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Organas Amerikos Lietuvių
t

M K. Švento Juozapo , 

Darbininkų Są-gos / 
* .. - -. . L' «
“DARBININKAS”'

, —-JtafĄ—» e 
UTABNINKAIS,

8UBATOMIS.
UMrubefcyJ meta®*>•*••• \
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•‘DARBININKAS” <* \ 
866 Broadway, BcSaton 27, f į

South Bobton 620, s i
i* ’ ' -......................

*PnbI!»h6d and dtatrlbuted tmd«r p«r*
> mft (No. 564) authorlaed by the Act. i 
ot October 6,1917, dn flle at the Poet 
Offlce of Boston, Mase. By onler of * 
the Presiddnt, A. S. Bnrleson, Poat- 
master GeneraV* « s. >: į i:

‘Krikščionys darbininkaivie- 
nykitėsl Špieskitėsįvienin

telę darbo žmonių organiza
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Ryšys, .kurs taip gražiai 
, ir tvirtai užsimezgė tarp 
Lietuvos ir jos išeivių, verste 
verčia mus, Lietuvos vei
kėjus, bet kokiam sumany
mui kilus, tuoj duoti apie 
tai ^inią visiems jos vai
kams, kad ir jie, laikinai 
būtų už jūrių-marių ar auk
štų kalnų: dvasioms ben
drauti nėra fizinių kliūčių.

Lietuva atgimsta. Bet 
Lietuva per amžius buvo ka
talikiška ir atgimusi ji pri
valo ne kitokia būti. Tikė
jimas, dora ir nepriešingoji 
jai šviesa — aukštas filoso
finis mokslas, — buvo ir bus 
tvirčiausi valstybės pama
tai, teikiu jai ilgiausio pa

stovumo.
— < Visa to teduoda aukštoji 

mokykla — universitas, jo 
skyrius — teologijos bei fi
losofijos fakultas. Neabejo
jame, jog Lietuvos valsty
be; ligi tik apsidirbs su pa- 

- šalinėmis kliūtimis, įsteigs 
ir laikys savo lėšomis uni- 
versitą su minėtuoju fakul- 
tu. Tačiau laikas plaukia 
reikalai ne atidėtini, jie rei
kia tuojau patenkinti. •

Tai numanant, susidarė 
tam tikras organizacinis ko
mitetas* iš keturių žmonių: 
prek Mačiulio - Maironies, 
Dr. A. Maliausko, Dr. Iz. 
Tamošaičio ir Dr. L. Bistro, 
kurs veiks Lietuvos Vysku
pų vardu. To komiteto užda
vinys j,au šį rudenį įsteigti 
teologijos ir krikščioniško
sios filosofijos fakultų, ga
minsiantį katalikiškajai Lie
tuvai katalikus mokslo vy
rus ir šviesius jai-vadus.

Juk didžiausias nuostolis 
tautos kultūrai ir valstybei, 
kai tiek jau metų anasai 
mokslas yra trukdomas tė
vynėje, o į užsienių katali
kiškuosius universitus vos 
maža dalis trokštančiųjų to 
mokslo ir gabių vyrų, kuni
gų ir svietiškių, tepatenka.

Taigi šiam neginčijamam 
valstybės ir Bažnyčios rei
kalui mes aukojame savo 
paskutinius skatikus, kvies
dami ir visus kitus Lietuvos 
ir Kak Bažnyčios sūnus, 
pirmon galvon kunigus, pas
kui ir jų ganomuosius svie- 

. tiškius, gerus piliečius ir iš
tikimus katalikus, kuriems 
šis reikalas yra aiškus, kad 
neatsisakytumėte kuodos- 
niausiai prisidėti pinigais, i- 
dant Šis fakultas- atsistotų 
kuoaukščiaųsiame mokslo 
laipsnyje, sukvietęs pačius

»

prašmatniausius profesorius 
ir įsitaisęs kuodidžiausį kny
gynų.

Kilnusis tas darbas yra 
drauge ir sunkus, vos pa
keliamas tik jungtomis vi
suomenės pajėgomis ir di
džiu pasišventimu. Drųsiai 
pasiryžę tų darbų pradėti ir 
dirbti Aukščiausiojo Dievo 
vardan, mes tikimės neužsi- 
vilsių, pasikliaudami dva
siškių ir svietiškių sūnų pa
galba. t

Aukas minėtam fakultui 
steigti prašau siųsti per 
Tautos Fondų mano adresu 
Kaiman.

(pasirašė)

Žemaičių Vyskupas 
Pran ciškus Karevicius.

Darbų pradedant, J. E. Ž. 
Vyskupas Pr. Karevičius 
paaukavo net savo vyskupiš
kų žiedų, už kurį pardavus 
gauta 10,000 auks.,. PreL 
Dambrauskas, ’ Kam . ’ Sta- 
kauskas ir p. Romanas pa
aukavo po 1000 auks. -(išvi
so 13.000 auks.)

Dr. L. Bistras,
■ Teol. Fil. steigti fakult. 

K-to sekretorius.
Kaunas, 

20 gegužės d. 1921 m.

MRBlMIJANTIEMS.
St. Jofai’s, N. F., bir. 7. — 

Miešto komisija šiandiena 
sustabdė šelpimo darbų. Iki 
šiol buvo šelpiami darbinin
kai prispausti bedarbes ir 
neturinti iš ko pragyventi. 
Sakoma, kad tas darbas per
trauktas dėlto, kad išsibai
gė pinigai.

Kaip praneša, bedarbiau- 
jančių skaitlius didėja. Vie
na dirbtuve, kuri dirbo iki 
šiol užsidarė išmesdama 250 
darbininkų. Taip-gi užsida
rė tabokos dirbtuvė išmesda
ma 200 darbininkų.

DARBININKAI PRO
TESTUOJA PRIEŠ 

NUMUŠIMĄ 
ALGŲ.

Wakefield, Mass., birž. 7.

t

i)

SVEIKATOS STOTIS 
DUODA PAGELBĄ 

27,000 YPATŲ.
New Havenj Conn. — Dvi

dešimts septyni tūkstančiai 
ypatų, daugiausia svetimže- 
mių, gauna pašalpos iš Svei
katos Centro, kuris tapo 
New Haven Amerikos Rau
donojo Kryžiaus vietinio 
skyriaus, ir Nėw Haven 
Medikališkos Draugystės į- 
steigtas. Centras turi štabą 
susidedant iš direktoriaus, l 
raštininko, dviejų mokyk
los slaugių, sveikatos prižiū
rėtojo, dantų daktaro, už
krečiamų ligų slaugės ir 
septynių viešos sveikatos 
slaugių.

MUS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAS. '
&

Lenkų valdžia toliau ren- 
- giasi prie žygiuotės į Lietu* 
vą.

Kuomet Brussely einą de
rybos tarp lenkų ir lietuvių '. 
atstovų kas dėl Vilniaus li
kimo, lenkų valdžia skubiai 
varo kariškas prierangas 
vietose užimtose lenkų r ka- . 
riuomenės. Visi Vilniaus \ 
apskričio vyrai sutraukiami Į ' 
tam tikron organizaeij'on, ‘ 
vadinamon 11 Gvardija Vil
niaus žemei apginti.n.

Generolas Kucharzėwski 
yra paskirtas generolo Želi*, 
goįvskio adjutantų-padėjė- . 
j u. Generolas Ivaškevič’iūš 
yra paskirtas vyriausiuoju į # 
karo vadu prieš Lietuvą, jei- •'•4 
gu derybos Brussely išeitų .1 
Lenkijos nenaudai. . \ 1'

Gen. Želigpwskio sumany- 1 
mu yra suorganizuota “Vii- į 
niaus universiteto studentų . 3 
kariška Sąjunga,” kurion J 
tūri prisirašyti kiekvienas

t. ir, .

NORI NUMUŠTI ALGAS 
OEL100,00iPAKU0- 

TOJjįf
Chicago, Illjį birž. 7. — 

Peticija reikafeujant nu
mušti algas dek arti 100,000 
darbininkų paliūnių indus
trijoje buvo įduota teisėjui 
Alsehuler, Suvienytų 'Vals
tijų apskričio teismo. Jų į- 
davė pakaunių savininkai. 
Teisėjas Alsch įler yra ofi-i 
cialis taikintojai tarpe darb
davių ir darbininkų. Peti
cijoje reikalaujama, kad al
gos nuo valandų darbinin
kams būtų numažintos 5 cen
tais į valandų |ir taip-pat 
pr op or čion aliai) numušti ir 
nuo dalių dirbantiems darbi
ninkams. Dąrfdąviūi nusi
skundžia, kadi dabartiniu 
laiku jau nejaSarų tokio 
pelno. Taip-; 
reikalaujama, i^kląU8^ 
nėjįmas butų į

VALDEMARAS ČARNECKIS, 
Naujas mūsų ats tovas Amerikoje 

Atvažiavo birželio 4 'dieną laivu LaFrance.
i vv atvejieia, juluss., dii z. i. 
r— Astuoni darbininkui dir- 
»busie prie miestą vandehs 

" departamento,. metė. darbų 
protestuodami prieš numu- 
šimų algų nuo $4.50 į dienų 
ant $4.00. Darbinipkai sako, 
kad jie buvo pasamdyti dirb
ti už $4.50 į* dienų ir kad apie 
numažinimų jiems, nebuvo 
pranešta.

Tas klausimas gali būti 
bus išrištas įvairių miesto 
komisijų birželio 23.

MŪRININKAI PRIĖMĖ 
NUMAŽINTAS 

ALGAS.
Haverhill, Mass., birž. 7. 

— Bricklayers ir Mason’s 
.unija praneša, kad darbinin
kai sutiko priimti 20 nuo
šimčių numuštas algas. Tai
gi sulig naujos sutarties, 
pradedant šiandiena, darbi- 

1Į ninkai gaus $1. į valandų. 
', L --------- ;------

175 DAUGIAU GELŽKE- 
LIŲ REIKALAUJA 

NUMAŽINTI 
i ALGAS. .

Ckicago, I7Z.—Šimtas sėp- 
tyniosdešimtys penkios gelž7 
kelių kompanijos padavė pe
ticijų Gelžkelių Darbo ko
misijai reikalaujant pripa
žinimo numažinti algas arba 
vienos arba daugiau rūšies 
darbininkams.

(peticijoje

ną.
Ar buvo kada nors kapita

listai patenkinti pelnu, kurį 
jiems pelno vargšas darbi
ninkas ? Aišku kad ne.

Maždaug 80- nuoš. karų 
darbininkii dirbusių pas 
Detroit United _Railway 
Detroite, Port Hum, Flilit, 
Ann Arbor, Pontiae ir Mo- 
nut Clemens-nubalsavo pri
imti numažintas algas. Su
lig naujos sutarties bus 55, 
58 ir 60 centų į valandų. Pir
miau gaudavo 70, 73 ir 75 
centus.

BŪLŠEViKAI NUŽUDĖ 100
•studenfas^stojantis.Vilnia'’;

AN^gRRIOMĖNĖ

Oppeln, Silezija, birž. 7.— 
Dalis puikios Airijos pėsti
ninkų, pirma Anglijos ka
riuomenė perėjo liniją, kur 
Lenkai turėjo užėmę Aukš
toje Silezijoje ir apsistojo 
mieste Gleiwitz. Jie paėmė 
tą miestą po savo kontrole. 
Kariuomenė, susidedanti iš 
vieno batalijono, pilnai ap
ginkluota, įėjo į Gross Stre- 
litz, į žiemių vakarus mies
to Gleiwitz, kur. susidūrė 
pirmiausia su lenkų maišti
ninkais. Lenkai apsiginkla
vę mašinų kanuolėmis prie 
stoties lavinosi, bet užėjus 
Anglijos kariuomenei visi 
pabėgo “do liasu” ir ’ jau 

j daugiau nebuvo matyti.

ANGLIJA SUSITAIKĖ 
SU PRANCŪZIJA.

Paryžius, birž. .7. — Ang
lija praneša kas link Aukš
tosios Silezijos ir'paskelbia, 
kad Anglijos valdžia sutin
ka su Prancūzija atstatyti 
tvarką Aukštoje Silezijoje.

ITALIJOS KARIUOME
NĖ IŠTRAUKIAMA IŠ 

ADALIA. ’
Konstantinopolis, birž. 7. 

— ‘.Italijos kariuomenė bus» 
ištraukta iš Adalia tuoj au. 
Taip pranešė Italijos vadas 
Turkų nacionalistų valdžiai 
Augora.

Taiy.
Tokio. — Iš Harbino pra- 

i nešama, kad bolševikai, ku
rie rengiasi apleisti Chabo- 
rovsk, sostinę joąjūrės pro
vincijų Siberijoje, sušaudė 
100 politiškų prasikaltėlių, 
kurie buvo sukimšti kalėji
me.

universitetan.
“Gazeta Vilenska,” ofiei- . 

jalus Želigowskio organas \ 
pareiškė, kad Želigowskis J
taip išsitaręs: jeigu derybos* •' 
Brussely tinkamai neišriš |
Vilniaus klausymo, . tai ji— 
sai sušauksiąs Vilniaus Sei
mų, kurs pats apsispręs aį 
pie savo likimų. ■

3,000 GYVENTOJŲ 
PUĘBLO MIESTO 

NERANDAMA.
Pueblo, C oi., birž. 8. — 

Daugiau negu 3,000 žmonių 
mieste Pueblo nesužinota. 
Piliečiai ragina gyventojus 
užsiregistruoti pas Raudo
nąjį Kryžių, kad išskyrus 
žuvusius. Militarė ir miesto 
valdžia vargu galės suskai
tyti yįsus žuvusius.. Miesto 
ligoninės pilnos potvinioxau- 
komis. Daugelis iš jų gal nė 
nepasitaisys.

■s
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BAVARIJA 
NUSIGINKLUOS.

Miinich, Bavarija, birž 4. 
Bavarijos Piliečių Apsau
gos korių, si j a nusprendė liuo-'^' B 
sai nusiginkluoti sulig ali- 
jantų ultimatumo apie bir- ; 
želio 30. . *

I 
1 111 " ■ v ‘

VOKIETIJOS IŠMOKĖ* 
JIMAI DAUGIAU 

NEGU BILIJO
NAS.

Paryžius, birž. 7. — Pa* 
taisymo komisija praneša, 
kad veikiant sulig skyriaus 
5 einančių išmokėjimų dek 
atitaisymo, Vokietiją ptl- / 
statėj-iki šio laiko iždo bonus 
išmokamus rugpj. 31, 1921, - 
sumoje apie 840,000,000 auk
so markių ir sulig užsienio 
apyvartos apie 200,000,000. 2 
Visas perviršis šių dviejų 
sumų virš 1,000,000,000 auk
so markių, kurią Vokietija | 
turėjo išmokėti pirm birže
lio 1, bus panaudota tie bo- 
nai panaikinimui daliešT sko
los. Perviršis siekia apiū ’ 
40,000,000 markių.

Suv. Valstijose yra tiek 
automobilių, Viši imo- ,j 
nes gali sus<^ išvažiuoti ir 
nepalikti nei žtųogaųa 
šioje šąlyj

.1

KONFERENCIJA ANGLI
JOS ANGLEKASiy 

STREIKOREI- 
KALE,
LE.

• Londonas, birž. 7. — Kon
ferencija tęsiasi, kad sutai
kius audėjus, verpėjus ir in
žinierius algų klausime.

Taip-gi" norima kogrei- 
čiausia užbaigti anglekasių 
streikas, be pagelbos val
džios oficialų. Anglekasių 
veikiantis komitetas, kaip 
kad praneša nori leisti bal
savimui vėliausį pasiūlymų 
kasyklų savininkų. Abiejo
se pusėse matosi noras tai
kytis.

Veikiantysis komitetas 
anglekasių Unijos šiandie
na išleido atsišaukimų į de
legatus susirinkti, pėtnyčio- 
jo apkalbėjinfui streiko pa
dėties. , t

5
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Suv. Valstijos turi trečda
lį viso pasaulio turėtų,>

Nesenai per vienų menesį 
per Panamos kanalų - pra
leista 264 kutų*;

I

f \» %I t
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AMERIKOS RAUDONO
JO KRYŽIAUS 

JAUNIEJI.
Iš viso 4,606,379 vaikai ir 

mergaitės priguli prie 28,- 
610. skyrių Jaunųjų Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
Skyrių. Svetimose šalyse 
prisirašė 110,436. District 
of Columbia turi 41,259 į 9$ 
mokyklas; Hawaii 27,000 į 
188 mokyklas; Porto Rico 
98,357 į 1,297 mokyklas ir 
Virgin Salos 3,514 į 23 mo
kyklas. Chinoj vaikai seka 
Amerikiečių .pavyzdį, jie ir 
sutverė panašių organiacijų. 
Su. Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Jaunųjį pinigais, 
Chanrhai laikė čystijimo. ir 
sveikatos kampanijų. (

o**-4*

winslow senučių 
DIRBTUVE UŽSI

DARĖ.
Worcester, Mass. — Kon- 

gresmonas Samuel Winslow 
galva Samuel Winslow Ska- 
te Kompanijos pranešė, kad 
dėlei mažai užsakytu dirbtu* 
ve ant Mulberry gatvės už
daroma neaprubežiuotam 
laikui. Apie 300 darbininkų 
išmesta iš darbo.

KARIUOMENĖ IŠ
’ 170,000.

Washington, D. C., birž. 
7.,— Tik 4 balsais Senatas 
šiandiena priėmė pataisymų 
kariuomenes, panaudojimo 
bilių sulig militario komite
to pasiūlymo turėti kariuo
menę mažiausia iš 170,000

PRIPAŽINO $1,000,000.00 
PAŠELPOS PUEBL’O 
NUKENTĖJUSIĖMS.
WasJiington, D. C., birž. 

8.,— Panaudojimui $1,000,- 
000 pašelpai Colorado potvi- 
nio aukų buvo užtvirtinta 
Senato sulig rezoliucijos pa
duotos Senatoriaus Phipps 
iŠ Colorado. Rezoliucijoje 
minima, kad karo sekreto
rius prižiūrėtij. sanitarišku- 
rną, sveikatų gyventojų ir 
kad pagelbėjimui nukertė
jusiems gyventojams gali 
sunaudoti visų arba dalį pa
skirtos sumos.

Suv. Valstijose užregis
truotų automobilių yra 7.- 
623.551. Jų verte yra $9.- 
148.260, t. y, veik puse to, 
ką geležinkeliafykainuoja

I <

r



0

DARBINTNKA

-1

&

t Ii South Boftton*o ątarhinkala, 
jrttar MMhMįi ’^dir* ak,.- 
mj'BTMĄ Katalikę fcą Jfo«Aeo 
ėrlHKĘ sįjuMflA. ■

, t

.*«» ■>.0i»
yiąBpriĮrĖo-

‘ Boro-
/Publlsbed every

j jnd* gaOlK<iw by St. Jo<|€Pa’a Lith- 
'jaajai^ K.C. Absociattoh or Labos.

SUBSCRIPTIONKATHS

Boeįott antį suburbs ....... 
couutrlea. ytarly ..

♦<32nU^rėfl aš aecond-cĮąss matter Bept 
ąt the poit om<# at Ūoetoa, 

MaM., uuder the Ad of March S. 1Ę79” 
uAcceptance for malllng ąt spectal rate 
ofpostage provldedfor In SectlonllOB, 
Ad Of Oct S, 1917, authorlzed on July 
12,1918.”

1 _____________ I

tas pats, .,tik kita ranka jį. Ir tolinus prašome “D?* 
įmonėms ant sprando užde-Iredakeijos paraginti brolius 

Amerikiečius mums padėti, 
ir talkon kviesti juos,, auko
mis, šelpimu mūsų “J-jų 
j At-kų,y organizacijos.., 
Brangūs užmario broliai A- 
merikipčiai atkreipkite do- 
mę ir į jaunuosius ateitim 
žengiančius moksleivius. Nea 
iš jų galite, tikėtis ko nors 
gero sulaukti.. k Jie juk žie
das tautos^ Galiausiai.. 
Vaisius... branduoliu.. pa
matas ir gynėjai tėvynės. 
Dabartės, jie dar jauni. 
Trokšta vienok pasiekti rei
kalingos sau žinijos. Tuo 
tarpu jie randasi labai sun- 
kioj$ padėtyje. JJeturtasir 
įteka gerų knygų laikra
ščių ir piniginių lėšų, nelei
džia jiem sidkti kibsiu idea
lių, neleidžia jų prie tikslo 
:aukštybės« Doros pirminei- 
gai kenkia labiausiai socia
listai, laisvamaniaimokslei
viai, kurie pasinaudoję sto
ka supratimo itin, iš don} 
knygų ir laikraščių, stoja už 
keBo ir visokeriopai kenkia 
mums feavo gausinga'— pa- 
^vojinga mūsų dorai literatū
ra. Kiša jų jauniems be 
patvarumo draugam ir trau
kia juos bedievybės-ateizmo 
bedugnėn.

; “Su kuomi sutapsi, tuomi 
pats tapsi,” “Jaunų, laibų 
medelį kur lenksifNcen pa
lenksi, sako lietuvių priežo
džiai. Kad mums atsirėmus 
toms socialistų — ateizmo 
bangoms ir įdomiau veikus 
jaunų moksleivėlių vaiden
tuves, yra labai reikalinga, 
gera ir . naudinga literatūra. 
Ko ir tikimės iš viengenčių 
Amerikiečių gauti.

- Brangūs draugai, Kristu
je broliai kas kuomi galite 
šelpkite mūsų jaunųjų mo
ksleivių organizacijų. Be- 
abejonės daug jūs girdite 
prašymų iš Lietuvos, bet 
nemanome, kad šitas mūsasis 
būtų jūsų gerbiamieji at
mestas. Kas, ir kiek kuomi 
gali viskas mums patinka, 
ir, tamstų aukomis mes la
bai maloniai naudosimės.

Patėmyję kad “Darbinin
kas” gali būti naudingiausis 
ir geriausis mūsų vadas atei- 
tin, todėl dėkingai prašome 
“Darbininko” red. jį mums 
siuntinėti. (Antrašas: G. 
Valančius, Telšių Gimnazi
jos mokinys, Lithuania). Ki- 
;ų brolių Amerikiečių pra
šome perskaitytuosius laik
raščius ir knygas prisiųsti 
mums. Duosnūs Amerikie
čiai, be abejonės sušelps 
mūsų neturtingų organizaci
jų ii- ninigine pašelpa. Todėl 
prašome brangių tautiečių,, 
kurie atjaučiate mūsų moks- 
leivėliiy reikalus organizaci
jos. prisiusite mum’ vienų- 
antrų doleritikų, kas nas mūs 
labai šiuo tarpu daug sveria. 
Ir tokiu būdu sustiprintumė
te mūsų veikimų ir žygius 
moksleivių organizavimo 
darbe. Iš jų ypatingiausiai 
galėtumėm įsigyti čionyk- 
ščios literatūros ir užsisaky- 
įi Kaimo katalikiškųjų laik
raščių. Dar kartų prašome 
brangūs užmario broliui 
mums talkon ir, padėkite 
mums pasiekti kilnųjį idea
lų: “Viską atnaujinti Kris
tuje.” Siųsdami mums kny
gas,' laikraščius ir doleriukus 
gerbiamieji dėkite Šitokį i da
bartinį vakaci jų antrašų

. G. Valaičius, 
' He^uškiškių k-mo, 

Ž. Kalvarija, 
Sėdas paštas'.
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tėvynainių tapo supr- 
gaminote T. Fomlo parijas . 
skyrius,1 kurie - pasižadėjo 
kas mėnuo mokėti tam tikrų, 
mokestį tėvynės reikalams. . 
Garbė SteubenvilieČiams!

Brie progos reikią pašą- 
kyti, kad daugelis skyrių la-, t 
bai apsileidžia, tarsi jau vis- 
kks atlikta link tėvynes pri-. 
kėlimo iš to didžiojo karo 
griuvėsių.

Lietuva tikisi, jog mes a- 
merikiečiai padėsime bent 
kultūriniai Lietuvą atstaty
ti, .kas mums tikrenybėje ir . 
priderėtų padaryti. Kada 
Lietuvoje pasilikę inūsų bro
liai, sesutės nese visų karo - 
baisenybę ir okupantų per
sekiojimų, nežiūrint tų vi
sų sunkenybių ir vargų jie 
rado galimu iš griuvėsių su
tverti naujų valdžių ir iško
voti Lietuvai nepriklauso- 

bę be jokios pagalbos iš 
palies ir štai po. trimetinės 
atkaklios kovos jie negal ra
miai grįžti prie savo ūkės ir^ 
arklo. Nuožmus lenki} dva
rininkas tyko, kad vėl lietu.-' 
vius pavergus.

i Mes gi iš savo pusės turi
me prisidėti bent su tokia 
pagalba, kokių mes galime 
suteikti. Visiems yra žino
ma, jog Lietuvoje trūksta 
mokyklų ir toms mokykloms 
mokytojų, trūksta dorų iš
lavintų valdininkų ir kitų 

. visuomenės darbuotojų. Tai
gi, padėkime bent vienų kitų 
mokyklą pastatyti. "Mokėda
mi mėnesinius mokesčius į 
Tautos: Fondą, mes atlieka
me didelį tėvynei darbų, nes 
tik Tautos Fondas tebešel- 
ipia Lietuvos mokyklų sulig 
į savo išgalės. Tai-gi visi tap
kime nuolatiniai mokėtojai 
[duoklių į T .Fondų Lietuvos 
i kultūros reikalams. Tokiu 
būdu atliksime savo pareigų

pųliuosuojami. Gerb. Dr. 
Gailius išreiškė dar indomių 
įrriintį. Bepasakojus man a- 
pie Amerikos lietuvių srovi
nius santikius ir pąsakius, 
kadbehdrai veikiant atsi
šaukimuose ar kituose ofi
cialiuose raštuose neretai^, 

G Amerikos lietuviai visaip rašytojas ipterpia įžeidžian
čius priešingųjų sau partiją 
įaMnips,. t^l Dr. Gailius.sa- 
feį. kūd tai labai* neleistinas 
darbas ir girdi jei jam pri
šertų panašius raštus visuo
menei gaminti greičiau link
tų savajai srovei uždrožti ir 
gink Dieve ne sau priešin
gai. jpeiravaus, kaip Vo
kietijos valdžia' ir visuome
ne žiūri į LietUyų. Gerb. 
Dr. Gailius paaiškino, kad 
ypatingos aplinkybės verčia 
vokiečius prielankiai atsi
nešti į Lietuvą. . Vokiečiai 
baisiai nekenčia lenkų ir kas 
lenkų priešas, tai jau auto
matiškai vokiečių draugas. 
Todėl Vokietijos ir valdžia 
ir visuomenė ir spauda ^abai 
prielankauja Lietuvai.
iš konservatyvų ir spartakų 
(komunistų) yra priešingų 
Lietuvai. Spartakų neprie
telingumas apsireiškė ypač 
įželigoskiui grobiant Vilnių. 
įPasak Dr. Gailių Lietuvai 
prielankauja Vokietijos ka
talikų centras ir socijalisti- 
nės partijos. Paminėjo ka
talikų vadą Erzbergerį, kurs 
yra ypatingu Lietuvos prie
deliu.
j Lietuvos Pasiuntinybės 
{Vokietijoj ypač platus yra 
Prekybos skyrius. Jame dir- 
’ba net 11 darbininkų ir tai 
j kvalifikuotų , darbininkų. 
Per tų skyrių Lietuvos vai- 
Idžia daro užsakymus. Pre
kybos skyrius" informuoja 
valdžių apie kainas ir teikia 
visokių kitokių informacijų 
|prekybos dalykuose. To sky
riaus vedėju yra Vladas Ma
siulis. Jis yra kilęs iš Uk
mergės apskričio, baigė re
alinę mokyklų... Daugpily j e, 
dirbo garsios Švedų firmos 
Alfa Nobel Varšavos sky
riuje apie 7 metus. Po to 
5 metus dirbo tos firmos cen- 
traliniame ofise Petrapily
je. Atstovavo tų firmų sep
tyniose vakarinėse gubernė- 
jse. Besitveriant Lietuvosh 
Ivalstybei grįžo Lietuvon ir 
dirbo valstybės kontrolėj. Y- 
Įra vedęs, augina sūnų Algir-

tų. Bet Lietuvos darbinin
kai gerai permato? tą naujų 
soeijalistų apgaulystę ir vi
soms pastangoms priešjnasi 
komunizmo vergijai.

; ■ ; ?--į- _ \-j- V

.KAUJAS atstovas 
.TAU AMERIKOJE.'

Šiandiena gavome nuo 
Tautos-Fondo Centro sekre
toriaus K. Krušinskio lape
lį skelbiantį,, kad naujas at
stovas Valdemaras Čarnec
kis atvažiavo subatoje, bir
želio 4 d. 3 vai. po- pietų, lai
vu LaFrance.. Yorko 
ir apielinkės lietuviai buvo 
raginami naują atstovą pa
tikti iškilmingai. Taip-gi 
panedėlio vakare, birželio 6 
cl. Knapp Mansion salėje 
buvo surengta naujo, atstovo 
pagerbimui, iškilminga va
karienė.

Mes sveikiname mūsų nau
ją atstovybę ir linkime ko- 
geriausių pasekmių, Tėvy
nės Lietuvos labui. Jūsų dar
bas sunkus ir reikalaująs 
nemažai pasišventimo ir 
kantrybės, bet dirbant iš
vien, ne partijų,- bet Lietu
vos naudai su Dievo pagelba 
viską atsieksite.

Amerikos lietusiai turėtų 
užmiršti visus partijinius 
ginčus ir stoti į darbų(drau- 
ge su nauja fnūsų atstovybe, 
kaip kad stojo ir diibo^pra- 
džioje su pirmąja mūsų ats
tovybe. Lietuyai pagelba 
nemažiau reikalinga šian
diena, kaip kad ir metai at
gal.

Galimas daiktas, kad pa
irus Brusselio konferenci
jai, Lietuva turės pastaty
ti savo gerai apginkluotas 
jėgas prieš grobikus Lenkus 
ir viena pati paliuosuoti sos
tinę Vilnių nuo plėšikų len
kų. . Čia tai ir Amerikos lie
tuviai turės išduoti gal pąs- 
išutunus kvotimus antykįek 
-jie brangina Lietuvos nepri- 
gulmybę ir laisvę^ -

Lietuva išlaikvs savo kvo- v .■ 
f imus, o ar išlaikys Ameri
kos lietuviai Pagyvensime, 
pamatysime.
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' Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
į^bėti.

RIETUVOS DARBININ
KAI NENORI KO

MUNIZMO.

Anot Lietuvos laikraščio 
‘“Darbininko,” vienu svar-
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į . blausių vidujinių Lietuvos 
• klausymų yra žemės klausy-
| rnas. Kadangi apie 90 nuo-
/ ; šimtis Lietuvos gyventojų

■ yra darbininkai-žemdirbiai, 
tai nuo šio klausymo tinka
mo išrišimo priklausys ger
būvis ir pasitenkinimas mil
žiniškos Lietuvos gyventojų 

. didžiumos, vadinasi, ant že
mės klausymo svyruoja Lie-

. tiįvos kaipo nepriklausomos 
valstijos ateitis. Visi darbi
ninkai nori žemės? Jie jų

* laistė savo prakaitu per tiek 
šįmtųymetų, gi jų prakaito 

aslai daugiausiai tekdavo 
ponams. Dabar ponams — 
lenkams, ar rusams iš Lie
tuvos išsinešdinus, ar gi ne 
butų teisingiausia tų Lietu
vos žemele atidavus kaimie- 

. čiams lietuviams^ kurie jo.s 
... . niekados,, neapleis ir .dabaX

- už jos laisvu savo galvas gul
do ? Nestebėtina. tatai,. kad

į , Lietuvos Darbo Federacija 
karštai reikalauja^ kad po- 

> riams būtų mažinamas palie
kamos jiems žemės hektarų 
skaitlius ir už atimtųjų jau 
žemę mažesnis tebūtų teikia-

’ irias atlyginimas.
nTam sumanymui karštai 

j. priešinasi dvarponiai ir — 
social-demokratai. Pirmie- 
ji priešinasi todėl, kad išplė
šiama, kaip jie sako, teisė- 

< ta. jų nuosavybė; gi antrieji, 
vadinasi, social-demokratai, 
dėlto dvarų padalinimui yra 

’■ priešingi, kad jie nori juos 
nepaliečiamus palikti komi
sarams, o darbininkus pri- 

i versti dirbti komunistų bau
džiavoj. Žodžiu, viskas bū-’ 
tų'po senovei, su tuom tik 

; skirtumu, kad seiliaus dar- 
| Miliukai vergaudavo po- 

f nams lenkams, gi dabar ver-Į gi piliečiai: P. Kavaliaus- 
\gautų ponams-komisarams. ” ’r"‘ "

Mes,- ištiesi}, bolševizmas 
Rusijoje yra ta pati vergija, 
kaip kad buvo prie caro. 
Tuomet ponais buvo valdi
ninkui ir kiti aristokratai- 
didikai, dabar ten ponauja 

Jcomisarai, tokie pat didikai 
' ir \darbininku' skriaudėjai, 

dar aršesni už caro činov- 
j ninkus. Tokių tvarkų soci-

■ jųlistai nori įvesti Lietuvo- 
c< Jie. pavydi- žmonėms

Žemes, nes yra padarę plia-

BRANGŪS UŽMARIO 
BROLIAI!
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Mes Telšių moksleivių 
“J a imu j ii Ateitininkų ’? kuo
pos nariai širdingai dėkoja
me ir, labai, labai dėkingi 
esame “Darbininkui” už su
teiktas mums dovanas, bū
tent: knygas ii* laikraščius. 
Pirmiausia prašantį pagal
bos mūsų balsų išgirdo “D.” 
redakcija, prisiųsdama 
mums buntelį knygų ir lai
kraščių (kurie minu’ tai di
džiausia už auksų brangesne 
auka). Išgirdę, mus, taipo-

kas; Eiginskas; B. Gribas ir 
gerb. K. Vįdikauskas tap-gi 
mus gausiai apdovanojo ir 
sušelpė mus, knygomis ir 
laikraščiais. Vis, tai vis, 
mus ramina ir, didžiausios 
vilties bei patvarumo gami
na, taip brangios mums iš 
užmarių, brolių aukos. 
“Darbininko” redakcijai ir 
aukščiaus minėtieni pilie
čiam mes Telšių jaunieji 
moksleivėliai išreiškiame 
kupnuolankiausius padėkos

; nūs patys tų žemę valdyti, gi žodžius ir tikimės, kad ir a- 
į žmones laikyti savo vergi- teity musų
joj. Vadinasi, jungas būtų

■3 ' * ' .

> BERLINE ’ ' <
Vokietijos sostinėn atvy

kau ketverge gegužio' 12 d. 
Tai. yra lygiai dvi savaitės 
teo išvadavimo įš Bostonu, 
j Apsistojau puikiausioje 
Berlino dalyje^kpr yru ir 
Lietuvos Pasiuntinybė Vo- 
kietijoj, bet ir Čia pastebė
tina • apsu'ėįškimų kokių 
prieš karų be abejonės nebu
vo. Naktį šviesos silpnos. 
Puikiausiose gatvėse taip 
šviesu kaip So, Bostone ant 
garsiųjų Athens, Fourth ir 
kitokių . panašių gatvių. 
Nors čia automobilių ir kito
kių motorinių vežimų veik 
tiek, kiek vidutiniame Ame
rikos mieste, bet yra ir se
noviškų furmoųų. Tai ark
lių išmatų nemažai matosi 
gatvėse.. Ir abelnai švaru
mas mažesnis, negu prie 
kaizerio.

. Amerike pripratę matyti 
vaikus laikraščius pardavi
nėjant. Čia keistai atrodo, 
matant vyrus ir moteris tų 
darant.

Plačioji Amerikos lietu
vių visuomenė labai mažai 
težino apie Lietuvos Pasiun
tinybę Vokietijoj.. O tai di
džiausia iš visų Lietuvos Pa
siuntinybių užsieniuose.

-Lietuvos Pasiuntinybė Vo
kietijoj randasi, kaip viršuj 
minėta puikioje Berlino da
lyje. Ji vadinasi Charlo- 
ttenburg. Sustojant Zoo sto
tyje, į atstovybę eiti tik pen
ki ar šeši blokai. Amerikos 
lietuviai, grįžtantieji Lietu
von ir turėdami keblumų ,ąr 
reikalų, pagelbos ar patari
mo norėdami tesikreipia į 
Pasiuntinybę, kurių* žino 
kiekvienoje stoty j e. Nuo 
stoties duodama Vokietijos 
Raudonojo Kryžiaus darbi; 
ninkasi ir tas atveda lietu
vius į Pasiuntinybę. Taip 
Berline ne vienas būrys lie
tuvi!} buvo aprūpintas. Pa
siuntinybės adresas: Litau- 
ische Gesandschaft, Kur- 
fuerstendamm 242.

Vietoje, kur dabar randa
si Lietuvos Pasiuntinybė 
prieš karų buvo Austrijos 
■ambasada. Jau iš to galima 
■suprasti, jog namas turėjo 
būt ne bile koks ir ne bile ko
kioj vietoj.* Ir iš teisybės 
namas puikus, stovi prieš 
Zoologinį sodnų. Todėl ir 
artimoji geležinkelio stotis 
vadinasi Zoologischer Gar- 
ten arba sutrumpinant Zoo 
stotis vadinama. Prie durų 
yra nedidelė iškaba su vyti
mi ir parašyta: Lietuvos 
Pasiuntinybė Vokietijoje ir 
tas pat parašyta vokiškai. 
Pasiuntinybe užima kamba
rių kambarius ir visi pilni 
darbininkų. Dirba keletas 
desėtkų vyrų ir mergelių—ir 
tai neapsidirba. Jau vieta 
pasirodo ankštoka ir Pa
siuntinybė pienuoja savo na
mų taisytis artimiausioje a- 
teityje.

Labiausia darbu' užvers
tas’yi*a Pasiuntinybės Pasų 
Skyrius. Kuomet ašėn inė- 
■jau tari skyriun, tai nuste
bau radęs pilputį žmonių. 
Buvo koks 40 asmenų. Lai’ 
labiau nustebau; kad tarp jų 
nei vieno lietuvio nesu. • Šu 
neapsakomi! užsispyrimu 
brukasi Lietuvon Visokie 
svetimi gaivaųli. Mat užuo-

džia> kad Lietuva tai geras, 
jaukus kampelis^ kur bus 
galima-pasidaryti Ameriką.

^abejoja apie Lietuvą, savąjį 
[kraštą. Basiuntinybės dar
bininkai sako, kad jei kurio 
diedukasar iįetą-yra peržen
gęs kada nors Lietuvos rube- 
žių, tas“jąu ir nori rokuotis 

‘Lietuvospiliečiu ir jon grįž
ti.Pasiuntinybė tokius sve
timus gaivalus be ceremoni
jų atmeta. Tik po tikrų iš
rodymų, kad turi Lietuvoje 
turto ar kito ko svarbaus, te- 
įleidžiama Lietuvon.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Vokietijoj įsteigta lapkričio 
mėnesyje 1.918 m. tuoj po re-^ 
volįucijds Vokietijoje. Nors 
Vokietija Lietuvą pripažino 
neprigulminga de jure jau 
kovo mėnesyje tų pat metų 
ir jau tada galėjo pasiunti
nybę steigti, bet dėl karinių 
aplinkybių tas turėjo užsi
tęsti. Pirmu Lietuvos ats
tovu Vokietijoj buvo. Dr. 
Jurgis Šaulis, jo patarėju 
kun. Dr. Puryekis, dabarti
nis užsienio reikalų ministe
ris, o sekretorium buvo adv. 
Pi*. Penkaitis. Prie Pasiun
tinybės dirbo dar kun. Kon
cevičius ir rūpinosi lietuvių 
belaisvių reikalais. O tų be
laisvių - buvo keli desėtkai 
tūkstančių? Ūmu laiku jie 
galėjo grįžti Lietuvon. Kai 
Dr. Saulis išvažiavo tverti 
atstovybę Berne, Šveicari
joj, tai Berline atstovu liko 
Dr. Į^iryckis. Prie Pasiun-t 
tinybės Berline. buvo. įsteig
ta Spaudos Biuras kurio ve
dėju buvo Dr. Gailius. Kai 
Dr. Puryckiš liko išrinktas į 
Steigiamąjį Seimų, tai ats
tovu liko Dr. Gailius, kurs 
ir dabar juo yra. Dr. Gai
lius prūsų lietuvis, ūkininko 
sūnus,' kilęs, iš Pagėgių ąpsy 
kričio. Gimnazijų baigė/ 
Tilžėje, aukštąjį juridinį 
mokslą išėjo Heidelbergo, 
Karaliaučiaus ir Berlino u- 
niversitetuose. Yra vedęs 
prūsų lietuvaitę ir augina 
sūnų Gediminų. Karo metu 
buvo mobilizuotas, pradžioj 
buvo vakariniame fronte, o 
perkeltas rusų frontan buvo 
smarkiai sužeistas. Tas ir įdų. 
dabartinis uolus darbas sun- j 
kiai atsiliepė į gerbiamo L. 
veikėjo sveikatą. Man pas Jį
jį atsilankius, mielai kalbė
jo arti pusantros valandos. 
Su indomumu teiravosi apie 
Amerikos lietuvius ir jų vei
simą dėl tėvynės. Labai jį 

džiugino uoliųjų Amerikos 
lietuvių darbas dėl Lietuvos. 
Čia gerbiamam veikėjui pa
aiškinau, kad Amerikoj e,įbu- 
vo sumanymas šiek tiek įkir
ti pelus nuo grūdų, tai yra 
įvykinti tą, kad' neaukavu
sieji Lietuviai ii’ nepirkusię- 
ji bonų nebūti} įleidžiami į 
Lietuvą be tam tikro mokes
čio. Gerb. veikėjas šitam su
manymui karštai pritarė ir 
sakė, kad Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje išduodama 
pasą, turėtų ištirti paso rei
kalaujančio pasidarbavimą 
Lietuvoje ir jei tik be b’ono 
ar be aukavimo paliudymo, 
tai pagal jo turtą’ išreikalau
ti tekĮąsįį Lmtūvat Pripa
žino gerb. veikėjas,; kąd 
biėdniejį darbininkai, su 
didelė ’ šeimjmomis tee-
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Pasiuntinybėj dirba ne
mažai studentų ir studenčių, 
lankančių Berlino universi- 
tetą.

Visi Pasiuntinybės dar- 
Įbininkai malonūs, draugin- 
Įgi, ’ pagatavi patarnauti. A- 
merikos lietuviai grįžtantie
ji Lietuvon reikale drąsiai 
gali kreiptis į Pasiuntinybę, 
o bus pagelbėti. :
I Pr.. Gudas.
i

PADĖKA “DARBININKO” 
ADMINISTRACIJAI.i

Gerbiamieji: -
Jau kelios dienos praslinko, 

kaip apturėjau nuo Tamstą pui
kią. dovaną, Fontaninę plunksną. 
Reiškiu Tamstoms didelę padėką 
už tą dovaną. Plunksna rašo kaip 
ir už $10,00 vertės. Lengvai ga
li 5 didelius laiškus parašyti vie
nu pritraukimu, patarčiau kiek
vienam narini įsigyti tą brangią 
dovaną.prikalbinant. 5 naujus na
rius prie LD&, arba gaunant 
“Darbininkui’* du metiniu, prenu
meratorių. Ji

: Binkteinas vįso labntnūeku> ■ 
? Su gilia pagarba, \

JonuAbromaitis,

’ t Buk Pa J
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«

t.

*

1

link ^tėvynės, pagelbčsime 
pakelti Lietuvos kultūrųZ 
į Tautos Fondas,
; 222 S. Sth St., BrOoklyn,.N. F.

AM. DARBO FEDERACI
JA TIKISI UŽBĖGTI 

PROFITERIAMS 
KĖLIĄ.

Cineinati susirinkę A. D. 
F. komisija daug kalbėjo, 
kaip koperuotu būdu numa
žini pragyvenimo lėšas ir 
profiteriams užbėgt kelių. 
Vice-prezidentas pasakė, jog * 
mes ilgiau negalime mažu
mai — kelių turtelių — 
duot valdyti prekes. Neku- 
•riose Europos šalyse: Belgi
joje, Anglijoje, Danijoje 
iooperaiyvės draugijos pa
darė dideles pasekmes.

A. D. F. patviriino koope- 
yatyves draugijas kurios 
{stos prieš darbininkų išnau
dotojus* •

Į

r

t

f

FRICK KOMPANIJA 
NUMUŠA ALGAS.

Pranešama kad minėta 
kompanija numuš algas sa
vo darbininkams nuo 25 iki 
35 nuošimčių. Mokės tiek 
kiek mokėjo 1917 lapkričio 
mėnesyje.

užmirš... Ai
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Flint, Mick dirbtuvė 
Chcvro.let Mote kompani
jos pradėjo smarkiau dirbti 
ir laike dviejų savaičių ma
noma primti nuo 1200 m ly 
500 daiiiininkų. v
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'vahkini' varvini seilę ant puikios 
katalikų bažnyČiosj jmai neban- 
krutys ir jums neteks.-, Kad vys- 
[kūpąs \pakėl« visiems ' kunigams 
algas (o ne’patir kunigas sau pa- 
sikėjė, kaip p. S. sako) , tai prieš 
tai parapijonyš nieką neturėjo te 
pečiais netraukė. Gerb. klebonas

nr.<VTlT.AWn.

Sulaukus šiltų dienelių kiąkvie?
nąs
raine orę gauna pasidžiaugti, 
gamtos gražumu, pasigerėti pūi; 
kĮais vaideliais, kvtpiatičiomą 
gėlėms ir kitais* gražumynais,. 
Bet vienam-ai niekad negali bū
ti taip linksma kaip kad gražiMkun, X Tfasakaitis yra labai pA 
me skaitlingame jaunimo būrelyAįrapijonųkaipo geras 
je. Gražaus jaunimo' draugišku- įdvasįos vada* te Lietuvos mylėto- 
mas dar daugiaus priduoda links
mumo uogą gamtos grožybė/ Kur 
tik neisi, .kur nevažiuosi, jei at
randi gėriausiusjas, sau drąu- 
gus-es, jautiesi kaip tarpe brolių 
ar sesučįų. Todel-gi visiems ir 
reikėtų spiestis prie prakilnaus, 
jaunimo būrelio ir drauge džiaug
tis su visais.

Birželio 13 d. Lietuvos Vyčių 
25 kp. atsibus mėnesinis susirin
kimas. Kviečiame kodaugiausiai 
naujų narių prisirašyti. Taipogi

J v HMinįm ~

ką. DaugUuą p&ritrilum ką pa-įlPte te nvąrbu-
tya^sąmt _Y«tL Jdtust W teįęrivįį švbltete
kalHnkim. / ’

kaluoBi Tjirite vūU M Į»k 
gąHR* > W 

(sulig galimybės patenkintas, i 
Visos, iiote Mirtote aukos, 

bus prnųuwo ® mūsų pų-
Ste p«4*^ SteękiteAiuo antra
šu :Lithuwį įpa&. MąriampoKs 
puįke lDkfo kuopos iviątinio K> 
misijos >irmii4^aūrašt,‘ £ Čepų- 
liųt ' ' , .?

jtospaugdinti. 
Gegu-žioltt d. 1921». ■

• •
-y.--!-. ■,.

KAREIVIO PRAŠYMAS 
ĮBsOiiąs AnteriktetMl - /' 
h AškaipotamaujągLtetuvoska-įu- «
^iuoinenč>, turiu garW>ętetis| M X Apskričio Valdyba:
(prie Amerikos, RetuvaiČių* AHa- f Pirm. te. J. Kudirką ■ 
bai malonėčiau su jumis, sesutės, [' 07 Franklin St,
eusįrašineti. Kareivio gyvenime K .* Norwood, Mnss.
didžiąrta turtu yra Iriškai su Ži- f A. X NM^kas, <
niomis iš kitų šalių. Kareivio gy-■ 58 HeaVon Avė.,
venimas yra gan vienodas. Da- , Norivood>Mass.
bar, kaip ginklai yra sustabdyti |; v
su lenkais išgamomis, labiausiai r; '
norėtM.smiriSinėtin-Amerikos į g & KUOPŲ SUSI“
lietuvaitėmis. Perskaiciusios ne- f 1 *’ w" • **’ 5?
numeskit į Šalį te .neatidėkite ki- l . Blil V'||OI
tam kartui, bet išpildykit mano ! 
prašymą. Su nekantrumu lauk-[ <LAWL&EKCE, MASS. 
siu iš tolimo krašto laiškų te laik-1 —’
raščių. Gerb. Amerikietės rasinė-Į LD$. 70 kp. mėpesjnls susirinkimas 
ikitp man laiškus šinn antrašu • Mylioj, 12 d. birželio, 5 vai. poma“ miegus šiuo antrašu. p|W bafoytmgje eaj5je ^4 Bradford 
5-jo p. D. L. K. Keistučio pulko, [ st šiame susirinkime turėsime daęg 
3-čio batalijOHO 7-tą kuopą* svarbių reikalą aptarti. - ’

’ Viso gero, , % Valdyba
JnųaA VasĮTis. ...

GREENFIELD, MASS.' 
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimas 

(PriisŲsta K. Vldikauskul), hvyks nedėlioj, 12 d. biržellp 2 vai. po 
PADfiKA pietų 4 Laurel Street. Kviečiame

. , - . 7. h ‘ , visus narius ateiti. Taip-gi atslves-
Aukstai gerbiamas Tamsta! I kitę naują narių. ’

Šiuomi turime garbės išrejikšti .
Tamstai kuonuolankiausius padė- harRison, n. j. ; 
kos žodžius už prisiųstą mums Ii- LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 
teratūrą. Labai užganėdino mus 13. d. birželio 7:8O vaL. vale. Viši nariui 

nešė; anglę vterkonSul Sįny^ kivius ( gerb Tautie- 
gopure — tai mūsų nei vie-1eio knygos. Amerikos lietuvių; [Atsivesklt ir naują nartą.

brolių tautiečių ilteratūra mums 
yra labai brangi. Todėl mes ją «-j—r
labai mėgstame ir noriai skaito- CAMBRIDGE, MASS. 
me... Tik, gaila, kad labai ma-J LDS. 8-tos kp. mėnesinis suai
žai mūsų kniuginėly jos (t. y.. A-[rinkimas įvyks utarninke, birželio 
merikos lietuvių literatūros) ran-[14 d. 7:30 vai. vakarę bažnytinėj 
dasi. Tikimės'kad; gerb. f Tautie- salėj.. Visi nariai yra kviečianti 
tis K. Vidikauskas užjaus ir pa- ateiti, 
gelbės mus ir tolimesnėj’ ateity... * 
Vardu visų “ J-mjjų Ateitininkų” 
linkčjame Tamstai kuogeriausios BALTIMORE, MD.
kloties darbuose dėl tėvynės ir žy- vįsį nariai-ės LDS. 30 kp. malo- 
mių pasekmių “Esperanto” pro- Ijjiai užkviečiami atsilankyti ant 
pagandoj. susirinkimo, kuris bus 12 birželio

Su pagarba, parapijos svetainėje, tuojaus po
Telšių mok-vių “J-jij Ateitmin- pamaĮ^ (sumOs) bažnyčioje. Bus 

kų” valdyba: . . [apkalbama kuopos piknikas, kuris
Pirm. J. Šileikis, Ibus subatoj, 18 d. birželio ir kiti
Už sekr. G. Valančius. | _

• v 
B9(?įSBKQ!!!!!wS£S5!!££E£99MMMMMMHĮR 
jamMlnvkite upufaičio vridybri. 
Taip-gi k*lros kuopos <(*r imuifei- 
mokėjo savo metinę duoklę po 5 
centus nuo nario į apskri&a agit ą- 

tai malonėkit^pridės* 

tl apakričta M. AM-
čmskuį J87 Apks St, Mantello, 
Hasą Taip-gr kurios kuopas d* 
ųęęrįfpHl;ę #p^ę LD’^ N. Ą apfit- 
kričio,. tai malpnėkite prisirašyti, 
uŽBimokėdamos po S ęentuą t ant 
mętų nuo narte 1 agita
cijos iždą* ApjdtritiAdaug jHų pa* 
sidkębąvų krikiiibniį, ‘ tejbi- 
nmkų kaip Lietuvoje taip ir Ame
rikoj. Kad- vįifoft LDS. Nauj, 
ĄnglC kuopos prigulėtų, tai dar 
daugiau galėtų pasidarbuoti. Tai
gi, širdingai kviečiama prisirašy
ti.

v':

philadiįilrhia; pa-.
LDS. M t*.

Įvyky-U £ b ’ •*> J*1* UinytinO taliąJ. KvleflOM
Ateiti. 

veskite naujų nartų. 
, ■ f -

LD8. 7 kp, rnęnealnlM rmslrlijkimMi 
{vyk* Beredoj, 8 $ blrfelto 8:08 v»£ 
[VąJara pąprMtoi 
ylsus narius , Taipiti. atslvsfžlf 
te naują
!’v.. . VnlAMka

| - noęVtoop,mass. 
i £9DS. Tjtp*- sUėąeetnis irniirmitlmaf 
■įvyks neMfoL 12 £ MifoMn ttaįaa 
!po sumai bažnytinėje Bvelainejft YU1 
mariai, malonėkite susirinkti ir naujų 
nnriy atelveiBtl.
f

i m\RTr6RD, 'C0NN.' 
i lds. | kp, inęheėįnfa ausW|!iw >, 
[vyks nedelloj, 12 d’, ‘ birželio tuojaus ■ 
■pu sumos Bainytinėie H&lSjv, 41 

?$apltol AW Kviečiame visai narte* 
iateitt Talp-gL atsiveskite naujų

-• -

[bet labai sunku ii jų
Šiągraikų prieglaudą roėtori turė
tųramti visi, nes Čion vientik lis* 
tuvių našlaičiai yra priimami. 
Dahar yra < Viri «vrikri lt 
graliai užlaikomi, dar nė vienas 
nemirė. Gerb. klebonas 
namą netoli bąŽnyštes^TMhar- 
ton gateša. Dra^fayst&i rengte 

 

Visokias pramogas įmąkyklo# sve
tainėj, tąif kas 1 nuo btdkb 
atiduoda nattčteml I&bri pk- 
girtinas darbas- # 
1 3uWojįs gėfmžM nmkykteM 
svetainei buvę ^rengta Įteterija 
te baltea našl®ų namuį itf ’w

Daug dri&uojari ^ns pr^įajri’prisiįsti So 
našlaičiains, gerb., RranckŪnsą Į atstovus ant paskirto šUsirinkimo, 
|*QlkįenČte krtk vfeai ą|-
aeknnų ir ant tonam . [meti Jų priėmus, nes rinojo jų 
įaterieriems Tautininkams Labai [tikslą — ėumįyri A L. R- B .Ke- 
/ ' " (Nesiseką Aeracijos 20 skyrių, kurs silpnai

Aš manau kad niekur taip tau-[ gyvuoja. ,
liniukams nesiseka, kaip Phila-1 Geg. 18 d, buvo tų “Draugijų 
delphijoj. Čia jie per kelis mene-Į Sąryšio” susirinkimas/ Atstovų 
sius tūnojo sulindę RichmondeIneatsilankė nei 3 nuoš. Apie jų 
tarpe lenkų. Dabar sumanė vėl Į tarimas neminėsiu. Iš jų proto- 
pradėti ofensyvą. Surengė prad'kolo aiškiai matyt, kas jie d<* 
kalbas Dr. Alseikai 15 <L geg. ant Į paukščiai,
Richmondo, atėjo bolševikai, išsi-1 Katalikai turėtumėm nuolat 
vedė publiką ir tautininkams su-1 budriai budėti, kad nepatekus ne
gadino biznį, nes neturėjo iš ko į jučiomis į jų pinklės.. Stiprinkim 
aukų rinkti. Pašaukė policiją, j te didinkim savo .tvirtovę- A. 
bet policija pribuvus nieko nėra-1 L. R. K. Federacijos 20 skyrių. 
;do. 16 d. gegužės surengė prakąl-1 
ibas tam pačiam dr. Alseikai pietų I 
Jdaly Liet. Salėje. ~Šį sykį kaip ir I 
[visuomet • “daktarai” figūravo. 
[Pradėjus aukas rinkti, pasipylė 
(klausimai aš bolševikų. Daktarai

A< - . m *. k

e

Sfndarriud4riCT*mniri suma
nė sudrumsti vandenį ir paiiąąuU 
“Žuvelių;” bei tas jiems nepasi
sekė. Bąs&kaitę savo Šlamžteljų 

te 
ripnanSautvęr tj Liet. draugijų są
ryšį, tuomi manydami pakrikdyti 
katalikus. \• «

Pradžioj geg. mėn., š. m, išsiun
tinėjo ątgįšąultim  ̂visoms, ę^ąu-

|ja&. Jis tik riew te £ra Lietu- 
[vos te lietuvių vardo gynėju per 
(vietos amerikonų spaudą.

Gerb. Adelė yra išrinkta L. Vy- 
įčių 93 kps. vedėja priaugančiųjų 
(L. Vyčių skyriaus, ir mokina vaj- 

. kueius bažnyčioje marguoti, iškil
minių dienose, 
į Mat, tas mūsiškiams laisvie
siems ir netinka, nęs matę kad tie 
[vaikučiai nebus jų pasekėjais, to
dėl te kandžioja jų mokytojas. 

[ Kaslink “ Keidės,” tai aš neži-
. senieji nariai privalo būtinai su- map, tik matyt, kad > S. nori 

jturėti valią net te klebonijoje.
Prisipažįsta vėliaus te pats, 

kad: “Tautininkai, nieko labai.ne
atsižymėjo dideliu veikimu,” ar
ba: “Tie kurie vadinosi tautiečių 
vadais nieko nenuveikė tik kėlė 
neapykantą tarp lietuvių. Čia pa
sakė teisybę. Dar sielojasi kad 
Liet. Kareivių surengto teatro nežino nei ką daryti, vienas po ki- 
pelnas ne jiems atiduotas bet L.

sirinkti. Bus daug svambių reika
lų aptarti apie Seimą, pikniką, iš
važiavimą ir tt. Susirinkimas bus 
Lietuvių salėj 6835 Superior Avė. 
7:30 vai. vakarę.

♦ M. 3. š.

HŲDSON, MASS.
Lietuviai puikiai pasirodė.

Geg. 30 d., kaip paprastai,
i

v •čia
buvo parengta parodavimas, ku- |R. Kr. Rėm. skyriui, lėiriam pir- 
riame dalyvavo ir lietuviai, — šv. 
Kazimiero Draugija.

Buvo parsitraukę beną iš Am- 
. sterdamo ir skaitliuje apie 200 

marŠavo su dr-jos ženkleliais ir 
Liet. irAmer. vėliavomis. Vedėjas 
raitas jojo. Jonas Malonis ėjo pa
sirengęs Vytautu,' o Andruškevi- 
čius — Dėde Samu. Lietuvos vė
liavą nešė Jonas Uravieius, — A- 
merikos — Antanas Šimaitis, o Šv. 
Kazimiero dr-jos — jos pirminin
kas, Baltrus 'Andriušis.

Vietos amerikonų laikraščiai 
paikiai aprašė ir išgyrė' lietuvius 
už tokį puikų pasirodymą.

D. L. K. L.

ROCHESTER, N. Y.
Iš šios kolionijos atsirado ko

respondentų kurie rašo “Vienybė
je” sieksnines korespondencijas 
apsilenkdami tankiai su teisybe ir 
netaip nušviesdami dalykus, kaip 
jie ištikrųjų yra. “Vien.” 31 num. 
tūlas Nepartyvjs be kitko giria 
gerb. RZŠerelį, het nepasako, kad 
jis yra L. Vyčių 93 kps. narys ir 
nuskirtas kuopos muzikalio .sky
riaus vedėju (pirmininku). Pami
nėta smuikininkė J. Saunoraitė ir 
pianistė A. Gudiniutė. Juodvi a- 
bi yra katalikų tėvų ir nieko ben
dro su laisvamaniais neturi, bet 
veikia sykių^jUteįikiška vietos 
visuomene. ^Pastaroji laikinai 
užima vargonininko vietą.

Iškeliavęs Lietuvon J. J. Žilis, 
ne tiek gero padarė savo rezoliu
cijomis anglų spaudoje, kiek blo
go. Prieš vieną jo “rezoliuciją” 
reikėjo vietos lietuviams net pro
testuoti.

1919 m. kad vietiniai lietuviai 
surengė demonstraciją prieš len
kus, tai tie “daug pasidarbavę” 
J. J., Žilis ir P. Petronis su komu
nistais šalygatviu eidami šaipėsi 
iš maršuojančių. (P. Petronis pa
eina iš Kerelių kaina., Skapiškio 
par. Tokius turėtų žinoti ir Lie
tuvos žmonės).

. “Vien.” 36 Nr. vėl koksai Su- 
valskinis, vienus pagiria ,kitus pa
žemina, tuomi manydamas savo 
partiją sustiprinti. Bet pagirtieji 
vargiai norės tapti lopais sukiuru- 
sios laisvamanių partijas.' Rašo a- 
pie ^veikimą katalikų su tautmin- 
kaite Lietuves labui, čia buvo mė
gintą sueiti vienybėn su libera- 

. lais-tautininkais5 dėl pasekminges- 
lįįo platinimo L. L.>P. honų.- Ka
talikai (Krikš. Demokratai) įne- 

J šėj kad kiekviena draugija ir ats- 
: tavus dalyvaujantis vienybėje (ir

■ galintis) turi turėti L.^.L. R. Bo- 
ną. Tas huvo priimta didžiumos 

i balsų. .Tautininkai,-k. a. Retro- 
. uis tuoj pareiškė,, kad mignuo- 

. ! j^a it nedalyvausiąs jokioj vieny-

Ant sekančių susirinkimų tau
kai nebeatėjo. B-

i

r

aukų rinkti. Pasaukė policiją,

! LWIST0^, O
; LDS. 87 kp. mčneslnls .«U81rlnkIittMf, 
įvyks nedalioj, 12.$. birželio paprastoj 
vietoj. Kyiečifliae visus ųarlųk būti* 
nal ateiti, nes turime svarbių reika
lų. Talp-gi atgiveeklte naujų uariy. , _

*

Karklas. ALBANY, N. Y. 1
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimus 

{vyks nekėlioj,'12 4 birželio, tuojau# 
po šv. Mlžlą Žv. Jurgio parapijos avė* 
tainčje. Viši nariai malončkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių.

VaĮdyUfii
s • r

CAMBRIDGE, MASS, 
LDS. 8-tOs kuopos svarbus sus1'' 

klmas įvyks utarnlnke 14 d. b.\ <■ 
vakare, bažnytinėje sąl6je.' VfsT na*., 
riai būtinai privalo ateiti. Tafp-gl lr 
nauji nariai yra kviečiami ateiti Ir pr- 
srašyti prie musų kuopos.

Valdyfyh

LAIŠKAS GRĮŽTANČIŲ 
TREMTINIŲ.

* “Paiko” 
, Balandžio 24 d.

Port-Singapur. 
[Gerbiamieji!
• Šiandien po 12 d. kelionės 
'—pasiekėm Singopuro par

tam bėga policijos ieškoti ir ne
suranda. Tuom tarpu bolševikai - 

mininkauja K. Dubysa ir rast. T. |užėmė visą salę ir pasidarė di- 
įdžiausia suirutė. Gaišaus kaip ne 
kaip surado policiją ir nurodžius H 
‘kurie kėlė triukšmą policija areš- tų. Tik mūsų nelaimei, kaip 
tavo 7 bolševikus. Bet sykiu areš
tavo ir daktarus. Jeigu ne vie-Į 
nas saliūnininkas, tai vis būtų tu- Į. 
rėję ilsi rytui sėdėti. Tai pirm 
daktarus išvežė, o paskui bolševi-j 
kus. Ant lyto jaus 3 paliuosavo o Į 
4 bolševikus padėjo po $800.00 
kaucijos. ..Į;

Neperseniai čia kalbėjo Gotau- viešpataujanti fiuma ir būk 
•tas taptininkq organizatorius, tai kg gį^“didžiu-

■dė prakalbas. Kuomet kas tauti- 'J?8 fel

įlinkus pakviečia kalbėti, tai jie Įzasties neišleidžia, net ke- 
nesilaiko temos, kokia jiems yra liaiinmkų, kurie turėjo pa- 
pasakyta nuo rengėjų, bet išėję silikti ant salų — Samatros 
ant scenos paškųdija sau nepatių- įr Javos, 
kamus. Panašiai buvo ir ant 
Building & Loan Lietuvių Ben
drovės prakalbų. Dr. Dambraus
kas ne apie bendrovę kalbėjo, bet 
apie kirminus ir klamsus ir viso-l 
kiąis kitais vardas vadino tuos, j 
.kurie jų neklauso. Dr. Klimas iš
siėmęs paškūdino visaip “Darbi
ninką,” o kas jam buvo lieptai 
kalbėti tai tik ant galo užsiminė. į

“Darbininku” Skaitytojas.
Prierašas. Triukšmą kelti keno 

nors prakalbose vis-gi yra negra
žus darbas. .Etet bolševikai 
giai ką geresnio išmoks.

L. Stukaitis. Tos dr-jos atskaitų 
nemato tie kurie yra akli arba už
simerkę. Manau kad su pagyri
mu sunku bus pakinkyti. laisva
manių vežiman Kareiviij Dr-jos 
pirmininką. Jis netoks progresy- 
ivis, kaip laisvamaniai, kad pro- 
’gresuoja.
1

matyt nepriseis juomi pasi
džiaugti. Kaip mums pra-

k,

c.

Koresp.
I

CLEVELAND, OHIO.
Kaip jau -sietiniams lietuviams 

kra gerai žinoma, čia yra susior
ganizavusi LDS. 51 kp., tik gaila, 
[kad clęvelandiečiai mažad atkrei
pia atydos *į vienintelę lietuvių 
[ larbi ninku organizaciją ir tuomi 
[luodasi save išnaudoti visokiems 
-pasivadinusiems darbihinkų “ už
tarėjais. ” Nežiūrint to, vietinė- 
• je kuopoje yra gerų ir karštų tė
vynainių, kurie myli savo orga
nizaciją ir Tėvynę Lietuvą ir dir
ba sulig savo išgalių.

Įvykusiame susirinkime, geg.
22 d., buvo svarstyta daug nau
dingų sumanymų. Kuopa rėngia- 

jjSi prie apskričio suvažiavim.0, ku- 
įris įvyks 2'd- liepos,'š: m., Detroit, 
[Mich. Tam . tikslui išrinkta ko
misija, dėl pagaminimo naudingų 
ktimanymų. Buvo-svarstoma ir a- 

, ipiė buvusį šios kuopos raštininką, 
NA, S. Kulbiėką, kuris per tris me- 

jtus beraštininkaudamas vos kuo
pą nenuvarė į kapus. Net ir pas- 

’ taruoju laiku niekaip negalima su 
įuomi atsilyginti, iš ko kįla narių 
tarpe neužsiganėdinimas. Aš pa
tarčiau visiems LDS. 51 kp. na
riams neatkreipti visai atydos į 
tokius “veikėjus,” nes tokie po
neliai dabar bijo akių parodyti 
tarp lietuvių. Laikui bėgant su 
tokiais bus atsiteista kitaip. Mū
sų organizacija turi S. V. čarterį 
ir Dėdė Šamas prižiūri, kad to
kie “veikėjai” geriaus veiktų.

Geg. 24 d. įvyko Clevelando Ka
talikiškų Dr-jų Sąryšio susirinki
mas. Pageidauta Sąryšiui įsigy
ti Tautos vėliavą, bet kad jo tur
tas neperdidelis o vėliavos nepi
gios^ tai likosi išrinkta komisija, 
kad tą dalyką sutvarkytų. Nn* 
tarta kreiptis f>rie gerb. kun. IV. 
Vilkutadčio, kad pagelbėtų kibk 
tame reikale, nes pernai buvo ža
dėjęs vieną nupirkti ir paaukautu1 
dėl Sąryšio, bet patyręs didelį jos 
brangumą, paliko ant toliaus. . ' 

Vargo Vaikas.

var-

no nuo garlaivio neleisią —. 
nes esą gauta yra telegramą 
is Vladivostoko — kad ten

4

Mūsų laivas dar sustos ke
ly šiuose portudse—Kolom- 
lio (Ceilon), Port-Sveid ir 
paskutiniam —L 'Trieste ar 
Genuoj —iš šių dviejų pas
kutinių nežinia iš-kurio pri- 
seis keliaut į Lietuvą.

Sykiu organizuotai ’ ke
liaujame 10 lietuvių, kurių 
tarpe’ yra karininkų, lakd

inąs, kunigas ir dvi moters.
Keliaują apart jįj — dar 

I apie tiek pat lietuvių, su len- 
kais — ir jie jau kreipėsi 
prie mūsų vyresniojo prašy
dami pagelbėt jiems par
vykti į Lietuvą be lenkų 
globos. Jie motyvavo nežino
jimu, kad. yra čia Lietuvių

I Valdyba.

Valdyba.

---------------

BRQQKLY& K. ¥»
LDS. 12 kp. susirinkimas bus 

panedėly, birželio 13, t :3G vai, ¥&• 
kare, Kar. Aniolų parapijos salė
je. Kviečiami visi nariai skait- - 
lingai susirinkti. Yra daug svar- 
bių 'i^ėikalų, kurių keli negalį at* 
likti, todėl kviečiame vislia: na
rius atsilankyti pabaigti senus rąi- 
aklus ir prisirengti prie rengiamo ‘ 
mūs apskričio pikniko. Nelaukiu^ 
broliai, keno malonės, dirbkim? 
patys.

Kviečia

e .................... • • - 1

?HĮLAP|IL>HJA, BA.
Pasidarbavimu gerb. klebento 

Kaulakio per pastaruosius kelis 
metus čia gyvuoją šv. Vincento 
Vaikų Prieglauda* Šios prieglau
dos užlaikymu dn-mtiausiai rūpi
nasi ir prisideda ger^jklėbonas ir 
bažnytinės Draugijos, tfekurios 

 

^autinėadraugfystėii aįtaįk 
B

1-

CLEVELAND, OHIO. 
Dėl aiškumo.

Kadangi tarpe vietok lietuvių 
buvo pakilę visokios kalbos, ku
rios priešininkų platinamos ant tų _ 
kurie daugiausia darbuojasi *prie atstovybė (Vladivostoke), 
prakilniausių organizacijų, kad | 
taip nors jų vardą pažeminus,nes 
šitokioms priemonėms negili at
keršyti, tai nors Savo plepalais 
)ando; bet ir čia gauna teisybės 
faktus, kurie ir uždaro jų bur
nas.

Darbuotojas V. Runta pereitą 
metą išvažiavo į Lietuvą ir tuo
jaus paleista-plepalai kad V. Run- 
;a slapstęsi nuo Ekariuomėnės ir Į bet sekmingesniam darbui trūks- 
prieštaraująs Lietuvos' valdžiai. įtakai kurių dalykų, ypač įvairios 

Žinoma, tąkios kalbos katalikams I-literatūros, kaip knygų, ypatin- 
nemalonios, nes V. Runta buvo Į gąi moksliško turinio, taip-pat 
katalikiškų organizacijų darbuo- mažai gaunama ir laikraščių ir a- 
;oju ir daug pasidarbavo Tautos belųai atjaučiama tų daiktų dili- 

Fondui, pardavinėjime L, L, Pa- eteusia stoka. Taip-gi nėra lėšų 
^kolos bonų. Bei kaip pasirodo iš įsitaisymui Teikalingiausftų daik- 
jo dviejų laišku, kad tai yra tik tų}1 pirkimui rankvedžių ir kitų 
blogos valios žip.onių tos kalbos mokslo priemonių. Kadangi A- 
paleistos. .Skaitytojai čia ras jo merikos lietuviai sęlpia ir padeda 

.patieslaiškutį jr galės spręsti. Jis [sulig galimybės visoms labdarin- 
ikaip buvo patriotu, tokiu ir yra. Į goms įstaigoms, tatkreipiuos, kai-

Tekp pastebėti teiskrit “Ląisve-lpo pirnuninkas Ūkio kuopos Švie- 
je” ir kituose* bolševikų laikraš- timo Komisijos, su prašymu, prie 
šiuose iš ęlęyeiandiėčių ^važiavų- į Jūsų Amerikos vientaučiai, neat* 
sįų Lietuvon ■ kuriuose atsižymi I sisakyti padėti mums, autei- 
niekinimu .Lietuvos valduos te josrkiant savo materialūs pajamos at- 
.tvarkos., Iš katalikų dar neteko Į siunčiant įvairaus burinio knygas, 
jpaatebėti, kad kuris peiktų te nte- flaikraŠČiuę te L pA daiktus, To- 
->intų .tu ValdžicA darinis te .dėl prąšomą viaty (ia< m btąn*

Tai tiek šį sykį.
Iš kito uosto parašysime 

[vėl. ' ’ .
dusu Mažeika.

. ATSIŠAUKIMAS.
Mūsų pulke yra gan daug nu

veikta kareivių švietimo srityje,

Brangus tautieti!'
Šiandie gavau Esperanto k. 

vad., kurį siuntei man dar gruo
džio m. 1921 m. Širdingą ačiū* 
Aš, kiek gabu, veikiu ir Esperan
to srity. Pats naudojuos esperan
tininkų. knygynėliu Kaune, tįk 
tarnyba neleidžia daug užsiimti. 
Aš tikiu kad Esperanto kalba pa
sieks savo tikslo. Aš galėčiau ir 
kiek praplatinti Esperanto, tik sa
vo išgalėmis daug negaliu, jeigu 
tautiečiui atliks kas, prašau man

1 ! jį.

prisiųsti. Reikėtų, ir į kariuome
nę siųsti esperantiškos literatūros, 
nes atsiranda norinčių mokytis

• Esperanto kalbos. Mūsų kariuo
menės Ukmergės komendantūroj 
yra ar dešimts kareivių, kurie lan- 

i ko kursus Esperanto. Taip pat ir 
kitose dalyse yra .užjaučiančių.
Lai gyvuoja Esperantas. Lik
[brangus tautieti sveikas !

Viršila Vitkauskas L.
9 p. pulkas.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp- mėnesinis, susirinkimas 

įvyks petnyčioj, 10 d. birželio 8 vai. 
vakare šv. Jurgio svetainėje 190 New 
York Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

Kviečia Valdyta.

JERSEY CITY, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinldnias 

įvyks nedėlioj, 12 d. birželio; Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdytai

EXTM PRANEŠIMAS! 
“PERKŪNAS” šių metųpir- J 
mas numeris jau išėjo; Visi - J 
skubinkitės gauti šį numerį, - 1 
nes yra labai daug juokų ir j 
teisybės. Prisiųskite savo 
antrašą ir 15c. “Rerkūnut’* 
ant tikieto,' o jis (“RenteOr 
nas”) tuojaus atvažiuos ’ 
Tamstą;; Pinigus siųskite 
“moiiey order’iu,” čekteai^ 
ba paštaženkliafe (stamps).

RfeRKŪRASJ* •
866 W. Ęroa^s^f 
Boston 07^ M&m.

cc

.J

įj

taip-pat
PRANEŠIMAS

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio kuopoms.

LDS. lį A Apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks birželio 26 
d. 3.921 m., 1-mą vai. po pietų Lie» 
tuviu R. K. šv. Pranciškaus para
pijos svetainėje, Layfronce, lĮass. 
Gerbiamos LDSf N. A. Apskričio 
■kuopos, malonėkite atsiųsti savo 
.atstovus į šį suvažiavimą, nės šis 
‘suvažiavimas yra metinis ir pa- 
iskutinis prieš Seimą. Yra daug 
svarbių reikalų dėlei mūsų bran
gios organizacijos, < kuriuos mes 
turimo aptąrjtį. Katros kuopos 
negalėsite, atsiųsti atstovų, tai 
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DARBININKAS’f LIETUVON.
■ Jūsų Giminės i? Pažįstami Ištroškę Žinių 

iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 
- Žiniomis—Laikraščio “Darbininko.7*
NE VISI TURI T$ LAIMĮ SULAĮJĘTL

* • t .

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti, Kad 
Lietuvos Piltečtel Wstuvoje
Maisto Kūnui ir Dvasiai, v Dvasios maisti yra 
dori, krSscitįniikoj dvarioj'vedani MčKteįčtti. 
Tokiuo yrą laikraštis5 “DAJEtBP?&^iS.n 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas.

Pr*n-nYnarH.tnf Kliną!

I Lietuvą matams »< • »<.^5.011
/

RUitei iitettĮ •■*
i“, ■

pr^ųųnęrątą .Įr
“DApnTTmngAR**

36e W. Broaaway, Boston 27, Mm.
feyįį ■limenulitįį'lįį<BĮBiiįiiįj
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UŽMUŠTA .3, StržEISa?A 
12 KOVOJE MIESTE 

CORK.
______ _ ____ [ OotUj birž; 7. —.-ĄiĮgtijiM 

eilCIDIIIVIKIAI ’ pajėgos paėmė daugiau negu 
uUuIiiInmRlAut 1100 nariųAituos respublir 

> LDS. Centro Valdybos [W kariuomenės ant M 
MurfrinMmas įvyks - birželio gatvės, po kovos, kurioje 3 

į M d: š; m, “Darbininko” ^ pįnn Ėeineri^i buvo užmuš- 
? 4ak<jijos kainbariuose* įti ir 12 sužeista. 

>. Šiame susirinkime turėsi-1
A me daug svarbiu reikalų. | $20,00., UŽ LIBERIJOS 
- Pageidaujama, kad visi] / MOTERĮ.
Centro valdybos nariai susi- ( • Londįnos. 7- Penki sva- 
ririktų. pai sterlingų nedaugiau, bus

A. P, Kneizys, kaina už moterį, sulig* buyur 
LDS. Centro Sekretorus. šio susivažiavimo -nutarimo 

, 1 ,. Įtampę valdžios' Didžiosios
- Britanijos ir Liberijos.GEBAI NUSISEKS. šis Jsivažiavimas iain-^i

Birželio 5 d., Katalikę Vieny- Sis susiyažiavffiias taij-gl 
• M 3 skyrius turfijo iSvažiovta, įWate S0KĘV«mn» W- 

Rnghy Parką, Mattapan, -MassJau gyvenančių ant. rubeziaus 
Išvažiavimas gerai nusisekė. Die-I tarpe Liberijos ir Sierra 
n A pasitaikė puikt Žmonių bu-Į Leone. 7
vų apie 400-500. Pievoje, kuri ap-j ' ■ ■ : -
KUpta žaliu mišku, suvažiavusieji] GAISRAS *
linksmai žaidė lietuviškus žaiislus. I • -r|7 -tr " v- +*
Rengėjai buvo gerai prisirengę L f orce8ter, BL(lSS.-- JSietl- 
.viskuomi patenkinti syeeių troš- [ketai prasidėjo- gaisras U- 
Was. Gėrimėlio, užkandžių irĮnionPaundry kompanijos į-, 
šąltkoščs nemažai parduota. IŠ Įstaigoje po Ko. 115 Union 
ko Kat. Vienybė tikisi nemažai I gt. Žalos apskaitoma tarpe

L „ $8,000 ir $10,000. liepsna
s Į prasidėjus mažame. kamba- 

_ ------ ;------- -  Į.ryje ant trečių lubų apėmė
MILŽINIŠKAS PIKNIKAS. greit visa namų. Dirbusios

, Rengia A. L. R. Kr. skyrius,!merginos visos spėjo išbėg- 
S'o. Boston, Mass, birželio 26, 1921 Įfį, »
D,. L. K, Keistučio Dr-jos darže] ______ •

De4ham, Mase. Tad-gi bei-Ljj. RAUD KRYŽIAUS 
.-^>'ivisas dr-jas ir kuopas, -pAfiTATPn^ DARRAS 
Vietinės ir apylinkės, kad ant virš-Į BAKBAb
niinėtos dienos niekas nerengtų iš- Į JE’INLANDIJOJ* TAPO 
važiavimo, bet visi, kas gyvas Į PERTRAUKTAS, 
ruoškitės ant viršminėto pikniko. Rįjga, Latvija. — Pulki- 
Praleisit linksmai laikų ir parem- Ryan SUgryžo iŠ Pa-

»j-“® 
mieji, visus kviečiame atsilanky- Į ge^ls svarbių . permainų į 
ti koškaitlingiausiai. Visas pel- vyks po jo pasikalbėjimu SU 
inas skiriamas dėl Lietuvos. Į Dr. Livingston Farrand, A- 

Užkviečia Rengėjai.Įmerikos Raudonojo Kry- 
Ižiaus Centralio Komiteto

EXTRA PRANEŠIMAS. WaShhlgtone,
■ Lietuvos Vyčių Naujos Angli-įjūris, dabar Paryžiuje ir 

jos Apskritis-rengia Išvažiavimą J Pulkininku Robert E. Olds, 
(pikniką) ant 7 d. rugpjūčio, Į komisijonierius Europoje. 
1921, parapijos darže, Montello, I Pirma permaina tai likvi- 
Mass, ,Tai-gi, prašome kitų drau- L avimas darbo Finlan-
giiųbei kuopų nieko nerengti antįL. j- m • • v . dijoj prieš gegužes pirmatos dienos. Taip-ga pranešame vi- -r* i
soms Vyčių kuopoms,, kad prade- Į Amerikps RaU^OIlO-
tų rengtis prie išvažiavimo. Jei] jo Kryžiaus maisto sandėliai 
Ją dieną lytų/tai išvažiavimas bus bus perduoti vietiniams ko- 
perkelta ant 14 d. rugpjūčio. Į mitetams. Yra užtektinai 

Reng. Komisija. Į maisto įęgį išdalinimo darbų 

per tris mėinesius.
-KT ,_v PRA1?AįlB.0S’ , v ..-ii Dar nenutarta kaip mai-
Nedehoj, birz. .5 d., pobaznyti-L. , y. . i .-ineiį svetainėj įvyko prakalbos, pa-1 tns-dešimts du tuks- 

rengtos Saldžiausios, širdies V. ltančiu pabėgėlių po tuo lai- 
.Jėzaus Draugijos. Kalbėjo Ajaus- ] ku. 1
•kas iš Brightono. Jis gražiai pa-j Komisij onierius išvažiavo 
aiškino apie draugijų reikalus irk Helsingfors, Fmlandiįa, kitus dalykus. Antrus kalbėjo likvidaeijos a^bą
Nortvoodo lietuvių klebonas, gerb.i f . v , . ,
kun. Taškūnas. ‘Jis savo kalboje saįyje« Visas personalas 
puiikai nušvietė tikėjimo svarbą I Einlandi jo j vaziuos.į Rygų. 
ir draugijų padėjimą. Prakalbos I Mėdikališka pagelba pasi- 
,buvo puikios ir naudingos. Žmo-llikg Rygoje tęst toHaus val
inių buvo mažai. Mat buvo išva-kų darbų, o kiti važiuos Pa
žinėje ant pikniką. Bet prie 
jos visugi prisirašė keletas naujų] ... _
narių. Į Dvmsk, Resehitza, Varva,

Prakalbii vedėju buvo A. Kmi-lPakte, ir'Walk stotys per
tai. I trauks darbų gegužės pirmų

/

$

Upw Dnm gMm| IHBMUpBnB p*r* 
itfgtti grefc ir tirt, Idrt |fane pri-f, 
Maumo, Ui riųrttte per “Darbi- 
titaim” Admirtrincifo.

Ortį arba “money orderv ičpir- 
Jdtevar^u

«mARWngnąr am/ *' 
S66 Broadmy, " 

Boaton iffiutf*
- - .■ x ■ /

NEUPUSTj NKNINKj!
Bengia 

' jautos Fondo Įl-to Skyritit 
South Boston, Mass.

BIRŽBI0 12 D., 1921
RŲGBY PABK;

MATTAPAN, MASS. -
***■

Pradžia. 1-mą valandą po pietų.
■ ■ > ••

Šis išvažiavimas bus vienas "iš 
puikiausių. Rengėjai yra gerai 
pasirengę priimti visus atsilankiu
sius kogeriausia. Bus gėrimų, 
šaltakošės (ice-ęream) ir skaniau
sių užkandžiu. Tad nei vienas ne
praleiskite šios progos, bet apva
žiuokite visi. -

Taip-gi bus visokių žaidimų, 
kaip tai: BĖGIMAS, VIRVES 
TRAUKIMAS ir tt.

Visus maloniai kviečia atsilan
kyti— <

' Rengėjai,
KELRODIS: Važiuokite Elevei- 

teriu iki FOreat Hills. Nuo ten 
paimkit Mattapan-Miltpn karų.

P, Š. Jei lytų, tai ta pramoga 
įvyktų šv. Petro bažnytinėje salė
je.

KDEUS DUNISI
, Rengia

MOTERŲ “APŠVIETUS” DR—JĄ 
KETVERGE, 

BIRŽELIO (June)16,1921
LIETUVIU SALŲ, t 

E irSilver Gat, So. Boston, Masu.
PRADŽIA 7:80 VAL- VAKARE, z

Kviečiami vist atsilankyti, n«a tai 
btls viena Iš smagiausių pmmogų. . r 

ĮŽANGA PRIEINAMA.: .
’ - kviečia įtMffiai

VARGONININKAS jaunas vaikinas' 
Ieško vietos prie R. Kap parapijos. Pa
žįstų muzikų ir gailu vesti bažnytini 
chorų. —

<X G. VAIČIŪNAS?
81 Downz Ava., Blngbamton, N, X

Reikalavimai
......i' ;

Reikalavimų kainoa 2c. ui fo* 
df aš kiekvienų sykį. .

. *--rj---------- • ........... ,1

f.

D. L. X KEISTUČIO D&JOS VAL. 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, UAEB.

PIBM. — Motiejus Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Man. 

VIOE-PIRM. ~ Jųuu Blšokaa^ .
140 8th St, So. Boston, Man, 

PROT. RAST. — Ant Modajunas,
400 E. 7tk Bt, So. Boston, Mus. 

FUi. RAiT. — Juosu Kavaliauskas,
200 E. Cottage St,- Dorchester. 

KASIERruS — Andriejus Zallecku,
140 W, 6th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA —• Antanu Gruodis, 
• 159 Boiven St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja lalkofmėne- 
elnlus susirinkimus kur pirmų'nedėl- 
dlenį kiekvieaa mėnesio .pe^Nou 094 
Wąshlngton 81, Misa. , Ortų V.
Vakare. Ateidami drauge lr naujų na
rių su savim aialveskit prte dušų dr
oš prirašitL

Posmertinės moka $200.00. Pašelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimu

ir. JONO EV. BL. PASALPINSS 
DR?STBs VALDYBOS ADRESAI.

>IRM. — M. globa,
.689. E. 7-ti St, So. Boston, Msm. ,t 

VICB-PIR1L — F, Tulelkls, \ j
180 Bowen St, So. Boston, Mare. 

’ROT. RAST. — K. Luinta,
47 Vale' St, 8a Boston, Mare. 

PIN. RAST. — M. KarSauskienS,
47 Vale St, So. Boston, Mare. 

CASIERIUS A. Naudžiūnas, 
' 18 ythfield St, So. Boston, Mass. 

1AR&LLKA — Steponu Navickas. 
Dr-ja laika smitrinkimiu kas trečių 

SdMdlenl 2-ų vaL po pietų Bažnytinėj 
Ivetalnėj.

t

SufHiŽlna man sveikatų ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusevlcls 

DriaMVIU. 
*1It*riu «*VA n**prub«žioutA padSkftVpjimą 

W jtUHį v*i»tu*, Nug*-Torte. kunoa duod* 
iyirtunu Vium, kunui. Jod f duod* naują 
tyvyb<. ■ Buvau Ubai puimmet** ir wUvWu 
diua pinitit ut’Vi»okiu» .vputuii bat nieką, ne 

. telbieje. Kiip tik prudlejau^ imti Nuga-Ton®, 
atgavau i*vą ęveįtoĮtą ir pajiegaa. Jie numeti 

. man laada ir davi ėnargija ir tvirtumą. Galiu 
dabar *tliirti try» «ykni« daugiaui darba iiegut-

M ■ ’ .Ą,. pioniaag irnĖiauaunavi^mo irpitr JAI Uoliu
Skagsffius ir nutildo

>. . — prei tuo*, kurie uutalta tuos vaistus ir,

/ Nugn^Tone priduoda didesni veiklum< ir

"!>a iv -inrm< t f imi8aow»ws!«M2 rAIrl-cAFEiLLIlK aams?
JL • . ' livaT* liežuvio apvilkimus. Duoda, puiku

sT* apetitų, <ier< gruotnulavlmii, nuolatiniu*
Slr* . . > nervu* ir tvirtų, pastiprinanti miegų**

■>« ,Kožna bonkiitliNuga-Tone taipinjnlnaOKAUO^ gBįKjĄĄBj W«S4S®W^.®|»

T
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* Ta! gtrlatud|į proff, daug 
auksinų J LIetuyų mulųstL I 

I Greitume ųutiųnmų Olnlrii 
I nieks su manim Dogai lenkty- 
I nluoti; visiems pinigą aluiitė- į 
[jami pristatau kvitas ių pora- J 
HMs priėmėjų pinigų. ■.

Laivakorčių agentūra į Lie- 
I pojų; Hamburgų lr visur, 
Į Paaai kelionei į Lietuvą. '

Padarymas lietuviškų doką- 
menių. '•
Pinigus siųskite per palto 

Į Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 et. štampų ir visados 

Į adresuokite:
P. Mikdainii. *158 Hudson Avę., Broeklyn, N. Y. Į

'n)q, o 'prekA yra 51.O*. 
,——lundlen pa« «ava aptle< 
korlaus, įnikite per 30 dienų ir jeigu |nfl buiiteviMl užganėdinti, aptiekor lūs sugrųjEic 
jums jutu pinigus. Jeigu negalite gauti pae 
■ptfokorlaus, iRitkite mum* 51.00*o gausite 
pilnoj minėti gvarantuot* gydymą, apmo* kietį pačte., NATIONAL TABORATORYs,

NATIONAL LABARATORY,
D—703 1018 ĄVabash Avė., Clilcago, IR.

r
- ■, ■' - ■ ■■ ■ ■»-............... ’ ■ ...............
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PINIGĄ! IR LAIVAKORTES
Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu 

kitos įstaigos. Parduodam laivakortes ant visų linijij ir didžių
jų laivų. Padarome pasportus važiuojant Lietuvon. Patinka- 
] 
nes- ir Šeimynas iš Lietuvos. Rašykite klausdami dieninio"Lie-

l 
■i! 
J 

me keleivius«ant visų New Yorko stočiij. Partraukiame gimi- 
nes- ir šeimynas i§ Lietuvos. Rašykite klausdami dieninio Lie- 
tuvos auksino kurso ir surašo išplaukiančių laivų. Atsakymui

n
■ a 

i! 
Brooklyn, N, Y. -a

pridekite 2c.,įtampę.

AMBRAZIEJUS IR DANIELIUS,
188 GraairftreBt,

Reikalingas' VARGONININKAS.
Gera vieta, darbščiam vyrui, ku
ris suprantą muzikų. Turi turėti 
paliūdymūs,

Kun. J. V. Miliausjcas,
837 D; Diamond Ave.^ ■ 

Hazleton, J?a,

'4 1 m. So. Btetott 2488 {

DR. J. G. LANDŽIOS 
(SEYM0UR) 
LyBYvyia

Gydytoji m Chirurgas 
Gydo aštriau Ir chroniškas Ilgas 

vytų, motėrų lt valkų. Egzami
nuoja kraujų, (spjaudalus, lianų-, 
mų ir tt savo laboratorijoj. Su
teikia patarimus laiškais kitur gy- ‘ 
venantlems, Adresas:

506 Broadway, 
South Boston, Massl 
Kampas G Stir Broadivay

K.1

I

k

*
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•_ Variniai puodai, Iiydrometrai ir puo
dynės visokių formų vario. Užsaky
mus greitai prisiunčiamo. Kam rei
kalinga rašykite šito aprašu:

. SKLAR IR LEHRMAN CO.,
86 Portland St., ' Boston, Mass.

16 Mirų Bostonu-

D R. H. S. STONE
AĖItĮ SrECIAMSTAa 

399a W. BR0ADWAY 
Valandos : Nuo 9 r, iki 7 v. vato *

T

»

NAMAI SOMERVILLE’J
Namai turi šešlus kambarlus'su 

maudynla/ gasu Ir sldeplnlu pečiu. 
Didelis- plotas žemės dėl darže. , 
Namai prie niokyklos ir gatveka- 
rių. Prekė $4000 ; $1900 įnešt. .

M. GARRIS0N, Room G, 
.631 Massachusetts Avė;, 

Cambridge, Mass.
Telefonuok: Cambridge 8023.

Ę paiil j. jakmabhI
(Jakimavičius) I 

509 KAST BR0ADWAY I 
■■■■MiaMIĮaHMMaMBMJI

REIKALAUJI/ NAMŲ SARGO 
kuris gali namus prižiūrėti ir vendas 
turi Iškolektuoti ant 45 W. 3-rd St. 
Tnip-gi parduodu namus, lengva mo
ks-tis,-taip mokama kaip vendas. Na
mai yra ant 105 W. Broadivay, 14-15- 
18-20 RųgeA St., So. Boston, Mass. 
.Atsišaukite šiuo antrašu:

B. E. Carpenter,
105 Broadway, So.- Boston, Mass.

- Tek So. Boston 270 
DR. JOHN MicDONNELL, M. D. 
Galima ituikalbSH ir IMavUSait 
Ompo Valandos :

Rytais ik 9 vaL 
Po pietų 1 iki 8 vaL

Vakarais nuo O. iki 9
536 Broadway, S. Boston

Telefonas

DR.T.M.GAFFNEY
DANTISTAS »

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

Galima, SusikalbEt Lietuviškai. «

trauks darbą gegužės pirm? 
V. V. (dieną. Vienintelis vaiky. 

__________ darbas pasiliks.
SUSIRIltaT. Vaikų gerovės medikališ-

* Turintieji roles veikalo “Už-1 kas personalas atvažiuos iš 
keikta Mergelė” malonėkit susi- | Suv. Valstiją, drauge SU ke- 
rinkti ketvergo vakare, 8 vai į Uomg Rau^nojo, Kryžiaus 

Vąvo kambarius 368 W. Broad- - J
way, turėsim praktikų, nes ne- UJ. , ‘ 
dėldieny, 12 d. birž turėsime j j komisijos generalinis
pastatyti Cambridge. pašalpos darbas, kuris buvo

Vienas iš artistų. Į varomas per metus ir jĮUsę 
__________ [jau užsibaigė. Dabar varys 

LAWRENCE, MASS. . Į tik vaikų geroves, ir viešos 
Ateinančiam nedėldienyje, bir-1 sveikatoj darbų.

želio 12 d. įvyks Piln. Blaivinin
kų 9 kuopos gražus išvažiavimas. 
Cfitdėtis, kad bus svečių ir iš ki
tų kolonijų kurie labai prijaučia 
virŠminStai organizacijai. Vieti
niai neapsileiskim; visi bukim, 
pirm svečių, nes girdėtas kad šia
me įvažiavime išleis fontaninę 
plunksną. PažiOrCsim kas ją lai* 
tlt. j i

a

*

SiySKITE PINIGUS 
| LIETOVį.

“DABBnraffKO” ADMUUfl- 
TRACIJA nuo pirmor <hnoi bo- 
landžlo siunčia įtaigiu t Lietuvi 
sulig dienos kurio. Tad, kurie 
tatiiši kad Jflsę gintais,. Hval 

. ■ ' (

- \ ..
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V. KAZIM1BBO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOBTON, MASS.

MBM. — Jonu Pranaitis,
124 E. ath St, So..Boston, Mass. 

VICEB-PIBM. — Vladu Paulauskas,
188 Bovvu St, 80. Boston, Mass, 

MOT. RAiT. — V. J. Jakštas,
83 Telegraph St, Boston 27, Mass. 

TIK. RAST. — Juozu Julka.
■ lteryriiff Aesdecny * 
Arllatfttoa Hllgthz, Mass, 

BD. — Leonas I vngCdls, r
„ 111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

BBO GLGRŠJAI — J. Grubinskas, 
8 Jay St, So. Boston, Mus, Ir

Antanu Kmttaa,
284 Bth St, So. Boston. Mass. 

MARŠALKA — Povilu LauCka, 
d Story lt, 80. Boetoa, Maso.

Draugijos antrašu reikalo: 
166 Broadvvay, 80. Boston, Mass.

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldlenj mėnesio 1-ą. vaL po 
platų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mau.

8ALDHAUSI08 URDIBSV.JBBAUB 
DRJOB VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS.

PIRIE. A^anaa Kaltas,
284 Tifth Bt, Boston 27, Mass. 

VICĖ-PERM. — Juozas Andrllionls, 
- 801% B*way, Boston 27, Mass.

PROT. RAST. — Vincu Valktoorlus,
• 178 Bolton St, Boston 27, Bais. 

Pranai Sinkevičius.
182 BowmkSt, Boston 27; Maaa 

KĄ8IERIUŠ — Jurg* Kanevičius,
174 Bolton st, Boston 27, Mase. 

MARŠALKA — Pranu LukoCeričlus.
405 D. T-th St. Boston 27, Mass. 

Sturtrlnkimal laikomi kas pirmų ne- 
dėldlsnį kiekvieno mėnesio 8 vai po 

iU salėj, So.

U.S.MAI L.S^V'čb
Generallškl agentai.dėl CENTRALES ir RYTINES EUROPOS H 

North German Lloyd Bremen H
Iš NEW Y0RK tiesiai į BREMEN—DANZIG B

Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ų. Tiesus perslmalnymas B 
nuo laivo ant laivo. ■

PRINCES (MATOIKA ..................... Birželio 11, Liepos 23 ir Rūgs. 7 ■
POTOMAC (buv. ANTIGONE) išplaukia Blrž. 15, Llep. 28 ir Rūgs. 14 ■ 
HUDSON .............. .......................Liepos 13, Rugpj. 30 ir'Spalio J5 B

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN B
AMERICA išplaukia................ Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpjūčio 24. B
GEORGE WĄSHINGTON ........Liepos 30, Riigpj. 27 ir Rūgs. 24. B 

Atsišaukit { 99 Statė St, Boston, Mass. arba pas vietos agentus. - Į ^BBBBBBBBBHBBBBHBBHBHBBBBBHEiS
3 Į LIETUVį IR Iš LIETDVŪS. |
i™ LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau- SE
{□L šių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠKĄ agentų — O. Kū- Į33 
— NAAAUSK4. ■ ■’ SS

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

kas klausia.
Kreipkitės ypatlškal arba per laiškų pas

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

I

K •J .

DETROIT, MICH.
Tėmyklto lietuviai fotografai, tams

toms yra geriausi proga. Parsiduoda 
Paveikslų Studija Ir Namas. Randa
si ant kampo Cardonl Ir AVestminster 
Avė., Detrolt, Mieli, prie pat Lietuvių 
šv. Jurgio bažnyčios. Biznis Išdirbtas 
per 5 ir pusę metų. Savininkas turi 
išvažiuoti i Lietuvę.’Lotas yru 30x100. 
Namas medinis. Cementas po visu 
skiepu. Furnisas, kuris apšjldo visi] 
namų ir skalbykla, skiepe. . Storas, 
laukiamas kambarys, susitalsymo kam
barys, toiletaš, didele galerija, dirba
mas kambarls ir tamsus kajnbarls. 
Ant antini lubų šešių kambarių “flal- 
tas” ir vanos, gazas, elektra, viskas 
Ištaisyta pagal vėliausios mados. Lė
tas, dėl dviejų automobilių garądžius. 
cementinis blokas, vanduo ir elektravi- 
duj. “Jarde” prisodinta medelių. Vis
kas išrodo gražiausiai. Geriausia vie
ta butų dėl lietuvio fotografo, kuris 
darbų, gerai supranta. Tokių progų re
tai pasitaiko. Kaina už' namų $18,000 
(.aštuoniolika tūkstančių dolerių). Ku
ris mokėtij už nj ų cash, tam visus 
įrankius dėl eiksliį darymo parduo-

Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBfiJ

F.J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

Gyvenimo vieta: 
Annapolis St., Dobchestkb. 

yCOlumbia 9159-J,
/ 1
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!' '^Phon^^eDslngton^lTįl 
Pq pietų tiktai pagal sutarti. |
2588 E. Aelegheny Ąvm. ||

l

PHILADELPHIA, PA I
DR. E. G. KŪMAS
Lietuvis Gydytojas. IĮ

Pbi£mimo Valandos: ||
9-10 vai. ryto4r6-8^L^aXftI^JI

o

jeigu

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

.1

ATBIRiyg ŠIANDIENA
Aš noriu kad kiekvienas serganti? 

vyras arba moteris ateitų į mano ofisų 
šių savaitę, nepaisant kokių ligų turite, 
ir leiskite man padaryti egnamiąacljų 
Jūsų Ilgos, DYKAI. Aš pagelbėjau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė viso- . 
kius gydymo budus ir Visokius dakta- . 
rus be pasekmių. Kų aš padariau ki
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei. 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe
cialu atydų. Per šių savaitę aš už savo 
darbų parūkuosiu tik maži mokesti 1- 
dant kiekvienas turėtų progų gauti ge
rų gydymų nebrangiai.

sime už ų kainų.1 Tnl-gi, jei tokia 
vieta kam butų reikalinga, malonėkite 
atsiliepti kogreičiausiai, nes tas pasiū
lymas nebus ilgai, tiktai 10 dienų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

F. A. DRUKTEINIS
PHOTO STUDI0

9501 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko" skaityto
jams 1 sykį 1 metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prieteliamš už 8 
sykius $1.50.
"■■■ 1 i1 “ i-1

Paieškau savo sunaus 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, 
6 Forest Avė., Hudson, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbiskibia Ainuvi. 
Valandos: 1—8 Ir 7—8 F. M. 
. 17 Millbuiy Street, 

WORCESTER, MASS.

1

Tek So. Boston 828.
Lrrruvis Dantistas 

DR. M. V. CASPBR 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisų po No.
425 Bsoadvtay, So. Boston, Maso, 

Ofito VaRur&at 
, Nu* 10 ftf 18:80 ryte Ir 

H 1:80-6 tr 6:80-0 P, M.
*

PRALOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. Tt REILLY
Dantys Ištraukiami ir pripildo* 

tol visai be skanumo, bu geriau
siais prietaisais, su nauju išradi* 
mu.

469 Broadwąy, 
South Boston, Mass. 

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

Paieškau savo drausų: Jono Pociaus 
ir Jono Taučiaus. Paeina iš Kauno 
rėdM • Mažeikių apskr., Sedos vai., 
Vaičaičių kaimo. Girdėjau Jonas Tati- 
čius gyvena Montello, Mass., o Jonas 
tocius nežinau kur. Kas žinote apie 

juos malonėkit pranešti ant šio anra- 
io:

. MARTINAS STAPINSKAS, ‘
216 First St., Elizabeth, N. J.

Paieškau Andriejaus Poškaus, 
nlau gyveno Rockford, UI. . Kils 
<ur' jis dabar randasi, malonėkit 
pranešti ant šio antrašo:

JOSEPH BUTKUS,
101 Rouber St., Rocliester, N. Y.

‘ r . . .................................... ■ '

Paieškau savo vyro .Tono Reimaro, 
penki metai kaip nežinau kur jis, yra. 
Trys metui atgal, girdėjau, gyveno 
Pnssaic, N. J. Kas upie jį žino, mel
žtu pranešti šiuo adresu:

KATRINA REIMAilIENE, 
258 Oak St., Pnssalc, N. J,

m—w*m—Mewmm—iiimNmsmMPNre——mm—

AS ANTANAS AUKAUSIĄS iš Šit* 
valkų rėdybos, Marijampolės npskri- 
čio, Veiverių kaimo, ieškau savo sesers 
Magdės VISNlAUSKIENfiS «u jos vy
ru Pranu VlŠntaiislui gyv. Amerikoje, 
So. Boston, Mū*ss. Prašau atsiliepti 
ilųa imtrašu i/LlTHUANIA, štabus 4ii8 
pėfitinhikų mvliljoit, rašUnliiMl Auta- 
bu! ArkiįnAkui, arba Kaunas, Šančiai,

Be
žino 
man

DlcklnMOn 8MS M.

Dr. Ignotas Slankus
1210S.BrMdSt., Pfeiladdpkia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 A. M.

“L « 3 P. M. 
« 7 “ 8 P. M.

Nedellomis « 10 « 8 P. M.

*x

|)mty BTą rmTO 
Boston, Mom.

' • M RAST.

I
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Ofiso vai. 9 ryte iki 8 vak. 
Nedelioms: 10 ryte iki 2 p. p.

220 TREMONT ST.,

Priežais Majaatic Teatru

SMKa 
DYKAI KATALOGAS 

' taigų norite sutaupyti $3.00 
ant poro* avmykų, tai parsl- 
traukit* musų kAtalo*i« “ 

ThtWat«rl»rf Util 
Ordar Corporation, 
’ UB 8. IFtaon SfrMĄ ,

<vwwWrwWr« Y/vIMą
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