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Lenkai išdūmė iš Vilniaus
_______ ' - v N

Turi trauktis į savo rubežius.
9

PABĖGO IŠ VILNIAUS.

Paryžius, liep. 10. — Petit Pa- 
risien skelbia, kad lenkai prašė 
alijantų pavesti jiems Vokietijos 
amuniciją.. Premjerai Lloyd, 
George ir Milerand atsisakė tą 
daryti. v

Lenki) jėgos, kaip skelbia laik
raštis L’lnformation, traukiasi iš. 
Lietuviškos Brastos, Vilniaus ir 
Pinsko.

Apie lenkų traukimąsi iš Vil
niaus skelbė Vokietijos laikraštis 
Vossische Zeitung. Rašė, kad 
Vilniuje lenkų okupacijos valdi
ninkai netekę galvų ir pabėgo.

P&AŠO LIETUVIŲ 
TALKOS.

Kopenhagen. —•_ Specialis Ao- 
respondentas laikraščio Berlings- 
ke Tidende iš. Kauno praneša, kad 
pėtnyčioj liepos. 5 d. lenkų divi
zija iš Dūkštų pasiuntė delegaci
ją per demarkacijos liniją prašy
ti lietuvių talkos prieš bolševikus 
ir pranešė, kad nesutikimai <įel 
Vilniaus ir Gardino galėsią būti 
išrišti Lenkijos ir Lietuvos sei
mų.

Lenkai taip-gi prašė .latvių už
imti pozicijas, kurias jie turėjo 
apleisti Dauguvos, pakrantėse. 
Pranešama, kad latviai perėjo 
Dauguvą ir veikia linkui Skud 
Zelyno.

LENKAI

SEKANČIAME NUMERYJE BUS 
DIDELIS GRAŽUS LIETUVOS / STEI
GIAMOJO SEIMO PAVEIKSLAS. SU- 
ĘATlNIAMp NUMERYJE BUS PA
VEIKSLAS LIETUVOS TAIKOS DE
LEGACIJOS VEDANČIOS TAIKOS DE
RYBAS MASKVOJ SU BOLŠEVIKŲ 
VALDŽIA. y f

UTARNINKAS, LIEPOS 13

“DARBININKAS" 
LIETUVON.

KAINA 4 CENTAI. '

Misijos Pranešimai

Darbininkų reikalai.
\ —
WATERBURY, CONN.

Lie- 
fon-

I
•inlgmų, buvo-

Kopenhagen. — Iš Kauno pra
nešama, kad bolševikai užėmė 
Minską, o iš Viennos pranešama 
lenkų valdininkai iš Lvovo (Lem- 
bergo) pabėgo įKrakovą. Bolše
vikai jau inėjo į Lvovo priemies
čius. šiaurinis lenkų frontas vi
siškai sulaužytas, kaip iš Tilžės 
pranešama. Iš Vilniaus lenki) 
valdininkai pabėgo.

Vienna.
nos sako, kad lenkų armijos e- 
są visiškai pakrikusios ir net va
dai abejoja begu pavyks sulaiky
ti priešininką. Ukrainiečiai už
puldinėja lenkų kareivių, atsili
kusius būrius ir keršija už pada
rytas lenkų skriaudas Ukrainoj.

Pabėgėliai iš Ukrai-

Išrinktas kitas iždininkas, 
pos 5 d., streikierių šelpimo 
das išsirinko naują iždininką Po
vilą Macalį, 75 John St., Water- 
bury, Conn.

Mūsų draugai ir prieteliai siųs
dami pinigus streikierių šelpimui, 
“money orderius” ar banko če
kius išrašykite naujo iždininko 
vardu ir adresu. Jis yra užsista- 
tęs 1000. dol. kaucijos.

Str. Presos Komisija.

WATEEBURY, CONN.

Nuteisė šešis darbininkus.

Paryžius, liepos 11. — Sugriu
vimas lenkų šiaurinio fronto pa
darė galimu lietuviams ir bolše
vikams susisiekti. Lietuviai per 
visą laiką buvo priešingi lenkams. 
Lietuvių armija bifvo sukoncen
truota prie lenkų komunikacijos 
linijos.

Jei lietuviai kartu su bolševi
kais užpultų lenkus, tai lenkai 
pasijustų be galo sunkiame pa
dėjime. Yra taip-gi pavojus bol
ševikų ir vokiečių susisiekimas 
per Lietuvą. Lenkija bando Lie
tuvą numaldinti pasiūlijimu ginč- 
lyvuosius klausimus pavesti tre
čiųjų teismui.

Alijantų ir vokiečių konferen
cijoj mieste Spa lenkai maldavo 
iš Lloyd George ir Millerando pa
gelbos prieš rusus. Lloyd George 
pasakė, kad Anglija padarius su
tartį su Rusijos valdžia ir dabar 
galinti dartyi tik diplomatinį pa- 
tarpininkavimą. Francijos pre- 
rftieras atsakė, kad jei Anglija 
taip pasakė, tai ir Francija nieko 
geresnio negalinti daryti. ,

Nedėlioj kaikuriose Vokietijai 
prigulėjosiose vietose turėjo įvyk
ti plebiscitas, t. y. balsavimas kur 
nori prigulėti — prie Vokietijos 
ar prie Lenkijos. Gyventojai, 
kurie dar abejojo, dabar išvydę 
lenkų ištižimą pakrypo likti prie 
Vokietijos. Vokietijos rubežius 
užsikimšo lenkų jaunais milita- 
rio amžiaus vyrais. Bėga, kad ne
reiktų stoti kariuomenėn.

♦ -

Kopenhagen. — Specialis ko
respondentas laikraščio Berlings- 
ke Tidende iš Kauno praneša, 
kad Lietuvos valdžia gavur tele
gramą, kurioj skelbiama, jog 
Lenkija pripažįsta Lietuvos de 
facto valdžią. Kartu skelbiama, 
kad Lietuvos policija susekė pla
tų lenkų suokalbį, ktų-j vedė len
kų oficierasA’aizovičius. Jis pa
bėgo iš Kauno. Kaune jis išda
vinėjo pasportus į "Lietuvos len
ki) okupuotas vietas.

Skelbiama, jog ginkluotas su
kilimas buvo suorganizuotas su 
tikslu nuversti .Lietuvos valdžią. 
Suimtuose dokumentuose rasta 
pienas įvedimo lenkiškos valdžios 
Lietuvoje ir buvo vardai tų, ku
riems būt buvę pavestos atsako- 
mingos vietos. Daug žmonių su
areštuota.

Revoliucija buvo pienuota pra
dėti liepos pabaigoj.

FRANCIJOJ NEKAS.
Francijoj buvo didelių šalnų ir 

pagadino vaisius ir daržoves. 
Žmonės kenčia dėl pragyvenimo 
brangumo. Cukrus kainuoja $1.- 
20 svaras, mėsa^ $1.00 svaras. 
Vynuogės, svarbiausias Francijos 
maistas, baisiai nukentėjo nuo 
šalnų.

DANŲ DŽIAUGSMAS.
Kopenhagen, liepos 9. — Pa

skelbimas formalio prijungimo 
prie Danijos Šlezvigo paminėta 
didelėmis iškilmėmis. Tą dieną 
buvo šventė. Kriokė armotos, 
bažnyčiose varpai gaudė, žmonės 
džiūgavo.

>

LENKAI TURI GRĮŽTI Į SAVO
RUBEŽIUS.

UŽDE7RĖJTMAL

Spa, liepos 11. — Jei lenkai su
tiks pasitraukti į natūralius Len
kijos rubežius, tai alijantai su
teiks jiems visokią galimą pagel- 
bą prieš bolševikus, jei bolševikai 
pulsis per tą rubežių. Taip čio
nai, kur konferuoja alijantai ir 
vokiečiai, buvo paskelbta.

Alijantai pasiuntė Rusijos So
vietų valdžiai armisticijos su Len
kija pasiūlijimą su išlyga, kad 
lenkai nueitų į savo rubežius. Iš
dėstoma, kad armisticiją seks 
konferencija tautų, gyvuojančių 
Rusijos parubežiu ir kad jei bol
ševikai pereis tuos rubežius, tai 
alijantai duog paramą Lenkijai.

Jau “Darbininko” skaityto
jams žinoma kad birželio 21 d. 
Waterburyje iškilo riaušės kurio
se vienas darbininkas likosi už
muštas, keletas^ kitų sužeista ir 
areštuotų. Liepos 6 d. 6 areštuo
tų streikierių įvyko teismas: K. 
Šinkūnas ir N. Masloff — gavo 
po 30 dienų; J. Labramo — 6 mė
nesius, V. Struglis, S. Castilette 
ir R. Alderico —• po 1 metus ka
lėjimo. Jų byla vedama toliau. 
Pirmiau šitie darbininkai buvo 
kaltinami už kėsinimąsi ant poli
cijos su užmušimo tikslu ir buvo 
laikomi po $10,000 kaucija. Gi 
dabar juos kaltino ir teisė tik už 
neteisotą susirinkimą ir ramybės 
ardymą.

Teisėjas Larkin, kuris išdavė 
nuosprendį prieš šituos streikie- 
rius yra sūnus vieno fabrikanto. 
Tai yra, tas pats Larkin, kuris 
kiek laiko atgal nubaudė 140 
streikierių po 10.00 ir kaštais 
kiekvieną už pikietavimą jo tėvo 
fabriko.

Str. Presos komisija.

WATfcRBŲRIO STREIKIERIŲ 
ATSIŠAUKIMAS Į KITŲ KO
LONIJĄ ORGANIZACIJAS 

IR PAVIENES YPATAS.

Agrikultūros Departamento iš
tyrimai šiuometinių užderėjimų 
rodo, jog užderėjimai būsią ne
paprastai geri. Tečiaus kaikurių 
dalykų būsią mažiau, negu per
nai. Mažiau būsią žieminių kvie
čių, rugių, kornų, saldžiųjų bul
vių, pyčių ir šieno. Didesni už
derėjimai, negu pernai bus vasa
rinu) kviečių, avižų, miežių, pa
prastųjų bulvių, tabokos, linų,

%ryžių ir obuolių. r

CHINUOJ SUKILIMAS
* x ■

Prieš dabartinę Chinijos val
džią prasidėjo judėjimas. Suki
lėliai vedami dviejų generolų ei
ti* ant Pekino.

teisės laikyti susirinlamų, buvo
me priversti leisti pinjgus nuola- 
tai spauzdindami atsišaukimus, 
pranešimus. Kada mūsų draugai 
italai turi didelias šeimynas — 
reikalauja pašalpos, o pas juos 
beveik nėra darbininkiškų orga
nizacijų kurios juos gelbėtų—tad 
mums lietuviams ir rusams pri- 
seįna dalytis su jais esanti pašal-

Šitokiame padėjime būdami, 
mes galime kovą laimėti tik ta
da, kada gausime pagelbą is kitų 
kolionijų savo brolių -darbininkų. 
Be pagelbos — badas mus privers 
pasiduoti į besočių kapitalstų ver
giją !'

Draugai Darbininkai h kurie e- 
sate paskyrę, matote reikalą ir 
manote paskirti kiek nors*mūsų 
pagelbai — padarykite tai be ati
dėliojimo; " 
mums gali 
smūgį.

Siųsdami 
money orderius ar bankos čekius 
išrašykite ant iždininko: Povilas 
Macalis, 75 John St., Waterbury, 
Ct. ir pasiųskite raštininkui — J. 
Kasiulis, 48 Poplar St., Waterbu- 
ry, Conn.

Str. Presos Komisija.

Pagelbos suvėlinimas 
atnešti labai skaudų

pinigus, visuomet,

PRASIDEDA NEDARBAS.

Lawrence, Mass. — American 
Woolen Co. uždarė dirbtuves ir 
paleido ^apie 15.000 darbininkų. 
Atsidarysią tik apie spalio mėne
sį. Kompanija skelbia neturinti 
užsakymų.

KOOPERATYVIS BANKAS.

Locomotive Engeners brolija 
per savo viršininką AVarren S. 
Stont gavo earterį steigti Cleve- 
lande,- O. kooperatyvį banką 
$1.000.000 kapitalu.

su

Draugai Darbininkai!
Jums žinoma kad AVaterburio 

darbininkų kova jau pasiekė 
dvyliktą savaitę. Prie dabartinio 
brangumo, jums suprantama 
kiek streikieriai turėjo nuostolių, 
kokis jų padėjimas. Jums su
prantamas faktas, kad mūsų lai
mėjimas ar pralaimėjimas palies 
ir jūsų gyvenimą ir reikalus kai
po darbininkų. Šiandien tarpe 
mūs, visai nėrąr klausimo: kiek 
turėjome ar turėsime nuostolių 
kaipo pavienės ypatos. Bet vie
nintelis klausimas, kaip laimėti 
pradėtą kovą?

Jau turime daugiau kaip šim
tą šeimynų reikalaujančių pašal
pos. Nors pašalpa duodama ma
ža — $2.50 suaugusiems ir $1.00 
ant vaiko į savaitę ir tai per Sa
vaitę pasidaro 700-800 dolerių. 
Vienai-antrai streikierių šeimy
nai, o ypatingai našlėms su vai
kais priseina užmokėti namų ran
da.

Turime žmonių kuriuos reikia 
globoti ir gydyti. Streikierių a- 
reštai ir teismų bausmės taip-pat 
ryte ryja pinigus. Neturėdami

TREČIOSIOS PARTIJOS 
KONVENCIJA.

Pereitą subatą Chicagoj prasi
dėjo trečiosios partijos konvenci
ja. Joje dalyvauja taip vadina
mas Committee of 48, Single 
Tax partija, ir daugybės kitų 
mažesnių partijinių grupių. No
rima visas liberališkas grupes, 
kurios nesideda su soeijalistais, 
republikonais ir demokratais su
plakti krūvon, išdirbti platfor
mą ir pastatyti savo kanddatą. 
Ketinama privilioti ir Darbo par-. 
tiją, kuri stoja, kad tveriant 
naują partiją būtų indėtas varde 
žodig “Labor”.

Kandidatais į prezidentus mi
nimi šie Amos Pinchot, velionies 
Roose velto draugas, senatorius 
La Follette, Henry Ford, ir In- 
gersol, laikrodžių pramoninin
kas.

Kas nežino jog Lietuvos pi
liečiai ištroškę žinių nuo ame
rikiečių. Kuomet sužino, kad 
jo kaimynas gavo laišką arba 
laikraštį iš Amerikos, eina, 
kad ir kelias mylias pamatyti 
ir perskaityti arba skaitančio- 
pasiklausyti.

“Darbininko” administra
cija gauna kasdien laiškų iš 
Lietuvos ir taip-gi nuo “Dar
bininko”' skaitytojų gyvenan
čių Amerikoje, kuriuose iš
reiškiama užuojauta ir džiaug
smas laikraščiu “Darbinin
ku”.

LDS. nariai ir “Darbinin
ko” skaitytoja? gali didžiuo
tis, jog “Darbininkas” pir
mutinis gavo ir gauna žinias 
iš Lietuvos ir iš kitų šalių a- 
pie Lietuvos kūrimąsi ir abel- 
ną lietuvių veikimų. Tos ži
nios, suprantama nemažai kai
nuoja, bet pasitikėdami LDS. 
narių ir “Darbininko” skai
tytojų parama jos apsimoka.

Kaip mums, arčiau stovin
tiems, taip gal ir visiems L. 
D. S. nariams ir “Darbininko’ 
skaitytojams rūpi, kad žinios 
telpančios “Darbininke” pa
sklistų koplačiausia. Siųski
te “Darbininko” perskaitytus 
numerius į Lietuvą; atiduoki
te savo draugams, lai ir jie pa
siskaito.

Taip darydami, supažindy- 
site savo draugus su laikraš
čiu “Darbininku”, kurie vė
liaus ar anksčiaus liks laikraš
čio “Darbininko” skaitytojais 
ir rėmėjais.

Mes neturėtūme laukti arba 
tikėtis, kad Lietuvos broliai 
ir-sesutės siųstų pinigus už 
prenumeratą. Čia, tai. jau 
turėtų pasirūpinti užrašyti lai
kraštį “Darbininką” savo gi
minėms jirba pažįstamiems gy
venantieji Amerikoje. Tą tu
rėtų padaryti kiekv’iena(s) L. 
D. S. narys (ė) ir “Darbinin
ko” skaitytoja(s).

Mums, Amerikoje gyvenan
tiems daug lengviaus užmokė
ti už prenumeratą $5.00 negu 
siųsti iš Lietuvos 5 auksinus; 
o “Darbininkas” visiems me
tams Lietuvoje kainuoja apie 
400 auksinų.

Amerikoje “Darbininkas” 
metams $4.00; Lietuvon me
tams $5.00.

Padaryk džiaugsmą .savo gi
minėms arba pažįstamiems, 
užrašydamas “Darbininką”

Išpildyk šią blanką ir pridė
jęs penkinę siųsk žemiaus pa
duotu adresu.
, Malonėkite siuntinėti “Dar
bininką” Šiuo adresu:
Vardas Pav.............................

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANEŠI

MAS.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANEŠI- 

, MAS.
Lenkai Pripažįsta Lietuvos Ne

priklausomybę de Facto.

Susekta Platus Lenkų Suokalbis 
• Prieš Lietuvos Valstybę.

Lietuvos Atstovybė gavo iš 
Kauno nuo p. Balučio sekantį 
kablegramą:

“Vakar gauta oficijalis Lenki) 
pripažinimas Lietuvos Valdžios 
de facto.

“Kaipo pasekmė surhstų doku
mentų kompromituojančių Len
kijos vyriausybę ir rodančii) pla
ti) suokalbį prieš Lietuvos Vals
tybę, Kaune, šiandien yra pada
ryta eilė areštų. Yra suimta 
svarbių vadų plačios organizaci
jos- Lietuvoje. Apie tolimesnį 
vystimąSi pranešim”.

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
Per M. J. Vinikas.

EXTRA!
LIETUVOS TAIKA SU 

RUSIJA.

Maskva, liepos 10. — Tai
kos sutartis tarp Sovietų ir Lie
tuvos vyriausybių bus pasirašyta 
bėgyje keletos dienų. Taip pa
skelbė Adolfas Joffe, kurs veda 
derybas vardu Sovietų valdžios.

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

Lenkų Pranešimas apie Lietuvių 
Santikius su Vokiečiais yra 

Neteisingas.

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo iš Kauno nuo Eltos oficija- 
lį kablegramą sekančio turinio:

“Aplinktelegrafinis radio pra
nešimas iš Varšuvos Liepos 5 pla
tina žinias būk Lietuviai daruge 
su Vokiečiais užpuls liepos'pabai- 
goje Lenkus. Būk Lietuviai per
ka iš Vokiečių karininkų daug 
karo medžiagos, ir kitas panašias . 
žinias. Tose žiniose nėra nei žo
džių. tiesos.

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
- per M. J. Vinikas.

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 da- 
sidėtų daugiau kuo prie gyvumo 
apskričio. Nepamirškite ir apie 
raportus kp. Tegu raštininkai 
kp. įduoda per delegatus. Kurios 
kp. nesiųstų delegatų dėl kokios 
nors priežasties, tai malonės duot 
atsakymą delko nedalyvauja ir 
prisiusi raportus LDS. Conn. aps
kričio raštininkei, nes labai yra 
žingeidu sužinot visų kuopų stovį 
ypatingai tai apskričio valdybai.

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

NEW YORKO MARGU
MYNAS.

Interchurch Wold movement 
ištyrė, kad New Yorke be angliš
kos kalbos vartojama dar 32 kai
li. Svetimose 
są 1.700.000.

Bridgeport, 
cenzas susekė,
gyventoji) besą 143.152.

kalbos* žmonių e-

Ct. — Valdžios 
kad tame mieste

Šveicarija padarė sutartį su 
Vokietija. Sulyg sutarties Švei
carija gaus iš Vokietijos 40.000 
tonų anglių kas mėnuo.

Providence, R. I. — Liepos 9 
d. suteikta 100 pori) persiskyri
mas.

Rengia

Švento Petro Parapijos
Bažnytinis

Vedamas p. M.

S E R E D

Choras
Karbausko

O J E,

LIEPOS-JULY 14, 1920
BAŽNYTINĖJE 

SALĖJE,
West Fifth St., So. Bosten, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įžanga 25c., vaikams 10c.

Kaimas ....... ..............
Paštas ........................
Apskritis ...................

LITHUANIA
Vardas Pav................

✓

Suv. Valstijose yra trys mies
tai, turį virs milijono gyventojų: 
New York 5.621.151, Chicago ^.- 
701.212, Philadelphia 1.823.158.
—.......... I

Suv. Valstijose yra 63.000 loko
motyvų.

Adresas
•••••• • •••••■«• •••••• ••• 

Siųsdamas prenumeratą 
pinigus adresuok šiaip:

“DARBININKAS” .
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

ir

I

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

Šis koncertas bus puikus tuo
mi, kad jame dalyvaus garsus dai
nininkas A. Sodeika.

Taip-gi vietos choras pasirodys 
su naujomis dainelėmis. Tai-gi 
širdingai kviečiame į šį koncertą 
koskaitlirigiausia atsilankyti

Rengimo Komisija.

PIRKVAKACUO
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vaigo susirašy
ti visus įspūdžius, o* 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 fr aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

ADRESUODAMI laiškus 
ar pakietus Lietuvon ir no
rėdami, kad nueitų, teisin
gai parašykite žodį LITH
UANIA.

, Šiomis dienomis gauname daug 
laikraščių iš Lietuvos. Gauname 
veik kasdien. Žinokite, jog tų lai
kraščių visuomet galima gauti 
“Darbininke”. Išsirašykite. Už 
dolarinę gausite 20 ekz., už 50c. 
(stampomis) 10 ekz. Gausite Katf- 
no “Laisvės”, “Kariškių Žo
džio”, “Vienybės”, “Tautos” 
“Darbininko” ir kitų. Agentai, 
parsitraukite platinimui.



Eina iš South Boeton’o utaminkals, 
ketvergals ir subatomis. Leidžia Am. 
Lki'uvių Rymo Kataliku š*. Juozapo 
Dakbinkų S^junoa.x

ko: “nuo lenkų amerikoniškų 
gelbėk mus, Viešpatie”. Mat iš 
Amerikos sugrįžo šimtai lenkų bo- 
melių ir begėdiškiausiais būdais 
apgaudinėja žmones, 
tuvos lietuviai kaip 
pie sugrįžusius savo 
iš Amerikos.

imp KOLONUOSE Štai' liepos 4 d. vėli
■

Kasžin Lie- 
išsireikš. a- 
viengenčius

PHILADELPHIA, PA.

DARBININKAS
(The Worker)
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Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joskph’s Lith- 
UANIAN R.-C. ASSOCIATION OF LABOS. ■

SUBSCRIPTION RATES: 
Yearly .......................................,...$4.00
Boston and suburbs...................... $5.00
Foreign countries .yearly..............$5.00

Prieš Kerenskio puolimą orga-. 
nizavosi moterų batalijonai Da
bar tokie batalijonai steigiasi 
Lenkijoj. Ar tai ženklas, kad jai 
artinasi “kaput”.

“Entered as second-class matter Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879” 

*‘Acceptance for mallling at special rate 
of postage provided for in Sectlon 1103, 
Act of Oct. 8, 1917, authorlzed on July 
12, 1918”.

Kai vokiečiai gavę kailiu ir 
prašpylinę karą atsinorėjo sveti
mų žemių, tai taip dabar lenkai 
bus pagydyti nuo grobikiškos 
politikos.

VILEIŠIO NEPASISE
KIMAI.

Bostono “Kuryer Codzienny” 
indėjo Lietuvos Steigiamojo Sei
mo priimtąją laikiną konstituci
ją. Gal būt tam, kad parodyti sa
viškiams, jog L. St. S. per mėnesį 
laiko atliko daugiau, negu lenkų 
seimas posėdžiavęs suvirs metus.

Kur tik

šė, kad yra užkviesta didžiausis 
-JVorcesterio benas, kuris rėš kad 
net žemė drebės. Į šitą pikniką 
reikėtų atsilankyti visiems Wor- 
cesterio lietuviams. O net ir iš 
apielinkių atsilankę nesigailėtų 
Puikiai pasilinksmintų ir drauge 
pagelbėtų T. F. ir savo tėvynei 
Lietuvai. Piknikas bus ant mies
to ūkės. Toje pačioje vietoje kur 
ir visados būna.

Da nutarė varyti didesnę agi
taciją, išrinko agitatorius dėl 
kalbinimo naujų narių. Taip-gi 
išrinko naują iždininką Adomą- 
Stoekų.

R. Kr. sk. ir T. F. sk. Koresp.

Itinėj salėj.
pribuvo K. Norkus. Turėjo pra
kalbas Amerikos lietuvių Kliubo 
salėje, bet jau numetė avinėlio 
kailį, pasirodė kitonišku gaiva
lu. Teisybė, pradžioj nešmeižė, 
tik Sandarą iškėlė į padanges, nes 
mat po to buvo kolekta ir matyt 
jam rūpėjo iš katalikų išviliot 
vieną kitą doleriuką. Bet antru 
atvėju, tai padarė tikrą marma- 
lienę. Pradėjo nuo kunigų gas- 
padinių, potam kunigų, vyskupų 
ir nuvažiavo 
išvadydamas 
žodžiais o 
tamsuoliais.
pylė ant katalikų veikėjų kun. 
Dobužio, kun. Laukaičio. Iš to
kio Mickaus berno sandariečio 
negi galima ko geresnio tikėti

J. M.

link pat popiežiaus, 
juos šlykščiausiais 
katalikus išvadino 
Kibirus pamazgų iš-

tos. Bet kad tuos turtus pasek- . 
minga! suvartoti, jis aiškino rei
kia nemažai kapitalo. Užtai ra
gino visus eiti į vienybę. Ragi
no visus dėtis prie bendrovių, y- 
patingai prie Liet. Prek. B-vės, 
nes L. Prek. B-vė visur, visada, 
visokiuose reikaluose, darbuose 
daro pirmutinį žingsnį siuntime 
pinigų ir kitokiuose reikaluose. 
Kalbėtojas aiškiai priparodoė, 
kad Lietuvoje jau dabar, vargo 
nebus. Tik reikia saugotis nuo 
užpludimo svetimtaučių. Reikia 
saugotis kad Lietuvos biznis ne
patektų į svetimtaučių rankas.

dhicagietis.

LAWRENCE, MASS.

Ruošimąsi Seimui.

KODĖL?

(Pavedu d-gei A.) 
Skausta širdį begaliniai — 
Sieloje naktis, 
O kapai, kapai smėliniai 
Man vaidenas vis. ..

Žemės vargo užliūliuotu 
Sūnumi esu
Ir keliu sunkiu, vingiuotu 
Vienas aš einu...

Niekas "sielos neužjaučia, 
Vien tamsi naktis,
Ji bent skausmą tą atjaučia 
Kur kankina vis...

Vileišis, Lietuvos Valsty
bės atstovas Amerikoje, jau 
tiuo senokai bando refor
muoti aukų rinkimą tarpe- 
Amerikos lietuvių. Tą ban
dė daryti Šimkus ir paga
lios pajuto prieš vėją norįs 
pūsti. Ne kitaip bus su Vi
leišiu.

Šiomis dienomis Vileišis 
išsiuntinėjo lietuvių laik
raščiams epistolijas “delei 
pašalpos larbo ’ Epistoli- 
joj, be kito ko guodžiasi a- 
pie šitokią bėdą:

“Vienas lietuvis, kaipo be- 
partyvis, prisiuntęs yra Lietu
vos Atstovybei 10 dol., kaipo 
auką Tautos Fondui ir prašęs 
tą sumą betarpiai " pasiųsti 
Lietuvos Valstybės reikalams. 
Norėdamas atsižinoti, kokiems 
valstybės reikalams Tautos 
Fondas yra rinkęs aukas ir ko
kiems ir šiandien renka, idant 

*■ galėčiau tinkamai to žmogaus 
norą išpildyti, aš kreipiaus 
laišku birželio 15 dieną prie 
Am. Liet. R. Kat. Federacijos 
raštininko p. Jono Karoso”. 
Karosas atsakė neturįs 

teisės išdavinėti atskaitų iš 
surinktų ar renkamų aukų. 
Tuomet Vileišis kreipėsi į 
Tautos Fondo raštininką. 
Nuo toz dar negavęs atsaky
mo ir todėl pasiryžo ape
liuoti į visuomenę ir sako:

“Prisibijodamas vėl nepatai
kinti, prie ko turiu kreiptis, 
šiuomi atsišaukiu viešai ir 
prašau paaiškinimų.

“1. Kokiems valstybės rei
kalams buvo renkamos aukos 
Tautos Fondui, kiek ir ko
kiems reikalams jos išleistos ir 
kiek dar liko ir kam likusi su
ma žadama pavesti?” 
Vileišis jau išbuvo virš 

pusmečio Amerike ir ikšiol 
nei tiek nesusipažino su A- 
merikos lietuvių veikimu ir 
organizacijomis, kad nežino 
kur kreiptis Tautos Fondo 
atskaitų reikale. Jei jau 
tarp saviškių Vileišis tie
siog pušinė j a, tai ką. jis daro 
Washingtone Lietuvos vals
tybės pripažinimo reikale. 
Vileišis jau buvo Amerike, 
kuomet Tautos Fondo ats
kaitos public accountantų 
padarytos buvo indėtos lai
kraščiuose. “Darbininke” 
buvo indėtos sausio 10 d. §. 
m. Tautos Fondas išdavi
nėjo pilnesnes atskaitas, ne
gu bile koks kitas fondas, 
bet Vileišis sekdamas tuos 
amerikiečius, kuriems rūpė
jo kenkti Tautos Fondui ir 
kurie prikaišinėjo atskaitų 
neišdavimą, ir-gi kabinėja
si prie Tautos Fondo. So
či j alistų globotas Šelpimo 
Fondas tarsi pasityčioda
mas iš aukotojų ir visuome
nės paskelbė menkiausią at
skaitą kokia tik gali būti, 
bet Vileišis nekuomet 
gugu apie tą Fondų.

nei

PASTABĖLĖS.
Lawrence*o audiminių užsida

rymas yra patvirtinimu to per
sergėjimo, kurs buvo “Drauge” 
ir pakartotas nesenai “Darbinin
ke”. Būkite taupūs.

Sako, kad Lenkijoj vietoj: 
“nuo maro, bado, ugnies ir ka
ro gelbėk mus, Viešpatie” — sa-

Bolševikų išvanoti lenkai atsi
mins savo priežodį: “Mądry po- 
lak po szkodzę”.

Lenkai ugnim ir nuodais spiau- 
ja ant Anglijos premiero Lloyd 
George, kurs ' lenkŲ paprašytas 
dabartinėj jjj bėdoj pagelbos, at
sake, kad lenkų veržimąsi Ukrai
non buvo prieš jo valią, o dabar 
lenkai teprašo taikos.

‘/Kuryer Codzienny” skelbia, 
kad neva sulvg žinių iš Varšavos 
esąs pienas--padarytas tarp Rusi
jos, Vokietijos ir Lietuvos pasi
dalyti" Lenkiją. Lietuva gausian
ti Vilnių ir Gardiną, Vokietija 
gausianti tą, ko neteko Versa- 
liuose, Čekijai būsiąs atiduotas 
Krakovas, o kita dalis teksianti 
bolševikiškai Ukrainai.

Daug vaikų miršta.

Šilimai užėjus čia, pradėjo 
mirti vaikų, daug miršta iš to 
kad nėra kam tinkamai prižiūre- 
:i, arba susirgus nesikreipiama 
prie tinkamų gydytojų. Stebėti
nas yra dalykas, kad Richmon- 
diečiai beveik visados samdo sve
timtaučius graborius. Visiems 
žinomas lietuvis graborius Užu- 
meekis patarnauja įvairiems lie
tuvių viešiems reikalams, pavyz
džiui: seseris atvežė ir parvežė iš 
šv. Kazimiero parapijos kai buvo 
pirma vaikų Komunija, kun. Mi
roną atvežė ir parvežė kaip jis 
iuvo su prakalbomis,
būna koks Baikalas, Užumeckis 
niekados neatsisako. Taigi rei
kėtų jo neaplenkti ir tada kada 
jis gali kiek uždarbio gauti Da
bar gi tai labai keistai atrodo, 
nes kur yra uždarbis, tai beveik 
visada yra svetimas imamas. Ži
noma, reikia gyventi gerai su* vi
sais, bet savajam reikėtų duoti 
pirmenybė. Pas mus gi faT taip: 
kaip reikia patarnauti už dyką, 
lai lietuvis turi tą daryti, o kur 
yra uždarbis, tai svetimas jį turi 
gauti. Žydai ir net lenkai moka 
palaikyti savuosius ir gerai daro. 
Reikėtų ir mums sekti jų pavyz
dį ir palaikyti savuosius.

♦ ' ■ ■—

WATERBURY, CT.

Užeikite pas savąjį.

K. I.

NEWARK, N. J.

Lenkų kolekta prie lietuvių 
bažnyčios.

ROCHESTER, N. Y.

kuo-

DARBININKŲ DOMAI!

Ar streikai pagerins darbinin
kų likimą? Šitam klausimui tin
ka atsakymas patvirtinimu ir už
gynimu. Jei darbininkai vis tik 
atkartos savo streikus su vienin
teliu tikslu padidinimo mokesties 
kai ligšiol, tai niekad nepagerins 
savo likimo, tik pagerins likimą 
savo priešų kapitalistų. Nes nors 
darbininkai dažnai džiaugiasi iš- 
lošę savo rolę priversdami kapi
talistus kad pakeltų algas už die
nos darbus, o neapsižvalgo kad 
jie patys save vien tik nuskriau
džia, nes kapitalistų trustai už
kelia kainas ant produktų tokias, 
kad kaip sako prietarlė, “lopas 
turi skylę gerai uždengti”, tai to
kiu būdu patys darbininkai turi 
tapti tuo lopu, ir savo išlošimu 
nieko nepeša, tik daugiaus save 
apsunkina ir gana. Kad jie su
tartų streikuoti su tokiu tikslu, 
kad sumažintų produktų kainas, 
tai tikrai padarytų visą žmoniją 
laiminga, jei jiems tas streikavi- 
mas pavyktų, o be to niekad ne
bus patenkinimo.

Turiu sulietuvinęs vieną veika
lą, kad Darbininkų Sąjunga teik
tųsi jį kuoveikiaug išleisti, tas a- 
tidarytų akis visiems darbinin
kams, ir parodytų aiškiai kaip 
ant delno, kas tikrai yra darbi
ninkų bičiuliais, ir kas jų priešas; 
ir kokiu būdu darbininkai gali ti
kėtis pagerinimo savo stovio.

Kun. P. Sanrusaitis.

Mūsų kolonijos lietuviai vis la
biau ima griebtis biznio. Ypatin
gai LDS. ir Vyčių nariai. Štai 
prieš keletą savaičių P. Drevins- 
kas atidarė gerą užeigą^ po nu
meriu 22 So. Leonard st. kur 
kiekvienas užėjęs pasilsėti gali 
gauti ice-cream’o, sodės, saldai
nių ir gerų laikraščių pasiskai
tyti.

P. *Drevinskis priklauso LDS. 
ir Vyčių kuopoms, geras lietuvis 
ir rėmėjas Lietuvos reikalų. To
dėl lietuviai, ypatingai tų orga
nizacijų nariai, visuomet turėtu
mėte pas savąjį užeiti.

PHILADELPHIA, PA
- . •*- I "*•

Atidai visų.

J. T.

Kada kun. J. Dobužis Netvarko 
parapijoj klebonavo, buvo susi
tvėrusi Labdarybės Dr-ja šelpi
mui biednų našlaičių. Minėta dr- 
ja su kun. J. D. gera agitacija 
gerai gyvavo. Netekus didžiai 
gerb. kun. Dobužio Labdarybės 
dr-ja pradėjo pailsti. Kas kartas 
vis eina silpnyn. Jau kelintas 
mėnuo nebeįvyksta susirinkimai 
nei joks kitas darbas nevaromas.

Šiandien vietoje lietuvių lab
daringų darbų, randasi lenkų 
darbeliai. Lenkai išnaudoja lie
tuvius. Birželio 27 d. š. m. kun. 
E. Budrėvičia iš sakyklos žmo
nėms sakė, kad kolektuos bažny
čioje lenkų seserys (minyškos) 
dėl jų biednųjų ir ragino lietu
vius duoti joms aukas. Iš tokių 
lietuviij kunigo žodžių didžiuma 
žmonių žiūrėdami į viens kitą la
bai nustebo. Eidami laukan iš 
bažnyčios radome tarpe bažny
čios durt} dvi lenkų seseris su 
kapšiukais, kuriuose matės pri
mesta sidabrinių ir popierinių pi
nigų. O iš minios žmonių girdė
jos balsai, jei jaučiatės esą lietu
viais, neduokite lenkams pinigų. 
Ar jūs nežinote kas jie yra. Vėl 
kita didžiuma publikos stovėda
mi ant gatvės prie bažnyčios du
rių šaukė išmeskit tas paliokes iš 
lietuvių bažnyčios. Ką jūs ma
note kad save duodate išnaudoti 
lenkėms.

R. G. Žalias,

NIAGARA FALLS, N. Y.

Tėmykite.

GAUKITE LAIKRAŠČIŲ
IŠ LIETUVOS.

Šiomis dienomjs^- 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 veikimą 
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 dolerio gausi- 
te 10 eta. už doleri - 20 j £ 
ekz.

“Darbininke” randame kožna- 
me numeryj raginimų pirkti Lie
tuvos Bonų. Užsipelnė “Darbi
ninkas” garbės nuo mūsų tėvynės 
Lietuvos už patarimus lietu
viams prisidėti prie tautos darbo.

Brolau ir Sesuo! Ar pirkai 
Lietuvos Laisvės Paskolos Boną? 
Visi pienuojame grįžti į Lietuvą. 
Tai kuo mes pasirodysime ten, 
jeigu neturėsime gražių bonų, 
dailių paliudijimų šukavimo Tau
tos Fondui Todėl pirk šiandie, 
r.es rytoj gal būt pervėlu. Bonai 
užsibaigs 25 d. liepos 1920. Lie
tuvos Misija dar paailgina laiką.

Bonų galima gauti: Kaz. Mik- 
las, 900 So. 2-pd St. real estate 
ofisas.

Kaz. Driža, 139 Greenwich St. 
J. Pranekūnas, 316 Earp St.
Liet. Muz. svetainė Allegheny 

ir Tilton St
Jonas Grinius, 3120 Richmond 

St
Leo. Ginkevičia, Salmon ir Ma- 

dison st.
Jonas Vaivada, 4857 Melrose st. 

(Frankfort).
Neatsilikime philadelphiečiai 

nuo kitų kolonijų kad neturėtu
mėm sarmatos. Raginkite savo 
pažįstamus pirkti bonus.

£ D.

WORCESTER, MASS.

Liepos 5 d. buvo piknikas, kurį 
parengė L. R. K. Rėm. skyrius. 
Diena buvo graži, todėl ir publi
kos buvo susirinkę nemažai Žmo
nės ant šviežio oro viri buvo už
ganėdinti, linksminos, žaidė, val
gė, gėrė iki pat vakarui, kol net 
viską išpirko. Tikima, kad ir 
pelno atliko nemažai.

6 d. liepos buvo mėnesinis T. 
Fondo susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė gerb. pirm. kun. J. Čapli
kas. Tartasi apie pikniką, kuris 
bus ateinančią nedėlią 11 liepos. 
Tai žada būti nepaprastas pikni-

Ių. Viee-pirm. J. Vaitkus prane-

Vaikai atsižymėjo.

Niagara Falls ne tik ką suaugę 
darbuojasi ant tėvynės dirvonų, 
bet ir gi nemažiau jaunutė kar
ta, vaikučiai, neatsilieka. Tą 
darbavimąsi parodė sekančiu bū
du. Liepos 4 d. yra amerikonų 
šventė — tą dieną šaudoma ir 
leidžiama ugnys. Ypatingai vai
kams yra įtaisyta dėl šaudymo į- 
vairių dalykų. Ką-gi vaikai da
ro. Visi prigulintieji vaikučiai 
prie šv. Kazimiero draugystės at
sižadėjo nuo šaudymo, o tuos pi
nigus ką būtų praleidę surenka 
kaipo auką dėl sužeistų Lietuvos 
kareivių dėl nupirkimo vaistų. 
Auka tapo pasiųsta Lietuvos Mi
sijai dėl perdavimo minėtam tik
slui. — Išviso surinko vaikučiai 
$10.53. Puiki pašalpa nuo vai
kučių broliams kovotojams už 
laisvę Lietuvos.

Paskolos bonų stovis čia eina 
gerai. Išviso subskripcijų rekor
dai parodo iki 7 liepos ant $8.- 
250.00. r- ..............................
Tikimasi greitai davaryti iki ga
lui. Visa bėda, kad Buffalos lie
tuviai mažai darbuojasi paskolos 
reikale. Mat dalykas tame kad 
apaštalai raudonojo mokslo turi 
įsteigę tenai savo “akademiją”, 
kurios “profesoriai” šviečia žmo
nes pagal būdą rusų “tovariščių 
bolševikų” ir Lenino kurpaliaus. 
Gal dabar visuomenei bus aišku 
koki priėteliai yra Lietuvos ne- 
prigulmybės, sekantieji bolševikų 
mokslą. Atsiminti Kapsuką rei
kia, — tai gana nušviečia daly
ką.

Birželio 26 d. buvo parengtos 
prakalbos Lietuvos bonų parda
vinėjimo reikale. Kalbėjo J. 
Bielskis. Bonų parduota grynais 
pinigais už $650.00, su pažadais 
už $1000.

Vietinė mūsų stotis paskuti
niais laikais pusėtinai pirmyn pa
sistūmė bonų pardavimo reikale. 
Išviso turim surinkę apie $13.000 
ir dar manoma pirmyn stumtis.

28 d. birželio čion vietinio T. F 
24 sk. rūpesniu buvo parengtos 
prakalbos. Kalbėjo T. Fondo 
centro rast. J. K. .Krušinskas.

Aukų surinkta $67.65.
Bonų Stoties ir T. F. 24 sk. rašt.

Ant. Žiemys. 
Aukavusių vardai: -

Mikalina Kšanavičiūkė $10. 
- Kun. J. Kasakaitis $3.00.

P $2.00: J. Strašinskas, Vyt. 
Danielius. — ~

Po $1.00: Ant. Žiemys, J. Ke- 
liauskas, M. Nevedonskas, V. Bu- 
trimaitis, P. Pikūnas, J. Jakštas, 
P. Kajackas, D. Ubavičius, K. 
Voleska, Ig. Malcevičius, J. Gi- 
kis, Pr. Pockevieius, A. Žvivonis, 
M. Tankus, R. Veneevičienė, M. 
Nevedonskienė, P. Ledzevičienė, 
J. Žemaitis, J. Lukšis, A. Dause- 
vičia, V. Bronaika, A. Bematavi- 
čiutė, J. Jakšas, T. Paluikis, -V. 
Uždila, J. Braknis, A. Bemotavi- 
čius, V. Norkevięius, J. Gudas, A. 
Kavoliunas, F. Šlapelis, J. Neve
donskas, J. Gudiniutė, K. Duby
sa, A. Gribauskas, St. Levickas, 
J. Dauda, K Glušokas, A. Laimu
tis, St. Jonaitis, J. P. Levickas, 
Ig. Gudelis, A. Gudelienė, A. Mas- 
tauskienė, J. Motuzas, Ant. Val
ionis, L. Kaminas. Smulkių aukų 
$3.65.

Išviso $67.65.

Liepos 7 d. vietinė vyčių 
pa laikė mėnesinį susirinkimą. 
Nutarė dar labiau sujusti ir ruoš
tis prie Vyčių seimo, kuris atsi
bus šįmet Lawrence rugpjūčio 
22-26. Susirinkimai ir pamokos 
paliečių seimą patenkinti. Susi
rinkimai dabar vietoj kas mėne- 
rio pirmas panedėlis bus kas pa- 
nedėlis. Teatro praktika bus 4 
syk į savaitę. Koncertui prisi
ruošimui bus ir-gi 4 syk į savaitę. 
Išrinkta reikalingesnės komisijos.

Priešseiminį išvažiavimą (22 
rugpjūčio) surengti išrinkti į ko
misija p-lė Kriviutė, Čebatoriutė, 
Stravinskas, Paplauskas ir Kan- 
cevičius. Paruošti išdirbinių pa
rodą (22-25) komisija susideda iš 
panelės Sidaravičiutės, Getautu- 
kės, Juknevičiūtės, Juzėno ir Bal- 
tukonio. Koncerto (24) komisi
ja susideda iš Paulikaičio ir Juš
kos. Teatrą ruošia (23) kl. Ju
ras. Prakalbi} kontesto (22-26) 
reikalus veda kun. Virmauskis, 
kl. Juras, p-lė Kriviutė ir Joku- 
bauskas. Vakarams svetainė pa
imta miesto salė. Poseiminė va
karienė (25) pavesta pačioms ga
biausioms Lawrence ’o šeiminin
kėms.

Sunkus vargas bakūžėlių. 
Vis graudin mane, 
SVaiėlės vargdienėlių — 
J ii sunki dalia...

Ašen vargo užliūliuotu
Sūnumi esu
Ir keliu sunkiu, vingiuotu 
Vienu aš einu...

Vargo Poetas.
Veik, armija

20. XII. 19.

Gurklianikis.
ŠIRDIES PASLAPTIS.

Nušilęs.

. . < > Ačiū.
Nuoširdžiai dėkuoju visiems 

kuom nors prisidėjusiems prie pa
rapijos pereitos Lawn Partv, k. t. 
visiems lietuviams štominkams 
už aukas Law Party naudai, ren
gėjams i rdarbininkams už taip 
uolų triūsimą jos reikale ir visai 
publikai už atsilankymą.

Kun. F. A. Virmauskis.

AL. R. K. S. MOKSLEIVIAMS 
ŽINOTINA.

BRIGHTON, MASS.

LDS. 22 kp. turėjo susirinkimą 
liepos 2 d. Susirinkimas buvo 
labai gyvas, buvo daug visokių 
užmanymų ir nutarimų. S. Za- 
kauskas, kuris dalyvavo apskri
čio suvažiavime išdavė savo ra
portą kuris vienbalsiai priimtas. 
Toliaus apsvarsčius kuopos reika
lus užsiminta apie Wa te r būry 
streikierius. Sumanyta padaryti 
kolekta ir tam taip reikalingam 
dalykui su aukomis prisidėjo šios 
ypatos:

S. Kudarauskas $1.50, 'B. A- 
jauskas ir S. Zakauskas — po 
$1.25, J. Raudoliūnas, P. Vėbra, 
A Kuprevičius ir L. Jankaus
kas — po $1.00, M. Klovienė — 
75c., Z. Savickas — 50c. Viso 
$9.25.

Centro valdybai apskelbus de
vintąjį seimą kad prasidės rug
pjūčio 27, 28, 29 d. š. m., mes 
Cambrdgt’io, Mass. A. L. R. K. 
S. moksleiviai pasitarę nutarėme 
paskelbti pienus vakarų kurie at
sibus.

Šįmet vakarai nebus ant vietos, 
bet po apylinkę Cambridge, Mass. 
— Worcester, Mass., Cambridge, 
Mass., Brighton, Mass., Boston, 
Mass., tai kad sužadysime apy
linkės visas kolonijas.

Su programų gražumais tiki
mės negalės atvykusieji atsigerė
ti ir tikimės svečių nemažai su
laukti

Taip-gi gerbiamieji mokslei
viai ir moksleivės, kurie žadate 
atvažiuoti su dalimis programo, 
meldžiame kreiptis šiuo antra
šu:

Vincas J. Damazas, 
Bos 15, Cambridge, Mass.

Musų kvota $13,000.00,- Tolesniai A Baužinskas, kp. vi-

(Aukauju Marijai V-tei)
Kas sujudina krūtinę ir 

liepia jai tankiai ir stipriai 
banguoti;

Kas nudažo skruostus ro
žine spalva, tartum kad žie
das pražysta ant mažutes 
valandėles;

Kas uždega akiii vietoje 
— žvaigždes, o tos žvaigž
dės, daugelį žmonių — ve
džioja po pasauli?..

— Kas?!..
— Sujudina krūtinę, nu

dažo skruostus ir uždega a- 
kvse žvaigždes — paslaptin
goji krūtinės ugnis.

Ji jaunoje sieloje sužieb
ta — neapsakomai plėtoja
si; ji nuolatai ieško sau 
draugo su tokia pat ugnimi 
krūtinėje.

Ir kuomet susitinka , dvi 
krūtinės, nušvinta akys ir 
tokios sielos: — subanguoja 
krūtinės, nušvinta akys ir 
pražysta skruostai...

Jie nerimsta...
Jų dviejų sielos nors at

skirai, bet sykiu kalbasi ir 
viena antrą supranta.

Bet norėtųsi apart-to, 
daug ko išlieti, — tiesiog iš 
pačios sielos dugno—ką taip 
aikštėn verčiasi; kaip kuo
met gesinama ugnies lieps
na.

— Kodel-gi kankintis, ko
dėl nepasakyti?!

Vienok-tyli, tik akių žvilg
sniu, kaip ugnis kibirkšti
mis — siunčią vienas kitam 
tai,' ko liežuvis nedrįsti pri
sipažinti. ..

Širdies paslaptis... 
Harbin, 5. V. 20.

Erškietis.

AMSTERDAM, N. Y.

ce-pirm. atsisakė nuo savo vietos, 
iškeliauja į Tėvynę. Baužinskai 
buvo žymūs veikėjai, prigulėjo 
prie visų katalikiškų organizaci
jų taip-pat ir prie kooperacijos. 
A Baužinskas nemažai pasidar
bavo prie sutvėrimo LDS. 22 kp., 
taip-pat buvo žymus agitatorius 
pardavinėjime L. L. Paskolos bo
nų. Tai-gi linkėtina laimingos 
kelionės ir linksmaus gyvenimo 
Lietuvoje.

Kp. pirm. B. Ajauskas, 
Rašt. V. kiaulaite.

WORCESTER, MASS.

LDS. 7 kp. Rusi rinkimas įvyks 
liepos 14 d. 8 vai. vak. Viri na
riai malonėkite atsilankyti ir ge
rų naujų narių atsivesti. Regu- 
leriai susirinkimai esti kas antrą 
mėnesio seredą.

Suv. Valstijų prezidento meti
nė alga yra $75.000, vice-prezi- 
dento $12.000, senatorių ir repre
zentantų $7.500, viršininko Aug- 
ščiausiojo Teismo $15.000, Aug- 
ščiausiojū" Teismo narių $14.500.

Rast.

“Darbininkas” yra populi 
riškiausias ir tinkamiausias 
darbo žmonių laikraštis kaip 
Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Kataig metais Naujosios Angli
jos studentai vykdavo į vakarines 
valstijas dirbti ant farmų. Šie
met dirba pas vietinius farme- 
rius.

CHICAGO, ILL.

Liepos 2 d. š. m. šv. Mykolo 
Arkaniolo parapijos svetainėje 
Prekybos B-vės reikalais įvyko 
prakalbos. Kalbėjo studentas, 
visiems gerai žinomas Al. M. Rač- 
kus. Jo kalba buvo aiški ir nuo
sekli. Jis savo kalboje aiškiai iš
pasakojo apie Lietuviams dar iki

SIŲSKITE laikraščių ir 
knygų saviškiams Lietuvo
je.

1918 m. Anglija importavo iš
Amerikos 16.000.000 svarų me
daus.

Keletą mėnesių atgal sandarie- 
čiai buvo parsikvietę K. Norkų, 
buvusį bambizo Mickaus organo 
**Atgimimo” redaktorių. Jis pa
sirodė lyg nekaltas avinėlis, ant
rą vakarą vietos klebonas paveli- .w_____ ___________________
jo jam turėt prakalbas pobažny- šiol nežinomus ir negirdėtus tur-

Francija atrėžė nuo Vokietijos 
tą Lotaringijos dalį, iš kurios Vo
kietija gaudavo 75 nuoš. savo ge- 

Įžies.

z Nuo 1916 m. Suv. Valstijose
U z 50 C. (galima pasidaugino ant 2.026.-

IŠSIKASYK iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. Rasi juose daug indo- 
mybių. i 
stampėmis) gausi 10 ekz.,ui\s5& Tuo būtų pasididino tik ant 
doleri — 20 ekz. ‘636.949.



5.00

Suv. Valstijos pasaulinėje ka
rėje dalyvavo 1 metus, septynis 
mėnesius ir penkias dienas.

L. D. S. REIKALAI.
PROTOKOLAS

Ci.

Naujosios Anglijos L. D. S. 
Apskričio 6-to suvažiavimo.

LDS. 6-taa suvažiavimas įvyko 
20 d. birželio 1920 m. 27 Main st. 
St. Jean Salėje Hudson, Mass.

Suvažiavimą atidarė su malda 
1-mą vaL po pietų V. J. Kudir
ka, apskričio pirmininkas. Ves
ti sesijas vienbalsiai išrinkta sto
viu apskričio valdyba. Į maršal
kas paskirta B„ Markūnas. Dele
gatai :

1 kp. So. Boston, Mass. — P. 
Varakulis, A. Muraška, M. Žu
kauskaitė, Z. Žukauskaitė, V. 
Savickas, V. Valatka, Z. Klapa- 
tauskas.

2 kp. Montello, Mass. — M. Ab
račinskas, V. Pigaga.

3 kp. Norvvood, Mass. — J. Ka
psėta, J. Pauplis, V. J. Kudirka, 
A J. Navickas.

7 kp. Worcester, Mass. — J. 
Svirskas, P. Landžius.

8 kp. Cambridge, Mass. 
Kavolius, V. Jakas.

22 kp. Brighton, Mass. — J. 
Zakauskas.

56 kp. Hudson, Mass. — M. 
Pauplis, M. Belickas, B. Markū
nas, F. Davainis.

*

70 kp. Lawrence, Mass. — V. 
KukuČionaitė ir J. A. Kriviutė.

Įnešimų ir mandatų sutvarky
mui išrinkta komisija J. Kašėta, 
M. Pauplis ir J. Svirskas.

Pereito suvažiavimo protokolas 
vienbalsiai priimtas. Seka laiškų 
skaitymas. Laiškas nuo LDS. 
centro iždininko J. Glinecko. Lin
ki LDS. N. A. apskričiui geriau
sių pasekmių. Laiškas priimtas 
delnų plojimu.

Raportai apskričio valdybos.
Pirm; V. J. Kudirkos ir rašt. 

A. J. Navicko raportai vienbal
siai priimti

Raportas iždininko M. Abra- 
činsko. Paaiškino, jog kasoje N. 
A. LDS. su šios dienos priduotais 
455.03. Raportas vienbalsiai pri
imtas.

Raportas vice-pirm. M. Žukaus
kaitės ir iždo globėjos J. Kriviu- 
tės vienbalsiai priima. „

Kuopų delegatų raportai paro
dė, kad Naujosios Anglijos LDS. 
kuopos randasi gerame stovyje 
ir kiekvienoj kuopoj naujų narių 
prisirašymas žymus.

Raportas išvažiavimo komisi
jos. Išdavė M. Žukauskaitė, Z. 
Žukauskaitė, M. Abračinskas, V. 
Pigaga, V. Jakas, Z. Klapataus- 
kas, J. Kriviutė. Raportas vien
balsiai priimta.

Seka įnešimai bei nutarimai
1. 3-čios kp., kad LDS. nariam 

keliaujantiems į Lietuvą apskri
tis išduotų tam tikrus paliudiji
mus. Paliudijimai atspauzdinti 
pavesta apskričio valdybai.

2. 1-mos kp., kad kiekviena L. 
D. S. kuopa stengtųsi sutverti 
savoje kolionijoje biurą, kur L. 
D. S. nariai atvažiavusieji iš ki
tur galėtų gaut teisingus nurody
mus. 3, 1-mos kp. Kad apskri
tis surastų būdą kaip sušelpus 
krikščionių demokratų partiją 
Lietuvoje. A J. Navickas duoda 
įnešimą kad kožnas bei vienas N: 
A LDS. apskričio narys, kuris 
tik neišgalės dalyvauti dabarti
niame N. A apskr. išvažiavime, 
kad nariai iš liuoso noro aukautų ; 
savo kaipo inžangos tikietą. Su
važiavusieji delegatai užgiria tą 
sumanymą ir pasižada tnt kuo
pų susirinkimų išrinkti iš tų na
rių kurie nedalyvaus išvažiavime,
o visi pinigai bus. pasiųsti per , 
apskričio valdybą krikščionių 
demokratų partijai Lietuvoje.

4. Kad apsiėmusios ypatos iš 
apskričio kokį nors darbą steng
tųsi visuomet išpildyti.

5. Kad kuopos priklausančios 
prie N. A. LDS. Apskričio pri
valo viena antrai gelbėti kaip tai 
agitacijos žvilgsniu ir vakarų ren
gime.

6. Kad—kuopos priklausančios 
prie N. A LDS. apskr. ir reika
laujančios organizatorio privalo 
atsišaukti į apskričio valdybą, o 
ji parūpins kalbėtoją. Jei kuo
pos jausis silpnai finansiškai, tai 
apskritis padengs kalbėtojo ke
lionės išlaidas.

7. Nuo 1919 m. N. A. Apskri
čio išvažiavimo-gegužinės pelnas, 
kuris randasi apskričio ižde kad 
būtų perduotas “Darbininko” 
■kolų triuškinimui

—————— f
8. Likusia pelnas nuo šių me

tų išvažiavimo kad būtų pasiųs
ta apskričio valdybai, o apskri
čio valdyba be atidėliojimo pa
siųs krikščionių demokratų par
tijai Lietuvoje.

9. Apskr. pirm.'V. J. Kudirka 
duoda ihešimą, kad nariai atsiža
dėtų savo paskolos “Darbinin
kui” ir pats atsižadėjo nuo savo 
paskolos $10.00, paaukavo “Dar
bininko” skolų triuškinimui

10. Kad apskričio valdyba 
kreiptųsi prie centro Literatiškos 
Komisijos, kad Literatiškoji Ko
misija parašytų paskaitą dėl N. 
A. Apskričio kuopų.

11. Buvo keli skundai patėmi- 
jimai “Darbininko” redakcijai 
ir administracijai Šiame klausi
me pasidaro dvi nuomonės: pir
ma, kad apskričio pirm, su šiais 
skundais dalyvautų viename L. 
D. S. Centro valdybos posėdyje 
ir juos ten išgvildentų. Antra 
nuomonė, kad pasiųsti laiškas 
perspėjant centro valdybą. Ei
nama prie balsavimo. Balsuo
jant pirma pusė gavo 17 balsų, 
antra 1. Tad apskričio pirm. į- 
galiotas dalyvauti LDS. centro 
valdybos posėdyj ir kelionės iš- 
lai apmokėti iš apskričio iždo.

Įnešimai į būsiantį LDS. seimą.
1. Pageidauja N. A. LDS. aps

kritis, kad būsiantis LDS. seimas 
paskelbtų visoje Amerikoje kur 
tik randasi LDS. kp. prakalbų 
maršrutą.

2. Kad LDS. apskričių pirmi
ninkai turėtų galę dalyvauti L. 
D. S. centro posėdžiuose.

Valdybos rinkimai.
Į pirm, kandidatai: V. J. Ku

dirka, M. Žukauskaitė, Z. Klapa- 
tauskas. Balsuojant viešu bal
savimu prasišalinant kandida
tams V. J. Kudirka gavo balsų 
16, M. Žukauskaitė 6, Z. Klapa- 
tauskas 2. Pirm, liko ant atei
nančių metų V. J. Kudirka, vice- 
pirm. M. Žukauskaitė.

Į rašt. išrinkta vienbalsiai A. 
J. Navickas.

Iždininku M. Abračinskas.
Kasos globėjai — J. Kriviutė, 

Z. Žukauskaitė.
Organizatoriai — A. F. Knei

žis, M. Abračinskas, M. Pauplis.
Sekantis Naujosios Anglijos L. 

D. S. Apskr. suvažiavimas bus lai
komas AVorcester, Mass.

Kasos stovis.
Vasario 22 d. 1920 m. buvo ka

soj .....................................$441.38
Po suvažiavimo savo mokestis 

prisiuntė sekančios kuopos: 
1-ma kp. So. Boston, Mass. —

už 1919 m...............................7.60
26 kp. Rumford, Me.

už 1920 ir 1921 ................
37 kp. Lewiston, Me.

už 1920 m............................
Per suvažiavimą birželio 20 

d. 1920 m. pasimokėjo šio# 
kuopos:

22 kp. Brighton, Mass.
už 1920 m.................. .........

7 kp. Vorcester, Mass.
už 1919 ir 1920 m. ........

Buvo ........................ $441.38
Inėjo ......................:. 17.80

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

Pirm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.
Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes St.,
So. Boston, Mass.

Rašt. — A. J. Navickas, 
58 Heaton Avė., 

Norwood, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames St.,
Montello, Mass.

Kasos Globėjos —
Z. Žukauskaitė,

1 Grimes St., 
So. Boston, Mass.

. J. Kriviutė, 53 Brook St., 
Lawrence, Mass.

PROTOKOLAS

Švento Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos Pirmo 
Seimo Buvusio Chicago, 

UI.—Birželio 13, 1920.

Re-Šv. Kazimiero Akademijos 
mėjų Draugijos Pirmas Seimas 
prasidėjo su Šventomis Mišiomis 
Šv. Kazimiero Vienuolyno Kop
lyčioj-kurias atlaikė gerb. kun. 
prof.JP. Bučys draugijos kapelio
nas.

1.30

1.00

2.50

4.15

Viso pasidaro .. ..$459.18 
Išeigos.

Kelionė į apskričio suvažiavimą 
apskričio pirm. V. J. Kudir
kai ..................................*...2.25

Kelionės į apskričio suvažia
vimą rašt. J. A Navickui 2.25

Rašt. už stampes . ..r».........1.25

Viso išėjo .........................5.75
Buvo kasoj $459.18, išėjo $5.75, 

dabar N. A LDS. apskr. viso ka
soj randasi pas iždininką M. Ab- 
račinską $453.43.

Suvažiavusieji delegatai išreiš
kė padėką 56 kp. Hudson, Mass. 
už malonų priėmimą. Prieš pat 
užbaigimą sesijų pribuvo A F. 
Kneižis. Sveikino suvažiavusius 
delegatus ir ragino prie rinkimo 
aukų delei atlyginimo “Darbinin
ko” bendradarbiams. Kneižio 
atsišaukimą delegatai užgyrė 
gaussu delnų plojimu.

Suvažiavimą užadrė su malda 
pirm. V. J. Kudirka 6:30 vai. va
kare.

Pirm. — V. J. Kudirka. 
Rašt. — A. J. Navickas.

RBININKAS

Sesija I. 1:30 po pietų.

Seimą atidarė gerb. p. A. Nau
sėdienė, draugijos pirmininkė 
prašydama gerb. kun. prof. Bu
čį atkalbėti maldą. Po to sekė 
prisagstymas ženklelių delega
tėms ir pridavimas mandatų. 
Seimo valdyba išrinkta per akla
maciją į kurią pateko sekančios: 
Seimo vedėja p. A Nausėdienė, 
jos jos pagelbininke p-nia F. A- 
L-Lsienė iš Detroit, Mich., I rašti
ninkė M. L. Gurinskaitė, antra 
raštininkė M. Mikšaitė.

Skundų ir mandatų komisija: 
A. Sabonienė, A. Gilienė ir V. Ga- 
linsytė.

Knygų Peržiūrėjimo Komisija: 
A. Tumaitė ir p-nia Petrošienė.

Valdybos Raportai.

Pirmininkė p. A. Nausėdienė 
išdavė savo raportą žodžiu paaiš
kindama labai gražiai pilną drau
gijos veikimą nuo jos užsidėjimo 
iki dabartinio laiko, jos raportor- 
tas priimtas delnų pliauškėjimu. 
Pirma Vice-Pirmininkė p-ni Žil- 
vitienė nepribuvo ir raporto ne- 
prisiuntė, antra Vice-Pirmininkė 
p. Sabonienė raportą išdavė, p-nia 
V. Bručienė, iždininkė nepribu
vo, bet knygą kartu su čekiu 
prisiuntė. Iždo Globėjos p-nios 
Valterienė ir F. Šimkienė prane
šė kad knygos nebuvo peržiūrė
tos, bet kadangi visos knygos 
buvo vedamos vienuolyne, taip 
kad nebuvo reikalo, nes raportas 
buvo išduodamas' ant apskričio 
susirinkimų kiek kasoje yra pi
nigų. Gerb. Sesuo Margarieta, 
dr-jos rašt. išdavė pilną raportą 
iš kurio paaiškėjo pad dr-ja tu
ri 17 skyrių; 836 nares, pinigų 
per tą laiką inėjo..........$2,698.85
Išlaidų................................... 933.00

Lieka..................................1,765.85
Dadėjus dar šią sumą,

kurią prisiuntė Mot.
Sągar ir 11 sky............ ,..84.00

Dabar Ižde .................... $1,849.85
Raportas priimtas su dideliu 

delnų pliauškėjimu.
Seimas išreiškė padėką Gerb. 

Kum Prof. P. Bučiui už jo rėmi
mą ir prielankumą visoj darbuo
tėj.

Toliaus sekė skaitymas pasvei
kinimų nuo:
P-lės Marijonos Brenzaitės, (am

žina narė) su čekiu ant 100.00 
14 skyriaus,

iš Cambridge, Mass. .. ..10.00 
J. Poškienės,

iš Philadelphia, Pa.
Pov. Kuišio,

iš Philadelphia, Pa.
U. Matuzaitės,

iš Detroit, Mich....................1.00
6 skyriaus narės delei labai 

svarbių priežasčių turėjo apleis
ti svetainę, atsiprašydamos pali
ko dovanas seimui. 
B. Pranceviičenė,

iš Chicago, UI.
O. Prasčevičienė,

iš Chicago, UI. 
F. Šimkienė

10.00

10.00

ATSMAUKIAME J visus LukSteSus 
Amerikoje gyvenančius Ir prašome 
siųsti knygų Ir laikraščių j "Ubvrio” 
fkaitvkią. LukJHai. takių apskričio. 
LITHVAVIA. Skaitykla naudojasi 200 
šiburiečių. 800 pavasarininkų ir Gyvo
jo Roi. dr-ja.

5.00
5.00

Skyrių Raportai.
1 skyrius, Šv. Kryžiaus para

pijoj, nuo dviejų vakarų liko 
$210.00, išviso prisiųsta $503.00, 
prisidėjo darbu prie bazaro, sky
rius turi 114 narių.

2 skyrius, šv. Jurgio par. nuo 
vieno vakaro liko $170.00, darba
vosi bazare ir visuose surengtuose 
Akademijos Rėmėjų vakaruose 
kurie tik įvyko šv. Jurgio parap. , 
svetainėj, gavo dovanai “tents” 
bazarui už kuriuos būtų reikėję 
mokėti renda, skyrius turi 40 na
rių.

3 skyrius, šv. Mykolo parap. 
surinko apie $60.00 vertės daiktų 
bazarui ir nuo vieno vakaro liko 
pelno $50.00, skyrius turi 25 na
res. Išviso prisiuntė $98.00 cen
tram

4 Skyrius, Visų Šventų parap. 
bazarui surinko už $57.00 dolerius 
vertės daiktų ir nuo surengto va
karo liko $85.63, iš viso prisiųs
ta į centrą $136.00, skyrius turi 
48 nares.

5 skyrius, Dievo Apveizdos pa
rapijoj nuo šeimyniško vakaro 
pelną $50.00, išviso prisiųsta 
$130.00, skyrius turi 35 nares.

6 skyrius, Nekalto Pras. Švč. 
Panelės Marijos parap. bazarui 
surinko už $40.00 vertės, pini
gais prisiųsta $28.00, skyrius tu
ri 20 narių.

7 skyrius, šv. Petro ir Povilo 
parap. delegatės neprisiuntė, bet 
iki šiol to skyriaus Centran yra 
prisiųsta $12.00.

8 skyrius, 67-tos (Vienuolyno 
apielinkėj) Centran prisiųsta 
$22.00, skyrius turi 22 nares.

9 skyrius, šv. Antano parap. 
(Cicero, III.), darbavosi bazare, 
nuo vakaro liko $165.00, narių 
skyrius turi 60. Iki šiol centran 
prisiųsta pinigų $215.00.

10 skyrius, Aušros Vartų pa
rap., čionais nesenai atgaivintas 
skyrius, bet visgi yra gana daug 
pasidarbavęs, pinigais priduota 
$21.50, skyrius turi 23 nares.

11 skyrius So. Boston, Mass. 
prisiųsta duoklės ir aukos $135.- 
00 skyrius turi 30 narių.

12 skyrius, Detroit, Mich., šis 
skyrius susitvėrė gruodžio mėne
syj, centran prisiųsta $26.00, tu
ri 18 narių.

14 skyrius, Cambridge, Mass. 
Centran prisiųsta $211.00 ir Am
žinieji Nariai pp. Konst. ir Aleks. 
Rimantai $100.00. Išviso $311.00.

15 skyrius šv. Kazimiero parap. 
Philadelphia, Pa. turi 50 narių, 
prisiųsta centran pinigais $334.00.

17 skyrius šv. Jurgio parap. 
Philadelphia, Pa. turi 104 nares/ 
pinigų prisiųsta $247.00.

16 skyrius Cleveland, Ohio, ne
senai sutvertas, daug darbavosi 
kun. A Tamoliunas ir p. Žitkie- 
nė.

Grand Rapids, Mich., sutvertas 
skyrius pasidarbavus gerb. p. A 
Nausėdienei. Pinigai iš tuodvie- 
jų skyrių dar neprisiųsti cent
ran. Gerb. Sesuo Margarieta- 
Maria draugijos raštininkė pra
nešė kad iš surengtojo vaakro 
“Juodos Suėmytės” liko gryno 
pelno $150.00, gi iš dviejų bend
rųjų vakarų “ Vakarienbučio” 
gryno pelno liko $882.00. Seimo 
vedėja varde visos draugijos pa
dėkojo Gerbiamoms Seserims už 
tokį j? pasidarbavimą išlavinime 
mergaičių ir prirengimą taip gra
žaus veikalo, tas. priimta delnų 
plojimu.

Mandatų Komisija pridavė su
rašą delegačių dalyvaujančių sei
me.

Skyrius Pirmas: M. Šedienė, 
M. Mikštaitė, V. Galnaitė, M. Pet
rošienė, N. Sokaitė, M Bajoriu- 
naitė.

Skyrius Antras: A Nausėdienė, 
Z. Lesčiauskienė, O. Sekleckienė, 
M. L. Gurinskaitė, J. Adomavičiū
tė,’M. Overlingaitė, A Valančiu- 
naitė, J. Voltarienė, A Gilienė.

Skyrius Trečias: E. Nausėdie
nė, B. Tarnaitė.

Skyrius Ketvirtas: P. Susnienė, 
B. Sabonienė, P. Seimenienė.

Skyrius Penktas. Z. Bartkaitė, 
B. Abromaitė, V. Lukošienė.

Skyrius šeštas: F. Šimkienė, B. 
Pranckevičienė, O. Prasčevičienė.

Skyrius Aštuntas: P. Armonie- 
nė, K Klimienė, M. Norušienė.

Skyrius Devintas: O. Statkie
nė, K Gasiūnienė, E. Gricaitė.

Skyrius Dešimtas: V. Butkie
nė, A Kairaitė, E. Šaulienė, Z. 
Petraitienė, O. Aleknaitienė, O. 
Gaidaitė, U. Daukaitė.

Skyrius Dvyliktas: F. Aleksie-

Išviso 37 delegatės.
SKYRIŲ ĮNEŠIMAI

1-mo Skyriaus.
1. Kad rėmėjos stengtųsi 

giau surasti mokinių akademijai, 
agituojant kad tėvai vietoj leis
ti mergaites į viešas mokyklas, 
leistų jas į Vienuolyno Akademi
ją

2. Kad Centras atsišauktų laiš
kais į draugijas prašant finansi
nės pagalbos.

3. Rengti viešą rinkliavą mies
te Chicagos. Šis klausimas jau 
buvo svarstomas per Apskričio 
susirinkimą, -p. A Nausiedienė 
pranešė kad ji buvo City Hali ir 
teiravosi kas-link gavimo leidimo, 
bet tikro atsakymo dar negavo. 
Šis klausimas labai plačiai svars
tytas. Seimas užgyrė kad “Tag 
Day” būtų surengta visoj Chica
goj, jei gaus leidimą, jei ne, tai 
tik po lietuvių parapijas, viso to 
darbo vykinimą palikta valdybai 
kaip tik gaus atsakymą iš miesto 
valdžios tuomet praneš’ Apskri
čiui, o apskritis kuopoms

Duota įnešimas padaryti 
trauką ant 10 minutų.

dan-

per-

Sesija U. 3:30 po pietų.

Gauti daleidimą nuo Vysku- 
artimiausiam nedėldienyj

4.
PO 
prieš šv. Kazimierą parinkti au
kas bažnyčiose.

5. Kad centro raštininkė būtų 
viena iš svietiškių kuri galėti} su
sižinoti su skyriais ir garsintų 
nuolatai laikraščiuose akademi
jos rėmėjų veikimą. "Centro iž
dininkė kad būtų viena iš seserų 
vienuolyno kurią gerb. Motina- 
Perdėtinė paskirs. Šis priimta ir 
ųžgirta.

6. Varyti agitaciją kad gavus 
daugiau garbės narių.

Šis klausimas diskusuotas gana 
plačiai ir įvesta du nauji skyriai, 
būtent: garbės narė kuri laike 
metų įmokės $25.00.

Amžina narė kuri įmokės $100. 
ar vienu kartu ar laike 4 metų. 
Šie du nauji skyriai priimta vien
balsiai.

tų laikomos mišios šventos už 
Garbės ir Amžinus* narius.

Neatsiradus daugiau-inešimų 
ant stalo duota įnešimas rinkti 
valdyba. Gerb. p. A Nausėdienė 
vardan draugijos prašo gerb. kun. 
prof. P. Bučio kad jis ir ant ki
tų metų liktų Akademijos Rėmė
jų Draugijas Kapelionu Gerb. 
kun. P. Bučys sutiko, priimta 
delnų plojimu. Valdyba išrink
ta per aklamaciją:

Pirmininke p-nia A Nausiedie- 
nė, I pirm, pagelb. M. Šedienė, 
II pirm, pagelb. P. Aleksienė (iš 
Detroit, Mich.), Fin. Rašt. — M. 
L. Gurinskaitė, Iždininkė — Vie
na iš Seserų Vienuolyno, Iždo 
glob — A Gilienė ir B. Sabonie
nė.

Komisijos narės rinkta po vie
ną iš kiekvieno skyriaus. B. Tu- 
maitė, E. Nausėdienė, F. Šimkie
nė, K. Klimienė, H. Gricaitė.

Prieš užbaigsiant seimą išpil
dyta 3-čios kuopos įnešimas, de
legatės atidavė pagarbą Draugi
jos Pirmininkei p-niai A Nausė
dienei atsistojimu ir delnų plo
jimu už darbą ir pasišventimą. 
Ponia Nausėdienė padėkojo na
rėms už jai išreikštą pagarbą ir 
pasižadėjo darbuotis ir šiais me
tais kiek tik galės.

Duota įnešimas seimą uždaryti. 
Gerb. kun. prof. P. Bučys atkal
bėjo maldą. Seimas uždaryta 6:00 
vai.

IŠ LIETUVOS.

vakare.
Antanina Nausėdienė,

Seimo Pirmininkė.
* M. L. Gurinskaitė,

Raštininkė.
M. Mikšaitė,

II Raštininkė.

Suv. Valstijose normaliu laiku 
pradinių mokyklų mokytojų yra 
75.000. '

Vidutiniai imant pradinėse mo
kyklose Suv. Valstijose auklėja
ma 20.000.000 mokinių.

3-čio Skyriaus.
Kad Centro Pirmininkei gerb. 

p-nia A. Nausėdienė liktų pirmi
ninke ir ant kitų metų ir už jos 
pasišventimą ir darbą būtų išreik
šta pagarba, delegačių atsistoji
mu ir rankų plojimu.

Kiti įnešimai maž-daug tokie 
pat kaip ir 1-mo skyriaus.

15-to Skyriaus — Philadelphia, 
Pa.

1. Kad vyrai būtų taip-pat pri
imami į šią draugiją kaip ir mote
rys.

Šis klausimas buvo diskusuoja- 
mas labai ilgai Gerb. Kapelio
nas kun. prof. P. Bučys inešė se
kančią rezoliueiją:

“Vyrai aukavusieji po $25.00, 
lieka garbės nariais, — gi auka
vusieji po $100.00 lieka amžinais 
nariais taip kaip ir moterys, jie 
turi teisę prie vienuolyne mal
dų gyvi ir numirę, bet negali im
ti dalyvumą veikime ir būti ren
kami į valdybą”.

Tas priimta vienbalsiai
Delegačių įnešimai

Užbaigus Skyrius įnešimus, 
prasidėjo delegačių įnešimai pa
gerinimui pačios draugijos.

1. Draugijos, kurios įmokės 
$25.00 ar $100.00 lieka Garbės ir 
Amžinais Nariais; jeigu bent ku
ri iš vyrų draugijų norėtų likti 
Garbės ar Amžinais Nariais ir no
rėtų siųsti atstovą į Apskričio su
sirinkimą turi iš tos parapijos 
skyriaus įgalioti moterį kuri da
lyvautų Apskričio susirinkimuo
se, o paskui jiems praneštų kas 
yra veikiama. Tas priimta vien
balsiai.

2. Kad skyriai priduotų sąrašą 
savo parapijos draugijų Vienuo
lynui kad Seserys galėtų draugi
joms pasiųsti laiškus.

3. Kad Centras pasiųstų laiškus 
skyriams dviem savaitėm prieš 
Seimą, ir kad skyriai priduotų 
tikrą- skaičių savo narių.

4. Kad vieną kartą į metus bū
tų laikomos mišios šventos Vie
nuolyno Koplyčioj už visas gy
vas ir mirusias nares.

5. Gauta projektas ženklelio. 
Projektas narių priimtas, bet ga
lutinas darbas paties ženklelio 
palikta Apskričio susirinkimui.

6. Kad vieną kartą metuose bū-

Pereitais mokslo metais 22 nuo
šimčiai mokytoji} metė mokytoja
vimą ir stojo prie kitų darbų dėl
to, kad jų algos buvo permen- 
kos.

Pereitų mokslo metų pradžioj 
6 nuoš. mokyklų negalėjo atsida
ryti dėl nebuvimo mokytojų. 
Reiškia JJJ00.000 mokinių netu
rėjo progos mokintis.

Apie 5 nuoš. Suv. Valstijų pra
dinių mokyklų mokytojų yra vy
rai.

Geriausias mokytojų algas 
moka New Yorko valstija ir pra
deda mokėti mokytojui nuo $80 
mėnesyje. Gi New Yorko langų 
plovėjai gauna po $7.50 dienoj.

■Naujojoj Anglijoj mokytoją 
algos yra $15 savaitėje. Tuo tar
pu ne naujiena merginos dirbtu
vėse gauna po $30 savaitėje.

29 valstijų vidutinė mokytojų 
alga yra $550 metuose.

Pradinio mokslo žvilgsniu Suv. 
Valstijos užima aštuntą vietą.

Suv. Valstijose vienas iš 10 su
augusių žmonių negali nei skai
tyti nei rašyti

Bronzo ir žalvario liejyklos Ko
rėjoj jau buvo Kristaus laikais.

Suv. Valstijos turi įstatymą 
draužiantį siųsti vaikus per paš
tą.

Suv. Valstijos turi 6 nuoš. pa
saulio gyventojų, ir 7 nuoš. pa
saulio žemės, bet gamina 20 nuoš. 
pasaulio aukso, 25 nuoš. pasaulio 
kviečių, 40 nuoš. pasaulio gele
žies ir plieno, 60 nuoš. pasaulio 
bovelnos ir 85 nuoš. pasaulio ap- 
tomobilių.

Brasas (misingis, žalvaris) yra 
sudėtis iš vario ir nuo 18 iki 40 
nuoš. cinko. Bronza susideda iš 
.vario ir nuo 3 iki 8 nuoš. cino, 
11 ar daugiau nuoš. cinko ir tru
pučio švino.

PAKLAUSYKIT LIETU
VOS BALSO.

Lietuva jau atsistatydinti 
pradėjo. Lietuvos Steigia- 
masai Seimas susirinko, kad 
patiekus šaliai pamatinius į- 
status. Žmonės, matydami, 
kad Lietuvos priešių ginklai 
iš rankų iškrito, pradėjo ra
miai darbų dirbti.

Su rusais jau taikomasi 
lenkai ieško taikos.

Pirmuoju Lietuvos žmo
nių darbu yra įsteigti Lietu
voje fabrikus, kad apdirbi- 
nėti esamų šalyje žalių me
džiagų. Amerikos Lietuviai, 
kurie yra prisidėję prie 
Lietuvos Atstatymo Bend
roves, visi dalyvauja tame 
darbe, nes Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė visur fabri
kų steigime darbuojasi. A- 
liejaus dirbtuvė Kaune jau 
nuo kovo mėnesio 1-os die
nos dirba.

“Nemunas", tai bus di
džiausias fabrikas Lietuvo
je ir tuojaus pradės dirbti. 
Prie jo įsteigimo daugiau
sia yra prisidėjus Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė.

“Nemuno" fabrikų įstei- 
’ gė akcijinė Bendrovė. Tos 

Bendrovės, _ akcijų paėmė 
Lietuvoš^fldžia, Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė ir daug 
žymių Lietuvos žmonių.

Dabar šie visi atsišaukia į 
Amerikos lietuvius, kad ir 
Amerikiečiai paimtij “Ne
muno" Bendroves akcijų.

Viena akcija kaštuoja 
$40.00, bet viena ypata gali 

1 pirkti nemažiau, kaip pen- 
’ kias akcijas—$200.00. Ak- 

cijininkai gaus dividendus 
ir dalinsis visu pelnu. Ak
cijos ar'Liehivoje arba A- 
merikoje pirktos — turi ly
gias tiesas.

Atsišaukime iš Lietuvos 
sakoma: “Vientaučiai! Jūs 
rūpinotės savo tėvynės la- 
bu per visų savo gyvenimų, 
šiandien Jums tuolabiau 
Lietuvos reikalai turi rūpė
ti. Svetimtaučiai nori pa
imti į savo rankas visų pirk
ly bų Lietuvoje ir Lietuvos 
pramonę. Mes ginamės kiek 
galėdami. Vienok mūsų pa
jėgos, ypač piniginės, yra 
menkos.

Tat Jūs Broliai-amerikie- 
čiai stokite prie mūsų į pa
galbą!

Mes tveriame Bendrovę _ 
“Nemunas" ! Tai bus di- - 
džiausiąs fabrikas Lietuvo
je. Dedame visas pastan
gas tuojaus išdirbinėti-labai 
reikalingus žemdirbystei ir 
geležinkeliams padargus.

Stokite ir Jūs-amerikie- 
čiai mūsų pradėtan darban! 
Visi mes dirbdami išvien 
laimėsime tikriausia kovų. 
Pirkite “Nemuno" akcijų 
per Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę, kuri yra tikriau
sia mūsų pagelbininke ir at- 
statytoja mūsų pramonės”.

Atsiliepkite, broliai ir se
sers į šį balsų ir prisidėkite 
prie akcijinės Bendrovės 
“Nemunas", inkorporuotos 
Lietuvoje. Mes, Amerikos 
Lietuviai, stoję prie “Ne
muno” Bendrovės, tuojaus 
pavarysime darbų pirmyn.

Iš to mums bus didelė 
nauda. Būdami “Nemuno” 
fabriko šėrų savininkais — 
dalinsimės pelnu, žinosime, 
kaip fabrikas eina.

Vienas Šeras kaštuoja 
$40.00.

Tuojaus rašykite į Lietu
vos Atstatymo Bendrovę,• 
nes jai yra pavesta pardavi
nėti serus Amerikoje.

'Kreipkitės šiuo adresu: 
Lithuanian Development 

Corporation, 
294 — 8-th Avenue. 
New York, N. Y.

(Pagarsinimas)

Gorilos, beždžionių rūšis, 
ria nuo 300 iki 350 svarų.

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

prof.JP


VASARINIS KONCERTAS.

ATITAISYMAS.

REIKALINGAS

išvažiuoju į Lietuvą 17 d.

Iš Lietuvos

UŽSISAKYKITEVISIEMS LIETUVIAMS SUGRĮŽTI SAVO TĖVYNĖN

Paieškau pusbrolių Liudviko ir Juo
zo Labučių. Pirmiau* gyveno Water- 
bury, Con. Jie patys ar kas kitas pra
neškite adresų, nes turiu svarbų rei
kalų.

KATRINA GIEDRAIČIUTE,
244 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Barnasiaus 
Lietuvos

Girdėjau, 
■ikoje. Jis

Pereitame numeryje aprašyme 
apie" vienuolyno rėmėjų, pikniką 
pasakyta, kad tarpe šokėjų buvo 
A. Kyburiutė. Turi būt Kaba- 
liutė. s

Ieškau Prano Kauno Lukšių para
pijos, Šakių apskričio. Svarbu: rei
kale jo parandavotos žemės Lukšiuo
se. Jeigu 1 laikų neatsišauks gali nu
stoti teisės, prie savo nuosavybės. Pa
ieško Antanas Januškevičius Lukšiuo
se. LITHUANIA.

Ieškau Zigmo Barkausko. Jis iš 
Lietuvos išvažiavo į Argentiną 1914 
m. Lietuvoj paliko žmoną su trimis 
vaikais, Šiaulių apskr., Pakruojaus 
valšč., Šukionių kaime. Nuo ’15 metų 
nėra nuo jo žinios. Pats_ arba žinan
tieji apie jį, lai rašo šiuo adresu: Vyr. 
pusk. Povilas Užvolokas, 3-čias D. L. 
K. Vytauto pčst. pulk. 8-ta kuopa. 
LITHUANIA.

KOMISUOS SUSIRINKI 
MAS.

FR. TURIS,
St., Montello, Mass.

Ieškau dėdės Benedikto Girliaus iš 
Gailiunų k., Kauno apskr., Adresas: 
Karo valdininkas St. Barkauskas. Vei
kiančioji Armija, 2 pčst. D. L. K. A. 
pulkas. LITHUANIA.

Ieškau savo brolio Pranciškaus Tu- 
lausko. Turiu svarbų reikalą kas-link 
gautų laiškų iš Lietuvos, Pirmiaus 
jis gyveno Ansonia, Ct Meldžiu atsi
šaukti paties ar kiti malonėkit praneš
ti už ką busiu dėkingas.

J. A. TULAUSKAS,
227 Hart St., Dayton, Ohio.

Ieškau pusbrolio Kleofo Sadulos. 
Gyveno Levvistone, Me. Prašau atsi
liepti ir užrašyti ant pusmečio Ame
rikos “Darbininką”. Esu vyresnysis 
puskarininkas 1-mas atsargos batalio
nas. Adresas: Algirdas Sadula. Ma- 
riampolčs apskr., Kvietičkių valsčiaus, 
Kumelionių kaimo. LITHUANIA.

Utarninko vakare bus vyčių 17 
kp. komisijos susirinkimas savo 
kambariuose 8 vai. vak. reikale 
būsiančio pikniko liepos 18 d. 
Rugby parke.

Ieškau seserų Elzbietos ir Onos Kar- 
velotčlų. Kilęs iš šiaduvos m., Pane
vėžio apskr. Adresas: Jonas Petrams- 
kas. Kilnojamoji Ligoninė No. 1, LI
THUANIA.

KAS RADOTE?
Birželio 27 d. LDS. išvažiavime 

W.oreester, Mass. pametėm dainų 
pluoštą ir girdėjom, kad koks 
ten vyras radęs. Tad maoniai 
prašome sugrąžinti AVorcesterio 
vargonininkui A Visminui 23 
Marion Avė., AVorcester, Mass.

Ieškau brolio Jono Želvio. Eina gan
dai, buk tarnavęs Amerikos-armijoj ir 
Francijoj buvęs sužeistas, čia namuo
se viskas karo sunaikinta. Motina, tė
vas, brolis Kazys ir abi sesuti sveiki. 
Sesuo Marinė mirė vas. 25, 1920. Aš 
mokinuos Panevėžio gimnazijoj. Adre
sas: Juozas Želvis, -Panevėžys V yni 
gimnazija. LITHUANIA.

pirkti pigiai rakandus ir kitus 
naminius daiktus pas 

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

Tel. Conn.
Mes dar neispardavėme visų, 

bet norime kogreiČiausia parduo
ti

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie
tuviams Stubų, Farmų ir Lotų.

Važiuojantiems j Lietuvą išstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

Ieškau Jono Polterio ir Marės Pol- 
terytės. Patys arba juos žinantieji te
rašo adresu: Baziltus Zulynas. Har- 
viankos kaimo, Garliavos valsčiaus, 
LITHUANIA.

Tel So Boaton 2 70 *
DR. WHN MacDONNELL, M. D

Galima tnsikalbtti ir Uetavittiai 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

’ MONTREAL, CANADA. 
Pranešimas.

Man pagyvenus Moatreal’lo mieste 
teko užrašyti nekurtoms šėrus dėl Lie
tuvių Prekybos Bendrovės. Bet buvo 
tokių kurie norėjo, bet negalėjo tuo- 
ml kartu su pinigais buvo trumpa. 
Tokiu budu paliko neužsirašę, o paža
dėjo prie pirmos progos prisidėti. Ktį 
rie galėsite pasiųskite patįs, o kurie 
riegalėtumėt, malonėkite kreiptis prie 
Juozo A. Bruknio gerai žinomo vietos 
lietuviams, o jis pagelbės visiems.

J. A. Vilkilius.

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

A

A. J. KUPSTIS,
332 W. Broadway, 

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

i5 ryto ir nuo 8 iki 10:30 vai. va
kare.

Bažnytinis choras, p. M. Kar
bausko vedamas, turės koncertą 
seredoj liepos 14 d. pobažnytinėj 
salėj 7.30 vai. vak. Įžanga 25c?7 
vąikams 10c. Programas bus gra
žus, dalyvaus visų mėgiamas so
listas Sodeika. Atsilankiusieji 
turės smagaus laiko. Visi ragi
nami ateiti.

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

PIRMOS KLESOS

Pirmininkas — Motiejus žioba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Maes. 

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

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

Fin. Rašt. M. Brikaitė,
47 Vale S t, So. Boston, Mass. 

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

Maršalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

Ieškau Amerike sūnų Vinco, Antano 
ir Mikolo Gražių. Kaip girdėjau gy
vena New Havene, Ct ir Brooklyne, 
N. Y. Jau Lietuvos žmonės turintieji 
saviškių Amerike senai susirašo ir 
gauna skrynias dovanų, o aš nuo sa
vo sūnų nieko nesulaukiu, nei jokio 
kiu į juos. Paklauskite jų, kode} ne
sirūpina savo tikra motina. Aš gyve
nu pas žentą šarkiškiuose, Subačiaus 
pašt., Panevėžio apskr. LITHUANIA. 
laiškelio, L ką jie turėjo pavirsti, kad 
motinos neatsimena varge sušelpti. 
Kas juos žino praneškite, kad aš jų 
motina Gražienė esu gyva' ir atsišau-

Ieškau brolio. Andrio Rulevičiaus, 
kilęs iš Vilniaus Tėd., Trakų apskr., 
Siemeliškių miestelio. Adresas: Jur
gis Rulevičia, D. L. K. Keistučio pul
kas 7-ta kp. LITHUANIA.

Ieškau sūnų Antano ir Juozo Deltu- 
vų. Juozas prieš karą gyveno Chica- 
goj, Per karą po prievarta turėjau 
dangintis Rusijon. Esu kilęs iš Pata
šinės’ k., Veiverių vai., Mariampoįės 
apskr. Jie patys ar pažįstamieji te
rašo adresu: Jonas Deltuva, Dorf st. 
6 žemutiniai Šančiai. LITHUANIA.

Leopaldas Stangenbergas gimęs Su
valkų rėd.. Mariampolės apskr., Luns- 
ko vai., Makalių kaime. Išvažiavo iš 
Lietuvos 1912 m. Paskutiniu laiku 
gyveno Cleveland. Ohio. Atsišauk j 
Lietuvą. Baisogalės Stotis, Viršinin
kui Stangenbergui, LITHUANIA.

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

, S. CIBULSKIS,
206 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas* Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

rakandai dėl 4 kambarių, pigiai. Ga
lima matyti vakarais nuo 5 vai. At
sišaukite šiuo adresu: 283 W. Third 
St., So. Boston, Mass., ant trečių lu
bų. J

ANT PARDAVIMO 
namas su 10 kambarių už $1000 So. 
Bostone, $500 įmokėti.

J. E. CRANE,
92 Sumner St., Dorchester, Mass. 

Tel. Columbia 9161-M.

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

JUOZAPATAS VOSVILA, 
656 Church St, Easton, Pa.

Ieškau brolio Danieliaus Maskoliū
no. Gyveno Argentinoj, Buenos Airė
se, o paskui* nuvyko į Suv. Valstijas. 
Pats ar kiti lai rašo: Anupras Mas- 
koliunis. Akmenės k., žiemių vaisė.. 
Kieddinhi apskr. Lithuania.

DANTISTASi . / ,j Dantis ištraukiami ir pri- 
. pildomi visia be skausmo, su 
■geriausiais prietaisais, su nau- 

jų išradimų.
: Visą darbą gvarantuojame
■ DR. W. T. REILLY

Paieškau moters Marijonos Smith, 
kuri birželio 18 d. išvažiavo nežinau 
kur. Aš dabar sergu ir norėčiau, kad 
tuojaus parvažiuotų arba parašyk 
laišką.
, PRANCIŠKUS SMITH, , 
98 W. 3-rd St, So. Boston,'Mass'.

Paieškau savo dviejų-pusbrolių: An
tano ir Prano Biegailių. Prašau at
sišaukti greitai, nes turiu svarbų rei
kalą. Aš 
liepos.

Ieškau brolio Jono ir seserų Juzės, 
Paulinkos ir Elzbietos Pakaušių, Su
valkų gub., Seinų pav., Leipalingio vai. 
ir parap., Abarauskų sodžiaus. Jei 
zyvi esat, prašau atsišaukt arba gimi- 
i£s praneškit man šiuo adresu: 

FELIKSASAS PAKAUŠIS, 
2102 No. Broadway, St Louis, Mo.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

431 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Ofiso Valandos: 

Nuo 10 iki 12:30 rvte ir 
” 1:30—6 ir 6:3O—9 P. M.

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

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

Vyčių 17 kj>. rengia puikiausį 
išvažiavimą visiems^srerai žino
moj vietoj Rugby Park Matta- 
pan, Mass. Prasidės 1 vai. po pie
tų liepos 18 d., neJL2 d., kaip bu
vo paskelbta “Darb.” No. 77. Į- 
žangos nebus.

Bažnytinis choras nutarė daly
vauti su puikiausiomis dainelė
mis^ Tą dieną bus priimami nau
ji nariai ten pat ant parito. Ir 
jei bus patogus oras, tai bus fo
tografuojama visa L. Vyčių 17 
kp. ir .kas tą dieną-prisirašys prie 
L. V. 17 kp. turės progą sykių da
lyvauti ir fotografavime.

L. V. 17 kp. gaspadinaitės jau 
rūpestingai darbuojasi, gamina i- 
vairius skanius piragaičius, tai 
vis dėl svečių, kurie atsilankys 
aiit viršminėto išvažiavimo.

...Bus visokių pamarginimų.
Tad ruoškitės vis kas galite, 

nes jau vyčiai kad pasiryžo, tai 
ir-ištesės pilnai užganėdinai atsi
lankiusius ne juokais.

Taip-gi ir iš idėjos atžvilgio 
jaunimas privalėtų paremti vy
čius su savo prisirašymu, o jei ne, 
tai nors atsilankymu.

Fin. Rašt.

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

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

(Anr trečių lubų)

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 Grafriie St., Room 8, So. Boston.

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

na gvarancija. Taip-gi siunčiu lenkų pinigus | lenkų užimtąją 
Lietuvą ir visą Lenkiją.

Suteikiu rodąs grįžtantiems i Lietuvą, parūpinu pasportus, 
laivakortes ir kaip parsikviesti gimines iš Lietuvos. Adresas:
P. MTKOLAINIS, 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

TĖMYKITE.
A, L. R. K. Moksleivių Susiv. 

17 kuopos ekstra susirinkimas į- 
vyks utarninke, 13 liepos 7:30 v. 
vak. bažnytinėje salėje. Visi na
riai malonėkit pribūt.

• • Valdyba.

N. Angį. Piln. Bl. Apskritis ren- 
’-gia -didelį išvažiavimą-pikniką ne- 
nedėlioj 25 d. liepos Mattapan 
Rugby Parke. Tą išvažiavimą 
rengia bendrom pajėgom visos h- 
pielinkės Piln. Bl. kuopos ir pir
mą kartą po susitvėrimo minėto 
apskričio. Tai bus Blaivininkų, 
istoriška pirma pramoga Naujos 
Anglijos apskričiui. Tai-gi šiuo- 
mi pranešame ir prašome visi mi
nėto pikniko rengėjai visų Bos
tono apielinkių gerb. geros valios 
pramogų rengėjai, kad ant tos 
dienos nieko nerengti, kad nepa
kenkus mūsų darbui.

Rengėjai.

tuojaus po pirmų mišių. Progra- 
mas prasidės 1 vai. - po pietų. 
Išpildys šv. Petro Bažnytinis cho
ras ir solistai vadovaujant M. 
Karbauskui. Taip-gi bus žaidimų 
ir visokių įvairumų vadovaujant 
L. V. 17 kuopls žaislų vedėjams. 
Bus prirašinėjami ir nauji na
riai. Bus traukiami visos kuo
pos paveikslai.

Tai-gi kviečiame visos apielin- 
kės L. Vyčių kuopas ir visus lie
tuvius ir lietuvaites koskaitlin- 
giausia atsilankyti. Rengimo ko
misija stengsis kopuikiausia pri
rengti. Įžanga visiems veltui

Rengėjai.

BeU PhOM DickinMO 3805 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Bread St, FHaddpbia, Pa.

Lutuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofuo Valandas;

Nu# 9 rito ilri S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 ilci 9 P. M, 

Niį.Ksari. Iki 4 paarto. •

Phone - Kensington 3316 
DR. E. G. KLIMAS 
lietuvis Gydytojas.

Priėmimo vai.-.
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Phila’delphia, Pa.

UOLIAI RUOŠIASI.
Pėtnyčios vakare liepos 9, Bos

tono Moksleivių teatralė komisi
ja laikė susirinkimą Cambridge 
7 vai. vakare. Buvo svarstoma 
t-pie seimą ir buvo nutarta, kad 
nuo mūsų kuopos į seimą gali va
žiuoti vienas narys nuo penkių. 
Kiekvienas moksleivis privalo bū
ti ant seimo. Ketvergo vakare 
Worcesteris turės vakarą ir pėt
nyčios vakare atkartos Cambrid
ge’iu j.

Subatos vakare bus progra
mas Brighton’e ir po tam bus šo
kiai toj pačioj salėj. Nedėlios 
vakare bus So. Boston’e užbaigi
mas Seimo programas. Bus ren
kama apgarsinimai dėl programo. 
Tuoj bus pradėta rinkti, kad bū
tų ant laiko padaryti.

Į programo surengimo komisi
ją inėjo: — Pirm. V. J. Dama- 
šas< vice-pirm. A. Sanda, rašt. K 
Švagždžiutė.

Į bizniuką komisiją inėjo: — 
Pirm. J. šlikas, Vice-Pirm. J. Re
meika, Fin. Rašt. J. Komičiutė, 
Ižd. A Kiburiutė.

Moksleivių seimas bus 27 ,28, 
29 dd. Rugpjūčio.

Rašt. K. Š.

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

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

Ieškau Antano Civonavičiaus. Ank-I 
ščiau gyveno bene Peabody, Mass. 
Jąu septinti metai kai negauname ži
nios. Jis,-pats ar kas ji žino terašo 
adresu: Martinas Kazlauskas, 1-mas 
Raitelių Pulk., Trubočių komandos, 
LITHUANIA.

ATSITIKO NELAIMĖ. -
Subatoje, liepos 10 d. važiuo

jant iš Latvrenee į Bostoną trau-f 
kiniu pamečiau $32.00. Jei kas 
radote, tai prašau priduoti į 
“Darbininko-” administracija, 
kuri pametusiam atiduos.




