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Amerikos maisto misijos gal- Pie PriMausyrų prie draugi-
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Milijoninis užsakymas.
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SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
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tarp atskirų gyventojų dalių 
arba luomų, o 126 str. kalba a-

Žinios iš Lietuvos.

“Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post offiee at 
Bosston, Mass., under the Aet of 
March 3,1879.”
Tek So. Boston 620
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Lietuvoje padarys 

Juk kiekvienas iš mūs žino, kad
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ku-

Didis krizis Anglijoj.

RENGIASI PRIE KON
GRESO.

IŠ AMERIKOS MAISTO 
MISIJOS.

Grudžiasi Lietuvon.

TYRINĖS MAISTO BRAN
GUMĄ.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

•• Aeeeptanee for mailing at •pa
eisi rate of postage provided fer 
in Section 1103, Aet of Oet. 1, 
1917, authorized on July 12,1918."

Kaip protas, taip ir patyri
mai neleidžia, mums tilritti^ 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington

vėžį.
tonas,
vėjas.
Krivų Krivaičiu, kadangi jau

REZIGNAVO.
Austrijos ministeriai atsisa- 

Rezigna- 
kad nesu-

LENKAI NEKLAUSO 
ALUANTŲ.

!

Kaina 3 centai.

------------- I
ATSTATĖ DARBININKUS, j

Franci joj mieste Brest uos-’ 
to darbininkams paskelbtas ■
lockaut. Darbininkai reika- kė nuo savo vietų, 
lavo algų pakėlimo, darbdaviai cijos priežastis ta, 
paskelbė negalį išpildyti, tai tinka su alijantų taikos reika- 
atstatė darbininkus.

Lenkai neklauso Darbininkų reikalais.

i

Lietuvių Informacijos Biu
ras, vedamas Carl Byoro, 
New Yorke skelbia svarbią ži
nią iš Paryžiaus gautą. Pra
nešama, kad Lietuvos premje
ras Sleževičius Taikos konfe-. 
rencijai Paryžiuje pasiuntė se
kančią telegramą:

“Lietuvos valdžia tik ką su
žinojo, kad lenkų seimas Var- 
šavoj, patariamas vienos par
lamentarinės grupos, paliepė 
lenkų armijos vadui nepaisyti 
demarkacijinės linijos tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, alijantų 
nustatytos ir paliepė lenkų ka
riuomenei liktis tose vietose, 
kurias buvo užėmę. Tą savo 
pasiryžimą remia faktais, ku
rie yra tikru išmislu. Pavyz
džiui primetama, būk lietuvių 
pusėj demarkacijinės linijos 
kariuomenė susidedanti iš lie
tuvių ir vokiečių. Tai melas, 
tą gali patvirtinti alijantų mi
sijos Kaune. Taip-gi rezoliu
cijos etnografiniai faktai netu
ri teisybės.”

Kaip kablegramos iš Pary
žiaus skelbė, tai vokiečiai iš 
Kauno jau išsikraustė, išsine
šė iš visos rytinės Lietuvos. 
Prieš apleisiant Lietuvą vo
kiečiai Kaune sudegino kazar- 
mes, nusivežė Vokietijon 20 
vagonų provizijos, reikmenų, 
galvijų. Tarp to buvo keturi 
vagonai su Amerikos miltais 
ir du su kondensuotu pienu.

Kablegramos paskutiniųjų 
savaičių iš Paryžiaus ir Lietu
vos rodo, kad Lenkija veda 
sistematišką kampaniją, kad 
pavergti ir prijungti Lietuvą, 
nežiūrint į aiškius Alijantų 
valdžių padavadijimus. Alijan
tų valdžios atsižvelgdamos į 
nuolatinius Lietuvos atsišauki
mus apginti nuo lenkų buvo 
nustatę demarkacijinę liniją. 
Bet lenkai to nepaisė, pereidi- 
nėjo liniją, užiminėjo mieste
lius ir liepos 27 d. buvo kilęs 
ant 40 mylių fronto mūšis tarp 
lietuvių ir lenkų.

Tolimesnis kraujo pralieji
mas neišvengtinas, jei ali- 
jantai negalės priversti Lenki
ją pildyti paliepimus.

Published and distri buted uneder permit (No. 543) authorized by the Act of October 6, 1917, on gile at the Post Offiee of Boston, Mass. 
By order of the President, A S. Burleson, Postmaster GeneraL”

LENKAI IR BOLŠEVIKAI 
SUSIUOSTŲ.

Martens, Rusijos bolševikų 
informacijos biuro vedėjas 
New Yorke, patvirtino prof. 
Valdemaro paskelbimą, kad 
Lenkija ir Rusijos bolševikų 
valdžia turi padarę sutartis. 
Martens sako:

“Negalėdamas patvirtinti, 
aš galiu pasakyti, kad gali
ma dalei sti esimą tarp Lenki
jos ir Sovietinės Rusijos drau
giškos politiškos ir ekonomiš- 
nės sutarties. Išsireiškimas,; 
vienok, kad tai yra “slapta 
sutartis’ yra tiesiog nesąmo
ningas.

“Pranešime sakoma, kad a- 
pie* tai buvę skelbta sovietų val
džios oficialiame organe ‘Iz- 
vestija. ’ . Jau šiuo laiku turėtų 
būt žinoma sovietų diplomati
joj santikiuose su svetimomis 
valstybėmis paslaptybių nėra.

“Jau vas. 3 š. m. telegramos 
iš Europos paskelbė, jog Pa- 
derewski bevieliu telegrafu pa
siuntė sovietų valdžiai žinią a- 
pie paskyrimą ambasadoriaus 
Maskvon.”

Toliau Martens sako, kad 
vėlesniuose laikuose draugiš
kumas tarp Lenkijos ir Rusi
jos sovietų valdžios galėjo pa- 
sidindinti atsižvelgiant į pavo
jų Lenkijai nuo Kolčako. Ga
lop sako, kad Rusijos rinkos 
Lenkijai yra būtinai reikalin
gos.

PRAŠO PAGELBOS.

Estonijos valdžia atsišaukė i 
Anglijos valdžią, kad suteik
tų paramos. Sako, kad jei 
negaus pašalinės paramos, tai 
neatsilaikys ir turės kliūti im- 
perialistiškiems bolševikams. 
Kartu su prašymu paramos at
siuntė savo paaiškinimą rezo- 
liusijos prieš alijantų kišimąsi 
Į Rusiją, kuri buvo priimta 
Tarptautinėj Darbo Konferen
cijoj Southporte, Anglijoj. Sa
ko, kad alijantų dėka estonai 
įsteigė demokratišką respubli
ką, kovoja už neprigulmybę ir 
pat-apsisprendimą. .Toliau iš
reiškiama viltis, kad Anglijos 
demokratija neatsisakys toliau 
remti Estoniją.

PRENUMERATOS KAINA: 
Tris kartus savaitėje ... .ĮSAS 
Bostone ir apielinkėje ... .AM 
Užrubežyje metams.......... AM

“DARBININKAS.” 
242 Broadvsy, So. Boston, Kaaa.

Liepos 31 d. Charlestovn 
Navy Yardo darbininkai turė
jo ant Boston Common protes
to mitingą. Darbinipkai dir
bo iki pietį]. Dvyliktai išmu
šus metė darbą ir maršavo į 
sodną. Protestavo dėlto, kad 
kongresas nutarė sumažinti 
skirtą sumą Yardams. Todėl 
darbai ten turėti] sumažėti ir 
nuo rugsėjo 1 d. turėtų būt pa
leista apie 1500 darbininkų.

Su’yg taikos sutarties kas
met turi būti tarptautinis dar- 
bin:rkų kongresas, šiemet tas 
kon ■r ’saturi Įvykti tVashin- 
'ricn.'' ■T'r'ii"' 1 d. Tame kong
rese bus rcvien darbininkų at
stovai. bet taip-gi valdžių ir 
darbdavių. Kiekvienos šalies 
valdžia siųs po du atstovu, o 
darbininkai ir darbdaviai po 
vieną . ,

ŠĮmetiniame kongrese bus 
svarstoma Įvedimas 8 vai. dar
bo dienos arba 48 vai. savaitė
je, nedarbo klausimas, mote
rų darbas, vaikų darbas.

Visuomenei reikalaujant Wa- 
shingtono valdžia pasiryžo ty- va kapitonas Scott’as 
rinėti maisto kainas. Prez. dienomis išvažiavo iš Lietuvo: 
Wilson pasakė, kad atsiduos 
giliam tyrinėjimui to klausi
mo.

Buvo laikyta AVashingtone 
įvairių veikėjų ir valdžios ats
tovi] konferencija, kur svars
tyta apie būdus nupiginti pra
gyvenimą. Kalbėtasi per tris 
valandas. Ateinančią savai
tę bus nauja konferencija ir 
bus perstatyti nauji susekti da
lykai.

Geležinkelių darbininkų ats
tovas Lee apreiškė, kad ikšiol 

; eita kreivais- keliais ir kad jau 
; reikia pasukti kiton pusėn. Jei 
ne. tai bus blogai, būsią sumi
šimų. Sakė, kad dabar A- čiai jis pilnai tiki, 
merika esanti arčiau karės, ne- ,_______
gu tada, kada kaizeris Ame-' 
r i kai metė pirštinę.

Kad numušti kainas, 
karės ir pašto sekretoriai 
taria parduoti produktus, 
rie liko nuo armijos. Tokių 
produktų yra likę už $124.000.- 
000. Per paštą juos būtų ga
lima gauti, o taip-gi miestų 
valdžios turėtų imtis pardavi
nėti.

DIDELI STREIKAI. Galų 8*le tr?s galingiausios
I Anglijos unijos ima slaptą bal
savimą ar skelbti generalį 
streiką, jei jų programas ne

darbininkų judėjimai. Da-'bus išpildytas. — 
bar jau rodos tas judėjimas 
greit pasieks augščiausio laip
snio ir gali ištikti nepaprastų 
permainų. Kaip dabar daly
kai stovi!

Jau trečia savaitė, kaip 500.- 
000 darbininkų streikuoja Lan- 
canshire. ' ... ‘ _____ _

Nuo liepos 20 d. 200.000 mai- lamcntas perleido bilių, kuriuo 
nierių streikuoja Yorkshire. Įpoliemonų unijai draudžiama

Liverpolio dokų darbininkai prisidėti prie kitų darbininkų 
streikuoja jau antra savaitė, unijų ir draudžiama streikuo- 
Duonkepiai nubalsavo strei- ti.
kuoti subatoj. ' . ■ Gal būt netrukus premjeras

Londono poliemon&i nubal- Lloyd George* turės pasitrauk- 
savo streikuoti. ti.

Tos unijos y- 
ra mainierių, geležinkelių ir 
transporto. Jie reikalauja, kad 
mainas, geležinkelius ir trans
portų valdžia paimtų į savo 
rankas ir kad nesikištų i Ru
sijos reikalus.

Londono policmonai nubal
savo streikuoti dėlto, kad par-

šiomis
_ --- ----- —-------------------------. ------------------- --- _ ___ __________________I

į Paryžių savo valdžios šau
kiamas. Į jo vietą atvažiuo
ja kitas Amerikos valdžios į- 
galiotinis. Kapitonas Scott 
Lietuvoje išbuvo keletą savai
čių. Jisai pareiškė, kad šitos 
kelios Lietuvoj jo buvimo sa
vaitės visą gyvenimą pasiliks 
atminty, kaipo laimingiausios 
jo gyvenime praleistos dienos. 
Besirūpindamas Lietuvos gy
ventojų maitinimo reikalais, 
bevažinėdamas ir betyrinėda
mas Lietuvos padėtį jisai įgi
jęs didžiausių simpatijų prie 
lietuvių tautos ir Lietuvos val
stybės, kurios laimingai atei-

jos., kuri turi tikslo nuversti 
esantįjį visuomenės gyvenimo 
surėdymą. Kaip girdėt,- p. 
Stepaitį ir Saltoną atvažiuo- 
sęs ginti advokatas p. B u 1 o- 
t a.

per 14 metų jis visados vaidin
davo krivaičių vaidilų roles. 
A. a. Baronas yra daug pasi
darbavęs ne tik Panevėžio see- • 
noje, bet ir šiaip buvo drau
gingas žmogus, nors jau žile 
plauko, o vis pilnas energijos. 
Ilsėkis ramybėje, senas drau
ge!

TAURAGĖ.
Kaip matyti iš laikraščių, 

vokiečiai ne viename Lietuvos 
kampely, grįždami nuo fron
to, daro visokių jeibių. Taip 
pat ir mūsų apskrities neaplen
kė tos nelaimės.

Birželio 22 dien. atvažiavo 
Batakiuosna vokiečių gauja — 
arti 100 vyrų, kurie įsibriovė 
pas ramius gyventojus ir įsi
gyveno nepaskirtam laikui. 
Dar pirmą dieną ėjo pas gy
ventojus, atiminėdami po prie
varta rakandus. Atėję mokyk
lon, išlaužė duris visai meke
no nesiklausę ir apsigyveno.

Ant užsėtų laukų ir pievų 
gano savo arklius. Gyvento
jai negali priešintis, nes jie at
sivežė drauge keletą kulkos
vydžių ir armotą.

Tegul vokiečiai nemano, kad 
ramūs Lietuvos gyventojai t 
greitai užmirš padarytas jų 
žaizdas.

PANEVĖŽYS.
Švietimo Ministerija šitaip 

išrišo gimnazijų mokytojų su 
“Saule” konfliktą: nuo liepos 
f d š. m. vyrų ir moterų gim- 
naziji tampa valstybini. Kas 
nori jose mokytojauti, turi pa
duoti Švietimo Ministerija 
prašymą. Tai nei “Saulė,” 
nei mokytojų Taryba nebegali 
dabar pasigirti viena antrą į- 
veikusi. Taip turėjo ir būti.

BIRŽŲ APYLINKĖ.
Atsibudo žmoneliai, išsiva

davę iš bolševikų jungo. Na, 
dabar, sako, pradėsime nau
ją gyvenimą! Duok Dieve, kad 
bolševikai daugiau negrįžtų.

Laukai čia beveik visai įsė- 
ti, nes žmonės stengėsi geriau 
žemei atiduoti, ir tuo būdu iš
gelbėti nuo bolševikų rekviri- 
ciją... ......................>

Prekių, fabrikos išdirbinių7 
čia visai nėra. Visoki šmukle- 
riai, atveždami iš kitų vietą 
prekių nuo pirkėji] lupa septy-_ 
nias odas. Užtai ačiū atsilan
kiusiam iš Kauno p. I. Čygui, 
Papilyje yra įsteigtas koope
ratyvas; jis greitu laiku pra
dės gyvuoti. P. P. K. Koop. 
pavesta įsteigti ir Biržuose.

Biržų apylinkėj pradėjo siau
sti dėmėtoji šiltinė, o kaiku- 

! riose vietose net ir cholera (!). 
|Tų ligi] šaltinis, tai atgabenti 
' iš Latvijos ir užimtų bolševikų 
vietų visoki skarmalai: skepe- 
taitės ir panešioti drabužiai; 
'juos maininkauja su vietiniais 
, ūkininkais ant grūdų.

■ LIUDVINAVAS.
(Mariampolės apskr.)

Birželio 19 d. š. m. vietinis 
jaunimas surengė spektaklį, 
kurio pelnas buvo paskirtas su
degusios 2-klosių mokyklai at
statyti. Vaidino: “Žemės ar 
moteries” ir “Nutruks.’

Po spektakliui buvo monolo
gų, eilių, šokių ir žaidimų.

I KAUNO JAUNIMĄ IR Į 
DAINŲ MĖGĖJUS.

Visos mūsų jaunos Valsty
bės įstaigos kupinos gražiojo 
jaunimo — mergelių ir vyri]. 
Dauguma jų susibūrė į įvairius 
sporto ir kitokios rūšies kuo- 
pas-kųopeles ir poilsio metu 
vienur eina kūno mankštytų, 
kitur sielos bei proto tobulintų, 
ir aš, matydamas jų energiją 
visame darbe,' negaliu nešūk- 
tėlėti -1— nepakviesti dar vie
non prakilnion kuopon —

Operos choran,

kurį organizuoja visiems žino
mas mūsų kompozitorius p. 
Juozas Tallat-Kelpša, Muzikos 
'Skyriaus Vedėjas prie Švieti
mo Ministerijos ir choro vedė
ju.

P. F. T.-Kelpša pirmojon ei
lėn rengia “Birutę” su simfo
nijos orkestru (parašęs naują 
veikalui orkestros įžangą). Y- 
ra parinkta visa eilė rimtų mu
zikos veikalų.

Tatai kviečiu visus, kam tik 
rūpi dailė ir menas, prisidėti 
prie to rimtais pamatais ren
giamojo choro ir tuo būdu pa
kelti mūsų muzikos kūrybą. 
Giliai tikiu, kad šis balsas bus 
tinkamai suprastas ir įvertin
tas ir niekas nepasigailės dvie
jų valandų choro repeticijoms 
pašvęsti. Pirmoji repeticija 
bus pirmadienį lygiai 8 vai. 
vakarą Liaudies namų salėje 
(Laisvės alėja) (įėjimas iš var
tų po dešinės pusės).

J. J—tis.

PANEVĖŽYS.
“Birželio 13 d. dėmėtomis 

šiltinėmis mirė Krivų-Krivai- 
tis.” — “Ar gali būti?” To
kios kalbos pasklido po Pane- 

Tai numirė Kazys Ba- 
geriausias lietuvis siu- 
Jis buvo pramintas

ŠEŠTAKAVAS. .
Čia VI. 25 artimajame Dol- 

nicos dvare suimta lenkas Dva
rininkas Klimeckis dėl šnipinė
jimo. Darant kratą, sako, 
rasta ginklų ir sprogstamosios 
medžiagos.

(Kauno “Lietuva”)

BŪKITE GERO PELNO DALININKAIS.
Lietuvių Prekybos Bendrovė gavo iš Lietuvos milžinišką 

užsakymą. Tuoj reikalaujama sekantys dalykai r
100.000 poru vyru batų, moterų ir vaikų čevervkų, 
giausia sodiečiams.
200.000 jardų audimo žieminiams drabužiams..
20(1.000 jardų bovelninio audimo moteriškiems apatiniams 
drabužiams.
5.000 tonų cukraus.

25 tonos kavos.

10 tonų rusiškos arbatos.

10.000 maišų superfosfato.

25.000 maišų tomašlako.

Bilekas gali aprobuoti ir pamatyti, jog tas užsakymas 
kainuos virš $1 >000.000. Tai tik pirmas užsakymas, 
rovės atstovai — Karosas ir Romanas 
daug milijoninių kontraktų.
Lietuvoje trūksta visokiausių reikmenų. Visa Europa dabar 
gabenasi visokių sau reikalingų daiktų iš Amerikos. Tą pat 
daro ir Lietuva. Lietuvių Prekybos B-vė ir užsiima išgabe
nimu prekių iš Amerikos. Todėl visi be ilgų aiškinimų gali su- 

' prasti, jog Lietuvių Prekybos Bendrovė turi priešakyje milži- 
1 nišką darbą, jos ateitis puiki, pelnas šėrininkams užtįkrin- 
I tas. Bet tas pelnas turi likti patiems lietuviams, o ne sve- 
! timtaučiams.

Didelių užsakymų išpildymui reikia stambių sumų. Tas 
sumas galime surinkti tik parduodant šėrus. Pinigų reikia 
greitai. Visi, todėl, skubėkite pirktis šėrų, kainuoja tik po 

l$5. Kas jau esate pirkę, tai raginkite ir drąsinkite prie pirki- 
j mo kitus.

GAVO PASPORTĄ.
Mūsų darbams besiplėtojant reikės daug darbininkų Lie

tuvoje. Bendrovė išrūpino pasportą buvusiam kareiviui, So. 
Bostoniečiui, Juozui Strakauskui. Jis pasportą jau turi ir 

Ikaip tik pasirodys Lietuvoje darbininko reikalas, tai jis tuoj 
Kr važiuos.

Visų L. P. Bendrovės agentų prašome sujusti smarkiau 
veikti. Akylius vaikinus kviečiame pastoti mūsų agentais, 

I pardavinėti mūsų šėrus.
Nepraleiskite auksinės progos investyti savo pinigus, ku

rie neš didelį pelną.
LITHUANIAN SALES CORPORATION,

i 244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

KAUNO KRONIKA.
—Kauno apygardos teisme 

iškelta Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos byla su J. Duodziu 
už 5 milioųus markių, kuriuos 
J. Duodi s gavęs yra pirkti 
Lietuvos valstybei visokių 
prekių. Malonu žinoti, ar p. 
Duodis turi kokį ųors savo tur
tų, jei jam duota tokia dide
lė pinigų suma. Byla, matyt, 
nušvies kai kuriuos' įdomius 
dalykus.

—• Į Kauno apygardos teis
mą įėjo byla Stepaičio ir Sal- 
tono, kaltinamų baudžiamojo 
kodekso 125 ir 126 str. Str.-125 
baud. kod. kalba apie priklau
symų prie draugijos, kuri tu 
ri tikslų: 1) kurstyti neklausy
ti arba nedaryti prieš įstaty
mus arba priverstinus įsaky
mus arba teisėtus «aldžios įsa
kymus, 2) kelti neapykantą

I!I
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

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



Kas girdėti lietuvių kolonijose.

111 -

pa-

Kna ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketverg&ia ir sukatomis. Lei- 
džia Am. Lietuvių Eymo-Katali- 
ką tv. Juozapo Darbininkų Są-

DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-veekly
per. Published everv Tuesday, 
Thursday, and Saturday by 8t. 
Jeaeph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES-
Teariy.................................... $3.00
Boston and suburbs................. 4.00
I months ................................... 1.50
Pareiga countries yearly ... .4.25

Lai visos kolonijos pasirūpi
na, kad būtų iš jos atstovas 
seimuose, būsiančiuose Wor- 
eester, Mass. rugpj. 18-22. Lai 
visų kolonijų veikėjai ir suma- 
ningesnieji asmenys dabar 
svarsto apie gerus įnešimus 
seimams.

kui kalbėjo kareivis J. Ančios. 
Jis papasakojo apie savo įspū
džius karės lauke ir “nors jūs 

■ mumis gerbiate,” sakė karei- 
vis> “vienok mes jaučiamės, 

PHILADELPHIA, PA. Pietų steigėjos buvo Stasė A-)kad darbas dar neatliktas, dar 

Nedėlioj, liepos 27 d. LDS. I 
13 kuopa turėjo išvažiavimą įl 
— • - ■ ' ( Atsilankė
[nemažas būrelis, taip kurių 
buvo atsilankęs kuopos dvasiš
kas vadovas, gerb. kun. S. Va- 
lančiunas ir gerb. kun. Cesna, 
nesenai atkeltas į mūsų para
piją iš Shenandoah, Pa.

Buvo lietuviškų žaislų, de- 
klemacijų ir prakalbėlių. 
geriausiai eilių pasakymą ga
vo dovaną $2.50 p-lė M. aBub- 
laitė. Šią dovaną paskyrė L 
D. S. narys p. J. . Zikaras.

J. Pranckūnas, kuopos pirm, 
puikiai prabilo į susirinkusius, 
išreikšdamas mums didelį 
svarbumą rištis LDS. kuopon 
ir kokiu būdu gauti daugiau
sia narių. Tuojaus po tam 
O. Unguraitė prirašė 4 naujus 

. narius.
Daugiaus tokių linksmų, 

tai ar ne aišku,‘['naudingų LDS. kuopos išva-

Lai visos organizacijos lenk- 
tyniuoja pasekmingume seimų 
ir gausume gerų nutarimų. Po 
seimų turės prasidėti lenkty
nės nutarimų pildyme.

Pirmoje vietoje visų organi
zacijų seimai turės pasistatyti 
pasidarbavimą dėl Lietuvos. 
Po seimų tas pasidarbavimas 
be atidėliojimo tuoj turi prasi
dėti. Šalta žiema netruks atei
ti ir Lietuvos pavargėliai ne
privalo būti žiemos užklupti 
alkani ir pusnuogiai. Iki lap
kričio 1 d. daugybės drabužių 
ir avalinių, surinktų Amerike 
turi būti pasiųsti. Laiko ne
daug. Pasiraitykime rankoves 
uoliausiam darbui.

Savo naminių darbų ir rei
kalų mes Amerikos lietuviai 
neprivalome apleisti bei už
miršti, bet dabar turime in- 
tempti visas pajėgas darbui 
dėl surinkimo drabužių ir a- 
valinių Lietuvos pavargėliams, 
kad apsaugoti juos nuo spei
gų ateinančią žiemą. Po to pa
sidarbavimo dėl Lietuvos kib- 
sime į savo naminius darbus.

Rinkite į seimus uoliausius 
veikėjus.

Tokią naują giesmę užtrau
kė liberalų laikraščiai. “Lie
tuva” num. 176, o “Tėvynė” 
num. 31 rašo apie bendrinimą 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
rėmimo darbo. Liberalai ra
šo, kad Lietuvių Raudonojo Burholme parką. 
Kryžiaus rėmėjai ir Lietuvai 
Gelbėti Dr-ja turį susitarti, su
silieti ir veikti išvien.

Tas parodo, kad pas libera
lus ne visi namie.

Juk “Tėvynė” vos savaitė 
prieš prabilimą apie vienybę 
(num. 30) su pasigerėjimu in- 
dėjo tūlo veikėjo iš Paryžiaus 
žinias apie tai, būk z“ Taikos 
delegacija labai džiaugiasi, 
kad Chicagos seimas nusise
kė,” kad toji delegacija “la
bai piktinosi ir piktinasi iš ka
talikų pilamų šmeižtų ant sei
mo ir jo rengėjų.” kad “Ame
rikos katalikai nori palaikyti 
Amerikoje Gabriadą,” kad 
“katalikų vadovų-kunigų elgi
masis parodo jų neištikimybę. 
Lietuvai,” nes “Gabrys dirba’ 
su lenkais, 
kad rėmimas Gabrio arba jo 
šalininkų yra ėjimas prieš Lie
tuvos valdžią ir tarnavimas 
lenkams?”

Ei, liberalai ar jau jūs to
kią trumpą atmintį teturite, 
kad nežinote, ką rašėte ir kam 
pritarėte prieš keletą dienų?

Jūs užgyrę ir pritarę viršuj 
išcituotam katalikų pasmerki
mui išdrįstate užsiminti apie 
bendrą veikimą? Dėtis tik
riems tėvynės mylėtojams su 
Gabriados palaikytojais, su 
neištikimais Lietuvai, su tar
nautojais lenkams ? Atsipei
kėkite, ponai liberalai. Kam 
jūs taip dažnai einate gerti 
vandens iš šulinio, kurin tiek 
prispiaudėte. x

Atkreipiame atydą Chicagos 
seimininkų. Tegu jie kuosmar- 
kiausia užprotestuoja prieš 
tuodu laikraščiu už patarimą 
eiti bendran darban su Gabria
dos. palaikytojais, su neištiki
maisiais Lietuvai, su pro-len- 
kais. Užprotestuokite ir su
skambinkite varpu. Jei nesu- 
zgriebsite, tai jūsų tėtušis Šliu
pas atrašys iš Paryžiaus, kad- 
ir jūs esate Gabriados palaiky
tojai, neištikimi Lietuvai ir 
pro-Tenkai.

žiavimų.

Jau nuo senai girdime apie 
delegatų atvykimą nuo Lietu
vos valdžios. Dabar vilkimės, 
kad tų svečių nebuvėlių susi
lauksime šituose seimuose. Jei 
svečių nebuvėlių nebus, tai gal 
vielomis ateis koks nors bal
sas iš Lietuvos.

t ‘ Sandara ’ ’ džiaugiasi, kad 
Albinas Rimka, buvęs So. Bos- 
tonietis, Lietuvoje patapo 
“staršij pomoščnik mladšago 
pisaria.”

ilgėjus Duvu oiase a- eik karįauti nž Lietuvon lai, idomaitė, O. Snapauskienė, Ma- griauti uz Lietuvos lais- 
w|ve- Paskui sudainavus cho- 

i rui keletą dainelių po vadovys
te p. B. Nekrašos, vakaras už
sibaigė.

Darbai pas mus gerai eina, 
ypač šilkų dirbtuvėse, 
moka austi šilkus 
žiuoti. Darbas 
Mokestis gera.

Už

Kuopos narė.

Vyčių organas “Vytis” pa
skelbė sumanymą įtaisyti Lie
tuvos armijos vyriausiam va
dui gen. Silvestrui Žukauskui 
auksinį kardą. Tai kaięir se
kimas Kolumbo Vyčius, kurie 
įtaisė auksinį kardą Francijos 

. maršalui Fochui, buvusiam 
vyriausiam alijantų armijų va
dui. Nėra abejonės, kad vy
čių seimas entuziastiškai pa
rems tą sumanymą ir greit iš
pildys.

Kai iš Kopenhageno nuo Sa
vicko atėjo žinia, skelbianti, 
jog lenkai perėję Lietuvos de- 
markacijinę liniją ir mūšiai 
prasidėjo, tai reikėjo tikėtis, 
kad tautininkai iš visų gerk
lių sušuks, kad reikią naują 
seimą šaukti ir antrą skamba- 
lą taisyties. Turbūt įsitikino, 
kad seimais ir skambalais ne
apginsi Lietuvos nuo neprie
telių.

“Tautos Rytas” piln. Blai
vininkų organas rašo, kad bū
siantysis seimas privalo išneš
ti rezoliuciją, patariančią Lie
tuvos valdžiai įvesti prohibi- 
eiją. Be abejonės blaivininkų 
seimas tokią rezoliuciją priims 
ir visi geros valios lietuivai jai 
pritars.

“Sandaros” redaktorius gi
riasi, kad esąs prisiklausęs, 
kaip žmonės, perkant laikraš
čius pavieniais ekzemplioriais, 
jnos pavadina. Reikia pripa
žinti, kad jis turi labai men
ką klausą. “Kad “Keleivį” 
žmonės vadina “Maikiu,” tai 
gal būt yra teisybės. Kiti pa
vadinimai, tai jo paties išmis- 
lai arba kartoja žodžius “Mai
klo.” Gi “Sandara” žmonių 
yra augštinama tokiais var
dais: “Sandarokas,” “Anda- 
rokas” ir “Šundara.”

HUDSON, MASS.

Prakalbos.

Liepos 22 d. LDS. 56 kp. 
surengė prakalbas su ilgu ir 
puikiu programų. Kalbėjo Al. 
M. Račkus iš Chicagos, socijo- 
logijos ir medicinos studentas. 
Kalbėtojas trumpai paaiškino 
ir nurodė kaip pasaulis pakilo 
civilizacijoje. Nurodė aiškiai 
kad krikščionystė pakėlė pa
saulį iš miego ir jei ne pirmie
ji krikščionys, šiandie pasau
lis dar nestovėtų ant tokio aug- 
što laipsnio. Baigdamas kal
bą gerai pasvilino ir cicilikus, 
sakydamas, kad cicilizmas ir 
kapitalizmas eina ranka į ran
ką ir abu yra darbininkų prie
šai. ' Vienok gerb. Al. Račkus 
prašė hudsoniečių kad jie cici- 
likų lizdo nedraskytų. Dėl 
trumpumo laikp p. AL M. Rač
kus negalėjo ilgai kalbėti.

Ant šio vakaro buvo atvažia
vę'svečiai iš So. Bostono, ku
rie savo dainomis palinksmino 
hudsoniečius. p. Antanavi
čius labai sužavėjo publiką sa
vo puikiai išlavintu balsu, p. 
P. Varaitis paskambino ant pi
ano; duetą sudainavo p. An
tanavičius ir p-lė Motiejūniutė. 
Daina labai puikiai išėjo. Po 
dainų ir prakalbų buvo statyta 
3 veikalėliai: “Pasikalbėjimas 
dviejų mergaičių,” “Pasikal
bėjimas Rupienės su žydu” ir 
“Dvi kūmutės.” Viskas išė
jo kuopuikiausia, artistai sa
vo užduotis atliko gerai.

Ant galo dar kalbėjo Al. 
Račkus apie Lietuvių Preky
bos Bendrovę ir L. R. Kryžiaus 
reikalus ragindamas lietuvius 
sutverti naują kp. Tapo su
tverta L. R. Kryžiaus skyyres. 
Buvo renkamos aukos netur
tingiems moksleiviams. Su
rinkta $3.93. Taip-gi buvo ren
kamos aukos mašinistų strei
kierių fondan, surinkta $4.00 
su centais.

Publikos buvo susirinkę apie 
150 ypatų.

žietienė, M. Grudžiuskiutė, M. 
Bariavičienė, Kazmačienė. Pa- 
gelbininkės buvo M. Bundulie- 

| nė, O. Baubinienė, Cirienė, 
Dovainienė, Dovydonienė, O. 
Baronienė, M. Jankauskienė, 

ĮO. Sideraitė, J. Kriviutė ir
L. Tukaitė. M. Kavaliauskai
tė davė savo laikrodėlį. T. Pad- 
baiskienė surinko , tame $50. 
Rožė Jurcekonitftė gavo lai
šką. Y Į

\ / Reporteris.

Vyčių šeimini/ išvažiavimas.

Vietinė vyčių kuopa turės 
savo išvažiavimą parapijos 
parke, 2 rugpj. 1919. Ketina 
atsilankyti, dr. Budreckis ir 
kun. A. Petraitis. Kuopa ma
no tiek išvažiavime pelnyti, 
kad galėtų pasiųsti į seimą de
legatą ir prisidėti prie genero
lo Žukausko auksinio kardo. 
Išvažiavime dainuos vietinis 
choras ir bus visokių išmislų- 
-išmislėlių.

Pranešimo Komisija.

Viešas ačiū.
Tariu širdingą ačiū Maldos 

Apaštalybės Draugijai ir kiek
vienam prisidėjusiam prie šios 
draugijos pereito išvažiavimo, 
už sudarymą gražaus pelno ir 
jo padovanojimą ant išmokėji
mo parapjios parko.

Kus. F. A. Virmauskis.

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)
Pavyzdingas išvažiavimas.

Nedėlioj po mišių, liepos 27 
d., šv. Jurgio parapijos cho
ras “Rūta” turėjo išvažiavi
mą į Pleasant Hill, kur randa
si graži vieta ir tyras oras.

Susėdę į didelį “troką” jau
nimas dainuodami lietuviškas 
ir amerikoniškas dainas nuva
žiavo į minėtą vietą. Nusive
žė visokių valgių, minkštų gė
rimų ir šaldytos košės (ice 
cream). x

Pribuvus į vietą ir susėdus 
ant žalios pievos valgė ir gėrė. 
Kalbėjosi, juokėsi ir džiaugė
si. Visi jauni gražūs ir links- 
mūs kaip paukšteliai pavasa
rio laike. Nepaprastai gra
žus reginys.

Vėliaus, žaista įvairūs žais
lai, daisuota, kalbėtasi ir 
traukti paveikslai. Žodžiu: 
laikas praleistas linksmai, do
rai ir gražiai.

Vakare, linksmas jaunimo 
būrys grįžo namo dainuoda
mas tautiškas dainas — links
mindamas visą kelią.

Išvažiavimas visiems patiko, 
matyt iš to, nes grįžtant visų 
pageidauta, kad parengus ant
rą panašų išvažiavimą į minė
tą vietą.

“Rūtos” Narys.

Rep.

Kurie 
gali atva- 

užtikrintas.

Svetis.

DETROIT, MICH.

Liepos 23 d. L. Vyčių 79 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Nutarta surengti milžinišką iš
važiavimą, kuris bus 10 d. 
rugpj. Royal Ok. Išvažiavime 
galės dalyvauti ir ne vyčiai. 
Dalyvaus choras ir kitos kata
likiškos dr-jos. Kitų koloni
jų’ vyčiai yra kviečiami daly-' 
vauti šiame išvažiavime. Ku
rie dalyvaus, malonėsit pra
nešti nevėliau kaip 6 rugpj., 
nes .reikia žinoti kiek automo
bilių paimti. Mokestis porai 
$3.00, vienam $2.00. Pinigus 
galima siųsti išanksto pas p. 
K. Abišalas, 204 Cardoni Avė. 
Visi malonėsit susirinkti Į pa
rapijos svetainę, iš ten 
žiuosime į pikniką;

GREENFIELD, MASS.
Jau pirmiau buvo rašyta, 

kad LDS. 79 kp. rengia vaka
rą, kur dalyvaus Atholio artis
tai ir lošėjai. Liepos'26 d. va
karas įvyko.. Pirmiausia kal
bėjo p. J. Bakšys apie darbi
ninkų reikalus ir nurodė LDS. 
naudingumą mūsų darbinin
kams. Paskui buvo statytas 
veikalas “Švarkas ir Milinė,” 
trijų veiksmų veikalas. Visi 
artistai atliko savo roles gerai, 
labiausia atsižymėjo K. Sodelis 
ir p-lė B. Morukiutė. Toliau 
buvo vaidinta komedija vieno 
akto “Knarkia Paliepus,” 
kaip ir pirma lošėjai 
savo roles atliko.

Po vaidinimų buvo 
nuota keletą dainelių, 
žavėjo publiką, 
kant, 
kė. Atholiečiai sustiprino mū
sų jaunimą įkvėpdami jiems 
tautišką dvasią. Tik apgai
lėtina, kad nekurie iš senųjų 
katalikų varė priešingas agita
cijas, sakydami, kad LDS. 
yra socijalistiška organizacija 
ir jos nereikia remti. Neži
nia iš kokių priežasčiij jie sa
ko, kad sicijalistiška?

Mūsų kuopa taria širdingai 
ačiū visiems kurie pasidarba
vo vakaro surengimui, ypač 
ačiū atholiečiams.

va-

Sv.

puikiai

sudai- 
kurios 

Žodžiu sa- 
vakaras puikiai nusise-

Koresp.

Pastaruoju laiku lenkai bu
vo nustoję šnekėti apie uniją 
su Lietuva. Matyt, taip el
gėsi dėlto, kad jie padarė uni
ją su Leninu. Lenkijos unijos 
esimą su Rusijos bolševikų 
▼aidžia patvirtina ir tas fak
tas, kad Lenkija nekariauja 
prieš bolševikus. r > J

Geležinkelių Brolijos paskel
bė, jog turi būt arba pakeltos 
algos arba maistas atpigintas.

Bachmie atvyko iš
Paryžiaus . Tauti
ninkų taryba turi sujnsti 
incorpore padaryti pas jį nau
ją girtą ekskursiją.

buvo
sugrį-

Neturėjo tautininkai 
tai įsitaisė skambalą.

Ir ragino tuojaus sutveri Vy
čių, LDS. kuopas ir tt.

Taip Račkus ir užbaigė saj'O 
įspūdingą prakalbą. Amster- 
damiečiai kalbėtojui sudėjo 
dovanų ant užbaigimo mokslo 
apie $66.00. Čia tuojaus ant
vietos susitvėrė Vyčių kp. ir 
tapo išrinkta valdyba iš šių y- 
patų: p. V. Rusilas, pirm., p. B. 
Dovmontaitė prot. rašt., p. Z. 
Kisieliūtė fin. rašt., p. M. Kaz- 
lauskis ižd.

Greitai bus sutverta LDS. 
kuopa. Lai gyvuoja Amster
damo prakilnus jaunimas. Lai 
gyvuoja, bujoja nauja Vyčių 
kuopa.

Dunojus.

WORCESTER, MASS.
Rugpjūčio 3 dieną “Tautos 

Fondo” skprius ruošia didelį 
“pikniką.” Skyriaus nariai 
tikisi, kad dalyvaus daugelis 
žmoniij, nes susirinkusius pa
linksmins garsus benas. Jau 
iš rengimo matyti, kad bus 
toks pasilinksminimas, kokio 
vietiniai lietuviai dar nebuvo 
niekuomet turėję. Todėl ren
gėjai užkviečia visus worces- 
teriečius atsilankyti ir kartu 
linksmai praleisti gražiąją sek
madienio popietę.

Jonas.

LAWRENCE, MASS.
Maldos Apaštalybė, Sal

džiausios Širdies V. Jėzaus su
sivienijimo vietinis skyrius 
turėjo labai pasekmingą išva
žiavimą. Pasekmės išvažia
vimo jau tą pačią dieną — (27 
liepos) buvo pramatomos, nes 
žmonių buvo daug ir visi už
ganėdinti. Bet atskaitas iš
davus, tai dar didesnės pasek-J 
mės pasirodė. - Gryno pelno' 
liko virš šimto dolerių. Tas 
visas pelnas suteiktas parapi
jai ant išmokėjimo parko mor- 
gičių.

Alfonso. Tuose pietuose da
lyvavo viąa LDS. N. A. Aps. Iš
važiavimo Komisija. Buvo' 
daug įvairumų. Todėl išvažia
vimas ir buvo taip pasekmin
gas iš visų pusių.

Išvažiavimo komisijoje buvo 
Jonas Bundulas, Ona Snapaus-. 

Antanavičius.

' LYNN, MASS.

Geriausia proga lynniečiams.
Rugpjūčio 3 d. š. m. pas mus 

žada atsibūti vaikų mokyklos 
koncertas su pamarginimais.

Taip-gi sužinota, kad bus 
keletą kalbelių, tikrai jau ži
nome, kad gerb. kun. P. Juš
kaitis kalbės. Tai mes turė
sime gerą progą išgirsti nau
jienų.

Laimai bus malonu pamatyti 
mūsų vaikelių gabumus, mes 
tikimės, kad jų vakaro lynie- 
čiai nesigailės paremti.

Jurgis.

bėdos,

PATERSON,N. J.

Puiki vakarienė.
Liepos 20 d. šv. Kazimiero 

parapija surengė vakarienę pa- Į 
i I gerbimui sugrįžusių kareivių. 

Žmonių prisirinko didis būrys. 
IProgramas buvo ilgas ir įspu- 

> dingas. Pirmiausia kalbėjo 
vietinis klebonas kun. J. Pet
raitis, antras gerb. A. Stak- 
nis. Abu kalbėtojai puikiai 

' nupiešė Lietuvos padėjimą ir 
■ sveikino kareivius, kurie ka
riavo už laisvę ir teises. Pas- 

; * ’ .'ū ; , {■

SO. MANCHESTER, CONN.
A. L. R. K. Moterų Są-gos 

susirinkimas bus 3 d. rugpj. 2 
vai. po pietų, 152 Eldrige St. 
Visos narės malonėsite atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių. 
Daug svarbių reikalų turime 
apkalbėti. Ypač kada seimas 
jau netoli.-

28 kp. Raštininkė.

AMSTERDAM, N. Y.

Račkaus prakalbos.

27 d. liepos Amsterdamo lie
tuviai katalikai, surengė po- 
bažnytinėj svetainėj p. Račkui 
prakalbas. Publikos prisirin
ko pilnutėlė svetainė. Štai 8 
vai. pasirodė Račkus ir vieti
nis klebonas gerb. kun. J. Ži- 
danavičius. Publikai pasvei
kinus trukšmingais delnų plo
jimais, tuojaus prasidėjo pra
kalbos.

Gerb. kun. J. Židanavičius 
perstatydamas kalbėtoją, ilgo
kai pats kalbėjo ragindamas 
tėvus leist vaikus į mokyklas, 
nurodydamas mokslo naudin
gumą, o tuos tėvus nepagyrė, 
kurie bando įvairiais būdais iš- 
sisukinėt, kad tik vaikus su
laikyt nuo mokslo.

Toliau kalbėjo p. Račkus. Jo 
kalba buvo įspūdinga, moks
liška, kokios Amsterdamie- 
čiai nėra girdėję. Kalbėtojas 
moksliškai priparodė, kad ver
gija gem& iš bedievybės ir kad 
socijalizmas žmonijai rengia1 
vergiją ir skurdą. Kalbėtojas 
aiškiai nurodinėjo, kad tik kri
kščioniškas mokslas sutraukė 
vergijos pančius ir rengia žmo
nijai gerbūvį ateityje.

Toliaus kalbėtojas pasakojo 
apie Trockio ir Kapsuko dar
belius Lietuvoj. Račkus už
baigęs prakalbą, užklausė pub
likos ar norėtų dar vienos pra
kalbos išgirst panedėlio vaka
re? Kur čia nenorės, diduma 
suriko “norime.”

Antru kartu publikos prisi
rinko apie 300. Pakol kalbėto
jas atėjo p. M. Kerbelis trum
pai pakalbėjo apie spaudą ir 
ragino daugiau skaityt krik
ščioniškai - tautiškus laikraš
čius.

Tuo tarpu pasirodė ant est
rados p. Račkus ir kun. J. Ži
danavičius, na ir prasidėjo 
antros p. Račkaus prakalbos. 
Tema buvo apie Dievo ir sielos 
esimą. Moksliškai priparodė 
socijalistų ir bedievių aklumą, 
kurie stengiasi žmonėms akis 
apdumt sakydami, kad jie Die
vo nei sielos nemato ir negali 
apčiuopt p. Račkus aiškiai 
visiems suprantamai papasa-

V . " _ f 0
socijalistų arba kaip kalbėto- 

i “bezdžionologų”

BINGHAMTON, N. Y. 

Streikai ir socijalistai.

Socijalistai-bolševikai pasti
po ir jų dvasią Mockus .paga
vo. Štai koks atsitikimas. 
Binghamtone sustreikavo 5 ci
garų dirbtuvės. Didžiuma dir
ba moterys. Norėjo gauti di
desnį mokesti, ant 100 cigarų 
10c. Sunku joms streikuoti, 
menka jų spėka, kadangi ne
gauna iš vyrų pagelbos. Vai
dila va kaip elgiasi su darbi
ninkėmis: kad ištari ant gat
vės žodį “scab,” tai policija 
griebia moteris kaip vilkai ir 
veža ant korto. Išbyluoti kaš
tuoja po $300.00.

Kas už darbininkų klesą už
stoja ir kas kovoja labiaus? O- 
gi krikščionys-katalikai, iš ku
rių yra suareštuotos 6 moterys 
ir visos katalikės: Bubienė, 
Laurinčikienė, Kulbienė, Kul- 
baitė, Kačiutė, Abuikiutė. Vi
sos yra suareštuotos už ištari
mą žodžio “scab.” Kur dar
bininkų apgynėjai, 
jalistai pasidėjo? 
čio skūroje užsiūti yra? Tas 
streikas Binghamtono lietu
viams katalikams parodo tei
sybę, kad tik katalikai kovo
ja darbininkų klesą. Soci
jalistai streikų laike Bingham
tone žlugo. Jie čia skelbė per 
aštuonis metus darbininkų kle- 
sos išliuosavimą, o kur šian
dien jūs socijalistai?. Juk so
cijalistų moterų daugiaus ciga
rų dirbtuvėje dirbd, kaip ka
talikių. Kur jos šiandien yra 
Tur būt socijalistų konstituci
ja rodo, kad socijalistės netu
ri tiesos kovoti su katalikėmis. 
Juk socijalistai darodo, kad jei 
ne socijalistas, tai neesi dar
bininkas. Taukur jūs šian
dien cicilikės pasidėjote? Mes 
šiandien jūsų nelabai nupeikia
me, gal jūs neturite laiko atei
ti kovoti dėl darbininkių. Jū
sų vyrai smuklėje kortomis lo
šia dienomis, naktyje turi ei
ti prie savo darbų ant Erie ge- 
ležkelio karų išplėšti ir kapita
listų turtais pasidalinti ir par
sigabenti tavoro į stubą iš _ _____________
“freight kan).” Tai kovoji- sielojesimą.

Imas socijalistų už darbininkus.' _ ....................-
Socijalistai taip yra išsigandę, | iš7itarė __________ o,
kad eina gatvėje pro šalį polic- moksla prilygino prie kreizo- 
moną, pakelia kepurę ir sako: logi- moksio. Kalbėtojas 
“Alo mvstar palicman, my no užbaigęs mokslišką prakalbą, 

kvietė publiką su klausimais.
L B b *

kur soci- 
Ar ne jau-

štraiker, me gud men. ” kvietė publiką su klausimais.
“Siti Ąmoda.” bolševikų niekas neatsi-Į 

rado su klausimu. Bet vienas 
šiaip iš publikos davė klausi-1 

<mą viešai, bet jokiu būdu ne
buvo galima suprast apie ką( 
>tąs. vyrukas norėjo klausimo | 
duot ir kalbėtojui 
lvCT ĮTfi 
klausė,

■ iHr-

BRIGHTON, MASS. f. Ii
L

Liepos 25 d. šv. Jurgio Dr- [• 
jos buvo pusmetinis susirinki-į 

Nutarė siųsti delegatą į 
L R. K “ ‘ *

Delegatą

mas. 
būsiantį 
seimą.■ ■ v ■ w

B. Ajauskas.

Federacijos 
išrinktas p.

gino... ^a^as-lprie

nusigirdo 
apie organizavimąsi 
Tai kalbėtojas ir ra- 

•> Amsterdamįečius spiestis 
kų organizacijų.prie kataliki

-v- ■ * 1 i
*

ELIZABETH, N. J.

Raudonojo Kryžiaus reikale.

Liepos 14 d. L. R. Kryžiaus 
skyrius laikė extra susirinki
mą. Pirmiausia išrinkta nau
ja valdyba — pirm. P. Savic
kas, vice-pirm. Stasys Starke
vičius, protokolų rašt. D. Aniu- 
lonis, finansų rašt. K. Surgan- 
tas, kasierius A. Rinkevičius, 
kasos globėjai St. Balandienė, 
B. Kaziulevičiutė. Presos ko
misija — M. Stapinskas, S. 
Maršalka J. Morkūnas. Paskui 
sekė Įvairus sumanpmai ir jų 
svarstymas. P. K. Sargautas 
prisiminė, kad padaryti ko- 
lektą nupirkimui knygų. Su
rinkta $2.44. Lėšos buvo ap
mokėtos ir pinigų dar liko. Da- 
bas pas kasierių jau randasi 
$30.59. Nutarta laikyti susi
rinkimus antrą panedėlį kiek
vieno mėnesio. Dar buvo svar
stoma apie rinkimą drabužių 
ir jų siuntimą Lietuvon, bet 
tas atidėta ant toliau. Nutar
ta surengti prakalbos, kad pla
čiai išaiškinus Raudonojo Kry
žiaus svarbą.

DUQUESNE, PA.
Mūsų lietuviai darbuojasi 

nemažai. Nesenai susitvėrė 
Apšvietos dailės teatrališkas 
skyrius ir neužilgo mano staty
ti teatrą. Nors sunku yra veik
ti kur laisvamaniai kliudo ant 
kiekvieno žingsnio, vienok 
mūši} lietuviai neatsižvelgda
mi į tas kliūtis dirba kiek iš
galėdami.

Laisvamaniai turėjo chorą, 
bet jaunimas pradėjo susipras
ti ir pasišalino nuo jų choro. 
Žinoma liko tięt kurie geidžia 
rojaus. Lai laukia, mes ka
talikai eikime savo keliu, pri
gulėkime prie katalikiško cho
ro, o pamatysimų, kad: lais
vamanių choras visai sugrius.

* Valdyba.

DUQUESNE, PA. /
SLRKA. 102 kp. susirinki

mo 3 d. rugpj. nebus. P-as P. 
Bražinskas, raštininkas išva
žiuoja ant dviejų savaičių va- 
kacijų. Susirinkimas bus 7 d. 
rugsėjį

Apšvietos choras turi prak
tikas ketvergo vaakrais, 8 va
landą. Prisidėkite visi prie 

[choro; vedėjas gerb. C. Sabo- 
Inis.
| Milžiniškas koncertas ir te- 

tsibus 20 d. rugpj. Sta- 
ikalą “Kas Bailys.” 
bus deklemacijų ir dai

ną.
P. Bražinskas, choro pirm.
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TELEGRAMOSL. D. S. Reikalai

Rašt. P. Stancelaitė

GERB. VARGONININKŲ 
DOMAI.

IŠ L. D. S. APSKRIČIO KO 
MISIJOS VEIKIMO.

NAUJOSIOS ANGLUOS L. 
D. S. APSKRIČIO IŠVAŽIA

VIMO KOMISIJOS SUSI
RINKIMAS.

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S. APSKRIČIO 
IŠVAŽIAVIMO 

RUGPJŪČIO-AUGUST 10 D. 1919.
PRIE WELCH’S POND LAWRENCE, MASS.

Raudonmedžio 
arba 

Paauk»uoto ąžuolo.

DARBININKAS
r , ... T. , ■ -1 r fc~-

f te, nes mes prieš seimą norim valdyba pasiliktų ir ant atei- 
turėti skaitlių pilnai užsimo
kėjusių narių. Neužsimokė
jusius būsim priversti suspen
duoti.

Dar svarbus dalykas, tai 
LDS. N. A. A. Išvažiavimas. 
Tie, kurie manot važiuoti į 
Lawrence 10 rugpjūčio, o dar 
nepadavėt vardų, tai galit a- 
teiti tą patį vakarą ir paduot 
vardus p. J. Svirskui. Mes 
norim žinot, kiek bus važiuo
jančių ir viską tinkamai su
tvarkyti.

Pelutis, 
J. Dymta.

L. D. S. 1 kp. savo susirinki
me kaip žinote, nutarė paro
dyti cūdus. Kadangi Monte- 
lliečiai vadovaujant p. R. Juš
kai visuomet ėmė viršų trau
kime virvės ir tt., tai LDS. 1 
kp. išrinko vadus ir nutarė pa
kviesti Montelliečius dalyvau
ti traukime virvės su darbinin
kais. Jie sako “Vyčiai, kai
po jaunimas yra silpnesni, bet 
čia stos darbininkai ir beveik 
tikri esame, kad Montello ne
atlaikys.” Pažiūrėsime ką pa
sakys Montello.

LDS. 1 kp. narės-darbinin- 
kės neužsileisdamos vyrams, 
nutarė persiimti traukime vir
vės su Woreesterietėmis. Mat 
Worcesterietės visuomet rodė

HUDSON, MASS.
įnešimai seimui.

Jei tamsta esi atidus apie fo
nografą turintį geriausį musika- 
llšką balsą, kuris atnaujina ori
ginališką Dainininką, Muzikantą 
ir Artistą balsą, —

Pirk .

Amerikos L. R.-K. Vargoni
ninkų Sąjungos Seimas bus 
rugpjūčio 26 ir 27 d. Detroit, 
Mich.'

Gerb vargonininkai šįmeti- 
niame savo organizacijos sei
me nuoširdžiai yra kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Apart 
Sąjungos narių, viršminėtame 
seime lai ima dalvvumą ir tie 
vargonininkai, kurie dar iki 
šiam laikui, kokių tai prie
žasčių delei prie organizacijos 
neprigulėjo.

Šis vargonininkų seimas bus 
įdomiausiais iš visų koki jau 
buvo šios organizacijos istori
joje, nes apart posėdžių bus 
skaitomi referatai apie bažny
tinę ir pasaulinę muziką. Taip- 
pat bus išpildyta du koncertu. 
Ir taip: antradienyje — 26 d. 
rugp. koncertas pasaulinis, o 
trečiadienyje—27 d. rugp. — 
bažnytinis. Seimo bei kon
certų svarbesnės dalys progra
mo, bus paskelbta vėliaus.

Užinteresuoti seimo smulk
menomis, lai kreipiasi: 180j 
Cardoni Avė., Detroit, Mich.

Lai šis Vargon. Są-gos Sei- 
mas būna prakilnus dvasia, tu
riningas rimtais nutarimais, 
naudingas organizacijai, vi
suomenei ir mūsų į laisvę žen
giančiai Tėvynei Lietuvai.

A. J. Aleksis,
V. S. Centro Pirmininkas.

APSKRIČIO N. IR N. J. 
VALDYBŲ ANTRAŠAI.

Pirmininkas — J. Pelutis,
88 Warwick St., Newark, N. J. 

Vice-pirm. — A. Mietninkas,
lO.Harrison St., Paterson, N. J. 

Iždininkas — J. J. Liudvinaitis,
Box 411, Linden, N. J. 

Raštininkas — A. J. Dymta,
456 Grand St., Brooklyn N. Y. 

“Garso” Redakcijon.
Organizotoriai:

J. J. Liudvinaitis,
Box 411, Linden, N. J.

A. Kazlas,
85 Prospect St., Newark, N. J. 

A. Gerulaitis,
177 Diekes St., Kearney, N. J.

VASAROS VARGAI.
Kaip galite kaltinti savo skil

vį, kuomet jūs .nesijaučiate 
smagiai šiais vasaros laikais? 
Jūs perdaug valgot, jūs da 
daugiau norite maisto, kuo
met jūsų skilvis negali sumalti 
suvalgyto jūs neišsivaikščio- 
jat, nes mėgstate važiuoti sa
vo automobiliu, ir tt. Bei jei
gu jūs klausiate rodos, tai štai 
jinai: Prižiūrėkite savo vidu
rius ir laikykit juos neužkim
štus, išvalydami su pagelba 
Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Kliverio. Šitas 
vaistas veikia greit, nepaga
mindamas jokių kitų blogumų. 
Tabąi primnus ir susideda vien 
iš medikalę ypatybę turinčių 
dalykų, iš valančių vidurius. 
Galite gauti pas savo aptieko- 
rių. Strėnų gėlimas daro jums 
ir-gi nemaža nesmagumo. Im
kite Trinerio Linimento, kuris 
veik suteiks jums pagalbą 
Gaunamas visose aptiekose. 
Joseph Triner Co., 1333-1343 
So. Ashland Avė., Chicago, UI.

BRIGHTON, MASS.
Liepos 23 d. LDS. 22 kp. su

rengė prakalbas. Kalbėjo so
ciologijos ir-medicinos studen
tas Al. M. Račkus. Gerb. kal
bėtojas plačiai išaiškino žmo
nijos civilizaciją ir nurodė dar
bus ir pasišvenaimus katalikų 
žmonijos labui. Taip-gi ati
dengė cicilikų darbelius ir nu
rodė jų klaidas. Tiems varg
šams karšta buvo svetainėje ir 
kada kalbėtojas paklausė ar" 
niekas neturi kokių klausimų, 
cicilikučiai nei vienas nedrįso 
klausti, bet tyįkai išsikraus
tė iš svetainės.

Buvo padaryta kolekta vai
kų mokyklai. Surinkta $18.00. 
Po dolerį aukavo1 M. Belikevi- 
čienė, K.'Priglauskis, S. Ku- 
darauskas.

LDS. 22 kp. išreiškia didžią 
padėką p. Al. M. Račkui.

A. P. B.

BROOKLYN, N. Y.
Liepos 22 d. LDS. 12 kp. lai

te extra susirinkimą. Nutarta 
siųsti delegatą į seimą. Dele
gatas išrinktas K. Krušinskas. 
Toliau buvo svarstyti nauji 
įnešimai pagerinimui darbi
ninkų būvio. x

1. Kad laikraštis “Darbinin
kas” daugiau negu ikšiol tar
nautų darbininkams, o ne biz
nieriams ir ne politikai. Todėl 
mes LDS. 12 kuopa reikalau
jam, kad po seimo “Darbinin
kas” labiau stotų už darbinin
kus ir būtų mūsų sargu. Mūsų 
priešai socijalistai ir kitokie 
vadina mus kapitalistų šali
ninkais, o mes krikščionys 
darbininkai nebuvome ir nesa
me tokiais. Todėl organas 
mus tur apginti nuo tokių 
šmeižtų.

2. Kad LDS. turėtų genera- 
lišką agentą, kuris dėtų visas 
pastangas, kad suorganizavus 
visus darbininkus. Būtent jis 
važinėtų po visas kolonijas su 
prakalbomis sustiprintų senas 
kuopas ir įsteigtų naujas. Pla
čiai apsvarsčius šį įnešimą pa
sirodė, kad generoliškas or
ganizatorius yra mums reika
lingas.

3. Kad katalikai neremtų lai
svamanių, socijalistų, neskai
tytų jų laikraščių, neitų ant 
jų surengtų vakarų ir tt. To
dėl seimas turi sutarti pakelti 
lietuvių darbininkų krikščio
nių demokratų susipratimą.

4. Kad išleisti knygą darbi
ninkų reikaluose vertės apie 
$2.00. Tas būt labai darbi
ninkams naudinga ir mes rei
kalaujame tą įnešimą seime 
apsvarstyti.

“Darbininkas4 ’ turi būti pa
didintas. Reikalaujame, kad 
seimas nutartų padidinti.

Rašt. P. J. Kinus.

SO. BOSTON, MASS.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 13 kp. laikytame susirinki
me ir-gi vienbalsiai nutarė va
žiuoti į L. D. S. Apskričio iš
važiavimą Lawrence, Mąss5 
rugpjūčio 10 d. ir užduoti ga
lutiną smūgį “Darbininko” 
paskoloms. Jos išrinko smar
kiausias nare, kurios- patai
kys tą padaryti. P-lė M. Bri
kaitė dar prieš susirinkimą tu
rėjo sudarius pienus ir dabar 
juos vykdo. Jos rengiasi tik
rus stebuklus parodyti ir ve
žasi stebuklingas beskutes.

būtų galima.
6. Taip-gi, kad sekantis sei

mas pasirūpintų su generaliu 
LDS. kaipo centraliu organiza
torium; jei būt galima, labai 
būtų pageidaujama, kad sei
mas išrinktų.

7. Centras knygas, kad leis
tų vien darbininkų vardu.

8. Kad prie Centralio Biuro
inkurti ir darbininkų Biurą in
formavimui darbininkiškų rei
kalų. .

9. Užgirtas sumanymas, jei 
apskričio ižde rasis liekamų pi
nigų, tai jų dalis turės būt 
skiriama centro namo fondan.

10. Kad rengti agitatyvinis 
maršrutas sykiu su bendrovė
mis katalikiškomis ir LDS. 
centru visoj Amerikoj.

Ant galo renkama išdinin- 
kas, nes pirmininkas paaiški
no, kad O. Nevuliutė atsisa
kiusi ir jam iždą pridavusi, 
nes ji išvažiavusi kitan mies
tan. Paduota trys kandidatai. 
Išrinktas J. J. Liudvinaitis iš 
Linden, N. J. Ir taip-gi ant 
galo tapo išnešta rezoliucija 
prieš skriaudikus darbininkų, 
kuri vienbalsiai priimta ir bus 
pasiųsta S. V. reprezentantams 
W ashingtonan.

Šiuomi ir baigės suvažiavi
mas vakare 6:15 vai. Suvžia- 
vimą uždaryti pirmininkas pa
prašė gerb. kun. Petraitį, kuris 
nesenai tebuvo pasirodęs salė
je svečiuosna. Gerb. kun. ir 
teikės padaryti; tai-gi 11 Aps. 
suv. uždarė kun. Petraitis su

Išviso įeigų buvo $85.42 
Išlaidos kalbėtojui J. E.

'■Karosui.......................... $80.00
A. Kaziui Jerseys City už _ 

plakatus  .......................2.50

Komisija susidedanti Bosto
ne ir iš apielinkės daro susirin
kimus ir pienuoja, kad užbėg
ti visiems trūkumams už akių. 
Didžiuma iš komisijos narių 
važiuos subatos ryte rugpjūčio 
9 d. prižiūrėti, kad viskas bū
tų atsakančiai prirengta.

Komisijos nariai vietiniai ir
gi tą patį daro. Jie jau už
sakė saldžių gėrimėlių išanks- 
to ir padarė sutartį, kad ant 
tos dienos būtų pristatyta tiek, 
kiek bus pareikalauta. Žaislų, 
Atletų, Dailės ir Užkvietimų 
komisija nusiskundė, kad ki
tų kolonijų skyriai nepraneša 
su kokia programa atvažiuos, 
o tas reikalinga sutvarkymui. 
Tai-gi prašome visų kolonijų 
jaunimo tuojaus pranešti ką 
apsiimate išpildyti. Prašome 
tuojaus atsakyti į šiuos klau
symus: Ar Tamstų choras su
tinka dalyvauti ? Ar atsiranda 
bėgti lenktynių ir kas? Kiek 
tolumo? Ar atsiranda bėgti 
maišuose ir kas? Ar sutinka 
traukti virvę ir su kuo? Ar at
siranda su kokiu nors žaislu?

Programe galės dalyvauti 
vyrai, moterys ir merginos. To
dėl ir į klausimus atsakykite 
visi. Beto yra daug kitokių 
žaislų ir mes negalime visų čia 
Įvardyti, bet visi bus mielai 
priimami į programą. Pasi
skubinkite su atsakymu.

MONTELLO, MASS.

Gerb. kun. J. Švagždys pra
neša telefonu, kad L. D. S. 2 
kp. laikytame susirinkime 
vienbalsiai nutarė važiuoti į L. 
D. S. Apskričio išvažiavimą 
T.awronr»Q Mace rugpjūčio 10 
d. Beto praneša, kad beveik 
tikras esąs, kad ir didžiulis 
choras vedamas jauno, bet 
gabaus vargoninko R. Juškos 
nutars važiuoti. Iš visko ma
tosi, kad Montelliečiai prie 
šio išvažiavimo dar smarkiaus 
rengiasi negu prie buvusio L. 
Vyčiu.

vicius.
Paterson, N. J. 18 kp. — A. 

Alubiskas, V. Sasnauskas ir 
svečiai gerb. kun. Petraitis ir 
J. Sprainaitis.

Elizabeth, N. J. 16 kp. — M. 
Stapinckas, J. Motuzą ir J. 
Jakimavičius.

New York, N. Y. 9 kp. — A. 
,-ČSalkis.

Neprisiuntė atstovų šios kuo
pos — 76, 17 ir 10.

Skaitoma- protokolas iš bu
vusio suvažiavimo Newarke. 
ĮPerskaičius be diskusijų proto
kolas priimtas.

Valdybos Raportą. Duoda 
■■ganizatoriai. Iš jų raportų 
Bnatės, jog jie darbavos LDS. 
labui. Vienas smarkiaus, ki
tas lėčiaus, bet abelnai imant, 
■organizatoriai geri ir jų rapor
tai tapo priimti. Atskaitą 
Apskričio buvusių maršrutų 
išdavė raštininkas. Vienbalsiai 
tapo priimtas, jau kuopos .at
silyginusios savo apskričiui.

Delegatų raportai. Nebuvo 
to delegato, kad nebūtų turė
jęs ko nors gražaus apie savo 
kuopą pranešti, vieni energin
gi, kiti prakalbų rengime L. 
D. S. specijalistai, o Newar- 
kiečiai narių didžiuma subyti- 
no kitas kuopas. Lindeniečiai 
savo kolonijoj beturį gerą var
dą, taip kad anuos patsai mies
to galva užkviėtęs dalyvauti 

* parodon liepos 4 d.
Seka nutarimai ir šiaip už- 

gyrimai.
1. Organizatoriams pavesta 

ištirti tas kuopas, kurios ne
ėmė dalyvumo 11 Apskričio 
suvažiavime ir išduoti apie jas 
raportą raštu ar šiaip. Kuopos 
savo valdybų antrašus turi pri
duoti organizatoriams ar per 
organą ar tiesiog. Kolonijos 
org. patys tarp savęs lai pasi
dalins. Org. išlaidas padarp- 
tas labui LDS. apskritys atly
gins.

2. Nutarta, kad ateityj kuo
pos iš savo veikimo turės iš-

l duoti raportą raštu apskričiui 
Iprisiųsdamos sykiu su ^elega
ntais. . > ?

3. Nutarta, kad . kiekviena 
kuopa skirtų 10 nuoš.* prade
dant nuO 5 dolerių indigų, o 
ne nuo mažiaus ir einadt aug- 
Štvn į Apskričio iždą.

4. Dar besiginčijant organo 
fūikale leista per balsus ir pa
sirodė, kad padidinti balsavo 
tik 11 balsų, o kad dienraš
čiu 13 balsų, keli visai nekėlė 
rankų. Pasirodo, kad kuo
pos kaip pirmiaus, taip ir da
bar pageidauja, kad L. D. S. 
organas taptų dienraščiu.

5. Patarta, kad kiekviena 
kuopa turėtų savo agentus ir 
platintų organą “Darbininką”

L: ir darbininkiškas knygas ir

CAMBRIDGE, MASS.

Ketverge, liepos 31 d. š. m. 
buvo susirinkimas N. P. P. Švč. 
Bažnytinio Choro. Apart ki
tų svarbių nutarimų vienbal
siai nutarta važiuoti su pla
čiausiu programų į L. D. S. 
Apskričio išvažiavimą Law- 
rence, Mass. rugpjūčio 10 d, 
Tai gražus pavyzdi s kitiems. 
Šis choras su gabiu vargoni
ninku priešakyje smarkiai ren
giasi prie to išvažiavimo.

Susirinkimą atidarė pirm, 
p. A F. Kneižis. Pirmiausia 
perskaitytas praeito susirinki
mo protokolas, kuris vienbal
siai primtas.

Toliaus sekė komisijų rapor
tai ir iš jų paaiškėjo, kad daug 
kolonijų draugijų ir kuopų y- 
ra pasižadėjo dalyvauti L. D. 
S. Apskričio išvažiavime, ku
ris Įvyks rugpjūčio 10 d. š. m. 
Lavrence, Mass.

Šiame susirinkime pakvies
tas įeiti į rengimo komisiją 
gerb. kun. F. Virmauskis ir ke
letas LDS. 70 kp. narių, kurie 
pilnai sutiko įeiti ir pasidar
buoti, kad šis išvažiavimas 
nusisektų.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
geriausias būdas išgarsinimui 
to išvažiavimo, tai kodaugiau- 
sia parduoti tikietų. Tai-gi pa
geidaujama, kad kiekvienas 
LDS. narys įeinantis į šį aps
kritį turi parduoti nemažiau 
kaip 10 tikietų. Tokį nutari
mą yra padariusi LDS. 3 kp. 
Nonvood, Mass.

Lawrence, Mass. vietiniai L. 
D. S. 70 kp. tuojaus ant vietos 
išrinkta pardavinėti tikietus 
šios ypatos: J. Žiukaitis, J. 
Norkūnas, A. Petronis, J. Ka
lėda ir Skutcevičia. Nutarta 
užkviesti į šį išvažiavimą Lie
tuvių Liuosybės Sargus ir tą 
apsiėmė atlikti p-lė L. Čebato
riutė.

Toliaus buvo renkamos ypa
tos supirkimui saldžių gėrimų, 
šaltakošės ir valgių. Įėjo šios 
ypatos: p-lė L. Čebatoriutė, 
J. Kriviutė, J. Norkūnas, J. 
Skutcevičia ir kun. F. Virmau- 
skis.

Prie pardavimo apsiėmė šios 
ypatos: p-lės Ona Bugailaitė, 
St. Saulečiutė, V. Saulaitė, J. 
Žukaitis, A Mikšis, S. Kudo- 
rauskas, K. Antanavieia ir J. 
Nanartonis. Prie valgių: p-lės 
J. Kriviutė, Z. Žukauskaitė, 
M. Žukauskaitė, L. Čebatoriu
tė ir O. Jankienė.

Žaislų vedėju Z. Klapataus- 
kas.

Generalį chorų vedėją apsi
ėmė pakviesti gerb. kun. F. 
Virmauskis.

Atletų ir kitų tam panašių 
skyrių vedėju išrinkta^ p. J. 
Jakubauskas ir jam pavesta 
pasirinkti kitą tinkamą ypatų. 
Prie išpardavimų išrinkti pp. 
J. Glineckis, V< Širka ir mok
sleivis S. Kneižis.

Sutvarkymui programo A. 
F. Kneižis. Nutarta, kad 
kuopos, chorai ir pavienės y- 
patos praneštų su kokiu prog
ramų dalyvaus nevėliau rug
pjūčio 6 d. š. m.

Prie sutaisymo stalų ir kito
kių .reikalingų daiktų išrinkta 
šios ypatos: J. Kalėda, A. 
Petronis ir Z. Klapatauskas.

Prie barchecks V. Jakas iš 
Cambridge, Mass. Netikėtus 
darbininkus apsiėmė surasti p. 
p. A Vaisiauskas ir J. Kašėta. 
Prie įėjimo / vartų pp. J. Gli- 
neckas, A. Vaisiauskas, p-lės 
Z. Žukauskaitė ir M. Žukaus
kaitė.

Generalis prižiūrėtojas ir 
vedėjas išrinktas1 A. F. Kneižis. 
Prie drabužių pp. A. Petronis 
if J. Kašėta.

Nusamdymui orkestras p-lės 
J. Kriviutė, L. Čebatoriutė ir 
A. Petronis. Orkestro susidės 
mažiausia iš Šešių ypatų. Taip
gi išrinkta ypatos nupirkimui 
dovanų bėgikams, .akroba
tams ir tt. p. J. Jakubauskas ir 
p-lė L. Čebatoriutė.

Prižirėjimui daiktų darže 
apsiėmė p. K. Baltrūnas.

Apkalbėjus kitus mažesnius 
dalykėlius susirinkimas uždą- 
rytas 4:30 vai. po pietų.

N. A. L. D. S. A Išvažiavi
mo Komisijos valdyba — 

Pirm. A. F. Kneižis.
Sekr. Z. Klapatauskas

etna Fhonograph Co.
196 Friend St., Boston, Mass,

T U V 1ŠKJ
REKORDAI

COLUMBIA 
REKORDAI

Ant abieju po
st^, kl*7321c.
5 už

Rekordai visur 
parduodami po 
8t5c.fr po
$1.00 paa AQz> 
mus po

8t5c.fr


Vietinės žinios
DR. F. MATULAITIS

Turiu

/ STEBĖTINAI ATKELIAVO

Worcesterio lie
tuviai

Jalui’s Capsulas 
Vidurių Gyduolės
Kaina 50 centų.

Ofiso valandos
®-11 RYTI
2-< PO PltTU
6-8 VAKARI

Juzefina Komičiutė.
4-to 'skyriaus.

Privatiškas išvažiavimas L. 
Vyčių 17 kp. bus 3 d. rugpjū
čio Mattapane. Prasidės žais
lai 1 vai. Pietūs bus 3 vai. 
Malonėkite nepasivėluoti. Ka
rus imkite Elevator nuo Dover 
str. Važiuokit iš Forest Hill. 
Ten imkite karų Mattapan ar
ba Milton. .

Pilnųių Blaivininkų 49 kuo
pa rengia milžiniškas prakal
bas ant rugsėjo 21 d. bažnyti
nėj svetainėj. Gėrb. kun. J. 
J. Jakaitis jau apsiėmė kalbėti. 
Prie tam rengiame įvairų pro
gramų, tai prakalbos bus vie
nos iš puikiausių. Meldžiame 
nieko nerengti ant tos dienos, 
bet jei ir rengsit, tai nieko ne- 
laimėsit, nes blaivininkai vi
suomet sutraukia visų publikų. 

Bengė jai.

panedėlį, utar- 
ir pėtnyčioj.

PASIRYŽIMAS UOLIAI 
VEIKTI.

PARSIDUODA.
Parsiduoda kriaučių dirbtuvė 

geroje lietuvių apgyventoje vie
toje (netoli lietuvių bažnyčios). 
Biznis išdirbtas per 10 metų ir la
bai pigiai parsiduoda.

L. G. Kaz—as,
6 John St., Waterbury, Ct.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Denuftua ralMka pt-akv «UaM-

T.J So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuviszhai 
Ofiso valandos:

Ryt tis iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Nao 7 iki I vakac*
mw BOA.DWA.TCor. ST 80. BOSTON 

Tai 507 S. B.

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1285—J 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialiftat paslaptingu Ūgy. 
tmian medicinos mokslą Berllno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mase.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:80 vaL va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMO ' KLESOS

DANTISTAS

Seredos rytą, liepos 31 d. a- 
tėjo du numeriu Lietuvos lai
kraščio “Lietuva.” Atėjo be 
stampos ir be jokio apviųioji- 
mo. Adresas parašytas ant po- 
pierėlės ir užklijuotas. Užad- 
resuota ranka šitaip:

2 “Darbininkas” 244 W.
Mass

Brodwaj So. Boston

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vienų svkj............. 50c
” tris sykius............$1.00

Paieškau savo puseserės Uršu
lės Šileliutė ir P. Šilalės; abidvi 
paeina iš Vilniaus gub., Trakų 
pav., Onuško valsčiaus, Vaikan- 
tonių kaime, Daugų parapijos. 
Meldžiu atsišaukti arba kitiems 
pranešti. Turiu svarbų reikalą.

Ona Radzevičiūtė,
842 Lineoln Avė., Rockford, UI. 

(8-5)

LIETUVIAI - PRADZIUGKITE
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 

JAU SIUNČIAME-

Pinigus siunčiame į Kaunu, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 
Vilkaviški, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
Grodną.

ag 
BANKAS
CO.) įį

BOSTON, MASS. į

LIETUVIŲ VASARINĖ 
MOKYKLA.

Lietuvių Vasarinė Mokykla 
atsidarė liepos 1 d. š. m. Pa
mokos būna tik keturias die
nas į savaitę — 
ninke, ketverge 
Sereda ir subata palikta poil
siui. Mokyklų lanko apie 300 
vaikučių.

Mokytojai stengiasi išmoky
ti vaikučius lietuviškos istori
jos, lietuviškos gramatikos ir 
lietuviškų eilių ir dainų. Mūsų 
viršininkas, kurs prižiūri vi
sų mokyklų yra ponas Valan- 
tiejus. Yra daug įdomių mo
kytojų, bet nėra vietos sura
šyti visų vardų.

Aš pati esu augščiausiame 
skyriuje. Ten mokina p. St. 
Kpeižis. Ponas~Kneižis yra 
labai geras mokytojas. Vaikai 
jį labai myli už tai kad jis 
mums išaiškina visas mūsų 
lekcijas koaiškiausia. Lietu
vių Istorijų mokina mūsų kle
bonas kun. Urbanavičius. Lie
tuvių Istorija yra labai indo- 
mi, o ypač mums, kurie lan
kome viešų mokyklų. Istori
ja reikia žinoti taip gerai, kad 
jei koks svetimtautis klaustų 
kas yra Lietuva arba kas tai 
yra lietuviai, kad galėtų lietu
vių vaikas išaiškinti.

Kaip vasarinė mokykla už
sidarys, tuomet parengsime 
takarą, kad tėveliai ir kiti 
žmonės galėtų pamatyti ko iš
mokino mokytojai ir mokyto
jos.

Paieškau Juozo Valaičio (Ve- 
laičio?), seniau gyveno A. — 173 
E. — 115 Str., Kensington, Chi- 
cago, III., U. S. A. Atsišaukite.

Veronika Kubilienė,
15 Wyliei St., Hamilton, Scotland

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisaiB, su 
, naują išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

L. Raudonojo Kryžiaus Bos
tono skyriaus nutarimai.

28 d. liepos So. Bostono šv. 
Petro Lietuvių pobažnytinėje 
svetainėje įvyko paprastas L. 
R. Kr. susirinkimas. Darbi
ninkės pridavė savo pasiūtus 
drabužius ir mezginius, kurių 
pasirodė gana didelė krūva. 
Matyt Bostonietės moka Lietu
vos labui darbuotis daugiau 
darbu, negu žodžiu, nors ir 
žodžiu ne biskį jau jų yra nu
veikta, nes nepraeina nei vie
nas didesnis triukšmelis ar 
draugijos mitingas, kur jos su 
L. R. Krvž. reikalais neišlįstų 
ir neagituotų.

Apsvarsčius bėgančius rei
kalus, svarstyta apie būsiantį 
katalikiškų organizacijų ir Ka
talikų Federacijos Kongresų 
Worcesteryje.

Į seimų išrinkta nuo Bosto
no L. Raudonojo Kryžiaus 
skyriaus 4 delegatai: Jankie- 
nė, M. Brikaitė, Andrius Za
leckis ir A. F. Kneižis.

So. Bostono skyrius nutarė 
seimui paduoti šiuos tris įneši
mus:

1. Tuojaus už L. R. Kryžiaus 
reikalus pavaryti kodidžiausių 
agitacijų visais galimais bū
dais; per katalikiškus laik
raščius, gyvu žodžiu, laiškais 
ir tt.

Panaudot rudens sezonų pra
kalboms, o didesnėse kolonijo
se pasistengti surengti vieti
nėmis pajėgomis koncertus, 
teatrus ar kitokius tiems pana
šius triukšmelius, iš kurių vi
sas pelnas turi būt skiriamas 
L. R. Kryžiui.

2. Varyti kodidžiausių agita
cijų ir surinkti kodaugiausia 
drapanų ir nieko nelaukiant 
juos išsiųsti į Lietuvų del to, 
kad rudenyje Baltiko pakraš
čiai anksti užšąlą ir paskui per 
žiemų nebus galima tų drabu
žių iš priežasties Baltiko pa
kraščių užšalimo įvežti į Lie
tuvą net iki pat pavasario. 
Todėl surinktų drabužių vilki
nimas negali būt pakenčiamas.

3. Nutarta, kad laikant vi
soms katalikiškoms oragniza- 
cijoms bendrai seimus, išrasti 
būdus, kad iš po ateinančio 
seimo surinktų per Tautos 
Fondų pinigų dalis būtų ski
riama Liet. Raud. Kryž. ir kad 
Liet. Raud. Kryžių padaryti 
šaka Tautos Fondo.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valando* NedSi’.omt*
nuo 9 vai. ryt* ano IOvkJ. ryt*
iki 8 vai. vakare «kl 4vai. vakar*

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitteno Kraujo ^vt 
Nervntona, Inkstą ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. K 
ISslvali, diegliai nebebadė po krutinę. Vldorlą rėšlmas išnyko po t 
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sal 
Biterla, ir po 8 mėni. savo paveiksle pamačiau tok] skirtumą kai 
dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sy 
kavoju Salutaras myllstą geradėjul ir linkiu visiems savodraugami 
Sįstamiems su tokiais atsltlklm&is patariu nuoširdilal kreiptis prie

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago. DL

Temykite!
Ar Tamsta nusipirkai savo namus kurių Jūs ir Jūsų šei

myna jau nuo seniai ilgisi. Jeigu ne; tai kodėl? Ar manai, 
kad toliau tai bus pigiau. Jeigu taip manai, tai klysti brolau. 
Kaip viskas eina augštyn, taip ir nuosavybė eina ir dar eis aug-> 
štyn. Kaip tamsta gailiesi, kad nepirkai pora metų atgal, 
taip gailėsies toliaus, jeigu nepirksi dabar. Pinigai gulėdami 
bankoje mažai pelno atneša. Gi indėti išmintingai ant geros 
propertės atneštų didelį pelną ir yra saugiausias investinimas. 
Tai-gi, nelauk ilgiau, bet pirk dabar. Kreipkis prie Vilkausko. 
Vilkauskas turi daugybę namų ir farmų ant pardavimo. Vil
kauskas inšiūrina nuo mirties, ligos, ugnies ir visokių nelaimių. 
Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vilkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip:

WILLIAM W0LK0WSKI
REAL BSTATB & IUSURAM0E BB0KER 

Worcester Five Cents Savings Bank Bldg. Room 6 
314 MAIN STREET, WORCESTER, MASS.

Telephone Park 3890.

Gyvenimo vieta 63 SEYMOUR STREET.
CHORO SUSIRINKIMAS.
Rugpj. 6 d. bus choro susi

rinkimas bažnytinėj svetainėj. 
Prašome visų narių ateiti, nes 
bus sutvarkymas į LDS. išva
žiavimų, beto turime pasitarti 
apie koncertų. , Gerbiamieji 
dainiai, mes turime rimtai pa
gal voti ir uoliai stoti darban 
jei norime savo tikslų atsiekti, 
mes būtinai turime pataisyti 
vargonus.

Atsiminkime taip-gi kad tu
rėsime stoti prieš tūkstantinę 
minių ant LDS. išvažiavimo.

Tai-gi visi į darbų, lankyki- 
mės ant repeticijų. . *

Valdyba.

SVARBUS SUSIRINKIMAS, g
Mot. Sąjungos 13-tos kp. su- 2C 

sirinkimas'bus 5 d. rugpj. Baž- SL 
nytinėj svetainėj 7:30 vai. va- 
kare. Visos narės kviečiamos Bg 
atsilankyti, nes bus renkamos 
delegatės į seimą. Taip-pat j 
kiekviena privalo užsimokėti | gC 
užsilikusias mokestis kaip mė- Į gE 
nesines taip ir pomirtines, ku-: 
rios dar nesat užsimokėję, nes i 
reikia knygas sutvarkyt pirm g 
seimo. Taip-gi kviečiame nau-; 
jų narių ateiti prisirašyti. Į g

Pirm. O. A. Jankienė. i 
____________________ ___ Įgc 
LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR £

MECHANIKŲ K0RP0- . _ 
RACIJA. J

Šiuomi pranešame, kad L. S. Bendrovės ofisas tapo SS 
perkeltas į naują vietą. SS

7602 ABERDEEN AVĖ., N. E., CLEVELAND, OHIO.®

Lietuviai Pas Lietuvius i
Jei norite puikių ir pigių namų L. S. B. jums pabudavos. fiS

JAU DIRBA. E
L. S. B. nupirko 45 lotus žemės Akron, Ohio ir stato namus. 
Šiandiena L. S. B. moka savo šėrininkams 4 nuošimtį. 
Užsisakykite šėrus už $50.00 ar už daugiau. Rašykite tuo- 

jaus klausdami informacijų. Ęh

Lietuvių Statymo Bendrovė, g
7602 ABERDEEN AVĖ. N. E. CLEVELAND, OHIO.

_________________________________________________________________________  ĮĮE

Reikalaujant visuomenei, ži
nomas prakalbininkas Al. M. 
Račkus atspausdino mimeogra-

Pranešame visiems lietu
viams ir šėrininkams, kad mes 
atidarome savo ofisų po No. 
332 Broadway tarpe E ir D 
gatvių, So. Boston, Mas. 'To
dėl meldžiame visų lietuvių 
atsilankyti į mūsų ofisų ir su
sipažinti su korporacijos tiks
lu ir jos tolimesniu veikimu. 
Geistina, kad kiekvienas lie
tuvis įsigyti} šios korporacijos 
šėrų. Šerai parsiduoda po 
$50.00 ir galima įmokėti visus 
ant sykio arba dalimis.

Mūsų ofisas: 332 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tek So. Bos- 

iton 253—M.
Kviečiame prisidėti, nes 

greitu laiku bus atidaryta dir
btuvė.

Komitetas.




