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KELETAS ŽINIŲ Iš LIETUVOS f siuntinių atvyko Kaunan pasikal- 
Prezidento rinkimai. — Pirma- bėti su valdžia. Atstovai turėjo

dienyj 14 dieną birželio turi įvyk
ti Valstybės Prezidento rinkimai.
.Socijalistai griežtai pastatė kan
didatūras arba p. Biržiškos arba 
p. Leono. Krikščionys Demokra
tai pastaė kandidatūrą p. Naru
ševičiaus. Kas bus sunku pasa
kyti. Aišku, kad iš visų šių tri
jų kandidatų p. Naruševičius y- 
ra tinkamiausis.

Ministerių kabinetas jau tvar
komas. Iš nuskirtų ministerių 
jau nekurie žinomi jeigu tiktai 
neįvyks kokia staiga permaina, 
kaip tai dažnai atsitinka. Jų tar
pe randasi—ministerių pirm. Dr. 
Grinius; p. Galvanauskas pasi
traukia iš pirmininkystės, bet 
pasilieka finansų ministerių. Už
sienio reikalų ministeris, kaip jau 
seniau buvo laukiama ir pagei
daujama, pasitraukė. P. Naruše
vičius, pirmiau statomas į užsie- 
.nio reikalų ministerius, pastaty
tas kandidatu į Valstybės Prezi
dentus. Antru kandidatu buvo 
kun. dr. Purickis, Lietuvos pa
siuntinys Berlyne. Bet kadangi 
jisai esąs atstovu Vokietijoje, į- 
tariama, kad esąs pro-germanas. 
Kas tikrai bus dar nežinia. — Vi
daus reikalų ministerių nuskir
tas, K. Bizauskas, buvusis atsto
vas, — patarėjas Londone, dabar 
esąs Maskvoje tartis su bolševi
kais. — Į apšvietos ministerius 
buvo nuskirtas dr. S. Šalkauskis, 
bet jiasi atsisakė, nes rudenyje 
pradės skaityti filiozofijos pre- 
lekcijas Kauno Augštuose Kur
suose. Dabar skiriamas p. Dani
liauskas, Marijampolės Mokytojų 
seminarijos direktorius. Jeigu ji
sai nea^siims, tai liks p. Šilingas. 
— Susinėsimo reikalų ministerių 
vė likosi “amžinasai ministeris” 
p. Čarneckis. — Teisingumo mi- 
nisteriu yra du kandidatu — p. 
Noreika ir p. Tumėnas. — Ūkio 
ir žemės jau paskirtas p. Kriau
čiūnas ir krašto apsaugos p. Na
ruševičius su ta sąlyga jeigu ne
bus išrinktas į V. Prezidentus.

N. B. “Smulkiųjų” partija 
St. Seime taktika žiauri. Jeigu 
jų kandidatas kitiems netinka, 
tuojaus ruošiasi į boikotą arba 
nebalsuoti arba suskaldyti St. 

^Seimą. Jeigu jų statomas kan
didatas į V. Prezidentus nebus 
priimtas, tai jie balsuoja, kad 
Lietuvoje Prezidento visai nerei
kia. Panašus elgimasis Suv. Val
stijų lietuviams katalikams nėra 
naujiena, nes panašius apsireiški
mus teko matyti užpernai New 
Yorko politiniame Seime.

Ponas A. Smetona, buvusis 
Valstybės Prezidentas užims Val
stybės kontrolieriaus vietą. Bet 
jisai žada pusei metų atvykti į 
Suvienytas Valstijas paskaitų pa
daryti. Buvusis V. Prezidentas 
jau apleido valstybinius namus ir 
dabar kaip paprastas ministeris, 
užimdamas minėtą vietą, apsigy
veno privatiniai Maironio namuo
se.

Steigiamasis Seimas dirba la
bai smarkiai. Ypatingai yra daug 
darbo sekcijose. Bendri Seimo 
posėdžiai laikomi tris kartus sa
vaitėje. Darbas pasunkėja ir tuo- 
mi, kad kiekviena partija, daly
vaujanti seime, netiktai kas sek
madienis, bet ir dažniau, siunti
nėja savo atstovus po Lietuvą ir 
aiškina piliečiams savo darbą, ži
noma tuomi palaikydama savo 
reputaciją, kuri priešų turi be- 
abejo užtektinai.

Lietuvos derybos su bolševi
kais sekasi, nors pasekmės vie
šai dar neskelbiamos. Delei svar
bių klausymų dalis lietuvių pa

grįžti ateinantį pirmadienį — 14 
dieną birželio, bet delei rinkimų 
užtruko. Jeigu p. Naruševičius 
taptų išrinktas Valstybės Prezi
dentu, jo vietą užimtų p. Klimas.

— Kun. Grigaitis, lenkų išvež
tas į Vilnių, laukia lenkų teismo.

— Vilniaus Vyskupo J. E. Ma- 
tulevičio padėjimas pas lenkus 
baisus. Lenkai laukia tiktai 
progos suareštuoti, bet Jo Ekse- 
lencija turi daugiau supratimo 
negu lenkai gali nuvokti.

Wate'burietis J. B. Jakštys, lai
mingai sugrįžęs į Lietuvą rašąs 
‘'Darbininkui” specijales kores
pondencijas. ,

KELIONĖ LIETUVON.
Kiek laiko tam atgal aprašiau 

savo kelionę iki Paryžiaus iš 
New Yorko ir da žadėjau apra
šyti ir likusią kelionės galą.

Prabuvę apie tris dienas Pa
ryžiuje gavom vizus nuo reika
lingų konsulatų ir ketvirtoj die
noj išvažiavom į Koeln miestą 
prie upės Reino. Čia reikėjo per- 
sėst ir reikėjo vizuot pasportą pas 
anglų militarę misiją. Iš ten tą 
pačią dieną išvažiavom į Berliną. 
Čia vėl reikėjo persėst ir reikėjo 
gaut vizą nuo lenkų konsulato 
dėl pravažiavimo pro Danską. Tą 
pačią dieną iškeliavom iš Berli- 
no linkui Eitkūnų. Privažiavus 
paliokų. juostą, krėtė valizas pa
liokai, bet nieko nekonfiskavo. 
Pasportus peržiūrėjo net du sy
kiu ir visų pasportų negavo ma
tyt. Mat vokiečiai tyčiojas iš 
ponų, neapkenčia jų taip, kaip 
gyvatės, dėlto ir pasus tyčia tai
kosi nerodyt, apmonija lenkus ir 
potam juokias iš jų.

Atvykus į Eitkūnus taip-gi vo
kiečiai peržiūrėjo valizkas ir 
klausė pinigų kiek vežies net ir 
ieškojo pinigų. Mat draudžia vo
kiečiai išvežti daugiau kaip vieną 
tūkstantį markių, vokiškų pinigų. 
Radę daugiau arba maino ant ost 
markių arba konfiskuoja, o apie 
Amerikos pinigus jie neturi jo
kios teisės.

Eitkūnuos turėjom laukti apie 
dvi dienas kol parėjo mūsų ba
gažai ir tuos mūsų bagažus ne
žiūrėjo vokiečiai, jų traukinys 
nuvežė į Virbaliu Lietuvos mui
tinėm O ten tai reikėjo atida
ryt skrynias, parodyt ką veži ir 
reikėjo užmokėt muitas. Čia 
prisiunčiu ir tas pakvitacijas iš 
muitinės kiek už ką reikėjo mo
kėt muito. Tikiuos, kad tą visą 
talpys “Darbininkas”, nes tų 
žinių visi pageidauja.

Da turiu pažymėti, kad Lietu
vos muitinėj mandagiai apsiei
nama su keliauninkais ir gražiai 
su jų bagažais. Tai reiškia, kad 
bagažus krečia tiktai Lietuvoj.

Kurie rengiatės į Lietuvą, tai 

nesigailėkit parsivežti drapanų, 
apsiavimų ir kitų dalykėlių. Lie
tuvoj viskas reikalinga, išimant 
maistą. Jeigu kas jums sako ar
ba sakytų, kad nereikia nieko 
vežtis Lietuvon, kad Lietuvoj vis
ko yra, tai tokiam galit atsakyt 
drąsiai kad nežinąs arba užrišto
mis akimis po Lietuvą važinėjai. 
Aš patyriau, kad Lietuva maisto 
ir pinigų turi. Labiausia trūks
ta parėdų jaunimui, čeverykų 
trūksta. Nesmagu žiūrėt į jau
nus bernaičius arba mergaites ei
nant bažnyčion. Basi arba klum
pėti, drapanos namų darbo taip 
kad atrodo labai prastai, o ypa
tingai merginoms labai nepritin
ka naminiai drabužiai. Skarelė, 
kuri pirma kainavo 20 kapeikų, 
šiandien penkiolika rublių ir da 
negalima gauti. Todėl aš patariu 
visiems grįšiantiems Lietuvon 
vežtis drabužių kiek reikalinga 
arba kiek galima. Tas apsimoka 
už viską ir ką parsivešit tą ir tu
rėsit. Nepamirškit parsivežti če- 
batams padų geni, nepatariu vež- 
ties šilkų arba pirkties rūbų šil
kinių. Už tuos reikia mokėt bran
gų muitą ir jie netinkami Lietu
voje o ypatingai sodiečiams.

Pragyvenimas Lietuvoj yra jau 
geras. Kaip sakiau maisto yra 
perpilnai, tiktai stoka gyvulių. 
Bet jų greit priaugs.

Stoka audeklinių dirbtuvių, čia 
tarsiu žodį į amerikiečius lietu
vius audėjus. Neatsižiūrėdami 
ant nieko organizuokit ės į ben
droves audėjų, susipirkit reika
lingas mašinas ir kogreičiausia 
pyškėkit Lietuvon. Jūsų ateitis 
taip šviesi kaip saulė. Sykiu kal
bu ir verpėjams, plytninkams, 
mūrininkams ir kitokiems amat- 
ninkams. Ir tą darykit su pa
skuba. Nežiūrėkit per langą po
litikos, bet imkitės darbo naudin
go Lietuvai ir patys sau. Politi
ka pati per save išsivystys geron 
pusėn, tiktai mes sukim mūsų 
pramonijos ratą.

Lietuvoje gyvenimas jau ra
mus, žmonės saugiai gyvena. Tų 
plėšikų nėra taip daug kaip kad 
buvo jums rašoma. Žinoma blo
gų žmonių buvo, yra ir bus. Tie
sa, pasitaiko kaip kur ir apruba- 
voja. Tokie atsitikimai yra reti. 
Todėl kurie mano grįžti Lietu
von, lai nesibaugina. Kas pir
ma grįš, tas bus laimingesnis, 
nes dabar yra daug visokiij pro
gų, kuriomis galima puikiai pa
sinaudoti.

Su šiuomi baigiu aprašymą su 
geriausiais linkėjimais visiems a- 
merikiečiams.

Antanas B. Jakštys.

Vilkaviškis. Vilkaviškio jauni
mas veikia. 5 d. birželio buvo su
rengtas vakaras 5-kių veiksmų 
drama “Lietuvaitė”. Labai trum
pam laike buvo suruoštas, bet 
žmonės myli tokius surengimus. 
Pavasarininkų kuopa žinoma ir 
ant toliau nepatingės surengti ką 
tokio dailos srityj. Moterų Ko
mitetas taip-gi rengia vakarą ant 
naudos Raudonojo Kryžiaus. 
Stato scenon 4-rių veiksmų trage
diją “Kerštas”. Todėl parengi
mų netrūksta pas mus. Pavasa
rininkų choras nors jaunas, bet 
gerti atsižymi. Lai gyvuoja pa
vasarininkai laisvos Lietuvos.

S. L. Baltimorietis.

DEMOKRATŲ KANDIDATAI.

Demokratų partija, laikiusi su
važiavimą San Francisco išrinko 
kandidatu į Suv. Valstijų prezi
dentus Ohio valstijos gub. Cox, o 
vice-prezidentu Franklin D. Roos- 
eveltą, kurs yra laivyno asisten- 
tas-sekre torius.

Darbininkų reikalai. Misijos Pranešimai.
WATERBŪRY, CONN.

Abelnas streiko bėgis.

tę-Jau dvylikta savaitė, kaip 
siasi AVaterburio darbininkų 
streikas.

22 d. balandžio sustreikavo vi
sų AVaterburio dirbtuvių papras
ti darbininkai, pareikalaudami 
aštuoniij darbo valandų į dieną ir 
75c. į valandą. Daug darbinin
kų dar pirma streiko buvo susi
rašę į N. E. AV. A., kuri tapo su
organizuota pralaimėjus streiką 
1919 m. O kiti buvo susirašę 
prie vietinio Federacijos sky
riaus, o kurie dar nebuvo niekur 
prisirašę, tai sustreikavus prisira
šė. Dabar beveik visi AVaterbu- 
rio darbininkai yra suorganizuo
ti.

Pastreikavus iki gegužio 14 d. 
prisidėjo prie streiko mašinistai, 
pareikalaudami iš kompanijų aš- 
tuonių valandų ir daugiau mokes
čio.

Streikas ėjo ramiai.
Sustreikavus visoms dirbtu

vėms, daug darbininkų, ypatin
gai nevedusių, išvažinėjo į kitus 
miestus, tai ant ūkių darbo ieško
ti, o kurie pasiliko, tai ramiai tę
sė streiką. Susirinkimus laikyda
vo kada tik panorėdavo, nebuvo 
valdžios draudžiama ir kalbėt, ga
lėjo ką norėjo, nes policija visai 
neidavo į streikierių susirinki- 
mu?. Kalbų Bulavo visokių, pa- moku ‘ penkiuš dolerius savaitėje
liečiančių ir nepaliečiančių dar- 
bininkij reikalus, bet tai tiek to, 
tas lai bus ant toliaus.

Pagaliaus, kad padarius di
desnį įspūdį į darbininkus ir pa
traukus prie savęs tuos, kurie 
dar dirbo, nutarė surengti paro
dą. Nuėjus pas miesto majorą 
prašyt leidimo, majoras pareiškė, 
negalį daryt parodos ir atsisakė 
duoti leidimą. Tas turbūt buvo 
pirmas užsimezgimas sutikimo 
valdžios su streikieriais. Po tam, 
už keletos dienų susiorganizavo 
nemažas skaičius ex-kareivių, ap
sirengė kareiviškomis drapano
mis ir ėjo pas miesto majorą pra
šyt leidimo parodai. Nuėjus ne
toli rotužės (City Hali) policija 
sulaikė juos ir neleido eit vidun. 
Tuomet jie pasitraukė į arti e- 
santį miesto sodą (parką), ten 
tuojaus išrinko komitetą iš trijų 
vyrų ir pasiuntė pas majorą. Tą 
komitetą policija įleido. Po pa
sikalbėjimo majoras vis-vien atsi
sakė duoti leidimą parodai. Su
grįžus komitetui nuo majoro, vėl 
visi susiglitavo ir ėjo šalygatviais 
namo, o policmonai šalę gatve 
eidami juos palydėjo. Po to po
licija ėmė tėmyti su didesnia do- 
me streikierių kiekvieną judėji
mą ; bet susirinkimai nebuvo 
draudžiami ir apie dirbtuves ša
ligatviais, po porą ir per aštuo
nis žingsnius vieniems nuo kitų 
buvo valia vaikščioti

Nevalia susirinkt.
Iškilus riaušėms 21 d. birželio 

tapo paskelbta mieste karo stovis 
ir uždrausta streikieriams susi
rinkimus. Jei nori susirinkti, tu
ri gauti valdžios pavelijimą, o ki
taip policija atėjusi išvarinėja.

Nevalia streikieriams nė pikni
kų daryt; keletą kartų jau buvo 
surengę, bet visuomet tapo palic- 
monų išvaikyti.

Valdžia duoda leidimą laikyt 
susirinkimus tik su tokiomis išly
gomis: kad tame susirinkime būt 
kalbama vien tik apie grįžimą 
darban ir, kad būtų slaptas bal
savimas ar grįžt darban ar ne. Į 
tą susirinkimą visiems tur būt 

leista įeiti, streikieriams ir ne 
streikieriams ir visiems valia bal
suot. Ant tokių išlygų streiko 
komitetas nesutinka; tokiu būdu 
ir susirinkimas neįvyksta.

Kompanijos nežada nieko.

Dar pradžioj streiko sako ne- 
kurios kompanijos norėjusios 
taikytis su darbininkais, norėju
sios pakelti mokestį, bet didžiau
sia AVaterbury’j kompanija 
“Scovill” tam pasipriešinusi. Ir 
dabar, kaip girdėt kitos norėtų 
taikytis, bet ji griežtai pasistatė, 
kad sulaužius streiką. Ji pagar
sino laikraščiuose, jei kas nesu- 
grįšiąs dirbti ik septintai šio mė
nesio, tas būsiąs priimtas kaipo 
naujas darbininkas, arba visai ne
gausiąs darbo jos dirbtuvėj. Kom
panijos rašinėja laiškus streikuo
jantiems darbininkams ir patys 
bosai vaikščioja po stubas prašy
dami grįžti darban. Bet kol kas 
mažai tegrįžta. Kiti bijo grįžti, 
nes dabar kaž kas įsimanė daužyt 
langus, ar pakišti sprogstančos 
medegos po to stuba, kuris eina 
dirbtų.

Streikierius šelpia.
Kadangi jau trys mėnesiai kaip 

streikuoja, tai būtinai yra reika
linga pagelba. N. E. AV. A. mo
ka pašelpą tiems, kurie visai jau 
neturi savo pinigų, o kurie dar 
turi tiems nemoka. Vedusiems 

ir jei turi vaikų nuo vaiko po do
lerį. Nevedusiems po du dole
riu ir pusę savaitėje. Negalėtų 
nei tiek mokėti, jei iš kitų kolo
nijų nesiųstų pinigų. Beveik nė
ra tos dienos, kad streiko komi
tetas negautų iš kitur pinigų; 
daug yra tokių dienų, kad ir šim
tais gauna.

Kurie priklauso prie Federaci
jos, tai tie visi gauna aštuonius 
dolerius į savaitę; ten neklausia 
ar tu turi dar pinigų, ar ne?

Tai toks dabar yra AVaterburio 
darbininkij streiko stovis, bet 
kur nukryps toliau, tai to nepra
našauju.

J. T—las.

DAR DĖL TAKSŲ.

Visi, kurie neužmokėjo už 1917 
metus, arba nuo kurio darbdavys 
nesulaikė dalį algos, bus reika
lauti prieš išvažiavimą, jeigu ma
no važiuoti iš Amerikos, 2 nuoš. 
visų ineigų, nepaisant kaip mažai 
uždirbo ir be jokių paliuosavimų 
(ir Custom House kolektorius ga
li imti 50 arba 100 nuoš. to 2 
nuoš. visų ineigų, kaipo bausmę 
už neužmok ė jim) ir dar gali pri
dėti $10. bausmės.

Tokiu būdu, jeigu ypata uždir
bo $1.000 už 1917 metus ir neuž
mokėjo taksus, turės mokėti 2 
nuoš. tų uždirbtų pinigų, arba 
$20, potam 50 arba 100 nuoš. to 
$20. Mes sakome 50 arba 100 
nuoš., b^t tas priguli nuo kolek
toriaus, kartais to 50 arba 100 
nuoš. nereikalauja. Jeigu privers
tų mokėti tą 100 nuoš., išviso bū
tų $40, neskaitant $10. bausmės.

Mieste Erųuerev, Francijoj, 
majoras, uolus pirmeivis, buvo 
uždraudęs varpais skambinti vi
durdienyje. Reikalavo, kad var
pai būtų vartojami civiliams tik
slams. Klebonas kreipėsi į augš- 
tesnę vyriausybę, kuri išrado 
majoro padavadijimą neteisėtu, 
varpai pilikti tik tikybiniams rei
kalams.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANEŠI

MAS.

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
yra gavusi iš Kauno oficiali iš bir
želio 26 dienos “ Eltos’5 kablegra- 
mą.

“Šiandien Steigiamam jam Sei
mui įteikta naujojo Ministerių 
Kabineto dekleracija.

Svarbiausieji deklaracijos pun
ktai yra šie:

1) Užsienio politikoj vyriausy
bė pirmiausiai rūpinsis pagrei
tinti Lietuvos pripažinimą de ju
re. Tuo tikslu (manoma) sustip- 
rint diplomatinė akcija užsieny, 
sustiprinti Lietuvos santikius su 
didžiulėmis vakarų-pietų valsty
bėmis,' ypatingai su Didžiąją Bri
tanija. (Toliaus eina neaiškus sa
kinys “Nustatyti, sunormuoti 
Lietuvos turtą nesilaikymą de
markacijos linijos kaimynais”) 
stengtis privest prie tinkamos 
taikos sudarymo su rusais, rū
pintis nustatyti geros kaimynys
tės prietelystės santykius su gu
dais. Net su lenkais Vyriausybė 
visuomet pasiruošusi derėtis, jei 
jie tik pasiūlys priimtiną dery
boms bazę. Vyriausybė griež
čiausiai protestuoja prieš lenkų 
okupaciją Lietuvos dalies su Vil
niumi, prieš spaudimą, vargini
mą mūsų piliečių, prieš išvežimą 
Lietuvos turtų, prieš nesilaiky
mą demarkacijos linijos, puldinė
jimą į mūsų miestelius ir sodžius 
ir pareiškia jog negalinti būti ge
rų' kaimyninių santikių nei tai
kos su lenkais, iki kol lenkai ne
pasitrauks iš okupuotos teritori-
• t
JOS.

2) Finansų, prekybos ir pra
monės sirtyje svarbiausias Ka
bineto uždavinys atsistoti savo 
kojomis ekonominiu atžvilgiu, 
kas yra pagrindu ir politinės ne
priklausomybės. Tuo tikslu steng
sis sudaryti prekybinias sutartis 
su kitomis valstybėmis koopera- 
vimo pagrindais. Pirmiausiai pa
ruošianti ir patieksianti įstaty
mą apie akcinių^bendrovių valdy
mą ir įsikūrimą, patieksianti vals
tybinių akcinių bendrovių įstaty
mą, nuo ugnies apdraudimo įsta
tymo projektą, spręsianti emisijos 
(nuosavų pinigų išleidimą) pro
blemą.

3) Susisiekimo srityj savo poli
tikos pagrindan dėsianti daugiau
siai ekonominius nepolitinius dės
nius, vadinasi, stengsiantis su
mažinti eksploatacijos .išlaidas, 
pakelt jo įplaukas, pakeisianti 
tarnautojų atlyginimo normą, 
rūpinsiantis kelių, tiltų taisymu.

4) Vidaus politikoj rūpinsian
tis, kad visi valdininkai griežtai 
laikytųsi teisės. Duodama savi
valdybėms plačių teisių, vyriau
sybė pasirūpinsianti savivaldy
bėms finansuoti įstatymo projek
tų, rūpiansiantis pagaminti ata
tinkamų įstatymų projektus dar
bo sąlygoms normuoti, apdraus
ti darbininkams žmogiškas sąly
gas susirgus. Toliau imsiantįs vi
sų galimų priemonių kovai su 
mirtingumu.

5) Apsaugos srity pasirūpin
sianti tinkamai aprūpinti kariš
kius žeme.

6) žemės reformos ir žemės fl
irtų klausimais prisilaikysianti 
(toliau iškraipytas) to dėsnio, jog 
Lietuvos ūkio pagrindu yra že
mės ir miškų ūkiai. Pirmiausiai 
aprūpinsianti žeme bežemius, ma
žažemius, padėsianti įsigyti ūki
ninkams ūkiui reikalingų mašinų, 
įrankių, mineralinių trąšų, page
rinti sėklų rūšių, gyvulių veislių, 

beto padėsianti prieinamomis są
lygomis gauti statomosios medžia
gos, kelsianti kooperaciją, plė
šianti pramonės šakas, būtent 
malūnų, aliejaus, spaustuvių, 
konservų dirbtuvių, linų pluoštų 
apdirbamąją pramonė ir visą ei
lę kiti) pramonės šakų.

7) Švietimo srityje remsianli 
visokią visuomenės iniciatyvą, 
stengisantis pašalinti (Praleista) 
nenormalumą. Visoje Lietuvoje 
steigiamos tik vieno tipo aukštes
niosios bendro lavinimo mokyk
los. Pasirūpinsianti pagerinti 
mokytojų ekonomines gyvenime 
sąlygas.

8) Teisingumo srityj pasirūpin
sianti reikalingų atatinkamų į- 
statymų projektų civilinio ir bau
džiamojo statuto, civilinio ir bau
džiamojo procesų ir kitų.

Seimas išklausęs deklaraciją 
vienbalsiai, susilaikius endekams, 
priėmė pasitikėjimo formulą”.

Delei dviejų kablegramo vietų 
neaiškumo ir iškraipymo, už
klausta patikrinimo į Kauną.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

KONFERENCIJA PRASI
DĖJO.

Alijantų ir vokiečių atstovų 
konferencija mieste Spa prasidė
jo. Pirmu dalyku A’okietijos at
stovas Gessler, apsaugos ministe
ris, nurodinėjo reikalą Vokieti
jai turėti bent 200.000 kariuome
nės. Sako, jog A’okietijoj privi
so organizuotų plėšikų, bolševikų 
finansuojamų. Tie plėšikai bū
riais užpuldinėja sodžius ir mies
telius. Be stiprios karinės jėgos 
tie plėšikai nebūsią išnaikinti.

Rusijos bolševikų pranešama, 
jog lenkų armija tarp Berezinos 
upės ir Pripetės pelkių visu fron
tu supliekta ir turėjo trauktis.

Anglijos premieras Lloyd 
George, Francijos premieras Mil- 
lerand ir Lenkijos užsienio reika
lų ministeris Patek turėjo ilgą 
konferenciją kaslink bolševikų 
pasisekimų prieš Lenkiją.

Lenkijos Seimas pavedė visą 
valdžią Lenkijos apsaugos vy
riausybei. Ta vyriausybė suside
da iš Pilsudskio, karo ministeria 
Lesniewskio, viršininko genera- 
lio štabo Hallerio, seimo vedėjo, 
premiero, trijų kabineto narių ir 
9 seimo narių. Į jų rankas su
koncentruota valdžia dėlto, kad 
matomas didelis iš bolševikų pa
vojus.

Imigracijos Biuras.
Birželio 26 d., 6,200 ateiviai at

važiavo į Ellis Island.

Mokslas.
New Yorko Mokslo Bordas vea 

“Eik į Mokyklą” kampaniją šią 
vasarą tarp 200,000 nemokintų ir 
angliškai nekalbančių žmonių 
Manhattane ir Bronx.

Economic.
Pranešimas Wall Street žurna

lui, birželio 26 d. sako, jog bus 
karų stoka. Ūkininkai turės su
kraut kviečius ir kitus javus, • 
bankieriai turės rast būdus duot 
jiems pinigišką pagelbą pakol ja
vai bus išvežti.

ADRESUODAMI laiškiu 
ar pakietus Lietuvon ir tu
rėdami, kad nueitų, teisin
gai parašykite žodį LITE
LIANIA. i‘<1



3

Eina iš South Boston’o utarninkais, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lmtlvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Dabbinkų Sąjunga.

kitės ir beraščius raginkite 
prie lavinimosi.

DARBININKAS
PALNSDALE, MICH.

DARBININKAS
(The Wobker)

Thx Ltthuanian tbi-vveikly Papeb. 
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph’s Lith- 
uakian R.-C. Association ot Labos.

SUBSCRIPTION RATES:
Tearly ............................................... $4.00
Boston and suburbs.......................$5.00
Foreign countries yearly........a .$5.00

“Entered as seeond-class matter Sept 
22, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879”
“Acceptance for mailling at special rate 
vf postage provided for in Section 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July 
32, 1918”.

PERSERGĖJO.

“NAUJIENŲ” JUOKAI.
“Naujienos” num. 157 ra

šo, kad Lietuvoje mėgstą 
juokus. Lietuvos juokai be
sąs uždarymas “Darbinin
kų. Gyvenimo” po paskelbi
mo laikinosios konstituci
jos, kuri laiduoja spaudos 
laisvę.

Antai Waterburyje strei
kuoja arti 20.000 žalvario 
organizuotų darbininktj. Ne
mažai atsiranda skebų ir 
streikininkai prieš juosius 
kovoja įvairiomis priemonė
mis, net grąsinimais, o gal 
ir baisesnėmis priemonėmis. 
Čia “Naujienoms” ir-gi 
proga nusijuokti, juk orga
nizuoti darbininkai stovi už 
laisvę, o dabar Waterburv- 
je neprinažįsta paprasčiau
sios teisės

NEW HAVEN, CONN.

eiti dirbti.
“Draugas” num 157 pri

mena, kad šioje šalyje ga
li įvykti didelis krizis (per- 
simainymas, pervarta). Ra
šo: ~

“KUNIGAI IR POLI
TIKA”.

“Kriziai čia atsikartoja pa
skirtais laikotarpiais. Krizius 
pakelia patys stambiausieji ša
lies piniguočiai žinomais jiems 
tikslais.

“1917 metais piniguočiai ne
pasitenkino demokratų valdy-. 
mu. Buvo jau bepakyląs finan
sinis krizis. Ir nežinia kas bū
tų įvykę šalyje, jei ne karė. 
Tik pastaroji milijonus darbi
ninkų išgelbėjo iš vargų kla
no.

“Šįmet ir-gi, pasak žinovų, 
pramatomas ir laukiamas kri
zis. Yra visokių priežasčių. 
Pirmiausia, politikinė kova ša
lyje. Paskui, pabrangimas pra
gyvenimo, darbininkų nepasi
tenkinimai ir kitos svarbios ap
linkybės.

f “Iš kalno turime būt pasi
rengę. Nes pakilus kriziui ne
bus ne tik darbo, bet ir mais
to. Ir turinčiam pinigų labai 
sunkus daiktas laimingai pra
leisti krizį.

Iš senesnių Amerikos lietu
vių daugelis atsimena preziden
to Clevelando laikus. Tuomet 
darbininkai su šeimynomis 
maitinosi viena sriuba. Bet ir 
šitos nebuvo iš ko pasigamin
ti.

“Nenorėkime, kad tokie lai
kai atsikartotų. Bet nepamirš
kime, kad tas gali įvyktu” 
Persergėjimas vietoj. Ne- 

taupumo, bereikalingo pini
gų mėtymo tarpe lietuvių 
rasime nemažai. Daugelis 
beprotiškų pirkimų daro. 
Taupumas yra būtina dory
bė visais laikais ir kiekvie
nam žmogui, bet ji ypač rei
kalinga darbininkui. Šių 
metų Am. Darbo Federaci
jos suvažiavimas Montrea- 
Iyje nutarė raginti darbi
ninkus būti taupiais.

t

NEI VIENO BERAŠČIO.
Lietuvos karinė vyriausy

bė sumanė gražų dalyką — 
mokinti kareivius. Lietu
vos armijoj skamba obalsis: 
“Nei vieno beraščio mūsų 
tarpe”. Rengiama mokyk
los, skaityklos kareiviams.

Kad tarp Lietuvos jaunų 
vyrų liko nemokančių skai- 
tyti-rašyti nenuostabu. Bet 
kad tarp Amerikos lietuvių 
yra beraščių, tai nuostabu. 
Amerikiečiai neišsiteisins 
neturėjimu tam laiko ir iš
tekliaus. Nemokšos čia tu
ri kaltinti tik save, savo ap
sileidimą.

Sujudimas mūsų viengen
čių Lietuvoje visuomet aks
tino sujusti ir amerikiečius. 
Tad Lietuvos lietuvių uolus 
griebimosi prie mokslo pri
valo paakstinti amerikie
čius prie to. Ypač grįšian- 
tieji Lietuvon tuomi turi 
rūpintis. Juk į grįžusį vi
si žiūrės, kaipo į mokytesni, 
daugiau patyrusį. O kas bus 
jei amerikietis pasirodys 
mažiau išmanančiu ir išga- 
finčiu negu anie išnešusieji 
penkių karo metų jungą ir 
kovą už neprigulmybę.

“Darbininko’’ skaityto
jai, uoliai kvieskitės, lavin-

27 d. birželio LDS. 28 kp. lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Besvarstant kuepos reikalus bu
vo pakeltas klausimas kas-link 
Waterbury’o streikierių. Patarta, 
kad reika sudėti aukų. Dėjo po 
$1.00: K Pauliukaitis, V. Za- 
vorskas, A. Diržis, F. Rugšnaitis, 
F. Jarmokas, J. Lukša, J. Jazu- 
kevičius, J. Mickevičius. Viso $8. 
Buvo išrinkta komisija iš 3 ypatų 
tą darbą varyti, kreipties prie ki
tų dr-jų per susirinkimus ir išva
žiavimus kad prisidėtų su auko
mis. Išrinkti K. Pauliukaitis, F. 
Jarmokas ir A. Diržis.

Aukas kontroliuos ir pasiųs ta 
pati komisija.

Rinkti aukas pasižadėjo sekan
čios ypatos: T. Rugšnaitis, V. Za- 
vorskas, J. Masiulis, J. Lukša, J; 
Jazukevičius. Kviečiame ir kitus 
narius pasidarbuoti ir prisidėti 
su aukomis. Meldžiame aukas 
priduoti viršminėtai komisijai. 
Taip-gi yra paimtas teatras po 
vardu “Grafas kaimiečio bernu” 
ir rolės jau išdalintos nariams

Tokiu autgalviu turi strai
psnį “Tėvyne” num. 25.Ten 
vardan lygybės ir laisvės 
nurodinėjama, kad kunigai mokintis. Bus suloštas rudenį, at- 
neturį kištis į politiką, kad 
tas kunigų kišimąsi politi- 
kon kenkiąs “galutinam 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukūrimui”.

Tai atšildyti liberalų bar
ščiai, kuriais jų laikraščiai 
savo skaitytojus vaišina.

Prieš neseną laiką Law- 
rence, Mass. liberalai buvo 
surengę prakalbas bonų pla
tinimo reikale. Pasikvietė 
net majorą Žadeikį. Jokis 
katalikų kunigas ten žino
ma nebūti} buvęs prileistas 
ir nefiguravo. Visame va
dovavo liberalai-sandarie- 
čiai, tikrieji tėvynainiai. Ir 
jokios pasekmės buvo. Už
rašė bonų už apie $300. Už 
savaitės gerb. kun. Vir
mauskis vietos klebonas su
rengė tam pačiam tikslui 
prakalbas. Kalbėjo advoka
tas Mileris iš Worcester ir 
X. Česnulis. Bonų užrašė 
už apie $3.500.

Antai vėl Worcesterio 
ietuvių kolonija. Ten vei
sė vienas stambiausiųjų po- 
itikuoj ančių kunigų gerb. 

kun. J. J. Jakaitis. Jis bu
vo bonų platinimo stoties 
pirmininkas. Jis turbūt 
pats už daugiausia pirko 
ponų, labai daug užrašė bo
nų ir Worcester persirito 
per savo kvotą.

Tai ar ne aišku, kad ku
nigus kuogreičiausia reikė
tų. nustumti nuo politikos. 
Tą reikalą kiekvienas užsi- 
merkėlis gali matyti, netik 
kunigienos mėgėjai libera
lai.

Pagalios kunigienos mė
gėjams iš “Tėvynės” patar
tina pirmiausia atsikąsti 
kun. Ziliaus. Jis yra lietu
vių politiško gyvenimo prie
šakyje. Teišėda “Tėvynė” 
kun. Žilių iš L. Misijos.

vėsus orui. Daug ką galima bū
tų nuveikti dėl mūsų organizaci
jos ir pagerinimo darbininkų bū
vio, jei mes visi prisidėtume prie 
darbo ir tankiau lankytūmės ant 
susirinkimų. Nekurie nariai vi
sai retai atsilanko ant susirnkimij 
ir mažai prisideda prie veikimo. 
Nejaugi ir toliaus taip snausim. 
Skruskim broliai prie veikimo, o 
kaip visi stosim prie darbo, tai 
ir darbas eis pasekmingai.

Zanavykas.

N0RW00D, MASS.

LDS. 3 kp. pusmetinis susirin
kimas bus nedėlioj 11 d. liepos 
tuojaus po pamaldų bažnytinėj 
salėj.

Nariai privalo būtinai atsilan
kyti, nes delegatai išduos rapor
tą iš LDS. Naujos Anglijos Aps
kričio suvažiavimo.

Yra ir kitij svarbių dalykų ap
tarimui.
ir

Nepamirškite atsivesti 
naujų narių prisirašyti.

Kviečia LDS. 3 kp. valdyba.

CLEVELAND, OHIO.

Mokslo Metų Užbaigimo 
Vakaras.

turbūt Birželio 20 diena buvo tai pa
žymėtina ir iškilminga dėl vaikų, 
užbaigiančių šv. Jurgio parapi
jos mokyklą. Toji diena juos ne
ramino ilgus mėnesius, nes dėl 
jos buvo paaukavę visą savo e- 
nergiją ir ilgėjosi jos prisiarti
nant. Įspūdinga buvo klausyti, 
kuomet mokinė Ono Cigelskiutė 
skaitė “Atsisveikinimo” žodžius 
likusiems savo draugams ir drau
gėms. Skardus jos balsas skam
bėjo: “Tad-gi, užimkite mūtų vie
tas. bet vertai užimkite. Mes jus 
paliekame ir atsisveikindami iš- 
siame dėl jūsų draugiškumo ran
kas, linkėdami palaimos ir pasi
sekimo ateinančiuose 
Telaimina jus Dievas, 
te dirbti darbuotis ir 
kad —

“Mokytojų žodis 
Stebuklus parodys... 

Tad-gi — “... mokinkitės, 
“Lietuviais vadinkitės, 
“Vilties nenustokite nieka

dos!”
Bet-gi prie viso vakaro padaili

nimo puikiausiais įspūdžiais pri
sidėjo jaunųjų merginų “Marijos 
Tarnų’ 'draugystė, kurios narių 
pastangomis buvo atvaidinta 
“Patricija”, keturių veiksmų 
drama, naujas veikalas, verstas iš 
anglų kalbos. Veikalo tėma pa
imta iš 3-čiojo šimtmečio krik
ščionių persekiojimo. Nelengva 
tas veikalas atvaidinti. Prie to 
gi keturių veiksmų scenerijos į- 
vairumai daug apsunkina pasek
mingo atvaidinimo užduotį.

Vienok, pirmojo veiksmo cieso
rienės Augustinos daržas akį vė
rė, norėdamas pavilioti į užbur
tą šalį; n-ojo veiksmo viešoji 
svetainė palociuje buvo puošni ir 
turtinga; III-ojo veiksmo šventi- 
nyčia palociuje iškiliai išpuošta 
aukuru ir Buddos paveikslu, į- 
vairios šviesos, perkūnija, žaibai 
ir “šventieji” šokiai, burti būrė 
regėtoją į nežinomą pasaulį; IV-

So. Boston, Mass. Į ojo veiksmo kalėjimas suteikė nu*

SIŲSKITE laikraščių ir 
knygų saviškiams Lietuvo
je.

IŠSIRAŠYK iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. Rasi juose daug indo- 
mybių. Už 50c. (galima 
stampėmis) gausi 10 ekz., už 
dolerį — 20 ekz.

SIŲSKITE “Darbinin
ką” į Lietuvą.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ UI P0P1ERI0.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
to šalis.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadvay,

metuose. 
Neliauki- 
žinokite,

liūdimą, bet Patricijos ištvermė 
Kristaus tikėjime suramino visus 
ir masino į Dangaus Karalystę. 
Savo keliu šis veikalas, kad ir 
sunkus, bet jo pasekmės lengvos, 
malonios, nes jis tai sužadina 
žmoguje estetiškus jausmus, pa
kelia jo dvasią ir sugrąžina prie 
doros išlaikymo ir tvirto tikėjimo 
"ištesėjimo.

Kas link pačio atvaidinimo, rei
kia tarti, kad puikiausia pavyko. 
Augustinos, Rymo ciesorienės,. ro
lę, kad ir sunki buvo, bet savo iš
didumu ir puikia iškalba, berods, 
puikiausia atliko p-lė Br. šerkš- 
niutė, Patricijos, krikščionės kan- 
kintinės, rolę, kuri svarbiausia 
buvo, savo ištverme, drąsa ir 
krikščioniška meile artistiškai at
liko p-lė Jadv. Skripskauskiutė. 
Flavijos, grekiškos vergės, dalį, 
kuriai reikėjo daug vyliugingu- 
mo ir klastų, kad likti laisva, tin- 
kaami atliko p-lė O. Liutkevičiu- 
tė. Melitos, neregės šokikės, už
duotį, pagirtinai išpildė p-lė A. 
Vitkauskiutė. Taip-gi pažymėti
na Rymo ciesorienės duktė, Ok- 
tavija, kurios asmenį tiksliai at
stovavo p-lė M. Krikščiukaičiu- 
tė. Gi III-ame veiksme randasi 
sunki dalis, tai “Miro Šokis”; 
tą šokį daijiai atliko p-lė F. 01- 
šinskiutė. Kitų veikalo asmenų 
dalis pagirtinai atliko p-lės: I. 
Novikiutė, M. Skripkauskaitė, R. 
Sabaliauskiutė, T. Vitkauskiutė, 
O. Kuncaičiutė. Taip-gi pagyri
mo vertos ir tos, kurios buvo tar
naitės, vergės, angelai ir šokikės.

Lietuvių Koncert-Orkestrą su
tartinai atliko 6, 7 ir 8 klasų vai
kai. “Dainą”, šokdama ir dai
nuodama puikiai išpildė p-lė F. 
Olšinskiutė. Dialogą: “Kapitonas 
ir Žydelis”, atliko tarpe I ir II 
veiksmo vaikai: P. Sušinskas ir 
J. Petraitis; matyti, jiems drąsos 
dar stokavo. “Judėjimų Dainą”, 
gražiai išpildė tarpe II ir III 
veiksmo pirmos klasos meragitės. 
6 ir 7 klasij vaikai, po vadovyste 
kap. L. Adomaičio, tikrai karei
viškai driliavo “Kareivių Dri- 
lių”T~

Po to vakaras baigėsi diplomų 
išdalinimu. Prieš tai p-lė Ona Ci- 
gelskiutė skaitė “Atsisveikini
mą”, po kurio gerb. kun. A. Ta- 
moliunas padalino diplomas, ku
rias gavo sekančios mokinės: O- 
na Cigelskiutė, Julija Kuprevi- 
čiutė, Marijona Dudaitė, Ona 
Jurgėniutė, Adelė Pečkaičiutė ir 
mokiniai. Antanas Montvila, Jo
nas Bačinskas, Jonas Debesis. 
Dar gerb. kun. A. T. turėjo pra- 
kalbėlę, pritaikintą prie mokslo 
metų užbaigimo, sveikindamas 
apturėjusius diplomas ir primin
damas jų užduotį ateity.

Užbaigiant, reikia nepamiršti, 
kad Notre Dame seserys padėjo 
daug triūso, nes jos tai darbavo
si prie to vakaro pasisekimo. Be 
to gi muz. Juozas Čižauskas daug 
pagelbėjo muzikos dalyse, o p. Pa- 
viliono orkestrą ir-gi daug pasi
tarnavo prie vakaro padalinimo.

A. iš P.

Birželio 27 d. buvo Lietuvos 
Sūnų dr-jos bertaininis susirinki
mas, kurį vedė pirm. Z. Juknis. 
Nutarta pirkti LietuvosJ’askolos 
boną už $200. Kreiptasi tiesiog į 
centrą.

Sekretorius.

LAWRENCE, MASS.

Birželio 19 d. turėdamas liuosą 
valandėlę nusidanginau į neza- 
ležninkų pikniką. Nuvažiavęs 
randu parengtą pikniką, kaip gir
dėjau pasakojant tai šv. Onos dr- 
jos. Moterys, merginos ir vyrai 
nedideliame skaitliuje bizniauja 
siūlydami pirkti valgius ir tt. Bet 
pakraščiais visur daugybė maty
tis vyrų labai apšilusių svaiga
lais. Savo draugą paklausiau kas 
čia per apsireiškimas. Jisai man 
atsako, girdi, tai ne naujiena. Pa
einam į vieną kraštą, tai pilna 
matytis Snapso. Kišenes prisiki- 
šę bonkij pardavinėja. Grįžtam į 
tą jįj svetainę. Vienas vyras su 
savo pačiute jau ir iš galionuko 
šinkuoja kaž kokį skystimėlį lyg 
Leibukas.

Vieta paprasta, apsususio pu
šyno klampynė. Nuo gatvekario 
apie pora mylių reikia eiti.

Iš visų pusių kapinės. Po kai
rei amerikonų puikios kapinės su 
daugeliu gražių paminklų. Po 
dešinei sirijonų paprastos nei pa
minklų nematyti, lyg raistas iš
rodo.

Labai keistai atrodo, kad tarp 
kapinių šūkaujama, dainuojama, 
orkestrą plėšia kiek tik spėkų 
turi. Girtuokliaujama ir kitokių 
trukšmij pilna.

Svečias.

RACINE, WIS.
Katalikų ir laisvamanių 

darbai.

Prie progos turiu priminti štai 
dar ką: 22 birželio A. L. T. S. 35 
kuopa surengė prakalbas. Kal
bėtoją pasikvietė K. Norkų. Jo 
prakalbų tikslas buvo kad sustip
rinti Sandaros organizaciją taip 
kad pritraukus daugelį narių, nes 
Norkus savo kalboje išreiškė, kad 
girdi sandariečiai esą tikri Lietu
vos piliečiai ir Lietuvos darbinin
kai, o kokiais ten klerikalais bai
siai gązdino klausančius ir to
liaus Norkus atvirai įvažiavo į 
šmeižimą katalikų, kunigų ir visų 
katalikiškų veikėjų.

Tie Norkaus begėdiški juodini
mai katalikams neprilips, bet lips 
jam pačiam ir jo susmukusiai 
Sandarai. Šiandiena matome to
kių organizacijų bei dr-jų kurios 
griežtai yra priešingos Lietuvos 
Laisvės Paskolai, o kas tas orga
nizacijas bei dr-jas vadovauja, ar 
Katalikų Bažnyčia, ar kunigai, ar 
rožančiniai, ar škaplieriniai, ne, 
jas vadovauja tokio pat plauko 
kaip Norkus, šmeižikai viso kas 
yra šventa ir dora ir ko Lietuva 
galėtų tikėtis sulaukti nuo ameri- 
kiečių lietuvių, jeigu tokiems 
Norkams pasisektų Amerikos lie
tuvių išeiviją atitraukti nuo ti
kėjimo ir doros. Čia dar aiškus 
faktas, kokie sandariečiai yra 
karšti tėvynainiai, kad nei San
daros nei kitos tautininkij kuo
pos bei draugijos, net dalyvau
jančios vietos L. L. Paskolos Bo
nų pardavime nei viena iš savo 
iždo dar iki šiol nepasirodė su 
bonų pirkimu, o katalikiškos kuo
pos bei draugijos visos pagal iš
galės - jau pirko bonus. Sanda- 
riečių veidmainiavimai pasirodo 
ir kitose lietuviij kolonijose. Dar 
Norkus ragina rašyties į Sandarą 
aiškindamas, girdi nebijokitės, 
rad kunigai keikia Sandarą, nes 
kur kunigai keikia, ten visi para- 
pijonai rašosi. Nėra reikalo keik
ti Sandaros, nes pirmiau Norkus 
prakeikė save ir Sandarą.

J.

pirkta Lietuvos Bonų už $120.000. 
Nors jau “drive” yra užbaigtas, 
bet komitetas žinodamas, kad 
dar randasi lietuvių, kurie neturi 
Lietuvos bono, todelei nusprendė 
pardavinėti bonus dar iki 15-tai 
d. liepos, kuomet jau komiteto 
knygos užsidarys. Todelei pasi- 
skubinkit worcesteriečiai, lai ne
lieka nei vieno lietuvio bei lietu
vaitės AVorcesteryje kuris neturė
tų Lietuvos bono. Taip-gi tie ku
rie neužbaigė mokėt už boną, tu
ri būtinai užmokėt iki 15 d. lie
pos.

Valio AVorcesterio lietuviai! 
Kas pasieks AVorcesterį.

V. J. Vilkas.

\

K.

UTICA, N. Y.

MONTREAL, CANADA.

su-

NEWARK, N. J. X -

Išvažiavo.
3 d. liepos 12 vai. išplaukė 

laivu “Mongolia” Lietuvon uo
lus ir nenuilstantis šios kolonijos 
darbuotojas už Lietuvos laisvę 
Stasys Misiūnas. Jo pastango
mis atgaivintas (tuom laiku be- 
mirštąs) L. R. Kryžiaus vietinis 
skyrius, kuris jo darbavimosi lai
ku surinko virš $700.00. Taip-gi 
nenuilstančiai visą savo liuoslaikį 
pašvęsdavo L. Vyčių organizaci
jai ir LDS. vietinės kuopos labui. 
Būdamas nariu vietinės L. L. P. 
Bomj Stoties su uoliausiu pasi
šventimu bėgiojo per stubas ir vi
same kame tik buvo galima įkal
binėjo pirkti Paskolos bonus ir 
tokiu tai uolumu sukirto visus 
stoties narius, parduodami^ už 
daugiausiai. Pastaruoju laiku 
buvo stoties korespondentu. Už 
ką stotis vienbalsiai sutiko išduo
ti “paliūdijimą”. Taip-gi stoties 
nariai sumetę nupirko ir įteikė 
varde stoties garbės bei atmin
ties dovaną “žiedą”. Garbė L. 
Vyeių vietiniai kuopai, kurios 
auklėtiniai nūnai yra pasišventę 
visame kame dėl numylėtos tėvy
nės.

Birželio 26 išvažiavo Lietuvon 
Stasys Tarosas, taip-gi uolus tė
vynainis. Laimingiausios kloties 
Lietuvos šalelėje kurią taip my
lėjot.

Birž. 28 lankėsi pas mus gerb. 
kun. Mironas. Laike jo prakalbų 
prisirinko pusėtinai žmonių. Žmo
nės labai užganėdinti tomis pra
kalbomis. Aukavo, kiek kas ga
lėjo, išimant pusę tuzino bolše
vikų.

Po $5.00: Kun. Vanagas, Ig. 
Rudminas, A. Survilla.

Po $2.00: A. Uždavenė, S. Jor-I 
kūnas, V. Verkauskas, S. Bagdze- 
vičia, M. Bačėnas, P. Uždavenis.

Po $1.00: J. Palaima, A. Mic- 
kevičia, M. Zubkauskas, U. Ru- 
senė, K. Karčiauskienė, S. Gri
gas, U. Sandavičienė, V. Plan- 
čiunienė, S. Nasutavičia, E. Rus- 
saS, J. Jonužis, P. Balandis, M. 
Krencevičia, N. Baračiauskas, J. 
Navickas, P. Dilis, A. Kauša, K 
Navickas, A. Borisas, A. Jarami- 
nas, J. Bereckis, P. Kazokas, S. 
Butkus, M. Lebednikas, S. Čer
kesas, A. Markauskas, P. Kar
čiauskas, P. Pečkis, M. Rusas, S. 
Ramašauskas, J. Velička, J. Tri- 
binis, J. Žebrys, S. Janužis, A. 
Grigas, Jurg. Navickas ir S. Kal
vaitis.

Smulkmenos $10.00. 
Viso labo $74.00.

K. P. Vanagas.

Čes- 
Rama-

Didelis išvažiavimas buvo 
rengus lietuvių Rymo katalikų šv. 
Nazimiero parapija 27 d. birže- 
io. Vieta buvo puįki ant kalno 
didelėj girioj, netoli šv. Juozapo 
bažnyčios. Diena buvo graži ir 
šilta. Publikos privažiavo gana 
daug iš visos apielinkės. Mat bu
vo paagrsinta iš pirmiaus. Ant 
tyro oro publika gražiai linksmi
nosi per ištisą dieną.

E. Dobilas.

T. Fondo 79 skyrius surengė 
prakalbas birželio 21 d. Atsi
lankė K. J. Krušinskas, kuris sa
vo rimtoje kalboje nurodė T. F. 
nuveiktus darbus tėvynės labui ir 
kas dar yra reikalinga nuveikti. 
Ragino taip-gi pirkti Lietuvos L. 
Paskolos Bonus. Nors publikos 
neskaitlingai teatsilankė, bet au
kų į T. F. sudėjo daugiau negu 
buvo manoma.

Aukavo sekantys po 5 dol.: St. 
Jurgaitis, K. Šapalas.

Jackus Donatas 3 dol.
Bukšnis Antanas — $2.00.
Po 1 dol.: Vainutis Ad., 

nauskas J., Stulgis K.,
nauskas T., Gudžiūnas A. A., Vi
la J., Karaliūnas P., Urbonas S., 
Žizminskas T., Paeauskas A., At
kočiūnas P., Kesminas J., Bar- 
dauskas M., Koncierius J., Rons- 
taitis J., Glėbą J., Kairis J.

Smulkių aukų $1.50.
Viso $33.50.
Per T. F. susirinkimą iš 20 d. 

birželio nuo narių mėnesinių 
duoklių 37 dol., viso susidaro $70. 
Labai išrdingą ačiū visiems auko
tojams.

Labai yra malonu parašyti į 
laikraštį, kas veikiama dėl nau
dos Tėvynės. Bet iš kitos pusės, 
su liūdesiu reikia priminti ir blo
gus apsireiškimus. Mūsų koloni
joj baisiai siaučia laisvamaniška 
epidemija. Nes Racine’o lietuvi
ški laisvadariai, arba kaip jie va
dinasi, darbininkų prieteliai, ku
rie visu smarkumu pradėjo pla
tinti girtuoklystę. Kada svaiga
lai buvo viešai parduodami, tai 
lietuviškų smuklių būdavo ketu
rios arba penkios, bet dabar pro- 
hibieijos metu, norg svetimtaučiai 
smuklininkai daugelis pametė, tai 
jų vietas užima lietuviai laisva
dariai bei socijalistai ir tokiu ne
lemtų biznierių pasidaugino iki 
dvidešimts ar gal daugiau. Ant 
kiek esu patyręs jų tos pragaiš
tingos biznio pasekmės štai to
kios: Vienas iš girtybės neteko 
proto, kitas ir gyvybės neteko, 
taip-gi nesykį pasitaiko matyti 
ponaičius su striukais šiūšais į 
belangę gabenant, dar kitas prisi
pažįsta, jog manęs Lietuvos Pas
kolos boną pirkti, bet viskas 
smuklėj patilpo, dar ir mušti ga
vęs.

Apart girtybės, dar randasi ir 
kitokių nedorybių, kaip tai: ar
dymas šeimyniško gyvenimo, var
giai rasis tiek persiskyrimų po
rų kur kitur, kaip pas mus, ir vis 
daugiaus persiskyrimų reikalavi
mai. Žodžiu sakant, laisvamaniš
ka influenza siaučia.

CLEVELAND, OHIO.

Patėmijęs “Darbininko” birže- 
io numeryj Kupsto koresponden
ciją, nurodant Ohio ir Mich. aps
kričio valdybos neveiklumą, ma
nau padaryti keletą pastabėlių.

Tiesa, valdybos buvo silpnas 
veikimas, bet ne visi valdybos 
nariai taip silpnai atsinešė į vei
kimą.

Kas-link suvažiavimo, tai kuo
pos nepageidavo tankiau turėti 
kaip sykį į metus.

Bet-gi p. Kupstas nepatėmijo 
apskričio organizatoriaus veiki
mo pereitų metų, kuris ne L. D. 
S. kuopoms tarnavo, bet riesta- 
snapiui ir nepatėmijo 51 kuopos 
narių darbščiausių ir pilnai užsi
mokėjusių vietinei kuopai, o cen
tras suspenduoja.

Tikiuosi, kad p. Kupstas susi
pras ir nemėgys tuos ragyti, ku
rie savo jėgom pasekmingai vei
kia, bet tą vežimuką gelbės, ku
ris purvyne skęsta ir būtinai rei
kalauja pagelbos.

LDS. 51 kp. narys.

Draugužis.

AMSTERDAM, N. Y.
Fondo 65 skyriaus pasidar-T.

bavimu buvo surengtos prakalbos 
29 birželio 7:30 vai. vakare. Pri
buvo net trys kalbėtojai: kun. 
Mironas. T. F. rašt. Krušinskas ir 
Česnulis. Tik gaila, kad nebuvo 
namie mūsų klebono kun. J. Ži- 
danavičiaus. Pirmiausiai kalbėjo 
kun. Mironas. Jo kalba visus la
bai užinteresavo. Potam buvo ko- 
lekta. Surinkta $75 su centais. 
Laike kolektos kalbėjo Krušins
kas apie T. F. nuveiktus darbus. 
Pagaliaus kalbėjo Česnulis apie 
The Chesnul Shoe Mfg. Co.

J. M.

DETROIT, MICH.
L. Vyčių 19 kp. priaugamųjų 

skyriaus pusmetinis susirinkimas 
buvo birž. 18, 5 vai. vak. Šv. Jur
gio parapijos svetainėje.

Pirmiausia nutarta kad pabai
goje rugsėjo arba pradžioje rug
pjūčio bus atkartotas “Nepasise
kė Marytei”.

Vienas laimėtojų.

W0RCE8TER, MASS.
Liepos 1 d. vietinis L. L. Pa

skolos Komitetas užbaigė savo 
“drive” perviršydamas savo kvo
tą 50 nuoš.

Lietuvos Misija paskyrė $80,- 
000, bet Worcesterio komitetas 
nusprendė subytinti visas kitas 
kolonijas ir pasirįžo dasivaryt iki 
$100,000. Galų-gale užbaigdami 
pasirodė, kad Woreesteryje iš-

LAWRENCE, MASS.
Vyčių kuopos draugiškas 

vakarėlis.
Kaip malonu yra matyti mūsų 

jaunimą rengiant vakarėlius, kur 
atsilankiusieji nariai galėtų sau 
linksmai praleisti laiką, sykiu ap
turėdami protiško ir tautiško pe
no. Lavrenco vyčiai jau tokių 
vakarėlių yra surengę kelis. Kiek
vienas vakarėlis susideda iš pro- 
gramo, kurį pasidalindami išpil
do vieną vakarą merginos, kitą 
vaikinai. Minėto vakarėlio pro
gramą išpildė vaikinai.

Vakaro vedėjęs kl. P. Juras, a- 
tidarydamas vakarėlį trumpai 
nupiešė Vyčių organizacijos tiks
lus, ragino narius prisidėti prie 
surengimo Vyčių Seimo.

Toliau sekė piano sol. Išpildė 
R. Juška, buvęsis Montello vargo
ninkas.

Duetas: piano M. Valinskiutė, 
smuiko J. Puišys.

Eilės — F. Ješkelevičius.
Piano ir smuiko duetą išpildė 

R. Juška ir J. Piusys.
Prakalbą pasakė moksleivis F. 

W. Strakauskas, iš So. Bostono. 
Prakalba vietino a—m!Žo!ro$la

Kalbėjo vietinis klebonas kun. 
F. Virmauskis.

Laike koncerto buvo duodama 
šaltos košės.

Programui pasibaigus visi pra
dėjo žaisti.

Vasarinė mokykla atsidarė.

Vaikų užsiregistravo suvirš 
200. Lawrenco miestas žada šią 
vasarą pralenkti So. Bostoną, 
W«rcesterį ir kitus miestus su 
skaitliumi mokinių.

Sakunarf.



Lietuvių Bankas New Yorke
Inkorporuotas ant $200.000

Su perviršiuin $50.000

PIRKITE BALTIC STATĖS BANKO ŠĖRUS!

KONCERTAS
Rengia Lowell’io Švento Juozapo Choras

Liepos

W. J. Nask ir A. B. Strimaitis.

Užkviečia visus atsilankyti, RENGIMO KOMITETAS

SIS SV. JUOZAPO BAŽNYTINIS CHORAS NORS JAUNUTIS. 
BET GERAI IŠLAVINTAS P-no K. AINORIO.

METHUEN - LAWRENCE, MASS

Todėl gerbiamoji Visuomene; LowelTio, Lawrence'o ir apielin- 
kių kolonijų, nepraleiskite tos puikios progos, kur pilnai galėsite 
išklausyti naujų ir puikių dainų.

Vienas seras - $130.00

........ -

Dividendai bus mokama iš gryno pelno. Šerų ver
tė augs greitai ir sieks augšto laipsnio.
NAUDOKITĖS PROGA.
Lietuviai, žinokite, kad New Yorko Bankai duoda di
džiausią pelną! Iš čionai plaukia pasaulinis biznis, plauks 
ir Lietuvių biznis. Naudokitės proga, Broliai ir Sesers, 
dėkitės prie šio Banko, pirkdami jo šėrus. Vienas šėras 
kaštuoja tiktai $130.00.
BANKO VEDĖJAI.
Baltic Statės Bank vedėjais yra: Pirmininkas — Advo
katas J. S. Lopatto; Vice-Pirmininkas — M. W. Bush; 
Kasininkas ir Banko vedėjas — Amerikietis A. I. Cole; 
Direktoriai

BALTIC STATĖS BANK
YRA VALSTUINIS BANKAS (STATĖ BANK)

Brolau ir Sesuo! atminkite, jog mūsų tauta, gyvendama 
savistoviai, turės piniginius reikalus su visomis valsty
bėmis. Daugiausia gi tų reikalų bus su Suvienytomis Val
stijomis, nes čionai yra didžiausia Lietuvių Išeivijos pre- 
glauda, ši šalis tad ir ves didžiausią biznį su Lietuva, mū
sų tėvyne. Pirkliaujant su svetimomis šalimis, Lietu
viams reikia turėti savo įstaigas. Bankas šiame atvejyje 
yra reikalingiausia įstaiga. Tatai, mes, lietuviai, stokime 
darban ir sudarykime pilnai Lietuvišką Banką.
BANKINIS PELNAS.
Kas tik pirko kokio-nors Banko šėrus, tas negali atsi
džiaugti tuomi savo pasielgimu. Bankai duoda didžiau
sius pelnus. 1918 metuose Suvienytų Valstijų bankai da
vė, vidutiniai, 58 nuoš. gryno pelno. Baltic Statės Bank 
— Lietuvių Bankas — ir-gi bus tokia įstaiga, kuri duos 
didelį pelną.
BANKO INKORPORAVIMAS.
Baltic Statės Bank yra inkorporuotas New Yorko valsti
joje ant 200.000 dolarių. Jau gauta leidimas atidaryti 
Banką. O New Yorko valstija Bankus gerai prižiūri, to
dėl nėra riziko dedant pinigus į Baltic Statės Banką arba 
perkant jo šėrus.—Šie Banko įsteigėjais yra: W. J. Našlį, 
Irving National Bank’o Vice-Pirmininkas; Allan I. Cole, 
Bankierius iš Bankers Commereial Security Co.; Advo
katas J. S. Lopatto; M. W. Bush, Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Iždininkas; A. B. Strimaitis, plačiai žinomas 
veikėjas. j; t • " *
LIETUVIAI TURI TURĖT 
DAUGIAUSIA ŠĖRŲ.
Amerikonai, kol kas prie šio Banko prisidėjo su maža Še
rų dalimi; tiktai pora žmonių paėmė po 10 šėrų. Bet jei 
jiems parduotūme — tai jie paimtų visus šėrus. Banko 
valdybos noru yra visus šėrus parduoti Lietuviams. Viso 
išparduota jau apie 1000 šėrų. Veik visas tas skaitlius y- 
ra lietuvių užpirktas. Dar liko parduoti suvirš 900 šėrų. 
Norima, tad, kad ir šiuos šėrus Lietuviai nupirktų. — 
Pasistengkite, tat, Broliai ir Sesers!
ĮSTOJIMO TEISĖS.
Baltic Statės Banko vienas šėras kaštuoja $130.00. Gali
ma pirkti po vieną šėrą ir daugiau. Bankas inkorporuo
tas ant $200.000. Perviršiaus turi būti $50.000. Organi
zavimo išlaidoms reikia turėti $10.000. Viso turi būt su
kelta $260.000.00.
BANKO NAMAS.
Baltic Statės Bankui namas jau yra prirengtas. Netru
kus Bankas bus atidarytas. Įrengiama komoderniškiau- 
sia, kaip ir visų Amerikonų vėliausiai įsteigtų Bankų. 
Bankui parinkta labai patogi vieta. Apielinkėje Bankų 
visai nėra. Tikimasi, pačioje pradžioje, gauti apie $3.- 
000.000 taupymo skyriun ir apie $2.000.000 čekių skyrium 
Abelnai per metus Bankas turės apie $10.000.000 apyvar
tos.

Pirkite greitai Baltic Statės Banko serus, nes jį norima tuojaus atidary 
ti. Pirkdami Baltic Statės Banko šėrų čekius ar Money Orderius išra 
šykite Baltic Statės Bank vardu ir siųskite šiuomi adresu:

Sis išvažiavimas bus didžiausias, negu kokie iki šiol, nee į ji 
yra sukviesti didžiausi ir žymiausi chorai N. A. kaip-tai: Boston’o, 
Worcester’io, Lawrence’o, Montello’s, Norwood’o Cambridge’o, Ha- 
verhill’io ir Lowell’io vietinis Šv. Juozapo.

BALTIC STATĖS BANK,
294 — 8-TH AVĖ, 

NEW YORK, N. Y.

BALTIC STATĖS BANK - 
tai svarbiausia valstybinė Lietuvių įstaiga
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DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS. LAWRENCE, MASS.
Nuterioto Draugo Atsilan

kymas.

Piknikas. Didžiausią pikniką 
rengia L. Vyčių 17 kuopa, įvyks 
Liepos 12 d. Mattapane, visiems 
lietuviams gerai žinoma vieta. 
Kviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites dalyvauti šiame išvažia
vime, kaip So. Bostoniečius taip 
ir aplinkines kolonijas, o ypač 
vyčius ir vytes. Programas pra
sidės 1 vai. po pietų.

Rengėjai

užkviečiame N. Angli- 
Bl. apskričio visą val- 
11 d. liepos nedėlioj j

Šiuomi 
jos Piln. 
dybą ant 
So. Bostoną dėl pasitarimo pikni
ko reikale. Susirinkimas bus 
bažnytinėj lietuvių salėj tuoj po 
sumos apie 1 vai. po pietų.

Kviečia Apskričio Rašt.

Pereitos savaitės paskutinėse 
dienose labai lijo. Smarkiai li
jo subatoj. O buvo rengta viso
kių piknikų ir rengėjai nusiminę 
buvo, kad nieko nebus, o tik nuo
stoliai. Bet nedėlios rytas išau
šo puikus ir nedėlios ir panedė- 
lio piknikai nusisekė.

Pereitą panedėlį daug 
Bostoniečių buvo Montelloj ir da
lyvavo tenykščiame parapijos 
naudai surengtame piknike. Žmo
nių ten buvo nepaprastai daug ir 
biznis puikiai ėjo.

So.

Utarninko vakare pobažnytinėj 
salėj buvo moksleivių susirinki
mas, kur dalyvavo P. Strakaus- 
kas, Damašas, Šlikas. Išviso bu
vo apie 20. Nutarė tverti Nau
josios Anglijos moksleivių apskri
ti-

High School baigė šie 
Leonardas J. Čaplikas,

Šiemet 
lietuviai
Vilius G. Dusevičius, Juozas Ža- 
barauskas, Leonas M. Ziminskis, 
Feliksas E. Norbutas ir Gertrūda 
A. Ziminskiutė (tėvas lietuvis, 
motina amerikone).
T V

Utarninke So. Bostone padary
ta kelios kratos. Ieškota svaiga
lų. Keli asmenys pakliuvo. Tarp 
pakliuvusių yra Joseph-Faltono- 
vitch, 244 E st. (Gal būt Palta
navičius).

skaityti jau turės progos daugiau 
žinoti, daugiau suprasti, o tada 
jau sunkiau jį suklaidyti, paverg
ti ir išnaudoti. Tat ponų tarnai 
uždarydami mokyklą, pasakė — 
kad jums darbininkai mokytis ne
valia.

$200,000 į astuonias savaites.
Tęsiantys devintai streiko sa

vaitei kapitalistų lapas “Repub- 
liean” paskelbė kad laike streiko 
nepaprastos (estra) policijos iš
laidos jau pasiekė sumą 200,000 
dolerių. Šitas parodo kaip mies
to gaspadoriai — ponų tarnai ne
sigaili pinigų samdymui visokių 
save parsiduodančių svieto išma
tų. Jie žino kad jų išeikvotus pi
nigus darbininkai uždirba arba 
uždirbs, tik reikia juos sugrūsti 
atgal į pomj vergiją — į dirbtu
vę, tik reikia sulaužyti darbinin
kų vienybę ir .pasipriešinimą iš
naudotojams. VTaterburio mies
tas jau turi 12,000,000 dolerių 
skolos ir dabar tie neva miesto 
gaspadoriai mėto šimtus tūkstan
čių dolerių tik tam kad sulaužy
ti streiką. Darbininkai be abeo- 
nės šitokius dalykus atsimins.

CHICAGO, ILL.

LDS. 20 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 11 d. lie
pos, tuojaus po pamaldų šv. Mi- 
kolo parapijos 
Wabansia Avė. 
narius ateiti.

svetainėje 1644 
Kviečiame visus

Valdyba.

JBRSEY Čir Y, N. J.

LDS. 76 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję 
pos 2:30 vai. po pietų 
je vietoje. Kviečiame 
naujų narių atsivesti.

11 d. lie- 
paprasto- 
ateiti ir

Valdyba.

CHICAGO ,ILL.

LDS. 29 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, 10 d. liepos 
Šv. Antano parapijos svetainė
je, Cicero, III. Visi nariai malo- 
nėsise susirinkti ir naujų atsives
ti

/ Valdyba.

LEWISTON, ME.

tai jos ir nere-

REIKALINGA VYRAS 
prie vežiojimo su dviem arkliais trą
šą CharlestownJe ir apylinkėje. Nuo
latinis darbas, užmokestis gera, pigus 
tenementai gyvenimui netoli tvarto. 
W. H. QUIGLEY IR., 622 Rutherford 
Avė., Charlestown, Mass. j pakinkių, 
dirbtuvę arti Suilivan Są. Tel. Char- 
lestovn 469-VV. arba Everett 41L

REIKALINGI TUOJAU
tai dėl pardavinėjimo Namų ir 
Farmų. Darbas daugiausiai So. 
Bostone, Bostone, Cambridgiuje 
ir Brightone. Uždarbis nuo $100 
ir daugiau į savaitę. Darbas len
gvas. Mylinti tą darbą atsišau- 
kit tuojau pas:

A. J. KUPSTIS,
332 W. Broadway,

South Boston, Mass.
Matyti galima nuo 9 iki 10 vai. 

u> ryto ir nuo 8 iki 10:30 vai. va
kare.

Leopaldas Stangenbergas gimęs Su
valkų rėd., Mariampolės apskr., Luns- 
ko vai., Makalią kaime. Išvažiavo iš 
Lietuvos 1912 m. Paskutiniu laiku 
gyveno Cleveland, Ohio. Atsišauk j 
Lietuvą. Baisogalis Stotis, VirHuin- 
kui Stangenbergui, LATHVANIA.

Jonas 'Duchovič, kadaisiai gyvenęs 
133 Maria St, Philadelphia, Pa. No
riu sužinoti ar jis gyvas ar mirė. Mel
džiu atsišaukti.

S. CIBULSKIS,
206 Cardoni r*- Detroit, Mich.

■ ■ ■ --ė---------------------------
Paieškau moteries Kazimieros Vos- 

vilienės. Ji pabėgo su Kaziu šeštoku
1915 m. Su savim pasiėmė 7 metą 
dukterj ir savo motiną apie 70 metą 
amžiaus. Jos motinos po vyru pavar
dė Kazragienė. Kazimiera Vosvilienė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius.
1916 m. buvo Philadelphia, Pa., dabar 
nežinau kur dingo. Kas apie juos pra
neš, gaus dovaną $5.00.

JUOZAPATAS VOSVILA, 
656 Church St, Easton, Pa.

Paieškau Vaclovo, Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
Tronkinės. Taip-gi Vincento, Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičių. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakevičienė (Šid
lauskaitė).

DR. J. C. LANDŽIUS
TeL So. Boston 24884

SEYMOUR
iSį LIETUVIS
| Gydytojas ir Chirurgas.
Jt Gydo aštrias ir chroniškas ligas J) 

vyrą, moterų ir vaiką.
I .. .......................................................U Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 
J) šlapumą ir tt savo labo

ratorijoj.
y Suteikia patarimus laiškais kitur 
JI gyvenantiems.

f

.j Adresas: 4
z 366 B’iyay, So. Boston, Mass. <

(KAMBARIO No. 1) 4
(LDS. Name. Kamp. E ir B’way)

U VALANDOS: 
nuo 9—11 iš ryto W

2— 4 po piet 4
C 7—9 vakare.

(LDS. Name. Kamp. E ir B’way)

ANT PARDAVIMO
automobilius Hudson 191T metą dėl 7 

lpasažierią. Galima matyti nuo 6 iki 
9 vakarais. NedSliomis nuo 8 iki 12 
vaL rytais.

ST. RAČKAUSKAS,
117 Granite St, Room 8, So. Boston.

Vasarinė vaikų mokykla atsi
darė utarninke. Bernaičių ir mer
gaičių užsirašė apie 300. Yra 6 
skyriai. Mokytojauja Pr. Stra- 
kauskas, seminaristas, St. Knei- 
žis, Jokūbas Šlikas, valparaisie- 
tis, Alena Kyburiutė, Jozefina 
Komičiutė, Feliksas Norbutas ir 
Alena Kohanskiutė. Pamokos 
bus panedėliais, utarninkais, ket- 
vergais ir pėtnyčiomis.

Birželio 30 d. įvyko prakalbos 
Lietuvių Kliubo svetainėj. Ren
gė vietinis šelpimo fondas su tik
slu pardavinėt Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus.

Pirmas kalbėjo vietinis Z. Jan
kauskas. Jis sukėlė klausytojų 
ūpą ir buvo pramatomos pusėti
nos pasekmės.

Štai ant nelaimės užlipa ant 
steičiaus So. Bostono Nuteriotų 
Draugi} K-to pirm. Ivaškevičius. 
Pradėjęs “spyčių” užpuolė ant 
kunigų. Girdi kunigai ir dvar
poniai Lietuvą atiduoda lenkams.

Toliaus kalbėjo apie So. Bosto
no Nuteriotų Draugų Komitetą ir 
jo veikimą, girdi komitetas norė
jo išgaut leidimą viešam aukų 
rinkimui, tai girdi krikščionys 
demokratai ir Katalikų Vienybė, 
norėdami pakenkti tam darbui 
surengė demonstraciją.

Katalikai girdėdami tokius 
šmeižtus pradėjo nerimaut, bet 
manė, kad vis-gi liausis. To
liaus Ivaškevičius kalbėjo apie 
Lietuvos Laisvės paskolą. Girdi 
ne visi lygiai atjaučia. Girdi ka
talikai sužinoję, kad Misijos na
riai ne katalikai,
mią ir tam panašiai pradėjo ko- 
liot 
sius atsistojęs užprotestuoja, sa
ko, tu meluoji. Agentėlis su vi
su smarkumu šoko ant Vilkišiaus 
ir rodydamas į jį su pirštu pra
dėjo rėkti. Atsistojo T. Skusa- 
vičius ir sako: “Brolau, mes 
Lavrence’o katalikai pirkom Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonų už 
$12.000.00, o kiek jūs išpirkot at- 
jausdami Misijos narius”.

Kalbėtojas čia jau paspringo 
ir negali nei žodžio tart. Sve
tainėj sumišimas. Rėkia. “Išmest, 
išmest už durių, išmest”.

Publika nusiramino, o kalbė
tojas stovi rankas apleidęs ir tyli 
nieko nesako, tik žiūri kas jį (I- 
vaškevičių) išves už durių.

Tuomet J. A. Norkūnas paduo
da pakvietimą stot į debatus tuo
jaus, temoj: “Kas daugiau re
mia L. Misiją: katalikai ar lais
vamaniai ? ’ ’

Pirmininkas padavė kalbėtojui 
pakvietimo raštą, o kalbėtojas 
pradėjo naują “spyčių”. Kalba 
taip švelniai taip tykiai, kad pir
mose sėdynėse ir tai mažai tesi
girdėjo.

Užbaigęs savo kalbą perskaitė 
pakvietimą stoti į debatus, nieko 
neatsakė.

Ūpas buvo pagadytas ir bonų 
nebuvo galima platinti.

Tylėk-Tylėk.

katalikus. Tuomet M. Vilki-

Pakraženčio bažnyčią apiplėšė 
nežinomi plėšikai naktį iš 7 į 8 
gegužės sulindę vidun pro zakris
tijos langą, kurs buvo su geleži
mis užtaisytas. Kad tokias gele
žis išplėšti reikėjo nemažo skait- 
liaus piktadarių. Žmonės pasa
koja, jog šita bažnytėlė jau tre
čią kart apiplėšiama, be to karo 
laike ją vokiečiai apiplėšė.

Šį kartą paimta trys kielikai su 
patenomis, pora ampulkų su ta- 
cele, dvi antipedijos ir viena 
kamža. Daugiaus drabužių rasta 
ant šventoriaus pamesta dideliam 
ryšyje. Spėjama, kad tai darbas 
yra apylinkės dykaduonių plėši
kų, kurių čion pastarame laike 
nemažai priviso. Pereitą metą 10 
gruodžio bermontininkai buvo 
apiplėšę ir skaudžiai primušę vie
tinį kleboną, kun. Steponaitį, 
taipojau per užrodymą vietinių 
išdykėlių, įskundusių kleboną vo
kiečiams, kad jų neapkenčiąs ir 
turįs šautuvą.

LDS. 37 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 11 d. liepos. Kvie
čiame visus narius koskaitlingiau- 
sia ateiti.

Valdyba.

PRANEŠIMAS CONN APS
KRIČIO L.D.S. KUOPOMS.

PARSIDUODA.
dėl 4 kambarių rakandai visai pigiai, 
nelabai seni, 1 metus vartoti. Prie
žastis pardavimo: savininkas važiuo
ja “ 
pą
75

Paieškau draugo Vilimo Juozaičio, 
draugo Jurgio Jenarausko ir draugo 
Jono Romanskio. Visi Suvaiką gub., 
Noriu su jais susirašyti pirm išvažiuo
siant Jie patys ar kas apie juos ži
no, tuoj praneškite, tai busiu dėkin
gas.

* JONAS BOLINSKIS, 
447 — 24-th St, Detroit, Mich.

i

WATERBURY, CONN.

Pranešimas.

Lietuvon. Turi parsiduoti į trum- 
laiką. Atsišaukite.

VIKTORAS VALICKIS,
Van Buren St., ' Newark, N. J. 

(Ant pirmą lubą)

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

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

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

Priorimo
Po pietą pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa. Į|
F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadtcay, So. Boston, Mass.

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

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

Pereitą utarninką “Darbinin
ke” lankėsi iš Athol, Mass. R. Sa- 
rapas su nauja žmona Barbora 
Morkaite-Sarapiene. Judviejų 
šliūbas buvo pereitą nedėlią. Pa
sakojo, jog nedėlioj vyčių sureng
tasis didžiulis piknikas pusėtinai 
pavyko. Jaunavedžiu išvažiavo 
į Laivrence.

Siųsdami pinigus streikierių 
šelpimui visuomet money orde
rius ar bankų čekius išrašykite 
ant iždininko: Pranas Liubins- 
kas, 21 Green St., Waterbury, 
Conn. ir pasiųskite raštininkui 
Jurgis Kasiulis, 48 Poplar St., 
Waterbury, Conn.

Su visais 
kreipkitės į 
Komisija, 25 
būry, Con.

Šaukėnų valse. Laliušių sod. 21 
bal. vyras nukirto savo žmo
ną norėdamas iš jos atimti kelio- 
liką rublių. Geruoju jinai neda
vė, užtat jai vakare atgulus ant 
krosnies ir užmigus vyrelis dro
žė su kirviu per galvą ir žmone
lė nuriedėjo nuo krosnės. Vyras 
manė ją užmušęs negyvai ir išėjo 
kasti duobės, bet žmonelė atsiga
vus ėmė šaukti gvolto, tuokart 
vyrelis pribėgęs ėmė su kirviu ka
pot jai kaklą ir nukirto galvą. 
Subėgę žmonės ir milicija suėmė 
piktadarį ir pristatė į Šaukėnus, 
iškur liko išvarytas Šiaulių k. Įė
jimam Blogai girdėt po mūsų 
kaimus!

(Kauno “Vienybė”)

Pusmetinis suvažiavimas LDS. 
kp. Conn. apskričio įvyks 18 d. 
Liepos (July)1920 New Britain, 
Conn. Malonėsit visos kp. išrinkt 
delegatus ir prisiųst į viršminėtą 
suvažiavimą, kadangi turim daug 
ką aptart ir apsvarstyt, kaipo ant 
pusmetinio suvažiavimo, tai ma
lonėsit ir naujų užmanymų su
rast. Būtų geistina, kad visos L. 
D. S. kp. Conn. apskr. dalyvautų 
pusmetiniame suvažiavime ir da- 
sidėtų daugiau kuo prie gyvumo 
apskričio. Nepamirškite ir apie 
raportus kp. Tegu raštininkai 
kp. įduoda per delegatus. Kurios 
kp. nesiųstų delegatų dėl kokios 
nors priežasties, tai malonės duot 
atsakymą delko nedalyvauja ir 
prisiųst raportus LDS. Conn. aps
kričio raštininkei, nes labai yra 
žingeidu sužinot visų kuopų stovį 
ypatingai tai apskričio valdybai.

LDS. Conn. apskr. rašt.
B. Matulevičiukė.

ANT PARDAVIMO
MEDINIS NAMAS.

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

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

Paieškau sesers Marės Burneikie
nės, po tėvais Matikės, Kauno . rėd., 
Tauragės aps., Pagramunčio par., Gud- 
laukio kaimo; ir dėdžių Jurgio, Juo
zapo ir Augusto Vaičių iš Keturių kai
mo. Meldžiu visą atsišaukti, nes tu
riu svarbių reikalą.

URŠULE DIRGINCIENE,
416 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

kitokiais reikalais 
Streikierių Presos 
Green St., Water-

Presos Komisija.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plaukus, 

bei niežėjimą galvos odos, pleiska
nas, puolimą ir žilumą plaukų; re
tus plaukus, taip-gi spuogus arba 
šašus, duokite savo antrašą ir 2c. 
štampą.

The Western Chemical Co.
Box 9 WilkesBarre, Pa.

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

Boston, Mass.

Paieškau savo dvieją pusbrolių: An
tano ir Prano Biegailią. Prašau at
sišaukti greitai, nes turiu svarbą rei
kalą. Aš išvažiuoju į Lietuvą 17 d. 
liepos.

FR. TUKIS,
175 Ames St, Montello, Mass.

I
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo nlandoc 

Nuo J IMI popiet. Nno 7 Iki 8 eakate 
80SW BOADWAYCor. BT 80. BO8TON.

Tel 502 8. B.I
PAIEŠKOJIMAI IR

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

ANT PARDAVIMO
Rakandai dėl 3-ją kambarių. Mažai 
vartoti. Parsiduos pigiai.

ANTANAS STELINGIS,
96 W. 7-th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečią lubą)

Pereitą nedėlią vienuolyno rė
mėjų piknikas, buvusis Rogby 
parke šauniai pavyko. Žmonių 
buvo daug, biznis ėjo gerai. Po
nios K. Šajevkienės sūris buvo iš- 
licituotag už $17.65. Išviso pelno 
$151 su centais.

Policija ardo streikierių 
piknikus.

Birželio 30 d. už miesto ant ū- 
kės streikieriai buvo surengę pik- 
ninką. Kaip tik žmonės pradėjo 
ten rinkties — atvažiavo keli 
“trokai” ginkluotos policijos ir 
išvaikė ten susirinkusius žmones. 
Tai 
kas 
ją-

jau antras streikierių pikni- 
liekasi išardytas per polici-

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę”, 
“Kariškių Žodį”, “Vieny
bę”, “Tautą”, “Darbinin
ką” ir k. Už 50c. gausi 10 
ekz. Išsirašyk.

KAS RADOTE?

Birželio 27 d. LDS. išvažiavime 
Worcester, Mass. pametėm dainų 
pluoštą ir girdėjom, kad koks 
ten vyras radęs. Tad maloniai 
praošme sugrąžinti Woreesterio 
vargonininkui A. Visminui 23 
Marion Avė., Woreester, Mass.

Uždarė mokyklą.

Uždarė mokyklą todėl kad ją 
lanko streikieriai. Pereitais me
tais, Rusų Piliečių Sąjunga įstei
gė mokyklą, kurioje vakarais mo
kinosi suaugę darbininkai. Strei
ko laiku šita mokykla pradėjo 
duoti lekcijas ir dienomis. Joje 
mokinosi skaitymo, rašymo ir 
skaitliavimo gražus būrelis rusų- 
darbininkų. Dabar šitą mokyklą 
policija uždarė. Mat mokyklą 
lankė (dienomis) streikieriai, o 
tas reiškia susirinkimą — sako 
ponų bernai — policijos viršinin
kai.

Matomai ponų tarnai jau su
prato kad darbininkas pramokęs

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siunčiu pinigus į Lietuvą pagal žemiausi dienos kursą su pil

na gvarancija. Taip-gi siunčiu lenką pinigus J lenką užimtąją 
Lietuvą ir visą Lenkiją.

Suteikiu rodąs grįžtantiems | Lietuvą, pampinu pasportus, 
laivakortes ir kaip parsikviesti gimines iš Lietuvos. Adresas:
P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

STEBĖTINAI PUIKI PROGA
VISIEMS LIETUVIAMS SUGRĮŽTI SAVO T£VYN£N

VELTUI!
Ant gerą Amerikonišką tavorinią laivą; kelione trumpa: už

ima tik nuo 10 iki 12 dieną; valgis kogeriausis; užlaikymas— 
lovos ir visa kas—sanitariškai; pareigos—prižiūrėt! raguotus gy
vulius.

REIKALINGA 100 VYRŲ KAS SAVAITE!
Laivai išplaukia iš Bostono i Antvverp’ą kasdien.
Kas tik gyvas ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia proga— 

sukruskite.
Su užklausimais reikale smulkmeną, kreipkitės i —

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ 
BANKO INFORMACIJŲ BIURĄ, 

32-34 Cross Street, Boston, Mass. 
Skyrius: 366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

Pirmininkas — Motiejus Versiackas, 
105 Silver St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pikmininkas — M. žarkauskas,
128 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Peot. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,
147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass 

Kasiebil's — Andrius Zalieckas,
140 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Antanas Gruodis,
550 Medford St, Charlestown, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienj kiekvieno mėne
sio 3-čią vai. po pietą po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI 
MAS NAMINIŲ RA

KANDU IR n,

Lietuvys Dantistas
DR. M.’V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No.

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

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

PASKUTINĖ PROGA.

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugij os V aldyba 

So. Boston, Mass.

Pibmininkas — Motiejus 2ioba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Jonas Galinis,
20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. M. Brikaitė,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

Kasiebtcs — Andrius Naudžiūnas,
16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-ą 
vai. po pietą Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

pirkti pigiai rakandus ir kitus 
naminius daiktus pas 

M. OLIM & CO.
388 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tek Conn.
Mes dar neišpardavėme visų, 

bet norime kogreičiausia parduo
ti.

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAMS
Chirurgas ir Gydytojai. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 

nuo 1 iki 3 po pietą, 
nno 7 iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

J .

į i

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

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

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

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

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

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

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

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

k

TINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEK A.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarą. Tai vienatinė lietuviška 
aptieks Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolią galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiąslu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C Stn
South Boston, Mass.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013
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DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visų darbų gvarantuojame

DR. W. T. RETLLY

Broadway, S. Boston, Maso
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaisa.

Tai. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima saMalitii ir Uttavitskai 

Ofiso valandos:
Ryt tie iki 9 vai. 

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boeton.

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzamlnuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą Ir mo
tery Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykj. Aš vartoju santlplškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronišką ligą. Kada reikalinga lšeg- 
zamlnuoju kraują, seiles Ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS-
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmų, sdaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus gaivoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mų, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark ra manim 
dykai. Atlik tų darbų! Neatidėk!

Jeigu lkišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutauplsi laiką, pinigus ir 
a* negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali bud pervėlu. Egzaminavimas dykai!

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaiklnsl kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge-

DAKTARAS MORONEY
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Heli Phone Dickinwn 3995 M-

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

NedeRemfe iki 4 ve piita. •

UŽSISAKYKITE.
Kadangi daug važiuoja 1 Lietuvą 

ir sunku yra gauti vietą ant laivą, 
tai mes lšanksto užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar gausite 
vietą ant iią laivą: 
LIEPOS 3 d. “Adriatlc” dėl 5 vyrą 
LIEPOS 17 d. “Lapland” dėl 5 vyrą 
RUGPJ. 14 d. “Mongolia” dėl 10 vyrą 
RUGPJ. 14 d. “Imperator” dėl 10 vyrą 
RŪGS. 1 d. “Royal George” dėl S vyr.

Tie vis plaukia J Hamburgą. Norin
tieji važiuoti per Frandją gali gauti 
vietos bile kada.

Siųsdami užsakymus prisiąsklte ant 
rankos $20.00.

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė,

414 Broadway, So. Boston 27, Kasa,




