
Žinios iš Lietuvos

jų dispozicijai

Perversme Vengrijoj

Rugpj. 1 d. Chicagos stryt- 
karių streikas pasibaigė. Dar
bininkai tą dieną nubalsavo 
ant rytojaus pradėti darbą.

Vokietijos bevieliu telegra
fu pranešama, būk Revelio lai
kraščiai rašo, kad Anglija nu
tarusi Estoniją valdyti taip, 
kaip kad valdo Egiptą.

“Published and distri b

GALVIJAI IŠDVĖSĖ 
VAGONUOSE.

UTARNINKAS, RUGPJŪČIO 5 D., 1919.

Londone ir Liverpoole su
streikavo policmonai. Įsiga
lėjo i įsidrąsino žulikai, plėšia, 
vagia be baimės. Tų miestų 
majorai pasišaukė kariuomenę 
gaudyti plėšikus. Laikrodinin
kų ir kitokių brangmenų krau
tuvės labiausia nukentėjo.

Susekta, kad labai daug 
vokiečių bando persikelti Švei
carijon, ten gauti popieras, o 
po to persikelti į Franciją. Ap- 
skaitlinojama, kad tokių vo- 

apie 100.000.

VI. 29 per Petrines vietinėj 
“Žiburio” salėj įvyko koncer
tas. dalyvavo kompozitorius 
J. Naujalis (fortepijanas). O- 
lekai solo (dainos), M. Leške- 
vičius (smuiką) ir A. Sutkus 
(deklamacijos).

(Kauno “Lietuva”)

Albany, N. Y. — Šio miesto 
barbernėse įvesta 50c. mokes
tis už plaukų nukirpimą. Taip 
pabrangus plaukų kirpimui 
žmonės netaip paisys plaukų 
slinkimo ir nuplikimo.

Kolčako valdžia ketina kel
tis iš Omsko į Irkucką. Kol
čako kariuomenėj disciplina 
nyksta ir netvarka didinasi. 
Turėjo nepasisekimų kovose su 
bolševikais ir dabar Omske pa
sidarė nesaugu.

KARŠAPIŲ STREIKAS.
Chicagoj sustreikavo karša- 

pių darbininkai. Streikuoja 
apie 10.000. Atsišaukė, kad 
visuose miestuose karšapių 
darbininkai streikuotų.

Berline prie vienos stoties 
kareiviai, saugojantieji stotį, 
užėjo keletą vagonų, kur besą 
įvairių nudvėsusių galvijų. Bu
vo taip, kad tie vagonai buvo 
nustumti'ant šalinių bėgių ir &r 
pie juos užmiršta. Tuo tatpu 
Berline mėsos stoka labai dide
lė.

ŽMOGUS NEPAPRASTO 
AMŽIAUS.

Suv. Valstijų geležinkelių 
darbininkų brolijos pradėjo 
kovą prieš sugrąžinimą gele- 
žinkelių kompanijoms. Broli
jų viršininkai pranešė kongre
sui, kad brolijos streikuos, jei 
geležinkeliai bus kompanijoms 
grąžinami. Toliau darbinin
kai reikalauja algų pakėlimo. 
Kaip pranešama, tai jų reika
lavimą išpildant valdžiai tas 
pakėlimas per metus atseitų 
$1.000.000.000.

NAUJA VALDŽIA VENG 
RUOJ.

Japonijoj, kaipir visur mais
tas pabrango. Kad maistą pa
piginti, tai valdžia ryžius, 
svarbiausią maisto dalyką Ja
ponijoj, dabar geležinkeliais 
dykai gabens. Kitų valgo
mųjų daikto gabenimas gele
žinkeliais bus papigintas.

Suv. Valstijų kongresan įneš
ta bilius kuriuo būtų uždraus
ta amerikonams užsiimti girtu 
bizniu kitose šalyse. Biliaus 
inešėjas yra Randall iš Califor- 
nijos. Jis sakė, kad viena 
Californijos kompanija ketina 
įsteigti bravorų Chinijoj už 
$2.000.000.

Liepos 30 d. ’19 m. 
J. M. p. V. K. Račkauskas,

Lietuvių Centralinio 
Komiteto Sekretorius.

Gerbiamas Tamsta:—
Rašiau Tamstai keletą laiš

kų “Lietuvių Dienos” pinigų 
reikale, bet atsakymo nesu
laukiau. Kadangi reikalas y- 
ra didelės svarbos, todėl esmi 
priverstas rašyti atvirą laišką.

Tamstai yra žinoma, kad ge
gužės 14 d., š. m., New Yorke, 
atsibuvo bendras A. L. Tary
bos Komisijos ir Centralio Ko
miteto posėdis, Tamsta buvo
te vienas iš C. K. atstovų. Šia
me posėdyje, svarstėme kaip 
būtų tinkamiausia sunaudoti 
“Lietuvių Dienos” pinigus 
($130,000.00) sušelpti badau
jančius lietuvius Lietuvoje. 
Dėl tūlų priežasčių tuo laiku 
negalėjom prieiti prie bendro 
nutarimo kaip tą šelpimo dar
bą pavaryti, bet sutarėm kad 
iš abiejų pusių .būtų išrinkta 
po tris atstovus, kurie kuogrei- 
čiausia suvažiuos Washingto- 
ne ir galutinai nuspręs kokią 
dispoziciją minėtų pinigų pa
daryti.

A. L. Tarybos Komisija tuo
jaus paskyrė tris atstovus, a- 
pie ką Tamstom buvo praneš
ta. Tamstos kalbėdami Cecnt- 
ralio Komiteto vardu pasakėt, 
kad C. K. pasistengs kuogrei- 
čiausia nuo savęs išrinkti tris 
atstovus viršminėtem reikalui. 
Laukėme, dar ir po šiai dienai 
tebelaukiam Tamstų atstovų, 
bet jie nepasirodė ir nieko’ apie 
juos nežinom.

Labai nustebom iš Tamstų 
padarytų žingsnių; vieton iš
rinkti atstovus, kaip buvo nu
tarta, Tamstos skelbiate laik
raščiuose būk “Lietuvių Die
nos pinigai jau yra sunaudoti 
šelpimui Lietuvos žmonių,” 
bet Tamstos turėjote žinoti, 
kuomet tą skelbėt kad tie pi
nigai tebegulėjo Amerikos 
Raudonamjame Kryžiuje, dar 
ir po šiai dienai jie tenais guli. 
Ką tas reiškia? Kam toksai 
žmonių klaidinimas? Tamstos 
gerai žinot jog patys visai ne
galit su minėtais pinigais nie-

Kopenhagoj gauta žinia, kad. 
Vengrijos bolševikiškos val
džios diktatorius Belą Kun at
vykęs Viennon. Jo paties ša- 
lininkai privertė jį rezignuoti. 
Paskutinė bolševikų viešpata
vimo diena Vengrijoj buvo pe
reitas ketvergas. Tą dieną 
Budapešte buvo revoliucijoniš- 
ko Centralio komiteto susirin
kimas. Buvo pripažinta, ^ad 
ilgiau negali laikytis. Visa 
valdžia rezignavo ir tą paskel
bė buvusia justicijos ministeris 
Ronay. Belą Kun apsiašaro
jęs pripažino, kad jo valdžia 
.turi pasitraukti.

Naujai įsisteigusi valdžia pa
skelbė visiems amnestiją. Bus kiečių es;

MARIAMPOLĖ
Koncertas.

PRIĖMĖ KONSTITUCIJA.

Vokietijos Steigiamasis Sei
mas priėmė konstituciją. Už 
balsavo 262 prieš 75. Priešin
gieji balsai buvo nuo vokiečių 
tautinės, vokiečių liaudies ir 
neprigulmingų socijalistų par
tijų. Atstovai į seimą bus 
renkami keturiems metams.

Bridgeport, Ct. rugpj. 1. — 
Simon Lake, submarino išra
dėjas, išrado naują dalyką. 
Išrado būdą surengti pikniką 
ant jūrės dugno. Ekskursiją 
ant jūrės dugno jau turėjo 12 
asmenį} su išradėju: Tas bu
vo už mylios nuo kranto 33 pė
dų gilumoj. Su paprastais 
drabužiais vyrai ir moterys 
ant jūrės dugno basi vaikščio
jo iki kelių vandenyje.

Per jų galvas plaukė valtys 
ir laivai, o jie juokavo, gaz-’ 
dino žuvis, rinko kiaušelius, 
jūrės kopūstus, gaudė jūrės 
vėžius, austerius. Per tris 
valandas turėjo good time.

Tas viskas išrodo keista, ne
girdėta, bet taip buvo. Mi
nėtas išradėjas tarsi Mozė pra
skleidžia jurę, kad jos daugnu 
žmonės gali eiti.

Su nauju išradimu jūrės gel
mėse dabar galima vaikščioti 
taip saugiai, kaip braidyti pa
krantėje.

Išradėjas pasakė, kad visų 
nuskandintųjų laivų turtai ne
privalo būti rokuojami žuvu
siais. Iki Lusitanijos ir Tita- 
nico būsią galima nusileisti be 

■vargo.—Visokios brangmenos 
bus išgelbėtos nuo laivų; kurie 
šimtai metų nuskendo.

Laike Amerikos karės už 
neprigulmvbę Anglijos laivas 
Hussar smogė į Pot uolą ir nu
skendo su $4.000.000, kurie tu
rėjo būt pavartoti išmokėjimui 
algų kareiviams, kovojusiems 
prieš Ameriką, Bet išradėjui 
labiau rūpi ištraukti milijoną 
tonų anglių, negu auksą. Tos 
anglys įvairiais laikais nu
skendo.

VEIKIA PRIEŠ JAPONUS.
Shantungo provincijoj, ku

rią ketinama atskelti nuoChi- 
nijos ir priskirti Japonijai 
prasidėjo smarkios demonstra
cijos prieš japonus.

jais, nepravardžiuoti mūsų ka
riuomenės “kunigų ir balta
gvardiečių kariuomene,” o to
dėl pranešu p. “Les,” jeigu ir 
toliau drįsite, tamsta, šmeiž
ti garbingą kariuomenę, kuri 
savo krauju išvadavo Tėvynę 
ir dabar nepaliaudama gina 
nuo visokių priešininkų, pa
trauksiu atsakomybėn už pra
vardžiavimą ir šmeižimą gar
bingi} Tėvynės gynėjų. Lie
tuvių kariškių šeimynoje nėra 
plebėjų ir ilotų, tik lygūs bro
liai ir ištikimi Lietuvos sū
nūs.

Kretingos Apskrities 
Komendantas

Karininkas Vilimas.

Lietuvių Dienos pinigai 
tebėra Washingtone.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Šiomis dienomis So. Bosto- 

nietis Vladas Paulauskis gavo 
nuo tėvų laišką, rašytą gegu
žio pabaigoje. Laiškas yra iš 
Milašių, Eržvilko parap., Ra
seinių pav., Kauno gub. Laiš
kas ėjo per Eržvilko komitetą 
ir Skaudvilės paštą. Rašo be 
kito ko:

“Visoko turime tam sykiui, 
visako užtenka, tik nelinks
ma, kad Bronislava mirė. Jau 
antri metai, kai mirė, o jos 
užmiršti negalime. Palaidojo^ 
me Pašaltuonyje. O dabar a- 
čiū, kad klausiate ar turime iš 
ko gyventi. Brangūs sūneliai, 
turime visoko, turime 3 kar
ves melžamas, du veršiuku, dvi 
senes avikes ir du ėriuku. O 
kur yra Liudvikas, kad savo 
laiške nerašėte? Mes jūsų gro- 
matą gavome balandžio 5 d. 
Dabar naujienos tokios: mirė 
Vincas Mišeikis ir Jonas Mi
šeikis. Mirė senis Endrikis, 
kurs tau žinomas, tas pat, kurs 
tave gaudė mušti. Toliau mi
rė Murauskienė, Stasė Mu- 
rauskikė ištekėjo, Mišeikie
nė Izidorienė mirė, o Mišeikis 
vedė Jankauskikę iš Milašių. 
Sakaluskis Juozas pasikorė. 
Abudu Urbonai mirė, Putei
kienė Ona mirė, Stirbikė Ona 
iš Palabaukščių mirė. O da
bar mes tėveliai tebesame toj 
pat vietoj, kur palikote. Kur 
Budvikis buvo nupirkęs karvę, 
tai tebturime. Buvo pavogę 
du kartu, ale atradome ir va
gis nutverėme. Žebrę parda
vėme gavome 400 rublių. Ga
nyklų ir pievų nusisamdome- 
Mes per karę nenubėdnėjome, 
ale prabagotėjome. Turime 
biskį pinigų pasidėję. Pas mus 
viskas brangu. Pirkome avi
žų 4 purus. Užmokėjome 100 
rublių. Rugių purs 70 rublių, 
ropučių purs 18 rublių, muilo 
svars 2 rubl., sviesto svars 6 
rubliai, kiaušinių desėtkas 2 
rubl., cibulių gorčius 5 rabi. 
Pas mus nebūtų viskas taip 
brangu, kad neleistų degtinės, 
o dabar kožnas leidžia degtinę. 
Tai ir brangu viskas. Parėd- 
nės brangios, kad negalima 

su įveikti pirkti.”

ko padaryti 
yra reikalinga bendras minėtų 
Komisijų nutarimas. Kodėl 
Tamstos vengiate tokio bendro 
sutarimo? Juk reikia pildyti 
visuomenės valią — New Yor
ko seimo nutarimą.

Amerikos Raudonasis Kry
žius nerimauja ir ragina kad 
tuos pinigus atsiimtume pri
duodami bendrą abiejų Komi
sijų nutarimą. Birželio 26 d. 
š. m., Tamstos paskelbėt spau
doje kad “Lietuvių Dienos” 
pinigai jau yra sunaudoti šel
pimui Lietuvos žmonių.” Tas 
yra netiesa, tą turėjote žino
ti, nes girdėjau p. Lopatto bu
vo AVashingtone tų pinigų rei
kale, nors mūsų ofisan ir ne
užėjo. Liepos 18 d. š. m., A- 
merikos Raudonasis Kryžius 
laišku, vėliaus telefonu ir as
meniškai užk’aust. A. L. Tary
bos Komisijos kodėl nepriduo- 
dama jiems bendrą abiejų Ko
misijų nutarimą “Lietuvių 
Dienos” pinigų dispozicijos 
reikale,, ir ragino kad tas 
kuogreįčiausią būtų padaryta, 
Liepos 24 <1., A. R. K. telegra
ma pareikalavo Centralio Ko
miteto pirmininką p. Lopatto 
kad jisai tuojaus pribūtų Wa- 
shingtonan paaiškinti kai ku
riuos jo padarytus žingsnius 
Paryžiuje ir kad galėtume tu
rėti bendrą pasikalbėjimą, Lie- 

:pos 28 d. p. Lopatto atsakė A. 
R. Kryžiui kad jisai pats nega
lės pribūti bet savo vieton įga
liojo p. V. K Račkauską. A. 
R. K. tuojaus telegrafu parei
kalavo kad p. Račkauskas pri
būtų, bet iki šiol dar jokio at
sakymo negavo. Kame gj da
lykas? Nejaugi Tamstos ne
matot reikalingu sušelpti ba
daujančius Lietuvius Lietuve* 
je? Juk visuomenė reikalau
ja kad tie pinigai būtų sunau
doti tokiam tikslui kokiam jie 
buvo suaukauti.

Nesulaukdami Centralio Ko
miteto įgaliotinių arba tinka
mo atsakymo į savaitės laiko, 
būsime priversti kreiptis į vi
suomenę kad išduotų savo nuo
sprendį.

Su pagarba,
Dr. Julius J. Bielskis,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Komisijos Pirmininkas.

LAZDIJAI.
(Seinų apskr.)

Mirus viršaičiui Lvnikui bir
želio 16 d. čia įvyko nauji vals
čiaus viršaičio rinkimai. Rin
kimuose dalyvavo arti trijų 
šimtų žmonių — tarp jų mažy
tė dalelė ir moterių. Mat čia 
vis tebesilaiko įpročio iš šei
mynos tik vieną siųsti.

Rinkimuose atvyko Seinų 
apskričio Viršininko padėjėjas 
A. Kubilius. Karšta prakal
ba paragino pagerbt i mirusįjį 
viršaitį, kas tuoj buvo pada
ryta. Slaptu balsavimu Spyrį 
išrinko viršaičiu. Tarp kiti} 
einamųjų reikalų buvo išklau
syta pranešimo apie politinį 
Lietuvos stovį. Džiaugsmo aša
ros pasirodė daugumos akyse, 
išgirdus, kad jau Lietuva nuo 
bolševikų jungo atvaduojama. 
Skardus balsas: “Valio mūsų 
karžygiams!” pasklido po Laz
dijų miestelį (susirinkimas bu
vo kieme) kepurių mojavimu 
valstiečiai siuntė pasveikinimą 
mūsų išvaduotojams.

Dėl- lenkų pagrobiamųjų tik
slų, jų imperialistinių apetitų 
vienu balsu su trukšmu buvo 
padaryta tokia rezoliucija: 
—“ Atsižvelgdami į taii —

1) kad Seinų apskritis savo 
didžiumoje yra grynai lietuviš
kas;

2) kad ir tie valsčiai, kut 
daugumą sudaro lenkiškai kal
bantieji, dar prieš nedaugelį 
metų kalbėję lietuviškai ir tik 
lenkinimo banga, ėjusi iš pie
tų, juos sulenkino, — Lazdi
jų valsčiaus visuotinasis pilna
teisių susirinkimas š. m. birže
lio 16 d. reiškia:

1) griežčiausį protestą ir pa
sibjaurėjimą prieš lenkj kėsini- 
mos ir pastangas pagriebti šį 
apskritį, prieš jų siuntinėjimą 
savo valdžios ir agentų lenki} 
propogandai varyti.

2) kreipiasi į Taikos Konfe
renciją ir viso pasaulio valsty
bes prašydami sulaikyti lenkų 
imperialistinius užgrobiamuo
sius siekimus ir neleisti jiems 
suardyta čia susikūrusios de
mokratinės tvarkos.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
G. Redakcija!

Atsakymas p. “Les” į jo 
straipsnį “Liaudis ir Kretin
gos Apskrityje Krikščionių- 
-Demokratų darbai” Lietuvos 
Ūkininke Nr. 18 nut> birželio 2 
d. š. m., kur yra minimas ir 
mano vardas, kaipo Kretingos 
srities viršininko.

Turiu garbės pareikšti vi
suomenei štai ką: visų pirmas 
aš žmogus nepartyvis ir nė jo
kioms partijoms netarnauju, 
tiktai Tėvynei ir jos gerovei, 
ir kaipo valdžios atstovas dir
bu tik žiūrėdamas savo val
džios įsakymo, bet ne nurody
mų kaž kokių partijų; antra, 
kur ponas “Lėk” įžeidžia mū
sų kariuomenę ir garbingą jos 
vardą, kurie savo krauju gina 
mūsų brangią Tėvynę Lietuvą, 
mūsų bakūžes ir mūsų tautą 
nuo gaujų rusų-bolševikų plė
šikų ir'Lietuvos išgamų, atė
jusių, kviečiant Kapsukui ir 
kompanijai, jodinėti mūsų 
sprandais jr pavergti atgims
tančią Tėvynę — patarčiau p. 

l“Lex/- jeigu jis nejaučia sn- 
I rištas giminystės ryšiais
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Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kaia, ketvergai* ir suba tomis. Lei- 
diia Am. Lietuvių Rymo-Katah- 
ką *v. Juozapo Darbininkų 8ą-

pa-

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekiy 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
filation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES- 
Tearly..................... ........ ,.$3.00
Boston and suburbs...............4.00
< months ................................... 1-50
Foreign eountries yearly ....4.25

DVI BOMBOS.

Šiame numeryje skaitytojai 
ras du straipsniu, kuriuodu, 
spėjame, padarys tokį įspūdį, 
kokį padarytų netikėtas bom
bos sprogimas.

Pirma bomba yra tai Dr. 
Bielskio pranešimas apie Lie
tuvių Dienos pinigus, antra 
Brvdvaišio nurodymas į lie
tuvių parsidavėlius.

Kad yra lietuvių, veikian
čių už svetimus pinigus ir ar
dančių mūsų vienybę, tai ga
lima buvo lengvai nuspėti. Da
bar tas dalykas pradedama 
kelti viešumon. Lai bus kųo- 
greičiausia nutarukta kaukė 
nuo parsidavėlių ir lai jie bus 
išvyti iš lietuvių tarpo.

Su Lietuvių Dienos pinigais, 
tai kas kita. Adv. Lopatto iš 
Paryžiaus sugrįžęs ilgiausią 
raportą išdavė apie Lietuvių 
Dienos pinigus ir užtikrino, 
kad pinigai jau sušelpė Lietu
vą. Nors tų pinigų išėmimas 
iš Amerikos Raudonojo Kry
žiaus nebuvo pagal nutarimą 
New Yorko seimo, bet risi pa
tikėjome, kad pinigai ištikro

■ sunaudoti ir niekas neprotesta
vo, kad nesilaikyta seimo nu
tarimo.

Dabar, kuomet iškįla aikš
tėn, kad Lietuvių Dienos pi
nigai dar tebguli Amerikos 
Raudonajame Kryžiuje, tai 
pas Amerikos lietuvius kils 
kuodidžiausias pasibiaurėji- 
mas ir kuosmatkiausiaš pro
testas prieš liberalų vadų šu
nybes.

Tai begėdiškiausias pasity
čiojimas iš Amerikos lietuvių 
ir iš badaujančios Lietuvos.

Po šitokio pasielgimo libe
ralų vadai negali turėti jokio 
pasitikėjimo.

Biaurias niekšybes daryda
mi, dar jie išdrįso užsiminti a- 
pie bendrą darbą rėmime Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus.

• Laukiame ir nerimaujame, 
kad Suv. Valstijų valdžia ne
pripažįsta Lietuvos valdžios. 
Bet juk Amerikos valdžia žino, 
kokios tąsvnės eina dėl Lietu
vių Dienos pinigų. Tomis tą- 
synėmis mes visai blogai užsi
rekomenduojame Amerikai. 
Tai yra viena kliūčių Lietuvos 
pripažinimui. Per keno kai
čią tas viskas darosi ? Vien tik 
per liberalų vadus. /

Pagalios reikia pasakyti, 
kad gal čia yra koks nesupra
timas ar nesusipratimas? Gal 
Lietuvių Dienos pinigai ištik
ro sunaudoti Lietuvos sušelpi
mui? Norėtume, kad taip bū
tų. Bet įsiskaitant į Dr. Biel
skio laišką, išrodo, kad libe
ralų vadai melavo ir trukdo 
pinigų išsiuntimą. Dr. Biels
kio laiške aiškiai pasakyta, 
kad Amerikos Raudonasis 
Kryžius nori, kad lietuviai at
siimtų pinigus. Negi galima 
daleisti, kad A. Raudonojo 
Kryžiaus viršininkai darytų 
kokius šposus.

PRASIDEDA SUSINĖSI
MAI

x Paštinė komunikacija tarp 
Francijos ir Vokietijos prasi
dėjo. Vokietijos komisija, ku
ri prižiūrės kontribucijos iš
pildymą atvyko Paryžiun. Pir
miausia Vokietija gabęs Fran- 
rijai reikalautus gyvulius ir 
paves anglių kasyklas Sarre 
klonio.

Lietuvių parsidavėliai. •n
Kas girdėti lietuvių kolonijose.

LIETUVIAI, BŪKITE ANT 
SARGYBOS.

Mūsų Tarpe Randasi Išga
mos.

Skundžia Valdžiai Būk Mūsų 
Viršiausios Organizacijos 

Neturi Žmonėse Pasi
tikėjimo.

Rusų Milijonai Dolerių Prieš 
Lietuvos Laisvę.

Visuomenė Turi Pabusti ir 
Nusikratyti Nuo Parsida

vėlių.
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ficijaliai apskelbta karė Lenki
jai. Su Rusijos bolševikais 
jau senai kariaujama pasek
mingai. Vokiečiai buvo pri
versti pasitraukti iš Lietuvos 
ir palikti pačius lietuvius tvar
kytis savo šalyje.

Nudžiugom išgirdę vokiečių 
pasitraukimą iš Lietuvos, 
džiaugiamės girdėdami apie 
pasekmingus Lietuvos kariuo
menės žygius prieš bolševikus. 
Mes pasitikime Lietuvos val
džia; mes pasitikime Lietuvos 
jaunimu! Mes pasitikime jų 
vadais! e Jų gabumai, jų su-, 
manumas ir pasišventimas per
galės Lietuvos priešus — ne
pageidaujamus įsiveržėlius pa
vaišins kulkomis ir plieno kar
du, kartą ant visuomet pa- 
liuosuos Lietuvą iš po vergijos 
jungo! Vargiai rasis tikras 
lietuvis kurs abejotų apie lai
mėjimą karės su Lenkija. 
Skrvs iš Lietuvos plunksnas 
dulkindamas baltasis Lenkijos 
vanagas kaip kad skrvdo juo
dasis Vokietijos vanagas ir 
kaip kad skrenda dvigalvis su 
raudonu kaklaraiščiu Rusijos!

Pasekmingi Lietuvos ka
riuomenės žygiai neprivalo 
mus užhipnotizuoti. Jei mes 
Amerikos lietuviai vien džiau
gsimės iš pasisekimo savo bro
lių Lietuvoje ir vien atydą į 
juos nukreipę užsiganėdinsime 
rašymu jiems pasveikinimų, 
užtikrinu, kad tuomet apsun
kinsime jų naštą ir net gero
kai patarnausim Lietuvos prie
šams. Jau beveik tas iš da
lies atsitiko. Netikit? Apsi
žiūrėkit, o pamatysit jog taip 
yra! Kas stengiasi pažeminti 
autoritetą Egzekutyvio Komi
teto? Kas tą Amerikos lietu
vių visuomenės įstaigą dergia? 
Kas biauriausia šmeižia minė
tos įstaigos pavienius narius! 
Kas griauna tokias organizaci
jas kaip Ekonominė Komisija? 
Lietuviai? Taip, bent jie taip 
save vadina. Jų randasi mū
sų tarpe keli ar keliolika; jie 
įsibriovė į mūsų centralines or
ganizacijas, kai kurie iš jų sė
di net mūsų laikraščių redak
cijose, jie stengiasi mums va
dovauti! Pažiūrėkit lietuviš
kus laikraščius ir pamatysit 
kur jie tupi. Pastaruoju lai
ku jie stengiasi mus įtikinti 
būk mūsų viršiausios organi
zacijos, ypač Egz. Komitetas 
uzurpuojąs Lietuvos valdžios 
teises ir eina prieš valdžią 
Lietuviai, apsižiūrėkim! Mes 
gelbstime Lietuvos priešams, 
nes mes tas ypatas užlaikome 
kur jos randasi, mes jiems 
duodame pinigus, ir tik dėlto 
kad mes perdaug atsidėjome 
ant Lietuvos žmonių ir apsnū- 
dom besigėrėdami jų pasiseki
mais, o tuo tarpu nepatėmvtai 
įsibriovė nfūsų tarpan priešų 
agentai ir varo Lietuvai pra
gaištingą darbą

Vien parsidavėlis šiandiena 
tegali tvirtinti, kad Ekonomi
nė Komisija yra nereikalinga, 
ir paskum nurodinėti Amerikos 
valdžiai kad didžiuma lietuvių 
tai organizacijai yra priešin
gi; jiems (Lietuvos priešams) 
tokia organizacija nepageidau
jama, nes privers juos sąži
ningiau savo privatį biznį va
ryti; vien tik Lietuvos nevi
donas gali šiandiena griauti 
tokias įstaigas kaip Egz. Ko
mitetas arba Taryba, skleizda- 
mas žmonėse nepasitikėjimą ir

Vėliausios kablegramos 
Lietuvos praneša, kad jau

v*

į

primesdamas būk tos įstaigos 
eina prieš Lietuvos valdžią; 
vien tik niekšas tegąji stengtis 
taip sudaryti kad visi Lietuvos 
reikalhi patektų į vienos jų ve
damos biznio įstaigos rankas, 
taip kad monopolizuojant eko
nominius reikalus galėtų savo 
rankosna pasiimti ir politiškas 
vadeles, iščiulpti visas Lietu
vos gyvybės sultis o liekanas 
parduoti tam, kurs daugiau
sia užmokės.

Toksai darbas šiandiena yra 
varomas Amerikos lietuvių 
tarpe!.. Apsižiūrėkit. Pakra- 
tykit savo centralines organi
zacijas ir tų organizacijų lei
džiamus laikraščius, ir atrasit 
po kuriuo iš jų šuva yra pakas
tas.

Rusijos Milijonai Prieš Lietu
vos Laisvę.

Nugriuvus Rusijos carizmui 
manėm kad ir mums bus leng- 
viaus Lietuvai laisvę atgauti, 
bet štai iš tos carizmo hydros 
kelmo pasirėdė nauja buožė. 
Visokie bolševikai ir tiems pa
našūs šposininkai manevruoja 
po priedanga demokratijos ir 
įvairiais būdais stengiasi at
statyti senąjį carišką rėžimą, 
inimant ir Lietuvą. Rusijos 
agentai leidžia milijonus dole
rių savo propagandai. Šių žo
džių rašytojui yra žinoma, kad 
tūlam žmogui yra siūloma 
$15,000, jei jisai pasirūpins iš
griauti vieną organizaciją be
sirūpinančią reikalais tų tautų, 
kurios pirmiaus buvo prie Ru
sijos prijungtos. Vienos orga
nizacijos valdybos nariui siū
lyta $30,000, jei jisai sutiks pa
varyti Kongrese akciją prieš 
Lietuvos ir kitų tautų laisvę. 
Tasai žmogus buvo sutikęs, 
bet buvb ant tiek kvailas, kad 
pradėjo per daug garsiai kal
bėti, todėl Rusijos agentai 
pabūgo ir pasišalino nuo jo. 
Vienam gan žymiam advokatui 
pasiūlyta $3,000, jei jisai su
tiktų atlikti tūlą darbą prieš 
Lietuvos ir kelių kitų tautų ne
priklausomybę. Rusijos agen
tai taikėsi prie dviejų lietuvių 
veikėjų, stengdamiesi prikal
binti juos savo abazan.

Čia minėtos įstaigos ir žmo
nių pravardės rašytojui yra ži
nomos ir reikalui esant bus pa
skelbtos. Tai yra menka da
lelė, o kiek yra nežinoma? Ko
kios šunybės yra varomos ku
rių dar nepatyrėm?

Jau nėra abejonės, kad prieš 
Lietuvos laisvę dirba priešų 
pinigai. - Kai kurie mūsų vei
kėjai yra įsitikinę, kad vieną, 
kitą, lietuvių kalboje einantį, 
laikraštį redaguoja žmonės 
dirbantys už rusiškus grašius.

Lietuvių visuomene, būkie 
ant sargybos, jei nenori pa
tapti įrankiu Lietuvos laisvės 
priešų. Tėmykite įvairius už
sipuldinėjimus ant jūsų pasta
tytų veikėjų ir organizacijų, ir 
neva kritiką jų veikimo, patyr- 
kite iš kur tas pasirodo ir ką 
norima atsiekti.

Rusijos agentai varo savo 
propagandą ant plačios skalės, 
ypač dabar, kada mūsų veiki
mas tapo pasekmingu ir todėl 
mūsų priešams pavojingu, ir 
kada Kolčako galę bolševikai 
nugriovė, carizmo skeveldros 
bijosi, kad dabar Suvienytos 
Valstijos ir Alijantai gali pri
pažinti kaip Lietuvos taip ir 
kitų tautų nepriklausomybę ir 
tuomet, žinoma kartą ant vi
sados žlugtų jų pastangos se
nąją carišką Rusiją atstatyti.

Jų darbo pasekmės pasirodė 
ir Amerikos spaudoje, štai čia 
pat prieš rašytoją guli ant sta
lo pluoštas Amerikoniškų laik
raščių iš įvairių valstijų, ke
liuose iš jų patalpinta straips
neliai, kuriuose begėdiškai nu
rodoma, būk senovės Lietuva 
vadinosi “Parusija” nuo ko 
paeina Prūsija su savo hunais, 
tad, girdi Lietuva buvus hu
nų lizdas ir kaipo tokiai esą pa
vojinga duoti nepriklausomy
bę. Apart kitų laikraščių, ra
šytojui pateko į rankas “The 
Washington Post,” išeinąs A- 
merikos sostinėje. Liepos 25]

DARBININKAS

t d. šiame laikraštyje tilpo ilgas 
editorijalas po antgalviu “Su- 

| vienyta Vokietija, Išardyta 
Rusija.” šiame straipsnyje 
redakcija kuosmapkiausia agi
tuoja už pripažinimą Kolčako 
abazo. Visai begėdiškai tvir
tina, būk “Vokiečių agentai 
surengė ir stumia pirmyn se
paratišką judėjimą Ukrai
noje, Estonijoje, .Lietuvoje, 
Finlandijoje ir kitose Rusijos 
dalyse.” Toliaus ir vėl tvir
tina būk “sukilimai Estonijo
je, Lietuvoje ir kitose Baltiko 
šalyse buvo surengti ir išpildy
ti per vokiečius su tikslu su
skaldyti Rusiją į daleles.”

Reikia dar kartą pažymėti, 
kad tik pastaruoju laiku tokią 
smarkią propagandą pradėjo 
varyti. Ne vien tik laikraš
čiais naudojasi, bet taip-gi 
siuntinėja įvairius laiškus ir 
memorandumus priparodinė- 
dami reikalą senąją Rusiją at
statyti, suprantama, inimant 
ir Lietuvą Kaip tik dabar tū
li lietuvių kalboje einanti laik
raščiai pradėjo smarkiai užsi
puldinėti ant Tarybų Egzeku- 
tvvio Komiteto ir pavienių jo 
narių. Visiems lietuviams v- 
ra žįnoma kokį svarbų darbą 
atlieka minėtas Komitetas, juo 
pasitik visi lietuviai, su juo 
skaitosi Amerikos valdžia, nes 
jisai yra lietuvių visuomenės 
valios reiškėjas, kovotojas už 
Lietuvos teises. Jei Lietuva 
buvo reprezentuota nepriklau
somų valstijų tarpe, laike ap- 
vaikščiojimo liepos 4 d. Wash- 
ingtone, tai nuopelnas Egze- 
kutyvio Komiteto, tai vienas 
iš šimtų vaisių jo nenuilstančio 
darbavimosi. Vienok ant tos 
įstaigos užsipuldinėją denun- 
cijuoja prieš valdžią ir tą da
ro lietuviški laikraščiai ir net 
organai centralinių organizaci
jų. Peržiūrėkit paskutinių 
kelių savaičių numerius ir pa
matysit, kuris arba kurie tą da
ro.

Manau daugelis pamena 
anais metais pagarsėjusią j mininku išrinktas J. Balčiu- 
“šnipijadą,” tie patįs žmonės,Inas, jo pagelb. Al. Varneckas, 
kurie minėtoj šnipijadoj buvo užrašų rašt. p-lė O. Janšaitė, 
įvelti šiandiena sėdi prie tų tai-]fin. rašt. p-lė O. Malokauskai- 
kraščių, kurie daugiausia už- tė, ižd. J. Taukus, iždo glob. 
sipuldinėja ant mūsų veikėjų. Al. Petkus.
Ar-gi gali būti kad taip toli 
lietuvių tarpan priešų agentai 
būtų pasivarę? Žinom gerai, 
kad užpuolikai visuomet pir
miausia taiko savo šūvius į 
vadus, tuomi sudemoralizuoja 
minią ir savo tikslą atsiekia. 
Kaip tik, taip tūli laikraščiai 
ir daro. Bet apart to, šių žo
džių rašytojui yra žinomi da
lykai parodanti neabejotiną 
stovį tūlų ypatų esančių arti 
tų laikraščių, kurie dabar ve
da ardymo lietuviško darbo 
kampaniją

Nejaugi lietuvių visuomenė 
ir toliaus tylės? Nejaugi kuo
pos ir toliaus pavelįs savo or
gano skiltis naudoti Lietuvos 
skandinimui? Nejaugi nepa
reikalaus savo Tarybų, kad pa
darytų investigaci ją ir nuplėš
tų parsidavėliams kaukę?

Nedaug kuomi galūne prisi
dėti prie kovos su lenkais ir 
bolševikais, bet pilnai galim 
pasitikėti, kad Lietuvos val
džia turėdama stiprią kariuo
menę su jais apsidirbs. Labai 
daug galim padaryti kovoje su 
cariškos Rusijos skeveldromis. 
Visų pirmiausia privalom pa
busti, kitaip liksim jų įran
kiu Lietuvos pavergimui.

Brydvaišis.

I

SMAUGS SPEKULIACIJĄ.

Francijos valdžia pienuoja 
paimti į savo rankas pardavi
nėjimą maisto ir kitų reikalin- 
giausiųjų žmonėms dalykų. 
Ketina pastatyti tam tikrus na
mus. Krautuvninkai nusi
gando ir siūlo savo krautuves 
valdžiai.

PATVIRTINO TAIKOS
SUTARTĮ.

. Liepos 31 d. Lenkijos seimas 
patvirtino taikos sutartį, kuri 
lytisi Vokietijos rubežių ir sen
tikius su Vokietija. Kartu pa
sižadėjo neskriausti svetim
taučių, esančių Lenkijoj.

DETROIT, MICH.
Dalykai pagerėjo.

Iki šiam laikui vietinės ka
talikiškos visuomenės veiki
mas buvo apsnūdęs ir daug pa
silikęs užpakalyje kitų darbš
tesnių kolonijų. Priežastis 
viso to, tai stoka vienybės ir 
tt.

Turime mes daug dr-jų, tu
rime ir Lietuvos Vyčių 79-tą 
kp., kuri daug pasitarnavo 
Lietuvai ir taip jau naudingų 
darbų atliko įvairiose srityse, 
bet ir tarpe jaunimo iki šiam gĮaį pešasi,
laikui buvo galima įžiūrėti' 
daug įvairių nepriaugimų, 
kaip tai vienų antrų niekini
mas, apkalbėjimas ir vienų 
antrais nepasitikėjimas ir kas^ 
žinkodel taip buvo vienos kuo
pos bei srovės jaunimas, bet 
kaip susirinkimuose išvažiavi
muose ir šiaip jau susiekimuo
se buvo galima patėmyti, kad 
vieni antriems yra kaip ir 
svetimi.

Priežastis to viso gal bus ta, 
kad mes savo tarpe turime 
tokių, kurie jautėsi bosais ir 
norėjo pastatyti “aš,” tai vis
kas ir antra valdyba buvo ren
kama carišku būdu. Būdavo 
vienas iš susirinkusių persta
tys 3-4 į valdybą ir sako išrin
kime vienbalsiai, o jeigu kas 
iš susirinkusių pasako, kad 
toks rinkimas neteisėtas ir ne
demokratiškas, tai perstatyto- 
jas surėžia prakalbą ir sako, 
kad toks rinkimas yra diplo
matiškas. Todėl ir nebūdavo 
užsiganėdinimo, nes valdyba 
būdavo renkama ne pagal na
rių noro.

Laikui bėgant pagerėjo da
lykai. Liepos 3 d. Liet. Vyčių 
79-ta kp. turėjo metinį susirin
kimą, kur buvo renkama val
dyba slaptu balsavimu. Pir-

Kada perskaitė išrinktųjų 
vardus, tai išrinktoji valdy
ba pasirodė prie stalo ir kiek
vienas pratarė keletą žodžhj 
pažadėdami darbuotis pagal 
išgalės. O susirinkimas nau
jai išrinkta valdyba apdova
nojo gausiu delnų plojimu. Ir 
iš visų susirinkusių veidų bu
vo matyti didelis užsiganėdi- 
nimas iš naujos valdybos. To
dėl galima tikėtis, kad nuo 
šio laiko sužibės meilė, vieny
bė ir noras dirbti tautai ir baž
nyčiai.

Lietuvos Sūnus.
Kiti dalykai,

Fordas žada mokėti po $7.00 
į dieną. Pas mus damų ne
galima gauti ir rendas labai 
brangias, nes už 4-5 rupių rei
kia mokėti $35 ir $40 mėnesy
je.

Vietiniai lietuviai suorga
nizavo Salės Statymo B-vės ir 
statys salę West Sidėje. Bu
vo lenktynės su išlyga, kad jei 
vakarinės dalies miesto lietu
viai parduos daugiau šėrų lai
ke 2-jų mėnesių, tai ten bus 
statoma svetainė. O jeigu ry
tinės dalies miesto surinktų 
daugiau, tai rytinėj dalyj bus 
svetainė. ,

West Sidėj besidarbuojant 
Vineliui, Balniui ir Misiuke- 
vičiui surinkta 3 kartus dau
giau šėrų už East Sidiečius. 
Tai reiškia vakarinės dalies 
miesto lietuviai laimėjo.

Subatoje, 12 d. liepos saliū- 
ne lenkutis pradėjo rėkti: Ati
duok man $20.00, o sąliūninin- 
kas vietoj $20.00, sudrožė laz
da per rankas. Gerai, tegul 
neina-ten, kur mažiukus par
duoda, o paskui muša jei dau
giau negeria.

Prieš keletą savaičių p. Že
maičiui langą išbeldė už. tai, 
kad degtinė nelabai karti, bet 
Žemaitis pavijęs apkūlė per 
ausis. /

Atkočiūnas tapo prašalin
tas iŠ visų katalikiškų dr-jų. 
Tai susitvėrė laisvamanišką 
ratelį iš įvairių girtuoklių ir 

/

laisvamanių. Kada iš Atko
čiūno ratelio keletas narių 
prieš Atkočiūno valią nuėjo pas 
Liet. Vyčių kp. narius pažais
ti, tai tuos narius Atkočiūnas 
labai išbarė, užreikšdamas, 
kad pas Vyčius negalima eiti 
ir su anais draugauti. Tai vie
nam iš Atkočiūno ratelio narių 
barimas nepatiko ir jie Atko
čiūną apdovanojo ausinėmis. 
Man tas neapeina, kam Atko
čiūnas su savo draugučiu pe
šasi, bet yra gėda, • nes gir
dėt buvo pasakymai, kad vy- 

, nes mat Atkočiū
nas pirmiau prie Vyčių prigu
lėjo, bet buvo prašalintas. 
Girdėjau, kad Atkočiūnas ap- 
leizdamas SLRKA. 171 kp. nu
sigabeno ir tos kuopos turtą a- 
$30.00 ir dabar be teismo ne
norįs sugrąžinti.

Kadangi Detroitas yra sau
sas, tai mūsų saliūnininkai 
gabendavo degtinę iš kitur 
slapta ir tūlas Žemaitis, kaip 
žmonės sako, turėjo pri
sipirkęs už apie $1.000.00 deg
tinės ir dėl saugumo nelaikė 
pas save, bet sukrovė pas tū
lą Dargį. Girdėjau, kad ta
sai degtinę pardavė ir išdū
mė savais keliais. Tai dabar 
Žemaitis liko sausas.

K. Abišala atidarė ledinės 
sanetonos ir minkštųjų gėrimų 
užeigą ir sako, kad degtinės 
nepardavinės. Bet pažiūrėki
me, kaip ilgai prižadą pildys 
ir suprantama, kad jei tos 
smarvės nelaikys, tai bus dėl 
visų paranki ir maloni užeiga. 
K. Abišalai labai gerai seka
si, nes daug parduoda minkš
tų gėrimų ir šaltokošės, o St. 
Ambražas iš pavydo pirštus 
graužia ir nežino, ką daryti. 
Bėgioja kaip pašėlęs, kad tik 
sustabdyti pardavinėjimą šal- 
takošės. Visokių žmonių ran
dasi, bet turbūt tas jam ant 
naudos neišeis.

Tarpe vietinių lietuvių pra
sidėjo didelis bruzdėjimas ir 
rūpestis. Keletas gabesnių 
veikėjų tapo sutverta namų 
statymo ir paskolos dr-ja. To
dėl yra pageidaujama, kad 
kiekvienas lietuvis bei lietuvė 
prigulėtų.

t

Tas pats.

BRIDGEPORT, CONN.
Pas mus tankiai streikuoja 

ir vis darbininkai laimėja nors 
dirbtuvės neišėjo visos ant sy. 
kio, bet pradėjo po vieną ir 
varėsi iki paskutinios.

Pirmiausia sustreikavo mo
terys dirbančios gorsetų dirb
tuvėj. Kompanija, manyda
ma, kad pagazdins darbinin
ke uždarė dirbtuvęs. Mote
rys važinėdamos automobiliais 
aplink kitas dirbtuves šaukė 
išeiti streikam Ir štai Brvant 
Co. sustreikavo, reikalaudami 
90c. ant valandos, o mašinis
tai po $1.10, moters po 45c. 
Dirbtuvė dar ir šiandien stovi 
uždaryta ir nežinia, kada atsi
darys. Taip-pat gramafonų 
rekordų dvi dirbtuvės yra to
kiame pat padėjime. Bridge- 
porte visai ne taip kaip atsi
tiko Waterbury. Nežinia ka
da laimės streiką, bet viltis y- 
ra kad darbininkai laimės.

Kitos dirbtuvės užgirdą, kad 
daribninkai mano streikuoti 
sutinka pakelti algas.

Moterys streiką laimėjo. Da
bar gavo 25 nuoš. ir nereiks sa
vo siūlų pirkti, kaip pirma.

-----3------------------- - streimeryz.

DAYTON, OHIO.
‘ A. f A.

Liepos 8 d. LDS. 69 kp. na
rys persiskyrė su šiuo pasau
liu, palikdamas vargšę mote
rį. Velionis buvo geras kata
likas ir prigulėjo prie visų ka
talikiškų organizaciją Jis ge
rai sutiko su visais ir buvo vi
sų mylimas. A. a.

Rašt.

CAMBRIDGE, MASS.
Nekalto Prasidėjimo Panelės 

Švč. dr-jos mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj rugpj. 6 d. 

7:30 vaL vakare bažnytinėje 
salėje. Meldžiame ateiti ko- 
skaitlingiausia. Naujų narių 
atsiveskite. Turim daug svar
bių dalykų aptarti.

Valdyba.

ROCKFORD, ILL.
Skaitydama laikraščius ne

tenka patėmyti nieko iš šios 
kolonijos. O yra daug, apie 
ką rašyti. Šitas miestelis yra 
bene tik pats gražiausias IUi- 
nojaus valstijoj ir yra nemažai 
lietuvių. Tarp jų yra pasitu
rinčių, Bet čionais kaip ir vi
sur yra nesutikimų. Vieni nie
ko nedirba ir atsisakinėja, kad 
niekas nieko nedirba, bet jei 
kas pradeda ką dirbti, tai ki
ti stengias pakenkti kiek tik
tai gali. Kelios savaitės at
gal čia sumanė sutverti dr-ją. 
Bet turėjo daug neprielanku
mų nukentėti. Tapo sušauk
tas susirinkimas 27 d. liepos 
ir susitvėrė dr-ja po vardu šv. 
Petro ir Povilo.- Kada žmo
nės suėjo į paskirtą vietą, tai 
mūsų vyrukai suėjo ir atkalbi
nėjo kitus kad nesirašvtų, sa
kydami: “Nesirašvkite prie 
tos draugijos, kas žin kas iš 
kur atvažiavę mano čia mums 
parodyti kelią, mes ir be jų 
galime sau susitverti draugi
ją.” Vienas iš tokių agitato- 
rii] buvo didžiausiu o da būk 
esantis pirmininku S. R. K. A. 
137 kuopos.

Turime pasitikėjimo, kad 
mūsų draugijos nariai nuveiks 
nemažai, nepaisant jokių ne
prielankumų. Stokime drau
gai šv. Petro ir Povilo draugi
jom Kur vienybė ten galybė 
broliai ir sesutės ar ne?

Šv. Petro ir Povilo Dr-jos 
valdyba yra tokia: P. P. Tu- 
rauskis pirmininkas, 1514 Sc. 
Main St., Marijona Žebraus- 
kiutė raštininkė, 1510 — 18-tli 
Avė., Franas Liaudanskis fin. 
rašt., 1408 River St.

Herrino Mariutė.
Redakcijos prierašas. Matyt 

šv. Petro ir Povilo dr-ja bus 
maišyta, priims vyrus ir mo
teris. Gal būt toji dr-ja bus 
naudinga Rockfordo lietu
viams, bet juk patogiausia sa
vo gyvastį ir sveikatą apdrau
sti katalikiškame Susivieniji
me, o specialiai moterims yra 
Moterų Sąjunga. Į tas u i or
ganizacijas ir reikėtų spiestis.

HARRISON IR KEARNEY,
N. J.

Vietos liberalų šulai dėl la
bo iškovojimo Lietuvai laisvės 
pastojo pletkininkais. Savo 
pletkas krauja į krepšelį, va
dinamą “Lietuva.”

L. S. Dr-ja Kearney tiesiog 
stojo į “betą,” kad sumušdami 
“klerikalus” laimėtų $30.00 
dėl prikėlimo iš numirėlių T.
N. Fondo.

Bet man labai gaila, kad
L. S. Dr-ja įvėlė savo gerą var
dą į tokią marmalienę.

Tad-gi čia dar kartą paant- 
rysiu, kad jūs “klerikalų” su 
savo pletkais ir su Sūnų L. Dr- 
ja nepagazdinsit, tik savo var
dą pažeminsit, kuris ir taip 
yra žemas. O su savo plet
kais eidami į laikraštį, tik jam 
biznį gadinate. “Lietuvos” 
leidėjai ir redaktoriai tą teži
no.

Jūs toli atsilikę nuo “kleri
kalų,” iš pavydumo jums vy
ručiai, širdys alpsta. Jūs 
rėkiate ir norite, kad jūsų 
vardai būtų Vilniuje “išdru- 
kavoti.” Tuščiagalviai esa
te.

Harrisonietis.

AKRON, OHIO.
ftis tas iš vietos veikimo.
Šiame mieste lietuvių gyve

na apie 1.000. Darbai gerai 
eina ir uždarbiai geri. Dar
bas daugiausiai ratlankių (gu
rno) dirbtuvėse. Darbas y- 
ra sunkus ir nešvarus. Pra
gyvenimas brangus, tad nors ir 
daugiau, negu kitur uždirbti 
galima, bet to vietoj, daugiau 
pragyvenimui išleisti reikia.

Pirmiau ūžė it širšės cicili- 
kai šioj lietuvių kolionijoj, 
dabar nors aptilo ir nusmuko, 
bet ramumo vis nėra.

Mat jų vietą užėmė savo rū
šies naujos mados katalikai su



kun. Albinu Janušu ir kt. prie
šakyje. Jie įsisteigė savo or
ganą šlamštą, pavadintą “Va
nagu” ir biauroja veikėjus, 
tolus kunigus.

Pats to šlamšto leidėjas pra
dėjo gėdintis net savo darbo ir 
nenori, kad jis būtų žinomas 
kaipo to šeško leidėjas, tad 
kožnam numeryj vis maino lei
dėjo ir redaktoriaus vardą, 
taip darė su No. 3 ir 4, bet 
faktiškai nėra tai mainymas 
tik to paties asmens vis pava
dinimas kitais vardais. Tuo 
mainikavimu nieko neprigaus], 
— už save kvailesnių sunku 
bus rasti

Žalia Duona.

KALVARIJA.
(Suvalkų gub.)

Praėjusią vasarą, kada iš 
Rusijos grįžo mūsų tremtinių 
bangos, ir pas mus, Kalvari
joje, pasidarė blaiviau. Vo
kiečių revoliucija visai išrišė 
veikėjų rankas ir ūmu laiku 
jaunimas ir šiaip inteligentai 
pradėjo organizuotis. Čia bu
vo susidaręs artistų mėgėjij 
būrelis, kuris per trumpą lai
ką spėjo suvaidinti, kelis vei
kalus: “Blinda” — “Vagys” 
— “Iš meilės” ii;dar kelis far
sus bei komedijas. Gaili gale 
tas artistų-mėgėjų būrelis susi
spietė į vieną — Kalvarijos ar
tistų mėgėjų kuopelę “Lyra”; 
steigiamajam kuopelės susirin
kime buvo primti, išrinkta Val
dyba ir Revizijos Komisija. 
Darbas išsyk prasidėjo spar
čiau eiti, kuopelės narių ūpas 
pakilo. Antrą sekminių die
ną 19. VI. Kuopelė “Lyga” 
vaidino 5 v. dramą “žmogžu
džiai.” P. Banionio vedamas 
choras padarė maoniausio į- 
spudžio.

(Kauno “Lietuva”)

IŽ ŠKOTUOS LIETUVIU 
GYVENIMO.

Baisi paasulinė karė padarė 
•didelę, suirutę, ji įtraukė žmo
nes į vargą, skurdę, iš kurio 
bus sunku išsivelti. Vienok ne
galima sakyti, kad visas šian
dieninius suirutes padarė karė, 
bet jei gerai pažiūrėsime atra
sime, kad tai padarė ir mūsų 
pačių kaltės.

1914 m. kada visi vyrai išva
žiavo Rusijon, jų šeimynos pa
liko Britanijoje nežinodamos 
ar gaus pragyvenimų ar ne. 
Bet jie važiavo kaipo gazdin- 
dami Anglijos valdžią ir jaus
dami kai rojun važiuojanti. 
Deja — vietoj rojaus atrado 
pragarą, tada kekvienas ieš
kojo, kur geriau. Vieni su
grįžo Britanijos kariuomenėn, 
kiti net Norvegijos, o dar kiti 
nuvažiavo Lietuvon. Britani
jos valdžia nevertė eiti jų ka
riuomenėn, bet paliko liuosus 
iki paskirtam laikui. Po pas
kirtai dienai, kurie pasiliks 
Britanijoje, tada valdžia da
rys, kaip norės.

Bet lietuviams buvo gera 
proga pasilikti, nes daugumas 
lietuvių kasyklose dirbo. Dar
bas kasyklose turėjo eiti spar
čiai ir- kas padirbs sunkiau ir 
greičiau, jei ne lietuvis. Tai 
darbdaviai matydami tokį lie
tuvių uolumą darbe, meldė jų 
pasilikti darbe, sakė užtarsią 
prieš valdžią. Bet lietuviai 
nesutiko. Jie geidė, griežtai 
geidė važiuoti Rusijos rojun. 
Darbdaviai, matydami tokius 
jų geidimus paleido važiuoti.

“Nespiauk į vandenį,” sako 
priežodis, “nes rasi pats ger
ai.” Važiuodami trūkiu Ru
sijon, mūsų lietuviai išdaužė 
trūkio langus, nes manė, kad 
nuvažiavę Rusijon galės džiau
gtis, gyventi rojuje. Bet štai, 
prabėgo kiek laiko mūsų lietu
viai, paragavę rojaus, atsi
šaukė į Britanijos lietuvius 
prašydami pagelbėti jiems su
grįžti, bet jų sugrįžimas buvo 
nelabai malonus, nes išvažiuo
dami paliko negeistinus pėdsa
kus. * Parvažiavę jau darbų 
gerų negavo, o nekurie ir vi
sai buvo be darbo. •

Sis tai yra trumpas pavyzdis 
mūsų vyrų Britanijoje. Dabar 
pažiūrėkime kas dėjosi su jų 
šeimynomis laike jų iŠvažiavi

mo.
Šeimynos palikę be užtikrin

to pragyvenimo iš valdžios, tu
rėjo maitintis iš savo kišenės. 
Gerai buvo toms šeimynoms, 
kurių vyrai buvo sutaupę kele
tą grašių juodai dienai, bet ką 
tos darė, kurios paliko be 
skatiko? Tos žinoma turėjo 
būti sušelptos. Bet su šelpi
mu vargas buvo pragyventi. 
Daug vargų ir gėdos užtraukė 
jos ant mūsų. Moterys užmir
šo esą lietuvės, pradėjo drau- 
gautis su visokiais ir traukė 
ant mūsų daugiau ir daugiau 
gėdą ir skurdą. Šiandiena, vi
sus vargus ir skurdą, sako at
nešė karė; iš dalies taip, bet 
daugiaus tas viskas taip virto 
per mūsų pačių kaltes.

Maloniau būtų parašyti link
smą žinutę apie Škotijos lietu
vius, bet lai ši būva pasarga 
kitiems ir ant toliau. Kad nie
ko nėra pasaulyje brangesnio 
kaip doras, sumaningas gyve
nimas. Neužilgo pasileisime 
mes per platų Okeaną savo tė
vynėn. Kaip malonu bus su
tikti savuosius, jei mes juos 
gelbėjome ir geidėme pakelti 
tėvynės dvasią, bet jei ne, kaip 
grišime?

P. D.

VIEŠAS PADĖKOS 
ŽODIS.

Lietuvos Vyčių Connecticut 
apskričio išvažiavimas 4 d. 
liepos “Sea Cliff New Haven, 
Con. buvo vienas iš puikiausių 
išvažiavimų, skaitlinga publi
ka dalyvavusi tą pripažino ne
galėdama atsigerėti puikumu 
vietos ir kitais visais įvairu
mais.

Nors minėtas išvažiavimas 
rengtas Conn. apskričio, bet 
visas darbas atliktas New Ha- 
veniečių. Todėl mes Ia Vyčių 
Conn. apskričio valdyba varde 
viso apskričio kuopų tariame 
pagarbos ir padėkos žodį gerb. 
New Haveno klebonui kun. V. 
Karkauskui, Mačiulaičiui ir 
visiems prisidėjusiems prie 
programo, kaip tai chorams ir 
tt.

Labai ačiū ir visiems darbi
ninkams, kurių kaip kurie su 
didelia pasišventimu dirbo per 
ištisą dieną. Ačiū, ačiū!

Apskričio pirm. — 
B. P. Gauronskas.

Apskričio rašt. —
A. J. Pateckas.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame, kad Lie
tuvių Prekybos Bendrovė įga
liojo p. Joną Mončiunską. 
Hartford, Conn. kaipo savo a- 
gentą parduoti šėrus ir priim
ti už juos pinigus, suteikti in
formacijas ir atlikinėt? viso
kius reikalus toje apielinkėje 
kokie tik rašasi su Lietuvių 
Prekybos Bendrove.

Taip-gi užtikriname mūsų 
gerbiamą visuomenę, kad virš- 
minėtam žmogui galima pilnai' 
pasitikėti visokiame reikale, 
k. t. paduodant jam pinigus už 
šėrus ir tt. Tokį pat įgalioji
mą turi So. Bostonietis Povilas 
Petrauskas. Jis darbuojasi 
Bostono apielinkėse. Visų mū
sų prietelių prašome jiems pri- 
gelbėti, nurodant asmenis, su 
kuriais galima daryti biznį.

Lietuvių Prekybos Bendro
vės Rašt.

A. J. Valantiejus.

PRADĖJO RINKTI 
STAMPES.

Londone įvairių valstybių 
stampių rinkėjai, pradėjo rinkt 
stampes naujai įsisteigusių 
valstybių. Apie Lietuvos stam
pes rašoma, kad tos stampės 
yra “atlitograf notos ant sto
ros pilkos silurijmės popieros, 
kuri pirmiau buvo vartojama 
spausdinimui duonos korte
lių.” ’

OAUS ANGLIŲ Iš FRAN
CUOS.

Francija pažadėjo tuoj pa
siųsti Italijai 1.200 tonų ang
lių. Tuo tarpu Italijoj maži
nama traukiniai.

Įvairumai.
SENUTĖ.

Ji stovi nuo pat -vakaro su 
gėlių krepšeliu. Senutė, su
vargus, skepetą ant galvos už
sismaukus, krepšelį rankoje 
laiko ir lyg nedrąsiai taria 
“flovers, flowers please.”

Visa eilė žmonių stovi, eina, 
spaudžias prie tikietų langelio. 
Veržias į vidų judamųjų pa
veikslų teatrėlio.

O ji stovi ir siūlo gėles. Nie
kas jų neperka, rodos niekam 
jos ir nereikalingos. Bet ji to 
nežiūri, rodos to neatjaučia, 
laiko sušalusioje rankoje gėlių 
krepšelį ir lyg nedrįsdama 
šnabžda: flowers, please flo- 
wers.

Eina pro šalį jauni, eina se
nesni, turtingi ir pasiturintįs, 
o ji stovi ir šala laukia kas gė
lių pirks, kas poTą centų už
darbio suteiks.

* *
Tečiau ji čia nestovėjo visą 

savo amžių. Ji dar čia naujo
kė, nes tik šešti dar metai, 
kaip stovi.

Šešti metai, rodos tai daug, 
tečiau sulyginus su septynia- 
riais dešimčiais, tai mažmožis.

Taip ji laukia ir stovi. Jos 
veidas senas ir rūstus. Nepa
tinka jai dabartinis svietas. 
Nepatinka papročiai. Tečiau 
ji stovi, laukia kas gėlę kitą 
papirks, duos centą-kitą už
dirbti.

♦ •

O buvo ji jauna, graži, kaip 
rožė. Ji augo, žydėjo' gražiau, 
neg jos krepšyje esančios gė
lės. Ji mylėjo ir buvo myli
ma. Bet viskas praėjo, pra
žuvo, kaip dūmai išnyko. Iš
mirė giminaičiai, išsiskirstė 
prieteliai, mirė mylimieji.

Ji augo, žydėjo, viltis auk
lėjo, statė gyvenimo pylis. 
Bet beširdės to paties gyveni
mo vilnys sudaužė pylis, aud
ros viltis išgainiojo.

Ji stovi ir žiūri į praeinan
čią minią, ką ji mąsto niekas 
nežino.

Ji mato tą pačią minią die
na iš dienos, metai iš metų. 
Jos veidai mainos kas diena, 
bet pati minia vis ta pati. Ar 
žiema ar vasara, ar šalta, ar 
šilta, ji mato tik minią, tik 
įrankį, kuris padeda jai pra
gyventi.

Stovi senutė ir laukia, kuo
met prieis jaunikaitis ir pa
pirks gėlių savo mylimąjai, ją 
padabys, pagražins, ne tiek, 
kad jai kiek jam pačiam, kad 
būtų malonu. O jei ne jauni
kaitis tai vikri mergelė norės 
save pasidabyti, pasipuošti. 
Tečiau senutei visviena. Ji ne
skiria asmenų, ji mato tik mi
nią. Minia ir daugiau nieko.

O tečiau ji buvo jauna. Ji 
mylėjo, buvo mylima. Ji gy
veno ir gyventi nori.

Jei nenorėtų gyventi ji čia 
nestovėtų.

Turtų ji nemano sukrauti. 
Ne, ji tik nori pragyventi. Nes 
kam yra nemalonu gyventi.

Ir ji gyvena, ir ji praminta. 
Aš neperku gėlių, kitas neper
ka, bet yra tokių, kurie per
ka. Jei nepirktų, ji negyven
tų.

M—a.

BOLŠEVIKŲ ROJUS.

Bravo, bravo! bolševikai, 
Įvykino rojų
Plikai skarmalus nudraskė 
Nuo galvos ik kojų.
Jie nuo darbo ir . nuo valgio 
Liuosi pasiliko
Ten kaip Jieva ir Adomas 
Apnuoginti liko.
Antras rojus daug plikesnis 
Neg pirmasis tapo.
Žiemos laike prisidengt 
Nesugriebia nei lapo.
Tikras rojus ten įvyko, 
Geriaus negal būti.
Senai geidė cicilikai 
Į tą rojų kliūti.

PIENAS 18 CENTŲ.

Tautono, Mass. pieno narda- 
vinėtojai pranešė kostume- 
riams kad pieno kvorta nuo 1 
rugpj. kainuos 18c.

BE KIAULĖS NE PRA
KALBA. <-

Džian bambininkas vienas 
Mandruolis, galvočius, 
Jis yra tarpe mūsų 
Garsiausis galvočius.

Gale kiekvieno žodžio 
Kiaulę minavoja 
lt mvlimiausis draugas

Jam būtų degloji.

KODĖL NEIŠTEKĖJO.

Ar-gi tu, sesute, 
Dar neištekėjai?
Myli tave Stasius
Seniai man šnekėjai.

Patol tas Stasiukas 
Ištikimas buvo, 
Pakol iš uzbono 
Rudis neišdžiūvo.

Kuomet šis uzbonas 
Visai ištuštėjo, 
Tuomet mane Stasius 
Apleisti pradėjo.

Bet-gi mano Jonas 
Kaip gerti nustojo, 
Rudžiuką pametęs 
Mane padabojo.

APSKRIČIO N. IR N. J. 
VALDYBŲ ANTRAŠAI. 

Pirmininkas — J. Pelutis,
88 Warwiek St., Nevark, N. J. 

Vice-pirm. — A. Mierninkas,
10 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 ’ ’ Redakci jon.
Organizotoriai:

J. J. Liudvinaitis,
Bos 411, Linden, N. J.

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS IVENČ.

8OUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADBESAL

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

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

FIN. RAŠT. — O. Kaš&iutS, 
250 Athens Street.

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

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

Mattapan, Mass..
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINSS DRAUGUOS 

VALDYBA
80. BO8TON, MASS. 

PIRM. — Motiejus Žiobs,
539 E. Seventh St., 

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

248 4-th 8t, So. Boston, Maus.
I PROT. RAŠT. — JuL Savickas,

262 Fourth St, Roora 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas,

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
! KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Stop. Navickas, 

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3 ^0 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mass. Sekau 
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vaL popietę.

ŽUVO 14 LAKŪNŲ.

Orlaivis lėkė iš Venecijos į 
Milaną. Jame buvo 14 žmo
nių. Ties Verona iš augštu- 
mos 1.000 metrų orlaivis krito 
žemėn ir vis lakūnai buvo už
mušti.

ČIELAS MIESTELIS TURI 
KRAUSTYTIS.

Prie Philadelphijos Port 
Kennedy miestelio gyvento
jams paliepta išsikraustyti. Tą 
turi padaryti per keletą mėne
sių. Minėtas miestelis bus nu
griautas ir ten bus parkas. Tai 
300 šeimynų turi ieškoti naujų 
vietų. Jiems pasiūlyta dvi vie
tos — Conard ir Betzwood. 
Bet pusė žmonių nori vieną, 
kita pusė antrą. Jei nebus su
tarimo, tai bus du miesteliu 
su vardu Port Kennedy.

PRITRUKS PROFESORIŲ.

Columbijos universiteto prof. 
Strayer sako, kad Amerike 
netrukus pritruks profesorių ir 
mokytojų. Taip atsitiks dėl
to, kad mokytojavimas labai 
pigiai teapmokamas, o pramo
nėse labai gerai. Todėl įvai
rūs specialistai apleidžia pro
fesoriavimą ir eina į pramones, 
kur jų mokslas yra reikalin
gas ir ten jų darbas gerai ap
mokamas. Profesorių ir mo
kytojų algos turės kilti.

NENORI KAD PASITRAUK
TŲ.

Šiaurinės Rusijos preziden
tas Čaikovski atvyko į Londo
ną. Jis čia stengiasi įkalbėti 
Anglijos valdžiai neatitraukti 
iš Archangelsko fronto savo 
kariuomenės. Jei atitrauks, 
tai Archangelsk klius bolševi
kams.

ŽYDŲ POGROMAI.

Leo Motzkin, žydų taikos 
delegacijos sekretorius Pary
žiuje, atsiuntė New Yorkan 
žinią, būk Ukrainoj buvę to
kie žydų pogromai, kad 120.- 
000 žydų per birželio mėnesį 
buvę nugalabinta. Tą atliki
nėja bandos vagių, plėšikų ir 
visokių juodašimčių. Vienai 
šaikai vadovavo gen. Grego- 
riev.

RŪKYMAS PABRANGS.

New Yorko didžiųjų tabokos 
sandėlių savininkai skelbia, 
jog taboka pabrangis. Cigarai 
bus po 15c. Cigaretai ir gi pa
brangs.

DAUG VAIKŲ GEMA AKLŲ

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus komisija, veikianti Len
kijoj, susekė, kad ten nepa
prastai daug aklų vaikų gimė 
per pastaruosius tris metus. Iš 
pradžios spėta, kad tai bene 
bus nauja karės liga. Bet to
limesni tyrinėjimai parodė, 
kad tas yra dėlto, kad moti
nos gyvena pusbadžiai ir tas 
atsiliepė ant kūdikių akių.

IŠSKERDĖ ŽYDUS.

Išrienkų pusiau oficialių šal
tinių sužinoma, kad Odesoj 
žydai išskersti. Tą padarę 
gen. Gregorievo kareiviai. Jie 
buvo apgulę žydų kvartalus ir 
per 3 dienas vedę skerdynę. 
Ukrainos ir Bessarabijos žydai 
paskelbė 14 dienų gedulio po 
to atsitikimo.

ČEVERYKŲ VALYTOJAI

Vokietijos sostinėje pradėta 
sekti Ameriką tuo žvilgsniu, 
kad pradėta steigtis čeverykų 
valytojai prie gatvių panašiai, 
kaip* Amerike. Tokių Berli- 
ne jau užregistruota 160. Mies
tiečiai labai patenkinti, o y- 
pač keleiviai, kurie apsistoda
vo koteliuose. Pirma būdavo 
taip, kad svečias prieš gul
siant padėdavo savo čeverykus 
koridoriui, kad tarnai nušveis
tų. Bet laike karės, kai čeve- 
rykai labai pabrango, tai ho- 
telių koridoriuose pradėta 
vogti čeverykus. Ta vagystė 
tęsėsi ikišiol. Vagystės nebus, 
kai keleiviai galės čeverykus 
nusivalyti gatvėse.

TELEGRAMOS
NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. APSKRIČIO

IŠVAŽIAVIMO 
RUUPJŪČIO-AUGUST 10 D. 1919. 

PRIE WELCH’S POND LAWRENCE, MASS.

KLAUSYK!

LDS. N. A. A. Išvažiavimo 
visi nekantriai laukia. Law- 
renciečiai jau prisirengė ir štai 
ką praneša:

“Supirkome jau šiuos daly
kus: 500 ‘boksus’ toniko, 50 
galionų šaltakošės, 10 lietu
viškų kumpių, 15 bušelių o- 
buolių, 100 gorčių pieno. Ki
tų mažmožių negalim surašy
ti tik sakome, kad visko jau 
yra supirkta daug daugiau ne
gu buvo Vyčių išvažiavime. 
Orkestrą paimta. Muzikantai 
grieš puikius lietuviškus šo
kius.*’

Tai gi kas tik gyvas važiuo
kite į LDS. Išvažiavimą, kuris 
bus 10 rugpj. Lawrence, Mass.

PRANEŠIMAS.
K

LDS. N. A. A. Išvažiavimo ti
kietų pardavėjams.

Diena išvažiavimo artinas, 
tai-gi geistina, kad tikietai 
būtų kuogreičiausia išparduo
ti. Neparduoti tikietai turi 
būti grąžinami prieš 7 rugpj., 
už parduotus pinigai. Nes rei
kia maždaug žinoti kiek bus 
žmonių, kad žinotumėme ar 
padidinti užsakymą ar ne. Ku
rie nesugrąžins tikietų prieš 
viršminėtą dieną, turės už ne- 
išparduotus užmokėti.

Grąžinkite šiuo adresuu: 
J. Glineckas,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

SKUBĖKITE.

Išvažiavimas jau arti, ir ga
lime sakyti, kad mums yra 
linksma girdėti iš visų koloni
jų malonūs prižadėjimai daly
vauti mūsų milžiniškame išva
žiavime. Lai nė vienas lietu
vis bei lietuvaitė nepasilieka 
namie, bet kas gyvas važiuo
kite į pikniką. Tie, kurie ne
turite dar tikietų skubiai pasi- 
pirkite, nes paskui negausite.

Tikietus galite nusipirkti 
pas LDS. Rašt. p. J. Glinecką.

SVARBUS BEVIELIO TE
LEGRAFO PRANEŠIMAS.
Chorų, atletų, žaislų vedė

jai malonėkite tuojaus praneš
ti kaip ilgą programos dalį 
užimsite ir kas bus išpildyta.

Iš Chorų pasižadėjo daly
vauti šv. Petro par. choras po 
vadovyste p. M. Karbausko iš 
So. Boston, Mass., N. P. P. 
Marijos Bažnytinis choras po 
vadovyste p. A. Rakiečio iš 
Cambridge, Mass., Šv. Roko 
Bažnytinis Choras po vadovys
te p. R. Juškos iš Montello, 
Mass. ir Šv. Cecilijos Choras 
po vadovyste p. Pauliukaičio 
Lawrence, Mass.

Kol kas negavome žinių iš 
garsingo W6rcesterio šv. Ka
zimiero par. choro po vadovys
te p. A. Vismino. Be šio cho
ro išvažiavimas liūdės. Mes 
suprantame, nors ir neprane
ša, kad prie šio išvažiavimo 
smarkiai rengiasi ir bus. Bra
vo.

Be to neturime žinių apie 
Haverhillio, Lowellio, Nashua, 
Brightono, Atholio, West- 
fieldo chorus. Pasiskubinki
te pranešti, kad galėtume į- 
traukti į programą.

Gerb. chorų vedėjai malonės 
suprasti, kad pakvietimai cho
rams, taip-gi buvo taikomi ir 
solistai.

Be solistų ar solisčių išvažia
vimas kaip be druskos.

Tai-gi gerb. chorų vedėjai 
malonėkite programą smulk
meniškai sutvarkyti prisiųsti 
išvažiavimo vedėjui šiuo adre
su:

A. F. Kneižis,
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

ir tai nevėliaus rugpjūčio 6 d. 
š. m., nes turėsime visą prog
ramą įdėti į laikraštį ‘Darbi
ninką” subatos numerį.

Bevieliu telegrafu praneša iš 
Lawreųce, Mass. kad vyrai ir 
merginos smarkiai rengiasi 
prie traukimo virvės.

Mat Bostoniečiai suerzino 
nutraukdami, tai dabar orga
nizuojasi ir eis traukti su bile 
kuria kolonija. So. Bostonie
čiai šoka į viršų pergalėję, bet 
kas-žin ar dabar išlaikys ir ga
lės laimėti medalį. Beto So. 
Bostono merginos negavo dar 
žinios nuo Worcesterio mergi
nų apie sutikimą stoti į kovą 
virvės traukime. Laukia. Law- 
rence merginos laukia žinios iš 
Montello merginų apie sutiki
mą dalyvauti lenktynėse.

Girdėjome, kad iš Worces- 
ter, Mass. atvažiuoja visa di
vizija Liuosybės Sargų, kad 
parodžius, jog visi tikri tėvy
nainiai privalo stoti į eiles ir 
ginti tėvynę nuo priešų. Wor- 
cesterio armija puikiai išlavin
ta ir bus ko pažiūrėti kuomet 
jie pradės savo muštrą ant ža
lios pievos.

PRAKALBŲ PROGRAMA 
BUS ĮVAIRI IR ŽYMI.

Pakviesti žymiausi Ameri
kos Lietuvių Katalikų budin
tojai, veikėjai ir kovotojai už 
Lietuvos laisvę ir neprigulmy- 
bę. Čia pažymėsime tik kele
tą, būtent: Gerb. kunigai F. 
Kemėšis, LDS. Dvasiškas va
dovas, K. Urbonavičius Tau
tos Fondo Centro Pirm., J. J. 
Jakaitis A. L. R. K. Federaci
jos pirm, ir kiti.

Iš svietiškių: gerb. Julius B. 
Kaupas “Draugo” dienraščio 
redaktorius, Al. M. Račkus so
ciologijos ir medicinos studen
tas, K. Cesnulis A. L. Tarybos 
sekretorius ir daugiaus. Mes 
beveik tikri esame, kad jie pa
sižadės. Tai-gi prie taip svar
bios programos reikia, kad į šį 
išvažiavimą suvažiuotų jeigu 
ne visos Amerikos, tai bent 
visos apielinkės lietuviai. Šis 
išvažiavimas bus begalo svar
bus. Apie nusisekĖną nerei
kia nei abejoti. Komisija die
ną ir naktį džiovina galvą ir ri
ša painiausius klausimus, ku
rie galėtų užkenkti šiam išva
žiavimui ir apsirubežiuoja taip 
kad viską prašalinti.

Mes viršuj paminėjome apie 
svarbiausią programos dalį 
prakalbas ir dainas. Bet pa
miršom pažymėti, kad išvažia
vime vien prakalbomis ir dai
nomis mes nepasitenkinsime. 
Didelę programos dalį išpildys 
visokie žaislai, kaip tai: vir
vės traukimas, bėgimas, mėty
mas, šokimas, tri-kojų bėgi
mas, maišuose bėgimas ir daug 
kitokių.

Tuose žaisluose dalyvaus a- 
biejų lyčių išsimiklinusieji žai
dėjai. Už geriausį pasižymė
jimą bus duodama dovanos. 
Tai-gi kviečiame spiestis visus 
žaidikus ir žaidikes. Praneški
te, kurie norėsite dalyvauti 
programoje šiuo adresu:

Atletų Komisija,
244 W. Broadway.

O, kas per valgiai! Šeimi
ninkės tik laksto bėgioja ir pa
darys tokius pietus, kokius 
karaliai tik ant Kalėdų gauna. 

, Bostono šeimininkės turės spe- 
t cialį stalą. P-ni Šejefkienė 
įdaro pienus, kad pavalgydi- 
j nūs svečius skaniai ir sočiai ir 
.kad kišenės su skambučiais 
I liktų mažai pajudintos. Žino- 
I ma darbininkiškai.

Vietinės Lawrence’o šeimi
ninkės ir-gi smarkiai rengiasi 

* padaryti puikią vakarienę. Jos 
sakė iškeps zuikį, kuris buvo 
sugautas laike L. Vyčių Nau
josios Anglijos išvažiavimo.

O, šeimininkės Suvalkų, Vil- 
(Tąsa ant 4-to puslapio)



Skriskite visi, o visi kuomi 
galite. Užtikrinam, kad nesi
gailėsite.

Apie šiuos pranešimus ir ki
tiems pasakykite.

Valdyba.

Turiu

A. Savilioniutė

Vietines žinios

TEATRALIŠKAS VEIKALAS

Jatul’š Capsulax 
Vidurių Gyduolės
Kaina 50 centų.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

PNKSIU<poptot. Nuo 1 iki Irakan

M»W ROA.DWATCor. ST 90. BOSTON.
TalSOIS.B.

fu sava prakalbą, temoje: 
“Darbininkų Neprieteliai.” 
Kas nor žinot kaip pažint 

darbininkų neprietelius ir kaip 
pagerint darbininkų būvį, taip
gi kas nors susipažint su soci- 
jailzmu, lai nusiperka šią bro
šiūrėlę. Socijalistams p. Rač- 
kaus prakalbos yra labai kar
čios. Kaina su prisiuntimu 50c. 
Adresuokite:

M. Ambrose,
1530 So. 50-th Avė., Cicero, Dl.

JAU GALIMA GAUTI 
AL. M. RAČKAUS 

PRAKALBAS.
Reikalaujant visuomenei, ži

nomas prakalbininkas Al. M. 
Račkus atspausdino mimeogra-

Los Angelese, Cal. sudinami- 
tuota namai advokato Lawle- 
rio. Namai buvo užsidegę. 
Jis ir jo žmona labai sužeisti. 
Spėjama, jog tai kerštas. Mat 
adv. Lawier buvo teisėju ir yra 
nuteisęs keletą bombistų.

T«i. So.Bo.ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima miialbati ir Uttaviitkai 

Ofiso valandos: 
Ryt ūs iki 9 vai. 

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

UŽMUŠĖ DRAUGĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ.

Bridgeport, Ct. Tūlas Abadea 
atrastas kambaryje negyvas. 
Dvi valandos vėliau atrastas 
kūnas Dortolos Concosta ant 
gelžkelio. Abu' buvo ispanai. 
Prie Concosto’s šono atrastas 
didis peilis. Policija išrado, 
kad jie buvo susikirtę. Concos
ta užmušęs savo draugą, kan
kinamas sąžinės nuėjęs atsigu
lė ant gelžkelio.

Paieškau Puseserės Viktorijos 
Sokytės paeina iš .Kauno gub., Ba
seinų pav., Girkalnių par. 7 me
tai kaip Amerike. Pirmiau gyve
no apie Worcester, Mass. ant far- 
mų. Tai gal kas žinot, malonėkit 
man pranešt, būsiu dėkinga, arba 
gal pati atsišauktų, nes turiu svar
bų reikalą.

Stasė Sokytė-žukauskienė, 
Bos 23, Benbusb, W. Va.

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.

New Yorke, Chicagoj, San 
Franciscoj ir kitur buvo tyri
nėjama ar yra daroma žings
niai sukelti Amerike judėjimo 
dėl tabokos panaikinimo. Ka- 
dani alkolis jau pasmaugtas 
tai taboka yra antras bradas, 
kuris reikia prašalinti.

Tie, kurie varosi už tabokos 
panaikinimą veikia kol kas 
slapta. Bet anti-prohibicijo- 
nistų Sąjunga paskelbė, jog 
Women’s Christian Temperan- 
ce Union remia prieštabokinį 
judėjimą. Toliau susekta, kad 
prieštabokiniai jau kovo mėne
syje pradėjo rinkti aukas ko
vai prieš taboką. Norima su
rinkti $1.000.000. Jie bus pa
naudoti leidimui knygų apie 
tabokos kenksmingumą ir vi
sokios propagandos varymui 
prieš tą piktžolę. Paskui bus 
varomasi, kad kongresas per
leistų bilių, uždraudžiantį au
ginimą, pardavinėjimą ir iš
gabenimą to brudo.

\ ----------------
Paieškau sesers Onos Simonavi- 

čiutės Kauno gub., Šiaulių pav., 
Viekšnių miesto. Girdėjau, kad 
2 ar 3 metai’atgal gyveno So. Bos
tone, o dabar nežinau kur. 
svarbų reikalą.

Alek. Simonavičius,
124 Bovven St., So. Boston,

(8-5) '

PIRMO ' KLESOS

DANTISTAS

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

Ona Kadzevičiutė,
842 Lincoln Avė., Rockford, III. 

. (8-5)

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų. 
Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

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

eMMOMMOMMoeoeeecMe

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

GAVO PALIU0SAVIMĄ.
Lieoos 28 d. F. Grinevičius, 

F. Rozanauskas ir V. Ivanaus
kas gavo paliuosavimą iš S. V. 
kariuomenės. Šie narsūs ka
reiviai išbuvo beveik du metu 
kariuomenėj ir 16 mėnesių 
Prancūzijoj. Kariavo iki pas
kutinės dienos. Per Dievo ap- 
veizdą liko sveiki, nors tos 
kompanijos buvo pripildytos 
per kelius kartus. Dalyvavo 
šiuose didžiuosuose mūšiuose: 
St. Mihiel, Verdun ir Argon- 
ne’o miškuose. Be to dar bu
vo kelis kartus tranšėjose. 
Sveiki ir linksmi grįžo prie 
savųjų.

Kas tik gyvas rengkitės į šį 
milžinišką L. D. S. Apskričio 
pirmą IŠVAŽIAVIMĄ. Pasi
žymėkite sau gerai ant sienos 
didelėmis raidėmis rugpjūčio 
10 d. Lawrence, Mass. ir jeigu 
tą dieną kaip nors ant nelai
mės gamta pravirktų, tai iš
važiavimas būtų perkeltas ant 
rugpjūčio117 d. Tikietus pa
sipirkite išanksto.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už viena sykį.............. 50c
” tris sykius............ $1.00

Beja, nekurie kalba, kad 
Worcesteris nevažiuoja. Mes 
gavome žinią, kad AVorces- 
terio LDS. 7 kp. jau baigia or
ganizuoti trečią ar ketvirtą 
troką. Tokius trokus organi
zuoja visos Naujosios Anglijos 
lietuvių kolonijos. O kiek dar 
rengiasi gatvekariais, makabi- 
liais ir kitokiais pagerinimais. 
Kiti tariasi visus subytiti ir at
skristi orlaiviu.

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

Veronika Kubilienė,
15 AVyliei St., Hamilton, Scotland

Meiles Paslaptybės
Drama 5-se veiksmuose, 6-šiuose atidengimuose. 

Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS.

SUSIRINKIMAS.
Liepos 26 d. Marijos Vaike

lių Dr-jos atsibuvo mėnesinis 
susirinkimas. Apart kiti) svars
tymų nutarta turėti išvažiavi
mą rugpj. 19 d. ant “Spot 
Pond,” kur pirmas buvo.

Draugystė paaukavo $25.00 
vasarinės mokyklos naudai. 
Komitetai tam dalykui išrink
ti A. Kohanskiutė ir K. Švag- 
ždžiutė. Apkalbėjus kitus bė
gančius dalykus susirinkimas 
užsibaigė.

Dantie ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

vyčių Išvažiavimas.
Rugpj. 3 d. Vyčių 17 kuopos 

buvo išvažiavimas į Mattapan, 
Mass. Išvažiavime dalyvavo 
virš šimtas jaunimo, buvo ir 
keletas svečių: gerb. klebonas 
kun. K. Urbonavičia, p. S. P. 
Kneižis, p-ni M. Romanienė, 
p-lės L. Cebatoriutė ir M. Ge- 
tautiutė iš Lawrenee, Mass.

Turėjo pagaminę skanių val
gių ir gėrimų ir tarsi Lietuvo
je visi susėdę ant pievos links
mai valgė ir šnekučiavosi. Lai
ke valgio gerb. klebonas ir p. 
A. Kneižis trumpomis kalbo
mis išreiškė vyčiams kuoge- 
riausią užuojautą ir velijo kuo- 
geriausių pasekmių. Toliaus 
darbuotis tėvynės, visuomenės 
ir bažnyčios naudai. Po val
gių visi ėjo žaisti visokių lie
tuviškų žaislų ir traukti virvę. 
Keletą kartų traukė virvę mer
ginos su vaikinais ir merginos 
vaikinus nugalėjo. Tai buvo 
gardaus juoko kad vyrai neat
silaikė prieš merginas. Vaka
re sudainavo daugybę lietuviš
kų dainelių ir visi linksmi 
traukė namo.

Komisija užsipelnė didelės 
garbės už surengimą to taip 
puikaus pikniko, o ypač už ge
rą tvarką. Komisijoj buvo pp. 
Z. Klapatauskas, P. .Špokas, 
p-lės Z. Gurkliutė, K. Alesavi- 
čintė, M. Duobiutė. Labai bū
tų malonu, kad ir daugiau pa
rengtų tokių išvažiavimų.

Ten Buvęs.

BeH Pbona Dickiaian S»5 M

Dr. Ignotas Stankus 
12191BrMdSL,PHatipfa,Pa.

Li«tuvi» Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito ild S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

Nadaloari. iki 4 po pttta. m

DR. F. MATULAITIS
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LANKĖSI.
Panedėlyje “Darbininko” o- 

fise lankėsi gerb. kun. P. Sau- 
rasaitis ir gerb. kun. Petrai
tis, kurs dabar lankosi Naujo
joj Anglijoj Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus reikalais. Gerb. 
veikėjas per visą vasarą uoliai 
darbuojasi tame reikale ir 
daug kolonijų aplankė. Džiau
giasi, kad visur geras pasise
kimas, visur lietuvių susipra
timas kįla ir pasiaukojimas 
Lietuvai didėja.

(Seka nuo trečio puslapio) j 

niaus, Kauno ir Gardino rėdy- 
bų rengia pietus, bet jie skir
sis nuo So. Bostono ir Law- 
rence’o šeimininkių.

O, Dievulėliau mano gėri
mėlių nors ir piaudykis!

So. Bostono šeimininkės ve
ža kelias bačkas lietuviško 
gėrimėlio, namų daryto.

O, Suvalkų, Vilniaus, Kau
no ir Gardino šeimininkės tu
rės apie 20,000 bonkučių sal
džių gėrimėlių — kvaso ir apie 
200 bačkučių šaltakošės.

Jau ten kiekvienas galės ne 
tik troškulį nuraminti, bet ir 
iki sočiai atsigerti.

Programo tarpuose, pietus 
yalga/nt įr taip linksmins 
“Kauniečiu Orkestrą.”

SUSIRINKIMAS.
Rugpj. 7 d. bus Pilnųjų Blai

vininkų 49 kuopos pikniko ren
gimo komisijos susirinkimas 
bažnytinėj svetainėj. Meldžia
me visų komiteto narių ateiti.

Komitetas.

“Ėmęs ir kalbėk"
NAUJAS JUO KAUNAS

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

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

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome.

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

Rašyk tuojaus:

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

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke-j 
lėtą centų nusiperkant pokeli gyduolių.!

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulaz, kurios yra 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio i 
ir Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo I 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie- | 
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų.

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES.
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, Gripo 

ir Influenzs. Kaina 50 centų.
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad 

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite, kad 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbUj tad ir reika
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 
kite “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs 
čia telpa: ___

P. A. JATUL, Aptiekorius, 
(Išdirbėjas)

P. 0. BOK 2128, BOSTON, MASS.

PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON 
JAU SIUNČIAME-

į-i-i-i-T
juem

LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE

Pinigus siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę, 
Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir 
Grodną.




