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Krikščionys darbininkai vie- 
nykitės! Spieskitėš į vienin

telę dąrbožmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 

darbininkų Sąjungą [: £ g g
t ’ ’
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Organas Amerikos Lietuvių

R, K. Švento Juozapo
DarbininkųSą-gos i

“D ARB IN IN K A S” 
f—-BncA—-

UTARNINKAIS, KETVERTAIS IRT 
SUBĄTOMtS, 

tJIrubėMyJ metama ............45.00 
Boatone Ir apylinkėj metam* ... 45.00 
Metam*- * *♦» < »»•». ♦3400

“DABBjlUiriKAB”
W Bro&dtfšy, Borten M Wu>r 

Tu. South JBomtoh 620.

Įr Kainai centai.
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LENKAI MAIŠTININ
KAI UŽMUŠĖ BOS- 

TONIETĮ.

Berlynas, birž. 14.—Louis - 
Snyder iš. Bostono buvo su
muštas iki mirties Lenkų 
maištininkų Augštoje Sile
zijoje arti miesto Myshvitz, 
geg. 29 d. Taip praneša 
Kari Born, Hamburgo ma
šinistas, kuris pabėgo iš tos 
apielinkės savaitė atgal/V

Lenkų maištininkai, kaip 
praneša Born, nedavė nė 
pasiaiškinti; kad jis nieko 
bendro neturi su kilusiais 
nesusipratimais Silezijoje, 
bet Lenkų' vadas, smogė 
Snyder’iui į galvą su šau
dyklės .drūtgaliu ir tuomet 
kiti puolė visu smarkumu 
ir pradėjo atakuoti. J o kū- 

^'iraHKę^tlihtį ant žemės 
sulig Born pranešimo. Born 
ir Snyder per dvi dieni mė
gino kur nors pasprukti iš 
Lenkų maištininkų nagų, 
bet nepasisekė.

• _ __ .

PLENAVO PAVOGTI 
$350,000.

Chicago, III., birž. 14. — 
Timothy D. (Big Tim) 
Murphy, prezidentas Gas- 
house' Darbininkų Unijos 
buvo suareštuotas pašto in- 
spęktoriaus turintis . pienus 
vogime $350,000 vertės laiš
kų nuo Dearborn gatvės 
Gelžkelio stoties keletas mė
nesių atgal ir sakoma, kad 
prie to prisipažinęs kre- 
čiant’ jo uošvio William 
Diggs namus. Sakoma, kad 
rasta $98,600 vertės Ameri- 

, kos bonais ir $14,300 pini
gais. Sakoma, kad suareš
tuotas buvo tuomet, kuomet 
gelžkelio laiškų patarnauto
jas Ralph Teter prisipažino 
gavęs $11,000 kaipo savo da
lį

Sakoma, kad suareštuota- 
sis dar ir daugiau šelmys
čių yra padaręs.

Dabar yra po kaucija 
$280,000. ‘

ministeris vykstąs 
don, o iš ten kaip nors mė
gins įvažiuoti Suv.Valstį- 
josną.. Sakoma; kad Krasi- 
nas' važiuojąs grynai ekono
miniais reikalais. Kol kas 
dar nenuskirta (liepa išplau
kimo į Kanadą. Su juo taip
gi keliaus keletas jo sekre
torę.

*

EINA PRIE TAIKOS.
Wašhington, D. C., birž. 

14. — Šiandiena Amerikos 
šalis fpadare žingsnį pirmyn 
prie taikos su Vokietija. Po 
ilgų ginčų Atstovi} Butas 
perleido rezoliucijų atstovo 
Porter, pirmsedžioJKomite- 
to Užsienių reikalų. Už re
zoliuciją buvo 305 balsai, 
prieš 61. Rezoliucijoje tik 
pažymima, kad 'taika tarpe 
Suvienytų Valstijų ir 
kieti jos egzistuoja. •

Vo-
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RIAUŠĖS DIDĖJA.
Belfastu birž. 14. — Riau- 

šės, gerai apsiginklavusių 
revolveriais, ir šaudyklėmis, 
atsinaujino >ant Clifton Št. 
plote. Sakoma, kad riau
šės buvo organizuojamos 
Republjkonų, su tikslu, kad 
sulaikius atsilankymų kuni
gaikščio George į Belfast 
birželio 22 dalyvauti atida
rytame Ulsterięčių parla
mente. Riaušėse daug nekal
tų praeivių sužeidžiama ir 
užmušama.

v *

SUVAŽIUOKI!
LDS. N. A. Apskričo piknikij. 

rengimo komisijos nariai malonė
kite suvažiuoti 19 d. birželio T vai. 
po pietų, į šv., Jurgio, parapijos 
svetainę, St. James Avė., Nor- 
wood, Mass. Turime padaryti iš
važiavimo atsakitą ir aptarti apie 
kitą.

f Kom. Valdyba.

ITALIJOS KARIUOME
NĖ UŽLEIDO DAL- 
MATIA SERBAMS.

Londonas, birž; 14. — Iš 
Rymo London Times prane
ša kad Italijos kariuomenė 
apleido Dalmatia ir apskri- 
čius Bencovaz, Scardefa ir 
Sebenico ir pavedė Jugo
slavijai, < r

KRASINAS VYKSTA \ 
AMERIKON.

Londonas, birž. 14.—Pra
nešama, kad Leonidas Kra
pinąs BolŠev&ų komercinis

UTENA. šįemt tai yra. 1921 
metais, pradėjo lankytis po- aps- 
kričius ir valsčius, Lietuvos val- 
džips mjnistčriai, kad susipaži
nus su žmonių reikalais. Taip 
lankėsi 15 gegužės Rokiškyje, |O 
iš tėn gegužės tai yra antrą die
ną Sekminių apsilankė. Ūtėhoį 
Tai-gi aš' ir norėčiau Čia kiek ga
lėdamas plačiau aprašyti,, nes man 
buvo galimybės Utenoj būti ir 
matyti Tą dieną Utenoje pri
sirinko, daugelis žmonių, nes bu
vo šventadienis, o antra norėjo iš
girsti iš mūsų aukščiausios val
džios lūpų apie Lietuvos vidujinę 
ir finansinę padėtį.

Po pamaldų žmones susirinkę 
prie parapijos namų būriais . ir 
būreliais pypkes rūkydami šneku
čiavosi. Visi laukė ko tai- nepa
prasto pamatyti. Miestelis buvo 
papuoštas vėliavomis ir medeliais. 
Vdsi buvo linksmi, nes turėjo vil
tį pamatyti pačių rinktąją val
džią.' Taip- jiem bešnekučįua- 
jant pasigirdo auto ūžėsis ir įva
žiavo į .Uteną ministeriai. Juos 
pasitiko prie Milicijos Vado raš
tinės; iš ten nuvažiavo į klebo 
niją. Klebonijoj pastatė autą, 
Žmones , pamatę,Į.ąUMaULUOsius 
svečius“ ii?'' nerymaudami Uaukį 
kada atėję jų vidurin tars keletą 
žodelių. Taip jiem belaukiant, 
atvadavo apskričio viršininkas ir 
pranešė kad ministeriai darys 
pranešimus ties jo raštine. Vi
si žmonės Viens kitą pralenkdami 
skubėjo į pasikrtą vietą. Žmo
nėms susirinkus atėjo ir laukia
mieji svečiai. Atidarė mitingą 
gimnazijos kapelionas VLB. svei
kindamas visų 'susirinkusių var
du svečius ir tarp kitko yra pasa
kęs, “kaip Utena, Utena yra dar 
nėra mačiusi tokių svečių/’ Ir 
paaiškino tvarką sulig kurios kal
bėjo : Vidaus Reikalų Ministeris ir 
Finansų Vice-Ministeris. Po savo 
kalbij jie kvietė žmones klausti 
kas neaišku ir . kas nuskriausti _ 
prašė pasisakyti jiem ir darytai, ką jis turėjo po šio karo 
klausė kokie netobulumai yra 
valdžioj. Nors buvo labai šilta, 
bet nežiūrint į tą klausė ir daug 
ko klausė, jie į tuos klausimus at
sakinėjo. Po keletos valandų mi
tingas užsibaigė.

Krislas Akyje.
Utena, 17-V-21.

Straipsnis iš “IJcIlo” delei 
padarytų ir. tebed^pmų ekono
minių sutarčių Žįsijos komu- 
nfetų są AhgljaHt' Vokietijos 
kapitaįistaih' štinesas
(Vokiečių pram<ųįt^ąs‘miliar^ 
derjs. Red.) peįjfe iš Lenino 
Rusiją... Jei teisybė, tat gali
ma sveikinti Rusų komunistų 
partiją — tą “pasaulinės sočiai 
Hneš. revoiiueijds ’^ątigardą.’ ’ 
Jei degino’ Rusiją,] kad paskui 
galėtų parduoti rusų pramonę 
ponui, .fabrikantui įtine-sui.

Kas gi tai yrap.-Štinesas?— 
Jis gyvena Vokietijoj. Kieno 
rankose VdkiėtijosąngĮių kasy
klos? — štinesdl — Kieno ran- A.- •
koše. Vokieti jos metalų pramo
nė? —Štineso. -^įas Vokieti
joj laivus stato ?■ “-iŠtlnesas sa
vo kapitalais. — Kino nasruo
se celulozos fabrikai? —<Štine- 
so. -^-'Kas turi ajįįlėbęs. pusę 
vokiečių spaudos,! į-r Štinesas. 
x Pakanka? dar nevis
kas. -Savo riestįąąfcius pirštus 
jis toli ir pląČį^lfeia iš Vo-: 

menkoj, Austrijoj, Italijoj.. 
Šiandieną jis ruošiasi Rusiją 
nupirkti. Dabartiniais “sovie- 
ckais” pinigais jam tas kraš
tas nekainuos brangiai. Niek
niekis — keletas milijardų mar- 

Jis apsukrus verteiva, 'savo 
apsukrumu jis įgi jo didžiausius 
kapitalus. Jis, yra,, rodos, gy
vas pavyzdys Markso teorijos 
(kurios bolševikai ir kiti so’eia- 
listai laikosi) principui' apie 
kapitalų koncentraciją. Jis sa
vo rūšies karalius. Jis sugeba 
darbininkams galvas apsukti, 
jų dvasią kapitalizmu užnuody- 
dyti.,

Štmesas nupirks iš' Lenino 
Trockio Rusiją ir iš jos iščiulps

V"

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS.
Rengia L. Vyčii/.17 kuopa, ne- 

dėlioj, birželio 19 d. Rugby Parke 
Mattapan, Mass. Tai bus pirmas 
jaunimo rengiamas išvažiavimas. 
Programas prasidės 1 vai. PO pie
tų. Dainuos Šv.Tętro Bažnytinis 
choras po vadovyste gerb. M. 
Karbausko.

Šis išvažiavimas "bus vienas iš 
smagiausių, nes Vyčiai,‘ kaipo 
jaunimo organizaciją visados 
pilnai' patenkina publiką savo 
rengiamose pramogose, tai būki
te visi tikri, kad ir Šiame išva
žiavime viskas bus. tinkamiau
siai prirengta. Atvažiavę neužsi- 
vilsite. j *

Širdingai kviečiame visus Bos
tono ir apylinkės kolionijų tiekti-.- 
vius atsilankyti.

!

VABALNINKAS. Antri metai, 
kaip^ skaitau Amerikos “Darbi
ninką.” Gerejuosi mū^ų tautie- 
čių-ūžjuriečių veikimu. Tas pri
duoda vilties ir tėvynėje pasiliku
sioms veikti-krutėti. Tiesa, mes 
karo audrų perblokšti — nesykį 
energijos netenkame. Vienok ką 
galime darome. Vabalninkai, y- 
pač draugijomis turtingi; *Bū-. 
tent: Blaivybės, Pavasarininkų, 
Šv. Cicilijos Giesmininkų dr-ja, 
Liet. Kat. Moterų, Sųvartotojų, 
Ūkininkų, Darbininkų Sąjungos; 
Bažnytinių šios: Tretininkų, Gy
vojo Rožančiaus ir Apaštalavimo 
Maldos. Buvo ir L. Kat. Labda
ringoji, .bet ši-tarsi mirusi, nors 
jos prieglaudą duosnesui parapi
jiečiai šiek tiek palaiko-. Gyviau
sios yra šios : Šv. Cicilijos, Pava
sarininkų, L. IČ. Moterų ir Gyvo- 
jo'RožanČiaus. Darba Federaci
jos skyrius tik vardą (nešioja, nes 
nėra Žmonių, tinkančių valdybai. 
Pageidaujamą, .‘kad grįžtantieji 
iš Amerikos darbininkai jai veik
ti padėtų. Šiaip laikraščių iŠ’A- 
merikos retkarčiais gaunami

Washington, D. C., birž. 
14. — Suv. Valstijų laivyno 
ministeris Denby paskelbė, 
kad jis autorizavo pulkinin
ką John H. Russell veikti, 
kad'uždrausti laikraščiams 
spausdinti priešvaldiškųs 
straipsnius ir sakyti prakal
bas, priešingas amerikie
čiams. Neklausantieji’ tojo 
įsakymo, bus baudžiami ka
riniu teismu,• , ,

Denby aiškina, kad tas 
nėra suvaržymas žodžio arba 
spaudos laisvės, o tik, kad 
sulaikius tuos kurie prieš
tarauja valdžiai ir kelia su
irutę šalyje, eina prieš Suv. 
Valstijij oficialus, esančius 
Haiti ir remiančius tosios 
salos valdžią.

Pulkininko Russell’io ap
skelbimo karo stovio tekstas

prakišti Francijoj... Jei taip 
atsitiks, išsipildys kaž kieno au
klėta svajonė: Rusija liks _tik 
Vokiečių kapitalui įtręšti..-. -

Kai išsibaigs Rusijos gyvy
bės sultys, — Leninai ir Troc- 
kiai pinigėlius delnuose trins, 
o kapitalistai Štinesai miliar- 
dns laimėję džiūgaus. Tik sku
rs ir dejuos Rusijos proletaria
tas, palikęs už durų. '
i ’ Grįžęs iš Rusijos.

Neduok kūdikiui paten
tuotų gyduolių. Jeigu būti
nai nori vartoti garsintas 
gyduoles, imk pats, arba 
geriaus, duok šuniui. Te
gul gydytojas prižiūri kūdi
ki- -

Suv. Valstijų Sveikatos 
Biuras rokuoja jog yra ma
žiausia penki šimtai laisvų 
raupuočių Suv. Vąlstijbse,( 
ir skaičius, vis didyn eina. 
Valdžią į laiką įsteigia raų- 
puočiams fede^ąlį namą.

■ • -u.-. t

Japonijoj esti viėnas per
siskyrimas aūt kiekvienų 
septynių vedusių. Suv. Val
stijose vienas persiskyri
mas ant kiekvienų 10 vedu- 
siiį o Anglijoj vienas per- 

gttuiBtnijft . siskyrimaa ant į kiekvienų
W»foinkųdCG vedusių, /

buvo sakantis: •_ , J _

“Visiems Haiti 
gyventojams: 
“Suv. Valstijų spėkos 

Haiti saloje yra pasiryžę 
šelpti ir remti Haiti valdžių 
ir jos yra draugais. Tų spė
kų pastangomis ir pastango
mis Haiti milicijos, tai ir 
ramumas turi būti įvesta vi
soje šalyje, kur leidžiama 
dirbti savo žemę, vesti pre
kybą ir daryti teisingą gyve
nimą. Agitacija, kuri veda
ma prieš šias spėkas yra ke
lių didesnių miestų laikraš
čių ir keletos asmenų, taip 
Vadinamos politinės kalbos. 
Ta agitacija, be abejojimo 
yra pavojumi įstatymų -ir 
tvarkos padėčiai ir tuo va
duojantis priseina išleisti se
kantis pareiškimas:

“Kuomet“ spaudos ir žo
džio laisvė, praktiškai i- 
mant, nepaliesta, straips
niai arba kalbos, turinčios 
neramumo pobūdį priešingą 
Suv. Valstijų spėkoms Hai
ti saloje arba keliančius ą- 
gitaciją prieš Suv. Valstijų 
oficialus remiančius Haiti 
valdžią, arba straipsniai ar 
kalbos prieš Haiti valdžią 
arba prezidentą yra už- 
draustinos ir neklausanti 
šio. perspėjimo asmenys bus 
traukiami kariniu.. teis
man.”

f

Visi Bostono Laikraščiai Išeina, 
Bet žymiai Sumažinti.

pranešama, kad raidžių 
rinkėjai išėjo ant streiko ne
legaliai ir be unijos vadų į- 
sakymo.

Tarpe Bostono laikraščių 
leidėjų ir International Ty- 
pographical Unijos buvo 
padaryta sutartis, kad nė 
streikai, nė prašalinimo 
darbininkų nuo darbo nega
li būti. Buvo išrinktą su
taikinimo komisija: du nuo 
darbdavių, du nuo darbinin
kų ir vienas visai pašalietis, 
Juo buvo prof. George E. 
Swain iš Harvardo Uiiiver- 

v I .
siteto. i

Pastaraisiais laikais dar- 
jininkai reikalavo pakėlimo^ 

susirinkus sutarė dabar al
gų nekeltų bet palikti taip, 
kaip yra. Darbininkai su
žinoję apie tokį komisijos 
nusprendimą panedėlio va
kare, birželio 13 d. nepasi- 
klausę Unijos vadų išėjo ant 
streiko.

PRIEŠINASI TYRINĖ
JIMUI MINGO ANG- 

LEKASIŲ PADĖ
TIES.

Washington, J). C., birž. 
14. — Senatorius Johnsonas 
įteikė rezoliucijų reikalaut 
jaučių, • kad senatas nuskir
tų komisijų ištyrimui .W. 
Virginijos, Mingo apskri
ties, anglekasių su kasyklų 
savininkais padėlį, Tai 
rezoliucijai smarkiai prie
šingi demokratai senatoriai.

Skaitytojai jau žino, kad 
kovoje daug išžudyta žmo
nių ir kad tame apskrityje 
kova su kasyklų savininkais 
eina jau daugiau ne metai 
laiko.
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Brotherhočd of Rail- 
way Oarmen .200,000

Brotherhood of Rail-
way Olerks . 169,600

Intemational Brother- 
hoods of Electrical 
W«rkers ........... ..142,000

Brotherhood of Paint-
ers .... .... ....118,000 

Intemational Brottp 
erhood of "Teain- 
stęrs.................. ..105,700

Intemational Sęamen’s
Union ..... .....103,300 

Amalgamated Ass’n 
of Street and Elec 
Ry Employes. .. 100,000

Intemational Ladies'
Garment Workers 
Union .................... p4,100

' i ---------------------------------------------------------

NESUSITAIKO.
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Bloomi/ngton, III., ~ birž. • 
14.—Chicago ir Alton Gelž- 
kelių darbininkai nesusita
ria klausime viršlaikių. U- 
nijos vadai atsisakė taikih- 

| tis.su darbdaviais. Jie pa- - 
*sakė, kad visa reikalų pave*^“ 
šią nesiog Suv.. Valsrajiį 
Gelžkelio Darbo Komisijai.

i __________ _

EK-KAREIVIAMS.
Suv.. Valstijų kareiviai ’ 

arba jūreiviai, kuriems 'duo
ta natūralizacija, kuomet 
prigulėjo prie 'armijos arba 
laivyno, karo laiku, ir ku
rie dar negavo naturalizaci- 
jos eertifikatą, gali jį gau
ti prisįųsdami prašymą į v 
Bureau of Naturalization, 
Washington, D. C.

Tūkstančiai ateivių tapo'į 
naturalizūoti būdami armi
joj arba laivyne, ir jų cer- 
tifikatai randasi Bureau of 
Naturalization.

Prašytojas turi parašyti 
kokioj stovykloj arba ko
kioj vietoj . naturalizuotas, 
kada, ir adresu-kur prisiųs
ti popieras.
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Levo nago įdrėskimas taip 

pavojingas kaip jo kandi
mas, nes nagai nečysti, vi
suomet po nagais nešioja su
puvusios mėsos. Tas pats sti. 
musėmis ir su vandeniniais 
vabalais, ir “nepamiršk,” 
sako. Suv, Valstijų Sveika- 
te^Bitiras, “jog jos niekudv 
met nenusišluosto kojų.” \ 

K^Dvidešimts-trys valstijos t 
turi pasekmingus gimimo 
registracijų įstatymus; aš- 
tuonios valstijos turi negu- 
netinus įstatymus, ir pen
kios valstijos visai neturi. 
Negalėjimas paliudyti savu 
amžių bus priežastis visokių^ 
legališkų bėdų vėliaus 5 
rodyti ūkėsystę, balsuojant, 
ir it. v . • •'. j ’

■ < •v v t .

Vanduo ir muilas gemalų 
pyiešaį sako Suv. Valstijų. 
Svdkatos Bteas; Wftok

AMERIKOS DARBO 
EEDERACIJOS 

RAPORTAS.
Denver, C 61., birž. 14. —

Iš raporto Krank ,Morri- 
son ’o, Amerikos Darbo Ee- 
deracijos sekretoriaus suži
nome, kad A. D. E. turi 3,- 
906,528 narius.

IŠ 110 tarptautiškų unijų 
priklausančių prie Federa
cijos, sekančios yra didžiau
sios iš eiles ir stipriausios: 
Intemational Ass’n of

Machinkt.... y..273,600 >* . 
WUdWBnė. Workeft

of Amorica ......425,700 narių 
United Brotherhood

of Carpontm....352,100 
Intemational Am’b

OfMJMddnitU....273,000
r, *
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Chinijos užsienio pirkly-* 
ba prasidėjo tik 1842 m. Da
bar jos importas' ir ekspor
tas siekia $625.000.000 me
tuose. 'įgabeną kasmet bo- 
velninių drabužių už $100.- 
000.000, o išgabena dau
giausia šilką:

Bllijoiiijs dolerių auksų 
sveria 1.810 fonų. Bilijonas 
sidabru sveria 29.460 tonų.'
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Viso pasaulio darbininkai

v*

11;

~ ngčios vėliava, visuomenei 
gelbėti. j/

--L

i.
karas. Mašinas išsivežė caras, mgirdšjo. Matyti dirim, . IJ0MM OMKiiMI frilfllMIttHI IKIiVUAC
d pasisavino jas bolfevikai ir o mažiaus giriasi, thęanisato- RMRifRr’MIMUmu UKJ|I n|lW.
nesugrąžino Lietuvai. Kapita- ritas A Mierninkaa už

surengė martautą saąro
jose, ir turėjo gena*

«taa R &ratik Bottan’o jrtantfnlods, 
Betvertais ir robatoMis. LeiifiH* Am. 

, R*mqK«4dPi $r.
Dmnmncą ąuuusA.

darbininkas
loruAMun Ramią

PuNUhėd eiėžt Tuesday, ThunMįay, 
snd Baturday by St. JosirH’e Lrm- 
TTAHiAJt .O. AeeeotAMoisr xqr La»w. ;

■*-* ••.••• • M.*-* ••*$4.001
JMMand eiburbe * * »!<f» I
Tonlpi countrlee yearij .••••»> .$6.ooj 

"Etatered ais sec^nd-dass matter Beri* 
12,191B at ttepatt oiflee at Boiton, 
Mm, umfer theAct riEMSrebĄ^ 

"Acceptance for mailius at epedal rate 
PŽpriftSąe providedfortnSectlonHOS, ’ 
Act of Oct 8,1917i authortaed on July 
12.1018."
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d pasisavino jas bolševikai ir 

listą, klasės kaip ir nėra. Yra 
krūva spekulantą; juos lengva 
pažaboti; bet ai kapitalistais 
sunkiau. Kai prisiėjo bent ke
letą užąilikusią fabrikantą ’su- 

’ naudoti visumos reikalams, X- 
pritrūko jėgą. Nors ir valdžia 
darbininkam padėjo, darbinin
kai pasirodė persilpni ką nors 
daryti, turi reikalauti gerą 

, žmonių pagelbos. O kas su
kurs pramonę f Ką tik. pradė
ję vystytis darbininkai to ne
padarys. ‘

H Yra dar dvarininką.
visi per karą išlakstė — vieni į 
Rusus, kiti į Lenkus. Jie ir 
tėra vienintelė klasė, kurią rei
kia ir galima pašalinti, O 
kuom pakeisti? Komunomis, 
bendrovėmis? ‘ Bandymai bu
vo, bet iširo, visur darbinin- 

T kai yra linkę savo mažą ūkį tu
rėti.” _
Taip rašo senas socialde-

r

-r
į

■ 4

1

pasakymo*; “nemoka lietuviš-r 
kai.) Sumišo mūsą mevgičkSsi 
kaip biiutęair suiro žaislai siū’ 
lo dar jos savo —JenkiŠkuB' 
Žaislus užwstirbęii kftreįvėlifų5 
nesutinka/ 4

“ Nieclicemy!’ \ sako ir gana. 
O tas žodis Pilsudskis lenkams 
agituoja kad “neęhcęiny atski
ros Lietuvos su Vilniumi/’ Šo
ko vyrai-gana ilgai.
. 26 RUGS&TO. Iželiame 
iš Kobylninko miestelio. Iki 
vėlumos laukėme traukinelo 
ant platformos pamiškėj išsL 
kraustę. fx naktis užėjo belau
kiant, menulis skaisčiai viską 
nušvietė, o Šalna viską išlėto 
baltai dengė; Mes laukdami 
traukinėlio stumdėmės, kiti ir 
šoko, kad nesustingus.

Traukinėlis atėjo vėlai nak
ty. Tuojatt susikrovėme ir va; 
žiuojame. Aš gavau per atva
žiavusį su tuo traukinėliu ka
reivį daug laikraščiu iŠ. Ame
rikos ir laišku’, tai visą naktį 
iki aušros skaičiau vagonėly. 
Vagonėlis mažas, pilnas pri 
Išrautas turto, tai aš užsikoriau 
palubėsna ir pasistatęs ant dė-. 
žes žibintuvą skaitau. Žibintu
vas truputį dreba, kojos š|la, 
ąors duris kietai užsidarėme, 
bet skaitant nė nejauti. Drau
gai tik knarkia pasitampydami 
iš šalčio, kitam jau koks mai
šas užgriuvęs ant pilvo nuo 
traukinėlio smarkaus trūktelė
jimo, bet kareivis ne.nejaučia
— gerai!

27 RUGSĖJO. Peršvenčio- 
nius« atvykome į Švenčionėlius, 
išsikrovėme ant didelio trauki
nio ir išvažiavome link Vilniaus
— tos mūsų šalies širdies, dėl 
kurios tiek kruvinų aukų jau 
yra padėta ir tebečLedama, to 
mūsą tautos brangaus tikslo.

* Kaip sužinojo kareiviai kad 
važiuojame į Vilnią, tai iš 
džiaugsmo- nebeišmanė ką be
daryti— vieni būreliai rėkė: 
“valio!” kiti linksmi daug 
kalbėjo, kiti traukė: “Nors vė
tros ūžia apie mus, drąsa mūs 
nepražus” —žodžiu Vilnius su
kėlė visiems 'didžiausio' entu
ziazmo. •

Aš irgi ko ne pasiutau iš dži
augsmo, kad pamatysiu Vilnių, 

: kurį svajojau įstodamas sava
noriu į kariuomenę kaipo Lie
tuvos miestų — miestą, šalies 
gyvybės gaivintoją. O, Vil
niau!. . Tu mūsų atgimimo 
lopšiu turi būti, kaip buvai juo 
dar rusų kazokams Lietuvo; 
siaučiant įr žiauriai žludant tuos 
kurie platino Lietuvoj šviesą 
per lietuviškas knygas. Dabar 
tėvynė atgimsta visiškai lais 
vam gyvenimui, —: Vilnius 
turi būti vieta iš kurios, būtų 
gaivinamos tautos jiegos.

Gražus atrodė mūsų trauki
nys su kareiviais, kurie apsėdę 
visur tik dainavo arba juokus; 
krėtė. Ant mūsų —kulkosvai
džių pastatėme tautinę vė
liavą, kuri labai gražiai plėvė-: 
savo traukiniui greit bėgant; 
O miškai, kalnai ir visa gam
ta pro kurią važiavome rodos: 
taip meiliai į mumis — Lietu-:; 
vos kareivius ir į tautinę vėlia
vą žiūrėjo, kad vis smagiau da- 
rc-si.

Aš atsisėdęs prie prekinio va
gono durą nuleidžiau laukam 
kojas ir švilpavau ir niūniavau 
visokiais motyvais, kokiuos til< 
tai atsiminiau. ]

Jau ėmė temti ir tolumoj pa
matėme daug žiburėlių. Jau 
kaikurie draugai norėjo’ pas- 
veiskinti Vilnių, bet sužinojo 
kad tai dar ne Vilnas, bet Vi
leika, todėl nekantrai laukę 
pro ją greičiau pravažiuoti, ir 
greičiau, greičiau Vilnių at
siekti. ■

. Po kiek laiko prisiartinome 
ir prie Vilniaus, bet jau buvo 
gerai sutiemę, tai jo nematėme, 
;il< žiburiavo ugnys ir, jau prie 
pat stoties pavažiavus pasiro-. 
cle tamsūs siluetai bokštą. .

“Valio! Valio, Vilnius! .Va
lio!. . ” Taip ir užvirk visuose 
vagonuose, o traukinys tuo tar
pu jau sumažino1 bėgimą. .< , 

jjdest jau Vilniui! Išsipili ir 
mano svajones—pasiekiau Vil- 
nią ir dar Lietom karemm 
būdamas!..'

V V

IS UETUVOS.• * * . 
TELŠIAI.

. Čionykšeią Liet, Kat. Moterą 
draugija, buvo įkūrusi 1920 m. 
rugsčjo 15 d. “Moterą Ūkio mo- t 
kyklą,” kuriai dąvč vardą “Pa
jautą.” Šitos mokyklos vedėja 
buvo p-ni Kondrotienč. IŠ pra
džią mokyklos Žygiai buvo pagir- r 
rini; ji turėjo savo krautuvę, ku
ri buvo labai gausinga valgomą 
daiktą. Bet galiausiai (1921 m. 
pradžioje) pasirodė kad mokyk
los^ vedėja K,.... visai kitonišku . 
tikslu mokykloj veikusi. . Negu 
būt reikėję;,ko reikalavo gražiai 
skambantis istoriškas jos vardas. # 
Matėsi kad vedėjosdos mokyklos 
tilęslai turėjo būti prakilnūs ir 
šventi. Bet ne. Jos darbai, išėjo 
aikštėn ir, pasirodė kad Čia esa
ma ne mokykla; bet nelaimės te
kusią mergaičių prieglauda-gy- 
dykla... Gydytoja buvo aukščiau 
mpsą pažinta K.... kuri ir gelbėk 
jo cinikes muo nelaimingojo, dy
gulio. Ir jai žinoma' specialistei’ 
tas darbas sekėsi, mergaitėms bu
vo tai .patogiausia-proga... Bet’ 
juk vieną sykį tas jai ir nepasise
kė, ir tas gi nepasisekimas pada
rė katastrofą mot, ūk. mokyklai; 
arba teisingiau sakant cinikią gy
dyklai. Vieną nelaimės tekusią 
mergaitę M.... gydė ji savo ypa
tingais vaistais, bet ją gausumas 
mergaitę nelaimingąją, visai kaip 
sakant nugydė (reiškia numari
no).. Ji, gi mirdama pasisakė 
broliiu savo mirties priežastį, ku
ris policijos pagelba suareštavo ir 
įkišo kalėjiman “mielaširdingą- 

<ją” ponutę. Bet iki teismui ji 
gausiu avansu pasiliuosaVo. Atė
jus gi teismo dienai ji nusinuodi
jo, , jausdama nelaimingą likimą. 
Netekus ypatingos “ gydytojos” 
ir mergaitės ėmė mažiau sirgti tom 

: ligom, nes žinojo kad'niekas ne- 
bepagydys. t

Manau, labai nemalonu bus iš
girsti tokį baisij demoralizacijos 
bangą siaubimą Žemaitijoj ir jos 
sostinėj. Telšiuose. Be| .tikimės 
kad sugrįš pas mus dora^

------
Mes turime čia 7 klasių gimna

ziją. Kuri dabar yra ypatinga
me arbitraže dėlei jos likimo. Bū
tent: ar privatinėj jai likti kaip 
ir iki šiol; ar visai pavesti vals
tybės globai. Delei to, Balandžio 

, mėn. 5 d. š. m. buvo visuotinas 
gimnazistą tėvij suvažiavimas, 
kuris nors po didelią ginčą nu
tarė palikti privatinę Telšią gim
naziją. Mokiniai (žinoma kairie
ji) toje srityje liko labai neužga
nėdinti. Todėl mokinių atstovy
bė (t. y. tam tikra mokinių ta
ryba, kurion įeina iš kiekvienos 
klasės po 2-4 atstovus), sušaukė 
visuotiną mokinių susirinkimą, 
kuriam pavedė išrišti gimnazijos 
likimo klausimą. Susirinkimo die- , 
noje t. y. balandžio mėn. 17 d.’ 
pasipylė karščiausios agitacijos iš 
socialistų-moksleivią pusės. Jie 
mokytojaus L. Abramavičiaus 
priekyje, labai ir stengiasi viso
mis pajėgomis suvalstybinti gim- * 
naziją. Kad tokiu būdu susukus* 
tvirtą lizdą socialistų dvasios ir, 
išplėtus ‘ ‘ Aušrinės ” • (ją pašivadi- 
nimas ) viešpatavimą T. gimnazi
joje. Kiekvienas todėl šalininkas 
skaisčiosios, tą dieną ir stengėsi 
įpompuoti kitam: * Balsuok* už 
valstybinę gimnaziją, gausi rub
lį, bus geriau.! • Privatinėje kuni
gų diktatūra spaudžia, mus!” ir y 
t. p. Po visai trtimpą diskusijų 
ir vienam K,<... patarus buvo 
uždaryta kalbėtojų eilė ir, eita « 
tuojau prie balsavimų. Mes gi, 
siti, ne tie, nežinodami tikrą mo
tyvą nei iš vienos nei iš kitos pu
sės šalmiuką, ir> nebalsavome. 
Ot! “ir še tau Šunie Velykos,” 
jaįsavimas neteisėtas. Nes: . už
valstybinę balsavo 75; už priva- * 
tinę 4; susilaikė 58. Mokinių gi, 
ję I įr IĮ kl. yra apie 200. Da
bartės eina spartūs darbas dėl 
gimnazijos ateities. ^Aušriniu-* 
<ai” diriia išsivilkę, ir kovoja, 
antrieji gi savo likimą daboja!..

/ <ĄWaiičiwh

-ŠĄ irJHTj. Iajji-,į a0 BITGMOT®O. Hvytatai 
pulką. Per savo “sv'eikatoe tai-’ 
symo-Imki* doug ko gero už- 
rirfcšiiKL P&rriiau apie Bi&u-I 
jift* dteią . Buvau
karirmiTykįs ant “Piliea kal
no/’ koris randari dešimtame 
kilofmetre nuo Šiaulių, plento į 
joniškį, dešinėj plento pusėj, 
apie versta'tolumo. Tas kal
nas yra įndubęs viduty ir aps
tatytas dideliu BkaiČiu įvairių 
kryžių. Kuonės pasakoja kad 
tame kalne randasi bažnyčia, 
kuriiįMenu urmu apnešė vejas 
smelkus. Sako ir maldininkai 

tasn Pilną imrią’yra 4^ Bkolim tenai likę. Bako vėliau:
ir sanavęs yra koks tai žmogus 
su daugybe maldininką žmonių
— sako, žmonės meldžiasi, tik 
šnabždėjimas vien girdis, o ku
nigas prie altoriaus mišias lai
kąs; žvakės, sake, dega ir visoj 
bajžnyčio j šviesu esą, o žmones 
išrodo lyg kad nežinotų jog 
juos užvertė smėlis ir palaido
jo gyvus su visa bažnyčia. Gir
dėjau' kad buvo mėginęs koks 
tai žmogus prakasti tą kalną, 
bet kaip tik ėmė giliau raus
tis, tai darbas nėkiek pirmyn 
ne ėjo, ant ryto atejas atrasda
vo duobę tokia pat gilumo, 
kaip vakar gilumo, lygvisai ne
būtu daugiau kasta; o pačiam

' tam žmogui, sako ėmė nebesi
sekti gyvenime, kam jis Dievo 
paslatis norėjęs sužinoti. Nuo 
to laiko to kalno niekas nebe- 
judino ir jis paliko šventu kal
nu.

Ant jo pristatė žmonės dau
gybę kryžių ir dabar jis ištolo 
jau atrodo lyg mišku apaugas
— tiek tą kryžių daug.

Sako kad jeigu kas hesvei- 
kuoja ir prižada pastatyti kry
žių, tai išgyja. Senižlmones at* 
simena kokis kryžius kokiai 

: atminčiai pastatytas — tai koks 
į taLdidelis ponas pastatęs už iš- 
į gelbėjimą nuo protligės savo 
dukters, tai koki vargšę pasta- 

: tė mažutį medinį kryželi kaip 
padėką už išgelbė jimą nuo mir
ties savo vaiko ir tt. Daug į vai-; 

i riu pasakojimu. Dabar ant to 
kaino eina žmonės melstjs, dau
giausia tokie, kurie negali dėl, 
senumo ar nesveikatos toli į 
bažnyčia vykti. Aš nuvykau 
ant to kalno pirmu kartu, , nors 
pirmiaus buvau daug karią jį 
iš tolo matęs. Diena buvo pui
ki, šilta, saulėta. Ėjau per ru
giu laukę ežę, o vaizdas buvo 
toks puikus kad mano širdis 
iš džiaugsmo plakė. Nuėjęs 
ant kaino atradau seną bobutę 
ir kelias jaunas moterėles be- 
poteriaujančias rožančių, mat 
buvo sekmadienis. Ėmiau vai
kštinėti mažučiais žvyriuotais 
takeliais prisižiūrėdamas į kie
kviena kryžių, ir kelis kartus 
apėjau kalną aplink. O mote
rėles kažko keistai į mane —- 
jauną kareivį žiūrėjo, gal mane 
kad aš tos vietok reikšmes ne
suprantu ir užklydau jon taip 
sau’ — pasižiūrėti ir nusišypso
ti kaip kad darydavo vokiečiai 
įėję su sigarais dantyse ir ke
purėmis ant galvos į mūsų baž
nyčia. O aš visgi pajutau ko
kį tai kilnų jausmą, kuris ma
no sielą užpilde — aš gerbiau 
ta kalną ir tą moterėlių maldą 
bet supratau kad tos moterėlės 
visgi gal perdaug gerbia me
džiaginę kalno dalį- Bet kad 
ją malda tyrar be kitų pašali
nių .minčių, -ir kad tokia mal-

*

valandos grįžau į namus. Gi, 
grait “apatita” geriausias o 
pats linksmiausiai rodos kal- 
nūa galėčiau versti (nors iš bė
dos galėčiau nusisverti ir ant 
aplieta svarų toks kalnų ver
tikas.) “ ’ ' 1

Q, kaip puikios tos Lietuvos 
padavimų vietos ir patys pada
vimai!.. Daug jie tėvynės ineL 
lęs priduoda ir sielą ramina. 
Kadangi dar ant stoties vyksiu 
tik po dvyliktoj tai, šįryt, at
sikėlęs, paėdęs ir* rašau dieny
ną Na vyruti, ir išeiJykavo- 
jau gi aš per tiek laiko ! . # Kūs 
iš manęs4>ebus, kad taip išmo
kiau savo kuopą kuri jau at
sakius, nekas ir pirma iš ma
nęs buvo. .

22RUGPIŪČIO. Greit pasie
kiau savo kuopos, kuri jau at
sidūrė pas Vydžią miestelį. 
Laiko turėdamas parašiau ko- 
respondecija apie Vydžius ir 
rašinėlį “Lietuvos ardytojų ne^ 
reikia!..j dėl keisto piliečio 
grįžtančio iš Amerikos, su kų- 
riuo prisėjo susitikti traukiny 
ir susiginčyti.

25 RUGPIUČIO. Keliamės 
•26 RUGPIŪČIO. Ėjome pro 

Tverečio miestelį
27 RUGPIŪČIO. Atvykome 

Adutiškio miestelin.
28RUGPIŪČIO. Atvykome 

mažuoju traukinėliu į Kobyl- 
ninko mostelį, nepertoli nuo 
Naročo ežero. Gražus važiavi
mas — sėdi atvirame vagonė
ly ant dėžių ir visokio turto 
ir kojas žemyn nuleidęs bešvil
pauji, o traukinėlis tik pūškįa 
rieda...- .

Čia visgi savotiška “poezi
ja.” O jau vaizdų, vaizdų, tik 
slenka, slenka atgal!..

29 RUGPIŪČIO. Apsistojo
me Kobylninko dvare. Dvaras 
didelis, ponų žinoma, nėra, 
yra sugriuvęs degtin^s-varymo 
fabrikas. Vienas, senasis ra
inas, kur ponai seniau tegyve
no, dabar užimtas dvaro darbi
ninku sandėliu: bulvėmi ir tt.

Mes gyvename dideliame rū
me, kur paskutiniu laiku ponai 
gyveno. Aš tuojau' išlandžio
jau' visus prakrašČius nuo stogo 
pradedant ir skiepais baigiant 
ir suradau lenkiškų paveiksluo
tų žurnalų ir paniškų laiškų* 
Kolkas laiko turiu ir skaitau 
buržuazijos primirkytus laiškus 
ir žurnalus.

5 RUGSĖJO. Šiandie karei
vėliai — kulkosvaidijiinkai pa
rodė ‘ ‘ iniciatyvą. ’ ’ Padarė šo
kius rūmo salėj, kur kadaise 
ponai šoko, atrado merginų, 
mergičkią ir visai mergųčikių 
ir “duj” šokti, linksmintis. 
Kągi ir kareivėlis reikalingas 
linksmumo! Labai malonus 
vaizdas atrodo: sėdi kertėj ka
reivis su armonika ir rėžia šo
kius (matytis, buvęs kaimo mu
zikantas), o prieš jį sukasi, 
kraiposi kas gudriau tik išgali 
kokia penkiasdešimts, porų. Tai 
“patieka!” Aš irgi atėjau ir 
žiūriuos į savo dratiguižaų lin
ksmumą,. jie jau rekomenduo
ja daugybę merginu, mergič- 
kiij, kad aš nuo visą ne “l'ols- 
kos” priimti nebeįstengiu (mat 
galvoj dar maišosi “Tėvynės 
Gynėjas”,, kurį rėngiau leisti 
atsitikus tokiai puikiai progai)

Aš' tik žiūriu' į “minios mar
gumą poetiškai išsireiškiant 
gi matau kelias mergytes ba
sas, bet linksmas šokio sukūry. 
Kurgi tokiam dalykui kaip šo
kiai, tai ne savo nūosavios pa
dų odos negaila!..

Pastovėjęs- šaukiu savo vy
riukams - kulkovaizdininkaius 
“Vyreliai, gi ir.lietuvišku žais
lų reikia, pasirodykime kad lie
tuviai' mes esame!”

(Mat; tos merginos daugiau
siai visai arba tik pus-lenkutės)

. Kągi, vyrai tuoj į ratą įr ma- 
)riĮ^\^Qibernužj^,bGmi^L!,>’Mer* 
gišlęeš pritaria, nors neištarda- 
mos žodžiu lietuviškai, bet’“iŠ 
bėdos” kągi padarysi. Gi vyrai 
savo ųžibaįge, reikia eiti mer- 
gynoms, o jos tik; *(Oi, oij.. ” 
’ taus nieko. Mat nabagės 

lučių turi” (anot kareiviško

vinaitis raportus pridavė raitu. 
Priimta.

H pikniko rengimo komisijos i 
rapdrtą pasirodė,, kad metą 
apskriils negriėk vurebffU pikui-- 
ko Linden, N. J. Komisija rerigt 
navo, o jos vieton išrinkta ,V. 
Daubaras, A Domeika ir A, Bym- 
ta, imrie pažadėjo apriričinį pa- 
<darbuoti, t/ y. surengti šį metą 
.pikniką suradus parką. (Tas jau 
padaryta. Piknikas bus 20 d.5 
rugpjūčio, Queens County parke 
Maspeth^L..X) -

« ’ o ‘ -

Kuopą rapbrtai., 14 kp. rapor-
i

gą už’3 mėn. ir daugiaus 29. Bal. 
3, turėjo maršruto prakalbas. 
Prisirašė 3 nariai.. Neturtin
giems nariams bedarbiams užmo
kėjo už organą. Šelpia mokslėk 
rins ir ligoje esančius. Ruošias 
prie Sp. Savaitės. Ižde turi $15. 
Raportas 15 kp,: Turėjo maršru
to prakalbas. Turi 26 narius ir 
$9.00 ižde. Raportas 16 kp.: Na-: 
rią turi 61; pilnai užsimokėjusią: 
47. L. L. Pask. boną ir $9B.M 
Kovo 14 d. sur. marš, prakalbas. 
Kovo 28 d. lošė teatrą “Brolžu
dys” BaL 17 d; užpirko šv. Mi
šias šv.. Juozapo dienoje. Suren
gė kun. ..Saurūsaičiui paskaitą. 
Bal. 9 d. surengė teatrą “Pašė
lęs dantys” ir “Gudrus Kvailys,” 
Naują narhj prisirašė 4. Rengia
mas piknikas 8, liep. 76 kp. ne
blogai gyvuoja, nes turi 100 dol. 
ižde. 9 kp. turi streikierią fon
dą. 10 kp. ir-gi jau atbunda.

Abelnai suėmus jokio pavojaus 
nesimato,. bet tik džiaugsmas i- 
ma.

■ Viso pasaulio darbininkai Taip rašo senas socialde- 
viengkites Kristuje, po BačAmokratų’ darbuotojas A. Ja- 

—nycios vėliava^ visuomenei rudaitis. Ir ką į tai pasakys; 
Amerikos “raudonieji,” ku
rie Lietuvoje nemato ūki
ninkų norinčių nuosavybės 
— žemės, bet tik kažkokią 
raudoną skraistę, kuri jų 
pačių akis erzina?

, - o, k:

<

LIETUVA BERGŽDŽIA 
. DIRVA ŠOCTJALIZ- 

MUT.
Anot Kauniškės “Lys

vės,” socialdemokratai kliu- 
, do Valstybės kūrimo darbą. 

Jie, girdi, pareiškė, kad a- 
tėjo St. Seįįlan. “ne dirbti, 
bet griauti.” (“Laisvė” No.

’ 113). Pirmąją savo prog- 
ramo dalį-jie vykdė atsidė- 

. ję. Ypač iškilus klausymui 
a'pie religijos dalykų dėsty
mą mokyklose, socialdemo
kratai parodė daug veikimo,

< 'kad tikėjimo-dalykus kaip 
nors prašalinus iš mokyklų, 
bet’ nieko nelaimėjo. . Ir ki- 

į tose St. Seimo darbuotės sri- 
^Veyse- jie kliudė:kiekLik gale-, 

jo. Užvertė Sęimą^stikp.; 
mis, paklausimais’, interpe
liacijomis. Kuomet tikį koks 
svarbesnis klausymas buvo 
^varstomas, . socialdemokra-

■ tai lyg pasamdyti jį trukdė, 
kad tik pridirbus daugiau 
suirutės ir pagaminus val
džiai rūpesčių.

• Tečiaus antrosios savo 
programo dalies, būtent, 
stalyti,— socialdemokratai 
dar nepradėjo vykdinti, gal 
todėl, kad nieko nebgalėjo 
Nugriauti. Rimtesniuose 

-s..- <■ dalykuose, kaip pav. žemės 
klausyme, jie nieku nėra pa
rodę, kad. tas jiems kiek rū
pėtų. “Pastatė vieną, kitą 
kalbėtoją, pasiūlė žemę su-v

yalstybinti, dvarų neparee- 
. lįuoti, darbininkams įvesti 

disciplipą ir tiek; dar net 
, savo organe stebėjosi, kad 

dešinieji tiek daug šiuo 
klausymu kalbėjo/7 (“Lais- 

ten pat.).
‘ Trukdyti gali kiekvienas.' 
Tas darbas niekam garbės 
neatneša, ypač inteligen
tams, kokiais statosi social- 

• demokratai. Bet trukdyda
mi, jie nedaug ką atsiekia; 
kaip tik priešingai. Rodos, 
kad. jų negatyvus veikimas 
yra kaip koks cementas, ku
ris stiprina Lietuvos Vals
tybes triobės.^, Jiems taip 
griaujant ir kritikuojant, 
St. Seimo nariai mato, ko
kie jie žmonės ir griečiau 
prieš jų yeikimą nusistato. 
Jie patys tur būt tą žino, nes 
savo organe “Socialdemo
krate” aimanuoja, kad Lie- 
tuva—prasta dirva socializ
mui veistis* Štai ką jie ’ rą- 
sof

4<D Lietuvoje at yra sąlygą 
socialistinei tvarkai? ’ Tuoin 
tarpu ją nėra. Kapitalizmas 
buvo silpnai išsivystęs; o da* 
bar ir tuos fabrikus nugriovė

/
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LOS. N. T. IR N. J. M, 
SUVAŽIAVIMO PRO- 

TOKOLAS.
LDS. New York ir New Jerseys 

v&lst. apskričio suvažiavimas įvy
ko gegužio 15, 1921 m. 2:15. po, 
pietą, Brooklyn, N. Y., Karalie-- 
nes Anįolą par. salėj. Suvažia-j 
vimo posėdį atidarė, vietos kleb. 
gerb. kun. S. P. Remeika su mal-; 
da. Gražiai prabilo sveikindamas; 
delegatus ir linkėdamas pasek
mingo svarstymo organizacijos 
reikalą.

1. Mandatams peržiūrėti iš
rinkta: P. Vileikis ir M. Mier- 
ninkas.

2. Reporteriu apsiėmė vice-pir- 
aiininkas D. Rupainis. .

3. Maršalka — V. Daubaras.
4. Iššaukimas valdybos ir dele

gatą. Nepribuvo ižd. J. Liudvi-: 
naitis ir org. D. Kašėta. Rapor
tus prisiuntė raštu. Priimta.

5. Mandatų komisija pareiškė, 
jog delegatą esą 15, o šeši dar ne
pribuvę. Dalyvauja 8 kuopos.

6. Vedėjas gerb. A; Kazlas ma
loniai perstatė iš Bostono atsi
lankiusį gerb. A. F. Kneižį, LDS. 
eentro raštininką, kuris ir teikėsi 
pakalbėti.’ Pirmiausiai jis pa
sveikino atstovus nuo visos cent
ro valdybos. Toliaus kalbėjo nuo 
savęs, kaipo centro raštininkas. 
Pirmą sykį teturėjau progą iš
girsti jo malonios ir išmintingos 
kalbos. Man ir delegatams labai 
patiko to mūsą jauno, bet gabalis 
veikėjo kalba. Jis delegatams 
daug- pasakė, ko iki šiol nežino
jome, nei nemanėme. Kvietė ra
šinėti į organą. Taip-gįi jis prą-, 
nešė, jog iš Lietuvos Darbo Fe
deracijos gavo atsakymą, kad pi
nigus $32.25 jie priėmė nuo N. Y. 
ir N. J. apskričio.

Mastauskui išreikšta užuojauta 
kaipo geram veikėjui dėl Lietu
vos labo. ’ ’ )

Sekančios- kuopos ir delegatai 
dalyvavo suvažiavime: ■ <- <"

14 kuopa, Newark, N.)J.— P. 
Vileikis, J. Daukšys^ V. Akelai
tis.

10 kp., C.‘Brooklyn, N. Y. — 
Antanas Domeika.

15 kp., Harrison, N. J. ■— A. P. 
Daunoras, A Žiūkiutė.
’ 12 kp. — Ąug. Dymta, P. Ky- 
riąs.

9 kp., Newąrk, N. J. — Pr. 
Baščiulis, P. Puodžiūnas, P, Ząi- 
kiutč., ■

1’6 kp., Elizabetr, N. J. — M. 
Stapinskas, A. Karaneckas, J. Ma- 
tusją. ‘ /

76 kp., Jersey Ciiy, N. J. — Pr. 
Kurmis, J. Žutkus ir J. Skardis.

Skaityta protokolas iš 17-to su- 
va^iavimo, kuris vięiibąlsiai tapo ‘ 
priimtas.

Seko, valdybos raportai, iš ku-1 
rią niėko nnujasnialįuo tarpu ne {

Nutarimai,

1. Knygas palikti pas vargoni
ninką.

2. Kuopos gavusios bilas lai at
silygina už maršrutą pagkl komi
sijos paskyrimą,

3. Organizatoriai lai tarp savęs 
susižino ką veiks, kad neįvyktą 
klaidą. -

4. Patarta, kad kuopos šelptą 
savo suvargusius narius.

5. Kad kuopdš išrinktą komi
tetus susinėsimu! su svetimtau
čiais darbininkais, dėl sužinoji
mo, kas darbininką veikiama.

6. Nestreiklaužiauti ir neske- 
bauti, bet petys į petį gerinti 
darbininką būvį.

7. Teikti organui iš kolioniją 
darbininkiškas žinias..

8; Lai kuopos skaito Farmer & 
Labor partijos ir kitus laikra
ščius.

9. Nutarta išnešti rezoliuciją 
per Lietuvos Darbo Federaciją, 
kad lietuves dvarai būtą išdaly
ti bežemiams ir mažažemiams; 
kad mokyklose būtą mokinama 
kartu ir tikyba ir tt.

• Rezoliuciją komisijon įėjo val
dybos nariai.

Knygą peržiūrėtojai, P. Kyrius 
ir J. Gudiškis pareiškė, kad vis
ką radę tvarkoje. Jie palikta iž
do globėjais ir ant toliaus.

Sekantį ‘ suvažiavimą nutarta 
laikyti Elizabeth, N. J.

Suvažiavimą uždarė malda pir
mininkas A. Kazlas, 7:30 vai. va
kare.

Neapseita ir be auką. Delega
tai sudėjo $12.60 ir pasiuntė Lie
tuvos Darbo Federacijai per cen
trą.

A. J. Dymta.
* •

L _ - II . - T" —

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

Pirm. A. Kazlas,
56 New York Avė.,

. . Newark, N. J.
Vice-pirm. — D. Rupainis, 

Warwiek St.; Newark, 
Rašt: — A; J. Dymta,

222 So. 94h St?, 
Brooklyn, N. Ys 

Organizatoriai: A. Miernjųkas,
- 10 Harrison St, 

Pąterson, N, J, 
D. Kašėta, 549 B. 12 St, 

New York, N. 
P, Kyrius, '222 So. 94M&,

' • • ' ' -Brooklyn, N. X, 
** J. 4, ^dvhaitb, .

Box lt tinta, N4 J. *

N.

I

J.

Y.

da reikalinga aš žinojau ir pats! 
sieloj pratariau žodžius maldrf 
į Augščitųisį. ' - ''

Nulipau nuo kalno ir. nuėjau 
prie- upeliuko kranto kuris čia 
pat bėga ii' ant gražaus žoly
nėlio atsiguliau. O sieloj taip, 
ramu ir malonu buvo, kad jau
čiau tikrą |avo jiegu pastipri
nimą. Skaistus dangus,, saulu
te, pievos, laukai, upeliukas 
pronąt kalną tekantis prablai
vo^ mano galvą, kurią įvargi
nau per kelias' dienas nuolati
nio rašymo kotubury. v

Vartaus-sau ant žolynėlio p 
maąatt vyrutų tai

«

i».sveikata

Š/ V. Plieno korporacija 
yra. didžiausia organizacija į 
pasa^je^ Samdo 
Jarbitoiikų, .■;
motus išmoka $480.000.000. ■ 
-*S " * l |
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BALTIMORE,MD.
6. d. WWia, buvo p. & Čižaųs- 

ko piano ir dainavimo moksleivių 
vakaras.’ Geležiųtė, 9 m. mergai
tė, nustebino muzikoje; gerai 
skambino Ogeoskintė ir Motuze* 
vičiutė. Pasakyuokytojo p. J. .Či- 

. . Žaųska, tos morenos gali tapti 
Hiuzikoa žvaigždutėmis.. . ,

BuVo 2 viešnios iš W&shjngto- 
' no, kurios dirba Lietuvos Atsto

vybėje. Jos puikiai padainavo 
keletą dainelių, , ,

* BttvęS-

BRADLEY, OHIO.
Čia lietuvių mažai randasi. 

Kartais atvažiuoja daugiaus, bet 
ir vėl išvažiuoja, čia yra tokių 
išgamų, kuriems nerūpi visai 
Lietuvos nepriklausomybė. Jos 
valdžią dergia, vagimis yadina ir 

• t. p. Jei visi lietuviai tokie bū
tų, tai senai Leninas'su‘savo ko
munistėliais žydeliais lietuviams 
ant sprando jodinėtų. Bet mes 
susipratę lietuviai nevergausim 
niekam. Dabar jau Lietuvos“ rei
kalai eina geryn. Nors aš nega- 

. Iiu savo krūtinės statyti prieš Lie
tuvos grobuonis, bet aš kovoju 
doleriais, kiek išgaliu; aukauju 
po 10-20 dol. Lietuvos reikalams, 
perku bonus.

Mes visi turime susiprasti ir at
remti Lietuvos priešų^ ir jšgamu 
antpuolius.

Tėvynę mylintis.,
c

. ■* ■ *

wMtfield, w.
Westfieldas yra mažas mieste

lis. Gyventojų yra apie 20,000. 
IŠ dirbtuvių/ botagų dirbtuvė už
ima pirmą vietą, o paskui gele
žies liejyklą ir dviračių/ West- 
field’ė padaromą 96 nuošimčiai 
visų Suv. Valstijų botagų. Už
tai. Westfieldfls yrą pavadintas 
\Vhip City. Botagai yrą siunčia
mi į vakarus ir Europą. Darbai 
dabar silpnai einą. Be darbo yra 
daug žmonių. Kaįkurie dirba ir 
tai nepilną laiką. Apie’ West- 
fieldą yra daug farmų, kur ta
boką augina. ’ Ten darbą gauna. 
Lietuvių čia yrą virš 600. Turi 
savo bažnyčią vardu, Šv. Kazi
miero Karalaičio -ir labili gražią 
kleboniją, r Klebonauja liglaiki- 
nai kun. ęapįikaš iki iŠ Lietuvos 
sugrįš kulį. Vasys.- Iš. katalikiš
ki} draugijų, Šv. Kazimiero užima 
pirmą vielą. Turi savo svetainę. 
Paskui, SLRKA. 97 kuopa, Saldi 
širdies Jėzaus, Šv. Onos, Mot. Są
junga ir Marijos* Vaikelių, mer-. 
gaičių draugijėlė, kurios tikslas 
yra dalyvauti bažnytinėse apeigo
se.

Birželio 19 d. atsibus West- 
fielde didelis piknikas, parapijos 
naudai. Visi .iš apylinkių yra 
kviečiami atsilankyti.

Reporteris.,
♦/____________ ‘

D.S. REIKALAI.

LAWRENCE, MASS. 
Ponas Antanas Diržis.

Ponas Diržis turbūt yra vargo
nininkas. Pastaraisiais keliais 
mėnesiais jo draugai pasigedo jo. 

- Iš Mahanoy, Ra. panelės rašinėju 
. jam. Taip-gi vargonininkai, tur- 

būt "draugai, šnihtineja'jam gai
das, tik ne ant jo tikrojo antra
šo. Jie siuntinėja į Laivrence’ą 
prie katalikų kunigo. Mačiau 
4‘Darbininke” kunigas Virmaus- 
kis viešai pranešė,‘kad ponas Dir
žis nevargonininkauja ir neprigū- 
li prie Šv. Pranciškaus parapi
jos.

Po patyrinėjimų pasirodo, kad 
ponas Diržis yra Lawrence, tik 
jis nėra Rymo Katalikų parapi
joj. už vargonininką, kaip buvo 
manoma. Jis vargonininkaują 
prie ponaičio, jauno sandarieeio 

• ’Ą šleinio, kurį lenkai taip pamy
lėjo, kad net su vyskupiškomis 
iškilmėmis atlanko ir nori vežtis 
Vilniun nezaležninkauti.* r— ”

Kas p. Diržis yra, aš nežinau. 
Viena panelė, jo pažįstama vadi
no jį didžiai gerb. profesorių. 
Vienas katalikas vargonininkas 
vadina jį geru veikėju. Iš to ga
lima spręsti, kad jis yra buvęs 
kur prie katalikų už vargoninin
ką; o iš to, kad jis yra buvęs 
kataliku. Dabar ponas Diržis, 
kas jis nebūtij buvęs pirma—kad 
ir didžiausis davatka, nebėra ka- 
taliku, nes tokioj žymioj vietoj, 

. kaip vargonininkystė prie hereti- 
kų dalyvauti, reiškia būti ex-ko- 
munikuotu fiuo Katalikų Bažny
čios. Kibą ponas D. turėti} dąlei- 
dimus nuo popiežiaus ar vysku
po dirbti prie nezaležnjnkų pini
gų dėlei, tik tuomet jis turėtų 
kur katalikų bažnyčioje švento
mis dienomis šv. Mišias iškląusy- 
ti ir laikui atėjus sakramentus 
priimdinėti. Taip-gi jis turėtų 
viešai pranešti jeigu “turi jš savo 
katalikiškos aukštesnės valdžios 

*dajeidimą uždarbiauti nezalež- 
ninkų niektikystėje.

Gal už tūlo laiko ir Diiržis gai-< 
tesis už, savo klaidą, kaip Nava- 
dauskas, •■Nomeika ir šimtas ki
tų tikėjime Suklydusių žmonių.

Sakoma, kad p. D. dabar va- 
, žinosiąs Lietuvon. jis turėtų at

šaukti- savo nezaležnihkavimą 
pirm išvažiavimo. Kiti salio, kad 
jis\važįuoš Tėvynėn sykiu su sa
vo dabartinių “proboščiu” — S. 
Šleipiu. Žinoma, .jei jis šleinio 
pasekėju tebemyli būti, jis nega
li būti katalikių Bent katalikai 

' tą žinot turėtu!

ir

BROOKLYN, N. Y.

Milžiniškas Piknikas.
Rengia LDS. New Yorko 

New Jersey’s Apskritys. Įvyks
subatoje, rugpjūčio 20-tą dieną, 
1921 m., Queens County Park, 
Maspeth, L. I., N. Y. \ <,

Parkas yra labai gražu sįr sve
tainė puikiausia toje apylinkėje 
ir labai puikiai išpuošta. Tai-gi 
gerbiamieji nariai ir narės LDS., 

• taupykite savo centus r rengkitės 
iš kalno prie viršminėto pikniko. 
Visi atsilankiusieji būsite užga
nėdinti. Mes, Komisija praneša
me, jog mes jau turime parūpi
nę geriausią orchestrą Brooklyne 
ir manėme daryti šiokį tokį pro
gramą, bet pasirodė, kad dabar
tiniame laike nėra galima suda
ryki. Tai-gi mes užvadiname tik
tai pikniku ir pranešame, jog y- 
fa įvykę New Yorko valstijoje 
naujos teises. Parko savinmkaš 
reikalauja leidimo iš valdžios, jei
gu nori laikyti pikniką, o leidimas 
yra ne lengva gauti, x bet vis-gi* 
pasistengsime išgauti.- v

Ir šiuomi . meldžiu apskričio 
kuopų, kurios galėtų parduoti 
tikietus iš kalno, malonėsite atsi
šaukti ant šio antrašo: A. J. Do
meika, 149 Ainslie St., Brook
lyn, N. Y.

» 
« PZĘRIKIKKŽB

Gerbimuos LDS. N. A. Apskričio 
kuopos, malonėkite atsiųsti savo 
atstovus’į šį suvažiavimą, nes šis 
suvažiavimas yra metinis ir pa
skutinis prieš Seimą. Yra daug 
svarbių reikalų dėlei mūsų bran
gios organizacijos, kuriuos mes 
turime aptarti. Katros kuopos 
negalėsįtą. atajųšti atstovų, tai 
ątsįųąJtite Savo įiešunŪK. Įhrift- 
Šimus siųskite apskričio- valdybai 
Taip-gi katros kuopos dar neužsh 
mokėjosavo metinę duoklę pa 5 
centus nuo nario į apskričio agita-. 
sijos iždą, tai malonėkite prisiųs
ti apskričio iždininkui, M. Abra- 
einakui, 187 Ames St/ Montello, 
Mass, t Taip-gi kurios kuopos da 
neprigulite prie LDS. N. A. aps
kričio, tai malonėkite prisirašyti; 
užsįmok’ėdamos po 5 centus ant 
metų nuo nario į apskričio agita
cijos iždą/Apskritis daug jau pa
sidarbavo dėl krikščionių darbi
ninkų kaipLiefuvoje taip ir Ame
rikoj. Kad. visos LDS. JNanj. 
Angį; kuopos prigulėtų, tai dar 
daugiau,galėtų pasidarbuoti.‘ Tai
gi, Širdingai kviečiame- prisirašy- 
tk-

LDS. N: A. Apskričio Valdybą:

*•

r

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

Norwood, Mass. 
Rast, A. J* Navickas,

58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

NEW BRITAIN, CONŽ>, ■
LDS. 36 kuopos mėnesinis suslripkl- 

nuis įvyks nedelioj, 19 d. birželio, tuo
jaus po pamaldų, Sv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Visi nariai yra kviečla- 

atsilankyti, nes turime daug daly- 
aptarti.

Valdyba.

mi 
tai'

CICERO, ILL. *
LDS. 49-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks panedėlyje, 20 d. birže
lio 8 vai. vakare Sv. Antano parapi
jos svetainėje. VisLnariai ir narės 
malonėkite fcributi paskirtu lailni. 
Taip-gi atsiveskite ir, naujų narių.

. • Kviečia Valdyba.
■ #

CHldAGO, ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis susirinkimas 

į vyles nedėlioja 19 d. birželio, tuojaus 
po pamaldų 'AuSros Vartą parapijos 
svetainėje, 2323 W- 28 PL Visi nariai 
malonėsit susirinkti ir naujų atsives
ti.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedalioj, 19 d. birželio, 
tuojaus po pamaldų 8v. Jurgio parapi
jos svetainėj. Visi nariai malon&ite 
pribūti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti.- Atsiveskite ir naujų na
rių. ’

Valdyba.

BRIDGEPORT, CONN.*
LDS. 39 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedalioj, 19 d. birželio papras
toj vietoj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbiu reika
lai aptarti. Atsiveskite ir nauju na
riu-

Valdyba.

r
ii. Svarstyta kas-link antapiudos. 
t Tas palikta apskr. pirm, su pri

tarimu valdybos padaryti ant
spaudą iki sekančiam suvažiavi
mui. ’.

Paaiškėjo, kad išvažiavimo ko
misija uoliai veikia prie surengi
mo, ypatingai vietinė kuopą ren
giami visu smarkumu.

įnešta, kad kp. laike apskr, 
suvažiavimų turėtų blaivininkų 
vakarus. Kad kuopos parūpintų 
įnešimų-į Seimą* ir prisiųstų aps, 
atstovui, X $virskui, 5 Ashmout 
Avė., VĮTorcester, Mass. Skaityta 
pasveikmimo laiškas su linkėji
mais nuo 11 kp. Montello, Mass.

Įnešimai. T kpi.: 1, Kad Cen
tro ^valdyba gerians veiktų. 2. 
KtųĮ kuopos dauginus veiktų. & 
Kad pakelti didesnę agitaciją pla
tinimui blaivybės. 4, Kad kiek
viena kuopa siųstų žinias į “T.. 
R.”.iš savo veikimo.' 7 kp, kvie
čia kad O-tas apskr. suvažiavimas 
būtų Cambridge, Mass.

Nutarta, kad pirm, ir rąšt. bū
tų apmokamos kelionės lėšos . į 
apskr. suvažiavimą, jeigu kuopa 
nemokės. '

: Susirinkimas uždarytas 6 vaL 
vakare su malda.

Pirm, J, Svirskąs, 
Rast. V. Varžinskaite.

: ’ D. _... . _ ______ _
Amerikos lietuvaites ir lietu- radau nuo Tamstos ir dėl 

vius prašau susirašinėti su manį- prisiųstą riuntfnį' vįeokĮų. 
mi, Lietuvos armijos raštininku, Žiu.”Bet nėr kada’ apjdtriįrtti 
Apolonarū Vanagu. Kariškio gy- reikia kariuomenėj būti, bet įriC 
vehime labai malonu yra susira- [grįžęs rasiu viską gataya. • 
šmėti su, amerikietėmis ir gauti 
įvairias 'žineles iš tolimos šalieą 
Aš kaipo naujas raštininkas labai 
rūpinuos visais dalykais. Nors 
malonų gauti laiškas iš Lietuvos, 
bet daug žingeidžiau ių maloniau 
Jyrą gauti iš tolinto krašto, ypač 
nuo lietuvaičių. ’ Daug iš mūs 
draugų gauna laiškus iŠ Ameri
kos su visokiomis naujienomis ir 
tada viską Žino ir pasakoja, kaip 
Amerikoj žmonės gyvena. Rašy
kit, broliai sesers man laiškelius, 
aš labai lauksiu ir gavęs viską 
aprašysiu. Lauksiu. Mano ant
rašas: LITHUANIA, 5 p. pulko 
7-tos kuopos raštininkaą, Apalio-

Ant Velykų buvau naatii* ||

lURULAOi

< ALRK PaTBIaivininkų N. 
Angh Aps, 5-tas suvažiavimas į- 
vyk-o geg. 29 3.1921 m., L. Vyčių’ 
kambariuose IVorcester, Mass, 
J. Svirskąs pakvietė kun. L, Ka
valiauską atkalbėti maldą. Tuo- 
ini susirinkimas ir tapo atidarytas 
2 vai. po piettį. ■
. Sesijų vedėju vienbalsiai iš
rinkta J. Svirskąs. Mandatų ir 
įnešimų komisijon įėjo, A. Dągis 
ir M UrmanienS, ;

Kun. L, Kavaliauskas pratarė 
kelis žodžius, . linkėdamas suva
žiavimui geriausių pasekmių ir 
apghileątavo, - kad negales daly
vauti sesijoj. ’ '

Apskr. rast. V. ’Varžinskaitc 
perskaitė , protokolą, kurs vien
balsiai liko priimtas.

Sekė delegatų iššaukimas. Tą, 
atliko Ročkienč.,1 Delegatai da
lyvavo nuo sekančių kuopų: 7 kp. 
Cambridge, Mass.: A, Zaveckas ir 
J. Rudaitis; 9 kp; Laivrenee, 
Mass.: J. Bundulas, P, Baltuško
ms ir M. Gobis;'25 kp. AVordes- 
ter, Mass.: kun. iLYFakaitišį-V. 
Liutkienė, P. LiubįėnS, Ščiu- 
kienė, M. Urmąmenė, J. Gaišltie- 
nė, Ročkienė, P. Maukusį J. 
Vaitkus, P. Liųbinas ir P, Kun-" 
dratavieius; 49 kp., So. Boston, 
Mass.: K. Petraltė ir A. Dagis. 
Suteikta balsai ir ženkleliai sve
čiams: P. Stoškienėi, O. Stasevįi- 
čienei ir A. Bendoraitienei. Po 
to seka kuopų raportai. .7 kp, ra
portą išdavė A. Zaveekas., Pa
aiškėjo, kad kuopa smarkiai dir- 
30. Surengė nesvaiginamų gėri
mų parodą; Blaivininkų savaįtę; 
išpardavė daug literatūros ir ga
vo kelis narius; 9 kp. raportą iš
davė J. Bundulas. Raportas ga
na platus. Jam užėmus pirm, 
vietą buvę tik 6.nariai, gi į me
tus laiko patapo / kuone-didžiau- 
sia kuopa apskrity.’ Priimtas del
nų plojimu. 11 j.kp. Montello, 
'Mass. jokio raporto neprisiuhtė, 
liktai, metinį mokestį į apskritį. 
25 kp. raportą išdavė Ročkienė, 
Pasirodė, ;
veikia dėl Blaivybės. 49 kp. ra
portą davė K„ Petraitė. Kuopa 
smarkiai veikia. Gavėnios laike 
perstatė veikalą “Žydų • Kara
lius” net trijoser vietose: South ; 
Bostone, Brightone ir Cambridge, į 
Mass.-. ir darbuojasi- platinime 
spaudos, .Organizatorių rapor
tai. A. Zaveekas įveikęs kiek ap
linkybės leidusies. Kiti organi
zatoriai nepribuvo ir raportų ne- 
prisiuntė. Išrinkta naujas orga
nizatorius, kuris yra pasižymėjęs 
kaipo apaštalas blaivybės platini
mo, tai gerb. kun. J. Jakaitis. 
Kuopų nusiskundimai dėl negavi
mo “T. R.” Paaiškėjo, kd tai 
centro apsileidimas, kad nesuran
da tinkamo administratoriaus. 
Apskritis reikalauja, kad centro 
valdyba, sutvarkytų administraci
ją. Kad “T. R.” vietoj siųsti 
kiekvienam nariuii, būtų siunčia
ma kuopos raštininkui, o jis išda
lytų ji susirinkimo nariams.

r

naras Vanagas,

Atsišaukimas

: Ančiukas taip-gi tarnaują 
riuomenėje,' Kaune. SuritinJ^ 
tankią!, ^nomą, jąųį 
nes jri- jaunęsnšs ir syęįkątoą įįtf 
į^aū turį bet višką gali 
š MMs tfd įusš.J)5doa 
menėj, bet ’ vargas iftoUnri* fflu 
sere, kąip' nėra vyriškio nat®wįr 
se. . ■ . ’ ■'[

Lik sveikas. v
t KarimbrM iiauiMfc

' Karo Milieijoff mokyklos 
mokinys, į

Kaunas, geg. 15,1921.
V • •?

i ■ ‘ 11 ? o**. ■*
Panamos mieste garsioji 

dainininkū GalE^u^ ^ 
mų vakarų savo koncerte J 
rejo publiką iš... septynių 
ypatų. Ji dainavo geriau* 
šia kaip galėjo. ' Antrų V*L 
karą sale buvo pilna 
nių.

* ■ 7 y
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AMERIKIEČIAMS.
Gerbiamieji i 
Lietuviai-Amerikiečiai!

Labai mylėdamas. lietuvių lite
ratūrą, noriu susirašinėti su kūo- 
nors iš Tamstą utelei jos. Taip- 
pat norėčiau turėti ir Amerikos 
literatūros' (o ir mokslo) laikraš
čiu, bet kadangi iš Lietuvos yrą 
tas sunku įvykinti, delei neturė
jimo dolerių, nes apmainant juos 
į mūsą auksinus, jie labai bran
giai kainuoja, tat gal kas iš Tams
tų sutiks užprenumeruoti man ko- 
kį-nors iŠ literatūrps bei mokslo 
laikraščių, už ką ašu užprenume
ruosiu Tamstoms Lietuvos laik
raštį, kokį tik Tamstos išsirink
site, už tą pačią kainą (žodžiu 
sakant, noriu mainytis laikraš
čiais). O norėčiau aš turėti se
kančius: “Meilę,” “Darbinin
ką,” “Draugą,” “Garsą,” “Mo- 
ksldivį,” “Vytį,” “Moterų Dir-. 
vą,” “Tautos Rytą,” “Perkūną” 
ir šiaip kokįų nors, kaip sakiau, 
literatūros bei mokslo, laikraščių, 
nes gyvendamas čia, Lietuvoje, aš 
nežinau gerai, kokie ten yra. 
Tat, kas sutinkate — atsišaukite, 
už ką būsiu labai dėkingas ir'su. 
mielu noru, susirašinėsiu. su taip 
tolima irjtaip garbinu Amerika, 
q ypač su lietuviais-amerikie- 
čiais t

Su pagarba — ' ,
Leonas žurauskas,

Ežerėnai,' 
Ukmergės g-ve Nr. • 3. 

LITHUANIA.

f

ATSIŠAUKIM^S Į 
VABALNINKIEČIUS.

Tamstų laikraštyje “Darbinin
ke” -radęs gerb. hartfordiečių (:i 
Vabalninku klebono, kun. M. 
Kirklio laišką) prielankų atsaky
mą, kašlink aukų rinkimo mūsų 
nudegusios bažnyčios palaikymui. 
Aš kaipo parapijos komiteto na
rys ir-gi ,tuom pačiu reikalu š ! 
tą pridėsiu. Vabalninku bažny
čios išvaizda tiesiog apverktina, 
nes vokiečiai rusus iŠ Vabalninku 
■bevydami bombardavo mūsų baž
nyčią net 8 paras, dieną ir nak
tį, koliai 19—VĖH—1915 ją Už
degė} Įr taip nelemtojo pasauli
nio naro, metinėse sukaktuvėse 
supleškėjo mūsų tėvelių-senelių įr 

>ortą išdavė rtocKiene. įprosenuolių vaisiai — bažnyčios 
kad kuopa smarkiai Stogas, bokštai ir išbirėjo visi 

stiklai. Nors ramšČiai ir nevisi 
išdegė, bet virtrožinjai paveiks
lai šmotais išdaužyti. Lubose 
niūras pramuštas net keliolikoje 
vietų. Gelbėdamas su' dviem li
kusiom mergaitėm viską degantį 
šiaip taip išnešėme.. Lubas zokris- 
tijų ar višltų užgesinome. Pas- 
ltiaus užsidegė garsieji vargonai, 
32 balsais, kokių musų Lietuvoj 
(išskyrus Katedrą) nėra. Dievui 
padedant užgesinome, du žmonės, 
ir vargonus, bet gyvybė kabojo 
it ant plauko, nes šaudė nuo 
dviejų pusių! Nukrito brangūs 
stiklo žirandoliad.; 'apdegė grotai; 
apsmilko pajuodavo lubos. Da
bar šiaudų stogą baigia vėjai nu
nešioti; nuo lubų krinta sudegu
sių tinkavonių šmotai. Taisymas 
neišvengiamas, ypač stogas, nes 
be stogo mūras genda. Buvome 
benutarią dengti cinko blėta; 
tuom reikalu buvau net Am. Lie
tuvių Prekybos Bendrovėje Kau
ne. Bendroviečiai iš Amerikos 
tokią -bletą traukti nepataria, nes 
būsią peę brangiai.' Su vokiškąja 
skarda ir-gi nieko . uesuklausinė- 
jome. Ten yra, bet ant vietos; 
apie 40,000 auks. kainuoja. Darb- 
Štusis mūsų klebonas užpirko mis-' 
ko. Vežama ir dirbama gontai 
(skindelįai), bet meistrai ir dar
bas prašo keliolikos tūkstančių! 
Tai-gi;‘.į talką, brangūs tautie-‘ 
čiai.,

pranešti, 
tarnauju 
Širdingai

♦
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I Visiems, kurie tik \ 
I užsirašys, arba 
Į naujins “Darbinin- 
I ko” prenumeratą 
Į ant čielų zųetty ir t 
| užsimokės $4.00J 

nai Amerikoje, arba į
I į lAetuvą irušrimS^L 

kės $5.00, gaus gra-1 . 
žią FONTANIM* 

PLUNKSNĄ dova* 
nų. šis dovanų Jau
kas tęsis nuo Birže
lio 1, 1021 iki W ’

Į pjūčio 1,1921.

Kreipdamiesi. vL 
suomet adresuokite! į

WBroadway>
/ r

South Boston, Mass.

.f 1

ff

/
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Iš laiško prisiųsto J. Šaučiuliui, 
Bradley, Ohio.
Gerb. Broli Juozai!

• Skubinuosi Tamstai 
kad aš esu sveikas ir 
Lietuvos kariuomenėj,
ačiū už 5 dol., kuriuos gavau. 
Dabar ir rublis labai pravartu. 
Naujo nieko beveik nėra; viskas 
stovi ant vietos. Su lenkai^, da
bar kariauti dar nereikia, bet tai
kos nėra. Nežinom, gal dar ir 
reiks .pasimušti su tais prakeiktais 
lenkais; bet nepasiduosim. Ži
nai, dabar Lietuvoj kariauja taip, 
kąip senovėje; žut-būt, bet Lietu
va turi laisva būt!..

PASARGA: ši dovana.bus • 
duodama tik Vienam kuris už? < 
simokės už prenumeratą, ar* * 
ba užmokės už kenof nots ; 
kaip tai į Lietuvą. Agentai 
arba už prikalbinimą .dovaną 
negaus, nes dviejų plunksnų 
už vieną prenumeratą duoti 
negalima.

K

h

PRANEŠIMAS IR UŽKVIETI- 
MAS VISOMS LDS. CONN. 

APSKRIČIO KUOPOMS.
Pastarajame LDS. Conn. aps

kričio suvažiavime nutarta reng
ti milžinišką apskričio išvažiavi
mą. Išrinktoji komisija uoliai 
dirba. Daržą Indian Grove, New 
Haven, Conn. paėmė ant 17 d. 
liepos (nedėlioj) š. m. Vieta yra 
puiki ir plačiai žinoma; Komisi
ja stengsis savo darbą kuogeriau- 
siai atlikti. Bet gerbiami LDŠ. 
Conn, apskr. draugai ir draugės 
atsiminkite, kad koiAisija to dar
bo negalės atlikti be jūsų prita
rimo p pagelbos. Komisija atsi
šaukia į visas Conn. apskr. kuo
pas, kad visos imtų dalyvumą ta
me išvažiavime prisidėdamos, su 
patama. Būtų geistina ir patar
tina, kad kuopos pasistengtų pa
kviesti savo kolionijij chorus da
lyvauti išvažiavime.

•Broliai-sesutės: nenusiminkim 
ir neatitraukim. rankų nuo idėjos 
darbų. Nors ne vieną 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, sirpagelba savo ge* 
paširdžių narių. Tą stengsis ir h-‘ 
teityje daryti. .

Tai-gi kviečiamo visus draugus, 
ir drauges,—ypatingai, 'chorus da
lyvauti šiame išvažiavime.. Laike 
savo gyvavimo apskritis turėjo du 
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Juozas Mockūnas.

SKAITYK IR PLATYK 
LAIKRAŠTĮ 

“PERĮMJNį”

• į * tuvių R. lt Šv. f ranciškaus para- 
pijos svetainėje,

k

išvąžiaviriii fr Abu Buvb/ pasek* 
miugi, tad stengkiinės b šį pada
ryti tokiu. ,

LDS. Conn. Apz, Kai-—kl.

Komisijos Narys.

it
t*

f
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t

* • ' w'

HARTFORD, CONN.
Birželio 12 d. LDS. 6-tos kuo

pos buvo mėnesinis susirinkimas. 
Prisirašė vienas naujas^ narys" 
Jurgis Juodžbalis. Tarpe kitko, 
išrinkta komisija dėl prisirengi
mo į LDS'. Conn. aps. išvažiavi
mą, kuris įvyks 17 d.‘liepos, New 
Haven, Conn.

Gautas- užkviėtimas nuo Mote
rų Sąjungos Con. apskr. į išva
žiavimą 4 d. liepos, taipogi New 
Haven. Tam pritarta, bet palik
ta liuosnoriams važiuoti.

New Britain LDS. kuopa taip
gi kviečia į pikniką, rodos 19 d. 
birželio pas juos atsilankyti; 
^taip-gi pritarta.

Nors šįmet didelė bedarbė, bet 
gi žmogus vasaros laiku negi ga
li sėdėti šluboje užsidaręs, nesi
naudodamas gamtos grožybėmis.

- Reporteris.

PRANEŠIMAS
D. S, Naujos Anglijos 
Apskričio kuopoms.

LDS. “N. A. Apskričio metinis 
suvažiavimas^ ‘vyks - birželio 26 > 

 

d. 1921 m., 1-mJjval; po pietų Lie- 
nciškaus para-į 

mvrcnce,'Masst J
v. .

1 * ė

Vienatinis Amerikoje Kultūrinis; 
Juok ir Pašaipos Laikraštis į 

“Perkūnas.”
Leidžia garsi visam pasauly; 

“Barkūno” .Bendrovė.
■ “Perkūną” redaguoja'smarkūs 

vyrai ir. moterys lietuviai.
Norėdamas gardžiai pasijuokti 

ir daug sužinoti kas dedasi plačia
me pasauly, užsirašyk laikraštį 
“Perkūną.”
. Prenumeratos kaina: Metams 
$1.50, pusmečiui $85c., pavienis 
num. 15 centų. Į Lietuvą ir ki
tur $2.25. \ •
. Pinigus siųskite Čekiu, “nio- 
ney orderini” arba paŠtaženkliais 
(stamps).

Rašykite šiuo antrašu:.
- ' ‘ “PM^ČNAŠ,’* 
886 Broadtfay, Boston 27, MK

LIETUVOS GYNĖJU 
PRAŠYMAI.

- . • L .
Aš maitiniiho valdininkas norė

čiau susirašinėti su Amerikos lie
tuvaitėmis laiškais, neesant ka
riškame gyvenime žingeidu gauti 
iŠ tolimo krašto laiškai ir įvairios 
žineles, k?ri link Amerikos gyve
nimo. Kurie turėsite liiloso lai
ko, bė sktoM įį'iieš, ‘pi^Šyčiąu 
nepagaįlčti popierėlio ir- keĮntoš 
žodelių dėl manęs. Mano aptra^ 
Šas: LITHUANIA, 5 p. D. L. 
K. Keistučio pujko 7-os kuopos, 
Maitinimo valdininkui Antanui 
Martinaičiui. J

Jūsų Gimines ir Pąžįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žiiriomis—-Laikraščio “Darbinm^”
' NE VISI TURI TĄ LAIM? JSUįAUKTL

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti, K*d 
Lietuvos PiDeW I&tavoje Turėtų UžtektiMi 
Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvariosmirtti yrt 
dori, krikŠŠtnriškoj dvasioj vedami 

; Tokiuo yrą laikraštis ^DATOINimaĮ,> 
; “Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukjamaA I 4 • -V > .

Prentnneratos Kalnai

Į Lietuvą metams ♦ ♦ • t. *•»«* *$5.QQ

• ** *1 jmsri mąfy

J^enunieratą. ir įpbngria siųsk $Įų$
“nAMnmnrAg”

366 Broadway, ~ Boston ST, Masu
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Valdyba.
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Silpni Nervai

Nuga-Tone turi daug:

524 H. 6d» st, so. Boston, Masa. Jr " Skilvio Nedatekliai

J
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reiškia silpną, paniurusią, 
. pavargusią nenormatę sis
temą. Kiekvienas organas

i >-
Z '

kiekvieną organą ir raumenį visame kūno- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatą, 
.padarydamaa vidurius reguliarlali.-'tttomi 
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas

Ntiga-Tone kainuoją $1.00 už bonką kurios 
užtenka. Vitam mėnesiui, arba 6 (šešios) 
bonkos už $5.00. Vartoki! Nuga-Tone per 
JO dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur. pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio'. Mes 
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums šiandien ir atgaukit savo 
Sveikatą, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje aptiekojo ant 
tų pačių Išlygų ir gvarancijos.

FIN. RAST.
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS L NandMlunas, . /
16 Vinfield St, So. Botton, Mm*. 

MARŠALKA. — Steponas Navicko 
Ųr-ja laiko susirinkimo ko trečių 

aedSIdlenį 2-ą vaL po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. *

VALDVSOg ADRESAI.
ĖIRM.- M-»ob«,

680 B 7-th BU Borton/Mo*. 
VIOE-PIRM. — P. TuliUda,

130 Boiftn SUa3°« Boitork Mm*. 
PROT. RAST. K. Luini*,

47 Vale.SU 80. Wton, M*m.
.■ f - 1

. ,-a- . - ■ ■ ■

TeL So. Boaton 3488

DR. J. C. LAMDŽIUS
(SEYMOUR)

• iiHHEirvia 

GiDirarAa A Chibkegaji 
Gydą aitria* Ir chroniška* liga* 

yyrų* moterų ir valkų. Egzami
nuoja kraują, epjaudalus, Slapu
mą Ir tt savo labąratąrljoj. 'Su
telkia patarimus lalSkaia kitur gy
venantiems. Adresai;

’~506 Broadway, 
. South Boston, Mass. 

Kampas G St. ir BroadVay

------ !—!  1 .vingi,’ baųRKtį*, nelink* 
<mu< ir n?ra tinkantis j-Utikti. gyveninio 
atsakomybfii. •
Nuga-Tone yra puikiausia gyduolS pasaulyje* 
silpnom* ir noringoms sistemoms.- Jis 
tlitT savyje UijlMfPhosphorokUrii šubųdavoja 
stiprius jJMolatinlur nervus,' gerą sveikatą, 
raudotp^. ir linksmą apšilimą.

Reikalavimai
-..................

Reikalavimų kaino* 2c. h| žo
di uM kiekvieną eyk|. - ,x

i

yra prieiątįa devynis iš dešimties irusu ligy, Icentėjinfo ir 
vargo. Daugumas,šių priežasčių gali bū ti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris/ padaro tirštų ir raudoną 
krauj'ų, stiprius nervus ir tvirtus Vyrus ir moteris,

Sk|stas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

• fr veikimas- kūno priguli *eį«ifeą kuris yrą zerįaZ 
nuo nervu stiprumu *yve- V*J* gyduol# žlnęma 
nyme Ir-veikime. Nervu. dėl padarymo tirštą 

■ stiprumas yrą pamatine raudono kraujo. NJra 
sprenžina kuri kOntro- nieko kito geresnio dėl 
liuoja musų sveikatą, isblyikusių, silpnų, 
musų-veikimą, musų link- aenemiikų įmonių ša 

: jmumą ir musų laime, skystu,’ vandeniniu 
■ Vyrai ir-moterĮs su suĮ- krauju. Jis taipogi* 

rūsiais nervais, silpnais ’ sutaiso veikimą lirdies 
' nervais yra Jl$ųsti, nėr- kuri sutvarko cirkulis- 

” ' itŲ«rCųs, nelink- clją ir priduoda ilitą, 
'utikti gyveninio gaivinanti kraują į

nevirškinimai, . 
dyspepsiaį Žaksžj- 
imas, gasal vidu
riuose Ir Žarnu- 
osė, >augijimas, 

. rugštumas, rio» 
prllmnus kvapas, 
apsivėlęs liežuvis, 
deginimas, skil
vio ligos ir pana-,
šus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant šias geras 
gyduoles Nuga-Tone. Jos sutelkia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.

------prisiųskit Šitą kuponą Šiandien’-.......
.Ą ®

tiuodotini Tamstos:—Rasit šičia jdetą $___ ____ ____ uz Ką prisiųskit Štampais apmokėtą*.

-----------------bonką Nuea-Tone.

Vardas.___ __ ’.___ I—............. ............................. ........................-...........—.... ;....

GatvC ir No. arba R..F, D.___________ :-------- —..............  —............. . ................ .

$.jstas (City)_______________ —.................. .......... —Statė........... ....... 1---------------
National Laboratory, 1018 So. Wabash Avė., Chicago, III.

. * Šv." Kazimiero Akademijos Re- 
; .MBjų Jl-to skyriaus susirinkimas 
; Mribuvo nedelioje, ’ birželio 12, 

r ftflŽl. Tapo' išrinkta nauja val- 
‘:4yba sekančiai: pirm. Marijona 
"•KOmoniute, vice-pirm. Ant. Ma- 

■" jauskaitė^ rast. Kaž. .AJasevičjute. 
Thip-gi buvo ir kiti svarbūs da* 

; lykai 'aptarti, nustatyta’ diena 
\ rengimui išvažiavimo 26-tą birže- 
. lio, Ru^by Parke. Nors ta die

na buvo, paduota pirmiaus pas 
gerb. kleboną, bet dėl svarbių 

’ priežasčių pagarsinimas' laiktaš* 
tyje buvo sutrukdytas, Tai-gi 

» gražiai prašome visų idant nepa- 
kenkus viens kitam, kad nerengi 
ti kitų pramogų ant .tos dienos. 
Ruošiamės prie to. pikniko su pro- 

" gramu ir naujais užkandžiais, tai- 
; ' gi Visus kviečiame atsilankyti.

ŠĮMET . BOSTONE DAUGIAUS 
AREŠTŲ NEGU PERNAI.

Statistika rodo, kad pernai, 
balandžio mėn. Bostone buvo 3718 
areštų, o šįmet tame pačiame’ mė- 

■ * nosyje areštų buvo 5,600. Reiš- 
kjaj’1882 dauginus negu pernai.

Vien už girtuoldystę areštuota 
? 2644 per balandžio mėn. š. m., iš 

jų 2520 buvo vyrai, o 124 mo
terys, Gi pernai per tą patį mė
nesį ir už tą patį nusikaltimą a- 
reštuota tik 1333. Iš jų 1238 vy- 

' rai ir' 95 moterys.
Tas žymus areštų skaitliaus pa-

- sidauginimas aiškinamas ne’ pra- 
sižengimų skaitliaus padidėjimu, 
bėt policijos veiklumu. Dabar 
policija griežčiau saugojanti įsta- 

'4ymus negu pirmiaus, arba senoji 
. policija.

CAMBRIDGE, MASS.
Maldos Apaštalystės Pramoga.
birželio 12, pobažnytinėje sve-

^Taip-gi dalyvaus ir Šv, Petro 
Bažnytinis erotas. Nors teito pa- 
tėmyti, kad bažn. choras yra 
garsinamas Blaiyininkų išvažiavi
me, bet jis ten nedalyvaus, nes 
nutarė čia dalyvauti ir pats ve
dėjas gerb/’ M. Karbauskas bari* 
žadėjot

*

□r. J. C. Landau.,

SVEIKATOS
PASIKALBĖJIMAI,

NERVŲLIGOS.
’ Priežastis > gydymosi, .

Nervai žmogaus kūne yra svar
biausia, bet mažiausiai , supranta
ma dalis žmogaus anatomijoj. 
Pilnoje sveikatoj labai retai gir
dėti' nuo jų. Dėlto, kiekvienas 
atsitikimas nervų sistemoj ;yra 
ženklas, kad kūne yra kokia 
nors, nenormališka padėtis. Ner
vai arba neramumas paprastam ' 
žmogui pasirodo šitokiais ženk
lais : negalima miegoti, neramu
mas, stoka protiškos ir fiziškos 
sveikatos. •*

Gydytojui pasirodo: proto per
mainos ; sunkumas prote ^nusimi
nimas ; „pražuvimas proto; laukia 
sužeidimo bijodamas mirties ir 
biednyStūs; beprotystė i? daug 
dalykų, kurie niekados neatsitin
ka.

Jeigu suprastumėt permainas, 
kur randasi tarp mūsų proto' ir 
nervų sistemos, tai turėtumėte 
pilną sveikatą visame savo civili
zuotame amžy.

Nesinaudojant tyru oru ir 
saule, nervų ligos aiškiai atsi
liepia ant nervų sistemos.

Priežastys.. Nervų ligos paei
na nuo rūpesčio, sunkaus darbo, 
netinkamo maisto: Vartojimas ta
bako, arbatos, kavos ir svaigi- 
nančių gėrinių dažnai suardo ir 
sudraskę,-visą nervų systemą.

Ženklai nervų ligos yra tokie: 
mijzoTų negalima sukoncentruoti;

kietija (r Holandija ir prisidėjo ^^^£0* .įjį _: 

prie anglies išsiuntimo. Ir tokiu’ 
būda Austrijoj anglies padėjimas 
daug geresnis negu, keletą mėne
sių atgal. . . .

* Pašto Mokesčių Padidinimas 
Jugo-Slavijoj.

... Iš Belgrado konsulis K. S. 
Patton praneša, jog pradžioje 
balandžio 1921-m,į pašto -mokes
čiai siuntiniams į svetimus kraš
tus padidinti sekančiai: paprasti 
laiškai iki 20 gramų, vieną dina- 
rį, virs to už kožną 20 gramų po 
pusę dinario- siųsti paprastą at
virlaiškį kaštuos pusę dinaro; 
spaudinta. medžiaga kainuos 
penktą-dalį dinaro už kožną -50 
gramų. - Registruoti siuntiniai 
kaštuos vieną dinarį dauginus, 
šie mokesčiai du syk didesni už 
senuosius, Valdžią nori padidin
ti kainas ir naminį siuntinėjimą 
paštu. . , '

Jt KarfflauskKiė, D. L. X. KEISTUČIO DRIOB VAS- 
DYBOS ADRESAI, BOSTONĄM4SB.

PIRM. — Motiejui Vemctaui, .
41 Gate* St, Bo. jBoetOn, Mlm. 

VIOE-PIRM. — Juo»a* BIŽoka*,
140 W. Gth SL, S0. Boston, Ma**, 

PROT. RAŠT. — Ant Moclejuna*, 
' 450 M 7th St, So. Boeton, Ma**. 

FIN. RAŽT. — Juoaa* Kavallauika*,
209 Ė, Cottage Bt, Dorcheater. 

KASIMUS — Andriejų* Zallecka*,
140 W. 6th St, SO* Boston, Maai. 

MARžALKA — Antena* Gruodis, .
189 Bowen St» So. Boston, Maa*. 

D, L. K. Kelatūčlo dr-ja įniko mėne- 
ulnluB Suairlnkimus . ka* pirmą nedėl- 
dieni kiekvieną mėnesio pa No; 694 
Wa«hlngton 8t» Boaton, Ma**, <5-tą v. 
vakare. Ateidami draugė ir naujų na
rių *u tavim atBlveaBt pr|e mu*ų dn'

7 Posmertlnča moka $200.00. £ašelpa 
nuo dienos minimo .iki pasveikimo.

taineje vietos ■> Apaštalystės Mal- jtfuegoti negali; greitai susierzi- 
rlna- Tii'oiirrMo linirn rtnrannmc •trn.J' Ui. . Ki.dos.Draugija buvo parengus vą-^ 
karėlį su įžanga. Artistai jįi^g- 

išpildyti buvo užkvį^tį
* Boston’o vyčiai. Vaidino “Už
keiktą Mergelę.“ Visi buvo sa
vo roles gerai išmokę, lošimas ge
rai pavyko. Kadaisia southbosto- 
nieeiai tai negarsiai kalbėdavo, 

ę > fret šiuom kartu jau buvo galima 
lengvai girdėti visoj svetainėj.

- • Pats veikimas, artizmas buvo nu- 
, duotas gerai. Geriau iš darbinin- 

kų žmonhj negalima tikėtis. La
bai gaila kad žmonių nedaug bu- 

. vo.- Daugelis būvą išvažiavę į 
ikninkus, bijodami šilto oro ne- 

’ijo. Tie. labai gailėsis 'nematę 
' pulkaus veikalėlio.

į.; Aktų tarpais buvo pamargini- 
E' mų: eilių, dainų, kalbų. Eiliavo
E gražiai: A. Jakučiutė, Makarevi-

ėiutė ir Jesevičiutė. Dainavo ke
liais atvejais p. S. Pauras, akom- 
pbnuojant V. jšireikai, vargoni- 

kui. Kalbėjo ir vakarą vedė 
r’jgerb. kun. Pr. Juškaitis.

\ Report.

M

• r

1915 m. Suv. Valstijose 
banku buvo 19.460.

A

ni; piktumas; bijojimas ko nors; 
pradedi neužsiganėdinti. Savo žo
džiais ligonis sako: “Jau neno
riu d augi aus gyventi.” Mintis 
nervuoto žmogaus yra- nelinksma 
ir nerami. Yra tokhj, kurie 
no, kad paliko bepročiais; 
linksma jo giminėms žinoti, kad 
tas niekados neatsitinka.

Gyduole. Nervuotas žmogus, 
visij pirmiausiai turėti} permai
nyti savo gyvenimo aplinkybes, 
jeigu tas galima. Turi išsirink
ti sau tinkamą ir naudingą dar
bą, nes tūkstančiai žmoni}} pa- 
ieka nervuotais dirbdami tokį 

darbą, prie kurio neturi jokio pa/ 
inkimo ir naturališką pasekmių. 

Daugelis tampa nervuotais gy
vendami nesmagiose, aplinkybėse.

Maistas turi būti tinkamas^ 
Nervuotas žmogus turi vengti 
valgyti; ypač saldumynus ir gy
vulių mėsą. Taip-gi atsisakyti 
nuo papročio vartoti svaiginan
čius gėrimus. Prižiūrėk savo 
sveikatą, tuomet sveikata prižiū
rės tavę.

ma- 
bet

47. KAZlUZSIIlO B. A. DRAVGIJOb 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO, BOBTON, MASS, 
PIRM. *— Jonas Pranaiti*,

1
VICE-PIRM. — Vladaa PaulauBkaąX 

186 Bowea St, So. Boston, M&h.
PROT. RAST. — V. J. Jal^C

68 Telegraph St, Bę«£bn 27, Maas. 
FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycllff Acadsmy 
Arllnghton JSelgths, Ma*A 

ižD. — Leonas švagždi*,
111 B-triven St., So. Boston, Mass.

IŽDO GLOBŠJAI — J. Grubinska*, 
8 Jay St, So. Boston, Mas*. ir 

• Antanas Kmitas,
284 5th St, So. Boston, Maas. 

MARŠALKA — Povilas Laučka, 
61 Story St; So. Boston, Mass.

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

Draugystes susirinkimai laikomi kas 
intrą nedėldlenį mėnesio 1-ą vaL po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston. Masu. ______________ _

saldžiausios širdies v. jezaus 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS. 
PIRM. — Antanas Kmitas, 

284 Fifth St, Bdston 27, M888- 
VICE-PIRM. —• Juozas Andrilioniš,

■ 801% B’way, Boston 27. Mass. 
PROT. RAŠT. — Vincas Valkšnorlus, 

178 Bėlton St, Boston-27, Mass. 
FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius, 

132 Boven St, Boston 27, Mass, 
KASIERIUS — Jurgt^ Kanevičius, 

174 Bolton St, Boston 27, Mūsa 
maršalka— Pranąs Lukoševičius, 

. 405 E. 7-th St,* Bdąton 27, Mass, 
Susirinkimai laikomi oa pirmų ne- 

lėldlenį kiekvieno mėnesio 3 vaL po . 
pietų šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Maaa.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Labai pigiai, nes savininkas turi išva
žiuoti į Latviją greitu laiku. Galima 
tuos rakandus matyti vakarais ant šio 
adreso: 84 C St., So. Boston, Mass. 
(Ant 3-Čių lubų).

. - a

Didžiausi, Greičiausi Pasauly" 
Laivai, šaunus Apsėjimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į LIETUVĄ, LENKIJĄ, UKRAI
NĄ IR VISAS BALTIKO VALS

TIJAS PER HAMBURGĄ.

Saxonia

M .

i!

i!

u
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PINIGAI IR LAIVAKORTĖS
Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu 

kitos įstaigos.! Parduodam laivakortes ant visų linijų ir didžių
jų laivų. Padarome pasportus važiuojant Lietuvon. Patinga
me keleivius ant visų New Yorko stočių. Partraukiame gimi
nes ir šeimynas iš Lietuvos! Rašykite klausdami dieninio Lie
tuvos auksino kurso ir Surašo išplaukiančių laivų. Atsakymui 
pridėkite 2c. įtampę.

AMBBAZIEJUS IR DANIELIUS,. .

168 Grand Street, 
i_____ _ ________
I

1(| Mitfpgr South Boston*

DR. H. S. STONE
Akiu SpbOUEkO . ■ 

399a W. BR0ADWAY 
Valandos : Nuo 9 r. Iki T vak.

DR.PAULJ.JAKMAUHI 
(Jakbnavičins) I

609 KAST BROADTCAY | 
. TELEPHONE 602. I

Variniai puodai, hydrdmetrai ir puo- I 
dynčs visokių formų vario,' Užsaky
mus greitai prisjunčiame. Kam rei
kalinga rašykite Šiuo anrašu: 

SKLAR IR LEHRMAN CO.,
36 Portland St., Boston, Mass. Į

Parduodu Prancuziškus Ir Lenkiškus [

TeL'Ko¥ BoBton 370 
DR. JOHN MicDONNELL, M. D. 
Galima^tisikaliieti ir UetuviMcai. 
Orrtso Valandob:

Rytala lk O vai. 
Po pietų 1 1H 8 vai.

Vakarais nuo 9 iki 9
536 Broadway, S. Boston

Bonus, raba mainau ant Nejudinamo Į 
Turto, kuris yra parduodamas ant 45 f 
W. 3-rd St. ir 105 Broadivay, 14-16-18- 
20 Rogers St. Kas nori pigiai pirkti, 
atsišaukit- ant šio adreso arba telefo-. 
nuokit. Telefono No. So. Boston 52104. L

■ E. E. CARPENTER, P
105 W. Brpadiyay, Šo. Bostoh, Mass,

Telefonas

DR. T. M. 6AFFNEY
DANTISTAS

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

Galima SubikalbEt Lietuviškai. .

I EXTRA PRANEŠIMAS.
‘ Kurie norite važiuoti į Nauj. 

Augi. Piln. Blaivininkų apskričio 
išvažiavimą 19 d. birželio į Law- 
rence, Mass. su trekais, tai ma
lonėkite Įšanksto priduoti vardus, 

i įjacl išvažiavimo komisija žiflotij 
kiek nusamdyti trekų. Vardus 

: galima priduoti šiem komisijos 
nariams: St. Bųgnavičiui (“Dar- 

► bminke”), P. Grinkaitis, St. Na- 
■- viekas, A. Dagis, K. Petraičiutė ir 
: Ad,’ Varžinskaitė. Kelionė į Law- 

jence’ą ir atgal vienai ypatai ant 
. Jtroko kaštuoja $1.25. Iš South 

• ‘Bostono trekai išeis 19 d. birže
liu, nedėlioj, 8 vai. ryte ir kad 
tokiu būdu suspėti į Laivrence 
mt sumos. Kurie užsirašėt. va- 

f iuoti trekais, malonėsite susi- 
linkti palei bažnyčią ant Penktos 
4gatvėšj So. Boston, Mass. Taip-gi 
sotintieji važiuoti,k malonėkite 

f jpddpoti vardus, neš vardai bus 
^tiimama .tik iki 16 d. birželio“.

Širdingai kviečia —
Komisija,.

Liepos 21

RlfOlSTBUOTAS N0TAEA9 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

ej. Kalinauskas 
ADVOKATAS

* 414 Bboadwat, S. Boston, Masb. 
Tel. S. B. 441.

Gyvenimų vlet.a:
15 Annapoub St., Dobohestkb. 

Columbla 9159-J. <
- ■ - ?** ......- v -

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ IR
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir į 

piknikus pristatome mį labai pri- 
einamą akiną. Reikale kreipkitės 

u prie mūsų.
SO. BOSTON BOTTLING 00.,

183 Fourth St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 475-W.
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Brooklyn, N. Y.
't

• •

U.S.MAI
GęnerališM agentai dėl CENTRALES ir RYTINES EUROPOS 

North German Lloyd Bremen 
1$ NEW YORK tiesiai j BREMEN—DANZIG 

Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ų. Tiesus persimainymas 
’ nuo laivo -ant laivo. . • -

PRINCESS MATOIKA................. .Birželio 14, Liepos 23 ir Rūgs'. 7
POTOaĮAC ........................  .... Birželio 15, Liepos 28 ir Rūgs. 14

HUDSON .. ................................. .Liepos 13, Rugpj. 30, ir Spalio 15
Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN

AMERICA išplaukia................ Birželio 2Ž, Liepos 23 ir Rugpjūčio 24.
GEORGĘ WASHINGTQN ........Liepos 30,. Rugpj, 27. ir Rūgs. 24. 

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

PARSIDUODA
AUTOMOBILIUS

“Ford Coupe” už labai pigiai. Matyti 
ir visas informacijas gauti galite pas 
MR. F. RUSSELL, Broadivay Garuge 
541 B’svay, S# Boston, Mass.*1

Pajieskoiimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dyką, už 
3 sykius $1.00, Prieteliams už 3 
sykius $1,50.

Pilone—Kenslngton 5316 
Po pietų tiktai pagal sutartį. 

2538 E. AtLEpHENY Avi. 
PHILADELPHIA, PA

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

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

r

DR. F. MATULAITIS
Gydo VisokiA(Mj:gah . 

Pbiskibia Akinius. * 
Valandos: 1—8 Ir 7—8 P. M.

17 Millbury Street, 
WOROESTER, MASS.

TeL So. Boston 828.
Lamrm Danustas 

: "r. . 11 'II dr. m. v. caseeb
Paieškau Stasio Merkelio, paeina iŠ /KnirnnTflTnrHiinYLietuvos' Šaulių apskr., Kuršėnų mies- LAMAsparaVlvlIlB/

telio ir parapijos. Trys metai atgal Laikinai,perkėlė ofisą po No.
gyveno 9 Thorn St., Columet, Mich. 425 B*0ADWAY, So. BoflTON, Mass. 
Kas žino apie jį arba pats atsišaukit I Ofiso Valattftofl
ant šio adreso: N«o 10 iki 12180, ryte ir .

Domininkas Merkelis, | » l;3O—6 h- 6:8O—O P. H.
P. O. Box 31, . Hudson, Mass. I ~3ra-. LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau- 83
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II klesos $180.00, III klesos $125.
Taksų 5 dol.

Per Cherbourg Southampton 
Liverpool ar Glasgow.

ALGERIA .................. Birželio
BERENGERLĄ........... Birželio
COMĘRONIA (naujas) Liep.
CARONIĄ ....................Liepos
AQUITANIA ............... .Liepos

PIRKLYSTĖS RAPORTAI.
Kanados Pirklystųs Komisionie- 

rius Kopenhage.
Sulig, neseno raporto iš Ameri

kos legacijos Kopenhage, pirklys- 
tės koinisiomerius’iš' Kanados ap
sistojo čion ištirti danišką pir- 
slystę. Po trijų savaičių ištyri
nėjimo keliaus į Norvegiją ir Šve
diją.

Anglo-Daniška Pirklybiška 
Bendradarbystė.

Sulig raporto iš Amerikos le
gacijos Kopenhage, patėmyta, jog 
tapo organizuota draugystė, už
vardinta “Anglų-Danų Techniš
ka Draugystė,” su tikslu pirmyn 
pastūmėti, anglų ir dantį pramo
ninę bendradarbystę.

Namų Padėjimas Britanijoj,
Kabelis nuo pirklybiško attąchė 

Alfred P. Dennis iš Londono, pra
neša žymų padauginimą pigių na
mų Britanijoj. Tam tikslui, val
džia paskyrė pinigų. Pinigai po 
priežiūra Sveikatos ministerijos. 
Pramoninis statymas, visiškai su
stojęs.

Austrijos Anglies Padėjimas 
Geresnis.

Ceko-Slovakijos- didelė anglli’eš 
produkcija pavelijo didelį ^gabe
nimą anglių iš ten į Austriją. Vo-, tttijrk 
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KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug, 

auksinų I Lietuvą nusiųsti. 
Greitame nusiuntimo pinigų 
niek* su manim negal lenktyn 
niuott; visiems pinigų-riuntė- 
Jams pristatau kvitas *u para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra 1 Lia- 
pojų, Hamburgą Ir Visur.

Pasai kelionei.į Lietuvą.
Padarymas Iletuvlžkų doku

mentų.
Pinigu* siųskite per palto 

Money- Order., Rašydami pri
dėkite 2 et. štampe ir visados 
adresuokite!

B Mikolainii,
53 Hudson Ava Brooklyn, N. V.

4-^5.

šių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠKĄ agentą — G. K 
NAS.4USK4. Agentūra uždėta 1910 m. -

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. 
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ T LIETUVĄ pagal dieninį kursą.

. ATYOĄ, Mainymas pinigų ne, priverstinas, bet išmainau, 
kas klausia.

Kreipkitės ypatiškal arba per laišką pas,

G.KUNASHEVSKY_
179 Ė. 3-RD STREET, NE^ YORK, N. Y. ©

t?

r
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Amerikoj gyvenančių lietuvių ir lie-1 į 
tuvaičių turiu garbės prašyti susipa-11

JeiguT ĮĮHį

. H

žlnimo, o labiausia jus lietuvaitės ma-1 
ionėklte susirašinėti dėl susipažinimo Į 
su Lietuvos armijos kariškiu, kas bus Į 
malonu j r užganėdinta. Adresas: 5-jo 
p. D. L. K. Keistučio pulko fotografui I 
Prahui 'šikšniui. LITHUANIA.

Amerikos lietuvaičiu ir lietuvių pra
šau susirašinėti su manimi, Lietuvos 
armijos kareiviu Pranu Arbačiauskiu, 
nes kareivio gyvenimas yra labai vie
nodas. Taip-gi paleškau savo brolio 
Mataušo Arbačiausko; jis gyveno“ Chl- 
cagoje. Kaš Žinote apie jį arba pats 
atsišaukit ant Šio adreso: LITHUANIA 
Pradas Arbačiauskas, 5-to p. pulko, 
3-čio batalijono 7-ta kuopa.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. ir. REILLY
Dantys ištraukiami ir pripildo' 

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

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St j
Valandos : Nuo 9 v, r. iki 8 v. v. 
NkoJuom: Nuo lOv.r.- iki 4 v. v.

Ar tu- sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota .liga? Ar nepavar- 
gili savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. . Užeik pas mane, aš 

, galėsiu pagelbėtų Visokių, rodą ir pa
tarimus, duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodir-Elektros gydyklų kuri 
pnlengvjna visus, skaudėjimus, išgelbs- 
ti daugybę vyrų’ Ir moterų nuų pavo
jingų operacijų. •

Jeigu turi, kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, inkstų arba tąip kokią 11- 

. gą, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
. Atidėliojimas daiig nelaimių atneša.

Eik. pas tą kuris yra specialistas Ir . 
daug patyrę.s'gydytojas..
, OifeG viii. 9 ryte Hri ’B vak. 

NedSIioms : 10 ryte iki % $ p.
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Darbininko Draugas ‘

PAIN-EXPELLER
- Valshsianklia uira*. S. V. Pat

Garsu* p*r dabglau kaiįx

60 pietų. J ■

»UAneltor) Vaiitf^> 
u.

t

a

'T

t' 4-

$
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’ ’ PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčių 17 kuopa ren- 

'įįfrik puikų išvažiavimų ant 19 d.
L birželio, Rugby Park Mattappan, 

Mass. Meldžiamą visus atšilau- 
kyli, nes tat bus pirmas jaunimo 

į tenglaiuaš išyažjavtas,
* •

Prt«W« MajUtio. Teatrą

Paieškau Petro Cibulskio, Trakų 
apskričio, Gunieliškių valsčiaus, Stan
čikų kaimo. Mano antrašas: Kariškas 
■atskiras Peblkelių Batai!jonas Staty
bos kuopos* Augustinas Cibulskis, 
LITHUANIA. ’ Pas mane randasi mi
nėto kareivio labai svarbus laiškus.

S.'Cibulskis,
41 So. Leahard St„ IVaterbury, Conn.

PaieSkau savo draugo - Kazimiero 
Varanilvičiaus, paeina iŠ Lietuvos Pu- 
»iles parapijos, Vindranjcių sodžiaus. 

Girdėjau kad 1012—13 m. Išvažiavęs 
į mainas. Malonėkite atsišaukti, tu- 
rili svarbą reikalą? arba kas apie ji 
žinot, pranešti už,tai busiu labai dė
kingas, . / *

K.
185 Ctmgress Ąve„ IViųerbury, Conn. 

‘ Antanas pivlnausk/s paieško savo 
brolio Jono Piriniiuskf. kuris keli 
tai atgal gyveno Cliicngo, HL Kas M* 
no apie j| meldžiu msišauktk nes turiu 
svarbių Ainių iš Mletuvoą/ Manu a<l* 
remi*: i .. ■

■n .
j

U306 VMrton šų * Phllailllphltt,
.e.

■u

Dr. Ignotas Stankus 
12iaS.Brw*St.. .HHkyjtti. 
Lietuvis. Daktaras ir Chirurgą*. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 A. M.

* “ '1 « 3 P, M .
“ 7 « 8 P. M.

Nedaliomis * IQ 3 p. M. 
EEEEiKEMMKHE^EEKREEERRREįEiSA
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| DYKAI KATALOGAS
S Jeigu norit* *utaupytl $3.00 
S *ųt poro* ėverykų UI perti-
9 traukite mugą katalogą. «
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