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Indijoj per metus vaikų
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Paryžiuje streikavo 6.000 
knygų spaustuvių darbinin
kų. • Streikavo šešias savai
tes. Algos,tapo pakeltos..

padavė 
sekreto-

IŠ RESPUBLIKONĘ 
KONVENCIJOS.

Duluth, Minn. — Karpen- 
teriai streiku, išsireikalavo 
$1.00 valandoj.

Bayfield, Wis. — Organi
zuoti rąstų darbininkai išsi
kovojo 8 vai. darbo dieną be 
algų sumažinimo.

APVOGĖ DAINI
NINKĄ.

Cincinnati. Plumbe- 
riams pakelta algos iki $1.00 
valandoj.

rėti alkolio virs pusės 
nuoš.

Seattle, Wash. — B riek- - 
layėriai gauna po $10 dienoj 
ir dirba penkias dienas sa
vaitėj.

GERIAUSIOS KLO- - 
TIES.

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS

SUSTREIKAVO VI
RĖJAI.

Sekr. Colby atsiprašė An
glijos ambasadoriaus už su
deginimą Anglijos vėliavos 
Kolumbo Distrikte. Ją su- 
degino airės.

PAĖMĖ NIKOLAEVS- 
KĄ.

RENGIMO. KOMITETAS

PATVIRTINO PROHI
BICIJOS ĮSTATY

MĄ.

įstatymo klausi- 
pastatytas Aug- 

Suv. Valstijų 
Viršuje minėtą

New York. — Garsiausy- 
sis pasaulėje dainininkas 
Caruso tapo y apvogtas. 
Brangmenų pavogta už 
$500.000.

NEIŠSIKRAUSTĖ IŠ 
Vilniaus,

Kokiuose namuose darbinin
kai gyvena?

Kada Streikierių Šelpimo 
Komisija išduoda raportus, tai 
labai dažnai tenka girdėti šito
kių dalykų: “N. N. užmbkėta 
Už mėnesį reiida $8.00... N. N. 
užmokėta už' mėnesį renda 
$10.00” ir tt. Paėmus atydon 
faktą, kad Waterburyje už 
vidutiniškus namus rendos rei
kia mokėti nuo $2500 iki $35. 
į mėnesį, tai pats savim kįla 
klausimas koki tie namai, ku
riuos galima gauti už $8.00?

----------- Rengia----- -------

LIET. VYČIŲ NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRITYS

NEW YORKO IR BOS
TONO GYVENTO- 

JAI.
uos7 — vaikų auklėtojai ir jų 
vaikučiai.

Streikierių Presos Komisi- 
ja: r

K. Vaičiūnas,
J. Vabalas, 
J. Kazlauskas.

Koperihagen. — Lenkų

PRISKYRĖ PRIE PA
LAIMINTŲJŲ.

Birželio 6 d. Šventasis Tė-

Valdžios cenzo biuras pa- militarė misija Rygoje pa
skelbė, jog New Yorke gy- skelbė, jog visi girdai apie 
ventojų besą 5.621.151, per lenkų pasitraukimą iš Vil- 
dešimt metų priaugo 854.- niaus esą be pamato.

I Iš Lietuvos
PREZIDENTO LAIŠKAS.

Balandžio 22 d. 1920 
Ktunas.

Rev.YV. Juškaitis, 
Cambridge, Mass.
432 Windsor St.
Gerbiamasis Pilieti,

K Siunčiu Tamstai, kataliką drau
gijoms ir kitiems aukotojams sa
vo nuoširdžią padėką už mano 
vardu atsiųstus čekiu 8053.70 
kronerius, skiriamus šelpti ka
reiviams, kovojusiems už Lietu
vos nepriklausomybę ir ją nuken
tėjusioms šeimynoms.

, • k »»JS« >'Tf f?
(Psasrašo) .- •

. — Per
i koki’ $anetus amžiaus mirš- 
Vienok ta 2.000.000. - Du syk dau-
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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą.

KAINAM CENTAI.

Worcesterio, Mass. lietu
vių klebonas gerb. kun. J. J. 
Jakaitis, plačiai veikęs A- 
merikos lietuvių visuome
niniame veikime ir daug at
likęs darbo tarpe Worees- 
terio lietuvių. Birželio 9 d. 
apleidžia savo koloniją. Jo 
dėka Worcesterio lietuviai 

v stovi pirmose eilėse au
kų gausumu Tautos Fondui 
ir L. Laisvės Paskolos pla- 
tiaimo pasisekimu. Birže
lio 12 d. gerb. kun. Jakaitis 
išplaukia vakacijų Lietu
von. Kartu su juo vyksta 
Lietuvon antras garbingas 
Amerikos lietuvių veikėjas 
gerb. kun. J. Ambotas, 
Hartfordo lietuvių klebo
nas. Geriausios kloties ger- 
biamiem veikėjam kelionė- 

S je, Lietuvoje ir sugrįžti at- 
L gal.

vas atliko ceremonijas pri
skyrimo prie palaimintųjų 
22 Afrikos negrų, kurie bu- 

! vo kankiniai už tikėjimą.
Jie buvo nukankinti už iš- 

[ pažinimą katalikiškojo tikė
jimo Ugandoj. Ceremonijo
se dalyvavo Afrikos misi j o- 
nieriai aprėdaluose^ jų dė- 

| rimuose Afrikoj.

POPEŽIŲS SUNEGA-'
BĖJO.

Šventasis Tėvas po nedė- 
linių ilgų ceremonijų sune- 
galėjo. Pajuto reumatizmo 
apsireiškimą. Daktaras pa
liepė ilsėtis. Pasilsėjęs at
sitaisė.

UŽDERĖJIMAI GERI.
Agrikultūros departamen

to apžvalgininkai skelbia, 
jog Suv. Valstijose kaip bir
želio 1 d. išrodė javų užde- 
rėjimai geri. Aprokuota, 
jog vasarinių kviečių būsią 
ant 68.000.000‘bušelių dau
giau, negu pernai, bet žie
minių kviečių būsią ant 
160.000.000 bušelių mažiau 
negu pernai. ,

RINKIMAI VOKIETI
JOJ.

Rinkimų kampanija Vo
kietijoj pasižymėjo dideliu 
sujudimu. Pramoniniuose 
centruose buvo pastatyta 
specialė sargyba daboti, kad 
rinkiniams nekenktų mo- 
narchistai ir bolševikai. Pa
skutiniai masmitingai - buvo 
labai triukšmingi. Visos 
partijos buvo surengę de
monstracijas Berline ir- ki
tuose didesniuose miestuose. 
Didžiausios piovynės ėjo 
tarp raudonųjų — komunis
tų, kraštutinių socialistų ir 
vidutiniųjų, socialistų. Ko
munistai iš visų jėgų šaukė 
nebalsuoti už paprastus so
či j alistus, o tik už komunis
tus, kurie girdi seime sto
vės už paskelbimą proleta
riato diktatūrą. .Junkeriai 
ir kiti kaizeriniai ir-gi ne
snaudė.

Rusijos vyriausybė įvedė 
spalvuotus poperinius pini
gus, kurie geri tik vienam 
mėnesiui. Tuomi bolševikų 
vyriausybė norinti- paaks- 
tinti žmones daugiau vesti 
savo reikalus su valdžios į- 
staigomis ir kad neleisti 
krovimosi kapitalo privati
nėse rankose.

VYashington. — Švietimo 
komisijonierius Claxton 
skelbia, jog pereitais me
tais nuo 300.000 iki 400.000 
vaikų, kuriems reikėjo eiti 
mokyklon, nėjo. Apie 70 
nuoš. Suv. Valstijų piliečių 
apleido mokyklą nuo 14 me
tų amžiaus. 40 nuoš. nebai
gė pradinės mokyklos.

f

Londonan atvyko Vokie- 
tijos maisto ministeris 
Merz. Tarėsi su Anglijos" 
vyriausybe apie maisto pa
dėtį Europoj apskritai, o 
Vokietijoj ypatingai.

Bevieliu telegrafu iš-Mas
kvos pranešama, kad Angli
jos darbininkų delegacija 
atvyko Samaron. Mahome
tonų kalbėtojai išreiškė, kad 
jie nepadės ginklo iki prie
šininkai vakaruose nebus 
sutremti ir iki rytuose ma
hometonų žemės nebus pa- 
liuosuotos nuo Anglijos ka
pitalo.

• Norvegijos parlamentas 
102 balsais prieš 6 pareika
lavo, kad vyriausybė pra
dėtų santikius su Rusija.

MAŽINA PRODUK* 
CIJĄ.

Proriidence, R. I. — Kom
panijos- pradėjo > mažinti 
produkcija. Kaikuriose dir
bamą tik tris dienas savaitė- 

j Defroit~

dešimt metų priaugo 854.- 
268 arba 17.9 nuoš. Bos
tone gyventojų besą 747.923, 
per dešimt metų pakilo ant 
77.338 arba 11.5 nuoš.

New York yra didžiausias,' 
pagaulėje miestas. Antras 
po New Yorko eina Loųdon, 
kuriame 1917 m. cenzas ra
do 4.025.901, o 1911 m. bu
vo 4.521.685. ' -

•T riky o. — Japonijos 'ka
riuomenė užėmė Siberijoj 

iNikolaevską. Miestas besąs 
i griuvėsiuose. - Japonų ne- 
l laisvių nebesą. Spėjama, 
i kad jie nužudyti. Nechiohi 
i sako, kad esą ženklų, rodan
čių, kad buvę didelės sker- 
: dynės.

Respublikonii konvencijon, 
laikomon Chieagoj, suvažia
vo 982 delegatų. Yra dele
gatų ne vien iš valstijų, bet 
ir iš pozesijų (possession) 
Porto Rico, Filipinų ir Ha
vajų salų ir Ąlaskos. Posė
džiauja Coliseume. Svečių 
ant galeri jų prisigrūdžia ar
ti 20.000. Konvencija yra 
viena iš svarbiausių parti
jos istorijoj. Kandidatų į 
prezidentus labai daug. Gi 
nėra taip iškilusio, kaip 
Roosevelt kad buvo ir todėl 
tarp kandidatų ' lenktynės 
didelės. Kandidatas turi 
gauti nemažiau, kaip 492 
balsų. Gal būt iškištas visai 
netikėtas kandidatas. Tokis 
kandidatas vadinasi “dark 
hor.seKelių tokių “dark 
horse’ų” galvos jau kvšoja 
konvencijoj. Tarp “dark 
horse’ų” yra Massachusetts 
valstijos gubernatorius Coo- 
lidge, Hoover, Wood, Low- 
den, Johnson yra labiausia 
ikšiol iškilusieji kandidatai, 
bet nei vienas neturi užtik
rinimo. Šią savaitę jau bus 
žinoma, kam teks garbė bū
ti kandidatu į Suv. Valsti
jų prezidentus nuo respub
likonų partijos.

" X

EKSPLIOZIJA.
____

riAkron, O. — Mason Tire 
& Rubber Co. dirbtuvėje 
sprogo katilas talpinęs 15.- 
000 tonų benzolio. Viėnas 
žmogus užmuštas, daug su
žeista.

Zuerich, Šveicarija. — 
Visi hotelių virėjai ir virė
jos sustreikavo. Sustreika
vo ir privatiški virėjai. Is
panijos karalaitis, kurs čia 
yra valstybės reikalais turė
jo pat^ virtis valgyti. Vie
nas Rusijos kunigaikštis tu
rėjo nusižeminti ir eiti pats 
į krautuvę pasipirkti val- 
giU-

' 'PADAVĖ REZIGNA
CIJĄ.

Gen. Pershing, buyusis 
vyriausias vadas Amerikos 
armijų Francijoj, 
rezignaciją karės 
riui Baker.

Suv. Valstijų Augščiau- 
sysis Teismas birželio 7 d. 
išdavė savo verdiktą prohi
bicijos klausime. Teismas 
pripažino, jog prohibicijos 
įstatymas nėra priešingas 
konstitucijai.

Girto biznio atstovai kaip 
įmanydami stengėsi pa
smaugti prohibicijos įstaty
mą. Veikė prieš jį atskiro
se valstijose, veikė ir Wash- 
ingtone. New Yorko, New 
Jersey ir Wisconsino vals
tijose buvo vietinių valdžių 
leista daryti ir pardavinėti 
svaigalus. Legališkumo pro
hibicijos 
maš buvo 
ščiausiam 
Teismui^ 
verdiktą tasai Teismas išne
šė ir dabar kongreso prohi
bicijos įstatymas visose 
valstijose turi būt pildomas. 
Jokis gėralas neprivalo tu-

1

Keene, N. H. — Apie 100 
audėjų, kurie streikavo nuo 
gegužio 15 d. sugrįžo darban 
birželio 7 d. To miesto gra
nito tašyto j ai streikavusieji 
nuo bal. 1 d. ir-gi sugrįžo 
darban.

PANEDĖLYJE, 5 DIENį UEPOS-JULY, f 320 
ATHOL FAIRGROUND,

GERBIAMIEJI:—
Lietuvos Vyčių 10-tai kuopai, Athol, Mass. 

minėtas apskritis pavedė šį darbą atlikti, kuri 
ir rūpinasi, kad kuogeriausiai būtų išrengta. 
Šiame išvažiavime jau neskaitant valgių, gėri
mų, kurių bus perpilnai, bus Unksmių dainų, 
žaislų, solo, lenktynių, virvės traukimas ir- daug 
kiįko. ' ’

75-tas nuošimtis pelno skiriama Lietuvos 
Raudonamjam Kryžiui. \

~Tai-gi, visus kviečiame atsilankyti į būsian
tį išvažiavimą, o tuomi paremsite Lietuvos Rau
donąjį Kryžių.

WĄTERBURY, CONN.
Baudžia už pikietavimą.

Birželio 3 d. apskričio pri- 
saikintųjįj teismas nuteisė 6 
mėnesiams kalėjimo darbinin
ką F. Santarą už pikietavimą.

Tai paprastas dabar Water- 
buryje darbininkams atsitiki
mas, nes tokių- atsitikimų: 
areštų ir nubaudimų atsitinka 
kasdien po keletą. Jeigu tik 
kurį policija areštavo, tai tei
sėjai ir baudžia be jokių kalty
bės prirodymų,. o labai tankiai 
ir jokio liudijimo prieš taria
mąjį prasikaltėlį.

Ypatingai žiaurumais link 
streikierių pasižymi kompani- 
jįj pasamdyti valkatos, kurie 
važinėdami kompanijų auto
mobiliuose užpuldinėja ir mu
ša ramius darbininkus.

X •

Streikieriąi energingai 
dirba.

N. E. W. Ass. lietuvių sky
rius Naugatuck, Conn. paren
gė pikniką dėl šelpimo badau
jančių šeimynų—uždirbo 310,- 
90. Paskiau parengė kitą pik
niką Waterbury’je ir vėl už
dirbo suvirs porą šimtų dole
rių. N. E. W. Ass. moterų sky
rius parengė tuomi pat laiku 
bilų — uždirbo apie 200 dole
rių.

Į parengimus lankosi labai 
skaitlingai ne tik lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai.«■

Parengimuose, būna prakal
bos ir draugiški žaidimai, kaip 
visur kitur,' taip ir parengi
muose pas darbininkus matosi 
geras ūpas, draugiškumas lai
mėti pradėt# kovą, nepaisant 
kiek tatai kaštuos. ""

Kam ir kokia duodama 
pašalpa?

Streikuojantiems darbinin
kams duodama pašalpa sekan
čiai: 5 doleriai ant vyro ir mo- 
teres ir vienas doleris ant kiek
vieno vaiko į savaitę.-Pašalpa 
duodama našlėms ir šeimy
noms su vaikais, silpniems ir 
luošiems, kurie delei sunkių 
gyvenimo aplinkybių negali 
apsieiti streiko laiku be pašal
pos.

Po‘ trijų savaičių streiko, at7 
sirado apie 15-ka šeimynų rei
kalaujančių pašalpos, gi dabar 
skaičius tokių šeimynų eina 
kas kart vis daugiau.

Prie dabartinio brangumo, 
jeigu jpora su trimis vaiku
čiais gauna 8 dolerius į savai
tę pašalpos, tai tik nuo bado 
galima apsiginti.

Nevedusiems ir sveikoms po
roms pašalpos visai neduoda
ma.
-*• Pinigai į pašalpos fondą 
plaukia, bet labai palengva.

JVaterbury, Ct. birželio 
7. — Šiandie .masmitinge 
New Engiantį Workers’ 
Association nubalsavo tęsti 
streiką Dabar streikas inė- 
jo septinton savaitėn.

IŠ SUVAŽIAVIMO.
Amerikos Darbo Federa

cijos 40-tasis suvažiavimas 
prasidėjo pereitą panedėlį 
Montrealvje Kanadoj. De
legatus sveikino Montrealio 
majoras ir Kanados premje
ras. Federacijos preziden
tas Samuel Gompers apreiš
kė, jog Amerikos Darbo Fe
deracija nėra nei iš tolo su
sirišus nei su jokiais Euro
pos ‘Internacionalais”. Pri
pažino, kad Suv. Valstijų 
"geležinkelių įstatymas neti
kęs, kad Kansas valstijos • 
streikų uždraudimas yra 
darbininkams pragaištingas, 
kad gyvenimo pabrangimas 
yra tai profiteeriavimo vai
sius; pasmerkta United 
Steel korporacija už nesita- 
rimą su organizuotais dar
bininkais, Bostono valdžia 
pasmerkta už pasielgimą su 
policistų.streiku.

S. Gompers išvažiavo į 
Chicago, kur jis perstatys 
darbininkų reikalavimus 
respublikonų partijos kon
vencijai. „

Holandijos paskelbta ge- 
neralis 24 valandų protesto 
streikas sumanytam įsta
tymui prieš revoliuciją. 
Geležinkelių, hospitalių 
darbininkai ir pečkūriai ne
privalo streikuoti.
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•u July 12, 1918.”
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“DARBININKAS” 
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The Lithuanian. tri-weekly paper. 
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sad Saturday by St. Joaepb’t Litkuan- 
iM R.-C. Atsociation of Labor.

viršminėtų organizacijų

ta" a 
priklauso

“Darbininko” num. 63

raščiuose maršrutas buvo pa-f 
skelbtas. Gavę tokį užtikrinimą, 
visi išdūmo ėjo į prakalbas nuo 7 
vaL vak. Žmonių prisirinko veik

proiptarĮ

Eina Iš So. Boston’o utarnlnkals, ŠS- 
♦•rgala Ir subatomis. Leidžia Am. lAer 
Stori® Jtymo-KotoU*® &t. Juozapo Dar- 
Maište Sąjunga.

AR ATSIMENAT.

Ar atsimenat, jog Lietu
vos Laisvės Paskolos kam
panija baigiasi su šiuo mė
nesiu. Liko apie tris savai
tes laiko. Amerikos pilie
čiai per tris savaites susko- 
Iindavo valdžiai penkis mi
lijardus su kaupu. Tose pa
skolose dalyvavo ir lietu
viai. Dabar Lietuvos vy
riausybė yra atsišaukus pa
skolinti jai $5.000.000. Jau 
šeštas mėnuo (nuo Naujų 
Metų) eina kampanija už 
Lietuyos paskolą. Ir kažin 
ar iki pusės norimos sumos 
dasivarvta. O juk Lietuvių 
Prekybos Bendrovė dar 
prieš Kalėdas buvo surin
kus $17.000. Jau prieš Ka
lėdas ėjo kampanija. Pa
žvelgę į savo darbo vaisius 
dėl paskolos ir palyginę sa
ve su Amerikos piliečiais — 
kaip mes pasirodome? Pa
rodome, kad esame arba di- 

‘ tižiausiais nerangėliais arba 
nesubrendėliais, nevertais 
neprigulmybę turėti. Skai
tytojau, ar turi Lietuvos 
Boną? Jei neturi, tai nei 
valandėlės neatidėliodamas 
tuoj įsigyk. Jei jau turi, ra
gink kitus pirktis. Gelbė
kime savo vardą, remkime 
Lietuvą. Žiūrėk, skaityto
jau, ar tavo dr-jos,.kuopos, 
kliubai, kur priguli jau yra 
pirkę boną. Jei ne, tai ar
timiausiame susirinkime 
inešk, kad būtų pirktas.

ŽINOJO, KO REI- 
. KIA.

, Pereitame “Darbininko” 
numeryje buvo žinutė iš 
Kauno “Tautos” apie bū
siančias Lietuvoje-ateinan
čiais metais nepaprastų iš
kilmių—minėjimas 500 me
tų Žemaičių vyskupijos su
kakties. Tokios sukakties 
minėjimas negali praeiti bi- 
le kaip ir nepraeis. Ameri
kos lietuviai tame negali at
silikti. Yra sumanymas pa
puošti katedrų ir kitokių at
mintinių dalykų atlikti. Čia 
reikės pinigų. Tai ameri
kiečiams proga pavartoti 
savo galingą dolerį.

Miestai dažnai didžiuoja
si kokiu nors ypatingu daik
tu, dailės veikalu—varpais, 
vargonais, ir tt. Tokie daik- 
tai neretai garsūs visame 
pasaulyje ir dėl to turistai 
važiuoja. Garsus yra Pary
žiaus Eifelio bokštas. Bū
tų gerai Lietuvoje kokį nors 
dalyką intaisyti apie kurį 
garsas eitų už Lietuvos ru- 
bežių. 500 metų žemaičių 
vyskupijos sukakties minė
jimas gali būt gera proga į- 
tąisytrkokį nors nepaprastą 
ypatingą dalyką Kaune. A- 
merikos lietuviai tam reika
lui galėtų lėšų suteikti.

Vėlesniame 11 Tautos ’ ’ nu
mery j e randame kitą žinią 
apie tą . sukaktį. Rašoma 
taip:

“Geg. 2 d. pas J. M. Žemai
čių Vyskupą susirinko su vir
šum 30 sukviestų žmonių pa
svarstyti, kaip čia tinkamiau
siai paminėjus 500 metų Žemai- t"A" jį gutkaitis, J. RiLkūna’s, R

Amerikos raudonieji rūb- 
siuviai sumanė šilkiniais 
rūbais aprėdyti Debsą, šo1 
eijalistą kandidatą į Suv. 
Valstijų prezidentus. Tie 
kliaučiai, matyt, žino ko 
socijalistų vadai nori. Juk 
Trocki, kaip tik nuvyko Ru
sijon, tai tuoj caro automo
biliu j e ėmė važinėtis. Rau
donųjų vadams rūpi bran
gūs rūbai, puikus gyveni
mas. Socijalistų, vadai gi
riasi esą darbininkų reika
lų gynėjais. Kaipo tokiems 

- žinoma nepritinka bile kaip 
rėdytis ir gyventi. Savo pa
sirėdymu ir gyvenimo pui
kumu socijalistų vadai negi 
gali užsileisti carams, kaize
riams, ir kapitalistams.

Debs bus puikiau pasi
puošęs už bile kokį Ameri
kos iniUjonierių.-Ne “over- 

^allsus” jis dėvės o grynp šil
ko drabužius. Dar lieka pa
puošti Debsienę. Socijalis- 
tėš tuomi privalo pasirūpin
ti. Ji turi būti pliuškiškiau 
pasipuošus, negu išdykiau- 
■ios Amerikos milijonierės.

‘ ' A.

Gegužio 30,^1920, Šv. Kazimie
ro mokykloj svetainėje, So_. 22-nds 
& Jane Sts. .įvyko prakalbo® Tau
tos Fondo labui. Gerbiamas kai-' 
bėtojas, kunigas Mironas, nupiešė 
vaizdžiai Lietuvos ekonomįnę ir 
politinę padėtį. ' Susirinkusi pub
lika parodė didelį užganėdinimą 
savo gausiomis aukomis. Aukuo- 
tojai:

Vincas Vizgirdas — $10, kun. 
M. J. Kazėnas — $6.00. ;

Po $5.00: F. Venslovas, B. Va iš: 
noras, K. Stravinskas, P. Baraus
kas.

D. Stanelis — $3.00.
Po $2.00: J. Šaputis, V. Aleliū

nas, V. Žyžys, J. Vencas, J. Gus
taitis, A. Gluobis, V. Andrišiunas, 
V. Bla&vieiutė, I. Balčius, A. 
Krivickas, V. Kisielius, A. Pra
naitis, J. Janulis, A Radziuky- 
nas ir D. Gvalda.

Po $1.00: M. Bražinkas, J.JB. 
Tamkiavičius, J. Pockevičius, O., 
Lanauskienė, V. Stučkienė, M. 
Abraitienė, M. Stučka, J. Palec- 
kas, P. Stanaitis, U. Rutkaitė, J. 
Kriščiūnas, P. Zalba, J. Jusevi- 
čius, K. Belevičius, A. Kazėnaus- 
kas, L. Rastainis, J. Simonavi- 
čius, J. Paulauskas, A. Bubelis," 
A. Blaževičius, A.’ Pauliukevi
čius, J. Babravičius, J. Naujalis, 
A. Krivickienė, M. Stonkienė, K. 
Rieūnas, K. Brazaitis, K. Galinis, 
A. Jagminis, A. Baneika, P. Ša- 
banas, J. Gricius, P. Klimaitis, J. 
Jereminas, P. Stulga, L. Teškus, 
P. Valavičius, V. Plaušinis, J. 
Braazitis, K. Baryieius, M. Gra- 
fiutė, S. Gedzevičius, F. Majaus
kas, L. Blaževičius, P. Blažaitie- 
nė, O. Laukevičienė, V. Renčis, 
J. Genis, J. Blaževičius, P. Stan- 
kauskas, P. Pundžius, P. Kozis,

čių Vyskupijos jubilėjus. Be 
to, kas jau buvo mūsų pažy
mėta Nr. 15, dar svarstyta Že
maičių Katedros pagražinimas. 
Visi sutiko, jog visų vyskupi
jos bažnyčių motina turinti bū
ti verta ir savo krašto ir Vy
tauto laikų. Visi sutinka, jog 
reikia pristatyti frontas, kurs 
atliktų stiliui ir senovei. Vy- 
ganovskio projektas atmesta. 
Bus paskelbtas konkursas.

“Daug kalbos buvo apie iš
leidimą istorinių monografijų, 
apie dailės -albumą. Visa ko 
reikia, visa kas gali turėti 
reikšmės ir pasisekimo, tik 
reikia padaryti.

“Susirinkime dalyvavo Pre
zidentas, Tarybos Pirmininkas, 
ministeriai, dailininkai. Visi 
parodė daug nuovokos, jog rei
kia dabinti Lietuvą. Tik baž
nyčią taisant, pirmučiausia rei
kia remtis dvasiškija, paskui 
visuomene, galop tik valdžia. 
Taip apibudino tą dalyką Pre
zidentas”.

J. Ivoška, L. Ambrazaitis,
Juokšaitė,
Skripk^, L. Liutkevičius, -Ant.
Čerkiasas, ~K. Žvinis, A Užusė- 
nis, D. Papląuskas, A Višniaus- ■

^f-kas, J. Gecevirius, J. Banys, B. 3
Žala,-.J. Laučius, V. Kevelaitis, 
J. Rinkevičius, J. Matulaitis, J. 
Smalskis; A. Mačiuta, B. Sedera
vičius, J. Benušis, A Daugsevi-4sis kalbėtojas negali atvykti, tai 
Yt__ n r ____ i___ -rr m . ___ • , - ‘ \ .čius, M. Gribauskas, V. Serapi
nas, J. Smičius, J. Petukauskąs, 
J. Čemevičius, J. Čerkiasas, A 
Mėlvnis, A. Slavinskas, M. Ket
virtis, -S. Damukaitis, Juoz. Kali
nauskas, P. Štaupienė, P. Žemai
tis, P. Žalienė, M. Albertienė, J. 
Smičius, K. Zaborskis, M. Želo- 
nienė, K. Miliauskas^ A Beržins- 
kas' J. Žaliaduonis, .V. Puzinas, 
M. Sliezas, J. Rakauskas, J. Vai- 
nevavičius, E. Žitkiutė, J. Tre
čiokas, J. Gaidys, J. Dubiekas, 
J. -Viganauskas,- A Ivinskas, A 
Gudonis, V. Dervinis, P. Užusė- 
nis, K. Grigalius, M. Velička, J. 
Šukys, F. šaukevičius, J. Bene- 
ravičius, J. Jonuška, J. Kubilius, 
A. Lukoševičius, J. Spaustinaitis,
J. Mikevieius, J. Levickis, S. Ja
nušonis, A. Pečiukaitis, A. Kibic- 
kis, L. Arijauskas, J. Ignas, Pr. 
Liutkus, V. Baltrušaitis, M. An- 
driušaitis, J. Vilda, D. Mardosas,
K. Misevičius, J. Banys; P. Am
brazevičius, J. Urbšaitis, J. Jan
kevičius, M. Patanienė, V. Laba- 
šauskas, P. Zuskis, A. Puskuni
gis, J. Murauskas, A. Gribauskie- 
nė, A. Kranauskas, J. Stvaknys, 
J. Kuzas, J. Misevičius, A. Rama
nauskas, S. Benkis,‘M. Bučienė, 
M. J. Šimonis, V. Runta, J. Jonuš
ka. *

Išviso su smulkiomis $185.85.
Vincas Runta,

T. F. 22 skyr.

Beje, prie progos turiu- pašte- ' b ALBANY, N. Y. 
bėti, kad išvažiavimas buvo-ris- 
ko pilnas: Tyro oro, gardžių už
kandžių, saldžių gėrimų, malo- 

pilna svetainė ir visi buvo gerame naus patarnavimo. O jau links
mybių, tai neapskaitliuojamai ir 
neišmieruojamal Vieni žaidė į- 
vairius žaislas, kiti šoko išsijuo
sę gerai muzikai grojant, o ant 
galo skaitlingas, gerai išmokintas 
gerb. A. Aleksio choras, užtraukė 
keletą skambančių dainų, kurių 
balsas toli, toli pasinėrė visatoje, 
ypatingai padarė didelį įspūdį 
daina VJau siavai sukilo”.

Publikos buvo ir-gi gana daug 
ir yra viltis, kad parapijai paliko 
pelno.

ūpe,- mat tikėjosi išgirsti-prakal
bų. Tačiaus palaukta iki 9 vaL 
vak., o kalbėtojo nėra. Tą vaka
rą oras buvo šiltokas, tai žmonės 
svetainėje'"pavargo. Išsiskirstyda
mi apgailestavo dykai praleistą 
laiką. Juk rodos jei pasižadėju-

lai jis parūpina kitą. Bostonas 
netoli, jame veikėjų daug. Rei
kėjo tik klebonui ar “Darbinin
kui” mušti telegramą, kad ten ir 
ten tada ir tada pasižadėjęs ne
gali atvykti.' Bostoniečiai ir būt 
atsiuntę kokį veikėją.

3. Vaičiūnas.

Šerkšnas; K. Stravinskienė, J. 
Laureckas, J. Bugailiškis, A. Juo- 
dodis, .K Račkauskas, K Ado
maitis, z M. Grigaliūnas, J. Alek
soms, J. Žukauskas, K.'Petkus, 
S. Alubickas, A. Aleliūnas, J. Žy- 
žys, K Vaišnoras, J. G. Milius, 
J. Kluonis,'J. Bakanas, D. Ruba
vičius, Ą. Kaminskas, A. Aliukas, 
A. Aliukas, J. Janušonis, J. Sa
vickas, A. Laukenaitis, V. Vaiku
tis, J. Volotkevičius, A. Overlin- 
gis, J. Černiauskas, P. Sargau
tas, A. Tamkiavičius, F. Marčiu- 
konis, J. Kizis, J. Gaidis, r M. 
Grigaliūnas, V. Jurčikoniutė, S. 
Alubickas, A. Rastainis, A. Jag
minas, J. Vaišius, V. Tamoliū- 
nas, V. Aliukonis, K. Aluža, V. 
Petrauskas, V. Karalevičius, J. 
Daukšas, V. Benevičius, T. Bikį- 
naitė, A. Borkaitė. A. Rastokas.

Išvisco $173.00, smulkiais $27.- 
10, labu $200.10._______________

A, M. Sutkaitis/
- Raštininkė T. Fondo 2 Skyr.

“Darb.” no. 63 (693) p. A. K. 
aprašydamas choro vakarą, atsi
buvusį 24 d. gegužės, padarė 
stambią klaidą. A. K. rašo: “P-lė 
E. Gužauskiutė nuo publikos ap
turėjo dovani} 2 gėlių bukietu”. 
Tai ne Gužauskiutė, bet p-lė Ale
na Feliskiutė iš Washingtono.

Ir ištikro, baltimoriečiai 'p-lei 
A

A. Feliskiutei yra daugiau dėkin
gi negu tos gėlės, nes jinai jau 
ne pirmu kartu savo sceniškais 
gabumais linksmina mus, nesigai
lėdama triūso, nei lėšų nuolat va
žinėdama iš Washingtono į Bal- 
timore ant repeticijų be atlygini
mo.

Garsus poetą Rudyard Kipling 
rašė sekančias eiles: “Turiu šešis 
ištikimus patarnautojus (Jie iš
mokino mane viso ką aš žinau: 
Jų vardai yra Ko ir Kodėl ir Ka
da. Ir Kaip ir Kur ir Kas”. 
Tie patįs šeši ištikimi patarnau
tojai gali ir tave išmokyti visa, 
ką reikia žinoti: Ko? Trinerio 
Amerkinio Eliksiro iš Kartaus 
Vyno. -Kodėl? Dėlto, kad jis ge
riausias vaistas visomff pilvo ne
galėms. Kada? Prieš valgį ir ei
nant gult. Kaip? Atsakančiai 
nurodymų ant bonkelės.
Aptiekose arba pas vaistų parda
vėją. Kas? Joseph Triner Com- 
pany, 1333-45 S. Ashland Ave^ 
Chicago, UI. Gvarantuoja geru
mą kaip ir kitas Trinerio. pui
kiausias prieruošąs: Trigerio An- 
gelica Bitter Tonic, kuris atgai- 
vina^energiją, sustiprina nervus, 
Trinerio Lnrimentas nuo reuma
to, neuralgijos lumbego, etc. Tri
nerio Antiputrin, labai geras ger
klei plauti, ir mazgoti ir apvaly
ti žaizdas ir tt

Lietuvos Laisvės Paskolos 
tis rengia paskutines dideles -pra
kalbas subatoj, birželio 12 d. 7:30 
vai. vakare Kenedy’s svetainėj^ 
kampas Main ir Sheldon gat. Kal
bės net keli svečiai kalbėtojai 
Dabar bus jau paskutinė proga 
tiems, kurie vis laukė ir atidėlio
jo. Dabar gerbiamieji kiekvie
nas bęi viena atlikite savo prie
dermę, pasipirkdami po L. L. Pa
skolom boną. Nepasilikite “sle- 
keriais”, kad paskui nereikėtų 
griaudintis. Perkantiems ant 
prakalbų bus išduoti ir bonai, 
tuojaus. Visados ši kolonija at
likdavo Šato užduotį net su kau- 
pu. Tikimasi, kad ir dabar ji sa
vo pareigas link tėvynės šauniai 
atliks. O Lietuvos priešams kin
kos sudrebės.

“ Prieš keletą metų Detroito lie
tuviai plačįąjai visuomenei be
veik buvo nežinomi. Nors jų čia 
buvo ir gana skaitlingas būrys, 
bet visus savo brangiuosius ide
alus buvo pašventę tamsybės die
vaičiui. Jie žinojo tiktai dirbti, 
miegoti, pavalgytų na ir gerokai 
išsitraukti rudojo alučio ir balta- 
kės-degtinės. O apie organizaty- 
vį darbą, tai labai mažai rūpino
si. arba geriau sakant nesugebė
jo. Buvo kelios pašalpinės dr-jos, 
bet jos ir prie jų priklausantieji 
nariai, rodėsi gyvavo keno nors 
priversti, nes nebuvo jokio vei
kimo, nebuvo susiklausymo. Da
bar visai dalykai yra virtę kitaip. 
Jau gyvuoja didelis skaičius ar
ba geriau sakant, visos katalikiš
kos organizacijos su gana skait
lingais būriais narių.

Pamatinės ir didžiausios kuo
pos yra L. Vyčių, net dvi kuopi — 
79 ir 102. Pastaroji yra nesenai 
susitvėrus ir mažesnį skaičių na
rių turi negu 79 kp., bet turi ga
na uolitj darbininkų ir tėvynės 
mylėtojų, kurie stengiasi ateinan
tį rudenį ir žiemą padaryti labai 
didelį žingsnį pirmyn tarpe vaka
rinės šalies jaunimo. - O ką jau 
kalbėti su didžiąja"— 79 kuopa. 
Pastaraisiais laikais ji taip susti
prėjo, kad visų susipratusių ka- 
t ai iki} akysIr mintys yra atkreip
ta į ją ir jo nariams_«uteikiama 
daug garbės ir pagyrimo. .

LDS. 72 kp. ir-gi labai smar
kiai auga. Lig šiol (žinoma ir 
dabar da yra) buvo daugybė 
Detroito lietuvių darbininkų su
klaidinti “geraširdžių” darbinin
kų “prietelių” — socialistų. Det
roito lietuviai ilgai žiūrėjo į įvai
rius socialistii rėkavimus, šūkavi
mus, siūlijimus, bet dabar jau 
aiškiai prade’da darbininkai pa
matyti kad socialistų šūkavimai, 
pliovojimai prieš tikybą ir karšti 
prisižadėjimai yra' tušti, viso! o 
visai darbininkų būvio nepage
rins. Ištikrųjų, L. D*.B. nesiun
čia rėksnių organizatorių, kurje 
perstatytų tą brangiąją darbinin
kų užtarėją daug augščiau negu 
yra, bęt ji siunčia rimtus žmo
nes. kurie perstato viską realy
bėje. Jie nesiūlo negalimų teori
jų, bet pasako kas galima prak
tikoje įvykdinti.

Tad-gi Detroito lietuviai darbi
ninkai stokime prie praktiško, 
prakilnaus darbo! Prisirašykime 
visi prie Lietuvių Darbinnkų Są
jungos! o nesvajokime kokiomis 
ten supuvusiomis, neįvykdomo
mis teorijomis.

Da viena kuopi priklausanti 
prie pamatinio akmens, t. y. A. 
L. R. K M. S. 54 kp. Nors ne- 
perdidžiausia skaitliu narių, bet 
darbuojasi gana smarkiai,
džiu sakant, veikia iš visų pajė- 
~gų įvairiems kitiems labdarin
giems darbams. Ši kuopa tai jau 
yra Detroito moterų ir merginų 
širdis, nes ne vien suteika pagal
bą ligoje ar nelaimėje, bet ir su
stiprina dvasiškai

Laikas'bėga, viskas keičiasi, vi
si neaiškumai aiškėja. Nėra abe
jonės, kad ir detroitiškės lietu
vės pamatys ir supras naudingu
mą ir svarbumą A L. R. K. M. 
S. ir tada visos prisirašys. Mo
terys ir merginos! “Kur vienybė, 
ten galybė”!
" Šv. Jurgio parapijos. įvažiavi
me gegužio 30 d. beveik visi dar
bininkai ir rengėjai to išvafiavi- 
mo -buvo

Žį’.'ma. ■ - - 
visos katalikSk®, oi 

o,'kad kun. J. Petraitis tik-į kai, aiškus dalykas, 
F. Laučys,! rai atvyks paskirtą dieną. Laik- j prie parapijos.

buvo 
aprašyta apie majoro Žadeikio at
silankymą. Pasirašo K. Aprašy
mas netikęs. Ne laisvamaniai čia 
paskolos platinimo darbą veda o 
susidėjusios katalikiškų dr-jų są
ryšis prie kuritį prisidėjo ir taip 
vadinamų tautiškų. Šiaip jau lais
vamaniškos ir raudonosios drau-z 
gijos veikia prieš mūsų darbą. 
Ale mes mokam su priešininkais 
apsidirbti. Mes juos pažįstame. 
Išprašome juos lauk iš salės, jei 
jų būna. Tai jie aplinkui salės 
trainiojasi. Ir gerai darė majo
ras Žadeikis, kad nesaliutavo ap
link salę stovinčių, nes gal būtų 
pasaliutavęs tuos, kurie mūsų Lie
tuvai išganingą darbą griauja.

O kai dėl paskolos platinimo 
komitetų, tai yra ' taip: vienas 
ant Richmondo Centralis. Jin- 
priguli 12 katalikiškų draugijų ir 
6 tautiškos. Viso 18. South’o 
pusėj yra subkomitetas iš šešių 
katalikiškų dr-jų — Šv. Kazimie
ro, šv. Mikolo, šv. Izidoriaus, šv. 
Stanislovo, šv. Cecilijos, giedorių 
ir šių kuopi} — SLRKA., Tautos 
Fondo skyriaus, Moterų Sąjungos 
— išviso 9 organizacijų.

Nesuprantama prie ko K. no
ri kibti.

Majoro Žadeikio atsilankymas 
buvo vaisingas. Bonų išparduo
ta per prakalbas daugiau, negu 
buvo ikšiol čia užsirašę.

Adolfas Indriūnas, 
Subkomiteto rast.

444 Wilder St.

THOMPSONVILLE, CONN.
Vardan teisybės.

“Sandaros” No. 17 tilpo kores
pondencija kokio tai išgamos 
sandariečio arba kitaip, sakant 
laisvamanio. Šmeižia Tenykštį, 
kur buvo “Darbininko” No. 41 
paduota teisinga žinutė. Tai mū
sų šmeižikai vardu L. L. Sargų 
apšmeižė Tenykštį už teisybę. Bet 
L. L. Sargai apie tai nieko neži
nojo. Buvo užklausta pas L. L. 
Sargų pirm. Antaną Kulcį kas- 
link apšmeižimo, tai jisai atsa
kė,. kad jie visai apie tai nieko 
nežiną. Tik sakė, kad tai yra 
laisvamanių slaptai pavartotas 
šmeižimas. Na tai da klausia Ko
respondentas prirodymų pas 
nykštį, ar buvo "“Sandaros” 
11 pašmeižta. Ar-gi nebuvo 
talpinta “Sandaros” No. 11,
7 pusi, didelėmis raidėmis, kad 
klerikalai neremia L. L. Sargų, 
bet kai Tenykštis~No. 41 “Darbi
ninko” prirodė, kad beveik visos 
yra katalikų sudėtos, tai sanda- 
riečiams tas labai nepatiko ir net 
“Sandaroj”-No. 17 pradėjo var
toti melus, kad tai Tenykštis 
šmeižia No, . 41 “Darbininko” 
L. L. Sargus. Bet Tenykštis ne
turi nieko šmeižti L. L. Sargų ir 
visai nešmeižia, na ir dar klau
sia prirodymų.

Jei nematot, kad katalikai dar
buojasi dėl Lietuvos, tai kibą apa
kę esate. Katalikai mūsų koloni- 
jėlėj visuomeniškai' veikia iš pat 
pradžios karės ir dabar darbuoja- 

• »8L

KLAIDOS ATITAISYMAS.
‘ 64-tame “Darb.” numeryje ra
šinėlyje “Per vari 
spauzdinta yra: 1 
__ t gaivino, kįiani

Tuf. kūti, tartum baisau 
gesino, kįlaneią skausmo ugnį.

Tautos Fondo 22 skyrius suren
gė prakalbas gegužės 27 d. gerb. 
kun. dek. Mironui.

Nors buvo diena pusėtinai šil
ta, bet publikos susirinko skait
lingai.

Kalbėtojas kalbėjo dviejuose 
atvejuose.

Prisiminė ir apie Tautos Fon
dą, kuris yra didelę paramą su
teikęs - Lietuvai kritiškiausiame 
jos padėjime, k. t. duodamas di
deles sumas pinigų dėl pasamdy- 
mo laivų parvežti karės reikme
nis, kuriag buvo Lietuvos valdžia

Kur ? ■ užpirkusi nuo Amerikos Franci- 
joje.

Antrame atvėjuje kalbėjo .apie 
Lietuvos santikius su kaimynais: 
lenkais, vokiečiais ir rusais, , bol
ševikais. . ' •

Prakalbos tęsėsi iki 11:30 vai. 
vakare. Publika ramiai užsilai
kydama klausėsi iki vėlumai

Buvo renkamos aukos dėl Tau
tos Fondo. Aukavo šie.

Po $10.00: Kun. A Tamoliūnas, 
A Banys ’ir Jonas Selickas. •

Emil. Šimkevičiutė — $5.00; A 
Žaliaduonis — $3.50; J. Vaičius 
ir M. Valentinas po — $3.00; K. 
Žilinskas, P. Sereika, A Grigalifi-“ 

Vilkutaitis, J. Kup- 
JičmonasirM. Kimu-i

Vargu randasi kita- tokia lietu
vių kolonija veikėjų užmiršta 
kaip štai mūsų. Kiek jau kartų 
čia mėginta surengti prakalbas 
Lietuvos naudai, bet vis nueina 
veltui nors ir pasižada kalbėto
jai atvykti, bet priėjus tam ląi- 

. kui — neatvyksta. Žmoneliai su
sirinkę į prakalbas piktinasi ir 
tankiai nukaitina rengėjus.Trūm- 
pu laiku pas mus įvyko net trys 
tokie atsitikimai, paskutinis iŠ jų 
buvo tai 2 d- birželio Lietuvos R. 
Kr. reikalais. etos L. Į
Raud. Kr. Rem. valdybai
27 d. gegulės iŠ centro rašt, 
J. TnTnofnnin kllriame UŽ-

Po $1.00: R Žitkus, P. franke- tikr 
vičius. -I Raponka,

Didelis nemalonumas. 
---------- •

Smagu matyti, kaip kitos ko
lonijos veikia Tautai ir Bažnyčiai. 
Ir mes--pagatavi kas minuta tan 
darban stoti. Ir dirbame, bet ne
tiek, kiek išgalėtume ir norėtu
me. Kliūtis — mūsų klebonas 
kun. Šatkus. Apie mažmožius ga
linta būtų tylėti, bet gegužio 15 
d. štai kas buvo. R, K Vienybės 
dr-ja turėjo pramogą ir užprašė 
šv. Jurgio dr-ją į Račkausko salę. 
Bet buvo sutarta susirinkti šv. 
Jurgio parapijinėj salėj. Jau mū
sų buvo koks desėtkas, kuomet
atpuolęs kun. Šatkus ėmė rėkti: • 
“žaras von iš svetainės”. Bet 
paalasavęs šiuo tarpu išėjo. Su
sirinko apie 40 narių.' Tuomet 
antru kartu atpuolė ir griebė vie
nam, kitam už sprandų ir mėtė 
lauk. Pasitaikė -vienas mažas 
žmogelis, kurį trenkė per duris. 
Po to kun. Šatkus leidos į zakris
tiją. O tas mažas žmogelis paki
lęs bėgo prie kunigo ir klausia už 
ką jį mušė. Kun. Šatkus griebė 
kėdę ir kėsinosi mušt. Tas žmo
gelis pasiskubino pagriebt kėdę. 
Tuomet kun. Šatkus įsitraukė 
žmogelį į zakrastiją ir mušė per 
galvą, alkūnes, sprandą. Nugren- 
dė net ausį. Pasipylė kraujas. 
Atsirado policija ir kun. Šatkus 
suareštuotas iki teismo.

Mūsų kolonijos žmonės yra ge
ri, visi grjnii katalikai, be vaidų 
daug gero darbo nuveiktume. Bet 
matote, kai^> mums veikti turint 
tokį kunigą. Jis jau 10 metų ku
nigu ir penktoje vietoje.

Sužeisto Tėvas.

Mes jaučiamės morališkai ir 
dvasiškai nuskriausti mūsų klebo
no kun. Januso, kuris mus vie
šai bažnyčioj išvadino bolševikais 
ir aršiausiais sutvėrimais ir šlam
šte “Vanage” pagarsino būk mes 
nenorėjom pasirašyt ant parapi
jos “dvtų”, būk norėjom para- 
pijalnus lotus pasisavinti. Tas 
netiesa, mes jokių lotų nenorė
jom savintis. Nesirašėm pakol 
mums neapmokėjo paskolos, ku
rią mes buvo paskolinę šv. Petro 
lietuviij parapijai ant tos žemės, 
kada buvo perkama, o antras, ka
da vienas skolintojas iš parapijos 
pareikalavo paskolos, "tada kun. 
Janusas tarėsi su komitetu neduo
ti. O trečias dalykas, tai buvo lo
tai sumainyti su bendrove. Pa
kol bendrovė neišdavė parapijai 
“dytų”, tol mes nesirašėm, ap
saugodami parapijos nuosavybę 
ir pildydami parapijos visuotiną 
nutarimą. Tai mat už ką mus ap
šmeižė vadindamas, bolševikais.

Kožnas lietuvis katalikas Ak- 
rono gali paliudyti už mus ir kaip 
mes daug triūso ir vargo padėjo
me tveriant parapiją.

FHn.ADkr.raiA fa
S. L. R. K A. kuopos 20-tos 

Draugijėlė pašalpinė (29 nariai) 
susirinkime 6-VI-1920 nusprendė 
psaukot 25 dol. dėl naujos baž
nyčios šv. Jurgio parapijos. Prie 
to -gi gerb. p. Dauknis vardan 
draugijėlės prižadėjo vėliau dar 
paaukoti kitus 25 dol Bravo! Na,

pr, AP'.Vis
• sT1U i

LDS. 64 kuopos nariai:

Martinas Tulaba, *
539 Miami St., 
Akron, Ohio.

Karolis Tamauskis,
951 Nathan St., 
Akron, Ohio.

Birželio 5 d? 1920 m.

HARTFORD, CONN.
- Vilkas "avies kailyj.

Nuo kiek laiko čia lenkai tu
rėjo neva neprigulmingą parapi
ją. Bet kad jų tas kunigužis taip 
nusibankrutino, buvo kiek sykių 
areštuotas. Paskui ir jų kirkužė 
buvo veik subankrutijus. Paga
lios ėmė vilioti lietuvius. Pabai
goje gegužio išmėtė plakatus po 
kuriais pasirašęs kun. J. Jasins- 
kas, kviesdamas lietuvius į tą 
kirkužę. Vargšas matyt kad ne 
tik lietuvių gramatikos nemoka, 
bet ir Dievą mažąja raide rašo. 
Bet gal nei nežino kaip reikia ra
šyti. Vietos lietuviai būkite at
sargūs ir neatsargesnius parser* 
gėkite.

! Kaikurie hoteliai įsitaisė 
staliukus ant tekinukų. Jų 
apačioj yra įtaisytas degan
tis ragelis, kurs šildo ant 
^staliuko valgi ' . Tokie sta- 
č; :'-;?.. 'iidomjU' -■ j.ghiis j 
. į ridenami į svečiu privati- J

V. Įnius kambarius. M



LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
SULIG PIGIAUSIO DIENOS. KURSO

Home Office
WILMINGTON, DĖL.1712 WASHINGTON ST.

ANT GREITO PARDAVIMO
8) Ant Park Street, Dorchester, Mass. dėl 2 

šeimyną 13 kambarių medinis namas su vi
sais įtaisymais, randų atneša $65 į menesį, 
kaina $7,500. Įnešti $2,000. J

FASPORTAL LIETUVON VELTUI!

9) Ant Scbool Street Avė., Štoughton, Mass. 
dėl 2 šeimynų 12 kambarių1 medinis namas 
su visais įtaisymais ir dvi maudynės, kaina 
$3,000. -

7> Ant Hyde Park Avė., Hyde Park, Mass. dėl 
3 šeimynų 14 kambarių medinis namas su

V*. visais įtaisymais. Randų atneša $52. į me
nesį, kaina $5,000. Įnešti $1,000.

mą.
■ 13 kuopos įgaliota valdyba, 

Pirm. O. A. Jankienė, 
Rast. T. Blažienė.

Farma Hollston, Mass. 70 akrų žemės, 25 y- 
ra išdirbtos, o' kita pievos, 1 mašina šie
nui piauti, 1 plūgas, 1 vežimas, 100 obelių 
Įr 10 kambarių medinis namas, 1 mylia 
(mile) į miestų, kaina $4,400. Įnešti $2,- 
000.

Farma, Bedfor3, Mass. 36 akrai žemes su 2 
mediniais namais. Vienas namas visai nau
jas, didele banė, 1 karve ir visokių farmos 
įrankių, 5 minutos iki miestui, kaina $7,- 
600. J

13 d. birželio 5 vai. po pietų 
bus LDS. 30 kp. susirinkimas pa
prastoje vietoje. Nariai yra kvie
čiami atsilankyti, ypač tie, kurie 
esatet užvilkinę savo mokestis. 
Kaip sustos neužsimokėjusiems 
ėjęs “Darbininkas”, tai ir neži
nosite, kas darosi Lietuvoje nei 
kitur, tai-gi užsimokėkite. Atei
kite visi.

LDS. 12 kuopos pusmetinis su- 
•sirinkimas įvyks birželio 14 d. 
7:30 vai. vak. Karalienės Aniolų 
parapijos salėje. Malonėkite su
sirinkti visi nariai ir narės, nes 
praeitą mėnesį neįvyko susirinki
mas iš tūlų priežasčių. Dabar į 
minėtą dieną stengkimės sueiti 
daugiausia. Žinokime, kad jau 
liko nedaug laiko iki LDS, Sei
mo, turime gerai prisirengti, kad 
mūsų LDS. turėtų šiokią tokią 
naudą iš LDS. būsiančio seimo. 
Bus išduotas raportas iš LDS. ap
skričio suvažiavimo. Toliau LDS. 
12 kuopos valdyba prašo gerbia
mus narius ir nares neužsimokė
jusių mėnesines mokestis ateiki
te užimokėti.

Turime knygučių prisiųstų iš 
■centro.' Knygutės labai gražios. 
Pilnai užsimokėję nariai knygu
tes gaus veltui. Nepamirškim at
sivesti nors po vieną naują drau
gą priraštyi prie mūsų brangios 
LDS.

PARSIDUODA BIZNIS
čeverykų, vyriškų drabužių, ir nami
nių." rakandų (fnrnlture) krautuvė 
Biznis išdirbtas per ravirš 10 metų, 
lietuvių apgyvento) vietoj. Turi tra
ti parduotas nevėllaus kaip ĮM 15 d. 
Birželio (Jane). Prekė Ir Išlygos la- 

I bet pigios. Savininkas išvažiuoja J 
kitų tųknrtų, - . • \

A. B—tė, kp. rast.

P. S. Birželio 14 d. 8 vai. va
kare pp. Čižauskai rengia puikų 
vakarą uždarymui šio sezono, ne
praleiskite progos, neš iš jo vaka
ro daug smagumo galėsite išsineš
ti.
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BONAI, BONAI.

Valdyba.

Kalbės Maj. Žadeikis.

Rengėjai

VAKARIENE. gausite

21013 J į

Rockefellerio fondo glo
bėjai paskyrė $20.251.900 
įvairioms Amerikos medici
nos mokykloms.

MOKYK 
' LOMS. '

Paieškau brolio Juozo Černiaus 
gyvenančio Lietuvoje Kauno rėd., 
Panevėžio apskričio, Rozalino 
valsčiaus, Smilgių par., Tarvydų 
kamo ar vienkiemio. Aš leidžiau 
kelius laiškus registruotus ir pa
prastus ir laikraščių iš Amerikos, 
o atsakymo jokio negavau. Neži
nau ar dar gyvas ir kur gyvena. 
Tai-gi prašau jo paties arba kas 
kitas pranešti man šiuo adresu:

Stanislovas Černius,
Bos 63, Walingford, Conn.

Gydo visokias ligas Piskiria akiniu* 
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

PLAUKAI!
Kas turite nulipusius plaukus, 

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

The Western Chemical Co.
Box 9 WilkesBarre, Pa.

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

. EILĖMIS IR KONVER-
TŲ.

Eilės pritaikintos sulyg šių 
dienų. Tinka visiems : tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuziną, pepie- 

rų ir 1 tuziną konvertų 
už...............30e.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ. 
DtnMfon rataAa plaaka dinki-

REIKALINGA
iš So. Bo’stono jauna mergina mo
kintis dirbti dideliame ofise. Mer
gaitė mokanti vartoti typewriterį 
butų naudingesnė. Toliaus gyve
nančios nereikalinga atsišaukti. 
Adresas: So. Boston P. O.
12. Rašykite atsakyme kiek se
numo, kur mokinotės, kur gyve
note ir_ųž kie kpigiausiai pradė
tumėte dirbti.

Geroje lietuvių apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Norintieji gauti pla
tesnių inormaeijų, kreipkitės ypatiš- 
kai arba laišku šiuo adresu:

Petras Lozoraitis,
464 Millbury st., Worcester, Mass 

GYVENIMO VIETA:
13 So. WaFd st., Worcester, Mass.

UŽ SIS AKYKITE.
Kadangi daug važiuoja į Lietuvą 

ir sunku yra gauti vietų ant laivų, 
tai mes išanksto užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar 
vietų ant šių laivų: 
LIEPOS 3 d. “Adriatic” dėl 
LIEPOS 17 d. “Lapland” dėl 
RUGPJ. 14 d. “Mongolia” dėl 10 vyrų 
RUGPJ. 14 d. “Jmperator” dėl 10 vyrų 
RŪGS. 1 d. “Royal George” dėl 5 vyr.

Tie vis plaukia į Hamburgą. Norin
tieji važiuoti per Franciją guli gauti 
vietos bile kada.

Siųsdami užsakymus prisiųskite ant 
rankos $20.00. x

Lietuvių Prekybos
7 Bendrovė,

414* Broadvvay, So. Boston 27, Mass.




