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Organas Amerikos Lietuvių 

R. K švento Juozapo 

. Darbininkų Sų-gos

“DARBININKAS” 
------ Em a —■' ; ■ 

UTMtNINKAIS, KETVERTAIS IR 
SUBATOMIS.

UKrnbeJyj ’ metama .. . .. . 4 . . i ■ .
Boatone ir apyMnkBJ nietama ,,.,$5.00 

f Metams 14.00
’ “DABBlim<KA8’»

366 Broadway, BoBton 27, Masf,
Boflioy oga, A
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.ANCIJOS m ANGLUOS 
ANT1KIAIPABLOGĖJO.

LOYDGEORGE PASMERKĖ 
LINKUS—PRANCŪZIJA 

, UŽSTOJO.

Londonas, geg. 13.—Lloyd 
eorge savo dekleraeijjoje 
lesto - Dūmoje šiandiena 
įsakė, kad “Lenkijos įsi- 
sržimas Aukštoj on Silezi- 
»n yra mindžiojimas Versa- 

<s sutarties/’ iš ko matome, 
W delei dabartinio krizio 
ukštoje Silezijoje gali vi
ekai trūkti ryšiai tarpe tij 
žioju didžiijjų šalių Pran- 
izijos ir Anglijos. Angli- 
s- premieras sako, kad 
(įropos taikai gręsia pavo- 
.8 M-priežasties Lenkų su- 
Hmų ir taip einant turėtų 
iti įleista- Vokietijos ka- 
uomenė į Aukštųjų Silezi- 
. į jos pačioj provincijas 
.‘isilaikant lygybės.

NUOMONIŲ SKIRTUMAS.

Tarpe Anglijos ir Pran- 
izjos apsireiškė didelis 

4omonįų skirtumas link 
^bartinio stovio Europoje. 
Prancūzija kaltina Vokieti- 

■ už sukilimus Aukštoje Si- 
' sijoje, būk Vokietija savo 

auda sukiršino Lenkus, 
okietija smerkia Prancū- 
.jų už rėmimų Lenkijos pa
ryšimų sugriauti Versalės 
tartį. ■ ; ‘

tęsia, kad “jeigu Lenkija 
būfrbdeidusi Vokietijai įeiti 
į jai priklausančias' provin
cijas, tokių nesusipratimų 
nebūtų buvę.”

Lenkijos valdžia nusi
plauna rankas už sukilimus 
Aukštoje Silezijoje, taip 
kaip nusiplovė už sukilimų 
ir piešimus Lietuvos sosti
nėje Vilniuje. Viso kalti
ninku yra Wojciech Kor
fanty antras Žulikowsky. 
Didžiuma Anglijos valdi
ninkų reikalauja iš Lenkijos 
daugiau negu pažadėjimų, 
kurie niekados dar nebuvo 
išpildyti.

•MŪŠIAI VOKIEČIŲ SU 
./LENKAIS.

Užmušta 36, Paimta 70.
Oppeln, geg. 14. — Len

kams užsimanius užimti 
miestų Strehlitz buvo smar
kūs susirėmimai ir abi pusi 
turėjo nemažai žalos. Pra
nešama, kad Lenkų užmuš
ta 36 ir 70 paimta į nelaisvę. 
Prieš susirėmimų Lenkai 
apginkluotų traukinį vežė į 
Lesehnitz arti Cogolin. Vo
kiečiai apginkluoti šautu
vais ir keletą .machine guns 
pradėjo atakų, bet Lenkai 
apsaugojo, traukinį.

SAKOMA, KAD ANGLIJA 
REMIA VOKIETIJĄ.

JŽ sukilimus Aukštoje Si-, 
sijoje alijantai nebežino nė 
. bekaitinti. Anglija kal
ia Prancūzijų ir Lenki jų, 
Prancūzija kaltina Vokie- 
ų ir Angliju. Sakoma, 
k Anglija pažadėjusi duo- 
.paramų Vokietijai jeigu 
4 ji pasirašys ir priims ali
ntų ultimatumų. Nesusi- 
atimai tarpe Prancūzijos 
'Anglijos buvo paslaptyje 

X . b Lloyd George įteikė 
.Lesto dūmai dekleracijų.

I «

Pasmerks Lenkiją.
Sako: “Lenkija, tai vįe- 
ntėlė sulis, kuri pasikesi- 

įĄ sugriauti Versalės tai- 
/į.” “Jos neprigulmybė 
)'svo atgauta tik per Angli- 
L, Prancūzija ir Italijų. 
/nkijos valdžia teisina sa- 

* |už sukilimus Aukšto je Si- 
l sijoje, bet tų pasiteisinimų 
į. perdaug ir per dažnai* 

. galima manyti, kad jie
U niekas daugiau kaip tik 

. Hm”?/
■ Premieras pripažįsta, kad 
/kįetr Ir

Berlynas, geg. 14. — Len
kai konferuoja, kaip išėjus 
išt to keblaus padėjimo į ku
rį juos įtraiikė nužemintas 
tarnas Wojciech Korfanty. 
Spėjama, kad jis jau pralo
šė kovų Aukštoj.e*Silezi j oje.

Paryžius, geg. 15. — Pre
mieras Briand priėmė Len
kų užsienio ministerį Euge
ne Sapieha.

PRANCŪZIJOS 
AMBASADORIUS 

VATIKANANJ 
Paryžius. —? Charles Jon- 

nard, buvusis talkininkų 
aukštesnis komisijonierius 
Atėnuose, tapo nuskirtas 
Prancūzijos valdžios atsto
vu į Vatikanu.

d.

'i- ••

KARO SEKRETORIUS 
TIRINĖS SUKILIMĄ 
MINGO APSKRITY.

Washington, D. 0., gge. 13. 
— Sekant kabineto susirinn 
kimų šiandiena, karo sekre
torius Weeks praneša, kad 
jis paskiręs Majorų Genero
lų George W. Reed ištirti su
kilimų Mingo apskrityje, 
West Virginia.

Camp Sherman, Ohio, geg. 
13. — įsakymas jau gautas 
būti prisirengusiais į Mingo 
apskritį įsiveržti į kovų tar
pe mainierių ir mainų sargų 
dabar jau antta diena. Trau
kiniai laukia transportavi
mui kariuomenės bile laiku.

Williamson, TK. Va., geg. 
13. — Kova tarpe mainierių 
ir mainų sargų eina 7 mylių 
platumu palėi Tug upę, ku
ri prasidėjo vakar ir tęsiasi 
be perstojimo. Trys užmuš
ti ir nežinomas skaičius su
žeistų. Svarbiausia priežas
tis tarpe mainierių yra ta, 
jog jie jau daugiau metai 
kaip streikuoja reikalauda
mi teisių organizuotis.

KONFISKUOS AUKSĄ, 
DAIMONTUS IR 
, PERLUS NUO 

PILIEČIŲ;
Berlynas, geg. 14. — Vo

kietija konfiskuos auksų, 
daimontus ir perlus nuo sa
vo piliečių, kad išmokėjus 
skolų ali j antims. Nuo dS- 
bar Vokietija pildys tų, ant 
ko pasirašė, betį toliau nė 
žingsnio, taip sakojlr. Erz^ 
berger. \ J

5 ”
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ŽEMESNIS SENATAS PRISMfi 
GALUTINĄKONFERENCIJOS 
RAPORTĄ PRIEJSTATYMO 

SULAIKYTI ATEIVIUS.
•L

Washington, D. (L, geg. 
13.^-Įstatymas sulaikyti a- 
teivius įvažiuoti į Suvieny
tas Valstijas jau galutinai 
priimtas žemesniuose rū
muose. Dabar laukiama kų 
padarys Senatas iki pasieks 
prezidentų. Greičiau priims,

Sulig to įstatymo bus. į- 
leista Įvažiuoti? / kiekvienos 
tautos tik 3 nuošimtis.

I I I

4 KAREIVIAI SUŽEISTI 
EKSPLIOZIJOJE.

New York, geg. 14. — Ke
turi vyrai smarkiai "apdegė 
eksplioizjojė, kuomet tankas 
gazolino uoste Hoboken eks- 
pliodavo. Visų laivo viršų 
išnešė į orų. Ugnis taip greit 
apėmė laivų, kad apsaugoti 
jau nebuvo galima ir apde
gęs nuskendo.
•

VAKARINĖSE VALSTIJOSE 
SPAUSTUVIŲ DARBININ

KAI LAIMĖJO 44 V AL. 
IR MOKESTĮ UŽ 48 
VAL. SAVAITĖJE.

Sulig John W. Hays sek
retoriaus —. iždo Internatio- 
nal Uniįįs .pranešimo 1000 
spaustuvininku •»darbininkų 
San Francisco, Sakramento, 
Cal., ir Phoenix, Ariz., iš- 
laimėjo kovų už 44 vai. sa
vaitėje ir jau sugrįžo prie 
darbo gaudami atlyginimų 
už 48 vai.

Londonas, geg. 13. — Va
dai Anglijos Gelžkelių Dar
bininkų Unijos šiandienarb- 
f icialiai isakė nariams ne- v

- vežti anglių iškastų streike
Brotherhood of Locomotive 
inžinieriai yra pionieriai vi
sų kitų gelžkelių darbininkų 
organizacijų.

UOSTAI BUS ATDARI 
NEUNIJIŠTAMS, ’ .

■ *■*•••* •

Buenos Aires, geg. Al. — 
Darbdaviai laimėjo, kuomet 
buvo pranešta valdžios, kad 
uostai bus atidaryti dėl ne
imi j istų. Kol kas dar stovi 
apie 134 laivai ir laukia iki 
valdžia leis pastatyti darbi
ninkus.

PRIEŠ PANAUDOJIMĄ 
$100,000,000 LAIVŲ 

STATYMUI.
Washington, O. C., geg. 

13. — Kad atkreipus Senato 
mintį į faktų, kad Amerikos 
žmonės jau užtektinai už
krauti taksomis, atsižiūrint 
į jų uždarbį, ir kad mi
lijonai darbininkų išmestų 
ant gatvių ieško darbo, se
natorius William E. Bareli 
republikanas' Idaho valsti
jos, šiandiena atnaujino a- 
takų prieš panaudojimų lai
vynui pusę milijardo dol. 
Senatorius Borch, kuris y- 
ra vienas iš tų kad sumažin
ti ginklaviinųsi, pakėlė be
darbės klausimų Šioje šaly
je. Senatorius Norris, re
mia BoralPo pozicijų.

IŠVOQE AMERIKIEČIŲ 
LAIŠKUS.

“Echo” rašo, kąd nese
nai Kauno stoty buvo įsi
laužta į pašto vagonų, iš ku
rio išvogta keliolika pūdų a- 
merikiečių laiškų su dole
riais. Apie 2 pūdu uždari- 

^ netų laiškų atrasta ant kal- 
priešais stotį.

GAISRAS. 
Vienas Apdegė.

Žieminėje dalyje Bostone 
kilus gaisrui Continental 
Bedding kompanijos Pakau
nėje ant ketvirtų lubų iš 35 
darbininkų vienas smarkiai 
apdegė. Žalos padaryta a- 
pie $20,000. Spėjama, kad 
gaisras prasidėjo nuo _ 
birkščių nuo mašinos.

, PRIEPLAUKŲ 
DARBININKAI

LAIMĖJO STREIKĄ.
Buenos Aires. Argenti

nos prieplaukų darbininkų 
streikas užsibaigė laimėji
mu. Darbdaviai turėjo vi
sus darbininkų reikalavimus 
priimti.

*■ I

DAUGIAU VAIKŲ IEŠ
KOJO DARBŲ 1920 NE

GU BILE METAIS 
NUO 1919.

Washington, D. C., geg. 
13. — Skaitlinės išleistos 
Vaikų 'Biuro, • Suv. Valstijų
Darbo Departamento paro- 

<do, kad 1920, 12 Amerikos
JŪREIVIŲ STREIKAS 

NORVEGIJOJ.
Christiania, Norvegija. — 

Kaip pranešama, tai juri
ninkų ir transporto darbi-

, į/1 ninku streikas gali praside-
ti gegužes 15 d. Darbininkų 
organizacijų vadai svarsto 
tų klausimų.

P. Pranui Gudui, 
“Darb.” Redaktoriui,

Bostone, š. Amerikoje. 
€r. T.:

Teikkites primti nuoširdų ačiū 
už malonų siuntinėjimų “Darbi
ninko,” kuris, atplaukdamas per 
Ramųjį Vandenynų iš Naujojo 
Svieto buvo mūsų vienintelių ži
nių šaltiniu, rišančiu, mus su te- 
vyne-Lietuva.

Taip-gi labani esu dėkingas už 
malonų talpinimų laikraštyje pa-‘ 
ieškojimų, kurių dčka visi skel
busieji surado savo gimines , bei 
draugus Amerikoje,, ir sykiu.su 
manimi siunčia Tamistai už viskų 
dčkos žodžius. . •' '

Su tikra pagarba, ‘ -
■ TeofiMs Kololiu,

! r ■ - ■ - 1

KARIUOMENE 
PRIRENGTA.

Indianopolis, geg. 12. — 
Federalei ' kariuomenei 

Oamp Sherman, Ohio įsaky
ta būti prisirengusiai pa
siuntimui į Mingo apskritį, 
West Virginia. Tokį įsaky
mų gavo kariuomenės vadai 
iš Washingtonp.

r

miestuos vaikai išsiėmė lei
dimų dirbti skaičiuje 76,194, 
kas parodo, kad pasidaugi
no ant 13 nuošimčių negu 
1913.' • >

Šie įmestai yra: Baltimo- 
re, Bridgeport, Buffalo, 
Manchester, Mineapolis,' 
New Havėn, New Orleans, 
New York, Rochester, St. 
Louisf Toledo ir Waterbury. 
Sakoma, kad pasidaugino 
delei brangumo pragyveni
mo. •

VARGONININKAS jauna* vaikinai 
le8ko vieton prie U. KaL parapijoj. Pa- 

nmtrkij ir galiu teiti balt ytlnil
ChdiNfc,

G & VAIČIŪNAS,
KL Dourtui Awų Blnghamtou, K T.

SUVAŽIĄVIMAŠ GELŽ
KELIŲ inžinierių.
Cleveland, .Ohio, geg. Ii.
Trečias iŠ eiles susivažia

vimas Brotherhodd of Lo
comotive Enginers prasidė
jo šiandiena savo name. Ati
darė vyriausias unijos inži
nierius Warren S. Stone. 
Atstovų yra 500. Pirmiau
sias ir svarbiausias Šio $usi- 
važiavimo tikslas apkalbėti 
apie numušimų algų./ The

NUMUŠTOS ALGOS.
Rytiniij > Massachusetts 

gatvių gelžkelio darbininkų 
algos buš numuštos 12% 
nuoš. Taip pranešė Valsti-1 
jos Komisija Sutaikymo jr 
Teisimo. Kompanijos bu
vo pasiryžę numušti 20 nuo
šimtį. ' ' .

‘ Toks nuosprendis * yra 
darbininkams begalo skau
dūs, kuomet pragyvenimas 
brangus. _ 1

■

ŠVEDIJA PANAIKINO 
MIRTIES BAUSMĘ.
SMkįholmas, Švedija. -* 

Švedijos parlamentas per
leido' įstatymu paniukini- 
mui mirtiea ba

-- - « “ * *V*| J J

laužiu, nežiūrint kokiam 
tikslui ir kam, vietos ar iš 
užsienio atgabentas.' Vadai 
Transporto Darbininkų U- 
nijos mano panaudoki aš
triausi būdų, kad uždarius 
šaltinius gavimui anglių’. 
Einamaprie to,.kaipkaxūii:/i:j:/ 
būtų visų tų trijų didžiųjų 
unijų generalis streikas. Tų 
patį daro ir visos kitos dar-^ * 
bininkų unijos. .Griežtai už- ' 
drausta darbininkams uni- 
jistams kur nors dirbti prie ’ 
anglių arba, pervežti anglis. . 
Matomas dids susiklausimas 
darbininkų ir beveik galima 
spėti, kad streikas'bus lai
mėtas. -

Delei paleidimo gelžkelio 
darbininkų iš darbo už tai, 
kad jie stoja į pagelbų ang- 
lekasiams darbininkams 
šiandiena išleista dekleraci- 
ja skelbianti gelžkelio darbi
ninkų streikų Glasgow’e..

Valdžia smarkiai rengiasi 
prie tokio krizio, kaip kad 
ir šešios savaitės atgal kuo
met buvo permatomas ir jau 
buvo skelbiamas generalis 
streikas.

Belgijos transporto dar
bininkai taip-gi atsisakė 
vežti anglis Anglijai atvež
tas iš kitų šalių.

Apie 3,500,000 yra be dar
bo Anglijoje. Apie 1,200,- 
000 anglekasių išėjo ant 
streiko balandžio pirmų die
nų, kuomet karo laiku pada
ryta sutartis išsibaigė ir ka
pitalistai pasiryžo nukapoti 
darbininkams algas. Angle- - 
kasiai, tuomet pareikalavo 
nacionalizavimo . kasyklų^ 
tinkamo atlyginimo ir tam 
tikrų dalį pelno.^

Abelnai imantį anglekasių 
algos * praeitų metų buvo
$4.38 už 7 valandas.

NUBAUS BARZDASKU- 
,j ' ČIUS. ■
Bynn,.Mm.’ — Tliomas 

King, piezĮdentas Lynu 
Barzdaskučių Unijos, įra* 
neša, kad bus baudžiami po 
$25.00 kiekvienas, kuris tik 

Dienoje
*

dirba ’ Atminimo 
(Memorial Day)
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MB VIENAS . 
BANDYMAS.

Amerikos didžioji spauda 
užtylėjo, kas atsitiko čia-3 
d. gegužės šią 1921 m. Tą 
dieną Amerikos Kataliką 
Hierarchija kreipėsi į Suv. 
Valstiją prezidentą ir sena-

.. tą, paduodama sumanymą 
sušaukti greitu laiku pasau
lio valstiją kongresą į Wash- 
ingtoną dėl pasitarimo apie 

.. tautą nusiginklavimą ir pa
stovios taikos įvedimą, Vys- 
kupai savo laiške mini apie 
Šv. Tėvo pastangas sutai- 

, kinti susivaidijusį pasaulį 
dar didžiojo karo metu ir į-

•v^ti. nąsiginya^gĮ_.apię 
nevykusį bandymą’su Tau
tą Sąjunga, apie pavoją 
naujo baisaus karo, į kurį 
tautos gaivališkai artinasi. 

„ Tautos netik nemažinančios 
militarįzmo, bet ginklavimą
si vis dar nuolat augąs. Nie
kas negalįs pirmas nusigin
kluoti dėl rimto gręsiančio 
pavojaus iš pusės kitij. vals- 

, ' ti ją. N esą kitos išeities, tik 
Amerika, kaipo stipriausio
ji turinti paimti inicjatyvą 
ir .sušaukti tautą atstovus į 
Wasliingtoną dėl sudarymo 
bendro pieno.

Žinia apįe tą Amerikos 
Kataliką Gerbūvio Taiybos 
raštą (National Welfare 
Council) buvo išspauzdinta 
katalikiškuose laikraščiuose, 
tik nesiteikė apie tai nieko 
pranešti didžiosios spaudos 
agentūros, Amerikos val
džios kontroliuojamos. Ir 
kodėl ? paklaustume. Suma
nyme nieko pavojinga nei 
pasauliui, nei Amerikai ne
siranda. Priešingai, suma
nymas atątinka troškimams 
visą jautrią sielą. Pačiai 
Amerikai jisai yra labai gar
bingas. Kataliką Tarybos 
atstovai, apklausinėjo sena
torių nuomones, kaip jie

A
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I darbininkame paruošti.. 
Ipųmmną kvįestį daųgiąa 
troktorių ta I
rių kopararijoe 
Žti įpiiMSiaį visuomflneiį 
pJahatUj ta#
populermių apie koporacijt 
lapelių ir dagniau leisti kopėta * 

laikytį "TAM’*
. Suyažiąvimas prUąrdata^ 
Išdėstytiems Valdybos Sąjįin- 

veikimą plRWb priims 
atatinkamos rezolucijąs^ Valdy
bos pateiktą už praeitus metas 
Sąjungos apyskaitą te Šimus 
metams išlaidų sąmatą sumoje 
Į^TĮjOOū ąufcst suvažiavimas 
patvirtino, >

Išstojusių iii Sąjungos apys
kaitos metų. ptad&tata dviejų 
valdybom nUriu vieta Sujunk 
suvažiavimas papildė.' ^ 
tiąąjngos 
šis: Petrąą O&r VfW 
karevičius, L
Juozas Tghrita M & 
(pastarieji
Yąldybos kBdfem 
Jonas Lapenas ir A. Jušk 
Revizijos komisiją išrinkta:

kalką, KąrpūBr-Karpavičm 
Kandidatais} Kunigą# Krištolą 
tis fr kimięąs

Suvažiąvimas ėjo rimtai: n 
mtališlriąimė prąaąešfeų te Aly 
džiai juos mrmtp tin-va- 
žiayimo upąs įr’ ni^tetafyma 
buvo .aiškus; greičiau ir gėriai 
plėsti Ir tvarkyti kaperąeijo; 
organizaciją, kad veikiau pa 
kelti šalies ūkį fr kultūrą, 

per reijiąląi koperotorįam- 
daugiaųsią rūpi ir dėl jų tai] 
gausiai apsiįąnkė į suvažiavi 
mą koperacijos darbuotojai i 
visos Lietuvos. p

PIRMAS POSADIS ĘRVK- 
SĘLYJK

Balandžio 20 d. 5 vai. pp pit. 
tų p, Hymans atidarė Belg 
Užsienių Reikalu mmisterijc 
je mūsų derybos mi lenkais, Į 
mūsų pusės dalyvavo visa Dr 
legąeija, išskpm& į.Raryžių- ii 
važiavusi p. Milošą. Lenkų d(. 
legacijos' pirmininko p, Ask( 
nario nėra, Jo vietoje laikinu 
dalyvauja Lenku pasiuntiny 
Belgijoje grovąsSbianskis, K 
ti delegacijos- nariai yra p] 
Lukaszewicz,’ Arcjs^ewski . 
Muelstein. Betų posėdy dalyvi 
vo Tautų Sąjungos Kontrolė 
Komisijos nariai ir iš Tąuf 
Sąjungos P. Mautow Denis, j 
Hymans, atidarydamas posėd 
pareiškė, pe^Narbitras, b< 
tik bešališkais tarpininkas. T 
tiau! pirmininkas išdėstė koj 
flikto svarbumą ir jo išrišin 
reikalingumą. Darbo planas yi 
studijuoti naują, medžiagą . 
mėginti išrišti bylą per 10 di 
nų be formalumu posėdžiuos 
Geguriėte mėn.' pradžioj tu 
įvykt ofieialinis posėdis oficb 
Įinėms kalboms ir nutarimai

Mūšų Delegacijos pirmini 
kas p. Galvanauskas, savo pr 
kalboj iškeldamas tą pat, p ’ 
brėžė dar reikalingumą vaisi > 
goms deryboms veisti, kad De 
kija įgytų pasitikėjimo ir pi 
dytų savo pasižadėjimus, t 
yra vykinti Suvalkų sutartį. ’

Posėdis pasibaigė 6 vai. va
___  j-. - .. » i

WU1TUVOS \>ardavikai?' «
Įyje, kMpmasonerijft irK^-Į Bąstamoju laflęn tabtau ir 
' v garsiau mūsą gerieji latevmba-

niai —. tautininkai — ir šori ja- 
ristai šūkauja, buk jį esą tikri 
tautas apgynėjai, gi katalikai 
tai visi pro-lenkaį, Uui 
šai ir tam nanašiai.

Būdamas kataliku įr*jau»da- 
mas, jog tokia akcija iš laisvą- 
manią-tautinruką ir socijaĮistą* 
prisės yra daroma su giliai ap
galvotu tikslu, kad kataliką va
dus ypač dvgsiškiją diskredi
tuoti, ' sukelti nepasitikėjimą 
nesusiprąturios minios akyse, 
Matau reikalą pagvildenti', ka
trie ištikto yra tais tautos Ju- 
dais-pardavikais, katalikai su 
ją vadais ąytatiŠJriąta ir dvariš-; 
kija, ar tautinin
kai ir sorijalistai su savo šu
lais 1! .
y t ■

Ješkoldme faktų. Tuštį žo
džiai čia nieko ne rejškta Jm- 
kįme Įąįkus, kada spauda buvo 
uždrausta Rusą valdžios. Pa
žiūrėkime, kurie daugiau tau
tai pasidarbavo, katalikai ar 
laisvamaniai T Kasžadino tau
tišką susipratimą? Kas dalino 
elementorius- liaudžiai? Kas 
mokįno juos prigimtoskalbosfį, ... - . . .. _-.T ...

. E laisvų jiĮpi&s, mes randa- to bnt-lyg® ka-
me tik vieną Dr. Kudirką, ku
ris visą laiką gyveno savąją 
tarpe pežiurint, kad jį perse
kiojo, kiti-gi ieškojo sau šiltą 
vietą po plačiąją Maskoliją, 
vedė ruses, lenkės, vokietes 
sąu už moteris, tik ne lįetuvai- 
tes. Tuo tarpu-katalikai likos 
namie tarpe savąją, ypač ku
nigija, nešė apšvietą į kaimą 
dalino elementorius. Kas išmo
kino lietuvį skaityti, jei ne lie
tuvė, katalikė? Kur net šian
die didžiuojamės Rimšos “Lie
tuvių5 Mokykla.” Kas Mairo
nis,. Jakštas, Antanas Jurkšela, 
Vaižgantas ir kiti kataliką va
dai, ar jie nėra kentėję užtai, 
kad nešė švįeą liaudžiai, kad 
įėlė tautiš'bų sąĮsįprajiĮną-? Ar 
galima juos užtai pasmerkti 
vien dėlto, kad jie katalikai?!. 
Kas daugiausia nukentėjo Vil
niaus rėdyboje, jei ne kunigai, 
kaip ana a. a- Kąn. A. Burbai 
Kur laisvamanių Vilniaus au
kos?

Eikime prie dabartinių lai
ką. Pakrikus rusą caro val
džiai, kada laisviau buvo gali-, 
ma atsikvėpti, išmėtyti po pla
čiąją Rusiją lietuviai sumanė 
19Į7 m. sušaukti Rusijos lietu
viu. politiškąjį šeimą ir kada 
pabaigoje gegužio' menesio su
sirinko Petrogradan apie 280 
atstovą, (nuo 200 žmonių po 
vieną atstovą) ir kada birželio 
3 d. prisėjo balsuoti už rezo
liuciją reikalaujančią Lietuvai 
visiškos nepriklausomybės, ta
da visi socijatistai-liaudininkai 
(p. J. Vileišio partija) socijal- 
demokrataj ir sandarus (tauti- 
ninką-laisvamauią partija) vi
so 128 balsai, balsavo prieš tą 
rezoliuciją. Vadinas, jie norė
jo Lietuvą palikti po Rusija, 
už rezoliuciją gi balsavo*: Tau
tos Pažangos, karininką, nepar- 
tyvųją, Krikščionių. Demokra
tų, ir Kataliką Tautos Sajum 
gos atstovai viso 140 balsą. 
Vadinas, visokie šios dienos 
so'cijalishti-liaudiniĮiltai, sanda- 
rįečiai, social-demokratai, val
stiečių sąjungos vadai 
balsavimu parodė, kad jie irorš 
lietuvių kruvinu prakaitų už
dirbtais skatikais išmokinti, 
tie kurie šiandie taip garsiai 
kalba apie Lietuvos laisvę ir 
katalikus išdavikais ^vadina, 
1917 metais tos laisvės nenorė
jo ir prieš ją* balsavo. Bolše
viką persekiojami Ūūgo tris 
tuos sąvo brojįųs, kuriuos jie 
norėjo palikti po rusą-nagaiką, 
kad tįe Lietuvos sįųvd^ai Jta- 
talįkai juos mioriu pačią rusą 
nągaiką gelbėtą, ir šiandie jie 
drysta katalikus įtarti Lietu
vos pardavikalš!

Imkime, kąd įr Lietuvoje' M- 
laši sumanymą 1905.m. atskir
ti Suvalkiją liuų tarp vadina* 
mos VCtatvo polkoje* * Ąįųe* 
rikriį laisvoji spauda* stojo už
tai, iją. palikti «U;

adir lenkams 
n važinėjo vi-

tulikąBažnyčia.

Dar šešiais menesiais 
prieš pasirodymų garsiąją 
' ■
Wilsono 14 punktą, šv. Tė
vas kvietė pasaulį taikintįes 
įr nusiginkluoti. Iš Vatika- 
no buvo net paduota to nu- 
siginklavimoir tarptautinio 
teismo pienai. Betmasoniš- 
kos valdžios pasirūpino nu
slopinti šv. Petro vietininko 
balsą. Masoųas Wilsoąas 
pasakė, kad dar neatėjo lai
kas taikintįed. Vėliau jisai 
pamėgino daryti tą-pat savo 
vąrdu; Wiisoąąs liko mu- 
ąiento didvyriu. , Bv. Tėvas 
pąremę vįsu savo autorite
te darbą. Bet V$>

Ro, parode savo morąlį ban
krotą; maspniŠkų. vyriau
sybių sudarytoji taika 
anaiptol nedavę pasauliui 
taikos, o tik naujus karus 
pagamino, Tretiems me
tams beeinant nuo tos “tai
kos” sudarymo, ir akli ma
to, kaip netikusi ji buvo. 
Tai buvo Dievo bausme 
tiems, kurie norėjo budavo- 
ti taikos pilį be Jojo pagel- 
bos ir prieš Jo‘ amžinuosius 
Įstatymus. Penktiems me
tams beeinant nuo bandymo, 
padarytojo kataliku Tėvo1— 
laisvos Amerikos katalikai 
per savo vadus daro antra 
bandymą. Jie daro spaudi
mą į savo valdžią, kad ši 
imtųsi taikinti'pasaulį. Nors 
ir trokštume pasisekimo,, bet 
nelabai tesitįkime. Vysku
pų laiške per tankiai mini
mas Kristaus Vardas. Tai 
nepatiks slaptai saujalei 
žmonią, kurie kontroliuoja 
ir valdo ne tik savo rasės 
žmones, ne tik visą masone- 
riją, bet, kaip atrodo, ir žy
mią dalį pačios krikščioniu 
visuomenės. Tie slapti ir- 
galingi veikėjai pasirūpins 
užgniaužti vėl Kataliku 

Bažnyčios balsą. Gi Ameri
kos katalikai dar nėra taip 
stipriai susiorganizavę, dar 
neturi galingos spaudos,, kad 
su jų balsu net ir toji slap
toji valdžia skaitytūsi. J ei
gų į tos valdžios programą 
ineitą dabar tautu nusigin
klavimas, tai ji iškeltu tą 
sumanymą per kitus orga
nus. Bet iš visa ko atrodo, 
kad pasaulio kančioms dar 
galo nematyti.

K.

Jau- parašius šį straipsnį, 
dienraščiai iš 9 d. geg. atne-r 
šė žinią,, kad sumanymas 
krypsta į gerąją pusę. Prie 
sumanymo prisidėjo ir pro- 
testonai ir žydai. Dalykas 
taip perstatoma^ kad nebe 
žymu katalikų inicijatyvoš. 
Tiek tos, bile į gerą viskas 
krypti^ Geg. 17 Chicagon 

- - įšaukiamas milžiniškas -visų
žiuri į tą sumanymą. Neat-ĮįįjjyĮj^ kongresas su tikslu 
sirado nei vieno, Kurs suma
nymą papeiktų. Visi jį gy-

- riLvisi sakė, kad ir jie tą- 
pat mintiję ir to pat trokš
tą; ’

Tadr kodėl-gi nutylima, 
kodėl spaudai buvo patarta 
ignoruoti.

Negajirha kitaip to išaiš
kint?, tik politika slaptosios 
mąsanerijos,. l<uri bijo kad 
neišaugtų čia žymiai Katali

kų Bažnyčios autoritetas.
Mašinerija Čia ItontroHito-

- ja valdžią (jau senai įvyko 
čia padėtis, kad'ne masonu

daryti į valdžią spaudimaj 
kad šauktą tarptautinį kon
gresą. Matyt, kad. karo pa
vojūs labai didelis ir nebe
tolimas. Bet augą viltis, 
kad Amerikos krikščionių 
pastangos baigsis laimėji
mu. Ypač reikšminga taą 
kad ir žydai turėjo pritar
ti. K.

Italą orlaivininkystės iš
radėjas Oaproni,. mano pa-' 
daryti milžinišką orlaivį, 
kąrįs galėtą panešti ^300 y- 
p?tią.pe» Ątįaptik^ į ajiie ŽB

’t

DABBINIK^AS

šoktos pirmeiviu delegacijos 
tarties su tenkote, bet AT girdė
jo kas, kad kokie .kataliką ats
tovai būt lankęsi pas lenkus 
pasitarti?

Katalikams primetama no* 
rasLietuvą lenkams parduoti, 
taigi kaipo lenką šalininkus 
lenkąjį Mėtą gerbti, mylėti 
kaip, kad jie myli Lietuvos 
dvarininkus,’ bet pažiūrėkime, 
kaip lenkai gerbia lietuvių ka
taliką vadhsĮ Štai iMmf yya- 
kūpąs X M- Antanas Karosas, 
senelį išvarytas iš gemą, Kun. 
Kanam D varanauskasbuvo su
areštuotas sėdėjo Suvalkų ir 
Vilniaus kalėjime tik po kelią 
mėnesių kankynių tapo pateik
tas. Kum Mironas suareštuo- 
tag| išvarytas iš Vilniaus, gi 
kunigai Lajauskaa
IV apie kiti kunigai UU> 
žmiauambūduLepką nužudyti.

Ar daug Pilsudskis su Žali-*^1 ■j i >■ i 'J *tj3 ~ e ? *-?> v-r- " *» •' TT'"
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Gudų speudefc biūropraneši- 
mm Lenkų terow Gudijoj vįs 
didėja ‘Nereti Jenkų kareivių 
smiai VihJ^gub, Juratižsko 

yąlšč. Jątoyičių kaime lenkai 
kareiviai rekvizuodami duoną, 
užmušė^ nėščią ūkininkę; ViL 
niaus guber. Šubotmsko valač. 
Kireričų kaime 22-ro lenkų 
pulko kareiviai pašovė ūkinin
ką Joną Marčiką, kurį# jūcfe 
lydėjo į IMtetetar ' •'

Drauge pu teroru lepkri ivai- 
riąis hadais trukdo koperaty
vų dataotę, Lydta gpBrities 
seniūnu laidžia atidaryti 

loda-

tų? (mat varnas varnui akies 
nekerta.) Kur jūs kankiniai už 
Lietuvos Respubliką, ponai 
sandarįečįai, sociaį liaudinin
kai, viešieji ir slaptieji Pilie
čiai Sąjungininkui? Parodykit 

nigui inteligentas', jųsų dorųjų 
plauko žmogus, kurį put len
kai nužudę? Kur jie ? Jų nėra 
įies jųsų plauko žmones len
kams neprieštaravo. Jus šmei
žiate katalikus apsimesdami 
Lietuvos geriausiais prieteliais 
it tas Judas, bet dvasioje ką 
kitą manydami. Jąsu darbai 
rodo, kąd Lietuvos meilė tai 
tik įrankis apmulkinimui aidų 
tamsios minios, kad tą minią 
pasigavus išnaudoti savo par
tijos tikslams.. Mat Lietuvos 
likimas da nėra nuspręstas, tai
gi mus laisvamamaį iškąlno 
ren$įą sau dirvą, nes jei (ka 
ne duok Dieve) kokiu nors bū
du lenkavus pasisektų privers
ti Lietuvą dėtis į kokias nors 
Unijas -su Lenkija, tuokart mus 
laisvamaniai sakytų O ką, ar. 
mes nesakėme, kad katalikai 
nori Lietuvą parduoti.
Ot delko mus- laisvamaniai ir 
ir visokie “Piliečiai” šmeižia 
katalikus ir visą katalikų vei
kimą, Bet nesulaūkimas, kad 
tas jiems pasisektų, nes Lietu
va lenkaitis nei laisvamaniams 
nęvergaus, lietuviai pažįns vil
kus avies kaily ir mokės nuo 
jų apsiginti.

Artojaus Vaikas.

BENDRAI AR KAS SAU?
Senai pageidaujama suvieny

ta, kataliką veikimo akcija jau 
įvyko, bet kolionijos ar paseks 
Centrą? Su1 pirma diena gegu
žio tapo suvienyta Tautos Fon
do, Amer. Liet. Kat. Federaci
jos ir L. R. K.’R. ir Šv. Vincen
to a Paulio Dr-jos raštinės. Tai
gi, kolioniją pageidavimus Fe
deracijos Tarybos susirinkime 
Chicagojė išreikštus minėtų iš
taigą Centrai 'išpildė, suvieni
jami į viena raštinę. Tikime 
kad kolionijos kurios rėmė vie- 
ąrjomosį idėją, ją rems ne žo
džiu, bet darbų. ’ Laisyamąniai 
krikštauja iš džiaugsmo, saky
dami: “ana kltatikaJai smun
ka.”' Parodykime, kąd mes su- 
rivieiiyję norime padaryti sa^- 
VO Veikimą tvirtesniu, išnases- 
nių, prie tam bus ir ekonomiš
kiau. Bet tas neturi reikšti 
mus- nupuolimą.

- Kolionijos prašomos parem
ti tą bendrą idėją, nes tik su 
vienytomis pajiegomis galė
sime ką naudingo nuveikti, nes 
ukūr du stos visados daugiau 
padarys1 ’ Kolionijos,* kurios 
nęrilą&ė vienybes veikįmė, ti- 
kįmės, dabar supras suvienyto 
veikimo svarbą, ir rems kata* 
llką Veikir&o Centrą tai yra, 
Tautos Kpądm A* L. B. K. B.f 
M V.. K Dr-ja ir A. L. R, K 
Federaciją.

Kas nestato-tas grĮauja, kas 
neina bendrai dirbti tas ardo. 
Ttdįl broliai se&ąte^ sąprais- 
kimtl jog vienybėje —- galybe, 
tąd pisi bendrai ta dirbame 

tgą Tėvynei darbą.
K. f . KruItaUat, Mkr.

tolifeufaiTm 
pats seniūnas' neleidžia atida
ryti gudų mokyklų ne tik vals
tybės, bet ir privatinėmis lėšo
mis, ■■■■'♦

Lenkų administracija varžo 
ylsas gudų pastangas, kultūros 
darbo srity.. Vilniuj gudai mė
gino įkurti sąvo teatrą, sudarė 
.trumpa ir ruošėsi vaidinti. Re 
piticijos ėjo “Rainis” kopero-, 
tyro bute, Vienos repificijos 
metu įysiyeržė policija, surašė 
protokolą už neteisėtą susirin
kimą, uždarė koperatyvo būtą, 
ir tuo pačiu uždarė įėjimą į gu
dų valgyklą, buvusią prie ko
peratyvo. Tuo metu kopera- 
tyve buvo koperatyvo Valdy
bos ir Revizijos Komisijos po’- 
sedis, Policiją uždarė ir tą ■su
sirinkimą, pareikšdamį, kad to
liau koperatyvo Valdyba priva
lanti prašyti leidimo kiekvie
nam savo posėdžui.

Tačiau nežiūrint į visas Len- 
kų valdžios daromas kliūtie, 
gudų judėjimas krašto augįu 
Vilniuj išleidžiami 5 periodi
niai gudų spaudos organai, dir
ba' koperatyvų Sąjunga, taip 
pat Gudų tautinis, komitetas. Į 
Gudų tautinį komitetą kasdien 
atsilanko pėsti iš tolimiausių' 
vietų pasiimti informacijų, gu
dų literatūros ir juridinės pa
gelbės., . '

Iš yisų Vilniaus įr Gardino 
kampų girdėti skundai dėl me-. 
džiaginės padėties, nes gyven
to- jai daug nukentėjo per 
septynis karo ir •krašto okupa
cijos metus. Be iš Rusijos kas
dien grįsta tremtinių šimtai. 
Išbadėję, išvargę, jie randa sa
vo gyvenimo vietose tik gryną 
žemę, apaugusią lauko Žole. 
Tremtiniai badauja, gyvena 
sunkius vargus ir neturi gali-, 
mumo užvesti ūkį, arklius, ir 
taip toliau. Daugelis serga. 
Vaikai žūna. Amerikos dova
nos Lenkų administracijos ma
lone nepasiekia gudų vaikų.

Bet tai dar nevisai Lenkų 
valdžios įstatymu ūkininkų žie
mes, ištremtų karo meta į Ru- 
sįj& parduodamos kolOffteaęijos 
fondui tikslu padovanoti jas 
lenkų kareiviams, Bį gudų že
mių kolonizacija sukelia di- 
džiausį pasipiktinimą gudijos 
gyventojuos, kas kelia, judėji
mus ir ginkluotus pasipriešini
mus. , -

-t

LIETUVIUm GUDU 
JBOKIĘTM

**Vilniaus” laikraščio praneši
mu, šeštadienį š. men. 16 d. įvy
ko lietuviu ir gudų^banRieląs, 
kūpame dalyvavo’ apie 100 
abieju .tautą įstaigų ir partijų 
atstovu, kurie savo kalbose pa-, 
brėžė fietuyiU ir gudų viMybę 
ir pasiryžimą ginti savo šalių 
nepriklausomybę nuo pasikėsi
nimų. Visu upaa buvo. Minus, 
kalbos mj($įrdMQš te drąsios, 
Buvo jaučiamą tikrai broliškas 
Į vįenį Mtas.lįėtnvių įr gudų 
nusistatymas. Tas banketas 
dar labiau sutviętino tarp jųjų 
ypačiai Vilniaus.dirvoje, tuos 
ryšius, kurie yra jau utoimezgę 
praeitą rudenį, Lietuvoj ir Gu
dų vyriausybes tarp savęs su
sitarus .

X
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LĮfTDVOi KOFRRAOUOS 
aįjIHfGOR 8UVAAIA- 

VIMA8
Šių metų butaūdtio 18 dieną 

Kaune įvyko Lietuvos Kųpera- 
eijos Bendrovių Sąjungos padą 
koperacijos bendrovių suvažia
vimas dalyvaujant 79 bendro
vių įgaliotiniams ir keliolikai 
koperatinmką sveriu.

Suvažiavimo posėdi atidarė - 
Sąjungos Valdybos pirminin
kas Bėtraa Mrius,&vėikind£Ū- 
mas suvažiavimą ir siūlyda
mas rinkti suvažiavimui prezi
diumą. ■ ,■ “tUsY »

Į suvažiavimo pi^Oūmąl^ 
rinktai kūp&gaš de|to& JariR* 
kta, J Paika, Ed. ir >
maririųs. ,. '

De MM mva$ąrin$ sveiki
no Lietuvos Agronomu 
gos Vadybos yardųp, J, Tųhe- 
iis, linkėdamas. suvažiavimui 
sėkmingų darbą, ypač ateidė- &as Romanauskas Jonas . 
jus svarstyti tą dienotvarkės. - ~ “
pupktą, kąr mi.nimas kultūroj 
švietimo darhavimos planas 
šiais metais. Vilniaus Kopera- 
tyvą Sąjunga rašto. sveikino 
suvažiavimą, reikšdama viltiesj 
kad artimiausiu laiku visos 
Lietuvos Kopėratyyų suvažia- 
VUną galima bus daryti Vii-; 
niuje. y

Apie Sąjungos darbavimasi 
prąeįtai metais padarė platų 
pranešimą Sąjungos Valdybos 
narys V. Zakarevičius, iš pra
nešimo paaiškėjo, kad L. K. B, 
Sąjunga turį 6 skyrius su pre
kių sandėliais ir skerdyklą Pa
nevėžy.

Įvežamos iš užsienių prekėms 
Sąjungai tenka išlaikyti arši 
privačių pirklių konkurencija, 
bet žemės ūkio supirkinėjimas 
produktą ir eksportavimas jų j 
užsienius vyksta gana gerai, 
žinomą, kiek tai leidžia palygb, 
pamai nedidelis Sąjungos • ka
pitalas- Roperacijos idėjai plas
ti ir pądėtį atskiroms bendro
vėms - Sąjungos nariams tvar
kyti? Sąjunga turi insltiiktorių, 
kurie lankydami bendrovės 
duoda joms instrukcijų ir re
vizuoja bei dalyvauja visuoti
nuose bendrovių susirinkimuo
se, Tiems pat reikalams leidžia
mas koperacįjos laikraštiTal
ka” .su Žemes ĮJkio Skyrium” 
įr šiaip koperacijos literatūrą.

Lietuvos Koperacijos Ben
drovių Sąjungos santykiai su 
kitų kraštų koperaciją labai- 
draugingi', Sąjunga nuolat pa
laiko ryšius su' Tarptautine Ko- 
perątyvų Sąjungą, dalyvauja 
Tarptautiniuose Koperatyvų 
kongresuose, Su. Vokiečių ko- 
perątyvų Sąjungą ųžmegsti 
prekybos ryšiai.' Mėginama ūž- 
megsti ir su kitų kraštų Kopei 
ratyvą ^jungomis prekybos 
ryšius. . -

Dėl Sąjungos darbavimosi 
plano šiais metai prekybos sri
ty pranešė Sąjungoms - Valdy
bos Pirmininkas p. šalčius, nu
rodydamas į reikalingumą šiek 
tiek . suorganizuoti skyrius, į- 
traukiant sričių tarybas į ak
tyvesnį darbą *f daugiau domės 
kreipti į žemės ūkį> tiekiant ū- 
Itininkams rrikalingą įrankių 
ta varant plačiau Žemės ūkio 
produktų sumikurijinią. Pro- 
duktams perdirbti, kaippavyz- 
džįuį darbas. Kaį .Sąjungai 
pieųuij steigiamą pienine ple
čiamos sąjungos ; skerdyklos 
darbasPanevežykad Sąjungai 
geriau, vyktų apritointi žemės 
ūkio reikalais, kvįečiamw agro
nomas ta pienines taiko vas, ku- 
rieiąs ištaikyti prašyta Žemės 
Ūkio ir Valstybės*Tųrto Minta- 
ten jos subsidijos.

Sumanyta^itisk fcrięsta įvyk- 
dinti, kiek lota aplifikyMs ir lė
šos, kųriij taipi plačtaįą S$im- 
gob darbui reikia gana daug, 
planąKoperacijos propagandos 
ta kultūros Švietimo srity išdės
to Sąjungos Valdybos narys Y 
Zakarovįčius. TwlWjo> kad 
Sąjungą Štate metate mano 
įkurti vartotojų koperacijos 
kursus ko»*ratyvų darbuoto
jams koperacijos

VILNIAUS LENKŲ AKęiJ.

Norėdami suprovokuoti Ii 
tuvius, Vilniaus lenką į Bru 
sėlio KonferoncijąsiunČia ari 
rus Lietuvių priešininkus : mi 
sto pre^dčntą Bąnko^vskį. k 
ris pernai viešai pareiškė, n 
pUses valandos pepakesiąsLi 
tuviui valdžios Vilniuje, ir F 
deravičius kuris vieŠM’wkai 
vo atimti iš Lietuvių, namus;

Lietuviams pareikšta, į 
droudžįąma leisti laikr 

Šėlai ne lietuvių kalba, nors t 
MMkrą^iai ėjo jau dvejus m * 
tus. puroma 'tai tam, kad Jį 
tuviai nekliudytą meluoti E 
ropab būk Vilniaus gyvento 
dauguma norintį dėtis, su 
kak ■ ■ j

(Prisiųsta Liek 3M

Suv. Valstijose per meti 
pieno prhnelžiama 2\500.0( į < it* i
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vargo po kelius mėneriuft bei #*- 
vaitai.

Kadangi nengiuoaį | tolimų ke- 
Menę ir nekuriu lrikn» lai savu i- 
spūdžių aprašymų greit užraukiu. 
Apie beriktu, ' lemaatkiihkua 
ii Lietuvei ktritmmenėa garbin- 
guaki^betimmpiudšv^tiįo ly
rine . fcfe
«yW<

_ KW1* "i JKIUKltUtMv
» . -, •—«-v ■

; i Kmift'rmrAini
mu jMt iMėje; Viri
įknHiittk g*A 
nei yra Iabai daūg juokų įr 
triiybėi. Pririųikite tavo 
antrašų ir- ific. “Perkūnui” 
ant tikįėK t > 

TamHų^ Pipigus riųridte

‘‘^ūirAs,» \ 

36Ū W. Btoadway,

■iĮMUHlH. ilMįRlIŲliĮĮtlĮiįjjl..'" -Ji UNWlli-; >1' ..JiilįL 'ĮĮ* ' H.ĮJUįll'______ _ ' - , i. ~

UŽ »i.W PLUNKSNA TAIP BĖRA, 
KAD II UŽ KELIUS D0t£RIU3‘
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Ąjit Jos .¥?« įspaustas Ženklas 
'DARBININKAS’PEN.” J •

'■ •(.................

Hh MII W O 8 u!-W R j 11 h F w FA ti j> i gS i
f

k BOOKTOMLItL.
rii» laikė gayp '* ęujįriultfm|, ant 
kūtip prųdlti \ prąfcihB
'dirbę, t/ yį rinktito- 
knygąs ir riųsti Lietuvon. .Tapo 
Išrinktą komisija kuri tų darbų 
varys.
Čių nemesti šųlin pergįąitytus Iri- 
krrifčįijs ar knygutes bet atneškit 
Kederarijoi komitetid, nedaliomis 
eidami i bažnyčią. Mes kas sa
vaitę surinktų literatūrų pasiųsi
me Lietuvon* \

Prakalbu.
Nedėlioj, geg. 8 d. čia įvyko 

prakalbos. Kalbėjo gabus kalbė- 
tojfti-studentaį: Jokūbas J. šli- 
kas ir Petras P. Dąužyardis.

Pirmas kalbėtojas paaiškino a- 
pie Lietuvos .praeities vargus ir 
prirodė payojų pavergimo mūsų 
tėvynės' ekonomiškai nuo gvętim- « 
taūčįų, jęį lietuviai patys nesu
gebės užimti Lietuvos pramonę.

Antrus kalbėtoją,s aiškino kaip 
lietuviai gali išgelbėti Lietuvos 
prekybų uno svetimtaučių ir nų-; 
rodė tikslų ir maudų Lietuvių Pre
kybos Bendroves.

Prakalbas sutengė bendrovės į- 
galiotinis studentas Jonas A. Vil- 
kišius, su pagelba vietinio klebo
no gerb. kun. J. Čiuberkio. Pra
kalbos gerai pavyko.

Žmonių atsilankė gana skaitlin
gai. Žmonės labai indomavo apie 
Lietuvių Prekybos Bendrovė sie
kius ir sumanymus, nes čia pirmų 
kartų buvo aiškinta apie tų ben
drovę. Liko parduota kelios de
šimtys Šerų ir daugelis pasižadėjo 
pirkti.

eras 
BIPUBU LADOUU .

~ Dažnai man, tenka susitikti ir 
pasikalbėti bu sayo hhįiįiMe«u- 
tlmia, kūme jau nedidm nuo 2 

6 mėnesių. Jie vaikšČiojųkųų- 
djėn darbo ieškodami, ir jei gau
nu vienas iš 100, tai tas, teis su- 
tinka vuriacu^uiiirbtn Trkv F»1*i 
bgties bu vięnu, , jrars . priverstus 
|mvo dirbti nešvarų.-driM* UŽ K 
M- kur pirmiau* mokidav^ 
M00- susirgę .sor< d>
M b? Papešė djurbdavfuį, 
fcųd rytoj vėl gąl& dirbti# K 
darbdąyiB pasaįė, kaį jau dęl jo 
dųębo- nebeturį to užmokėjo liku- 
Si* algų, Ir kalp tuomet ji jau- 
-W Kų parėję
savo jau mda O
kusi, vaikų^ipm Bwkų w 
kjį ir yjga jeiljė kitokių WkU 
dapbo n^ra, pinigų ifrgi nčra. 
PirpriatiB tH su pėde tiesiai na
mon nepataikydavo pareiti, ne- 
užkliudęs smuklės ir ten dalį ar 
pusę pėdės ir proto nepalikęs, 
Jęi to nebūtų 
bį nebųtų taip baisi, nes būt^ ga< 
life sutaupyti keletą skatikų Bgt 
sųyo žmonos prašymų ir meldimo 
neklausė. Kas jį privedė prie to! 
Juk jis pirma buvo blaivus, paši- 
tnrįntis žmogus. Tai vis darbas, 

gerų draugų.” Pradėjo jį vi
saip pajuokti,* “boba” vadinti, 
kad vietoj alaus ar degtinės jis 
gerdavo kavų, vandenį ar pienų 
^Palengva pradėjo su jais drau
gauti ir girtuokliauti ir nei nepa
sijuto kaip patapo girtuoklis di
desnis ir už savo draugus. Da
bar aiškiai mato kokių klaidų pa-

Oi, tie “draugai,” “draugai!”
Vargšas.

Y

r»

i

: Juozapatas.
■ %_______ ______

TRENTON, N. X

Gruodžio mėnesyje tilpo prane
šimas “Darbininke,” kad Trento- 
no Varėnos parapijonys susirinkę 
$368.00 pasiuntė į Varėnų ant 
naujai statomos bažnyčios. Šio
mis dienomis gavome atsakymų 
nuo Varėnos klebono, kad pini-, 
gai priimti ir klebono prašymų,, 
kas link laikraščių išpjldėm užra
šydami jam “Darbininkų” ir 
“Draugų” ant viįmų metų.

Dėl laikraščių 'aukavo šie aš- 
mens: JL Velivis $2.00, J,* Velivis 
$1.50; po $1.00: A. M. Junča, A. 
ŠtąseyiČius, P. Lapinauskas, J. 
Poškus, V. Abromavičius, K- Vai- 
tavicius; po 50c.: P. Sunauskas, 
P. Svečinskas, V. Vaisieta, S. Va
rams, A. Junča $1.50.

Laiškas buvo adresuotas ant K. -vienus priešas; 
Velivio,

& Velivis.
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WEST LYNN, MASS.

“Darb.” 54 num. tilpo kores
pondencija apie “Birutės” koro 
koncertų. Nors ir trumpa bet ne
teisingų Tiesų mylintis apsilen
kia su teisybę.

(a) Gambridgio korui ne A. 
Grigoraitis vadovavo, bet Cam- 
bridge’io vargoninkas V. Serei
ka.

(b) Sakęma: Gambridgio koras 
padainavo kelias- dainas gerai,, o 
kitas silpniau, o “B.” koras gana 
gerai padainavo. “Birutės” ko- 
ras nedainavo nei vienos dainos 
ir nepasirodo be pagelbos Cam- 
bridgiečių o dar ir HaverhillieČių. 
Tiesų sakant, dainos visos pavyko 
labai puikiai, nes daugiausia ko- 
r ai. dainavo suvienyti, tik Cam. 
koras, vienas sudainavo 3 dainas, 
kurios gęrąi pavyko. Patartinų 
teisingiau rašyti ir neiškraipyti

-
&ktų.

►
GAISRAS MAMOJE.

Amerikos Raudonojo Kry- 
žiųps Skyrįus Maniloje, Filipi
nų Salos,.aprūpino tūkstančius 
MpypĮL teiH Mawd& jfc- 

. . . mos gaisras padarė benamihes,
katalikai šejpėmė ir fcplpaim* Lie-{ gu 4Q0 anpijų šoroms.

,Upa įsteigta .prižiūrėti 
LDS. 68 fcp. vriktati komirijA šimtus ir iidrifcti draiMfas. '

KAREIVIO LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS. *

(Laiškas prisiųstas J. J. Liudvi- 
naičiui; Linden, N. J.)

Lietuva, bal. 18,Ū921. 
Gerb. Tamstai

Visų, pirmiausiai,- tai ačiū labai 
ūž iprisr^tUS*,‘IriWa§čiuš, kurie 
padarė mums labai malonaus į- 
ępūdžio,- nes mes Lietuvoj karei
viai labai įdomaujame mūsų vien
genčių, Amerikos brolių gyveni
mu, ir kadangi prosų kareivių gy
venimas “gan nuobodus, todėl 
kiekviena knyga suteikia mums 
daug patenkinimo. Dabar mes 
beveik gyvename visai ramiai, 
tik kartais būna maži susirėmimai 
SU lenkais, kurie ateina bi-kada 
pasiplėšt po20-30, (aš čia kalbu 
apie SuvaĮkų-Seinų demarkacijos 
linijų), bet čia juos laukia šau
liai, kurie sutinka juos ugnimi, 
ir dažniausiai atsitraukia nieko 
nepešę. Tai tiek apie karų. Li
pa gandai, kad jie mus įpils,, b et 
jie (gandai) taip ir lieka gandais. 
Politikoj beveik ir-gi nieko nau
jo. Palangą atgavom ir tik liko 

s lenkas. Karas, 
kųip numatoma dar greit nesi
baigs, nors ir bus dar kelios kon
ferencijos : Briukselio ir daug ki
tų... Svarbiausia kliūtis, tai Vil
nius. Bet apie tų parašysiu kitų 
syk plačiau. Prašau parašyti at
sakymų ir aprašyk? sulig galimy
bės, savo gyvenimų Amerikoje, 
taipo-gi prašau ir toliaus mūs ka
reivių neužmiršti, sįųskitę mums 
įvairių laikraščių ir knygų, ypač 
geistinų būtų moksliško turinio, 
k t.: “Pažanga”
ir kitų tam panašių, kas bus pri
imta su gilia padėka, nes męs la
bai trokštame šviestis, nors nega
lint to daryti kitu būdu, tai pors 
per knygas. Jūs Amerikos lietu
viai neužmirštai nuolat mūsų ir 
p&tenkinatvsulig galimybės ir pa
dedat visu kuo turit mūšų ben
drai Tėvynei# kariams ir armijai 
ir todėl, man rodos atjausti ir šį 
prašymų. Atsiųsčiau jums savo 
fotografijų, bet neturiu pinigų, 
nes gaunu tik 1QO auka. Ui dol.) 
mėnesiui. Prašau atsakyti, '

Sū pagarba,' s
Lt. kar. A. Čepulįs.

Adręgast 10 pešt. Mariampoles 
pulko? Dkio dalies štabas, ’kar. 
r$L Ant Sepulisr

Suv. Valstijų moterys 
veido milteliams ir tepylams 
per metus išleidžia $750,-

I IIE-TUH DIDŽIOJO 1110 METU.
. - • T J ,
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I Aagarų bolševikai atėjo Itil1 Kaupasi) Avielpollo®)’ Lapins- 

M I4 flųuBio anksti rytų Itin# 
tąmaų ir, nenorėdamas bauginti 
palengva tarė: “jau auUgkėjH

iv< 
ęgųma Žagarėje, Ttįoj tarnas 
Žiogas,^ liekamus mano rūbus S- 
vežė ii paslėpė į kaimų Žir<U 
plaku > nešinau kas |įi tolimų 
Laukiu 
gužus jšgųdųų kad

j$u bolžęvįbį auldįašti | 
kalėdinių, atėjo Žihiaį kad fc iWB= 
ten vęs bolševikai Baugu, hti 

bcdŠutikai bebįk 
gųnt gjįli tuoj ttniaitit < ,W

neigėjų lųukti buvn
mirus inžinieriaus Skrinkaus mm 
tina iŠ $tiĮngių -Atlydėjo ii 
įašninkų, žmonės prašė manęs ne
sirodyti ir nelydėti nabašninko ir 
tik pakrapyti, o jie patys nulydė
tų Dėt aš Įrfskųpatiryžųu attik
ti ir mdyjętfc į
jų LfePŪtt 4urig uždaryti iš la> 
ko. ir. bolšęyikuė tiuoti
žinių Atlaikiau pamaldas ir ly< 
džiu nabašninkų' štai ir bolševL 
kus pamačiau. Jų išvaizda merk 
kų Rūbai 'įvairūs. Nemandagūs, 
o tik žiaurūs. Iš visų šventeny
bių tyčiojosi ir niekįnm Daukšių 
sodžiuje sparde;bolševikai nukry^ 
ziųvotojo paveikslų Panaikina 
valšaių tautiškas valdybas ir jų 
vieton įsteigė vaKellį raudonąsias 
tarybas p pačių žemiausių gaiva
lų. Tos tarybos .elgėsi nevieno
dai. Viskas priklausė nuo jų ūpo. 
Žagarėje komisarais buvo Jurgai
tis, BartinaUškas .(latvis vagis) ir 
kiti panašūs/’Bartinauskas surėk- 
vizuotų nuo Ūkininkų žirnių ir la
šinių, būk tai biednubmenei, pa
sivogę gelius pūrus žirnių ir paltis 
lašinių. Biednuomenč sužinojus, 
išmetinėjo komisarui, bėt atsirado 
užtarytojų, ■ kurie* Bartinauską 
kaipo svieto lygintojų ir vargšų 
užtarėjų išteisino ir dovanojo žir
nius su lašiniais. Bolšęvikų tero
ras Žagaręje  ̂tęsusi apie & mėne
sius. Visi tinginiai, vagys, plėši
kai, žmogžudžiai, špijonai,. išdavi
kai ir kiti panašūs išėjo savanom 
riais j raudonųjų armijų Jei 
nebūtų jie sugrįžę vėl į Lietuvą iš 
bolševikų rojaus, tai Lietuva bū
tų apisvalius nuo visokių šiukšlių, 
bet deja, padarius taikų su bolše
vikais ir davus amnestijų jiems, i 
vėl visokie'Lietuvos- išgamos be. 
bausmės sugrįžo jų nęapkenčia-r 
mon Lietuvon. Žagarėje bolševi
kai nesuskubo parodyti savo viso 
programų, bet ir per trumpų lai
kų parodė kų gali. Pradėjo visur 
kišti savo nosį. Kadangi čia bu
vo kelios pradines mokyklos ir 
“Saulės katal. progimnazija, 
tai bolševikai norėjo įsteigti ko
kių ten priežiūrų mokyklų ir mo
kytojų, vadinamų apšvietos sekci
jų. Tos sekcijos arba “apšvieti
mo ministerijos” nariai buvo tik
ri proletarai ,nes kits nei rašyti 
nei skaitliuoti nemokėjo. Atėjo į 
‘Saulės progimnazijų surinkti ži
nių. Klausiaiekmokinių pirmoje 
klesėje. Gauna atsakymų, kad 40, 
antroje 20, 3-je 13 ir prirengia
moje" 12. -“Švietimo Sekcija” su
deda raštiškai krūvon ir jiems iš? 
eina 850 mokinių'- ’ <CSjutęs’* Pro
gimnazijos mokytojai pradeda 
juoktis, tuomet nuraudus “sek- 
ėjja’’ teisina sųvo M^iuojmt'I* 
prašo mokytojų sudėti skaitlys- 
Vienas iš Žagariškių^ parašė Ap
švietimo Sekcijos ministram pa
juokti sekantas eiles, kurias Čia 
talpinu ir prašau redakcijos at- 
spauzdinti.

. >

: o Ne tik kaitom žetin - (kMi) 
Kaip VffPfnii Kantninaluki 
Apšvietim b$m.

Dar Balčiūnas?) mek įkaityti, 
Bęt draugai to neboja 
Ir nenori jo Idauayti 

l Tik su ranka jam pamoja.
■f

Bet mokytojus jie kviečia 
; I sutrinkima '

Apšvietos dalykus liečia 
VaraŠylka8) vįržų imai>).
* ■ - * ■ -
JurgaitĄfO) jiems tarė: 
“Rinkim įspektorių.’^ 
Ir kandidatupastatai 
Marcinkų čtukorių.^)

APŠVIETIMO sekcijai. 
• Žagarė, 1919—18 vagar. 
Gerps dųiktas apšvietimas, 
Jis ptofeį apšyičČįa, , 
Ržtįj už jo vH imas, 
Nes minti mįti^Įa.

Tri-gi gimė apirietimū 
Ministrių būrelis, 
$a yra be apsirikimo, 
Ir Veršių*) Pranelia?)'

Kursai gHlęt |ž 
. Kmd patarnauti, 
Apšvietimui Žmonijos 
Ir du gauti®) u .

kalftumi užtiuutii ubB 
boa uš'panlynm į 
je« '
Kiekvienas turHeist» 
In^Lįmvtin'tiktti 
įpon$ęįdal /Jog tėWfį| 
^AvMį neu&Mji 
įųžį^oHikai Jįrit

pot4e^još pagavome. ; i 
būtumšm’ tol P
admio rišėjo nebūtum*® t

turi 

gyventojų. Iš jų ^0 
arba 15,000.000 gyVem 
piai. Suv. Vūlstijbūū 
lOtiOMOOO gyventoją 
jų nedaugiau, kaip 
fegjdąi fėgjvemb

y

1) 21' Tokia pavarde jis
grižo || Bosljos bolievlkuojąntls. '8) 
goriai Sekcijos pasiskyrė po 300 r. I 
mėnesį, 4) Arnytis, 5) praras. 6) 
pavarė 1) pąiges Aviklesę, g); Ti
piškas liaudies ųĮotyįoja^ ųp*
ąvaig^r. Vp-P'kminiĮdmuja^susltiiikir 
jue. 10) - Tuolalknfs komisaras, ii) 
pnsprotiš, kurs valkėloja ,apa|kali@s 
gųtymię Ir kaltttaa jp
WtL •... .  •

Bet iš jų apšvietimo sekcijos 
nieko 'gero neišėjo, o tik juokai. 
Prasidėjo agitacija prieš bolševi
kus Lietuvoje, žinoma slaptai ir 
per proklemacijas. Žagarėje tos 
proklemacijos. ’ 'nedavė bolševi
kams ramybės. Todėl-. 27 vasario 
|919 m. komisaras Bartinauskas 
pasikvietė iš Mintaujos apie 50 
yųitų bolševikų “karaelnyi ųtre- 
du,” nubausti kontr-revoliueijo- 
nierių. Jie ?šrod§ kpkių taį gir
tų piemenų bei bepročių gauja. 
Jie zovada jojo per miestų, rėkę 
lig ožiai smaugiami ir bizūnais su
ko apie galvas. Nulydėjęs. nabaš- 
ninkų, parėjau ir užsirakinau ir 
raktų iš durių ištraukęs laukiau 
kas bus. Apie 10 vai., būrys bol
ševikų raitų, per šventorių sujo
jo ir iš visų- pusių- apsupo klębo-; 
hįijų.- Baldęsį į duris.- Nusigan- 
dau/bet durių nutariau nedaryti. 
Pastovėję, pasibaidė bolševikai, 
nuėjo kitomig durimis į klebonijų. 
Po valandėlės atbėga' mokytojas 
ip baldosi prie durių. Bijau jį 
įsileisti, kad bdlšėyikai nepatėmy- 
tų, kad aš . esu namie. Atsargiai 
pradarau duris ir klausiu, kas ge
ro. Jis gi suko, kad blogai, nes 
pas klebonų smulkiai krato ir ieš
ko proklemaęijų, taipo-gi kunigė- 
lįo ir klebono ieško. Tai išgirdęs 
tpoj jam padaviau gniūžtę pro- 
Idemacijų ir ,100 sidabrinių. Jis 
nępųstębėtas laimingai su prokle- 
maeijomis išėjo ir jas paslėpė. Aš 
gi dabar palikti kambaryje, to
liaus bijojau, nes maniau atėję įš- 
ląuž duris ir maue^radę pasislėpu
sį ant vietos nužudys. Todęi ap
sirengiau' storai, kad išrodyčiau 
prie ligonio važiuojančim Pasu-’ 
ėmiau savo įp vispdraugijų pini
gus ir kaitai pasimeldęs £r pada
ręs apžadus Dievui, nuspren
džiau išeiti iš namų ir pasiduoti 
bolševikams arba paėĮsęktų M 
jų ištrūkti Išėjau iŠ kambario, 
užrakinau duris įr einu.- Sutinku 
bolševikų sargybų. AŠ į jų, o jį į 
mane * pažiūrime. Laukiu sustab- 
dant, bet nesulaiko,.. Stebėtina, 
juk bolševikai manęs ieškojo^ o 
iar^ybos pmedermė nięko be įm* 
dimo nepraleisti, p čia ši finu Ir 
nei paklaust neĮdausįa nei kųs nei 
kur einu.
rudo. Rytojaus tiienų atėjo ir ra
do serganti klebonų po vukųryk- 
Ščio ^ggęčio* J| j?ėgįbii išku- 
liejo visokiais iodŠiafej k&n Mk 
gaudinėjųs Žmones,' juk Dievo jo- 
kioneesų. Kam tau esu pinigai. 
PbųĮraS.įį-| būti atiduoti l&dnuo* 
pienei po pamokslui bolševikin 
partiįiūavo atiduoti pinfgUBrKle- 
bopųę pųįavė ę^tųs uub pHgų> 
bot negalėdami ntrakyti. privertė 
serganti kuįdgiį keltis ir Mpti že- 
pįyA atiduoti-jūw pinigus. - Pa
ėmę apie &QQO išėjo ir .pa* 
ųirijįpA. Mat buvo kreiptai j jų 
vpįįžių, nors raštų išduotų. Sę- 
notioa Žagaris klebonui pinigus 
ajmįaįųč-j kerėjas* Daug plėši
mųir kankiniinų paadr® bolševi
kai Lietuvoje, Nužudė kunigų 
Budti1 Dvėtos klabouų, aužaud® 
kunigų KeravlČių. Kunigas 
Šas rįkankiptM kalėjime ir > 
Darni* Anvo suįlmitų lfa* 
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. “Darbininko” administracija turi tij. plunku 
W kęktų'šbntųii? jas-visas padalins savo skai
tytojams ir nariams už pasidarbavįrųų, 

: Jau:nuo kovo d, ‘‘Darbininkas^
dinamas savo spaustuvėj ant naujos moderni^ 
kos masinos. Turint tokių mašinų, galime ;pib 
įaį patenkinti “Darbininko” skaitytojus tol. 
D. S. narius. *

Tad dabar daug’geriau galima pasidartiuo- 
negųpraeityje, ‘ ;
/ Kiekvienas ‘‘Darbininko” skaitjtojaS 

LDS. narys gali surasti naujų ^Darbimnl 
metinių prenumeratų ir narių. 1 .•

Tad ‘‘Darbininko” Administracija tam, 
ris suras du metinių prenumeratų ir prisiip 
nigus, duos $l;50 vertes plunksnų su žei 

'OJAKBININKAS’ PEN” visiškai dy 
' tam kuris prirašys prie LDS. nemažiau ka 

naujus narius ir-gi dųęs įlunksnų dykai.
' Tų plunksnų gali įsigyti seni ir naujini 

bininko” skaitytojai to, W8. nariai šiaip!
Seni‘‘Pąrhinmko’’skaitytojai arbanUiiai 

; renka naujus ir gauna plunksnų; tų patį gali gb? 
ryti ir nauji; jie gali priskaityti ir save prie uaų-
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jų ir pasiųsti tiesiog ^Darbininko- adminstra- 
. cjai. -

“Darbininko” preuUmęrųtos kainų tinv. Vųistijoaa ' 
metam 1 ųrba į Lietuvę matams'ĮfiM,, 

į L. S. ^Minias $1.00.

Tad i darbų visi!

“DARBUflNKAG,” ;
W.
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“DARBININKAS”LIETUVOM.
lūsų Gįinin^ ir Pažįstaini lštroške Žibių 

ją Amerikos, Laukia Mylimo Svdčio su ’ 
Žiniomis—I>aikrašČio

to visi. w
Jiri Pžrirūpinti, Kbd ' 

Uttuyęe PiJi|^4jWvpje Turėtu Užtektinai 
Milinį JLūmti Dvasios maiatu yta
dori, iąikMięfcikkoj tivasįoj vedami MkriO&* 
Tokiuo yra . '

to į^ukiMaa.

I Uetuvų • * t Uvm t » >W5-W
, t r ’ ’ t -

* - , -•* T X.-* 4’'

Pranumanata to niniiriui siusk- Žiuo1 lutotou*
‘ “navKTirnfKAKP " -' \ ’

8^9 ,W, Ilrt^clvv, Botai 27,. Mm*.
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ETOS ŽINIOS
■ptaąttię. vakaram.

So. Bostone esančią 
Sąį 13 kp. <ben& vei- 

■ta^suifaL Rengia vakarus 
ELpo kitam. ■ NedSlios. vaka- 

Itf d. joa vėl buvo fraren- 
H^tatomą.- vakarėlį . Sakau) 

nei per visą programą 
buvo priversta gardžiai 

MįiU Atvaidino du juokingu 
rodo#, Jam‘tfeūkatą 

Kwb*^ ir ^Nesipriešink.” Y-* 
Kg$ pastotasis atvaidintam 
^mtTpasisekimu.. Visas rolės 
EtF~pačios sąjungietės; itarpe 
■03 su savo, broliuku gra- 
fcf^ojo duetą ant piano ir 
Pfeffij**4:, Gaila .tik, kad žmonią 
Jtoneperdaugiausiai.
(.į’ •’į;*-. žiūrėtojai.
> . ........................ ... ,p,

NARIŲ PAGERBIBA8. 

jądėlioį-geg, 15, 4 val. po pie- 
lįbDS* kambariuose, L.’ Vyčių. 
B^ ,tutėjo puikią Šeimynišką 
fedėnę naujiems nariams pa- 
te. Ant minėtos vakarienės 
■ghą atsilankė labai daug, Lai- 
^pogtamo buvo daug prakalbs* 
feli^ėjimą.

NUSISEKI.
&>terą Sąjungos 13 kp, suba- 
ta.geg.14 d. turėjo koncertą 
takius*. Ant koncerto dainavo 
-iUftė ir Banys, Montello j 

“'Nors buvo gar- 
^$Tdąugiaus dainininką, bet 
į&ėŽaštiiės publikos neramaus 
Haikymo, buvo priverstos pro-, 
mąįtrmnpinti. Daug buvo at- 
lavusią.iš kitą kolioniją, k. t.: 
trtelfo, Norwood, Lawrence, 
rųester ir Cambridge. Žmonią 
ro labai adug,
* *•-...

» * ■ * Grina.

ČEIGS KREDITO
; UNIJOS BANK4.

Centrale Darbo 
trinko komisiją iŠ 10 
[imui apie steigimą 
banko delei unijos 
įką.
TTINOS

ESTUO  JA PRIEŠ 
JAS TELEFONO 

KAINAS.
tau negu 150 gydy- 

I' udsirinkę į kambarį 
jartmento Visuomenes 
Idai,, protestuoja pnes 
fejįmgland Telephone & 
egraph kompaniją už 
davimą tokios pat mo- 
tieguž vartojimą telepo- 
Jsaip kad ir nuo biznie-

Mjoras peters 
KVIEČIA' POC.H’4 
TŠISTOTI bostone.
■Rieras'Peters šiandiena 
iirbe kablegramupa- 
ainą, maršalui Eočh, 
kuomet jis atvažiuos į 
enytas Valstijas, apsi- 
t-Bostone.

R, K. KATALIKŲ FEDE- 
CUOS SKYRIŲ DOMEI. • i. “< . •• •»*amieji:

ra Saukiamas A L. R. K Fė- 
zeijcHJ skyrią New Jersey ir 
r York valstijų? apskričio su- 
tavbnas, ant 22, d. geg. 1:30 
||etąv“Garso” name, 222 So. 
gįt, Brooklyn, N. Y* 
feėome yisų skyrią pasisteng- 
aHmŲiti atstovus ant minėto 
fe, nes yra daug svarbią rei- 
l.lVarstymui. Daug naudingą 
(feną nuo pereito suvažiavimo 

apsvarstyti ant šio susiva- 
Smo. « Taip-gi visiems žinoma, 

Seimas bus Brooklyn, 
jįfea turime gerai prisireng- 

fiįtikįĮ atstovus, su programų 
^bmaii, Kad tą tinkamai pa- 

tai reikia visą skyrią pa- 
Ek <Ant Šio suvažiavimo tą 
| fe teikės nutarti, Todėl mel- 
■ikfe kudikaitlingiausiai atsi
imti. FaiiitengHte ant laiko 

g.Kulikaltii,
N/g> ir N. T» apekr. lekret,

„..„u.lj., . į......L ir-.-.. ••t

t i h e rimMi gri. ,u*vo*®»*»atuaiLD.«. : Lt u, o, KUUry OInI" iMmaovumo.
JINKIMAI. . • -

CHICAGO, ILL. “ V. J-Mth.
LD«. 50 kp. mtamini* iraHrinkima* I 87 Ifranklia Stų 

jvyk« ųtarainke, 24 d. geinlėo, &ojau* Į Nonrood. Mim.
.po pamaldų'/'Hį. Mikolo Arkaniolo ua-. . '«**.«.. «
rapijta svetain« ie44 Wabansia ĄV^|Vie«-pi^— M- Žukaurioitė, 
J tt kviečiame ytaus ua-j ’ ftJĖI 8t,y •
ritM Aoskaltiingiausia ateiti, | So. Boeton,, Man,

;• • ■ (R*it.— A. J. Nariekata '
. ’ I . BS Heaton Ava, > ■

HAVEN, CONN. | Nonrood, Mm 
LĖS. 28 kuopos mėnealnii luiirtakl- flždininkM — M. Abračinkkaą 

mas fvyks nedėlioj, 22* d. gegužės 1-ų B Amai SU
^miWb^ta«eitetata^ė29ė|: Ą M<mtaU<b Mmu
81 Jobu, 8t Kviečiame vl«u*’narlu«J . i-r-r-f
ateiti. Taip-gl atsiveskite naujų na-’t----1---—r - ’T'"" i
4^ - v pr# joxo m

4> : mta6a.į į

TŠfeNTON,N.J.. mto.ita'
įm es faopo. mtaMlnl, matrtaM* viOMnat - K MteSt

££ h įso Bmrett flt, So. Boaton,-MaM. |
tuvių Politikos KJIubo salėj 32 Diek- j_ ir Trinta 1
Inson St. Visi nariai rialonėklte pri-į ie ar aA: įSraton mum; apįiirtL^ - IFIN/RAftT.

Valdyba. I 47 Vale St, Bo. Bolton, Mase. 
KASIERIUS A. NaūdlHunaiį 

nYTTFGrinFl? PA i Vtafield St» So. Boston, Mase į
™ t, . , MARŠALKA — Steponai Navickas.

-IhWM- Įvyks DedSlloJr 22 d. gegužča-lp^į.«į .^^ ^r_ p^ ptatą Rwžnytinaj
paprastoj ąletoj 622 Morton Avė., 2:80| *’*’* WUUHJ
?Ub->i> pWų-. Visi nariai malonBkite |Pve«ijnaj. 
bfcibutf baiklrtu laiku,nes turime.daugi .— .
svarbiu reikalų aptarti. - Atsiveskite į T. FONDO VALDYBOS 
naujų įarių. . į. ANTRAŠAL
/.r.. > VaMy6a.[, i

TCATERBURY, CONN. 
..LDS. 5 kuopos mėnesinis susirinki-1 
mas jvyks nedėlioj, .22 d. gegužės, tuo- Į I
Jau? po pamaldų, paprastoj 'svetainėj. I o „ _ Sį „r, **
Visi nariai malončkite pribūti, nes tu-P18 Vk^PbOTtainkė, I
rime daug švarbių reikalą aptarti, f _ South St, MahanoyCity» Pa |
Atsiverkite ir naujų narių. | B. Vaišnoras, iždininkas, . į

Vaidyboj 1514 CarsonSt.Pittaburgh, Pa J 
IK J. Krušinskas, sekretorių*, I

T-iT Trr A TTi-im-rr xt t I - - 222 8. 9th St, Brooklyn, N. Y. 
ELIZABETH, N. J. ‘ I Kun. y. Kemėšis, iždo globėjas, .

LDS. 16 kuopa laikys mėnesini susi-1 ^T®' Į
rinkimų 22 d. gegužės 4-tų vai. po ple-l Dettfoit, MIch. , 1
tų bažnytinėj svetainėj. Užkvlečlami I Kun. J. Kaulakls, Iždo globėjas, I
visi nariai pribūti.' I 824 Wharton St, Phila., Pa. J

Vaidyba. Į .[

a t» aJ HK ŽAZ/MIBBO a K. DRAUG/JOA CUMBOLA, PA. I VALDYBOS ANTRASAI į 
LDS. 88 kp. mėnesinis susirinkimas | BOBTON, MASS, I

Įvyks pėtnyčioj, 27 d. gegužės, papras-1 p—* tau-T I
toj vietoj, ir paprastame laike. Visi ,nariui malonėkite pribūti,'nes turime i St* 8ta Bplton, Masą, 1
daug svarbių reikalų aptarti. Taip-gi Į¥lOE-P^M, -y Vladas Paulauskas,- į| 
atsiverkite ir naujų narių. į 186 Bowen St, So. Boston, Masa. | ]

Valdyba. į.PROT. RAST. — V. J. Jakštas,
. -,j ________ _ . «| 68 Telegraph St, Boston 27, Mass, 11

“ELTOS” ŽINIOS |B’IN* HAŽT. — Juozai Juška,
į Merycllff Academy 

LENKAI PASITRAUKĖ. Arllnghton Helgths, Mum.
__ __  _ . llžD. — Leonas Svacždl*. I 

Kovos 29 d. 9 vaL- vakare tiesi 75 St, 80. Boston, Mass. [I 
Vilkaiiastrią kaimu (4 kilome-1 iždo GLOBSJAI — J. Grubinskas, 

trai į pietus nuo Liepimą mies- -80, Bo8ton».Ma“’
telio) Dniskimnkiį ltek-inM |
kareiviai pastebėjo devynis as-ĮMABji^ _ PortlM į^ i 
mehis apsireUgusiŲs civilinius 61 Story St, So. Boston, MaM. 
drabužiais, su ereliais prie ke- Į Draugijos antrašai reikale:' 
purią. Lenką partizanai, pas-1 Į
7 , _. _ v - j-j I IteaugyBt&B susirinkimai laikomi kas i Itebėję musą būrelį, atidengė j nedėidienl mentalo 1-ą vnL poli
-ugnį. Mūsą būrelis atsakė tuo- Letą Bažnytinėj ralęj ant 5 gt. So. 
pat ir lenką partizanai buvo[Boston,-Ma* .' . Į
priversti pasitraukti. Mūsąka-| '_. 
reivią pranešimu, lenką FVubbhh'tihihi į 
zanai turėjo Vilkanastriuose Į f 

automatinį šautuvą. Nušautą I
nei sužeistą nėra. I susn^dna man sveikatą Irpajle- Į

< ------------------ f - gis, saka Ponas Matusevfds z
ra. - • —- a. - . r* « . s | J* ‘ lU«' IŽydą Reikalą Ministeris ga- ' vntariu *»* nrannibdioutą padskavojim 1 

ves 1S Palangos Šią sveikinimo tvirtumą „visam kunui. jos ■ duoda naum 
. . —r , x t t. I gyvybę. Buvau ubai nusilpnėtas- ir išdaviau Įtelegrama: Palangos Žydą Ben-1 piw®j yšvaistus bet nieką neo y o w • -c I gtfbieje. Kaip tik pradiejsiu imti Nuga-Tone, Į
druomenes laikinasis .komite-l Atgavau Savą sveikatą ir.pajiegM. Jie: numeta 
tas sveikina Tamstą ir linki!I 
sėkfflnj, gyvedmant tautinę au- 
tonottuję. .. *"• “*■ “

Sėkre. Gutmanas. « „ JTpetras matusevicis. |♦ . . y I . Nu*a«Tonepriduodadjdesni veiklumą ir I

Ministeris nusiuntė šj ateaky-Į ĮSK^SSml* i?*gK»™:,x54Sft Į 
mę: Dėkodamas už Jūsij liuke- ĮŠfe, 
jimus, Lietuvos žydę varduĮg^^j^Sm^aSSĮ 
sveikiiin Palangos 'bendruome-Į f
nę, kaip naują brangtį ninį j
SU eilėse* .

Ministeris SoloveičikasJ
L plniIniitaMl cvarantuota zydyms. apmM I --------: ‘ ' J^X’.ONAL. MoftATCRYs “Gažeta Krajowa” praneši-1 burbomst, cwc*ąo,ia. | 

mu. Vilniuje vėl pradėjo eiti į— 
Mujas Lietutvią kalbos sąvait- įflHHMHBHHHBHHMH 
raštis “Mūsą Bals&s,” 
guojamas J. Grądzki’o. Sąvait- B gariaūtia progt da« B 
rašeio už davynys esąs Šutai- B haobtata Bkinti lietuvią ir lenkį politt B
nius sluogsnius. Naująsai lai-|| 
kraštį yra lenką leidžiamas 
propagandai prieė lietuvius.
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#o saitai žiemai, kuri buvo sunaikinus^ gamtosx 
^ož§, pradeda atginti ir "rodyti naują

Gegužes inSnuo, tai vienas iš gražiausią mg- 
nesią visame metą sezone, neg tame laike gamta 
Kataliką Bažnyčia tą vieną -iš gražiausią m5ne- 
'sią paskyrė Marijos garbei. • Kodėl-giV Kuo- 
met pirmąsai žmogus, nepaklausęs Dievo sulaužė / 
Jo prisakymus, papilde nuodėmę, tuomi žmogus 
sunaikino savo sielos grožę, užsitrauks ant savęs 
mirties nelaipię. Vienok Dievas pasigailčjęs. žmo* 
gaus, ir nenorėdamas jo bausti amžina mirčia, 
'atsiuntė savo $ūną,. kuris pergalėjęs mirtį sth ‘ 
teiktą žmogui Viltį ąmžino gyvenimo. Kaipo Ge- 
gužes menuo suteikia viltį gamtos atgimimo po 
kurio seka vasara su visu savo gražumu, taip-pat 
Viešpats Dievas norėdamas parodyti žmonijai sa
vo meilę, jogf Jis nenori, jos bausti amžina mirčia, 

. atsiuntė pirmiau Švenčiausią Mariją, iš kurios 
'turėjo, užgimti V. Jėzus—pasaulio Išganytojąs.

“t Jei noriplačiau sužinoti, ką reiškia Gegužes i 
menuo, tai perskaityk knygą po vardu (<GEGU^ | 
ŽES MĖNUO” ' . I

KAINA 65 CENTAI. j

. Ją galima gauti * .

“DAUBININKO” KNYGYNE, I
366 W. BR0ADWAY,

t

, *
SO. BOSTON, MASS.

@^l&WWMS^l9©QlŠI&IŠlQlŠl£lŠI&ld
LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
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SIĮISKITE PINIGUS 
Į LIETUVį.

“darbininko” adminis-
TRACIJA nuo pirmai dienos ba
landžio siunčia pinigui į Lietuvą 

gg sulig dienos kūno. Tad, * kurie 
norite, kad Jttaą giminis, tirai 
arba broliai gautu riunčiamui pi
nigui greit ir tiek, kiek jfenui pri- 
Idauio, tai liųririte per “Daįbi- 
ninko” Administraciją.

Čekį arba “money order ” ISpir- 
kite vardu

“DARBININKAS,”
866 Broadwayį 

Boston 27, Mass.

SSHBH3*BSS®e±3SBHE3H
Tel, 80. Boston 2488

M. J. G. LANDŽIUS (8MWUR) 
Lietuvis *

Gydytojas ‘m Ohiruegab 
Gydo aitriai Ir chroniškas ilgas 

vyrų, moterų, ir vaikų. Egzsmi- 
nuoja kraujų, spjaudalus,- šlapu
mų Ir it savo.laboratorijoj. Su
telkia patarimui latakais kitur gy- 
vedantiems. Adresaii 

506 Broadway, 
ISouth Boston, Mass.

•Kampas G St. ir Broadway .
.,dgESSKKSSSšaiBSfiK^GaQB33B3SSS£Ml
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saasaas

[ D. L. K. 'KEISTUMO DR-JOS m.1 
DTB0S ADRESAI, BOSTON, MASS,

I PIRM. Motiejui Verseckai, .
.Į 41 Gatės Bt., So. Boston, Man, | 

VICE-PIRM. — Juozas Blžokas, 1
J 140 W. 8th St, 80. Boston, Mare. | 

PROT. RAST. — Ant Modejtinas, 
| 450 B. 7th St, So. Boston, Mass.

' [FIN. RAST. — Juozai Kavaliauskai, | 
į 200 B. Cottage St, Dorchester. 
KASIERIUS — Andriejus ZaUeckai, 

| 140 W. Oth St, So. Boston, Man.
| MATtčAT/KA —. AntanflM Gruodis, I 159 Bowen St, So. Boston, MaiA 

c5u| D. L. K. Keistučio ar-ja laiko mfine- 
nH j ainius susirinkimus kas pirmų nedSl-

J dieni kiekvieno mšnėslo po No. 694 
|Washlngton St, Boston, Mass. 6-tų v. 

=• | vakare. Ateidami drauge ir naujų na- 
Irių su savim atsivesklt prie musų dr* 

įįf įjos prirašyti.

, f

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. už žo

di už kiekvienų syki.

j^ęE&ąšsi*c£šBmamEsšis8aa£*^
y^ri,.ir T,i ,.ir u - , ■ ■ .

16 Mmv South Boitoni

DR. K. S. STONE
Akiu Specialistas 

399a W. BR0ADWAY 
VAŪSitaą ‘ Nuo O' r. iki 7 v, vata 
1!f:---T7 -t *t._.-4.^* ■ r - —-T,*r^

r. ;J’ ■■

, Tol. So. Boston 270 
BU^N MicDOmi, O 
Gtilfeta «ui<tafw,4r UctiviJitoi. 
Oni»o Valandos ji 

Rytėta jk.d vai. , 
" Po pietų 1 iki 8 vaL 

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadway, Š. Boston 

t ‘ j, . K . * ■». ___ ___ *.

Telefonai

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
(Viršuj LletfPrek. B-v6s oftep) 

Galima Susi&aebSt Lietuviškai.

Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.UAIINAUSKfiS
ADVOKATAS

414 BsoadvatJS. Boston, Mass. 
TeL S. B. 44L 

Gyvenimo vieta: .
15 Annapodis St,, Dobohestis. 

jOolumbla 9159-J.
Keliauki Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per

G. J. B ARTAMUS E[MMIGBANT SERVICE OORP’N.
KAPITALIZACIJA $100,000.

Mee parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų J vi
las pasaulio delta;. W tik ta NEW YORKO. Ir BOSTONO, bet Ir 11 

į _ kitą Amerikos boim - ■ „
| Išmainom if iionClam pinigus i VISAS DALIS PASAULIO pa- ____________________________________ _

gal dienos kursų. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Mes tu- B.| ANT GREITO P ARŲ AVIMO I 

S?Sldto'K“P"4I<’ 8<”’0W UBTnV0S CEI° BiNK(M’ B IvisoMų AprMaiy (Dry <Mods) Ir
I Pasporto. Ir kUoklna dokumentus padarome. Atliekame viso* B |£Ea£1JS^SŽ sąm^niA^T*"1 
I Amatoje »gertos Uetovl, retoto B Rį* *»»*5 ,į*

U ’ -Užtapome DU-HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių j Lletuvų. fi Jį gi0oStaXx^.tSlšaul'it arba a? 1
j Kviečiame vistu Betėvius su reikalais kreiptis 1 artlintausį mu- R “lKlt anc J 
Į sų ofisų per laiškų arba ypatiškal: r S 128 W. 3-rd St, Cor O St
į Centralis Ofisas: 498 VTashington St., New York, N. Y. H Į ’ South Boston, Mass.
( Skyrius: 414 Broadway, Boston 27, Mass. BĮ----- :——------ į ------ -—

NORIUPEKARNĖS
J-m ”rw I *«■ ■ ■ tį pardavimo Providence,

j’ Brockitone, arba bile katram 
Bostono apielinkės mieste, 

• kur daugiausiai ‘gyvena lie
tuviai Norintieji parduoti, 

rašykite kuogreiiqiusiai, nes 
pirkikas laukia.

A. IVAŠKEVIČIUS,
361 B’way, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 605.

4

■ • <t
"e"'"

Laivai plaukia į LIEPOJU per Dancigu. Tiesus persimainymas nuo ■ i 
laivo ant' laivo.

SUSQUEHANNA išplaukia  ........... .. .L lepo s5 ir Rugpjūčio 18
HUDSON išplaukia .................................... Liepos 13 ir Rugpjūčio 30 I
AMERICA išplaukia .............Birželio 22, Liepos* 23 ir Rugpjūčio 24 I
GEORGĖ WASHINGTON išplaukia Llep. 30. Rugpj. 27 ir Rūgs. 24 
POTOMAK (buv. Aritlgone) išplaukia Birž. 15, Llep. 28 ir Rųg^. g

B|M9| [] Paieškojimų kaino* LDS. na-
||Į riama ir “Darbininko" įkaityto- 

=5=^111 Jotis 1 syki Į metus už dykų, už 
I II 8 sykius $100. Prieteliams už 8 

■^ | lykini 8150.
III *

’l

K»

»l HjlįllįLIJk*

Phone—Kensington 5816 l| 
Po pietų tiktai- pagal sutarų. | 

2588 B. Allegheny Av* m 
PHILADELPHIA PA. I 

DR. E. G. KLIMAS ] 
Lietuvis Gydytojas. II 

Priėmimo Valandos: [1

~ . 9 i .nui«wiuug ąntuiąpuaą UKicmi vvuuuiu^ ir 4 s
Į tą telegramą Žydą ReikaląI I_

SUSIRINKIMAS.

A. L. IL Kryžiaus 11 sk. susi*: 
rinkimas įvyks ketverge, gsg, 19 
4. 7:30 vai, vak. bažnytinėj salėj, 
Malonėkit visi nariai atsilankyti, 
n«8 turime daug svarbią, reikalą 
aptarti. Tad į darbą visi kas my** 
lit tėvynę ir kam apeina Lietu
vos gerovė.

i

I nl«k» šu manim nogal lenktai 
[ niuortf t .Tiriama pinigų riuntė- 
jami pristatau kvitai m para- 

Įialipritaėja pinigų. ‘ 
Lalvakoraų agentūra |I>I 

poJth Hamburgu Ir visur. 
Pašai kttlonri J LtetUvta . 
Padarymas ltotnvilkų doką* f -t- A-J*- II ^Mutue

JfetatfJgyVį* J* J***® 
| Mopfjr; Ondar. . Balydaad pri- 
I ąiktta 2ct įtampi fe viiadoi 
r adresuokite: * r ■

Nuristai- - - 
|C8 HudsouAva., Brooklyn.,N.Y)|

y* ŠAViflltM, Pirm. “Ptf
■ ***

. .-n

Pajieskojimai

V

~ ATEIKITĖ ŠIANDIENA
i!

AŠ norių kad. kiekvienas serganti! 
vyrai arba moteris ateitų. 1 mano ofisų 
Šią savaitę, nepaisant kokią ligų turite, 
ir letaklte man padarytEegzamlnacijų 
jutų Iigo*, DYKAI. Aš pagelbšjau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 

\ per praėjusius metui, kurie bangs viso* 
kius gydymo budus ir ^visokius dakta
rus be pasekmių. Kų aš padariau ki
tiems, aš galių padaryti ir jums, Jei 

■ aš jųsnegalčslu pagelbėti, aš-Jumopa- 
sakysiu ant syk. Kiekviena gauną ispe- 
clalę atydų. Fer |ią savaitę aš už savo 
dakbų parokuoslu tik mli mokesti 1-* . .
dant kiekvienas turėtų progų, gauti ge- VM. 8 ryta 1H 8 V8JL
rų gydymų nebrangiai • - NcdSlioms: 10 lyte ild 2 p. p«

n* MADG NFV220 TREMOntst., vr.rivikVliE I boston, mass.
1 Prilotas Majastic Ttarą

F1
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I Paieškau Prano Viniarski, prieš ka
irų gyveno New Yorko mieste. Paeina 
Į iŠ Kauno rėd., Raseinių apskr., KelmCs 
par. Kas apie JĮ žinot ar Jis pats bu-| 

[kitę ant tiek malonus man pranešti, 
[nes sena motina* Kotrlna Vinlarsklenė 

' iŠ Lietuvos nori Žinoti ar gyvas ar ml- 
[rę. Rašykit adresu:

‘ K. EIRIKIS,
J S021- Eastvylck Ate., Philadelphiah Pa.,

| AŠen Jonas Stalilionls paieškau 
[draugų: Juozo Lamelio ir Miko šval- 

kattsko. Malonkit aptys atsišaukti.ar
ba kas žinote praneškite o busiu labai 
dėkingas,

[ Paieškau savo kaimlnkos Onos Als- 
I močikės,. paeina iš Sokalčlų, Bellgatos 
[par., Raseinių apskr. Girdėjau kad) 
įgyvena Chicago, III. Turiu svarbų rei- 
J kalų. Malonėkit atglšauktl ar kas It- [ 
[no to praneškite man. ,
Į LUOlJA KAREIVIUTS, 
iPS. — Oth Street, South Boston, Masė. |

Ieškau brolių: Jokūbo ir Stanislovo, | 
| paeina iš Lietuvos Biržų apskr., Lie-J 
palotų kaimo. Girdėju euras buvo pa
ėmęs į vaiskų 1914 m. Po to laiko nle- į

r; /• -

S ,r

T

't

4

BR. F. MATULAITIS
Gydo Visokia* Liaui . 

Pbiskibia Akučiu*. - 
Valandos : 1—8 ir 7—8 B. H.

17 MillburyStreet, 
WORCESTER,MASS. 
ssaBiBaBMMBa

; , • Te^So.-Btaton823.
XnWVTĘ DAMTD9TAJ8 

m M. V. CASPEB 
(Ka>paravi3iu») 

taiklia! Pirm OfiM i# lite.- 
425B*0ADflrAY, So. Boston, Mass.

OMa
Nw W 1M 12:80 W * 
“ *1:80—6 Ir 6:80—0 B* H.

R PKMOSKL’ESOS
DANTISTAS
DR. W. T. RĖULY 

I Danty* ištraukiami ir pripildo* 
I ml vtaai be tkatudmo, su geriau* 
I stata ptietateate, iu nauju išradi

mu.
469 Broadway, 

South Boston, Mass. 
(Prie Dorcheiter St) 

- Valandos : Nuo 9 . v. r. iki 8 v. ▼, 
NkbfciOM: Nuo 10 ▼. r. iki 4 v. v.

. e * ’ .h I m,! ■!! n m. II ........ II
-j- ReUnj(meDickinwt»aW5M. 

,Dr. Ignotas Stankus 
1210 S.BruĮSL, PWaW|ki*, Pa/ 

Lhtirra Daktarai Ir Chirurgai.
OffooVataMMl • 

Naa brito lid Spoptetu
Vakarai!, Ketina nuoė iMąP.M.1 

NeėdMlkl*šk|Įi«te> •»

MBOEĘjtl 
DYKAI KATALOGAS 

Jalgu norite mtaupytl 18.00 
ant poros anrykų, tai partt* 
traukite mulų katalogų.

vuirą 1 viupna Am’t gin *v iu iuiiav te_ra —x
ką negirdėjau nuo > Račių. Meldžiu i YFottf 
atei&aukti arba W juo* žinote pra-ĮlB /LraMuūiaiuMa '
itaMti, už ka buria dėkinga. Mėtuvo* į" t/TBfr UQrp0VWlOĮh 
ahtrritešt Josvainių kaimai, 1 Matildai 8l*wT ra»w—5. /'

Į 44 MkiflĮLMe maim tr, lhu
fSI
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