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Austrai užpuolė Italus Amerikos socijalistai neištikimi
True translatlon filed with tbepost- 

master at l.oston, Mass. on .linu1 III, 
1918, as reąuired by the act of October 
B. 1917.
ITALAI LAIKOSI GERAI.
Senai laukiamas austru o- 

fensyvas prieš Italiją prasidė
jo. Italų fronte, nuo 75 iki 100 
mylių ilgio, austrų kariuome
nės ir sunkioji artilerija sten
giasi sulaužyti italų jėgas, kur 
veikia taip-gi francūzų ir ang
lų jėgos.

Austrai buvo padarę didžius 
prisirengimus prie to ofensy- 
va. Sutraukė į tą frontą 
daug kariuomenės ir nusiga
beno iš Rumunijos ir Galicijos 
kuomet susmuko rytinis fron
tas. Tas visas jiegas prieši
ninkas panaudoja be pasigai
lėjimo stengdamasi užimti 
tarpkalnius, pereiti per Piave 
upę ir pasiekti Venecijos lygu
mas.

Visame fronte mūšiai laitai 
kruvini, ypač Į rytus nuo Asia- 
go aiigštumn, upes Brentos klo
nyje ir ant Groppa kalnų. 
Pirmuose žingsniuose prieši
ninkui pasisekė užimti keletą 
pirmutinių puzicijų kalnuose, 
kur anglai laikėsi, taip-gi per
ėjo per Piave upę. Vienok 
buvo padarytos kontratakos" ir 
atgautos visos pozicijos kai
nuose. Atimtos ir tos pozici
jos, kurias anglai neatlaikė. 
O anglai buvo pasitraukę ant 
2500 jardų fronto 1.000 jardu 
atgal.

ABI PUSI PAĖMĖ NE
LAISVIŲ.

lkišiol Italai, anglai ir fran- 
cūzai paėmė virš 4.500 Į nelais
vę. O Austrijos karinis ofi
sas praneša, jog Austrijos jie- 
gos paėmė nelaisvių 12.000.

Italijos priemeras Orlando 
parlamente pasakė, jog Austri
ja prieš pradėsiant ofensyvą 
siūlė taikų.

Persijoj turkai užėmė Tab- 
rizą, didžiausią po Teherano, 
Persijos miestą.

Francijoj Birž. 17 prasidėjo 
žvejojimo sezonas. Paryžie
čiai pamiršo apie karės pavo
jus subėgo j paupius su meš
kenomis ir kitokiais instru
mentais žuvauti.

New ATorke prasidėjo pilnas 
gatvių apšvietimas. Dėl ga
limų vokiečių atakų iš oro po 
vokiečių submarinų atsilanky
mo buvo paliepta nežibinti 
didžiųjų šviesų.

Suv. Valstijų valdžia suse
kė pramonininkų ir kontrak- 
torių agentų suokalbį prašyti 
valdžios užsakymų. Už užsa
kymų gavimą agentai būt ga
vę atlyginimą. Toks veiki
mas yra nelegalis.

Anglijos ginkluotas pirklv- 
binis laivas l’atia tapo sutor- 
pčduotas. Nuskendo su laivu 
vienas oficieras ir 15 kareivių.

TELEGRAMA ‘1 DARBININKUI. ’ ’
Detroit, Mich. June 18, 1918. 

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

SLRKA. Seimas prasidėjo. Prezidijumas: vedėjas — Ja
ruševičius, pagelbininkas — Petrėnas, rast. — Vaitkus ir Ma- 
sandukas. Mišias atlaikė kun. Petkus, pamokslą pasakė kun. 
A. Skripka. Delegatų 45 ir keli svečiai. Svetainė švento An
driejaus.

JONAS GLINECKIS.

True translatlon filed with the post- 
tunster at Boston. Mass. on June 19. 
1918, as reąuired by the net of October 
‘'iškėlė NUSKANDINTUS

LAIVUS.
Landon, birž. 17. — Nuo sau

sio 1915 m. iki pabaigos geg. 
191S metų aplink Anglijos pa
krantes ištraukta 407 vokiečių 
nuskandintų laivų. Apie tai 
šiandie paskelbė admiralitetas 
su smulkmenomis.

Iki gruodžio 1917 iškelta 260 
laivų. Šiais metais iki gegu
žio pabaigos ištraukta 147. 
Tas gelbėjimo pasididinimas 
prigulėjo nuo būdų pagerini
mo ne nuo didesnio submari
nų veikimo.

Tarpe sunkumų gelbėti tuos 
laivus yra tai baisi nuodinga 
smarvė kilanti iš pūvančių 
krovinių. Kartais darbinin 
kai galą gaudavo nuo baisios 
smarvės. Vienas gelbėjimo 
laivas buvo sutarpėduotas be
veikiant apię nuskandintą lai
vą, o kartais pakilusi audra 
sunaikina darbą, kurs buvo 
dirbamas per keletą savaičių.

Visi Bulgarijos ministieriai 
rezignavo. Caras Ferdinan
das prašė pabūti savo vietose 
iki nauji bus išrinkti.

Italijos socijalistų vadas Tri
rati parlamente pasakė, jog 
dabar politikinių partijų skir
tumai turi išnykti iki prieši
ninkas bus pergalėtas.

Nors talkininkų frontas 
Francijoj drūtas ir vadai tiki
si, kad atsilaikys, bet paryžie
čiai rengiasi prie visoko. Dai
lės veikalai ir kitokios brange
nybės gabenamos iš Paryžiaus. 
Daug paryžiečių kraustosi Į 
pietus . Švietimo ministeris 
paskelbė, jog mokslo metai 
ankščiau baigsis, negu kitados. 
Biedniesiems valdžia prigelbs- 
ti kraustytis.

Austrijos imperatorius Ka
rolis esąs Italijos fronte. A- 
pie tai pranešama iš Viennos.

Iš Konstantinopolio prane
šama, jog taikos sutartis tarp 
Užkaukazio ir Turkijos tapo 
padaryta ir po ja pasirašė abi 
pusi.

Savaitėje pasibaigusioje bir
želio 7 atgabenta iš Francijos 
40 sužeistų Amerikos kareivių. 
Savaitėje prieš tą buvo tokių 
atgabenta 184.

Suv. Valstijų Iždo sekreto
rius ir geležinkelių direktorius 
McAdoo išvažiavo į vakarines 
valstijas pasilsėti ir atsitaisyti 
nuo gerklės skaudėjimo

Vokietija ir Francija pradė
jo apsimainvmą nelaisveis. 
Tas daroma per Šveicariją. 
Specijaliai traukiniai su po 
600 ir 1.000 nelaisvių eina vie
non ir kiton pusėn.

DEBS UŽ BOLŠEVIKUS.
Canton, Ohio, birž. 16 — Eu

gene V. Debs, tris sykius buvęs 
kandidatų Į Suv. Valstijų pre
zidentus dalyvavo Ohio valsti
jos socijalistų suvažiavime. Jis 
griežtai užsigynė, kad jis išsi
žadėjęs St. Louis platformos, 
kurioj skelbiama priešinimąsi 
konskripe.ijai ir Laisvės pas
kolai. Delis savo kalboje gy
rė tuos socijalistų?, kurie ėjo 
kalėjiman už savo principus, 
gyrė aidobiistus ir bolševikus. 
Dar pasakė, jog talkininkų ir 
teutonų karės tikslai esą tie 
patys — plėšimai. Pranašavo, 
jog Amerike būsiąs toks kri- 
zis, kaip Rusijoj. Laike Dėbso 
prakalbos policija suareštavo
5 soči jd irtus, kurie neturėjo 

registracijos kortelių.
Valdžia tyrinės ar išleisvbės 

Debs sake, jog talkininkų ka
rės tikslas yra piešimas. Jei 
taip, tai bus teismas.

True translatlon filed vvith the posr- 
mnster at Boston, Mass. on Judu 19, 
’918, as reąuired by rhe act of October 
6, 1917.

VOKIEČIŲ JĖGOS 
RUSIJOJ.

Maskva, birž. 15.— Vokie
čių ir Austrų jiegos, kurios da
bar valdo užimtas Rusijos že 
mes, yra apie 500.000. Čia ne- 
ineina kariuomenė, esanti Fin- 
landijoj. Priešakinė prieši
ninko linija dabar šitaip tęsia
si: prasideda nuo Narvos,(prie 
Narvos Estonijo.j apie 90 my
lių į vakarus nuo Petrogrado) 
ir tęsiasi per Pskovą, Oršą, 
Kurską, Valuiki, Novo-Čer- 
kask ir Rostą ant Dono.

Didesnė pusė Juodųjų jūrių 
laivyno, kuris pabėgo iš Sebas- 
topolio dabar yra Novorosiis- 
ke, kur bolševikai viešpatau
ja. O vokiečių submarinai 
saugoja išeigą iš to miesto.

Šių metų Nobelio dovana, 
kaip gandai eina, teksianti 
Šventajam Tėvui, popežiųi Be- 
nedietui.

Dviejose vietose ant salos 
Sicilijos ir Campanijoj Italijoj 
buvo jaučiamas smarkus že
mės drebėjimas. Nuostoliu 
buvo, bet žmonių nežuvo.

Vokietijos valdžia liepė iš
siskirstyti Lenkijos armijai. 
Toji armija buvo įsteigta Len
kijoj sutinkant Austrijos ir 
Vokietijos valdžiai, idant su
laikyti Lenkijoj bolševikizmo 
platinimąsi.

Per 1917 metus Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoj užsida
rė 926 laikraščiai, o 250 susi
liejo su kitais. Karei prasi
dėjus laikraščių leidimas bai
siai pabrango, o ineigos nepa
sididino.

Suv. Valstijų Surgeon-Gene- 
ral Gorgas paskelbė, jog 80 
nuoš. sužeistų kareivių dabar 
apleidžia ligoninę į tris ar ke
turias savaites, o pirmiau to
kiems reikėdavo išgulėti po 
keletą mėnesių. Tas parodo 
gydymo progresą.

AVest Pointe, N. Y. karinėj 
akademijoj pasibaigė mokslo 
metai ir išleista 136 nauji ofi- 
cieriai. Ir priešpaskutinio kur
so studentai gavo diplomus, 
nes labai reikia oficierių.

IŠTIKIMYBĖS DIENOS 
REIKALAIS.

Ištikimybės Diena — 4 lie
pos d. — su visomis savo iš
kilmėmis jau čia pat. Kur su 
prisirengimais parodai, mass- 
niitingmns ar kitokioms iškil
mėms užtrukta, reikia pasku
bėti. Lietuviai savo dalyva
vimu tos istorinės dienos iškil
mėse, savo rezoliucijomis tu
rės progos savo tikrąjį senti
mentą — šiai šaliai ištikimybę 
parodyti.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
žinodama Amerikos lietuvių 
ištikimybės sentimentą, malo
niai susidėjo su kitomis tauto
mis prašyti Prezidento skirti 
dieną, kurioj lietuviai, sykiu 
su kitais, galėtų ištikimybę 
uždemonstruoti. Prezidentui 
prašymo išklausius ir tokią 
dieną nuskyrus, visoms tau
toms belieka išpildyti tai, ką 
į Prezidentą prašyme mes visi 
pasižadėjome.

Kur tik rengiamos parodos- 
-maršavimai, lietuviams rei
kia tėmyti, kad tokiose paro
dose, Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos gausiai būt vartoja
mos. Kur tik būtų paranku ir 
galima, geistina, kad parodoj 
dalyvaujančio^ lietuvaitės bū
tų tautiniais rūbais apsirengę. 
Abelnai, lietuvių parodoms rei
kia stengtis kodaugiausia lie
tuviškumo spalvos priduoti.

Kad marguojančius lietuvius 
ištolo pažinti būt galima, ne
reikėtų parašų skūpauti. A- 
part parašų, grupė lietuvių 
nurodančių, pravartu vartoti 
įvairių parašų, lietuvių dabar
tinį sentimentą išreiškiančių. 
Didesniuose miestuose bus i- 
mami krutamieji parodų pa
veikslai. Ten tai ypač reikia 
Pasistengti, kad lietuvių gru
pės į akį pultų ir savo tvarka, 
ir parašais.

Labai tinkama būtų parodo
se vartoti vadinamus “service 
flags.” Draugijos, parodoje 
dalyvaujančios turėtų įsigyti 
ir vartoti “service flags,” pa
rodant, kiek draugijos narių 
kareiviautų išėjo. Paraduojan
tieji tėvai, kurirj šeimynų na
riai Suv. Valstijoms tarnauja, 
ir-gi gerai padarytų, kad su 
flagėmis maršuotų. Panašiai 
pasielgti galima būtų parapi
joms ar ištisoms kolonijoms. 
Abelnai, reikia įvairiais bū
dais rodyti, ką g-ero lietuviai 
Suv. Valstijoms laike šios ka
rės padarę yra.

Giliai atjausdami, kokią 
lietuviams ir visam pasauliui 
reikšmę turės galinga Ištiki
mybės Dienos demonstracija, 
manome, kad šie keli patėini- 
jimai bus vietoje. Prie to jau
čiame, kad paraginimui visų 
Amerikos lietuvių Ištikimybės 
Dienos iškilmėse dalyvauti ne- 
atsvers užtikrinimo, kad lietu
vių tą dieną tinkamas pasiro
dymas savo pasekmėse turės 
didžią svarbą ne tik lietuvių 
ateivi jai čia, bet taip-gi lie
tuviams ir anapus vandenyno. 
Norėtume, kad visi lietuviai 
Ištikimybės Dienos svarba 
persiimtų ir ruoštasi prie gi
laus mūsų visų sentimento — 
Ištikimybės Amerikai parody
mo.

Am. Liet. Taryba.

Birželio 13 d. sukako metai, 
kai išsėdo Francijoj pirma A- 
nierikos kariuomenė.

So. Bostono socija 
listai susiėdė.

PLIURZĖ SOCIJALISTŲ 
PRALBOSE.

“KAPSUKAS” 
VISKĄ SUGADINO.

Socijalistai norėj 
pavartoti kumštį.

o

Gegužis statakiojo prieš ser
žantą ir buvo suareštuotas.
Pereitą nedėlią, vakare, Lie

tuvių salėje So. Bostono soci
jalistai buvo surengę mas-mi- 
tingą, kur rengėsi išnešti “re
zoliuciją prieš kaizerį ir kleri
kalus.” Žmonės salėn netilpo, 
nes So. Bostono lietuvių klebo
nas kun. T. Žilinskas per pa
mokslą patėmijo, jog socija
listai rengia prakalbas, kur 
bus dergiama lietuvių dvasiš
kija, išnešama protestas prieš 
vyskupą Karevičių už neva 
Lietuvos pardavimą kaizeriui. 
Todėl, klebonas sakė, katali
kai turėtų nueiti į tas prakal
bas ir, paprašę balso, turėtų 
paaiškinti,1 kaip ištikro daly
kai stovi.

Nekurios lietuvių draugijos 
buvo išrinkę atstovus, kurie 
turėjo kalbėti varde jų.

Socijalistų buvo privažiavę 
iš visų aplinkinių kolonijų i

Iš pradžios ėjosi tvarkiai. 
Socijal-džan-bamhininkas Mi 
chelsonas pliovojo, blevyzga- 
vo, kiek tik norėjo. Pertrau
koj net kolekta buvo padary
ta. Socijalistai mitingą tęsė. 
Taip darė turbūt tyčia, kad ka
talikai ir padoresnieji žmones, 
pasiprikliję pliovonėmis išsi
skirstytų ir išvaikščiotų, kad 
lengviau būtų išnešti protestą. 
Bet visi laukė galo.

Antroje prakalboje paplio- 
vojęs vyskupą Karevičių, kun. 
Bartušką ir k. džian-bambinin- 

-kas suriko: “ Išneškime pro
testą prieš juos.” Tuo tarpu 
iš minios pasigirdo balsas: 
“Protestuokime prieš Kapsu
ką, nes jis Lietuvą pardavė!” 
Čia įvyko įstabus momentas. 
Michelsonas nutilo, spoksojo it 
pritrenktas, it stabo ištiktas. 
Salėje per keletą sekundų bu
vo didžiausia tyla. Tik tuo 
tarpu šokterėjo Vilkišius pra
šo balso ir rodos panašiai pa
sakė: “Jūs, socijalistai, nu- 
duodate lojališkais šiai šaliai, 
o kodėl “Kovą” valdžia už
darė? Kas prieš registraciją 
vedė agitaciją?” Bet toliau 
nebuvo jau galima kalbėti, sa
lė prisipildė šauksmais “še- 
rap!” “tylėk!” “lauk!” “pro- 
german!’ ir tt. Tie žodžiai 
maišėsi su švilpimais, staugi
mais. Pribėga keletas cicilikų, 
painia Vilkišių ir veda laukan. 
Kiti švilpia, staugia, klykia. 
Tarpduryje susitinka policmo- 
nus. Čia paaiškinama polic- 
monams, kas dedasi, paaiškin
ta, kad visą laiką čia dergia
ma katalikai ir niekinama ti
kyba, o alasas salėj nesiliau
ja. Tai seržantas J. J. Wolfe 
prieina prie pirmsėdžio ir pa 
liepiu uždaryti susirinkimą. 
Tas ir padaroma, 
deda skirstyti 
jalistai 
laukti, 
išnešią 
vienok',

Žmonės pra-' ♦J* 
•, bet kiti soči- 

ragina savuosius pa- 
girdi tęsia mitingą ir f 
rezoliuciją. Policija, V 

vis liepinėja skirstytis.

JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

Bankierius J. Kovvaliauskas sako:—
Nelaikyk Liberty Bonds’ų pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK JUOS 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO UŽ DY
KĄ.

JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS
Lietuvių bankas šiandie?! moka:—

Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92 54, 
už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS
Lietuvių Banko prezidentas

111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

i i

Tuomet socijal - kapitalistas 
Gegužis pripuola prie seržan
to, statakiuoja prieš jį ir šau
kia girdi pro-germanai katali
kai kėlę alasą ir policija netu
rinti tiesos išvaikyti jų susi 
rinkinio ir tt. Kadangi Gegu
žis nenusiramino, tai seržantas 
paėmė jį vesti policijos stotin.

Tam alasui kilus džianbąm- 
bininkas Michelsonas, paėmęs 
savo rezoliuciją, susirinkęs 
dokumentus, argumentus ir 
faktus ir pastaliais kaip ten 
sunikęs lauk. Salė ūžė, kaip 
avilys, o socijalistai kampuose 
keikė vyčius. Gi priemenėje 
būrelis socijalistų šaukia “ei
kime mušti!” Bet vienas at
sirado protingesnis ir sako 
girdi kumštini nieko nepelny
si, tik bėdos prisidarysi, ver
čiau antram kartui atidėti ir 
išnešti protestą. Šitoks pata
rimas sulaikė bolševikus nuo 
paleidimo darban kumščių. 
Dar kiti socijalistai sumanė 
bėgti apmušti pohcmdnus, ve
dančius Gegužį polieijon. Ka
dangi buvo pustuzinis polic
inėm], tai nedrįso kištis.

Kapitalistui Gegužiui žino
ma nereikėjo nakvoti cypėj, 
Buvo aptiekininko Šidlausko 
išbyluotas. I

Rašė apie tai angliški . 
laikraščiai.

Ant rytojaus “Globė” pada
vė apie tą nuotikį šitokią ži
nią:

Nearly a riot at protest meeting 
of Lithuanians.

A protest nieeting of Lithua
nian Soeialists in Dahlgreen 
Hali, E st., South Boston, lašt 
niglit ended in ivliat tame very 
elose to a riot betiveen the So
eialists and
Trouble ivas
thp prompt action of Sergt. 
John J. Wolf.

A Soeialist speaker said Lit- 
huania was sold to the Kaiser 
by a Catholic bishop, ivhere- 
upon several Catholics in the 
audienee of 2000 hissed and 
jeered the speaker. Sergt Wolf 
elosed up the meeting at onee 
and arrested J. G. Gegugis, a 
prime mover of the protest.
Utarninke “Traveler” ir 
Herald” rašė:

Publisher’s case is continued.
Upon the reųuest of Sergt. J. 

J. Wolfe of South Boston, the 
case of J. G. Gegugis, publisher 

the Catholics. 
averted only by

/

of the Keleivis, i> Lithuanian 
uenspaper, elmrged ivitli at- 
tempting to incite a riot at a 
Litliuanian meeting in South 
Boston, ivas yesterday eonti- 
nued until June 27. lt is clai- 
med by the poliee that ivlien 
the eroivd beeauie angry at re- 
uiarks made by Stanley Miehcl- 
son, one of Gegugis reporters, 
ivho wns speaking. degusis 
attempted to bloek a rear exit. 
and persisted in a lomi and 
boisterous barangning of the 
crowd.

The nieeting vas ealled by 
the Litliuanian Soeialists and 
the audienee seenied to be made 
up largely of Lithuanian Catho
lics. While the poliee could not 
understand any of the remarka 
by degusis or bis reporter, 
they understood that some of 
them įvore offensive to the Cat
holics in the audienee.

AR TURITE gražių lietu
viškų atvirlaiškių?

AR PUOŠIA Tamistos kam
barį M. K. čiurlionies paveiks
lai?

AR MATEI, kaip Lietuva 
atrodo.

Kviečiame pirktis ir platin
ti lietuviškus atvirlaiškius, 

i naujai išleistus karo imtinių 
lietuvių naudai. Draugijas ir 
atskirus žmones kviečiame tal
kon nelengvo mūsų darbo dir
btų; ypač pasunkėjusio dabar, 
kada nutrūko santykiai su lie
tuviais, gyvenančias/Rusijoje. 
Prašome apsiimti pardavinėti 
mūsų leidinius, kurių kadibe- 
žinrint bus nusiųsta, pareika
lavus, drauge su sąlygomis.

1. Mūsų belaisviai Vokieti
joj.

2. Karas Lietuvoje.
3. Senovės mūsų veikėjai.
4. Dabarties mūsų veikėjai.
5. Vilniaus miesto vaizdai, 

Kaunas ir kt.
6. Mažoji Lietuva.
7. M. K. čiurlionies ir kt. 

paveikslai. t
Didelio formato ant storo 

popierio fotografuoti M. K. 
Čiurlionies paveikslai.

Adresas: Lietuvių Skyrius 
prie Danų Raudono Kryžiaus 
Kopenhagoj, Deniesh Red 
Cross Lithuanian Sectlon Co- 
penhegen Denmark.

Arba: Box 214, Copenhagen, 
Denmark.

Liet. Centro Inga’iotinis 
Kopenhagoj.
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. DOVANĖLĖ NUKENTĖJU
SIAI LIETUVAI.

Nėra abejonės, jog Lietuvoj 
yra knygų badas. Esame 
skaitytojus raginę gerai užlai
kyti savo visokias knygas ir 
knygeles, kad po karės prasi
dėjus komunikacijai, jas pa
siuntus savo namiškiams, gi
minėms, kaimynams, parapijoj 
knygynams.

Lietuvoje reikia knygų vi
sokio turinio. Labiausia ten 
reikėtų geros knygos apie svei
katą. Daktarų ir vaistų ten 
stoka. Be to žmoneliai nubied- 
ninti neįstengs reikale pasi
šaukti daktaro bei nusipirkti 
kokių vaistų. Bet juk pirmoje 
vietoje turi būti rūpesnis pa
mokinti žmones, kaip užlaiky
ti sveikatą. Todėl reikėtų kny
gos, pamokinančios apie už
laikymą sveikatos, apie svei- 

-katos taisykles, kurių prisilai
kant neprisieina sirgti. Toj 
knygoj turi būti patarimai, 
kaip apseiti nelaiminguose at
sitikimuose.

Šitokią knygą privalo parū
pinti Amerikos lietuviai. Tą 
padaryti galima šitokiu būdu. 
Kompetentiškas asmuo, kaip 
va Dr. Bielskis, parašytų svei
katos knygą. Visuomenė su- 
aukuotų pinigus ją išleisti ir 
autoriui atlyginti, jei reikės. 
Aukotojų surašąs būtų gale 
knygos padėtas. Galima būtų 
pažymėti aukotojų kilimą. Tos 
knygos reikėtų atspauzdinti 
kokį 100.000 ekžempliorių. Jei 
ji būtų didumo, kaip “Darbi
ninko” kalendorius, tai vien 
atspauzdinti ją reikėtų apie 
$7.000.

Tas knygas būtų galima pa
vesti Tautos Fondui. Po ka
rės, atsidarius komunikacijai, 
amerikiečiai galėtų per Tau
tos Fondą nusiųsdinti jų savo 
giminėms, o kitos tam tikru 
būdu dykai turėtų būt išdalin
tos biedniausiems Lietuvos 
žmonėms.

Tas, kad sumanytoje kny
goje būtų surašąs aukotojų jai 
išleisti, tai būtų dideliu paak- 
stinimu aukuoti. Žinoma dau
gelis aukuos labiausia kaipo 
prakilniam ir labdaringam tik
slui.

Kas-žin ar tai per apjakimą 
ar per užsimerkimą laisvama
niai taip elgiasi.

DELKO SOCIJALISTAI 
KARIASI.

Ne naujiena, kad lietuvių so- 
cijalistas bei socijalistė sau ga
lą pasidaro. Prieš nusižudant 
tokie asmenys palieka raščiu
ką su paženklinimu, kodėl taip 
daro, veik visuomet pažymi, 
jog nusigaluoja dėl netikusio 
surėdymo.

Pereitą balandžio mėnesį 
Vokietijos socijalistė Sonia 
Lerch ' nusižudė kamaraitėj 
Muenicho kalėjimo, kur ji bu- 
•vo uždaryta už neištikimybę 
kaizeriui. Pasidarė sau galą 
ne dėlto, kadi kaizerio surėdy
mas netikęs. O šitaip ji savo 
raščiuke paaiškino nusižudy
mo priežastį.

Girdi, kuomet Rusijoj įvyko 
revoliucija, tai ji labai nudžiu
go, o kuomet pasak socijalis
tų, įvyko “tikroji revoliuci
ja,” kuomet Lenin paėmė vir
šų, tai jos džiaugsmui nebuvo 
galo. Bet kuomet prie Leni
no vardan laisvės prasidėjo 
galabijimai, vardan lygybės 
baisiausi persekiojimai kitų 
partijų žmonių, o vardan bro
lybės užviešpatavo teroras, tai 
minėtoji socijalistė įpuolė į to
kį nusiminimą, jog neišlaikė ir 
nusigalabijo.

Tai kurie yra tikrieji soei- 
jalistai ar tie, kurie pildo ma
sinius žudymus,* ar tie, kurie 
dėl tokių biaurybių žudosi. Iš ! 
lietuvių socijalistų niekas ne
nusižudė dėl bolševikų biaury- ; 
bių. Tai matyt, jiems Rusijos 
bolševiką viešpatavimas geres
nis, negu Amerikos žmonių J 
valdžia. ’ !

KAIP ATSITINKA PERSE
KIOJANT PRIETELIUS, O 

UŽTARAŪJANT NE
PRIETELIUS.

Rusijoj prie Kerenskio Troc
kis pasakė: “Kerenskis perse
kioja gen. Kornilovą, nors ži
no, jog pastarasis yra jo prie- 
telius, o mane užtarauja, nors 
žino, jog esu jo neprietelius.”

Žinome, kas iš tokio pasiel 
gimo atsitiko.

‘ ‘ Tėvynė ’ ’ elgiasi panašiai, 
kaip Kerenskis. Jos redakto
rius ir bendradarbiai šmeižia, 
teršia katalikus kuoprikliau- 
sia, nors SLA. nariai katali
kai yra ištikimi organizacijai 
ir jokių ermyderių nekelia. Gi 
socijalistus “Tėvynė” glosto 
ir užtarauja, nors tie šaukė 
suskaldysią tą organizaciją, o 
dabar pasiryžę apvaldyti tą or
ganizaciją.

Dr. Šliupas, kurio žentą Yčą 
socijalistai pūdo kalėjime, pri
pažįsta, kad liberalams su so- 
cijalistais reikės jungtis kovoti 
prieš “klerikalus,” nors tasai 
pat Šliupas nusiėmęs kepurę 
prieš Europos “klerikalus.”

LIETUVIŲ PASTABA.
Talkininkų Taryba Versa

li uose buvo paskelbusi, jog 
viena laikos išlygų bus ta, kad 
lenkų valstybė būtų atstatyta 
ir suteikta jai išeiga į jurę. Po 
to Amerikos laikraščiai prane
šė, jog Viršiausioji Lietuvių 
Taryba Šveicarijoj paskelbė, 
būk Talkininkų Tarybos nuta
rimas būsiąs kenksmingas Lie
tuvai.

Talkininkų Taryba nepasa
kė kokiais keliais bus suteikta 
Lenkijai išeiga į jūres. Mes 
spėjame, jog Viršiausioji Lie
tuvių Taryba padarė tą pasta
bą, kad Lenkijai išeiga nebūtų 
daroma per Lietuvą. Panašią 
pastabą šveicariečiai jau se
niau yra padarę.

DU BOIS, PA.
Pasirūpinus vietiniam gerb. 

klebonui buvo čia didžiai pa
geidaujamos misijos. Prasidė
jo 28 balandžio ir užsibaigė 7 
gegužės su 40 vai. atlaidais. 
Misijas laikė Tėvas Vincentas 
Kulikauskas iš Chicago. Tai 
buvo antros misijos DuBois’e. 
Pirmos buvo 1910 m. kada Tė
vas Kazimieras čia atsilankė. 
Kaip visur taip ir čia žmonės 
lankėsi skaitlingai ant visų 
pamaldų ir pamokslų rytais ir 
vakarais ir naudojosi iš Dievo 
malonių. Išpažintį atliko su
virs 700. Ilgai minės šias mi
sijas vietiniai lietuviai, ku
rioms jos taip daug gero pada
rė.

DuBoisietis.

Laisvamaniams su cicilikais 
pasiekus viršiausį laipsnį lie
tuvių išeivijos vadovavimo sri
tyje, ir bandant viską paglem
žti vien į savąsias rankas, jų 
galybė ir intaka sprogo ir die
na iš dienos žemyn smunka.

Tam jų galybės sprogimui 
buvo daugelis priežasčių, bet 
jos visos išplaukia daugiausia 
iš dviejų šaltinių: iš betaktiš- 
ko užgauliojančio katalikų 
jausmus pasielgimo laisvama
niškų veikėjų ir iš susipratimo 
ir susiorganizavimo katalikų.

Juo bedieviai labiau užpul
dinėjo ant katalikų tikėjimo, 
juo katalikai labiau organiza
vosi, kol susidarė katalikų tar
pe tokia organizuota pajėga, 
prieš kurią laisvamanių sva
jonės subyra kaip į uolą marių 
vilnys.

Galime dabar mes katalikai 
iš savo darbo vaisių pasigėrė
ti ir pasidžiaugti, nes jau da
bar laisvamanių ir cicilizmo 
pasekėjų atakos mums nėra 
pavojingos ir baisios, bet kiek 
mes turėjome padėti energijos 
kol tą visą atsiekėme?!

Dabar mūsų idėjinių priešų 
obazuose verda desperatiški 
kivirčiai ir rietenos; norėtų jie 
dar ant katalikų sprandų jodi
nėti kaip kad seniaus jodinėjo, 
bet nabagai neįstengia ir ne 
įstengs, nors sau ir uodegas 
nusikramtytų iš piktumo ir 
pavydo.

Kova buvo smarki, nuožmi 
ir katalikų išsiveržimas vir
šun, buvo taip galingas, kad 
užliejo viską ir ėjo kaip pava
sario ledus laužydamas upės 
vanduo.

Tokia srove katalikiškas 
veikimas ir taip smarkiai kil
damas, galėjo būti kartais ir 
ne taip tyras, kaip šaltinio 
vandenėlis, galėjo į tą srovę 
įsimaišyti kur-nekur pernyk
ščių apipuvusių lapų ar dumb
lo iš pakrančio, ir tas viskas 
kenkė vandenio grynam tyru
mui; juk taip būva ir upėje 
pavasariais.

Bet toliaus viskas'nusistovi, 
visokios drumzlės nugula ant 
dugno, o vandenėlis nors juo 
tolyn, juo lėtyn plaukia, bet 
stovi grynas kaip krikštolas, 
ir upės srovė išsirėžia savo 
nuolatinę vagą, kuria ir plau
kia.

Taip yra ir su mūsų katali
kišku judėjimu. Jisai apsirei
škė įvairiomis organizacijų 
srovėmis ir srovelėmis, visos 
tos srovės ir srovelės, taip 
kaip pavasario upeliai putoda
mi ir krantus griaudami, te
kėjo upėn kol susiliejo į vie
ną didelę upės srovę. Taip mū
sų organizacijos visos augda
mos, stiprėdamos ir bręsda- 
mos, siekė prie vieno tikslo, 
prie sudarymo galingos katali
kų krikščionių demokratų sro
vės, — ir ją sudarė.

Dabar visose organizacijose 
matosi vien daugiau užsiima
ma, taip sakant, nusistovėji- 
mu, perorganizavimo darbu, 
tobulinimu savo organizacijų 
ir taisymu to kas pasirodė tai
sytino, prašalinant tą kas pa
sirodė atgyvenusiu arba neti
kusiu.

Tas 
visose 
organizacijose, 
siškai naturalis dalykas.

Tegul mūsų srovės ir srove
lės neša savo pajėgas į mūsų 
didžiausią organizaciją — į 
Am. L. R. K. Federaciją, kaip 
tie pavasario upeliai savo van
denis į didžiulę upę. O mūsų 
Federacija nustatys visą kata
likišką veikimą tiksliai, prak
tiškai ir vienodai, taip, kad 
mes vieni kitiems nekenksime, 
bet padėsime, vieni kitiems 
prigelbėsime ir sparčiau ženg
sime prie pažangos ir prie ga
lutino mūsų tikslo.

Labai yra geras apsireiški
mas, kad mūsų visos organi
zacijos dirba vidujinių refor
mų darbą. Juo smarkesnės ir 
stipresnės bus visos organi
zacijos, juo pasekmingiau ga
lės veikti ir Federacija iš tų-

šiais metais pastebima 
idėjinėse katalikiškose 

ir tai yra vi-

organizacijų susidedanti. Dar
buokimės kožnas savo srityje 
o pasekmės bus kuogeriausios. 
Vienos organizacijos žaizda ar 
betvarkė skaudžiai atsiliepia 
ir kitose organizacijose, o vie
nos organizacijos tvarka ir ge
ras pavyzdis stiprina ir pri
duoda energijos ir kitų orga
nizacijų nariams ir veikėjams, 
dėlto kad mes katalikų visuo
menė, esame vienas ir neskirs
tomas kūnas.

Tiesa, dar kaip kuriose or
ganizacijose yra kaikurie da
lykai taisytini, bet matosi, kad 
jau jie yra taisoma arba bent 
stengiamasi taisyti, o tas tai 
ir yra visųgeriausiu apsireiški
mu. Tas tai ir parodo, kad mū
sų veikimas pradeda nusisto
vėti, kadi pradeda jaustis ga
linga krikščionių-demokratų 
srove, kuriai yra lemta išneš
ti visokį dumblą iš mūsų vi
suomenės, .kurio šiukšlėmis 
mūsų santikius pritaršė neti
kęs laisvamanių ir cicilikų 
darbas.

Gal dar ne vieną didesnę ar 
menkesnę audrą mums ir pri- 
seis perkentėti, bet būkime į- 
sitikinę, kad jau didelę ir ga
lingą srovę mūsų priešams ne
bus galima sudrumsti taip, 
kaip kad mažus upelius, pa
vienes mūsų organizacijas.

Dėlto džiaugkimės broliai 
iš to, kas jau mūsų yra at
siekta ir dirbkime nuolatos 
rankoves pasiraitoję, kad juo 
tolyn, juo geryn augtų, bujo
tų, tarptų ir gerintūsi visos 
mūsų organizacijos, o tuomi 
pačiu mūsų Federacijai pri
duotų gyvumo, stiprybės ir 
spėkos — nes tai-mūsų visų 
organizacijų vainikas.

F. V.

popieriaus netenka sulčių ir 
lieka be skonio.

Nedėk daržovių aisbaksin 
iki jos nėra prideramai nuva
lytos išsortuotos.

Sviestas sviestinyčioj visuo
met privalo būt sandariai už
dengtas. Sviestas greit per
siima visokių pašalinių daiktų 
kvapsniais. Tas pat yra su 
visais pieno produktais.

“Brangus pragyvenimas.”
Visai nenaujiena išgirsti 

nuo gaspadinių nusiskundi
mus apie brangų pragyveni
mą. Tas išdalies teisybė, bet 
nusiskundimais nieko neištai
sysi. Dalykus čia galima iš
taisyti tik pasimokinant ge
resnių būdų valgius gaminti, 
taupiau gyventi ir iš paprastų 
daiktų gerus valgius pagamin
ti. Yra juk sakoma, jog ge
ra virėja ir iš seno čeveryko 
pagamina gardų valgį. O 
čia pat galima pridėti, jog ne- 
sumani gaspadinė, tai ir iš ge
riausių, šviežiausių, įvairiau
sių daiktų nieko gardaus ne
pagamina.

Vaistas nuo visokių būdų 
yra tai mokintis,, mokintis, 
mokintis.

Vasarą žmonės mažiau val
go. Yra aprokuota daktarų, 
jog vasarą’ žmogus ant 30

pa-

Ir 
Jos 
Da- 
mo-

nuoš. mažiau suvalgo.
Ko, ko, o mėsos vasarą, tai 

reiika jau jei ne visiškai at
sižadėti, tai bent po biskj jos 
te vartoti. Vasarą, yra gausy
bės visokių daržovių, vaisių ir 
jų kodaugiausia reikia varto
ti. Paskui pieniškų produk
tų nereikia gailėtis. Žuvis 
labai pigi, cibuliai visai pigus, 
bulvės nebrangios. Yra ko 
pigaus pasirinkti, tik reikia 
mokėti iš jų gardumynus 
sigaminti.

Mėsa teisybė brangi, 
gerai, kad ji pabrango, 
žmonės perdaug vartojo, 
bar gaspadinės priverstos
kintis gaminti įvairių valgių. 
Sunkus laikai daug ko žmonės 
pamokina. Franeūzės žino
mos, kaipo geriausios gaspadi
nės pasaulėje. Kas jas to iš
mokino? U-gi tas, kadi fran- 
cijos tauta yra pernešusi ant 
savo pečių daugelio karių sun
kybės. Ji buvo priversta su 
mažmožiais apseiti, o suma
nios franeūzės rūpinosi iš •maž
možių gerų daiktų gaminti. 
Taip pat jos ir išsilavino.

Kas sunkiuose laikuose mo
ka tik aimanauti ir dejuoti, o 
nesimokina, kaip čia geriau iš
siversti, tai tas nedaro pažan
gos.

L.D.S. reikalai

GASPADINĖMS.
Vasaros karščiuose gaspadi

nės nemažai turi keblumu su 
užlaikymu valgomųjų daiktų. 
Be ledo tesiog negalima apsei
ti. Be ledo pienas tuoj su
rūgsta, sviestas pasileidžia, 
mėsa ir žuvis pašvinksta. To
dėl kiekviena gaspadinė priva
lo turėti aisbaksį ir karštose 
dienose būtinai turėti ledo.

Žinoma aisbaksis ir ledas 
pinigai kaštuojo. Bet taupi- 
nant ant ledo, gali daugiau 
nuostolių turėti. Juk be ledo 
suges daug valgomųjų daiktų 
ir reikės juos išmesti. O gal 
apgedusių daiktų pavalgys šei
myna, tai gali ligų būti. Tai
gi čia gali prasidėti bėdų bė
dos.

Dabar darbai eina gerai ir 
nuolatai, uždarbiai pusėtini ir 
kiekvienas šeimininkas, jei ne
geria ir nerūko, gali ištekti ne
tik ant nupirkimo aisbaksio ir 
ledo, bet ir užtektinai gero 
maisto.

Štai keletas patarimų apie 
apseiti.
tai, kaip reikia su aisbaksiu

Ledo reikia turėti nuolatai, 
nes jei laukiama iki visas iš
tirps, tai aisbaksis įkaista ir 
įdėjus naują gabalą, jis greit 
tirpsta. Ledo nereikia ap
dengti.

Aisbaksio nereikia laikyti 
virtuvėj arba arti lango, per 
kurį ineina saulė. Tinkama 
jam būti šviesioj, vėsioj ir o- 
ringoj vietoj. Reikia tą žino
ti, jog bakterijos ir visokie 
grybeliai platinasi šiltoje ir 
drėgnoje vietoje. Jei dėl ko
kios nors priežasties negali iš
tirpusio ledo papildyti, tai 
tuoemt atidaryk aisbaksį, te
gu jis vėdinasi. Tas užbėgs 
kelią visokiems pelėsiams ir 
pelams.

Kad ir geriausias aisbaksis 
būtų, bet jei nebus atsakančiai 
užlaikomas, tai jis bus dideliu 
pavojum.- Nemanyk, kad mais
tas ilgai gali tverti vien dėlto, 
kad jis bus šaltoje vietoje. 
Be to reikia žinoti, jog įvairus 
produktai būdami šalę viens 
kito persiima viens antro 
kvapsniu. Todėl reikia kiek
vieną daiktą uždėti. Mėsą 
palaikant ilgiau ant torelės ar

PRIE ŠIŲ METŲ LDS. 
SEIMO.

1. Šiais laikais 
balsų apie geresnį 
mą mūsų L. D. 
Mums smagu matyti tokius 
gerus sumanymus, kuriuos pa
duoda F. V. Jo įnešimas pa- 
liuosuoti administratorių nuo 
finansų raštininkystės yra ge
ras. Šiandien administrato
rius, būdamas kartu finansų 
raštininku turi daug darbo. 
Jis negali nei vienam darbui 
pilnai atsiduoti ir negali atsa
kančiai jų atlikti. Dabar nu
siimti laišką finansų raštinin
kui su visokiais paklausimais 
ar reikalais, tai turi ilgai 
laukti iki gauni atsakymą. Tas 
ir trukdo augimą LDS. Pana
šiai turbūt yra ir administra- 
torystės vedime. Todėl jei 
galima tai reikia darbus pada
linti.

2. Mūsų tautiečių didžiuma 
dirba sunkius darbus ir už 
mažas algas. Kodėl taip yra? 
O kad amatų nemoka. Amat- 
ninkai, specijalistai čia gauna 
riebias algas. Tai-gi lietu
viams reikia amatų griebtis. O 
iš ko pasimokys, kad amatnin- 
kiškų knygų nėra. Nėra mū
sų kalboj knygų aprašančių a- 
pie įvairias mašinas, apie a- 
matus, pramones, iš ko žmo
gus pasimokinęs galėtų page
rinti savo būvį, palengvinti 
gyvenimą. Todėl būtų gerai, 
kad LDS. išleistų knygų su 
tam tikrais pamokinimais apie 
mašinas, apie amatus, įvai
rius įrankius. Turime žinoti, 
jog iš jų pasimokytume ne tik 
čia, bet jos būtų labai reika
lingos Lietuvoje. Atsiminki
me, jog Lietuvoje dirbama pa- 
pras'tais būdais ir mažai ką 
mašinomis, mažai kas žino a- 
matus. O to priežastis ta, kad 
nėra pamokinančių knygų. Ži
nome, kad čia turime visokių 
pramonės ir amatų mokyklų, 
kur mokinius stato prie maši
nų ir išmokina. Bet daugelis 
mūsų lietuvių apie mokyklas 
mažai rūpinasi. Vieni nepaiso 
per nerangumą, kiti per gir
tuoklystę, vėl kiti nenori už 
mokslą pinigų mokėti. Ran
dasi daug kitokių priežasčių. 
Todėl mes turime sudėti nors 
dalį tų pinigų, ką už kursus 
reikėtų išleisti ir paskirti tą 
amatninkiškų, pramoninių 
knygų išleidimui, iš kurių mes 
turėtume pasimokinimų. Kib- 
dami j amatus, į geresnius 
darbus, kilsime augštyn. Mū
sų brolis, kurs šiandie gir
tuokliauja, mažų jis paėmęs 
tokią knygą užsimanytų prasi
lavinti, tapti geresniu darbi
ninku ir mesti girtavimą. Pa
matytų, kad per raštą gali

pasigirdo 
sutvarky- 

Sąjungoje.

tapti amatninku, o ne per gir
tuokliavimą. Todėl Seimas tu
ri įsteigti Knygų leidimo fon
dą.

3. Ar nebūtų gerai įsteigti 
prie LDS. pašalpinį skyrių. 
Tegu Seimas tą pasvarstytų. 
Kiek man atrodo, tai būtų 
naudinga. Tai būtų patrauki
mui narių. Teisybė šiandie tu
rime Streikininkų Fondą ir jis 
mums darbininkams naudin
gas. Bet šiais karės laikais, 
žinoma, jis nereikalingas. Da
bar streikų negali būti. Į dar
bininkų nesusipratimus su 
darbdaviais tuoj valdžia kišas 
ir nedaleidžia streikų. Dabar 
streikų reikia vengti ir Strei
kininkų Fondas šiuo kartu jis 
vistiek ar yra ar nėra. Žino
ma, jis po karės galės būti la
bai išganingas. O pašelpos 
skyrius visuomet lygiai reika
lingas. Todėl abu fondu rei
kėtų užlaikyti. Visos kuopos 
malonės padiskusuoti mano 
įnešimus.

A. S. Kulbickas,
LDS. 51 kp. sekr., 

Cleveland, Ohio.
Red. pastaba. Uolaus veikė

jo A. S. Kulbicko du pirmuoju 
sumanymu yra svarstytini, bet 
tretysis, sumanymas apie įve
dimą pašelpos bei apdiraudos 
skyriaus, mums išrodo nerei
kalingu. Pašelpos ir_ apdrau- 
dos reikalus kuogeriausia ap
rūpina SLRKA., prie jo reikia 
visiems darbininkams glaustis. 
Kaip pavieni žmonės turi dar
be specializuotis, taip turi da
ryti ir organizacijos. SLRKA. 
yra atsidavęs pašelpos ir ap- 
draudos reikalams, o LDS. y- 
ra idėjinė organizacija.

r" ....
kurio pasirodė, kadi dėl svarbu 
priežasčių jų šaukiamasis sui 
sirinkimas neįvyko, dar-^£ 
prie buvusiųjų organizatorių' 
darinkta du M. L. Gurinskaitė " 
ir Aleks. Frenčius. Organi- ‘ 
zatoriai sušauks savo susirik 
kimą ir nustatys programą” 
kur ir kaip pradės organizavi- 
mo darbą tose kolionijose, kur 
dar nėra L. D. S. kuopų. i

Pradėta svarstyti apie siun
timą delegatų į Seimą Balti- 
more, Md. Tos kuopos, ku
rios negalės siųsti delegatą ir 
norėtu prisidėti, nutarta kad 
iki ateinančiam susirinkimui 
tą apsvarstytų ir kad praneš
tų Apskričiui kiek jos prisi
dės.

Kad visos kuopos ant atei
nančio Apskričio susirinkimo 
atsivežtų įnešimus su savim, 
kur būtų galima aptarti ir 
plačiai diskusuoti apie Sąjun
gos pagerinimą.

Duota patėmijimas, kad 
Chicagos kuopos daugiau rar 
šynėtų apie savo veikimą į or
ganą “Darbininką,” taip-pat 
kadi savo vakarus garsintų or
gane.

Pageidaujama kad ant atei
nančio susirinkimo visos kuo
pos būtinai jame dalyvautų; 
kurios kuopos negalės prisiųsti 
savo delegato, kad savo nuta
rimus prisiųstų per laiškus, ir 
kad savo nutarimuose ypačiai 
nušviestų kokiu būdu galima 
daugiau pritraukti narių į Są
jungą, kaip pagerinus stovį 
pačios organizacijos ir kitus 
trūkumus kokie jie būtų.

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti Roselande Visų Šven
tų parap., 2 vai. po pietų 30 d. 
Birželio.

Susirinkimas uždarytas su 
malda pirmininko M. Mažei
kos.

Chicagos L. D. S. Apskričio 
Valdyba:

Pirm M. Mažeika, 
Rašt. M. L.Gurinskaitė.

PROTOKOLAS.
L. D. S. Conn. Apskričio 

antrojo suvažiavimo kuris į- 
vyko Birželio 9, 1918. Šv. 
Andriejaus parapijos svetai- 

Inėje apie 2:30 po pietų.
Susirinkimą atidarė vietinis 

klebonas gerb. kun. E. Grikis, 
taip-gi pasveikina visus dele
gatus ir paragino prie uoles
nio veikimo. Po tam sekė 
priėmimas delegatų kurių at
vyko iš šių kuopų:

36 kp. New Britain, Conn. 
B. Matulevičiūtė, M. Nevulis, 
A. Gurskis ir J. Poška.

6 kp. Hartford, Conn.
P. Geležiutė, J. Grūstas, A. 
Bremus, Z. Elijošius, A. Ma
šiotas ir J. Šimulionis.

68 kuopa Naugatuck, Conn. 
P. Juška, J. Grubis, E. Mali
navičia ir J. Damušis.

5 kp. Waterbury, Conn. 
V. Urbonas, S. Misiūnas, D. 
Vičius, P. Kuidulas, B. Dig- 

P. Kvetinskas, J. Ber- 
B. Šilkauskas, J. Tau- 
J. Klimas, K. Saka-

LIETUVIŲ DARB. SĄ-GOS 
CHICAGOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMO PRO
TOKOLAS.

Lietuvių Darbininkų Sąjun 
gos Chicagos Apskričio susi
rinkimas atsibuvo 26 d. geg. 
šv. Antano parap. Svet. Cice
ro, III.

Susirinkimas tapo atidary
tas pirm. M. Mažeikos su mal
da. Protokolas iš praeito su
sirinkimo tapo perskaitytas ir 
priimtas. Susirinkime daly
vavo kuopos: 20 iš Šv. Myko
lo parapijos; 25, Apveizdos 
Dievo parap.; 29, Šv. Jurgio 
parap.; 49 Šv. Antano parap.; 
60, Visų Šventų parap.

Toliaus paeiliui sulyg kuo
pų sekė raportas iš surengtų 
vakarų Darbininkų Savaitės; 
pasirodo, kad beveik kiekvie
noj kolionijoj stengtasi su
rengti vakarus ir kad jie nu
sisekė.

Raportas organizatorių, iš

ris, 
nota, 
tyla, 
lauckas, O. Čemiauckaitė, A. 
Matusevičienė, V. Vasiliaus
kas ir S. Danaitis.

Pirmiausia buvo išrinkta 
valdyba vesti tvarką. Į pirm, 
kandidatavo, S. Danaitis ir J. 
Darnusis. Pirm, išrinkta J. 
Danaitis, pagelb. J. Darnusis. 
Raštininkės ir mandatų per
žiūrėtojai O. Černiauskaitė ir 
B. Matulevičiūtė. Maršalka 
M. Nevulis, korespondentas, 
A. Mašiotas. Komisijos išlai- 
mėjimo knygučių peržiūrėto
jai B. Digris, J. Poška ir A. 
Malinavičia. Po tam buvo, 
skaitytas protokolas pereito 
suvažiavimo, kuris buvo vien
balsiai priimtas. Nepabaigti 
reikalai iš protokolo. Kaip 
ir kokiomis išlygomis galima • 
prigulėti į A. F. of Labor, bu
vo plačiai apkalbėta ir palikta 
ant toliaus.

Sekė valdybos raportai; pir
mininko ir iždininkės raportai 
vienbalsiai priimti. Raštinin
kui nepribuvus, nei raporto 
nepasirodė.

1 Kuopų įnešimai: —5 kp. 
ineša, kad būtų organizato
riai, kurie važinėtų po kuopas. 
Nutarta, kad kuopos pasisten
gtų sutvert kuopas savo apie- . 
linkėję. A.
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2. Kad nebūtų jokių mokes

čių uždėta ant narių į apskri
tį. Nutarta, kad surasti tam 
tikras priemones, kokias tik 
bus galima.

68 kp. ineša, kad būti] su- 
ringtos gegužinės apskričio, 
rengtos gegužinės apskričio.

įnešimas užgirtas ir atidėtas
6 kp. ineša ar siųsti delega

tą į ateinantį Seimą, įnešimas 
užgirtas ir paliktas 4-tam Sei
mui. Po tam nutarta, kad 
busianti valdyba paragintų 
kuopas prie suvažiavimų. Kad 
visi rengtų maršrutą ir bend
rai veiktų.

Kad valdyba pasirūpintų 
surengimu maršruto.

LDS. 2-ras suvažiavimas iš
neša pageidavimą, kad Cent
ras atkreiptų daugiau atidos 
į kuopi] reikalus su atsaky
mais.

Kad kuopų korespondenci
jos nebūtų taip sutrumpintos 
ir kad praneštų, jei nebūna 
patalpintos organe.

Toliaus tikietų peržiūrėjimo 
komisija išdavė raportą.

Ineigos:
6 kp. iš Ilartford, už 15 kny

gučių .......................................$9.00
36 kp. New Britain, už

25 knygutes....................... 15.00
5 kp. AYaterbury, už 45 

knygutes ..............................22.50

Viso už knygutes . . . .$46.50 
Už spaudą knygučių. .. .2.50 
Iš) almėjimas................... 10.00

$12.50
Viso labo Ct. Apskr. ižde 

pasilieka $34.00.
2-sis suvažiavimas paragina 

ir išreiškia pageidavimą, kad 
kuopos pasirūpintų įsteigti va
karinius kursus.

Nutarta, kad- kelionės lėšos 
būtų apmokamos apskričio 
valdybai.

Nutarta, kad mokėti nuo 
3-čio suvažiavimo.

Tą užbaigus buvo inešta ar 
aprubežiuoti delegatų siunti
mą į apskritį. Nutarta, kad 
dar lig kol neaprubežiuoti de
legatų skaitlių.

Po tam, buvo nutarta, kad. 
kuopos nuo vieno parengto 
vakaro per metus siųstų 10 
nuoš. pelno apskričio iždan.

Toliaus buvo inešta, kad 
kuopos pasiųstų 5 nuo. į Liet. 
Kareivių Glob. Dr-ją, buvo ati
dėta ant ateinančio suvažiavi
mo.

Taip-gi buvo inešta, kad Ct. 
Apskritis prisidėtų prie T. 
Fondo, tas ir-gi buvo atidė
ta.

Nutarta 3-ąjį Ct. Apskr. su
važiavimu laikyti Naugatuck, 
Ct.

Po visų apsvarstymų buvo 
Apskričio valdybos rinkimas. 
Išrinkta: Pirm. — Stasys Ba
naitis, 797 Bank St., AVaterbu- 
ry, Ct.; pagelb. — Juozas Da
rnusis, Naugatuck, Ct.; rast. 
— Ona Černiauskaitė, 638 N. 
Riverside st., AVaterbury, Ct.; 
ižd. — Paulina Geležiūtė, 41 
Capitol Avė., Ilartford, Ct.

Japonijos valdžia turėjo 
konferenciją ir netrukus pa
skelbs savo atsinešimą į Ru
siją.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog Berlino laikraščiai rašo, 
dabar Arokietija nemano dary
ti jokių taikos pasiulijimų, bet 
busią paskelbti karės tikslai, 
riu intikėti.

LIETUVOS DUKTERŲDR-JOP 
PO GLOBA MOTINOS ŽVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašmenskienė,
359 Fourth St.

Vice pirm. — P. Giedraieiutė,
103 Sixth St.

Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. LukoševičiutS,
377a Broadway, 

Iždininke — M. Maeiuliutč,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukiene. 

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins 

kienė, P. A7enienė, A7. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie 
nė. t

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utarininka kiekvieno mė 
nėšio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.
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HARTFORD, CT.
Sujudo.

Vietos lietuviai sujudo ren
gtis prie dalyvavimo apvaik- 
ščiojime liepos 4 d. Birželio 
11 buvo susirinkimas, kur da
lyvavo atstovai iš 8 dr-jų. Ta
rėsi, kaip geriausia būtų ap
vaikščioti. A’edėjais išrinkti 
.J. Alončiunskis, A. J. Mašio
tas, K. Pateckaitė, K. Kruč- 
kas. Nutarė puikiai rengtis, 
turėti bent tris bonus, paro
dinį vežimą ir tt. Bus daroma 
pastangos pilt raukt i lietuvius 
ir aplinkinių kolonijų. Visi 
lietiniai be didelio raginimo 
dėkitės prie to darbo.

Ct. Apsk. LDS.
Organizatorius.

CAMBRIDGE, MASS.
Per nekurį laiką vietos lie

tuviai lyg buvo kaip ir užsnū
dę, nes didesniais darbais kaip 
ir neatsižymėdavo, apart su
rengimo ten kokių prakalbų, 
mažų teatralių ir tt. Bet prie 
dabartinio darbštaus klebono 
kun. P. Juškaičio visas lietu
vių veikimas žymiai padidėjo. 
Ir štai pasidarbavimu gerb. 
kun. P. Juškaičio birž. 9 d. va
kare didžioj Institute salėj į- 
vyko milžiniškas bažnytinio 
choro koncertas. Tame kon
certe dalyvavo net keturi pa
garsėję Naujos Anglijos cho
rai, dainininkai ir solistai. Va
karą atidarė viet. klebonas 
kun. Juškaitis. Pabaigęs sa
vo prakalbą perstatė Laivren- 
ce’o vargonininką p. A. Grigo
raitį, kaipo vakaro ir progra 
nio vedėją. Programas buvo 
sekantis:

1) Orkestrą p. A. L. Buinio; 
2) Amerikos himnas — suvie
nyti chorai; 3) “Karvelėli mė
lynasis,’’ Sosnauskio — Šv. 
Jurgio ir Šv. Cecilijos chorai; 
4) “Kur bakūžė samanota’’
— solo p-lė AL Raipaitė; 5) 
Orkestrą; 6) “Sėdžiu po lan
geliu,” St. Šimkaus — suvie
nyti chorai; 7) “Jojau dieną”
— sojų-, solo p-le J. Kriviutė; 
8) Dainavimas vietinio N. P. 
P. Švč. bažn. choro; 9) “Tėvy
nė” — Šv. Jurgio choras iš 
Uaverliill, Alass. po vadovyste 
ji. A. Ainoriaus; 10) Solo, p-lė 
L. D. Šaltūniutė iš AVorcester, 
Alass; 11) “Tekėjo saulelė”
— suvienyti chorai; 12) “Ko 
vėjai pučia” — solo p-lė M. 
Raipaitė; 13) “Burtai Augur- 
do” — Šv. Jurgio choras; 14) 
“Čigonai” — Šv. Cecilijos 
merginų choras; 15) “Pamy
lėjau vakar” — solo, p-lė AI. 
Raipaitė; 16) “Tegul skamba 
mūsų dainos” —Šv. Jurgio ir 
Šv. Cecilijos chorai; 17) “Per 
girią girelę” — suvienyti cho
rai: 18) “Oi kas sodai do so
deliai”—suvienyti chorai; 19) 
“Lietuva tėvynė mūsų”; 21) 
Amerikos himnas.

Reikia pažymėti kad ' dar 
programas buvo kur-kas ilges
nis negu kad čia parašytas, 
nes kai]> chorai taip ir solistai 
buvo iššaukti po kelis kartus. 
Taip-gi geriausiai atsižymėju
siems buvo suteikiami gėlių 
bukietai, kuriuos gavo šios 
ypatos: Lavrence’o varg. p. 
A. Grigoraitis, Uaverhill’io 
varg. p. R. Ainorius, p-lės AL 
Raipaitė, J. Kriviutė ir E. Šal- 
tėniutė. Apart visokių margu
mynų, dar buvo ir dekliamaci- 
jų, o taip-gi kalbėjo miesto 
majoras. žodžiu šis koncer
tas buvo tokiu, kokio ne tik 
vietos lietuviai nėra turėję, bet 
galima sakyti, kad ir visoj 
Naujoj Anglijoj šiam pana
šaus nėra buvę. Daugumas 
kalbėjo, kad. šis koncertas kur- 
kas puikesnis ir gyvesnis bu
vo negu kad 13 d. kovo buvęs 
laike A7isuotinojo Lietuvių 
Seimo New Arnrke. Nors prieš 
tą dieną vietos socijalistai bu
vo surengę savo “koncertą,” 
bet vistiek žmonių buvo pilna 
salė, taip kad viską apmokė- 
jus dar ir pelno gerokai liks. 
Šiuomi koncertu visi pilnai
užganėdinti ir pageidauja kad 
dar ir daugiaus panašių vaka- ypač apie lietuvių kooperaci

rų būtų parengta. Taip-gi bu
vo nemažai ir literatūros iš
parduota, o užvis daugiausiai 
“Tautos Ryto.” Šitą koncer
tą giria ne tik katalikai, bet 
lasvaimaniai ir socijalistai sa
ko, kad girdi jie nesitikėję, 
kad katalikai galėtų surengti 
tokį puiku vakarą.

I. F. K.

BRIDGEPORT, CONN.
Prakalbos gražios ir naudin

gos buvo birž. 10 d. Šv. Jurgio 
parapijos svetainėj. Kalbėto
jas buvo kaipo gerai visiems 
žinomas L. Tarybos sekreto
rius p. K. Česnulis.

Išgirdome daugybę svarbių 
pamokinimų. Jis puikiai iš
aiškino kas-link Lietuvos ne- 
prigulmybės.

Padaryki belekia. P-lė V. 
Buivydaitė aukojo $1.00; po 
50c: A. Buivydaitė, A. Jasins- 
kaitė ir kiti aukavo stambias 
aukas, tik čia vardų neminė
siu. Viso labo sumetė $14.12. 
•pinigai perduoti vietos Tau
tos Fondo skyriui.

U. A.

CAMP DIX, N. J.

Amerikos lietuvių kareivių 
veikimas.

6 d. birželio susirinko kele
tas liet, kareivių YAICA. na
me ir pradėjo tarties kaip at
gaivinti čia gyvavusią A. L. 
Kareivių Literatūros dr-ją, 
kuri buvo įsteigta V. A^aškevi- 
čiaus iš Neivark, N. J. Išga
benus iš čia į Franciją karei
vių, dr-ja pakriko. Dabar visi 
sutiko, kad užmanytas darbas 
eitų pirmyn. Šios dr-jos už
davinys rūpinties vien tik ap- 
švieta ir liet, tautos reikalais. 
A'aldybon išrinkta šios ypatos: 
Pirm. J. Sinkevičius (senas 
dr-jos narys), A. Rasickis vi- 
ce-pirm.( ir gi, senas dr-jos na
rys, K. K. Alečionis rast, ir pri
sirašė šios ypatos: AL Pieta
ris, K. Bartulis, J. Kasulis, V. 
Vitkauskas. Pirmu užmany
mu buvo, būtinai įsitaisyti lie
tuvišką celiavą ir vartoti 
Camp Dixe, N. J. tose vietose, 
kur visų tautų vėliavos plėvė 
suoja.

Alūsų liet, kareivių mintys, 
išreikštos dr-jos susirinkime: 
Alės Am. liet, kareiviai esam 
pasirįžę kariauti iki pergalės 
už visapasaulinę demokratiją 
ir už Lietuvos respublikonišką 
neprigulmybę; tą patį pripa
žįstam visoms mažoms tau
toms. Alės statom savo gyvas
tį pavojun ir ne vienas iš mū
sų galvą paguldys. Atkreipia
me domą į likusią lietuvišką 
liaudį — tikim, kad mums 
atjaus nors dvasios reikaluose. 
Esam ištroškę L. Literatūros 
gerui knygų ir laikraščių, ant
ra kreipiamės į visas gerb. liet, 
spaustuves, kad jos mumis ap
lankytų su literatūra ir į visus 
draugus ir draugyste, kiek ga
lima remtų mus dvasios reika
luose, už ką mes būsim dėkin
gi, kovodami už visų laisvę.

Čia yra gana didelis skai
čius, bet sunku susipažinti 
dėlei kareivių aplinkybių. At
naujinta Liet. Kareivių Lite
ratūros Dr-ja, kviečia visus čia 
esančius liet, kareivius atsi
lankyti kuoskaitlingiausia ant 
mūsų susirinkimų, kurie būna 
kožna ketverga 7:00 v. vak. 
( Y. AI. C. A. Nr. 4-tame buil- 
din). Taip-gi atkreipimu ati
dą visų Am. liet, kareivių gi
mines, pažįstamus ir draugus, 
kad jiems praneštų laiškais a- 
pie mūsų kareivių dr-ją ir nu
rodytų viršminėtą vietą.

Komitetas.

ATHOL, MASS.
S d. birž. aplanke mūs ko

loniją gerb. jaunas veikėjas p.
K. Česnulis iš AVashington, D. 
C. Pasakė labai įspūdingą 
prakalbą. Paliko labai gražių 
pamokinimų mūsų kolonijos 
lietuviams. Kalbėjo dviem at
vejais: 1) Apie Lietuvą ir 2)
Apie Atholio lietuvių reikalus, 

ją, kuri čia auga kaip ant mie
lių. Pradeda statyti jau ir sa
vo nuosavų namą, kuris lėšuos 
apie $10.000.

Taip-gi laike prakalbos p. 
K. Česnulio buvo kolekta dėl 
Lietuvos. Surinkta virš $35. 
Žmonių buvo nedaug, kadangi 
sukatos vakaras, tai nelabai 
paranku prakalboms.

Piknikas.

9‘ di. birž. LDS. kp. turėjo 
pikniką, kuris gana puikiai 
nusisekė, nes diena labai bu
vo graži. Žmonių buvo gana 
(liktas būrys. Ypač jaunimo, 
kurio čia dikčiąi yra. Teko 
man būti daugelyj kolonijų, 
liet niekur nebuvau matęs to
kio doro jaunimo kaip Athol- 
yje. A'Iat ką reiškia nebuvi
mas jokių menševikų, bolševi
kų, cicilikų ir kitų to plauko 
žmonių. Visos kolonijos pri
valo apsivalyti nuo jų.

Pipiras.

NAUGATUCK, CT.
Birželio 8 d. buvo pramoga, 

kurią surengė LDS. 68 kp. 
Programą išpildė AVaterbury’o 
Vyčių 7 kuopos nariai. Buvo 
vaidinta “Daina be galo,” 
“Dvi Kūmutės,” “Netikęs 
tarnas,” buvo dainų, deklema- 
cijų. Kalbėjo gerb. kun. Va- 
lantiejus apie LDS. Prakalba 
buvo indomi ir naudinga. Pro
gramų ir prakalba visi buvo 
patenkinti.

Vietos lietuviai privalo bū
ti dėkingi LDS. 68 kuopai ir 
AVaterbury’o vyčiams už su
rengimą tokios nepaprastos 
pramogos.

Reporteris.

FAIRFIELD, CONN.
Šis miesčiukas visiškai ma

žas, guli į piet-vakarius už 4 
mylių nuo Bridgeporto. Čia y- 
ra 2 aluminum liejyklos ir ro- 
berinė. Lietuvių čia yra apie 
30 šeimynų. Uždarbis geras. 
Vieni dirba minėtose dirbtuvė
se, o kiti pas farmerius. Tei
sybę sekant, visi pasiturin
čiai gyvena. Dauguma turi 
savo ūkius bei namus. Links
ma sutikt Fairfield’o lietuvius 
it ūkininkus Lietuvos. Bet vie
no dalyko stokuoja ir labai 
reikalingo, be kurio negali nei 
vienas lietuvis būt — stokuoja 
apšvietos. Laikraščių ne
skaito, sužinojau, kad tik 3 
laikraščiai tesilanko — “Drau
gas,” “Amerikos Lietuvis” ir 
“Keleivis” ir dar katalikas 
žmogus pastarąjį šlamštą pre
numeruoja. Žmonės darbinin
kai turi žinoti, jog tas šlamš
tas kraugeringus vagiliškuš 
bolševikus auklėja. Dėl ap
švietos stokos trūksta čionyk
ščiams lietuviams ir tautiško 
susipratimo. Nekurie lenkiš
kai varvaliuoja. Paskui dau
gelis girtauja. Ir tai tokiame 
laike, kuomet mūsų broliai ir 
sesers tėvynėj taip kenčia.

Karklas.

CLEVELAND, OHIO. 
Ir mano žodelis.

“Darbininke” buvo dabar 
pora žinučių apie Lietuvių Sa
lės B-vę. Antrojoj žinutėj K. 
J. F. II. išrodė, jog B-vė su
jungta su laisvamanybe.

L. S. B-vė stovi tvirtuose 
pamatuose finansiškai, bet 
kas-link laisvamanybės, tai tas 
tiesa, ten kyšoja laisvamany
bės ragai. Bet pats darbas 
juk geras, ir prie to darbo y- 
ra prisidėję katalikų pavienių 
ir dr-jų. Todėl reikėtų vary
tis prie to, kad B-vėj nebūtu 
laisvamanių viršavimo ir kad 
katalikams nebūtų skriaudos 
iš tikybos atžvilgio.

Kupstas.

KENOSHA, WIS.
Pirželio 9 d. vietos Tautos 

Fondo 78 skvr. laikė mėnesinį 
susirinkimą. Daug kas svar
styta ir tartasi, kaip ir kokiu 
būdu sparčiau pavarius Lie
tuvos šelpimo darbą. Štai vie
nas iš narių, duoda įnešimą, 
kad ar nebūtų naudinga kreip
tis į vietines draugijas ir per 
susirinkimus paagituoti, kad 
dr-jų nariai, mokėdami mėne
sines, pridėtų ir ne mažiau 
kaip 5c. dėl Tautos Fondo. Ta- j 
sai sumanymas tapo priimtas 

ir tam išrinkta delegatai: A. 
Kvederis ir P. Gimutis, kurie 
tuoin tikslu kreipsis į dr-jas.

Dabar gal kaip kam tasai 
sumanymas išrodvs keistas, 
bet štai ve kame dalykas: Dau
gelis mūsų lietuvių priguli 
net į kelias dr-jas,taip kad ki
tam beveik kas šventadienis 
išpuola dalyvauti vienos ar ki
tos dr-stės susirinkimuose, na 
o T. Fondo ir matyti netenka. 
Ar nebūtų paranku, kad. dr-jos 
Lietuvos šelpimui vir.šininėtą 
būdą pavartotų.

Lietuvos ateitis jau aiškiai 
matosi, laisvės spindulys vis 
plačiau šviečia, viltis žadina 
kiekvieno sielą ir mes lietuviai 
tikimės ir norime susilaukti 
laimingesnės ateities. Visi 
šaukiame kad Lietuva bū
tų laisva, neprigulminga. Pet 
viename dalyke, kas Lietuvos 
laisvės išgavimui yra reikalin
giausia, esame visiškai apsilei
dę. Tautos Fondas, tai yra 
Lietuvos laisvės išgavimo pa
matas. O tik saujalė jį tere- 
mia, o kiti kada nekada pri
meta centą, arba visai nieko 
neduoda, o juk Lietuvos lais
ve visi norime lygiai pasinau
doti. Išgirdę balsą “Tegyvuo
ja laisva, neprigulminga Lie
tuva,” visi rankomis plojamo, 
o kada prisieina aukų rinki
mas, tai ne vienas už kepurės 
ir lauk iš svetainės. Ne, lie
tuviai! “Sauso nieks neklau
so.” Prie to milžiniško darbo 
reikalingas yra mums ir kapi
talas, ir jeigu mes neapsirū
pinsime gerai medžiagiškai, 
tai taip ir smilksim lyg “ža
lias nedegąs.”

Tad-gi dr-jos malonėkite pa
sitarti kaip patogiau būtų 
prie Lietuvos šelpimo prisidė
ti.

Perželis.

WATERBURY, CONN.
K. Seniūnas gavo nuo pus

brolio St. Šileiko iš Vokietijos 
nelaisvės laišką. Praneša, jog 
nelaisvėn pakliuvo gruodžio 
23, 1916. Nei iš kur negavęs 
laiškų, nei pagelbos. Jo pa
dėjimas esąs sunkus. Prašo 
pagelbos siųsti. St. Šileika 
buvo liaudies mokytojas, kilęs 
iš Suvalkų gub., Senapilės ap
skričio, Aleksoto valsčiaus, 
G aiženų sodžiaus.

CLEVELAND, OHIO.
Šio miesto lietuviai gali tik

rai didžiuotis L. Vyčių 25 kuo
pa. Tai puiki organizacija. 
Narių turi apie 250, chorą tu
ri susidedantį iš bent 100 na 
rių. Kuopa turi daug gabių 
artistų, kurie po vadovyste p. 
AI. Šimonio daug pasidarbuo
ja. Tik kuopa privalo patyri
nėti naujus narius priimant. 
Juk gali pastoti nariais never
ti asmenys ir kenkti organiza
cijai. Nesenai kuopa priėmė 
keletą narių, kurie su laiku 
galės nesmagumų pridaryti. 
Vienas iš tų susirinkime bir
želio 3 d. parodė savo blogą 
išauklėjimą ir dar daugiau. 
Pasirodė, kad jis neturėjo gry
no proto, matėsi, kadi jo pro
tą ir akis temdė alkolio garai. 
Tai ir liežuvio nevaldė, rėkė 
baigti susirinkimą. Alat kaip 
jam rūpi organizacija.

Dabar kuopa rengiasi prie 
didžio darbo — pasitikti Vy
čių seimą.

Gėlutė.

DU BOIS, PA.
26 d. gegužės vietinė LDS. 

55 kuopa surengė gražų viešą 
vakarą dėl naudos parapijos. 
Programas buvo ilgas ir įvai
rus, kurį vietiniai darbininkai 
mokėjo puikiai atlikti. Suloš
ta keletas trumpų bet užiman 
čių ir juokingų veikalėlių, ku
rie gardžiai juokino ir linksmi
no susirinkusią publiką. Pro
gramas buvo sekantis:

L Lietuvos Himnas — LDS. 
Choras.

2. “J darbą stokim” — dek- 
lemavo A. Kvedaraviče.

3. “Bekampio sapnas” — 
pasakė J. Karaniauskas.

4. “Pasikalbėjimas Antano 
su Jonu” — atliko A. Dalintis 
ir S. Gražulis.

5. “Kodėl” — deklamavo F. 
Karaniauskas.

6. “A7aistai nuo Blakių” — 

atliko AI. Batiuška ir Aug. Mi- 
kelionis.

7. “Per tamsią naktele” — 
LDS. Choras.

8. “Trys broleliai tinginė- 
liai” — A7. Alikelionis.

9. “Neužmokėjus pabėgo” 
— sulošė K. Kuckailis, A. 
Plianta ir A. Ivvedaraviče.

lt). “Alano amatas” — pasa
kė J. A7alukonis.

11. “Apkis ir Alauškis” — • 
K. A'aisieta ir J. Bogden.

12. “Teisybės” — F. Valad- 
keviče.

13. “Pjauti linksma” — 
Spec. LDS. Choras.
14. “į dangų risčia” — J. Ka 
raniauskas.

15. “Redaktorius”—A. Juš- 
kelis.

16. “Neverk lietuvi”—deki. 
J. Vičkačka.

17. “Žydas ir Dzūkas” — 
sulošė A. lvardišauskas ir A7. 
J. Alikelionis.

18. “Vakaro dainele” —■ L. 
D. S. Choras.

A'akaro vedėju buvo kun. Al. 
J. Urbonas.

Užtėmijęs.

OMAHA, NEBR.

Įspūdinga Savaitė.

Vietos lietuviai gal visai ne
turėjo panašios įspūdingos sa
vaitės, koki buvo praeitoji, 
nes ištisa savaitė buvo lyg ko
kia tai viešoji dvasios š.ventė 
dėl katalikų ir tautininkų, o 
dėl cicilikučių — bolševikų-iš- 
gamų tikroji prapultis ir vie
šas pasmerkimas tikrųjų lietu
vių tėvynainių akyse.

Birželio 4 ir 5 dd. buvo atsi 
lankęs čia gerb. Al. Raukus, 
Loyolos Universiteto studen
tas, iš Chicago, III. Ir tų dvie
jų dienų vakarais turėjo pra
kalbas. Pirmą vakarą gerb. 
kalbėtojas nurodė socijalizmo 
blėdingumą. Taip aiškiai ir 
reikšmini nurodė klaidas, kad 
susirinkusieji pasmerkė juos 
ant visados. A7iešai gi paklau
sus: “ar randasi salėje bent 
vienas socijalizmo apgynė
jas?” — pasirodė, jog nei vie
no nebuvo, kurs būtų pasikė
lęs ir gynęs socijalizmą. Rei
kia čia taip-gi priminti vieną 
incidentą. Alat, cicilikučiai 
prisibijodami gerb. Al. AI. 
Itačkaus, buvo mušę telegra
mą net į Sioux Citv, Iowa, kad 
pribūtų jiems pagelbon neku- 
ris ju bičiulis p. Biliūnas, o ka
dangi jis nepribuvo, tai vieni 
cicilikučiai pabūgo atakuoti 
gerb. Al. Al. Račkų. Ar-gi ne 
gėda raudonkakliams ciciliku- 
čiams, kad jų “draugai” pa
būgo ir išsislapstė?

Antrosios dienos vakare 
gerb. Al. AI. Račkus kalbėjo 
dviejose temose. Pirmutinė te
ma buvo sekanti: “Ar tikėji
mas yra privatis?” O antroji 
buvo tai ši: “Tauta ir Bažny
čia. ’ ’ Tą patį vakarą buvo at
važiavęs ir kapelionas, gerb. 
kun. Jurgis F. Jonaitis, kurs 
taip-gi kalbėjo savo įspūdžius 
kareivijon patekęs. Abu vaka
ru kuopuikiansiai pavyko ir 
žmonės išsinešė maloniausius 
įspūdžius ir užsiganėdinimą.

Birž. 8 ir 9 dd. svečiavo pas 
mumis gerb. Dr. Julius J. Biel
skis ir laikė prakalbas minėtu 
du vakaru. Pirmąjį vakarą 
gerb. ALT. įgaliotinis kalbėjo 
apie vargingą Lietuvos padė
jimą, o antrą vakarą kalbėjo 
apie Lietuvos dabartį ir ateitį

NESI VĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS!
Mes duodame progą sutaupyti keletą centų 

perkant naujai leidžiamą

MALDAKNYGĘ
“PULKIM ANT KELIŲ.”

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 
$1.25, o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk
suotais kraštais $2.00.

Popieros kaina kasdien vis kįla augštyn ir to
kiu būdu visos vėliaus išleistos knygos bus bran
gesnės.

Toji maldaknygė dar tik spaudoje ir vėliaus, 
kuomet bus gatava, jos kaina gali pakilti sykiu su 

ir už tai pasiskubinkite.
l'žsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu:
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iš politiško atžvilgio. Gerb. 
D-ro J. J. Bielskio prakalbos 
sužadino klausytojuose Tėvy
nės meilę ir jie prisižadėjo 
remti tą viską, kad tik išgavus 
Tėvynei visišką neprigulmybę 
ir liuosybę.

Idant parodžius, kad; jie at
jaučia Lietuvos vargus ir, kad 
remia Tėvynes reikalus, kad 
sušelpti badaujančią Lietuvą 
ir, kad prigelbėjus iškovoti 
liuosybę mūsų tėvynei, jie su- 
aukavo ištisą šimtinę ($100) 
Tautos Fondui, kurs geriausia 
ir tiksliausia rūpinasi Lietu
vos padėjimu.

Štai asmenys, kurie Tautos 
Fondui sekančiai aukavo:

Po $3.00: Ignas Pužauskis, 
Ignas Jasionis.

Po $2.00: Vincas Baltakis, 
Antanas Šimkeviče.

Po $1.00: Vincas Baltakis, 
Jonas Augulis, Jonas Bališev- 
skis, Boleslavas Šimkeviče, 
Juozas A7aškoleviče, Antanas 
Alatulaitis, A7incas Atisius, ti
na Butkus, Aleksandra Novic- 
kaitė, Jonas Bartkus, Alek- 
sander Arbačauskis, Juozas 
Šukys, Antanas šuolis, Pra
nas Krikščiūnas, Kazys Kuš
leika, Juozas Kušleika, Anta
nas Smailis, Petras Rimkus, 
Jonas Ralis, Antanas Lukoše- 
viče, Joseph P. Uvick (lietu
vis advokatas), Feliksas Pet- 
ričionis, Alateušas Macaitis, 
Kazys Butkus, Juozas Švie- 
žiauskis, Jonas Jonaitis, Pra
nas Versiackas, Jonas Nova- 
kas.

Su smulkmenomis suaukau- 
ta......................................... $64.10

Gerb. kun. A. Tamoliu- 
nas pridėjo ..................... 35.90

Ir štai pasidarė ly
giai ....................................$100.00

Be to gi reikia priminti, kad 
gerb. kun. A. Tamoliunas, vi
sų minėtų vakari] vedėjas, pa
dengė lėšas ir už svetainės 
samdymą per keturias vaka
rus. Tai-gi, šiuomi išreiškia
ma dėl gerb. klebono širdin
giausia padėka už jo duosnu- 
mą Tėvynės reikalams. Kad 
tik daugiaus rastųsi panašių 
aukotoji], be abejonės, tuomet 
Lietuvos reikalai kur kas ge
rinus būtų atstovaujami.

Susitvėrė Tautos Fondo 
Skyrius.

Delko čia negyvavo Tautos 
Fondo skyrius? Būta įvairių 
priežasčių. Vienok šį sykį už
tylėsime, nes tikimasi, kad ki
ti apie tai parašys. Tiek to. 
O vis-gi pasidėkavojant gerb. 
D-ro J. J. Bielskio atvažiavi
mu ir pasinaudojant gera pro
ga, tapo sutverta Tautos Fon
do skyrius. Į jo valdybą pa
kol kas inėjo sekantieji asme
nys: Kazys Kušleika, — pirmi
ninkas, Ignas Pužauskis — vi- 
ce-pirmininkas, Jonas Neva
lias — iždininkas, kun. A. Ta- 
molinūas — raštininkas.

Į Tautos Fondo skyrių pri
sirašė maž-daug apie 20 narių, 
kurie prisižadėjo kas mėnesį 
mokėti nuo 25c. iki $5,00. Ta
tai labai smagu ir malonu ma
tyti, kaip vietos lietuviai vie
nijasi ir, kaip iš vieno prade
da veikti. Tad-gi, Omahiečiai, 
neliaukite stiprinti asvo jėgas 
ir neliaujančiai darbuokitės 
Tėvynės gerbūviui.

žvaigždutė.
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Vietinės žinios.
80. BOSTONO IR APIELINKIŲ 

LIETUVIŲ ATSTOVŲ IŠTIKI
MYBES DIENOS REIKA

LAIS SUSIRINKIMO 
PROTOKOLAS.

Birželio 10 dienų, panedėlyj, 
7:30 vai. vakare Lietuvių Sve
tainėje atsibuvo susirinkimas 
atstovų visų draugijų, kurios 
rengiasi prie liepos 4 d. de
monstracijų., Susirinkimų ati
darė pinu. P. Petrauskas, pa
aiškindamas tikslų ir perstatė 
pakalbėti pp. J. Strimaitį ir 
J. E. Karosų, kurie puikiai 
nupiešė reikalingumų lietu
viams prisidėti prie liepos 4 d. 
iškilmių (Loyalty Day). Visų 
draugijų atstovai tam svar
biam reikalui pritarė. Toliau 
buvo svarstoma:

(A) . Kad parodoje draugi
jos turėtų savo ženklus;

(B) . Kad draugijos steng
tųsi turėti visus savo narius 
demonstracijoje (kitos .draugi
jos* jau nutarė savo susirinki
muose už nedalyvavimų na
rius bausti $1.00);

(C) . Kad visos draugijos su
sidėtų ir surengtų du fiotu 
(floatsj;

(D) . Kviesti dr-jas ir kuo
pas, kurios nebuvo dar pa
kviestos ;

(E) . įnešta, kad' būtų išrink
ta valdyba, kuri tvarkytų pa
rodos reikalus; vienbalsiai 
pritarta, kad iš šešiolikos kan
didatų šeši būtų išrinkti į val
dybų. Perstatyta: J. Adoma
vičius, S. Mockus, J. Galinis, 
J. Kazmauskas, V. Paulaus
kas, P. Petrauskas, F. W. 
Strakauskas, M. Verseckas, J. 
Vilkišius, J. Malukas, P. Balis, 
A. Vaisiauskas, A. Muraška, 
T. Ašmianskienė ir M. Žilins
kienė. Tapo išrinktos sekan
čios ypatos: F. W. Strakaus
kas gavo 41 balsų, S. Mockus 
37, J. Adomavičius 34, J. Ga
linis 23, P. Petrauskas 19, T. 
Ašmianskienė 19.

(F) . Nutarta greitu laiku 
surengti prakalbas;

(G) . Buvo inešta, kadangi 
parodos iškaščiai bus dideli ir 
reikia pinigų, surengti kon
certų, tų patį vakarų po paro
dai, užprašant Gabijos dr-jų 
ir šv- Petrę bažnytinį chorą, 
kad jie visų programų išpildy
tų. įnešimas nebuvo priimtas. 
Kadangi žmonės bus pavargę 
po maršavimo ir vargiai į kon
certų eis.

(H) . Greitų laiku vėl sušau
kti susirinkimų.

(I) . Svarbiausias nutarimas 
buvo, kad reikia sutverti fon
dų, kuris prigelbės išmokėti 
parodos iškaščius. Pritarta ir 
tarpe delegatų buvo padaryta 
kolekta. Surinkta $7.38.

Į susirinkimų atsilankė se
kanti draugijų atstovai (ki
tos dr-jos negalė jo. taip greitai 
sušaukti susirinkimus, tai val
dybos reprezentavo dr-jų):

1. šv. Petro ir Povilo Drau
gija: J. Adomavičius;

2. Šv. Kazimiero R.-K. Dr-ja: 
J. Grubinskas, J. Šaparnis, V. 
Mickevičius, J. Stukas;

3. Šv. Kazimiero S. L. A. 
Draugija (valdyba): S. Moc
kus, A. Mockapetris, V. Rač
kauskas, P. Bolis;

4. šv. Jono Evangelisto Dr- 
ja: J. Galinis, M. Kilmoniutė, 
O. Paulaičiutė, A. Naudžiū
nas;

5. L. Ūkėsų Kliubas:) S. Nor
kūnas J. Kazmauskas;

6. LDS. 1 kuopa: S. Norei
ka, J. Jakštas, A. Šapalis;

7. L. Vyčių 17 kuopa: J. E. 
Karosas, J. Vilkišius, F. W. 
Strakauskas;

8. L. Dukterų Dr-ja po Glo
ba Motinos Švč.: T. Ašmian
skienė, M. Norkūniutė, P. 
Giedrai tai tė;

9. Moterų Sąjungos 13 kuo
pa: K. Alisevičiutė;

10. Moterų Apšvietos Dr-ja: 
M. Žilinskienė, M. Galinienė;

11. D. L. K. Keistučio Dr-ja 
(Boston): J. Adomavičius, M. 
Verseckas, P. Rūkas;

12. D. L. K. Gedimino Kliu- 
bas (Boston): J. Mileskis;

13. S. L. R. K. A. 21 kuopa: i'(
J. Glineskis, J. Žardeckas; i

14. šv. Jono Krikštytojaus i

Dr-ja (Cambridge): V. Jan
kauskas, P. Zerincas;

15. Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švč. (Cambridge) i O. 
Paulaičiutė;

16) Šv. Juozapo Dr-ja(Cam- 
bridge): M. Venslauskas, A. 
Petrušis, A. Vaisiauskas;

17. L. Sūnų ir Dukterų Dr- 
ja (Cambridge): J. Biliaus- 
kas;

18. Šv. Jurgio Dr-ja (Brigh- 
ton): J. Malukas;

19. šv. Stepono Dr-ja (Cam
bridge): L. Vespalauskas, A. 
Nisiunas;

20. LDS. 8 kuopa (Cambrid
ge): I. Kairis;

21. L. Jaunuomenė Dr-ja 
(Cambridge): P. Janulevičius;

22. T. Fondo 35 skyr. (Cam
bridge): Z. Tamošiūnas.

Svečiai: J. Strimaitis, 
Paulauskas, A. Muraška;

Susirinkimų uždarė pirm. P. 
Petrauskas 10:47 P. M.

F. W. Strakauskas I rašt. 
V. Paulauskas, n rašt.

V.

EZTRA SUSIRINKIMAS.
Tuojaus po delegatų išsi

skirstymo, atsibuvo susirinki
mas šešių išrinktų asmenų. 
Suformuluota nauja valdyba, i 
kurių pateko: P. Petrauskas 
— pirm; S. Mockus — pirm, 
pag.; T. Ašmianskienė — I 
Rašt.; F. W. Strakauskas II 
Rašt.; J. Galinis — kasier.; ka
sos -globėjas — J. Adomavi
čius. Nutarta surengti birže
lio 10 d. vakare prakalbas Šv. 
Petro bažnytinėje svetainėje, 
jeigu bus galima. Ingaliota 2 
rašt. pasiteirauti' tarpe ameri
konų apie parodui

Susirinkimas uždaryta pirm. 
Petrausko 11:36.
F. W. Strakauskas, II rašt.

P.

Draugystė D. L. K. Keis
tučio laikė savo mėnesinį su
sirinkimų nedėlioję 9 d. birže
lio po Nr. 164 Hanover str., 
Boston, Mass., 3-čių valandų 
po pietų. Visųpirma, buvo 
skaityta laiškelis nuo Šv. Ka
zimiero Draugystės su prašy
mu prisidėti prie vaikų vasa
rinės mokyklos įsteigimo. 
Mūsų draugystė laiškelį priė
mė ir po apsvarstymo nutarė 
prisidėti ir išrinko 3 atstovus: 
1. Andrių Zalieckų, 2. Kazi
mierų Zulonų, 3. Martinų Kni- 
stautų. Toliaus buvo skaityta 
laiškas nuo išrinkto komiteto 
su prašymu prisidėti prie da
lyvavimo parodoje liepos 4 d. 
Laiškas buvo priimtas ir nu
tarė vienbalsiai prisidėti, iš
lenkta 3 atstovus: 1. Jonų A- 
domavičių, 2. Motiejų Ver- 
siackų, 3. Povilų Rūkų. To
liaus buvo svarstyta apie Glo
bojimų Kareivių ir ingalioti 
toliaus darbuoties šie nariai: 
M. Versiackas, P. Rūkas, St. 
Noreika. Patartina ir kitoms 
draugystėms taip-pat rūpintis, 
kaip mūsų Draugystė rūpinasi 
veikt mūsų tautos ir visuome
nės svarbiais reikalais.

J. Vinkeviczius.

ALRKS 21 KP. NARIAMS 
ŽINOTINA.

Birželio 11 d., 7:30 vakare, 
įvyko mūsų So. Bostono kuo
pos valdybos susirinkimas. 
Susirinkimo tikslas buvo toks, 
kad galutinai užbaigti darbų 
išsiuntimo delegato į Seimą, 
nes taip buvo nutarta per pas
kutinį susirinkimų. Į susi
rinkimų apart valdybos atsi
lankė nariai: p. F. Virakas ir 
p. N. Adomavičius. Aproba
vus kelionės lėšas paaiškėjo, 
kad kelionė kaštuos apie $70. 
00, nes vien tik gelžkelio tikie- 
tas $48.00 Tai-gi aišku, kad 
mūsų delegatas turės daug sa
vo dadėti, nes per susirinkimų 
jam daug mažesnė suma pas
kirta. Ir peržiūrėjus kuopos 
kasų, rasta tik $20.00, kurie 
delegato kelionei ir paskirta, 
o likusių sumų pinigų kelionei 
delegatas kol-kas turi ir-gi iš 
savęs apmokėti. Tai-gi mes 
šios kuopos nariai privalome 
būti labai dėkingi mūsų dele
gatui ir pirmininkui geb. p. J. 
Glineckiui už tokį jo pasišven
timų dėl susivienijimo, ypač 
dėl mūsų kuopos. Bet reikia 
žinoti, kad padėkos žodžių 
arba minčių neužtenka. Tai

gi šiuomi noriu atkreipti aty- 
dų mūsų 21 kp. narių, kad ant 
ateinančio susirinkimo, (kuris 
įvyks pirmų nedeldienį Liepos 
mėn.) būtinai atsilankytų visi 
nariai, (net ir tie kurie yra už
simokėję už visus metus cent
ro mokestis) ir užsimokėtų 
kuopos mokestį. Nes lengviau 
yra nariui kelias dešimt cen
tų išleisti, negu vienam delega
tui kelias dešimt dolerių.

Taip-gi delegatas papasakos 
kų girdėjo Seime.

Fin. Raštininkas.

šv. Jono Evang. Pašelpinės 
Draugijos laikytame susirinki
me birželio 16 d. nutarė pradė
tąjį darbų kas-link vasarinės 
mokyklos tęsti toliųus, tik 
griežtai priešingi jeigu bus 
kviečiami į mokytojus kokie 
laisvamaniai arba “džianbam- 
bininkai ’ ’-bolševikai.

Taip-gi smarkiai rengiasi 
prie parodos ant liepos 4 d.

Korespondentas.

VIEŠAS PRANEŠIMAS.
So. Boston’o, Boston’o, Cam- 

bridge, Brighton’o dr-joms ir 
kuopoms, kurios dalyvavo 
birželio 10 d. Ištikimybės Die
nos demonstracijos. Kurie 
pirmame susirinkime buvo ir 
kurie dabar išrinkti. Visi de
legatai būtinai būkit pėtny- 
čios vakare Lietuvių" Salėje 8 
vai. vakare. Yra svarbūs rei
kalai aptarti: 1) darinkti j 
komitetą daugiau žmonių; 2) 
išrinkti visokiems darbams ko
misijų; 3) Bus gautos tikros ži
nios iš miesto reikale demons
tracijos. Prisirengimas prie 
Parodos reikalauja daug dar
bo. Norint pasirodyt kad lie
tuviai yra organizuoti, turime 
pasistengti visi kaip vienas ir 
stoti į darbų. Neužmirškit tos 
dienos delegatai, bet visi bū
kite susirinkime.

Rengėjų Parodos K-tas.

Paieškojimai
IEŠKAU VIETOS mokintis 

spaudos darbų. Jeigu kam būtų 
reikalinga, praneškite'laišku šiuo 
adresu:

F. J. Vitkaitis,
P. O. Box 97, Westfield, Mass.

------ u-------
Paiieškau savo draugo Jono 

Žukausko, turiu svarbų reikalų. 
Jis pats, ar kas kitas, praneškite 
ir už tai gausite dovanas. Mano 
adresas:

Mr. P. Noreika,
24 Butler st., Springfield, Mass.

Paieškau Vinco Bartkevičiaus, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Augštosios Panemunės parap. Gal 
kas žinote, malonėkit pranešti ar
ba pats atrašyk, nes turiu svar
bų reikalą.

V. Razvadauskas,
43 Stillmon st., Boston, Mass.

PUIKŪS

BALIUS.
Rengia

Šv. Kazimiero R. K. Dr-ja
S U B A T O J E,

Birželio-June 22 d., 1918
LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
Kampas E ir Silver Sts., 

So. Boston, Mass.
Prasidės 6:30 vai. vakare ir 

trauksis iki vėlai nakties.
Širdingai visus užprašom iš 

So. Boston’o ir iš apielinkių 
atsilankyti ant to linksmo ba
liaus.

Nes pelnas yra skiriamas dėl 
vasarinės vaikų mokyklos.

Kviečia baliaus Komitetas.

REIKALINGI tuojaus agen
tai rinkimui apgarsinimų į L. 
Darbininkų Kalendorių 1919 
m.

Atlyginimas už pasidarbavi
mų geras ir kiekvienas liuosa- 
me laike nuo darbo galėtų ga
na gerai uždirbti.

Atsišaukite į
“Darbininko” 

A d m i nistraciją
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Paieškau Petronės Jurevvicz 
(Vasilioniutės), pirma gyveno 
ant Cross st., Boston, Mass. Pra
šau labai- jos pačios, arba kas ki
tas jų žinantis pranešti man, nes 
aš turiu labai svarbų reikalų ir 
yra laiškas dėl tavęs ant 111 Sa
lėm str.

Corp. A. Paulson,
Bakery Co. 322, 

Camp Merritt, N. J.

TEL. BACK BaY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe G ?do visokias Ilgas
1-8 P. M. 7-8 P.M.' Priskiria Akinius.

419 Boylston St., Boston, Mass.

49 Limerick st., Gardner, Mass. 
Paieškau giminių ir pažįstamų 

iš Lietuvos Amerike gyvenančių. 
Esu Kauno gub., Raseinių pav., 
Skaudvilės par., Gedgaudiškės 
viensėdijos.

Antanas Čepauskis,
39 Portland Street, 

Cambridge, Mass.

JUOZO K0WALIAŪSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

Birželio mėnesyje atidaro Centralę Lietuvių Banką 
Boston’e Mass. po Nr. 32—34 Cross Str.

LIETUVIŲ TROŠKIMAS TURĖTI SAVO 
ĮSTAIGĄ JAU PASIRODĖ.

Ant pranešimo apie bankos inkorporavimą at
siliepė visos lietuvių kolonijos reikalaudamos plates
nių informacijų ir prasidėjo pardavinėjimas šėrų. 
Bėgije mėnesio parduota 130 šėrų ant sumos $6.500. 
LIETUVIŲ BANKAS pinigus priima on check 

accaunt ir už padėtus moka 4 nuošimčius. 
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda kitų val

stybių pinigus.
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li

berty Bonds.
LIETUVIŲ BANKAS už dykų suteikia vietų sava

me seife lietuvių visokiems dokumentams.
LIETUVIŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvų 

išlygų.
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa

saulio valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ.
LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius. 

Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei
kia už dykų.

Visus dalykus darykite tiktai su sava įstaiga.
LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO NUO 

PAČIŲ LIETUVIŲ.
Jeigu nori, kad Tėvynė būtų laisva ir savistovi, 

tai priisdėk prie Lietuvių Banko — pirk Šerą dabar! 
Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko

Prezidentas
BANKIERIUS J. KOWALIAUSKAS.

111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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PAVASARINIAI ir VASARI 
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge 
riausia ir pigiausia tik pas: 

J. BERZELIONĮ, 
4 Haymarket Sq., Boston, Mass

» GRYNAI VILNONIAI
» SVETERIAI įį 
w padaromi ant užsakymo. ;į 
iįį Leisk man nuimti mierą ir j Į 
S Jūs galėsite pasiimti tik tuo- j j 

met, kuomet Jums prireiks, jį 
Mūsų darbo sveteriai ne- jįį 

® žiojasi ilgai ir visuomet atro- įjj 
do gerai.

Paklauskite draugų, kurie 
nešioja juos ir kad gauti 
bent vieną Meesters Charles 
Sweater’s ant išmėginimo.

CHARLES EVANS JR 
ty 167 Hillside Avė., 
y Needham Height, Mass.

i! 
i! 
i!

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS.

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,

130 Bowen St, So. Boston, Mase. 
PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevlčlus

147 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAST. — St Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 

171 Fifth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 

130 13owen St., So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldieni 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų 
164 Hanover St., Boston, Mass 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS 1 Ją iidirb. 
Mentholatum Co. Prieš eisią* 
gult ištepk veidą mosčia per keli 
vakarus, o padarys veidą TYRI 
ir SKAISČIU BALTU. Toji 
tis išima plėtmns raudonus, jar
dus arba šlakus ir prašalina rišo- 
kius spuogus nno veido. Pinige 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass

j SIMON F. PAUKTIS g
i Attomey-at-lasc I
; LIETU VIS ADVOKATAS Į 
I Pabaigę* mokslą Penrilvanijok B 

univeritiote. B
VMima varymu provy tisuose B 

teitmuoia. B
922 Land Utie Bnlldlng, jj 

Broad & Chestnut St B 
bcll reoįri: 2

Offlao — Spruce 2290. B 
Namą — Tioga 4442 J. B 

1212 W. KRIK AVĖ. B 
PHILADELPHIA, PA. B

PARSIDUODA ant keturių 
rūmų forničiai. Priežastis — 
išvažiuoju į kitų miestų. Kam 
reikalinga, kreipkitės. Gali
ma matyt utarninke, ketverge 
ir subatoje po piet.

296 Athens Street, 
South Boston, Mass.

(Pirmos lubos)

REIKALINGA barberių pa
žįstančių savo amatų. Darbas 
ant visados ir užmokestis gera. 
Atsišaukite tuojaus. *

J. Kaziukonis, 
224 Broadway, 

South Boston, Mass.

i
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LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk puse tuzino 
kablnfit Ir gausi vieną dideli ar- 
tlstlškal padarytą paveikslą visai 
dovanai. \

Taipgi norintis mokytis to akla- 
to gali atslBauktl:

J. J. DRIZA, 
500 So. tnd Bt., PMlaMpMa, Pa.

REIKALINGA tuojaus agen
tų pardavinėti “Darbininkų” 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerų atlyginimų. Atsi
šaukite į

“Darbininko” 
Administracijų

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

REIKALINGAS geras var
gonininkas. Apie išlygas kreip
tis šiuo antrašu:

Rev. J. Olechnowicz,
151 Rogers st., Lowell, Mass.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINES DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. žioba,

4 Levant St., Dorchester, Mass 
VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 

20 Wlnfleld St., So. Boston. Ma»
I PROT. RAST. — Jonas Gllneckls.

282 Silver Str., So. Boston. Mas»
II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite 

Care of Mrs. Packard
721 Huntington avė., 

Brookline, Mass. 
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas. 

230 Fifth St. So. Boston. Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas 

16 IVInfleld St.. So. Boston, Mass 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

145 Silver St., So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečių nedeldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Birželio 16 d.

BeU Pbone Dloklnson 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., Philadeiphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

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

NedeHoinis iki 4 oo piltu. j

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.*

Valaodoa 
nuo 9 vai. ryt* 
iki 8 vai. vakare.

NedUlomla! I 
nno 10 vai. ryta 
IkJ 4 vai. vakare.
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Tai. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai 

OfiBO valandos: 
Ryt ua iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

tai pirmas daiktas,

Teisingas patarnavimas.

Naudokis mūsų teisingu ir geru patarnavimu. 
Mes atidarėm naujų lietuviškų 

GRABORYSTĘ 
258 Broadway, So. Boston, Mass.

Mes norim patėmyt, kad tai bus prieinamiau
sią vieta, kuri suteiks mandagų paskutinį patarna
vimų visiems.

Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti. 
Tel. So. Boston 381. 

Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th st., Tel. 1525—M.
t

Kuomet žmogus serga
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” 
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr.

Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi pa- 
sitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, be 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apščiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti Išlaidas.

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini
mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl apštumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — 
phylaeogeną, bakteriną ir Vaksiną.

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarų, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

Ateik pas jį ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo 
kainos pigios.

Ofiso valandos 
9 A. M. iki 8 P. M.

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
S73 WASBINOTON ST

Antros durys nuo Gayety The atre, Boston, Kam.

J. H. Kenealy, 
M. D.

Nedaliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.

Netoli Boylston Street.
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