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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia tik&tis,
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

“ Aceeptance for meilinę at ipa- 
eial rate of postage provided far 
in Seetion 1103, Aet of Oet. 8, 
1917, authorized on July 12,1918.”
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KALĖDOMS PLOTKELĖS

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

milijoną 
valdžios

Rumunijoj rezignavo mi- 
nisteriai. Jonescu bando 
sudaryti naują ministerių 
kabinetą.

Istorijos pabaiga.

VALIO BALTIMORIE- 
ČIAI!

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

GAISRAS.
Rotterdanie gaisras uoste 

sunaikino daug bovelnos. 
Aprokuojama. jog sudegė 
už apie $1.000.000.

IŠ DARBININKŲ JUDĖJMO.

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

Mainierių konvencija Cle
velande balsavo už suvisuo- 
meninimą mainų. /Tik vie 
nas balsas buvo prieš.

Ikšiol nėra buvę So. Bos
tone taip ramu ir nebuvo 
tiek tvarkos, kaip dabar. 
Ant Broadway kampo nėra 
alasuojančiii valkatėlių. Va-

EnterecLas seeond-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”
Tel. So. Boston 620

VOL. IV, No. 107 (587).

’Published and distri buted uneder pennit (No. 543) authorized by the Act of October 6, 1917, on gile ai the Post Office of Boston, Mini, 
. By order of the President, A. S. Burleson, Postmaster GenėraL”
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Lietuvai Maisto Nereikia, Derlius Gausus
Svarbiausias amerikiečių daiktas — Remti Lietuvos Paskolą

Yra Lietuvos Valdžios Įgaliojimas Pardavinėti Lietuvos Paskolos Bonsus Amerikoje.
ROMANAS JAU AME- 

RIKE.

Nedėlioj rugsėjo 14 d. Jo
nas J. Romanas Lietuvių 
Prekybos Bendrovės vedė
jas, sugrįžo iš Lietuvos A- 
merikon. Utarninko rytą 
bus Bostone. Parvežė di
džiai svarbių ir indomių 
naujienų.

Lietuvių Prekybos Bend
rovė gavo įgaliojimus nuo 
Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Ministerijos parduoti 
Amerike už vieną 
doierių Lietuvos 
paskolos bonų.

Lietuvai maisto
Lietuvoje šiemet derlius ste
bėtinas.

Dabar svarbiausias Ame
rikos lietuvių veiksmas yra 
Lietuvos valdžios paskolą 
remti. Lietuvių Prekybos 
Bendrovė turi reikalingus 
įgaliojimus tą darbą varyti. 
Turi įgaliojimus pirkime 
Lietuvos valdžiai visokių 
reikmenų.

Lietuvių Prekybos Bend
rovės siųstas maistas ir dra
bužiai jau Kaune buvo, kuo
met Romanas ten dar buvo.

Amerikiečiai Romanas ir 
Vaškas atvyko Kaunan 
prieš pat ten laikytą milži
nišką protesto demonstraci
ją prieš lenkus. Abu, ame
rikiečiai toj demonstracijoj 
dalyvavo ir sakė prakalbas. 
Tai buvo rugpj. 17 d.

Protesto demonstracijoj 
Amerikos lietuvius atstova
vo Karosas ir Romanas.

Romanas savo prakalboj 
ragindamas Lietuvos žmo
nes remti valdžią ir paskolą 
pasakė:

“Jei patys sau neduosi
me, tai ateis svetimieji ir 
atims mums tiek, kiek jiems 
tinka*, mūsų nesiklausdami; 
jie nežiūrės, kiek mes išgali
me.”

Tuos žodžius pacitavo Lie
tuvos valdžios organas 
“Lietuva.” Tas laikraštis 
po to rašė:

“Gera* būtų, kad tie žo
džiai pasklistų po visą pla
čią Lietuvą »ir kiekvienas 
jos pilietis gerai suprastų jų 

ą prasmę.”

DAUGIAU P A ŠELPUS 
LIETUVAI.

Washington. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius vietoj 
$270.000 paskyrė $500.000 
sušelpimui vakarinės Rusi
jos ir Baltiškų provincijų. 
Iš to pasinaudos Estonija ir 

ietuva.

POLICMONŲ STREIKO Ikarais nesitranko vaikpalai- 
BĖGIS.

Policmonų streikui galo 
nesimato. Streiko nuotikiai 
šitokie.

Ketverge Bostono Cent
rai Labor Union patarė vie
tinėms unijoms, prigulin
čioms prie Amerikos Darbo 
Federacijos., balsuoti ar 
streikuoti, kad paremti po
licmonų streiką. Tą dieną 
Jamaica Plain’e sargybinis 
pašovė žmogų. Į visas po
licijos stotis atgabenta kul
kosvaidžiai. Vakare gatvė
se buvo ramu.

Pėtnyčioj Gompers, Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas, atsišaukė į 
streikuoj ančius policmonus. 
grįžti darban ir laukti pa
sekmių iš darbininkų kon
ferencijos, Šaukiamos prez. 
Wilsono spalio 6 d. Polic
monai savo susirinkime nu
balsuoja grįžti darban. 
Prez. Wilson pasmerkia po
licmonų streiką, kaipo “ne
pakenčiamą kriminališką 
prasižengimą prieš civiliza
ciją.” Gubernatorius pa
skelbė, kad streikuojantieji 
policmonai esą dezertirai ir 
pasipriešino juos priimti 
atgal.

Subatoj policijos komisi- 
jonierius Curtis atsisakė 
tartis su policmonais ir pa
prašė gubernatoriaus leidi
mo sudaryti naują policiją. 
Policmonų unijos preziden
tas Mclnnes ir kiti darbi
ninkų vadai buvo pas guber
natorių. Ant Common sar
gybinis nušovė žmogų, kuo
met tas neklausė jo paliepi
mų. Moteris taip-gi sužeis
ta. Policijos komisijonie- 
riug suspenduotus po. lemo
mis atstato ir paskelbia, kad 
jų vietos tuščios. Gompers 
atsišaukia į gubernatorių, 
kad išrištų streiką. Nedė
lioj buvo ramu. Gubernato
rius atsakė Gompersui, kad 
streikuojančių policmonų 
dalyką gali išrišti tik teis
mas. Teismo dalyku yra iš
rišti ar sustreikavusieji po
licmonai sulaužė prisieką ir 
įstatymą ir ar dėlto jie gali 
būt grąžinami darban. Gom
pers praneša, jog generalio 
streiko nebus.

|kiai ir mergelkos ant savo 
ratukų, kas erzindavo pra
eivius. Aštrios priemonės 
numalšino vaikpalaikių dū
kimą.

/ —————

Vieni sako, būk sustrei- 
kavusneji policmonai kurstę 
bomus ir vaikpalaikius prie 
riaušių ii- plėšimo, būk gir
dėję. kad vaikpalaikiai sa
kę: “Pirma už plėšimus po
licmonai gaudydavo, o da
bar dolerį davė, kad tą da
ryti.” Kiti spėlioja miesto 
valdžia tyčia nesirūpino pa
rūpinti apsaugą, kad plėši
mai suerzintų ramius žmo
nes ir jie įpyktų ant sustrei
kavusių policmonų.

Iš lietuvių nuo riaušių la
biausia nukentėjo turbūt 
rūbsiuvis Januška. Jam 
nuostolių padaryta už apie 
$500.

Dabar palei Broadway 
namai su lentomis apkaltais 
langais ir durimis išrodo it 
daržinės ir tvartai. Broad- 
way einant prisimena Lietu
vos kaimai.

Pernai apie tą laiką in- 
fluenza buvo pradėjus truk
dyti visuomenišką veikimą, 
dabar streikas tą daro. Susi
rinkimų, pramogų So. Bos
tone nevalia turėti.

Ant pereitos nedėlios bu
vo rengtas bendras piknikas 
ir geresnės, gražesnės pato
gesnės dienos dėl pikniko 
negalėjo būt kaip kad buvo 
pereitą nedėlią. KeTetą šim
tų doleriui būt buvę Lietu
vai. Streikas viską sugadi
no.

GOLTZ UŽĖMĖ RYGĄ.

Revelis. — Nepatvirtin
tas atėjo gandas, būk gen. 
von Der Goltz paėmęs Ry
gą, priėmęs pravoslaviją, 
paskelbęs save rusu ir pava
dinęs save kazokų generolu. 
Sulyg paskučiausia atvyku
sių žmonių von der Goltz tu
rįs Lietuvoje 16.000 karei
vių, o Mintaujoj 25.000. 
Pranešama, jog Rytinėj 
Prūsijoj esą 60.000 karei
vių, kurie pagatavi prisi
jungti prie Goltz ?o kariuo
menės.

Tuo tarpu Petrogradas e- 
sąs pilnas vokiečių komerci- 
jalių agentų. Vokietijos-am
basada taisoma.

Estonija pripažfiio šiaur- 
-vakarinės Rusijos valdžią.

LENKŲ RIKSMAS.
Iš Lenkijos, Sosnovicų 

miestelio pranešama, būk 
vokiečiai suorganizavę ma
žiausia 200.000 kareivių 
Tie kareiviai esą gatavi už
pulti Lenkiją.

'PLIENO DARBININKAI 
NESTREIKUOS.

Plieno darbininkai piena
vo sustreikuoti rugsėjo 22 d. 
Bet prez. IVilson atsišaukė 
į juos palaukti su streiku iki 
darbininkų konferencijos 
spalio 6 d.

Pereitą subatą buvo kilęs 
triukšmas pas mūs kaimyną 
“Keleivį.” Staiga subėgo 
būrys rudsermėgių su šau
tuvais ant pečių. Atpyškė- 
jo patrolwagonas. Praplėš
ta barikada, kuri dengia vi
są “Kel.” priešakį ir pasi
rodė, kad nėra nieko sodinti 
į patrohvagoną. Turbūt 
žiurkės skiepe ėmė krebždė
ti, o keleivininkai'persigan 
do, pamanė, kad kokie 
“šventakupriai” įsibriovė 
pavogti “Džan Bambos spy
rius” arba “Maikio su tėvu 
pasikalbėjimą. ”

CHOLERA PETRO
GRADE.

Iš Stockholmo praneša
ma, kad Petrograde dabar 
nuo 200 iki 300 žmonių mir
šta nuo choleros. Dėl sto
kos maisto ir gyduolių daug 
ligoninių turėjo užsidaryti.
Sanitariškas padėjimas kas- i ęernogorų. Serbų užmušta 
dien blogėja.

JAPONIJOS DELEGA
TAS LIETUVOJ.

Kopenhaga. — Japonija 
karštai veikia, kad neatsi
likti nuo Vokietijos ir Ang
lijos besirengimuose įsigau
ti su pirklyba Rusijon.

Dabar varžytinės tarp tų 
trijų valstybių atsistoti ant 
kojų Rusijoj yra pilname 
išsisiūbavime. Sekretorius 
Japonijos delegacijos Stoc- 
kholme Masamoto Kitada, 
apvažiavo Lietuvą, kur jis 
padarė apžvalgymus.

~ Anglijos karinė valdžia 
Airijoj pradėjo vaikyti Ai
rijos parlamentą, kurs bu
vo paskelbęs Airijos nepri
gulmybę. ...

Scheidemann, buvęs Vo
kietijos premieras sakė savo 
prakalboj, kad Rusijos bol
ševikų valdžia būsianti nu
versta, ir ten įsisteigsianti 
monarchija, o Vokietija tai 
jau netapsianti monarchija.

Ne v Yorke buvo užsidegę 
žibalo šuliniai Standard Oil 
kompanijos. Nuostolių pa
daryta už keletą milijonų 
dolerių. Buvo sušaukta 2.- 
000 gaisrininkų.

Pietinėj Rusijoj apie Ca- 
riciną gen. Denikino armi
ja sumušė bolševikus. Pa
ėmė nelaisvėn 9.000 bolševi
kų ir teko daug karinės me
džiagos.

Austrija išleido įsakymą 
išsikraustyti pabėgėliams, 
kurių yra apie 130.000. Tų 
pabėgėlių dauguma yra Ga- 

ilicijos žydai.
■

RAPORTAS “LIETU
VIŲ DIENOS” PI
NIGŲ REIKALE.

Rugpjūčio 29 d. "VVashing- 
tone atsibuvo1 Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir “Centralio 
Komiteto” atstovų posėdis 
“Lietuvių Dienos” pinigų 
reikale.

Posėdyje dalyvavo nuo A. 
L. Taryb. Komisijos kun. J. 
Jakaitis, kun. Dr. Dargis, p. 
Česnulis ir Dr. J. Bielskis, o 
nuo “Centralio Komiteto” 
pribuvo Dr. Baceviče, p. Lo- 
patto ir p. Karuža.

Posėdyje p. Lopatto sten-

TRAUKIASI IŠ AR
CHANGELSKO.

Nuo rugsėjo 8 d. prasidė
jo anglų kraustymasi iš Ar
changelsko.

Mūšiai eina tarp serbų ir

L - - ............ ■
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A. R. Kryžiaus vardu paža
dėjo priduoti mūsų komisi
jai smulkmenišką atskaitą 
iš Lietuvių Dienos pinigų, 
ir taip-gi pažadėjo iš savo 
pusės ir ant toliaus teikti 
Lietuvai pagelbą.

Dr. J. J. Bielskis, 
A. L. T. Komisijos Pirm. 
P. S. Gavau keletą laiškų 

su užklausimais kodėl ašai 
neatsakau į “Tėvynėje” til
pusius įvairius užmetinėji- 
mus ir šmeižtus. Čia turiu 
pažymėti, kad ašai neturiu 
laiko ir skaityčiau sau už di- 
džiausį pasižeminimą vesti 

•‘diskusijas" su žmonėmis nesi- 
laikančiais etikos. “Tėvy
nės” redaktorius žurnalis
tišką etiką po kojų pamynė 
ir ėmėsi vien purvais drap- 
styti į sau nepatinkamus as
menis. Todėl, kaipo su to
kiu. jokių diskusijų vesti 
negalima.

gėsi išdėstyti Sąlygas, kurio
mis jisai sutarė Raudonam 
Kryžiui Lietuvių Dienos pi
nigus atiduoti. Po trumpo 
pasikalbėjimo, visi nuėjom 
į Amerikos Raudonąjį Kry
žių. Sutikom vice-preziden- 
tą p. W. Walling ir jo asis
tentą p. D. Ross.

Ponas Walling išdėstė ko
kiais būdais A. R. Kryžius 
teikia pašelpą Europoje. 
Nurodė, kad A. R. K. Ko
misijai ištyrus Lietuvos pa-! 
dėjimą, pasirodė reikalas; 
greitą pašėlpą suteikti, to
dėl. A. R. Krežius nieko ne
laukdamas pasiuntė Lietu
von Įvairių reikmenų vertės 
virš šimtą tūkstančių dole
rių, tikėdamasis kad* lietu
viai, kuomet išgalės, galės, 
už tuos daiktus užmokėti.

Apsvarsčius dalyką visa
pusiškai pasirodė, kad sep
tyni mėnesiai tam atgal bu-' 
vo gera proga Lietuvą su
šelpti panaudojant Lietuvių 
Dienos pinigus per Ameri- 
can Relief Administration, 
organizaciją, kuri labai 
daug Lįetuvai pagelbėjo; 
tuo laiku šelpimo darbą su
trukdė “Centralis Komite
tas” nesutikdamas minėtus 
pinigus panaudoti šelpimui 
Lietuvos per minėtą organi
zaciją. nežiūrint to, kad A. 
L. Tarybos Komisija dėjo 
pastangas ir kalbino C. K. 
sutikti. !

Prie dabartinių aplinky
bių atrasta tinkamiausiu 

I Lietuvių Dienos pinigus pa- 
1 naudoti per Amerikos Rau
donąjį Kryžių, su sąlyga, 
kad A. R. K. pasiųs Lietu
von įvairiu reikmenų iš sa
vo Europoje esančių sandė
lių. pažymėdamas Lietuvos 
žmonėms, kad Tai yra dova
na r.uo Amerikos Lietuvių 
'Ponas Walling, kalbėdamas

Sukirto visus!

Baltimore, Md. lietuviai 
pasitiko gerb. kun. -Laukai
tį, delegatą iš Lietuvos, su 
didžiausiu entuziazmu ir vi
sais žvilgsniais sukirto kitas 
kolonijas. Aukų supylė $1.- 
223.39.

Kas sukirs Baltimorie- 
čius ?

Vengrijos valdžia reika
lauja. kad sugrąžintų pabė
gusį Belą Kun’ą, buvusį 
raudonosios valdžios vadą. 
Sako, kad jis pavogęs 200.- 
000 kronų ir papildęs žmog
žudysčių.

Su puikiausiais pagra
žinimais.

Mierio plotkelė 3%x6 
Rašyk dėl platesnių infor

macijų ir kainos pas

GHRISTIAN WOLF
3453 ST. VINCENT AVĖ., 

ST. LOUIS, MO.
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Cambridge choro komitetas, 
Tamstų nusiskundimą ant kokios 
ten Brightonietės gavome, bet jos 
taip parašytos kad jokio būdų j 
laikraštį netinka, o dar kas svar
biausia, tai komitetas savo tikros 
pavardes nepasirašo, dėl to jį pa
dėjome į gurbą.

t

*
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Eina iš So. Boston’o utarnin- 
kaia, ketvergais ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

8%

to 
jau 
ne-

MŪSŲ PASIŪLIJIMAS.

pranešimą, kurs buvo mums 
priduotas arba iš keršto arba 
iš nežinojimo.

voja kaip čia 
vainiką kad dovanas laimėti.

J. Š. , Newark, N. J. — Žymią 
tamsto korespondencijos dalį pra
leidome, nes Vyčių organizacija 
turi savo organą ir su platesniais 
reikalais atsakančiau kreiptis į 
savąjį organą..

SVARBU MIESTO DARBININ
KAMS.

NE W ARK, N. J.
L. Vyčių 29 kuopoa laikė mėne

sinį suisrinkimą rugsėjo 8 d. 
Skaitlingai narių buvo atsilankę. 
Mat visi žinojo, kad bus išduotas 
raportas iš seimo. Delegatas 
St. Misiūnas aiškiai išdėstė visus 
seimo nutarimus ir visi labai 
užgyrė. Delegatas dar tuo pasi
tarnavo, kad ėmė tik geležinkelio 
lėšas. Už pragyvenimą ir su
gaištą laiką nereikalavo. Tapo 
išrinktas komitetas siųsti aukas 
dėl nupirkimo aukso kardo gen. 
Žukauskui.

L. M. Danaičiui, Waterburv, 
Conn. — Teisingai tamsta rašai, 
kad bolševikai atsišaukdami į 
Vyčius griebiasi kaip skęstantis 
už skustuvo. Bet į jų atsišauki
mus ir net į visas jų agitacijas 
neapsimoka per laikraštį 
dėlto atleisite, kad,šiuomi 
tamstos korespondencijos 
piname.

Čia pastaruoju laiku, susitvėrė 
Spaudos Draugijos kuopa. Už
simokėjo 11 narių ir jie žada iš
augėti kuopelę didelę, kąduok 
Dieve.

Nutarta partraukti po keletą 
ekzempliorių “Draugo” ir “Dar
bininko” ir vaikams pavesti par
davinėti. Taipgi parsitraukti 
knygų dėl pardavimo ir nariams 
pasiskaitymui.

Maizevilliečiai labai gražų dar
bą pasibriežė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Vincui Stauckui, Chicago, III. 

Nematome reikalo atskaitas duoti 
keliuose laikraščiuose. Be 
mums vietos stoka. Todėl 
“Drauge” tilpusias atskaitas 
dėsime.

MOMESTEAD, PA.
Atsilankys Lietuvos atstovas j

kų tv. Juozapo Darbininkų 
įuga.

“DARBININKAS”

SUBSCRIPTION RATES-
Tearly...................................... $3.00
Boston and suburbs................ 4.00
6 months ................................... 1.50
Foreign countries yearly ____ 4.25

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

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

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

J

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly 

per. Published every Tuesdey, 
Tkursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
riation of Labor.

Jugo-Slavija padarė pir-
J. S. klybos sutartį su Austrija. 1

As (vardas, pavardė) 
šiuomi imuosi pareigų. — 
prie policijos jėgos miesto 
Bostono ir sutinku klausyti 
ir būti surištu tokiais įsta
tymais ir parėdymais, ko
kie yra, arba gali būti laiks 
nuo laiko išleisti minėto 
miesto valdžios policijos de- 
partmento.

Policijos regulecijose yra 
taisyklė draudžianti polic- 
monams prigulėti prie paša- 
linių unijų..

Bostono poliemonai strei
kavo, kad jiems neleista pri
sidėti prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Streikas niekur ir nie
kam nėra geistinas ir visur 
yra vengtinas. Bet nevi- 
suomet yra išvengiamas. 
Jei šiaip privačių dirbtuviii 
darbininkai sustreikuoja, 
tai tas mažai tepaliečia pla
čią visuomenę ir mažai te
atsiliepia į kitų pramonių 
darbininkus. Jei tas strei
kas ramiai eina, tai plačiai 
visuomenei bėdos nėra. Kuo 
plačiau streikas paliečia vi
suomenę. tuo labiau jis ven
gtinas. Pavyzdžiui duon
kepių. pienininkų streikas 
yra vengtinas. Toli gražu 
nesakome, kad čia darbinin
kai ant bile kokių išlygų 
turėtų sutikti dirbti ir darb
daviams pelnus daryti. Bet 
sakome, kad tokiouse atsi
tikimuose valdžia rūpintųsi 
nedaleisti prie streiko, ir 
žiūrėti, kad darbininkai 
nebūtų skriaudžiami bei iš
naudojami. Yra darbininkų 
kur prie streikų nekuomet 
neprivalo būt daleista. Li
goninių daktarai ir ligoniii 
slaugės neprivalo būti dalei- 
sti prie streiko. Taip-pat 
gaisrininkai. poliemonai. 
vandens Įvadų ir nuovadii 
darbininkai neprivalo būt 
daleisti prie streiko. To
kiems darbininkams turi,bū
ti mokamos tokios algos, tu
ri turėti tokias darbo va
landas ir tokias darbo sąly
gas, su jais viršininkai tu
ri taip apseiti, kad jiems 
nekuomet nereiktų streikuo
ti. Apie tai valdžia privalo 
pasirūpinti ir tokių darbų 
darbininkai turi turėti tei
sę pranešti valdžiai apie sa
vo reikalavimus, kurių dar
bdaviai neišklauso.

Bet miestas ir federalė 
valdžia samdo darbininkų. 
Poliemonai yra miesto dar
bininkai, o pašto darbinin
kai yra federalės valdžios. 
Tai miesto valdžia ar fede
ralė valdžia turi išrasti bū
dus taip patenkinti darbi
ninkus ir taip su jais apsei
ti, kad jiems nepriseitų 
streikuoti.

AR KALTI POLIOMO- 
NAI.

Bostono poliemonai yra 
padarę šitokią ištikimumo 
prisieką.

Aš (vardas, pavardė) iš
kilmingai prisiekiu, jog aš 
būsiu atsidavęs ir ištikimas 
Suvienytoms Amerikos val
stijoms ir Massachusetts 
valstijos ir remsiu jų kons
titucijas ir įstatymus. Taip 
man Dieve padėk.

Aš (vardas, pavardė) iš
kilmingai prisiekiu, jog aš 
ištikimai ir bešališkai pildy
siu ir atlikinėsiu vsas pa- 
regas. uždedamas ant ma
nęs, kaipo policijos nario 
Bostono miesto.

AR POLIO MON AI KAL
TI UŽ RIAUŠES \ 

BOSTONE?

Visokiu yra nuomonių a- 
pie tai ar poliemonai turė
jo teisę išeiti streikuoti ar 
ne, bet žiūrint darbo žmo
nių akimis, tai jie pilną tei
sę turėjo ir už tai jų kaltin
ti niekas neturi teises ir ne
privalo.

Jeigu policistas savo tar
navimu policijoje daro pra
gyvenimą sau ir savo šeimy
nai, tai jisai yra proletaras- 
-darbininkas. Jei jam už jo 
darbą miestas moka algą, tai 
jis yra algos vergas, ir kai
po toksai, jisai turi pilną 
teisę reikalauti algos pakė
limo ir unijos pripažinimo, 
o jei jam to neduodama, 
tuomet, turi pilną teisę su
streikuoti, nes streikas, tai 
skaudžiausis proletarijato 
ginklas, kuriuomi jisai sten
giasi savo teises iškovoti.

Kiekvienas streikas yra 
dalykas skaudus ne tik dar
bininkams, darbdaviams, 
bet ir visuomenei, taip yra 
ir su policijos streiku. Bet 
už Bostono riaušes ir pogro
mus kaltinti streikuojančius 
policistus, tai būtu kvailių 
ir sukčių kapitalistų dar
bas.

Policistai jau rengėsi 
streikuoti gana nuo senai. 
Miesto valdžia apie tai ži
nojo, o pastarąją savaitę 
jau žinojo tikrai, kada strei
kas bus pradėtas, net ir pa
skutinę dieną iš ryto buvo 
visuose vietiniuose laikraš
čiuose viešai paskelbta, kad 
jei policistų reikalavimai 
nebus išpildyti, tai šį vaka
rą policistai sustreikuos. 
Jie taip ir padarė. Reiškia 
jie išėjo į streiką legaliai. 
Jie tik tuomet panaudojo 
streiką, kuomet joki kiti 
būdai prie pageidaujamij 
pasekmių neprivedė.

Policistai, gražiai iš uži
mamų vietų pasitraukė... ir 
įvyko riaušės ir pogromai. 
Ir sako, kad už tai kalti po- 
licijantai, kam streikuoja.

Ne, tas neteisybė. Čia ne 
policistai kalti, bet kalta 
miesto valdžia.

Miesto valdžia žinojo, kad 
bus streikas, o nepasirūpi
no kaip piliečių gyvybę ir 
turtą apsaugoti nuo gręsian
čio pavojaus.

Jinai galėjo partraukt 
laiku miliciją arba net ir fe- 
deralę kariuomenę ir būtų 
tų riaušių nebuvę, bet ji per 
savo neapsižiūrėjimą ar ap
sileidimą to nepadarė ir vi
sa atsakomybe turi pult ant 
miesto valdžios, o ne 
streikuojančių policistų, 
jie nekalti.

1 Kuomef darbininkai 
streikuoja, tai kaip bema
tant ant jų sprando atsiran
da ir policija ir milicija ir 

» kariuomenė. Taip ir dabar 
galėjo ant policistų sprando

PHILADELPHIA, PA.
Atitaisymas.

Vardan teisybės negalima 
neatsakyti į korespondenciją iš 
mūsų miesto, “politikieriai,” 
kuri tilpo “Darbininko” No. 
100, Rugpj. 28 d., parašytą ko
kio ten K. B—is. Korespon
dencija ne tik ką yra neteisin
ga, bet dar turinti specialiai 
tikslą uždėti juodą lopą Dr. 
Kapitonui A. P. Dambraus
kui, kurio jisai niekados neuž- 
sitamavo. Tas yra aišku to
dėl kad, korespondentas išima 
Jurgį Pranckūną, kuris yra 
geras vietinis katalikų veikė
jas ir pirmininkas Darbininkų 
Sąjungos 13 kp., kurio vardas 
taip-gi skambėjo angliškuose 
laikraščiuose. Jisai taip-gi su 
Dr. A. P. Dambrausku ir ki
tais buvo atsilankpt pas kon- 
gresmoną Moore, kuris yra 
kandidatu ant majoro. Prie 
pirmiaus minėtų ypatų dar bu
vo 2 vietiniai lietuviai, kurie 
pasirašys po šiai koresponden
cija.

Kaip žinome, tarp žmonių 
visados randasi už vy dėjimo, o 
ypatingai balsavimų laike tarp 
politikierių. Pili ladelphi jos
lietuviai praeityj mažai ką ki
šosi į rinkimus miesto valdi
ninkų. Bet kad jau per ilgą 
laiką valdė šį miestą tokie, ku
rie kuonoblogiausiai nugyveno 
miestą, tai sukilo prieš juos 
visi Philadelpliijos laikraščiai 
ir geriaus suprantanti žmonės. 
Todėl ir vietiniai lietuviai pra
dėjo daugiaus veikti. Minėta 
korespondencija tik reiškia už- 
vvdėjimą ir kerštą. Turim pa
sakyti, kad tie visi radikala- 
vimai ant Dr. A. P. Dambraus
ko, Jono Paulauskio ir Jur
gio Lukoševičiaus, jeigu jau 
yra reikalingi, tai jau būtų ra
dikalais ir visi Philadelpliijos 
lietuviai.

Kas į parapiją priguli ar ne
priguli, lietuvių visuomeniš
kame reikale mes netuirm už 
ką bartis, nes tokie barniai 
mažina lietuvių jiegas. Dabar 
korespondentas turės visas 6 y- 
patas, kurios buvo pas kong- 
resmaną Moore, ir jeigu ką 
daugiau turi atsakyti, tai pra
šom išlysti iš kanapių su tikra 
pavarde.

A. Užumeckis, 
K. Miklas, 
J. Pamckūnas.

NIAGRA FALLS, N. Y.
Atitaisymas.

“Darb.” num. 100 buvo ra
šyta būk vienas žmogus laike 
pardavinėjimo bondsų pada
vęs $50 vienam rinkėjui ir už 
gautą raštelį negalėjęs gauti < 
bondso banke. Pašauktasis 
pardavinėtojas pasisakęs tais 
pinigais pididinęs biznį. Už 
tai buvęs nuteistas 90 idenų 
arba sugrąžinti pinigus.

Mums pranešama, jog šitas 
tas prikišimas taikomas į Jo- 
seph Lautz, to miesto biznie
rių. Po tyrinėjimų pasirodė, 
jog Joseph Lautz viską teisin
gai padąrė ir jis daug pasidar
bavęs bondsų pardavinėjime.

Šiuomi atitaisome klaidingą 
----------------------------------- ! partraukti kareivius ir galė
jo juos partraukti dar poli- 
cistams į streiką neišėjus. 
Tas nesunku padaryt Ame
rikoje, kur telefonais kaip 
vortinkliais visos gatvės iš
pintos. Čia reikėjo miesto 
valdžiai norėt, o į pusę va
landos policistų vietas būtų 
užėmusi milicija arba karei
vų a, bet jie davė visą parą 
gaujoms visokių padaužų 
mieste riaušes kelt ir išsta
tė į pavojų piliečių turtą ir 
gyvybę. Už tatai jie ir kal
ti.

Ar policistam galima pri- 
gulėt prie visokių unijų ar 
tik prie kaip kurių specija- 
lių, tai jau yra kitas klausi
mas ir apie tai rasite kitur.

F. F.

Miestuose gyvenanti Lietuviai 
Darbininkai ir biznieriai suvarto- ’ 
ja ant ūkių pagamintus produk
tus. Atsišaukiame mes Ūkinin
kai iš didžiausios lietuvių kolioni- i 
jos Amerikoje, kur randasi ap- • 
link miestą Scottville, Mich., kur 
yra per 450 Lietuvių Ūkininkų. 
Mes atsišaukiame į jus miestuose 1 
gyvenančius lietuvius ar jus ne
galėtumėte iš mūši} Ūkiniskų sta
čiai pirkti ant ūkių pagamintus 
ir išaugintus produktus,kurios be 
perkupčių ir agentų • gautumėte 
už žemas kainas. Ir mes ūkinin
kai nebūtumėm taipos nuskriausti 
ir jus miestiečiai apiplėšti per 
Commission kompanijas ir pro
duktų spekuliatorius. Mes že- 
miaus paduodame surašą kiek 
dabartiniu laiku mums ūkinin
kams temoka Commission kompa
nijos už ūkių produktus. Tar
pais moka kiek brangiau, tarpais 
dar mažiaus tegauname.

Dabartiniu laiku ūkininkams 
yra mokama:
Kviečių bušeliui nuo $1.90 ligi 
$2.09, Rugiu bušeliui $1.35, A- 
vižų bušeliui 75c. Žirnių buše
liui $2.50 ir $3.00, Pupų buše
liui $7.00, Komų bušeliui $1.00, 
Šieno tonui $18 ir $25, Šiaudų 
tonui $8.00 ir 10.00, Bulvių 
bušeliui $1.50, Barščių bušeliui 
50e. Morkvų bušeliui 50c., A- 
gurkų bušeliui 60c. Obolių bu
šeliui nuo 40c. ligi 75c. Giuščių 
bušeliui nuo $1.00 ligi $1.60, Sly
vos ir Pyčios bušeliui nuo $1.00 
ligi $1.75, Medaus koriuse sva
rui 22c., gryno medaus svarui 
25c., Sviesto svarui 45c., Sme
tonos kvortai 40c. Kiaušisių tu
zinui 35c., Vištos gyvos svarui 
nuo 7c. ligi 9c., Lietuviško sūrio 
ir varškės seturime, kur parduoti

Žemiaus paduodome kokią dau
gybę aukščiaus minėtų produktų 
mes pagaminame mūsų šioj kolio- 
nijoj, Į miestus Commision kom
panijoms kas metai pasiunčiame. 
600 freitkarių bulvių, 200 freit- 
karių binzų, 200 freitkarių žir
nių kenose ir sausų, 250 freitka
rių kviečių, 50 freitkarių rugių 
kurios galėtumėte ant vietos su 
mali, į miestus pristatyti dėl 
krajavos duonos kepimo. 100 
freitkarių avižų, 350 freitkarių 
obolių, pyčių, grašių ir slyvų. 
250 freitkarių šieno ir šiaudų, 
175 galvijų kiaulių, 30 freitkarių 
visokių daržovių, 500.000 tuzinų 
kiaušinių, kelis šimtus tūkstan
čių tonų sviesto, amerikoniško 
sūrių ir visokių mėsai paukščių ir 
daugybę visokių kitokių ūkio pro
duktų.

Aukščiau nurodytuose surašuo- 
se matote kokią menką mes ūki
ninkai užmokestį tegauname ir 
kokia didelė daugybė visokių ū- 
kio produktų mūsų kolioni jo j pa
gaminame ir užauginame. Mes 
lietuviai ūkininkai, jauzdami esą 
nuskriaudžiami ir matą kaip jus 
esate apiplėšiami tuom pat žygiu 
per Commission Kompanijas, su
manėme mes ūkininkai atsišaukti 
į jus lietuvius miestuose gyvenan
čius, ūkio produktų suvartotojus 
ar mes negalėtume padaryti susi- 
nešimą kur be perkupčių. Jus 
galėtumėte stačiai nuo mūsų ūki
ninkų parsitraukti kožsas sau rei
kalingų ūkio produktų. Tai to
kiu būdų prašalintume pelnągau- 
džius, spekuliatorius iš mūsų tar
po, iško butų mums abejiems di
delė nauda ir daug pinigo sučė- 
dytume. Mes žemiau pasirašę 
ūkininkai meldžiame jūsų mies
tiečių, kurie, manote parsitraukti 
stačiai iš ūkininkų kokių nebūtų 
produktų, tai rašykite į mūsų ko- 
lionijoj susitvėusią iš ūkininke 
draugiją, kuri yra po šiuo atnrašu

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DR-JA
RIBINSON BUILDING 

Scottville, Mich.

Pasirašom: Peter Venckus, Jo
nas Rakauskas, Juozapas Urbo- 

Juozas

PATERSON, n. j.
Šią vasarą tai galėt Vyčių Be- 
.s užėmė didžiausia veikimą, 

surengė net 3 piknikus, visi serai 
nusisekė. Vyčių Benas pasirodė 
gana gražiai. Pikniką surengė 
be svaiginančių gėrimų, bet pas
kutiniuosius du tai neiškentė ir 
pamargino su bačkutėmis. Gai
la, kad Vyčių Benas tuomi susi
teršė.

Vyčių Bene priklauso daug ne 
Vyčių, bet tuomi neištaisoma da
lykas. Kaip matyt tai Paterso- 
nes pradeda silpnėt. Keli metai 
atgal tai rodos Patersonas buvo 
pavyzdžiu visai apielinkei, visi 
šnekėdavo, kad Patersone yra 
gražaus jaunimo, geras choras, 
apseina visur be svaigainančių gė
rimų. O dabar kaip matyt pra
deda snaust gal grįš į tuos pačius 
laikus, ką buvo 6-7 metai atgal. 
Nežinau kame priežastis.

Pašalietis.

GIRARDVLLLE, PA.

Jaunimas pradeda rengtis prie 
dviejų vakarų. Teatrai bus lo
šiami “Šv. Agnetė” ir “Kas Bai
lys” ir kiti mažesni. Dainas ir
gi jau pradėjo lavintis. Girard- 
villiečiai tėmykite, kokoise dieno
se bu§ tie perstatymai.

LEWISTON, ME.
Rug. 1, 3, 4 ir 5 čia Mockus 

mulkino cicilikučius, žadėjo pas
kutinę dieną duot net Moekiškus 
“palaiminimus,” bet nabagas ne
spėjo, nes dėdė kaž kur nabagė
li išgabeno ir dabar visi ciciliku
čius erzindami sako, kad jų Moc
kaus palaiminimą nunešė šuo ant; 
uodegos.

Rugsėjo 13 d. Moterų dr-ja N. 
P. P. Šv. rengia vainikų balių, už 
gražiausią vainiką bus skiriamos Serb. kun. Laukaitis rugsėjo 18 d. 
dovanos tai dabar moterėlės gal- vakare. Visi žingeidauja suži-

išgalvoti geriausį noti iš Lietuvos žinių. Tai atsi- 
lankvkit visi vietiniai ir iš Wilson

Lewistonietė. Duąuesne ir kitų apielinkių mies- 
:-------------  ; telių.

TRENTON, N. J.
Kadangi iš šio miestelio jokios; 

korespondencijos nesimato, tai 
kits gali pamislyti, kad čionais i 
leituvių visai nesiranda, o jei ir i 
randas, tai jokių prakilnių darbų 
nenuveikia. Tas apsiriktu , kas 
taip manytų: čionais randasi apie 
75 šeimynos ir apie tuzinas pavie
nių ir visi yra susiorganizavę Į 
Įvairias dr-jas. Atėjus kokiam 
reikalui dėl tėvynės labo, tai visi 
stoja krūvon ir nepasiduoda did
žiosioms lietuvių kolionijoms. Čio
nais randasi L. R. K. R. skyrius 
ir sumanė surengti prakalbas 24 
d. rugsėjo 4:30 po pietų. Pasi
rodo salėj visų gerb. kun. J. Pet
raitis ir Patersono N. J. Jisa aiš
kino reikalą remti Lietuvos Rau
donąjį Kryžių. Pasirodė veik svaidžių skyrius ir kiti parsiduo- 
visi, kiek buvo svetainėje tapo na- da po 25c.. 
riais vietinio skyriaus ir užsimo- trijų ruošiu.
kėjo metinę mokesti, išskiriant 2 
ar 3 bolševikus. Gerb. J. Petrai
tis paklausė ar Trentoniečiai ran
dasi toki biedni, kad nesimato nei 
vieno garbės nario. Tuojauspasi- 
pylė dvidešimtpenkinės. Vincas 
Vaišieta paklojo $26.00, Mikolas 
Barzda, Aleksandras Paradaus- 
kas, Marijona Vėlyvienė, ir Ona 
Kerienė po $25.00. Pranciško
nas Seiriaukskas $10.00. Vincas 
Paliavičius $5.00. O visi kiti po 
$1.00 ir pasirodė vietinio skyriau 
iždininko kyšianėje $192.00 ir visi 
nariai prabilo, kad Trentone nesi- 
ras nei vieno lietuvio, kuris neliks 
rėmėju L. R. K. Antras kalbėjo 
adv. M. M. Šlikas.

Draugijos čionais randasi šios: 
Šv. Jurgio, kurį nenuilstančiai 
dirba dėl savo narių, sykiu ir dėl 
tėvyns labo. Lietuvių Pol. Klu
bas, kuris neatsilienka nuo Šv. 
Jurgio dr-jos, Tautos Fondo 55 
skyrius L. R. K R. skyrius ir ne
senai susitvėrė moterų pašelpinė 
dr-stė po vardu Šv. Onos iš kurios 
tikimės gerų pasekmių. Tiktai 
stoka inteligentų ir biznierių. Pas 
mus jų nesirando nei vieno. ųKad 
atsidastu kokis inteligentas arba 
biznio lietuvys, tai turėtu gerą pa
sekmę. Darbai eina neblogiau
sia. Uždirba gerai, kas tik žino 
amatą. Atvažiavus iš kitur 
miesto darbas nesunku gaut.

Dziubas.

Elizabeth, N. J.
L. D. S. 16 kp. laikys mėnesini 

susirinkimą parapyjos svietainėje 
21 d. rugsėjo 4 vai. po pietų.

Kviečiame visų narių pribūti ir 
atsivesti naujų narių prisirašyti.

J. Balčiūnas sekr.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
PAVEIKSLAI.

Šiomis dienomis Lietuvos Liuo
sybės Sargi} Centras gavo iš Lie
tuvos visą pluoštą įvairių Lietu
vos kariuomenės fotografijų 
yra nepaprastoai Įdomios, jau ne
kalbant apie jų didelę istorišką 
vertę. Kiekvienas tikras lietuvys 
turėtu nusipirkti įgyti bent vieną 
kompletą tų paveikslų.

Iš tų paveikslų mes padarėm 
atvirutes, neparastai puikias. At
virutės yra keturių rūšių. Jos 
parsiduoda dvi už 25c.. Didesni 
paveikslai, k. t.: Lietuvos ka
reiviai paėmė bolševiką nelaisvėn, 
Lietuvos Kariumenės Kulka-

Geriausias mūsų pasiūli- 
jimas suprantantiems biznį 
ir apgarsinimų vertę biznie
riams, tai yra šis:

L. D. S. leidžia kasmet 
kalendorių ir į jį priima ap
garsinimus. Tą kalendorių 
skaito mažiausia 50.000 y- 
patų.

Jie yra gyviausia mūsų a- 
merikiečių lietuvių dalis ir 
remia tuos biznierius, kurie 
remia juos, arba tas organi
zacijas prie kurių jie pri
klauso.

Tokia organizacija yra L. 
D. S.

Mes turime gana daug sa
vo biznierių lietuvių ir juos 
viršminėtos organizacijos 
nariai ir prieteliai remia, 
kuomet jie mato, kad tie 
mato, kad tie biznieriai gar
sinasi organe “Darbininke” 
arba leidžiamam “Kalen
doriuje.”

Ateinančiu 1920 metu Ka-
■ c- v

lendorius jau baigiamas pri
rengti į spaudą.

Bet dar dabar yra gera 
proga mūsų biznieriams ap
sigausint i jame.

Seni Amerikos biznieriai 
išleidžia milijonus dolerių 
apgarsinimams ir vis karto
ja išdirbtą priežodį: “It 
pays to advertise,” tai ko
dėl mūsiškių biznieriai ne
galėtų išleisti bent $15.00 ar
ba net ir $100.00 į metus.

Apgarsinimų kaina į 1920 
metų kalendorių: už visą 
pusi. $15.00, pusė pusi. $8, 
ketvirta dalis $5.00.

Siųsk apgasinimo kopiją 
tuoj aus, kad užtikrinus vie
tą šiuo adresu:

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Tokie paveikslai yra 
Iš viso yra septy

ni vaizdai.
Kuris prisius vieną dolerį, gaus 

tuos visus paveikslus.
Norime pažymėti, kad čia nėra 

joki pasipelnijimas, nesvisas pel
nas yra skiriamas sušelpimui Lie
tuvos Kareivių, kurie pašelpos 
reikaląuja.

Paveikslų reikale adresuokit, 
įdėdami dolerinę ar daugiau o jei 
mažiaus, galima ir pačtos markė
mis:

LIETUVOS LIUOSYBĖS
SARGAI.

456 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

KĄ TIK IŠĖJO
LIETUVIU PASAULIN

“MEILĖS GALYBĖ”

75c.
45c.

Nauja, puiki knygelė 
Begalo žingeidi.

Kaina: 
Su apdarais .........
Be apdarų.............

Originalas
KUN. L. G. VAUGHAN 

Vertė
KUN. J. F. JONAITIS
Ex-Lieutenantas-Kape- 

lionas.
Užsakymus ir pinigus 

siųskite sekančiu adresu: 
J. Wiltrakis,

3832 Fulton St., Chicago, III

nas, Antanas Kiedis, 
Miliaukaitis.

! TEISINGIAUSIA IR GE- ; 
! RIAUSIA LIETUVIŠKA ; 

APTIEKA
< į Sutaisau receptus su di- ;
< I džiausią atida, nežiūrint, ;

! ar tie receptai Lietuvos ar ; 
Amerikos daktarų. Tai J 
vienatinė lietuviška aptie- ! 
ka Bostone ir Massachu- | 
setts valstijoj. Gyduolių ga- ] 
lit gaut, kokios tik pašau- I

■ lyj yra vartojamos. Galit i 
reikalaut per laiškus, o aš 1 
prisiųsiu per expresą.

K- ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininku i 

226 Broadway, kamp. C St, į 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013
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L. D. S. REIKALAI.
svarbos, tai taip sakant idė
jinė dalyko pusė.

Katalikystės priešai ne
snaudžia, jie visais būdais 
organizuojasi ir viešai ir 
slapta po visokeriopais var
dais jų organizacijos slaps
tosi dengiasi, bet visos eina 
prie vieno tikslo, būtent: 
kad pakenkti katalikystei, 
kad invykdinti bedievybę, o 
su jos pagelba ir radikaliz
mą. arba liberalizmą. Toks 
jų. visų galutinas tikslas. 
Jeigu mūsų idėjiniai prie
šai organizuojasi, tai ir mes 
privalome nežiopsoti, o pa- 
sekmingesniam organizavi
mo varymui priseina vie
niems veikėjams pasimatyti 
su kitais, vieni kitų pasitei
rauti apie kaip kuriuos da
lykus. Jeigu vieniems kas 
gerai pavyko, kad ir kitiems 
panaudoti tuos arba tiems 
panašius būdus, o jeigu vie
ni kame suklydo, kad ki
tiems tos klaidos neatkarto
ti, kad jos išvengti. O tą 
viską geriausia galima atlik
ti tokiuose susivažiavimuo
se. ■

Trečia priežastis, tai jau 
grynai techniška.

Kiekvienas gerai žino, 
kad jokio darbo gerai neat
liksi, kol jo nemokėsi ir kol 
nebūsi Įpratęs jį dirbt.

Negana žinot, kad tą ir tą 
reikia taip ir taip daryt, bet 
dar reikia ir iprast.

Įpratimas bent kokiame 
darbe ar veikime, praktiko
je yra statomas gan aukšto
je vietoje ir nebereikalo. Į- 
pratimas pats kaip kepti 
karveliai į bumą nenukrin
ta, jis užima laiką.

L. D. S. ruošia organizuo
tą pajėgą prieš darbininkų 
išnaudojus, kad apginti dar
bininkų reikalus, toje kovo
je reikia išlavintų organi
zuotų spėkų ir mes turime 
tas spėkas išsiauklėti patys.

Tokiuos išvažiavimus, su
važiavimus ir kitus triukš-

KOKIĄ REIKŠMĘ TURI
L. D. S. APSKRIČIŲ 

IŠVAŽIAVIMAI?

Gal ne vienam ir nekartą 
užeina mintis kam toki ap
skričių suvažiavimai, išva
žiavimo piknikai, koncertai 
ir tam panašūs dalykai yra 
daromi ir ar yra iš jų bent 
kokia darbininkų reikalams 
nauda.

Ir jeigu tamistos to klau
symo iki šiol dar sau nepa- 
sistatėte, tai tamistos mūsų 
organizacijos reikalais taip 
kaip ir nesirūpinate.

Aš šiandien biskį apie tai 
bandysiu parašyti.

Kiekviena stipri organi
zacija atsižymi savo visapu
sišku gyvumu. Ne tik orga
nizacija, bet net ir kiekvie
nas gyvūnas. Jeigu gyvu
lėlis, žvėrelis ar žmogus nai
kias, linksmas šokinėja, 
spardosi tuomet kiekvienam 
malonu į jį žiūrėti, o ypač 
jo savininkui, nes tai pir
mas ženklas to gyvulėlio 
sveikatos, taip-pat yra ir su 
žmogumi. Jeigu žmogus 
sveikas, tai jam viskas link
sma, nors ant jo net nelai
mių kalnai griūtų, jis į tai 
tarsi atydos neatkreipia. O 
ypač jei to žmogaus apart 
kūno sveikatos yra ir sąžinė 
gryna.

Mūsų organizacija, L. D.
S. susideda iš visokiu am
žiaus žmonių: yra jaunų ir 
senų, vedusių ir nevedusių 
ir kiekvieni turi savo priva
lumus, savo reikalavimus, 
savo norus ir troškimus. Ir
L. D. S. kaipo organizacijo
je kiekviena iš viršminėtų 
grupių ineša savo turto da
lelę visos organizacijos la
bui, tik mes privalome tą 
atjaust ir suprast.

Senesni, jau pagyvenę 
mūsų nariai organizacijai į- 
neša savo gyvenimo patyri
mus ir nurodo jaunuoliams 
kaip jie turi elgtis kad ne
padaryti tų klaidų nuo ku
rių jie yra nukentėję arba 
turėję nemalonumus.

Mokytesnieji nariai pasi
dalina savo mokslo žiniomis 
su tais, kurie arba mažiau 
už juos moka arba kartais 
kitoje mokslo šakoje ir daug Į 
moka, bet tam tikroje spe-j 
cijalėje šakoje šio to neži
no.

O jaunimas ineša į orga
nizaciją tą, ką jis gali. Jis 
ineša savo širdį ir pats sa
vę.

Kur susirenka doro jau
nimo būrelis, tenai darosi 
dangus ant žemės.

Senis veizėdamas į jauni
mo gyvumą, nekartą atgau
na prarastą energiją ir į- 
gauna norą vėl dirbti ir pa
siaukauti doram prakilniam 
ir šventam tiksint

Trumpiau sakant, jauni
mas ineša gyvumą, o tas gy
vumas organizacijoje veikia 
taip, kad tą organizaciją su
stiprina.

Bet jaunimo yra pažymė
tina viena ypatybė, tai ta, 
kad jis mėgsta nuolatos 
spiestis į būrius, mėgsta su
sivažiavimus, susibūriavi- 
mus, susiėjimus ir nuo to 
jokia pajėga jaunimą nesu
laikys.

Drausti jaunimą nuo pa
dorių žmonių draugijos, tai 
reiškia jaunimą žudyti, 
stumti prievarta į ištvirki
mo bangas. Svarbiausia iš 
tos priežasties L. D. S. ir 
rengia įvairius išvažiavimus 
ir triukšmelius.

Antra priežastis tolygios 

v •

mėlius keliant mūsų jaunuo
menė kaip tik ir turi prak
tiškos lekcijos organizavimo 
srityje. Jie čia aiškiai pa
mato ką reiškia vienas žmo
gus kurs yra pripratęs mi
nias organizuoti, ką reiš
kia bent vienos kokios ko
misijos apsileidimas ir neat
likimas kaip reik sau uždė
tos priedermės ir pareigų. 
Jie čia pamato kiekvienas ir 
savo ir kitų klaidas ir savo 
ir kitų gabumus ir įgauna 
nuovoką kaip praktiškiau į- 
vairius gabumus ir palinki
mus pritaikyti ir į kokį dar
bą inkykiti, kad tas visiems 
būtų naudinga.

Ketvirta priežastis — do
leris. Kiekviena organiza
cija turi savo reikalus, savo 
iškaščius ir tų iškaščių pa
dengimui doleriais iš dan
gaus nesninga. Reikia juos 
iš kur nors sukrapštyti. Dėl 
to nekartą ir griebiamsi su- 
organizuot teatrą, koncertą, 
išvažiavimą ar ką nors pa
našaus vien dėl to, kad ne
būtų tuščia kasa.

Daug maž tokios svarbiau
sios priežastys dėl kurių or
ganizuoti išvažiavimai, su
važiavimai ir tt. yra labai 
pagirtini dalykai. Ir mes 
juos privalome remt kiek 
kas išgalime, juose pasidar- 
buot. atliekant tas prieder
mes ir pareigas kokios bus 
ant mūsų uždėtos.

Vienybėje galybė, bet ta 
vienybė tur būt stipri, o bus 
stipri tiktai tuomet, kuomet 
mes mokėsime greit ir gerai 
organizuotis, organizuoto
mis spėkomis veikti ir tarp 
savęs susiklausyt arba pa
laikyt discipliną, bet apie 
tai antru kartu.

F. V.

WEST LYNN, MASS. 
Susirinkite visi.

Rugsėjo 17 d. seredos vakare, 
po num. 32 West Morris St. bus 
L. D. S. 24 kp. susirinkimas. Vi
si nariai prašomi susirinkti. Yra 
labai svarbių dalykų. Turėsite 
išklausyti ir apsvarstyti.

Kl. Stoškus.
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KIEKVIENAS KURIS RENGIA B AKS 4 SIUNTIMUI Į LIETUVĄ PAŽĮSTA

MIEMS IR GIMINĖMS, PRIVALO SKAITYTI SEKANČIUS NURODYMUS:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

KAIP SUTAISYTI SIUNTIMUI BAKSUS.
Parašyk į Lithuanian American Trading Co., 6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi 
siuntimui reikalingas bilas ir ženklelius, kurie tik reikalingi. Prašyk po vieną visų kiek
vienam baksui, kurį manai siųsti. Už tai nieko nereikia mokėti.
Bakso didumas turi būti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko 
mieruojant. (Jokių kitokio didumo baksų negalima siųsti be perkrovimo. Baksas turi bū
ti padarytas iš lentų Į4 arba % colio storumo. <
Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audeklu — klejonka (panašiu į tą, kuris vartojamas sta
lą užtiesti).
Dėk į baksą drabužius, čeverykus ir visokius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir 
kvietimų miltų. Tų dalykų negalima dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės ne
peržiūrėtos mėsos arba taukų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra uždrausta iš
siųsti į užrubežį.
Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai nesikratytų ir neslankiotų.
Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar vėla baksą aplinkui, taip kad kuri nors lentelė 
nepasiliuosuotų.

7. Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu, kuriuos mes prisiunčiame, ir priklijuok ant bakso 
patogioje vietoje. Numerius, kurie randasi ant t raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, ne
toli priklijuotų raštelių.

8. Už ekspresą arba už freitu vežimą pats apmokėk iki New Yorko.
9. Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris iš

siųsk tuojau sykiu su money orderiu ar čekiu už siuntimą į Lietuvą, apsaugą, pristatymą 
Lietuvoje vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstumei perdaug pinigų, kas atliks, bus su
grąžinta. Jei neužteks, mes turėsime siųsti bilą, kad primokėtumei. Prašome teisingai 
apskaitliuoti, kad nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 14 centų už kiekvieną 
svarą pilnai pridėto bakso.

10. Mes priimsime ir mažus baksukus arba ir rišulius-bondulus, bet juos turėsime perkrauti į 
baksus prieš siuntimą per marias. Jei nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, kaip 
ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiekvieną svarą iškaščiams.

11. Rašyk čekį ar money orderį vardu Lithuanian American Trading C o.
12. Adresuok laiškus ir siuntinius:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.,
6 WEST 48-TH STREET, NEW YORK, N. Y.

REKOMENDUOJAM, KAD DĖTI DRABUŽIUS IR ČEVERYKUS Į BAKSUS KU
RIUOS NORITE SIŲSTI. NEŠIOTOS DRAPANOS YRA REIKALINGO&LIETUVOJ 
IR TURI DIDESNĘ VERTĘ UŽ NAUJAS SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.
iii ~ -------
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L. D. S. NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO KUOPŲ ATYDAI.

L. D. S. N. A. apskričio 5-tam 
suvažiavime Nashua, N. H. De
legatai užgyrė ir veinbalsiai nuta
rė atspauzdinti .Krikščionių De
mokratų Platformą ant tam tikrų 
lapelių, kad supažindinti visuome
nę su Krikščionių Demokratų įsta
tai ir ko lietuvys darbininkas nuo 
Krikščionių Demokratų tikisi.

Virš minėti lapeliai paduoti 
spaudon jau yra spaudinami, tik 
nežinom kiek jų reikės atspauz
dinti, nes da ne visos L. D. S. N. 
Anglijos apskričio kuopos užsisa
kė. Lai šis atsišaukimas būna 
paraginimu toms kuopoms, kurios 
dar neužsisakė minėtų lapelių 
Todėl L. D. S. nariai perskatę šį 
atsišaukimą malonėkite sušaukti 
savo kuopų extrą susirinkimus 
ar mėnesinius susirinkimus nutar
kite kiek jūsų kolionijoi reikalin
ga būt minėtų lapelių. Savo 
užsakymus siiiskite apskričio val
dybai.

N. A. A. rašt. A. J. Navickas.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

.50c.
$1.00

šio

Ar norite greit parduoti 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “DarbibJn 
ką” pridedami ir dolerine 
Garsintos “Darbininke” apsi
moka.
Už vieną sykį 
Už tris sykius

REIKALINGA MERGINŲ 
prie dirbtuvės darbų. Pri
tyrimo nereikalinga. Mo
kestis $12.00 iš pradžios. Ge
ra mokestis kada išmoksta 
darbą. Atsišaukit.

AMERICAN CAN CO., 
Off A Street, So. Boston.

PAIEŠKAU.
Aš Antanas Valentonis Šil- 

galių kaimo, norėčiau žinoti ar 
kas iš mūsų kaimo (Šilgalių) 
čia Amerikoje negavo laiško, 
arba nors iš apylinkės. Jeigu 
kas gavote laišką iš Lietuvos, 
meldžiu pranešti man ant 
adreso:

A. Valiutoms,
224 E. Main St., 

New Britam, Conn.

------------ ;■
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pa-

dcl

Pa.

Ant pardavimo puikus 
“Seagull” laivas, vienas iš 
geriausių ir patogiausių jė- 
ginių laivų Bostono uoste. 
Pilnai aptaisytas. Inžinas 
geriausiame stovyje. Laivą 
galima apžiūrėti ir pardavi
mo sąlygas sužinoti pas: 

BROVVNFIELD & 
JOHNSON, 

Medford Street, 
Charlestown, Mass.

REIKALAUJU geros ga- 
spadinės, kuri moka sukal
bėt lietuviškai, taip-gi ang
liškai. Tegul atsišaukia ant 
šio adreso ir prisiunčia 
liudijimą nuo klebono: 

Kun. F. Alinskas, 
923 Shehy St., 

Youngstown, Ohio.
Reikalinga senelė moterii 

j prižiūrėjimo 3 vaiką. Atsišauki- 
jte tuojaus.

K. Žukauskas,
265 Main St., Hartford, Ct.

Paieškau brolio Petro Vaškevi
čiaus Suvaiką rėd., Lupliūnij kai
mo, Leipalingio par. Girdėjau, 
kad žuvo mainose. Kas apie jį 
žinote malonėkite pranešti.

A. Vaškevič, 
P. O. Box 58, Sykswille,

ANT PARDAVIMO. 
WA.TERBURY, CONN.

Jei kam butų reikalingas namas, dėl 
dviejų šeimynų su 12 kambarių, turįs 
apšildymų vidujinį arba garu, yra gali
mas gauti pirkti pas Mrs. Klein ant 
ALDĖR Str. No. 20 Savininkai turi 
išvažiuoti trumpai kitur. Namo pre
ke yra $5700.00. Tas namas randasi 
Lietuvių kolionijoj ir Lietuviams jį no
ri parduoti.

..PARSIDUODA 3 šeimynų namas 9 
m. senumo: elektrikos šviesa; garu šil
domas! 1600024 pėdų žemės; 15 vaisi
nk} medžių su daug žemės ir Ck už 
$4.300. Kas sutiks užmokėti visus ant 
syk, atiduosiu už $4200. Perkant ant 
išmokesčio, reikia įmokėti $1300, o už 
likusius mokės tik 5 nuošimtį. Atsi
šaukit tuojaus. 30 RAUSOM ROAD, 
MATTAPAN, MASS.

Paieškau senos moters prižiūrėjimui 
2% metų vaikų. Valgis, kambarys ir 
gera užmokestis. Nieko nereikia dirb
ti, o tik prižiūrėti vaikų dienomis. Jei
gu reikėtų atvažiuoti iš toliaus, mes 
prisiusime tikietų. Atsišaukite šiuo ad
resu :

J. MileSka,
70 Morris St., Hartford, Conn.

Paieškau moteries arba pabuvusios 
merginos, kuri apsiimtų auginti du kū
dikiu likusius mirusios motinos. Vie
nas trijų metų, o kitas 18 mėnesių; pa
skirtu kambarį, maistų ir kiek algos į 
savaitę. Kas iš lietuviškų moterų ar
ba merginų apsiimtumėt, meldžiu 
kreiptis šiuo antrašu: 
J. T., 273 Rogers St., Lowell, Mass.

■VESTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINES DRAUGUO8 

VALDYBA
SO. BOSTON, MA88. 

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

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

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

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

126 0 St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne vo. 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje i 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan ! 
tis susirinkimas bus 21 d. Rug
sėjo 3:30 vai. po pietų.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St_, So. Boston, Mass*.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas, 

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

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

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

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

MUZIKOS MOKYKLA.
D. L. K. Vytauto Beno ir Or

kestras Muzikališkoje Mokykloje 
mokinama ant visokių instrumen
tų. Norintieji išmokti atsišauki
te. Kambarys:
339 Broadway, S. Boston, Mass. 

(18)

“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

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

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

WORCESTERIO LIETUVIU
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 kokią norite. Taipgi apd raudžių geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatą. širdingai 
kviečių visus IVorcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingą patarnavimą. Neužmirškite adreso:

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

AL. POŽELLO CO.
(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)

Dirbame karūnas, vėliavas, šar- 
pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra-

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZ.

JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO; -
Kad atstatymas Lietuvos priguli nuo pačių lietuvių. 

Žmogių negali jausties laisvu, pakol patsai savo reikalų 
negalės atlikti. Svetimtaučiai sako, kad tik 25 nuošim
tis lietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka 
skaityti ir rašyti mažai supranta arba nenori suprasti 
kaslink tautos reikalus. Tai jeigu Kiniečiai turi 3000 
raidžių ir visi moka skaityti ir rašyti. Tai kodėl mes ne
mokam, turėdami tik 26 raides? Ar mes ne tokias sme
genis turim. Taip, broliai ir sesutės, skruskime mes visi, 
kaip vienas už visus, o visi už vieną ir išmokime skaityti 
ir rašyti. Atminkime, kad MOKSLAS—ŠVIESA, o ne

MOKSLAS—TAMSYBE.
Lai pamato pasaulis, kad mes neturėdami per 40 me

tų savo spaudos mokam skaityti ir rašyti kaip ir kiti mo
kytų tautų žmonės. Kad pagelbėjus jums visiems atsiek
ti tą brangiausi tikslą aš savo lėšomis atidarau moky 
las šiuose miestuose: Bostone, S. Bostone, 
Lynne, Brightone ir kituose Naujos Anglijos mi 
Tad visi iki vienam reikalaukit aplikacijų ypati 
per laiškus šiuo antrašu:

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ
32^4 Croes St.,

NNMMNMWWeeMW

RŪKOTE DAUG.
Jeigu taip, tai žinokite, 

kad įtraukiate į save lengvai 
daugybę nikotinos, apsireiš
kiančiomis blėdingomis dėl 
sveikatos

Tie noudai pirmiausia į- 
eina į pilvą, paskum į krau
ją ir gula ant širdies.

Jūs galite . apsaugoti tą, 
jeigu nustatysite savo pilvą 
naturališkom priemonėm. O 
tas labai lengvai pasiekia
ma, jeigu tik pirm gulsiant 
paimsite 3 saldainius Parto
la, išvalytoją kraujo ir pil- 

Jos yra skanios, visuo
met šviežios ir veikia grei
tai ir lengvai Galima gauti 
Aptiekoje Partosa.

APTEKA PARTOSA, 
160 — 2-nd Avė., Dep. L. 3, 

New York.
(133)

PRANEŠIMAS
Arthur Barry Co. įgaliojo F. G. 

Kateivą už salės vedėją (mana- 
ger) dėl patarnavimo pardavime 
American Truck and Trailer 
Corp. šėrų, kurie dabar dar gau
nami už labai pigią prekę ir į 
trumpą laiką gali atnešti labai 
dideli uždarbi. Jų galima gauti 
pas F. G. Kateivą po $1.25 už vie
ną šėrą. Deeli platesnių informa- 
eijų kreipkitės laišku į Pitsburgo 
ofisą adresuodami:

F. G. Kateiva,
307 Bakevell Bldg., 

Pittsburgh, Pa.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

p

1908 W. DIVISION ST., 
CHICAGO, ILL.



VIETINĖS ŽINIOS.

Komitetas.

ŠJ paveiksi* turėtų kožnas lietuvis jsi-

IR Z. ŽUKAISKA1TĖS

I «M«M999MMe99eeMeMM'

(6-11-16-20)
Buvęs.

i

K.

/

J.

X

I

:-SZ-3

Ona
Ona

N. 
Ka-

Ncdi'lomls 
ano 10 vai. ry ta 
Iki 4 vai. vak ars

Valandoa 
nuo 9 vai. ryta 
Iki 8 va!, vakare.

Adresuokite:
PRESS.,

Montello, Mass.

atsižymėjo 
numegz- 

V. Varžins- 
M. Kučinskai- 
O. Urbonienė,

PIRMOS KLESOS

DANTISTASnuo balandžio 1 d.

$25.00
$10.00 

. .. $5.00 
. .. $5.00

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

Galima susikalbėti ir lietueisekai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafuga aulaika plauku slinki

mą, prašalina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, angina plaukas priduoda 
ma jėms reikalinga maista.

Dermafuga padarys kad Jusfl Plan
kai bus tankus ivetnus ir skaistus. 
S Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos iinyks ant visados ir plaukai 
nesiimta daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
ta suvis dykai iibandymui sampala.

Prisiuskite 10 c. stampomis persiun 
timo lėšų, gausi išbandymui dežiute 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGIL SPEC1ALTIES CO
BOX 37. PHILADELPHIA. PA

gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose.

NATIONAL
73 Porter Avė.,

Just, 
tfcr-

V. Savickas, P. Aku- 
J. Vartavičienė, J. 

M. Petrauskas, P. Mo- 
J. Šimkevičius, J. Rač- 
F. Adlis, S. Janulevi-

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

PRIE DORCHESTER ST.

i 135 C Str.
2 43 Hawkens St., Boston, Mass.

I

“Valkata” 3 “Mirga.” Tip-gi 
meldžiame kitų šių veikalų nesi
mokyti, nes jie yra jau užimti.

O Jankienė.

Dr.J.H. Staknevičius
276 New York Avė., kamp. Tyler St. 

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
9-ii ryti TELEFONAS nono
1-3 po pietų Market
6-8 VAKARE

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

Tiką dabar Išėjo iš spaudos paveiks
las 15X20 labai gražiai atspausdintas 
7 spalvose.

“LAI GYVUOJA LIETUVA"

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe Gydo ritokiat ligai
1-8 P. M. 6-8 P. M. Priskiria Akinio*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Vartok tą mostĮ. ji padaryt v» 
Tyrų, skkaistų ir balt 4.. i 
šalina šlakus Ir spuogus nuo v4!do f 
dam minkštą tr baltą odą. Kaina dO 
tfis 75c. Ir 11.00. Pinigus galima ■!**>• 
popieriuj doleri arba stampomis.

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

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 
NedeEomis iki 4 no pietų. t.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, a u 
geriausiais prietaisais, io 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Biteria. Ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokj skirtumą kaip tarp, 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė-1 1 
kavoju Salutaras mylistą (re radėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-į , 
žjstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu-i i 
taras: • (

1707 S. Halsted St Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UI.

ibbbmiim—et——eese**—

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairfis ženklai: kukardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairų organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės . 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiuskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., ' Lawrence, Mass.

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
Aš labai sirgau per 3 metus, puslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsij

nevlrlnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų Ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubeži 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada parelknalvąn Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
lšsivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmnšl-i i 
mut visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras,] Į

ATSKAITA.
Nuo 1 d. Bal. 1919. iki 1 d. Rug

sėjo 1919 L. R. Kryžiaus sky
riaus So Boston, Mass. Čion 
telpa surašąs jeigu ir išlaidų, taip 
gi darbininkų kirpėjų, siuvėjų, 
mezgėjų (nėrėjų).

Kirpėjos atliko labai didelį ir 
sunkų darbą, Mag. Plenckienė 
prigelbątant J. Vartavičienei ir 
Bar. Belackienei. Siuvėjos, A. 
Kasinckaitė, M. Ančukaitė, 
Lukienė, P. Švedienė. Bar.
lišienė, Mort. Sterlingienė,. A 
Survilienė, D. Prielgauskienė, P. 
Urbonienė, R. Pivariunienė, M. 
Šimkienė P. Samsonienė,

Mezgėjos sveterių, 
Marcele Paliubeckienė, 
dama 5 sveterius. 
kaitė, P. Čižienė, 
tė, Al. Kiburiutė,
J. Komečiutė, M. Bobinskutė, M. 
Brikaitė, O. Šimkiutė, B. Sida- 
raitė, A. Troponskiutė, O. Vil- 
kišiutė ir O. Kairaitė.

Pančejių mezgėjos. N. Paulu- 
kaitė atsižimėjo numegzdama 12 
porų pančekų ir 3 svetarius, L. 
Navickaitė, R. Kazirskienė, O. 
Senkiavieienė ir Elz. Lenčaus- 
kienė.

K. Jurgeliunas aukavo penkias 
poras naujų šiušių vertės virš 
$20.00 kurie jau pasiųsti į laivą.

AUKOS.
So. Boston, Mass. dr-jos bei kp. 

mokėjusios iš iždo;
Šv. Jono Ev. BĮ. Dr-ja 

Moterų Są-go 13 kp. .. 
L. Vyčių 17 kp. .
L. D. S. Ima, kp.

Nariai mokėję didesnes aukas. 
Fr. Bacevičia..................... $12.00
Kun. K. Urbonavičius .. $11.00 
Ant. Majauskaitė................ $7.00
Ona Ivaškevičienė .. _  .. $6.00
M. Gudavičienė....................$5.00
V. Šugžda............................. $5.00
Anta. Ivaškevičius.............$5.00.
Juze Gudaitė............... .  .. $2.50

Po $2.00 Pet. Šokas, Pr. Gudas 
Dom. Antanavičius, J. Meškaus
kas, J. Šokas, A. Taunis, 
Tuleikis, Ant. Kairis ir V. 
žinskaitė.

$1.50 Andr. Naudžiūnas.
Po $1.00 Ona Jankienė, 

Adomaitienė, 
Navickienė,
Juz. Valentienė, 
Elz. Leščinskienė, 
nienė, 
niuliutė,
Sakalauskaitė, 
Ale. Gapatienė, 
Plenckienė, 
miTutė, O. 
Beržinskaitė,
Eva Gentalienė,

Ant. Leikienė,
Bar. Giedraitaitė,

A. Pa- 
M. Kupris, S. 

Varžinskaitė, V. 
K. Kaulinskatė, P. 
M. Čekatauskiutė, 

A. Karlinienė, A.
M. Slei-

J. Varai- 
Šveistis,

J. Valukonis, A. 
G. Valeckienė, S. 

M. Vikey, M. Ja- 
A. Slatkienė, J. 
P. Marcinauskienė,

A.
V. Baliukonienė,
J. Beliackas, J.

A. Strašunskienė, P. 
J. Račkauskas, J.

V. Kochanskienė, A.
J. Keršis, O. Vilaučiu- 

V. Čepienė, J. Piva- 
Rodžis, ir V. Samu-

PIRMI DIDŽIAUSI

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 1 Kp.
-----------Bus-----------

SPALIO - OCTOBER 18 DIENĄ, 1919 METUOSE
LIETUVIŲ SALĖJE,

KAMPAS E ir SILVER STS., SO. BOSTON, MASS.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus. Grieš puikiausia orkestrą lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

Puikiausias Automobilius sis 
7-mis sėdynėmis PASIVAŽINĖJI
MUI. Dėl vestuvių, krikštynų 
ir išvažiavimu.

MARTINAS VALIULIS
Tel. S. B. 1404-W. S. Boston, Mass 

(31>

P LĖS M.
LDS. 1 kp. narės. P- lė Marcelė yra L. D. 
S. Centro Vice-Pirmininkė. Jos gana daug 
pasidarbavo L. D. S. N. A. Apskričio išva
žiavimuose. Beto y r a gabios lošėjos ir be
veik visuose perstaty anuose neapseinama be 
jų. Jos yra Spaudos Savaitės komisijoje 
ir smarkiai rengiasi p rie jos.

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ VAKARAS
-----------BUS------------

M. Brikaitė,
Juz. Pecikoniutė,

Bar. Beleckienė, 
Mal. Sluško-

Al. Navickienė, Ona Sto- 
Pet. Burbulienė, M.

M. Kilmoniutė, 
S-nė, Mag.

Ona T-nė, V. Tu- 
Jakimavičienė, St. 

Dom Remeikienė.
Mar. Andriuliu- 

tė, Ant. Leikienė, Lud. Navic
kaitė, Bar. Giedraitaitė, Alek. 
Kasinskaitė, Eve Markienė, Mag. 
Pajaujutė, V. Skudurienė. P. 
Jaras, J. Skuduris, J. E. Karo
sas, Juz. Šultienč. M. Zarankin- 
tė, Ant. Beliackas Urš. Grubins- 
kaitė, Morta Aneiukaitienė, Bar. 
Klimavičienė, Ant. Bučaitė, Kara. 
Šejerkienė, Morta Šaparnienė, J. 
Likmalis, 
rauskas, Ant. Kmitas, 
konis, 
JJaciavičius. 
Vaišvila, 
Natkus, 
Gailiunas. 
likauskas, 
tulevičius, 
Žioba, 
kis, Zis. 
konis, Eva 
Vaiginienė, K. Petraičiutė, 
Tamtaitė, 
draitaitė, 
Gedraičiutė, O.
J. GI in e c kis. S. Noreika, K. Po
vilaitis, J. Grubinskas, And. Za
lieckas, J. Markelionis, Fel. 
Zaleckas, Z. Gurkliutė, P. Mi- 
liuaskas, P. Rūta, A. Bendorai- 
tis, Z. Klapatauskas, J. Šimkus, 
J. Ąjidriuliunas, K. Starulis, M. 
Knirtautas, J. Kavaliauskas, A. 
Jasinskas, J. Čeplikas, P. Vis
girdas, .T. Vaičiūnas, K. Ketvir
tis, A. Žitolis. J. Stambris, J. 
Dragūnas, Skol. Motejunaitė, 
F. Zaikauskas, J. Laumonis. S.

Samulis, A. Dogis, J. Dringaitė, 
Anas. Jakaitė, Ig. Vadeikis, A. 
Baumila, T. Majauskaitė, Ant. 
Kneižis. .T. Dilis, M. Mockus, S. 
Vaišvila. M. Zaičikienė, J. Stak- 
ninis, Bar. Kuzmanskienė, A. 
Vabalis, P. Branušaitė, Gras. 
Mileikienė, M. Petrauskienė, Dr.

BĮ. Jakštas, Pov. Pet-
K. Mačiu-

O. Pavilis J. Jakštas, M. 
V. Savistokas, A.

K. Rutkavičius, Pov.. 
Ant. Rutkauskas, Pov. 

P. Lautskas, J. Ku- 
J. Petrauskas, J. Ma- 
V. Gedminas, Mot.

P. Mikolauskas, M. Šei- 
Močiulaitis, V. Juzu-

Marksienė, Mag.
Elz. 

BĮ. Volteris, P. Ged- 
Ant. Staniuliutė, Kot- 

Aukštikalnaitė,

P. Jakimavičius, S. Valeikis, M. 
Budrevičienė, J. Šapalis, J. Ja
kimavičius, M. Ašmenskienė, M. 
Stukienė, B. Prunskienė, V. Sta- 
kulis, K. Kasparavičius, S. Po
nelius, V. Burdulis, M. Pauliu- 
kaitis, Elz. Milašavičienė, Ag. 
Šeidienė, F. Srakauskas, M. Viš- 
niauskas, F. Steponavičius, S. 
Kedienė, Kun. Švagždis, K. Ja
kimavičius, O. Somsonaitė, K. 
Stašaitienė, B. Stašaitis, J. Ka
ralius, A. Juzelskis, K. Vencius, 
J. Kašėta, 
nevičius, 
Urbonas, 
tulionis, 
kauskas,
če, A. Burneika, J. Kudarvičius, 
M. Šipalienė, D. Janušienė, Ona 
Mizgirdienė, K. Gudminienė, M. 
Monkauskienė, L. Močiulienė, A 
Čyžiuvienė, A Zapustienė, K. 
Pocius, S. Aliukonis, A. Kruge- 
lienė, Ag. Bumbakienė, 
čienė, A. Šapalis, 
Moneikis, A. 
Grinevičienė, 
Grinkevičius, 
J. Motejunas,
Žalaitė, U. Sterlingaitė, 
nienė, V. Šaparnienė, 
tis, B. Šveistienė, V. 
A. Bloudžius, 
.Strakauskienė, 
Senkiavičius, 
nuškevičius, 
Kazinauskas,
A. Tveregienė, A. Marcinauskie
nė, B. Žigutis, A. Čekanauckienė, 
S. Klepackas, L. Dervinienė, 
Važnikaitienė,
A. Stačkaitė, 
Ražauskas, 
Jakavonienė, 
Datmonas, 
Punienė,
tė, J. Žalis, 
riunienė, K. 
laitis,.

Viso jeigu
iki rugsėjo 1 d. 1919 m. .. $382.80 

Nariai sumokėjo .. .. $300.00 
Dr-tės bei kuopos .. .. $45.00 
Smulkiais........................... $37.80

Išlaidos tuo pačiu laiku: 
Prapirkta ant audeklo dėl drabu
žiu berniukams ir mergaitėms, 
$121.72. Persiuntimas į Lietuvą 
drabužiu $25.00. Vilnoniu siū
lų nupirkta L. Kareiviams dėl 
švetarių ir pančiakų ........ $36.88
Į L. R. K. Centrą pasiųsta per ižd.
B. Vaškevičiutę,...............$100.00

Viso išlaidų.................. $310.00
Pas skyriaus iždininkę Oną Na

vickienę yra ant rankų .. $72.20 
Taigi meldžiame gerbiamųjų rė

mėju L. R. K., jeigu kas patėmy- 
site, jog jūsij pavardės nebūtų 
sąraše kurie aukavote ne mažiau 
$1, tai malonėkit pranešti rašti
ninkei susirinkime, o bus pataisy
ta. Nes kurių nebuvo galima pa- 
vardžiij sužinoti per neaiškumą 
užrašu tie tapo priskaityti prie 
smulkių iki laikui.

Susirinkimai yra laikomi Baž
nytinėje svetainėje taip-gi esti 
visuomet garsinami ‘ ‘ Darbinin
ke” ir Bažnyčioj iš sakyklos.

BRIGHTON, MASS.

Subatoje, rugsėjo 13 d. 
buvo koncertas surengtas 
šv. Petro Bažnytinio Choro 
po vadovyste p. M. Karbau
sko. Iš choristų daugiaus 
negu pusė nepribuvo. Ma
tyt pabijojo, kad kokie val
katos neužpultii. Žmonių ir
gi buvo mažai.

Programa buvo įvairi ir 
išpildyta gerai. Ypač solis
tai žavėjo visus.

a

Nedėlioję, rugsėjo 14 d. 
buvo šv. Kazimiero R. 
Draugijos susirinkimas. 
Buvo išduoti raportai: Ra
portas iš Federacijos Kon
greso užgirtas vienbalsiai. 
Raportas buvusio draugijos 
baliaus; pasirodė, kad nuo 
baliaus draugijai liko gry
no pelno šimtas dol. su di
deliu kaupu.

Reporteris. į

Bostono Valstijos sargy
ba, kuri užėmė vietą strei- 
kavusių policmonų, atseina 
užlaikyti $10.000 dienoj.

Kuomet Serbijos armija 
traukėsi 1915 m. priešų ve
jama, tai su ja traukėsi 
daug pabėgėlių su 30.000 
vaikų. Tai iš tų vaikų išli
ko {ik 25.000. I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVENČ. 

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.
Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.

TURĖJO SUSIRINKIMĄ.

Mot Są-gos 13 kp. teatrališka 
komisija turėjo susirinkimą rūgs. 
10 d. ir nutarė imtie tuojaus mo- į MARŠALKA — Ona Mizgiriienė, 
kintis šiuos veikalus:

Verpėja po Kryžium,”

NEDĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPT. 21 D. 1919
-----------Rengiama------------

PRAKALBOS IR KONCERTAS 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

FIFTH ST., SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės gerb. kunigai: J. J. JAKAITIS, 
Worcesterio klebonas ir K. URBAN AVYČIŲ S 
vietos klebonas.

Didžiausią dalį programo užpildys šv. Pet
ro Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Kar
bausko. Beto dalyvaus septyni solistai ir vie
na smuikininkė. Dedama visos pastangos, kad 
vakaras būtų kopuikiausias. Malonėkite visi 
ateiti. Pusė pelno eis vargonij fondan.

ĮŽANGA 15 CENTŲ.
RENGĖJAI.
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DR. M. V. CASPEE 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

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

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

SUGRĮŽO.
Jonas Mikailionis kareivis par

važiavo iš Vokietijos.
Aplankė savo motinėlę kurios 

nebuvo matęs per tris metus. Da
lyvavo keturiose frontuose. Bu
vo lengvai sužeista taip pat pasi
ilgo saro draugų L. Vyčhj 17 kp. 
narių, kurie džiaugėsi su šiuo pa
simatę, nes jis buvę veiklus ir 
gabus 17 kp. narys.

Gaila, kad dar turi grįsti į ka- 
riumenę ir užbaigti ištisus metus.

Mes visi draugai ir draugės ve
lniam jaunam kareiviui laimin
gai užbeigti tamystą ir sveikam 
pargrišti pas mus.

JATUL’S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS.
Apsaugojimui savo sveikatos vartokit:

Jatul's Anodia ......................................................... $1.00
Mūsij Anodia tikrai Europiško stiprumo;

Jatul’s Capsulax.......................................................50c.
_ Nuo užkietėjimo vidurių.

Jatul’s Capudache Capsules ..................  50c.
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

Jatul’s dough Remedy.............................................$1.00
.. Šią mediciną mes rekomenduojam nuo kosulio ir 

krutinės skaudėjimo;
Jatul’s Ext. Stomache Bitters................................... $2.00

Duoda stiprumą ir taiso apetitą prie valgio ir
Jatul’s Trejanka v.......................................................50c.

Sudėta iš gydančių šaknių.
Ir šimtai įvairių kitokių gydančių žolių galima gauti pas 

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbį. 

Kreipkitės žemiaus paduotu adresu.
Per mane galima gauti medicinų, kokių tik pasaulyje 
vartojama. Reikale Tamsta, su orderiu sykiu siųsk ir 

pinigus “Money Order’iu” arba registruotą laišką 
adresuokit:

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.Draugijos Temykit! I

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

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai 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.

Bell Phcne Dickinson 3995 M

aKAD BŪT GRAŽIU.

Nedėlioję, rūgs. 14, 6 vai. 
vakare buvo repeticija vei
kalo “Iš Meilės.” kuris bus 
perstatytas spalio 5 d.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, 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
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
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
673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. B08T0N, MASS.

Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.




