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BOLŠEVIKAI NUVERSTI.
Iš -Vienuos pranešama, jog 

Vengrijoj bolševikų valdžia 
nuversta. Belą Kun, užsie
nio reikalų ministeris ir di- 
džiausysis raudonųjų vadas iš
vytas. Budapešte, Vengrijos 
sostinėje netvarka. x Kareiviai 
iš čekų fronto grįžta į Buda
peštą.

Generolas Boehm ir Lander 
paėmė į savo rankas valdžios 
vairą.

Pereitą kovo mėnesį Buda
pešte bolševikai nuvertė res
publikoniškąją valdžią ir įstei
gė bolševikišką.

Alijantai jos nepripažino ir 
taikos konferencija liepos 5 d. 
pripažino, kad su ja negalima 
daryti taikos. Tode apie Ven
griją buvo laikoma blokada.

Atviras sukilimas prieš rau
donuosius prasidėjo liepos 2 d. 
kada sukilėliai užatakavo rau
donųjų vyriausiąją būklę. Po 
to sukilimo Budapešte buvo 
pakarta 40 jaunikaičių milita- 
rės Akademijos ir 3 oficieriai. 

' Belą Kun pasakė: “Nuo dabar 
kraujas tiesis, jei reikės užtik
rinti apsaugą proletarui.”

Su paskelbimu blokados nu
ėmimo Vokietijoj atsirado iš 
tamsių sandėlių visokio maisto 
ir kai sos labai nupuolė. Reiš
kė spekulentai turėjo slaptus 
sandėlius, o kai pamatė, kad 
pirklyba bus liuosa, tai savo'kų 
sandėlius ėmė greit tuštinti, 
nes iš užsienio atgabentas mai
stas bus daug pigesnis, negu 
naminis.

Suv. Valstijų kongresas nu
tarė iškelti oficialį pasitikimą 
gen. Pershingo, vyriausio Suv. 
Valstijų armijų ;vado Franci- 
joj.

f
Washingtone jau liepos 14 

d. pradėta išdavinėti laisnius 
pradėti pirklybą su Vokietiją. 
Tik nedideli pirklybos varžy
mai tarp Amerikos ir Vokieti
jos tepatikti.

350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON «00.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ.

James M. Keyes
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MIŠKAI PLEŠKA.
Vakarinėse Montanos ir 

šiaurinėse Idaho dalyse siau
čia miškų gaisrai. Vėjas pri- 
gelbsti liepsnų plėtojimuisi. 
Visa vakarinė Montana atsira
do dūmuose. Montanoj prie 
Tarkio tūkstantiniai, avių bū
riai sudegė. Daug miestelių 
ir atskirų farmų yra pavojuje. 
St. Regis miestelis jau liepsnų 
apsuptas ir nežinia kaip einasi 
gyventojams.

EKSPLIODAVO SANDĖLIS.
Paryžiuje ištiko ekspliozija 

amunicijos sandėlyje. Sandė
lis buvo už mieso. Keletas na
mų sugriauta, orlaiviii būdos 
sugriuvo ir keletas darbininkų 
ir kareivių užmušta bei sužeis- ( 
ta.

Horatio Bottomley, redakto
rius laikraščio “John Bull” 
nupirko vokiečių submariną 
Deutschland, kurs laike karės 
du kartu buvo atplaukęs Ame
rikon. Tas submarinas bus a- 
tiduotas Londono muzejui.

VOKIEČIAI FRANCŪZAMS 
B AUDŽIA VO N.

Franci ja reikalauja, kad Vo
kietija atsiųstų 500 darbinin
kų dirbti prie atstatymo šiauri
nės Francijos. Vokietija ke
tina pasigauti civilės konskrip- 
eijos ir nusiųsti tiek darbinin- 

j eiti baudžiavą francū- 
zams.

BULGARIJOS DELEGACIJA 
PARYŽIUN.

Alijantų taikos konferencija 
pranešė Bulgarijos valdžiai, 
kad atsiųstų savo taikos dele
gatus Paryžiun ne vėliau, kaip 
lionos 25 d. ’

f T

Chicagos strytkarių darbi
ninkai rengiasi streikuoti, jei 
nebus išpildyti reikalavimai. 
Kompanijos apreiškė, kad jei 
išpildys darbininkų -reikalavi
mus, • tai turės pakelti kainas 
iki 9 ar 10c.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

ir gvarantnoja
. Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

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

SIUNČIA PINIGUS į LIETUVA

OFIOTERA3 TALICŠAUZKIS, 
b^tatijcro vad's, rusą armijos 
kap tc"i?s, prabudęs 4 m. vo
kiečių nol?isv"j?. Dabar pri
skirtas prie Amerikos misijų 
Kaune.

Streikai.
Kviečia streikan.

Vokietijos kairiųjų socijalis 
tų laikraštis Freiheit išleido 
proklemaciją eiti streikan lie
pos 21 kartu su kitij valstybių 
darbininkais. Tą dieną keti
na streikuoti Francijos, Itali
jos ir Anglijos raudonųjų va
dų klausantieji darbininkai. 
Tas streikas politiškas — už
protestuoti prieš kišimąsi į Ru
sijos reikalus.

Chicagoj McCormicko dirb
tuvių darbininkai pareikalavo 
po $1 valandoje, 44 vai. darbo 
savaitėje ir “closed shop.” Su
streikavo, kad ingyti savo 
reikalavimus. Kompanija už
darė dirbtuvę ir paskelbė, kad 
atidarys tada, kada darbinin
kai sutiks grįžti dirbti ant se
nų išlygų. Be darbo tiko 10.- 
000 darbininkų.

Indianopolis, Ind. strytkarių 
darbininkams algos pakelta 
nuo liepos 16 d.

STRYTKARIŲ STREIKAS.
Ketverge iš ryto sustreikavo 

Bostono strytkariai. Sustojo 
ir priemiesčiuose. Streikinin
kų yra apie 7.800. Darbinin
kai algomis netenka $28.350 
dienoj. Reikalauja 8 vai. dar
bo dienos ir 73įc. valandoj. 
Įvairių dirbtuvių darbininkai 
važiuoja piknikiniais trokais 
arba pėdinėja.

Nuo pat ryto ketverge iki vė
lybo vakaro ėjo derybos tarp 
streikininkų komiteto ir kom
panijos ątstovų, bet prie suta
rimo neprieita. Norėta paves
ti trečiųjų teismui. Du teisė
ju jau buvo išrinkti, bet dėl 
trečiojo nebuvo galima abiem 
pusėm sutarti. Todėl nežinia, 
kada streikas baigsis.

New Yorke ir visu pakraščiu 
palei Atlantiką jūreivių strei
kas tebsitęsia. c Laivai negali 
su tavorais išplaukti.

Boston Herald pėtnyčios lai
doje liepos 18 d. tarpe editoria- 
lų yra šitoks sakinys: “Ar you 
a good enough American to 
tell the Lett from the Lithua
nian and Slovenian from Slo- 
vak?”

Didžioji pasaulinė karė panaikino buvusius tarpe valsty
bių rubežius, panaikino senąsias sutartis. Eina pasaulinio 
surėdymo perdirbimas, naujų rubežių bei santikių nustaty
mas. • .

Tarsi visų tautų turtai tapo paberti ir visos tautos galva
trūkčiais puola prisirinkti to pažerto turto. O tas turtas 
yra pavidale žemių ir teisių.

Gudresnėsės, gobšesnėsės tautos šitose dalybose, šitame 
sumišime ne vien žiūri, kad ingyti savo' teisingą dalį, bet 
dar žiūri, kad ką nors nuo kaimyno pagrobti, kad jo teises 
suvaržyti, kati jov žemės plotą su turtingomis kasyklomis, ar
ba turtingu miestu pasilaikyti, arba net čielą tautą paverg
ti.

Ko nori lietuvių tauta šitose pasaulio turtų dalybose? Ji 
nenori nieko svetimo, — nei sprindžio svetimos žemės, nei kiek 

■ nesivaro, kad keno nors teises suvaržyti, bet kartu neno
ri, kad jos žemę ar jos dalį svetimas valdytų, arba kad 
kas sau ant naudos jos teises suvaržytų.

Pasikėsinimų Lietuvą pavergti, arba atskelti jos dalį, 
jos teises suvaržyti yra daug. Gobšūs kaimynai ištiesė savo 
biaurias letenas, kad Lietuvą pagrobti ir ją išnaudoti.

Lietuvos Valstybė yra kūrimosi stovyje. Lietuvių tau
ta viena ranka steigia valstybę, kita ranka turi nubloškinėti 
r.eprietetiškus užsimojimus.

Tragišką laikotarpį pergyvena lietuvių tauta. Amžius ca
ro letenos slėgta, penkerius metus nešusi didžiausios karės 
baisenybes, lietuvių tauta jau virš pusmečio veda karę, lie
ja kraują už savo žeinę ir teises.

Amerikos lietuviai, ar šitoji sunki viengenčių kova Lie
tuvoje yra mums tarsi teatras, tarsi ant scenos tragedijos 
vaidinimas. Ne, Lietuva aktualėje karėje, kritingoje kovo
je už savo neprigulmybę ir teises.

Ar mums rūpi, ar turi rūpėti Lietuvos laimėjimas. Jei 
tarp, tai ką fflesM 
negalime prigelbėti ? Ar mes esame tarsi tas paralitikas, 
kurs namams užsidegus, kadir kasžin kaip norėtų, bet negali 
nei kibiro vandens pūkštelėti ant ugnies.

Maistui, drabužiams, avalinei, medikamentams, amuni
cijai, slaugėms, daktarams ir daug kam kitam kelias į Lie
tuvą atdaras jau senai. O ,ką mes padarėme tiems keliams at
sidarius ? Mes Lietuvai veik tiek prigelbėjome, kiek tas pa
ralitikas gesinti gaisrą

Kada-gi nubusime, kada-gi sujusime?
Lietuva badauja, ten ligos siaučia. Lietuva nuoga., Api

plėšta, apvogta. Jos kariuomenė basa. Na, o netrukus 
ateis žiema. Kas tuomet bus? Kaip Lietuvos kareiviai gins 
tėvynės rubežius basi, pusplikiai, be gero apsiginklavimo.

Klausykite — jei mes nesujusime, jei tiek tedirbsime Lie
tuvai, kiek dirbome ikšiol, tai kas bus? Štai kas. Nuvarginta 
Lietuva neatsilaikys prieš dabartinius neprietelius. To
dėl Lietuva gali būti dabartinių priešų užplūsta, arba gali 
rinktis mažesnį iš dviejų piktų — pateks bučin kitos svetimos 
valstybės.

Lietuvos laisvė bus palaidota!

Žinios iš Lietuvos.
KAUNAS.

Amerikos misijos Lietuvai, 
taikos konferencijos narys, 
leitenantas Robert Hale, buvęs 
išvažiavęs dvi savaiti atgal 
grįžo vėl į Kauną.

Daktaras Aldona Šliupaitė 
atvažiavo iš Šilalės (Taur.) -į 
Kauną ir imasi dalinti kartu su 
Įeit. Messinger vaikam produk
tų. Artymiausiu laiku dr. A. 
Šliupaitė, Įeit Messingejr, kap. 
Pain Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovas ir P. Leona
vičius Užsienio Reikalų Mi
nisterijos atstovas važiuoja į 
pafrontę — į paliuosuotus nuo 
bolševikų kraštus — Ukmergę, 
Panevėžį ir kitus ištirti ten da
lykų stovį.

(Kauno “Laisvė”)

Iš PAGROBTOS BOLŠEVI
KŲ ŠALIES.

Panevėžys. Gyvenimo sąly
gos čia labai sunkios: duonos 
svaras 10-12 rub. Ūkininkai į 
Panevėžį nieko neveža, nes už 
produktus moka ar “keren- 
kėms” ar Miesto Tarybos išlei
stais pinigais. Kai kada rau
donarmiečiai kur nors sodžiu-

d, ar turi rūpėti Lietuvos laimėjimas. Jei buvo pareikalauta to busimojo 
daTome, kad prigelbėti laimėti? Ar. mes pranešimo trumpas turinio ap-

je prisiplėšę maisto dalykų ga
bena juos į Panevėžį ir par
duoda žydams.

Bolševikų kasdien Panevėžy 
eina mažyn, liekasi tik žydai 
ir lietuviai komunistai ir keli 
latviai, kurių dvasia visai su
žliugus. Bolševikai viską iš 
Panevėžio ir apylinkės gabena 
į Rusų žemę, atima paskuti
nius javus ir gyvulius. Ypač 
žiauriai elgiasi su tais, kurių 
vaikai išėję į lietuvių kariuo
menės eiles. - Žmonės neturi 
kada dirbti laukų; reikalinga 
raudonarmiečius vežioti. Ru
sai visai nebenori kariauti.

15 geg. m. d. nutarta išvežti 
į Rusus visus dvarininkus ir 
didesnius namų šeimininkus.

VILK A VUK 18,
Geg. 14 d. Vilkaviškio vokie

čių kariuomenė išvažiuoja į 
Vokietiją. Pradėjo išvažiuo
ti užvakar ir rytoj išvažiuos 
paskutiniai.

Pasilieka tik mažas vokiečių 
skaičius prie komendantūros.

Paskutinėmis dienomis vo
kiečių kareiviai daro dažnai 

į užpuolimų ir plėšimų kaip kai 
muose taip ir mieste.

S- -z. ■; '

B A L N O R A V A.
6-tą gegužės m. d. šiame so

džiuj buvo Smilgių valsčiaus 
mitingas. Susirinkusieji atsi
dėję klausė pranešimų apiė 
mūsų valdžios darbus ir vienu 
balsu nutarė remti valdžią ir 
kariuomenės organizavimą.

Visi džiaugiasi, kad bolše
vikai visur yra mušami, kad 
vejami iš Vilniaus apylinkių, 
bet tik nerymauja girdėdami a- 
pie lenki} darbus, ir jų norą 
pagrobti mūsų krašto dalis.’ 
Tik lenkininkai džiaugiasi, 
laukdami lenkų legionierių^ 
bet tur būt jų nesulauks.

Apylinkėje yra vokiečių ka
riuomenės, kuri čia palaiko 
frontą. Žmonės čia su vokie
čiais sugyvena, nesigaili jiems 
kiaušinių, kad tik giųtų juos 
nuo bolševikų užplūdimo.

Kaunas, gegužio 28 d.
Praeitame sekmadienyje bu

vo šaukiamas kr.-demokratų 
partijos Kauno skyriaus visuo
tinas susirinkimas. Sulig nu
sistovėjusios tvarkos reikalin
ga yra bent trim dienom išank- 
sto paduoti prašymas ir gauti 
leidimas. Prašymas buvo pa
duotas. Bet "kadangi dienotvar
kėje buvo pažymėtas punktas 
“politikos pranešimas,” tai

rašymas. Aprašymas buvo 
patiektas ir jame tarp kit ko 
buvo nurodyta, jog krikščio
nių demokratų svarbiausios šių 
dienų veikimo užduotis — tai 
reikalavimas kuogreiči ausiai 
sušaukti Steigiamąjį Seimą ir 
kova su priešvalstybiniais ele
mentais.

Valdiškoji ranka pabraukė 
mėlinuoju paišeliu šiuodu pun
ktu, o paskui buvo įsakyta pa
siųsti minėtąjin snsirinkiman 
valdžios atstovą. Susirinki
mas neįvyko. Bet jau iš čion 
nurodyto fakto matyt kokią le
teną uždėjo ant mūsų valdžios 
vykintojų reikalavimas kasdie
ninių raportų, nes be tam tik
rų formalumų nieks negali įsa
kyti leisti kurios nors viešai 
veikiančios organizacijos susi
rinkimų. Gal nebūtų prasmės 
kelti šį klausimą spaudoje, juo 
labiau gvildenti jį vedamajame 
laikraščio straipsnyje, jei pats 
gyvenimas nepradėtų vystyti 
tam tikrą gana nepaprastą, 
bet aiškų posmą. Nuo tos die
nos, kada stojosi M. Sležiavi- 
čiaus Kabinetas praėjo sulygi
namai neperdaugiausia laiko. 
Per tą laikotarpį įvyko nema
ža mūsų šalies vidaus ir užsie
nio gyvenime nuotikių, kurie 
tvirčiau įvarė kylius į visus 
plyšius: rytuose aiškėja galu
tinas pasiliuosavimas nuo ru
sų; vakaruose dygsta nauji 
rubežių piliakalniai; pietuose 
valstybės priverstos mainyti 
savo planus ir politiką. Tuo 
tarpu pačioje valstybėje išlėto 
vykdomi tautos atstovybės nu
tarimai ir. tvirtinama valdžios 
pagrindai.

Bet kaip visuomet, taip ir 
šiuo atveju neapsieina be tru
kumų, kliūčių, nelaimių. At
sitinka klaidos ir nenuoseklu
mai, kurie dažnai virsta keis
tais, bet neiųaža prasmės sa
vyje turinčiais gyvenimo reiš
kiniais. Tat neprošalį būtų 
atkreipti domės į keletą pasta
rųjų mūsų gyvenime atsitiki
mų. Gal vis dėlto kartu su 
plunksnos rašalu nuvarvės 
brangintinos teisybės lašelis, 
kuris bent kiek praskies drum- 
ščią mūsų kuriamojo gyvenimo

SMŪGIS KOLČAKUI.
Ekaterinburgą atsiėmė bol

ševikai. Jį laikė Kolčako ka
riuomenė. Tas reiškia nema
žą smūgį Siberijos valdžiai 
Tas reiškia, kad Lenino jėgosė 
nevisai silpnos ir kad Kolča- 
kas turi rengtis prie žieminės 
kampanijos. Šią vasarą jis 
tikėjosi pasiekti Maskvą.

jūrą.
Maž daug gegužio mėnesio 

pradžioje mūsų vyriausybės 
valdomoje teritorijoje pasiro
dė keletas senų Kapsuko val
džios atstovų. Jie buvo nuvy
kę provincijon ir iš tenai su
grįžę teikėsi apsigyventi vie
nas pas augštąjį valdininką, o 
kitas stačiai ministerio bute. 
Kada tuodu vyru jau turėjo bū
ti suimtu, jie patys pasiskubi
no pasiduoti į mūsų teismo 
rankas. Teisėjai, gavę iš jų 
garbės žodį (?) apie tai, kad 
jie iš Kauno nepabėgs ir val
džios nevers, paleido juodu abu 
toliau gyventi vieną ministe- 
riaus bute, o kitą — pas augš
tąjį valdininką. Kame jie da
bar — mes nežinom, bet girdė
jom juos giriantys, kad jie tuoj 
Kaunan atvykę buvo pas patį 
Mmisterį Pirmininką ir tas vis 
dėlto neįsakęs čia ’paFjūds sm 
imti.

Mes nenorėtumėm tikėti 
toms paskaloms ir netikime, 
kad ištikro p. Sleževičius savo 
akimis savo bute ar kabinete 
čion Kaune juos matė. Bet 
mums nenoromis prisimena' 
mėlinuoju paišeliu pabrauktie
ji žodžiai apie kovą su pries- 
val stybiniai s gaivalais.

Maža to, priešvalstybinių 
gaivalų esimas ir jųjų veiki
mas kartais apsireiškia tiek 
netikėtinai keistai, kad sunku 
būna atskirti senatorių nuo 
spekulianto ir nežinai ištikro, 
ar gali būti Lietuvoje tiksliai 
pritaikintas bet kuris būdas 
kovos su priešvalstybiniais 
gaivalais. *:

Prisimena garsi Maskvos by
la delelektros kompanijos 1896 
metų. Tai buvo ilgiausia ir 
kebliausia byla, nes joje buvo 
užinteresuoti netik vokiečių 
finansistai, rusų bankreriai, 
Maskvos miestas, bet dauge
lis caro giminės, kurie trukdė 
tos bylos išrišimą. Mes, a- 
čiū Dievui, carų neturime ir 
jų giminių nešelpiame, bėtir 
mūsų visuomenėje kartais iš
kyla kokia purvų “banga,” 
paglemžia desėtkus mitionų 
tautos pinigų ir dar daugiau 
nori paglemžti. Nesiekia jo
sios nei teisingumo kardas, nei 
Kovo kerštas, nei tautos pra
keikimas. ..

Taip atrodo mūsų jaunasis 
Valstybės kūrimo gyvenimas. 
Kyliai į visus plyšius vis gi
liau ir giliau lenda. O per tat 
krikščionių demokratų parti- < 
jos susirinkimai jau nebegali 
apsieiti be valdžios atstovų, jų 
žadamieji pareiškimai apie ko
vą su priešvalstybiniais gaiva
lais pabraukiami mėlinu paiše
liu ir ant pačios partijos dar
bavimosi vis bandoma pastaty
ti didelis klausiamasis ženk
las.

Galbūt skaitytojams kai kas 
nėra aišku; gal nevisai supran
tama pati straipsnio mintis, 
tat lai atleidžia mums ir tepa- 
laukia, o mes tuo tarpu prisi
rinksime daugiau faktų.

' (Kauno “Laisvė”) į
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Bins ii So. Boaton’o utarnin- 
kais, ketverg&is ir subatomis. Lei- 
džiA-Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

Bukų iv. Juozapo Darbininkų 
Junga.

“DARBININKAS”
(The Worker) 
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WATERBURY, CONN.
Liepos 11 d. gavo paliuosa- 
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L. D. S. Reikalai.

4. Užbaigimas neužbaigtų 
dalykų ir rinkimas naujos val
dybos.

Jei mes tos tvarkos prisilai- 
| kyšime, tai darbas eis greit ir 
nuosekliai.

LDS. kuopos įsitėmykite: 
jjau ateinančiame kuopos mi-, 
ringe išrinkite delegatas į L. 
D. S. seimą ir aptarkite apie 
įnešimus, kokius manote per 
savo delegatus -LDS. seimo ap
svarstymui inešti.

Ką išrinksite delegatais ir

. PITTSBURGH, PA.

Joseph’s Lithuanian B.-C. Asso- 
eiation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 6 
Tearly......... ... .$3.00
Boston and suburbs...............4.00
8 months................................... 1.50
Korei gn eonntries yearly ... .4.25

tai tuojaus po mitingui prisiųs
kite į LDS. centrų.

Centre visi įnešimai bus su- 
sistematizuotų sutvarkyti dar 
prieš seimų ir tuomet'seime be
liks juos tik perskaityt, ap
svarstyt, nubalsuot ir bus at
liktas kriukis.

Po įnešimais, jei tie įneši
mai yra daromi kuopos vardu, 
būtinai turi bū£i kuopos valdy
bos parašai ir jeigu kuopa tu
ri savo antspaudų, turi būti 

pirmininkas kun. J. Jakaitis j prispausta ir antspauda.
' paskelbė laikų ir tvarka šių[ įnešimus gali daryti ir pa

metu katalikiškų didžiųjų or- I vieniai LDS. nariai ir tuomet 
ganizacijų seimų, kurios sy- turi būti po įnešimu jo para
kau su Federacija seimuoja. x 5 ~~~

Ir laikas ir tvarka yra geri, 
tik prie tos tvarkos reikia ge
rai prisiruošti, o bus galima 
viską tinkamai apsvarstyti, 
nutarti ir atlikti.

LDS. seimui tiek laiko turė-[ 
sime kaip kad ir pernai.

Dėlto kaslink tos tvarkos aš LDS. nariai gali dalyvauti kai- 
noriu bent kiek paaiškinti.

LDS. seimai kas metą atsi- muose,* tik turi turėti dvejus 
žymėdavo savo rimtumu ir 
tvarkos pavyzdingumu. Aš imą, o antrus į Federacijos sei- 
spėju, kad ir šiais metais taip, > mą. O jeigu kurie LDS. na- 
o ne kitaip bus. Bet kad sei- riai priklauso prie Blaivininkų

RUOŠKIMĖS PRIE L. D. S. 
SEIMO.

“Darbininko” num. 80 Am. 
Liet. Rym. Kat. Federacijos

šas, turi būti pažymėta prie 
kokios kuopos priklauso ir ant
rašas, kur gyvena.

Delegatai į seimą turi turė
ti su savimi mandatus, ant ku
rių turi būti parašai kuopos 
valdybos.

O kad dabar sykiu yra sei- 
I mas ir LDS. ir Federacijos, tai

po delegatai abiejuose sei-

ATHOL, MASS.
Senai jau matėme žinių iš 

mūsų miesto, rodos daug bū-j 
tų kas rašyti, bet nežine ko-j 
dėl niekas nerašo. Kad nema
nytų, kad pas mus lietuviai 
snaudžia, parašysiu kas buvo 
nuveikta per trumpų laikų.

Birželio 17 d. buvo surengtos 
prakalbos, kalbėjo p. K. Čes- 
nulis. Pirmoje kalboje pasa
kė apie Lietuvos vargus ir rei
kalus. Antroje, nurodinėjo 
“liberalų” nuveiktus darbus 
dėl Lietuvos.

Aukų dėl Lietuvos surinkta 
arti $100.00.

Paskui kalbėjo p. J. Bakšys 
ir-gi apie* Lietuvos reikalus.

Birželio 25 d. buvo vaikų 
blaivininkų išvažiavimas, vis
kas ?erai nusisekė. Pelno liko 
$20.60.

Liepos 4 d. L. V. 10 kp. da
lyvavo N. A. Apskričio išvažia- 

I vime Lawrence, Mass. Sugrį
žo užganėdinti^ mat atholiečiui 
teko ožys.

A. f A.
Liepos 4 d. P. Kazlauskas 

persiskyrė su šiuo pasauliu, pa
likdamas moterį ir tris mažas 
dukteris dideliame nuliūdime 
ir varge. Velionis buvo spe- 
cialis policmonas ir nekartų 
patarnavo lietuviams. Beto 
jis buvo visų mylimas, už tai 
visi jo gailėjo. Lai lengva jam

• v v*

mandatus, vienus į LDS. sei- L _ V1. „
(būna sios salies žemele.

“Žiburėlis.”
Nesenai čia susitvėrė_________ ■■■ _____■___ _______ ___ _____ ■■ mer- 

me būtij pavyzdinga tvarka, Sąjungos ar prie Moterų Są- j gaičių siuvimo ratelis p© vardu 
tai reikia prie to išanksto kol 
laikas gerai prisirengti ir prisi
ruošti.

Ką veikia L. D. S. centras.
LDS. centro valdyba, gerai j kad kiekviena orgąnizacija sei- 

žino, kad mūsų organo na- muoja savystoviai, ir iš savo 
riams svarbių svarbiausia yra seime dalyvaujančių delegatų 
žinot mūsų finansinį stovį, mū- reikalauja, kad būtų išpildyti 
sų ineigas, išlaidas ir kaip, visi konstitucijoje pažymėti 
kam ir kokiais tikslais mūsų formališkumai, 
organizacijos turtas buvo var- Į Aš tikiu, kad LDS. kuopos 
tojamas praeitais metais. Kiek 
mes turime pelno ar nuostolio, 
kaip stovime biznyje, ar kyla
me ar puolame ir tiems pana
šūs dalykai. Dėlto centro val- 

.dvba stengiasi priruošt koaiš- 
kiausią atskaitą ir jau ją pri
ruošė. Jau atskaitos iki lie
pos 1 dienai 1919 m. yra gata
vos, tik dar reikia, kad jas 
patikrintų Seimo išrinktieji iž
do globėjai ir “Darbininko” 
biznio prižiūrėtojų komisijos 
nariai. Kaip jie viską per
žiūrės ir su bilomis patikrįs — 
tai tuojaus bus toji atskaita 
patalpinta organe, kad visi 
LDS. nariai ją matytų ir galė
tų siunčiamiems savo kuopų 
delegatams nurodyt ką jie apie 
tas atskaitas turi L. D. S. sei
me kalbėti, ar jas užgirti ar pa
peikti ar nurodyti kas jų drau
gų tarpe būtų pastebėta tose 
atskaitose taisytino, kad pa
taisyti.

Dabar laukite ir tėmykite 
“Darbininke.” Aetinančioje 
savaitėje pradėsime talpinti 
atskaitas.

Be atskaitų LDS. centro val
dyba turi projektą išanksto su
formuluoti visus dalykus, ku
rie turi būt seime svarstomi 
dėlto, kad su jais seime būtų 
lengviau apsidirbti, kad apie 
juos svarstant nereiktų daug 
brangaus laiko bergždžiam 
darbui sugaišti.

Mano nuomone mes seime tu
rėtume prisilaikyt dalykų 
svarstyme Šios eilės:

L Po atidarymui seimo ir iš
rinkimui seimo vedimui valdy
bos, priėmimas senosios va
dybos raportų ir atskaitų. To 
visko bus perpilnai vienai se
sijai, kad tik aprėptume.

2. Apsvarstymas “Darbinin
ko” laikraščio ir spaustuvės 
reikalų ir Streikierių Fondas, 
o jei dar būt atliekamo laiko, 
tai apie geležinį kapitalą.

3. Visi kiti LDS. organiza
cijos reikalai, auginimas or
ganizacijos, agitacijos tvar
kymas, įvairių skundų ir pa- 
tėmijimų peržiūrėjimai ir nau
ji projektai.

jungos ir jeigu tų organizacijų “Žiburėlis.” Šis ratelis susi- 
kuopos juos įgalioja savo ats- deda iš čia gimusių mergaičių, 
tovais į tų OTganizacijų seimus išskyrus dvi. Tikslas šios 
— tai turi nuo tų organizacijų Į draugijėlės yra mokintis siuvi- 
taip-pat turėt mandatus dėlto,

* • • t •

Aš tikiu, kad LDS. kuopos 
šįmet į seimų prisius , kodau- 
giausia delegatų dėlto, kad y- 
ra labai svarbių dalykų aptari
mui ir kad seimas šįmet bus la
bai iškilmingas dėlto kad Wor- 
cesterio klebonas žada į to sei
mo iškilmių padidinimų ir pa
puošimų inkinkyti visas vor- 
cesteriečių pajėgas kokias tik 
Woreesteryje yra ir bus.

Visi LDS. organizacijos de
legatai iš seimo lengvai galės 
davažiuoti į Bostonų į “Darbi
ninko” įstaigų apžiūrėti mūsij 
centro raštinę, mūsų mašinas 
ir visų turtų, kad paskui par
važiavę namo galėtų visiems 
papasakoti apie viską, kų sa
vo locnomis akimis pamatys. 
Iš Worcesterio į Bostonų neto
li ir galima atvažiuoti ir trau
kiniais ir kapais ir automobi
liais.

F. V.

JONIŠKIS.
Mūsų kariuomenės nei ko

mendantūros čia nėra. Spe
kuliacija ir bolševikų agitaci
jos sudėtis labai nekokia: kovo
ti nei su bolševikų provokacija 
nei su spekuliantais ji nenori. 
Čia bendrai kaip ir visose nau
jai atvaduotose vietose, nėra 
tvarkos ir tinkamų instrukcijų 
iš centro valdžios.

AMERIKOS B. KR. ATS
TOVAS.

Atvažiuoja Amerikos Rau
donojo Kryžiaus atstovas Dr. 
Weldes, . kurs veža Lietuvai 
du vagonu vaistų ir įvairių me
dikamentų.

DUOS LIETUVAI GINKLŲ 
IR AMUNICIJOS.

Geg. 11 d. atvažiuoja iš Lie- 
pojaus į Šiaulius anglų misijos 
narys Gr. Watson, ir iš Kauno 
važiuoja į Šiaulius prancūzų 
pulkininkas Reboul, susitarti 

iuo būdu geriau gabenti įIikuriuv gVl.UU gaurui!

Lietuvą ginklų ir amunicijos. 
(Kauno “Lietuva”)

mo, mezgimo ir gaminimo val
gių. Jau “Žiburėlis” turėjo 
piknikų, kuris gerai pasisekė 
ir pelno nemažai atnešė. Ne
užilgo nutarė pastatyti veikalų 
“Prieš vėjų nepapūsi.” Visi 
pinigai yra skiriami naujos ba
žnyčios naudai.

LDS. 4 kp. rengiasi į Green- 
field, Mass. ant 20 Liepos, kur 
statys veikalą “Švarkas ir Mi
linė.” 
ristai.

Los mūsų geriausi ar-

Vargo Mergelė.

PHILADBLPHIA, PA.
Suvėlinta žinutė T. F. 21 sk.
Suvėlintas darbas, bet ne

užmirštas, tikrai negalima jo 
užmiršti. Šitai mes lietuviai 
Philadelphiečiai galime pasiro
dyti visuomenei kų mes veikia
me. Šitai kame priežastis to 
užvilkto darbo. Žinome visi, 
jog turėjome Laisvės Savaites, 
Kalėdinį Fondų. Visos lietu
vių kolonijos darbavos, rinko 
aukas į T. F. dėl išgavimo Lie
tuvai neprigulmybės. Prie to 
ir Philadelphija nesilieka. Su
rinktos aukos tuojaus liko pa
siųstos į centrų. O Laisvės 
Paskolos Bondsai buvo sulai
kyti, nes pradėjo eiti visokios 
paskalos arba melai, kad būk 
nieko neveikiame dėl Lietuvos 
labo, pinigai eikvojami. Bet 
pasirodė, kad mūsų gerbiami 
delegatai laabi daug nuveikė 
dėl Lietuvos labo. Tai-gi per 
neteisingas paskalas buvo su
laikyti ir Liberty Bondsai. Ka
da pasirodė tiek nuveikto dar
bo Lietuvai ir reikalingumų 
pagelbos sulaikytos aukos pa
siųsta Centro T. F. dėl reika
lų Lietuvos, kurias tuojaus 
ir priddavėme į rankas centro 
rašt. L. Šimučiui, birželio mėn. 
1919 Amerikos Bondsų $4,050, 
kuris centro rašt p. L. Šimu 
tis priėmęs tiek bondsų išdavė 
pakvitavonę su savo antrašu. 
Tai-gi visi philadelphiečiai ži- 
nokte, jog T. F. 21 sk. valdy
ba jau visas surinktas aukas 
pridavė centro valdybai. La
bai būtų geistina, kad kožnas 
išgirstų, jog jau visos aukos 
priduotos Centrui, už kurias 
ir pakvitavones jau turi kasie- 
rius J. Pranckūnas. Kad nei 
vienas nemanytų, jog da au
kos randasi pas kasierių.

K. DriŽas,

* Interesingos prakalbos.
Šv. Kaziųūero lietuvių par. 

[svetainėje liepos 11 dienoje at
sibuvo interesingos prakalbos, 
kuriose kalbėjo pirmiausia p.
J. G. Milius, buvęs A. L. T. 
pirm, ir p. B. F. Mastauskas, 
dabartinis A. L. T. pirminin
kas.

Žmonėms susirinkus apie 200 
asmenų, p. J. G. Milius, va
karo vedėjas, lygiai 8 vai. 
pradėjo kalbėti ir vaizdingai 
apipasakojo apie nūdienę pa
saulio politiką ir Lietuvą; bai
giant interesingą savo kalbą, 
kalbėdamas apie A. L. Tarybą, 
priminė klausytojams tos Ta
rybos pirmininką B. F. Ma>- 
tauską ir triukšmingai persta
tė jį užinteresuotai publikai.

A. L. T. pirm. B. F. Mastaus
kas, reikšmiai ir Įspūdingai 
nupasakojo susirinkusiems a-, 
pie jo pasiuntinybės tikslą, 
darbus ir kokiu būdu jis dar
bavosi su talkininkų politikais 
ir Tėvynės valdžios įgalioti
niais, kad prigelbėti Lietuvai 
ir išgauti bei iškovoti nepri- 
gulmybę.

Po p. B. F. Mastausko pra
kalbai p. J. G. Milius dar kal
bėjo apie Lietuvos reikalus ir 
priminė apie aukų reikalingu
mą šelpti ir gelbėti Lietuvą.

Perėjus kolektoriams, pasi
rodė, kad aukojo sekantieji 
asmenys: Antanas Musneckis 
— $5.00, Vincentas Jankus — 
$2.00, o po 1 dol. šie: Juozas 
Petrauskas, Katrė Gricienė, 
Antanas Aleliūnas, Vladas Ka- 
ralevičius, ' Juozas Dailyda, 
Benediktas Lapeika, Vladas 
Aleliūnas. Benediktas Berno- 
tonis, Ignas Balčiūnas, St. 
Stetckis. Feliksas Žukauskas, 
Juozas Žalagėnas, Jonas Jo
nulis, Antanas Aliukas, Petr. 
Zinkienė, Petr. Blažaitienė, 
St. Aliukonis, Jon. Aleksoms, 
Antanas Tamkevičius, Anta
nas Jončys, EI. Baliulaitė, 
Antanas Bardzilauskas, .Mik. 
Merkevičius, Vincas Merkevi
čius, Vaclovas Sadauskas, Pr. 
Marcinkonis; po 50c.: Jonas 
Raulinaitis, Antanas Overlin- 
gas, Vaclovas Tumasonis, An
tanas Aleliūnas, Juozas Sabo- 
naitrs, Antanas Jarušaitis, 
Jeronimas Lozuraitis. Su smul
kiais surinkta $45.05 ir per
duota T. F. 2-jo skyriaus ižd.
K. Stravinskui.

Rodosi, mažai suaukota; 
bet, kaip pasirodė, tai kolek
toriai kalti, nes tepradėjo tuo
met kolektuoti, kuomet žmo
nės jau ėjo laukan. Kitu sy
kiu reikėtų tvarkiau prisireng
ti. Bet gi imant šios apylin
kės kitas kolonijas, pasirodo, 
kad ir žmonių daugiaus būta 
ir daugiaus surinkta aukų, ne
gu kitose. Man-ding, kad ir 
mažai, bet vis-gi kitos aplin
kinės kolonijos dar “nebyti- 
na” mūsų!

Reikia čia dar priminti, kad 
susirinkusieji pagirtinai elgėsi 
ir atydžiai' klausėsi. Prie to 
gi visai nebuvo užmetiėjimų ir 
nei vieno priešingo užklausi
mo. Matyti visi buvo nžga- 
nėdiįnti ir patenkinti, o gal, 
kad užlaikė mandagumą. Už 
tatai bravo pittsburgiečiams!

A. T.

FRACKVILLE, PA.
P. AL Račkaus prakalbos ci- 

cilikučius veik į ligų įvarė. 
Sako: *‘kiti net tris dienas ir 
naktis neužmigo.” Kiti eidami 
į saliūną per klaidų užeina į 
saldainių krautuvėlę, mat vis 
mintis nukreipta į prakalbas.

Minėtos prakalbos frackvil- 
liečiams bus ilgai atmenamos.

Nusijuokęs.

Akrono Vyčiai nors nesenai 
Į susitvėrė, bet žada daug gy
vumo Akroniečiams padaryti, 
ko ir laukiame. Akrone bend
rovių reikaalis lankėsi svetys 
p Vasiliauskas iš Baltimorės.

Maudis.

BINGHAMTON, N. Y.

Sumainymas pačių. •
' Soči ai istų- bolševikų susirin

kime 6 d. liepos 1919 m. vienas 
bolševikas įnešė, o kitas parė
mė, kad įvykdinti Rusijos 
bolševikų įstatymus; būtent 
kad glėtų pačiomis mainyti 
kaip čigonas kumelėmis. Ir iš
kilo klausimas katrie pirma ga
lės sumainyti moterimis. At
sirado kelios poros ir tuojaus 
pristojo ir sumainė. Tos mai
nos nišėjo ant’ gero. Nabagai 
parsivedė šviežias marčias ir 
jie iš to džiaugsmo nuėjo į 
smuklę išsivertė kelias degti
nes. Pradėjo vienas kitam 
sakyti, “dabar tai turime ro
jų ant žemės, tu su mano mo
terim gyvensi, o aš su tavo. 
Mūsų skelbimas išsipildė.” 
Justinas pradėjo sakyti Kle
mensui, kad jo moteris dailes
nė. “Turi man užfundyti dvi 
degtini, pareikalavo Justinas. 
Klemensas taip padarė, Justi
nas dvi išgėrė, bet dar dviejij 
prašė. Klemensas nebenorėjo 
daugiau fundyti ir pabėgo na
mon. Buvo pirma valanda 
naktyje, o Justinas pargrįžo 
ketvirtoje valandoje rytą iš 
smuklės ir atrado Klemensą su 
Justino moterim savo kamba
ryje ir davė “razlonką” ir Jus
tinas pradėjo Klemensui su pa
galiu per galvą šutyti.

Mat koks begėdiškas Bing-. 
hamtono sicialistų-bolševikų 
pasielgimas.

Lankutas.

GIRARDVTLLE, PA.
Parapijos choras 13 d. liepos 

turėjo puikų išvažiavimų. Jau
nimas linksmai žaidė, dainavo, 
juokavo ir tt. Dainelėmis sve
timtaučiai* gėrėjosi ir gyrė, kad 
taip gražiai padainavo ant ke
turių balsų. Himnus dainuo
jant prisidėjo ir Maizvillės pa
rapijos choras (24 mergaitės). 
Išvažiavime dalyvavo ir vieti
niai kunigai: kleb. Valaitis ir 
Kutas. Gerb. klebonas apsi
ėmė net pusę didesnę lėšų pa
dengti, kurias padarė išvažia
vimas. Mūsų kleb. jaunimui 
visuomet prigelbsti, užtai jį 
visi gerbia ir myli.

Išvažiavime kaž kodėl chorų 
nariai ne visi dalyvavo; dabar 
gailisi, ypač Maizvillės cho
ro. »

Girardvillės choras jau vėl 
rengiasi prie didelių darbų, 
tik sutrukdė truputį šilti vaka
rai. Rudeniop žada 2 vakaru 
surengti. Žiemų daugiaus. 
Tai kur jaunimas darbštus. 
Geros kloties prakilniuose dar
buose.

Vargdienėlis.

Į vimą iš S. V. kariuomenės p. S.
Vasauskas. Kariuomenėj iš-
buvo 21 mėnesį. Prancūzijoj 
išbuvo metus. Ilgą laiką iš
buvo ant karės lauko ir net bu
vo sužeistas. Dabar jau svei
kas grįžo prie savųjų. Yra 
pasirįžęs važiuoti į Lietuvą *
ginti jos rubežių. 40

Rep. \

kuri

DAYTON, OHIO.
LDS. Apskričio suvažiavi

mas įvyko 4 ir 5 liepos parapi
jinėj salėj. Dalyvavo trys 
kuopos: Vietinė Daytono 69 
kp,. Cleveland, Ohio 51 kuo
pa ir Akron, Ohio 64 kuopa 
4 d. liepos iš ryto vietinis kle
bonas kun. Cibulskis atlaikė iš
kilmingas mišias. Sesijos at
sidarė po pietų 4 vai. ir tęsėsi 
dvi dieni. Nutarimų nerašy
siu, nes tai paskelbs raštinin
kas nepoilgam. Tik tiek pa
minėsiu, kad bene bus vienas 
iš svarbiausių nutarimų Ohio 
apskričio susivažiavimų.

Liepos 5 d. LDS. 69 kp. bu
vo surengusi delegatams balių 
su programų. Programą išpil
dė vietiniai vyčiai. . Pirmiau
sia skaitlingas ir išlavintas 
Lietuvos Vyčių benas pasitiko 
delegatus su triukšmingu mar
šu. Potam prasidėjo progra
mas. Programo vedėjui per- 
stačins vienas iš delegatų Juo
zas Januška, pasakė trumpą 
prakalbėlę. Po tam sekė tu
rininga kalba vietinio klebono 
kun. Cibulskio. Paskiaus ta
po sulošta vienaveiksmė ko
medija “Barzdaskutis,”
labai prijuokino publiką. Sa
vo užduotis atliko aktoriai pui
kiai. Garbė lošėjams. Bet 
didžiausią įspūdį suteikė klau
sytojams, tai vietiniai chorai 
vyčių, vedami pono J. Šešto
ko; ir pagelbininko vietinio 
vargonininko. Priaugančiųjįj 
choras sudainavo dvi daini: 
“Žiba mano trys sesytės” ir 
“Senį”; nusisekė gerai. Ne
trukus pasirodė ir suaugusiųjų 
choras; čia jau nepaprastas re
ginys : geltonkasės lietuvaitės 
pasirėdę baltomis suknelėmis, 
iš akių aišku pažinti meilė Tė
vynės, tarsi viešpatauja tarpe 
koki tai nepaprasta harmonija 
ir staiga pasigirsta meliodiški 
bei harmoniški balsai “Gy
vuok ilgai, mūs Lietuva.” Pa
sklido garsas po visą svetainę. 
Labai malonų įspūdį paadrė į 
visus. Dar buvo Maikio su 
tėvu pasikalbėjimas. Nema
žai prijuokino publiką ir dar 
keletas dainų, kurias išpildė 
vyrų kvartetas. Kvartete da
lyvavo pora ir Clevelandiečių. 
Programa užsibaigė Lietuvos 
himnu. Publikos buvo pilna 
salė ir bus nemažai pelno. .

štaupių Kazys.

L. D. S. KUOPOMS IR DE
LEGATAMS.

•
Gerbiamos N. Y. ir N. J. kp. 

malonėsite šį mūsų atsiliepimų 
priimti, kadangi mūsų.73 kp. X 
kaipo rengėja Apskričio suva
žiavimo LDS. kuopų, tai mes 
dedame visas savo pastangas, 
kad šis suvažiavimas įvyktų 
milžiniškai didelis. Per tai, 
kad kiek mums yra žinoma, 
pirmu kart tokioje puikioje 
vietoje Apskričio suvažiavi
mas atsibus. Svetainė didelė, 
parke, ant tyro oro ir tt. 
Taip-gi kuopos N. Y. ir N. J. 
malonėsite, mūsų šeimyniško 
vakarėlio tikietus išparduoti, o 
pinigus už tikietus prisiųskite 
nevėliau 21 d. liepos, nes mes 
turime žinoti kiek žmonių da
lyvaus mūsų šeimyniškam va
karėly. Tikietus gerb. delega
tai malonės nusipirkti iškalno, 
kaina 50c.

P. S. Delegatams paaiškini
mas, kaip patogiau atvažiuo
ti į Linden, N. J. Važiuojant 
į Jersey Citv reiika paimti 
traukinį Pennsylvanijos. Tai 
yra patogiausias važiavimas. 
Lindene nuo stoties eikite po 
dešine iki Town Hali. Pas
kui matvt ir svetainė Progress 
Club.

Su tikra pagarba,
J. J. Liudvinaitis, Box 411, 

Kp. Pirm, ir Apskr. org.

HOMESTEAD, PA.

Susirinkimas.
Šv. Juozapo dr-ja laikė pus

metinį susirinkimų 6 d. liepos. 
Vienbalsiai nutarta pasiųsti re
zoliucijų į Washingtoną dėl 
Lietuvos neprigulmybės. Pa
daryta dvi kopijos: viena kon- 
gresmanui, antra senatoriui.

Būtų patartina, kad ir kitos 
dr-jos tų padarytų. Nes jei 
visi prašysime, be abejonės 
mūsų tėvynė bus laisva.

AKRON, OHIO.

Po gerai nusisekusio 4 d. lie
pos lietuvių apvaikščiojimo su 
svetimtaučiais bolševikai iš 
kailio neriasi, o ypač pyks
ta, kam lietuviai katalikai ant 
iškabos parašė, kad Lietuva y- 
ra karėje su bolševikais, ir ša
lin bolševikai.

Parapija įdavė arkitektui 
daryti pienus dėl būsiančios 
lietuvių bažnyčios Akrone. 
Bet kad yra nedidelė’parapijė- 
lė, tai parapija rengia Akro
ne didelį piknikų, kurs bus 
nedėlioję 24 d. rugpjūčio š/m. 
ant lietuviškų bažnytinių ir 
bendrovės lotų. Visas pelnas 
eis parapijos naudai.

Tikime, kad ir Clevelando 
lietuviai parems tų mūsų misi
jos darbų. Taip-pat gerb. vy
čiai ir visa jaunuomenė skait-

NUTARIMAI.
LDS. Naujos Anglijos Aps

kričio Komisijos ekstra susi
rinkimas buvo 13 d. liepos 1 
vai. po pietų šv. Petro bažnyti
nėj svetainėj So. Boston, Mass. 
Susirinkimų atidarė LDS. N. 
A. A. K. pirm. A. F. Kneižis. 
Susirinkimas buvo šaukiamas 
reikale išvažiavimo LDS. N. A. 
Apskr. Į susirinkimų pribu
vo didelis skaitlius ir dalyva
vo iš šalies LDS. nariai. Nu
tarta pagal reikalingumų reng
ti du išvažiavimu kaip ir išgar
sinta ant 10 rugpjūčio Lawren- 
ce, o kitų 24 d. liepos Hudsone 
ant Čapliko farmos. Iš LayV- 
rence delegačių pasiaiškinimo 
pasirodė, kad LDS. N. A. A. 
išvažiavimas kitaip įvyks, ne
gu vyčių, nes kitokia tvarka 
bus. Ir daržas jau ištaisytas 
kitaip. Nes kasdien visas 
pastangas deda. Ir komisija 
LDS. rūpinas išanksto, kad ko- 
geriaus užganėdinti publikų. 
Toliaus buvo tariama apie ant- 
rųjį išvažiavimų Hudsone 24 
liepos. Nutarta daryti be į- 
žangos. Tegul eina kas tik gy
vas ant LDS. išvažiavimo 
drauge žaisti. Ir prie to su
taisyti programas, kad links- 
miaus laikų praleisti. LDS. 
22 kp. Brighton, Mass. pasiža
dėjo paaukuoti senų gaidį ant 
programų, nes tas gaidys esąs 
tiek mokytas visokių muštrų, 
kad nei vokiečių kareivis ne
moka tiek. Agota Strakausr 
kienė aukauja taip-pat gaidį. 
Taip-gi ir Josepina Kriviutė

LINDEN, N. J.
LDS. 73 kp. laikė savo mėne

sinį susirinkimą 13 d. liepos. 
Šis susirinkimas buvo gana 
skaitlingas ir daug svarbių 
reikalų buvo nutarta gerovei 
mūsų garbingos organizacijos 
LDS. Mūsų 73 kuopa dirbi 
nenuilstamai, tarp kp. svars
tymo reikalų ir išdavė delega
tas raportą iš Lietuvių New 
Yorko, New Jersey ir Conn. 
valstijų seimo 23 d. birželio ir 
kuris likos priimtas triukšmin
gai gausiu rankų plojimu.

Paskui buvo renkami dele
gatai į Apskričio LDS. šuva-j prisižadėjo savo dovana prisi- 
žiavimą New Yorke ir New dėti prie programo. Hudsono 
Jersey, kuris bus 27 d. liepos pjg Kazakevičiūtė paaiškino, 
T.>-nH«<n K .T if įSrrnVta 'kad išanksto jau esą pasižadė

jusių prirengti visokių pamar- 
ginimų, kad tik invyktų Hud- ' 
sonė LDS. N. A. A. išvažiavi
mas. Ir prisižadėjo viską pa
dėti Hudsono 66 kuopa tame 
išvažiavime. Ir dalyvauti Law- | 

rence. ~

Linden, N. J. ir išrinkta šios 
ypatus: J. J. Liudvinaitis, J. 

j K. Butkus, p-lė V. Mačiuliu- 
tė, J. Rauba, J. Sakalaus
kas, F. T. Gutauskas. Taip- 
pat buvo apkalbėta apie šeimy
nišką vakarėlį, nes komisija 
rengimo išdavė raportą ir pa-Įrence. Prie komisijos prisi- 
aiškėjo, jog viskas yra geraijrašė Agota Strakauskienė. Va-

- -7 -------- —-----------sutvarkyta, tik laukiame tos berija Šilelė, Ona Kazakevičiu-
lingai atsilankys,' nes mums dienos ir gerbiamų LDS. kuo- t§ Hudson, Mass. 66 kp. 
vieniems be kitų labai sunku Į pų delegatų. Tikimės, kad Į Nutarta sekantį susirinkimą 

nrence 27 d. liepos 1
—----- ~ ueregnuų. įiKimes, xaai .Nutarta !

Šv. Juozapo dr-ja nutarė pri- P?: koki** draugi- gerb. kuopos N. Y. ir N. J. laikyti Lav?
imti narius į dr-ją nuo 15 iki būtų neaišku, gali kreiptis stengsis prisiųsti I____ -2__

laišku prie pikniko rengimo į giausia delegatų ir naudingų 
. Bakasinkag. komiteto, 130 Wooster Avė., sumanymų dėl mūsų brangins

Akron, Ohio. LDS. organizacijos labo.

25 metų amžiaus.
prisiųsti konodau- vai. po pietų. *

Rašt Zig. Klapatauska*.

Ilds. organizacijos labo.
m|

(Tąsa ant 4-o skilty) .



Worcesterio lieturiu

T emykite!

Pranešimas

t

CLEVELAND, OHIO.

I

i

Ap- 
tuo-

Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietą.

*
Taip-gi siunčiam pinigus į Lie

tuvą ir Lenkiją.

» 
t
t

A. S. KULBICKAS,

7602 Aberdeen Avė. N. E. 
Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA VAISTINE 
(Drug-store). Parsiduos už $12.- 
000. Įmokėti $2800. Geroje lie
tuviu apgyventoje vietoje, 
leidžiu miestą. Atsišaukite 
jaus.

tuviai
ANT PARDAVIMO

Dvieją šeimyną namas sukrau- 
tuve ir gyvenimo kambariu apa
čioje, didelis daržas. Geras įdė
jimas už mažą kainą.
646-648 E. 4-th St., So. Boston.

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

MONTELLO, MASS. 
Persikėliau.

Nuo Montello st. persikėliau 
į 175 Ames St. Esu siuvėjas 
ir kviečiu viengenčius kreiptis

M. W. Madden,
376 Millbury st., Worcester, Mass. 

(12-25) x

JAU GALIMA SAVO GIMINES 
IR PAŽĮSTAMUS SURASTI 

LIETUVOJ.

Šiuomi pranešame Lietuvių Vi
suomenei kad gavome žinią nuo

.......« «a
NNMMMMMNMI

Šiuomi pranešame, kad L. S. Bendrovės ofisas tapo 
perkeltas į naują vietą;

7602 ABERDEEN AVĖ., N. E., CLEVELAND, OHIO.

Lietuviai Pas Lietuvius
Jei norite puikių ir pigių namų L. S. B. jums pabūdavęs,

JAU DIRBA
L. S. B. nupirko 45 lotus žemės Akron, Ohio ir stato namus. 
Šiandiena L. S. B. moka savo šėrininkams 4 nuošimtį. 
Užsisakykite šėrus už $50.00 ar už daugiau. Rašykite tuo

jaus klausdami informacijų.

Lietuvių StEtymo Bendrove,
7602 ABERDEEN AVK. N K

Ar Tamsta nusipirkai savo namus kurių Jūs ir Jūsų šei
myna jau nuo seniai ilgisi. Jeigu ne; tai kodėl? Ar manai, 

kad toliau tai bus pigiau. Jeigu taip manai, tai klysti brolau. 
Kaip viskas eina augštyn, taip ir nuosavybė eina ir dar eis aug- 
štyn. Kaip tamsta gailiesi, kad nepirkai pora metų atgal, 
taip gailėsies toliaus, jeigu nepirksi dabar. Pinigai gulėdami 
bankoje mažai pelno atneša. Gi indėti išmintingai ant geros 
propertės atneštų didelį pelną ir yra saugiausias investinimas. 
Tai-gi, nelauk ilgiau, bet pirk dabar. Kreipkis prie Vilkausko. 
Vilkauskas turi daugybę namų ir farmų ant pardavimo. Vil
kauskas inšiūrina nuo mirties, ligos, ugnies ir visokių nelaimių. 
Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vilkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip:

WILLIAM WOLK0WSKI
REAL ESTATE & INSURANCE BROKER

Worcester Five Cents Savings Bank BIdg. Room 6
314 MAIN STREET, WORCESTER, MASS. -

Telephone Park 3890.
Gyvenimo vieta 63 SEYMOUR STREET.

JEIGU VALGAI PER

lengvinti organizmą nuo

sužlebciota.

New York 93

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Kareivis A x Motuzas gavo 

laišką iš Lietuvos nuo savo tė
vą Dargužiu kaimo, Šiaulių 
apskr. Kauno rėd. Rašytas 28 
balandžio, 1919.
Mieli mano sūnus:—

24 balandžio apturėjome nuo 
jūsų laišką ir perskaitę džiau
giamės, kad esate sveiki. Kas- 
link mūsą gyvenimo pasakysi
me trumpai.

Visi iš Dievo malonės .esame 
sveiki ir gyvename toje pat 
vietoje, kaip fcirma. Daug 
negalime rašyti, bet žinote, 
kad daug vargų turėjome ir su
grįžę pamatysite karės ženk
lus.

Sudiev, būkite sveiki ir grei
tai mums atrašykite kaip gy
venate ir kaip viskas einasi.

Su pagarba,
Jūsų Tėvai Motuzai.

10.000 LAIŠKŲ.
Kaip tik paskelbta, kad lai

škai eina į Vokietiją, tai Ame
rikos vokiečiai sujudo pyškin
ti laiškus saviškiams Vokieti
joj. Chicagoj vien liepos 17 
dieną tO.OOO laiškų į Vokietiją 
priimta.

- t
Airijos prezidentas De Vale- 

• Ta apleido Chicago ir išvažia
vo į San Francisco. Ten rū
pinsis palenkti visuomenės o- 
piniją pritarti Airijos nepri- 
gulmybei. Chicagoj jis suti
ko labai didelį prielankumą.

Vokietija, kaip alijantai spė- 
, stengiasi užvesti pirklybą 
i Rusija. Anglijos parla

mente pasakyta, kad Vokieti
ja buvo pasiuntus specijalę mi
siją pas bolševiką valdžią tar
tis apie pirklybą.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
Incorporota ant $2,000,000.00

Anglijos valdžia pavedė kon- 
traktoriams iškelti nuskandin
tus Vokietijos karinius laivus, 
kurie buvo pačių vokiečių nu- pas mane, o mano darbu bū- 
skandinti ties Scapa Flow po 
to, kai sužinojo, kad tuos lai
vus alijantai nutarė pasidalin-

Iš Neapolio atplaukė Londo
nan laivas Cablons. čia to 
laivo jūreiviai pasakė, jog ne
dirbsią ant to laivo, nes ant 
jo buvo amunicijos, kuri buvo 
gabenama karei prieš bolševi
kus. Amunicija buvo išliuo- 
duota ir laivas plaukė savo ke
liu. • /

Amerikos valdžia ir abelnai 
alijantai ketina leisti pirkliau
ti su bolševikiška Rusija. Dėl
to reikės gauti specijalius teis
mus.

ŠTAI JŪSŲ PROGA
Kusi-— •. • piTKtl 
fono
grafą 
vertės
$150.00

Tiktai 
apribo- 
t a s 
skait
lius už 
tokią 
kainą.
Pirk 
tuoj!Raudonmedžio

- arba
Auksuoto ąžuolo.

Mes tą speciališką pasiūli
ji mą darome todėl, kad mes 
jau nemokame aukštas algas 
ir kad mes norime parodyti 
mūsų puikų

Aetna Fhonograph
‘geresnis fonografas už pi

gesnę kainą.”
Nutarta parduoti fonogra

fą už pusėtinas kainas.

Lietuviški 
rekordai 
Ant abiejų 

pusią kitur 
35c.,

mus... mIV
5 už $1.00

Parsiduoda 
po 85c. ir $1 
visur, 
pas • 
nūs.,

PIRKLIAI

site patenkinti. Lietuviai, lai
kykitės to, kad reikale reikia 
kreiptis pas saviškį. Turiu 
naują sempelią iš New Yorko 
ir Bostono. Neikite su reika
lais pas kokius paliokus, kurie 
tyčiojasi iš mūsų.

J. Jenelionis.

T

i t 
t
X 
X t

i

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siąskite tuojaus į “Darbiiun 
ką” pridėdami ir dolerinę 
Garsintis “Darbininke” apsi 
moka.

Už vieną sykį.
” tris sykius

.5(k 
$i.no

Paieškau brolio Juozo Sutkaus 
Lekėčių kaimo, Suvaiką gub. Ma
no antrašas: Antanas Kasparavi
čius,

DAUG DUONOS AR
BA SALDUMYNŲ,

tai vakare paimk porą
Partolos saldainių, kad pa

visą bereikalingą* materi
jom, kūne nagabmi yra

Už vieną dėžutę $1.00;
šešios dėžutės tik už $5.00.

Praskina kelius į Lietuvą,
Užlaiko savo atstovą Lietuvoje.

Susijungė su viena iš Lietuvos didžiam 
šių bendrovių, t. y. Nemuno Bendrove. 
Jau maistą ir tavorus siunčia į Lietu
vą, paieško gimines Lietuvoje ir kas 
diesa jos veikimas eina platyn.

Jei nori žinių apie
Siuntinius į Lietuvą, 
Pinigų siuntimą, 
Laivokartes, 
Paieškojimus,

Parašyk mums laišką o mes prisiusime 
vėliausius paaiškinimus apie tuos dalykus.

Mes savo šėrininkams mokame 8 nuoš. 
ant jų įdėtų pinigų. Šerai parsiduoda po 
$5.00.

Lietuvių Priekybos 
Bendrove

Laivakorčių kompanijos iš Roter
damo kad yra galima paieškoti 
savo giminią ir pažįstamą Lietu
voje. Ta kompanija turi savo at
stovus Lietuvoje ir Prūsuose, pa
tįs gerai žinote tą, kad užtikrina
me, kad ant paieškojimą atsaky
mas bus tikrai gautas, mes pasi
rūpinsime kaip galint greičiau jū- 
są gimines surasti ir pažįstamus. 
Už paieškojimą reikia užmokėti 
$1.00 tik už rašinėjimus ir už 
štampes, patarnavimas veltui lie
tuviams. Ir kaip gausime atsaky
mus, visuomet pranešime laikraš
čiuose apskelbsime. Siąskite $1.00 
šiuo adresu:

hlvord
Comp. IV, Venc- 
tz Holand.

PARSIDUODA AUTOMOBI
LIUS *Maxwell 7 sėdynių. Noriu 
greit parduoti. Išlygos prieina-

Atsišaukite:
Mr. F. Zaronskis,

172 Windsor st., Cambridge, Mass.

mos.

Paieškau pusbrolio Petro Gaš
kos. Pirmiaus gyveno Cambrid
ge, Mass., o vėliaus išvažiavo į 
Akron, Ohio. Kas apie jį žino ar
ba jis pats atsišaukite.

Juozas A. Motiejūnas,
24 Telegraph st., S. Boston, Mass.

(12-19)

TEISINGIAUSIA IR GE- I 
RIAUSIA LIETUVIŠKA !!

APTIEK A.'
Sutaisau receptus su di- ! * 

džiausią atida, nežiūrint, < » 
ar tie receptai Lietuvos ar <! 
Amerikos daktarą. Tai < • 
vienatinė lietuviška aptie- < • 
ka Bostone ir Massachu- j •Ii l i

; ; setts valstijoj. Gyduolių ga- ] j 
Ilit gaut, kokios tik pašau- Į j- 

lyj yra vartojamos. Galit j [ 
reikalaut per laiškus, o aš j 
prisiųsiu per espresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas j; 

226 Broadway, kamp. C St, | !
; ; SOUTH BOSTON, MASS. | j 
| Tel. S. Boston 21014 ir 21013! Į

SKAITYK DARBUS
Lietuvos Amerikos Pramonės B-vės

1) šioji Bendrove suorganizavo kapitalo į porą mėnesių tiek kiek kitos 
Bendrovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisėjus reikalui, iki 
$5,000,000.

2) Jau apėmė kontraktas už kelis šimtus tūkstančių dolerių ir darbas va
romas visu smarkumu jų išpildymui.

3) Padaryti planai ir atlikti žygiai konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. 
Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija, susidedanti iš specialis- 
tų-žmonių.

4) Įsteigta Generalis Susinešimo Biuras su Lietuva, .kuris tarpininkau
ja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, že
mės; taip-gi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afi- 
davitų konsulio paliudijimų, etc. •

5) Padalyta sutartis ir sulygta kainos persiuntimui maisto, prekių, maši
nų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

6) Įsteigta Generalė Agentūra Laivokorčių ir pinigų siuntimo, kuri su
teiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose

. miestuose.

Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrinin
kams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai, tai-gi darbininkai dau
giausiai pelnys. - Nors biznis jau pradėtas gana plačiai ir pelnas daromas gana 
didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusipirkti, gaus sena 
kaina po $10.00 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais, 
kurie mokėsis netrukus.

-* ■. j' - s5 , -v * » , ''j*’’"' 'y*- ’ jl , ' ’r

Užsirašykite šėrų kuodaugiausiai nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir 
klauskite informacijų šiuo adresu:

BALTIMORE, MD.

Tainsta gali ją gauti Pir
mos Klesos Partoso Aptie-
koi. Rašyk i

APTEKA PARTOSA,
160 2-nd Avė. Dept. L. 3.

Paieškau pusbrolio Jeronimo 
Paulaičio Kauno gub., Raseinių 
pav., Jurbarko parap., Greičių 
kaimo. Pirmiau gyveno Provi- 
dence, R. I., o dabar nežinau kur. 
Jis pats ar kas kitas malonės man 
pranešti šiuo adresu, nes 
svarbų reikalą.

Ona Paulaičiukė,
877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŽALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS. 

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

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

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — JuL Savickas,

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

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

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje

D. L. 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. RAšT. — Jnoząs Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. . 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
244 D Street, So. Boston, Mass. 

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

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

■ »

ĮSTATYMIŠKAI PRIPAŽIN
TAS TIESOTU.

Yra milijonai ypatų Suvie
nytose Valstijose ir Kanadoje, 
kurie būtinai reikalauja vais
tą, kurie prašalina vidurinius 
skausmus ir gelbsti virškini
mui. Trinerio American Eli- 
xir Kartusis Vynas yra legali
zuota gyduolė tokiems daly
kams, susidedantis iš (karčią
ją žievių, žolių ir šaknų) ku
rios yra pripažintos kaipo ge
riausios medikališkų mbkslų. 
Taip-gi yra pripažinta, kad 
Trinerio Amerikoniškas Elik- 
siras buvo pirmutinė pilvui gy
duolė, kuri buvo užtvirtinta 
per Suy. Valst. Internal Reve- 
nue Departamentą Washingto- 
ne, kuri pilnai atsako visame 
prieš prohibicijos .įstatymą. 
Toji gyduolė niekad nebuvo 
sumaišyta su “padirbtinu like
riu.” Jo uždaviniu yra išva- 

| lyt skilvį, ir tas nėra gėrimas 
kaipo svaigalas ir todėl kiek
vienas galės gauti jo pas savo 
aptiekorių kaip ir pirmiau. 
Formula Trinerio Angelica 
Bitter Tojnic geras atbudavoto- 
jas gyvybės buvo patvirtintas 
Gegužės 2 d., 1919, ir kiekvie
nas aptiekorius turi tų vaistą 
ant rankų. Joseph Triner Co., 
1333-43 So. Ashland avė., Chi
cago, Dl.

4

MMMeMMMNeMMNMMNMNNMMenmMNNMk 
AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

A# labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 
nevirinlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, Inkstą, nervą Ir abelnas spO 
ką nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad be^j ^enaln. Vi-I 
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir ui rubedttą, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada paretkaalvau Salutaras vaistą, Bitterlo Kraujo valytojo, 
Nervatnna, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė- 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
iisivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vldurią rėilinaa iinyko po atmuši
mui visą ligą. Bėglu 8 mėneslą lfigerdavau kas savaitė po butelį Salutaraa. 
Biteria, ir po 8 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 syMą dė-l 
•kavoju Salutaras mylistą geradėjul ir linkiu visiems savodraugama ir pa* 
iįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoMrdtlal kreiptis prie Sala- 
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalntion, J. Baltrūnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicagt), DL
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Vietinės žinios

DR. F. MATULAITIS

PIKNIKAS!

Jatul’s Capsulas
Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

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

Galima lusikatttti ir liatuviitiai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

N. A. A. KUOPAS.
Patėmijus spaudoje, kad 

gerb. AL Račkus socijologijos 
ir medicinos studentas iš Chi
cagos, UI. atvažiavo į Naująją 
Angliją su prakalbomis laike 
vakacijų ir kadangi jis yra 
vienas iš gabiųjų kalbėtojų, o 
ypač darbininkų klausime, mes 
negalime praleisti neišnaudoję 
auksinės progos. Kiekviena 
L. D. S. kuopa įeinanti į šį aps
kritį privalo surengti jam pra
kalbas, nežiūrint turtinga ar 
suvargusi silpna. Pasamdy- 
kite gerą salę, gerai išgarsin
kite, o priėjus publikai apsi
mokės visos išlaidos. Galima 
padaryti ir įžangą. Jeigu kuo
pai pasidarytų išlaidų, kurių 
negalėtų padengti iš savo ka
sos, padengs Apskričio kasa.

Reikia koplačiausia rengia
mas prakalbas išgarsinti pla
katais ir laikraštyje “Darbi
ninke. ” L. D. S. kuopa kvies
dama p. A. Račkų su prakalba 
gali adresuoti šiaip:

Mr. A. Račkus, 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

M. Abračinskas,
LDS. N. A. A. Iždininkas.

Dr, Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

■iZiiknpopZt Nno 7 iki t Takam 
¥ R0ADWAY Cor. ST 80. BOSTON 

Talin 8. &

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslu Berllno. 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nno 1 iki 2 

ir nuo 7:30 Iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

SUSIRINKIMAS.

Liepos 22 d. LDS. 1-mos kp. 
pusmetinis susirinkimas atsi
bus bažnytinėj svetainėj 7:30 
vai. vakare. Šis susirinkimas 
yra šaukiamas, nes vėliaus 
nebus galima laikyti (t. y. 27 
liepos). Visi nariai ir narės 
turi atsilankyti į šį susirinki
mą, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Vienas iš tų, 
tai išrinkti komisiją-Apskričio 
Išvažiavimui, kuris atsibus 10 
rugpjūčio. Knygų peržiūrėto
jai turės išduoti raportus, ne
pamirškite.

Kviečia visus
Rašt. Z. Klapatauskas.

PIRMO' KLESOS

DANTISTAS

Toliaus L. D. S. 7 kp. Wor- 
cester, Mass. rašt. p-lė P. Stan- 
celaitė rašo:
“Gerbiamieji:—

Mes laikytame susirinkime 
vienbalsiai nutarėme dalyvau
ti L. D.* S. N. A. A. Išvažiavi
me 10 d. rugpjūčio Lawrence, 
Mass. ir užgyrėme apskričio 
sumanymą. Tai vienintelis 
būdas pakėlimui mūsų bran
gios organizacijos LDS. Mes 
ne tik, kad važiuosime į šį iš
važiavimą, bet norime prisi
dėti darbu pardavinėdami ti- 
kietus. Tai-gi malonėkite ne
pasigailėti prisiųsti jų.

Su pagarba,
P. Stancelaitė.”

DR. W. T. REILLY
469 Broa4way,So. Boston,Mus.

PRIE DORCHESTER 3T.

V»l»ndo. NodiUomta
nno 9 Tai. ryta nno 10 Tai, ry ta
Iki 8 TaL Takare. Iki 4Tai. vak are

BUVUSIEMS KAREIVIAMS 
DOVANŲ.

Massachusettes valstija pa
skyrė po $100.00 dovanų savo 
gyventojams, kurie tarnavo 
kariuomenėje arba laivyne lai
ke šios karės.

Tai-gi, visi lietuviai tarna
vusieji kariuomenėje turėtų 
tuojaus išpildyti reikalingus 
popierius ir priduoti į Statė 
House.

Reikalingus popierius ir pla
tesnes informacijas galima 
gauti “Darbininko” ofise. A- 
teidami atsineškite savo “Dis- 
charge” popierius.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jeffersan i

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE
PINIGUS IR LAIŠKŪS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME-
Pinigas siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 

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

Liepos 17 d. 8 vai. vakare 
buvo susirinkimas Lietuvių 
Ūkėsų Kliubo. Apart kitų 
svarstymų buvo perskaitytas 
laiškas nuo Chicagos daktarų 
apie sutvėrimą Raudonojo 
Kryžiaus. Tuojaus buvo pa
aiškinta, kad So. Bostone jau 
yra Raudonojo Kryžiaus sky
rius ir kad gana smarkiai vei
kia. Tuomet laisvamaniai ne
turėdami nieko kito prieš tą 
įstaigą išbiaurojo katalikus, 
vyčius ir net pasityčiojo iš Lie
tuvos kariuomenės sakydami, 
kad “Vokiečiai ir Bolševikai 
šaudo Lietuvos kariuomenę 
kaip zuikius ir kad čia jokios 
pagelbos nereikia.

Toliaus vasarinės mokyklos 
komitetas išdavė raportą, iš 
kurio paaiškėjo, kad laisvama
niai mokyklos negalėjo suar
dyti.
t Išsikalbėjus visiems nariams 
paaiškėjo, kad Simano Dau
kanto Dr-ja pakvietė už prin- 
cipalą kokį ten bambizą Gai
niotą. Viskas išeina eikštėn, 
delko laisvamaniai taip smar
kavo. Jonas net ir balso ne
teko.

L. Ūkėsų Kliubo Narys.

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

BRIGHTON, MASS. 
Susirinkimas. t

Liepos 10 d. LDS. 22 kp. at
sibuvo mėnesinis susirinkimas. 
A. Baužinskas išdavė raportą 
iš Apskričio suvažiavimo, iš 
ko pasirodė, kad viskas ge
riausiai nusisekė. Kad išpla
tinti labiaus organą “Darbi
ninką” mūsij kuopa išrinko se
kančius narius, kurie bus 
“Darbininko” agentai J. B. 
Ajauskas ir S. Žakauskas. Pas 
juos galima užsisakyti arba nu
sipirkti laikraštį “Darbinin
ką.” Prie kuopos prisirašė 2 
nauji nariai V. Balekevičius ir 
D. Šūkis.

Liepos 11 d. šv. Vincento 
dr-jos buvo pusmetinis susi
rinkimas. Apart kitų nutari
mų vasarinei mokyklai paau
kuota $20.00.

Atvažiuoja garsus kalbėto
jas liepos 23, p. A. Račkus.

Liepos 13 d. vietos skerdyk
lų darbininkų N. E. R. Co. bu
vo susirinkimas su prakalbo
mis. Prie organizacijos prisi
rašė keturi nauji nariai. Kal
bėjo iš lietuvių p. B. Ajaus
kas.

Nuo praeito pavasario čia y- 
ra organizuojama A. F. of L. 
(Amerikos Darbo Federacija). 
Bet ne visi supranta tos orga
nizacijos svarbą ir bijo rašy
tis.

CAMBRIDGE, MASS. 
Bus nepaprasta pramoga.

Nedėlioję, liepos 20 dieną š. 
m. 7:30 vai. vak. N. P. Švč. M. 
P. svetainėj bus nepaprasta 
pramoga. Prie to daugiausia 
darbo deda vietinis choras po 
vadovyste p. J. Rekaičio. Bus į- 
vairių pamarginių. Kalbės 
gerb. kun. J. Švagždis, Nor- 
woodo kleb., V. J. Damašas ir 
A .F. Kneižis iš So. Bostono.

Girdžiame bus tokia šviežie
na, kokios dar nebuvo ne tik 
Naujoje Anglijoje, bet ir viso
je Amerikoje.

Į pramogą yra kviečiami 
Cambridge, Mass. lietuviai ir 
lietuvaitės ir iš visos apielin- 
kės miestelių. Kurie neatsi
lankys, gailėsis. Visi į pramo
gą '

KĄ PASAKĖ p. VARA- 
KULIS.

Šiomis dienomis į Chicagą 
pagrįžo p. Varakulis, kuris 
važinėjo po rytines valstijas 
savo reikalais. Kaip visur taip 
ir Chicagoje yra labai žingei
džių žmonių. Pamatę tuojaus 
pradėjo klausinėti -kaip lietu
viai gyvuoja rytų valstijose, 
kaip Bostonas atrodo? O-gi 
Broadwav, “Darbininkas” etc. 
Bet p. Varakulis atsakė.

Tu mano brolyti, kas per 
puikumas “Darbninko” spaus
tuvės. Mašinų pristatyta, ū- 
žia tarška, o darbininkai pra
kaitu aplieti vos spėja suktis 
apie mašinas.

“Knygynas ‘Darbininko’ di
delis ir gerai sutvarkytas. O 
matytum vikrumą administra
toriaus, išvadžiojo jis mane, 
išrodinėjo visus ‘Darbininko’ 
kambarius, ofisus. Iš jo da- 
sižinojau kaip stovi LDS. Iš- 
tiesų mes chicagiečiai esame 
pasilikę nuo kitų. Kitur jau
nimas daugiau veikia, nors 
>gal neturi tokios progos kaip 
mes. Tai-gi broliai, dirbki
me ir mes. Lai Bostonas mū
sų nepralenkia.’

M. Kazys.

----- i---------------- i
GERBIAMOJI VISUOMENĖ!

Šis išvažiavimas yra rengiamas jūsų pačių naudai. Mes| 
norime prisidėti prie Lietuvių Vasarinės Mokyklos. Kvie
čiame visus širdingai atsilankyti, nes bus gera proga* pasi
linksminti ir pakvėpuoti tyru oru.

Važiuojant reikia paimti Elevated karą ir važiuoti iki 
Forest Hill. Išlipus imti karą Milton-Mattapan. Kur išli
pus, klausti konduktoriaus Reachman Road.

ĮŽANGA VELTUI. |

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

J»AS SAVE GATAVAI

Jūsų sveikata’ yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke
letą centų nusiperkant pokelį gyduolių.

Nusa-Tone




