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SUKATOMIS*
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Bostone ir apylinkėj mėtotos . .. .$5.00 
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"PoHlriMA nnder
ntlt (No. 584) authorlued by the Ag 
of October 6,1017, on ffk at tho Port 
Office of Boflton, Mana By order ot 
the Prealdent, A, S. Burleaon, Port- 
master GeneraL” . .£ < s

Krikščionys darbininkai vie- 
.nykitėsl Spieskites įvienin- 

jtėlę darbo Žmonių organiza- 1 * » ' 
ciją Amerikoje — Lietuvių 

Darbininkų Sąjungų U: f;

v-*

•

866 Broadway, Boston 27, Malt. Į| '
Tjel. South Boston 620. |Ui
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NAUJAS VOKIEČIŲ 
PASIŪLYMAS.

Berlin. — Po ilgų svars
tymų Vokietijos ministerių 
kabinetas sudarė naujų pa
siūlymų alijantams kontri
bucijos reikale. Pasiūly
mas pasiųstas Washingto- 
nan. Sako, kad Vokietija 
tame pasiūlyme pasižadan
ti išmokėti alijantams $15.- 
000.000.000. Pirmasai pasiū
lymas buvo $7.500.000.000.

PARDAVINĖJA VOKIEČIŲ 
TURTĄ,

PARYŽIUS, — ‘ Tikimasi, 
kad parduodant voldečiii nuo
savybes EIsace-Lorraine bus 
surinkta 2,000,000,000 frankų^

KAS VALDO AMERIKOS 
TURTUS.

New York. — Henry H. 
Klein, New Yorko miesto 
rokundų komisijonierius ir 
gilus tyrinėtojas ekonomi-

O LL-L lJiĄv vCl) vUUjvW XXCVXXX>>^*« 9 * *

Išpardavinėjimas, daromąs su- reikalų, paskelbė indo-

FRANCUA UŽGRIEBSIANTI 
RUHR KLONĮ.

Paryžius. — Francija mano pa
daryti didelius užgriebimus Vo
kietijoje gegužio 1 d., jei Vokie
tija atsisakys užmokėti nuskirtą 
kontribuciją.

Patirta, kad Francija mano o- 
kupuoti visus turtus Ruhr klonio 
ir Westphalia, taipjau ir kitus že
mės plotus. Apskaitoma, kad tas 
duoti} Francijai 3,000,000,000 
markių į metus.

Pasiūlymus apie tą okupaciją 
davė Francijos išliuosuotojų že- 
naių ministeris Loucheur.- Tai yra 
atskiras raportas, nuo karinio pa
siūlymo maršalo FocF ir kitų kar
vedžių. Karinis raportas jau bu
vo svarstomas.

< . .................. ■■ •

LAIŠKAI Į RUSIJĄ.
Washington. — Po keturiij me

tų pertraukimo ryšių, Jungtinių 
Valstijų pašto, departmentas jau 
pradeda vėl (nors dalinai) priim
dinėti laiškus, siunčiamus Rusi
jon. Laiškai bus priimami į eu
ropinę Rusiją, Ukrainą, Gruziją 
ir Azerbaidžianą. Jie bus gabe
nami pro Londoną į Maskvą, o 
iš ten Tarybų valdžia išvežios į 
Tarybų Respublikos-dalis.

“Vien tik su stampomis ir ne
registruoti laiškai ir atvirlaiškiai 
bus priimami siuntimui į europinę 
Rusiją,” sako pašto departmento 
paskelbimas. ‘ ‘ Rusijon siunčiami 
laiškai reikalauja tiek pat pašta- 
ženklių, kiek ir kitosna užrubeži- 
nėsna šalysna. Rusijos paštas 
taip-gi sutinka persiųsti laiškus ir 
į Aziją."

Paštiniai siuntiniai, siunčiami į 
Rytinį Sibirą ir Vladivostoką bus 
priimami, kaip kad ligi šiol būda
vo.

lig Veršelio sutarties, jau ei
na prie galo. Visa surinktoji 
suma bus atiduota Francijos 
iždan.

Sulig sutarties, pašalintiems 
vokiečiams už! jų turtų turės 
užmokėti Vokietijos valdžia. 
Geležies liejyklos, ir potašiaus 
aliejaus ir audisyčios, priklau
sančios keliems vokiečių kapi
talistams, 
dalį

sudaro didžiausių 
turto. •

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ.

‘‘DARBININKO” ADMINIS
TRACIJA nuo pirmos dienos ba
landžio siunčia pinigus į Lietuvą 
sulig dienos kurso. Tad, kurie 
norite, kad Jūsų giminės, tėvai 
arba broliai gautų siunčiamus pi
nigus greit ir tiek, kiek jiems pri
klauso, tai siųskite per “Darbi
ninko" Administracijų.

Čekį arba “money tfrder” išpir- 
kite vardu

“DARBININKAS,’ ’
866 Broadway, 

Boston 27, Mass.

REIKIA DIDELĖS 
ARMIJOS.

Rusų karvedžiai ragina visuo
met būti prisirengusiais.

RYGA. — Rusija turi palai
kyti savo militarinę spėkų, ne
žiūrint to, kad kariavimas ap
sistojo visuose frontuose, ka
dangi periodas -perėjimo nuo 
karo prie taikos yra pilnas pa
vojų, sako rezoliucija, priimta 
armijos komisarų ir karvedžių 
konferencijoje Maskvoje. Tek
stų rezdliucijos išspausdino 
Pravda. Ji sako:

“Likvidacija karo frontų, 
dalinė demoralizacija ir su
koncentravimas energijos dar
bui, sumažino domę į armijos 
reikalus ir ši konferencija 
skaito reikalingu išleisti per
sergėjimų prieš entuziazmų už 
taikų gyvenimų. Visos Rusijos 
sovietai nutarė, kad palaikoma 
ir jos karinė spėka didinama.

“Nieks neturi užmiršti, kad 
prisirengimas prie karo yra 
gvarantija taikos. Daug sun
kiau užlaikyti armijų laike tai
kos,. negu laike karo ir dabar
tinis pereinamasis periodas yra 
pavojinga kaip armijai, taip 
ir revoliucijai. Frontai yra lik
viduoti, bet sovietų Rusija pa
silieka, kaip ir ikišiol, karo ir 
darbo šalis.”

Gaunamos šiame mieste ži
nios parodo, kad bolševikų Ru
sijoje prisibijoma naujų suki
limų. Organizavimas naujos 
“internacionalinės armijos” 
kurios pienai tapo paskelbti 
ankščiau, jau prasidėjo. Ta 
kariuomenė užims vietų seno
sios sovietų armijos ir bus pa
matu militarines spėkos, nau
dojamos pravedimui III Inter
nacionalo* principų.

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
iefiko vietos prie II. Kat. parapijos. Pa
žįstu muzika Ir gailu vesti bažnytinį 
chorą.

C.. G. VAIČIŪNAS,
31 Domns (?) Avė., Blngluunton, N. Y.

SUKILIMAS INDIJOJ.
Simlia, Indijoj, — Iš Wana ir 

Mashud apskričių pranešama a- 
pie smarkius mūšius palei šiaur- 
vaakrinį 'Indijos rubežių iš prie
žasties pasirodymo Afgano vado 
Abdur Razak, kuris vadovauja 
sukilusias Wasiri ir Mashud gen- 
tes.

Smarkiausias susirėmimas išti
ko baT. 10 d., kad 300 mashudų 
užpuolė būrį- karejvių ir užmušė 
26 kareivius. Įskaitant ir pirmes- 
nius susirėmimus viso anglų už
mušta 34 ir 65 sužeisti Sukilė
liai irgi aplaikė labai dideliij nuo
stolių.

Kariuomenė pradėjo tose apy
gardoje naujų veliumų.

mių žinių apie tai kas val
da Amerikos turtus.

Pasirodo, jog 50 šeimynų 
valdo po $100.000.000, 100 
šeimynų po $50.000.000, 500 
šeimynų valdo po $10.000.- 
000.

Rockefellerio turtas apro- 
kuojamas nuo trijų iki pen
kių bilijonų dolerių (5.000.- 
000.000).

Per pastaruosius 15 metų 
penki bilijonai dolerių buvo 
palikta įpėdiniams, kurių 
žymi dalis yra besmegeniai.

200 asmenų Suv. Valstijo
se valdo $15.000.000.000. 
Francijoj tiek toto kontro
liuoja 96.000 asmenų?

60 nuoš. tabokos (^pramo
nės valdo 10 asmenų.

50 nuoš. žibalo pramonės 
valdo 12 asmenų su Rocke- 
felleriu priešakyje.

Geležinkelius Suv. Valsti
jose valdo 1.3 nuoš. šėrinin- 
kų.

Plieno pramonėj yra taip: 
šėrininkų valdo 51 nuoš. 

šėlų.
Ūkio įrankių išdirbystėj *2 

šėrininku valdo 51 nuoš. šė
lų.

George P. Hampton, Far- 
merių Visuotinos Tarybos 
direktoris, apskaitliavo, kad 
33 asmenys valdo 2 nuoš. 
Suv. Valstijų turtų. Minė
tasis Klein aprokavo, kad 
tie du nuošimčiai reiškia 
$4.837.000.000.

Klein ant savo raporto 
darbavosi per 10 metų. Jis 
susekė visų didžturčių tur
tus. Didžiausieji turtuoliai 
yra šie ir valdo po šitiek: 
John D. ir Wllllam Rocke-

feller, $3,000,000,1)00 iki $5,000,000.000 
Ęratt šeimyna ................
Harkne.ss ..................... .
Carnegie .........................
IVeyerhaeuser šeimyna.. 
Vanderbilts ......... ..........
Astors ............ ...............
Payne AVhitney šeimyna 
Frick šeimyna ....... i...
Goelets ..........................
J. J. Hill šeimyna ......
Hetty Green šeimyna..: i '■ 100,000,000 
Field šeimyna ................
Harriman .......................
Morgons, $150,000,000 iki 
Flagler šeimyna ............
Anthony Brady šeimyna 
Gould šeimyna .......... .
IVidener ......... . .............
George Farr Bakers .... 
Stilmans ........................
Isaac Stevenson ............
Kennedy-Todd grupa.... 
Sage šeimyna ...... 
Blair šeimyna .......
Rhinelanders ...........
Rogers.....................
Armotis ...................
Swift ....’............. ‘..
A. C. Jnmes šeimyna 
Cleveland Dodge.... 
Archbold šeimyna .. 
Mills šeimyna ;.......
Dantei Reld šeimyna 
Plant Šeimyna .......
Morrls .....................
Pullmnn ’ šeimyna a .. 
Searles šeimyna .........

«
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PIRKLYBA Sfr RUSIJA 
EINA*

Stockholni. -^Rusijos so
vietų atstovas Įatvinov Re- 
velyje paskelbei kad nors 
su Amerika Rusija neturin
ti formalės pirk|ybos sutar
ties, bet mažiausia kas sa
vaitę atplaukiąs į Revelį A-1 
merikos laivas su prekėmis 
Rusijai, !

VOKIETIJA DERISI 
SU RUSIJA.

Ryga. — Vokietijos dele
gatas Scheinemąnn atvyko 
Maskvon, o du Išsijos dele
gatai vyksta Be^linan. Bus 
vedamos derybofe apie at
naujinimų pirklybos.

»

SERGA PREZIDENTAS.

W ashington. — Čekoslo
vakijos atstovybė paskelbė, 
jog Čekoslovakijos prezi
dentas nerezignavęs, kaip 
buvo paleista gandų. Prez.

irMasaryk sergįij^fenok, 
tai sunkiai.

STREIKAS PORTO 
RIKOJ.

San Juan. — Ant visos 
Porto Riko salos sustojo 
traukiniai dėl streiko. Strei
kuoja tarp 800 ir 1.100 dar
bininkų. Streikuoja užsi
stodami už pavarytų stoties 
agentų.

Vienna. — Iš Bucharesto 
pranešama, kad Rumunijos 
valdžia uždraudė visokias 
gegužio 1 d. demonstracijas.

Stockholm. — Iš Petro
grado atėjo žinia apie anti- 
bolševikiškus sukilimus Uk
rainoj. Vadovaujant 
Makno kįla sodiečiai.

gen.

Ru- 
tarp

' TIKTAI 135.139.
W ashington. — Cenzas 

1920 m. parodė, kad Suv. 
Valstijose ateivių yra 13.- 
703.987. Tai ant 358.442 ar
ba 2.6 nuoš. daugiau, negu 
buvo 1910 m.

Pagal šalis ateiviai dali
nasi šitaip:

Anglija............812.414
Škotija............. 254.182
Wales............... 67.071
Airija .......1.035.680 
Norvegija .... 363.599 
Švedija............. 624.759
Danija ............. 189.061
Francija.......... 152.792
Holandija .... 131.262 
ŠVfei'toija Uft8$64T ~ 
Vokietija .. ..1.683.298 
Lenkija ...........1.739.578
Rusija............. 1.398^999
Finlandija .. . 149.671 
Italija .............. 1.607.458
Lietuva............ 135.139
Pirmą vietą reiškia užima 

yokiečiai, antrą — italai, 
trecią airiai. Lietuvių pa
prastai rokuojama 700.000. 
Reiškia lietuvių skaitlinė 
nei ištolo nėra teisinga.

•'

NUMAŽĮS ALGAS.
Binghampton, N. Y. — 

Endicott-Johnson savo če- 
verykų dirbtuvių, darbinin
kams numuš algas ant 20 
nuoš. nuo gegužio 1 d. Tas 
palies 13.000 darbininkų.

u
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PRIĖMĖ KATALI
KYSTĘ.

London. — Mirė Įeit. gen. 
Sir John Cowans. Anglijos 
visuomenė nustebo, kuomet 
pranešta, kad laidotuvės bus 
iš katalikiškos katedros. 
Velionis buvo Quartermas- 
ter-General karo metu, tai 
yra aprūpinėjo Anglijos 7.- 
000.000 armiją visokiomis 
reikmenomis. Prieš kelias 
dienas prieš mirtį jis priėmė, 
katalikystę. Jis buvo vienas 
žymiausiij Anglijos vyrų.

*

KRAUJAS LIEJASI 
ITALIJOJ.

Rymas. —- iies-Piacema- 
iš pasalų būrys . komunistų 
užpuolė ant fascistų ir kelis 
jų nugalabijo. Mūšis ėjo 
durtuvais. Komunistų vie
nas taip-gi krito ir keletas 
sužeista.

SENIAUSIAS ŽMOGUS 
PASAULYJE.

Paryžius. — Francijos 
valdžia nutarė paskirti pen
siją savo seniausiam žmo
gui. Jis yra Torah. Jis sa
ko turįs virš 150 metų. Yra 
žmonių 70 metų amžiaus, ku
rie atsimena, kuomet Torah 
jau- buvo senyvas, žilas ir su- 
sikuprojęs.

Balandžio 20 dieną Užsie
nio Reikalų Ministeris Pu- 
ryckis turėjo kalbą Seime: 
Briuselyje prasidėjo pirmos W 
Lietuvių lenkų derybos, 3 
Tjautų Sąjungai pirminiu- 1 
kaujant. Mes nepriimsime 1 
nė unijos,, nė federacijoj, nė I 
militarinių konvencijų. Mū- 1 
sų Valdžios politinia liniją l 
tose derybose tokia: “1

1) Lenkijos nepulsime. 1
2) galime duoti Lenkijai 4 

laisvą tranzitą gelžke- . j 
liais ir Nemunu. / ji

3) draugiškai su Pabalti- J
jos Valstybėmis palai- 1 
kyti bendrus ekonomi- J 
nius ir politinius šauti* *1 
kius ir su lenkais. ’■

4) Lietuvos Rytams, duo- į
ti autonomiją. ’ ’ . -į

». .5) *;
nūs, jog Vilnius politi
niai tur būt surištas SU

, Vakarinia Lietuva. ”” 
Politinė taktika Lietuvos 

Valdžios tokia: griežtottsi- . 
rėmimo su lenkais ' vengia
me, bet puolant ginsimės, 
laikysimės sutarties ir pažy
mėtos demarkacijos (lini-

^-Balandžio 18 Valstybės, į 
Prezidentas Stulginskis do* 
vanojo bausmes patiems 
prašant delei dvylikos asnie-* ! 
nų, kurįe buvo Vyriausiojo 
Tribunalo nusprendimu. 
Lenkų P. O. W. (Polską 

 

Org. Wojskowa) byioj pa^ j 

 

smerkti nuo astuonių menei 
šių iki šešių metų sunkių 
darbų kalėjime.

EltiaJ9
Be to nuo Užsienio Reika

lų Ministerio gauta telegra
mas, jog “Amerikos lietu
vių antrosios paskolos su
manymas esąs Ministerių J 
Kabineto priimtas ir jog 
greitai jį, svarstys Steig. 
Seimas.” .

Liet. Inf. Ėhira& 
23-IV-1921.

•. ------- :—— ;
PALIOKAI DIRBA 

DOLĄRINES.
Varšava. —Lvove susek**, 

ta pinigų spaustuvė. Buvc$ 
spauzdinama Suv. Valstiją 
popieriniai pinigai. ' Beąį 
atspausta $5.000.000. AmĄ 
rikos konsulas pasakė, ka< 
pamėgdžiojimas gan nusis’ej 
kęs ir šiaip jau žmogus j 
atskirtų nuo tikrų pin

Reikalingas atsakantis VJ 
NININKAS, gerai Žinantį 
amatą. Kreipkitės pas; K 
V. Grikis, 896 Churoh St, New 
Britain, Conn.

‘ S
< iK •

DAKTARAI STREIKUOJA.
AVILA,— Ispanijoj, Vietos 

daktarai paskelbė generalinį 
streikų, nes miesto ir valstijos 
valdžia atsisakė daugiau mo
kėti daktarams už lankymų bė- 
dmiomenės.

i --------------------------

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Shanghai.—Pasiekiančios mies

tų žinos apie žemės drebėjimų 
gruodžio mėn. Shensi provincijoj, 
parodo, kad daug daugiau žmo
nių žuvo, negu kad išpradžių ma
nyta. Oficialiniai apskaitoma, 
kad nemažiau kaip 40,000 žmonių 
žuvo Kuyran prefektūroj, o mies
te Pigliang žuvo 600 žmonių. Že
mės drebėjimas prasidėjo gruo
džio 15 d. ir taip be paliovos tę
sėsi daugiau kaip pusę mėnesio.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ VADĄ.
Berlinas. — čia tapo policijos 

areštuotas Max Hoelz, kuris vado
vavęs paskutiniuoju komunistų 
sukilimu Vokietijoje.

PRATRUKO PYLIMAS.
Monterey, Meksika.—Dėl 

nepaprastai gausaus lytaus 
pratrūko didelio rezervoaro 
pylimas ir vanduo užliejo 
keletą sodžių. Prigėrė 50 
žmonių. Dalis geležinkelio 
tapo paplauta.

Ryga.—Paskelbimas 
sijoj laisvos pirklybos 
sodžių ir miestų sukėlė di
džiausių netvarkų ant trau
kinių. Minių minios puola 
į traukinius, važiuoja ant 
vagonų stogų ir kur tik gali 
įsikibę pastovėti. Valdžia 
dėl to išleido įstatymų, bau
džiantį penkiais metais ka
lėjimo už važiavimų ant lo
komotyvų ir vagonų platfor
mų.

v*

KIEK ANGLIAKASIŲ 
BEDARBIAUJA.

Washington. — National 
Coal Ass’n skelbia,.kad kie
tųjų anglių kasimas pasima
žino perpus normalio. Ang
liakasių be darbo esą 100.- 
000. .

400,000,000 
400,000,000 
300,000,000 
300,000,000 
300,000,000 
300,000,000 
200,000,000 
150,000,000 
100,000,000 
100,000,000

100,000,000 
100,000,000 
200,000,000 
100,000,000 
100,000,000 
100,000,000 

80,000,000 
80,000,000 
60,000,000 
70,000,000 
75,000,000 
50,000,000 
50,000,000 
50,000,000 
50,000,000 

100,000,000 
100,000,000 
00,000,000 
60,000,000 
50,000,000 
50,000,000 
50,000,000 
50,000,000 
50,000,000 
50,000,000 
50,000,000

Kopenkagen. — Iš Hel- 
singforso pranešama, kad 
Turkijos Enver-Pasha atvy
ko Maskvon tartis apie anti- 
britišką propagandų Vidu
rinėj Azijoj.

VIŠČIUKAI PER 
PAŠTĄ.

Manchester, N. H.—Dau
giau, kaip 4.000 viščiukų per 

ąštą buvo pasiųsta per vie
ną. Pašto perdėtinis 

sako, kad per vietos paštą 
viščiukų .per metus pasiun
čiama iki 100.000.

t

24 ŽMONĖS ŽUVO.
Londonas, bal. 19. — Iš Java 

pranešaam, kad 24 žmonės žuvo 
ir 60 prapuolė laike pratrūkimo 
debesio ir didelio žemės nuslinki- 
mo nuo kabių. Javą yra Holan- 
dijos sala Rytų Indijoj.

nąLondon. — Slapti būrįai 
susitarę išdaužinėja didžių
jų krautuvių langus. Jau 
išdaužė 2500 langų ir dar 
niekas nesuimtas.

t

t
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ręais ir irebatomiu. Leidžia Am. 
: BTMo KaTAĮJX< tv. JWMAPO 

HMMINKUI SirafOA.

■DARBININKAS 
~ (Thi Wobkib),

LJinrANrAzr Tm-Wixkxt Papo. 
^liatied every Tneeday, Thunsday, 

Baiįrday by St. Joana!* Lith- 
’ ttiKiAlt R.C. AsgOCIATIOK of 

ŠUBSCRIPTION HATESt
. ___f rf..

jMton and auburbs • .f ». r « r • 0 * r * Otk | 
countriea yearly .......|5.00

^♦*Blntered as Becond-cla&B matter Sept 
JriS at the poat offięe at Boston,

> fUM.it Phder the Act of Hardi U, 1879** 

. Act of Oct 8,1917, authorlzed on/Joly 
1918.”

•----- --- --- ---
f

. Viso pasaulio darbiniu
I tienykites Kristuje, po Baz- 
* nycios vėliava, visuomenei 

gelbėti.
1

p DEZ LIETUVOS
i tiVARfr
: “Draugas” num. 92 sako,

kad Lietuvai reikia atsiža- 
L _ dėtiVilniaiisir pasilikti tei- 
t sę /'savotiškai pasielgti su 

dvarais arba gauti Vilnių ir 
palikti ponam dvarus, arba 

' neimti jų be atlyginimo. 
/ Belgai ir francūzai paremtų 

Lietuvos teisę prie Vilniaus, 
jei Lietuva neimtų dvarų be 
atlyginimo. . J ei ištiki’ o taip 

r klausimas yra pastatytas, 
tai kebli padėtis. Šitokio 
keblumo nebūtų jei Lietuvos 
dvarininkai nebūtų sulenkė
ję

; . Lietuviai negali atsižadėti 
f , Vilniaus. Lietuvos krikščio

nys . demokratai bene tik 
7 kryptelėjo prie to, kad pa- 

ižĮęfe dvarus arba nusavi- 
nant atlyginti bi tik atgauti 

Vilnių. Neimant domėn 
K ^.sentimento (jaų§mų)_o o tik 

'ragėdziaginę vertę, tž&%h£Liei 
tųvos dvarai daugiau verti 
ar- Vilnius su apielinkėmis. 
Bei dar tų reikia atsiminti, 

" kųį, Lietuva atsižadėdama 
Vilniaus,- jis tenka prieši- 
ninkams, o dvarų konfiska- 

F- yrimo atsižadėdama, juospa- 
r Meką savo rankose.
F ' Krikščionių demokratų

t nusistatymas yra teisingas.
| Dė to Lietuvos liaudžiai sti-
| lĮorejant, (o kas nežino, kad 
F 'ii'Smarkiai stiprėja) dvarai 
Ū fevien lengvomis išlygomis"
? pereis į sodiečiu rankas.

; VILNIUS IR
p- PARTIJOS.
i v 7 Šri atsistojo prieš lietu- 
r į rius pasirinkimas ar atsiža- 
į dėti atėmimo dvaru be atlv-
i ginimo ir gauti Vilnių, ar
e* negauti Vilniaus ir pasilik

ti teisę savotiškai elgtis su 
• įvarais, tai partijos nevie- 
.haip atsinešė į tų klausimų.

Kai krikščionys demokra- 
f, fei kryptelėjo prie atsižadė

jimo konfiskavimo dvarų bi 
tik gauti Vilnių, tai socija- 
listams ir laisvamaniams at- 

; *. sirado proga prikaišioti 
K' pio-lenkiškumų, pro-dvari- 

ninkiŠkumų krikščionims 
f demokratams.
f ‘ “Draugas” nųm. 92 pa- 
Į stebėjo: “Lietuvos valdžia 
* turėtų parodyti HymansTii 
” ? (Tautų Lygos pasklidam
s /tarpininkauti tarp lietuvių 

J fe lenkų Vilniaus klausime.
Bed;), kad nuo Lenkų poni
jos Lietuvoje nėra atimtos 
piliečių, teisės, kad jos žmo
nės,- nustumiami nuo val
džios, jei jie nuoširdžiai pri
sideda prie krašto kūrybos. ”

■ r * ■
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Tai-gi Chieagos
rganas sako, kad lietu- —-

vos yaldžia turi pasirodyti I Amerika — $a& visokių 
prielanki lenty ponijai Lte-(galimybių, šalis, kuriai fem 
tuvoje, idant įgijus Tautų fe daugeliu žvilgsnių vado-^ 
Lygos simpatijų.” įvauti pasauliui. Važiuoja

Ar tai suteikimas piliet okinties tekni-
nių teisių reiškia prielanki pinigų dirbi^
ma? Iš anos “Naujienų ramonės orga-
pastabos išeina, kad jos sto4nizavimo. O praeis dar tę
vi UŽ luomų ir tautų pilieti-hi metai ir senojo svieto po
nių teisių Varžyme Ar teitoji ir visūomeninmkaif 
būtų demokratinga tautinių (pasiekę New. Yorko, pirks 

 

mažumų, luomų/ Mėsų ar stačiai tikiefe į Bismark, 
profesijų pilietinės teises (North Dakofe — pririžiūrė- 

 

varžyti? Varžyti ir bausti ūį Amerikos farmėrių politį- 
reikia tik asmenis, veikian-Įkos laimėjimui. North Da
rnus prieš valdžių arba vals- kotą _ feį viltis visų Ame- 
ty.b§- tikos idealistų, viltis palio-

Visose civilizuotose šaly- [rimo išnaudojimo Ir geres- 
se yra taip, jog karo metu 
riešininko naudai veikian

tieji asmenys baudžiami be 
kito ko turto konfiskavimu. 
Lietuvos dvarininkai di
džiumoje veikė taip. Ir Lie
tuvos valdžia galėjo veikian
čių Lenkijos naudai dvari
ninkų dvarus konfiskuoti 
remiantis minėtu papročiu. 
Dabar socijalistai-Įįaudinin- 
kai statosi prieš krikščionis 
demokratus už sutikimų ne- 
konfiskuti dvarų bi tik at
gauti Vikrių, o juk buvo lai
kas, kuomet valdžia buvo• * < 
raudonųjų rankose. Iš tuzi
no ministerių tik du tebuvo 
krikščionys demokratai. Kų 
jie dvarams ir dvarininkams 
darė? Tada finansų minis- 
teriu buvo garsusis Vileišis. 
Jau “ Darbininke ’’ kartų 
buvo užsiminta, kad žvirb
liai čirškia,, kad Vileišis pa- 
liuosavęs dvarininkus nuo 
mokesčių. Užginei j imo ne
girdėjome.

Tai-gi tai matome kas y- 
ra' dvarininkų. prieteliai. 
Matome koks patriotizmas Ijų nesvietiškai iškįla. 
laisvųjų. Kuomet neprigul-(naudoję pirma gamintojus 

 

mybės idėja dar nebuvo lie- ūkininkus — tie biznieriai 
tuviuose gerri prigijusi,' tai (eina paskui naudoti'yalgan- 
“Naujienon!’-: drįso tvirtiiįiJgįųj į publikų ir ypač'miestą 
kad Vilniaus negalį lietuviai darbininkus. . Iš to .išeitis,• 
savintis,. girdi Vilnius Ta- rodos, aiški: Susiorganiziipt 
biau baltgudžiams priguli, |ti iš vienos pusės ūkinin- 
ne lietuviams.

nių, teisingesnių santikių į- 
vedimo.

Toji ūkininkų valstija, 
kaip ir visos kitos buvo stip
riai globojamos ir gabiai 
naudojamos didžiųjų biznie
rių luomo, — kurie, kaip ir 
kitur, buvo’ ten susispietę į 
dvi kapitalistų partijas res
publikonų ir demokratų. Ū- 
kininkų kviečiai tik į jų 
aruodus pylėsi, suvartotoji} 
pinigas tik į jų kišenius bi- 
rėjo. Tasai gobšų tarpinin
kų pelnagrobių luomas A- 
merikoje ir po šiai dienai 
viešpatauja ir Washingtono 
Capitol’iuje ir valstijų le- 
gislatūroje ir valdžioje. Y- 
patingai jisai naudoja fer
merių ir miestų darbinin
kus. Jo žinyboje randasi e- 
levatoriai, malūnai, bankai, 
laikraščiai, žodžiu sakant 
visi galybės šaltiniai. Pa
prastai rudeniop viis ferme
rių produktai staigiai atpin
ga. Kada agentai superka 
tuos produktus—kainos ant 

Iš-

kams, iš antros pusės suvar
totoj ams ir paskui vieni ki
tiems rankas pasiduoti, ap
lenkiant visų gaujų plėšrių
jų tarpininkų. Tuo keliu ir 
pradėjo eiti pirmi North 
Dakotos ir kitų aplinkinių 
valstijų ūkininkai. North 
Dakotos ūkininkai suprato, 
kad norint savo valstijų pa- 
liuosuoti iš po globos kapi
talistinių partijų, reikia pa
tiems pasiimti į savo rankas 
politinę valstijos kontrolę.; 
Jie sudarė bepartyvę Sųjun-: 
gų (the Nonpartisan Lea- 
gue), išstatė savo kandida
tus į valstijos kongresų, se; 
natų į visas valdžiavietes ir 
taip gerai susiorganizavo, 
kad kapitalistų politikieriai 
nesuspėjo nei apsižiūrėti, 
kaip per rinkimus 1918-tų 
metų ūkininkai nušlavė iš 
North Dakotos republiko- 
nus ir demokratus ir valsti
jos visus reikalus paėmė į 
savo rankąs.

■ Galima numanyti, koksai 
triukšmas turėjo iškilti tur- 

dek. Reiškia du syk esame | abaze. Ir kur tau jie ne- 
apšviestesni, ' negu New išsigąs pajutę, kad patys pa- 
Yorko gyventojai. (matai jų. viešpatavimo su*

Tai mat kokius šposus ga-1 drebėjo. Juk jeigu North 
ima statistika padaryti.

LAIKRAŠČIAI 
APŠVIETOS 
RODYKLĖ.

Vienas New Yorko laik
raštis turėjo šitokių pasta
bų: “New Yorke yra dau
giau kaip 50 laikraščių 14- 
koj kalbų. Tai daugiau lai
kraščių negu apšviestoj Nor
vegijoj ii- Švedijoj krūvon 
paėmus ir penkis sykius 
daugiau, negu kokiame kita
me mieste proporcionaliai 
gyventojų skaičiui.”

Jei rokuoseme, kad New 
Yorke tėra tik 5.000.000 gy
ventojų, tai ant kas 100.000 
gyventojų atseis po vienų 
laikraštį. Mes rokuojame, 
kad Amerike yra arti 700.- 
000 lietuvių. Kad ant kas 
100.000 lietuvių atseitų tik 
po vienų laikraštį, kaip yra 
New Yorke, tai tereikėtų 
septynių lietuviški} laikra
ščių. Na, o ar tiek jų tetu
rime ? Imant visų pakraipų 
aikraščius turime _ du syk

CHICAGO, ILL.
LDS. 20 Kp. mėnesinis susirinkimas 

vyks utarnlnke, 20 <1. buLinulžlo 7:30 
vai. vaku. šv. Ailkolo Arkaniolo para
ki jos svetainėj 1044 lVabaasio Avė. I 
šj suslrlnJtima kviečiame visus narius 
kiioskaltUnghnisln ateiti. .

Valdyba.

Dakotoje ūkininkai sugebės 
be jų pagelbos tvarkytis, 
jei gerai išves valstijos ūkį,

«

čiai visos Amerikos ant syk 
\ paleidi į darbt vi>U3 ištir

tus savo galybės įrankius: 
spaudų, fį-
nansus. Vigas jutimas bu
vo. apšauktas aorijaliriiniiL, 
kraštutiniai radikaliųjų; 
fermerių vadas Mr. Town- 
ley apšauktas pikčiausiu 
rijalistu* RrieM jį ir prieš 
Ūkininkų ^ųjungų buvo su
kurstytas Amerikos sLėgijo- 
nas —organisząęijakarei-; 
rilį grįŽūsfe is MMoiJos.

Ūkininkai rinkimų laike4 
savo pfotjforinon buvo įrašę 
steigimų valstijos elevato
rių, valstijos malūnų, vals
tijos Banko. Pirmiausia jie 
įsteigė valstijos Bankų, kurs 
duodavo labai patogiomis 
sąlygomis paskolas ūkinin
kams ir statantiems na
mus. Bankui gerai sekėsi. 
Bet kapitalistai pritykoję 
gerų momentų su pagalba 
sau • paklusniųjų augštųjų 
valdininkų, netikėtai ir ne
teisėtai padarę revizijų, me
lagingai apšaukė bankų su- 
sibankrutijusiu ir uždarė jį. 
Ant rytojaus iš visų valsti
jos kraštų jau važiavo ūki
ninkai su pinigais — gelbė
ti savo banko, privertė jį 
atidaryti, padaryti tikrųjų 
revizijų, kuri parodė, kad 
bankas randasi gerame sto
vyje. Bankas vėl atidaryta.

Steigiant valstijos eleva
torius ir malūnų, korporaci
jų advokatai tuojau .parūpi
no visokius injunction’us, 
užvedė bylas teismuose. Vi
sokių apeliacijų kelias yra 
ilgas. Du metu ėmė, kol 
viršiausis Suv. Valstijų teis
mas pripažino galutinai, 
kad North Dabotos valstija 
turi teisę1 įteigti savo valsty
binį malūnų ir valstybinius 
elevatorius (grūdams). Tai
gi svarbiausios pažadėtos 
reformos turėjo nusitęsti, o 
tuo tarpu turčių- politikie
riai nesnaudė, ^vargino įūki
ninkus kiek tik galėdami 
klaidino šmeižimais, agita-, 
ei jomis, 1 grųsinimais (pri
sidėjo dar ir sunkenybės 
pramoninio krizio, užėjusio 
visai Amerikai) visu tuo 
padarė tai, kad pereitų me
tų rudenį North Dakotos 
valstijos kongrese kapitalis
tai vėl laimėjo nedidelę di
džiumų atstovų. Senate, 
valdžiavietėse liko didžiuma 
bepartyviečių. Pasinaudo
dami savo didžiuma (kon
grese), biznieriai ėmė truk
dyti visų valstybinį darbų, 
užvedė procesus atšaukimo 
sau nepatinkamų valdinin
kų. Bet tuo tarpu ūkininkų 
susipratimas vis. auga, vis 
aiškyn jie mato kapitalistų 
pinkles. Jie ėmė budavoti 
milžiniškų valstybinį malū
nų. Gi kol kas naudojasi 
laikinuoju nedideliu, ingy- 
tu valstybės pinigais^ Tuo
jau pasirodė, kad tame ma
lūne ūkininkai gauna iže. už 
bušelį daugiau, o miltai par
duodami $7.50 ant tono pi
giau, kaip privatiniuose 
malūnuose. To naujo ma- 
ūnoir elevatorių statymu 
valstijai reikia pinigų. Nu- 

j 

tarta išleisti bondsus ant 6, 
milijonų dolerių, po 100,500’ 
ir 1000 dolerių, mokant 5%,

tai juk tų patį galės paskui 
vykinti ir kitų valstijų gy
ventojai. Reikia, tad užr 5% ir 6 nuoš. Kadpasmau-

tų bondaų. Tas bsapna 
daugriį North mkotw ūki
ninkų,, kurie Mjosi tų bond- 

i tų pirkit Jįėtefe! Ameri
kos atskiri miestai tų bond- 
sų išleidžia ui milijonų mi
lijonus dolerių; žmonės juos 
išperka. Gi Čia visa valsti
ja su turtu milijardo ir še
šių Šimtų milijonų dolerių ir 
su skola tik $344) tūkstančių 
— neguli ištekti hoųdsų aut 
6 milįjon dolerių — su ge- 
raishųošįmdirify su paliuo- 
savimn nuo visokių taksų ir 
tt. Tas tik parodo, kaip 
begalo stipri Amerikoje yra 
kapitalistų organizacija ir 
jų tveriamoji opinija. Jie 
gal ir paimtų tuos bondsus, 
tik duok jiems gerų - ‘komi- 
šinų,” prisileisk į kontrolę 
jų polftikierius. Bet ūki
ninkai to nenori ir atsišau
kia į visos Amerikos pilie
čius, pasiūlydami jiems sa
vo bondsus, atsakydami už 
juos visu valstijos tūrtu 
(adr. Bank ot North Dako-i

MW HAVMN,aOMN.
Jau ilgu laikas kaip mtfaų ka- 

lfonijoj prajrfdsjo bedarbė. Daug 
žmonių vaikščioja be darbo. <3K 
priežasticB bedarbes daugelis žmo
nių važiuoja į kitas kolioųijaą 
darbo ieškoti. «

Šiuom tarpu, išvažiavo į Balti- 
more mūsų kolionijos žinomas vei
kėjas Jonas ilickevičius. Jis bu
vo LDS. 28 kp. pirmininku, taip
gi uoluskatalikų spaudos platin
tojas. Jis visada pasižymėję &- 
vo aukomis ir darbais dėl tautos 
ir Bažnyčios. Gaila yra, kad pei
kia nustoti gero veikėjo. Bet ką* 
gi padaryti kad ta nelaiminga be
darbė. ' ■ -

Šiuom tarpu LD$. 28 kp, smar
kiai ūūrbūojąsL Nutarė lošti vei
kalą, jau ir knygutės partrauk
tos ir rolės išdalytos. Kad tiktai 
darbai pasitaisytų ir pradėtų žmo
nės dirbti, tai tada ir veikimas 
pasididintų. t Tai-gi broliai ir se
sutės darbininkai ir darbininkės 
nenustokim energijos, dirbkim 
dėl labo mūsų organizacijos.

Darbininkė.

15 vskareį (Lenkų btj. Į
taiųS IforMt Jr' Ghww) išgirs 
jo vyrų 5 balsų chorą, orkeitrų įr 
keletą eolo, kuriuos pats Čižaųs- 
kąs išpildys ii sunkiausių operų v 
Verdi, Gounod, Bizet |r‘ ktek 
tikrai galima tvirtinti, kad tas 
Žmogus .yra apdovanotas nuo 
Dievo neapsakomais gabumais 
muzikoj. Turi prirengęs spauzdi- 
nimui daug puikių lĮaiuyjjgkų dai
nų, solių, duetų. ,

- Stud,J/&
JĮIĮIN j I.II !iįimi;ū ■ . fc

k T.
Balandžio 17 d. š. m. Federaci

jos Rašt; A. J. Valantiėjaus dėką 
įvyko pirmutinis New Yorko- ii? 
,New Jersey valstijų p, R. K. Fe
deracijos apskričio suvažiavimas 
“Garso” name. Susįrinkus būre
liui Žmonių, „Federacijos rašt, A.
J. Valantiejus atidarė susirinki
mą paaiškindamas, būtiną, reikalą 
Šio apskričio šiose valstijose’ ir 
daug daug jau senokai apskričiui 
pribrendusių didelių darbų dar-. * 
belių. Sesijų vedėju buvo J. 
Liudvinaitis, rast. C. Kulikaitis. 
Delegatų iš keturių skyrių teatsi- 
lanke Parapijos ir draugijos nei 
viena. Viena tik Patersono pa
rapija veikianti bendrai su Fede
racijos tenaitiniu skyrių. Prisi
rinko brooklyniškių svečių būre
lis, kuriems suteikta pilnateisis 
sprendžiamasis Balsas.

Nutarta : 1) Kad j sekantį aps
kričio susivažiavimą visi šiose 
dviejose valstijose esantys skyriai, ' 
dr-jos ar parapijos susiųsdamos 
savo atstovus įteiktų jiems viso 
savo gyvavimo raštišką raportą, . 
kuris būtų galima įtraukti į aps-’/ 
krieio protokolų knygas. (Čia tai
koma, ypatingai į skyrius).

2) Apskričio išvažiavimo klau
simas galutinam nusprendimui a- 
tidėtas sekančiam susivažiavimui.

3) Prisirengimas prie Federa
cijos šiometinio seimo, kuris bus 
Brooklyne. Visas pradžios dar
bas pavestas apskričio yaldybai.

4) Priimtas tam tinkamas nuta
rimas rezoliucijos formoje į šios 
apielinkės gerb. klebonus, kad jie 
buvo įtekme ir patarimais stiprin
tų tą inūsų L. Katalikių vieninte- > 
lę -veikimo širdį—Federaciją.

‘ 5) Palikta veikėjams sustayti 
tinkamą rezoliuciją atsakymui į 
liberalų šmeižtus prieš L. Misijos 
narį gerb. adv. Mastauską.

6) Apskričio valdybą sudaro: 
pirm. J. Sprainaitis, padėjėjas V. 
Daubaras, rast. P. Kulikaitis, ižd.
K. Krūmėnas.

Sekantis susivažiavimas bus 15 
ar 22 d. gegužio š. m. “Garso” 
name« . ū

Iš viso susirinkimo tarimų gali
ma buvo gerėties gyvumu, nuo
seklumu ir minčių sutarimu. Vie
na tik pastaba metėsi akysna, tai 
stoka mūsų inteligentijos. Rodos 
jų Brooklyne nemažai yra, bet 
kad prisieina kokie nors žymesni 
visuomenes tarimai; jie lyg tyčia ■ 
kažin kur kito vėjo išpučiami. Ši
tas apsireiškimas darbininkams y- ‘ 
ra laabi nemalonus. Na vis-gi ma- 
onu, kad rytinių valstijų lietuviai 
tatšlikai savo tarpan susilaukė 1 

naujo nario Federacijos apskri- , 
v» 
C10. •
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WORCESTER, MASS. .
.• ~____ zvj-v. « . u Bat 10 d/ Labdaringa Dr-ja
ta, Spurgeon Odeli, Spęeial buvo surengual pramogą. tuo 
Repi’esentative, 20 Vesey|pat tarpu buvo pasitaikęs večias 
Str. New York Gity). Gali-lkun. česaitis. Tai jis, kaipo švie- 
rna tikėties, kad įvyks du la-1 šiai iš Lietuvos atvykęs daug nau- 
bai svarbūs ir naudingi da-1 PapasaMo- Buto vaidini- 
lykai: 1) bondsai bus išpar- ” Vaidintojus

~ .. ' . ,~r. . įlavino Ignas Barkus, moksleivis,
duoti, North Dakota įsl~| prjgelbėjo Kazys šanelis, Juozas 
steigs savo malūnų, eleva-lgačys, Kazys Jonaitis. Vakari, 
torius, kas da labiau atida-1 atidarė gerb. klebonas kun. Jakai- 
ry& ūkininkams akis; 2) Ū-|tis. Tarpais dainavo Juozas Že- 
kininkai, patyrę visas kapi- Į maitaitis, Elzbieta Baltrušaičiu- 
talistų pinkles, rudenį 1922 K Jankauskaitė, Petras Puišys, 
metais, naujiems rinkimamsPekiemav<r Zusana.ZubaviSuts, 

atėjus, duos tumų, politi-1 žmonil! buvo pilna sal6 
kieriams dar vienų “kikų.”| Ten buvęs,

Laimėjimas North Dako-| __________
tos ūkininkų privers ir kitų NASHUA, N. H. '
valstijų piliečius sukrusti (Jaunųjų L. Vyčių 20 kp. vakaras, 
vaduoties iš po kapitalistų Pasidarbavus vietiniam klebo- 
vergįjos. Laimėjimas “Non nuI kun- p- p- Daniunui tapo su- 
Partisan League” bus sy- K*“ .v.ak”f.s į,7 d- balandž!o 

kiu laimėjimu ir Faimer|j-j0 -g įvajrjų pamarginimų. žy- 
Labor Party,” lies abidvi j miausią, dalį programa išpildė žy- 
organizaciji — tai -senutės,Imi solistė A. Narinlčaitė So. Bos- 
einančios išvien SU tais pa-(tonietė. Dar ir svečias buvo Mi- 
čiais tikslais ir tuo pačiu j kolas Daniūnas iš Chicagos. 

programų. į Nasiiua’os jaunimas r
F ° * įveikti.

Vertėtų mums sekti North
Dakotos atsitikimus, tik ne
Įš- įapitalistų kontroliuoja-1 CAMBRĮDGE, MASS.

’«mos špaūdos, kuri paduoda ) L. Baųd. Kryž. Rėmėjų skyrius 
iškreiptų ir šendencijinių ži- L^*1

mų, . bet is bešališkų sritinių.]bar 8ureng§
čia aprašomieji faktai Y" I naudai .Lietuvos, našlaičių Puikiai 

ra imti iš uTHe Nation, ” I nusisekė, atnešė pelno apie $60,00, 
No. 2910. Adresas: 44The I naujų narių gauta 11. Del bėdar- 
Nation” 20 Vesey Str. Newįbės pasekmės nedidelės. 
YorkCity. O. Paulaičiukė,

į L. R. Kr. R. sk. pirmininkė. 
?7oris.| _ ________ —

j ORCHARD LAKE, MICH.
--------------------------------------- i . Retai kada rašoma laikraštyje 

| iš mūsų kampelio.. Štai aš nors 
K--------------------- (porą žodžių pasistengiau pabriež-

inm i aunas,r. universitete studentų—
i 1921 m. kovo men. 15 d.L. . . . , ,Resnublikos Prezidento |lietuvnj ne daug, bet gyvenam]

... |draugiškai ir veikiam vienybėje.Kaneeliamja. mgalima

Z ,. . (nes esame svetimtaučių rankose.Gerbiamajam L .. . _. .... .. T. x . f Galima tik pasigėrėt veikimu, mu-Amenkos Lietuvių į .. .x . . . v. .v. .. .„ . , _ zikos srityje, kurią čia iškėlė ikiPrekybos Bendroves I , vv. . , . . _ _lauksciausio laipsnio musų myli* 
tt j/nas draugas J. Čižauskas (moky-
... ^ , įtojas muzikos). Rudenijiszade-

•R f r°97WM’ TT q . į jęs važiuoti Ryman studijuoti mU'i 
Boston 27, Mass. U. S. A.1 ,, , •. !. ... t - a • t» i v Iziką, bet, gavęs pervelai leidimą,Amerikos Lietuvių Prekybos I . .t« __ , . x . . i . a -n {nevažiavo — apsiliko pas musBendrovei tarpininkaujant, E. i £ . a- • i • -i_ ■ - .... t. . v. x • I profesoriauti ir lankosi muzikos Respublikos Prezidento pareigas . ■ , .. . , . ,. . .5. . o , konservatorijoje, kurią, .kaip-gir-

pamojo Seimo Firmiškas sn dideliu pasisekimu ža-
15,700 auks. gavęs. Aukos k už|j . .
nusiųstos.Raudonam Kr^us Bwgani.
Valdyba.. Respublikos Premtkm- 
to paliepimu prašau Tamstos t S}lvo geležines
reikšti širdinga nsdeka cerbin-f ^estrą, paėmęs 1 savo geležines reikšti širdingą padėką geioia- rankas už 3 savaičių puikiu kon- 
puems aukotojams. , eerta nustebino visus. HausyMus.

Prašau priimti mano pagarbos eižanal(as m5.

W™ '“*■ A. Matulevičius, ues‘ d™da k“d(l PF'
rt-n vi n L + mą syk} pats pasirodė * su wo Uz Respublikos Pęeadentorjy operetižku tono-

Kanęelerųos Viršininką. I ..

•____________ , • ( nuo scenos per visą vakarą. Dai-
v nuoja sunkiausius veikalus iš ope*

Prikalbink ” Darbininkui ” iiatt-h ų. Kas norėtų perritikrint lai 
jpribūna aut jo* koncerto Detroitan.. 
«• ■. : k
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NIAGARA FALLS, N. Y.
Balandžio 17 d, atsibuvo mass- . 

mitingas, šauktas pirmininko Lie- 
. tuvos Laisvės Paskolos stoties, 
i Dalyvavo iš visų lietuviškų or
ganizacijų atstovai šios kolionijos 
ir kiti pašaliniai. Stoties pirmi
ninkas .padėkavojo visiems ir at
sisakė nuo vietos. Taip-pat rezig
navo ir raitininkas. Po trumpo 
laiko visi nutarė išrinkt naują 
valdybą Išrinkta nauja valdyba 
2-os paskolos, Vedėju J. Molis, . 
rast. Juoz. Genis, ižd. senas Juoz. 
Lautz. Nauja valdyba pasižadė
jo darbuotis ir toliaus.

Pranešame tiems, katrie neuž
simokėję, kad pasistengtų atsily
gint iki,l-mai gegužio š. m., nes 
jau kaip .buvę pranešta, iš Lietu
vos Misijos kad katrie neužsimo- 
lcčs iki 1-nios gegužio, jų pinigai 
bus priskirti į Valstybės iždą. 
Tad-gi.svarbu tiems užsilikčliams* 
kad paskįū neturėtų jokioa prg*
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kalaje Belįtikit kreiptis prie nau
jos valdybos, kuri jums malotaš 
te atsakančiai patarnaus.

Pirm. J. ltolI>, > 
RaštJ,<enis, ‘ 
Ižd. X Luta.

18Balandžio,1921.
4 . c

VALPAROOi W.

• Moktidų sųkiliĮnM.
Nuo pereitų. 1920 mętų pavasa-. 

rio Valparaiao universitetas į ku
ratorių jraųįtio te 
deniu liko paskirtas daktaras ĮL 
X Hodgdon., O pradžioj mokslo: 

’ meto, praeitą rudenį thpo išrink- 
'' tą studentų taryba (Studentą’ 

‘ Čounėil) pagelbėti tvarkyti mo
kyklos reikalus. Į tą tarybą įėjo. 
ir-keli rimti profesoriai. i

Per žiemą viskas ėjo gerai, bet 
pastaruoju laiku įvyko gana ne
malonių apsireiškimų. Balandžio 
& d. š. m. prezidentas studentų 
tarybos įteikė d-rui Hodgdon’ui 
nuo mokinių tarybos raštą, reika-' 
laujant, kad jis rezignuotų. Mo- 
kyklos prezidentas tuoj prašalimo 
mokinuj tarybą ir jos pirmininką. 
Iš to kilo tarpe mokinių neužsiga- 
nėdįnimas, vieni eina su prezi
dentu, kiti prieš prezidentą ir to
kiu būdu pasidarė dvi skirtingos 
partijos.

■Balandžio 12 d. vakare būrys 
mokinių badnė veati į ežerą pluk
dyti vieną iš sukilėlių vadų. Prie 
sukilusiųjų prisidėjo ir kareiviai, 
kurių čia yra apie pora šimtų ir 
yra užlaikomi valdžios lėšomis. 
Dalykas kuone priėjo prie krau
jo praliejimo. Buvo pašaukta po-

* licija ir tapo atrasta pas karei- 
| vius' dvidešimts šautuvų. . Trys 
’ kaltininkai areštuoti, keletas pra-

; Šalinta iš mokyklos. Revoliucija 
lliko numalšinta, bet ginčai dar 
peužsibaigė. Už prašalintuosius 
užsistojo dąiig mokinių ir reika
lauja sugrąžinimo mokinių tary
bos.

Mokinių taryba nepakenčia da
bartinio prezidento dėlto, kad jis 
nesilaiko šios mokyklos įpročių. 
Dr. Hodgdon’as atvykęs pristei
gė įvairių kliubų, draugijų ir at- 
letųx skyrių. Kliubams leidžia 
rengti po kelius šokius į savaitę, 
taip, kad daug mokinių'visai nu
tolo nuo mokslo. O rimtesni mo- 

rt kiniai apleidinėja mokyklą. Bet 
kaip girdėtis, kad paminėtas dar 

‘ nebuvo tikros pasipriešinimo prie-
* zastys. Kalbama, kad 

paaiškės daugiaus.
Lietuvių Valparaisoj 

nuo senai skaitlingas 
Tad prie progos bandysiu pakal
bėti keletą dalyki] kas link pačios 
mokyklos vertės.

Tiesa Valparaisoj yra baigę 
mokslą daug lietuvių, bet iš bai
gusiųjų mūsų tauta džiaugiasi la
bai mažu skaičium. Yra keletas 
dvasiškių kurie baigė svietišką 
mokslą Valparaisoj, taip-gi yra ir 
svietiškių kurie baigė profesijas. 
Kaip vieni taip ir antri šiandien 
yra- uolūs darbininkai tautos ir 
bažnyčios dirvoje. Bet jų yra la
bai mažai.

Lietuviai, taip ir svetimtaučiai 
čia atvažiuoja daugiausiai suaugę 
žmonės. Lietuviai katalikai įgavę 
pradžią mokslo, dauguma^ažiuo-'■ 
ja baigti augštesnią mokslo šaką; 
į kitas, daugiausiai katalikiškas 
mokyklas. Bet pastaruoju laiku 
atvyksta daugelis ir jaunų, Ame-1' 
riko j augusių lietuvių vaikinų,’ 
kad greičiaus gavus diplomą, nes 
čia su vasaros kursu augštąją mo- ' 
kyklą pabaigia į tris metus.

Bet nelaimė, kad per tuos tris 
metus jaunuolis vietoj, kad tapti 
šviesesniu, tampa, dauguma iš jų, 
didžiausiais radikalais- bei praran
da žmoniškumo jausmus. Aš ga
lėčiau kelioliką išvardyti jaunų 
lietuvių kurie atvykę čion moky
klon buvo dorais ir tikinčiais žmo
nėmis, o pabuvę metus arba du 
tapo vieni didžiausių niekintojų 
tikėjimo ir tautystės.
' Klausimas kodai taip yra? O 
dėlto, kad Čia laisva, mokykla. 
Atvykęs mokinys užsimoka reika
lingą mokestį ir daugiaus gyvena 
kaip nori, jokios disciplinos nėra. 
Tokiu būdu jauni vyrai susitaiso 
su tokiais draugais ir daugiausia 
praleidžia laiką šokiuose, ktvzira- 
vhnu ir it.

s

A

paskui sunkiai dirba valgykloj, 
kad gavus tris sytas pavalgyti 
arba kiti grįžta atgali juodą dirb
tuvę Jei nepaalaeka prigauti tėvo

go per te w. te pfMtetate 
StrytkaiUi b«vo teatėję. Ntekaa 
neatmena, laiko, kaad. tiek būt 

- . . _ _ . sniego bųyę.
ąr)bū tėvas nebeimti daugiaus , Ba£ 14 A bąšnytiftėj «flėj L- 

R. Kr. Rėmėjų dr-jos buvo pra
kalbos. Kalbėjo gerb. Dr, Rut
kauskas . ; , ,

Buvo aukos renkamos, r Aukuo
to j ai: Stanitiovaa perkūną# 1X0., 
Julijona LiehetkiaviČienė $5., J. 
Lebetkevičiufi $2.00, J. Radzvila 
$1.50. ~ K

Pų |1.00; P. Dainis, J. NaruŠe- 
"Jvaiva- 

da,X paktątaiiis, J. Būčierius, J., 
Butkąuskąs, P, Liepa, Vj, Balkuj 
X *BetėiŠtij O. A. Nevuiiutė, P. 
Morkūnas, V, Delba, A? Kratavi- 
čienč, Q. Žižiutė, O. Vilkienė, A 
Paplauskas, kun. A. P. Dangis.

Tai-gi su \smulkiais surinkta 
$42,50. VarduR R. IČ tariu vi
siems. ačiū. Mūsų kolonijoj ne-’ 
daug tėra lietuvių, bet jie pralen
kia su aukoįins ir daug didesnes 
kolonijas. ,

Rengti išlaidų.
Kiti-gi prirengia lekcijas, bet, 

vjsvien praranda dorą ir tikėjimą.’ 
Juk vaikinas atvykęs vfeii supras-, 
damas įtikėjimo .dalyku^/kiek jį 
plonutė išmokino,’ čia susiduria 
su ištvirkusiais ^raugais ir negau
damas, gerų pamokinimų klesoje;, 
priešingai kandiča girdžiu 

tirpiau 
prm?‘ savu wrą tuti suJątiyėti- 
l'astarufoju laiku čia smarkiai 
veikia T. M C. A. draugija, ku-’ 
pi patraukia daug jaunų katalL 
kų vyrų,

Čia nuo šenai gyvuoja L, R. K. 
M. S-mo A. 2-ra kuopa. Ši drau
gija dau^ gelbsti lietuviams kata
likams. Susirinkimus 'laiko ^as 
sekmadienis po pietų ir lavinasi. 
Bet ir šiai draugijai beveik kas 
metas priseina su širdgėla praša
linti po kelius savo narius, kad 
nepažeminus viso S-mo v^rdo. 
Juk draugija negali sulaikyti na
rio nuo ištvirkimo jei mokykla 
tuo-nesirūpina. Gi kaip jau mi
nėjau, kad vaikinas ir geriausis 
kati* tikas, bet mažai suprantąs a- 
pie dorą ir tikybą .į trumpą laiką 
lieka draugijos priešais.*

Antra draugija yra L. L. D., 
suorganizuota ant beparty vių, 
tautiškų pamatų. Prie šios drau
gijos priguli beveik visi lietuviai 
moksleiviai ir užlaiko didelį lie
tuvišką knygyną. Draugija laiko 
susirinkimus kas penktadienis. 
Bet lietuvystės mažai ’ joje yra, 
nes didžiuma narių “progresy
viai,” tad ir draugija dvokia jų 
dvasia. Katalikai mažai lankosi 
Į susirinkimus, nes žmogui ir 
dirksniai pavargsta kol kalbėto
jas pabaigia dviejų valandij ‘ ‘ spy- 
čių” apie “supuvusį” surėdymą, 
arba niekinimą tikinčiųjų. Vie
nok pastaruoju laiku draugijoj 
matosi daugiaus rimtumo, nes ke
letas skystagalvių apleido mokyk
lą, dar kitus Dėdė Šamas išvežė 
pas Trockį į raudonąjį rojų.

Tėvai katalikai, pagalvokite ką 
reiškia mokykla ir į kokią mo
kyklą siunčiate savo vaikus. Jei- 
gut sūnų ar dukrą išgalite leisti 
į mokyklą, tai leiskite į tokią mo
kyklą kur yra mokinama doras 
krikščioniškas mokslas.

žemaitis.

i --------------------------

HARRISON, N. X
Vyčių 90-ta kp. rengia Haut- 

man salėj gegužio 15 d. pramogą- 
vakarienę. Bus muzika, kuri 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Išanksto visi, kviečiami 
atsilankyti.

I

MONTREAL, CANADA.
Darbai čia silpnai teina. Pra

gyvenimas brangus. Bet girty
bė nesimažina. Yra lietuvių kliu- 
bas, kur priklauso visoki šlainš- 
tų agentai. Ten to skystimėlio 
gausiai yra.

Tautietis.

tatona. nedaug
tebuvo, bm nebuvo geni pagar
sinta.

tf
*

- \

HARRISON, N. J.
Baalndžio 9 d. buvo suloštas 

“GUDRUS KVAILYS” ir-‘'PA
ŠĖLĘS DANTYS.” Lošė Birutės 
choras, prie to dar padainavo ke
letą dainelių mažųjų choras. Lo
šėjai savo užduotis atsakančiai at
liko. O žmonės labai buvo už
ganėdinti.

RACINE, WIS.
Balandžio 11 d. šv. Cecilijos 

bažnytinis choras surengė išleis
tuves Juozui Lazdauskui, šv. Ka
zimiero parapijos vargonininkui 
ir kartu pagerbimui naujai atvy
kusiam varg. Jurgiui Šilkeliui. 
Draugų bei pažįstamų susirinko 
nemažas būrelis. Vakarienės tvar
ką vedė- L. Taupianis, choro pir
mininkas. • Nuo choro inteiktas 
puikus auksinis žiedas kaipo do
vana Juozui Lazdauskui. Jis 
f' 

vyksta Lietuvon. Jis buvo rim
tas veikėjas.

Racine kaip ir visur siaučia bai
si bedarbė. Daugumas jau nedir
ba po d ir 8 mėnesius ir da tai! 
šmėklai galo nesimato. Dėl tos 
priežasties ir draugijinis veikimas 
labai susislpnėjo. Žmonių būriai 
vaikščioja po gatves ir patys ne
žino ko ješko. Dauguma su šef- 
mynotnis. Miestas kaikuriuos pe
ni. Lietuviai bedarbiai vyksta 
Lietuvon; •

Į ___________—
CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8-tos kp. teatras pavyko.
Bal. 17 d. 1921 m. vakare baž

nytinėj svetainėj įvyko gražus ir 
įspūdingas LDS’. 8-tos kuopos va- 
kaars. Buvo suloštas labai juo
kingas veikalas “Vienuolio Dis
putas.” Taip-gi buvo ir kitokių 
įvairumų. Aktoriai gerai išsilavi
nę ir puikiai lošė. Svarbiausias 
roles turėjo V. Jakas, J. Smilgis, 
E. Kavolius ir A. Zaveekas. Pr. 
Jankauskas pasaKA'du'juokingus 
monologus. V. Joneliunas ir Pr. 
Jankauskas dialogą puikiai sulo
šė. Bažnytinis choras dainavo ke
letą dainų. Solo dainavo S. Pau- 
ras, pianu K. Kasparavičiūtė jam' 
pritarė. Deklemavo B. Bartkevi-’ 
čia ir C. Kavolius. Buvo svečių iš 
So. Bostono. Be kitų buvo atvy-1 
kę O. ir M. Gribaitės, kurios gana 
puikiai sudainavo kelias daineles.

Nedarbas kaip visur taip ir 
mūsų kolonijoje yra prasiplatinęs 
ir daug lietuvių yrą paleista nuo 
darbo iš skerdyklų, geležinių ir 
kitų fabrikų.

Prakalbos.
Balandžio 17 d. š. m. 1 vai. po 

pietų bažnytinėje saloje buvo su
rengtos indomios prakalbos S. L J 
R. K. A. 127 kp. Kalbėjo J; Ja- 
roša apie Šios organizacijos svar
bą ir ragino visus tapti jos na
riais. Antras kalbėjo L. Šimutis, 
“Garso” redaktoris. Pastarasis 
abelnai kalbėjo apie susivienijimą 
ir kitus dalykus, nupiėšdamas 
puikiai ir aiškiai lietuvių katali
kų veikimą. Žmonių buvo pilna 
salė. Prisirašė apie 15 narių prie 
Susivienijimo. Atsilankiusieji bu
vo užganėdinti kalbėtojų rimtoj 
mis ir turiningomis kalbomis. Pra
kalbų vedėju buvo V. Jakas.

Vargdienis.

M. &

. AJ^TIRDAM, N.Y,
Mūsų kolionijoj yrą susitvėręa 

po varduAmetikoa Lietuvių *Kliu- 
.bte/ Ne-vi% betdidžiuma, mėgs-, 
tiusave vadint patrijotais ir karš
tais tėvynės mylėtojais, tari ant 
nuomosi pa«m& telų; kur laiko su- 

ir kartais surengia ] 
prakalbąs, j jų žalę atsilanko 
Trockio agentėlio, štąi vienas tokį 
agentėlis buvo atsilankęs li d, ba
landžio š. am j&dėkino Lietuvos 
vAldži?; ragino žnumez užduoti 
aukų nei vieno cento ant tėvynės 
reikalų, nes girdi dabartinė val
džia ywt buržujė Wki< ją nm 
verst ir įsteigt sovietus, o tada sa
ko Rusija paduos mums savo ran
ką ir mes išvysim lenkus -iš Vil
niaus. Girdi visi darbininką iš
naudoja pradedant nuo kapitalis
tų. IŠrokavo advokatus, dakta
rus, krautuvninkuš/bUcerius, bai
giant kunigais ir ironiškomis, gir
di katrie tik nuosavybę turi — 
visi tinginiai, kraujageriai, žmo
nių išnaudotojai. Jam, matyt, 
tie geri, kurie moonshine maukia 
ir su tuščiomis kešenėmis vaik
ščioja. Nežinau kame priežastis 
ar Amerikos lietuvių kliubo nariai 
giminiuojas su Trockiu ar jie taip 
dolerį numylėjo, kad už dolerį'ga
tavi tėvynę parduot ir paveliją 
savo salę tokiems išgamoms. Ke
letas iš jų narių laikytame susi
rinkime dėjo visas pastangas, kad 
tik išnešt rezoliuciją prieš “Dar
bininką,” kuris patalpino žinomą
jį “Pareiškimą Lietuvos val
džiai.” Tai dabar lai pasižiūri į 
savo lizdą ir išneša rezoliuciją 
prieš savo kliubą, kurio salėj 
dergiama Lietuvos valdžia, atkal- 
binėjama nuo Lietuvos rėmimo.

Teisybę Mylintis.

lietuvio apart te tete 'tamnbrtą. ku
ria sąjauatu “Darbininkui" arba da ki
taip sakant il katalifcą nė iš tautinin
ką ąttet nebuvo, TaHi, čion jte ca- 
pa aWi ir jaaiyt Mum teaytte pa- 
kaaįte ** te te teo J»ami W tte- 
rikjmtajM imailhmik* tereaponden- 
rijos?., ir kaip ysųaua iteo 
|l jiatikėtino .akmens r- santąrplnln- 
kavo A. A. pagaraėJte tarp Ehiladri- 
pbiečią savą “tvariom“ koresponden
cijom kak tik nešoka pale, jo dūdelę 
arba neaidarbuoja aklam kcmunlamui 
kaipjiaal nori.

Toliau* aakoma, kad ai Jr mano «ą- 
drau«« auašdome i rtdynea po $1.M 
prasidėjus antram ktul ir trya rusai 
yaUJnaį prW MtdvJają jteit, būtent 
Jen ją buvę sėdynės ir paskui aš su 
vienu rusu vigą' vakarą Jemavaust 
Ąi jau tokk jąė&i ir apfoiėlte; kad 
didesnės būt •negali. Pasibaigus ne 
pirmam aktui kaip koresp. mini, bet 
trečiam pribaigti* mano pažįstamu 
užkvietė draute te ja. tedėš, w jąs 
sunuū tiesą studentas su gavo jnergi-.

• . - . , . . .J ............ >

PATERSON, N. J.
Balandžio 17 <1. laikyta L. R. Kry

žiaus 1-mb skyriaus susirinkimas. Pa
sirodė, ' kad yra sukolektuota$85.00 ir 
nutarta pasiusti i Centrą Aukavo 
sekančios ypatos:

Po $2.00: P. Balioniš, L. Rlbneris.
Po $1.00: M. UrUaitiėnė, S. Petu- 

kauskas, T, PetuKausį’ięjįė, M... Sa- 
rapinlenė, O. Varosinsklenė, V. Varij- 
sinskienč, J. Navickas, J. Karalius, M. 
Navickienė, M. Klimienė, O. Klimiu- 
tė, A. Zelionis, Z. Barjsas, M. Bari- 
sienė, J. Dragūnas, A. Dęvidaltls, J. 
Baublis, A. šnieskus, B.'Vičius, D. 
Dailydė, J. Juslus, ;O. Sprainaitienė, 
J. Sprainaitis, O. Stripinlutė, A. Ną- 
rinkevičienė, A. Valniutė, J. Lideka, 
A. Ragauskienė, O. Staniulienė, B. 
Marčinskas, A. Aučius, S. Stoškiutė,
A. Mernikas, J. Kulikaitis, J. Žilius, 
D. Obelevičienė, S. Navikaitė, O. Sto
ri utė,. R. Glaunauskas; B. Baublis, P. 
Baltuška, M. Mazauskas, J. Zablta, D. 
Petukauskienė, M. Sarusevičienė, V. 
Sadauskas, J. Kaminskas, J. Aleksa,1 
F. Damskiutė, V. Rutkaitis, P. Jeru- 
levieč,a, J. Fultinaitis, J. Matosas, J. 
KamandUtis, I.'Dragūnas, J. Baublis, 
M. Aučius, M. Tačiohienė, J. Rūdmi- 
nienė, L. Galcius, j. Lekavičius, J, 
Celinčevičius, V. Urbonaitė, K. Ged- 
gautienė, V. Sasnauskas, J. šalna, J. 
Marčinskas, A. Petkus, A. Lafinskas,
B. Tonilienė, O. Stumbrienė, E. Pris- 
kiniutė, M. Petraitė.

Aukavusiu mažiau dolerio pavardžių’ 
negarsiname. Smulkių aukų surinkta 
daugiau kaip 15 dolerių. Visiems au
kavusiems širdingų ačių.

V. Urbonaitė.

\ ----------------------------------------------- •

AMSTERDAM, N. Y, 
Nedėlios vakare balandžio 10 d. 

š. m. šv. Kazimiero parap. svetai
nėj buvo nepaprastas vakarėlis. 
Surengė L. Vyčių 100 kuopa. Va
karas susidėjo iš eilių, monologų 
ir lošimo. Vakaro vedėja buvo Z. 
Kisieliūte. Buvo vaidinimų, de- 
klemaoijų, monolojįų Jr & g'IĮĮ,j|

FITCHBURG, MASS.
Bal. 10 d. čia buvo raudonųjų 

‘prakalbos.” Niekino Lietuvos 
valdžią ir sakė apie Lietuvos val
džios žiaurumus, kurių ji nepa
pildo. O nepasakė apie Rusijos 
valdžios žiaurumus, kurių papildė 
ant kiekvieno žingsnio.

FitchburgietiSi
*■—* "■""—r——-

ELIZABETH, N. J.
Nuo birželio 14 d. 1920 iki bal. 

ji d. 1921 į L. R. Kr. R. Dr-jos 
skyrių išviso pęr tuos 11 mėnesių 
(plauke $1,410. Visi'pasiųsti, išė
mus $527.22, kurie randasi paB ka- 
sierių.

teta tatetot* VMna* teteka* bū
ro tedtete jo (studento) vietoj ir kuo
met mudvi atačdova, jam mano kai- 
teAka. ufcelik?, kad čionai- Joa artinaus 
hr vmtetita viltos. Arteta labaf 
mandagiai jog atšipta^ W ntalklau- 
aęs ankžčlaus ten s&Įčjo ir ateigčdo j 
kitą Vietą. -Na o tol Avi komunistės 

tętokaj .uipakalyje mudvie
jų- * *
JEędel Longinas, taip begėdiškai su- 

fabrikavo• apšmeižt mane ir kartu ma
no iądrapK pš nejUnaut! - Bet tiek 
galiu pasakyti, atliko begėdiškiausią 
darbą kokti galėjo būt, :

Man ‘begalo, atebčtlna,' jlšąl (LongL 
has) laukė W Mla mėnesius Ir tik 
dabar “susiprato’* Iš)yatr su ap&nebti, 
ir tąf pęr “Darbininką,o ne per savo 
organą “Laisvę? A8 tikiu, kad “Dar, 
ptninko” Red- Į^raįtikrinua, M* 
darblpinko ‘‘teisingumu" pasius jį ten, 
-— kur jo ‘tikrojl vleta,.. ; r

Su Pagarboj
Stena 

Phlladriphla, Pa,

Anglijai būk rūpėjo gauti lafeteP 
rankas Tolymuoae Ryįuotf, 
Prancūzams duota buto fale 
link akcijos Vokietijoj, o gal 
dėsime nuo savęs ir link Lietui 
nes buvo aiškių žinių, joą Lo 
he išnauję Jjųs svarstomas Li 
buvo: patariamą ’ Jjęįuviapii 
klausimą ičnaujo Londono ko 
reųcijoj 
buvo pakeltas, tai staiga pa« ‘' 
jo? jog įtik tas klaųsbnaa j 
rįs daug svarbos, jog jį 
atidėti ,ir jis buvo atidėtai

* Lietuvei i

4ZjeDIW7.JJWI

PIRM.
284 M St, feoatOU !W, M

VICE-PIRM. — Juozas Andrihonla, -j J 
801# B’way, Boston 27, Mana “ 1

PROT. RAST. — Vincas VaUdnoritoti J
178 Bolton St, Boston 27, J

' ^182 Bowen SUBoirtte
KASIBRIVS įhnevlčlttM,- * . 1

174 Boltdn St, Boston 27, BJollC ji 
MARŠALKA -r Pranas j

- 405 B, 7-th st, Boston Mm* i 
Susirinkimai laikomi kas pirmą m* 

dėldlonj kiekvieno mSnaelo 8 . j
pietą fiv. Petro Balnytjngj a
Boston, Mm • 1

D. L. K. KEISTUMO 
DYKOS ADBE8AI, BOSTOHT, M 
PIRM. — Motiejus Verseckas.

41 (Jates St.So. Boston, Mate 
VICE-PIRM. — Juozas Bttota

140 W. oth St, So* Boston, s
PROT. RAST. — Ant Slociejunas, ^ *

450 E. 7th St, So. Boston, Ma4L- | 
FIN. RAĮT. Juozas KavrilfiUteMK'^ 1

209 E. Cottage st., Dorchester. * . 
KASIERipa — Andriejuj J&lifcctaP'

140 W. Oth St, So. Boston, -Mate'- i 
MARŠALKA — AntanasGruodis,

159 Bowen St, So; Boston, Mite £ 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko m6ne« 

elnius susirinkimus kas pirmi nedll- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 004 
Washlngton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare; Atejdaml drauge ir naują na«, 
rlą su savim atslvesklt prie musą Ut* 
jos priraSytL ' >
------------------ - -------------------- u.„:.

Išsirašyk iš “Darbininko” ItL 
kraščių iš Lietuvos. ■ *'

Perskaitytus “Darbininko” BU-

RRIEš PRAD4SIANT DERYBAS 
BRhrSSLYJK.'

Šiandien turėjo prasidėti Lie
tuvių ir Lenkų derybos Briusely
je delei Lenkų užimtos Lietuvos 
Rytų dalies su mūsų sostine Vil
niumi. Jau buvo paskelbta kele
tas Lietuvos Valdžios pranešimų, 
kaip Lenkai rpošiasi prie šių de
rybų: jie yra uždarę Vilniuje vi
sus lietuvių laikraščius, sukišę ka
lėjimam arba uždėję aukštas pa
baudas ant redaktorių ir nuola
tinai stiprina savo kariuomenę, 
neveizdint į tat, kad sulig Tautų 
Sąjungos Tarybos nutarimo bent 
neturėjo teisės daryti tokio ka
riuomenės dauginimo.

Vakar Balandžio 16 dieną Ame
rikos spaudoje yra patilpęs Asso- 
ciated Press korespondento iš 
Kauno pranešimas, kuriame pa
tvirtinamos yra tos žinios. “Trys 
nauji pėstininkų pulkai, du kava
lerijos pulkai, gana didis karinių 
vežimų ir artilerijos skaičius tapo 
atgabenti paskutiniose dienose iš 
Lenkijos Vilniun, kad sustiprinus 
generolą Zeligowskį, kursai esąs 
vadu tos ‘nereguliarės’ .Vilniuje 
kariuomenės.” ,

‘ ‘ Tą žinią mes esame gavę iš pa
tikimiausių ir geriausių šaltinių,” 
pasakęs Ministerių Pirmininkas 
Kazimieras Grinius. ^Nuskirtoji 
Briuseliu mūsij delegacija,”—sa
kęs Ministeris, —.yra. pasiryžusi 
daryti viską, kad tik ginčus išri- 
šus ir jis netikęs, kad prieitų 
prie karo. Mūsų delegacijai yra 
duotas įgaliojimas įsteigti Vil
niaus rajone nepriklausomą Val
džią su savo parlamentu ir savo 
Ministęriais, kurie bus pačių žmo
nių išrinkti. Tasai parlamentas, 
turėsiąs paskui išsitarti, ar Vii-, 
nius turiąs priklausyti prie Lie
tuvos ar prie Lenkijos. Kokia iš
eitis ten nebūtų, mes ant to su
tiksime, . jeigu bus tame išreikšta 
tikra žmonių valia.”
. Toksai Ministerio Pirmininko 
užreiškimas, jeigu tik jis yra tei
singai korespondento atpasako
tas, gali sukelti neaiškumų. Daug 
kas pasakys, jog ir patįs lenkai 
nieko daugiau* nenorėjo, kaip tik 
kad sušaukus Vilniuje Seimą Ir 
davus jam tiesą išsitarti, kam Vil
nius privalo priklausyti. Žinoma, 
negalima manyti, kad Lietuvos 
Ministerių Pirmininkas, kursai tą 
pareiškimą yra padaręs be abejo
nės. su žinia viso Kabineto, būtų 
tos nuomonės, kad tokiam Lenkų 
Seimui būtų leista išsitarti apie to 
krašto likimą. Čion kalbama aide 
Steigiamą Seimą, kursai visai bū
tų nepriklausomas nė nuo Lenkų, 
nė nuo Lietuvių. Sušaukimui to< 
kio Seimo reikalinga įtesti šioj' 
Lietuvos dalyje tokie pat savi
valdybės įstatymai, kaip koltie bu- 

sistemą, prie kurios buvo susirin
kęs ir Steig. Seimas Kaune. Vi
sa ši Lenkų giųčyjama teritorija- 
yra po . Lietuvių siuverinitetu ir ’ 
todėl tik jiems, o ne Lenkams tur ‘ 
būt leista ir savivaldybes įstaigos 
sudaryti ir patsai toksai neprigul- 
rungas * Steig. Seimas" >Bušaukti,; 
kuriam Lietuvos Valdžia ir "pasi
tiki. . ‘ .

Kad toksai tiktai nusimany
mas galėjo būti, gąlima spręsti ir 
iš tolymėsnio šio korespondento 
užreiškimo, jog visas klausimas

riuomene būtų prašalintą, o Jei- FrNk RA_§T> _ginkevįčiuą 
gu jau ji nebus prašalinta, tai I 182 Bowen S t, Boston 27, Mai
bent ji mebūtų stiprinama iš 
Lenkijos, nes tuomet jr patys lie
tuviai galėsią tvarką savaip per
daryti. J

Pagaliaus priseina pažymėti 
užreiškimas to paties korespon
dento jog Lietuvos Užsienio Mi
nisterija turinti žinių, jog tarp 
Lenkjos ir Sovietų Respublikoj 
prie galutino pasirašymo Rygoj 
tarp jų sutarties buvusi priimti 
ir viena slepiamoji sąlyga, būtent 
kad Rusų Sovietų Respublika ne- 
sikiš į Lenkų ir Lietuvių ginčus, 
o Lenkar’iš savo pusės duodą pil
ną laisvę veikti savotiškai Latvi
joj. Girdi, abiejų Rusijos ir Len
kijos Valdžių atstovai jau pareiš
kę, kad tat yra netiesa. Toksai 
pareiškimas yra visai ant vietos, 
kuomet sutartys daromos slaptai. 
Kad šių slaptųjų sutarčhj gadynė 
pasaulyje dar iepranykusi, tai ma
tyti ir iš sensacyjinio užreiškjmo 
Amerikos laikraščio “The Na- 
tion,” kuriame sakoma, jog tarp meilus siųsk į Lietuvą.

U KBW YOKKO, I TUSIAI | 
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivai plaukią tiesiai i LIEPOJŲ per Dancigą. Tiesus persimai* 
nymas nuo laivo ant laivo.

S. S. HUDS0N išplaukia........... . .Gegužio %3 ir Liepos 18
S. G. ANTIGONE išplaukia..................Gegužio 8 ir Biri. 15
S. S. SU6QUEHANNA išplaukia......... Geg. 21 ir Liėp. 5 d.

Atslčaukit 99;STATĖ St, Bostn. Arba pas vietini agentą*
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LIETUVIAI KREIPĘITfiS PRIE SAVŲJŲ!

Keliauk j Lietuvą ir iš Lietuvos i Ameriką pąc
G. J. BABTAŠIŪSIMM1

\ ----------------
LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Garbi Redakcija:—
Per jusą laikraštį — “Darbininką”;

No. 4-1 Šią metą, nekoksai Longinas 
labai manę ir mano sądraugę apšmei
žia jsavo straipsnyje užvardindamas’ 
“Kaip elgėsi laisvąją pačios.” Tad' 
vardan teisybės ir kaip laikraščiui pri
dera, daleisįte man pasiaiškinti kaip 
ištikrąją buvo. '

Longinas sako, kad aš su taip va
dinama savu laiku bučerka inilijoiUer- 
ka Areli Street Teatre kuomet buto 
perstatytas “Mazeint” (jau,, keletą mė
nesių atgal), būtent sąsėdova užpaka-. 
iyje ją — tai yra užpakalyje Longino. 
Ot čia jau Longinas savę susikritikųo-’ 
ja ir išlenda tartum yla iš maišo. Ąiš-: 
'ko, kad fabrikuoto jas' Šmeižiančios ?ko-i vo Lietuvoj^ ir užtikrinti rinkimų 
respondencijos turėjo tik Longino pa- 1 * ’• ....
vardę pavartot pasirašymui po korės-: 
pondencija, o ar su jo Žinia ar l>e? 
lai .skaitytojai sprendžia... Aš neno- 
rėčia dasileist tikėt, kad rusas komuį 
nistps norėtą važinėt į “Darbininką” 
kuomet yra “Laisvė?" Na ir Longi
nas sėdėjo bakse-ložoj ir visą laiką 
snaudė (tą visi galėjo pastebėt), gal 
būt ar nesuprasdamas turinio veikalo,’ 
ar greičiausiai jam nepatiko. Kuoniet 
pabudo, pažiurėjo Susiraukęs į puikų 
Mazepą, jo sostą Ir brangius kąrallšp 
kus papuošalus, išėjo per duris laukan 
ir negryžo.

Nu o aš Ir mano sųtlraugė sėdejova 
ne. užpakalyje Longino kaip jisai pa-- 
va straipsnyje mint (užpuolyje jo bu< 

estrada su aktoriais), bet už dvie-
Lvaiayoa.«jy komunisčių Abromuvydenės Jr Si- gludi tame, kad Zętigauskio ka-

0 
s 
SI

* 
GNANT SERVICECORP’N. 

kAPITALIZACIJA $100,000.
Mes parduodame laivakortes ant visu Vandeninių Linijų f iri

sas pasaulio dalis; ne tik Jš NEW YORKO Ir BOSTONO, bet Jte te ) 
kitų Amerikos portą.

Išmainom Ir siunčiam pinigus y VISAS DALIS PASAULIO* P** ? 
gal dienos kursą. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Meą t»* > 
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BAI^KOJ, h 
KAUNE.“

Pasportus ir kitOkltis dokumentus padarome. Atliekame rtoU* 
Mus lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lte> 
tavoje. x

Užlaikome DU MOTELIU dėl lietuvių keliaujančių j Lietuvą. .u 
Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis į artimiausi muh 

sų ofisų per laižkų arba apatiškai: 
Centralis Ofisas: 498’Wąshjngton St, New York, N. X. 

Skyrius: 414 Broadvvay, Boston 27, Mąaią
iiBiaBiniaiaiBiBiaiaiaiaiaaiaiaaieB«e

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
•Cit neverki* maųę 
mažulėli— neraudok, 
aš tau duosiu

BAMBINO 
tiučia-liulią.2*

Greičiau bėęki į aptieką >C 
nupirki bOo. bonką : "**

ArbšBnis ^ūk^tuk&s.....w„... .... t-
girnų ir' rktilte vątendw sui^ya^ddnus ir galutinai įsi 
ulkietMi^l* *WUk|*i ritau jį-t v

MotiucsJ Mgu jūsų ftptitenus neturi ja ■-tatafcta
60o.pažtomwkėmi» uežogį 

M^ĘlCHTER&m 
3rdAvtn«« & 35th ttaNt, «CMMgh oi BrooĮtfyn,
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GRAŽI PRAMOGA. '
Nedčlioj, gegužio 1 d. Sb- Bos- 
nė bus nepaptastai puiki pra- 

■^oga ^ilgiam Šv. Kazimiero A- 
įjįidemijos'paudąilv. Pętrb bažny-

Ji?
J. Rengėjos.

APLANKE conn. 
VALSTIJĄ.

?’ fedia,’* lietuviški šokiai, dialogas 
. “Liuciparas su Saliunčiku,” eilės, 
’ dainos it prakalba gerb. kun. 3?.. 

yinnausko iš Lawrence, Mass. Į- 
įnga tik 25ę., vaikams 10c. At- 
gllAnkiusieji nesigailėsite smagiai 
laiką pralęįsiter ir.šv. ^Kazimiero 
Akademiją paremsite.

širdingai užkviecia
• **
<7

«'£i f 

t' 
-’** T

5 So. Bostono lietuvių vei- 
JęSja Ona Jankiene pereitą 
savaitę lanke Connectieut 
•felstijoj lietuvių kolonijas; 
Moterų Sąjungos reikalais 
kalbėjo Torrifeville, Hart- 
iįrde, New Havene, Bridge- 
porte, .Waterburyje ir Man- 
chester’y. Pasekmes visose 
kolonijose buvo pusėtinos. 
Nedarbas esąs nemažesnis, 
negli Mass. valstijo, o pra
gyvenimas net brangesnis.

SUŽEISTO TĖVYNES GYNĖJO 
BALSAS.

Gerbiamieji ir mylimieji “Dar
bininko” leidėjai ir redaktoriai. 
Tariu jums širdingiausią ačiū už 
atsiųstas knygutes, laikraščius ir 

, kalendorių. Sunkių žaizdų pa
kirstas gulėdamas, pajutau pa
lengvinimą, kuomet atėjo jūsų 

1 siuntinis. Atsidžiaugti negaliu, a- 
tidėkuoti negaliu už jūsų gera- 
dėjystę. Nors tiek nebus nuobo
du iki dovanas išskaitysiu. Nors 
įnirtis ateis jaunystėj, bet už tai 

. Lietuva gyvuoja laisva. Draugai 
ir* broliai turės atminti, kad mes 

~~ j$e£rietelius išvarėme IŠ Lietuvos.
Sudiev, geradėjai.

J. Kuzmickas, 
Pušaloto gt. 30 

Panevežis.

TEMA* MUOTMMA1.
“Keleivio” numery ,14-tame til

po vieša padėka Baltic Statės Cor- 
poration ir jos agentui xKaune 
Nofkui už gerą patarnavimą po
niai Matijožienei,' jai 'važiuojant 
iš Lietuvos j Ameriką,

Po viešą padėka pasirašius Ma- 
tijaŠienA <

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
kartu su Matijošiu iš Cambridge, 
Mass.. rūpinosi Matijošienės atga
benimu iŠ Lietuvos į Ameriką ir 
galų gale jiems pasisekė ją lai
mingai čia atitraukti

Kuomet, minėti viešą padėka 
tilpo “KeldvyjV’ Lietuvių Pre
kybos5 'Mntty0 Vėdėją prie Vą^ 
lentukė ypatiškai užklausė Matp 
jošiaųs kokiu būdu ta padėka sd 
Matijošienės parašu galėjo^ tilpti 
“Keleivyje.” , '

Matijošius pasakė, kad nei jis, 
nei jo žmona tos padėkos nėra ra
šę ir nieko apie ją nežino. Jie 
pirmu kartu apie tą padėką- paty
rę patys iš “Keleivio/’...

IŠ viso šito atsitikimo aiškiai 
matyti, kad Baltie Statės Corpo- 
ration (arba Bąltieka Bendrovė, 
kaip ją lietuviai vadina) pati pa
raše sau viešą padėką ir ją patal
pino “Keleivyje.”

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
vedėjai labai apgailestauja, kad 
Baltic Statės Corporatįon savo 
bizniui taisyti ir varyti turi sve
timais nuopelnais, dengtis, bet 
taip-gi netur mažiausio noro savo 
<08tumerių Baltiškai korporacijai 
atiduoti.

Tat Šiuomi Lietuvių Prekybos 
Bendrovė ir atitaiso Baltie Statės 
Corporation padarytą “klaidą.” 
Jei ateityje Baltic Statės Corpo
ration pati negalės atskirti savo 
(ostumerių. nuo svetimų, prieš 
rašant viešas padėkas, lai apie tai 
įasiklausia Lietuvių Prekybos 

bendrovės vedėjų. Patarnausime 
mielu noru ir jokio atlyginimo už 
tai iš Baltickos Korporacijos ne
imsime.

Lietuvių Prekybos Bendrovė.

DV. VADOVAS—Kup. T. KioitU,
• 3KLWi«totiD«ter Av*ųD«troit,Micte. 

PIRMININKAS—^i£. AbračinakM, 
187 Ame* Montello, Hin. ;

YICB-PIRM.—M. 2ukau*tadt«,
1 Grimu Bt, Bodton 27, Muš. 

SEKRETORIUS—A. F. KnelŠIa,
244 BrtMidvay, Boston 27, Mam. 

IŽDININKAS—J. Glinidd*,
277 811w St, Bortįn 27, Hmm. 

IŽDO GLOBOJAI—Rot. J. Bakšy*,
46 Congrega Av*./Waterburyt Ct 

X Krivintė,
58 Brook St, Lavrence, Man. 

Ot‘ MptikeviUuta^
126WlndaorSt,Cambri(Ige,MaM, 

KONTROLfS KOMI^ĮJAr- 
Kun. p. Juškaitis, ' 
a 40 York St, Cambrldie, Mom. 
Kurt K. Urbonavičių*,

50 W. 6th St, Boaton 27, MA**. 
B. Ad auakaa,

58 Llncoln St, Britfrtoft, MšM, 
LITERATIŠKA KOMISIJA— 
Kun. K. Urbonavičių*,

50 W .6th St, Boston 27. MaM. 
P. Guda*,

244 Broadway, Boaton 27, M&aa, 
Kun. P. JuŠkaitl*, -

40 York St, Cambrldge, Maaa.
J. E. Karoao*/ *

381 We*tmin*tar Ave.t Detrolt, MIch. 
Kun. J. Bųkšy*,

46 Conųrea* Ava., Waterbury, Ct 
Kun. F. Kernais,

881 Weatm!mter Avė., Detrolt MIch. 
A. F. Knelšys,

244 Broadvray, Boaton 27, Moša. 
Į FEDERACIJA ATSTOVAIS—

J. B. Karosas Ir Kun. J. Bakšy* 
LDS. NAMO KOMISIJA—

Kun. K. Urbonavičius 
M. Abračlnskas 
B. Ająuikas 
8. Noreika 
J. Vaitkus 
J. Petrauskas

I
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GERE IODINO.
Boston Globė ketvergo laidoje 

praneša, kad Mrs. Olga Fulton, 
• 26 m. amžiaus, gyv. 35 Covington 

st. pasak policijos gėrus iodino se- 
redos vakare, kuomet jai buvo 
ūžėjęs nerimastis. Nugabenta į 
Įsiėsto ligoninę. Ji nesanti pavo
juje. Ją žinantieji lietuviai sako, 
kad ji yra lietuvė Olga Paltana
vičienė. Ji buvo ėmus civilį šliū- 
bą ir negyveno su vyru.

' NELAIMES PATAISYMAS.
- Užpereitame “Darb.” numery
je buvo minėta, kad Cambridge’ 
jtijį po num. 27 Hastings st. ištiko 
gaisras. Moonshine verdant ištiko 
ekspliozija ir namas užsidegė. Su
degė .vienas žmogus. “Darbinin
ke” spėta bene bus tai lietuvių, 
nukentėta. Tai ne lietuviai nu
kentėjo, o lenkai ar sulenkėjusie
ji lietuviai, nes jie dėdavosi .visa- 

Whe su 'lenkais. Sudegusio žmo- 
, gaus našlė liko su penketą .vaikų. 
Liko taip bedna, kad palaidoji- 
mui daryta kolekta.
i

. < r  ■— ■ .

F KAS NEŽINELIS.
•»?į “Keleivis” num. 16 prikiša 
^rb. kun. Jūškaičiui nežinystę 

'v^'kompensacijos akto. Girdi šito
kius dalykus žinąs veik kiekvie- 
*naa šiek tiek prasilavinęs žmogus, 
-O kunigas- nežinąs. Girdi sužeis
tiems darbininkams dirbtuvėj mo- 
*katna nedaugiau kaip po 14 savai
tėj. “Keleivis” prikišdamas ne- 

' ’žinystę kitam pats pasirodė he- 
f įžūlėliu, nes pagal kompensacijos 

V ‘įstatymą sužeistam darbininkui 
/........................................ ..
i.

F. Motuzui, Detroit, Mich. — 
Ne “Darbininkas,” o Lietuvos 
valdžia ketina steigti biurą pra
nešinėti apie žemės, triobėsių ir 
kitokių dalykų kainas ir progas, 
svarbias Amerikos lietuviams no
rintiems grįžti į Lietuvą.

P. Zakarevičiui, Kenosha, Wis.

— Niekas iš apšviesti) žmonių ir 
nekatalikų nelaiko kunigo, mela
giu už nesakymą prie reikalingos 
progos žmogaus nuodėmių, iš- 
ipažintyje girdėtų. Ir kun. Mont- 
mouliną pasmerkuiseji teisėjai iš
reiškė skausmą, o ne išmetinėji
mą, kam* nepasakė prisipažinusio 
per išpažintį žmogžudžio. Tai-gi 
ir Tamstai, jei esi kataliku arba 
kataliku atšalusiu, apie kuriuos 
laiške mini turi būti aišku, kad 
kun. Montmoulin nepapildė mela
gystės nepasakęs girdėtos per iš
pažintį nuodėmės.

A. S. Trečiokui, Newark, N. J.
— Tamsta nerašei prisiųstąjį “pa
reiškimą,” kad jis tiktų “Darbi- 
ninkan. ’ * Todėl jis ir negalės būt 
indėtas. . .

P. A. Andriejūnui, Manchester, 
N. H. — Reikalavimo pasakyti 
kas yra Reporteris negalime išpil
dyti. Jokis laikraštis panašaus 
reikalavimo neišpildytų. Tamstų 
pasakymas, būk “Darb.” tilpu
si korespondencija apšmeižia vi
sus veikėjus slekeriškumu, yra be 
pamato. To ten nepadaryta. 
Tamsta rašai, kad į Piliečių Są
jungą dedasi ne nežinomos šalies 
piliečiai. O ir nepasakei kokios 
šalies piliečiai jon dedasi

KAZIUIBRO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MALS8.

PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 E. 6tb St, So. Boston, Massj 

VICE-PIRM. — Vladas Paulauskas,
186 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — V. J. JakStas,
68 Telegraph St, Boston 27, Mass. 

FIN. RAšT. — Juozas JuSka,
Merycliff Academy 
Arlinghton Helgths, Man, 

I2D. — Leonas Svagždls,
75 Silver St, So. Boston, Mass, 

IŽDO GBOBŠJAI J. Grublnskas,
8 Jay St, So. Boston, Mass, Ir 

Antanas Kmltas,
284 5th St, So. Boston. Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, So. Bostonu Mass. 

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadvay, So. Boston, Mass. 

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrų nedėldien] mėnesio 1-ų vaL po 
pietų BafnytinSJ salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mass.

flF.

COMMONMEAITH OF MASSAGRUSEnS
SUFFOLK, ss. SUPERIOR COURT

‘ : In.Eąuity,
• V’. " . No. 18367. v

‘ Attomey-Gerieral
■ /'■ , ' . ’ ’ . vs. / ’ * ; ''

JosepK Kowal &*Co„ Ine/ et aL ’ ‘ , 
PRISAKYMAS’DABODYMUI SKUNDŲ

Kas link virškinėtos bylos, yra dabar prisakyta kad 
David <T. Maloney, Ešguirę, Priėmėjas, kuris tapo pa
skirtas, duotų žinią visiems kurie turi * skundus prieš 
Joseph Kowal & Co., Ine., kad jie priduotų juos. Pri
ėmėjo ofise, 196 Hanover Street, Room 305, Boston, 
MassaehUsetts dėl pripažinimo prieš 1 d. Liepos, 1921 
metų, kitaip bus užginti, išskiriant.' jeigu Teismas dėl 
geros priežasties, kitaip prisakys: šita žinia bris duoda
ma peč įdėjimą paliudytos kopijos Šito prisakymę sykį 
į^savaitę; per tris savaites, paeiliui, į Boston Traveler ir 
į Lietuvišką laikraštį, kuris yra leidžiamas Bostone.1 
Paskutiųis paskelbimas kiekvienam laikrašty turės bū
ti bent trisdešimts dienų pirma pirmos dienos Liepos, 
taip-gi bus tuojau siunčiama apmokėtuose laiškuose 
drukuota kopija advokatams ir kiekvienam kreditoriui; 
šios korporacijos kuris yra žinomas Priėmėjų ir tada 
padaryti affidavit kad yni išpildęs šį prisakymą ir pri
duoti &tr&šą visų kreditorių šios korporacijos.

* e Per Teismą,

r’

Francis A. Campbetl, Clerk

Kopija,. Paliudyta: 
Kovo 11 d. 1921.

1 Francis A, Campbėll, Clerk

LAIVAKORTES1 LIETUVį IR Iš LIETUVOS. 
Paiįduodu LAIVAKORTĖS į Lietuvą ant geriausių ir grei
čiausiu laivu, už žemiausias kompanijų nustatytas kai
nas. Partraukiu GIMINES iš LIETUVOS. A4A1 nn 
LAIVAKORTĖS KAINA IKI EITKŪNŲ... S | U4lo0 
Parūpinu pasportųs keliaujantiems į Lietuvą. T 
Duodu patarimus laišku kaip geriausia grįžti tevynSn.
I DlilFAIAIlCiTAC 248 WEST FOURTH STREET, Ji Di MIKAIAUuAAui SOUTH BOSTON 27, MASS.« ’ _  _ _ a

mokama nedaugiau, kaip po $16 
Savaitėj, o ne nedaugiau kaip po 
$14, kaip *4 Keleivyje ’ ’ rašoma. 
■J ------------------ .

Knygų užsisakytojams 
“Darbininke” duodama lai- 
kralčių iš Lietuvos! priedų.

KTHUHH HOTUOLUS
Tai geriausia* pieta daug 

auksinu į Lltfuvų nuMųiti. 1 
Greitam* mmiuatlno pinigų 
nieki bu manim negal ljnkty* 
nlnotl; visiems pinigų siunti^ 
jams pristatau kvitas su panų 
lala priimėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra | Ua> 
pojų, Hamburgu Ir visur. 
Pasai kelionei į Lletavų, 
Padarymas llstuviškų daka- 

mentų? 
j Pinigui ilųskite nėr pašto 
Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct. štampų ir visados 
admuokite:

P MlfeMidnia
KK Ava.. Bronldvn. MT. Y.

PALIUOSUOKITE
Save Nuo Skalbimo. Vergijos. 
Išplauk Savo Drapanas Kuočys- 
čiausiai Be Trynimo Stebuklingu 

Budu..
KLB A N—RITE

Naujas Stebuklingas Išradimas.
Išplauja drapanas kuočysčiauslat į 

nuo 15. iki 25 minutų be tiynimo. Ma
no stebuklingas išradimas užganėdina 
visas šios šalies moteris. Visi yra pil
nai užganėdinti su KLEAN-RITE, už 
tai kad jis stebuklingai išima suodžius 
iš drapanų. Nereikia aduglau stovėti 
virš cšberio ir nuvarginti save, kuris 
būdas ne tik sudrasko drapanas bet 
nusilpnina seikatų.

KLEAN-RITE yra musų Išradimas 
ir yra gvarantuotas kad'jame nėra jo
kių blėdįngų dalykų, kaip tai Lyjaus, 
Kalkių, Acidų, PotaŠlaus, Vaško ir tt. 
— yra absoliutiškai tyras. KLEAN- 
RITE nesugadins delikatniausius au
deklus. Padaro rankas baltas ir mink
štas, kuris parodo kad nėra blėdlngas.

Jus mylite matyti savo drapanas 
čystas Ir baltas ir jus busite užganė
dinti matyti kaip gerai ir lengvai 
KLEAN-RITE šitų padarys. KLEAN- 
RITB nemyli purvynų — niekas nesu
silygina su juo dėl drapanų plovimo ir 
šimto kitų daiktų apie namus. Jis yra 
labai geras dėl čystinlmo puodų, bliu- 
dų, kva'rbų, medinių* daiktų, maudy
nių, sinkų, stiklinių daiktų ir tt. Mč- 
žas valkas gali jį vartoti Ir gaut geras 
pasekmes.

KLEAN-RITE neparduodamas krau
tuvėse. Yra parduodama tik per ma
no agentus visuose miestuose ir yra 
gaunama pas mano agentų jūsų mies
te. Jeigu kaip nors esate nepatenkin
ti, mano agentas su tmielu noru su
grąžins jum! jūsų pinigus, bet' aš ži
nau kad jus busite užganėdinti taip 
kaip tūkstančiai kitų, moterų.

Reguleriškos mieros pakelis 25c. 
Mes nepriimam užsakymus mažiau ?1. 
dėl 4 pakelių.

. REIKALAUJAME AGENTŲ.
Ir parduodama pas:

LEO KARTZ,
Box 416, . Munsing, Mich.

DYKAI KATALOGAS
Jeigu* norite mtaupyti 18.00 

ant paros evurykų, tai parai* 
traukite tiram kttaiogų.

TTte Waterbury Mail 
Order Corporation, 

M 8.
FoterMiry, Ooim. i

_____________ , ’.r ,» * . - ____________ _________

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS; ’ 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture* 

damas nešiką mintę ir nusilpnėta kunųjtpasibodi 
imant vauūn dfl padidintma veiklumo ir vaistus svaiginto* 
čiui, bandyk Nuga-Tone ir persitiRrik kaip greitu laiku jau* 
sesi visai' stoju žmogui Devynes iž deiimtes visu žmogaus ligu. 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazal ir\ 
iiputimai. vsketžjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu- . 
matizmoi skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skieto vapdeniuoto kraujo ir neužtektinioa cirkulacijos . 
kraujo. ,

Kožna dalįs Kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, t 
kurios di'džitosei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas, inkštus ir . 
grobus, širdęs .plakimo, kraujo cirkulavfmo. Nuga-Tone yra labai ; 
protingas- gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodi)1? Todėl kad jie yra sutaisyti iž aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu, sudėtiniu vaistu, Rekomenduotu ir nurubdytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-niaiaras dėl Kraujo ir Nervu. ‘ ,<

Nuga-Ton*r priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinate regulariškai. Atgaivin inkštus. Išvara laukui . 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu Ir suputimu, niera smir- 

' dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nąrvus ir kietą-paatiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo'jo^.priduos raudo*

Pasekme po 20 iienu 
arba grąžiname Jums 
pinigus.

numo veidui ir žibumą akiems l Nuga-Tone padare ' tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdomu ar 
daromu paproty vaistu.. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimu© 
■koni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 

nretdosiiš*
MUSU ABSOLIUTIŠKĄ GVARANCTJAt Prekl Nura-Tone yra vienu (11.00) doleri* 

Ai bonkute. Keža* bohkute talpina devynios deiimtys (90) pfliulu, arba vieno mėnesi 
lydymo. Galėto plrktiiieiee bookutee, arba Želiu* menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvideiimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir piltus, o mos ūmai sugrąžUtae jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekote tomis psčiomt Hljrgomis ir tą pačia garantija.

FRCSIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 22—687 South Dearborn St, Chicago, UI.

Gerbiamieji: įdedu čionais $................... ir meldžiu prisiųsti man .
Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 DIENAS
PATARIMAS IR EGZAMINACIJA DUODAMA DYKAI.

ATEIKITE ŠIANDIENA
Aš noriu kad kiekvienas sergantis 

vyras arba moteris ateitų | mano ofisų 
šių savaitę, nepaisant kokių ligų turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminadjų 
Jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbėjau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus*ir visokius dakta
rus be pasekmių. Kų aS padariau ki
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe- 
clalę atydų. Per šių savaitę aš už savo 
.darbų parokuosiu tik mažj mokesti i-
dant kiekvienas turėtų progų gauti ge- 0*180 vai. 9 ryt® iki 8 VAk. 
rų gydymų nebrangiai. Nedėlipms: 10 ryte iki 2 p. p.

Reikalavimai
Reikalavimų kalno* 2c. rit žo

di ui kiekvienų ayk|.

l»

PARSIDUODA 3 šeimynų mū
riniai namai sū 12 kambarių. Kai
na $3,000. Dėl 3 Šeimynų medi
niai namai su 10 kambarių. Kai
na $1,500. P.; F. Taylor, F. 0. 
Box '24, So, Boston, Mass. (21)
PEKARNE ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda peknrnė už labai pigių 
prekę, Lietuvių apgyvento} vietoj, 
Hudson, Mass. Dęl' platesnių informa
cijų atsišaukite:, J. W. “Darbininko’* 
administracijoj.,

PARSIDUODA FORUMUI 
Visai pigiai Ir nauji dėl trijų kamba
rių. Priežastis—savininkas greitu lai-, 
ku nori Išvažiuoti I Lietuvų, Atsišau
kite arba ateikite ant šio antrašo: 

•ALEKSANDRA SIMANAVIČIUI 
291 Fourth St„ So. Boston, Mass;

(Ant 4-tų lubų) •*

Kr RE AL E si'ATE :

ATIDA BEDARBIO
Vienas akras žemės, 2 šeimynų, 10 

kambarių namas su tvartais ir vištl- 
ninknJs arti audinyčių kur dabar dlr< 
ba pilnų laikų. Kurs pirks tų namų 
bus užtikrintas darbų, nes savininkas 
tų namų yru bosas, tenykštėj, dirbtu
vėj. Prekė tik $1,800. $800 Įnešti.

A. Ivaškevičiaus Ofisas
361 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston. ..05.

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na-’ 

rloms ir “Darbininko“ skaityto
jams 1 syki 1 metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prietellams už 8 
sykius $1.50. į

Kas žinote kur randasi A. RŪKAS 
gyenęs pirmiau 479 No. Fęanklin St., 
Philadėlphia, Pu., praneškite “Darbi
ninko” administrucijai, 3G6’ W. Broaęl- 
way, So. Boston, Mass.

Pa ieškau sesers Joanos Laurinal- 
čiukės, po vyru Lavalkls, paeina iš 
Lietuvos Tauragės apskr., Šilalės vai., 
Vaitimėnų kaimo. Kas praneš skiriu 
$5. dovanų. Mano adresas:

MONIKA LAURINAIČIUKfi,
307 Hamllton Avė., McKees Rocks, Pa.

Ieškau draugo Prano Buroko, kilęs 
Iš Ukmergės apskr., Deltuvos vai., Kal
velių feodž., seniau gyveno Nevvark, N. 
J. Turiu labai svarbų reikalų. Jam y- 
ra užrašyti dideli pinigai tūlo kareivio 
Žuvusio karo lauke, Francijoj. Jis
pats lai atsišaukia arba jį žinantieji 
praneškite žemiau nurodytu adresu. 
Taip-gi prašau atsišaukti Adomų Je- 
nškevičių ir pusbrolį Ignų Zereckų U- 
žušalių sod., Vėprių vai.

ANTANAS PALIONIS, 
1017 Haynes St., Akron, Ohio.

Ieškau suvargusių merginų arba naš
lę kad Ir su vienu valku norinčių ap
sivyti. Mano 2 valku o mergaitė dir
ba. Norinti apsivesti, atsišaukite že
miau paduotu adresu.' Platesnes in
formacijas suteiksiu ant pitono ališko. 

JONAS. BURINSKAS, 
235 Belhvoods Ae., Toronto

Paieškau savo vyro Juozo Miluko, 
paeina iš Krokalauklo, Kalvarijos 
pav., Sualkų rėd. Keturi metai atga
lios gyveno Rochester, N. Y., paskui 
Ne\v Britaln, Conn. Jis pats ar kas 
kitas praneškite, o busiu dėkinga.

APOLIONIJA MILUKIENE, ' 
12 Dudley St., Rochester, N. Y.

- .....
PAIEŠKOJIMAI IŠ LIETUVOS.

Amerikos lietuvių Ir lietuvaičių pra
šau susirašinėti ąu manimi. Dabar 
kuomet ginklai nežvanga butų malo
nu susirašinėti. Prašau atsiųsti kny
gų ir laikraščių.

Jonas JanuSaitis,
5 p. p. Ligoninė,

LITHUANIA.
Paieškau trijų savo brolių Rimkų. 

Paeina iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Paundenės par., šaklankių kaimas. 
Turiu labai svarbų reikalų ir noriu su 
jais susirašyti. Kas žino, kur anie' 
yra, meldžiu laišku man pranešti. Ma
no antrašas: Telšių apskričio, Luokės 
par., šaklauklo k., Marijona Šukienė.

Paieškau brolio Antano “Jono s. Pul
kauninko, gyv. Chicagdje’. Buvau ga
vęs laiškų, bet sudegė sykiu su visa 
mano manta užėmus bolševikams Ha- 
barovskų. Mano antrašas: John Put- 
kovnik, Bezymianny pcrcuTok d. No. 6 
Korolkevitch Harbin.' China. VIA 
PACIFIC.

Paieškau brolių: Stasį Augustų, ^in- 
cų, Viktorų ir Antanų Mlkallonlus, 
Šeinį apskričio, Veisėjų valsčiaus, 
Smallionlų kaimo. Vincas Mikellonis 
(viršila), 10 pėst. Marijampolės pulko 
4 kuopa. LITHUANIA.

Paieškau savo gimines: Kunigų My
kolo sūnų Adomų Urbonavičių .kilu
sį iš Lietuvos A. Panemunės, broli jo 
Jurgį Urbonavičių; brolėnus; Petrų Ir 
Jurgį šiuplenius sūnūs Baltramiejaus 
kilusius Iš sodž. Dubravai, PožaisUo 
vai. ir Antanų Kreivėnų kilusi ® k* 
Šlienavos, Panemunės, Panemunės, Pa
žaislio valsčiaus. Mano antrašas; 
Kaunas, Duoir. g-vė No. 50 Fln. Prek. 
Ir Pram. Ministerija Rinkliavų D-tns' 
I aukštas No. 5. Jonui Matulaičiui, 
LITHUANIA.

Ieškau savo pusbrolio Prano Buroko, 
Kkunorčd., Ukmergės apskričio, Del
tuvos vai., Kalvelių sodžiaus Ir dMČa 
Petty Būro, kuris visų laikų gyvena 
Newark, N.‘J.

JURGIS STASIULEVIČIUS, 
1017 Raynes’St., i Ąkron, OMO.

TM. 8o. BosteuMM

DR.J. G.LANDŽIUS (SKMOra) 
Lietuvis

Gydytojas m Chirurgas
1 Gydo aštrias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterųir vaikų. Egzami
nuoja kraujų, spjaudalus, šlapu
mų ir tt, gavo laboratorijoj, fru* 
telklk patarimus laiškais kltur gy- 
venantiems. Adresas: .

366 Broadway, 
South Boston, Mass.

i. (Kimbamu No. 1J 
(EpS. name, kamp. e ir B’wy)

lb Mitų South Bostonu

DR. H. S. STONE
4k»j Specialistas 

399aW..BROAD WAY 
Valandos: Nuo 9 r. Iki 7 v. vafa

DR. MII J, JAKMAUH
(JakimavlčlUB)..

609 BAST BR0ADWAT 
!ĮįtaBĮK»m Boa.

Tek So? Boston 270 
DR.JOHN MicDONNELL, M. D. 
Galima tutikalieti ir Hetitviikcti. 
Omso VaiA-ndos:

Rytate Ik 9 vai.
Pq pietų 1 iki 8 vaL 

Vakarais nuo O iki 9 
536 Broadway, S. Boston

. Telefonai

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston
(Viršuj Llėt.jPrek. B-vės ofiso) 

Galima SusikalbEt Lietuviškai.

Registbūotas Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.j.liAl.lNAUSKAS
ADVOKATAS

414 Bboadway, S. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 444.

Gyvenimo vieta: 
Annatoijs St., Dobohesteb. 

Columbla 9159-J.

Pilone—Kenslngton 5816 
PO pietų tiktai pagal sutartį. 

2538E. Allegheny Ava 
, philadėlphia pa 

DR. E, 6. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

PhiSmimo Valandos:
9-10 vaL ryte ir 6-8 vai, vakare.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligab 

Priskiria Akinius. 
Valandos: 1—8 ir 7—8 P. M. 

17 Millbury Street, 
WORCEŠTER, MASS.

. Tel. So. Boston 823.
LlBTUVYS Da-MTTCTAM 

DR. M. V. OAŠPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkeis ofteų po Ne.
425 Bboadtvay, So. Boston, Mass.

Ojiso Valandos}
Na» 10 iki 12:80 ryte ir 

» 1:80—6 Ir 0:80—0 P. M.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REĮLLY
Dantys Ištraukiami Ir pripildo* 

ml visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi
mu. ,

469 Broadway, 
South Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St) 
Vaiandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
NidIijom: Nuo 10 v. r. Iki 4 v. v.

; —-.-B«ll PhOM Dickinsąn 8996 M, 

tDr. Ignotas Stankus 
UlOS.BrMiSL.PHrielAb.PA.

Listuvis Daktaras ir Chirurgu.. 
Ofiso Valandui '• 

Nua 9 ritalki5 ppplata 
Vakarais, Kštvsrga uuo8ild2P«MŲ* 

NiUMi Ud ♦ patilta.

Dėl Geresniu 
GT PASEKMIŲ^ 
Tarpe Amerikonu 

GARSINKITtS

INDUIRER
OFISAS

4 GATĖS STREET
Tel. S. B. 720.
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