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Lietuvos Delegacija Pareikalavu
si, Idant Lenkai Vykintų 

Suvalkų Sutartį. tt. 2.7 nuoš.,
B 2 nuoš.,

and diatrijbntad tmdar p*r- 
mlt (No, B84) authorhed by the Act 
Of Ojętobęr 6, on flle ai the Port 
Offlce of Boaton, Ma**. By order of 
the PrOaident, A. S. Burieeon, Port-' 
maater GeneraL* s : i

Krikščionys darbininkai vie

nykitės! Spieslritės į vienin^ 

telį darbo žmonių organiza- 
1 įijų Amerikoje — Lietuvių

* <

Darbininkų Sųjungų :: ri [;
•»  ............. .. -*'T- .. • *,

ŪTARNINKAS, BIRŽELIO. 7 B., 1921.
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Organas Amerikos Lietuvrų 
f R. K. švento Juozapo 

Darbininkų Sų-gos
•* / ____  , •_

«DARBISriSrKAS”* •
——

UTABNESKAIS, KETVERGAIS 
StJBATOMIS, ' 

ŪMrubcSyj- yhct&toH 
Boatpne įt apyltakiy tostam# 
Metam*

<‘DJdRBIlOTK£SM
866 Broadway, Boston 27, M&m.

Tu. SdUTH BogTOK 620.
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Nuo vice-ministerio P. 
Klimo iš Briuselio birželio 2 
dienų gautas yra toksai kab- 
legramas:

“Derybos pertrauktos dėl 
Lenkų pastatytos sąlygos, kad 
lygiomis teisėmis dalyvautų 
Vilniaus atstovai. Tas nepri
imtina teisės ir politikos žvilgs
niu ir prieštarauja pačių lenkų 
engagemehtama (priimtoms su
tartims) ir Tautų Sąjungos nu
tarimui Paryžiuje. Mes pasta
tėme Suvalkų sutarties vykdi- 
mą. Rytoj rodos paskutinis po- 

£ <,sę(fia. Byla, vėl Taptų
- jungos TaryboiZ 

Klimas.”

Tokiu būdu betarpiai tarp 
lenkų ir lietuvių vedamos 
Briuselyje derybos nutrūko. 
Spėjama, jog Tautų Sųjun- 
ga vėl turės užsiimti mūsų 
ginčais su lenkais, jeigu tik 
nepriseis tie ginčiai išnaujo 
rišti kovos lauke.

Yra žinoma, jog mūsų De
legacija iš pat pradžios buvo 
priminusi lenkams idant jie 
pildytų Suvalkų sutartį, ant 
kurios lenkai spalių 7 dienų 
yra pasirašę, ir pasisakę, 
jog toliau linijos Varėna- 
Bastūnai - Soly - Švenčionys 
jie neisiu, iki galutinai ne
bus išrišti visi tarp lietuvių 
ir lenkų ginčiai. Ant ryto
jaus po šios sutarties pada
ryčio lenkai puola ant Vil
niaus ir po kelių dienų ko- 
vos užėmė mūsų, sostinę. To- 
dėl pirmas priminimas buvo, 
kad lenkai išsineštų už tos 
linijos. Lenkai nenorėjo
klausyti ir derybos ėjo to-| 
Ėau. Lietuvių delegacija y- 
ra padariusi visų sutarties 
projektų dėlei Vilniaus at
gavimo, kad tik užbaigus 
laimingai derybas, teČiau 
lenkų apetitas pačiose dery
bose pradėjo vis labiau aug-

: ti. Rods p. Rymans juos y- 
< ra pasmaginęs.

Pagaliaus jie pareikalavo, 
J<ad prie šių derybų būtų 

b Jpriimti lygiomis teisėmis su 
jį j.visos Lietuvos atstovais dar 

Ur Vilniaus attsovai, kuriuos 
įj ^prisiųstų Želigovskis. To- 
Į5 kilį būdu jau pačias derybas 

bevedant, lenkai panorėjo 
/ parsldrti Lietuvų į dvi da- 
f lis, būtent į Vilniaus Liė-
«

Suprantama, kad mūsų 
delegacija ant tokių pasiūly
mų tegalėjo tik vėl pasaky
ti: proszepanai, pildykite 
Suvalkų sutartį, eikite "*iš 
Vilniaus.

Ir tuomi užsibaigė dery
bos ant to pat punkto, nuo 
kurio prasidėjo. Matomai, 
geruoju niekę neįveiksime.

Liet. Inf. Biuras. 
2-VI-1921 m.

KARO STOVIS 
NUIMTA.

Tulsa, Okla., birž. 5.—Ka
ro stovis, nuo Tulsa miesto 
nuimta, .neatsižiūrint į pre
kybos buto reikalavimų, kad 
utilitarinė valdžia išbūtu čia 
mažiausia savaitę.

ATSTATYDINS NAMUS. 
JUODIEMS ŽMONĖMS.

- Tulsa, Okla.—Šiame mies- 
teekelLtūkstanfei-^Uodu^ų- £^Taį-gi 
neturi .pastogės. Miesto ver- 
teiviai pienuoja tuojau at
statydinai sudegintus juodu
kų namus. Beveik dešimts 
blokų namų išdegė. Tų na
mų atstatydinimui yra du 
pienu* Pagal vieno pieno 
nbrima pastatyti stipresnius, 
namus tose pačiose vietose. 
Pagal kito pieno, pietinėje 
miesto dalyje norinji suda
ryti atskirų tik vieniems, 
juodukams kolonijų.

Raudonasis Kryžius smar
kiai darbuojasi. Aukų pa
šelpos reikalams gauna iš į- 
vairių šalies vietų.

ANGLIJOJ SUSTREI
KAVO 500,000 AUDĖ
JŲ DARBININKŲ.

Manchester, Anglija, birž. 
5. — Pusė milijono audėjų 
ir verpėjų sustreikavo delei 
to, kad Cotton Spiners ir 
Manufacturers panorėjo nu
mažinti^ darbininkams • algas 
ant 30 nuoš. Komisija, ku-. 
ri rūpinasi sutaikyti darb
davius su darbininkais, pa
reiškė, jog nieko negalinti 
padaryti, hes darbininkai nė 
kalbėti nenori apie siūlomas 
propozicijas. Kuomet kapi
talistai pamatė, -kad darbi
ninkai stipriai laikosi, jie 
siūlė daryti pasikalbėjimus. 
Ant 'galo Sakė, kad tik 25 
nuoš. mųžinsių,

rrrJi:S '■'AjJįtLiSA J1 r.ia; -■- 

kų ir bedarbių šalis. ~ Milijo
nai darbininkų bedarbiauja. 
Daugelis iš jų gyvena iš pa
šelpos.

b*

SUAREŠTAVO 42 
DARBININKU.

Williamson, W. Va., birž. 
5. — 42 streikuojanči angle- 
asių darbininkų suareštuota 
būk už kėlimų betvarkės ir 
šaudymų į pravažiuojančius 
Alingo kasyklų apskrity.
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SEMENOFF AUKŠČIAU
SIAS VADAS VLA

DIVOSTOKE.
Vladivostokas, birž. 4. — 

Oficierius Semenoff, kazo
kas prieš bolševikus vadas, 
•šiandiena apskelbė jį auk
ščiausiu vadu naujos valsti
jos uždėtos Vladivostoke. .

JŪREIVIŲ STREIKO 
DERYBOS.

Washington, D. C., birž. 
5. — Panedėly bus konfe
rencija tarpe Admirolo Ben- 
son, J. S. Brown, Jūreivių 
Inžinierių Pašelpos Organi
zacijos ir Darbo sekreto
riaus pagelbininko Henning 
kas link jūreivių darbininkų 
streiko.
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tuvų, kurių apgaulingai yfa 
UŽemęs Želigovskis ir į Kpri 
no Lietuvų.
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Tokio, birž. 4. — Iš žinių 
gautų čia nuo Amerikos 
žmogių iš Vladivostoko, yra, 
kad generolas Semenoff yra 
išsireiškęs pradėti tuojau o- 
fensyvų prieš Chabarovsk, 
rytinėje Siberijoje. Nauja 
valdžia sudaryta gen. Šerne-, 
noff, su Paiil Ivanoff kaipo 
premjeru.

UŽSIMUŠĖ. ‘
'Mineola, L, I., birž. 5. — 

Miss Laura Bromwell, garsi 
orlaivinirikė, kuri buvo iški
lus virš 1,000 pėdų į orų su
gedus orlaiviui pametė kon
trolę ir ant vietos buvo už
mušta.

Turi 800.000 akerių anglių 
kasyklų, 23.000 krosnių, 1,-.

A|ių geležinkelių, 59.- 
pnų, 356JeLTM«t^ j*
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tlius prie gelžlįelių pataisy
mo dirbtuvių 8į tiuoš., odos 
4.3 nuoš., transi ortacijos 3.8 
nuoš., audenyč 
akmenų ir stfl 
gėrimų 1.9 nuo? į ir popiero 
4 nuoš. j

Miestai kur, b ?darbė padi
dėjo gegužės mė lesyje: Chi
cago 2.9 nuoš., Bostone 3.2 
nuoš., Portland; Ore. 26Ą 
New Haven lj L9, Peoria, 
III. 11.8, Perth 
Y. 8.1, Buffalo,

Bedarbių skai 
žėjo šiuose miestuose: New 
Yorke 3 nuoš., Ųhįladelphia 
1.5 nuOŠ./ Detroit 4.4, Nėw 
Bedįorį 8į.6, Dbnver 22.4, 
Bayonrr^ N. J* į2.9, Grand 
Rapids, Mieh. V.Š ir Atlanta
D.-L. •' * .

Tokis tai šiandiena yra 
darbininkų padėjimas.

1 POTVINYS.
Užliejo gatves ir mieste buvo 

tamsu, kaip naktį.
Sc*!_

Pueblo, G oi., berž. 5.—Ar- 
kansas upė apie 10 vai. iš ry
to užliejo gatves Fifth ir *4' 
Courtr Apie 10:20 vai. van-__ 
duo pradėjo nusėsti, bet ne 
taip greit, kaip kad pėtny* 
šioje. Apie 3:30 vai. po pietų , 
dangus apsiniaukė ir mies- r 
te pasidarė taip tamsu kaip 
naktį. Apie 3:55 vai. po pie- * 
tų pradėjo smarkiai lyti ir 
padėtis gyventojų buvo kri
tiška. Išviso apskaitoma jU 
žuvusių potvinyje 250 asnie- ' 
nų.

Amboy, N.
0.7.9. 
;lius suma-

DARBININKŲ VADAS 
MIRĖ.

Londonas, birž. 5. — Gar
bus William Crooks, * kuris 
tarnavo kaipo darbininkų 
narys parlamente arti 20 
metų, mirė šiandiena. Jis 
buvo vienas iš žymiausių va
dų Anglijoj e. Gimė 1852 m. 
ir pradėjo, dirbti 9 metų am
žiaus. J o tėvas buvo sužeis
tas, kuomet vaikas dar buvo 
mažas ir šeima atsirado var
gingame padėjime. Bet jau 
būdamas 9 metų susirasdavo 
darbų ir prigelbėdavo moti
nai.

1866 m. jis apsipažino 
kiek prie kubilų darbo ir 
pramokęs kiek įstojo į unijų, 
unijų.

Dokų streikui kilus 1889 
m. jis parodė savo nepapras
tus gabumus prie organiza
vimo darbininkų ir nuo to 
laiko jis stojo į viešų veiki
mų su organizuotais darbi
ninkais.

Jis buvo geriausiu draugu 
vargšų darbininkų.

Detroit, Mieh., birž. 5.

■Iw, ,

BEDARBE PADIDĖJO.
Washington, D.. C., birž.

5. — Bedarbė pasidaugino 
maždaug puse nuoš. laike 
gegužės mėnesio sulig pra
nešimo visuomenei padaryto 
Darbo departamento. Iš 
1428 įstaigų samdo tik 501 
ar daugiau asmenis 65 prin-
cipaliuose industrijos cent- Maždaug apie 75,000 dalin
iuose šioje šalyje. Tos pa- ninku buvo samdoma šio 
čios įstaigos samdė 1,573,538 miesto dirbtuvėse metai at- 
darbininkų gegužės mėnesy
je, o balandžio mėnesyje 
samdė 1,580,749.

Skaitlius darbininkų prie 
tabokos darbų* pasidaugino 
5.5 nuoš. gegužės mėnesyje, 
kuomet prie medžio iŠdir- 
bysčių nupuolė 2.9 nuoš., 
maisto ir. įvairių produktų 
7 nuoš,, metalo ir ųietalinių 
produktų .004 nuoš.,^chemi- 
kalų 1 nuoš. ir kitų'įvairių 
indurivijos
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J VIKTAS BĖRŽINSKAS, 

Lietuvos D ari) o Federacijos Fra
kcijos Steig. Seimo narys, L. D. 
F-jos Vyr. Sekretoriato narys, 
atsakomasis ‘\Darbininko” Lie- . 
tavoje redaktorių ir S v. Juozapo 
Kauno darbininkų draugijos pir- * 
mininkas. \ ,
. ■ . Ii,-*- /-?—•y.ę;;-—

C

gijos National Federation of 
Trade Unions apskelbė strei
kų visiems savo nariams iš
skyrus gelžkelių, gaisrinin
kų ir ligoninių darbinin
kams pradedant gegužės 
d. Tas paliečia 120,000 
bininkų.

v

Ištyrus algas 4,322 mote
rų dirbančių prie komerci
jos ir industrijos darbų Co- 
lorado, rasta, kad 13 nuo
šimtis dirbančių gauna ma
žiau negu $12. į savaitę ir 
kad 50 nuošimtis gauna ma
žiau nė $15.00.

. Valdžia yra prisirengusi 
paimti į savo rankas visas 
visuomeniškas įstaigas mies
te Mexico jeigu pagrųsintų 
generalių streiku streikuo
janti darbininkai Erisson 
Telephone Kompanijos ir jų 
pritarėjai. Pranešama, kad 
streikuojanti darbininkai 
kaikuriose vietose skelbia 
sabotažų. )

- __ - __ •
Chesapeake ir Ohio laivų 

inžinieriai sustreikavo 
Newport News, Va. Simpa
tizuodami jūreiviams, atsi
sakė operuoti Amerikos ar
ba is užsienio bile laivų.

x

. Liejyklų streikas Chicago 
Hardware Foundry, North 
Chicagoje kilę vasario 3 d. 
buvo atšauktas. Darbinin
kai priėmė 20 nuoš. numuš
ti nuo algų .

Unijos metalo darbinin
kai mieste St. Joseph,' Mo. 
pranešė savo darbdaviams, 
kad jie prims 1919 metų al
gų tabelę 75 centus į valan
dų. Trys savaitės atgal me-

gal, sulig Employer’s Asso-' 
ciation of Detroit, kuri pra
nešė šiandiena kad bedarbė 
dauginasi 3,000 vyrų į savai- talo darbininkai gavo $1.00 

į vai. ir kuomet buvo numuš
ta ant 75c. fnetė darbų.
bar darbdaviai atsisakė pa
leisti neunijistus darbinin
kus dirbusius laike streiko ir 
pranešė, kad jie laikysis 
liuoso priėmimo.

tę.
79 dirbtuvėj arba įstaigos 

susijungusios su organizaci
ja dabar samdo tik 113,406 
arba apie 60 nuoš. darbinin
kų dirbusių praeitų metų. .

\ . A %

į vai. ir kuomet buvo numuš-
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Dabar Žmonių įniršta šir
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KARO STOVIS PUEBLO 
Denver, birž. 5. ~ S.

Pressley, pirmsėdis apsau
gos komiteto sako, kad ma
žai kų buvo galima padaryti 
iki vanduo nupuolė.

Pueblo mieste karo stovis. 
Dabar be leidimo niekas ne- 

JgųM paeiti yandęnlu. Turi

r

urėti tam tikrų leidiųv> 
Apskaitoma, 1 

bus nuo $5 
000,*
Pr

DIDŽIAUŠIS C
Pittsburgh, Pf 

Gaisras nežino 
name ofisų n: 
tės sekcijoje, 
naktį. Iš visi 
ti ugnegėsia? 
nų.

LENKAI 
SAVO ■» •

Varšuva, 
rininkas F 
lenkų lakūna 
mo tapo pas 
už didelę ? 
paslapčių 
tams. Va.1 
tas Varšu^' 
padaryta į 
George pas 
jas parlamc 
apkaltinę L 
tvarkų Aukšt 
Spėjama, kad 
kitais lenkeliais 
samdyti Britų age 
jo sėbrai laikomi de. ,

REIKALAUJA $2,00 
ATLYGINIMO UŽ 
■NEGYVAPELŲ. .

Lilian Rogers, Buffalo, 
N. Y., bevaigydama žemuo
gių konservus rado juose ne? 
gyvų pelę, iš ko, ’ šakos, net 
susirgus. Dabar iš parda
vėjo H. J. Vigrass reikalau
ja $2,000.00 atlyginimo. 
Krautuvninkas aiškinasi, 
kad tai jie. jc\kalte, bet kom
panijos, kur v 
į blekįnes. \j

Z.
api 
orgam

P

t 
k

TRYSKA.
SL

Birželio 3 d^ 
suleista 9 iš jų * 
kuomet susidaužė 3 >

Springfield, Maęa.

1

SimįjatižUbjant streikuo 
jautiems jūreiviams Norve
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Birž. 3,1921.

M. M. Šilkas, 
Juridinio

*

*

9 
4'

‘'"imi 
; Lr BUbatoml*. Leldila Ait.

nųy KiTiiaęt Ik# 
KoriMKą svpkgA. \
. * *• • r Z- į

DARBININKAS

. Um-DAMIĄN T*I-W»kLT PAPEU
į’ FoMm&iĮ

^nd Saturday by St. Lith-
' vjbraur. R.O. Asbociatiom Labo®.

i*.;...$4.00 
Soiftg. and įrgWbs'»t«.»<r...,r.f0.dO 
Fore'gn countrles yearly &00

“BIntered ai wjcond-cl»M jnatter Sept 
ia, 1015 ai the post bfAcė at Boston, 
Mass., under the Act of March 8^ 187S” 
yicceptauce įtyt malllhg at speclal rate 
o£p(^tagė prdvldedforriSdėiioalioe, 

; Act of OcL 8, 1917, authorlaed pn Joly 
MM8.”

Viso pasaulio darbininkai 
Kristuje, po Baz- 

. vėliava, visuomenei

'.SUNKU APGINTI ~ 

NEVYKUSI
‘ PADAR4.

“Lietuvos, Piliečių Sąjun
gos Vyriausia .Valdyba” 
duoda atsaką į tlpusį “Dar
bininke” straipsnį “Pilie
čių Sąjungos Nuopelnai’.’ ir 
mėgindama atremti L. P. 
Sąjungai daromus priekaiš- 

" tUs, pati nukrypsta į nerim
tą toną ir keliose vietose sto
rai išsikolioja, vartodama 

• tolaus žodžius, kaip “kibi
ras krikščioniškų srutų,” 

. “žiupsnis keršto, kelionių ir 
’ neteisybių,” “krikščioniškų 

neteisybių” ir tam panašių 
' '‘žiunų iš savo liberali- 

1 Giringo žodynėlio.
^tai įstaigai, 

L. P. S,
ra-

r

t
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,/Ką turėta 
vizuojant L. P. 

lės nežinome. Gal 
J gerai padaryti, bet 

xkqje taip išėjo kenks- 
ad mumyse savai*

Advokatai, organizuodami 
:Įj, P. negalėjo permaty
ti, kad davus progos nusi
pirkti piliečio teises už $3.00 
nesugrius L. Bonų- pirki
mas? Ar gi jie būtų tokie 
nayvūs ir pilnai tikėlį, kad 
Sąjunga ištiesų prigelbėję 
Lietuvos paskolai t Galuti
nai miims nesvarbu, kokį 
tikslą turėjo L. K S-gos or
ganizatoriai. Politikoje in
tencijos nesveria, tik faktai. 
Gi faktas jau neužgineyja- 
mas, kad Sąjungai susitvė
rus, Bonų pardavinėjimas 
lyg kirsto buvo- nukirstas. 
Buvo nekartą mėginamą da
ryti agitacija Bonų pirki
mui. Kalbėtojai plėšė sau 
gerkles, o Sąjungiečiai tik 
šaipėsi ir nieko nepirko^ 
“Ar mes kvaili mokėti’ $0 
dok už tą, ką už -gąlK 
me nusipirkti,^ — murmė
davo tik ką įsirašę Sąjungos 
nariai, kurių dąūgęlis iįŽ 
$3.00 nedavė: užteko 50 ceb- 
tų. Tų faktų iųesturiiiie: 
daug ir tik jais pąsįremdami 
pasmerkiame L. P. Sąjun
gos įsteigimą,‘ nežiūrint, ko
kiais principais ji buvo 
steigiama.

Tėvynes šelpimo klausy
me reikia elgtis atsargiai- 
Čia neužtenka kokio netiku
sio padaro, autokratingUi 
užmesto mūsų visuomenei; 
aut sprando. Reikia visos 
.priemonės išbandyti ir neti
kusios reikia mesti šalin, 
nors jos būtų ištrauktos iš 
pačios gelmės organizato
riaus sielos. Žmonija biu
rokratų jau nebępakenčia. 
'Tėvynė brangesnė-už sauva- 
laus valdininko ūpą.

O. K.

IR-GI IŠREIŠKĖ J A LIE
TUVIŲ OPINIJOS.

«

Titerary Digest geg, 28, 
'pino ilgą straipsnį įvai

rų spaudos nuomones 
graciją. Įžangoje 

'briežia jog Ame- 
+aučių iš įvairių 
' tų dabar ran- 

žmonių. Iki 
trylikos mili- 
eko negirdė- 
įrdintų atei- 
Nų tauta ir-
i.

Ir

(LIETUVOS 1T8TOVYW lMMOni ĄTSpMLUKIlUS)

Daug lietuvi jaunuolių 
didžioje karėje kariavo po 
Amerikos vėliava. Vieni ne
teko gyvasties, kiti sveika
tos, už. liuosybę žmonijos, 
už laisvę mūsų tėvynes Lie
tuvos. Nekurie jų neturėjo 
jokių Amerikos pilietybes 
popėrių.

§ių jaunuolių vardai turė- 
tųtiūti minėtini ir todėl pra
šoma visų*tų, kurie tarnavo 
po Dėdės Šamo vėliava (ar
ba apie juos žino) pranešti 
Lietuvos Atstovybei Ameri
koje: vardą, pavardę ,adre
są, kokWj daly kąriuome- 
nėį te kaip ilgai tar-
pąyp-te■€ PL- -kad. jų vardus 
teilįųkųs j sąrašus Amerikos 
Oitavių, fettrįe yra prisidė
ję prie pasaulinio karo.

įe tp būtų naudinga žino- 
tb kie Bnūsų jaunuolių žu
vo mūšių jaukuose, kiek li- 
ą be SihAktes ir apskritai, 
kiek yl*a nukentėjusių delez 
iio karo, idant jie arba jų 
giminės gautų ir tinkamą at- 
‘ygįnimą; "Taigi prašome 
pranešti ąpie tuos, kurie 

■ patįs jau negali pranešti, t. 
f,, kurie žuvo karo laukuo
se. ’ ■

Didžiojo pasaulio karo 
’aiku daug lietuvi kareivių, 
,aip lygiai Suv. Valst. Ame
rikos pūiečių kaip ir tokių, 
vurie nebuvo tada Suv. 
Valst. Amerikos piliečiais, 
)uvo apsįdraudę savo gyvas

tį Karo Riziko Ąpdraudos 
Skyriuje (Bureau of War 
Tisk Insurance), Washing- 
•on, D. C., nuo $1,000 iki 
)10,000. Ištikus mirčiai, ap- 
iraudą galėjo gauti jų gimi- 
įės- ar pažįstami, kuriem 
patįs kareiviai yra paskirę.

Sulig įstatymų, sekamos 
zpatos galėjo būti paskirtos 
>auti apdraudos pinigus: 
ėvąi, tėvų tėvai, patėviai, 

tėvai po teismu, pati ar vy
ras, vaikai, vaikų vaikai, 

v ’

io autorius 
kreipėsi į į-

• ūdas — pra- 
. savo opini-

i yra nuomo- 
• Tų, finų, da- 

nikų, hun- 
ij, lenki}, 

< a vokų, is-
* ukrainų,
'T 7

y. ir kitų. 
. |kų opinijas 

pelnai- dąu- 
a jog nors 

.vairių tautų 
. ūke pasaulinio 

me savo dvasią 
karo lauką ir de

rvas už demokratiz- 
i?lie Tesąs Jewish 

4).
.fooklyno “Vienybe” iš

tikšdama lietuvių opiniją
9 i
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Javyz- 

- : libera-
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pataria visiems mokintis is
torijos. Esą tik tada imi
gracijos klausimas paaiškės 
ir pamatys jog tautų asimi- 
iaeija nėr atsiekiama gvoltų, 
bet natūraliubūdu Rašo:

“Ateivių zmoliiA milijonai 
jau esą tapo pemalnyta į tei
siamus ir iStikiinus šios dideles 
Šalies piliečius, hs jokią gvoL 
tas, prievarta Aivo vartota, 
tame ’ ktoriiika<e nuotakyje/

nepagarba šiai dejnokratiškai. 
pasaulio tautai griebiantis nie
kiausių Rusijos carizmo ir Ger- 
manijos? kaizerizmo metodų?

“Tūkstančiai ant tūkstančių, 
teisingų, sveikų, ir darbščių’ 
lietuvių, latvių, estų, ukrai
nų ir kitų tik laukia progos at
vykti j šių šalį ir prisidėti savo 
fizikinėmis spėkomis padidinti 
Suvienytų Valstijų matętialį 
turtų, kaip ir pirma kad buvo 
daroma. Randasi tūkstančių 
tūkstančiai mūsų ūkininkų pra
šančių darbo. Kodėl mūs teds- 
dariai Washingtone-nepasi

 

švenčia prakilniam darbuijtad 
surasti kokią naują si ą, 
kuria būt darbininkai sulyg 
reikalo išskirstomi tai į ūkės, 
tai į maiųas, tai auginti miškus, 
tai budavotį naujus gyveni
mus? Lietuva viena suteiktų 
keletą tūkstančių naujų gyven
tojų šiai, žemei ir savo papras
tu darbštumu lietuviai vyrai į; 
trumpą laiką naujus šviesius 
agrikultūros istorijoje taškus 
suteiktų.” 
Seniaus lietuviai bėgo' iš 

Lietuvos, bet dabar šimtais
grįžta. Tat šioji pranašys
tė,, kad tūkstančiai lietuvių 
įityykti! h* už žemdirbystės 
Čion stvertus, tai vargu, bo 
Išsipildys. Kurie nori dirb
ti, ant ūkės-ir Lietuvoje turi 

‘daug darbo. Kad tik sykį 
Lietuva nusistovės, . tai ne 
tik lietuviai iš- Lietuvos ke
liaus bet te Amerikos lietu*-

1
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- vaikai po teismu, broliai, se
serys, neyieno tėvo vaikai,: 
broliai po teismų, seserys po 
teismu, dėdė, .teta, brolė
nai, broliaduktes, švogeris, 
švagerką ir tokia ypata ku
rios santūriai prie apdraus
to kareivio buvo kaipo tėvo 
kaipo tėvo santūriai per me
tus ar daugiau laiko prieš 
kareivio verbavimą, ir to
kios ypatos vaikai apdraus
tos ypatos pačios af vyro tė
vai, tėvų tėvai, tėvai po 
teismu. z

Yra daug tokių apsidrau-, 
dusių, lietuvių-kareivių, ku
rie tapo karo lauke nukauti 
ir kurie paliko ar vieną ar 
kitą aukščiau pažymėtų ypa
tų’kuriems priklauso gauti 
apdraUdą Už jų-gyvastį.z’

Kai-kūrioms ypatoms jau 
išmokama už tokių kareivių 
gyvastį kiekvieną mėnesį po 
$57.50 už $10,000 apdraudos.. 
Šita suma yra mokama per 
20 metų.

Yra ir toių ypatų kurioms 
priklauso gauti jų giminės 
paskirtą apdraudą, betgi 
kurie ar nežino kur kreiptis 
ar kokiu būdu tokią apdrau
dą pareikalauti a rjiems yra 
paskirta gauti. Lietuvos At
stovybės Amerikoje Juridi
niais Skyrius galį tokiems 
žmonėms, tarpininkauti rei
kale išgavimo jiems pri
klausančių apdraudos pini
gų-

Kreipiantiems yra patar
tiną visados, kur galima, su
teikti nuo Buteąu of War 
Risk Insuraųce gautus laiš
kus ir raštus. Tiems, kurie 
tikrai mano kad jiems savo 
giminės žuvusios kare buvo 
aprašyta apdrauda, betgi 
kuris neturi tam tikr priro
dymo, raštų; yra patartina 
pavidale prašymo kreiptis 
prie Lietuvos Atstovybės A- 
merikoje; Juridinio ' Sky
riaus, reikale ištinimo. To
kiame prašyme yra patarti
na paduoti kuo pilniausiai 
informacijas'apie žuvusį ka
rėje, kaip tai: jo vardą, pa
vardę, adresą, kokioj daly 
kariuomenės buvo, kada įsi
rašė, ar buvo paimtas ka
riuomenėn, kada tapė už
muštas ir tt.

i

Apart apdraudos yra Suv. 
Valst. Valdžios Amerikoje 
mokama taip vadinamas 
“Oompensation” arba atly- 
ginimas tokioms ypatoms, 
kurios prieš ir karės laike 
buvo žuvusio arba sužeisto 
kareivio užlaikomos. To
kios užlaikomos ypatos turi 
įteikti pilnus ir aiškius pri-‘ 
rodymus, jog jos buvo ištie
sų, ir ant kiek užlaikomos, 
gauti atiyginimą : našle, vaL 
rai ir užlaikomi tėvai, jei 
kareivis’yra žuvęs ar nuo su
žeidimo-ar nuo ligos karės 
tarnystėje.

Taip vadinamas ‘ ‘ Com-, 
pensation,” atlyginimas, y-, 
ra Suv/Valst. Amerikos mo
kamas apart Karęs Rizika 
Apdraudos. Atlyginimas y-: 
ra mokamą^ ąteitikus mir
čiai prieš * a paliuosa- 
vimo iš kdriuomenes, bęt- 
įi priežąs|š mirtįes turi būt 
nuosužei gauto aįba-K- 

iįręsr

f

r

Atsitikus mirčiai, karei
viui, arba prieš arba yo pa- 

; lįuosayimtf ar mignaeijos,: 
į jęį mirties jmėfostiB y&į 
Š nuo sužeidimo .gauto arba Ii- 
gųs pagautos tarnystėje, pa- 

į skirta mokestis yrą mokama 
mėnesiniai |o našlei per jos; 

; visą gyvasty arba iki ji apr 
sives, ir tokiems jos vai
kams, kuriėnetur i 18 metų, 
te yra neapsivedę? nepaisant 
ar jie buvo jo užlaikomi Ar 
ne. Mėnesines mokeštys ka- 

i reįvlo tėvui ar 'mptinaį yra 
mokami tiktai jei jie ištiesų 
buvo jo užlaikomi ir tiktai 
per kiek laiko reikalas užlai
kymo f ęsiaši.

Visų tų, kuriems t pri
klauso arba Karės Riziko 
Apdrauda, arba atlygini
mas, yra prašomi kreiptis 
šiuo antrašu: Representati- a

ve of Lithuania, Juridinis 
Skyrius, 1925 Street/ 
N. WaBhington, B. C 

tiri šiol daug kas iš lietu
vi nereikaaluja priderančio, 
jiems yįehoj ar kitoj formoj; 
atlyginimo už kareivių mir
tį arba sužeidimą, nes nežino 
nė kur ne p„ar ką kreiptis 
Kiti pavedę yra savo reika
lų vedimą šiaip advokatams 
ar kitiems asmenims. Lie
tuvos Atstovybe yra pasi
rengusi visiems padėti, ypač 
kareivių - giminėms, gyve
nantiems Lietuvoje. s

J. Vild&s, \
Lietuvos Atstovas j

Amerikoje.

LSkyriaus 
Vedėjas.

&

Grįžusieji Lietuvon Ame
rikos lietuviai su laivu New 
Amsterdam Rotterdame pa
sidalino į dvi dalis. Viena 
toiįmesnėn kelionėn leidosi 
jure į Karaliaučių, o kita 
dalis užsimokėjo iki Eitkū
nų vykti traukiniais specia
liuose vagonuose.. Laivu grį
žusieji išplaukė seredoj ge
gužio 11 d., o traukiniais 
grįžusięji apleido Rotterda- 
rną ketvergo rytą gegužio 12 
d.

Šimtai, o gal tūkstančiai 
lietuvių mano grįžti Lietu
von ir tokie norėtų be abejo
nės infoymaeijų ir patarimų, 
kaip išvengti kelionės klapa- 
tų ir bėdų. Dabar'pačiam 
teko pamatyti tuos vargus* 
ir matau, kad nors kelionės 
visų vargų negalima išveng
ti, bet juos galima žymiai 
ir labai sumažinti. Kelionė
je lietuviai daug kenčia be 
reikalo dėl nežinystės. Kaip 
tą padaryti parašysiu už ke- 
Ietos dienų iš Kauno. . -

Šiuo-gi tarpu nors trum
pai pažiūrėkime, kaip dabar 
išrodo Vokietija. Tas daly
kas ne be indomumo. Juk 
Vokietija yra Lietuvos kul
tūringiausioj! kaimynė, tu
rinti daug ryšių su mūsų 
kraštu. Be to Amerikos lie
tuviai per pustuzinį metų 
skaitė ir girdėjo apie vokie
čių tariamus žiaurumus ir 
žvėriškumus. Todėl gal tū
li mano, kad vokiečiai buvo 
ir dabar tebėra kokiais tai 
nepaprastais raguotais ar su 
didelėmis -iltimis žvėrimis, 
kurie pagatavi ant kiekvie- ‘ 
uo žingsnio sudraskyti žmo
gų. Tūli gaT įsivaizdinti Vo
kietiją, kaipo pasmaugtą 
merdėjantį kraštą. Kaip iš
tikiu jų čia atrodo?

Truputį . pradžios. Pa
ėmęs New Yorke savo paš- 
portūi vokišką vizą nuo 
.Šveicarijos konsiilo,. ma- 
jiiau,. kad to ir užteks. Ant 
laivo nežinojau, kad to ne* 
gana, kad visvien Rotterda- 
me^reikės vokiškos vizos ir 
jie to dar reikėsią paveikslo, 
kurip neturėjau. 'Tai buvo; 
•nemaloni naujiena. Rotter- 
danie yis-gi pirmk ėjau pas 
konsulą,.o ne, pas fotografą,; 
įžiūriu/ Kad Amerikos' vokie
čiai, Vykstantieji ^iešeti 
Vokiętiioų visi pas konsulą

les, tikėdamasis nusiderėti 
fotografiją. Pakišus man 
pasportą konsului, reikalau
ja fotografijos.' Sakau ne
turįs ir aiškinu, kad aš vyks
tu Lietuvon ir tik trumpai 
tebusiu Vokietijoj. Žiūri 
konsulas, kad neturiu lietu
viškos vizos. Aiškinu, kad 
ją gausiu Berline Lietuvos 
pasiuntinybėje. Ir ką-gi? 
Paveikslo nereikėjo. Nors 
tai mažmožis, bet kelionėje 
nemažai reiškiąs. Pervažia
vęs per Holandiją į Vokieti
jos muitinės miestą, go
džiai žvalgaus kaip čia vis
kas; išrodo. - Puiku, švaru. 
Valdininkai ir bagažo nešio
tojai vikriai sukinėjasi, 
tvarko mandagiai publiką, 
kur .kas geriau, negu Holari- 
dijoj. Holandijos muitinės 
mieste, peržiūrėjus bagažą 
-iripasportus laikė iki trauki
nis ateis ankštoje troškioje 
saliukėje, langai buvo užda
ryti, nors diena buvo pui
kiausia. Šaliukė buvo kim
šte prikimšta. Vokietijos 
muitinėje pasažieriai buvo 
laikomi lauke. Senesnėms 
moterims valdininkai išnešė 
kėdės, o moteris su vaike
liais suvedė vidun. Visi val
dininkai mandagūs, dailiai 
pasirėdę. Pasportų .ir ba
gažo peržiūrėjimas buvo vi
duje, Visur langai atviri, o- 
ras‘ tyras. Nors kaip ir Ho- 
landijoje žmonės nestatomi į 
eiles kaip Amerikoje, bet 
Holandijoj nei kiek nežiūri
ma buvo, kad nesikimštų 
žmonės, bet Vokietijos mui
tinėje valdininkai žiūrėjo, 
kad nebūtų kamšos. Pasie
kęs pasportų ^peržiūrėtojo 
stalo ir padavęs pasportą, 
negaunu jo atgal. Valdinin
kas ^tik .pažiūrėjo,/ išdavė 
muitinės“ ženklelį. Tai sa
kau ar nepasirodžiau intar- 
tinu. Bet žvalgaus te ma
riau, kad nuo visų pasportai 
paimti. Be jokių ceremoni
jų pasportai buvo sugrąžin
ti. . • .

Rotterdame tikietą buvau 
‘išįipirkęs iki Berlino trecio
sios klesos. Tuo tarpti mui
tinėje buvo laukiamas Am- 
stėrdam-Berlin ekspresinis 
traukinis, turįs tik pirmos 
ir antros klesos vagonus. Ki
to( traukinio būt reikėję ilgai 
laukti.' Pašteodė, k^ęąlį- 
ma damokėti ir vyF
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presiniu traukiniu dar tei- 
kės pyškėti &£ie 8-9 valan- .. 
dae ir žinodamas,, kad Ame- 
rike doleri Užmokėjęs trau
kiniu važiuoji daug hfąž va- 
landą, ^riė'kasos Kšū tris 
Šimtines turėdamas daugiau 
gaterio kištetetL Kasier§> 
vikrį moteraitė, tikauktelė- 
jb.' lietę atgal dvi šimtines, 
te paėmus tieną dari tokį di* 
delį pluoštą dįdeli^ te mažų 
popierinių išmetė/ kad. nei • 
nesuspėjau surokuoti kiek 
tereikėję damokėti.

Kadang Amerikos vokie
čių buvo gerokas būrys, tai 
vagonai pusėtinai prisipilM 
|š Amsterdamo pasažieriai * 
jau žymią vietij dalį buvo 
užėmę ir Amerikos vokie
čiams prisėjo stovėti,. Bet, 
jie juokauja ir sako, kad A- 
merike esą papratę straph- 
angeriauti, ’ ’ tik bėdavojo, 
kad čia “strapų” nėra. Bet 
“straphangeriavimas” greit 
pasibaigę, nes jau Osna- 
bruecke veik visi Amerikos 
yokieeiai išlipo <

Visu keliu iki Berlino re- . 
giniai kuogražiausi. Ūkiai 
kuodaįliausi. Matyt čia pa
vasaris žymiai ankstybesnis, 
negu Amerike. Aledžiai be
są pilnai išlapoję. Vasaro
jus jau gerokai paūgėjęs. 
Metai išrodo bus derlingi. 
Laukai jau buvo užsėti ir už
sodinti ir nedaug darbiniu- . 
kų teteko laukuose matyti. 
Bet+kur tik teko pamatyti, 
tai vis buvo batuoti. Basų 
nesimatė. Užtad teko maty
ti jau nuogų. Už Hanovero 
šiapus nuo Berlino didelis 
būrys vokietukų beturį 
“good tįme” upėje Adomo 
rūbuose. ----- ..

Esant jau arti Berlino 
klausiu valdininko, kokioj 
man stotyje būt geriausia 
išlipti; pasakydamas kur 
man reikia užeiti. -Tai val
dininkas mįelai su džentel- 
monišku mandagumu smul
kiai paaiškina. Išlipęs 300 
stotyje einu telegrafo biū- 
ran. Klausiu ar galiu mušti 
telegramą lietuviškoje kal
boje. Telegrafistas labai 
mandagiai pasako, kad taip 
tik girdi aiškiai reikią para
šyti. Kai parašiau, tai tele
grafistas pažvelgęs sako, 
kad tai daug atseįsią. Gir
di nuo žodžio po 5 marfies. 
Nusistebiu. Tai jis ima kny
gą ir rodo, . kąd ištikro į 
Litauen tiek nustatyta. Te
legramoj buvo 22 žodžiai ir 
kas nori gali išrokuoti kiek 
atsėjo ir ar tai brangu,

Jau traukiniu vykdamas 
galvojau, kur čia apsistojus 
ir kaip čia suradus pigų ko
telį. Kelionėje pinigaile- 
kia,' kaip pašėlę te ne be juo
ko reikėjo rūpintis neišlai- 
džiauti. Holandijoj, Rotter
dame, buvau apsistoję^ to
kiam kotelyje, kur savinife- 
kas “veiteriauja,” jo mote
ris kukoriau ja, o duktė tar
naitės rolę lošia. Tai už vie
ną nakvynę te trijų kartų 
ųekokį pavalgynią • užmokė
jau vokuojant amerikoniš
kais pinigais apie keturis ° 
dolerius, Tai Berline, sa
kau, bus dar baisiau. Bė
gs iš stoties Žiūriu įiplįciš- 
as. Klausiu kur kotelį ta- 

dūs, /aubųvo arti 9 :3O vąk 
vak, p Polieistas kuomanda* 
ijiąiįsią sakd, kad girdi yk 
; iotelį? te va te ve. Dadė- 
kuojęs jam einu. Jis dari 
^tęlėjęa aiškina, kad jei į

x nuoaę nebūs vtetee, '
V. M. j m.
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sos, ele^ajTbį^ Mat aris-^ 
toktatišfeji n^sįoiali^

Manimi sau gUBtatį fekį 
kotelį, ta? ■gul^Č Uotu iii itOO* 
ftaigfių Žiūre-!

niau, tat reikės užmokėti 
nemažiau, įaip ^DO markių^ 
Ineinuį pirmą, visos yiętos 
Užimtos. Antram beturį 
tuščių kambariu, Neklausiu 
kiek, kad nepasidaryti ne
ramaus miego. Išpildau ap
likaciją. Nusistebi,, kad lie
tuvis, o dar labiau, kad iš 
Amerikos. Įžengiu į’ savo 
kambarį. Žvalgaus. Žiū
riu ant sienos rėmuose, koks 

/tai paaiškinimas. Skaitau 
Zimmer Nr. 62. Preis Mk.. 
40—-. Nusistebėjimui ■ mano 
nebuvo galo. Dar kartą žiū
riu, gal sakau stovi ne Mk. 
40 — o 400— Bet ne tik Mk. 
40—

Tai matote visur Vokieti
joj sutikau malonius siur
prizus. Dar • vienas siurpri
zas. Tai visai mažmožis ir 
jei kam atsibodo šį laišką 
skaityti, gali nei nebaigti. 
Tą pat vakarą panorėjau 
nusimaudyti. 'Pašaukiu, gu- 
ziką paspaudęs “Maedche- 
ną,” tarnaitę ir paprašau 
maudinę užtaisyti. Už va
landžiukės sugrįžta ir sako, 
kad jau “ferting.” Nueinu.
•- ■ -----------

=’^=?ž . mirF *!■ BJM J
Žiūriu ingu^takuopiiikiau- 

milžmiškaš'gąjčtįfnt^iftihii- 
dytii -KoHautimvatt Adomo 
rūbuose* ta? mui
las? mel^^mata.
Kas atryti, 
ia paskajnbyti.
Imtu guži-
jkelį. i*

nei tas." Bet niųstau, kad 
tobut - jpiįuat^ daryti, 
jJukarbiesainsjos guzikelis; 
būt įtaisytas.. Tad užsivel
ku ištiestų atit kėdės nusi- 
šluostymui paklbdę ir spau
džiu “Maedchenos” guzikų. 
Kų jūs manote, kas atsiti
ko? U-gi kad trenks mane 
perkūnėlis. Guzikas yra e- 
Lektrizuotas ir įtaisytas “pa

dalinti” nežinėlius svečius. 
Tai-gi aš buvau vienas “su- 
fulintu.”

Atsipeikėjęs po “skoeko” 
atsiminiau kad kada tai ir 
kur tai buvau apie tai skai
tęs. Bet jau buvo pervėlus 
atsiminimas — jau buvau 
“sufulintas.” <

Tokie tai įspūdžiai Vokie
tijoj, įspūdžiai malonūs, ne
beik tūf ėč pykti ant manda
gaus policisto, kurs nurody
damas Kotelius nepersergė
jo, kad maudįnėj nespausti 
‘ ‘ Maedchenos ’ ’ guzikėlio.

P. Gudas. 
--------- :----------------- . ’L- —J.■r--

. d. buvn pirmąs Lbį?
Apskričio, suvažiavimą*, 

Sįį\ŠbfdįM Jg&uįz »yet‘ jį

(Tąsa) 
22LIEPOS. Koks triukš- 

' įrangas ir nepastovus kareivio 
gyvenimas! Dar keletą dienų 

| tepraslinko, o kiek jau įspūdžių
? perjausta!.. Dabar atsikėlėme

Antoprūcės dvaran. Jo savinin
kas išbegio nuo bolševikų kar- 

. tu su besitraukiančia lenkų ar
mija. Kažkaip nejauku, nejau
ku vaikščiojant po tą dvara, 
kur žinai kad kątik gyveno 
darbo žmonių engėjas.

Dabar dvaras labai nukentė
jęs nuo bolševikų kurie trum
pam laikui dabar buvo čia už- 
.slfnkę.

27 LIEPOS. Teko pavaikščio
ti po visus dvaro užkampius 
ir sieloj tik skaudus įspūdis. 
Kiek tai čia bereikalingų da- 

’ lykų vu!sur — vis pertekusių 
turtais ponų geiduliai.

k O kad taip visus tuos berei
kalingus dalykus, kurie dau
giausia, tik ponų akims links
minti skirti, sunaudojus vargo 
žmonių sušelpimui — kiek tai 

:gero prisidėtų žmonių gyveni
me.

Bet ne, taip jau alio seno' už
silikę, kad varguolis turi skur
sti, šviesios valandėlės savo, 
amžely* nematyti, o kiti sau* 
smagurių įieško ir savaip nau
doja perdidelius turtus.

Buvau ir viduj dvaro rūmų. 
Badau daug išauksotais rūme
liais paveikslų, vis kokių tai 
priešingų mano sįelai veidų. Or 
kokie jie baisūs!.. Tarpe dau- 

\ gybės laiškų ir kitokių popierų 
radau paveikslą jaunutės dva- 
rininkiutės ir jos meilės laiškų, 
kurktos nebeteko pasiimti su 
savim bolševikų pavojuj besiar
tinant a - -

> Skaitau. Gi kiek tuštumo tuo
se žodžiuose, kurie sakomi yra 
laiškuse tai dvarininkiutei — 
kiek veidmainingumo’. Kad tai 
gryniausias veidmainingumas 
aš nujaučiu savo siela, Nemo
ka ponai tikrai mylėti — jog 
ir daugiausia avantiūrų meilės 
dalykuose padaro augštieji po- 
nai, kurių širdys neąori‘piųki 1-

.J nybes tyroj meiloj jieškoti, bet1; 
; žaidžia merlc žinoęįami kad to- 
į: kia dalykas yems kaip* rūbai 

* sumanei ir kitus jau velkies.
■» O ir tas dvarininkiutės pa^ 
teiksiąs ji$ toks nemalonus

«

t ,1 v
i..
• J

, žaidžia meile žinodami kad to-;

pamaldų, Metini kuopa ’ parengs 
pokylį pffgerbįriui/d^egktų, L, 
Vyčių nanm jku^buvo hipuęžtas 

& & toi- 
- Kttoinit pfr 

maUm. įpuikų Lietuvos- Vytį tai 
$ jįlutž&nfe esą' 

kaį£ GidMęn kata; 
: Voraesterio - Meiniiniiikėau atne- 
$tig ąkąųių valgių^ ap^rW pfc 
į.bele* 

■' 4ąJąOM i vad.
t* gark kum J. Jakaitis, pastkė 

gražią prakalbą. Nepribuvuz rie- 
timam pirmininkui B. Landžiai, 
pręgraųią ygdt &
:Šv|įakąs. Visi delegatai ir svečiai 
$reiSk$ ^vęjmjntiė pfiĮBįjadėdaini 
skleisti bMvyW idėją ko- 
liohijose, Išreiškė širdingą padė
ką ir linkėjįiinis gasiadingnis: M. 
;ęievičjęneį# LandtadeneL A, 
Naulienei ir O.. Širvinskaitei, už 
tokią skanią vakarienę ir malonų 
patarnavimą. Ant galo vedėjas J. 
Svirskas prašė gerb. klębono, 

“kun. J. J, Jakaičio paąi$rintį, ko
dėl taip sunkayra skleisti blaivy
bę? Tuomet gerb. tėvynainis nu
pasakojo, kaip blaivybė buvo is- 
kilus ątikštai ir kaip dabar vėl 
nupuolė. Jo prakalba stebino vi
sus. Sakė, kad, blaivybė susilp
nėjo todėl, kad neteko savo stip
riausių vadų-veikėjų, nes juos ap
krovė politikos ir tautos darbais 
ir neliko kam ją auklėti. • Išgir
dę tai, delegatai prašė gerb. kun. 
Jakaičio kad pagelbėtų stiprinti 
blaivybę. Jis pasižadėjo darbuo
tis kiek galėdamas.

Padavę viens kitam rankas ir 
pasižadėję uoliai darbuotis dėl 
blaivybės išsiskirstėm.

Srirskų Svirskas.

IMIMAS.
Ii iii ' i J 'I t

. New YęrkoVąįstijog Ap- 

•giį

KeW Yorko mieste, spalio- 
m&ėiSįyię, iSŽį? -Tojo j^o* 
dojė a manoma atvaizdinti 
kaip išaugo dabartinė $rn^ 
riko^ irįun tau
ta kuomi prie to ūgio prisi
dėjo. Pftvyzdžipi, italai ma
no pastatyti stovylg,/kuri 
atvaįzdlns stipriu Mįo 
kfy nes įtalai .daugiausia 
dirbo ant gelžkelių, prie že
mių, ant gatvių, tai yra prie 
sunkių fiziškų darbų. Jis 
tuomi prisidėjo prie Ameri
kos pastatymo,

Brie tos^parodos, - kuri y* 
ra svaiiri, nes jų aplankys 
tūkstančiai Kew Yorko mo
kinių ir šiaip žmonių, yra 
kviesti ir lietuviai, tai yra jų 
organizacijos New Yorke. 
Tos organizacijos išrin
ko komitetų, kurio pirmi
ninkas yra j. Tumasonis o 
susinėsimų raštininkas V, 
Sirvydas, ir kuris vhro dar
bų, kad lietuviai būtų įžy
miai pertsafytijninėtoje pa

 

rodoje. Bet čfa maždaug y- 

 

ra visų Amerikos lietuvių 
darbas ir reikali 
sa Amerikos visuomenė lia- 
me dalyvautų ir apie jį žintr 
tų. f .

Buvo apsvarstyta kad lie
tuviai galėtų parodyti kaip 
jie prisidėjo prie iškasimo 
anglių, audimo audeklų 
(staklės), darbų stokjar- 
duose ir ant ūldų. .Kuri iš 
tų pramonės 
giausia lietuvi 
ir kuri geriausia atvaizduo
tų lietuvių kontribucijų A- 
merikos gyvenimui? Dėl 
šito klausimo mes it kreipia
mės į visuomenę, kad jinai 
prisiųstų savo sugestijas ir 
nuomones, kų'geriausia bū
tų perstatyti ir kokiu būdu.

Atsakymus •. gali siųsti 
kiekvienas lietuvis. Tik mel
džiame juos siųsi! kogrei- 
čįausia, kad jie suplauktų 
nevėliau 20 birželio. Jei kas 
turi kokių daiktų, kurie tik
tų parodai, tai irgi meldžia
me pranešti ant kokių sąly
gų sutiktumėte mums juos 
pavelyti išstatyti. Visus at
sakymus ir sugestijas siųs
ite sekretoriui:: V. Sirvy
das, 193 Grand St, Brook- 
lyn, N, Y. - . ‘

TJJdflĮfy.. tai viauu 
nepasiliks kurčia Šato: 
lui. r'*** 4***-*'*: - -**

,(Pa^&>) '•.. ..
:Ptan. J.ZMi&ttnu,

Mm, pamatai ’gražį- regi»į. Mit- 
^Čiukąs nedidelis, -Nuo Spring- 
foeldo, Masą. aW $ MylW. a i
ves aWw pasiSn dabina dideli 
graillą. Jdevai. Eidamas gatve, S „„
pianai sau, kad vaikščioji alejpm 
kokio dkįeRo pąrko. Nors 
^icMas ifr nedideliu mięsčįąk^: 
yieųok, kaip ir kiti .Aineilkh: 
miestai, yra apgyyentak visokią, 
tautų žmonėmis, Įš ateivių lietu?, 
viai užima jei ne pirmutinę, tai 
jr ne paskutinę vietą. Lietuviai 
/čia turi savo gražią mūrinę bažr 
nyčią, kleboniją ir salę; turi su
sitvėrę keletą dr-jų, skaito gerus, 
laikraščius, k. t “Darbuųųką” ir 
“Garsą,” rengia vakarus su loši
mais ir prakalbomis, žodžiu sa
kant veikia ir žengia pirmyn. Vei
kėju ir lietuvių budintoja per še
šis metus buvo kun. Vasyš. šį
met jam išvažiavus į Lietuvą ne
kuriam laikui, toliau, pradėtą 
darbą, varo kun. J. Čaplikas. Lie
tuvių čia nėra perdaugiaūsia, o 
neturėdami vado ir tie patys ne
galėjo nieko ypatingo nuveikti.: 
Atvažiavus kun. K .Vasiui viskas 
kitaip virto. Surinko jis išsi
skirsčiusius mūsų tautiečius į vie
ną būrelį, sutvėrė tuojaus para
piją ir pradėjo rūpinties apie sta
tymą bažnyčios, o tuo tarpu nu
samdė salę nuo šv. Kazimiero dr- 
jos ir atlikinėjo pamaldas. Sun
kus tai buvo darbas nesant pinigų 
nei daug parapijonų, o • čia dar 
prisidėjo Pasaulinis karas. Vie
nok per uolų darbavimąsi tos vi
sos kliūtys tžpo* pergalėtos ir 
šiandien Westfieldiečiai džiaugia
si turėdami gražią bažnytėlę, sa
lę ir klebonįją, Reikia pridurti; 
kad prie pastatymo bažnyčios ne-, 
mažai prisidėjo lietuviai ir-kitų 
kolonijų, k. t. Springfieldo, Pitts- 
fieldo ir Northamtono, Mass. ku
rie būdami mažame skaitliuje ne
įstengia užlaikyti lietuvių parapi
jos. Po du kart ant metų West- 
fieldo lietuvis kunigas aplanko 
viršminėtug 'miestelius ir aprūpi
na dvasiškuose reikaluose. West- 
fieldiečiai neužsiganėdino tuomi, 
ką nuveikė savo dvasios aprūpini
mo srity. . Jie dirbo daug ir tau
tos reikalams, k. t. L. L, P. Bonusi Taip-gi liepė P. Dulkei pasišku- 
Ptirko, T. Fondui ir L, R. K. au
kas dėjo. Proporcionališkai. i- 
mant, Westfieldo lietuviai per
viršijo visa galva didesnių kolio- 
nijų lietuvius, už tad garbė jiems. 
Darbai iki šiam laikui nekaip ė- 
jo. Pradėjus tabaką sodinti tai 
perėjus miestelį dienos laike nesu
rastum nei vienos moters namie- 
je, — vien tik vyrus. Mat jų so
dinti tabokos nepriima. Kaip gir
dėti, pradės už savaitės eiti dirb
tuvės, tuomet ne tik moters, bet 
ir vyrai dirbs pilną laiką; o ta
da? AVestfielde bus rojiškas gyve
nimas.

r Sųsii|nkimą ąt$ąr« su 3mįjda 
yM pirm. < TU$niM Išrink
ta laikinė v/ddybii pta..M-..'Su* 
feįdeĮį^ pągel># A. MMriUrita; 
paši. & Abromaitis, ižd. T. Pet- 
rukevįčius, organizatoriais, M 
Pųpinįkąą fr Oną Bjlijit^ tvars
toma apie Spaudos Savaitę. Pa
tarta paklausti “Da*b.” adminįs* 
tracpjos. ar negalėtų sub. “Darb? 
Uum. prisiųsti ankščiau, kad bu
tų galima pardavinėti nedėlioj 
-prie bažnyčios. Visi suvažiavu
sieji bariai pasižadėjo darbuotis 
pagal išgalių mūsų brangios orga
nizacijos ir Tėvynės labui.

Kitas suvažiavimas bus Miners- 
ville, Pa. liepos mėnesy. Diena 
ir valanda bus paskelbta vėliau.

Raštininkas.

? . n. r
i
: '§iWą; '■ ...
Bėįdcotęs Įgali 
ikMdiatišta“’ g ...
nuo Dr. J. Šįiuno įŠ Kaune 
kuriajne -pąrėistata r4i- 
d&atteiA Dadėka "Amerikos 
lietuviams .už prisidėjimą 
prie lietuves Garlaivį 
Bėtauvės, ir kad &mi 
tiėfuvos žmones labai

kuš Rugpj. mėn. atyąžį|ioją ’ 
Amerikon. ‘ ’ - -l

LietsGarl.B-ve.
\ k

»• ■'■■"■ij1 ■■

KARININKO BALSAI 
Aš esti karininkas Lietuvos ka

riuomenes. 1919 metais, kuonpat 
mes vijom & savų Tėvynės įęIfe* 
vikus, aš du syk buvau sųnkiai su- 
žeisias ir papuoliau bolševikų ne
laisvėn. Šį’pavasarį iš nelaisvės 
grįžau iraabar vėl tarnauju savo ■ 
kariuomenėje. Viekas būtų getai, - ■ 
bet nelaimė; laikę mano buvimo 
nelaisvėje leijkaį okupantai u^ėmS 
tą vietą kur gyvena mano tėvai; i 
u[ dabar nuo savųjų esu visai at- 

irtas.
Amerikoje gi yra daug mario 

giminių ir pažįstamų, todėl it 
prašau juos labai, nors susirašinė
ti su manimi*

Jei gi jie apie manejau užmir
šo, tai atsiliepkite nors Jūs, sesu
tės lietuvaitės, už ką būsiu jums 
labai.dėkingas. ‘ . '>4^..

Laiškuose galėsiu atsiųsti - 
fotografijų iš gyvenimo Lietuvos 
kariuomenės ; taip-gi galėsiu siun- ’* 
tinėti žinutes iš žygio ir inorito gy
venimo Lietuvos gynėjų.

Tai-gi rašykite, sesutės, lauk’' 
siu!

Su pagarba, .. . " •
Leitenantas Stasys Ba&ikįĮs; .

Mano antrašas: Veikiančioji ar- 
mija, 5-sis D. L. K. Keistučio pul
kas, Leitenantui Stasiui Raštikiui, 
LITHUANIA.

i1 i r . iny ■ 1 11 y, »■!
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MAIZEVILLE, PA.
Geg. 29 d. čia buvo parengtas 

įvairus vakaras. Susidėjo iš dai
nų, deklemaeijų, monologų, dia
logų ir žaislų. Viską išpildė Gi- 
rardvillės bažnytinis choras, po 
vadovyste P: Dulkės.

Kaip choras, taip ir lošėjai vis
ką gana puikiai atliko, kas paro
do,. P. Dulkes darbštumą ir gerą 
supratimą- choro vedime.’ Solo 
“Birutė” ir “Kur bakūžė sama
nota” padainavo A, S’antariutė. 
Publika plojimu privertė atkar
toti. Duetą “Geismai ir svajo
nės” dainavo O. Bolinskiutė ir P. 
Slavėnas. Solo padainavo S. Ši- 
javičius “Viena diena,” su kurią 
labai prijuokino žmones. Trialo- 
gą “Keleivis” -lošė, T; Tamošiū
nas, J. Kančys ir S.. Sijąvičius. 
Tas taip-gi žmones skaniai pri
juokino. Buvo ir daugiaus dai
nų ir dialogų, bet visų nepamenu. 
Galima sakyti, viskas išėjo pui
kiausiai. Nors iš priežasties lie
taus žmonių buvo neperdaug, bet 
kurie buvo, tie nesigailėjo.* Ant 
galo programo ‘ choras uždainavo, 
“Saulutė leidžias” ir ėjo namon, 
visi pilnai užganėdinti su vakaru.

NEW HAVEN, CONN.
29 d. geg. š. m.j A. L. B. K. Mo

terių Sąj. 33 kp. užpirko šv Mišias 
ir visos nares pasipuošusios bal
tais gvazdikėliais, ėjo prie Dievo 
stalo. Ištikto, tai buvo puikus 
reginys. Kun. V. P. Karkauskas 

, pasakė puikų pamokslą pritaikin
tą sąjungietėms. Tas pamokslas 
ilgą laiką pasiliks sąjungiečių šir
dyse ir mintyse. Būtų malonu ir 
-linksma, kad visos šios kolionijos 
lietuvės prisirašytą prie Moterų 
Sąjungos; tai ateinančiais me
tais mes daugiau galėtumėm nu
veikti. Tai-gi, brangios sesutės 
lietuvaitės, - visos prisirašykit prie 
tos prakilnios organizacijos. ’

Darbininkų judėjimas.
22 d. geg. LDS. 28 kuopa laikė 

savo mėnesinį -susirinkimą. - Nors 
ir labai mažai nafių atsilankė, bet 
susirinkimas buvo pilnas gyvumo. 
Mūsų kuopa smarkiai rengiasi 
prie LDS. išvažiavimo, kuris į- 
vyks 4 d. liepos, Nęw Haven’e. 
Jau praslinko kelios savaitės lai
ko, ^aip mūsų kolioniją apleido 
vienas geras veikėjas Jonas Mic
kevičius. Jis buvo' LDS. 28 kum
pos pirmininkas ir kitą gerų orga
nizacijų narys. Labai gaila, kad’ 
reikėjo nustoti gero veikėjo. Šiuo- 

’ndytarpu mūsų kolioniją -palietė 
didelis nedarbas, jau randasi 
žmonių, kurie ilgas laikas yra be 
darbo, ir neturi ką pavalgyti. 27 
d. geg. užsidarė Cąndee Eubber 
Co. ir bus uždaryta lig 1 d. rūgs. 
Abelnai imant darbininkų padėji
mas blogas, f

. « Jaunimo darbuote.\ -*• • .
Šiuom tarpu Šv. Kazimiero pa

rapijos choras smarkiai veikia. 
Dabar mokinasi daug naujų dai
nų. Mes jau gavom užkvietimą 
dainuoti ant LDS. . Conn. apskričio 
išvažiavimo, kuris* įvyks 4 d. lie
pas. Nors oras jau šiltas* bet dar 
choras rengias prie koncerto, ku
rį mano greitu laiku įvykdinti. 
Būtų labai linksma, kad prisira
šytų prįe choro daugiau, vyrų, nes 
dabar labąi~mažai jų turime. Bro
liai, jei buvo kokios kliūtys, ku
rios sulaikė nuo veikimo, tai-gi 
dabar, kuomet viskas atgyja po 
šaltos žiemos^ būtų linksma kad- 
ir mūsų veikimas ir draugiškumas ' 
daugiau atgytų. Tai-gi risi į dar-• 
bą! * . s

‘ iteyijfc; 
—L.. .

Prieš tris .metus -MicM“

mianeia — tai buržuazijos duk
tė. Ir jos akys neprisilygins 
prie akių jaunos lietuvaitės, 
kuri savo tėviškėlę myli, ji lie
tuviui svetima, ji Lietuvai net 
priešas!.. Iš jausmo ir dvasios 
sujudimo nebegaliu berašyti...

29 LIEPOS. Apsirgau...
30 LIEPOS. Sanitariniame 

vagone Kaunan. Voliojus sau 
ant neštuvų — lovos prie vago
no langų ir skaitau “Lietuvą” 
"bet greit pritirūkstu, o daugiau 
skaityi nieko'neturiu. Nubodu. 
Batai vienodai dungzda, ausys, 
spengia, tegul kur bala tokį par 
dėjimą...

31 LIEPOS. Karo ligoninėj 
Kaune. - Knygutė — dienynas 
su,manim kartu po pagalviu. 
Supykinau sesutę beprašydama 
laikraščių ir knygų. Tegul ir 
vilkeliai būti, ligoninėj — tai 
nelaisvė.

Laisvėj būdamas nuėjai sau 
kur į krūmus laisvu laiku, pa- 
jieškojai vietos, kur skruzdžių 
nėra įr aisivertės sau skaitai 
ka arba į dangų žiūri. O tas 
dangus toks gražus, mėlynas, 
gilus....

O čia pažiūri pro langą ir 
matai kitų namų stogus. O, 
kaip negerai...

4 D. BUGPIŪCIO. Dabar, 
jau gyvuoju pusėtinai — kągi 
'sesutė atgriūdo knygų visa 
kriūvą ir laikraščių atneša, tai 
tik skaitymais! 0 jau'laiko, tai 
iki kaklui; skaitau ir vakarais 
(Mat dega elektros šviesa, ku
ria reikia visgi išnaudoti.) Be
skaitant nors užsimiršti, ir jau
ties kad gyvenu kitur, o ne toj 
ligoninėj, kur eiles lovų, ir mir
tina tyla taip skaudi sielai.

. Dabar Kaune ateitininkų 
kongresas Kaune. ' Ir “Ateit
ies” jubiliejinę numarį per se
sutę gavau paskaityti. Skai
čiau apie skautus —n vyčius. 
Labai puikus dalykas, bet rei
kalingas daug* pasišventimo, ir 
darbo, o ne žodžių, kurie vistik 
daugiausia viešpatauja mūsų 
įvairiose draugijose, kuopo
se ir tt .

Pas mus žmogus kartais lie- .. 
ka cUuigiati kalbu, ries įpranta: pa; 
to draugijoj kur datįg, kalbami 
ir svarstoma, o mažai, gal pa 
tiems nejaučiant, teįvykdo)

Viktoro

binti į Maizeville su kitu vaka
ru.

Dzidorius.

Stasys..

daii- 
irbama ,*9M>

•rė

EXTRA PRANEŠIMAS! 
“PERKŪNAS’ ’ šių inetįO 
mąs numeris jau išėjo.. 
skubinkitės gaUtišį.ntae^ 
nes yra labai daug juokų ir 
teisybes. Prisiųskite savo 
antrašą ir 15c. "Batams 
ant tikite* o jis (“Perkū
nas”) tuojaus atvažiUospal 
Tamstą, Pinigus siųskite 
“jnon$ ordėrW* &k& 
ba pašiaženkliais i (.stambi).

“PERKŪNAS,4* J
, 865 W. Broadiray,

Boston 27. Mate. į
■ .A

. . <

WORCESTER, MASS. 
Blaivininkų susivažiavimas.

Mūsų kolionijoj pirmu kartu į- 
vyko toks ilgai laukiamas suvažia
vimas, t. y. N. A. Apskričio Pik 
Blaivininkų 29 d. geg. Nors die
na buvo lietingą, bet delegatų 
pribuvo pusėtinai Sesijos prasi
dėjo 2 vai. po pietų, L. Vyčių na
me. Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Svirskas. Maldą atkalbėjo gerb. 
kun. L.- Kavaliauskas. Atsilankė 
daug svečių, kurių tarpe ir P. 
Stoškienė. Ji pasakė prakalbą, 
linkėdama geriausių pasekmių 
blaivybės reikaluose. Būdamas 
sesijose jautiesi laimingu girdėda
mas įvairius sumanymus Jei ge
rovės Tautos ir žmonijosY Lai 
Dievas jiems padeda išpildyti jų 
nutarimus, * kurie suteiktų visiems 
naudą, o labiausiai jaunuomenei. 
Smagu klausytis kaip nekurie 
mūsų jaunikaičiai ir mergaitės su
važiavę svarsto blaivybės pama
tus ir tariasi kaip apginti Tėvynę 
Lietuvą iiuo tos baisios epidemi
jos — alkolio. Bei kįla jr klau
simas, ką kiti jaunikaičiai daro ? 
Ar jiems nerūpi Tėvynės -padėtis 
ir ateitis, kad jų čionai nešima* 
to? Gal jau juos pagava toji e- 
pidemija ir naikina jų sveikatą ir 
jaunystę? Jaunime, gydykis iš toli 
ligos. To nedarydamas gailėsies? 
Greit iŠsigydysi įstodamas į Pil. 
Blaivininkų draugiją. \

Pabaigę sesijas visi ėjo aut M&’ 
parų.1 Per Mišparus, procesijoje: 
dalyvhvo be kitų ir skaitlhįga' 
Bfaivjhinkų draugija^ Susįliėjtm 
vargonų ir choro'galingiems baį^ 
aanis- i ,vi|n< harmoniją visi bė? 
veik t lyg dŠiauf- *
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HARTFORD, CONN.
Geg. 29, čia buvo ' surengtos 

prakalbos SLRKA. 89 kp. Nots: 
jau dabar nepatogus laikas dėl 
prakalbų, bet publikos susirinko 
pusėtinai. Vakaras pradėtą su 
Lietuvos imnu, vadovaujant varg. 
P. Kamantauskui. Kalbėjo gerb. 
K. Krušinškas, Federacijos rast, 
iš Brooklyn, N. Y.

Jo kalba buvo rimta ir turinin
ga. Daugiausiai kalbėjo apie 
tautų vienybę ir išrodinėjo kaip 
daug lietuviai Amerikoje dirbda
mi vienybėje galėtų gero padary
ti savo tėvynei Lietuvai. Tajp-gi 
aiškino ir Susivienijimo reikalus. 
Du1 sykiu skambino duetą ant pia
no seserys Felicija ir Agnės Pli- 
kūniutės. Taip publikai patiko, 
kad buvo atšauktos atkartoti. 
Pavyzdingos lietuvaitės niekados 
neatsisako ant "rengiamų ' vakarų 

ajvairinti programą puikią muzi
ka ar dainomis. KonstancijaKir- 
Šiutė gabiausia Vietinė deklema- 
.torka pasakė eiles iš “Darbiniu* 

’VVargdienėlis” ir “Į darbų

k..
r T* «,• ■ r «■!

‘ "BARBININKAŠ” LIETUVON,
Tūsų Giminės ir Pažįstami IgtroSkė Žinių 
i$ Amerikos, taikią Mylimo Svečio su

Žmiomis-Laikraž^io “Darbininko.’’ ,
NE VIM TUBI TĄ LAIME SVLAVKTL

r Amerikos Idetavi^ Turt Pwsir?pIiUH» iM 
Įdetavos ĖiHsNtt Wrtt*o> Turėtu VjftektilMa, 
Maisto Ktaui ir D- ' 
dori,. krikščiori^oj’dv43] 
Totao Yra IdkraStir » — 
“Darbinirikag Lietuvoje) mytaaą ir hhkta^

Kata:
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PRANEŠIMAS
1. D; S. Naujo. AngHjo. 

. Ap«Mao Su^pojM.

LDS. N. A, Apskričio metinis 
suvažiavimas- įvyks birželio 26 
d. 1921 m., 1-mų vaL po pietų Lie
tuvių B. K. Šv. Pranciškaus para-

į SDSIRINKIMAS.
f LDS. Centro Valdybos
r susirinkimai įvyks, birželio y
į 14d,š.m.«Daibtamko”re- »’?-sve‘a,n?e' 

’ dakeijųs kambariuose.
L /Šiame susirinkime turėsi-
, Bhe daug svarbių reikalų.

Pageidaujama, kad visi
Centro valdybos nariai susi? 
rinktų. / ,

A.F,Kneižgs,
LDS. Centro Sekretorus.

EXTĖA SUSIRINKIMAS.
Birželio 7 d., utarninke, bus 

extra susirinkimas Pilu. Blaivi
ninkų N. Angį, išvažiavimo rengi
mo vietinės komisijos ir LDS. 1 
kuoposi Širdingai kviečiame su* 

.flirinkti į pobažnytinę salę 7:30 
^VaL vakare.

Kviečia Komisija.

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS.
A. L. R. K. Moksleivių 17-tos 

kuopos mėnesinis susirinkimas at- 
į šibus utarninke, birželio 7, 7:30 v. 

vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Visus narius Širdingai kviečiame 
atsilankyti.

Valdyba.

Gerbiamos LDS. N.”’A. Apskričio 
kuopos, malonėkite'atsiųsti savo. 
atstovus įAį suvažiavimų, nes Šis 
suvažiavimas yra metinis ir pa
skutinis prieš Seimų. Yra daug 
svarbių reikalų dčlei mūsų bran
gios organizacijos, kuriuos r mes 
turime aptarti. Katros kuopos 
negalėsite atsiųsti atstovų, tai 
atsiųskite savo piešimus. Įnesi- 
Šiinus siųskite apskričio valdybai 
Taip-gi katros kuopos dar nęužsi- 
mokėjo savo metinę duoklę po 5 
centus nuo nario į apskričio agita
cijos iždų, tai malonėkite priaįųs- 
ti apskričio iždininkui, M. Abra- 
$nskui, 187 Ames St.,' Montello, 
Mass. Taip-gi kurios kuopos da 
neprigulite prie LDS. N. A. aps
kričio, tai ^malonėkite prisirašyti, 
užsimokėdamos po 5 (įentus ant 
metų nuo nario į apskričio agita
cijos iždų. Apskritas daug jau pa
sidarbavo dėl krikščionių darbi
ninkų kaip Lietuvoje taip ir Ame
rikoj. Kad visos LDS. Nauj. 
Angį, kuopos prigulėtų, tai dar 
daugiau galėtų pasidarbuoti. Tai- 
gp, širdingai kviečiame prisirašy
ti.

BAIMIAVBIOB NRDIBSY'JMAVB 
DR-JOB VALDYBOS ADRESAI 

80. BOSTON, MASS,
ra-

PIRM. "AntaiiM Kmltu,.. '.
. 284 Fifth St, Borton.27, Mara' 

VICE-PIRM. Andrillonis,
'801% B’way, Boeton 27, Mara 

PROT. RAST. VtaCM Valkžnorfaa, 
178 Bolton lt, Braton 27, Mm 

FIN. RAST.-• PmaM SlnkevlčliM, 
,182 RviMii 8t, Boston 27, MAra 

KASIERIŲS — Jorgto Kanaričlus, 
174 Bolton St, Boston 27, Mara, 

MARŠALKA Pranai IW)Mčlh^ 
, 406 B. 7-th' St, Boston Maura 
finririnidiud laikomi kas pirmų na* 

dUgtapI klekvteno mėna^to 8 vai. po 
pietų iv. Peb® Bažnytinėj salėj, So, 
Boston. Mara

DrimityviŠku būdu paga
minti bušelį kviešiy.atseina 

o modemiškų, žemes 
dirbimo būdų ir įrankių pa- 
sigaunant atseina tik. 3%c. 
ir vietoj 3 valandų darbo, 
tereikia 10 minučių.
•>VL—."IIL'l'i"' Jrsi-

EFf EAEIilIBRO R.i£i DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

BO. B08T0N, MASS.

PIRM. — Jonas Pranaitis,
624 E. 6tlx St, So. Boston, Mara 

VICJE-PIRM. — Vladas Paulauskas,
186 Bowen St, So. Boston, Mara 

PROT. RA|T. — V. J. Jakitas,
68 Telegraph St, Boston 27i Mara 

FIN. RAtT, ***- Juoaas Južka,
Merycllff Academy 
Arlinghton Mslgtiu. Mitra 

IžD. — Leonas Žvagždls, ,
75 Stiver St, So. Boston, Mara 

IŽDO GLOBOJAI — J. Grublnakas,
8 Jaj^ St, So. Boston, Mara ir 

Antanu Kmitas,
284 Sth St, So. Boston, Mara 

MARŠALKA — Povilu LauČka, r
«L Story St, So. Boston, Mara 1 

Draugtfoe antraias reikale:
866 Broadway, So. Boaton, Mara 

Draugystės sutrinkimai laikomi kas 
antrų nėdėldlenj mėnesio 1-ų vaL po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 it, So. 
Boston. Mara

DAR ŽODIS DĖL PILN. BL. N. 
A. APSKR. IŠVAŽIAVIMO 

v 19 D. BIRŽELIO LAW- 
REN0E, MASS.

Jau buvo'“Darb.’’ garsinta a- 
pie programų, bet buvo pamirš
ta viena svarbi jo dalis; tai tas, 
kad blaivininkai žada' parodyti 
kaip pragaro licipierius gaudo ir- 
kankina sudžiūvusių girtuoklio 
“dūšelę.” Nors jau licipierius 
nebepirmų tokių “dūšelę” kanki
na, bet Amerikoje nieks dar tų 
oaisenybių'T.'ėra matęs. Bus be
galo indomu jpamatyti gyvų pra
garo karalių-lieipieriu ir griešnų 
girtuoklio “dūšelę.”

Girdėtis, kad yra ir tokių drų- 
suolių, kurie žada išmėginti li- 
eipieriaus vikrumų.

Bus įdomios lenktynės, tarp, 
blaivininko, girtuoklio ir lieipie- 
riaus. Matysime visų trijų grei
tumu. Prie to dar gavome žinių, 
kad šaunioji LDS. 1-ma kuopa ža
da gerai paremti šį išvažiavimų 
savo skaitlingu atsilankymu. Nes 
savo susirinkimė, 29 d. geg. nu
tarė dalyvauti Išvažiavime Law- 

. rence, Mass. ir suorganizuoti 
kompanijų nors vienam troliui. Iš
rinkta komisija iš P. Miliaus ir M. 
Žukauskaitės.

■ O vietinės Pilu. Blaiv. 49 kp. 
vieni nariai žada užpildyti trokųi 
Tai iš South. Ęostono jau turime 
du troku į piknikų.

Iš patikėtimj šaltinių sužinojo
me, kad visos Pilu. BĮ. N. Angį, 
kuopos šiuo bei tuo žada pasiro
dyti, ar tai skaniais valgiais ar 
gražia dalimi programą.

Tai-gi ir šiuomi dar kviečiame 
visuomenę į rengiamųjų piknikų. 

Rengėjai.

MEDALIS DEL'/SUV. 
VALST. MOK

Washingtonas. —
Ų.

S 
sidabrinis medalis, paskir
tas Italų Valdžios Jaunųjų 
Raudonam j am Kryžiui kai
po pripažinimas tos organi
zacijos pažymėtino darbo I- 
talijoj, tapo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus priimtas 
Washingtone. Kuomet Ita
lijos Darbo Ministerija no
rėjo paskirti medalį p-lei 
Hollinsworth Bach, atstovei 
Jaunųjų Raudonojo Kry
žiaus Italijoj, ji atsake, jog 
jai nepriguli jokios garbes 
UŽ jos darbų,-ties ji tik ats
tove Amerikos Mokyklų vai
kį organizacijos. Ir tokiu 
būdu medalis, išreiškiant I- 
talų tautos dėkingumų, tapo 
duotas Jaunųjų Amerikos 
Raudonąmjam Kryžiui.
x.

LDS. N. A. Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka, 

37 Franklin St.,
Norwood, Mass. 

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

Nonvood, Mass. 
f

PRANEŠIMAS IR UŽKVTETI- 
MAS VISOMS LDS. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS.

Pastarajame .LDS. Conn, aps
kričio suvažiavime nutartą1 reng
ti milžiniškų apskričio išvažiavi
mų. Išrinktoji komisija uoliai 
dirba. Daržų Indian Grove, New 
Haven, Conn. paėmė ant 17 d. 
liepos (nedėlioj) s. m. Vieta yra 
puiki ir plačiai žinoma. Komisi
ja stengsis savo darbų kuogeriau- 
siai atlikti. Bet gerbiami LDS. 
Conn. apskr. draugai ir draugės 
atsiminkite, kad komisija to dar
bo negalės atlikti be jūsij prita
rimo ir pagelbos. Komisija atsi
šaukia į visas Conn. . apskr. kuo
pas, kad visos imtų dalyvumų ta
me išvažiavime prisidėdamos su 
parama. Būtų geistina ir patar
tina, kad kuopos pasistengtų pa- 
cviesti savo kolonijų chorus da
lyvauti išvažiavime.

Broliai-sesutčs: nenusiminkim 
ir%neatitraukim rankų nuo idėjos 
darbų. Nors vienų palietė šį
met bedarbė, apsunkindama mūs 
darbininkų būvį, bet mes darbi
ninkai nepasiduokime; stokime 
petys į petį ir remkim visas ka
talikiškas draugijas. Conn. aps
kritis yra daug gero nuveikęs dėl 
Tėvynės labo, su pagelba savo ge
raširdžių narių. Tų stengsis ir a- 
,teityje daryti

Tai-gi kviečiame visus draugus 
ir drauges,—ypatingai chorus da
lyvauti šiame išvažiavime. Laike 
savo gyvavimo apskritis turėjo du 
išvažiavimu ir abu buvo pasek
mingi, tad stengkimės ir šį pada
ryti tokiu. <

LDS. Conn. Aps. Raš—kė.

SIŲSKITE PINI Gils 
Į LIETUVį.

“DARBININKO” ADMIN S* 
TRACIJA nuo pirmos dienos ba
landžio siunčia pinigus į Lietm 
sulig* dienos kurso. - Tad, kurie 
norite, kad Jūsų gimines, tėn ii 
irba broliai gautų siunčiamus i- 
nigns greit ir tiek, Įdek jiems pp-
klauso, tai riųddte per ” 
rinko” Admiriitradjų.

Čekį arba ° 
kitę vardu

‘“DARB 
866 Brb*dway, 

Boeton 27,
e

87. JONO EV. BL. PASALPlNSS 
DR-STS8 VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — M. Stabą,
580 E. 7-th St, Su. Boston, Mara 

VICE-PIRM. — F. Tulelkls,
180 Bowen St, So. Boston, Mara 

PROT. RAST. — K. Luinls,
47 Vale St, So. Boston, Mara. 

FIN. RAST. — M. Karčiauskienė,
47 Vale St, So. Boston, Mara 

KASIERIŲS A. Naudžiūnas,
lt Vlnfield St, So. Boston, Mara 

MARŠALKA — Steponas Navickas.
Dr-ja laike susirinkimus kas. trečių 

sedSldlenl 2-ą yaL po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

D. A K. KEISTUČIO DR-JOB VAL
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Verseckas, 
41 Gatės St, So. Boston, Masti 

VICE-PIRM. — Juozas Bižokas, 
140 W. 6tb St, So. Boston, Mass.

PROT. RAŠT, —■ Ant Moclejunas, 
450 E. 7th St, So. Boston, Mara.

TO. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 
200 E. Cottage St, Dorchestef. 

KASIERIŲS — Andriejus Zalleckas, 
140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis.

D. 
tinta* 
dieni ______ , -------— --- —
Wasbtagton. St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na* 
rlų tu savim atslveskit prie musų dr* 
os nrlrsBvtf.

Posmertlnės moka $200.00. Pašelpa 
nuo dienos susirgimo Iki pasveikimo.

Bowen St, So. Boston, Mass. 
. Keistučio dr-ja laiko mėne- 

us kas pirmų nedėl- 
mėneslo'po No. 694

Reikalingas VARGONININKAS, 
lera vieta, darbščiam vyrui, ku
ris supranta muzikų. Turi turėti 
paliudymus.

Kun. J. V. Miliauskas,
837 D. Diamond Avė.,

Hazleton, Pa.

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
eško vietos prie R. Kat parapijos. Pa
istu muzikų ir galiu vesti bažnytinį 

chorų.
a G. VAIČIŪNAS,

KL Downs Am. Binghamton, N. Y.
k

INDUIRER*
’ DĖL Geresnių 

BT PASEKMIŲ ^3 
Tarpe Amerikonų 

GARSJNKITES 
OFISAS

4 GATĖS STREET
TeL S. B. 720.

z

Vienas Amerikos tjTŪiG-L. D. S. CENTRO VALDYBOS 
. . . ■ - > - - . AHtRASAI

DV. VĄDOVAS-r-Kun. F. Kemėšis, - 
1313 AVestrainster Avė., * 

Detroit, Mich. ;
PIRMININKAS—M. AbriiČlnskas, 

187 Ameų St.,- Montello, jMnss.
VICE-PIRM.—M. Žukauskaitė, 

1 Gelmes St., Boston 27, Mass.
SEKRETORIUS—A. F; Knelžys, 

3G6 Broadvvay, Boston 27, Mass.
IŽDININKAS—J. Glineckis,. * 

277 Sllver St., Boston'27, Mass,
IŽDO GLOBĖJAI—Rev. J. Bakšys, 

40 Congrešs Avė., Waterbury, Ct.
J. Krlvlutė,’

33 Brook St.; Latvrence, Mass.
O. Monkevičiutė,

126 Windsor St., Cambridge, Mass. 
KONTROLES KOMISIJA— 
Kun. P Juškaitls,

40 Yo'rfc St., Cambridge, Mass.' 
Kun. K. Urbonavičius,

50 W. Gtli St., Boston 27, Mass. 
B. A jauslias,

58 Lincoln St., Bvlghton, Mass. - 
LITERATIŠKA KOMISIJA— 
Kuū. K. Urbonavyčlus,

50 W. 6th St., Boston 27, Mass.
P. Gudas,

366 Broadxvay, Bpstou 27, Mass.. 
Kun. P. Juškaitls,

40 York St., Cambridge, Mass.
J. E. Karosas, 

414 Broadvvay, Boston 27, Mass.
Kun. J. Bakšys, 

.46 Congress Avė., Waterbury, Ct.
Kun. F. Kemėšis, 

1313 Westminster Avė., 
Detroit, Mieli.

A. F. Knelžys, 
366 Broadivay; Boston 27, Mass.

Į FEDERACIJĄ ATSTOVAIS— 
J. E, Karosas ir Kun. ,T. Bakšys.

LDS. NAMO KOMISIJA— 
Kun. K. Urbonavyčius, B. Ajauskas, 
M. Abračinskas, St. Noreika, y

tojas atrado pietmej Ameri
koj gentę baltų kanibalų 
(žmogedų). Jų nieks nebu- 
vo'matęs nuo 1753 metų, 
kuomet ispanai pranešė pa
matę juos vieną, kartų.

Bisekine po 21 Menu 
>rbi fltąflnime lumi 
pinigui.

čiur, bandyk Nusra-Ton* ir p.mitikrik kaip graliu laiku jau-

o

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, ? 
' TVIRTUS VYRUS IR M0TERES. ' 
Turėdama* sunaikintą Sveikatų ir Spčkas; turė

damas tirai&t minte ir nuiilpneta kūnų; pasibodi* 
imant valstua d« p»dfdinima. veiklumo Ir valetui iviiarinin- 
Jlui, ‘bandyk Nuna-Toni ir piniitikrik kalu mitu laiku jau* 
■«il visai nauju imoguj Devyn0 JI dailintis visu imdgaui hfu; 
tokiu kaip blogai apetitai, negruomulavima* vMurlu, gaui ir 
iiputimaf. uiketijimu ikflvei, tulilnit, anemla, kankinimai reu- 
matlimo, akauimai salvoi, neuralgla, stokai energijos, nusilpnė
jimai nervu ir negalljimai mieguoti. paeina nuo stok* nervų 
pajieeor.. skilto vandeniuoto kraujo ir neužtektlnlos cirkulacijoi t 
kraujo. ' -----z l

Koina dalis kūno ir koina jo veikme rmiase ant nervu paiiagoi, I 
kurios dldžiausei Uilaika geram atoviuje pilvą, jaknaą. inkitui Ir 
grobus, iirdea plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas- nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo ‘ 
kūno. Kodiir TpdSl kad jie yr» sutaisyti ii aitoniu brangiu, 

-sveikatą duądsnčiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingą! maistingi | Geleže ir 
Fdaforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. .

Nuga-Tone priduoda gyvybą jaknoms, pastlprin grobus teip, 
jog jt tuitinaae regularilkai. Atgaivin inkitui, iivara laukui 
nuodinles atmatas. Niera daugiau? gaau ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto lietuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą' 
apetitą, ųlarą grtlomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. ' 
Nuga-Tone auitlprii kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui Ir iibumą aklėms 1 Nuga-Tone padare tvirtus, rustus 
vyrui iraveikesbea ir -puikunue moterei. JJūga-Tone netalpin savyj jokiu mfgdamu ar - 
daromu paprotą vaistu. Sudčti jie yra paraftkiam pundeleL-Yrą apvilkti cukrum, prlfinno 
•konj ir vartuoti galima b* jokio neparanukumo. Bandyk juos. Bekomsnducts* viriams 
sava prstslėmi.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUA* Prekl Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleri* 
A bonkute. Koina bonkufe talpina devynios dešimtys (00) piliulu, arba vieno menesi 
gydymu. Galite pirkti iešes bonkutas, arba, ieiiua menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir Jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugtąžlnk bonkute kr pilsus, o mes urnai eugrąžuime jusu pinigus. Negalit* 
prapuldyti vieną cente. Mes imame riziką. Nuga.Tone yra pardavinėjama* viaoee 
aptiekoae tomis,pačiom* Išlygomis ir tą^pačia garantija.

FRISJUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUU KUPONĄ. 
'"OKtnuftumP» ■

Gerbiamieji: įdedu čionala $....................ir meldiiu prisiųsti man .s^sr-' ’ YSTI
Nuga-lbne.

/

Vardas ir pavarda..................................................................... . ....................
'**

Gatv$ (r numeris................  .v...*................. ............................................... ..

Mieste*............. .............    Valstija........... ............................ ..
National Laboratory, L. 22—537 South Dearbom St., Ohicago, III.

r rįp Ar Jua Kankina Plei«k*no*? rr
NAUDOKITE PuffJef I
i Ar Juma Galvė* OdL Niežti?'’ įf 
naudokite jPą^ėr' 
Ar Plaukai oleaka? 
naudokite jParitter y 

Ar Jus Norite Apaau^Mj* Juo*? / 
NA U DOKITE PUjfleJ r A 

'Užlailgrmui *avo plaukų grasuS* ir tankiai* 1
NAUDOKITE |

. Uzlaiiymuį {fafvo*. pdo» tvanui ir tvariai I
Z NA.UPOKITE JgjĮgįfer X/

Ir

Tel So.Bratott 5M88 <

DR. J. C. LANDŽIUS
(8EYMOUR)

. XLĖTU VIS 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo'aštriai Ir chroniška# Ilgu 
vyrų, moterų Ir vaikų. Egzami
nuoja krauju, spjaudama, šlapu
mų ir. tt' savo laboratorijoj. Su
teikia patarimus laiškais kitur i$> 
venantiems. Adresas: 

506. Broadway, .
South Boston, Mass? 
Kampas G St. ir BroadwaY

j

16 Metų South Bostoną

DR. H. S. STONE
Akuj. Speoialistab . 

399a W. BK0ADWAY 
Valandos: Nuo ‘9 r. iki 7 v. rafc

F R. PAUL J. JAKM*Ūil
(Jakimavičius) I 

H <509 EAST BROADWAY I 
Į TELEPHONE 602, Į

L

J
Buffles galima gauti visose aptiekosapo 65c. bonką, arba tiesiog 

is išdirbėja per paštą už. 75e. bonką.
F. AD. RICHTER & CO. 

Srd Avė. & 85th SU Brooklyn. N. Y.

ULS.M Al
Generališki agentai dėl CENTRALIS ir RYTINES EUROPOS,

, North German Lloyd Bremen
Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG

Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ų.. Tiesus pėrsimalnymas 
nuo laivo ant laivo.

SUSQUEHANNA.........-........... Birželio 8, Liepos 23 ir Rugsėjo 7.
POTOMAC (buv. ANTIGONE) Išplaukia Birž.,15, Liep. 28 ir Rūgs. 14 
HUDSON ..................................... Liepos 13r Rugpj. 30 ir Spalio 15

Iš NEW YORKO tiesiai j CHERBOURG—BREMEN
AMERICA išplaukia............ .  .Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpjūčio 24.
GEORGE WASHINGTON.............Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24.

Atsišaukit į 99 Statė St.,, Boston, Mass. arba pas vietos agentus.

£

30

Į LIETUVį m IŠ LIETUVOS.
. LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau

sių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠKĄ agentų — G. TUJ- 
NA&AUSK4. ■ . . 1

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. 
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant. stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursų. 
ATYDA. Mainymas* pinigų ne priverstinas, bet Išmainau, 

kas klausia. .
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškų pas

G. KUNASHEVSKY
179 E. 3-RD STREET, <NEW YORK, N. Y. ®

ĮmaiaiaBESBBaiBUBoiaiaiaiBiiaiaiaiaBiaimBiaBiaiBiaiai&i

jeigu

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS

ANTRAŠAI.
t

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

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

1 Grimes St,, 
So. Boston. Mass. 

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

Norwood, Mass. 
Iždininkas — M. Abračinskas, 

. 187 Ames St., 
l|ontello, Mass.

A

a

T~

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI

Kan. K. Urbonavyčius, prezidentas,
50 W. 6-th St, SO. Boston, Mara 

Kun. M. A. Pankus, Vice-Pirmlninkas,
443 Park Avė., Bridgeport, Ot 

P-IS S. R tkauskaltS, Vice-pIrminlnkS,
602 South S t, Mahanoy Clty, Pa 

Vaišnoras, iždininkas,
1514 Carson S t, Plttsburgh, Pa. 

J. Krušlnskas, sekretorius,
222 S. 9th St., Brooklyn, N. Y.

Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas,
881 Westminster Avė., 

Detroit, Mieli. 
Kun. J. Kaulakis, iždo globėjas,

824 Wharton St, Phlla., Pa.

B.

K.

4

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. ož žo

dį už kiekvienų sykį.

PARSIDUODA.
2 Šeimynų namas didelis lotas, pui

ki vieta arti lietuviškos bažnyčios Cam- 
bridge. Savininkas yra priverstas 
parduoti jį trumpame laike. Prekė že
ma. Kreipkitės Į
' LITHUANIAN AGENCY OFISĄ, 

3G1 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 605.

TeL So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNEIL, M. D. 
Galima iiuilcalteti ir lietaviikai. 
Onrso Valandos:

Rytais ik O vai
Po pietų 1 iki 8 vai.

Vakarais nuo 6 iki 9
1536 Broadway, S. Boston

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

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

■Galima SusikalbEt Lietuviškai.

REaiSTBUOTAa NOTABAB 

LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS . t 

414 Bboadway, S. Boston, Mass. 
Tek S. B. 441.

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dobohzsto. 

Cotambla 9159-J.
r

Phone—Kenslngton 5816 
Po pietų tiktai pagal sutarti* 

2538 E. Alleoh rjrr Ava. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojai. - 

PbiEmimo Valandos: 
9-10 vai, ryte Ir 6-8 vaL vakare.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pjmskibia Akinius.
Valandos: 1—8 ir 7—8 P. H.

17 Milllntry Street, 
WORCESTER, MASS.

■

TeL So, Boston 828.
Dektcvys Dantistas 

DR. M. V. CASPEB 
(Kasparavičiui) 

Laikinai perkėlė ofisų po No.
425 Bsoadutat, So. Boston, Mass. 

Ofito ValtiMUtos 
Nuo 10. iki 12:80 ryte ir

* 1:80-0 ir g;80-0 P. M.

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki l metus už dykų, ūž 
3 sykius $1.00. Prletellams už 8 
sykius $1.50.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS 
DR. W. T. RElf LY 
Dantys ištraukiami ir pripildo* 

mf Avisal be skausmo, su geriau* 
sials prietaisais, ra nauju išradi
mu.

.469 Bboadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St) 
Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
Njcdžliom: Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
M01ERIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 SIENAS
PATARIMAS IR EGZAMINACIJA DUODAMA DYKAI,e

ATEIKITE ŠIANDIENA
Al noriu kad kiekvienas serganti? 

vyras arba moteris ateitų į mano ofisų 
šių savaite, nepaisant kokių ligą turite, 
ir leiskite! man padaryti egzaminaciją 
jūsų ligos, DYKAI, AS pagelbėjau daug 
Sergančią žmonlų kurto ėjo prie manęs 
per praėjusius-metus, kurie bandė viso-. '• 
kius gydymo budus ir visokius dakta- ' 
rus be pasekmių. Ką aš padariau ki
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe* 
rialą atydą. Per šią savaitę aš už savo 
darbą parūkuosiu tik maži mokesti 1-
dant kiekvienas turėtą progą gauti ge- Ofiso vai. 9 ryte iki 8 vak. 
ra . gydymą nebrangiai. • Nedčlioms : 10 ryte iki 2 p. p.

t ■

Paieškau savo sūnaus Jono Fataru- 
no, 28 met amžiaus. Girdėjau apie 
8 metai atgal gyveno Lawrence, Mass. 
Jeigu' kas žino kur jis- randasi, arba 
pats atsišaukit ant šio antrašo: 

JOHANNA FATARUNAS,
G Forest Avė., Hudson, Mass.

Paieškau savo draųerų:. Jono Pociaus 
ir Jono Taučiaus. Paeina iŠ Kauno 
rod., Mažeikiu apskr., Sedos vai., 
Vaičaičių kaimo. Girdėjau Jobas Tau- 
čius gyvena MOntello, Mass,, o Jonas 
Pocius nežinau kur. Kas žinote apie 
juos* malonėkit pranešti ant Šio aura* 
šo:

MARTINAS STAPINSKAS,
216 Flrst St, Elizabeth, N. J.

v .

Dickin»on «W5M.

Dr. IgnotasStankus 
1210S.BrwdSt., HOrielįKih. 
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Valandos: Nuo. 9 iki 11 A. M.

« 1 8 P. M,
u 7 “ 8 P: M.

Nedaliomis “ 10 « 8 P. M>

ETOSUI NUPUOLUS
Tai nrianala pn>pa daof j 

l attkrinų X Ltotuvų nuslųstL 
Grslhuns nnriuntlMo pinigu i 
nirak* ra manim nagai Irakty- į 
ninoti; ridama plūgų siuntė
jams pristatau kvitu ra para* 
lala priėmėjų pinigų.' 

Laivakorčių agentūra t Liė.

Para) krilonei | Llstnvų. . 
Padarymu Iletuviikų doka- 

mentrL 1 :
[.Pinigus slųaklta psr palto 
Monsy Ordsr. Rąžydami pri- 
<MJdt4 2 etri mpų Ir visados I 
adraniokite v ■ ■ 1

'Paieškau Andriejaus Poškaus. Se
ninu gyveno Rockford, Iii. Kas Žino 
kur jis dabar randasi, malonėkit man 
pranešti ant šio dntrašo:

. . JOSfiPH BUTKUS,
101 Rouber St,t Roėliester, N. Y.*

Motiejus MAKAREVIOIUS, prieš ka
rų gyveno Hartfordt Conn. Laiko, ka
ro FrnncŲoje tapo užmuštas. Jisntpa* 
ėjo iŠ Ijetuvoš, Alytaus- apskr., Met- 

(klnės parapijos. Kas Žino jojo gimt- 
Peš arba tėvų vardus, malonėkite pra
nešti žiud untražu •

uey oider” išp

* v 
»

te-Hfr. ■ MUh ra*' 
KJTfk K. Kk

f.

DYKAIKATALOGAS
Jeigu norit* sutaupyti $3,00 f 

aut poro* everyką, tai pa** 
traukit* musą katalogą*

Suy. Valstijų gyventojai 
automobiliams pernai iMIei- 
" o $2.000.000.000./

TU Waierlwy 
Crder Corporatton,
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