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Kas tik gali marš į 
Bostoną.

PARODYKIME SUSIPRATIMĄ.
Mass. valstijos lietuviai, didelį dalykų galime laimėti Lie

tuvai. Tik kas gyvas darban. Tas darbas mažas, o laimė
jimas didis.

Štai kame dalykas. Ateinantį panedėlį, birželio 23 d. 
Mass. valstijos legislatūra svarstys rezoliucijų, reikalaujančią 
neprigulmybės Lietuvai. Tų rezoliucijų inešė atstovas Stone 
balandžio 23 d. š. m. Reiškia tuoj po rinkimo parašų po pe
ticija ir po didžiausio Bostono lietuvių sujudimo, demonstraci
jų ir prakalbų.

Yra viltis, kad legislatūra priims tų rezoliucijų. Ta re
zoliucija bus pasiųsta Suv. Valstijų prez. Wilsonui, Suv. Vals
tijų atstovams taikos konferencijoj Paryžiuje ir kongreso se
natoriams. Tai bus milžiniška parama Lietuvos neprigulmy- 
bei.

Kų tarime daryti.
Ateinantį panedėlį, birželio 23 d. .3 vai. po pietį) kuodi- 

džiausiame skaičiuje turime susirinkti į Statė House Bostone 
ant trečių lubų. Kur sueiti bus ten pat nurodyta. Didžiulė lie
tuvių minia pakreips legislatūros atstovus prielankiai atsineš
ti link mums reikalingos rezoliucijos.

Todėl iš visų Mass. valstijos kolonijų, iš visų miestų, mies
telių, kas tik gali tegu atvyksta į Statė House ateinantį pa
nedėlį ir savo tuo buvimu pakreips legislatorius Lietuvai prie- 
lankian pusėn. Atvykite visi vyrai, moterys, nlerginos. Jo
kių paliudijimų, jokių mandatų nereikia atsivežti. Pageidau- 

ątvyktų visokie kolonijų veikėjai, inteligentai, orga- 
ai.

LIETUVOS PREZIDENTO PRIESAIKA.
i ja Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Smetona prisiekia Lietu

vos konstitucijai, dalyvaujant J. M vyskupui P. Karevičiui, o jam prisiekia Lietuvos val
džia ir piliečiai. Toji istoriška ceremonija buvo balandžio 6 d. Prezidentas buvo išrink
tas bal. 4 d.

IŠKILMINGA LIETUVOS 
VALSTYBĖS PREZIDEN

TO IR L. VAL. TARY
BOS NARIŲ PRIESAI

KAI IR PASIŽA
DĖJIMAS.

1 vjpyši'i metei ų 
mi parodysime savo susipratimų ir kad tikrai 

ėTuietuvos neprigulmybę.
Paskirtoje salėje susirinks lietuviai, ateis legislatūros re 

zoliucijų komisija. Bus prakalbos. Kalbės kun. J. J. Ja
kaitis, J. J. Romanas, adv. Bagočius, Dr. Jakimavičius, adv. 
TIoward ir kiti.

Statė House randasi prie Common sodno, baltas paloeius, 
su auksuota bone.

Šitai rezoliucija:
RESOLUTIONS

In favor of Lithuanian Independence.
Whereas, The future prosperity and peace of the world 

depends upon a just and eąuitable settlement of the problems 
of the European war whereby each and every nationalitv, 
however small, be grantėd the liberty to determine its own 
destiny and the opportunity of living its own life; and

Whereas, The government of the United Statės of America 
is recognized as an ardent exponent of the rights of the small 
nations; and

Whereas, The people of Lithuania, bv their heroic conduct 
and voluntary sacrifices in the great war, have proven 
themselves vorthv of the blessings of freedom; therefore be 
it

Resolved, That it is tbe opinion of the general court of 
Massachusefts that the ancient people of Lithuania ought to 
be free and independent, and that as a matter of elementary 
justice express provisions should be made at the Peace 
Conference for the purpose of granting and guaranteeing the 
complete independence of the Lithuanian people; and be it 
further

Resolved, That copies of these resolutions be sent by the 
secretary of the commonwealtli to the president of the United 
Statės, to the representatives of the United Statės at the 
Peace Conference and to the senatore in congress from this 
commonwealth.
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PREZIDENTAS BELGIJOJ.

Prez. Wilson dabar lankosi 
Belgijoj. Ketverge laikė pra
kalbą Belgijos parlamente. Sa
kė, kad Amerika ir toliau rems 
Belgiją ir bus jos prietelium. 
Kalbėjo už Tautų Lygų. Vi
soje Belgijoje prezidentas 
triukšmingai sveikinamas.

REZIGNAVO.
Dr. S. Morrison rezignavo iš 

Amerkos taikos delegacijos 
Paryžiuje. Jis buvo komisi
joj, kuri tyrinėjo Pabaltiko 
tautų reikalus. Rezignavo to
dėl kad nepritaria notoms tarp 
alijantų ir Kolčako. Jis 
tiki, kad Rusija gali būti 
statyta su Omsko valdžia 
Kolčaku priešakyje.

GAL BALSUOS.
AVeimare Vokietijos Steigia

masis Seimas svarsto galuti
nas alijantų taikos išlygas. 
Pranešama, kad subatoj bir
želio 21 d. pabaigs svarstymų. 
Pranešama, būk leisiu žmo
nėms balsuoti ar priimti ar at
mesti išlygas. Tai gal būt ne- 
dėlioj bus balsavimai, nes pa- 
nedėlio vakare turi duoti atsa
kymų alijantams.

ne- 
at- 
su

Sunegalėjo Ispanijos kara
is. Sulyg daktarų patarimo

Francijos parlamentas per
leido bilių, įvedantį 8 vai. dar
bo dienų mainose. Tų pada
rė mainieriams reikalaujant.

. Haverhill’o, Mass. 1,700 če- 
vervkų siuvėjai reikalauja į- 
vesti 45 valandų darbo savai- j — • TV i _ t ’tėję. ” 
vai tėję.

Ketvirta valanda: svečių pil
na salė, dauguma stovi kitame 
kambary. Salė išpuošta tau
tinėmis vėliavomis. Prie įėji
mo ir salėje stovi karo mokyk
los mokinių garbės sargyba. 
Valstybės Tarybos nariai uži
ma savo vietas. Dešinėje sėdi 
Lietuvos diplomatiniai atsto
vai, Prancūzų karo Misija; 
kairėje Ministerių Kabinetas, 
vokiečiai buvo kviesti, jų ats
tovams palikta vieta, bet jų 
nėra; spaudos atstovai ir dva
sininkai.

4 vai. 10 min. valdžios ir ka
rinės vyriausybės atstovų lydi
mas Į salę įeina Vai. Preziden
tas A. Smetona. Visi, buvu
sieji salėje sustoja. Preziden
tas sėdasi už Vai. Tar. prezi
diumo stalo. Iš šalių Vai. 
Tar. vice-prezid. Toliau atei
na J. E. Žemaičių vyskupas ir 
Rygos vyskupas Rurk.

J. Staugaitis. Vai. Tar. po
sėdis atidaryta®. Dienotvarkę: 
1) Valstybės Prezidento prie
saika; 2) Vai. Tar. narių prie
saika

Skaito ištraukų iš Vai. Tar. 
posėdžių protokolo apie išrin
kimų Prezidento.

J. E. Žemaičių vyskupas. Te 
esti palaiminta tauta, kuri ima 
Dievų sau per vadovų!

Mūsų Tėvynė per ilgus am
žius buvusi priklausoma nuo 
svetimų, daug prikentėjo. 
Mūsų gerb. V. Taryba ir Auk
štasis Prezidijuma® daug triū
so padėjo, kad iškovojus ne
priklausomybę. Su graudin
gu skausmu skaitys mūsų isto
rijos lapus, apie Lietuvos ne
priklausomybės išgavimų.

*kaip Izraeliu tauta išėjusi iš 
vergijos kreipėsi prie Dievo ir 
ypatingai buvo Jo globojama, 
taip ir mes šioje garbingoje 
valandoje, kada mūsų valsty
bė turi jau prezidentų ir Tary
bų ir kuomet jie savo noru at
liks priesaikų laikinųjai kon
stitucijai prieš Dievų, pripa
žįsta Dievo Valių ir prašo .To 
pagalbos. Ir santykiai su kraš
tu turės būti paremti Amžinos 
Tiesos ir doros pamatais. Tat 
džiaugsis visa tauta, kad mū-

Vai. Prezidentas Antanas 
Smetona duoda iškilmingų 
priesaiką.

Muzika griežia Tautos him
ną. Priesaikos formula per
skaitoma gudų ir^žydų kalbo
mis.

Iš eilės eina priesaika Vai. 
Tar. narių.

Justinas Staugaitis liet, ka
talikų grupės vardu skaito 
priesaikos formulą. Visi bu
čiuoja kryžių.

Toliau eina gūdi) katalikų 
grupės priesaika, gūdi) pra
voslavų ir žydų; toliau eina 
iškilmingi pasižadėjimai, ku
riuos daro iš lietuvių J. Šaulys, 
Alekna, šernas ir žydų — Ro- 
zembaumas.

Valstybės Tar. posėdis pasi
baigia 4 v. 23 m. Muzika grie
žia himną. Tar. nariai šau
kia “Valio Vai. Prezidentą.” 
Muzika vėl griežia tautos him
ną. Šiuo iškilmės baigiasi.

(Kauniškė “Lietuva”)

PREZIDENTO PRIESAIKA.
Aš, Antanas Smetona, Lie

tuvos valstybės Prezidentas, 
Tautos atstovybės valia pasta
tytas šitos aukštos pareigos ei
ti Didžiu ir Visagaliu Dievu 
prisiekiu ir pasižadu Lietuvos 
piliečiams, jų Atstovybės, Val
stybės Tarybos akivaizdoje, 
kad aš mano pilietiška garbe 
ir kilniausiais mano sielos jau
smais būsiu ištikimas Lietuvos 
Valstybei ir jos Konstitucijai 
ir sąžiningai eisiu aukštas ma
no pareigas. Taip man Dieve 
padėk. Amen.

PRIEŠ PAŠTO SEKRETO
RIŲ.

Suv. Valstijų atstovų rūme 
respublikom) atstovas Galli- 
van reikalavo, kad pašto sek
retorius Burleson rezignuotų. 
Pasakė, kad jis esųs “
biauriausių autokratų šioje 
šalyje.” Prieš Burlesonų kam
panija nuo senai vedama. Jį 
prašalinti gali prez. AVilson ar
ba pats rezignuoti.

ANSONIA, CONN.
Streiko bėgis.

Mes vietos visų tautų darbi
ninkai, negalėjome pragyven
ti iš savo algos, kurią mes už- 
dirbdavom. Savaitėje gauda- 
vom nuo $13 iki'$16. Dėl to 
visi buvo be skirtumo lyties ir 
tikėjimo labai išnaudojami sa
vo ponų darbdavių. Darbui 
sumažėjus kitus atleido iš dar
bo, tik dėl to kad numušus 
mūsų mokestį. Atleistus dar
bininkus ir vėl tuoj pradėjo im
ti į darbą už mažesnę mokes
tį. 35c. mokėjo į valandą tiems 
patiems sieniems darbinin
kams, kurie pirma dirbo ka
rės laike neuž 35c., bet visi 
nemažiau gavo 37 ir pusę cen
to į vai. Valdžios buvo pa
skirta nemažiaus, kaip 42 ir 
pusę cento į vai. Tuos dirb
tuvių bosai sau pasiliko ir dėl
to vietos darbininkai, kurie 
taip buvo nežmoniškai darb
davių apgauti ir negalėdami 
daugiaus to kęsti sustreikavo, 
nes visiems jau pritrūko kant
rybės už tų darbininkų žiaurų 
apiplėšimų.

Birželio

N0RW00D, MASS.
Streikas.

Streikas prasidėjo dviejuose 
odų fabrikuose ir vilnonėj. Per 
pastaruosius 4-ris mėnesius čia 
suorganizuota unija. Kompa
nija, kad užbėgus darbinin
kams už akių, pati invedė 8 
vai. darbo dienų, bet iš darbi
ninkų pusės buvo reikalauja
ma daugiau užmokesnio. Kom
panijai atsisakius duot dau
giau mokesties, darbininkai 
birž. 18 paskelbė streikų. Ske- 
baut niekas neina ir darbinin
kai visi organizuoti. Iš viso 
čionai sustreikavo apie 600 
darbininkų, tarp kurhj randa
si, apie 12 LDS. narių 3-čios 
kuopos. Kompanijos skelbia 
angliškuose laikraščiuose, kad 
nori gauti 500 naujų darbi
ninkų. Tat noriu persergėt 
kitų kolonijų lietuvius darbi
ninkus, kad patys savę neap- 
sigautų ir netikėtų tokioms 
kapitalistij paskaloms. Mes 
pasirįžę streikų laimėt.

Šį streikų veda United 
Leatliers, International Union 
of

NEIŠDAVĖ ČARTERIO.
Pittsburge norėta išgauti 

čarterį prieš-tabokinei korpo
racijai. Toji korpora<*ija ke
tina varytis prie to, kad tabo
ka būtų įstatymu uždrausta, 
panašiai, kaip dabar kad svai
galai bus uždrausti. Bet tokio 
čarterio neišduota.

Suv. Valstijų kongresas nu
balsavo, kad reikia atšaukti 
įstatymų taupymo dieninės 
šviesos. Įstatymas baigsis spa
lio 26 d.

Francijoj mieste Brest buvo 
pakėlę maištų jurininkai. Jie 
skaičiuje 200 su raudonomis 
vėliavomis norėjo paliuosuoti 
savo draugus, kurie buvo nu
bausti ir uždaryti kalėjime.

Kubos prezidentas atsiuntė 
Amerikos vaizbūnams pakvie
timų atvažiuoti Kubon ir ištir
ti bizniams progas.

Vokietijoj Weimare, kur da
bar laikosi valdžia ir Steigia-

(Nors apie Lietuvos prezi- masi s seimas, gauja bolševi- 
dento priesaikų jau buvo kų buvo naktį užatakavus pa- 
“Darb.,” bet papildymui apra
šymo viršuje esamo paveikslo 
atkartojame).

locių, kur gyvena prezidentas 
ir kiti valdininkai. Kulkosvai
džių buvo nuvyti.

do is to sun s miego 
dienų bėgyje mūsų veik visas 
miestelis liko streiko supara- 
ližuotas, kur streikuoja dabar 
apie 8,000 darbininkų ir visi 
neskiriant pažiūrų, kas jis ne
būtų, stojo visi bendrai ko
voti už didesnį duonos kųsnį 
ir už žmoniškesnes 
sas šapose.

Streikieriai savo 
mus daugiaus turi 
nes kitos svetainės darbdavių 
yra papirktos, bet ne visos. 
Dabar kaip šilta, tai salės ne
reikalingos. Yra gerų žmo
nių kaip rusų taip ir lietuvių, 
kurie turi savo prapertes ir di
delius plotus žemės. Tai ant 
tų įvyksta kas diena mitingai. 
Visų tautų streikieriai susiėję 
aptaria savo reikalus, kaip 
geriau būt kovoti prieš savo 
darbdavius, kurie jau pradė
jo po biskį tartis su streikie- 
rių išrinktu komitetu. Kom
panijos buvo užtraukę bomų su 
paikomis, bet visi streikieriai 
tuo labai pasipiktino ir miesto 
galva tuos bomus nuo gatviii 
pakavojo. Kiti gal užėmė ske- 
bų vietas ir taip pranyko. 
Streikieriai visų tautų laikosi 
vienybėj. Lietuviams patar
tina čia nevažiuoti darbo ieš
koti, nes mes kovojam čia vi. 
si dėl pagerinimo savo būvio.

Presos Komisija:
Petras Bieliauskas, 
S. Žemaitis, 
S. Mašiotas.

darbo tie-

susirinki- 
ant lauko,

Lawrence,
A. Frechette, bosas Tremo 
dirbtuvėj, apsivedė prieš 37 
metus. Po 16 metų persisky
rė. Dabar vėl apsivedė su ta 
moterim, su kuria buvo persi- 
skyręs.

>

Senatorius Meyers iš Mon
tana inešė senatan bilių, ku
riuo būtų uždrausta leisti laik
raščius vokiečių ir kitose sve- 
timtautiškose kalbose. Dar 
inešė bilių, reikalaujantį, kad 
imigracija būtų uždrausta ant 
20 metų, o iš valstybių prieš 
kurias alijantai kariavo už
drausti ateivystę ant 50 metų.

"''l
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ITALUOS MINISTERLAI 
REZIGNAVO.

Italijos premieras Orlando 
su savo ministeriais rezignavo. 
Parlamentas išreiškė jam ne
pasitikėjimų ir todėl turėjo pa
sitraukti. Už Orlando balsavo 
70, o prieš jį 259.

Bavarijoj miešti) rinkimuose 
laimėjo katalikų kandidatai. 
Bet šalies sostinėje Mueniche 
laimėjo neprigulmingieji soci- 
jalistai.

Terryville, Ct. Andrev Ter- 
ry Co. pakėlė algas ant 10 
nuoš. Samdo 175 darbinin
kus.

I BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksnų, praša
linsi visus nesmagu- 

L mus ir išlaidas.
Jų kainos: $2.50, 

$3, $3.50, $4, $5 ir 
' augščiau.
į Užsisakyk šiandie, 

gausi Lietuvos žem- 
į lapį dykai.
f “DARBININKAS”

244 W. Broadway, 
L South Boston, Mass.
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Anglija sulaikė 8 laivus su 
maistu Vokietijai. Laikys iki j 
Vokietija pasirašys po taikos j 
išlygomis.

Amerikos Darbo Federacijos 
kongresas priėmė rezoliucijų, 
reikalaujančių, kad prez. AVil- 
son prašalintų pašto sekretorių 
Burleson.

James M. Keyes
Advokatas

Berline pasibaigė spaustuvių
Dabar dirba 48 vai. sa- sų valdžia ir jos įsakymai tu- darbininkų streikas. Abi pu

rės Dieviškų palaiminimų. si nusileido. t

Vokietijoj užderėsimai, kaip 
dabar išrodo, bus ger. Kiek
vienas žemės sklypelis apsėtas 
arba apsodintas. Maisto tu-j 
rėš apsčiai.

350 Broadway, So. Boston, Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITĄ.



Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvią Bymo-K&tali- 
ką iv. Juozapo Darbininką Są
junga.

“DARBININKAS”

tai, autonomijos negaus.”
Tegu pats skaitytojas tą iš

vadą pritaiko prie dabartinią 
laiką.

Lietuvos alkani, pusplikiai 
lietuviai jau išlaikė neprigul- 
mybės kvotimus, bet nemažai 
sveria Amerikos lietuviai. Ar 
Amerikos lietuviai išlaiko ne- 
prigulmybės kvotimus?

pa-
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tnesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Tearly.................................... $3.00
Boston and suburbs.............. 4.00
8 months ................................. 1.50
Foreign eountries yearly ....4.25

SVEIKINAME.
Sveikiname gerb. delegatus 

ir delegates susirinkusius į 
New Yorko seimą. Velijame 
kuogeriausių pasekmių. Lai 
trijų valstijų lietuviai savo 
seimu po dviejų savaičių ren
gimosi sukerta visais žvilgs
niais tik ką buvusį Chicagos 
“Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Seimą.” To mes velydami, 
tikime, kad tą padarysite.

REIKIA EITI IŠVIEN.
A. a. kun. A. Kaupas buvo 

vienas gabiausių publicistų ir 
žymiausty socijalogų. Visuo
meniški jo straipsniai ir šian
die nenustojo svarbos. Kai 
laike Rusijos karės su Japoni
ja prasidėjo smarkūs judėjimai 
ir užėjo anie laisvės metai, tai 
Lietuvai užžibėjo viltis ingyti 
autonomiją. Tuomet velionis 
publicistas užreiškė, kad “Ko
voje už Savy valdą reikia vi
siems eiti išvien.” Apie tai 
jis šitaip išvedžiojo:

“Kadangi politiškoji liuo- 
sybė ir tiesa valdytis sava
me krašte savaip bus šitame 
atvejyje pirmiausias užda
vinys kiekvieno politiško 
veikėjo — užtai visos Lie
tuvos partijos tuo pačiu bus 
priverstos kovoti už savo 
krašto autonomiją krūvoje. 
Krūvon visus lietuvius su
ves bendras interesas. Bend
roji gerovė reikalaus, kad 
tame perijode mūsų tautos 
gyvenimo principai būtų už
miršti, nes kaip interesai 
vienija, taip principai ski
ria žmones. Mums reikės 
vienybės, o ją ingysime tik 
tuomet, jeigu iki laidui už
merksime akis ant daiktų, 
kurie mums neduoda sueiti 
į krūvą. Gerovė tėvynės 
Lietuvos, ne pavienių luo
mų arba partijų, turės bū
ti augščiausia tiesa (supre- 
ma les). Tuomet ir demo
kratai, ir socijalistai turės 
delei tėvynės labo išsižadėti 
principų — turės išdirbti 
programą bendros kovos už 
visų liuosybę.”
Toliau išvedžiota, kaip tokį 

bendrą programą nepasek- 
mingai bandyta išdirbti Vil
niaus seime ir galop pasako
ma:

‘ ‘ Atkartoju: jeigu lietu
viams priseis kovoti už au
tonomiją, tai visi jie turės 
eiti išvien išsižadėję princi
pą, skiriančią tautą, j par
tijas. Jei to nepadarys — 
parodys, kad neverti dar 
liuoso gyvenimo ir, nuosek-

NAUJOS PASPORTŲ 
REGULIACIJOS.

Valstijos Departmento Pas- J negerai.
portų Biuras leidžia paskelb- J 7^ kitiems lal pasiau
ti naujas reguliacijas link pas-i^.°^a ~ ''ienas išsitarė per su
portų išvažiuojant iš Suv. Vai-’ Jssdarimas geras,

iKomisiJa leidosi darban, vi- 
su pirma prielankiai priėmė 
Tamaąuos kun. Gudaitis už ką 
vertas pagarbos. Taip-gi Dr. 
kun. Augustaitis iš Mahanoy 
City, Pa. komisiją priėmė ir 
nesigailėjo gražių ir naudingi] 
patarimų. Tad dabar Girard- 
villės choras, kuomet kiek at
vėsus orui rengs vakarą Maha
noy City, Pa. Pažymėtina 
gerb. kun. Augustaičio rimtu
mas svarbesniuose dalykuose 
ir gerbimas jaunimo triūso.

Neaplenkė komisija nei New 
Philadelpliia, Pa. Kun. M. 
Durickas tik pasijuokė iš už
manymo ir pasakė, kad tokia 
parapija, kaip Girardvillės 
perkvaila mokyti New Philūs 
parapiją. Kodėl nenorėti pa
rodyti New Philės žmonėms, 
kaip kitų kolonių veikia jauni
mas. Mat pas juos jaunimas 
pastaraisiais laikais užmigo 
visai.. Net ir Vyčių kuopelė 
pakriko.

stijų.
1. Piliečiai ir pavaldiniai ne

utralių ir talkininkų šalių (t. 
y. šalių, kurios kariavo prieš 
Vokietiją ir jos talkininkus) 
gali gauti pasportus išvažiuoti 
iš šios šalies.

2. Reikalauti galima žodžiu, 
vietoje pirmiau buvusio įsaky
mo reikalauti raštu.

3. Reikalaujant nėra būti
nai reikalinga pridėti fotogra
fijas kaip pirma kad buvo rei
kalaujama.

4. Piliečiai ir pavaldiniai Vo
kietijos, Austro - Vengrijos, 
Turkijos, Bulgarijos ir Rusi

jos gali gauti pasportus tik 
taip kaip ir pirmiau, t. y. rei
kalaujant raštu.

5. Asmens atkeliavusieji į 
Suv. Valstijas su tinkamai už- 
vizuotais pasportais, gali iš
važiuoti kuomet tik nori be 
speeijalio leidimo per šešius 
mėnesius nuo užvizavimo lai
ko. (Pirmiau buvo leidžiama 
tik trisdešimtis dienų). *

Taip-pat pranešama, kad da
bar nepatariama keliauti į Eu
ropą ir iš Europos dėlto, kad 
trūksta maisto ir kad keliavi
mo sąlygos tebėra dar nenor- 
mališkos. Raginama tik tiems 
reikalauti pasportų, kuriems 
būtinai reikia iš šios šalies iš
važiuoti.

EIVIŲ GIMINĖMS 
SVARBU.

Laikraštis “Carry On” lei
džiamas iš Suvienytų Valstijų 
Armijos Generalio Chirurgo o- 
fiso siūlosi atsakyti visus už
klausimus link pražuvusių ar
mijoje vyrų. Oficialis prane
šimas tarp ko kito sako:

“Jei “Carry On” gali jums 
palengvinti . rūpesnius pade
dant suieškoti kur randasi jū
sų pražuvusis kareivis, at
siųsk mums savo paieškojimą. 
Jis bus pasiųstas į visus ligon- 
bučių laikraščius ir juose ats
pausdintas. Gal būti, kad tū
las ligonbutyje esantis kareivis 
atsimena jūsų ieškamąjį ir su
teiks apie jį žinių.”

Adresas “Carry On Magazi
ne,” Office of Surgeon Gene- 
ral, U. S. Army, Washington, 
D. C.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Namo Fondan.
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Kas girdėti lietuvių kolonijose-

GIRARDVILLE, PA.

Vietos parapijos choras ne- 
1 mažai turėjo triūsti, kol ga

lėjo išdrįsti Opera House su 
■ programų pasirodyti. Vaka- 

I ras praėjo, viskas gerai pavy- 
j ko. Bet tiek triūso ir su vie
nu vakaru užbaigta. Ne! 

Reikia pasiū-

Kom. narys.

WORCESTER, MASS.
Operetė “Birutė” scenoje.

Birželio 8-tą, didžiausiam 
Worcesterio teatre “Polis” 
“Aušrelės” D. ir D. draugija 
perstatė operetę “Birutę” M. 
Petrausko kompozicijoje ir va
dovaujant pačiam kompozito
riui.

Svarbiausias roles išpildė: 
Birutės — V. Timinskaitė, Pa
langos Tėvūno — J. Vaitkevi
čius, Brolių — P. Skrickis ir 
J. Petronis, Keistučio — B. 
Mingilas, Seno Vaidvlos — R. 
Mizara, Žundšteinio — A. Ja
kutis, Krivų-Krivaičio — V. 
Čekanauskas, Krivės — A. Ja
nušonis.

Geriausiai, bet-gi pavyko 
paskutinė programo dalis — 
“Lietuviškoji Laša” ir abelnai 
choro išpildytos dalys. Ypač 
gražiai atrodė Vaidelvčių prie 
aukuro scena. Baltai pasi
puošusios mergaitės žaliais 
vainikais ant galvų gilų įspū
dį paliko.

Buvo tai gyvas Lietuvių se
nosios tikybos apeigų vaizdas.

Žmonių atsilankė gana daug 
— apie 1,000. Geras ir ramus 
publikos užsilaikymas per visą 
gan ilgą programą taip-gi da
rė malonų įspūdį.

Reporteris.

LAWRENCE, MASS.
Birželio 12 d. šv. Pranciš

kaus par. bažnytinėje salėje, 
dėka LRKPB. Centro pirm, 
kun. Juškaičio tapo suorgani
zuota Pilnąją Blaivininką kuo
pa iš 16 narią. Į valdybą ta
po išrinkta: Pirm. J. Kalėda, 
vicepirm. M. Paliučiutė, prot. 
rašt. E. Tukaitė, fin. rašt. A. 
Adžigauskas, ižd. M. Bundulie-

DARBININKAS
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nė, iždo glob. S. Adomaičiutė ir 
A. Janulevičius, dvas. vad. 
kun. .F. Virmauskas. Susirin
kimus nutarė laikyti 3-čią ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio. 
Sudėta pilnosios blaivybės pri
žadus nedėlioję, 15 d. birže
lio.

Nedėlioję, 15 d. birželio lai
kė mėnesinį susirinkimą 5 vai. 
vak. Prisirašė 10 naujų na
rių. Nutarta turėti išvažiavi
mą 17 d. rugpj. su programų ir 
piakalbomis ir išrinko tam 
tikslui komisiją. Po susirin
kimui dvas. vad. kun. Virmau
skis atlaikė iškilmingą mišpa
rų. 7 vai. vak. po ceremonijų 
kun. Juškaitis pasakė tam pri
taikytą pamokslą ir davė vi
siems norintiems pilnosios 
blaivybės prižadus. • Manome, 
kad pamaldų ir pamokslo įspū
dis ilgai pasiliks širdyje kiek
vieno buvusio.

J. K.

BINGHAMTON, N. Y.
“Dirvos” No. 17 besanti ko

respondencija iš Binghamtono, 
po kuria pasirašo tūla Senė. 
Rašo neva apie merginas. Jos 
girdi saliūnų palangėse basto
si ir laukia, kol jas pašauks į 
paleistuvių namus, arba gir
di paleistuvių vežiman įsisodi
nę nuveš į panašią vietą. Štai 
čia kaip tik ir turime senutei 
priminti, kad kokią sėklą sė
si, toks ir vaisius bus. Kas 
augino dukreles laisvai, dabar 
turi laisvas, kada tos laisvosios 
pasiekė savo amžių, tai jku ir 
pasirodo, kas iš jų iš$na. 
Mes patartume Senutei nerau- 
dot ir nestenėt. Ale geriau 
eikite ir jūs kartu, tai nors lai
svės daugiau paskleisite. Bet 
kaslink mūs, tai mes turime 
savo jaunimą kaip vaikinus, 
taip ir merginas, kurie pri
klauso prie bažnytinio choro, 
kiti prie vyčių. Taip-gi turi
me daug ir merginų. Kurios 
tik yra dorų katalikų tėvų, iš
auklėtos katalikiškoje dvasio
je, tai tokių mums nepasitai
ko pamatyti panašiose vietose, 
nes jos ir laiko neturi, 
rūpi prakilnesni darbai, 
saliūnų palangės.

Jaunimo Sargas.

joms
o ne

ATHOL, MASS.
Socijalistas aukavo $50.00 dėl 

bažnyčios.
Birželio 9 d. apsivedė Juo

zas Aukštikalnis su p-le Kon
stancija Simanaičiute. Šliū
bą suteikė mūsų vietinis gerb. 
klebonas Aug. Petraitis. Nors 
jaunavedis buvo bažnyčios 
priešas, bet dabar turėjo su
tikti katalikiškai atlikti savo 
apeigas ir užsimokėti į parapi
ją. Už save ir žmoną užmo
kėjo $50, nes parapjonų yra 
nutarta, kad kiekvienas para- 
pijonas dirbantis turi tokią au
ką suteikti.

Jaunavedis, J. Aukštikalnis 
buvo žinomas, kaipo laisvų pa
žiūrų vyrukas ir gal dar soci
jalistų draugas. Jaunavedė 
K. Š. tai visada nuduodavo ka
talikę ir kartas nuo karto lan
kydavo bažnyčią. Tai-gi jau
navedė turėjo progą savąjį pri
versti bažnyčioj šliūbą paim
ti.

Vietiniai draugai socijalistai 
ir bolševikai dabar nežinodami 
ką daryti kremtas sau pirštus, 
kad jų draugas peržengė drau
giškus įstatus.

Gegutė.

DETROIT, MICH.
Birželio 15 d. vyčią 79 kp. 

turėjo pikniką. Oras buvo 
gražus ir žmonią labai daug at
silankė. Buvo iškelta didelės 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Apie 4 vai. po piety atvažiavo 
gerb. klebonas kun. F. Kemė
šis ir p. A. Aleksis. Buvo ge
ni užkandžių. P-lė Šarkiutė 
(ieklemavo, o klebonas pasa
kė prakalbą apie reikalingu
mą čia organizuoti kariuome
nę. T. Fondo skyriaus pirm, 
užsiminė apie aukas. Visi 
pritarė ir p-lės E. Vainaraitė ir 
E. Valinuškiutė perėjo kolek- 
tuojant. Aukojo:

Kun. F. Kemėšis $3, A. Ja- 
čikas $1.25.

Po $1.00: J. Cilenlskis, (?) 
P. Šarkauskas, J. Stepulionis, 
A. Petkevičia, A. Aleksis, A. 
Abisliala, K. Varanauskas, J. 
Taukus, J. Galinis, Kleponis, 
A. Juodvalkis, K. Gervilis, 
Shileikis, Talmutia. O. Malo- 
kauskiutė.

.T. Jankeliūnas 50c.
Smulkių $2.17.
Išviso $21.02.

Sv.x —

LAWRENCE, MASS.

Po streiko dabar gyveni
mas pasidarė linksmesnis, sma
gesnis. Lietuviai tarp savęs 
geriau sugyvena, mažiau gin
čijasi. Streikas buvo už tai, 
kad įvesti 48 vai. darbo savai
tėje. Bet kompanija įvedė ne 
tk 48 vai., bet pakėlė algas ant 
15 nuoš. Pirmiau dirbome po 
54 vai. savaitėje. Dabar 16-kos 
metų vaikas čia uždirba po $2.- 
20 dienoj. Vilnų sortuotojai 
už 48 vai. darbo gauna po $47.- 
68.

Darbininkų čia reikalaujama 
daug. Priima mokini;] prie į- 
vairių vilnų darbų. Darbai 
lengvi.

Darbininkas Lawrencietis.

E. ST. LOUIS, ILL.
Gegužio 11 d. gerb. klebonas 

kun. Kolesinskas bažnyčioje 
užsakė, kad 4 vai. po pietų su
sirinktų į parapjinę salę. Kle
bonas buvo gavęs iš Washing- 
tono svarbių laiškų ir apie tai 
aiškino žmonėms. Klebonas 
nurodė, kad dabar Lietuvos 
žmonės yra labai suvargę, al
kani ir sakė, kad kiekvieno 
krikščionio kataliko' šventa pa
reiga daryti mielaširdystę ir 
sušelpti vargstančius, alkanus 
papenėti ir nuogus pridengti.

Žmonių buvo gražus būrelis. 
Aukų gerokai sudėjo. Pa
skirta du vyru, kad vakarais 
eitų per stubas, ragintų žmo
nes mielaširdystę daryti ir au
kuoti alkaniems ir pusplikiams 
Lietuvos žmonėms. Tos au
kos bus renkamos Tautos Fon
dui. Po stubas vaikščios K. 
Buitkus ir P. Bagdonas. Su
rinktos aukos pasiųsta per 
“Darbininką.”

K. Buitkus.
Red. prierašas. Užsipelno 

pagyrimo E. St. Louiso lietu
viai, kad atsiliepė į gerb. kle
bono kun. Kolesinskio paragi
nimą dėti aukas alkaniems Lie
tuvos žmonėms. Patariame 

susinešti su Tautos Fondo 
Centru ir iš ten gausite dau
giau nurodymų ir patarimų. 
Reikia kreiptis šiuo adresu: L. 
Simutis, 456 Grand St., 
oklyn, N. Y.

Bro-

RACINE, WIS.

‘ ‘Tautininkų’ ’ prakalbos.
Vietiniai tautininkai birže

lio 14 d. buvo surengę prakal
bas vardu L. Atstatymo B-vės. 
Buvo pagarsinta, kad kalbės 
ižd. Bush. Bet negalėdamas 
atvykti, savo vieton atsiuntė 
Purvį, “V. Lietuvninkų” re
daktorių. Mat tai buvo li
beralų seimo laikas ir jų visi 
šulai ten buvo suplaukę. Vie
nas jų pasipainiojo ir pas mus. 
Būdamas minėtos B-vės šėri- 
ninku ėjau į prakalbas many
damas, ką gero išgirsiąs. Pur- 
vis gyrėsi buvęs Vashingtone 
ir seime ir esąs išrinktas orga
nizuoti armiją. Po to kalbėjo 
apie L. A. B-vę. Prakalbų ve
dėjas M. Gasparaitis paprašė, 
kad paaiškintų apie seimo nu
tarimas. Girdi katalikai va
diną seimo varpą skambalu, 
patį seimą vadiną tautininkų 
seimą, ir katalikai saką “Die
vas ir Tėvynė,” o ištiknijų 
reikią sakyti šalin Dievas! Kas 
taip sakąs, tai esąs geras tau
tini i kas ir tėvynainis. Kal
bėtojas Purvis, pažiūrėjęs į
M. G., pradėjo “aiškinimus.” 
Sakė, kad varpas nevalia va- 
dnti skambalu, seimas neva
lia vadinti tautininkų, girdi 
nors katalikai oficialiai neda
lyvavę, bet delegatų buvę dau
giai; katalikų, negu tautinin
kų, todėl reikią tą seimą va
dinti Visuotinu Amerikos Lie
tuvių Seimu.” Galop sakė, 
kad girdi jūs katalikai negali
te taip sakyti “Dievas ir Tėvy
nė,” girdi jei taip sakysite, tai 
negyvensite. Tą atkartojo 
po keletą sykių, bet nepaaiš
kino delko katalikai negy
vens. Tuomet Juozas Agins- 
kis pasakė, kad mes katalikai 
niekados neatsižadėsime obal- 
sio “Dievas ir Tėvynė.” Tuo
met kalbėtojas panaudojo visą 
savo gražkalbystę. Sakė: “Jūs 
katalikai nesuprantate savo ti
kėjimo. Katalikų tikėjimas 
tai biznis. Tikėjimas Lietuvai 
davė vergiją. Jūs katalikų ti
kėjimas privertė lietuvaites 
nuotakas gulėti su ponais po 
SI i ubo pirmą naktį. Vą ką ti
kėjimas jums davė.” Daugiau 
panašių aiškinimų teikė. Vie
nas vaikinas pasakė duosiąs 
$100, jei prirodys, kad katali
kų tikėjimas panašių dalykų 
mokina. Žinoma “mokytasis” 
tautininkas nežinojo, ką atsa
kyti. Tai tokie ponai dabar sei- 
mavosi, apie Lietuvą svarstė, 
apie bendroves aiškina. O žiū
rėkite, darbininkai, ką jie nu
šneka. Pirmoj vietoj pas juos 
bedievybė. Ką gero* lietuvių 
visuomenė gali turėti iš tokių 
“spyčių.” Žinoma šiose “pra
kalbose” nei vienas neprisira
šė prie L. A. B. Dar-gi pri
sirašiusieji gailėjosi, kad pir
ko šėrus tokios B-vės, kuri 
siunčia į žmomes tokius nemaž- 
gotbumius.

Prakalbose buvęs.

• v

BRIGHTON, MASS.
Birželio iš 14 į 15 naktį plė

šikai išdaužė Brighton Wine 
Co. sandėlio langus ir išvogė 
viskę. Pavogė už keletą šim

tą dolerią. Viena lietuvaitė 
nuo trečią lubą būk mačiusi 
tą darbą darant. Būrys plė
šiką atėjo ir vienas su buteliu 
trenkė į stiklą, kurs sutruko. 
Pasižvalgė ir nieko nematė, 
tai tuoj šmukšt vidun ir pa
darė kas reikia. Prieš savai
tę vienas saliūnas panašiai bu
vo pavogtas. Taip-gi nesenai 
plėšikai išplėšė vaistinę ir iš
vogė alk oi j.

Tai mūsą miestelyje pikta
darysčių netrūksta. Per lan
gus lenda ir su kitokiais tiks
lais ir tie prieš kuriuos sunku 
skustis.

Žiurauskas.

NEWARK, N. J.
Pataisymas.

Besvarstant surasta, kad 
“Darbininke” No. 67, tilpusioj 
korespondencijoj iš Newark, 
N. J., korespondentas “Mul
kis” berašydamas prasilenkė 
su teisybe. Pasakyta, kad 
tautininkų mass-mitinge bir
želio 4 d. pinigų surinkta 10.00 
ir kad V. Vaškas pasilipęs ant 
pagrindų liepė publikai bal
suoti. Buvo šitaip: Aukų su
rinkta $31.41. V. Vaškas tą 
visą kalbėjo, tik paėjęs į vi. 
durį svetainės. Paprastai 
“Darbininke” tilpsta teisingos 
žinios. Tai-gi šiuom kartu L.
D. S. 14 kp. nariai pamatę taip 
neteisingai parašytą korespon
denciją, išreiškė didį pageida
vimą pataisyti per savo susi
rinkimą laikytą 13 d. š. m.

LDS. 14 kp.rašt.

NEW BRITAIN, CONN.
13 birželio 1919 m. Tautos 

Fondo 5-tas skyrius buvo pa
rengęs prakalbas. Kalbėtojai 
buvo p-lė O. Stalionaitė iš Wa- 
terburv ir K. Česnulis. Žmo
nių prisirinko pusėtinai. Pir
miausiai sudainuota Lietuvos 
himnas. Toliaus gerb. klebo
nas perstatė p-lę O. Stalionai- 
tę. Kalbėtoja trumpai, bet 
graudingai nupiešė Lietuvos 
šiandieninį padėjimą ir nuro
dė, kad per L. B. Kryžiaus 
pasidarbavimą geriausia gali
ma suteikt suvargusiems Lie
tuvoj pagelbą. Ragino kiek
vieną prisidėt prie šio svar
baus darbo, kas pinigiškai, 
kas drabužiais, kas laiko pa
šventimu. Čia tuojaus ir pri
sirašė 41 narys prie LRK., už
simokėdami metams. Toliaus 
sekė K. Česnulio kalba. Jisai 
plačiai išaiškinęs Lietuvos rei
kalus ragino, kad nei vienas 
nepasiliktų neprisidėjęs su au
ka. • Sakė, kad Lietuva rei
kalauja nuo mūs Amerikos lie
tuvių ne tik prisidėt aukomis 
ar tai darbu, bet reikalauja ir 
kareivių. Tad reikia rašytis 
į Lietuvių Legijonus ir trauk
ti už jūrių kariaut prieš tėvy
nės priešus. Čia tuojaus pa
sistojo vienas karžvgis Anta
nas Žemaitis ir sako: “Aš iš 
liuosos valios stojau kariaut už 
Suvienytas Valstijas, aš pir
mas iš New Britano paduodu 
savo vardą ir esu pasirįžęs ko- 
greičiausia stot į eilę ir kariaut 
prieš tėvynės priešą.” Paskui 
jį stojo ir kiti devyni karei
viai, paduodami savo vardus 
ir išreikšdami savo pasirengi
mą kariaut prieš tėvynės nevi
donus. Padaryta pertrauka 
parinkti aukų. Suaukauta į T. 
F. $73.70. '

Tiesos Mylėtojas.

Didžiausia šios vasaros pramoga
LAWRENCE, MASS.

Užkvietimų Komisija prane
šė Presos Komisijai, kad gerb. 
kun. Misionierius Tėvas Alfon
sas Pasionistas atlankys Lietu
vos Vyčius jų išvažiavime 4 d. 
liepos, Lawrence, Mass. Taip
gi pranešė, kad Atholio, Mass. 
Vyčiai visi atvažiuos ant tos 
iškilmingos dienos.

P-as V. J. Stasevičius už
kvietimų komisijai atsako :“A- 
čiū už pakvietimą Su prog

ramų visi Norwoodo choristai 
pribusime. Sudainuosime ‘O- 
želį,’ ‘Augo darže dagelis,’ 
‘Gieda Gaideliai,” “Vaikščio
jau.’

“Ant vargonininkų pasitari
mo nepribuvau iš priežasties 
per vėlai apturėjimo jūsų laiš
ko.

“Temokinasi jūsų choras ‘0- 
želį,” tai sykiu suplieksime 
ii-”

So. Bostono Šv. Petro Lietu

vių Bažnytinis Choras 
“Mes visas choras atvažiuosi
me su dideliu programų į L. V.
N. A. A. gegužinę. Nutarėme. 
Atvažiuosime ir solistų.”

So. Bostono Vyčių kuopa sa
ko: “Atvažiuojame ir prisidė
sime dienos programe. Iš mū
sų dalyvaus — lenktynėse Pet
ras Miliauskas, Ona Ambro- 
žaitė; trauktynėse—p. Špokas, 
A. Bendoraitis, P. Miliauskas, 
P. Rūta, J. Meškauskas, P.

rašo: Matuliunas, K. Kiškis, J. Mo
tiejūnas; svaidyme — Petras 
Rūta ;x išmokimuose Petras Rū
ta; mergaičių tampynėse—S. 
Motiejūnaitė, M. Duobiate, K. 
Alesevičiutė, A Ambrožaitė,
O. Zanevičiutė, H. Koloskiutė, 
Z. Gurkliutė, Z. Geciutė, O. 
Protašiutė. Trimis kojomis 
bėgs K. Kiškis su Klapataus- 
ku. S. Motiejūnaitė dainuos,
F. Zaleckas kalbės!” 

Prie to, dainininkai, kodau- 
giausiai jūsų pasistengkite 

Visi vyčai džiaugiasi iš šitų pribūti į Lawrence’ą Mass. iš

šaunių atsakymų. Bus tai 
daug pasilinksminimo ir pelno 
nuosavai vyčių spaustuvei.

Presos komisija prašo apie- 
linkės dainininkų pasimokyti 
ir tų dainų, kurias kitų kolo
nijų daininkai sudainuos, tai 
vieni kitiems pagelbėsite. Tas 
tai ir gerbiamų vargonininkų 
pageidavimas. 

vakaro. Kur laikysite savo 
vakaro ir sueikite į lietuvių 
katalikų pobažnytinę svetainę. 
Ten padarysite repeticiją sa

vo rolių. Jei kas negalėsite 
iš vakaro, tai bent rytą anks
ti į tą pačią vietą pribūkite. 
Tada antrų syk atkartosite sa
vo užduotis suvienytomis spė
komis.

Lygiai ir atletų vadai atsi
lankykite į minėtą svetainę iš 

tarpe susirinkimą ir išsirinksi
te vadus visose šakose dienos 
programo. Tą darykite ir mu
zikantai.

O ir visi svečiai atsilanky
kite bent iš vakaro. Pasiim
kite vakacijas ir perleiskite jas 
streikų garsiame mieste—Law- 
rence, Mass.

Presos ir
Užkvietimų

Komisijos.
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L. D. S. Reikalai

.50c.
*LQO

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite 'greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

NEW HAVEN, CONN.
Tarpe įvairių dr-jų šioje 

kolonijoj randasi ir šv. Kazi
miero pašelpinė dr-ja, kuri ge
rai gyvuoja ir nuolat prisideda 
prie labdaringų darbų. Štai 
birž. 15 d. mėsesiniame susirin
kime J. J. Mačiulaitis prisimi
nė apie L. R. Kryžių. Pirm, 
užreiškė, kad palaukti dar su 
paramoms; mat vargšas yra 
intekmėje bedieviškos spau
dos, tai ir nenuostabu, kad 
gailestingumo jausmai atbukę. 

bBet nariai giliai atjausdami tė- 
Jvynės padėjimą, nežiūrint už- 
preiškimų laukti, nutarė tuo
jaus iš iždo paaukuoti $50 dėl 
LRK.

Tad garbė nariams už atjau
timą brolių ir sesučių Lietuvo
je. Lai būna pavyzdis ir ki
toms dr-joms.

Taip-gi visiems nariams ži
notina, kad viršminėtame su
sirinkime nutarta neišmokėti 
nariams pašelpos, kurie su
sirgę. tuojaus neduos žinios 
raštininkui, gi ligonitj lanky
tojai žinią gavę, jei tuojaus 
neaplankys ligonį, tai bus nu
bausti sulig konstitucijos. Jau 
pasigailėjimų nebus, tat visi 
prie pildymo dr-jos įstatų.

Kas link N. Y., N. J. ir Ct. 
Apskričių seimo, dr-ja nutarė 
siųsti delegatus, į kuriuos pa
teko J. J. Mačiulaitis ir VI. 
Norkūnas.

HARRISON-KEARNEY, N. J.

LRK. skyrius smarkiai vei
kia. Laikytame susirinkime 
17 d. birželio atsilankė geras 
būrelis narių. Buvo daug 
kalbėta kaslink LRK. narių ir 
iždo didinimo. Išrinkta du 
pereiti per stubas, kad nei vie
nas šios kolonijos lietuvis ne
pasiliktų neprigulįs prie L. R. 
K. Tam išrinkta J. Jaraška ir 
€*. Bubėnas. Taip-gi nutarta 
pereiti per stubas parinkti 
daiktų dėl fėrų, kur yra ren
giami naudai R. K. P-lė M. 
Bubėniutė paaukavo auksini 
branzalietą tam tikslui. Iš
rinkta net 3 delegatai į New 
Yorko seimą 22-23 birželio, 
nes narių turi skyrius virš 60. 
Visi apsiėmė savo kaštais va
žiuoti. Išrinkta Vilkauskas, 
A. Gerulaitis ir V. Šimeliunas. 
Be to dar buvo daug svarbių 
dalykų kalbama.

Kareiviai sujudo.
Pabaigus susirinkimą LRK., 

gerb. kareivis V. Mikionis, ku
ris išbuvo Francijos mūšių lau
kuose apie 8-nis mėnesius, su
grįžo visai sveikas ir be bai
mės atsistojęs pasakė, kad lie
tuviams čia reikia sutverti ka
reivių skyrių. Nurodė reika-. 
lingumą ir sakė, jis pirmas sto
ja ir reikalui prisiėjus stos gin
ti Lietuvą. Visi karštai pri
tarė ir susirašė daug narių. Iš
rinkta vedėjai pirmas V. Mi
kionis kareivis antras kareivis 
J. Vaitekūnas. Kviečiami vi
si Harrisono kareiviai jaunuo
liai prisidėti.

Mūsų kolonijos lietuviai ti
kisi pasiųsti į 15 delegatų į 
New Yorko seimą.

Birutės choras išrinko 2, Vy
čių kp. 90, R. Kryžius 3. Ki
tų dar nebuvo susirinkimų, ti
kimės daugiau bus, ypač Tau
tos Fondas galės pasiųsti apie 
5-kis. Taip-gi LDS. ir parapi
ja-

IŠ L. D. S. KUOPŲ CONN. 
APSKRIČIO SUVAŽIA

VIMO.
Minėtasai suvažiavimas bu

vo birželio 8 d. Bridgeporte, 
Ct. Delegatai svetainėn su
ėjo 1:30 vai. po pietų. Vietos 
klebonas gerb. kun. Pankaus- 
kas suvažiavimą atidarė su 
malda. Pasveikinęs delega
tus ir palinkėjęs pasekmingo 
veikimo apleido salę. Jo vie
tą užėmė apskričio pirm. A. 
Jakštis. Pasveikinęs delega
tus, nurodė LDS. kuopų aps
kričio reikalus. Išrinkta ko
misija delegatų mandatus per
žiūrėti. Jon inėjo Mašiotas ir 
Danaitis. P-lė Ona Černiaus
kaitė perskaitė protokolą, kurs 
vienbalsiai priimtas. Delega- 
tij besą 20. Prasidėjo valdy
bų raportai ir komisijos ren
gusios išvažiavimą gegužio 30 
d. Naugatuck, Ct. šv. Jurgio 
dr-jos darže. Komisija ap
reiškė, kad išvažiavime buvo 
apie 1.500 svečių, išviso įplau
ki) $783.70. Raportą patik
rinti išrinkta komisiją, kurion 
inėjo Danaitis, Totoraitis, Ve
lička, Mašiotas ir panelė iš 
New Britam, kurios vardo ne
sužinojau. Komisija viską ra
do tvarkoj, 
ko $498.78. 
ižde besą $583.92. 
išneša džiaugsmą 
sisekimo.

Po to išrinkta 
valdyba. Pirm. 
Totoraitis, jo pagelb. Danai
tis, rašt. Ona Černiauskaitė, 
pagelb. p-lė iš New Britain. 
Rep. Mašiotas. Valdyba už
ima savo vietas. Vedėjas pa
sako gražią prakalbėlę.

Pasirodė, kad į Conn. vals
tijos kuopas prisirašė nemažas 
narių skaičius, o geriausia pa
sirodė Hartfordo 6 kp. Sutik
ta iš apsk. iždo T. F. mokėti po 
$12 kasmet. Nutarta siųsti 
delegatą į LDS. seimą. Iš
rinktas delegatu A. Jakštis, ap
skričio pirm. Nutarta LDS. 
namo fondan aukuoti iš aps
kričio iždo $100, o Lietuvių 
Prekybos Bendrovės šėrų pir
kti už $200. Nutarta išreikš
ti viešą padėką dalyvavusiems 
apskričio išvažiavime.' Galop 
atėjo gerb. kun. Pankauskas ir 
užbaigė sesijas su malda. Po 
to suėjome kiton salėn ant 
“good time.” Delegatai su
sėdo apie papuoštus stalus ir 
buvo pavaišinti gardžiais už
kandžiais ir gėrimais. Laike 
užkandžių kareivis Velička pa
pasakojo apie veikimus karės 
lauke. Vietinės kuopos narės 
užsipelno pagyrimo už suren
gimą dailios vakarienės.

Rep.

Taip-gi kuopoms patartina 
kurios neužsimokėjo prigulin
čių mokesčių į apskričio iždą, 
kad užsimokėtų prieš suvažia
vimą, dėlto, kad dar nekurios 
kuopos neužsimokėjo prigulin
čių mokesčių. Esant ant vie
tos apskričio iždininkui, bus 
viešai pranešta, kurios kuo
pos neužsimokėjo į apskričio 
iždą įstojimo $1.00 ir nuo kiek
vieno nario po 10c. ant metų. 
Pinigus siųskite sekančiu ant
rašu Ohio ir Mich. LDS. Aps
kričio iždininkui: A S. Vait
kus, Post Office Clerk, Day
ton, O.

Kviečiame visas kuopas 
Ohio ir Mich. valstijų pasiųsti 
delegatus ant paskirto laiko.

Kviečia Apskričio
Rengimo Komitetas.

WATERBURY, CONN. 
Susirinkite.

Birž. 22 d. ant pirmos v. 
po pietų senojoj parapijos sve
tainėje mokyklos kambaryj 
bus LDS. 5-tos kuopos mėne
sinis kartu ir pusmetinis susi
rinkimas.

Gerbiamieji nariai ir narės, 
visi pasistengkite pribūti į šį 
susirinkimą, nes yra daug 
svarbių dalykų apsvarstyti. 
Taip-gi mūsų delegatai išduos 

raportą iš apskričio1 suvažiavi
mo ir dar bus renkama pusę 
valdybos dėl sekančio pusme- 
cio.

Tie, kurie esate dar neužsi
mokėję mėnesinės duoklės į 
kuopą, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti ir taip-gi nepamirš
kite ateidami naujų narių at
sivesti.

J. S. Tautilas,
Fin. Rašt

AR JAU BANDĖTE?
Jei ne, „tai neatidėliokite ir 

pavartokite šiandie prieš gul
siant vaistą, valantį kraują ir 
pilvą

LPARTOLA
kuri apsaugos jus nuo pasek
mių blogo virškinimo ir nešva
raus kraujo.

Dėžutė su šituo ženklu iš de
šinės su parašu

PARTOLA
talpina savyje geriausias gyduoles pasaulėje. 
rys ir vaikai visur ir visada giria PARTOLĄ,

Detektyvas. T

PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčių Pittsburgh 

Apskričio suvažiavimas įvyks 
birž. 22, 1919 Šv. Kazimiero 
Svetainėje S. S. Pittsburgh, 
Pa.

Visi atstovai būtinai turi at
silankyt, nes bus svarbus su
važiavimas.

Raštininkė.

CAMBRIDGE BOTTLING CO. 
Savininkai 

J. PTJZOfAS

J. MALINOWSKAS 
Išdirbėjai geriausio toniko.

Rengėjai piknikų, balių, viešų 
arba privatiškų pramogų, norin
tieji gauti gerų saldžių gėrimų, 
kreipkitės pas mus šiuo adresu 
SI Fifth 8t^ E. Oambridgt, Kim.

Lietuvos šelpimo reikalais

Gryno pelno li- 
Iš viso apskričio 

Delegatai 
iš tokio pa-

suvažiavimo 
liko Petras

OHIO IR MICHIGAN VALS
TIJŲ L. D. S. KUOPOMS.
Praeitame LDS. Ohio ir Mi- 

chigan valstijų apskričio suva
žiavime išrinkta dėl sekančio 
suvažiavimo Dayton, O. Pa- 
skyrėme laiką 28 d. birželio dėl 
suvažiavimo. Daytoniečiai 
skiria 28 ir 29 d., vieną dieną 
dėl sesijų, kitą dėl pasilinks
minimo ir programų. Neku
rtos kuopos atsišaukė, kad bū
tų galima viską atlikti 28 d. 
birž. Tas prigulės nuo suva
žiavusių atstovų. Daytono 
kuopa viską sutvarkiusi pra
neša Ohio ir Mich. kuopoms, 
kad rengtųsi prisiųsti delega
tus suvažiavimam Delegatai 
tevažiuoja tiesiog į vietinės 
kuopos Informacijos Biurą pas 
p. J. Gičauską, 224 Alton avė. 
Davton, O. Suvažiavimas į- 
vyks ir sesijos bus laikomos 28 
d. birželio 1919 m. Jei nori
ma viską viena diena atlikti, 
tai delegatai turėtų pribūti ne
vėliau kaip 10 vai. iš ryto su- 
batoje, sesijos prasidės 12 vai. 
parapijinėj svetainėj. Vaka
re bus programas. Bus dai
nų, benas, perstatymas, pra
kalba. Delegatas p. J. Januš
ka iš Cleveland, O. laikys pra
kalbą. Jei viską neatliksime 
viena diena, tai nedėlioję po 
pietų užbaigsime. Taip-gi kuo
pos pasistengiate išparduoti 
visus tikietus ir tikietų gale
lius atsivežkite suvažiavimam

DRABUŽIUS Į LIETUVĄ 
SIŲSKIME TUOJ.

Tarpe Amerikos lietuvių jau 
nuo senai'manyta apie Raudo
nojo Kryžiaus darbą. Jau 
pereitame Moterų Sąjungos 
seime ir bene tik vyčių seime 
buvo išrinktos komisijos tą 
darbą užvesti. Dėl man neži
nomų priežasčių tos komisijos 
nepasirodė su darbais, išski
riant keletą atsišaukimų laik
raščiuose. Tikras Raudonojo 
Kryžiaus darbas prasidėjo 
prieš apie tris-keturis mėne
sius. Darbas sekėsi gan ge
rai, nes plačioji visuomenė 
matė gerą darbą ir jį parėmė. 
Ačiū Dievui jau yra apie 60 
skyrių įvairiose kolonijose ir 
skyriai jau yra pririnkę ir pri
gaminę įvairių drabužių.

Tolimesnis to darbo pasise
kimas prigulės nuo to, kaip 
greitai jau surinktieji drabu
žiai bus sunaudoti tam tikslui, 
kuriam jie buvo surinkti. Ki
taip darbas negali pasekmin
gai tęstis.

Turime atsiminti, kad dra- 
bužių siuntimas Lietuvon su
rištas su kliūtimis. Bet štai 
per laikraščius praskambėjo 
žinia, kad tos kliūtys jau per
galimos. Lietuvių Prekybos 
Bendrovė imasi siųsti maisto 
ir sutinka išgauti iš valdžios 
reikalingus leidimus ir drabu
žių siuntimui Lietuvon.

Mano nuomonė yra ta, kad 
dėl paakstinimo prie Raudono
jo Kryžiaus darbo reikėtų ta 
proga pasinaudoti ir tuoj pa
siųsti surinktus drabužius į 
Lietuvą per tarpininkystę Lie-' 
tuvių Prekybos Bendrovės.

Kaikurių nuomonė yra ta, 
kad surinktus drabužius su
krauti į skiepus ir laukti rude
nio, nes gal būsią patogesnės 
sąlygos pasiuntimo. Aš sa
kau, kad jei dabar pasiųsime 
turimus drabužius ir jie pa
sieks tikslo, tai rudenyje tu
rėsime tiek drabužių, kad pri- 
] juoduosime keletą laivų. Juk 
žmonės dabar dėlto vis dar ne
prisideda visomis išgalėmis, 
kad nemato sunaudojant jau 
surinktų drabužių. Pirma ži
nia apie gavimą drabužių Lie
tuvoje taip uždegs Amerikos 
lietuvius, kad jie nežiūrint į 
didžiausias vasaros kaitras 
darbuosis rinkdami ir gamin
dami drabužius.

Prie šios progos atsiminki
me laiką, kada mes rinkome 
drabužius lietuviams tremti
niams Rusijoj. Dalis jų buvo 
pasiųsta. Bet didelė dalis 
supelėjo, sugedo ir tapo už 
niekus parduota “reksmo- 
nams.” Žiūrėkime, kad tas 
dabar neatsikartotų.

Dabar galimu būdu siun
čiant reikėtų patiems padengti 
siuntimo išlaidas. Bet ar gai- 
lėsimės pinigų lėšų padengi
mui? Juk jei nesigailime dra
bužių ir darbo, tai nepasigai
lėkime persiuntimo' išlaidoms. 
Juk gali būti taip, kad nesu
lauksime laiko, kada uždvką 
juos kas vežtų.

Jei jau to laikytis, kad lauk
ti patogesnio siuntimui laiko, 
tai dabar nėra reikalo rinkti

dėvėtus drabužius ir krauti į 
skiepus. Jau prieš tris mėne
sius esame skaitę žinių, kad 
žmonės išgirdę bažnyčioje pa
raginimą aukuoti drabužius 
Lietuvai, nekurie tuoj nuėję 
bažnytinėn salėn nusisiautė 
paltus ir aukojo. Jei tie pal
tai dar tiek pagulės, tai kam 
jie bus verti. Pas mus So. 
Bostone šitaip daroma. Nau
jus drabužius gamina moterys 
ir merginos, o senij drabužių 
nerenkama, o tik surašoma 
kas ką turi, kad prie pirmos 
žinios apie galėjimą siųsti, tie 
drabužiai tuoj būtų sunešti ir 
supakuoti siuntimui.

Kadangi dabar vasara, tai 
reikėtų dabar siųsti apatinius 
ir abelnai vasarinius drabu
žius. O rudeniop pasiųsime pal
tų, čevervkų, pančekų, sveterių 
ir tt. Kad apatiniai drabu
žiai ten labai reikalingi, tai 
suprantama iš to, kad ten žmo
nės apnikti utėli, kurios plati
na ligas. Atsiginti nuo jų ir 
jas išnaikinti galima tik daž
nai mainant baltinius ir šva
riai užsilaikant.

Tai-gi į visą tai atsižvel
giant, reikia surinktuosius 
drabužius nei kiek nelaukiant 
būtinai pasiųsti Lietuvon su 
pirmu laivu. Kas tik turi su
rinktų drabužių turėtų tuoj su
pakuoti, susinešti su Lietuvių 

•Prekybos Bendrove ir pasiųsti 
su tuo laivu, kurs išplauks lie
pos 5 d. Tą reikia padaryti 
tuoj, nes Bendrovė turi gauti 
laisnį iš Washingtono kiek
vienam siuntiniui. Kam už- 
adresuoti Lietuvoje nurodys 
Bendrovė.

Ona Jankienė.

Airijoj susitvėrė partija, ku
ri stovi, kad Airija pataptų 
dominija po Anglijos globa, o 
ne visiškai neprigulminga res
publika.

Vyrai, mote- 
valūnčią kraują 

ir pilvą. Atsiųskite vieną dolerį šiandie mūsų adresu ir jūs 
tuoj gausite dėžutę PARTOLOS KENDŽIŲ, valančių kraują 
ir pilvą. Jos yra mėtinės ir labai gardžios. Net vaikai 
mėgsta PARTOLĄ.

Daktaras PARTOLOS kendės pavidale yra geriausiu 
draugu vvrų, moterų ir vaikų. Kiekviename name turi ras
tis PARTOLA.
APTEKA PARTOSA, Second Avė. Dept. L. 3. New York, City. 

Graži dovana kiekvienam prisiuntusiam šį pagarsinimą su 
užsakymu. (141)

Paieškau brolio Jurgio Kuisio, 
Kauno gub., Sartininkų vai., Skir- 
žemių kaimo. Jis pats ar kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

Ona Kuisaitė,
No. 13 Srepherds Loan 

Dunceei, Scotland.

PARSIDUODA FARMA.
26 akeriai apsėtos žemės viso

kiais javais ir daržovėmis. Gero
je vietoje, prie mokyklos. Prie
žastis pardavimo ta, kad prižiū
rėtojas tabako yra visiškai silp
nos sveikatos. Atsišaukite:

ALEX BARNES,
Woodland Avė., Box 6, 

Bloomfield, Conn.

Grodną.
------------------ TODĖL------------------

DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN- 
ON; PIRKITE ŠERUS, DĖKITE DEPOZITUS!

TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR 
S PRISIRENGĘ?
“Money orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški-

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)

CROSS STR, BOSTON, MASS.

LIETUVIAI - PRADZIUGKITE
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

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

ilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir

ŠVIEČIA TAMSOJE•
Šis kryžius puikus ir stebė

tinos dailės darbas. Figūra 
Išganvtojaus yra nulieta iš ne
sudaužomos medžiagos, gražiai 
išdirbta, panaši į marmurą. 
Kryžius, prie kurio figūra pri
kalta yra padarytas iš dailiai 
išdirbto medžio, tamsiai juo
dos spalvos. Kryžius 15 colių 
augščio.

’ Stebėtinai ir slaptai padary
tos spalvos figūra, kuri sutrau
kia į savę saulės spindulius 
dienos laike, o nakties laike 
tuos pačius spindulius išduoda 
atgal aiškia šviesa. Iš pradžios 
mėlyna, bet vėliaus persimai
no palengva į skaisčią, kaip 

sniegas šviesą ir parodo stebėtinai aiškiai Kristų ant Kryžiaus. 
Juo tamsesnis kambarys tuo aiškiau bus matyti. Ir ta švie
sa neišsibaigia.

Mes tokių pat kryžių pasiuntėme kunigams, mokykloms ir 
vienuolynams ir visi nuoširdžiai juos giria ir pataria visiems 
ji įgyti-

Kaina jų: $1.50, $2.00, $3.00 ir $4.00. Mes patys visas per
siuntimo lėšas apmokame.

Jei gavęs kryžių nebūsite užganėdinti ir jis nebus toks 
kaip mes čionai aprašome, pinigai jums bus sugrąžinti.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje 
$1,000,000. “■ ’ 
šių.

ant
Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvė- 

Ji pasiryžus tuoj atstatyti:
1) PRAMONĘ, ,2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.

Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka 
laivus dėl Lietuvos valstijos.

Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstaty-
mui.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; 

steigia: 1) Keleivių Namą ir 2) Banką New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos 
Siuvėjų Bendrovę ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir užtvirti
na paliudija visokius notarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo 
aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie turės galę čia ir Euro
poje. ____

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo dau
giau bus kapitalo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. 
L. A. Bendrovės Šerai po $10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pi
nigus išmokama nemažiau 4 nuoš.

Investinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:

Lithnanian Development Corporation
320 FIFTH AVEKtJl, NEW YORK, N. Y.

ANT PARDAVIMO trijų šei
mynų namas su 14 kambarių ir ge
riausiais įtaisymais elektra ir ga
ru šildomas ir šaltas vanduo. Su 
maudynėmis. 9 vaisiniai medžiai 
ir garage dėl dviejų automobilių. 
Visai arti prie karo ir vienas tik 
fėras. Mokykla beveik ant vietos. 
Geriausia proga pirkti tiesiog nuo 
kontraktoriaus rankų, o visada 
uždirbsite pinigus. Namas randa
si 75 Holden St. Delei platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:

ANTANAS J. RUSECKAS, 
Knapp Avė, Worcester, Mass.

Paieškau gero ir darbštaus var
gonininko mylinčio su jaunimu 
darbuotis. Meldžiu greitu laiku 
atsišaukti, nes senasai vargoninin
kas J. Prakaitis išėjo į fotografo 
biznį. Dėl išlygų meldžiu kreip
tis per laišką.

Kun. M. Kolvekas,
423 S. Linn Av. Sioux City, Iowa.

Paieškau moteries arba mergi
nos kuri apsiimtų prižiūrėti namus 
ir vaikučius. Dvi mergaitės lan
ko mokyklą, vaikutis pats maža
sis 4 metų. Atsišaukite per laiš
ką arba ypatiškai ateikite į na
mus. Užmokestį duosiu gerą ir 
pragyvenimą.

Juozas Gedžius,
2 Billerica St., Boston, Mass.

LIBERTY BONDSUS 
PRIIMA

■už pilnus $50 dolerių r 
L. A. B-vės atstovas,

P. B a r t k e v i č i a, 
877 Cambridge St., 

E. Cambridge, Mass.

REIKALINGA VYRŲ DĖL 
VEŽIOJIMO VIDUJE.

Atsišaukite į Employment o- 
fisą
American Cann Co of Mass. 

prieš A Street, 
So. Boston, Mass.

REIKALINGA VYRŲ arba 
MOTERŲ pardavinėti naujus 
patentuotus vaistus nuo komų, 
einant nuo namų iki namų. 
Kainuoja 20c. Parsiduoda po 
35c.

Adresuok:
B. L e v i 11,

10 Grovenor Rd., ( 
Jamaica Plain, Mass.

KAM REIKIA GERO REGIS
TRUOTO BUČERIO?

Paieškau darbo už bučerį prie 
kooperacijos arba į privatišką 
krautuvę. Kooperacijose galiu bū
ti vedėjų ir esu patyręs tame dar
be. Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. Kam reikalingas, atsi
šaukite tuojaus.

Juozas Jankauskas,
62 Hudson St., Lowell, Mass.

Paieškau Antano Pajeehalo, se
niau gyvendavo Ansonia, Conn. 
Turiu reikalų.

Zoflja Piaseckienė,
48 New 0rbi8ton, Bellshill, 

Lanarkshire, Scotland.
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Vietines žinios.

L. RAUDONOJO KRYŽIAUS 
REIKALAIS.
Labai svarbu.

Ateinantį panedėlį, birželio 
23 vak. pobažnytinėj salėj bus 
L. Raudonojo Kryžiaus rėmė
jų susirinkimas. Visi nariai no
rintieji paremti Lietuvos Rau
donąjį Kryžių prašomi, ateiti. 
Yra ženkleliai gauti iš Centro 
ir užsimokėjusieji metinę mo
kestį gaus po ženklelį. Visi, 
kurie tik norite ar pasižadėjo
te aukuoti drabužių, avalinių 
ir tt. teikitės tuos daiktus su
nešti, nes reikės supakuoti ir 
tuoj pasiųsti Lietuvon. Lai
vas su tais drabužiais išplauks 
liepos 5 d. Todėl turime vi
si kuolabiausia sujusti, kad 
kuodidžiausįus pakus drabužių 
sudaryti tam laivui. Tai pir
mutiniai drabužiai Lietuvos 
pusnuogiems žmonėms nuo A- 
merikos lietuvių. Tie drabu
žiai bus pasiųsti Lietuvon kar
tu su maistu per Lietuvių Pre
kybos Bendrovę.

Valdyba.

Lietuvos Žemlapis 
ištiestas taikos 

konferencijoj.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

ga pasirįžo išdalinti Lietuvos 
žemlapius su naujais nustaty
tais .rubežiais savo nariarųs, 
skaitytojams ir rėmėjams visiš
kai dykai.
Už žemlapį nemokėk nei cento. 

Įsigyk jį dykai. _
Kiekvienas LDS. narys pri

kalbinęs naują narį gaus žem
lapį dykai.

Kiekvienas skaitytojas pri
kalbinęs naują skaitytoją ir-gi 
gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris užsirašys 
laikraštį “Darbininką” taip
gi gaus žemlapį dykai.

Kiekvienam, kuris pirks iš 
“Darbininko” Knygyno knygų 
arba iš religiškų daiktų bent 
už vieną dolerį, duosime žemla
pį dykai.

Gera proga įsgiyti Lietuvos 
žemlapį dykai.

Pasiskubink, nes gali greit 
išsibaigti.

Lietuvos žemlapis 11x13 dy
džio.

Sekančiame numeryje bus 
paveikslas gen. Žukausko, vy
riausio Lietuvos armijų vado. 
Po to sekantiems numeriams 
dar daug Lietuvos veikėjų pa
veikslų turime.

Pereitą seredą Faneuil salėj 
lietu vii) prakalbos labai gerai 
nusisekė. Žmonių buvo pilna 
salė. Vietos amerikoniškuose 
laikraščiuose plačiai buvo ap
rašytos. Kalbėjo Romanas, 
Bagočius ir keletas amerikonų. 
Tarpe prakalbų griežė Cam
bridge’io lietuvių benas. Iš
nešta rezoliucijos ištikimybės 
Amerikai.

VALDYBOS ADRESAI. 
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,
122 Bowen St, So. Boston. Mass. 

VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,
81 Mercer St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūnas,
104 Market St, Brighton, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas.
128 Heath St., Rosbury, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
244 D Street, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bovven St, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No- 
193 Hanover St., Boston, Mass.

NEUŽGINČIJAMI FAKTAI.
Ar tu ieškai faktų, kurie ne

gali būti užginčyti nei jokiu 
būdu, tai paskaityk šitą laiš
ką: “Glouster, Ohio R. F. D. 
Box 136 gegužio 28, 1919. Aš 
būsiu labai džiaugsminga jei
gu jūs pagarsinsite mano laiš
ką, nes aš noriu, kad žmoni
ja žinotų apie vaistą, kuris iš- 
tikrųjų yra užsitarnavęs pa
garbos. Aš kentėjau nuo 15 
meti) skilvio liga ir tiktai trįs 
metai atgalios nuo to išsigy- 
džiau ir tai pradėdama vartoti 
Triners American Elixir of 

Bitter Wine. Dabar aš esu 46 
metų senumo ir tai geriau jau
čiuosi, negu kad aš buvau jau
na, užtat kad aš galiu viską 
valgyti, o tas mane sustiprino. 
Aš žinau, kad aš niekuomet 
negaliu atsidekuoti jums už ši
tą vaistą. Su pagarba Mrs. 
Niek Papūra.” Ar tas laiš
kas nėra užtektinas priparody- 
mas? Ir beabejonės kad yra. 
Šitą vaistą Triners American 
Elixir of Bitter Wine galima 
gauti visose vaistinyčiose, yra 
tai geriausias vaistas ir nėra 
draudžiamas nei blaivybės į- 
statuose, kuriuos valdžia jau 
dabar gamina. Trinerio Li- 
nimentas, tai geriausias vais
tas dėl neuralgijos, reumatiz
mo ir išsisukimų. Triners 
Angelica Bitter Tonic ir tt. Jo- 
seph Triner Company, 1333-43 
S. Ashland Avė., Chicago, III.

15 METŲ SUKAKTUVIŲ

Prakalbos
-----Rengia-----  

Saldž. širdies V. Jėzaus Dr-ja 
----- Bus-----  

NEDĖLIOJĘ,

BIRŽELIO 22 DIENĄ 1919 

BAŽNYTINĖJE SALĖJE
Fifth Str., So. Boston, Mass. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kalbės žymiausi kalbėtojai 

svečiai ir vietiniai. Tarpe jų 
yra šie: gerb. kunigai P. Juš- 
kaitis Cambridgiaus lietuvių 
klebonas, K. Urbana vyčius vie
tos klebonas ir p. M. Venys.

Jie kalbės apie draugijos ir 
kitus įvairius reikalus. Atei
kite visi. Tą dieną į draugi
ją bus priimama už pusę įsto
jimo.

Tą pačią dieną bus iškilmin
gos šv. mišios viršminėtos dr- 
jos 9 vai. ryte šv. Petro lietu
vių bažnyčioje. Toje iškilmė
je pasižadėjo dalyvauti dar dvi 
didelės lietuvių draugijos: Lie
tuvos Dukterį) po globa Moti
nos Švč. ir šv. Kazimiero R. 
K. dr-ja.

Visi nariai tų draugijų kvie
čiami būtinai susirinkti 8:30 v. 
ryte į bažnytinę salę ir paskui 
visi incorpore eisime į bažny- 
v • cią.

Saldžiausios Širdies Jėzaus 
Dr-jos Pirmininkas

A. Kmitas. [

Ketverge atvyko Bostonan 
ir lankėsi “Darbininke” karei
vis Vaškas iš Ne vark o, N. J.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

LDS. 1-ma kuopa mėnesinį 
susirinkimą laikė 15 d. birželio 
Bažnytinėje Salėje. Į susirin
kimą atėjo didis skaitlius na
rių, nežiūrint kad ir oras bu
vo šiltas. Mat kožnam buvo 
indomu išgirsti raportą ir savo 
naujų sumanymų induoti Nau
josios Anglijos Apskričio su
važiavimui, kuris bus 22 bir
želio Nashua, N. H. Į tą su
važiavimą išrinkti šie delega
tai: Antanas Kneižis, Jonas 
Glineskis, Zig. Klapatauskas, 
p-lė Marcelė Žukauskaitė, p-lė 
Zuzana Žukauskaitė, p-lė Ma
rijona Brikaitė, poni Ona Jan
kauskienė, Andrius Zaleckas, 
Stanislovas Noreika, Antanas 
Bendoraitis. Toliaus sekė ra
portas teatro rengto 18 gegu
žio veikalo “Gyvenimo Verpe
te.” Matytis, kad kuopa la
bai užganėdinta iš to, nes ne
klausė nei raportų, tik ranki) 
plojimu pritarta, kad tą vei
kalą atnaujinti, kaip atvės o- 
ras. Valdyba ir teatrališka 
komisija apsiėmė tą padaryti.

LDS. 1 kuopa gyvai veikia 
visados. Išrinkta prie padi
dinimo Teatrališkos Komisijos 
p-lę Marcelę Žukauskaitę. To
liau nutarė paaukoti dėl lietu
vių vasarinės vaikų mokyklos 
$25.00 ir pasižadėjo remti ant 
toliaus.

Per susirinkimą prisirašė šie 
nariai: Juozas Motiejūnas, p-lė 
Zuzana Žukauskaitė ir Petras 
Akunevičius.

Zig. Klapatauskas.

PINIGAI ORLAIVIUOSE.
Ar jus norite skrajoti po orą? Pa

statyk orlaivį arba aeroplaną dėl savęs 
ir išmok skrajoti. Mano pienai nuro
dys jums kaip padaryti orlaivius už 
pigiausią kainą. Visi pienai ir nuro
dymai už 75c. Adresuok:

General Repair Shop, 
2500 fc. Somerset St., Philadelphia, Pa. 

(No. 2)
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TEISINGIAUSIA IR GE- | 
RI AUSI A LIETUVIŠKA

A P T I E K A.
Sutaisau receptus su di- || 

džiausią atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar 51 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- || 
ka Bostone ir Massachu- jį 
setts valstijoj. Gyduolių ga- į į 
lit gaut, kokios tik pašau- H 
lyj yra vartojamos. Galit jį 
reikalaut per laiškus, o aš p 
prisiųsiu per expresą. o

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas H 
226 Broadway, kamp. C St., j * 
SOUTH BOSTON, MASS. ’ 
ei. S. Boston 21014 ir 21013<į

I

PARDUODU geriausos iš- 
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius 
auksuotus ir aukso daiktus. 
Beto parduodu GRAMAFO- 
NUS, REKORDUS ir REIN- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiuo 
adresu:

Felix A. Zaleckas,

244 Broadway, So. Boston.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Namo Fondan.

Į Gerb. Klebonus.
Pasirodžius reikalui drįsta

me pasiūlyti gerb. klebonams 
gražių Sepia su paauksuotais 
apikraščiais Pirmosios šv. Ko
munijos Paveikslų 12xl6į co
lių. Kaina 12c. 100 už $10.00.

Beto galima gauti Dirmavo- 
nos, Krikšto ir Moterystės.

“Darbininkas,”

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ėmęs ir kalbėk”
NAUJASJUOKAUNAS 

D E KL E M A T O R I U S.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekle- 

macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
kekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 
Kaina vienos knygelės 30 centų.
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.

Rašyk tuojaus:
“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

U TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso tiruos Šydo Tleokiaa H«ae
1-SP.M.6-8P.M. PrtakMAH.lv..

419 Boylston St, Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priomiino T*lBn<io4:
Nuo8IHI popiet. Nuo 7 Iki 8 *akaxe 

B09W R0ADWAY Cor. ST SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

—~~ --------- BHM®®®

NEPAPRASTAS PIKNIKAS
Rengia LIETUVOS VYČIŲ 61-ma KUOPA 

PATERSON, N. J.
REGINE PARK SINCAC

Bus 28 DIENĄ BIRŽELIO, 1919 m.

Kviečiame visus širdingai atsilankyti, o užtikrinam, kad 
būsite užganėdinti. Bus puikus programas. Gros puikiau
sia muzikė Vyčių Benas po vadovyste prof. -- V. Dittamo vi
sokius šokius. Taip-gi dainuos Vyčių Choras vedamas p. B. 
Nekrašo ir apylinkės chorai.

Geriausia proga vietos ir apielinkės jaunimui susipažint 
ir linksmai laiką praleisti. Bus gražiausioje vietoje ant augš
to kalnelio tyras oras.

Parkas atsidarys 2 vai. po pietų tęsis iki vėlai vakaro. 
BILIETAI TIK 25 CENTAI.

Pa s a r g a: Važiuojant iš kitų kolonijų New Yorko 
reikia išlipt ant Market St. stoties ir eit po kairės iki City 
Hali. Iš kitur atvažiavus karais, taip-gi reik išlipt ant 
Market St. ir eit prie City Hali. Čia paimt Singac karą ir 
važiuot iki pravažiuosite aukštą tiltą viršui karo. Išlipus eit 
po kairę prieš kalną ir tuoj Parkas.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakas ir spuogas
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siąit 
popierinį dolerį arba stampomls.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct.

Draugijos Temykit!

4MMM

padarys veidą 
BALTA. Pra- 
nuo veido. Pa-

DR. M. V. CASPER 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
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Tel. Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berllno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nao 1 iki 2 

ir nao 7:30 iki 8:30 vaL va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centfe Street, 

Jamaica Plain, Mass.

*

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbvstė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiuskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

|PranešimasWorcesterW

KOMITETAS.

K VEIKIA
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia:
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmingai, nes 

pinigai už šėrus plaukia tūkstančiais dolerių kas diena.
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000, iš ko Bend

rovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai kurie 
dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, pa
kol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo.

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartys su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą.

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir vilnų 
išdirbvstės Lietuvoj. Toj linkmėj darbuojasi keli Bendrovės 
specialistai, ir užmanymas jau yra kūnijamas.

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių, ir pinigų 
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuo- 
sę.

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietuva per 
kurį lietuviai Amerikos ir Lietuvos galės atlikinėti įvairias 
tranzakcijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, žemės, taip
gi padarymui legališkų rasti) kaipo: pirkimo ir pardavimo, 
įgaliojimų afidavitų, konsulio paliūdijimų, etc.

7) Jungiama. kelios Bendrovės į vieną milžinišką Lietu
vos Amerikos Pramonės Bendrovę.

Šios Bendrovės šėrai parsiduoda po $10. Šerų galima pirk
ti kiek norima. Už serus geriausia mokėti pinigais, bet taip
gi yra priimama ir Liberty Bond’sai už pilną vertę; rubliai 
dabartiniu kursu ir nauji Lietuvos auksiniai.

Užsrašykime ką daugiausiai galima dabar ir siųskime če
kiais, money orderiais ir laiškais šiuo adresu:

Lithuanian American Trading Co.,
112 N. GREENE STR., BALTlMORE, MD.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.
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AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ;

Aš labai sirgau per 3 metas, nuslabnėjąs pilvelis buvo. Dispepsija,' 
nevirinimns pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nustojlmas viso kūno, ir buvau nustoję* vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau san pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bltterio Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivaix, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas išnyko po užmuši
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras, 
Blteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykią dė- 
kavojn Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL !
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Lietuvis Dantistas
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Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

WILLIAM W0LK0WSKI

Telephone Park 3890.

Gyvenimo vieta 63 SEYMOUR STREET.

REAL ESTATE & INSURANCE BROKER

Worcester Five Cents Savings Bank Bldg. Room 6 

314 MAIN STREET, WORCESTER, MASS.

Lietuviams
PIRMO 1 KLESOS

DANTISTAS

Tel So. Bo«ton27O
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvisskai 
Ofiso valandos: 

Ryt tis iki 9 vai. 
Po pietą 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nno savo ligos, ir jūs 

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

1210 S. Bread St., Pkiladdphia, Pa.
Lietuvią Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nu* 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
NedoKoom iki 4 uapiėta. •

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

PRIE DORCHESTER ST.

V t lando* Nedaliomis
nno 9 vai. ryta nno 10 vai. ry ta
Iki 8 vai. vakar*. Iki 4 vai. vak are.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

LIETUVIŠKAS NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS 

IR APDRAUDOS OFISAS

Vinco Vilkausko $
Parduodu stubas, farmas ir lotus Worcester’yj ir apie- 

linkėj. Apdraudžiu nuo ugnies namus, rakandus (furniture) 
automobilius ir kitokią nuosavybę. Taip-gi pomirtinę susižei- 
dime ir ligoje apsaugą. Norėdami pirkti stubą ar farmą ar
ba apdrausti gyvastį, sveikatą, namus, rakandus ar kitokius 
daiktus, meldžiu kreiptis sekančiu adresu:

F FFFF tie VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kronižkomis, nervų, kraujo, skūros arba ko s 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- : 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- | 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- I 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje f 
pasitark su manim.

' NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.

Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir « 
medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko * 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- I 
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- j 
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos ' 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY i
673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakaro 10 ryte iki 2 po pietų. I

Bell Phone Dickinaon 3965 M

JUS GALITE SULAIKYTI j 
PLAUKU SLINKIMĄ. į
Dermafuga tulaika pliekų alinki- į 

ma. prašalina pleiskanas, niežėjimą > 
odos galvos, angina plaukus priduoda i 
ma jėaaa reikalinga maistą.

Dermafuga padarys kad Justi plau- > 
kai bus tankua švelnus ir skaistus. ( 
i Oda Jusū galvoj* bus tyra, pleis

kanos Išnyks ant visados ir plaukai ) 
neslinka dauginus!

Reikalaujant pritinstate Jum paė- 
ta suvis dykai išbandymui sampala. <

Prisiuskite 10 c. įtampomis pcrsiun 1 
timo lėšų, gausi išbandymui dežfate į 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGU. SPECIALTIES CO.
BOX 37. PHILAOCLPHIA. PA. Į

PrtakMAH.lv



