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Vaškas vyksta Lietuvon
Pasportą jau gavo.

IŠPLAUKS SUBATOJ.
Pereitą subatą seržantas 

Vaškas iš Neivarko pranešė 
Lietuvių Prekybos Bendrovei, 
kad gavo pasportą. Seržantui 
pasportą rūpino minėtoji Ben
drovė, nes jos reikalais apsiė
mė vykti Lietuvon. Tai-gi 
seržantas išvažiuos Lietuvon 
liepos 12 d. su tuo laivu, su ku
riuo bus gabenama Lietuvon 
maistas ir drabužiai. Seržan
tas rūpinsis suorganizavimu iš- 
vežiojimo maisto ir drabužiu 
Lietuvoj.

kančią dovaną ir nupirkti. Lie
tuvos visuomenė sudės tam rei
kalui pinigus.

Kolčako pasiuntinys gen.
Dragomirov atvyko Paryžiun.

Per tarpininkystę alijantų 
misiją estonai susitaikė su vo
kiečiais. Vokietijos kariuome
nė aukščiausiu galimu laiku 
atšauks kariuomenę iš Rygos 
ir Latvijos.

Vėl perlėkė per Atlantiką.
J

Prie šios progos pakartoja
me, jog per seržantą Vašką 
Amerikos lietuviai būtinai pri
valo nusiųsti dovanas Lietuvos 
gynėjui gen. Silvestrui Žu
kauskui, vyriausiam Lietuvos 
armijų vadui.

Lietuvos Liuosybės Sargą 
valdybai pritinka surasti atsa-

Prez. Wilson sugrįždamas 
namo, važiuoja New Yorkan, 
kur bus liepos 8 d. Tame mies
te laikys prakalbą.

Babuška Breškovska, 
šioji Rusijos revoliucijonierė, 
apleido Ameriką ir išplaukė 
Europon.

gar-

JAU DAUG ATEIVIŲ IŠKE
LIAVO.

Kaip tik didžioji karė tapo 
pertraukta, tai grįžimas iš A- 
merikos ateivių pradėjo didėti 
ir kas mėnuo grįžtančių skai
čius vis buvo didesnis. Į ne- 
utrales šalis grįždavo ir karei 
einant, bet nedaug.

Štai, kaip grįžimas didėjo: 
Rūgs. (1918) .................. 4.113
Spalio .............................. 5.050
Lapkr.................................8.285
Gruodžio........................10.000
Sausio (1919) ...............13.278
Vasario.......................... 16.854
Kovo ..............................21.774
Balandžio...................... 23.773
Gegužio..........................26.812
Birželio......................   .30.000

Grįžta dabar tie, kurie nė
ra piliečiai ir turėjo savo šalių 
pasportus ir tie, kurie nebūda
mi piliečiais ir neturėdomi pas
portą, o kreipiasi į savo val
džias leisti jiems sugrįžti. Da 
bar aprokuojama, kad 5.000.- 
000 ateivių pagatavi grįžti f 
savo šalis, jei tik gautų leidi 
mus ir laivą. Darbo Departa
mentas bandė susekti kelintas 
nuošimtis kiekvienos tautos 
ketina grįžti. Tai susekė, kad 
rengiasi grįžti šitoks nuošim
tis:
Rumunų ............................... 64
Serbų.............. 36
Rusų........................... ... 35
Slovaką............................... 34
Anstro-Vengrą.................... 28
Kroatų ....»............... 21
Lenkų...................................15
Italų .. ......................... 11
Graikų..................................11
Graikų..................................H
Lietuvių...............................10

Vidutiniškai imant kiekvie
nas ateivis turi sutaupęs ’ po 
$2.000. Todėl jei 5.000.000 a- 
teivią grįž namo ir po tokią 
sumą išvež, tai pinigų išviso 
iš šios šalies išsivež $10.000.- 
000.000.

Kiti tvrinėjmai rodė, kad 
ketinančių grįžti namo esą 2.- 
000.000 ateivių. Dar kiti nu
rodo, kad grįš apie 1.300.000. 
Dabar aplikaciją pasportą Wa- 
shingtone yra virš 60.000.

Amerikos Darbo Federacija 
ir abelnai organizuoti darbi
ninkai rūpinasi, kad ateivys- 
tė būtą kuolabiausia varžoma. 
Nes kapitalistai iš ateivių tu
ri pigią dūrbininkų ir tokiu bū
du ateiviai pasunkina kovą už 
būvio pagerinimą. Iš antros 
pusės kapitalistai rūpinasi, 
kati ateivius kaip nors užganė
dinti, kad jie negrįžtų į savo 
šalis ir kad ateivystė nebūtų 
varžoma.. Jiems rūpi, kad 
darbininkų būtų kupinai, kad 
ją kariais nepritruktų.

DIDŽIULIS ORLAIVIS PER
LĖKĖ PER ATLAN

TIKĄ.
Nedėlioj, liepos 6 ,d., ties 

Mįneola, N. Y. nusileido Ang
lijos karinis orlaivis R-34 mil
žiniško didumo. Per Atlantiką 
lėkė 108 vai. ir 12 minutą. Pa
darė 3600 mylių.

Baigiant pavojingą kelionę 
orlaivis atsirado bėdoj, nes 
petroleumas visai jau baigėsi. 
Buvo paleidęs signalus, kad 
laivai atplaukti} pagelbon. Kai 
nusileido, tai atrado, kad pet- 
roleumo dar būtų užtekęz90 mi
nutėms. Orlaivininkai besą 
be galo nuvargę. Mat visą ke
lionę nemiegojo. O lėkė pus
penkto dienos. Be to kelionės 
galą buvo pasunkinus audra. 
“Išrodė lyg ore būtų buvę 5.- 
000 velnią,” pasakė leitenan
tas Guv Ilarris, vienas orlai- 
vininką.

Nedėlioj apie 9 vai. Mineolos 
gyventojai pamatė padangėse 
orlaivį it milžinišką žuvį. Skra
jojo 1.000 pėdų augštumoj. 
Buvo į padanges pasiųsta ži
nia, kad viskas prirengta pri
imti svečius iš užjūrio. Tuo
met iš orlaivio šoko vienas or- 
laivininkų su skiečių ir laimin
gai nusileido. Į lauką buvo 
pašaukta apie 500 kareiviu. 
Orlaivis pradėjo leistis žemvu 
ir būdamas 200 pėdą 'augštu
moj, nuleido virvę. Karei
viai grobė už tos virvės ir po 
biskį, palengva orlaivis tapo 
nutrauktas žemyn.

PLĖŠIMAI IR UJO

Šiaurinėj Italijoj liepos 4 d. 
prasidėjo riaušės. Florencijoj 
ir kituose miestuose prasidėjo 
plėšimai krautuvių. Pirmiau
sia užpulta valgomąją daiktą 
ir drapaną krautuvės. Tas 
kilo dėlto, kad kainos tą daik
tų buvo baisiai augštos ir dar
bininkai pusbadžiai tegalėjo 
gyventi. Todėl galop išėjo iš 
kantrybės ir pradėjo maištą. 
Užpuolė krautuves, išplėšė,, 
ir ėmėsi daiktą. Gatvės priver
stos visokią daiktą, nes to, ko 
negalėjo susinešti, išvertę į 

: gatves sudaužė ir sulaužė. 
I Streikai įvairiose pramonėse 
prasidėjo ir Florencijoj neišei- 

■na jokių laikraščiu.
Ryme ir kituose miestuose, 

kur dar neprasidėjo maištai, 
valdžia sujudo ir pradėjo tyri
nėti ir stengtis priversti vaiz
būnus nupiginti daiktus.

Prieš riaušininkus veikia 
kareiviai ir policija. Užmuši
mu ir sužeidimą pasitaiko kas
dien.

Dabar Italijos visuomenė su 
nekantrumu ir indomumu lau
kia seredos, kada naujasai 
premieras Nitti paskelbs savo 
programą ir bus kuomet aišku, 
ką valdžia ketina daryti kad 
palengvinti darbininką padėji
mą ir suraminti šalį.

SUSTREIKAVO.
Cleveland, O. — Pereitą ne- 

dėlią sustreikavo strytkarią 
darbininkai. Reikalauja pa
kelti algas ant 12c. valandoj.

Dirbtiniai dantįs ant galo 
pradeda gauti piipažinimą,nes 
Suvienytą Valstijų Sveikatin
gumo Biuras pataria juos var
toti jei tikrieji krūminiai dan
tis yra iškritinėję. Nes jei 
maistas nėra tinkamai sukram
tytas, tai žmogaus sveikata 
tur nukentėti.

Medikalis kariuomenėn ima
mąją vyru tyrinėjimas parodė, 
kad apie trečdalį vyrų turėjo 
kokią nors kūne eibę, dėl ku
rios jis negalėjo eiti militarių 
pareigą. Didelė dalis nesvei
kumą buvo tokią, kurių leng
va išsisaugoti, jei būtų apsi
žiūrėta jaunystėje, o daug ki
tų dar ir dabar būtų galima 
pagydyti jei būtą vartojamos 
tinkamos priemonės.

Nėra jokios paslapties kaip 
išsisaugoti nuo ligos, sako Su
vienytą Valstijų Sveikatiiigu- 
mo Biuras. Švarūs namai, šva
rios rankos, švarus maistas, 
švarus pienas, tyras vanduo, 
šviežias oras, sanitariškos išė
jimų vietos, kova su musėmis 
ir uodais mažai telėšuoja, bet 
daro stebuklus link apsaugoji- 

Į mo nuo ligos.

Brazilijos prez Pessoa aplei
do Suvienytas Valstijas.

TIKIETAS Į NEW YORK 
IŠ BOSTON >

t $4.40 
ANT COLONIAL LINE , 
Lithuanian Sales Corpn.

244 Broadway, So. Boston.

į ATVYKO TURČINAVIČIE- 
NĖ.

Liepos 6 d. laivu Baltic at
plaukė į New Yorką ponia Tur- 
činavičienė su savo dukterimi 
Vanda. Tai toji pati moteris, 
kuri lankėsi Lietuvoj labdarin
gais tikslais. Kartu su ja vy
ko į Lietuvą K. Pakštas.

Kartu su tuo laivu grįžo 
William Allen White, narys 
Amerikos taikos delegacijos 
Paryžiuje. Jisai sako perma- 
tąs Anglijoj darbininką viršų. 

, Sako, kad karaliaus sosto įpė
dinis lankąs biednesniosios 
klesos žmones ir rodąs karališ
kos šeimynos užuojautą darbi
ninkams. -

Gerai pritaikinti čeverykai, 
tinkamos formos, tiesiomis vi
daus šalymis geriausia priemo
nė apsisangoti nuo koją silp
numo, nuospaudą, “komą,” 
skaudamą narią, nutrinimą, 
kai]> praneša Suvienytą Vals
tiją Sveikatingumo Biuras. To
kie čeverykai tik nieko gero 
ncpriduos knomet kojos yra su- 
paraližuotes, arba sužeistos 
kaip nors kitaip. Bet dau
giausiai koją ligą paeina nuo 
negerai pritaikintą čevervką. I

Pienas, kurį geria kūdikiai, 
tur būti certifikuotas ar paste
rizuotas. Kiekvienas kūdikis 
turi gauti kas dieną po tris sti
klus pieno, sako Suvienytų 
Valstiją Sveikatingumo Biu
ras.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

I.
Juozas Virakas Atliol, Mass. 

gavo laišką, rašytą, bal. 10 š. 
m. Seredžiuje, Kauno gub. Ra
šo jo kūmas Jonas Mickunas, 
dusyk buvęs Amerike. Rašo, 
kad viskas be galo brangu ir 
visko trūksta. Rašo, kad kvie
čių pūras 100 rub., rugių pū
ras 75 rub., žirnių pūras 60 r.; 
miežių pūras 45 rub., avižų — 
25 rubl., bulvą — 15 rub. Ark
liai nuo 800 iki 2.000 rub. Kar
vės nuo 800 iki 1.000 rubl. 
Rašo, kad daug tremtinių da
bar pagrįžta iš Rusijos ir jo tė
vas pargrįžęs ir į penktą dieną 
miręs iš neišpasakyto nuovar
gio ir badėjimo. Klausiėja, 
kaip eina Amerike darbai. Pa- 
gatavas kuogreičiausia važiuo
ti Amerikon.

n.
Liudvikas Kertenis iš Nor- 

wich, Ct. gavo nuo saviškių lai
šką iš Žiežmarių. Be kito ko 
rašo:

“Mes visi gyvi ir sveiki. Tik 
labai vargu gyventi. Gyvu
lių netekom, duonos mažai te- 
turim. Vienu žodžiu mūsų gy
venime visko trūksta. Baisiai 
brangu. Rugių pūdas 130 rub. 
Apie rūbų ir gyvuliu brangu
mą negalima nei aprašyti. 
Kaip galėdami greičiau atrašy
kite ir sušelpkite, esame la
bai sugubinti suėmė gyvulius 
ir grūdus. Atsiprašau, kad 
daugiaū negaliu rašyti apie sa
vo gyvenimą, nes širdis alps
ta atsiminus jau tą, ką ra- 
sem. ’

WATERBURY, CONN.
Apie streiko užsibaigimą.

Nors aš negaliu nuspręsti, 
ar gerai padarėm ar ne, grįž
dami atgal darban, bet mano 
nuomonė tokia, kad jei kom
panijos pagerino sąlygas .ir 
mes matėme,, kad jau daugiau 
nebus galima nieko išreikalau
ti, tai grįžti darban. Kas die
na laike streiko matėsi vis di
desnis skaitlius skebų, grįžo į 
darbą. Tuomi ir mus, strei- 
kierius, verste privertė susi
taikinti ant išlygų, kokias da
vė kompanija. Bet štai pažiū
rėkime, kaip mes padarėm vi
sai netaktiškai, neprotingai iš- 
Sisklaidėm kaip avys vilko už
kluptos. Kuomet buvo pasku
tinis susirinkimas, kur buvo 
atsilankę kompaniją repre
zentantai paskelbti miniai ant 
kiek kompanijos pagerina dar
bininką sąlygas ir kuomet iš
dėstė visus punktus r klausė ar 
sutinkate, nes kompanija ne
mano daugiau kelti, tai tuo
met nekurie rėkė nesutinką ir 
neisią dirbti. Ypatiškuose-gi 
pasikalbėjimuose girdėjosi vi
sur sakant, kad panedėlyj ei
sią dirbti. Pats streikierią 
komitetas tą visą suprato, bet 
pasirodė, kad galės žmones 
subuntavoti prie streiką. Bet 
tas streikas toli gražu nebuvo 
tinkamai tvarkytas. Pabai
goje susirinkimo neprieita nei 
prie kokio rezultato. Nuo kom-

partijų reprezentantų atsaky
mas buvo sekantis. Sakė: 
“Negalma su jumis nieko gero 
įvykdyt. Pasirodo, kad vie
ni nori eit dirbti, o kiti nori 
da streikuot. Tai mes nieko 
daugiau nesakysim, paliekam 
jums apsispręsti.” Ir polici
jos vėiršininkas paliepė išsi
skirstyt. Tuomet pasibaigė 
viskas, o sulaukę panedėlio, 
visi leidosi darban. Darbda
viai pamatę sugrįžusius visus 
darbininkus, pasipūtė ir į ku- ’ 
rią vietas buvo paėmę skebus, 
naujus darbininkus, tai tą vie
tų streikierius pasiuntė namo 
da streikuot ir nežinia ar gaus 
kuomet tie žmonės sugrįžti 
prie savo darbo. Tai aišku, 
kad iš pirmos dienos darbda
viai tik juokus provija iš dar
bininką. O gal dėlto, kad 
Streikierią Komitetas nepada
rė nei kokio sutarties doku
mento su kompaniją reprezen
tantais. Po trumpam laikui 
ir vėl mes galėsim rengties prie 
streiko. Sunku yra nuveikti 
bendrą darbą neturint organi
zuotos spėkos^

Streikieris A. B. J.

Išgedę dantis dažnai yra 
priežastimi reuria žino ir na- 
rią skaudėjimą, kaip praneša 
Suvienytų Valstiją ‘ m’katin- 
gur.io Biuras, kuris pataria, 
kad dantų šaknįs turi būti iš
tirtos su X-spinduk;.’% kad su
žinoti ar nėra išgedusios.

SAUGOK BRANGIAUSI TURTĄ

Sveikatą

I

JJ

t

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

T

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
* — ' — ■

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

NUSIPIRK KNYGĄ “SVEIKATA”
Arba tiesus ir trumpas kelias į Sveikatą.

SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, 
turi 339 puslapius, su keliais šimtais įvairių paveikslėlių 
apie žmogaus kūno sudėjimų ir kitokių. Spauda aiški, drū
tais audimo apdarais.

Toji knyga SVEIKATA lėšuoja tik $2.00 su prisiuntimu.
Štai kas Sveikatoje dailiai ir visiems prieinama kalba ap

rašyta:
Kūnas, kam mums reikia apie jį žinoti.
1) Valgis ir kas iš jo pasidaro. 2) Valgymo būdai ir vi

rinimas. 3) Virškinimas. 4) Valgio rūgimas arba fermen
tacija. 5) Kas yra alkolis. 6) Kraujo cirkuliacija. 7) Alsa
vimas (kvėpavimas). 8) Kūno pielčiai ir judėjimas. 9) 
Inkstai bei oda ir jų priedermės. 10) Dirksniai. 11) Pa
jautimai. 12) Sveikata ir liga. 13) Parazitai. 14) Privati
nė ir vieša sveikata. 15) Kaip išplėtojus kūnas. 16) Bal

sas. 17) Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 18) Džiova. 19) 
Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

Vis tai mokslas ir tai kiekvienam mokančiam lietuviškai 
skaityti prieidamas už labai nebrangių kainų. Sveikata ne
matytas lietuvių kalboje brangus veikalas, nes pirmiau jis bu
vo spausdinamas tik svetimose kalbose.

LDS. nariams perkantiems tų knygų duosime dykai gražų 
spalvuotų paveikslų “KOVA TIES ŽALGIRIU” 1410 m. ver
tės 25c. ir taip-gi apmokėsime persiuntimo lėšas.

Pinigus siųsdami adresuokite:
“DARBININKĄ S,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Pašalpa Lietuvai.
PIRMAS LAIVAS SU MAISTU Į LIETUVĄ.

Nesakyk, kad negali sušelpti saviškių 
Lietuvoje.

Siuntiniai maisto, kuriuos daugelis lietu
vių užsakė savo giminėms Lietuvoje per Lietu
vių Prekybos Bendrovę bus išvežti Liepos 12 
ant garlaivio vardu “Berit” iš New Yorko. '

Bendrovė gavo leidimą nuo valdžios iš vi
so pasiųsti 90,000 svarų maisto į Lietuvą.

Taip-gi su tuo laivu išeis skrynia drapanų, 
kuri yra siunčiama So. Bostono Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus. Skrynia, kurioje yra su
dėta daugybą įvairių drapanų, yra siunčiama 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Ligoninei, Kau
ne. Leidimas nuo valdžios buvo gautas per 
tarpininkystę Lietuvių Prekybos Bendrovės.

Cambridge, Mass. Lietuvių Raudonasis 

Kryžius taip-gi yra atsiuntęs 4 skrynias drapa
nų, bet ant šio laivo nežinia ar bus galima 
siųsti, nes buvo susivėlinta paduoti prašymą 
ant leidimo.

Kitos kolonijos taip-gi pradėjo dąrbuoties 
ir kasdiena daro skrynias drapanų Lietuvos nuo 
karės nukentėjusiems, bet tokiems Bendrovė 
pataria nesiųsti skrynią į Bostoną, bet pirma 
pranešti Bendrovei ko ir kiek yra siunčiama. 
Tada Bendrovė gavusi leidimą praneša ant ko
kio laivo siuntinys turi būti pasiųstas ir kada. 

Tokiu būdu daug laiko ir pinigų yra sučėdy- 
ta.

Dabar visi netikintieji, abejojantieji Tamo- 
šiai turi intikėti, kad tas, ką Lietuvių Pre
kybos Bendrovė skelbė, yra teisybė. 'Keliai 
ir būdai Lietuvos sušelpimo yra žinomi. Kiek
vienas gali sušelpti per L. Prekybos B-vės tar
pininkystę brolius, seseris, tėvus Lietuvoje. 
Kas ta proga dabar nesinaudčja, tas savo šir
dyje sako: “Tedvėsi, tevaikščioja pliki mano 
tėvai ir giminės Lietuvoj.”



DARBININKAS
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Vietos klebonas čia suorgani
zavo moteris, kurios vaikščio
jo po stabas ir rinko Lietuvai

kės konferencijos nutarimus ir jos išrinktąją 
Tarybą. Lietuvos Taryba pirmąjį savo oficia-

Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtką užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

MŪSŲ PRIETELIUS — 
PADEREWSKIS.

S | 

O d>M

Delegatą taip- 
suvažiavę, arti 
Girdėjau sve- 
kad dar pirmą

LEWISTON, ME.

Birž. 28 d., šv. Baltramięjaus 
dr-jos svetainėje įvyko prakal-

P 5 o

Ema S So. Boston’o utarain- 
kaiz, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvią Rymo-Katali- 
fcą tv. Juozapo Dubininkų Są- 
Jnga.

x “DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St 
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nį > ??*•-^vary<±n±-park. Programas susidėk 81 ‘acl« 02 UetuT^ Atstatymo 
dainų, b'uvo muzikos ir pra- B.e“drov« >r pMdavmedmnas 

__ _ - _ * X7i-rQTniT>oTrvc nonzimvnc oomc

Sunku pasakyti kiek lietu- 
vių patemijo ir gerai apsvars
tė A. Vilimo pasikalbėjimą su 
Paderewskiu. (“Darbininkas” ( 
birželio 28 d.) Mūsų nuomo
ne, tas pasikalbėjimas turi ne
maža reikšmės Lietuvos politi- ■ 
koje ir išreiškia ko mes galime 
tikėtis iš mūsą priešą abazo.

Lai šneka kas kaip nori, bet 
dabartiniu laiku, lenkai, kaip 
anas pasikalbėjimas rodo, yra 
mūsų didžiausiais priešais. 
P-as Paderewskis lietuviams 
jau nuo senai žinomas ir žino
mas' ne kitokioje šviesoje kaip 
tik vienu didžiausiu šulu, ku
rie stengiasi visam pasauliui 
inkalbėti naudą Lietuvai iš 
prisijungimo prie Lenkijos. 
.Juk tai tas pats Paderewskis 
nesenai skelbė, kad lietuvių tė
ra tik apie tris šimtus tūkstan
čių ir daugiausiai ką jie turė
tų gauti tai autonomiją po ga
linga Lenkija.

Mums yra indomu girdėti, 
kad Paderewskio nuomonė tru
pučiuką persikeitė. Žinoma 
ne be priežasties. Jau mato
ma. jog ir jo žinoma, kad y- 
ra koki ten Lietuvos valdžia. 
Indomu tai, nes jau nemažas 
žingsnis pirmyn, tečiau dar 
indomiau, kad jis sakos, jog 
esąs laisvos Lietuvos šalininku. 
Tik žinoma jis pats matęs, jog 
Lietuva pati viena tebėra dar 
silpnutė ir negalės išsilaikyti, 
reikia būtinai jai jungtis į fe
deraciją su Lenkija. Kodėl į 
Federaciją ne į uniją, sunku 

, nuspėti, bet užtikro dėlto, kad 
žodis unija jau pergerai lietu
viams žinomas ir pavojinga a- 
pie jį užsiminti. Beto taip- 
pat gal ir dėlto, kad ji ineina 
į madą, nes ir rusai juk siūlo 
kitoms tautoms federaciją.

; Vienas dar indomus dalykas, 
kad rusai monarchistai varto
ja taip-pat tuos pačius argu
mentus kaip ir Paderewskis, 
būtent, kad Lietuva yra bied- 
na šalis, ir viena badu numirs. 
Jie užmiršta tą dalyką, kad ant 
Lietuvos žemių minta tūkstan
čiai kaip rusą taip ir lenką dy
kaduonių ir užtikro, jei paly
gintume išvežimus, kuriuos tie 
dykaduonei padaro su įveži
mais į Lietuvą, tai ir jie pa
tįs persitikristą kas daugiau 
nukentėtą. Mes pilnai tikime, 
kad Lietuvai įvairią globėją 
nusikračius, nereikės eiti į A- 
meriką ar kitas šalis duonos 
ieškotų. Bet juk tai mato tą 
ir tie, kurie taip prisiminę a- 
pie mūsą biednumą tvirtina, 
nes juk pasaulėje dar tokių 
žmonių nėra, kurie, vien tik iš 
mielaširdystės ko nors taip 
prisispyrę stengtūs išgauti.

Paderewskis, beto, drįsta 
per akis pasauliui ir mums me
luoti, jog Vilnią užėmę vien 
tik dėlto, kad žydai ir bolše
vikai mušę lenkus. Lietuvią 
spaudai mat nedrįsta sakyti, 
kad lietuviai tą patį darę, bet 
užtikro jis tą pasakys, kaip 
šnekės su žydą laikraščių ko
respondentu.

Amerikos lietuviai turėtą A. 
limo straipsnį atydžiai per- 
ūtyti, nes jis aiškiai paro- 
ko mes galime nuo lenkų 
perijalistą tikėtis.

kalbos. Pirmiausia choras su
dainavo keletą dainelią gana 
puikiai, jauno ir gabaus vargo- 
ninko Bronio Nekrašo dėka 
Jausmingą prakalbą pasakė 
viet. kleb. kun. Petraitis nu- 
piešdamas Lietuvos vargus ir 
ragino jaunimą stoti į eiles 
bėjo saržantas Vaškas iš Nedir
bėjo saržantas Vaškas š New- 
arko. Taip-gi gana plačiai nu
rodė reikalingumą stoti į Liuo- 
svbės Sargus, net nurodinėjo 
faktais, kaip yra daug čia gi
musią, bet turinčią tikrą lie
tuvišką kraują, pasirengę gy
vastį atiduoti už tėvynę Lietu
vą. Vaškas padarė rezoliu
ciją protesto prieš visokius 
negeistinus Lietuvai gaivalus. 
Vienbalsiai užgirta. Vyčią 
61 kp. benas, nors jaunutis, 
bet puikiai palinksmino Pater- 
soniečius'. Viskas puikiai at
likta. Tik gaila mūsą benistų 
muzikantą, kad jie tokie leng
vatikiai, klauso visas benas 
<okio pusantro raudonkaklio. 
Tą pat vakarą tiesiai nuo pik
niko nuėjo į karčemą raudoną
ją palinksminti.

Ant rytojaus birž. 29 vaka
re tas pats choras surengė kon
certą, buvo solistą, solisčių ir 
mažą mergaičią choras. La
biausiai publikai patiko septe
tas “Lucia,” kurį atliko Juo
zas Švagždvs, Magdalena Gri- 
baitė, Bronislovas Nekrašas, 
Jon. Sprainaitis, Marė Petrai- 
te ir N. N., pritariant su pi
jami Onai Gribaitei. Publikos 
ranką plojimu buvo iššaukti 
atkartoti. Tarpe dainą kal
bėjo vietinis kleb. apie Liet. 
Raud. Kryžių, ragindamas sto
ti į garbės narius, aukaujant 
po 25 dol. įstojant į amžinus 
narius aukauti po $50 dol. Tuo
jau trys aukavo po 25 dol. ir 
viena 50 dol. Ant galo cho
ras sudainavo Lietuvos himną. 
Su tuomi vakarėlis užsibaigė.

Mažiukas.

viršminėtos bendrovės Šerus. 
Kalbėjo gana rimtai, aiškinda
mas L. A. B. tikslą i jos jau nu
veiktus kelis svarbius darbus 
ir tt. Po prakalbą apie 10 y- 
patą užsirašė L. A. B. Šerus.

Nedėlioję, birž. 29 d. A. L. R. 
K Moterą Są-gos 6-ta kp tu
rėjo išvažiavimą ant farmą, 
pas pp. A. M. Čereškevičiiu. 
Diena buvo labai šilta tai-gi ir 
kitą svečią atvažiavo iš mies
to nemažai. Kiek pasivaik
ščioję visi susėdę ant žalios 
žolės pavalgė pietus. Kuopa 
buvo paaukavus 1 gal. šalta- 
košės. Po pietą tęsės linksmus 
žaislai ir dūmos. Buvo sudai
nuotas Lietuvos himnas ir ki
tos įvairios dainelės. Visi pa
žaidę tyrame ore linksmi su
grįžom namo. Visi pageidau
ja, kad panašūs išvažiavimai 
būtą rengiami kas nedėldienis.

Įkliuvo.
Sugrįžę namo, gana nema

lonią žinią išgirdome. Mat 
keli alkolio vergai važiavo į 
slapiąsias valstijas parsivežti 
degtinės. Tai tiems nabagė
liams nesisekė. Atvažiavo dė
dės ir išsivežė visą, kiek tik 
kratydami rado. Nekurie li
ko suareštuoti. Kiti išbėgo. 
Gaila, per juos kelis, tai vi
siems lietuviams reikia panie
ką pakelti.

Nedėlios vakare, 29 d. birž., 
laikė susirinkimą T. Fondo 99 
sk. Žmonių atsilankė nedaug. 
Bet buvo keli nutarimai ir iš
rinkta kolektoriai.

Taip-pat laikė susirinkimą ir 
L. R. Kryžiaus valdyba, pra
nešė, kad birž. 21 d. surink
tuosius drabužius jau pasiuntė 
centrui.

Toliau nutarta surengti pra
kalbas gerb. kun. Petraičiui, 
kuris važinės po kolionijas L. 
R, K. reikalais. Toliau nutar
ta eiti į draugiją susirinkimus 
ir kviesti dr-jas prisidėti su au
komis prie to darbo. Prisira
šė 1 narys prie L. R. K.

Bronė I—tė.

pašelpą. Drabužių išsiųsta į] 
Bostoną (L. Pr. Bendrovės var-! 
du) 3 skrynios. Pinigais su
rinkta arti šimto doL _Už to
kį pasidarbavimą tėvynės la
bui priklauso didelė pagarba. 
Maizviliečiai visuomet gatavi 
su pagelba tėvynei.

Petras G.
Red. prierašas. Dėl drabu

žių siuntimo iš pradžios reikė
jo susinešti su L. Prekybos 
B-ve. Tai B-ve būtų nurodžius, 
ką padaiyti ir būtų išimtas 
tiems siuntiniams laisnis. Po 
to tuos siuntinius būt reikėję 
pasiųsti į New Yorką, nes lai
vai iš ten išeina. Dabar skry
nias reikės iš Bostono siųsti į 
New Yorką. * Tas padaro ke
letą dolerių bereikalingų iš- 
kaščią.

SCRANTON, PA.
Dailės Mylėtoją choras bir

želio 29 d. turėjo savo pirmą iš
važiavimą puikioj vietoj toli už 
miesto prie ežero, medžią, prie- 
globstyj. Išvažiavime daly
vavo diktas jaunimo būrys. A- 
part dailės mylėtoją dr-jos na- 
rią atsilankė daug svečią. Lai
ke išvažiavimo be skaniai pa
gamintą valgią, neapseita be 
programo. Buvo žaidžiami lie
tuviški ' žaislai, dainuojama 
tautiškos dainelės, sakomos ei
lės ir-monologai. Moksleivis 
Kubilius pasakė prakalbą 
kviesdamas jaunimą skaitlin
gai spiestis prie minėto choro, 
kuris daug prisideda prie pa
kėlimo mūs tautos. Prie pro
gos kalbėtojas susirinkusiam 
jaunimui aiškino naudingumą 
mokytis visokių amatą.

Išvažiavime dalyvavo mūs 
gerbi chorvedis p. A. Sodeika 
Jisai savo prakalboj ragino 
jaunimą nenuilstančiai darbuo
tis dailės dirvoj. Toliaus ta
po nuimta išvažiavimo paveik
slai. Po to sudainavus Lietu
vos ir Amerikos chimnus, tas 
taip puikus išvažiavimas tapo 
užbaigtas.

Prieš apie pusantro šimto metą Suvienytos
\ aisti jos buvo Anglijos kolonija, panaši ai, x<uyu<^. A-aijua puuuįjį savu va ivm-
kaip kad dabar yra Kanada. Bet Anglijos vai- lį posėdį atlaikė sausio 9, 1918. Tas viskas dė- 
džia pradėjo daryti neteisybių šiai šaliai. v Tą josi, -kaip kiekvienas gali suprasti, tik vokie- 
neteisybių gyventojai nepanešė ir griebėsi gink
lo. Kariniai veikimai taip Amerikos ir Angli
jos kariuomenių prasidėjo balandžio 19, 1775.

Birželio 7, 1776 atstovas Richapd Henry
Lee inešė kongresan rezoliuciją, kurioj skel
biama, kad “šios Suvienytos Kolonijos yra ir 
privalo būti laisvos ir neprigulmingos Valsti
jos, kad jos yra atmetę visokią prigulmvbę 
nuo Anglijos sosto ir kad visokie politiški ry
šiai tarp ją ir didžiosios Britanijos yra ir pri
valo būti pertraukti.”

Tą rezoliuciją kongresas priėmė ir nusky
rė komisiją išdirbti neprigulmybės dekleraciją 
Toji dekleraeija kongreso buvo priimta liepos 

4, 1776 ir toji diena nuo to laiko patapo Ame
rikos tautine švente, Neprigulmybės Diena.

Bet po minėtos Neprigulmybės dekleraci- 
jos priėmimo ir paskelbimo dar ilgai tęsėsi ka
rė tarp Amerikos ir Anglijos. Tik lapkrityje, 
1782 metais tebuvo pasirašyta po laikinąja tai- 

o sekančiais metais galutina taika įvyko.

LIETUVOS ŽENGIMAS PRIE 
NEPRIGULMYBĖS.

Prie šios progos negalima neprisiminti apie 
Lietuvos žengimą prie neprigulmybės. Ar jūs 
žinote, kad Lietuva turi savo Neprigulmybės 
šventę, tik ji nėra liepos 4,, o vasario 16.

Lietuva, kaip jau visiems žinoma, yra pa
skelbusi neprigulmybę, turi savo valdžią. Kaip 
prie to Lietuva žengė t

Dar 1917 metais Vilniuje buvo Hetuvią kon- 
’erencija. Posėdžiai buvo rugsėjo 18-23 dd. To
ji konferencija išrinko Lietuvos Tarybą, kaipo 
vyriausiąją ir vieninteliai teisėtą lietuviu tau
tos atstovybę, pavesdama jai toliau rūpintis ir 
išrūpinti Lietuvos nepriklausomybę. Po to bu
vo lietuviu konferencijos Berne ir Stockholme. 
Abi tiedvi konferenciji pripažino užgyrė vilniš-

čią valdžiai leidžiant ir varžant Tarybos vei
kimus. Posėdį atidarė Vokietijos viršininkas 
baronas Falkenhausen. Posėdžiui pirminin
kavo adv. Smetona, raštininkavo P. Kbtnas ir 
V. Stašinskas. Bet Lietuvos Taryba jau b’-vo 
veikus ir prieš tai. Jau gruodžio 11, lt 17 m. 
Taryba paskelbė sutraukymą visą ryšių, ku
rie buvo Lietuvą kitąsyk jungę su Rusija bei 
bet kuria kita valstybe.

Galop vasario 16, 1918 metais Lietuvos 
Taryba štai ką paskelbė pasauliui:

“Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė* Lie
tuvių atstovybė, remdamos pripažintąja tautų' 
apsisprendimo teise ir Lietuvių Vilniaus Kon
ferencijos nutarimu rūgs. 18-23, 1917, skelbia 
atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visą val
stybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad 
Lietuvos Valstybės pamatus ir jos santikius su 
kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiek galima greičiaus sušauktas Steigiamasis 
Seimas, _ demokratiniu būdu visą gyventoją iš
rinktas.”

Tokia tai buvo Lietuvos neprigulmybės de- 
kleracija. Tai Lietuvos istoriškas dokumen
tas.

Suvienytos Valstijos po neprigulmybės 
paskelbimo dar ilgai kariavo, daug vargo pa
dėjo ir kraujo praliejo iki gavo pripažinimą. 
Panašiai, kaip matome dedasi ir su Lietuva. 
Pasiskelbė neprigulminga, o neprietelių turi 
iš visą pusią ir viduryje. Dga, sunki kova 
stovi prieš Lietuvos nuvargintus žmones.

Padarykime kuodidžiausias pastangas, kad 
prigelbėti kovojantiems už savo teises Lietuvos 
gyventojams, mūsą broliams.

LAMRENCE, MASS.
Birželio 29 d. vietinis priau

gamąją vyčią skyrius, po va
dovyste p-lės Onos Sidaravi- 
čiutės turėjo išvažiavimą para^ 
pijos parke su tam pritaikytu 
drilią programų. Išvažiavi
me vietos klebonas kun. F. Vir- 
mauskas skaitė visą vardus 
prisidėjusių prie tos seapšako- 
mai puikios vietos ar tai pini
gais ar darbu.

Tėvas Alfonsas savo kalboj 
ragino visus prisidėti prie to 
neapsakomai svarbaus darbo, 
taip-gi ragino visus stoti į ei
les L. Vyčių.

Po kalbų sekė programas. 
Drilią programe vadovavo vie
šos amerikoniškos mokyklos 
mokytoja, zMiss G. Mackoniny. 
Vyčiai savo užduotis atliko su 
pilnai reikalinga mimika ir 
gestikuliacija. Tas nemažą 
įspūdį sukėlė žmonėse. O ku
rią vaikeliai programe dalyva
vo, tai suprato svarbą prigu
lėjimo prie organizaciją apsi- 
rubežiavusią krikščioniškais i- 
dealais. Ta^ viskas įvyko su
manymu Onos Sidaravičiutės, 
nenuilstančios veikėjos krik
ščioniškoje dirvoje, užuojauta 
kun. ViTmauskio ir geros šir
dies žmonių.

Birž. 30 d. įvyko L. Vyčių su
sirinkimas reikale kad, galu
tinai sutvarkyti dalykus lie
čiančius L. V. N. A Apskričio 
išvažiavimą 4 d. liepos. Susi- 
rinkiman atsilankė nepapras
tas svetis — pirm, vyčią org. 
Aleksis. Susirinkusieji priėmė 
delną plojimu. Jis išreiškė 
gerus linkėjimus nuo Detroito 
vyčią kuopos ir Clevelando vy
čią, apskričio ir vadovavo re
peticijai vietinio choro.

J. Kalėda.

WASHINGTON DEP., CT.
Prakalbos.

Nors mūsą miestelyje mažai 
yra lietuvią, bet veikimu nė
ra pasilikę nuo kitą.

Birželio 22 d. buvo sureng
tos prakalbos. Kalbėjo p. 
Molis. Kalbėtojau puikiai ir 
faktiškai nurodė L. D. Są-gos 
naudingumą ir kvietė lietu
vius sutverti kuopą ir be abe
jonės, kad neužilgo išgirsime 
apie naują kuopą.

uJodilas.
/ '

DUQUESNE, PA.
J. D., gerai žinomas laisva

manis, gyvendamas pas p. A. 
Š. sutarė su gaspadine pabėgti. 
Vyrui išėjus į darbą A. Š. su
sirinkus savo dalykus, išva
žiavo su savo mylimu. Pa
rėjęs vyras iš darbo atrado stu- 
bą tuščią ir nežino, kur galėjo 
išvažiuoti. <

Katalikams nereikėtą laiky
ti savo namuose bolševiką, nes 
tankiausiai jie suardo gražų 
šeimynos gyvenimą

Užsimokėjo pabaudos.
Birželio ĮM. tūlas G. gerai į- 

sitraukęs grįžo iš vestuvių. Tai 
buvo apie trečia valanda iŠ ry
to. Policistas patikęs užklau
sė kur buvo, kad taip vėlai 
girtas grįžta. 2 Vaikinas nu
tvėrė policistą už gerklės, par
bloškė ant žemės ir pradėjo 
kumštim Ajį sveikyti. Tuo 
tarpu, subėgo pagelbon policis- 

• “'šalW

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kuopa antri metai 

jau kaip gyvuoja. Nors ir ne
skaitlinga, bet nariai visi darb
štūs ir sutikime viską veikia. 
Ir iš savo darbo vaisią gali jau 
ir pasidžiaugti. Ją dėka “Dar
bininkas” Nashuoj pusėtinai 
jau prasiplatinęs. Taip-gi ren- 
gia^į vairius vakarėlius, turi 
bendrą su vyčiais knygyną. Ne
užilgo žada ir vėl sulošti puikų 
teatrą. Bet užvis didžiausia 
sau už garbę turi 65 kuopa, kad 
įvyko N. A. A. suvažiavimas 
Nashuoje. Ištikro net stebė
tis-^ reikia, kad taip puikiai 
prisirengė. Svetainė buvo pui
kiai išpuošta ąžuolą ir klevą 
šakomis, labai puikiai atrodė. 
Dvi didelės vėliavos — Ameri
kos ir Lietuvos buvo pakabin
tos, ir svetainė taip-gi buvo iš
puošta mažomis tautiškomis 
vėlia vukėmis. 
gi buvo daug 
trisdešimts, 
čius kalbant, 
syk N. A. A. delegatą tiek su
važiavo. Pasibaigus suvažia
vimui, visi išėjo ant lauko ir 
nusitraukė paveikslus. O ant 
pat pabaigos buvo vakarienė, 
kurią surengė 65 kuopa pager
bimui delegatą. Laike vaka
rienės prie skanią valgią ir sal
džią gėrimėlių, buvo prakal- 
bėlią ir juokelių. Vakariene 
delegatai ir visi buvo užganė
dinti.

LINDEN, N. J.
Lietuvis Kontraktorius.
Reikalauju darbininką kar- 

penterią prie namą budavoji- 
mo. Aš turiu užėmęs daug na
mą pabudavoti ir reikalinga 
daug vyrą. Tai-gi čia kaip tik 
ir proga darbininkams norin
tiems dirbti prie namą budavo- 
jimo. Užmokestis gera, o dir
bam tik 8 vai. į dieną. Tai-gi 
tuojaus meldžiu atsiliepti j ma
ne patys šiuo antrašu laišku:

MR. FRANK GEČYS,
Bos 523, Linden, N. J.
Ypatiškai į-namus šiuo adre

su: 18-th St., Linden, N. J.

Darbai.
Darbai pas mus eina labai ge

rai. Dirbam 48 valandas sa
vaitėje. O užmokesnį gaunam 
didesnį, negu mėnesisA atgal 
kad Raudavom už 54 vai. Dar- 
bisinką kai kuriose dirbtuvė
se, tai dar ir trūksta. Uždar
biai nemenkiausi — nuo $16.00 
iki $30.00. Ypač merginoms 
darbą yra audinyčiose; mergi
nos uždirba nuo $13 iki $30 sa
vaitėje. Darbą lengva gauti. 
Dabar stato naują dirbtuvę-au- 
dinyčią, kur darbininką rei
kės 700 tik prie statymo, o 
kaip pastatys, tai dar daugiau 
reikės. Miestelis 
venti smagu.

(
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UETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. AšmenskienS, 
359 — 4-th St.

VICE-PIRM. — A. OyžiuvienS, 
377A Broadvay,

FIN. RAST. — O. Kašččiutč, 
259 Athens Street.

PROT. RAST. — M. MarkuniutS, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. KilmoniutS, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINRS DRAUGUOS 

VALDYBAI 
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus 2ioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

' 248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — Jul. Savickas, 

262 Fourth St, Room 7.
H PROT. RAST. — V. Gedminas, 

292 E St., So. Boston, Mass.
FIN. RAST. — Mar. Brikaitę 

210 Silver St., So. Boston, Mase 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St, S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickai,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieną mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietą.

“Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS

D E KL E M A T O R I U S.
Rinkinys naujausią juokauną monologą, dialogą ir dekla

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

Lietuvią kalboje dar tokią scenos įvairumą neturėjome.

Kaina vienos knygelės 30 centu. 
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.

Rašyk tuojaus:
“DARBININKĄ S,“

So. Boston,

244 W. Broadway,

244 W. Broadway,

if

“GY VASISROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centą. 
■ Užsisakydami pažymėkite kokią norite.

Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
So. Boston, Mass.



t - ALBANY, N. Y.
Susirinkimas. Į

Liepos 13 d. LDS. bus mėne
sinis susirinkimas Lietuvių 
svetainėj. Daug svarbių da
lykų turime apkalbėti. Visi 
nariai kviečiami apsilankyti ir 
atsivesti naujų narių.

Raštininkas.

L. D. S
r dėjome ir mes savo galingas 
(spėkas. .*;£ - ■

. Visus laiškus ir patarimus 
rašykite sekanču antrašu: t- - 

: LDS. Informacijos Biuras, 
7602 Aberdeen Avė. E., 

Cleveland, Oho.

LINDEN, N. J.
LDS. 73 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 13 d. liepos 6 v. 
vak. pas pirm. J. Liudvinaitį, 
prie Wood avė. Gerb. nariai 
nepamirškit atsilankyti, bus 
daug svarbių svarstymų kas- 
link apskričio suvažiavimo. 
Taipo-gi išgirsite raportą nuo 

delegatų iš praeito seimo New 
Yorke.

Šitas raportas yra visiems 
Teikalingas išgirsti. Kaip ga
lėdami pasistorokite atsivesti 
naujų narių. Meldžiu narių 
skaitlingiau rinktis ant susi
rinkimu, kad galėtume ką ge
resnio nutarti ir veikti.

LDS. 73 kuopos raštininkas 
F. T. Gutauskas.

tai

WATERBURY, CONN.
L. D. S. Reikalai

Kaip jau buvo rašyta, 
pas mus yra baisus streikas.
Buvo jau beveik pusė dirbtu
vių išėję į streiką, bet būtų 
pageidaujama, kad visos būt 
išėję. Tada be abejonės dar
bininkai būtų laimėję. To ne
užteks, mums reikia vienybės, 
kuomet visi darbininkai laiko
si vienybės, tai streikas yra 
išlošiamas.

Darbininkai reikalauja 8 va
landų darbo ir pakėlimo algos, 
kompainija nesutinka. Vietos 
laikraščiai tankiai rašo, kad 
didelis būris darbininkų grįž
ta darban, bet darbininkai nei 
nesvajoja apie grįžimą. Su
prantama, kad laikraščiai y- 
ra kompanijų pasamdyti.

Štai neseniai papuolė į jų 
rankas LDS. narys P. Duris- 
kas, kuris visai nekaltas. L. 
D. S. nariai savo mėnesiniame 
susirinkime nutarė paimti ad
vokatą. kuris sužinotų prie
žastį policijos nežmonško el
gimosi su darbininkais.

Nutarta, kad pagelbą iš 
streikierių reikalauti per kp. 
valdybą. Jei Streikierių Fon
das ištuštėtų, tai valdyba ga
li duoti pagelbą iš kuopos iždo. 
Tai-gi matome L. D. Sąjungos 
naudingumą; reikale ši sąjun
ga sušelpia kiekvieną narį. 
Tai-gi broliai ir seserys darbi
ninkai, ar neverta yra visiems 
prigulėti prie LDS.?

Darbininkas.

t

KUOPOS IŠSIRINKITE 
DELEGATUS!

LDS. New Yorko ir New 
Jerseys Apskričio vienuoliktas 
suvažiavimas bus sekmadienyj, 
27 liepos, 1919 m. pirmą valan
dą po pietų Progresą Club salė
je ant Mitchel Avė. pagal 
Town Hali. Delegatams bus 
proga pakvėpuoti tyru orou ir 
pasekmingai svarstyti bėgan
čius LDS. reikalus. Taip-gi kad 
delegatų širdis po sunkių dar
bų atgauti, Lindeno broliai 
lietuviai darbininkai 73-čios 
kuopos nariai rengia vakarie
nę tą pat vakarą penktą valan
dą. Įžanga tiktai 50 centų ne- 
šskiriant nei delegatų. Tad-gi 
visos kuopos būtinai imkiteda- 
Lyvumą, išrinkite darbščius de
legatus, apšarvokite juos dau
gybe įnešimų, pagaminkite raš
tiškai kuopos padėjimą: kiek 
turite dabartiniu laiku narių, 
katras kuomi atsižymėjo dėl 
mūs organizacijos labo, kiek 
turite kuopoje matematikų 
darbininkų, kiek profesijonalų.

Taip-gi sykiu kreipiuosi ir į 
jus gerbiami kuopų viršinin
kai kaipo gabūs nariai ir vadai 
išanksto sušaukite nors porą 
sykių kuopų susirinkimus, kad 
išgvildenti kuopasekmingiau- 
siai svarbius LDS. reikalus, 
tarpe kurių: namo ir organo 
klausimai visai pribrendę ir ki
tokie, kurių neminėsiu ap
svarstykite ir naujų-pagamin- 
kite, o aš žiūrėsiu katra kuo
pa sugabesnė, katra daugiaus 
pagamins sveikų naudingų įne
šimų vienuoliktam apskričio 
suvažiavimui apsvarstyti. Pa
sitikiu, kad šis suvažiavimas 
turės iš visų kuopų atstovus.

Rast. A. J. Dymta.

PROTOKOLAS
Naujosios Anglijos LDS. Aps

kričio 5-to suvažiavimo.
LDS. 5-tas apskričio suva

žiavimas įvyko birželio 22 d. 
1919 m- lietu v jų šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje 119 
Temple st., Nashua, N. H. Su
važiavimą atidarė 2 vai. po 
pietų V. J. Kudirka apskričio 
pirm. Maldą atkalbėjo vieti
nis klebonas kun. Č. Tylia. Jis 
taip-gi linkėjo LDS. geriausių 
pasekmių.

Vesti sesijas išrinkta J. Gli
neckas, pagelb. M. Abračins- 
kas, rašt. A. J. Navickas, rašt. 
pagelb. O. Jankienė. Manda
tų ir įnešimų sutvarkymui iš
rinkta komisija iš Z. Klapatau- 
skas ir p-lės M. Žukauskaitė. 
Maršalka K. Nadzeika.

Atsilankiusiems svečiams 
leista dalyvauti su patariamu 
balsu.

Savo delegatus prisiuntė se
kančios kuopos:

1 kp., So. Boston, Mass. — 
A. F. Kneižis, J. Glineckas, 
p-lė M. Žukauskaitė, p-lė Z. 
Žukauskaitė, O. Jankienė, A. 
Zaleckas, p-lė M. Brikaitė, ,St 
Noreika ir Z. Klapatauskūs.

2 kp. Montello, Mass. 
Abračinskas, J. Jaškelevičius.

3 kp. Norwood, Mass. — V. 
J. Kudirka, A J. Navickas, J. 
Kašėta.

7 kp. Worcester, Mass. — P. 
Monkevičia.

8 kp., Cambridge, Mass. — 
V. Jakavičius ir J. Ktūneliaus- 
kas.

22 kp. Brighton, Mass. — A

L. D. S. NARIAMS.
Šiandie, kada kiekvienas lie

tuvis laukia iš užjūrių links- 
mios žinios apie neprigulmingą 
Lietuvą, LDS. nariai turėtų 
labiausia laukti ir išgirdę ma
lonų balsą galėtij pasileisti per 
platų Okeaną ir sugrįžę pakel
ti ją iš ašarų ir pakelti iš griu
vėsių.

Tarpe LDS. narių daug yra 
amatninkų, geležies išdirbėjų, 
profesijonalų, inžinierių ir vi
sokios rūšies darbininkų. Šian
die mūsų tėvynė reikalauja to
kių žmonių, — deja ne vis su
pranta. Laikas būtų visiems 
darbininkams subrusti ir pa
žvelgti į ateitį. Dabar mums 
rėikia sužinoti kiek kokių a- 
matninkų turime, kad, kada 
tėvynė šauks prie atstatymo, 
galėtume atsakyti: “Girdime,j 
o Lietuva sakyk, ko geidi?” * __ __ _________ __

Kad viską gerai suformola- Baužinskas.
vus, lai kiekvienas darbiniu- & Nashua, N. H. — L. J. 
kas rašo, ant Žemiau nurodyto, Nadzeika, K. J. Nadzeika, p-lė

v®

M.

DARBININKAS
m-------- T'

antrašo, kokį amatą moka ir 
tt. Rašykite laiškus su pata
rimais, kur turėsime suvažia
vimą etc.

Broliai darbininkai, dirbki
me dėl savo mylimos šalies, 
mūsų verkiančios motinos o,

O. Z. Bugailaitė.
70 kp. Lawrence, Mass. — 

p-lė J. Kriviutė, J. Kalėda, p-lė 
L. Čebatoriutė.

75 kp. Manchester, N. H. — 
J. Žukauskas.

Pereito suvažiavimo proto------- r ' * V4V1VV OU VCMtlUV UUV piVlV 
jinai, kada laisvės saulutė. koias vienbalsiai priimtas. Pa
linksmai užtekės, priglaus mus 
prie savo širdies, tada ir mes 
galėsime džiaugktis, i

sveikinimo laiškus prisiuntė 56 
kp. Hudson, Mass. ir didžiai

neš pri- gerb kun p Juškaitis. Laiš-

kai priimta gausiu delnų ploji
mu. *

Raportus išdavė V. J. Ku
dirka, Apskričio pirm, ir A J. 
Navickas, apskričio rašt. Iš 
raportų paaiškėjo, kad prie 
Naujosios Anglijos Apskričio 
prisidėjo da trys LDS. kuopos. 
Raportai vienbalsiai priimta. 
Raportas iždininko; M. Abra
činskas paaiškino, kad jokių 
išlaidų neturėjo ir kasoj ran
dasi 42.50. Raportas vien
balsiai priimtas. Vice-pirm. 
V. Varžinskaitė ir kasos globė
jos O. Nevuliutė ir E. Roženiu- 
kė nepribuvo ir jokio raporto 
neprisiuntė. Naujosios Angli
jos Apskričio organizatorius 
raportą išdavė A F. Kneižis. 
Raportas priimtas^

Kuopų delegatų raportai pa
rodė, kad nekurios kuopos 
dvigubai pakilo nariais. Kur 
skaitlius narių yra skaitoma 
ne desėtkais, bet keliais šim
tais ir kiek galima buvo pil
dyta apskričio nutarimai.

Maršruto prakalbų raportą 
išdavė pirm. V. J. Kudirka ir 
rašt. A. J. Navickas. Paaiš
kino, kad * pasekmės maršru
to prakalbų blogos, nes marš
ruto projektas tik vieną kartą 
buvo garsintas organe “Darbi
ninke.” Kalbėtojai ne visi 
važiavo ir nekurios kolonios po 
apsvarstymui išnešė rezoliuci
jas papeikimui tiems, kurie 
apsiėmė, o neišpildė savo už
duoties. Raportas priimtas.

Naujosios Angljos-Apskričio 
išvažiavimo gegužinės raportą 
išdavė Z. Klapatauskas ir p-lė 
M. Žukauskaitė. Raportas 
vienbalsiai priimtas. Paaiš
kėjo, kad gegužinė yra ren
giama rugpjūčio 10 d. Lawren- 
ce, Mass. Padidinta skaičius 
išvažiavimo komisijos; apsiė
mė šios ypatos — O. Jankienė, 
A. F. Kneižis, J. Kalėda, L. 
Čebatoriutė,» M. Abračinskas, 
P. Monkevičius, Z. Žukauskai
tė, J. Žukauskas, J.'Kašėta, V. 
Jakas, J. Glineckas.. Visas 
darbas palikta ant stovinčios 
komisijos. Nuo išvažiavimo 
likęs pelnas bus skiriamas 
“Darbininko” skolų sutriuški
nimui. Taipo-gi nutarta, kad 
Apskričio valdyba susineštų su 
rengiamo išvažiavimo komisija 
ir reikalui prisiėjus, kad pa
mokėtų padarytas išlaidas.

Seka nutarimai bei įnešimai. 
1. Kad Apskričio Valdybai 

būtų apmokama kelionė į Ap
skričio suvažiavimus. įneši
mas 3-čios kp. Tapo nutarta, 
kad apskričio valdybai — pir
mininkui, raštininkui ir iždi
ninkui būtų pamokėta ir už šį 
suvažiavimą ir ant toliaus ke
lionės lėšos.

2) Kad LDS. Centras nors 
mažiausią atidą atkreiptų ant 
apskričio nutarimų ir stengtų
si nors dalį jų išpildyti.

3) Pageidaujama, kad bū
siantis LDS. Seimas galutinai 
sutvarkytų Streikierių Fondą.

4) Pageidaujama, kad ad
ministracijoj būtų geresnė 
tvarka. įnešimas 65 kp. po 
plataus pasikalbėjimo admnis- 
tratorius A. F. Kneižis pasiža
dėjo vesti tvarką administraci
joj geriausią kokią tik bus ga
lima.

5) Kad Apskritis stengtųsi 
pildyti savo nutarimus. įneši
mas 1-mos kp.

6) Kad išvažiavimas Naujo
sios Anglijos LDS. Apskričio 
būtų vykdomas.

7) Kad suvažiavusieji dele
gatai surastų būdą, kaip gali
ma būtų daugiau supažindint 
žmoniją su Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga. Po ilgo ir rimto 
apkalbėjimo delegatų nutarta, 
kad atspauzdinti Krikščionių 
Demokratų platformą ant tam 
tikrų lapelių ir skleisti tarp 
žmonijos. Kad tie- lapeliai 
būtų agitatyviškesni. Išneš
ta pageidavimas, kad kiekvie
nas JLDS. narys stengtųsi šį 
bei tą parašyti iš darbininkiš
ko klausimo ir siųstų apskri
čio valdybai. • >

8) Pageidaujama, kad or
gano “Darbininko” subati- 
nis numeris būtų padidintas iki 
8 puslapių. įnešimas 70 kp. 
Palikta LDS. Centro nuožiū
rai. 4

9) Kad {apskričio iždą vie-

T
ton 5c. būtų mokama 10c. Di
džiuma balsų palikta po seno
vei 5c.

10) Kad streikieriai būtų 
šelpiami be skirtumo pažiūrų 
tikėjimo aukomis, kurios in- 
plaukia į LDS. Streikierių 
Fondą. Balsuojant didžiuma 
balsų palikta po senovei.

11) Kad Streikierių fondas 
būtų padvigubintas, vieton $3, 
būtų mokama $6.00. Metinė 
mokestis, kad būtų vieton 25c. 
būtų 50c. įnešimas 22 kp. Pa
likta po senovei.

12) Kad organas “Darbinin
kas” taptų dienraščiu? Vie
ton mėnesinės mokesties 25c, 
kad būtų mokama *40c. Su
važiavusieji delegatai pagei
dauja, kad organas “Darbi
ninkas” taptų dienraščiu.

13. Skundas arba papeikimas 
Naujosios Anglijos LDS. Aps
kričio maršruto prakalbų kal
bėtojams, kurie buvo apsiėmę 
kalbėt o neatvyko su prakal
bomis. Skundas priimtas.

14) 56 kuepa Hudson, Mass. 
pageidauja, kad sekantis N. 
A Apskr. suvažiavimas būtų 
laikomas Hudsone, Mass.

15) Suvažiavusieji delegatai 
pageidauja, kad kiekviena L. 
D. S. Naujosios Anglijos Apsk. 
kuopa stengtųsi turėti savo a- 
gentą dėl platinimo katalikiš
kos spaudos.

16) Kad Naujosios Angį. Ap
skričio valdyba kreiptųsi prie 
tų klebonų, kur dar nesiran
da LDS. kuopų.

17) Kad “Dąrbininko” Re
dakcija netrumpintų apskričio 
protokolų.

18) P-lė M. Žukauskaitė ine- 
ša, kad būtų rengiama Naujo
sios Anglijoj Apskričio kon
certas. Didžiuma balsų tapo 
nutarta rengti koncertą So. 
Bostone. Koncerto surengi
mu apsiėmė A. F. Kneižis, J. 
Kriviutė, O. Jankienė, M. Žu
kauskaitė, V. J. Kudirka, M. 
Abračinskas, P. Monkevičius.

19) P-lė O. Bugailaitė varde 
65 kuopos Nashua, N. H. už- 
kviečia suvažiavusius svečius 
ant vakarienės. Užkvietimas 
priimtas gausiu delnų plojimu.

20) J. Glineckas ineša, kad 
būtų nutraukta delegatų pa
veikslai. Vienbalsiai sutikta 
paveikslai nutraukti.

21) A F. Kneižis sveikina 
nuo L. D. S. centro pirm. F. Vi- 
rako ir nuo redakcijos. Pasvei
kinimas priimtas gausiu delnų 
plojimu.

22) A. F. Kneižis duoda įne
šimą, kad Naujosios Anglijos 
LDS. apskričio kuopų raportai 
būtų išduodami apskričio su
važiavimuose ant popierio. 
įnešimas vienbalsiai priimtas.

23) Seka valdybos rinkimas. 
Senoji apskričio valdyba pirm. 
V. J. Kudirka, rašt. A. J. Na
vickas ir iždininkas M. Abra
činskas vienbalsiai išrinkta. 
Vice-pirm. išrinkta p-lė M. Žu
kauskaitė, kasos globėjai — 
p-lė M. Brikaitė ir p-lė J. Kri
viutė.

24) Užkvietimas 56 kuopos 
Hudson, Mass., kad sekantis 
Apskrčo suvažiavimas būtų 
Hudsone; antras užkvietimas 
iš Cambridge, Mass. Didžiu
ma balsų tapo nubalsuota se
kantis suvažiavimas laikyti 
Cambridge. Mass.

25) Kun. L. Tyliai už sutei
kimą veltui svetainės, o 65 kp. 
už taip malonų priėmimą, su
važiavusieji delegatai dėkuoja 
atsistojimu.
' 26) Suvažiavimą uždarė J. 
Glineckas, maldą atkalbėjo 
kun. L. Tylia 7 vaL vak.

Vedėjas — J. Glineckas.
Rašt — A J. Navickas.

Išėjo

f

.. .7.31

Pas N. A Apskričio * 
iždininką M. Abra- 
činską randasi, $35.19

L. D. Š. Naujosios Anglijos 
Apskričio valdybos adresai.

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

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

1 Grimes St., 
So. Boston, Mass.

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

Norwood, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames Street, 
Montello, Mass.

Kasos Globėjai —
M. Brikaitė,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
J. Kriviutė,

53 Brooks St., Lavrence, Mass.

i

Kasos Stovis.
LDS. N. A Apskričio kasoj 

buvo..............................$42.50
Rašt. A. J. Navickui už 

stampes  ......................... 1.31
Rašt A J. Navickui ke

lionės lėšos į 5-to Aps
kričio suvažiavimą ....

Pirm*V. J. Kudirkai ke
lionės lėšos į 5-to apskri
čio suvažiavimą............. 3.00

Viso išėjo ................ 731
Buvo kasoj .... . .$42.50

DAR KARTĄ TAKSŲ REIKALAIS. /

Iš prisiunčiamųjų Lietuvių Biurui laiškų pasirodo, jog yra 
daug lietuvių, nuo kurių darbdaviai išrinko ar dar ir dabar 
teberenka taksus iš jų uždarbio visai bereikalo. Didžiosios 
Lietuvos-lietuvis turi mokėti tik tada,' kada uždirba daugiau 
kai $1,000 arija $2,000 žiūrint ar jis pavienis ar vedęs. Ligi 
sieliai atsišaukusiems mes nurodydavome kur kreiptis, kad sa
vo tiesas išgauti, bet pasirodė, kad darbininkui tai neleng
va atlikti, tai-gi mes. parengėme eilę klausimų ant kurių ga
vę atsakymus, mes patįs išpildysime reikalingas formas ir pri- 
siųsiihe atgal pasirašyti ir pas notarą užtvirtinti. Už mūsų 
darbą jokio atlyginimo neimame, taigi nesiųskite pinigų, nes 
mes turime juos atgal grąžinti. Žinoma už prisiųstųjų faktų 
teisingumą atsako tas, kuris pasirašo ant formos. Tai-gi jie 
turi būti 'teisingi, ir mes už juos atsakomybės neimame. Siųs
dami atsakymus adresuokite: Foreign Language Governmental 
Information Service, Lithuanian Bureau, 6 West 48-th St., 
New York City.

1. Pilnas vardas ir pavardėtir kaip esi užsirašęs......... :............

2. Adresas, dabartinis ir tuo laiku kuomet mokėjai taksus ....

Niekuomet 
nepriimk pa- 
m ė g d ž i o- 
j i m ų arba 
substitutų:

3. Kada ir kur mokėjai taksus, (paduok dieną ir mėnesį)?

10. Ar esi vedęs

11. Kur moteris gyvena Amerikoj ar Lietuvoje?

9. Kiek užmokėjai taksų, ar turi kvitas ir kas ant jų pasi
rašęs? ......'.............................................................................................

6. Kolektoriaus vardas ir kur gyvena.............................................

7. Ar darbdavys atlaikė taksus už praėjusius metus?...............

8. Darbdavio, firmos, ar kompanijos, kurioje dirbi, vardas

ir adresas .......................................................................................... ....

4. Ar dabar užlaiko jums taksus iš uždarbio?.............................

5. Ar mokėjai taksus kolektoriui, jei mokėjai tai kuomet ir

kur?.........................................................................................................

nes Partola y- 
ra tik viena vi

same pasaulyje.

Kitas gali tau-patarti 
kitą dalyką ir pasakyti: 

“Šis yra lygiai geras.”
Netikėk jam. Reikalauk

Partolos.

Viena dėžutė kainuoja $1.00. 
Šešios dėžutės, tik $5.00. Jūs 
galite gauti pirmos klesos Par- 
toso aptiekoj. Adresuok 
siog į

APTEKA PARTOSA,
160 Secosd Avė., 

Dept. L. 3. New York City.
(82)

tie-

AUŠROS VARTŲ M. D. 
DRAUGYSTĖS VALDY

BOS ADRESAI. 
ATHOL, MASS.

PIRMININKAS — J. P. Andriliunas. 
20 Pine Str., Athol, Mass.

VICE-PIRM. — J. Stonis,
23 Charles PL, Athol, Mass. 

PROT. RAST. — A. Rolls,
23 Charles PL, Athol, Mass. 

FIN. RAST. — V. Matulis,
Windsor Honse, Athol, Mass. 

TRECIAS RAST. — St Vidugiris, 
20 Pine St, Athol, Mass.

KASIERIUS — P. Paščius,
35 Pine St, Atrol, Mass. 

KASOS GLOBĖJAI A. Indriliunas,
• 92 Fern St, Athol, Mass. ir

K. Markevičius,
204 Freedom St, Athol, Mass.

Aušros Vartij M. D. Draugija laiko 
susirinkimus kas pirmą utarninką mė
nesio 7:30 vai. vakare savo svetainėje,

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavlčltm.

122 Bowen St.. So. Boston. Mass. 
VICE-PIRM. — Vincas Zalinckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Motlejnnas.

104 Market St, Brighton. Mass. 
FIN. RAST — J n ozas Kavaliauskas.

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

MARŠALKA — Justinas Tuleikls,
180 Bowen St. So. Boston. Mass. 

D. L K. Keistufio Draugija Boston. 
Mass. laiko mėnesinius snslrinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
198 Hanover St., Boston, Mass.

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

Kiek vaiką ir jų amžius

12. Ar moteris ir vaikai dirba nors vienas, jei dirba tai ku
ris? ...........................................................................................................

13. Ar moteris laiko' burdingierius ir kiek ji iš to uždirba?

14. Ar be moters ir vaikų, turi dar ką. nors kitą maitinti, kuris 
negali pats užsidirbti? .................................................... ...............

15. Kuo užsiimi?........... .......... ....’..............................

16. Ar turi pirmus Amerikos pilietybės popierius?

17. Kada atvažiavai į Suvienytas Valstijas? ....

18. Ar pasirašei ant kortelės dirbtuvėje, kad nežinai ar va
žiuosi, ar jei ir važiuosi tai nežinai kuomet išvažiuosi iš 
Amerikos?.............................................................................................

19. Kiek iš viso uždirbai 1913 m.?......................................................
Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai tais metais? ....................

20. Kiek iš viso uždirbai 1914 m. ? ..............................
Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai tais metais?

21. Kiek išviso uždirbai 1915 m.?.........
Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai?

22. Kiek iš viso uždirbai 1916 m?.........
Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai?

423. Kiek iš viso uždirbai 1917 m.?.........
Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai?

24 Kiek iš viso uždirbai 1918 m.?.........
Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai?

Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbvstės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $4.50, $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks,* už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

/Užsakymus siųsdami adresuokite: y

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



Vietinės žinios

tuviai
Temykite!

WILLIAM WOLKOWSKI

Valdyba.

SKAITYK DARBUS
Lietuvos Amerikos Pramones B-vės

nuo 
Vie-

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

Reikalinga K NY G V E D Ė 
(Bookkeeper) Lietuvių Koope
racijos krautuvėje 24 Lincoln 
St., Brighton, Mass. Mergina 
turinti diplomą arba patyrimą 
prie to darbo ir kalbanti lietu
viškai gali kreiptis į nurodytą 
vietą. Sąlygos geros ir darbas 
užtikrintas.

CAMBRIDGE, MASS.
Liepos 6 d. buvo puikus iš

važiavimas A. L. P. Blaivinin
kų kuopos Mattapan, Mass. 
Privažiavo daug jaunimo, ku
ris linksmai žaidė ir dainavo. 
Dainavime pasižymėjo Cam
bridge bažnytinis choras ve
dant p. Rakiečiui.

Blaivininkai turėtų rengti 
daugiau tokių išvažiavimų.

REIKALINGA MERGINŲ 
nuo 17 iki 25 metų amžiaus dėl 
dirbtuvės darbo. Atsišaukite 
tuojaus. American Can Co. 
(Prieš A Street) So. Boston, 
Mass.TEISINGIAUSIA IR GE- i 

RIAUSIA LIETUVIŠKA I 
A P T I E K A.

Sutaisau receptus su di- ] 
džiausią atida, nežiūrint, j 
ar tie receptai Lietuvos ar j 
Amerikos daktarų. Tai j 
vienatinė lietuviška aptie- j 
ka Bostone ir Massachu- Į 
setts valstijoj. Gyduolių ga- j 
lit gaut, kokios tik pašau- j 
lyj yra vartojamos. Galit j 
reikalaut per laiškus, o aš i 
prisiųsiu per expresą. |

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas i 

226 Broadway, kamp. C St,! 
SOUTH BOSTON, MASS. 1 

Tel. S. Boston 21014 ir 21013!

Tel. So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvisskai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

Taip-gi aplankė “Darbinin
ką” smarkus veikėjas ir kata
likiškos spaudos platintojas, 
buvęs kareiviu p. M. Kerbelis 
iš Amsterdam, N. Y. Jis yra 
didis LDS. rėmėjas ir pasiža
dėjo neužilgo suorganizuoti 
LDS. kuopą. Suorganizavi
mui LDS. kuopos karštai prita
ria ir gerb. klebonas kun. Žida- 
navyčius.

Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš višų skyrių veikimo teks šėrinin
kams, o kadangi šerininkai daugumoje yra darbininkai, tai-gi darbininkai dau
giausiai pelnys. Nors biznis jau pradėtas gana plačiai ir pelnas daromas gana 
didelis, bet šėrų kaina nepakelta Kurie pasiskubins nusipirkti, gaus sena 
kaina po $10.00 Šerą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais, 
kurie mokėsis netrukus.

Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus Dr-ja laikė savo susirin
kimą 6 d. liepos pobažnvtinėj 
salėj. Laike skaitymo lašikų 
buvo skaitytas laiškas nuo R. 
K. Federaciojs centro, užkvie- 
čiant dr-ją prisidėti prie R. K. 
Federacijos. Laiškas buvo su
tiktas su pilnu entuziazmu, ne
buvo nei 'vieno priešingo. Pil
nai sutiko prisirašyti prie F. 
ir užsimokėjo savo metinę mo
kestį.

Taip-gi buvo skaitomas laiš
kas nuo L. V. Vaikų Mokyk
los principalo su išreiškimu pa
dėkos už padarytas kolektas 
dėl mokyklos ir išreiškimu pa
sitikėjimo, kad ši dr-ja rems 
mokyklos reikalus kaip tik iš
galės.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS.- 8 kp. bus pusmetinis 

susirinkimas liepos 8 d. š. m. 
bažnytinėje salėje. Visi na
riai ateikite, nes daug svarbių 
reikalų yra apsvarstymui. 
Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

LIETUVIAI - PRADZIUGKITE '
PINIGUS Ik LAIŠKUS LIETUVON 

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

Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
Grodną. ,

1) Šioji Bendrovė suorganizavo kapitalo į porą mėnesių tiek kiek kitos 
Bendrovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisėjus reikalui, iki 
$5,000,000.

2) Jau apėmė kontraktus už kelis šimtus tūkstančių dolerių ir darbas va
romas visu smarkumu jų išpildymui.

3) Padaryti planai ir atlikti žygiai konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. 
•Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija, susidedanti iš specialis- 
tų-žmonių.

4) Įsteigta Generalis Susinešimo Biuras su Lietuva, kuris tarpininkau
ja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, že
mės; taip-gi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afi- 
davitų konsulio paliūdijimų, etc.

, 5) Padaryta sutartis ir sulygta kainos persiuntimui maisto, prekių, maši
nų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

6) Įsteigta Generalė Agentūra Laivakorčių ir pinigų siuntimo, kuri su
teiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose 
miestuose. • z

EXTRA SUSIRINKIMAS.
SLRKA. 21 kp. bu sextra su

sirinkimas pėtnyčioj 11-tą d. 
liepos 7:30 vai. vakare Šv. Pet
ro Bažnytinėj Svetainėj. Turi 
pribūti visi nariai būtinai. 
Susirinkimo tikslai yra: pir
ma išrinkti raštininką, ir ant
ra, aptarti išvažiavimo reika
lus koplačiausia . O išvažia
vimas yra rengiamas tam kad 
prisidėti prie parapijinės vasa
rinės mokyklos. Tai-gi Bos
tono ir apielinkės lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti į šį išva
žiavimą ir taip-pat yra kviečia
mos draugijos tą dieną nereng
ti jokių pramogų.

Išvažiavimas bus 20 d. liepos 
nedėlioj Rockby Park. Mata- 
pan, Mass. Vieta labai sma
gi ir visiems žinoma.

21 kp. Valdyba.

FARMA.
310 akrų, 145 dirbamos žemės, 

10 akrų sodas, didelė ganykla, 
kita giria didelių medžių. Apie 
10.000 kortų malkų galima pri- 
pjaut daug lentų. Žemė lygi, be 
akmeni}, be smilčių ir be žvy- 
riaus; derlinga žemė su moliu. 
Dobilų ir motiejukų užauga ant 
akro nuo 3 iki 4 tonų. Melny- 
ča vandeniui pumpuoti, 12 kam
barių stuba, barnė, ir kiti budin- 
kai; visi gerai aptaisyti. 40 gal
vijų, 4 arkliai, 60 vištų, visokių 
ūkės Įrankių. Pieną parduoda į 
New York’ą. Šita farma randasi 
New York statė. Parsiduoda tik 
už $8000. Didesnio bargeno ne- 
gausit visoje Amerikoje. Saliūni- 
ninkai nusipirkit šitą farmą o už
dirbsite daugiau negu alų parda
vinėdami.

A. ŽVINGILAS,
26 Broadway, So. Boston, Mass.

Išvažiavo. Jonas Glineckas 
išvažiavo į Coketon’ą, W. Va. 
praeitą subatą su savo reika
lais ir ketino surasti “Darbi
ninkui” skaitytojų.

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

PRIĘ DORCHESTER ST.

Valandos NedSHomlt
ūoo 9 vai. ryta nuo 10 ra!, ry ti
iki 8 vai. vakar*. ik! 4vai. vakari

PARSIDUODA AUTOMOBI
LIUS Maxwell 7 sėdynių. Noriu 
greit parduoti. Išlygos prieina
mos. Atsišaukite:

Mr. F. Zaronskis,
172 Windsor st., Cambridge, Mass.

----------------- TODĖL------------------
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN- 

ON; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! ARj 

[ES PRISIRENGĘ?
“Monev orderius” arba pinigus siųskite Ynums su paaiški-l 

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)

2-34 CROSS STR., BOSTON, MASS.!

BeU Pbone Dickintoc 3905 M

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BroadSL,PHaWpkia,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas}

Na* 9 rito ila 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

Nidsfasris iki 4 po pUte.

DR. F. MATULAITIS
OftaoaSyao. 3jde vtookte. B*ee
M P. M. «-8 PJt. KM** arteles 

419 Boylston St, Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. 
DRAUGIJA 

SO. BOSTON, MASS.
iri. — Pov. Petrauskas,
130 5-th St., So. Boston, Mass. 
se-Pirm. — Ant. Kmitas,
584 5-th St., So. Boston, Mass. 
>t. Rašt. — V. J. Jakštas,
55 Story St., So. Boston, Mass. 
i. Rašt. — Jul. Savickas,
562 4-th St., So. Boston, Mass. 
Įninkąs — Juoz. Andriuliunas,

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
I I
i Dantis ištraukiami irpripil- 
. domi visai be skausmo,, su 
t geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
i Visą darbą gvarantuojame.

Wo re esteri o lie-




