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SUSTREIKAVO

Paskola eina vis geryn.

AČIŪ, AČIŪ.

Didžiųjų
Ceverykų Krautuve

SUGRĮŽO.

Pautucket, R. I. — Apie 
700 mašinistų sustreikavo 
dėlto, kad jiems nebuvo pa
kelta. algos ant 15 nuos.

UŽMUŠTŲ IR SUŽEIS
TŲ RIAUŠĖSE. <

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizacijų 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungų.

savo, Ministeriu Ka-

DEMOKRATŲ KON
VENCIJA.

GARSIOS ŠOKĖJOS 
BRANGMENOS IŠ

PARDUOTA.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Washingtone, D. C. negrų 
yrą daugiau, negu bile ko
kiame kitame Amerikos 
mieste.

Varšavoj išlipyta val
džios pranešimai, skelbianti 
mobilizaciją vyrų nuo 25 iki 
30 metų amžiaus.

Kopenhagen, birželio 29. 
— Iš privatinių žinių, atė
jusių iš Kauno susekta, kad 
Aleksandra Gučkov, buvęs 
Rusijos karo ir laivyno mi- 
nisteris 1917 m. ir kartu vei- 
kęs su gen. Judeniču perei
tų rudenį ofensyve prieš 
Petrogradą, sukoncentravo 
didelę armiją Karaliaučiaus 
apielinkese. Dabar turįs 6.- 
000 gerai išlavintų kareivių. 
Jo pagelbiuinkai nori ingy
ti alijantų paramos. Jis 
rengiasi per Lietuvą ir Lat
viją užpulti Rusiją iv ka
riauti prieš bolševikus. To
dėl Lietuvoj ir Latvijoj di
delis sujudimas.

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA.

toliaus derybos tęsti. Bol
ševikai sutikę Lietuvos sie
nas pripažinti maždaug 
taip, kaip lietuviai norėjo: 
nuo Drujos per Naročo, Me
delių ežerus iki Nemunui, 
pietuose Nemuno upe bus 
rubežius. Gardino miestas 
ir Gardino tvirtovės rajonas 
už Nemuno pasilieka Lietu
vai. Toliaus rubežius eis 
pro Suvalkus ant Vištyčio. 
Derybos dėl kitų reikalų te
bevaromos toliaus.

(Kaimo “Vienybė”)

DIDINA KARIUO 
MENĘ.

SUGAVO.
Chicago.—Daniel Wright, 

47 metų amžiaus pateko į 
policijos rankas. Jis kalti
namas, kad prieš 20 metų 
nužudė savo sužieduotinę. 
Per visą laiką. įstengė slap
stytis.

San Francisco prasidėjo 
demokratų partijos konven
cija. Toje konvencijoje bus 
nuskirtas kandidatas nuo 
tos partijos į prezidentus. 
Konvencija pasiuntė karš
tą pasveikinimą prez. Wil- 
sonui.

Paryžius. —- Garsioji šo
kėja Gaby Deslys prieš mir
tį pavedė savo brangmenas 
išpardavimui. O taip su
rinktus pinigus suvartoti 
Marselio miesto biedniems. 
Gauta už brangmenas 2.* 
303.900 frankų.

Hamburge buvo įvykę 
maisto riaušės. Užmušta 
du žmogų ir sužeista apie 
80. Daug krautuvių išplėšta.

čiui viliamės, jog viena ar 
kita stotis su nauja energi
ja griebsis darbą ir savo pa
darys.

Svarbu, jog visų apskri
čių komitetai pasirūpintų 
paskolos pravedimu ir kuo
met jau bus matoma jog 
darbas eina prie galo, patar
tume visame apskrityje su
rengti kokios vienos savai
tės ar kelių dienų vajų ir ten 
galėtų nuvykti su prakalbo
mis nuo Misijos kalbėtojai, 
kurie ir pasiliktų, iki visa 
kvota nebus galutinai ąu- 
rinkta. Kur yra surinkta 
iki dviejų trečdalių ar kiek 
daugiau, ten nesunku su
rinkti jau ir paskutinė da
lis.

Kas yra sumokėjęs pini
gus už boną iki Liepos 1 
dienos, tie visi gauna boną 
ną be jokio primokė j imo, 
nes nuo 1 dienos Liepos pra
deda nuošimčiai augti. Jei
gu gi kursai pirktų boną jau 
po pirmos dienos Liepos, tai 
teisybės delei kiekvienam 
turėti! būti atitrauktas da
lis nuošimčio, nes Lietuvos 
Valstybė moka procentus 
nuo Liepos 1-os dienos. Pa
vyzdžiui vieną sykį į metus, 
už boną už 100 dolerių į 12 
mėnesių moka 5 dol. nuo
šimčių arba į vieną mėnesį 
po 42 centu, todėl nusipir
kęs boną. vienu mėnesiu 
paskiau po 1 liepos jau tu
rėtų prie šimtinio bono pri
mokėti 42 centų. Pirkęs po 
2 mėnesių, turės primokėti 
84 centus. Tečiau per visą 
Liepos mėnesį šių primokė- 
jimų nebus imama ir visi, 
kurie paims boną kad ir po 
pirmos Liepos dienos iki 
Rugpiūčio 1 dienos skaity
sis, kaip pirkę iki Liepos 
pirmos dienos: jokių primo- 
kėjimų nuo jų nebus reika- 
laūama. Kas gi dabar ne- 
nusipirks ir atidės nupirki
mą bono tolimesniam lai
kui, tai paskui pirkdamas 
boną turės primokėti ir dalį 
nuošimčio, kaip aukščiau 
parodyta.

Todėl pirkite visi dabar. 
Galėdami atlikti šiandien, 
neatidėliokite darbo rytojui. 
Juk visvien, — darbas turi 
būt atliktas, visa paskelbta 
paskola turi būt nupirkta.

Lietuvos Misija.

NEPRIĖMĖ DOVANOS.
Turino, Italijoj, grafas 

Bajnotti siūlė miestui Pro- 
vidence, R. I. $10.000, kurių 
nuošimčiai kasmet eitų to 
miesto tai merginai, kuri su
lauks 20 metų amžiaus, bus 
duktė darbininkiško luomo 
žmonių ir kuri geriausia 
pasižymės gerais pasielgi
mais ir dorybėmis. Miesto 
Taryba atmetė tokį pasiūli- 
jimą.

Lietuvos Misija buvo nu- 
skyrusi liepos 1 dieną š. m. 
užbaigti paskolos darbą. 
Mat nuo. to laiko Lietuvos 
Respublika jau moką nuo
šimčius už kiekvieną boną ir 
todėl visi paskolinti už bo
nus pinigai turėjo būti su
mokėti iki liepos 1 dienos. 
Tečiau paskolos darbas tik 
paskutiniu laiku įsivvstė į 
platų visų Amerikos lietu
vių darbą. Kaikurios sto
tys tik paskutiniu laiku su
judo, sukruto prie darbo ir 
yra tvirtai pasiryžusios sa
vo kvotą išpirkti. Kitos y- 
ra išpirkusios daugiau kaip 
dvi trečdali savo kvotos ir 
prašo dar pailginti paskolos 
užbaigimą, idant jos galėtų 
visą sumą išpirkti. Yra sto
čių kurios delei įvairių prie
žasčių tik nesenai susitvėrė 
ir jos stengėsi prisivyti ki
tas stotis ir parduoti bonų 
nemažiau kaip kitur, kur 
jau seniai darbas buvo pra
dėtas. Pagaliau yra stočių, 
kur įnėję į stoties viršinin
kus žmonės nepasirodė iki- 
šiol savo veiklumu ir sako
ma, jog būtų geriau, kad to
kių stočių valdyba būtų at
naujinta ar papildyta nau
jais žmonėmis, nes tuomet 
darbas eitų sparčiau. Dejei 
visų šių priežasčių paskolos 
darbas ūmu laiku sustabdy
ti negalima ir priseina jį 
pratęsti ilgesniam laikui, i- 
dant per tą laiką visos sto
tys galėtų dar drūčiau pasi
darbuoti ir savo kvotą iš
pirkti. Daug kas pasako, 
jog lietuviai jau sykį užma
nę vieną darbą, turi tą dar
bą iki galo padaryti, o tat 
reiškia, jog Amerikos lie
tuviai privalo visus penkius 
milijonus paskolos, sukelti. 
Lietuvos Misija pilnai -tiki, 
jog Amerikiečiai neapsileis.

Šiuo laiku kaip kur sun
ku padaryti prakalbos; de
lei šilumos ir karščio sunku 
sukviesti žmones į kokią 
nors salę prakalboms. Daug 
kas važiuoją į girias, į sod
nus pasilinksminimui, bet ir 
prie tokių pasilinksminimų 
nereikėtų užmiršti apie bo
nus. Praėjus vasaros karš-

Jums nėra reikalo eiti į Bostoną ieškoti pigių ceverykų, kuomet Jūs galite 
gauti ant vietos. • * ■ •

TŪKSTANČIAI MOTERIŠKŲ ŽEMŲ ČEVERYKŲ

Iš Maskvos sugrįžo 13 
Lietuvių delegacijos narių, 
tarp jų Naruševičius, Bi
zauskas, Rozenbaumas; 17

Mes žemiau pasirašę tariame 
padėkos žodį Liet. Prekybos B-vei 
ir jos vedėjam bei darbininkam 
kurie veda viršminėtą Bvę teisin
gai ir pasekmingai, už jų šaunų 
ir greitą patarnavimą persiunti
me pinigų ir kitokių reikmenų į 
Lietuvą. Mes pasiuntėm po 1.000 
auksinų gavo giminėm. į Rokiškio 
apskritį, Pandėlio parapiją. Ir 
jie gavo minėtą sumą į mėnesį lai
ko, be jokių trukdymų ir klapa- 
to. Jie mums atrašė laiškus ir 
sako, kad pinigai jiems buvo pri
statyti tiesiog į vietinę paštą ir 
išmokėti pilnai. Tai-gi mes pata
riame ir kitiems lietuviams siųs
ti pinigus per šitą B-vę, nes ši 
B-vė niekuomet jūsų neapvils ir 
išpildys teisingai ir pasekmingai 
jūsų užsakymus.

Su paagrba,

Pranas Janiūnas, 
Ignas Sakelis.

167 Washingtpn St., 
Cambridge, Mass.

OLIM’S FURNITURE STORE
388 Broadway, So. Boston, Mass.



X darbininkas

WATERBŪRY, CONN. EASTON, PA
H South Boeton’o utarnlnkaig, 
Ub ir subatomis. Leidžia Am. 
ę Rymo Kataukų St. Juozapo 
tę Sąjunga.

PAGELBA VATERBURIO 
\ STEEIKIEBIAMS.

L D. S. REIKALAI.
LAWRENCE, MASS.

Į Ivairos žinios

DARBININKAS
(The Workeb)

Tm Ltthuanian tbi-weekxt Papzb.
FMfcfiiiTud every Tuesday, Thursday, 

tad Saturday by St. Johkph’s Lith- 
uakiav R.-C. Association of Labos.

>. ..34.00

3.63

10.00

.5.00

'VMarvd as seeond-class matter Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Kasa, ander the Act of March 3,1879”
“Aeeeptenee for mailling at special rate 
ut postage provided for in Seętion 1103, 
Aet ef Oct 8, 1917, authorized on July 
32, 1918”.

f

Kvieslys į išvažiavimą.
--------  r

Ar girdėjot, kad S. L. R. K. A.’ 
Connecticut valstijos kuopų aps
kričio metinis išvažiavimas įvyks 
4 d. liepos, nedėlioj 11:30 p. m. 
Union City, Conn. Linden Park 
ant upelio kranto?

Tai-gi šiuomi kviečiame L. D. 
S. kuopų visus narius ir L. Vy
čius pas mus ant pasilinksmini
mo. Mes stengsimės visus svečius 
užganėdint.

Širdingai kviečiam SLRKA. 
Connecticut Apskričio

IngaliotiniaL

kp. pusmetinis susi
rinkimas įvyks 4 d. liepos šv. Mi- 
kolo parapijos svetainėj, tuojaus 
po sumai Kviečiame visus na
rius-ir nares atsilankyti. Bus iš
duotos finansinės atskaitos perei
tų 6 mėnesių. Be to turim daug 
svarbių dalykų aptarti. Neužil
go įvyks LDS. šeimas. Reikia pa
daryti įnešimų.

K. S. B., 4 kp. pirm.

LDS. 70 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 11 d. lieį- 
pos 5 vai. po pietų bažnytinėje 
salėje 94 Bradford St. Šiame su
sirinkime turėsime daug svarbių 
reikalų aptarti

1820/metais Nevr Yorke buvo 
i52.05Agyventojų. Dabar jis tu- 
ir arti 000.000 gyventojų.

13.17

MONTELĮ.O, MASS.

Valdyba.

PHTLADRT.PHTA, PA

Manhattan sala, ant kurios gu
li didžioji New Yorko dalis, nuo 
indijonų buvo pirkta už $24 ir 
degtinės butelį.

New Yorko vandens įvados ste
buklingos—galėtų aprūpinti van
deniu viso pasaulio žmones. Netv 
Yorko rezervuaruose yra 170.- 
000.000.000 galionų vandens. Jo 
užtektų viso pasaulio žmonėms 
per 10 metų.

LAIKYSIS NEPAKTI
NIO NUSISTATYMO?

WORCESTER, MASS.

LDS. 2 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus utaminke, 6 d. 
iepos parapijinėje salėje 20 Web- 
ster Street. Visi nariai malonėsi
te

LDS. 78 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję 4. d. liepos 
po sumai salėje prie bažnyčios. 
Kviečiame visus narius ateiti. 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

New Yorke yra 92 namų esan
čių virš 250 pėdų augščio. Wool- 
wortho namas yra 792 pėdų aug
ščio. Tai augščiausias namas pa- 
saulėje, bet Eiffelio bokštas Pa
ryžiuje viršija jį, nes tas bokštas 
yra 1.000 pėdų augščio.

Egipto faraono Ramzeso H o- 
beliskas pastatytas XVI šimtme- 
tyje prieš Kristų ir kuris vadino
si Kleopatros adata dabar stovi 
New Yorko Centrai parke. Jis 
sveria 224 tonas. Egipto vienas 
valdovas yra jį padovanojęs Suv. 
Valstijoms.

/

.15.00

Kuomet Montrealyje bu
mo laikomas Amerikos Dar- 
Bo Federacijos suvažiavi
mas, - tai kaipir kitais me
tais buvo nemažai leista 
gandu, kad Federacija at
mes nepartinį nusistatymą 
ir tvers Darbo Partiją arba 
dėsis prie tveriamosios. Te- 
Sau to ištikro nebuvo. Fe
deracija pasiliko prie savo 
sęnojo — nepartinio nusi- 
statymo. Jau per keturias- 
desimt metą. Federacijos su
važiavimai tvirtino savo ne
partinę nusistatymą ir tas 
padaryta ir* šiemet.

Šiemet Federacija savo 
galę politikoj rodo agitaci
ja prieš darbininką reika
lams priešingus atstovus. 
Tai agitacijai varyti yra su
sitverę apie 6.000 komitetą. 
Komitetai skleidžia lapelius 
ir kitokiais būdais supažin- 
fnčja minias su buvusiais 
senatoriais ir reprezentan
tais ir nurodo-ar juos iš- 
naujo rinkti ar ne.

Federacija tikisi, jog a- 
femanti rudenį rinkimuose 
iras išrinkti tokie kongres- 
manai. kurie magiau kalbės 
prieš darbininką reikalus, 
ką ikšiol jie darydavo 
norėdami įtikti kapitalis
tams, kad gauti pinigą savo 
kampanijai.

)id. Liet K. Keistučio dr-ja
Boston, Mass. ......... .$22.50 

“Rūtos” Draugija,
Waterbury, Conn. ....' . .25.00 

T. P. S. L. C. U.,
Naugatuck, Conn.

L. D. L. D. 24 kp.,
Broklyn, N. Y. ... 

A. L. Ukėsų Kliubas,
Kewanee, HL .... 

V. Daugirda,
Waterbury, Conn. .

Liet Jaunikaičių Draugija,
Waterbury, Conn. .... ..50.00 

A. P. L. A. 22 kp.,
Brooklyn, N. Y..................

L. D. S. 6 kp.,
Hartford, Conn................. '.38.20

N. Pag. P. Švč. dr-ja,
Waterbury, Conn.

S. L. R. K. A. 109 kp.,
New Britain, Conn.............19.55

Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-ja,
Cambridge, Mass...............50.00

L. M. P. S. 27 kp.,
Cambridge, Mass. 

■S. L. A. 197 kp.
Monessen, Pa. ....

S. L. R. K. A. 15 kp.,
Chicago, m.......................... 10.00

Wilkes Barre, Pa., 9 kuopa 9.00 
S. L. R. K. A. 30 kp.,

Scranton, Pa........................12.50
L. Mot. P. S. 52 kp.,

Štoughtbn, Mass. ... 
Per drg. P. Norkevičių,

iš New Britain, Conn. 
Šv. Antano dr-ja,

Kewanee, III...............
Anglekasių Unija,

Mahanoy City, Pa. ..
Liet. Mokslo dr-ja,

Pittsburgh, Pa. ................38.80
Did. L.«K Algirdo dr-ja,

Waterbury, Conn............. 100.00
Liet. Sūnų dr-ja,

Waterbury, Con..............50.00
Liet. Neprigulmingas Kliub.,

Bristol, Conn.   .........55.25
Prisiųsta per drg. J. Kreivėną,

iš Hudson, Mass......... .  .44.75
A. L. T. S. 11 kp.,

Waterbury, Conn. .. 
Martino Liuterio dr-ja, 
4 "VVaterbury, Conn. .. 
A. P. S. A. 4 kp, 
Pittsburgh, Pa............ “
S. L. R. K. A. kp.?,

Hartford, Conn. ... 
A. L. T. S. kp.?, .

Providence, R. I. ..
AP. L. Akp.?,

McKes Rockes, Pa.............. 15.00

10.00

5.00

9.55

360.00

15.00

20.00

5.00

50.00

50.00

11.91

...5.60

LEGALIZVO GIM
DYMĄ.

Pašalpinės organizacijos 
paprastai turi paragrafus, 
skelbiančius, kad ligose, kį- 
fanSose iš paleistuvystės, 
girtuoklystės ir muštynią 
pašalpa neišmokama, o pat- 
žadžams neišmokama po
mirtinė. Prieš šitokius pa
ragrafus jokis doras žmogus 
sieko negali turėti. Bet pa- 
šalpinės organizacijos, kur 
moterys priimamos, ikšio' 
apsirūpindavo paragrafu, 
kad moterims gimdymo li
gose pašalpa nemokama. 
Reiškia gimdymas pastaty
ta, ant lygios papėdės su pa
leistuvyste, girtuoklyste ar 
kitokia nedorybe. Tokis nu- 
aistatymas yra nepakenčia- 
■ias.

Reikia pasidžiaugti ir pa- 
įveikinti S. L. R. K. A, ku
lio šiemetinis seimas nutarė 
gimdymo ligose mokėti pa- 
šelpą.

Viso šiame pakvitavime $1163.41 
Gerbiamieji aukotojai kurių 

vardai netilpsta taip greit laik
raščiuose atskirų ypatų, malonėsi
te atleisti. Mes stengsimės pa- 
'talpinti laikraščiuose taip greit 
kaip tiktais.suspėsime.

O dabar šiame pakvitavime 
skelbiame tiktais aplamai kiek ir 
kas prisiuntė,*yaptingai dr-jų.

Varde Waterburio streikierių 
tariame širdingai ačiū.

Streikierių Spaudos Komisija.

Spaudos Dr-jos po globa šv. Po
vilo susirinkimas bus 6 d. liepos 
8 vai. vak. pobažnytinėje svetai
nėje iš priežasties tos, kad nedė- 
liomig žmonės važiuoja ant pik
nikų arba ant šviežio oro. Todėl 
priversti esame perkelti ant pa
prasto vakaro. Tai-gi gerbiamie
ji nariai ir narės prašome ant šio 
susirinkimo ateiti ir naujų narių 
atsivesti. Dar mums trūksta 33 
narių iki. 200, mes norime, idant 
į du mėnesiu jau turėtume 200 
narių.

susirinkti ir naujų atsivesti
M

DU BOIS, PA
New Yorke vandens kasdien

Valdyba. _ LDS. 55 kp. mėnesinis susirin- varto jam a. po 654.200.000 galio-

BRIGHTON, MASS.

su-LDS. 22 kuopos mėnesinis 
sirinkimas įvyks liepos 2 d. 7.30 
vai. vakare Lietuvių svetainėje.' 
•Visi nariai malonėsit susirinkti ir 
naujų atsivesti..

kimas įvyks 4 d. liepos po pa
maldų. Į šį susirinkimą kviečia
me visus narius koskaitlingiausia 
ateiti

I nifc

New Yorke kas valanda gema 
15 kūdikių — vienas kas 4 minu- 
tos. New Yorko gyventojų skai
čius per metus pasididina ant 
138.000 žmonių.

EASTON, PA

Valdyba.'

Valdyba.

V. Blavackas, rast.

HARRISON ir KEARNEY, N. J.

■ 19 d. birž. š. m. A. J. Gerulis 
atsisveikino su šia kolonija ir A- 
merika, išvažiuodamas į Lietuvą. 
Jis buvo vienas iš žymiausių vei
kėjų vietos lietuvių tarpe. Geis
damas ir ant toliaus pildyti sayo 
pareigas kaipo tikras lietuvis, į- 
stojo į L. L. Sargų liuosnorius.

A. J. Geruliui geriausios klo
ties kariavime už tėvvnę.

Š. H.

GREENFIELD, MASS. ______
LpS. 79 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioję 11 d. lie
pos antrą valandą po pietų 12 
Washingten St. Kviečiame visus 
narius ateiti. Taip-gi atsiveskite 
naujų. > .

LDS. 40 kp. mėnesinis susirin
kimas įyyks 4 d. liepos šv. Mi- 
kolo parapijos svetainėje po su
mai Visi nariai malonėsit susi
rinkti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

New Yorke publiškųjų mokyk
lų yra 505. Jose mokina 18.000 
merginų-mokytojij ir 2.000 vyrų- 
-mokytojų. 1919 m. miestas bu
vo paskyręs toms mokykloms 
$45.121.163.

New Yorke italų yra daugiau, 
negu Ryme, airių daugiau, negu 
Dubline.

KENOSHA, WIS.

- Valdyba. 
JERSEY CITY, N. J.

LDS. 76 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję 11 d. lie
pos 2 :30 vai. po pietų 
je vietoje. Kviečiame 
naujų narių atsivesti.

paprasto- 
ateiti ir

Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.

LDS. 80 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, 4 d. liepos 
tuojaus po Sumai Švento Petro 
parapijos svetainėje. Kviečiame 
visus narius būtinai ateiti Arti
nasi LDS. Seimas ir turime pra
dėt rengtis išanksto.

Valdyba.

Manhattaną su kitais priemies
čiais jungia 13 didelių tiltų, ku
rie atsėjo $135.738.354. Brook- 
lyno tiltas buvo- pradėtas sausio 
3, 1870 ir pabaigtas gegužio 24, 
1883. Jis yra 6.016 pėdų ilgio. 
Bet taip vadinamas Heli Gate til
tas yra. ilgesnis, yra 18.000 pėdų 
ilgio.

1731 m. New Yorke gyventojų 
buvo 8.628. Namų buvo 1.200. 
Tuomet vyriausysis gaisrininkas 
gaudavo $60 metuose, dabar gau
na $10.000.

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

New 
vių.

Yorke yra 46.887 dirbtu-

New Yorke po žeme geležinke
lių linija yra 620 mylių ilgio.

Bažnyčių ir kitokių šventyklų 
New Yorke yra 231.

Angliški} dienraščių, savaitraš
čių ir mėnraščių New Yorke išei
na 1.176. Svetimtautičkose kal
bose išeina 44 įvairūs laikraščiai.

BRIDGEPORT, CONN.
Birželio 25 d. atvyko į mūsų 

koloniją labai laukiamas svečias 
gerb. kun. Mironas. Jį pasitiko 
didelė minia žmonių, pilna para
pijinė svetainė. Jautė, kad išgirs, 
ką tokio naujos Ir žinoma neap
sivylė.

Be kito ko priminė, kaip ir per 
kokias organizacijas yra geriau
sia šelpti Lietuvą. Užgyrė visus 
kurie perka Liet. Paskolos bo
nus, kurie šelpia Raudonąjį Kry
žių, o. labiausia, kad šelptų per 
Tautos Fondą ir kad visi rašytus 
į Tautos Fondo skyrius. Norėda
mas tapti Tautos Fondo nariu, tu
ri paaukauti vieną dol. į metus. 
Tad-gi Bridgeportiečiai tėmykit, 
kada bus šaukiamas .T. Fondo 
skyriaus susirinkimas, nepasilikit 
nei vienas. Prigulėkim visi. Šie 
prisirašė per prakalbas užsimokė
dami po $1.00: Juręs Jakeliunas, 
St. Kaminskas, K. Valbačis, E. 
Bilynskienė, J. Stumbris, S. Va- 
ranėlis, J. Šapis, M. Baltrušai- 

. . tienė, K Mikočinniutė, P. BlaŽy-
Rasi juose daug indo- tė, O. Jamosytė, R. Zalba, T. '01- 

L 3 50c. (galima kevičius, J. Gehevičius, V. Bilyn- 
- skas, J. Šilingis, J. Kytras, K 

| Stumbris, J. Valis, P. Kelpšytė. 
iukevičienė, E. Noricevi- 
l Krisčiunaitis, P. Kaunec- 

is. Viso aukų surink- 
albas $42.45.

IŠSIRAŠYK iš “Darbi-\ 
tanko” laikrasčitĮ iš Lietu-} 

ušybių. 
atampėmis) gausi 10 ekz., už 
doleri — 20 ekz.

SIŲSKITE laikraščių tr ‘
Sfty&ą saviškia/ns Lietuva- <

pas:..i, 
i J.
J. J U' 

a per pr

()
y*

Likai

• tz

NEW BRITAIN, CONN.

Tautininkams ir šiandiniama 
katalikams.

_______ <
Mūs kolonijos bedieviai buvo 

parsikvietę 13 birž. lenkų nepri- 
gulmingą bambizą iš Hartford,Ct. 
ir įvyko prakalbos Tautiškoj sa
lėj. Na ir prasidėjo spyčius. Ži
noma. spyčiaus tikslas buvo įvyk
dyt New Britaine neprigulmingą 
lietuviams parapiją. Komunistai 
(bolševikai) atsisakė, jiems ne
reikią jokios parapijos. O tūli 
tautininkai užsikarščiavo, kad 
tvert naują parapiją. Susitvėrė 
komitetas kaip paprastai, iš pir
mininko, raštininko ir iždininko 
ir tie žmonės, kurie stojo į valdy
bą, tai vilkai avių kaily ir šykš
tuoliai. Jie kartais ateina ir į 
bažnyčią'ir šen ir ten, ir viskas 
gal jiems būt gerai, kad tik ne
reiktų kur grašis pridėt... Tuo 
carpu viršminėto pirmininko mo
teris sirgo ir praeitą savaitę mi
rė. Moteris buvo tokios pat dva
sios kai ir pats, bet nesišaukė 
minėto lenkų neprigulmingo 
bambizėlio, ale kreipėsi prie ka
talikų žmonių, kad paprašytų ka
talikų kunigą. Galų gale nei 
grabo neturėjo kam nešt ir vė 
šaukėsi prie katalikų. Mat kuo
met bėda, tai draugų tautininkų 
nėra. Tai-gi jums tautininkai, 
čion gera lekciją Šis atsitikimas 
teestie pavyzdis visos Amerikos 
tautininkams ir šiaudiniams ka
talikams. Kam jūs mulkinat pa
tys save ir kitus, apsigalvokit, ką 
jūs darot, ir kuo jūs esat.

x Tiesos Mylėtojas.

LDS. 13 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 13 d. liepos 7:30 vai. 
vakare Bažnytinėje salėje. Kvie
čiame visus narius būtinai ateiti. 
Artinasi LDS. Seimas ir turime 
pradėt rengtis išanksto.

Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.
I

susi-LDS. 8 kuopos mėnesinis 
rinkimas įvyks utarninke 13 d. 
iepos bažnytinėje salėje. Kviečia
me visus narius būtinai ateiti, nes 
turime svarbių reikalų.

Valdyba.

CHICAGO ,ILL.

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

«
Valdyba.

HARTFORD, CONN.

LDS. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioję, 11 d. liepos, 
tuojaus po. sumos Bažnytinė
je salėje, 41 Capitol Avė. Kvie
čiame visus narius ateiti Taip
gi atsiveskite naujų.

Valdyba.

,CHICAGO, ILL.

LDS. 20 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 11 d. lie
pos,-tuojaus po pamaldų šv. Mi- 
kolo parapijos svetainėje. 1644 
Wabansia Avė.. Kviečiame visus 
narids ateiti

PHILADELPHIA PA

Prie šv. Kazimiero parapijos y- 
ra lietuvių mokykla, kur mokyto
jauja 7 seserys kazimierietės. Dar 
yra siratnamis dviejų seserų glo
boje. Siratnamvje yra 53 našlai
čiai Tai-gi išviso seserų yra 9.

Birželio 20 d. seserys prirengė 
puikų vakarą užbaigimui mokyk
los. Žmonių buvo vidutiniškai. 
Taip-gi buvo dalinami paliūdiji- 
tnai Vietos klebonas aiškino 
naudingumą katalikiškų mokyk- ‘ 
lų. Programas buvo atliktas la
bai gerai

Atostogų seserys išvažiavo Chi-, 
cagon į vienuolyną. ' . ’

Reporteris.

-

E “Darbiniu-

Valdyba.

LEWISTON, ME.

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

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

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

 I
SUVAŽIAVIMAS.

Ohio ir Mich. L. D. S. kuopų 
domai.

LDS. kuopų Ohio ir Mich. aps
kričio valdyba yra nusprendusi 
turėti to apskričio suvažiavimą 3 
d. liepos subatoj Cleveland; Ohio.

Patartina atstovams pribūti iš 
'vakaro, nes subatos ryte bus 9-tą 
vai. šv. Jurgio "bažnyčioj Sąjun
gos šv. Mišios ir po Mišių prasi
dės sesijos. Kurie norėtumėt ap
sistoti pas lietuvius, tai važiuoki
te ant šių antrašų: V. Štaupas, 
2120 St. Clair Avė. ir K. Žilins
kas, 1556 E. 32 St. Vieta sesi
joms yra Goodrich House, 1420
E. 31 St. v

Yra kuopų, kurios nesuspėjo ir 
nesuspės turėti susirinkimo prieš 
suvažiavimo. Tokių kuopų val
dybos lai pačios atvyksta arba į- 
galioja šiaip narius atstovauti su
važiavime jų kuopą.

Ohio ir Mich. Apskr. Rašt.

/----------------------------

Yorke teatrų yra 261. Į

Netv Yorko Pennsylvania hote
lis turi 2.200 kambarių. Guli ant 
dviejų akrų žemės. Yra 27 lubų 
augščio. Trys lubos yra skiepe. 
Per metus tame hotelyje sunau
dojama apie 140.000 galiom} pie
no ir 200.000 tuzinų kiaušinių. 
Mėsos per savaitę sunaudojama 
16 tonų.-

ateiti
Valdyba.

HARRISON, N. J.

LDS. 15 kp. susirinkimai laiko
mi kas antrą panedėlį kiekvieno 
mėnesio bažnytinėje salėje ant' 
5-fh St.

I Susirinkimas bus 12 d. liepos 
į 7:30 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkite pribtū paskirtu laiku, I 
nes turim daug svarbių reikalų ‘ 
aptarti Atsiveskit ir naujų na
rių.

Netv
juos telpa 250.000 žmonių. Sau
sio mėnesyje š. m. tuose teatruo
se (ir judomųjų paveikslų) atsi- 
lankytojai sumokėjo $8.000.000. 
Tą mėnesį taksomis nuo teatrų 
lankytojų valdžia gavo $783.891.- 
42.

*New Yorke bankų yra 123. De
pozitais jose yra apie $7.000.000.- 
000.

Jei visus pinigus, kurie buvo iš
leisti didžiajai karei, padalyti 
t.arp New Yorko žmonių, tai visi 
vyrai, moterys ir vaikai gautų po 
32.000. Jei padalyti juos tarp vi
sų Suv. Valstijų žmonių, tai tek
tų po $1.826.

__________ _ <
New Yorko strytkariais per 

metus važiuoja žmonių dusyk 
daugiau, negu visais Suv. Valsti
jų geležinkeliais.

New Yorke namu yra 982.986.

New Yorko Centrai Park uži
ma 843 akrų. 1856 m. miestas už 
tą vietą užmokėjo $6.000.000. Da
bar jis apkainuotag ant $1.000.- 
000.000.

New Yorko Columbia universi
tetą lanko daugiau studentų, ne
gu bile kokį kitą Amerike. Šie
met studentų buvo 22.000. Pro
fesorių turi 1.200.

New Yorke yra 198 parkai ku
rie apima 8.615 akrų.

______ _____  M

1919 m. automobilių New 
Yorke buvo 178.441. Jų savinin
kai valstijai taksų užmokėjo $2.- 
481.345.25.

New Yorke per metus sunau
dojama 4.000.000 tonų ledo — 7 
tonos kas minuta.

New Yorke veik kas valanda 
pastatoma naujas namas.

New Yorke yra 3.280 restora
nu, 6.360 daktaru, 2.532 dentistų, 
118 ligoninių ir 9.840 advokatų.

New Yorko sąšlavos buvo ver
čiamos balon ir jomis išlyginta 65 
akrų,'kurie dabar verti kelių mi
lijonų.

Neiv Yorko dirbtuvėse išdirba
ma' daugiau, negu imant kartu 
Pittsburg, Cleveland, Cincinnati, 
St. Louis, Detroit, Boston, 
v. aukee ir Buffalo.

New Yorke pasiuvama 
drabužių, nešiojamų visose 
Valstijose.

Mil-

pusę 
Suv.

New Yorko aldermanų boardas 
paskyrė šių metų miesto išlaidoms 
$248.025.438.88.

Neiv Yorke vestuvių 1919 me
tais buvo 60.256, vidutiniškai i- 
mant po 166 dienoj.

X

Biltmore hotelis pernai užregis
travo 386.797 svečių. ” Jie sunau
dojo 5.959.585 abrūsų, 3.904.908 
paklodžių ir pagalvių, 207.500 
šmotų muilo. Jo valgykloje per
nai valgė 1.320.984 žmonių.

7--------------------
Eųuitable namas turi 36.000 to

nų plieno,-Woolwortho namas tu
ri 24.000 tonų plieno, pašto na
mas turi 18.000 tonų plieno.

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPLERŲ SU 
' EILĖMIS IR KONVEN

TŲ.
Eilės pritaikintos Ailyg šią 

dieną. Tinka visiems: tė
vams, broliams, Seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuziną pepie- 

rą ir 1 tuziną konvei 
už ........... ; 30c.

“DARBININKAS”,
242-244 W. Broadway,

“ B. So Boston 27. Mž

Pennsylvania Hotelis leidžia 
savo svečiams dienraštį. Nuo 5.- 
000 iki 10.000 žmonių būna tame 
kotelyje kasdien.

Eųuitable name dirba 15.000 
darbininkų. Kad tuos darbinin
kus atgabenti darban •reikia 15 
traukinių, tupinčių po 10 vagonų.
To namo plytomis galima būtų nu-1 New Yorkan kasdien atsilanko 
kloti vieškelį 218 mylių ilgą, 4 pė- Į 350.000 pašaliečių. Gi 1833 m. 
dų pločio. New Yorko vienas laikraštis su 

nusistebėjimu pažymėjo, kad vi- 
(Hotelių New Yorke yrą 1.600. dutiniškai . New Yorkan kasdien 

Pernai jais naudojosi 54.600.000 
žmonių ir už tai užmokėjo $136.- 
500.C

New Yorko vanduo yra chlori- 
i nuojamas ir visokios bakterijos 
į yra užmušamos. Nei jokios ligos 
j peras su vandeniu negali į mies- 
i to paipas patekti.

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę”, 
/Kariškių Žodį”/ “Vieny- 
1^”, “7^” “Darbmin- 
[ką” ir k. Už 50c. gausi 10 
|<?Zc3. Išsirašyk.

r r T77



NEDELIOJE

BROOKSIDE
PARK

ATHOL,
A. Z. VISMINAS, J *

Šv. Kazimiero Bazn. Choro Vedėjas Worcester, Mass.

A. NARINKAITĖ, ~
Žymiausi solistė iš South Boston, Mass.

75 NUOŠIMTIS PELNO 
SKIRIAMA LIETUVOS 
RAUD. KRYŽIAUS RĖ
MĖJŲ DRAUGIJAI.

Kalbės Kun. J. Petraitis, 
L. R. K. reikalais.

Dar ‘ sykį užkviečiame 
kiekvieną dalyvauti šiame 
puikiame išvažiavime.

"Rengimo Komisija,
* J

, ' Athol, Mass.

Bažnytinis choras, Atholio 
šv. Pran. bažnytinis choras, 
taip-gi iš Bostono atvyksta 
grupe dainorių solistų, ku
rie nustebins klausytojus. Ir 
kitos kolonijos pasižadėjo 
dalyvauti išvažiavime, iš 
Bostono, Worcesterio, Law- 
rence, Lowell, Nashua, N. 
H-’

Dainos prasidės nevėliaus 
4 vai. po pietų. ,

Vieta yra nepaprastai pui
ki, prie pat gatvėkario ei
nančio iš Atholio į Orange, 
Mass. Daržas didžiulis, ku
riame liuosai bus galima 
žaislai įvairios rūšies žaisti, 
kaip tai: ratų žaidimai, 
lenktynės, virvės traukimas, 
basket bąli. Gerai išsilavi
nę Atholio Vyčių lošikės su
tinka su visais lenktyniuo- 
tis.

Suolų žiūrėtojams yra 4.- 
000.

Taip-gi kas norės raiti jo
ti, tie galės, nes 50 arklių 
lauks ant gatavo.

. Gramafonas ant giliuko 
ir saldainių dėžės.

Programui išpildyti yra 
puiki Salė kurioje telpa tūk- 

Astantinė minią,
Programą padės išpildyti 

Woreesterio šv. Kazimiero



SUSIRINKIMAS.

PRANEŠIMAS.

(Paskelbimas)Iš Lietuvos

VELTUI!

■■1

92 TVebster Avė.. 
Cambridge, Mass.

TAUTOS FONDAS IR MOKS
LUS EINANČIOJI LIETU

VOS JAUNUOMENĖ.

Dainos.
šauskaitė. Knygutė didelio formato, 
pagražinimais.
gauti
kė 25 centai

ANT PARDAVIMO 
Forničiai (rakandai) 
5 kambarių labai mažai vartoti.

Prierašas. Augščiau paduotu mano 
adresu meldžiu Amerikos lietuvių siųs
ti knygų, laikraščių, poperos ir kito
kių daiktų kareiviams, kovojantiems 
už Lietuvę.

ADRESUODAMI laiškus 
ar pdkietus Lietuvon ir no
rėdami, kad nueitų, teisin
gai parašykite žodi LITH- 
UANIA.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Paieškau savo dviejų pusbrolių: An
tano Ir Prano Biegaillų. Prašau at
sišaukti greitai, nes turiu svarbų rei
kalų. Aš- išvažiuoju j Lietuvę 17 d. 
liepos.

Atsiliepkite, lietuvaites. Esu Lietu
vos armijos 24 metų amžiaus savano
ris. Laikas fronte eina nuobodžiai. 
Norėčiau susirašinėti, susipažinti su 
Amerikos lietuvaitėmis. Rašykite man, 
sesutes. Adresas: Vyr. puskarininkas 
B. Stasiulis, Veikiančioji armija, Gelr 
ikelių batalijonas. LITHUANIA.

Ieškau šių giminių; Nikodemo ir 
Stasio Atroškų ir kaimynų Fabijono 
Paukščio, Antano. Bielskaus, Antano 
Skryčio, Edvardo Nęverausko ir kitų 
kas mane pažįsta. Esu kilęs iš Naga
nų sodžiaus, Rimšės valsč. Adresas: 
Antanas Paukštis, Veikiančioji armi
ja, 1-ma divizija, Ryšių komanda, K. 
L. paštas No. 1. LdTHGANlA.

GAUKITE LAIKRAŠČIŲ 
IŠ LIETUVOS.

ANT PARDAVIMO.
Automobilius Overland išdirbystės dėl 
5 pasažierių gerame stovyje. Atsišau
kite bile kada arba telefonuokite: 
Stoughton 272.

J. S. BAKENAS,
808 West St, Stoughton, Mass.

LDS: 1 kp. mitingas bus 2 lie
pos, tai yra pėtnyčioj vakare 8 
vai. Šv. Petro pobažnytinėj sve
tainėj. Meldžiame visus narius 
ateit, nes turim reikalų ir išgir
sim iš apskričio raportus.

Rašt. Z. Klaflatas.

Ant gerų Amerikoniškų tavorinių laivų; kelionė trumpa: už
ima tik nuo 10 iki 12 dienų; valgis kogeriausis; užlaikymas— 
lervos ir visa kas—sanitariškai; pareigos—-prižiūrėti raguotus gy
vulius.

' RETKAT.TNGA 100 VYRŲ KAS SAVAITĖ!
Laivai Išplaukia iš Bostono j Antverp’ų kasdien.

. Kas tik gyvas ir kas tik nori pasinaudoti šia puikia proga— 
sukruskite.- '■

SU užklausimais reikale smulkmenų, kreipkitės { —

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ 
BANKO INFORMACIJŲ BIURĄ,

32-34 C rase Street, Boston, Mass. 
Skyrius: 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA.
dėl 4 kambarių rakandai visai pigiai, 
nelabai seni, 1 metus vartoti Prie
žastis pardavimo: savininkas važiuo
ja Lietuvon. Turi parsiduoti. į trum
pę laikę. Atsišaukite.

VIKTORAS VALICKIS,
75 Van Buren St, Netvark, N. J. 

(Ant pirmų lubų)

Tel. So. Be.ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima tari kalini ir lirtuvitaM 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai.

Popietę 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

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

PMrno vai., JaLvX°o
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Kę tik išėjo iš spaudos antra, knygelė “ Eilės ir 
-J.” Parašė ir savo lėšomis išleido Joąnna .Tama- 

72 puslapių su 
Prekė 35 centai. Abidvi knyguti galima 

Darbininko” knygyne. Pirmosios knygutės pre- 
puslapių ji turi 64. Adresuokite taip: .

So. Bostono lietuviai per K. 
Česnulį aukojo Cambridge lietu
sių viešo aukų rinkimo dienoje 
birželio d d.

Liet. Prek. B-vė — $10.00, K 
Česnulis, Adv. F. J. Kalinauskas, 
M. Veniutė, V. A. Jenkins, Real 
Estate — po $5.00; Petras Daug- 
veckas, Z. Klapatauskas ir P. 
Špokas — po $2.00; F. A. Zalec
kis, J. Glineckas, K. Kiškis, A F. 
Kneižis, S. Noreika, P. Varakulis, 
J. Alikonis, I. Tarutis, Z. Motie
jūnienė, J. Matulevičius, M. Šlei
nienė, S. Šejefkiutė, M. Zupkaus- 
kienė, V. Šapamienė, O. Švagž- 
dienė, E. Drugelienė, L. Navic
kaitė, M. Andriulaitė, J. Šimkie
nė, I. Mačiulaitis J. Meškauskas, 
M. Zajeckis, 0. Staniuliutė ir K. 
S. Jonaitis — po $1.00; K. Babin- 
skienė, A. Dusevičienė, A. Mil- 
kautienė, M. česnakevičiutė ir K. 
Kaulinskaitė — po 50c.; A. Ka
linauskaitė — 25c.

Viso — $62.75.

UŽSISAKYKITE.
Kadangi daug važiuoja j Lietuvę 

ir sunku yra gauti vietų ant laivų, 
tai mes išanksto užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar gausite 
vietų ant Kų.laivų:
LIEPOS 3 d. -AdrlaUC" dėl 5 vyrų 
LIEPOS 17 d. "Lapland" dėl 5 vyrų 
RUGPJ. 14 d. "Mongolla" dėl 10 vyrų 
RUGPJ. 14 d. “Imperator" dėl 10 vyrų 
RŪGS. 1 d. “Rojai George” dėl 5 vyr.

Tie vis plaukia į Hamburgu. Norin
tieji važiuoti per Franclję gali gauti 
vietos bile kada.

Siųsdami užsakymus prlslųskite ant 
rankos $20.00.

Lietuvių Prekybos
. Bendrove,

Šiuomi pranešu gerb. lietuvių 
visuomenei, kad savo ofisų laiki
nai perkėliau į naują vietą po 
No. 451 Broadway, So. Boston, 
Mass.

ANT PARDAVIMO
automobilius Hudson 1917 metų dėl 7 
pasažierių. Galima matyti nuo 6 Iki 
9 vakarais. Nedėliomis nuo 8 iki 12 
vai. rytais.

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

Cambridge’io' Suvienytų Drau
gijų Komiteto

Rašt. C. Kavolius,

LAIŠKAS “DARBININ 
KO” ADMINISTRA

CIJAI IŠ RYMO.

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

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

t Ant trečių lubų)

Prašau atsiliepti pažįstamų iš Ame
rikos. Išreiškiu Amerikos “Darbinin
kui” padėkų už pasveikinimų narsios 
Lietuvos armijos per “Kariškių žo
džio” 19-tę numerį. Perskaitęs jūsų 
pasveikinimų ir būdamas kareiviu ap
sidžiaugiau užuojauta amerikiečių. Aš 
pastojau į Lietuvos armijų savanoriu, 
kad ginti Lietuvę, musų brangių tėvy
nę nuo pašalinių priešų ir vidurinių 
priešvalstybinių gaivalų. Devintas 
mėnuo, kai tarnauju ir kariavau prieš 
raudonarmiečius palei Dauguvos pa
krantes, paskiau ūmai grįžom praša
linti bermontininkus ir su dideliu štur
mu prašalinom ir daug karo grobio 
paėmėm. Dar lieka lenkai, išvaduo
ti Vilnių, kad ant Gedimino kalno iš
kelti Lietuvos vėliavų. Amerikiečiai, 
neužmirškite mus. Aš esu iš Alytaus 
Adresas: Petras Vedrickas, 1-mas pčst. 
D. L. K. Gedimino pulk. Ryšių Koman
da, LITHUANIA.

Šiomis dienomis ateina 
daug visokių laikraščių iš 
Lietuvos. Juose apsčiai ra
site žinių iš Lietuvos, o ypač 
indomiai aprašoma Lietu
vos Steigiamojo Seimo vei
kimas. Apie Seimo veikimų 
plačiai aprašoma.

Žinokite, kad dabar nu
statomi Lietuvai pagrindai. 
Tai vienas svarbiausių mo
mentų Lietuvos istorijoj. 
Tad svarbu visa tai sekti.•
Tą padarysite skaitydami 
laikraščius iš Lietuvos. Iš
sirašykite jų iš “Darbinin
ko”. Už pusę doldVio gausi
te 10 ekz. už dolerį — 20

BeU Pfeona DiokinMn 3895 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210&BrMdSL,PUadd|ta,Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po plota
Vakarais, Ketverge Metiki9?.M, 

iki 4 aosHta. •

PADĖKA.
Mes Lietuvos kareiviai, tarnaujan

tys pirmos divizijos ryšių komapdoj, 
tariam nuoširdų ačių "Amerikos “Dar
bininkui” už išreikštų per “Kariškių 
žodžio” 19-tą numerį pasveikinimų 
Lietuvos kariuomenei. Savo keliu mes 
linkime jums kopasekmingiausio vei
kimo šviesos nešime musų broliams 
atskirtiems nuo tėvynės. Trokštam, 
kad visi Amerikos lietuvių laikraščiai 
pasidarbuotų ir pasistengtų palengvin
ti mums išgauti Lietuvos neprigulmy- 
bės pripažinimą nuo Suvienytų Ame
rikos valstijų.

Draugų ingaliotas pasirašau 
Antanas Paukštis.

Kaip svarbu yra tautai, turėti 
šviesią ir išlavintą priaugančią 
jaunuomenę, tą visi aiškiai su
prantame; bet kokiomis aplinky
bėmis jai prisieina lankyti mo
kyklas, ar jie (moksleiviai) pa
valgę, apsirengę, ar turi kuo už
simokėti už mokslą ar ne? Tie 
klausimai labai mažaį kam j gal
vą pareina. Mažai kas įdomau
ja, kaip kokiose sąlygose turi mo
kytis mūs lietuvių dabartinė be
simokinančioji jaunuomenė?

Praeitis mums liudija, kad ir 
pirma, kada Lietuvos ūkininkas 
buvo visko pilnas, sunku jam bu
vo suteikt pinigišką pašalpą savo 
vaikams, ką bekalbėti šiandie ka
da karo audros sunaikintas ūkis 
patsai reikalauja paašlpos. Čia 
tai ir priseina ieškoti būdų kaip 
tą besimokinančią jaunuomenę 
sušelpus, kad galėtų tęsti savo 
pradėtus mokslus toliau?

Vienatinė jų viltis tai Tautos 
Fondas, kuris savo aukomis nei 
vieno neaplenkė, sulig savo išga
lės šelpia visus. Šiomis dienomis 
ir vėl T. Fondas aplaikė prašymą 
pašalpos, nuo Berlyno (Vokieti
joj) Ateitininkų Draugijos. Šel
pimo reikalas aiškus bet, Tau
tos Fondas neturi lėšų kad sušel
pus, taigi gerbiamieji T. F. prie- 
teliai, turime intempti visas savo 
jėgas, kad kaip nors surinkus vie
ną kitą tūkstantį dolerių, sųselpi- 
mui mūsų besimokinančios jau
nuomenės, nes vienatinė jų viltis 
tai Tautos Fondas.

K. J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius, 

222 South 9-th St., 
Brooklyn, N. Y. S

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

A. J. KUPSTIS,
332 W. Broadway, 

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

£5 ryto ir nuo 8 iki 10:30* vai. va
kare.

Ieškau dėdės Antano Ovaro, kilęs 
iš Kaupo apskričio, Rumšiškių vai., 
išvažiavo į Ameriką prieš karų. Ad
resas; Stasys Ovaras, Zemčs Tvarky
mo ir Matavimo Dep. Kaunas, LITH
UANIA.

f| [Tėmykite.

. Ilgomis, karštomis vasaros die
nomis, reikia rūpinties, kad gerai 
užsilaikius, nes užeinant karš
čiams prieslėgis, paeinąs nuo į- 
tempto darbo pasidaro aršesnis. 
Reikia sudrūtinti savo organiz
mą ir atgaivinti nusilpusį guvu
mą. Trinerio Amerikinis Eliksi- 
ras iš Kartaus Vyno tai geriau
sia gyduolė tokiuose atsitikimuo
se. Jis išvalo žarnas, paaštrina 
apetitą, sudrūtina visą sistemą. 
Pagaliaus, bet ne mažiausiai, jis 
yra labai skanus. Nuo vasaros 
nušulimų” Trinerio Amerikinis 
Eliksiras iš Kartaus Vyno yra ne
sulyginamas vaistas. Bet turi bū
tinai reikalaut “Trinerio”. Ap- 
tiekose ar pas kitus vaistų par
davėjus gausi ir kitus Trinerio 
vaistus, ypač Trinerio Angelica 
Bitter Tonic, Trinerio Raudoną
sias. Pilės, Trinerio Antiputriną, 
etc. — Jpseph Triner Company, 

1333-1345 S. Ashland Avė., Chi-

Blržeilo 7, 1920
•, . Roma, Ttylia

Didžiai Gerbiami Tamistos!
Ačiū širdingai už viską ką Tams

tos oiokslo laike suteikėt, ypatingai 
už širdingų užuojautų ir vėl tariu ačiū 
pasilikdamas Tamstų draugas. Jei 
Viešpats pavelys, tai pasimatysime ir 
atsiteisime. Iš priežasties apleidimo 
Rymo, meldžiu. “Darbininkų” sulaiky
ti, nes birželio 10 iškeliauju į Lietuvų. 
Linkiu geriausių pasekmių, kad “Dar
bininkas pasiektų kiekvienų lietuvį.

Su tikrų pagarba,
F. J. Zobiella.-




