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STREIKAI

Tiesiami Plataus Darbo
Pamatai

Sustrei

Reikmenos Lietuvai Astuoni

DIDELI LIETUVOS UŽ KOVOS VISU SMARKUMUNORI TAIKOS

LEIS EMIGRUOTI.

EGIPTE UŽMUŠTA 800

SIUNČIA PINIGUS)LIETUVA

Didžioji karė apjakino apie
1.500 Francijoj kareivių.Francija rengiasi užtraukti 

naują paskolą.

Bayonne,
šuliniai gazolino ekspliodavo. 
Keturi žmonės sužeisti. Dingo 
apie 80.000 galionų gazolino.

Liepos 23 d. kardinolui Gib 
bonsui sukako 85 metai.

Wilson nuolatai eina 
Jo viduriai buvo su-

Strytkarių streikas Rhode 
Island valstijoj nepasibaigia. 
Darbininkai nelabai telinksta 
prie trečiųjų teismo;— Reika
lauja, kad būtų užtikrinti jų 
reikalavimai.

Anglijos anglių kasėjai- 
streikuoja. Valdžia rūpinasi 
greit pabaigti streiką. Premje
ras Lloyd George laiko konfe
rencijas su darbdavių ir dar
bininkų atstovais.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Laike pastarųjų maištų E- 
gipte vietinių maištininkų už
mušta 800, o sužeista 1600. 
Europiečių užmušta 31, sužeis
ta 35.

Bridgeport, Ct,
kavo apie 5.000 darbininkų. 
Reikalauja įvesti 44 valandų 
darbo dienos ir pakelti algas.

Suv„ Valstijų lakūnai, kurie 
orlaiviais išvežioja laiškus ke
tina streikuoti dėlto, kad val
džia verčia juos lėkti nepato
giame ore ir nevisai geruose 
orlaiviuose.

“Svarbiausia linų išdirbystė. Ikišiol Lietuvos linai 
radosi primitiviame išdirbystės stovyje. Ogi jie yra 
Lietuvos ūkio pamatu. Rengiamos linus padaryti pro- 
duktiviškiausia bent dabar mūsų Tėvynės komercijos ša
ka.

Vokietijos valdžia pasiryžo 
surasti kiek kas turi pinigų ir 
todėl paskelbė, kad visi su
neštų popierinius pinigus, už 
kuriuos gaus bondsus. Po pa
skelbto laiko popieriniai pini
gai bus paskelbti be vertės.

Svarbus Karoso 
Pranešimai.

Italijos valdžia paskyrė 200.- 
000.000 lirų ($38.000.000) pri
gelbėti paleistiems kareiviams 
emigruoti į Ameriką. Yra spė
jama, kad Argentina, Suvie
nytos Valstijos ir Brazilija įsi
leis apie 150.000 italų. Jiems 
bus paskirti laivai, parūpinti 
drabužiai ir maistas ir išga
benti. Valdžia visu tuo rū
pinsis, taip-gi atminčiai duos 
šalmą, pinigų gyvenimo pra
džiai svetimoje šalyje ir paliu
dijimus.

NORI KELIAUTI AMERI
KON.

Grafas Karolyi, buvęs Ven 
grijos prezidentas, nori atvyk
ti Amerikon. Dabar jis yra I- 
talijoj. Rengia knygą apie 
Vengriją laike savo 8 mėrfesių 
prezidentavimo.

PERĖJO BOLŠEVIKŲ 
PUSĖN.

Anglijos gen. Ironside iš Ar
changelsko fronto pranešė, jog 
tame fronte Rusijos kareviai 
pakėlė maištą ir perėjo bolše
vikų pusėn. Onegos miestas 
ir visas toje vietoje frontas pe
rėjo į bolševikų rankas. Gene
rolas praneša, jog dabar luos- 
norinė Anglijos armija atsira
do dabar sunkiame ir pavojin
game stovyje. Gen. Ironside 
yra vyriausiu vadu Archangel
sko fronte.

Vokietijos Steigiamasis sei
mas nubalsavo, kad niekas iš 
karališkos giminės negalėtų 
būti prezidentu.

American AVholesale Coal 
Sąjungos direktorius buvo Wa- 
shingtone ir pasakė valdžiai, 
kad jei žiemą truks anglių, tai 
visuomenė bus kalta. Sako, 
kad žemėj anglių yra daug, 
mainieriai pagatavi dirbti, bet 
jei dabar visuomenė neperkasi 
anglių* žiemai, tai negalima 
anglių gabenti. O vėliau pra
sidės geležinkeliais javų gabe
nimas ir anglims nebus vie
tos.

Francijos žydų mirė vyriau
sias rabinas vardu Alfred Le- 
vy. Jo vietą užėmė Israel 
Levy.

Anglijos parlamente buvo 
valdžios paklausta, ką ji mano 
daryt dabartiniame sumišime. 
Valdžios vardu atsakė Bonar 
Law. Sakė, jog valdžia ge
rai žino, jog yra tokių, kurie 
varosi prie nuvertimo viso po
litiško ir socijalio dabartinio 
surėdymo. Ir jei iš bile kur 
kiltų perdidelis spaudimas, tai 
valdžia, sakė Law, pavartotų 
visas savo spėkas visu smarku
mu.

James M. Keyes 
Advokatas

STATYDYS MILŽINIŠKUS 
LAIVUS.

Suv.. Valstjjų valdžia pie
nuoja statydinti du laivu, ku
riuodu būs didesni negu bile 
kokie dabar esantieji. Bus po 
1.000 pėdų ilgio, turės 55.000 
tonų įtalpos, o per Atlantiką 
galės perplaukti per 4 dienas. 
Jie bus pastatyti komercijos 
reikalams, bet su tokiu išro- 
kavimu, kad ištikus karei 
greit butų galima pavartoti ka
rės reikalams. Tuodu laivu tu
rėtų po 110.000 arklių spėkos.

Šitas pranešimas gali užde*gti kiekvieną lietuvį ir nupurty
ti snaudulį. Progos visiems aiškiai matomos. Ar nepasinau
dosime iš jų?

Lietuvių Prekybos Bendrovės ofise darbas eina nuo anks- 
lvbo ryto iki vėlusto vakaro. Bendrovės ateitis graži. Bet 
reikia didelio kapitalo, kad kuodidžiausią komercios lauką ap
imti. Mūsų kapitalas turi susidėti iš paprastų darbininkų. 
Milijonierių neturime. Darbininkai, supratę progą, neati
dėliokite prisidėjimą prie Lietuvių Prekybos Bendrovės. Šė- 
rininkai, raginkitės drąsinkite kitus dėtis.

Visokiais reikaalis kreipkitės adresu:
LITHUANIAN SALES CORPORATION,

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Per Lietuvių Informacijos 
Biurą, Carl Byoiro vedamą, 
New Yorke pranešama, kad 
Lietuvos valdžia perkasi nuo 
Amerikos valdžios įvairių reik
mėm) kariuomenei. Tos reik
menos yra Francijoj. Už $850.- 
000 perka gyduolių, chirurgiš 
kų instrumentų ir hospitalinių 
daiktų. Tos reikmenos Lie
tuvą pasieks rugpjūčio mėne
sio pradžioj. Tuo pat kartu 
Lietuvos karinė misija užpir- 
kinėja batų, drabužių ir mai
sto Lietuvos armijai už $17.- 
000.000. Tas visas pirkinys 
gaunamas ant kredito. Iš to 
išeina, kad Amerika eina prie 
Lietuvos neprigulmybės pripa
žinimo.

VOKIETIJOS GYVULIAI 
FRANCIJAI IR BEL

GIJAI.
Sulyg taikos sutarties Vo

kietija per tris mėnesius Fran
cijai turės nugabenti 500 dri
gantų, 3000 kumelaičių, 90.- 
000 melžiamų karvių, 100.000 
avių ir 10.000 ožkų. Belgijai 
turi duoti 200 drigantų, 5.000 
kumelių, 5.000 karvių, 40.000 
telyčių.

Šitai ką rašo Jonas E. Karosas, Lietuvių Prekybos Bend
rovės atstovas, iš Kauno:

“Darbo pasirodė daugiau, kaip mūsų buvo manyta. 
Tekniškų kliūčių ir-gi nemažai pasirodo. Reikės nema
žai vargti kol paimsime komerciją į savo rankas. Bet tai 
padaryti reikės. • Suradau Kaune ingudusių pramoni
ninkų ir pirkėjų iš lietuvių tarpo ir darome pienus, kaip 
viską išvystyti kuoplačiausia. Prospektai ant tiek geri, 
kad vertėtų visas pajėgas, gabumus ir kapitalus paleis
ti darban. Apyvartos bus milijoninės ir su didele nau
da Lietuvai, Lietuvių Prekybos Bendrovei ir kitoms A- 
merikos lietuvių Bendrovėms. Lietuvai reikia visko.

ATEITIS PUIKI — MESKITE ŠALIN SNAUDULĮ.
“Importas bus platus. Daugiausia viską bus steng

tasi lietuvių pajėgomis aprūpinti, sudarant tvirtus ry
šius tarp Lietuvos ir Amerikos. Suvienijant prityrimą 
su kapitalu, gabumus su bizniškumu ir tuojaus praktiš
ko darbo imantis. Mūsų bendrovei ir kitoms, tai pla
čiausios veikimo dirvos. Amerikos lietuvių priedermė 
snaudulį numetus į šalį viską koncentruoti į krūvą ir sta
tyti Lietuvos komerciją biznio pamatais.

“Vienam man čia viską aprėpti negalima. Dideliu 
ekspertu biznyje nebūdamas negaliu visų spragų perma
tyti. Dirbu kiek galiu ne humbugais, kaip kiti ameri
kiečiai čia daro, bet teisingai nurodant tikrą Amerikos 
lietuvių reikalų stovį. Biznio reikalams iš pamatų čia 
būtinai yra reikalingas ekspertas. Nuo to tai vis- 
ramos mintin nepasiųntėt, tuojaus siųskite. Nuo to vis
kas priguli. Romanas bus geriausias. Drąsus, bizniš- 
kas ir išmintingas. Nesigailėkit lėšų, šimteriopai su
grįš. O reikia dabar sutartis daryti ir pradėti veikti. 
Telegrafuokit kada išvažiavo ar važiuoja. Su paieško
jimais dirbu. Bet dėl komunikacijos blogo stovio sunku 
tą darbą varyti greičiau.

“Geriausios visiems kloties ir laukiant Romano, pa
silieku '

STREIKAI NEPAVYKO.
Anglijos, Francijos, Itali

jos ir kitų šalių raudonieji ren
gė generalį streiką užprotes- 
tavimui prieš kišimąsi Rusijon. 
Streikas turėjo įvykti liepos 21 
d. Jau išanksto buvo prama
tyta, kad streikai nepavyks 
Anglijoj ir Francijoj. Bet I- 
talijoj buvo rengtasi iki pas- 
kutinios dienos. Vis-gi ir I- 
talijoj nieko nebuvo.

Bet Viennoj, Austrijos so
stinėje, tai streikas tą dieną 
buvo įvykęs. Nebuvo išleista 
jokių laikraščių. Tik maisto 
krautuvėse ir duonos kepyklo
se ėjo darbai.

SIŪLO TAIKĄ.

Į Besarabijos sostinę Kiši- 
nevą atvyko Rusijos bolševikų 
delegacija, kuri kalba vardu 
Lenino. Sako, kad nori su
sitaikinti su Rumunija. Le- 
nin sutinka užleisti Besarabi
ją Rumunijai, jei Rumunija 
prižadės neįsileisti Kolžako ir 
kiti] kariuomenių, kovojančių 
prieš bolševikus. Sutarta per
traukti mūšius visu frontu ant 
80 dienų.

ESCHE-, LUXEMBURGE, GYVENANTI LIETUVIAI. (Skaityk koresp.)
Jukšiutė M., Kauno g., Razoli,no kaimo. Lenkaitis J., Suvalkų g., Adeksandravo k. Bacevičiūtė M., Suvalkų g_ 

Vailiškių dvaro. Bacevičia J., Suvalkų g., Klinckių kaimo. Bacevičiūtė V., Suv. g., Vailiškių kaimo. Augustas A., 
Suvalkų g., Kenlupių kaimo. Augustaitienė F., iš Prūsų Lietuvos, Kaukėnų kaimo. Dėdelis J., Suv. g., Mirčių kaimo. 
Jakubauskas J., Suvalkų g., Kišeniškių kaimo. Lukšis J., Suv. g., Virbalio miesto. Bakaitis A., Suv. g., Daubiškių 
kaimo. Klinaskis J., Kauno g., Likšių kaimo.’ Mackeliūnas J., Suv. g., Pilviškių miesto; Klimaitis A., Suv. g., Alek- 
sandravo kaimo; Klimaitis J., Suv. g., Aleksandrovo k.; Pleškaitis J., Suv. g., šuklių kaimo; Kvisulaičiutė A., Suv. 
g., Vailiškių dvaro; Smailis J., Suv. g., Pilviškių miesto; Stačiokas K., Suv. g., Kampinių kaimo; Vilimaitis A., Suv. 
g., Žurų k.; Vinčiauskas J., Suv. g., Bartininkų k.; Dembi/ickis A., Suv. g., Budvičių k.; LekavičiaJ., Juškaimiųk.; 
Naudžius A., Suv. g., Naumiesčio miesto; Lokčika I., Kauno g., Mičiunų laimo; Garbauskiutė Ona, Suvalkų g., Pa- 
tajmįšėlių kaimo. ----- - . ____ 1 ____£&___________________ - . -----T—■

Sekanti lietuviai S. V. armios kareiviai, stovinti Esch, Luxemburg apielinkėje: Čėpla Juozas, Ivanauskas Vadas, 
Grinevičia Pranas, Songaila Antanas, Klokis Juozas, Tiknis Jonas, Aukštakalnis Kazys, Adomas J., Klimkevičia 
Aug., Tupkis Jonas, Zendrukas Juozas. Viso šiame miestelyje lietuvių kareivių yra iki 150, tik ne visi fotografavo-
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DARBININKAS

SIMBURY, CONN. .
iš So. Boston’o utarnin- 

taūa, ketvergais ir sukatomis. Lei- 
žfia Am. Lietuvių Rymo-K&t&li- 

Są-

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
 K

pa-

kų iv. Juozapo Darbininkų 
ju**.

“DARBININKAS”
(The Worker) •

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joeeph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES- 
Tearly......................................$3.00
Boston and suburbs .............. 4.00
I months ........................... ....1.50
Foreign eountries yeariy ... .4.25

BENDROVIŲ UGDINIMAS.
Aimanuojame, kad neturi

me liuoso susinešimo su Lie
tuva. Bėdavojame, kad ne
galime sušelpti Lietuvos. Bet 
daug aimanavimų neturi pa
mato. Juk ar išnaudojame 
tuos susinešimo ir šelpimo ke
lius, kurie jau senai atdari. 
Maisto, drabužių, avalinės, vi
sokiausių kitokių Lietuvai 
kruvinai reikalingų daiktų ga
lime siųsti už milijonus dole
rių. Netik galime siųsti, kai
po labdarybės darbų atliekant, 
bet galima siųsti bizniškais iš- 
rokavimais. Lietuvoje tūks
tančiai žmonių vra be- nieko, 
jiems pašalpa reikalinga. Bet 
yra žinoma ir tokių, kurie ga
li pirkti, pradėti darbus ir 
duoti proga uždarbiauti bedar
biams.

Kodėl amerikiečiai negriebia 
šitos progos, kodėl nesiima 
plataus darbo — suteikti Lie
tuvai reikmenų ne uždykų, bet 
su pelnu. Kų Bendrovės da
ro? Juda, kruta tik Lietuvių 
Prekybos Bendrovė. Kruta ne 
šūkavimu apie kapitalo mobi
lizavimų, bet imasi už dalyko 
širdies. Kad nepadarė dau
giau, tai dėl kapitalo stokos. 
Turimųjį kapitalų jau paleido 
darban — jau išgabeno Lietu
von reikmenų už $20.000.

Mes turime žinoti, jog sve
timtaučiai nesnaudžia Jei mes 
neužgriebsime Lietuvos pra
monės ir komercijos, tai. bus 
kiti mūsų vietoje. Politiškai 
gal būsime neprigulmingais, o 
materiališkai liksime vergais 
kitų.

Amerikos lietuviai darbinin
kai privalo skubiai koncen
truoti savo kapitalus į bendro
ves, įvairių pramonių amat- 
ninkai turi glaustis ir rengtis 
paimti Lietuvoje pramonę ir 
komercijų į savo rankas.

Bendrovių jau yra. Be abe
jonės jos visos nori gyvuoti ir 
pelnų nešti šėrininkams. Tai 
lai darbininkai jas tyrinėja ir 
dedasi prie tų, kuriomis la
biausia pasitiki ir kurioms ma
tosi geriausia ateitis.

Bendrovės tarp savęs nepri
valo šnairuoti, o kooperuoti. 
Labai negražiai susiteršė L. 
Atstatymo Bendrovė, kuomet 
pradėjo gnaibyti kitas vėliau 
įsisteigusias bendroves.

Dabar jau galima kibti dar
ban, kiekviena diena brangi. 
Darbininkai būkite gatavi Lie
tuvoje pelningas pramones ir 
biznius paimti į savo rankas. 
Kriaučiai, šiaučiai, mašinis
tai, kailiadirbiai ir kitų ama
tų darbininkai būkite drąses
ni, tarkitės, darykite pienus, 
žvalgykitės vedėjų savo šako
se. Kai pradėsite darbų, tai 
pritarėjų atsiras, atsiras ir 
vedėjų.

BALTIMORE, MD.
Aukos T. F., kurios dėl prie

žasčių ne nuo manęs prigulin
čių, ne visos dar buvo pagar
sintos.

Didž. L. K Vytautos dr-ja.
Šioji draugija nėra dar sena,, 

bet savo aukomis kitas pervir
šija.
Iš dr-jos kasos aukauta $100.00- 
F. Juškevičia......................110.00
J. Pabalinskas..................... 40.00
J. Bliudžius.......................... 20.00
J. Miliauskas ......................15.00
J. Rėkus ................................11.00
B. Plungė...............................10.00
A. Daukantas........................7.00

Po $5.00: U. Eįdriutė, J. Juš- 
kelis, ,J. Biežis, J. Mickevi
čius, Dį Kauneckis, M. Lau- 
kaiičutė, J. Ražiulis, S. Jase
vičius, A. Laukis, J. Petrau
skas, M. Saurusaitienė, A. 
Bražis, A. Naparavičius, V. 
Mockeviičenė, J. Sadauskas, 
S. Kreičis, L. Skelpšienė, A. 
Galinauskienė ir A. Stalnionis.

Po $2.00: J. Varnelis, P. Ja- 
jonas, E. Mikšenienė, J. Jan- 
čis, P. Mazaliauskienė, O. 
Bartašienė, V. Augustauskie- 
nė.

Po $100: A. Rėkus, A. Gal
dikas, J. Pautienius, A. Jan- 
čis, O. Krivičiutė, P. Marma, 
J. Makarauskas, V. Gudeikis, 
J. Kašinskas, S. Juozapaitie- 
nė, A. Skelpšienė, A. Ramei- 
kienė, O. Šumnauskiutė, V. 
Aleksa, A. Ščiuka, M. Sabic- 
kienė, M. Gabriutė, K. Peč1 
kis," D. Kalkis, E. Mockevi
čienė, E. Kazakevičiūtė, V. 
Šakaliutė, J. Butkus (karei
vis), K. Bikavičius, J. Sinke
vičius, M. Mardusiutė, O. Ja- 
kimavičiutė, K. Daukantas.

Nuo baliaus $8.00.
Smulki ųaukų $5.55.
Viso $456.05.

L. R. K, M. S. 8 kp. į 
Kalėdinį Fondą auka
vo ...-.............................. $518.75

Nuo baliaus prdėoj ....25.00 
Dr-ja šv. Jurgio Kar.......... 50.00
Dr-ja šv. Kazimiero .... 25.00 
Lietuvių dienoj nuo kon

certo p. J. Čižausko... .50.00 
Per prakalbas p. Česnu-

lio 6 d. birželio............148.85
Antoni Pranewski (len

kas) ............................... .*..20.00
A. Ramoška,

T. F. 6 skyr. iždininkas.

v*

Tautos Fondo 133 skyriaus 
atskaita nuo lapkričio 1, 1918 
m. iki 20 d. liepos 1919 m. 
Visų vardai, katrie aukavo 
dėl Lietuvos laisvės išgavimo, 
Ona Plukaitė....................$53.85
Katrina Kaminskiutė... .55.50 
Juozas Petrauskas...........19.50
Mikolas Macaitis...............21.00
Petras Kazlauskas...........15.50
Domininkas Mataitis ... .10.00\ _ 
Agnieška Nemaniutė ... .13.00 
Julius Pocevičia................13.00
Antanas Bucevičia ........... 6.00

(Vincas Žigas........ .. ............ 6.25
Barbora Žigienė...................2.00
Katrina Bacevičienė ____2.00
Barbora Petrauskienė ... .2.00 
Kazimieras Bajoravičia . .7.50 
Mary Bagorevičienė .... 1.00 
Raulinas Mikulskį ............ 3.00
Juozas Bucevičia...................50
Domininkas Mikalauskas 5.00

vaakrienė, gana puikiai ir ska- ■ 
niai pagaminta iš -visokių sal
dumynų. Rengė p-lės Marė Pet-! 
raitė ir Teklė Rinčelaitė. Po 
užkandžių vakaro vedėjas p. 

Llgnas Kulikaitis meldė karei-! 
jvių išreikšti kiekvienas savo 
[nuomonę, įspūdžius, bet pa
sirodė nedrąsiais prieš publikų, 
išskyrus vienų Jonų Aučių, ku
ris gana gražiai pasakė kele- 
t ąžodžių, ant galo dėkuoda- 
mas Patersono veikliems vy
čiams linkėjo daug gerų pasek
mių ir pats Jonas Aučius žadė
jo prisirašyti prie vyčių. To
liaus sekė vyčių choro dainos 
po vadovyste gabaus muziko 
Br. Nekrašo. Nepamiršo pub
likos palinksminti Patersono 
solistė Magdė Gribaitė.

Vakarienės kareiviams su
rengimui daugiausia pasidar
bavo iš vyrų darbštus jaunuo
menės veikėjas p. Jonas Sprai- 
naitis.

u
Patersoniečiai, ypač vyčiai 

rengiasi ir ant toliau gana 
smarkiai veikti.

u

Sukolektuota
236.60

...33.15

i

Viso................$269.75
Brolįai ir sesutės stokime vi

si šelpti Lietuvą.
Petras Kazlauskas.

CAMBRIDGE, MASS.
Pilnųjų Blavininkų 7 kp. bu

vo pusmetinis susirinkimas lie
pos 2 0d. Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švč. Bažnytinėje Sve
tainėje. Narių atsilankė gra
žus ir didelis būrelis, visi už
silaikė ramiai, svarstė kuopos 
reikalus rimtai ir šaltai. To
liaus buvo išduotas raportas 
buvusio išvažiavimo. Tame 
paaiškėjo, kad tas puikus iš- 
važiavėimas atnešė geras pa
sekmes taip kad malonu klau
syti, kad atnešė kuopai pelno 
$60.00. Buvo antras raportas 
knygų, kuris skambėjo, kad 
kuopos ižde yra pinigų $50.00. 
Tiesa šioji jauna kuopelė, bet 
žiūrėkim kiek turi kapitalo. 
Taip kad bytina kitas senesnes 
kuopas su kapitalu ir skaičiu
mi narių. Jau ačiū Dievui tu
ri 200 narių.

o. p.

MONTREAL, CANADA
Pereitą nedelią šv. Kazimie

ro dr-ja laikė pikniką Molson 
Parke. Žmonių buvo pusėtinai. 
Buvo lietuviškų žaislų ir šo
kių, bet kada ruskis muzikan
tas griežė, tai kilo triukšmas 
ir netrukus muzikantas buvo 
prašalintas. Braknys sakė, ko
dėl esant lietuvių Tnnzikfm terma 
mes turime priimti burlioką.

Kun. J. Vyšniauskas išvažia- 
vd ant vakacijų į Naujosios 
Škotijos apygardą. Ketina 
pabūti porą savaičių, o paskui 
važiuoti į Worcester į Federa-

ESCH, LUKEMBURG.
(Luxemburg rubežiuojasi su 

Belgija, Franci ja ir Vokieti
ja)-

Aš, Juozas Pleškaitis, ir 
Augustas Vilimaitis surinko
me būrelį lietuvių, gyvenan
čių Esche ir kartu su lietuviais 
kareiviais Suvienytų Valstijų 
armijos nusifotografavome. 
Kareivių yra 11. Kaikurie lie
tuviai nėjo fotografuotis. Aš 
stengiausi sušaukti į būrelį vi
sus lietuvius, čia esančius ir 
nusiųsti į Ameriką. Aiškinau 
jiems apie Lietuvos prisikėli
mą, apie reikalą jai dabar pri- 
geįbėti, nurodinėjau, kaip A- 
merikos lietuviai gausiai au
kuoja Lietuvai.

Šitame mieste lietuvių yra 
apie 40 be moterų ir vaikų. Y- 
ra jų dar ir kituose miestuo
se.

Dabar duodu žinoti, kad 
gauna laiškų iš Lietuvos nuo 
tėvelių, brolių ir seserų. Per 
graudumą nei paskaityti, nei 
jums aprašyti negaliu, ką pa
darė prakeikti prūsai mūsų 
Lietuvoje. Mano brolis rašo, 
kad iš karės sugrįžęs neradęs 
nei tėvelio, nei motinėlės. Vi
sas kaimas besąs išdegęs ir 
taip-pat aplinkiniai kaimai. 
Brangumas neišpasakytas — 
duonos svaraš 1 markė, sviesto 
ar lašinių po 15 markių, karvė 
1.000 rublių, arklis 2.000 rubl. 
Moterys ir merginos nešioja 
popierines skepetaites. Nors 

. dabar bėda, bet valdžia sava 
ir žmonės greit atsigaus.

Juozas Pleškaitis.

jcijos suvažiavimą.
Mūsų mokytojas Petras A- 

i lekna išvažiuoja į Lietuvą.
Kikilis.

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

Susitvėrė Namų Statymo ir 
Paskolos Bendrovė. Jos įkūrė
jai yra: Adv. šlikas, pp. Kor- 
kus, Jonas Vilimas ir kiti. Iki 
šiol čia nebuvo grynai lietuviš
kos panašios bendrovės. Buvo 
tik kitataučių, nors jų valdy
bų tarpe buvo ir lietuvių Gal 
senesniems lietuviams, darba- 
vusiems prie svetimtaučių ben
drovių ir nepatiktų ta nauja 
bendrovė, bet ji yra būtinai 
reikalinga. Kitos tautos, se
niau pradėjusios, turi galingas 
ir pelningas bendroves. Jei 
mes niekad, nepradėsim, tai 
nieką dir neturėsim. Dabar 
pradėję iš mažo, per kelerius 
metus turėsime didelę ir gerų 
pelnų nešančių bendrovę.

Senos svetimtaučių- bendro
vės kežus, nei-gi jų biznis su
mažės dėl šios mūsų bendro
vės; tai-gi lietuviams, kurie 
prie senesnių bendrovių dar- 

būk
prie senesnių bendrovių 
buojasi, nėra ko bijoti, 
sumažėsiąs jų biznis.

L K

CAMBRIDGE, MASS. 
Pranešimas.

Tautos Fondo 35 sk. pusme
tinis susirinkimas įvyks nedė
lioję 27 d. Liepos (July) 1919 
tuoj po sumai Lietuvių Bažny
tinėj Svetainėj Windsor St Vi
si nariai malonėkite susirinkti 
ir naujų atsivesti.

T. F. 35 sk. sekr. J. Smilgis.

PATERSON. N. J.
Liepos 20 d. Patersono šv. 

Kazimiero parapija surengė 
puikią vakarienę kareiviams 
sugrįžusieiųs iš Dėdės Šamo 
kariuomenės, publikai susėdus 
už stalų apie 80 ypatų, pir
miausia prakalbėjo gerb. kleb. 
kun. J. Petraitis. Antras kal
bėjo p. Staknis iš Bloomfieldo. 
Po trumpų prakalbų prasidėjo

buvo įvairūs žoislai ir lietuviš
ki šokiai, nes mūsų vvčįų or
kestrą griežė be paliovos, ir vi
si pasinaudojo iš tos geros pro
gos pašokti. Pavakaryje, vi* 
si praleidę linksmą laiką grižo 
namon.

Nuoširdžiai tariam ačiū ko
mitetui už taip puikų surengi
mą “Liepinės.” šį metą ne
turėjom “Gegužinės,” nes ge
gužis buvo labai lietingas pas 
mus,z užtai ant “Liepinės” 
dvejopai linksmą laiką pralei
dome. Lai ir ant kitų metų 
tas pats komitetas surengia to
kią linksmą “Liepinę.”

Teodozija.

bilas. Pelno liko $415.00. Nu
tarta pažymėti apie išvažiavi
mų apskričio knygose, o pini
gus pasiųsti stačiai į centro1 ka
sų. Bus tai vyčių nuosavai 
spaustuvei.

Po tam kalbėta apie siunti
mų delegato į Vyčių spimą. 
Kuopa nutarė turėti išvažiavi
mų su įvairiais margumynais. 
Sudarymui delegato pasiunti
mui kapitalo. Daugelis narių 
pasirįžo tam dalykui karštai 
veikti. Panelė Pranciška Juk
nevičiūtė įnešė, kad tie kuo
pos nariai, kurie savo išmis- 
lais išvažiavime sudarys nema
žiau $50.00, btūų delegatais į 
Vyčių Seimų. Įnešimas tapo 
šauniai priimtas.

• Reporteris.
Nepaprastas išvažiavimas.

Maldos Apaštalystės , Sald. 
Širdies V. Jėzaus dr-jos ir Su
sivienijimo vietinis skyrius 
rengia didelį išvažiavimų šv. 
Pranciškaus parapijos parke, 
Methuen, Mass., ant 27 d. lie
pos, 919. Į išvažiavimų tiki
mės atvažiuojančių svečių — 
kunigų ir svietiškių. Bus iš
važiavimo svečiais LDS. N. A. 
Apskr. Išvažiavimo rengėjai, 
kurie tų dienų turės Lawrence 
savo susivažiavimų.

Reikia pažymėti, kad šiame 
išvažiavime kaikurios viršmi- 
nėtos dr-jos narės vadovaujant 
p-lei Stasei Adomaitei, ruošia 
didelį pokilį pagerbimui gerb. 
Tėvo Alfonso, C. P.

Gerbiamas misijonierius šių 
vasarų viešėjo pas kun. Vir- 
mauskų. Dabar jis apleidžia 
Lavrrence’ų ir važiuoja prie 
vandenų į Shelter Island, N. Y.

Methuen Town Farm car, ku
ri.-. eina Hampshire gatve Law- 
rence, nuveš visus į tų Law- 
rence’o ietuvių katalikų pasi
linksminimo vietų.

Rengimo Komisija.

NAUGATUCK, CONN.
Pradžia gera — pabaiga fe.
19 liepos subatos vakare te

ko man būti Linden Parke po- 
kilyje. Tas pokilis buvo su
rengtas Tėvynės Mylėtojų 2-os 
kuopos pagerbimui lietuvių 
kareivių sugrįžusių iš Ameri
kos kariuomenės. Yra geras 
dalykas pagerbti kareivius, ku
rie yra taip daug vargo per- 
kentėję. Svečių atsilankė ne
mažas būrelis. Pasirodo, kad 
tai yra žmonių, kurie atjaučia 
kareiviams.

Susirinkus svečiams prasidė
jo šokiai. Jaunimas atrodė 
iš sykio labai nedrųsus, žaidė 
dorai ir kalbos ir žaislės ir vi
sas apsiėjimas buvo padorus. 
Apie 10:30 rengėjai pakvietė 
svečius stoti į eilę poromis ir 
maršuot į rundų platformos, o 
po tam į svetaįnę ant vakarie
nės. Susodino svečius už stal
ių, kurie buvo apkrauti ska
niais valgiais. Svečių buvo a- 
pie 80. Ant stalų stovėjo bu
kietai gyvų gėlių. Matyt kad 
rengėjai nesigailėjo pridėti 
daug triūso. Pradėjus vaka
rieniauti, užgriežė orkestrą ant 
estrados. Valgiai rodos nebu
vo rūgštūs, bet per dantis ėjo 
šiurpuliai. Svečiai dejavo, 
kad neturi apetito, o antri sa- 
kėkė. kad smuiku garsus bal
sas atšipino dantis. Visi lau
kė, kad nustotų griežę. La
bai prasta buvo orkestrą. Po 
tam buvo perstatyta vienas ki
tas kareivs pakalbėti. Pir
mas kareivis matyt nedrųsus, 
bet vis-gi sugebėjo išsireikšti 
kaip jam linksma dalyvauti ta
me pokilvj. Buvo matyt, kad 
ir daugiau kų turėjo pasakyt, 
bet buvo sunervuotas svečių 
nemokančių ramiai užsilaikyti. 
Vieni tarp savęs zurzėjo, antri 
baldus barškino. Dėl tos prie
žasties kiti kareiviai nors ir 
buvo perstatyti, bet atsisakė 
kalbėti. Vėliau buvo persta
tytas iš Waterburio vaikinas 
T. ^tylėto j ietis. Pastarasis 
turėjo sukilusius nervus, davė 
pastabų svečiams nemokan
tiems ramiai užsilaikyti. Pas
taba buvo vietoj, tiktai pavar
tota perkieti žodžiai iš ko sve
čiai užsigavo. Buvo persta-* 
tytas vienas iš vietinių. Jisai 
prabilo didvyrišku balsu. Sa
kinius surinko iš devynių pa
lėpių ir pradėjo girties, būk 
Tėvyinės Mylėtojų dr-ja ap
švietė visuomenę ir per jos pa
sidarbavimų Lietuva tegalėjo 
prieiti prie neprigulmybės. Pa
sigyrimas jau ne juokingas, bet 
kvailas. Juk tas pats žmoge
lis tamsus, kaip čebato aulas. 
Iš visų jo pasielgimų atrodo 
necivilizuotas žmogelis.

Pasivalgius vakarienę vėl ė- 
jom prie žaislų. Tuomet pa
sirodė stebėtina atmaina. Pra
sidėjo bolševikiško rojaus žais
lai. Matyt tėvynės mylėtojai 
išgirdę, kad jie tokie apšvies
ti ir apšvietę Lietuvos visuo
menę, tai parodė, kų gali. 
Vaikinai pradėjo snukiuoti 
merginas ir da jei kuri prieši
nosi, tai tokių nusitvėrę į 
glėbį ir laikydami snukiavo. 
Doresnės ir apšviestesnės mer
ginos turėjo prasišalyt

Tai tokis buvo vakaras — iš 
gražių žiedų brudni vaisiai at
sirado.

Naugatucko Skarmalius.

I

Sidabraviškis.

TAMAQŪA, PA.
r

Nedėlioj liepos 13 d. po mišių 
5&ta. Vyčių kuopa turėjo^išva- 
žiavimą į Lakewood Park. Tik
slas išvažiavimo ir surengimo 
pietų buvo tai pagerbimas ke
lių sugrįžusių narių tarnavu
sių Dėdei Šamui. Nors čionyk
štė kuopa nedidelė, bet karės 
laikui užėjus, ji Dėdei Šamui 
paaukavo puikų būrelį karei
vių, kuriems teko matyti viso
kio vargo. Karei pasibaigus, 
risi, išskiriant vieną, sugrįžo 
iš Francijos ir kaip seniau pri
gulėjo taip ir dabar priguli 
prie Vyčių kuopelės.

Nuvažiavus į Lakewood 
Park, vytės tuojaus stalą ištie
sė, ant kurio sudėjo koskaniau- 
sių gardumynų-saldumynų. A- 
pie stalą susėdo puikus, link
smas jaunimas, — ak, net ma
lonu pažiūrėt.

Laike pietų gerb. pirminin
kė p-lė Alena Hudžiakiutė pa
sakė išvažiavimo tikslą ir per
statė senąjį pirmininką gerb. 
p. Jqną Išganaitį papasakoti 
šį-tą. Jam užbaigus, pasakė 
žodį-kitą p-lė Juozapa Pelišau- 
skiutė ir dar viena vytė ir vy
tis. Po tam pirmininkė kvie
tė kleriką Antaną Karužiškį, 
nesenai parvažiavusį. Puikiai 
mūsų svečias prabilo į susirin
kusius. Išreiškė dėkingumą 
vyčiams už jų pakvietimą da
lyvauti išvažiavime, priminė 
mums didį svarbumą rištis 
kuopon ir tautos labui darba- 
vimą. Dailiai parodė reikalą 
lavintis motiniškos kalbos vi
same jos tyrume. Ragino mus 
prie viešo darbo prie rengimo 
pramogėlių, teatrėlių ir tt. 
Gerb. kl. Karužiškio prakalbė- 
lė padarė nemažą įspūdį mu
myse, jo žodžiai gyvai sužadi
no mus, taip kad širdyse už
sidegė nauja liepsna, o kruti
nėję gpvuoja dar nauja dvasia. 
Nutarėme tankiau susirinkti, 
naujų narių pritraukti ir dar 
lavintis, kad neužilgo galėtu
mėm sulošti teatrą.

Po mūsų moksleivio prakal- 
bėlės, dar prabilo mūsų dva
siškas vadovas, gerb. vietinis 
klebonas kun. P. Gudaitis, pri
dėdamas žodį-kitą prie klieri
ko, prižadėdamas visados vi
same vyčiams pagelbėti. Ypa
tingai pakėlime mūsų dvasios 
viešame darbe Vyčių ir abelnai 
tautos labui. Vargonininkas 
Juozas Buška taip-gi prisiža
dėjo veikti išvien su vyčiais ir 
lavinti visus muzikoje.

Po visos dienos žaislų, vien 
tik tautiškų, » linksmas jauni
mo būrys grįžo namon, dainuo
damas — linksmindamas visą 
kelią. Ant šios dienos vyčiai 
savę pasilinksmino, bet į trum
pą laiką pradės linksminti ir|nOs pusės didelis ežeras, iš ki-

ROCHESTER, N. Y.
Vyčių “Liepinė.”

Nedėlioj, liepos 20-tą dienų, 
Rochesterio Vyčiai turėjo savo 
metinį išvažiavimų. Surengimo 
komitetas buvo sekantis: P-lės 
Katrina Dubiskaitė ir S. Šebe- 
dukė, Juozas Bartmonas ir 
Antanas Širvinskas.

Komitetas išrinko labai pui
kių vietų dėl išvažiavimo, va
dinamų “Bay-View” — iš vie-

žadinti visus brolius ir seseris 
lietuvius prie prakilnaus darbo 
nauja dvasia užsidegę.
“Taigi, Broliai! mes dėl idealo, 
Kol dar norai neatšalo, 
Kol skaisti mintis, — 
Savo pajėgas aukokim, 
Už idėją drąsiai stokim 
Mūs’ bus ateitis!”

Draugas.

tos puikios, žalios pievos, ir 
kalnuotos girios.

Vyčiai skaitlingai atsilankė, 
ir linksmai praleido laikų. Bu
vo atsilankęs ir kuopos dvasiš
kas vadovas, gerb. kleb. kun. 
Kasakaitis.

Po gardžių pietų, vis| sudai
navo Vyčių himnų, taip-gi ir 
kitokių įvairių dainų. Paskui

BENTLEYVILLE, PA.
Miesto cicilikai ir unijos vir

šininkai sumanė pakelti gene- 
ralį streiką 4-tą liepos, bet 
nieko nelaimėję už kelių dienų 
grįžo darban.

Vieks tautininkai pasiuntė 
savo atstovų Chicagos sei .mn. 
davar sakosi daug pasidarbavę 
iė* ynei ir užmetinėja katali
kam-. kad tautai nedirba.

Bi> ž< ?io mėnesyje griausmas 
nutrenkė bažnyčios bokštą, ku
ris pataisyti kainavo apie $500.

Daugumas iš čionykščių lie
tuvių dirba kasyklose ir n* ma
žai uždirba. Daugumas jau 
rengiasi važiuoti Lietuvon, ir 
vien laukia meilingo žodžio už- 
skambant “Laisvė.”

Neštai čia gauta laiškas iŠ 
Lietuvos, Suvalkų rėd. Rašo, 
kad viskas gerai tik bėda di
džiausia su drapanomis, nega- 

gauti nusipirkti.
L. Sūnus.

H

, LAWRENCE, MASS.
Seiman subruzdo.

Liepos 21-mų dienų, vietinė 
Liet. Vyčių kuopa laikė eks
tra susirinkimų. Galutinai su
tvarkė apskričio išvažiavimo

v •

v •

Seimai, Seimai.
LIETUVIŲ KATALIKŲ ORGANIZACIJŲ FEDERACIJOS 

SEIMAI WORCESTER; MASS., RUGPJ. 18-22, 1919.
Metinis Federacijos, iš eilės dešimtas, Kongresas bei A- 

merikos lietuvių katalikų organizacijų Seimai šiais metais į- 
vyks rugpjūčio 18-22 mieste Worcester, Mass.

Visos organizacijos yra raginamos tuojaus rinkti atstovus 
ir išduoti jiems po dvi kūpi ji įgaliojimų (mandatų): viena ko
pija abelniems Federacijos posėdžiams, antra gi ypatingos 
draugijos posėdžiams, kurios kuopų įgaliotinis atstovauja.

Taip-pat reikia pagaminti ir dvejopi įnešimai: vieni, ku
rie apeitų Amerikos lietuvius, ir tie bus Federacijos posė
džiams; antri gi įnešimai pagamintini paskiros organizacijos 
reikalais (Blaivininkų, Moterų Sąjungos, Darbininkų ir tt.).

Atstovų įgaliojimus ir įnešimų rezoliucijas turi paliudyti 
draugijų valdybos parašai, būtent: dvasiško vadovo, pirmi
ninko ir protokolų sekretoriaus. z

Šitų metų Amerikos katalikų seimai turės ypatingų svar
bų, nes jie bus daromi ant Lietuvos neprigulmybės slenksčio. 
Viešoji Amerikos lietuvių katalikų akcija turės tvirčiaus susi
tvarkyti.

KATALIKIŠKŲ JŲ ORGANIZACIJŲ SEIMŲ TVARKA 
SEKMADIENIS —17 RUGPJ.

8:00 P. M Delegatų Patikimo Vakaras.
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE.
PIRMADIENIS — 18 RUGPJ.

9:30 Seimų Atidengimo Pamaldos, dalyvaujant J. M. Vyskupui 
T. D. Beaven, D. D.

10:30 — 12:30 Federacijos posėdis.
2:00 — 6:00 L. D. S. ir Kunigų Sąjunga. 
8:00 Koncertas.

ANTRADIENIS —19 RUGPJ.
8:15 Giedotos Mišios, kurias atlaikys kun. P. Juškaitis, L. B.

S. pirm. «
9:00 — 12:30 L. B. S. ir Kunigų Sąjunga.
2 :00 — 6:00 L. D. S. ir L. B. S.
7:00 — 10:00 L. D. S. ir L. B.<S.

TREČIADIENIS — 20 RUGPJ.
8:15 Giedotos Mišios, kurias atlaikys kun. M. J. Urbonas, Mo

terų Są-gos dvas. vad.
9:30 — 12:30 Federacijos posėdis. ’ * • .
2:00 — 6:00 Moterų Sąjunga,, Tautos Fondas ir L. D. S.
8:00 Teatras.

KETVIRTADIENIS — 21 RUGPJ.
8:15 Giedotos Mišios, kurias atlaikys kun. K. Urbanavičius,

T. F. pirm.
9.*00 — 12:30 Tautos Fondas, Moterų Sąjunga ir Spaudos Dr. 
2:00 — 6:00 Moterų Sąjunga ir Spaudos Dr.
8:00 — 10:30 Iškilminga Vakarienė.

PENKTADIENIS — 22 RUGPJ.
8:15 Reųuiem Mišios-už mirusius Lietuvos kariautojus.

19:00 — 12:30 Moterų Sąjunga ir T. F. (Raud. Kryž.)
2KX) — 6:00 Federacijos posėdis.

h



FITTSBURGIEČIŲ DAILĖS 
MYLĖTOJŲ ATYDAI.

Niekas neųžginčys, kad Dai
lė kelia tautą. Ji tai išreiškia 
puikiąsias tautos ypatybes ir 
persta to tautą tikroje švieso
je. Jeigu tauta yra turtinga 
savo Dailės menu, tuo augščiau 

pji išsikelia ir turi didesnę gar
bę pasaulio akyse. Mūsų gi tau
ta atsižymi tuo Dailės skoniu, 
bet pasaulis mažai težino apie 
jos Dailę. Nūn-gi, kuomet Lie
tuva turi aptureti savo nepri- 
gulmybę, tuo labiau privalo ki
tų tautų atydą atkreipti į sa
ve.

Štai pasitaiko ir proga. Vie
nųjų mokyklų ir Pittsburgho 
Universiteto muzikos direkto
rius, muzikas-dailininkas Ear- 
hart rengia milžinišką Tautų 
koncertą rugpjūčio 6 dieną, 
Schenley Parke. Jiš tai už
kvietė ir lietuvius per p. Joną 
P. Jankų, šv. Kazimiero par. 
vargonininką, kad visi lietu
viai. Dailės mylėtojai, imtų 
Valyvumą tame koncerte.

Tačl-gi liepos 10 d. sv. Ka
zimiero par. choras svarstė tą 
nžkvietimą ir nutarė dalyvau
ti, užkviečiant ir visus kitus 
lietuviškus chorus. Dėl tosios 
priežasties, žemiaus pasira
šiusieji, tapo išrinkti į litera
tišką komisiją, kad per laik
raščius užkviesti visus Pitts
burgho ir apylinkių kolonijų 
lietuviškus chorus, kad tikrai 
Tengtiesi ir sudarius suvieny
tą lietuvių chorą, imti dalyvu- 
mą minėtame koncerte.

To pačio choro susirinkime 
liepos 22 d. šv. Kazimiero par. 
•choro vedėjas apsiėmė lavinti 
visus, kurie norės dalyvauti. 
Dėl to tai šiuomi užkviečiame 
visus Dailės mylėtojus susi
rinkti į šv. Kazimiero parapi
jos svetainę liepos 27 dieną, 
nedėlioję, lygiai 7 valandą. Bus 
aptarta būdai, kaip geriausia 
prisirengti. Praktikos gi atsi- 
buvinės toje pačioje svetainė
je liepos 29 ir 31 dd., lygiai 8 
gral. vakare.
^™įad-gi, Dailės mylėtojai, ne- 

^Urškite ir visi, kam tik rū 
vardą iškelti, pribū-

aliota komisija:
Kun. A. Tamoliunas, 
Jonas P. Jankus, 

Šv. Kazimiero par. varg.

PRANEŠIMAS L. D. S. NA- |L. D. S. NAUJI NARIAI NUO 
RIAMS IR VISIEMS KA

TALIKAMS.
Daug laiškų gauname su 

klausymais apie Cleveland’o 
dirbtuves. Per miškus mums 
sunku yra visus atsakytį, tai
gi čia atsakysime viešai.

Dirbtuvių Clevelande yra vi
sokių, pradedant nuo adatos. 
Darbo valandos yra įvairios: 
vienos dirbtuvės dirba 10 vai., 
kitos 9 vai. ir 8 vai. Užmokes
tis mašinistams yra nuo 45c. 
iki 75c. ir daugiau. Papras
tiems darbininkams nuo 35e. 
iki 50c. ir daugiau. Manau, 
kad dabar visiems jau bus aiš
ku.

A. S. Kulbickas,
7602 Aberdeen Avė. N. E.

Cleveland, Ohio.

GEGUŽIO 15 D. IKI UE-
- POS 1 D. Š. M.

t L kp. So. Boston, Mass. — 
M. Radvihutė, J. Motiejūnas, 
A. Sluškionis ir P. A. Ąkune- 
vičius. r

5 kp. Waterbury, Ct. — Jo
nas Seniūnas, J. Jakubauskas, 
J. Tverijonas, "P. Tamošaitis, 
P. Gribauskas, O. Griniūtė.

6 kp. Hartford, Conn. — Pr. 
Gumbulevičius.

7 kp. Worcester, Mass. — A. 
Šukienė ir J. Josaitis.

8 kp. Cambridge, Mass. —
Petras Skauda ir Jonas Kali
nauskas. *

12 kp. Brooklyn, N. Y. — P. 
Bajorinas, D. Bigauskas ir V. 
Dūlis.

14 kp. Newark, N. J. — V. 
Lukošiūnas, J. šikšnius.

15 kp. Harrison, N. J. — A. 
Zukiutė, H. Ulčinskas, S. Bu- 
binas, V. Alenčikas, B. Rin
ke viče, M. Petrulis, V. Pajau
jis, J. Vaitkūnas, V. Mekio- 
nis ir J. Karčiauskas.

22 kp. Brighton, Mass. — A. 
Šimkus.

25 kp. Chicago, UI. — Mi- 
kolas Jatužis.*

29 kp. Chicago, UI. — St. 
Šimkus.

30 kp. Baltimore, Md. — k. 
Dzindzielietas, V. Malaika.

34 kp. Scranton, Pa. 
Lubinas.

36 kp. New, Britain, Conn. — 
J. Balita.

39 kp. Bridgeport, Ct. — A. 
Meškauskas, J. Martišius, J. 
Kalisauskas, P. Kauneckas, A. 
Poškevičius, E. Laukaitienė, 

R. Stankevičiūtė.

v.

43 kp. Ansonia, Conn. — J. j 
Jokubauskas, P. Lodą ir P. 
Jankauskas.

44 kp. Poąuonock, Ct. — S. 
Morkauskas ir Pr. Gailius.

49 kp. Cicero, UI. — T. Vili
mas, Z. Gulbienė, M, Pošun- 
kienė, M. Mironienė, A. Stul
gaitė, S. Tamošaitis.

51 kp. Cleveland, Ohio — T. 
Laučius, P. Jacka, E. Pauliu- 
kiutė, J. Smičius, L. Dubic- 
kas, J. Kušlis, J. Kvedaravi- 
V« x
C1US.

55 kp. DuBois, Pa. — A. 
Vaškevičius ir P. Babarskas.

56 kp. Hudson, Mass. — M. 
Kinkas, ’ A. Busauskas, B. Ka- 
zukevičius, V. Česna ir A. Klu- 
kas.

63 kp. Racine, Wis. — B. 
Mockaitė, R. Karpavičia ir P. 
Mockaitė.

68 kp. Naugatuck, Conn. —1 
E. Damušienė.

*

70 kp. Lavvrence, Mass. — J. 
Kalėda, J. Nanartonis ir F. 
Kibilda.

72 kp. Detroit, Midi. — K. 
Petrokas ir J. Krugžda.

75 kp. Westville, UI. — A. 
Balcievius ir A. Miklovis.

78 kp. Philadelphia, Pa. — 
J. Zaleckis, A. Suraučius ir J. 
Smėliukas.

Sveikiname naujus darbinin
kus ir linkime geriausią pasek- 
mitj darbuose savo ir savo bro
lių ir sesučių labui.

Labai smagu, kad L. D. S. 
šeimynėlė kas-kart vis didina
si.

Tai-gi, lai svarbiausia jūsų 
priedermė būna tą šeimynėlę 
auginti ir stiprinti.

LDS. Centro Fin.*Sekr.
X

A. F. Kneižis.

s

JEI NORI ATNAUJINTI 
SAVO KRAUJĄ, 

suvalgyk vieną Partola 
saldainę ryte ir vieną va

kare, prieš gulimą.

JEI JAUTIESI PAVAR
GĘS ĮR SUNYKĘS, 

paimk šaukštuką, Partog- 
lory’s prieš valgius.

L. D. S. ATMATNINKŲ 
ORGANIZAVIME.

Daugybę laiškų gauname- 
nuo mūsų brolių darbininkų, iš 
kurių sužinojome, kad mes 
turime visokių darbininkų. 
Vienas lietuvis prisiuntė ■ laiš
ką, kuriame pasakęs, kad bu
vęs antru inžinierių ant laivo 
per 7 metus, dabar esąs ma
šinų dirbtuvės vyriausiu už- 
veizdėtoju. Jis pilnai sutiko 
prisidėti prie mūsų organizaci
jos ir darbuotis tėvynės labui. 
T-ai-gi broliai amatninkai su- 
juskime. J. E. Karosas jau 
Lietuvoje, jis ten perstatys 
mus, pasakys apie L. D. S. na
rius, jų gabumus ir norus dar
buotis Lietuvai. Tai-gi lai mū
sų žodžiai nenueina ant vėjo, 
kad išpildžius savo įduotus 
Karosui žodžius mes turime 
dirbti, turime organizuotis. 
Neužmirškime, kad Lietuva 
mūsų laukia, kad ją pastaty
tume iš griuvėsių ir pakeltu
me iš ašarų. Šaukime amat- 
ninkų seimą greičiau ir tarki- 
mės kaip gėriams galėsime Lie
tuvai pagelbėti.

Visus laiškus ir patarimus 
rašykite:

LDS. Informacijos Biuras, 
7602 Aberdeen Avė. N. E.

Cleveland, Ohio.

ra ĮffenfengnĖntent

Pirmas Naujosios Anglijos L. D. S. Apskričio

IŠVAŽIAVIMAS!

PARTOLA
IR

PARTOC .RY, 
atnaujina, sustiprina ir 

sugrąžina tikrą nor- 
mališką sveikatą.

1 dėžute Partolos kai
nuoja $1.00.

1 butelis Partoglory’s 
kainuoja $1.25.

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

New York City.
(102)

BUS

Nedelioje, Rugpiučio 10 d., 1919.
Sv. Pranciškaus Parapijos Darže

prie Welch Pond, Lawrence, Mass.

CONN. APSKRIČIO L. VY
ČIŲ IŠVAŽIAVIMAS.

New Haven, Conn. 4 d. lie
pos įvyko Conn. apskričio L. 
Vyčių išvažiavimas. Žmonių 
privažiavo iš Waterbury ir 
Hartford, Conn. L. Vyčių kuo
pos skaitlingai pasirodė. Gi 
iš New Britain ir Bridgeport, 
Conn. L. Vyčių kuopos oficia- 
liškai nedalyvavo.

Išvažiavimo programas buvo 
apie 4 vai. po piet. Programą 
išpildė New Haven’o, Water- 
bury’io ir Hartfordo chorai.

Pirmiausiai suvienyti chorai 
sugiedojo Amerikos, Lietuvos 
ir Vyčių himnus. Po tam New 
Haveno choras po vadovyste p. 
JT. Saurio sudainavo keletą dai
nelių, kurios gerai išėjo. Po 
to Waterburio choras po vado
vyste p. Kovo sudainavo kele
tą dainų. Pažymėtinai wa- 
terburiečiai šauniai pasirodė 
programe, ypatingai tautiškais 
žaislais. Matyt, kad nema
žas p. Kovo pasišventimas jau
nimo dirvoje. Pagalios Hart
fordo choras po vadovyste p. 
Kamantausko taip-gi sudaina
vo keletą dainelių, kurios žmo
nėms patiko.

Galop prasidėjo prakalbos. 
Kalbėjo A. L. Tarybos narys p. 
K. Cesnulis.

Programas nusisekė gana 
gerai ir žmonės buvo patenkin
ti.

Tiktai su vaišėmis kaip ku
rie nebuvo paterikinti. Mat 
buvo pėtnvčia, tai nebuvo kil- 
basų, na o dar išanksto ir sal
džių gėrymų pritrūko. Rodos 
gana gerai buvo prisiruošta ir 
užsakymus prižadėjo pristatyti 
laiku ir užtetkinai. Bet orde
rius nors prižadėjo, bet laiku 
nepristatė, kas padarė nema
lonumą rengėjams^) kartu ir 
svečiams.

Apskričio išvažiavimas davė 
pelno $91.11. Visiems, kurie

L. D. S. AMATNINKŲ 
REIKALAI.

Daugumas jau darbininkų 
atsišaukė į Biurą, bet ne visi. 
Rašykite visi, duokit patari
mus, kur laikysime susivažia
vimą Šiandiena geležies dir
bėjai susiorganizavo. Tai-gi 
būtų gerai, kad prieš susiva
žiavimą jau visi darbininkai 
būtų susiorganizavę, kad ži
notume, kiek darbininkų mes 
turime.

L. D. S. kuopos turi mums 
pranešti, kiek kokios rūšies 
darbininkų turi. Kur nėra L. 
D. S. kuopų lietuviai turėtų 
sutverti draugiją po vardu 
“Lietuvių chemiškų amatnin- 
kų draugija. ’ ’ Šis vardas bū
tų iki seimui, paskui seimas 
nutari; kaip užvardinti amat- 
ninkus. Šiandiena visus dar 
laiškus rašykite žemiau nuro
dytu antrašu, toliaus jei per- 
sikelsime pranešime.

Visus patarimus ir užmany
mus siųskite “Darbininkui,” 
jis juos patalpins L. D. S. sky
riuje. Tai-gi broliai amat
ninkai sujuskite, nes tas visas 
darbas yra dėl mūsų pačių ir 
Lietuvos gerovės.
L D. S. Informacijos Biuras, 

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

OHIO IR MICH. L. D. S. AP
SKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
*irm. — Kun. M. Cibulskis, 

324 Alaska St, Dayton, O.
Vice-pirm. — J. Januška, 

1069 E. 72-nd St, 
Cleveland, Ohio.

Rašt. — M. Ardzijauskas, 
1653 E. 26-th Str, 

Cleveland, Ohio.
Ižd. — A. S. Vaitkus,

Post Office Clerk, 
Dayton, Ohio.

dalyvavo 4 d. liepos Conn. aps
kričio L. Vyčių išvažiavime, 
tariame širdingą ačiū.

Rengėjai.

Daržas bus atdaras nuo 12 vaL vidurdienyje; programa prasidės lygiai 1 vai. po pietų ir tęsis iki vė
lumos. *

Programe dalyvaus visų kolonijų chorai, bėgikai, akrobatai, base-balninkai ir tt.
Jau pasižadėjo dalyvauti šie chorai: Šv. Petro Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Karbaus

ko, N. P. P. Švč. Bažnytinis choras po vadovyste p. A. Rakiečio, Šv. Cecilijos Bažnytinis Choras. Už
kviesti yra visos Naujosios Anglijos chorai ir esame beveik tikri, kad sutiks dalyvauti. Beto p. J. Ja
kubauskas, So. Bostonietis, smarkus atletas-akrobatas praneša, kad jis nuo savęs skiria $5.00 tam, 
kuris padarys kūno lankstyme taip, kaip. jis. Tai-gi bus gera proga mūsų akrobatams parodyti savo 
gabumus. Mes užtikrinam, kad šis išvažiavimas bus daug gyvesnis, negu kiti jau buvusieji.

GRIEŽĖ KAUNO ORKESTRĄ.
Visi svečiai turės progą paragauti skanių valgių ir gėrimėlių pagamitų Suvalkų, Vilniaus, Kau

no ir Gardino rėdybų šeimyninkių. Bostono šeimyninkės pasiryžo subvtyti visas. Jos rengia didžiau- 
sį stalą su skaniausiais valgiais ir gėrimais. x

Tai-gi širdingai kviečiame visus Amerikos lietuvių kolonijų lietuvius rengtis prie to milžiniško 
išvažiavimo.

Atvažiavusieji turės progą pamatvti gyvų GAIDŽIŲ kovą už būvi.
VISI Į IŠVAŽIAVIMĄ.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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

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

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

Mattapan, Mass.
J. Peeiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

REIKALINGAS TUOJAUS 
PRESMONAS prie Cy- 
linder mašinos. Atsišaukite 
mokantis arba norintis moky
tis to darbo.

“DARB.” ADM,
242 W. Broadvay, So. Boston.

SKAITYK DARBUS
Lietuvos Amerikos Pramonės B-vės

ATSAKANTIS SULYG JO 
REIKALAVIMO.

Vienas iš mūsų pirkėjų rašo 
mums birželio 10 d., 1919: 
“Smokerum, ,Pa. Aš randu, 
kad Triner’s American Elisir 
of Bitter Wine yra geriausis 
vaistas mano sveikatai. Joks 
kitas vaistas to negali padary
tu Meldžiu tai pagarsinti. 
Antro Luksic, box 51.” Sutik
dami su jo noru mes paskelbia
me tas prielankias eilutes, ku
rios yra ištiesų tyriausiu liu
dytoju. Trinerio American 
Elixir pagelbsti, tai yra tikras 
faktas, ir kiekvienas, kuris 
kenčia nuo vidurių užkietėji
mo, prasto1 apetito, išpūtimo, 
galvos skaudėjimo, nervuotu- 
mo ir tt., persitikrins pats, kad 
viršuj pažymėtas pripažinimas 
yra teisingas. Gegužės 2 d. 
1919, Suvienytų Valstijų In- 
ternal Revenue Departamentas 
pertikrino ir pripažino Trine
rio American Eliksirą kaipo 
vaistą, kad. visokiuose atvė- 
juose sutinka su prohibicijos 
eisėmis. Jūs gausit kiekvie

noje aptiekoje. Ir jeigu jūs e- 
sat kankinami nuo neuralgijos 
ir dieglio, arba kartais nuo su- 
styrusių ir nuvargintų raume
nų, reikalauk pas savo aptie- 
korių vien i 
mento; — Joseph Triner < 
panv, 1333-1343 So. Ashland 

lAve^ Chicago, III.

uk pas savo aptie- ♦> 
tik Trinerio Lini- 
------v m—— Com- 

hland Į V

I
y

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

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

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

4) Įsteigta Generalis Susinėsimo 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 kpnsulio paliudijimų, etc.

5) Padaryta 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.

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

UTHUANIAN AMERICAN TRADING • COMPANY
112 N. GREENE STR., . BALTIMORE, MD.

a
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ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Zioba,
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.
U 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 pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas ‘bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietų.

__ _______________ ■’*» 

TIKIETAS Į NEW YORK
- Iš BOSTON

$4.40
ANT COLONIAL LINE
Lithuaniaai Sales Corpn. 

244 Broadway, So. Boston.
9



Vietinės žinios

p. D. Antanavi

Worcesterio lie
tuviai

Jatul’s Capsulas
Vidurią Gyduolės 
Kaina 50 centą.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

algytL galvos skaudėjimą, vidurią sukietė- 
□mą, Šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje

Dantis ištraukiami ir pripili 
domi visai be skausmo,-' H 
geriausiais prietaisais, ai 

naują išra imą. ’ 
Visą darbą gvartfntuojame

PARSIDUODA.
Parsiduoda kriaučių dirbtuvė 

geroje lietuvią apgyventoje vie
toje (netoli lietuvią bažnyčios). 
Biznis išdirbtas per 10 metą ir la
bai pigiai parsiduoda.

L. G. Kaz—as,
6 John St., Waterbury, Ct.

SUSIRINKIMAS.
LDS. N. A, Apskr. Komisi

jos susirinkimas bus 27 d. lie
pos 1 vai. po pietų šv. Pran
ciškaus bažnytinėje svetainėje 
Bradford st, Lawrence, Mass. 
Komisija būtinai turi atsilan
kyt ant šio susirinkimo, nes tai 
bus paskutinis. Mes turime 
nutarti kaip geriaus galėsime 
surengti išvažiavimų, kuris bus 
10 d. rugpjūčio. Tai-gi išrink
ti darbininkus prie įvairių dar
bų etc. L. D. S. nariai galės 
ir-gi susirinkime dalyvauti, bet 
komisija būtinai.

Širdingai visus kviečia
L. D. S. N. Apskr. Komisijos 

Rašt. Z. Klapatauskas.

BRIGHTON, MASS.
Susirinkimas.

Liepos 23, pėtnyčios vak. 
7:30 šv. Jurgio pašeipinės dr- 
jos bus pusmetinis susirinki
mas Lietuvių Svetainėj. Visi 
nariai būtinai turite pribūti.

Valdyba.

Paieškau Puseserės Viktorijos 
Sokvtės paeina iš Kauno gub., Ba
seinų pav., Girkalnių par. 7 me
tai kaip Amerike. Pirmiau gyve
no apie Vorcester, Mass. ant far- 
mą. Tai gal kas žinot, malonėkit 
man pranešt, būsiu dėkinga, arba 
gal pati atsišauktą, nes turiu svar
bą reikalą.

Stasė Sokytė-Žukauskienė, 
Bos 23, Benbush, W. Va.

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

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

DR.' JOHN^adJONNELL, M. D.
Galima susiialbtti ir littuvii*M 

Ofiso valandos:
Ryt ūš iki 9 vai.

Popiety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Paieškau Antano Adomavičiaus 
Kauno gub. ir pav., Skirsnemunės 
par., Kaniūkų kaimo. Pirmiau gy
veno Philadelphia, Pa., o dabar 
nežinau kur. Jis pats ar kas kitas 
malonės man pranešti šiuo adre
su, nes turiu svarbą reikalą.

'■ Jonas Tautilas,
797 Bank St., Bos 12, 

Waterbury, Conn.

Marijos Vaikelių Dr-jos mė
nesinis susirinkimas bus 26 d. 

rugpjūčio pobažnytinėje sve
tainėje 2:30 vai po pietų. Vi- (

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti 

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

Už vienų sykį...............50c.
” tris sykius.......... $1.00

* IŠVAŽIAVIMO TVARKA.
Šv. Petro bažnytinio choro 

komisija padarė tikietus ant 
trokų; kiekvienas nusipirkęs 
tų tikietą turi daboti, taip 
kaip ir ant troko, nes be ti- 
kieto nebus leidžiama ant tro
kų. “Prie šios komisijos prisi
dėjo Vyčiai ir L. D. S. Tai 
visi išparduodam vienokius ti
kietus ir visi drauge važiuo
sim. Tikietus galima nusipirk
ti pas p-lę Z. Gurkliutę, D. 
Antanavičių, V. Valatką ir V. 
Navicką. Tikietai bus par- 
duodami’tik iki rugsėjo 4 d. 
Tikietų kaina tiktai $1.25. To
dėl visi pirkit tikietus ir va- 
žiukit į tą taip puikų pikniką, 
mes jau turim paėmę penkis 
trokus, o jei reiks, gausim ir 
daugiau. Išvažiuosim 9:30 vai. 
tuoj po šv. mišių nuo kampo 
Fifth ir C str., o iš ten grįšim 
8 vai. Visi būkit ant laiko, 
nes ši komisija laikysis milita- 
riškos tvarkos, tad kuris pa- 
vėluosit, nors penkias minu- 
tas, tai tas ir liksit.

Komisija.

BALTIMORE, MD. 
Piknikas.

Rengia A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos 8 kp. Atsibus suba
toj rugp. 2 d. Benkets Park. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Gerbiamieji Baltimorės lie
tuviai naudokitės šia proga.

Rengėjai.

---------------TODĖL--------------
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN- 

LON; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ BEIK ALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR 

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

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
2-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.:

DR. F. MATULAITIS 
OHavlMkim Mm 

MP.M.MP.M. Pitaidm AktaM*. 

419 Boylston St., Bootoa, Mim.KAS DAUGIAU?
Šv. Jono Ev. Br. Pašelpos 

dr-ja vaikų vasarinei mokyk
lai paaukavo $50.00 ir antra 
tiek pažadėjo matant reikalą. 
Susirinkime, kuris buvo liepos 
20 d. nutarta surengti balių, 
kurio pelnas eis mokyklos 
naudai ir kitiems reikalams.

Kaip jau yra žinoma, tai ši 
dr-ja yra viena iš didžiausių ir 
prakilniausių organizacijų. 
Štai dabar prisidėjo prie Fede
racijos su 580 narių ir išrinko 
seiman delegatus: p-nias A. 
Strakauskienę ir O. Jankienę. 
Tai-gi dėl draugystės labo nu
tarta mokėti pašalpą sergan
tiems nariam^. Tai-gi kurie dar 
nepriguli prie šios dr-jos gali 
prisirašyti prie'prakilnios or
ganizacijos.

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

PRIE DORCHESTER ST.

V»l»»do«
nuo 9 vai. ryta nno 18 vai. ry ti
Iki 8 vai. vakar*. Iki 4 va L vak an

SUSIRINKIMAS.
L. V. 17 kp. susirinkimas bu

vo liepos 21 d. Atsilankė ne
mažas skaitlius narių. Nutar
ta daug svarbių dalykų. Buvo 
skaitytas laiškas nuo p. Vara- 
kulio iš Chicago, Ilk- kuris dė- 
kuoja už priėmimą jį dalyvauti 
L. Vyčių N. A. Apskričio išva
žiavime. L. V. 17 kp. nariai 
išreiškė jam padėką. Toliau 
buvo skaitytas laiškas nuo L. 
D. S. N. A. Apskr. Kom. su 
užkvietimu dalyvauti išvažia
vime, kuris bus rugpj. 10. 
Vienbalsiai nutarta važiuoti. 
Sutvarkymui to dalyko išrink
ta komisija 
čius ir p-lė Z. Gurkliutė. Prog
ramą surengti išrinkti karei
viai D. Antanavičius, J. Jaku
bauskas ir A. Bendoraitis. Nu
tarta siųsti delegatą į L. Vyčių 
seimą. Išrinktas A. Bendorai
tis. Taip-gi išrinkti delegatai 
į A. L. F. seimą, kuris bus 
Worcester, Mass. Išrinkti p. 
F. Zaleckas ir p. D. Antanavi
čius. Daug svarbių sumany
mų įduota delegatams.
X . Senas Narys.

I LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

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

(Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
Grodną.

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

RYTI NEWARK.N. 4.
2-4 m meru Telefonas Q
e-e vakari Mark et °

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 pabudavos.

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

Bell Phone Dlcktnsen 3895 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas; 

Nua 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M

PALIUO ŠUO TIEMS KAREI
VIAMS IR JURININKAMS.

Massacliusetts valstija mo
kės $100.00 kiekvienam paliuo- 
snotam kareiviui ir jurininkui 
kuris tarnavo Suv. Valstijų ka
riuomenėj laike karės su Vo
kietija, jei jis gyveno Mass. 
valstijoje 6 mėnesius prieš į- 
stojimą kariuomenėn, ir jei ne
buvo paliuosuotas nuo kariuo
menės prieš sausio 15,1919.

Jei kareivis ar jurininkas 
mirė laike karės, legališki į- 
pėdiniai arba giminės gaus 
$100.00.

Kiekvienas gali gauti' infor- 
macijų iš tų ofisų, kurie jiems 
yra patogesni ir viskas bus su
teikta dykai.

Massachusetts Imigracijos
• Biuras 
Main Office 

Statė House, Boston, Mass.
Branch Offices

610 Purchon St., 
Netv Bedford, Mass. 
18 AVorthington St., 
Springfield, Mass.

Temykite!
Ar Tamsta nusipirkai savo namus kurią Jūs ir Jūsą 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 nepirksi pora metą atgal, 
taip gailėsies toliaus, jeigu nepirksi dabar. Pinigai gulėdami 
bankoje mažai pelno atneša. Gi indėti išmintingai ant geros 
propertės atneštą didelį pelną ir yra saugiausias investinimas. 
Tai-gi, nelauk ilgiau, bet pirk dabar. Kreipkis prie Vilkausko. 
Vilkauskas turi daugybę namą ir farmą ant pardavimo. Vil
kauskas inšiūrina nuo mirties, ligos, ugnies ir visokią nelaimią. 
Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vilkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip:

PARSIDUODA VAISTINĖ 
(Drug-store). Parsiduos už $12.- 
(XX). Įmokėti $2800. Geroje lie
tuvią apgyventoje vietoje. Ap
leidžiu miestą. Atsišaukite tuo
jaus.

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

(12-25)




