge” tas 
straipsnis tilpo be vyriau
siojo redaktoriaus gerb. 
kun. Bučio žinios. Todėl 
jau antroje laidoje vietoje, 
kur buvo ons garsusis strai
psnis, indėta L. Prekybos 
B-vės pagarsinimas su šito
kia pastaba:

“Per neapsižiūrėjimą pir
mutinėje laidoje 182 nume
rio tilpo straipsnis “Persi
tikrink kame tikras dar
bas, ”kuriaxne bereikalo už
gaunama Lithuanian Sales 
Corporation, už ką “Darbi
ninke” patalpino savo —

Jeigu visokio darbo pa- 
sekmingumas priklauso nuo 
vienybės ir susiklausymo, 
tai Federacija mūsų visuo
menės gyvenime yra būtinai 
reikalinga įstaiga. Iki šiel 
šios organizacijos svarba ne 
visiems aiškiai persistatė; 
gal dėl to, kad buvo ir ki
ti} įstaigų, kurios taip-gi 
skaitėsi mūsų viešo gyveni
mo centrais. Taip, pav., 
Tautos Taryba buvo visų 
mūsų organizacijų viršiau
sia, kuria praktiškai vado
vavosi visos kitos. O todėl 
po jos pirmenybę sunku bu
vo užmatyti Federacijos 
kaipo Centrą vienijantį vi
są mūsų draugijinį gyveni
mą. Mums matosi, nuo šio 
Kongreso Tatuos Tarybos 
vietą turėtų užimti Federa
cija bei jos valdyba. Juk 
šiandien, kada Tėvynė pra
dėjo savo valstybinį gyve
nimą, rodos, būtų keista 
Am. lietuviams turėti įstai
gą. kuri vadintųsi “Tau
tos Taryba”—tarytum Am. 
lietuviai sudarytų visą Lie
tuvių tautą. (Tautos Tary
bos nėra. Yra tik Amerikos 
Lietuvių Taryba. Red.)

Jei taip dalykui būtų lem
ta įvykti, tai Federacijos 
įstaiga įgytų nepaprastą 
svarba; ir tuomet joje turė
tų būti sutveriąs, anot p. 
Uosio, “stiprus sekretori- 
jatas, kuris pataptų viso 
mūsų veikimo ašimi.” Bet 
šis urėdas turėtų būti paves
tas asmeniui bei asmenims 
turintiems tam atsakančias 
kvalifikacijas. Jokiu būdu 
toji pareiga neturėtų būti 
atiduota ant rankų jaunuo
lių, bet vyrų, kuriems ir 
mokslo ir'gyvenimo prityri
mo netrūksta. Visuomenė 
kaž-kodel nuo jaunuolių 
purtosi; o todėl ir Federa
cijos reikalai jų vedami ne 
kaip nepagarėtų, nepaisant 
kad ir smarkių Kongreso 
rezoliucijų. Būtų labai gei
stina, kad Federacijos Se- 
kretorijato pareigos patek
tų visų gerbiamam kun. P. 
Bučiui.

Beto, Federaeijai tikrai 
patapus centraline įstaiga 
minėtoje prasmėje pravar
tu jai būtų turėti savo laik- 
raštį-organą. Juomi galėtų 
pavirsti “Draugas.”

Kun. M. Durys.

I

PENNSYLVANUOS 
SEIMO REIKALE.

būtų Mahanoy City, Pa. 
Nežinia, kas čia norima 
atsiekti tuo seimu. Skelbia
ma kad šaukiamas apsvars
tymui šių klausimų: 1, Lie
tuvos neprigulmybė
Lietuvos atstatymas — 3, Ir 
kitokių dalykų. Reiškia, 
jokio konkretiško klausimo 
neturima, o tik norima sei- 
muoti, kad seimuoti. Mū
sų visuomenė jau pasmerkė 
apetitus prie seimavimo. 
Pavyzdį turime ant tautie
čių Chicaginio Seimo. Ar 
tik ir Mahanojaus Seimas 
nebus to paties pasmerkimo 
vertas kaipo kaikurių nedis
ciplinuotų asmenų išsišoki
mas.

“Darbininkas” No. 88- 
tame rašo: “Kai iš Kopen- 
liageno atėjo žinia, skelbian
ti, jog lenkai perėję Lie
tuvos demarkacijinę liniją, 
tai reikėjo tikėtis, kad tau
tininkai iš visų gerklių su
šuks, kad reikia naują sei
mą šaukti ir” antrą skamba
lą taisyti. Tur būt įsitik- 
rino, kad seimais ir skam
balais neapginsi Lietuvos 
nuo neprietelių.” Pasiro
do, kad tautininkai jau iš
sigydė iš seimavimo kar
ščio; bet, ant nelaimės, ta 
pačia liga užsikrėtė Maha- 
nojaus apylinkė. Sunku į- 
spėti, kokią naują dovaną 
įtaisys Lietuvai Mahano- 
jaus Seimas, bet, kad gar
siai šauks ir ant popieros 
prirašys visokių rezoliucijų, 
tai to galime pilnai tikėties. 
Bet, »kiek tos popieros re
zoliucijos Lietuvai pagelbės, 
tai kitas klausimas. Tas 
Pennsylvanijos Seimo ren
gimo darbas jokios tėvynei 
naudos neatneš, o tik pa
kenks apylinkės draugijoms 
gerai prisiruošti prie 9-tojo 
Kongreso Worcester, Mass. 
Būtų labai geistina, kad 
Mahanojaus seimo rengėjai 
liautųsi su savo nelemta agi
tacija seimuoti, o stvertųsi 
darbų, kaip va: rinkimo 
Lietuvai rūbų, maisto, vai
stų ir tt., kas tikrai galėtų 
atnešti tėvynei naudos.

Tautos Fondo pirm.

Kun. M. Durys.
P. S. Ir kitos vietos or

ganizacijos išreiškia virš- 
minėtą nuomonę Mahano
jaus seimo reikale.

WORCESTER, MASS.
L. Raudonojo Kryžiaus sky

rius surengė prakalbas ir kon
certų, kuris buvo 31 d. Liepos. 
Svetainė buvo papuošta lietu
viškoms ir amerikoniškoms 
vėliavoms. Pirmiausia sudai
nuota Tautiškas Himnas. Po 
deklemacijų buvo prakalba, 
kalbėjo gerb. kun. J. Petraitis 
L. R. Kryžiaus centro pirm. 
Gerb. kalbėtojas savo kalboje 
aiškiai nurodė Lietuvos var
aus ir kaip reikalinga yra da
bar Lietuvai pagelba. Ragino 
jis visus dirbti iš vieno ir gel
bėti savo brolius nuo bado' ir 
vargo. Toliau kalbėjo’ vietinis 
klebonas kun. J. Jakaitis. 
Gerb. kalbėtojas taipgi agita
vo vietos lietuvius ir toliau 
darbuotis dėl savo vargstančių 
brolių. Toliau sekė dainos, ku
rias puikiai sudainavo vietinis 
bažnytinis choras. Paskui bu
vo renkamos aukos , surinkta 
suvirs 5000.00

Virš minėta kuopa, sumanė 
palengvinti drabužių rinkimų, 
nutarė kad vietoj nešti surink
tus drabužius į vienų vietų, 
paskyrė sekančiai:

A. Pauliukonis,, 99 Catler St. 
K. Grigaitis, 32 Haugliton St., 
Česnulevičiuška, 42 Barcley 
St., Bačinskas, 34 Barcley St., 
Kibildis, 544 Millbury St., J. 
Vaitkevičius 201 Millbury St., 
V. Cinkus, 52 Millbury Št.

Nupiešė kelis 
dabartinio vargo 
Mergaitės gimna-

Franci jos politikierius Vi- 
viani, taip uoliai darbavę
sis, kad “užgesinti dan
gaus šviesas,” dabar pasa
kė, kad “jis nebus priešin
gas atnaujinimui senų san 
tikiu tarp popiežiaus ir 
Franci jos valdžios.”

APIE KNYGAS IR 
SKAITYMĄ.

Tame pačiame laike, kada 
visos mūsų draugijos, jų 
kuopos ir skyriai ruošiasi į 
9-tą Kongresą, — kieno tai 
dvasia ėmė kurstyti apylin- 

■rinke” pataip.no savo ap.jvisuomenę šaukti_Sei- 
prsininU pasigirdama mili- kurą vadintu® Visuo-

Yra knygų, kurių never
ta skaityti, nes jos išveda 
iš doros kelio ir kitaip žmo
gui kenkia. Yra knygų, ku
rios užsipelno perskaitymo, 
bet neturi didelės vertės. Y- 
ra knygų, kurios netik už
sipelno perskaitymo, bet ku
rias reikia po keletą sykių 
perskaityti ir rūpestingai 
dėtis į galvą dalykus, nes 
jie reikaligni gyvenime. 
Prie tokių knygų priguli 
“Sveikata.” Kaip kiekvie
nam aišku, čia aiškinama 
sveikatos dalykai, tokie da
lykai, kurie visad reikalin
gi. Todėl niekas nepriva
lo gailėtis pinigų tokiai kny
gai. Ji visiems reikalinga. 
Kaina $2.00 drūtuose apda- 

Gaunama “Darbi-

j bernaičiai ir 96 mergaitės. Jie 
sudarė keturias lietuvių, kle- 
sas: trįs jų buvo mišrios, vaikų 
ir mergaičių drauge: viena gi 
tik bernaičių. Mišriąsias kle- 
sas mokino trįs lietuvės "mergi
nos: Marietta, Alena Bandžiu- 
tė ir Elžbieta Budriutė. Pir
mutinė šalę mokslo gražiai vai
kučius paruošdavo prie Šv. 
Komunijos ir sumanimai ve
džiodavo juos viešuose pasiro
dymuose. Apart mokinimo 
pavyzdingoje mokyklų discip
linoje ir doriškai rimtame vai
kų nustatime ypač pasižymėjo 
Elžbieta Budriutė. Pirmas me
tas mokino, bet reikia pažimėti 
kad išdavė kvotimą mokanti 
vaikus auklėti. Bandžiutė su
lyg savo mėtij dirbo kaip galė
jo mokėjo. Silpniausiai pasi
rodė tai bernaičių mokytojas 
P. Alekna, nuo kurio apart ke- 

mokslo ir išauklėjimo reikale 
vaikai mažai ką gavo; norint 
iš kažin kur atvykęs girėsi 
ištiš buk pakankamai mokslo 
turįs ir daugelyje amatų prity
ręs. Bet gal Dievas palaimins 
musų ateičiai geriau.

Pabaigoje kurso šimet klebo
nas pasižymėjusiems bernai
čiams ir mergaitėms išdalino 
70 dovanų: 62 knygas ir 8 gar
bės ženklus. Prie Šv. Komuni
jos leidžiame kad ir jaunus bi
le galėtinai pasiruošusius. Ši
met priėmė 37 mokiniai.

29 Birželio mus aplankė J. 
A. Vyskupas. Lietuviai pui
kiai pasitiko. Bažnyčią gra- 
žiai išdabino, visos draugijos, 
kurių artistiškai ištaisytomis 
naujai padirbtomis vėlutėmis 
galima tikrai pasigėrėti, išėjo 
toli gatvėje pasitikti ir po vis
kam gražioje tvarkoje palydė
jo. Puikus vargonai ūžė, lie
tuvių benas ištisą buvimo lai
ką gaudė. Pasidirmavojo 82 
asmens.

Dabar laukiame naujij iškil
mių. Mat busią 17 rugpiučio 
lietuvių Šv. Kazimiero Bažny
čioje, vietinėj seminarijoje 
mokiniasiojo ir prie Montreal- 
’io vyskupijos priklausančio 
Jurgio’ Šimkaus primicijos. Jį 
švęntisią 10 rugpiučio. Grei
tam šventinimui iš Rymo gau
ta dispensa, teologiją mokinosi 
du metu. Ačių Dievui jau an
tros musų Bažnytėlėje dar 
naujoje primicijos. Pirmas at
laikė, Dieve padėk jam Kun. 
Julius Čaplikas.

Kvotimas prieš visą miestą 
iš savo bažnytinio turto lietu
viai su pagirimo ženklu šimet 
išdavė devintinių procesijoje. 
Daug gatvių apsukome, dauge
lis mus ir matė. Prancūzų se
nos parapijos pripažino mums 
pirmininkystę. Dešimts drau
gijų, tankiausiai su naujais 
parėdais, rimtai pavizdinga 
tvarka, kiekviena šauniau iš
taisyta vėliava, naujai akį ve
ria. Čia choras šaukia, čia be
nas gaudžia: nežinia nei kur 
akį kelti nei kur ausį kreipti. 
Ačių Diak. Kavaliauskui ir J. 
Lipui, kad atėjo musų apei
goms paasistuoti. Graži garbė 
Dievui, bet džiaugėmės, kad 
tai ir per musų lietuvių tautą.

Korespondentas.

BROOKLYN, N. Y.
Karalienė Aniolų parapijoje 

2 d. rugpj. buvo atlaidai. 
Kunigų iš apielinkės buvo ke
letas, bet iš apielinkių parapi
jų nemačiau nė vieno. Žmo
nėms tas keistai išrodo.

Dabartinis momentas yra la
bai svarbus ir reikalingas nuo 
musų gerb. dvasiškijos bei 
katalikų (krikš. — dem). di- 

.Aižiausios vienybės. Juk ne
laimingi liberalai, šmeižia mus 
be paliavos.

Po prakalbų, vakare nuva
žiavome sū draugu ant Jurgi- 
nės pikniko į Washington Par
kų. Kaipo ta dr-ja susideda iš 
3-jų pakraipų žmonių kaip tai: 
katalikų nesusipratusių, cicili
kų ir “tautiečių” — laisvama
nių, taip jų tas piknikas buvo 

(“įvairus” ir per dem girtas.

♦

šaukiami ton milžiniškon tal
kon.

Rengimo Komisija.

PHILADELPHIA, PA. 
(Port Richmond).

S kančioje nedėlioję, rug
piučio 17 d., tuoj po sumai, bus 
Šv. Jurgio parapijos choro 
“Rūta mėnesinis susirinkimas.

A'i si nariai ir narės malonė
kite atsilankyti. Išgirsti nau
jų dalykų.

Patartina vietiniai jaunuo
menei, kurie dar nepriklauso
te prie “Rūtos” choro, dabar 
prisirašyti, nes nepoilgo, kaip 
girdėjau nuo choro mokytojo ; 

il . \ ~ :
kintis su nauja po vasaro. 
energija ir pasišventimu.

Naujas raštininkas.

p. P. Grajausko pradesime mo-|Tai geda lietuviams!

LYNN, MASS.
Rugpj. 3 d., š. m. buvo vai

kų koncertas.
Programe buvo įvairių pa- 

marginimų dainų, muzikaliij 
šmotelių ir keletas buvo 
tatyta gražių veikalėlių.

Koncerto pertraukoj 
miausia kalbėjo gerb.

pir- 
kun. 

Juškaitis, jo kalba žmonėms 
labai patiko.

Taipgi kalbėjo klierikas V. 
Damašas apie mokslų. Iš jo 
kalbos nemažai pamokos buvo 
mums. Ragino vaikus leisti 
mokytis į augštesnes mokyk
las.

Koncerto vedėjas buvo p. J. 
Rakaitis, kuris puikiai vaike
lius išmokina dainuoti.

Iš visų atžvilgių dar pirmas 
toks vakaras pas mus buvo. 
Labiausia, kad ir musų neku
rie priešai negalėjo atsigėrėti. 
Už tai garbė priguli mokyto
jams ir jų mokiniams.

Greitu laiku vėl turėsime ge
rų proga pamatyti graži} pro
gramų, nes girdžiame p. J. Ra
kaitis rengia koncertų, kuris 
žada atsibūti greitu laiku.

Pas mus dabar viskas virto 
kitaip. Kur tik eik, ten jau 
vaikeliai kalba lietuviškai ir 
mums yra malonu.

Ačiū už tai kun. 
čiui ir mokytojams 
tarnavimų.

HARRISON

žmonių

LAWRENCE, MASS.

Tėvynės meilės kibirkštis 
Lawrencio lietuvių katalikų 
tarpe gyva ir galinga. Ji to
kia pasirodė per puikias gerb. 
kun. J. Petraičio prakalbas 4 
d.rugp.

Gerb. kun. J. Petraitis gra
žiai, vaizdingai ir jautriai kal
bėjo į susirinkusius apie neati
dėliotiną šelpimą Raudonojo 
Kryžiaus Lietuvoje — kuriam 
tikslui ir tveriasi T. F. ir or
ganizacija, 
vaizdelius 
Lietuvoje,
zistės bėga nuo jos atlankan
čių svečių iš priežasties gėdiji- 
mosi savo ubagiškų aprėdalų, 
sakė gerbiamas organizacijos 
vedėjas Pasakė atsitikimą, 
kad Amerikonės atlankė mer- 
dėjaučią motiną su mirštan
čiais vaikeliais ir norėjo duot 
vaikeliams saldainių, bet mo
tina mandagiai geradarėms 
padėkavojusi, prašė jų neduoti" 
to laikinio maisto, išvadžiuo- 
dama, kad tas tik sukiršins 
vaikelių apetitą, suvirgdins 
juos ir dar labiau draskis moti
nos širdį. Tai gerai sako mo
tina, tegul miršta mano balan
dėliai dabar.

Prakalbose buvo
apie tris šimtus, visi gėrėjosi 
prakalbomis. Daug prisirašė. 
Daugelis aukavo,Paulina Kup
rytė aukavo $5.00, po $25.00 
davė Vincentas Kazėnas irAn- 
tanas Tikoraitis. Dominikas 
Antanavičius kareivis aukavo 
$10.00, po $5.00 davė Apolioni- 
ja Šimoniutė, Antanas Kauce- 
vičius, Adomas Adžikauskas, 
Antanina Urbonaitė, po $2.00 
apkavo Petras Ješkeliavičius 
ir J. A. Norkūnas, kiti aukavo 
po dolerį ir mažiau. Viso aukų 
prakilniose prakalbose surink
ta $169. 00.

Prie gerb. kun. Petraičio bu
vo svečių gerb. kunigai K. Ur
bonavičius irdKučasjturie taip
gi buvo kamėtojais. k

Reporteris.

Vietinis L. R. Kryžiaus šel
pimo organizacijos skyrius tu
rėjo savo susirinkimų 5d. rugp. 
ir nutarė padaryti nuodugnių 
drapanų rinkliavų po Lavren- 
ce. nutarė oficialiai kviesti ir 
vietinius oficialius tautininkus 
t y. juos kaipo partiją. Ne- 
partijinius žmones tai kviesti 
viešai visus. Buvo kilęs klau
simas apie kvietimą tan lab
darybės darban vietinius socia
listus, bet paaiškėjus, kad jie 
jau buvo kviečiami musų ke
liolikos kartų, niekur neprisi
dėjo, nutarė šį syki socialistų 
kaipo partijos nekliudyti.

P. Juškai- 
už jų pa-

Sa—kas.

Ant rytojaus apie 4:30 po lių fotografijose parodavynių 
pietį} su pora draugų nuvyko
me į Forest Parkų, kur buvo 
rengtas išvažiavimas L. R. K. 
A. 134 kp. ir Blaivininkų. Čia 
jau jokio “beero” nė vienos 
bačkutė nesirado vientik sode, 
vaisiai ir šiaip skanus užkan
džiai. Tai miela žiūrėti. Kal
bėjo p. Tumasonis apie L. R. 
Kryž. , p. L Šimutis apie S. L. 
R. K. A. reikalus, keletas vai
kučių padeklemavo eiles ir po 
tam sekė lenktynės, bei kitoki 
žaislai.

Tokie blaivus išvažiavimai, 
tai pakelia lietuvių vardų.

Matušia Mykolas.

KEARNEY, 
N. J.

L. R. K. rėmėjai turi labai 
dideles pasekmes drabužių ir 
maisto rinkime.

Aibės drapanų surinkta ir 
čeverykų į 3 dienas.

Veik visos kaip naujos, ne- 
kurios šeimynos virš $60 ver
tės aukavo. Taipgi ir pinigais 
davė. Gauta kenuose maisto

Daugiausia aukavo patįs 
lietuviai — žydai, amerikonai 
irgi neatsisakė. Taipgi ir ki
tos tautos, išskiriant “ponus”, 
kurie pyko žiūrėdami, kaip 
lietuviai vežvmais vežė dova
nas dėl Lietuvos. Vietos ame
rikonų laikraščiai labai tų da
lykų tėmija. Reporteriai net 
■į stubas rengėjij atsilanko ir 
klausia kaip sekasi. Ištyrę 
paduoda spaudon. Jeigu visos 
kolionijos tiek surinktų viso 
ko, tai tikras esu, kad pusė 
Lietuvos pavargėlių apdeng
tų. Dar turiu priminti dėl 
vietinių, kad duosniausias lie
tuvių kampelis yra apie dirb
tuvę.

DETROIT, MICH.
Gražu, malonu pranešti vi

suomenei apie šio miesto lietu
vių gyvenimų. Nesenai čion 
apsistojau gyventi, ale jau 
daug patyriau malonių įspūd
žių. Detrojiečiai lietuviai Šv. 
Jurgio parapija turi puikių 
murinę Bažnyčią.

Jaunimas puikiai gyvuoja, 
kaip ve L. Vyčių 79 kuop., tai 
ka ir besakyti — dirba iš vi- 
visos galės. Susirinkimus lai
ko kožnų savaitę. Jų susirin
kimuose malonų lankytis. Ro
dos, kad broliai ir seserys. O 
tas man labai smagu, kad viso
kių žaidimėlių prasimano. Po 
susirinkimų dažnai aguonėlės 
ir tt. pažaidžia. Tokie suma
nymai daug priduoda energi
jos prie jų lankytis.

Bažnytinis choras, 
gabaus varg. p. A. 
puikiai išlavintas, 
tenka išgirsti naujų 
ir smagių dainelių.

Kalakutas.

vedamas 
Aleksio, 
Tankiai 

giesmelių

BRIDGEPORT, CONN. .
Jau šmotas laiko suėjo kaip 

apleidžiau šį mięstą, bet kaip 
priprasta buvo vieta, tai visgi 
rūpėjo išgirsti ko naujo iš ka
talikiškų draugijų bei kuopų 
judėjimo. Kasžin kodėl taip 
retai- terašinėjo į “Darbinin 
ką”. Tik išgirdau apie strei
ką. Turbut ir korespondentai 
sustraikavo.

Liepos 27 d. plačiai buvo iš
garsinta didelis piknikas, kurį 
parengė naujos armijos Cho
ras, vedamas J. Šaučiuno. Ma
niau, kad ten bus milžiniška 
iškilmė, ypač dainų, nugi štai 
kas atsitiko, kaip uždainavo, 
tai rodos kokis griausmas nu
trenkė. Klausiau ir negalėjau 
išprasti ar jie ten dainuoja ar 
taip žiopsi, po to viso triukšmo 
J. Šaučiunas perstatė kalbėto
ją Joną Valinčių. Tasai kad 
užriko, kaip Lietuvoje ant jor- 
marko Čigonas: “Še, vyrai, 
moteris, visi kuopon, visi lietu- 

“Darbininko” Korė.’- viai susirinkite ketvergo vaka- 
pondentas. re» d. Liepos, ant Lenkų So- 

kolų salės”. Ten bus iškilmin- 
-------------- ’gas apvaikščiojimas ir įvigdi- 

HARRISON N J inimas Šaučiuno, Juodžio Kovo- 
liausko i bambi zu kirkužę”...

Rugpj. 3 d. buvo L. Vyčių Arkiriejus.
New Yorko ir New Jersey ap
skričio suvažiavimas. Delega-I 
tų buvo apie 30. Taipgi sve
čių daug buvo.

Sesijos prasidėjo 3-čią vai.! 
po pietų ir tęsėsi iki 8:30 vai. j 
vakare. Labai rimtai buvo I 
apkalbama dalykai ir rimtai). x. , . . , -

■susirinkimas ėjo. r’J. viet,aep atstovybės Montre-
Nebuvo nė vieno delegato, (a 10 J^honas ^un- YySniaus- 

kad nebūtų turėję ką nors gra- - 08 “~10\ randasi po jo
žaus apie savo organizaciją Prižiūra. . Lygiai artimą kon- 

Į pasakyti. Susirinkimo vedė-1 tro*ę. an_* P? laiko ir apšvietos 
ju buvo apskričio pirm. J Mi- I P1*0vincijos atstovai. Nes jos 

’liauskas. randasi katalikų mokyklų

MONTREAL, CANADA.
Jau antri metai kaip gyvuo

ja regulerės lietuvių vaikams 
klesos. Čia du metai atgal jas 
išrūpino nuo katalikų mokyk-

Nes jos

FITCHBURG, MASS.
Liepos 24, 25, 27 musų lais

vamaniai surengė prakalbas. 
Kalbėtojų pasikvietė Mackų, 
kuris nemažai paleido melų. 
Bet buvo gera jam kalbėti, kad 
nedaug tebuvo žmonių, nes ka
talikai žinojo jo prakalbas iš 
anksto ir visai neatsilankė.

Viską žinąs.

Salė, kurioj pasirašyta 
taikos sutartys turi 306 vei
drodžius. Todėl ji ir va
dinasi veidrodžių salė. Tai
ka pasirašyta birželio 28, 
1919, o 1871 m. toje salėje 
Vokietijos kaizeris Vilius 1 
buvo paskelbtas Vokietijos 
imperatorium.

Kolumbo Vyčių turtai iš
neša $8.500.000.

Per pereitus akademiš- 
įs metus kAalikų univer- 
tetas WasBngtone auk v.

pataip.no


DARBININKAS s

UBAGŲ BALIUS 
BEI

ELG ET y PUOTA. I

* " (Tąsa)

•JULIUS. Taip taip, anie to mokina. Bet 
manau, kad jūs išalkę, tai-gi im
kite iš krepšių ką kas turite ir 
pradėkime pietauti. Jūs dvi bo- 
belkos sėskite prie savo diedų — 
prie Kuprio Kuprienė, o prie Šlei- 
vio Šleivienė. Paimkite eidamos 
ir savo krepšius.

(Bobos mainosi vietomis. Die
dai padeda ant šono savo krepšius, 
paskui iš anų išima po šmotą duo
nos ir mėsos, deda ant krepšių.) 

JULIUS. Na gerai! Jūs valgykite, o Ku
prys toliau papasakos. Bet aš ma
tote, nieko neatsinešiau ant šito 
baliaus, tai-gi man kaipo direkto
riui išpultų, kad jūs biskį pada
bintą, išrinktesnį duotumėte šmo
telį. Gal ano Gagono iš Puodiš- 
kio parūpintumėte man ?

IV-TOS POROS DIEDAI. Gerai ponuli, 
gerai!. Maniau kad Gagonas liks 
mums visiems užsigarduoti, bet 
ką-gi daryti, juk direktorius, tai 
ne prastas ubagas. Anam reikia 
biskį padabinti. Galų gale dire
ktorius ne vilkas, ar ne šuva, viso 
neprarys, tai da ir mums liks. 
(Išėmęs paduoda šmptelį. panašų 
į kaktą žąsies. Galima paduot il
gą sulenktą šmotą dešros.)

JULIUS. Ačiū tamistai. Žąsis mėgsta 
vandenėlį, gal kas turite ano nors 
bonkutę.

VISI. Turime turime, kur-gi neturėsime. 
(Visi kiša rankas užančiuosna ir 
ištraukia po bonką — vyrai ir bo
bos.)

JULIUS. Gerai vaikeliai. Bus čion ne 
tik pietūs, bet tikras ubagiškas ba
lius.

(Kuprys atsistojęs paduoda 
paduoda Juliui bonką. Julius dė
kingai priima, bet bonka per treč
dalį nepilna.)

JULIUS. Ačiū tamistai. Tyras vandenė
lis. Man vidurius leidžia, tai gy
dytojas ma patarė gert aną su rau
donais lašais. (Čion išima iš užan
čio savo bonkutę ir atkimšęs abu 
buteliu, pila iš savo bonkutės visus 
lašus į ubagų duotąją. Paskui vis
ką gerai sudrumsčia ir sako):

JULIUS. Aš silpnutis, tai-gi tik su gy
duolėmis galiu gerti.

VISI. Taip, taip! Tamista direktoriau 
silpnutis...

JULIU S. Už sveikatą visų draugi}! (Sa
vo bonkutę kemša į kešenių, o vie
toj anos ima dešrą kurią turėjo 
prie didelio butelio ir pakėlęs aną 
sako) : Už sveikatą visų!

VISI. Už sveikatą pono direktoriaus. 
(Visi pirm atkimšę, geria gana il
gai.)

JULIUS. Ačiū, ačiū. Dabar užkaskite. 
(Visi imasi už duonos ir mė

sos, butelius greta krepšių statyda
mi.)

JULIUS. Na tai tegu dabar ponas Kuprys 
bevalgydamas papasakoja toliau 
apie anuos raudonkaklius eicilikus 
ką girdėjo.

KUPRYS. Ponuli, kad nedrįstu! 
JULIUS. Nebedrįsti! Na tai patrauk da 

iš butelio ant drąsos.
(Diedas nudžiugęs šypsodama

sis griebia už butelio nuo bobos, 
kelia ją lygiai su galva, žiūri 
ir džiaugsmingai pakratęs aną, ge
ria gana daug.)

KUPRYS. Išgėriau jau beveik pusę. Da
bar manau užteks drąsos. (Pasi
purto ir bonką bobai atiduoda.) 
Bet jau aš ir pamiršau ant ko aš 
pabaigiau.

PIDMOS POROS DIEDAS. Na gi pasa
kojai kad žmogus tai galvijas, kad 
gali viską daryti kaip kad galvi
jas kad daro. Kad nereikia bijot 
nei kunigo nei Dievo, tik žandaro 
ir žiemsargio.

(Visi valgo. Julius vaikščio
damas ir-gi valgo ir geria.)

KUPRYS. Aha! Atmenu dabar. Tai-gi, 
l kada anas tą pasakojo, tai paiS-

mijau, kad aniems jauniems tur
būt patiko ta kalba, nes godžiai 
šypsojosi. O man, tai net šiurpu
liai perėjo. Toliau kitas iš anų 
dviejų kalbėjo, kad Amerike visi 
cicilikai taip daro, gyvena visi 
liuosai. Į bažnyčią nevaikščioja, 
prie išpažinties neina, kunigus ir 
bažnyčią keikia, nes bažnyčia ir 
kunigas aniems priešinasi. Kada 
ans taip kalbėjo, tai viens vaiki
nas, iš tų ką klausė, paklausė anų 
Amerikos cicilikų iš kur anie tur 
tokį mokslą, kas aną išrado? Tai 
anie iš pradžių gėdijosi to pasaky
ti ir prisipažinti stačiai ir pradėjo 
aiškint, kad visoki Amerikos ci
cilikų laikraščiai tą mokina. Kad 
leidėjai tų laikraščių tą prakalbo
se garsina ir raštuose, o jei tą 
mokina, tai ir patys savo pavyz
džiu remia aną mokslą, — gyve
na pagal tiesas ne Dievo, tik gam
tos. Tada vienas vėl atsiliepė iš 
klausančių: “Bet kuris pirmas tą 
mokslą pramanė?” Tada jau ne
gal ėdams išsprust amerikonas cici- 
likas sako: Nugi aną pramanė 
Darvinas, jo pasekėjai ir žydas 
Marksas apie cicilikizmą.

JULIUS. Tai jau mat ir kvaili tie cicili
kai. Dievui anie netiki, tik Mark
sui, kuris jau senai senai kojomis 
pakratė ir užvertė kanopas.

(Visi juokiasi.)
V-TOS POROS DIEDAS. Tai mat taip 

ir einasi ant svieto. Nebijo šuva 
žmogaus balso, tai tur bijoti uba
go lazdos ar ubago botago.

(Visi juokiasi.)
JULIUKAS. Kaip-gi jums patinka tas 

mokslas? Pasakyk tu drauge. (Ro
do į vien iš ubagų.)

PIRMAS. Gyvent cicilikiškai, tai būt gal 
ir nebloga, bet...

JULIUS. Bet... ką?
PIRMAS. Bet... mirt cicilikiškai nenorė

čiau !
JULIUS. Delko? 
PIRMAS. Dėlto, kad baugu! 
JULIUS (nurodydamas ant kito).

jūs apie tai manote?
Aš jau nebnorėčiau pripažinti 
savo bobutę beždžionę. 
Delko ?
Viena, kad bedūšis sutvėrimas, 

kurs stimpa kaip galvijas, o antra,
kad beždžionė, tai beprotis ir be
gėdis sutvėrimas, kurį dideli ponai 
dėl juokų namuose laiko.

JULIUS (klausia trečio). O jūs ką apie 
tą mokslą manote?

TREČIAS. O aš manau kad tas mokslas 
yra kvailas.

JULIUS. Iš kokios priežasties aną vadina
te kvailu?

TREČIAS. Aš tą mokslą vadinu kvailu dėl
to, nes pilną protą turintis žmo
gus į aną negali intikėti.

JULIUS. Delko-gi pilno proto žmogus ne
gali intikėti?

TREČIAS. Dėlto pilno proto žmogus ne
gali į tą mokslą intikėti, nes tada 
išpultų, kad višta galėtų perėti ka
čiukus, katė galėtų gimdyti viš
čiukus, meška galėtų gimdyti ver
šius, o karvė meškučius. O-gi taip 
matom jog neatsitinka. Atsitinka 
tik taip, kad kokios veislės tėvas ir 
motina, tokios ir jų vaikai.

JULIUS (klausia ketvirto). O jūs drau
gai ką manote apie teoriją, kurios 
laikosi cicilikai ?

KETVIRTAS. O aš manau apie tą teo
riją taip: Jeigu anie nor turėt už 
motiną beždžionę, lai sau turi, bet 
aš į aną netikiu ir daug gražiau 
ir teisingiau išrodytų, kad anie 
garsintų svietui, jog anie paeina 
nuo asilo. f*

(Visi juokiasi.)
JULIUS (kreipiasi prie 5-to). O jūs ką 

manote.
PENKTAS. O aš manau jeigu tas moks

las būtų teisingas, tai ir dabar bež
džionės eicilikus perėtų, o vienok 
gema anie kaip ir visi žmonės.

JULIU (kreipiasi prie I-mo). O jūs kokia 
nuomonė. Gal ką naujo sugalvo
jote?

PIRMAS. O mano nuomonė yra ta, jog 
tas mokslas yra kvailas dėlto, kad 
jei taip būtų, kad beždžionė galė
tų pavirst į žmogų, tai jau per 

(Dar ne galas)

L. D. S. REIKALAI.
Nutarta, kad abministrato- 

rius seimui prirengtų sanma- 
tos kiek reiktų daryt iškaščių 
norint pradėt ‘ ‘ Darbininką ’ ’ 
leist dienraščių, kad delegatai 
geriaus galėti} tame klausime 
orijentuotis.

Nutarta kad ant toliau lai
kyti L. D. S. centre vietoje 
dviejų (Protokolų ir Finansų) 
raštininkų, tiktai vieną, kurs 
turėtų būt ir centro raštininku 
ir administratoriumi “Darbi
ninko”, o jeigu vienas neapsi
dirbs, tai samdyti jam pagel- 
bininką.

Nutarta, kad apie tuos daly
kus p. A. F. Kneižis L. D. S. 
nariams plačiai paaiškintų per 
“Darbininką” pirm seimo. 
Nutarta, visos atskaitos pra
dėt talpyt 
ateinančiu 
pradedant.

Nutarta,

( Apgarsinimas)

AR SUŠYLI IR AR JAUTIES SUNKIU?

ANTRAS, 
už 

JULIUS. 
ANTRAS.

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS PROTOKOLAS.

Rugpj. 7 d. 1919 m., 4 vai. po 
pietų įvyko L. D. S. centro val
dybos posėdis “Darbininko” 
Redakcijos kambariuose. Da
lyvavo posėdyje šie valdybos 
nariai: F. Virakas, A. F. Knei
žis, A Zeleckas, p. Gudas, M. 
Žioba, kun. Pr. Juškaitis ir 
kun. K. Urbonavičius.

Posėdį atidarė ir vedė pir
mininkas Virakas.

Pirmiausia perskaityta 
“Darbininko” biznio atskai
tos ir L. D. S. centro atskaitos, 
iš kurių paaiškėjo, kad ‘Dar
bininko” biznis stovi gerai, 
kad dikčiai skolų šiais metais 
išmokėta, daug naujų daly
kų pagerinta, Įtaisyta ir net 
viena naujausio modelio sta
toma mašina nupirkta, ir ne
žiūrint tų visų gana stambių 
išleidi} gyvais pinigais keletas 
šimtų kasoje randasi.

Knygos ir bilos perveizėta 
kun. Juškaičio, kun. Urbona
vičiaus, Venio, p. Damašo ir p. 
Bakšio, ką jie savo parašais 
ant perveizėtų knygų paliudi
ja.

Kun. Juškaitis paaiškina, 
kad visos knygos ir visos bilos 
yra kogeriausioje tvarkoje, ir 
su atskaitomis sutinka.

Svarstyta viduriniai spaus
tuvės reikalai, 
vedei pakelti algą 2 doleriai 
sanvaitėje.

Iš narių stovio paaiškėjo,, 
kad visos kuopos pernai buvu
sios tebegyvuoja ir yra ketu
riolika naujai susitvėrusių.

Nariai gerai stovi, tik yra 
kaipkurių užsivilkusių mokeš- 
čių, bet apie jų suspendavimą 
nemanoma dėl to, kad daugu
ma dabar jau pradeda atsily
ginti užvilktas mokestis.

Vienu žodžiu sakant ir 
nansinis ir narių skaičiumi 
D. S. stovis yra g^ras.

Nutarta, kad paprastai į
D. S. seimą L. D. S. centro val- 
dvbos visi nariai turi delegato 
teises ir balsą taip ir šįmet. O 
iškaščius atlyginti tiktai trims 
Virokui, Kneižiui ir Gudui. 
Liekasi įgalioti L. D. S. centrą 
atstovauti šie delegatai: F. 
Virokas, A. F. Kneižis, A. Za
leckas, P. Gudas, kun. K. Ur
bonavičius, kun. P. 
ir kun. F. Kemėšis, 
p. M. Žioba, Bakšys 
Jakaitis.

Svarstant seimui 
išrasta, kad “ 
leisti tris kart sanvaitėje tik 
subatinį numerį padidinti liki 
8 puslapių.

Kad nariams palikti tą pat 
mokestį, o prenumeratoriams 
pakelti prenumeratą liki $3.50 
į metus.

Nutarta “Darbininkas” da
ryt dienraščiu tik tai tuomet, 
kuomet “Darbininko” biznio 
kasoje bus atliekamų pinigų 
mažiausia bent $15,000.
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“Darbininke” su 
utaminko num.

Nutarta, kad liki seimo vi
sų atskyri} L. D. S. fondų pini
gai būtų pilnai nuo “Darbinin
ko” biznio kasos atskirti taip 
kaip kad knygose ir atskaitose 
yra vedama. ,

Nutarta F. Viroką įgalioti 
visuose Worcesterio seimuose 
ir seimų iškilmėse būti 
bininko reporteriu ir 
pondentu.

Nutarta, kad L. D. S. 
raštininkui už raštinės vedimą

“Dar- 
kores-

centro

Nptarta knvg-ibūtlJ alg0 mokama iš L- n- S-
centro kasos.

Tuomi mitingas ir užbaigta 
7 vai. vak.

F. Virakas.

fi- 
L.

L.

Juškaitis 
Taip pat 
ir kun.

v •įnešimus, 
Darbininką”

PAIMK PORĄ BALTAI RAUDONŲ 
ŠALTMĖTĖS SALDAINIŲ

t 

ir jos tau miegant prašalins galvos skaudėjimą, sutvar
kys kepenis, dizinfektuos vidurius ir atnaujins kraują. 
Ant rytojaus pasisakysi savo draugams, kaip jautiesi ir 
kaip Partola tave pagydė.

Viena dėžutė Partolos kainuoja $1.00; 6 dėžutės — 
$5.00 pas Pirmos Klesos PARTOS PHARMACY, 160 
2-nd Avė. Dept L. 2. New Y ork. (139)

“Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS 

DEKLEMATORIUS.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekle- 

macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
kekvienam artistui ir artistei.

. Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 
Kaina vienos knygelės 30 centų.
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.

Rašyk tuojaus:
“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

(Apgars inimas)

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS KAMPELIS.

HARRISON — KEARNEY, 
N. J.

L. D. S. 15 kp. yra įsteigus 
informacijų biuro skyrių. Tad- 
gi L. D. S. naria norėdami su
sižinoti apie šios kolionijos 
darbus ir gyvenimą, galite 
kreiptis su užklausimais pas 
K. K. Mečionj, 9 Maple St., 
Kearney, N. J. ir V. Še veika, 
144 Tappon St., Kearney, N. J.

Kp. Raštininkas.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS

Gerb. kun. A. Vilimas iš 
Paryžiaus atsiuntė tris laiš
kus, kuriuos prašo daduoti 
adresantams Amerike. Yra 
šiems:

.1. — Andriejui Lebedni- 
kui, gyvenusiam Loveli, 
Mass.

2. — A. Andraičiui, gyve
nusiam Brooklyne.

3. — Mikolui Zavackiui 
arba Agotai Zavackienei, 
gyvena Niorke (turbūt New 
Yorke).

Lai šie atsišaukia ir at
siunčia 3c. stampę persiun
timui.

Didžiausias Lietuvių

IŠVAŽIAVIMASj
Rugpiučio 15 d., 1919. 

LAKE SIDE, PA.
Vieta su mišku ir ežeru puiki! Diena labai tin

kama! Dienos programa parengta nepaprastai įvai
ri ir turininga.

— Atvyk į “Lietuvių Dieną” — pasigerėk gam
ta, pakvėpuok tyru oru, pasimatyk su žmonėmis, 
pasiklausyk geriausių chorų dainų, koncerto, pra
kalbų, matyk visą programo išpildymą.

— Ir tai viskas bus tiktai LAKE SIDE.
Valgių ir gėrymų lietuviškai pagamintų gausi 

ir-gi čionai, tik reikalauk jų lietuvių būdelėse 
LAKE SIDE.

Tik nepamiršk kad tiktai iš LAKE SIDE par
ko pelnas eis Lietuvos naudai.

Važiuokite visi į Lake Side ir prisikalbinkite sa
vo gimines ir kaimynus. — Kaip-gi tai atrodytų di
džiausiame Lietuvių metiniame išvažiavime tupėti 
namieje.

Visi į “Lietuvių Dieną” Lake Side — Rugpjū
čio 15-tą dieną.

ĮŽANGA TIKTAI 10 CENTŲ Į PARKĄ. 
Kviečia 5-OS L. D. KOMITETAS.
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LIETUVOS ATSTATY
MO BENDROVĖ 

jau įsteigė
EXPORTO IR IMPOR

TO SKYRIŲ 
ir tuoj pradės 

SIŲSTI TAVORUS Į 
LIETUVĄ.

Lietuvoje bus įsteigtas 
exporto ir importo skyrius 
prie portą Klaipėdoje ir 
Liepojoje.

Į Lietuvą siunčiamas va
žiuoti exporto ir importo 
reikalais V. K. Račkauskas.

I

•Milijoniniai užsakymai iš 
Lietuvos jau pasiekė Ame
riką.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė išpildys Užsakymus 
dėl Lietuvos.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė atliko dideliausį dar
bą dėl Lietuvos. Štai ką 
rašo “Lietuva” (iš Kauno) 
apie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės darbus:—

“Iš pradžios platesnį 
darbą trukdė užsienių va
liutos stoka (stoka pinigų 
iš užsienio) kas dabar li
ko jau prašalinta, nes 
Lietuvos Atstatymo Ben- 

„ drovė Amerikoje nupirko 
Banko akcijų už 1 milijo
ną auksinų ir dar apsiėmė 
išparduoti ui 2 milijonu 
Auksiną Amerikos Lietu
vių tarpe. Gautoji užsie
nio valiuta palengvins 
Bankai užsienių operaci
jas: atlikti išmokėjimus, 
prekių supirkimus ir tt.”

Paremkime Lietuvos val
stybę dar daugiau. Pirkite 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovės šėrus, kad būtų gali
ma tuoj išmokėti kiti du mi
lijonai auksinų Lietuvos 
valdžiai.

Dabar laikas remti Lie
tuvos valstybę, dabar lai
kas ją statyti.

Broliai ir sesers stokite 
visi kaip vienas darban dėl 
Lietuvos Laisvės. ,

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė pirmoji pagelbėjo 
Lietuvos valdžiai, pirmoji 
atstatymo darbą pradėjus 
turės visur pirmenybę.

Ši savaitę išsiunčiame vi
siems di ridentus už pirmą 
pusmetį. Gaus visi, kurie 
užsimokėjo pilnai savo šė
rus ligi 1 sausio 1919 m. 
Gruodyje vėla išmokėsime 
dividendus.

Amatninkai ir krautuvių 
vedėjai ir darbininkai, pri
tyrę biznyje registruokitės 
prie Lietuvos A t statymo 
Bendrovės, nes tie, ką bus 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovei pridavę savo adresus 
ir nurodys kokius moka a- 
matus, tie visi galės neužil
go važiuoti į Lietuvą tiesiog 
prie darbų.

Lietuvoje tuoj reikalingi:
Amatninkai įvairūs: dai- 

lvdės, namų statytojai, kal
viai. gelžkelių visų rūšių 
darbininkai, pramonininkai 
ir prityrusių vedėjų koope
racijoms, valsčių raštinėms, 
mokytojų ir t. p.

Tie kurie pirmi užsiregis-i 
truos, tie bus pirmi ir Lie
tuvon pašaukti.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės nariams pirmenybė.

Stokite visi į Lietuvos At
statymo Bendrovę ir tuoj 
pagelbėkite:

1) Tuoj išmokėti du mi
lijonu markių į Lietuvoje 
Valstybės Banką, kad tuom 
pataisius piniginius reika
lus Lietuvoje.

2) Sukeikime tuoj kapita
lo įsteigimui Lietuvoje: a) 
ūkio padargų fabriko ir ki
tų reikalingi} išdirbvsčių.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės šėras $10.00, bet vie
nam parduodama nemažiau, 
kaip 5 šėrai. Už pinigus iš
mokama nemažiau 4 nuo
šimčiai dividendo, šėrai au
ga-

Klauskite informacijų 
šiuo adresu:

\ -----------------------------

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ,
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION 

FIFTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.
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4 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
JAU REGISTRUOJA 

LAIŠKUS Į LIETUVĄ.

Pereitą subatą iš paštos 
“Darbininkui” pranešta, 
jog į Lietuvą siunčiant laiš
kus galima registruoti. Tik 
į laiškus nevalia dėti pinigų, 
tai būtų prieš įstatymus.

RUSIJOS BUBtlAir-
Pas mane galima gputi netikrų po

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

Kas nori tokių pinigų klauskit per 
laiškų įliedami krasos ženklelį. Ad
resuokite :

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

ŠVENTO JONO EVANGELISTO
PAAALPINĖS DRAUGIJOS

VALDYBA.

80. BOSTON, MASS.
PIRM. — Motiejus Žiobs, 

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

A

GAVOME LIETUVOS 
KONSTITUCIJĄ.

Iš Paryžiaus gavome Lie
tuvos valstybės laikiną kon
stituciją. Indėsime sekan- 
tin numerin.

GAVO LAIŠKĄ IŠ 
LIETUVOS.

Pranas Gudas gavo laiš
ką nuo brolio kun. Dzido
riaus iš Josvainių, Kauno 
gub. -Rašytas gegužio 16, 
1919. Be kito ko rašo:

“Esame sveiki, tai yra 
mama, sesers Agnieška, 
Pranciška Mockienė ir Pet
ronėlė. Juozas jau sugrįžo 
iš Vokietijos karės nelais
vės. Antanas turbūt bus 
žuvęs. Jo žmona be vaikų. 
Visą karės laiką praleidome 
pusėtinai, be didelių nuos
tolių materialių ir moralių 
kankinių.”

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEKI
Sutaisau receptus su di- j > 

džiausią atida, nežiūrint, ; ; 
ar tie receptai Lietuvos ar ; [ 
Amerikos daktarų. Tai S 
vienatinė lietuviška'aptie- g 
ka Bostone ir Massachu- z 
setts valstijoj. Gyduolių ga- Į [ 
lit gaut, kokios tik pašau- | [ 
lyj yra vartojamos. Galit j [ 
reikalaut per laiškus, o aš Į ! 
prisiųsiu per expresą. | !

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas ! ! 
226 Broadway, kamp. C St, i 1 
SOUTH BOSTON, MASS. i ! 
ei. S. Boston 21014 ir 21013! !

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

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

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

FIN. RAST. — Mar. Brikaite,
47 Vale St., So. Boston, Mass.

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 Winfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 17 d. 
Rugpjūčio 3:30 vai. po piet.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbiniu- 
ką” pridedami ir dolerinę 
Garsintos “Darbininke” apsi
moka.

Už rieną sykį.............. 50c.
’■ tris sykius............ Sl-00

REIKALINGAS 
BARZDASKUTĮ S, 
Kuris galėtų dirbti vakarais ir suba- 
tomis po pietų. Mokestis gera. My
lintieji tą darbų malonėkite atsišaukti 
pas

P. Lapėhas,
299 E St., So. Boston, Mass.

ATITAISYMAS.

“Darb.” num. 92 aprašy
me apie susirinkimą Kųn. 
Keistučio dr-jos neviskas 
parašyta taip, kaip ištikro 
buvo. Pirmiausia reikia 
pasakyti, kad Jonas Adams 
nebuvo prašalintas nuo 
pirm., kaip ten rašyta. Jis 
turėjo pagal taisyklę pasi
traukti, nes dalykai ėjo a- 
pie jį, jam reikėjo aiškin
tis ir kuomet dalykai prie to 
prieina, tai paprastai uži
ma pirm, vietą vice-pirm. 
Taip ir mūsų dr-jos susirin
kime buvo. Toliau nebuvo 
tarta apie viešą skelbimą 
laikraščiuose ir netarta Jo
ną Adamsą (Adomavičių) 
išbraukti iš draugijos.

St. Noreika, narys.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St., So. Boston, Maaa.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas, 

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

10^ Market SL, Brighton, Mass.
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

KĄSIERIUS — Andriejus Zalieckas, 
244 D Street, 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 Idekvieno 
mėnesio 3 vaL po pietų po Na 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 
135 C Str.

WORCESTERIO LIETUVIįJ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO VILKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

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

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

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

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

“LAI GYVUOJA LIETUVA" 

šį paveikslų turėtų kožnas lietuvis įsi
gyti, kaina 50c Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose. Adresuokite: 

NATIONAL PRESS.,

73 Porter Avė., Montello, Mass.

Paieškau Domlniko čepalo, pirmiaus 
6 metai atgal gyveno Rockford, IU 
Iš Lietuvos paeina iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Paleivenės par. Jis pats 
ar kas kitas žinote apie ji praneškite 
šiuo adresu:

KRANK JANKAUSKAS, 
220 Athens St, So. Boston, Mass.

NAUJA SPAUSTUVĖ.

TEL. BACK BAY 4200

PARSIDUODA
Rakandai, taip-gi yra daug malkų ir 
anglių, kurios parduodu sykiu su ra
kandais. Daiktai visi apinauji. Par
siduoda pigiai.

Turi būti parduota greitai.
J. Pūras,

398 2nd St., S. Boston, Mass 
(Galima matyti vakarais nuo 7 iki9).

Paieškau brolio Jono Klonio ir pus
brolio Jono Lukšio, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Velžių vai., Naimiškių 
kaimo.

Pirmiaus gyvena Pittsburgh, o da
bar nežinau kur. Jie patis ir kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

MIKE KLONIS,
89 Pearl St, Chelsea, Mass.

PARSIDUODA NAMAS
Ant 3 šeimynų po 5 kambarius, 3 lo
tai žemės, didelis sodas ir 3 vištiny- 
čios. Namas dar nesenas ir labai 
giai parsiduoda. Ant Toicn Plot

Petras Wasles,
100 Geildes Terr., IVaterbury, Conn.

pi-

Paieškau Jono Grigaliūno. 6 
savaitės atgal pabėgo pasiėmęs 
vaiką 3 metų amžiaus. Kas ži
note meldžiu pranešti.

Miss Osann,
43 Havkens St., Boston, Mass.

Paieškau Magdės Matulevičiūtės, 
Katrės Batušiutės ir Onos Beržiniutės, 
Suvalkų gub., Marijampolės apskr., 
Bugatovos par.. Kriauklių kaimo. Jei
gu kas žino ar jos pačios malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

MAGDĖ SKURĮUTĖ,
1579 Main St., E. Hartford, Conn.

REIKALINGAS

BARBERIS 
(Barzdaskutis)

Darbas ir užmokestis geras. Prašau 
atsišaukti tuojaus šiuo adresu: 

Jonas Apesega,
130 IVooster Avė., Akron, Ohio.

Įsisteigė
LIETUVIŲ SPAUDOS 

BENDROVĖ.
Spauzdiname knygas, konstitucijas, 

kvitas apgarsinimus, laiškams ir kon- 
vertams angalvius ir visokius kitus. 
Spauzdina lietuvių, lenkų ir anglų kal
boje.

Taip-gi užlaikome knygynų, svietiš 
kų ir dvasiškų knygų, ypač maldakny
gių “Pulkim ant kelių”, “Darbininkų.” 
užrašome ir parduodame povieniais 
numeriais.

Lietuviai neužmirškite paremti savo 
spaudos. Su visais reikalais rašyki
te:

LIETUVIŲ SPAUDOS 
BENDROVĖ, 

6400 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio.

DR. F. MATULAITIS I
Oflaoadyna* 8toovt**Mii B«aa ■
M P. M. M P.M. r'tukirta Akim*- ■

419 Boylston St, Beston, Mm. Į

I
1

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

^NnoTiUlpopM. Nuo 7 Iki B nkm 
6O8W BOADWAYCar. 8TSO. BO8TON. 

Tai K* S. B.I
Kad būt gražiu.
Vartok tų mostį, ji padarys valdų. 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir BALTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštų Ir baltų odą. Kaina dėki
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima alus* 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

Lietuvis Dantistas

įęS ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLES
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI
Įlį

ŠE

a
ils

Jatul’s Capsulax
Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti 
lėtą, centų nusiperkant pokelį gyduo

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

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

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

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

P.AJATUL, Aptiekorius, 
(Išdirbėjas)

P. 0. BOK 2128, BOSTON, MASS.

EnpnCTB3nErononpnl5nlSnPntoferifanpnPnfanfaiTPnp?SrŽ5fŽaTCy

DR. M. V. CASPEB 
(Dr. M. V. KasparaviMu) 

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mara, 
TeL So. Boston 27.

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

i MMMNMMMMMeeMM

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

1

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1285—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialiitat patlaptingų 
tmlau medicinos mokslų Berllno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vaL va
karais, nedaliomis nuo 1 iki

2 vai. po pietų.
KITAS OFISAS:

428 Centre Street, 
Jamaica Plain. Mass.

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE į
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME-
Pinigas siunčiame į Kaimą, Vilnią, Suvalkus, Mariampolę, 

’ilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
rrodną.

PIRMO KLESOS

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

nauju išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Rugpjūčio 10 d. įvyko 
Naujosios Anglijos L. D. S. 
Apskričio išvažiavimas Law- 
rence, Mass. Išvažiavi
mas visais atžvilgiais nusi- 
se. Žmonės buvo pilnai už
ganėdinti. Išrinkti darbi
ninkai dirbo su didžiausiu 
pasišventimu. O kas dau
giausia džiugino tai, kad 
nemažai L. D. S. narių ma
tydami kur trūko darbinin
kų stojo ir dirbo nebūdami 
išrinktais, kad tik užganė
dinus visus ir išvengus trū
kumų. LDS. ir kitų orga
nizacijų narių ir svečių pri
važiavo iš visos Naujosios 
Anglijos kolonijų ir apskai
toma, kad buvo virš 2000 
žmonių. Programa įvairi. 
Apie šį išvažiavimą bus ap
rašyta plačiai vėliaus.

Buvęs.
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DABARTIES DEKITE SAVO KAPITALUS SAV0N BAN-§g 

ION; PIRKITE ŠĖRUS, DEKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELB0S! AEg 

IES PRISIRENGĘ?
“Money orderius” arba pinigus siuskite mums su paaiški-Efe 

įimais kam ir kokiam tikslui siunčiate. Ęg
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
2-34 CBOSS STR., BOSTON, MASS.gS

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

PRIE DORCBE8TER ST.

NedMIoml. 
ooo 10 ra. rj U
Iki 4vai. vakar*

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PLIENO KORPORACIJA

(U. S. Steel Corporation)

Paskyrė pabudavojimui didžiausių plieno dirbtuvių pasaulėj mieste 
Ojihway, kuris yra 5 mylios nuo miesto Detroit. Dirbtuvės jau būda
vo j amos. LIETUVIAI! Pirkit lotus mieste Ojibway, o atminsite mie
stą GAR Y, IND., kur žmonės pirko lotus po $300 ar $400, o pardavė 
po $4.000 ar $5.000. Dabar parduodam lotus po $400 ir aukščiau ir ant 
labai lengvių sąlygų: Užmokėk tik mažą dali pirkdamas, o baigk mo
kėti po kelioliką dolerių į mėnesį.

Kreipkitės informacijų į vieną iš didžiusių Read Estate Co. mieste 
Detroit. Šnekame lietuviškai. Laiškus rašykite ir-gi lietuviškai.

S. E. BRUGE K0EPF6EN CO

CAMBRIDGE, MASS.
Utarninke, rugpjūčio 12 

d. 7:30 vai. vakare Bažnyti
nėje salėje įvyks LDS. 8 kp. 
susirinkimas. Visi nariai 
būtinai ateikite.

Valdyba.

STREIKAI SUKELTI 
RUSIJOS AUKSU.

Laikraštis Evening News 
skelbia, jog streikai Angli-1 
joj sukelti daugiausiti Rusi-! 
jos auksu atkeliavusju per 
Ameriką. Valdžia tyrinėja 
tą dalyką.

D E T R O I T, MICH.

•I

-. 507 EQUITY BLDG. FOREIGNDEPT. PHONE MAIN 3175.

Cor. Griswold & Larned Streets,

i
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ADmuŠT KaSalSuSKAs’sE^Sc^IbSŽaU*
A# labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes-pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų Ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagHbos,-pesigailėJau visoje Amerikoje ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nervntona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išslvalr, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras. 
Biterla, ir po 3 mėnl. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumų kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė- 

• kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkis visiems savodrangams ir pa-, 
žįstamieffis su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salo- 
tAnm. i

1707 S. Halsted St TeL Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Įnstit 6417. Chicago, DL
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Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

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

» _____

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

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

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

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

D R. M0R0NEY i
573 Wa8hington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryta iki 2 po pietų.

N ja

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

Galima UĮsiMbrti ir lietuviiatai 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway. So Boston.

A

Bell Pbone Dickinaan 3W5 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PUhdeipfa, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiao Valanda^

Nue 9 rito ilri 5 po pieta
Vakarai*, Ketverge nuo C iki 9 P. M 

NaMemia iM4oepHto. «

Į JUS GALITE SULAIKYTI 
! PLAUKU SLINKIMĄ.

Dennafntra tulaik* pltakn diaki- 
į m*, pniilina pleiskana*, niežėjimą 
h odo* galvo*. antrina plaakna priduoda 
Į ma j ė m* reikalinga maiata.
5 Dermafaga p adary* kad JoaS plas. 
h kai bu* tanku* iveinu* ir «kai*tu».
| « Od* Juaū galvoje boa tyra, pleia- 
. kanoa iinyka aat viaadoa ir plaukai 
j nealina* daugiau*!

Reikalaujant priaiuatme Jum pač- 
C ta auvta dykai iibandymul tampai*, 
n Priaiuakite 10 c. įtampomi* peniua 
U timo lėlu. ganai Hbandymai dežiute 
( Dermafaroa ir broitar*.

ARGIL SPECIALT1ES CO.
> BOX 37. i PMILAOCLPMIA. AA.

4




