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žierią kas nors galėtą saky
ti' atsargiai, o ne jis pasa- 
žieriams. Virbalio buvus 
graži, karo metu apgriauta 
stotis dar nepataisyta. Sto
ties darbininką ir drabu
žiuose ir manieruosė ir dar
be . ^lietuviškumo” matosi 
nemažai. Bet netrūko ir tik
ro lietuviškumo. ’ Ir bagaž- 
ninkai ir visi stoties tarnau
tojai labai “mandagiai apsei- 
na su pasažieriais. Bagažas 
peržiūripias be kabinėjimu
si. Vienos, moteries vaikas 
užsimanė vandens. Vienas 
stoties darbininkas Inoj nu
ėjo ir atnešė vandens nutil
dyti vaiko troškulį ar kap
rizą. Nors stoties darbinin
kai dirbo palengva, bet sis- 
tematingai, tvarkiai ir ne
daugiau truko, kaip Vokie
tijoj panašiose vietose. Iš 
tarnautoją sužinojau; kad 
stotis 
są žydai, stogą buvo uždėję, 
bet per jį varvą ir dirbą 
taip,- kad per pusmetį ma
žai ką padarę. Tad jei jau 
nėra lietuvią tam tikrą meis
trą, reikėtą samdyti meis
trus kitą tautą, ne žydą. 
Pasportą peržiūrėtojai kal
bina amerikiečius paaukuo
ti neatsimenu kokioj tai 
vietoj steigiamai vidurinei 
mokyklai. . Paprašytas au
kos aš paklausiau ar tai ka
talikiška mokykla. “Žino
ma,” atsako. Klausia, ko
dėl teiraujuos apie tai. Tad 
sakau, kad mokyklą steigia 
įvairią pakraipą žmonės, 
steigiama ir tokią mokyklą, 
kokią katalikai negali rem- 

(Seka ant 3-čio pusi.)

I

Sekminią dienos vakare 
, Berline sėdau traukiniu 

baigti kelionę Lietuvon. Į 
tą pat vagono kupę pasitai
kė plepus vokietis vykstąs į 
Karaliaučius, kur pabuvęs 
dieną, kitą vyksęs Kaunan. 
Sake jau daug kartą buvęs 
Kaune, pažįstąs daug val
dininką. Vienam Lietuvos 
valdininkui bevežąs narve
lyje kanarką porelę dova
noms. Mėgstąs Lietuvą y- 
pač dėlto, kad ešą galima 
puikiai pavalgyti. Girdi 

. Vokietijoj, tai alkstąs. Ke
tina keisti savo pilietystę. 
Bandysiąs tapti arba Lietu
vos arba Kolumbijos, pieti
nės Amerikos respublikos 
piletystę. Jis retai testovįs 
Vokietijoj, bet nujaučiąs, 
kad Vokietijos valdžia uždė- 
sianti mokesčius ant visą iš- 
ęįvfą. Norįs išaugti mokė-

Labai nepatenkintas Vokie
tijos dabartine valdžia. Jis 
kariavęs Vokietijos armijoj,1 
bet negalįs dovanoti Vokie
tijos socijalistams už sukėli
mą ne laiku revoliucijos. 
Girdi revoliucijai kilus 
frontas tapęs susilpnintas ir 
pasidarius alijantams gali
mybė prispausti Vokietiją 
prie sienos ir gal ant visa
dos sutriuškinti Vokietijos 
galybę. Tad girdi proleta
riatas tą padaręs ir dabar 
proletariatas temokąs kon
tribuciją.

J Eitkūnus atvykęs radau
• stotyje ^lietuvius su manim 

keliavusius laivu New Am- 
sterdam ir iš Rotterdamo 
keliavusius laivu į Karalįau-

• čią. Kelionė buvus geresnė, 
negu per Atlantiką. Apspi
to mane ir pasakoja su 
džiaugsmu, kaip Karaliau
čiuj juos pasitikus Lietuvią 
Prekybos Bendrovės šauni 
panelė. Mat aš iš Bėrimo

. Kaunan telegrafavau Ben
drovėm pasitikti. Pasako
ja, jog toji panelė taip 
smarki ir taip vokiškai kal
banti, jog visokie valdinin- 
kai jos klausą ir ką ji pasa- 

/ kanto taip itfrį būti. Visi 
lietuviai nors po labai sun
kios kelionės besą linksmus, 
nes jąu alsavo Lietuvos oru.

Persiritęs per rubežią ir 
atsidūręs veik už minutos 
Virbalyje godžiai žvalgaus 
ir klausaus. Pirmas lietu
viškas žodis'išgirstas Lietu
voj? buvo žodis “atsargiai.” 
Taip sakė bagažninkas su 
ratukais važiuodamas per 
publiką. Reikia pripažinti, 
jog tai nekaip pritaikintas 
žodis. .Jis turėtą sakyti ne 
((Atsargiai,; o “Saugoki- 

Bagažnihkui iŠ pasa-

DEBS’AS LIEKA 
KALĖTI.

W ashington, D. C., birž. 
19. — Viršiausias advokatas 
Dougherty sako, kad jįs vi
suomenės reikalais apvers
tas taip, kad nęturįs laiko 
užbaigti bylos ir perstatyti 
prezidentui apie Eugene V. 
Debs, socialistą vaiįo kalė
jime.

•Delei tos priežasties jam 
gal dar priseis kalėti apie 
du mėnesiu p gal ir ilgiau.

. ITALIJATASIUNTĖ 
KARINIUS LAI-

• VUS..
Konstantinopolis, birž. 19.

— Du Italijos kariniu laivu 
buvo pasiąsti į Adalia, kad 
apsaugoti Italijos reikalui 
ten. Italijos kariuomenė 
palei Mendereš upę, pietinė
je dalyje Smyrh’a buvo, iš
trauktą, taip kad Graikija

t

gal negalės pereiti demarka
cijos fiiiiją tarpe Graikijos 
įr Itali jos juos t|ip, kaip jię 
padare praeitą' lėtą. aliantą kareiviai/ . * »7Q0darbininką paliečia.

I* _
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Sutaikinimo komisija su- 
laike'streiką 2,500 darbinin
ką { Eastern Massachusetts 
Raihvay kompanijos.

Dvidešimts devynios vie
tos unijos Delaware sudarė 
Delaware Valstijos Darbo 
Federaciją.. • •>

Winehester Arms konipa- 
nija, New Haven, Conn. pa
daugino skaitini savo darbi
ninką 6,500.

t

Vidutiniai algos moterims 
prie industrijos darbą Wis- 
eonsin valstijoje pakilo arti 
50 nuoš., laike praeitą dvie
ją metą.

Ąlgos vilnonią išdirbystė- 
se, Naujoje Zelandijoje pa
kilo vyrams apie 65 nuošim
tį ir moterims apie 53 nuoš.

> Vyrai darbininkai marš- 
kinią dirbtuvėse Glašgow, 
Scotland, gauna nuo 40 iki 
48 ęeątą į yąląądą,, įiįomet 
moterys' darbininkės gauna" 
tik nuo 19 iki 22 centą į va
landą.

Vidutinė metinė alga Su
vienytą Valstiją valdžios 
darbininkams yra $1,176, ai 
pąrt $240 į metus premiją 
ką daugelis iš darbininką 
gauna.

Masos ir popiero išdirbys- 
tės, Kanadoje samdė 26,765 
asmenis 1919 metais’ir jiems 
išmokėjo $32,323,789, bet iš 
visos sumos $4,690,670 gąvo 
tik algą pelnytojai arba pa
prasti darbininkai. “

c

Maždaug iš 385,000 darbi
ninką Pennsylvanijos vals
tijoje yra nesveikais, sulig 
paduotos statistikos Penn- 
sylvania Sveikatos Apdrau- 
dos kompanijos.

Trys kooperatyvčs krau
tuves valdomos ir vedamos 
Brotherhood dLoeomotive 
Inžinierią unijos, St. Louis 
mieste buvo uždarytos iš 
priežasties nemokėjimo ves
ti ir didelės, stiprios kompe- 
ticijos. .

Viršininkai Great North- 
ern gelžkelią kompanijos 
pranešė, kad kiekviena dirb
tuvė palei ją sistemos, iš
skyrus dvi; uždarytos nuo' 
gegužės 27 iki liepos 5. Dau
giau, negii 3,000 darbininką 
paliečia. Lengva komuni
kacija yra priežasČia užda
rymo." • >

i Tarpe sausio ir birželio 
mėhesią 1920 metais arti 9,- 
000,OOO žmonią visame pa
saulyje streikavo. Abelnas 
skaičius darbo dieną nusto-, 
W 414,814,980. DidžiaUšias 
skaičius darbininką nukfen- 
tėjo kasyklą industrijoje. :

k-
, ■ . H

1920 metais 6,i 25 karą vy
rai samdomi. 1 hiladelphia 
Bapia. Transit fcopipanijos 
padare įeigą . >38,000,000,; 
kaipo prieiį. įeigps $18,400,- 
000, 1910 metais, kuomet 
arti 1,400 daugia u vyrą, ar- 
bajšviso 7,424 luvo samdo- 
ma. =

«

Nariai Žionisą. žydą or
ganizacijos Pit;sburg pie
nuoja sudaryti^ 'milioninę 
korporaciją išplėtojimui in
dustrijos Pales moję. Ši 
korporacija plet uoja steig
ti stiklo liejiklas kalkakme- 
nią, plytą ir maliną.

. ■ ‘ ■ ■ 1

Visos amatą ąpijos iš tri- 
ją miestą nubaldavo priim
ti numažintas.. f4ūgas, taip 
pranešta is Rocfibrd, BĮ. 
Mūrininkams bus- numažin
ta nuo $1.25 į vp..' iki $1. į 
vai. Visą kitą amatą dar
bininkams, lęlrįe gaudavo 
$1. i vai. bus numažinta iki 
90c.:.

- - "-i ■
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UavTenceus • Lymras'ir 
Broekton’as, trys iš svar
biausią miestą Massachu- 
setts valstijoje, buvo užpil
ti su radikaliska raudona li
teratūra atsišaukiant. į dar
bininkus sukelti revoliuciją 
ir sugriauti kapitalistišką- 
tvarką Amerikoje. ..

Du asmeniu buvo užmušti 
ir keletas sužeistą mūšiuose 
Buenos Aires, Argentinoje, 
tarpe unijos ir neunijos uos^ 
tą darbininką. Dviejose 
riaušėse ■ buvo panaudota 
pistoliai ir nepaprastos peš
tynės, kur unijistai ir ške- 
bai panaudojo kumščius.

k

IMPORTUOJA 
“SKEBUS.” 

Laurence, Mass., birž. 19. 
—Šaukiamame susirinkime 
ponai darbdaviai namą sta
tymo valdovai nepasirodė ir 
atstovi} neprisiuntė. Mat 
čia reikėjo parodyti tikrą 
veidą prieš darbininkus ir 
miesto komisiją. Dabarti
nis nesutarimas paliečia 25,- 
000 darbininką. Miesto val
džia vįsą reikalą perstatys 
valstijos sutaikinimo komi
sijai.

Darbininką vadai prane
ša visuomenei, kad po
nai darbdaviai importuoja 
“skebus” į Lawrenęe užimti 
vietas bedarbiaujaneią, kad 
sulaužius uniją. '

STREIKUOJA.
Ęrockton, Mass., birž. 18. 

— Darbas prie didelio teatro 
namo ant Main gatvės-del E. 
R. Bardol ir kitą iš Bostono 
buvo sulaikytas iŠ priežas
ties streiko. Darbininkai 
reikalauja 50 centą į valan
dą. Prezidentas T. ’P. 
McSweeney, Centralės Dar
bo unijos, kuris atstovauja 
streikierius, 'šiandiena pra
nešė, kad gavo nuo kontrak- 
toriii pasiūlymą 45c .į valan
dą. Dabar darbininkai gau
davo tik 40 centą į valandą.

■*

Londonas, birž. 20. — Iš 
gautą žinią per Exehange- 
Tęlegraph Kompaniją iš 
Konstantinopolio . skelbia', 
kad sutartis tarpe Augora 
ir Maskvos valdžią buvo pa
daryta ’ delei tiesioginio per
vežimo amunicijos dėl Tur
kijos nacionalistą1 iš Novo 
ĮįoSijšk, ■ Piefihėš Rusijos 
per Juodąsias jūres į Tur
kijos tvirtoves ir. laivai 
plaukios Bolševiką Rusijos 
vėliavomis apkaišyti’. Sako
ma, kad’ tai norima pradėti 
karą tarpe Graikijos 'ir So

* >1 r V..

LOWELLTO Š VINGRIAI 
NESUTINKA KAD 
NUMUŠTŲ ALGAS..

Lowell, Mass., birž. 20.
Dvidešimts švino dirbtuvią 
buvo uždaryta kuomet’ dar
bininkai nesutiko ' kad >nU-; 
muštą-algas 10 nuoš. ’ Švi- 
noriai gaudavo po $1.00 į va
landą.

^ąd gauti iš obdoUą- toe& 
mmstonguma kiek iŠiMausir 

o-

1
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Gali Kilti Generalis Streikas.
• _— /

NORI PASODINTI ANT 
SOSTO CARO BROLĮ.

Harbinas, Manchuria, bir
želio’ 19. Tolimesnės pa
sekmės kariuomenės veda
mos genęrolo Baron von 
Ungern-Sternberg, prieš 
bolševikiško vado Siberijoje 
buvo pranešta čia. • Jo pajė
gomis sakoma paimta mies
tas Petrovsky prie užsisu
kimo Siberijos gelžkelio tar
pe Irkutsko ir Chita ir grą- 
sinama miestui Chita, val
džios sostinei tolimoje rytą 
respublikos Siberijoje. Pra
nešama, kdd jis išleidęs pro-1 Nesusipratimai tarpe Tin 

. 1 T • • •_ X. T • • *11

PERMATOMAS GENE- 
RALIS STREIKAS.

Londonas, birž. teįvei
kiantysis komitetas angle
kasią unijos šiandiena pra
neša/ kad nusprendė atsi
šaukti į visas unijas prita
riančias anglekasią streikui. 
Prašoma įgalioti atstovus ir 
susirinkti tartis apie toli
mesnį veikimą ir,kad užtik
rinus laimėjimą. Sekreto
rius Hodges, anglekasią u- 
nijos sako, kad jis permatąs 
generalį streiką jeigu tik ki
tos unijos sutiks. Streikuo
janti darbininkai turi dar 
vieną dieną laike kurios ga
lį susitaikyti ir gauti nuo 
valduos, 10,000,000 -svarą 
subsidijos.~

kliamaciją, kurioje minima 
apie užsodinimą ant sosto 
Didžiojo. Kunigaikščio ML 
Salojaus ' Aleksandrovičio, 
‘jaunesnio brolio buvusio ca
ro Nikaloj aus, kuris per ko
kį laiką buvo žuvęs.

Eiga, Latvia, birž. 19. — 
Pranešama iš Maskvos; kad 
valdžia naujos respublikos 
Siberijoje sukilo ir kad birž. 
13 d. kariuomenė vedama 
generolo Baron von Ungem- 
Sternberg, prieš bolševiką 
vado, apielinkėje Troizka- 
zavsk, pietuose nuo Pet- 
rovsky buvo smarkiai su
mušta ir kad rytinės res
publikos kariuomenė pa
ėmė penkias kanuęles ir ki
tokią karinią reikmeną.

t •

BOLŠEVIKAI 
PAGELBON.

Bolševikai bėga turkams 
pagalbon>^

Paryžius, birž. .21^— Ru
sijos bolševiką kariuomenė 
pasiąsta pagelbon Turkijos, 
nacionalistams, dabar yra 
šešios dešimts mylią į šiaurę 
nuo Erzprum, Armėnijos 
sostinės. Kariuomenė susi
deda iš dvieją pulką pėsti
ninku, vieno pulko ir vienos 
brigados raitarijos, aštuo- 
nią bateriją kanuolią, kele
tas orlaivią ir kitokią reika
lingu daiktą.. Vienuolikta 
sovietą kariuomenė, kuri y- 
ra 60,000, vedama generolo 
Levandowski ir-gi bėga pa
gelbsti. ...

LENKAI IRVOKĮE0IAI 
> PASITRAUKĖ IŠ : 

SILEZIJOS.
^erlin,_ birž^ —t Sutar

tos,’ tarpe vokieČią liuosno^ 
: rią ir lenką padarytą kas- 
* link Silezijos; Visi \ pusi-.r J"** visi,pasi*vietų Rusijos.jeigu i£k CĮm- trauks. Sileziją užims Bri- 

Injamsfcanainis bjjle Rusijos togos, Fmcijos ir Įeitų

T

« B

čreneva, bitž. 18. — Atsi1 
vai nuo Lietuvos ir Lenkij 
rengiasi šiandiena pasirod 
to prieš Komisiją. Tau 
Lygos ir perstatyti padėtį 
dvieją salią kaslink tolime^ 
nio valdymo miesto Vii-, 
niaus, Lietuvos sostines ,ir 
apielinkes distriktą.

Kaip jau žinome, Vilnį 
lenkai laiko pagrobę api 
metai laiko ir žiauriai apse 
na su Lietuvos gyventoja 
Ali j antą atstovai * • aplari 
mūsą sostinę kad geriau g< 
Įėjus suprasti ginčijamu, 
klausimą. M

Apart Lietuvią ir Lenką1 
derybą, dar bus ir kiti svar
būs klausimai svars 

landijos. ir Švedijos delei 
Aland salos Baltokoje. Taip
gi .bus svarstoma padėtis 
tarpg'Danvigo^'miestcr^' 

Lenkijos.

/

ALIJANTAI PASISIŪLĖ 
GRAIKAMS TARPI

NINKAUTI.
Paryžius, birž. 20. — di

džioji Britanija, Prancūži/’ 
ja ir Italija vėl atsišaukerį. ' 
Graikiją, kad atidėtą ofeii- 
syvą ir priimtą ją tarpinin-. 
kavimą nesusipratimuose 
žemesnioje Azijoje. Tas 
išėjo po dvieją dieną’konfe- 
rencijos tarpe premiero 
Briand ir valdytoj aus Cur- 
zon, Britą užsienio sekreto
riaus, kuri užsibaigė prane-'

i I

. i

Į 
į 
j

Šimu kunigaikščiui Kons- \ 
tantinui, prašant greito at- ‘ 
sakymo ar Graikija leis ali
jantams išrišti Turkijos . 
klausimą. Jeigu bus gaū^ 
tas prielankus atsakymas 
gali būti, kad iš Graikijos 
bus reikalaujama pastatyti 
taikos išlygas, sulig kurią 
Turkijos nacionalistai bus: 
spaudžiami. ‘

* • * ‘ . ■ 
^varste 'Aukštosios Silezijos 

padėjimą.

Nusprendė tuojau iš auk
ščiausio komisionįeriatts rei
kalauti raporto apie padėji
mą tą teritoriją, kurios bu
vo užimtos lenkais ir vokie
čiais; jeigu nebus .gauta, 
nutarta siąsti ekspertus iš
tirti,. * . :

I

*
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UŽDARĖ DIRBTUVĘ! 
Mirž.l8r, 

The Aiąerican Eabric TU 
kompanija, kurios dirbtuve 
buvo uždaryta per triasą- 
yaitės,1 p>ąn$W šiąhdtasą 
kąd ir palieka uždarytą dar 
aM dvieją sąvaičią^? Mpte x
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į darys, bet. ir juokai turi sa
vo' ribas: perriebūs arba 
perkvaili, jie prilimpa- prie 
to,^ kurs juos paleidžia. Va
dinasi, su nesąmonėmis juo
kų neprikrėsi.

Pagalinus, kokių prieder
męT. Jkmdas turi išdarinė
ti ^$ąndaro&, pareikalavimu 
šavo apyekaitaųį Jis išduo
da apyskaitas maž-daug. kas 
trys mėnesiai įr spausdina 
jas katalikiškuose laikraš
čiuose. Kas nori teskaito. 
Ui #<Sandaran.atkaWausias 
T. Fondo priešas. Kandžio
ja jį kiek įmanydama; jei
gu pajėgtų — "sugriautų.

Viso pasaulio darbininkai 
lengkites Kristuje, po Baž- 
yčios vėliava, visuomenei 
elbėti.

r

>ĖLEI TAUTOS FONDO 
APYSKAITŲ.

Į Jeigu laisvamaniai dary
tų rimtų priekaištiį T. Fon
dui, butų galima su jais pa- 
diskūsuoti apie T. Fondo 
nuopelnus ir klaidas, nes jis 
Ta padaręs milžiniškų nuo- 
elnų, bet taippat ne yra iš- 
engęs ir klaidų, kaip ir 

tiekviena žmonių įstaiga; 
*Jis yra didelis, nes turėjo 
apyvartos daugiau kaip pu
sę milijono dolerių, bet ga- 
IėUfr būti dar didesnis; jis y- 

Įnešęs Lietuvos nepri
klausomybės reikalą ant sa
vo pečių tamsiausiu mūsų 
tautos gyvenimo momentu, 
bet politikiniuose, bandy
muose yra padaręs keletą 
klaidų. (Kas jų politikoje 
nepadaro? Yra tautų, ku- 

", Tios milijonus politikai iš- 
,/aikvoja ir tai veltui). Sa

kau, būtų galima rimtai pa
sišnekučiuoti apie T. Fondo 
^nuopelnus ir trūkumus,- jei- 
1. ,'U jo oponentai būtų tiek 
^subrendę, kad nenukryptų 
" į vaikišką toną.

Bet dabar, — ar-gi gali
ama žmoniškai diskusuoti su 
.tokiais žmonėmis, kurie sa
ko, kad T. Fondas skiria
mas ne Lietuvai ? Tai kam 
gi jis skiriamas ? Kuomi pa-

- matuojamas toks keistas pa-
- sakymas ? Gal dėlto taip
- pasakyta, kad jis ne yra ski- 
, riamas bolševikiškai Lietu
vai? Taip, ištiesų, T. Fon
das nenori bolševikiškos

u Lietuvos. Jis tokios Lietu- 
• .vos nešelpia. Bet — juk 
“ bolševikiška Lietuva tai ne 
lietuviška Lietuva; ji būtų 
Rusų padaras ir vergė.

Arba vėl priekaištas, kaėl 
T. Fondas neišduoda apy
skaitų. Toks pareiškimas 
tąi gryna nesąmonė. Visų 
buvusių ir esamų fondų 
Tautos “Fondas išduoda są
žiningiausias ir smulkmeniš- 
kiausias apyskaitas. Buvo 
jam patariama sekti laisva
manių fondų, apyskaitas, va
dinasi, nepaduoti visų smul
kmenų, kaip kad jie daro 
(kiti visiškai apyskaitij ne
išduoda) ; bet. T. Fondas 
/ehčiau ‘apsiėmė išparodyti 
it mažiausias smulkmenas, 
kad ir ūžtai prisieitų išgirs
ti visokių priekaištij, kurie 
kaip tik ir paėjo iŠ perdaug 
jau smulkmeniškų apyskai
tų; o čia Sandarietis tvirti
na, kad apyskaitų T. Rondo 
nėra t Juokdarys, tai junk-

** ” • • » F t
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Jeigu Ž1. Fondas ir savo 
priešams turėtų pataikauti, 
tai būtų perdaug. Tiesa, 
jis pakantus įr demokratin- 
gas, bet ris dėlto negali ant 
kiekvieno pareikalavimo 
tarnauti tam, kurs jo pačią 
gyvybę stengiasi pakirsti,

Čia, žinoma, Sandarįečio 
tikslas yra tame, kad to
kiais neva pamatuotais kan
džiojimais sumažinus žmo
nių pasitikėjimą T. Fondu 
ir suttukdžius aukij plauki
mą. feet su tuom galima pi
giai apsidirbti. - ‘/Sandaros” 
skaitytojai arba skaito kata
likų laikraščius, • arba ne. 
Tie kurie skaito, juose ir 
randa T. Fondo apyskaitas; 
gi su tais, kurie neskaito 
neapsimoka nė kamuotis: iš 
jų T. Fondas vis vien nega
vo ir negaus nė cento. Va
dinasi, nuskurusį kailį ne
verta išdirbinėti.

Taškas,
v

“NAUJIENOS” EINA 
IŠVIEN SU DVARI

NINKAIS.
“Naujienos” No. 136 mė

gina užginčyti, kad Lietu
vos Socialdemokratai nori į- 
vest komunizmą Lietuvoje. 
“Darbininką,” už pažymė
jimą faktų, kad padalini
mui dvaru priešinasi dvar
poniai ir socialdemokratai į- 
taria prasimanyme ir melų 
skleidime. “Naujienos” sa
ko:

‘‘Tas asilas, kuris redaguo
ja “Darbininką,” žino juk. 
kad Lietuvos socialdemokratai 
visai nepritaria Rusijos komu
nistams nei jiį tvarkai.” 

“Naujienų” redald-'"’ 
biri žinoti, ka’d asilai laik
raščių neredaguoja. O gal 
“Naujienose” tam panašūs 
gyvulėliai ir yra, kad nesu
pranta ką, Lietuvos laikra
ščiai rašo ir ką socialdemo
kratai veikia. Kad social
demokratai priešingi dvarų 
dalijimui, tai mes čia pa
duosime ištrauką iš “Lietu
vos Ūkininko” No. 19, ku
ris įdėjo gan įdomų straips
nį, užvardintą “Su neteisy
be visą pasaulį apvažiuosi, 
bet atgal nesugrįši,” kuria
me šiaip rašo apie socialde
mokratų nusistatymą žemės 
reformos klausimu:

‘£ Socialdemokratai dvarinin
kams norėtą palikti visus dva
rus, nes dabar Seimo socialde
mokratą atstovai parceliuoti 
dvarą nenori. Nori juos pa
likti čielus ir tenai įtaisyti bol- 
ševikišką (koniųnistkų) dvarą 
valdymą. Neišdalinus dvarą 
žemę žmonėms prie progos- vėl 
dvarininkai gali sugrįžti.! sa
vo nejudintus dvarus ir vėl ant 
darbininką uždėti baudžiavos 
jungą. Ar- ne dėlto* šoeialde- 
inokratij tarpe .yra gana dva- 

. rininką, kaip štai i Zubovas, Si- 
į’uta-vičius, Niįrutavieius, Jana
vičius, stambus buože,

; luuskis ir kiti/1'

T
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Tokiam ,socialdemokratų| 
partijos nusistatymui yfa 
priešingi neriėp krikščionys 
demokratai ir Lietuvos Dar
bo Federacija, bet priešingi 
esą Valstiečių Sąjunga i? 
SocMJiaudininkai.

. Dar toliau “L. ūk?* išro
do, kad socialdemokratai y- 
ra bolševikų Matininkai iroi- 
naprie ^sovietų” kūrimo 
Lietuvoje.- .

“Nepakeliui bus ir dėl kovos 
su bolševikais; Dabar social
demokratai jau beveik . eina 
ranka f ranką su bolMeyikitfe. 
Kauno gegužes 1 A Vėftsliūs- 
kis ir Požėla mitinge- šaukte 
Šaukė palaikyti Rusų Sovietų 
valdžią ir tokią pat valdžią 
kurti Lietuvoje,”

■ ♦ ,

Tai-gi kaip matome So
cialdemokratų partija yra 
Viena iŠ pavojingiausių pai*- 
tijų Lietuvai. Prie jos joks 
rimtesnis inteligentas neno-^ 
ti dėtis, nes tokios nenusis- 
tovejusios, neaiškios parti
jos sunku kitur rasti. Nuo 
jos jau Šiandien šalinasi ir 
darbininkai.
/‘Naujienoms” tokia so

cialdemokratų partijos tak
tika matyt labai patinka ir 
dėlto tik nelabai senai sielo
josi^ kuomet “Draugas” ir 
“Darbininkas” parašė, kad 
mums. šiandiena svarbiaus 
atsiimti iš lenkų Vilnių, ne
gu skubėti dalinti dvarus. 
Mat Vilniaus apielįnkėje ir
gi yra nemažai dvarų, ku
rių, valdant prošepanams, 
Lietuvos valdžia negali pa
judinti nė Steigiamasis Sei
mas apie juos svarstyti. At- 
siėmus-Vilnių būtų galima 
vienu žygiu išspręsti dvarų 
klausimą ir tinkamai juos 
išdalinti visoje Lietuvoje. 
“Naujienos”-su sociaįdemo-. 
kratais būdami mažumoje 
mato, -kad šiaip ar taip risi 
dvarai bus išdalinti ir jau 
dalinami ir tik lieka nepa
judinti tie, kuriuos - šian
diena valdo prošepanai len
kai.

Čia tai įau “Naujienos” 
su socialdemokratais pasi
tarnauja ne tik bolševikams, 
bet ir grobikams lenkams. 
Jie norėtų, kad Vilnius, 
Lietuvos širdis liktų dvarpo
niams ir kad dvarai nors 
Vilniaus apielinkėję -tiktų 
čielybėje. Nors “Naujie
nų” redaktorius labai gerai 
žino, kad Vilnių- lietuviai 
atsiims ir kad dvarai nors ir 
vėliau bus išdalinti darbi
ninkams, bet trukdo kurs
tydami nesusipratusius dar
bininkus prieš tikruosius 
Lietuvos ginėjus, kad tik il
giau palaikius darbininkus 
tamsybėje ir lenkųdvarinin- 
kų rankose. Iš to aiškiai 
matome, kad ir “Naujie
nos” eina ranka į ranką su 
Lietuvos socialdemokratais 
ir visais Lietuvos priešais. 
“Naujienos” ir-gi norėtų, 
kad dvarai liktų Čielybėje ir 
juos valdyti!, komisarai, o 
tais komisarais būtų tie pa- 
ys dvarininkai, kaip kad 
dabar yra Rusijoje/ ,

V •

žinomoji Y. M. 0.- A. sa
vo suvažiavime Atlantie Ui- 
ty nepritarė teikimui balsa
vimo teikės nariams katali
kams ir žydams. Tą organi
zacija turi 38.543 narius.

Jėzuitai Anglijoj turiį- 
steigę 9 kolegijas, kur auk
ojama 3.000 vaikinų. Alog
iškai kalbančiose šalyse jė
zuitai išleidžia virš 400 lai-:
kraŠČįij. \

AMO *į vHWIVv ; munką 7*000, bet be žfemėg. 
KUmiAS.

Kad žeme mums lietnviama 
yra gyvybe klausimas, dėl to 
dviejų nuomonių ir būti negali. 

Tad nuo žemės reikalų gero, 
ifcnmtmgo sutvarkymo prik
lausys visa mtfeų tėvynė atei
tis. «

Užtat ir tenka mums dėti vi
sas pastangas, kad taip svarbų

Juk čia mefc4stojame ateities is
torijos* skaudaus teisino aky- 
vąizdoje; jei sumaningai žemės 
reformos klausimą išrišime, be
simosios kartos bus mums dė
kingas; jei .negerai. tą darbą 
atliksim —musų ainių užsitra
uksime amžiną prakeikimą . 
. Todėl ir reikia eiti prie šio 
klausimo išsprendimo su didži
ausiu prisiruošimu bei atsargu
mu. Klaidas padaryti labai len
gva, bet jos atitaisyti — kai- 
kada visai’ nebegalima.

Užtai mūsų . vyriausybė ir 
Steigiamasis Seimas labai rim
tai ir ilgai' “Žemės reformos 
įstatymą” rengė.

Rinko medžiagą, tyrinėjo 
gyvenimą — daugelis .žmonių 
važinėjo net į kitus kraštus, į 
užsiėmus, prisižiūrėti, kaip ten 
žemės reikalai sutvarkyti. 

• Ir, tai dar vįls daug-yra neai
škumų, abejojimų. Gal dar ga
idų. - 
Įutinai visas Seimas greičiau 
viską išaiškins, kadangi lig šiol 
dirbusią šioj srity asmenų jau 
daug kliūčių— sunkumų nu
galėta, medžiaga paruošta.

Vos tad 18 Seimo posėdy, ba
landžio 19 dieną pirmą kartą 

, pradėtas svarstyti Žemės refor
mos pagrindinis įstatymas.

rią galima duoti dykai.} I 
' 5 Kaip naujakuriams paeiti 
įsigyti triobotius, inventorių?;

6) Koki riiisikalt^Ii'ai nega
lės gauti žemės? -(Varantieji 
degtinę ir negausią.)

Ir daug visokių sunkių pai- 
niavių feks’Seimui išrištu dia 
turės tąrti savo galutiną žo^į 
visos partijos bei frakcijos. Rei
kės ai padaryti ir Darbo' Fede
racijai’. . ; t <
. Taip, kąd Žemės reformos įs
tatymas ir Seime tur^ užtruk
ti mėnesį-kitą. Delto ir mums 
dar nekartų reikės prie jb grįž
ti, kadangi aš Čia apie jį tik 
apgraibomis nupasakojau. ’

' VĮ.

Be to, šią savaitę buvo pir
mą, kart svarstomai Bauli^Są- 
jungos įstatymas.

1 Mūšų" Valstybės gan trum
pas gyvenimas ir kova už būvį, 
jau aiškiai parodė, kiek sveria 
Šauliai. Jei pitmiejir sudarė 
mųsų kariuomenės branduolį, 
stodami į tėvynės gynėjų eiles 
ir savo karžygiškiimu darė ste
buklų...

Ilgainiui į jųjų tarpą pradė
jo skverbtis ir gal ne su gry
nais tikslais asmens, kurie, ne
kartą, savo pasielgimais, paže
mino šaulių garbingą vardą, 
'visuomenės akyse.

Kad to išvengus, norima šau
lius pavesti Krašto Apsaugos 
Ministerijos Žinybai, kad įves
ti jų tarpan reikalaujamą drau
smę. 1

įstatymas I skaitymu priim
tas. 22. IV. 21 m.

Skausmas.
P. S. Aš į pirmadienio posė

dį, turbūt, nespėsiu grįžti.
Skausmas.

Paskui Kanų paseką 1S16 ir 
1817 m. Latvių ir Ęstų dvari
ninkai; taip pat be žiemės. Bet 
anie davė teisės pirktis žemės, 
tokiomis sąlygomis kokia pa
tys dvarininkaif pastatys. * 

n ■' . <

Lietuvoj niekad nėra buvę 
bendro Žemės valdymo } net 
nykios andurpynai. jei tik pa
sirodo galimybė dalintis ir da> 

darbų darbą tinkamai' atiita« linamasi.
r..v s. Taigi ir dabar, norima duoti

žemės įsigyti tik į nuosavybę. 
- Išleistais .da Valstybės Tary

bos ią vėliau Steigiamojo Sei- 
mo įstatymais, lig šiol yra val
džios žinioj 17S$2G dešimtinių 
bendro žemės ploto. IŠ jų ma- 
joratinių žemių 24,222 deš., ti- 
kybinių 2,508 dek ■

Smulkiems nuomimnkamsiš- 
duoti 142,245 deš., stambiems 
’išnuomuota 25,400 deš., o tik 
6,275 deš. laikoma pačios val
džios. Be to, yra paimta 51,430 
deš. kariškiams žeme apdalin
ti; iš tos yra išdalinti į skly- 
pus -^išparceliuota 22,2^88 deš.

Iki šiol aprūpinti arti 500 
kariškių ir jų šeimynų, kurioms 
išdalintą apie 8,000 deš.

Miško valdžios žinion yra 
paita 600,000 deš. liko dar pai
mti per 200,000 dės.

• ni.
Baigdamas referentas, aiški

na, kad žemės turėsią' gauti 
miestai ir miestų darbininkai* 

Bendrai imant išrodo, kad že
mės turėtų užtekti visiems no
rintiems jos gauti'. Mažažemių 
Lietuvoj esą 41 tūkst., o beže
mių apie 53 tūkst. •

Išviso norinčių gauti žiemės 
___ o__________c ____ būsią apie 180 tūks. žmonių. 

Referuoja. Darbo Federacijos Kiekvienam bežemiui ir maža- 
narys K. Ambrazaitis. Kalbė- žemiui1 teksią gauti nuo 10 iki 
to jas kalbėjo beveik 2 valandi. H hektaras (bemaž lygus deš.

Referentas .nupasakojo ką arba 2 margams.} 
žemė reiškia visos žmonijos; gy-1 Pranešėjas dar paminėjo, kad 
venime, nes didesnėr jos (žmo-l Lietuvoje švietimas, jėgos veik- 
nijos) dalia maitinasi tik iš že- damos, sudarė tokia nepaken- 
mėš d'arbo,Aet jos vaisiais naU-Į eiamas gyvenimo sąlygas, kad 
dojasi visas- pasaulis. tikrieji to krašto sūnus priver-

Todel visais amžiais ir visur buvo.į svetimas salfe basty-
žemės padalinimas tarp kraštų pis. Tik į Ameriką prieš karą, 
gyventojų sukelia daug ginčų lietuvių išeidavo nuo 20 iki 25 
ir bruzdėjimų, revoliucijų. tūkst. . 
Toliau nušviečia, kokiu būdu , Taigi Teikia dabar duoti' ga- 
pas mus žemės pateko į dvari- lbnybės ir tiems visiems iš'ei- 
ninkų rankas ir primena bai- viams įsigyti žemės, kurie ją 
siuosius baudžiavos laikus. Ta- dirbo ir norės gauti, 
da baudžiauninkai priklausė vi- IV.
siškai nuo ponų užgaidų: bū- Pranešėjui pabaigus kalbėti 
davė atsitikimų, kuomet ponas plačiai ir ilgai kalba Ž. Ū. ir V. 
liepdavo lipti žmogui į medį ir Turtų Ministeris^ Ir jis dar pie- 
kukuoti, o jis dvarponis, bai-1 šia'tą nelaimingąjį mūsų praei- 
dydams šaudavo į jį. Vesti, ar ties vaizdą, kaip bemaž visi 
ištekėti ir tik ponui sutikus ga- dvarai pas mus .susidarė gro- 
lima. yra žinių, kad aštuonio- bimo keliu. Kuomet laisves 
likto amžiau^ pabaigoj ir XIX spinduliai pradėjo prasimušti 
pradžioj baudžiauninkas turėjo ir pro mūsų tamsios verguvės 
dvarui dirbti 3į& dienų ir dau- langus, atsirado kilnesnių dva- 
giau įmetus. Reiškia sau tega- rininkų. Kunigaikščiai — My
lėjo dirbti tik nakty arba vien kolas Oginskis,. Ksaveras Liri- 

. mažutėliai vaikučiai-savo dar- beckis ir grafas Pleteris,’ rašo 

. bus atlikdavo. Lietuvos Konstatuciją p 24 jos
Priveda iš vieno dvaro inven- straipsnys mini apie paleidimą 

[toriaus knygos 1846 in. skait- valstiečiu iš baudžiavos. Bet 
lines, kiek 4 5 kaimai turėdavo Napoleonui: žlugus, dedamas 
dirbti dienų ir kiė ko duoti: Itas sumanymas stačiun. 
arti 30,000 dienų per metus, ! Tad dabar, vaduojantis žmo- 
duoti po kelias dešimtis pūdų niškumu dėsniais, reikia tas vi- 
javų,’ 296 vištas, 2,960 kiauši- sas amžių skriaudas atitaisyti, 
nių, 15 lapių kailių, 290 lauki- [Tačiau vengtina kraštutinumą, 
nių paukščių ir kiškių, 50 ar-[kad vėl nesudarius aplinkybių, 
šimj lininio audeklo; be to, dar kurios galėtų visą darba sug-- 
“magaryšių” atidirbti. šiuos riauti. Tikisi, jog lietuvių svei- 
darbtls: kas protas atsispirs negeistino-

1) yalyti dvaro šieną ir ato- lms veltinių jų įtakoms. 
ląj 2) bulves įsodinti, apdirbti. V.
ir atvežti jas į dvarą, 3) linus 
ir kanapes visas išdirbti ir iš Į Toms kalboms pasibaigiis, 
dvaro kviečių žoles išravėti, lĮprasidėjo bendri ginčiai. Diš- 
4) gyvulius vasarą ganyklose, kusijose dalyvauja visos' parti- 
o žiemą šeriant, prižiūrėti, lau- jos, Ir reikia tikėtis, kad dis
ką darbų ir gį prižiūrėti, 5) iš- Įkusijo's — ginčai turės ilgai už- 
valyti dvaro griovius, naujų iš- sitėsii, nes dabar reiks Šeiniui 
kasti, vandenį pavasarį ir hi- i’r Vyiųausybeį galutinai nusis- 
tienį huo laukų nuleisti, 6) vež- tatyti:. '
įi degtinę į sandelį (iš pabri-l 1) tliž kokia žemes atlyginti 
ko)’ įr it. ir ik, 7 } teikti pąŠįopT ar atlyginti T 
stotims avižų ir šleifo, 8) kas L 2). Jei lyginti, tai kokiu bū- 
metai dvaro tvėras taisyti, du? (Taip pat ir už miškus?) 

Kuomet jau kitose ' šalyse L. 3) Nusavinant, po kiek -pa- 
bąudžiąvos ' verguvės pančiai likti dvarininkąms.CVyriausy- 
sutrūkd — pradėjo tie obalsiai' bė siūlo palikti apie* 180 hek- 
įt- mūsų valstiečius\ pąsielrii, tarų, gLžemės reformos itomu . 
;uomet mūsų'dvariniiUmi Uafč sija siūlo1 pūlilrii tik 80 liek*).’ į h 
ką galėjo, kąd tik gal^ŪJŠ jų 4) Kam žemes duoti it kata W r J“™;
nuožmių nagų neišsprūstų. už ją turės gavusieji išsimokė* 4®^* ^Idemgrui Oarnen-

Priseiiia tarti paskutinis 
atsisveikinimo Sodelis.
• Lietuvos Valdžios įsaky
mu tapo paskirtas naujas 
Lietuvos Atstovas Ameri
koje gerb. Valdemaras Čar
neckis, kursai yra atvežęs 
man ir įteikęs tokio turinio 
įsakymą.

Kaunas, 
1921 m. Gegužės 21 d.

, Ministeris Pirmininkas
Ministeris Respublika
Užsienią Aeikalų Ministerija 
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’ Ministere Dės Affaires
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No. 1114
J. M. Ponui 

Jonui VILEIŠIUI 
Lietuvos Atstovui ir 
Finansų Misijos 

Pirmininkui
S. Amerikos Suvieny
tose. Valst.

Gerbiamas Tamsta,
Pareiškus Tamstai norą būti 

liuosam nuo Tamstai uždėtą 
Lietuvos Atstovo Amerikoj pa
reigą, šiuonii tas paiiuosayimas 
duodamas nuo dienos įteikimo 
šio rasto.

Prie šios progos Vyriausybė 
pareiškia Tamstai gilios padė
kos už visus naudingus Lietu
vos Respublikai darbus, ku
riuos prie ypatingai Sunkią ap
linkybių Tamsta per metus su 
viršum savo darbuotės šiaurės 
Amerikos “ Suvienytose Valsty
bėse atlikai <»■ » 

t
Su auęšta pagarba ■ 

Dr. K, Gripius, 
Ministeris Pirmininkas. 

Dr. j. Puryckis, \
Užsienią Reikalų Ministeris.T

- » (Antspaądps) 
Ministerių Kabineto J 
Užsienio feeikąlų Ministerijos. 
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• 1 ' A ' Įtek k. X 11 A • •» Ii- te *
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[Atstovas tur tam tikrus įga* 
liejimus.
- Delei šio taip malonaus iš 
pusės Lietuvos Valdžios ma
no dąfbųotih apvertinimo, 
man prisieina tik padėkuo- 
ti visoms Amerikos Lietu- ’ 
vį$ organizacijoms, draugi
joms, oypač Lietuvos Pa
skolos stotims, Lietuvi^PL 
liečiu Sąjungos skyriams ir 
atskiriems asmenims, kuriė 
širdingai yra prisidėję prie 
Lietuvos Valstybės reikalu 
rėmimo. Ypatinga padėka 
pridera Amerikos jietuyių 
spaudai, tari visados? su 
mažais išėmimais, .'yra tai- . 
pinusi Lietuvos Atstovybės 
arba jos organizuoto Lietu-< 
vos Informacijų Biuro pra
nešimus ir nuoširdžiai rėmu
si Lietuvos Valstybės reika
lus. Ačiui .visiems ir. net

i mano politiniems priešams^ 
kurie savo skirtinu nusima
nymu yra padėję vieną ar 
kitą klausimą reiškiau prieš 
visuomenę perstatyti.

Beatsisveikindamas su A- 
merikos Lietuviais galiu tilt 
palinkėti kad prie naujai 
paskirtojo Lietuvos Atstovo 
susilauktūmėt kiek Pūtima ' 
greičiau Lietuvos Respubli
kos pripažinimo iš pusės Su
vienytų Amerikos Valstijų, 
tos. didžiausios pasaulio de
mokratinės Respublikos, ku
ri visą laiką buvo ir tebėra 
Lietuvai prielanki ir kurios 
Prezidentas prie minėtino 
Amerikos Lietuvių peticijos 
įteikimo yra pareiškęs, jog 
tasai klausimas delei pripa
žinimo jau paimtas svarsty
ti.

Pasitikėkime, jog jis bus 
laimingai Jetuvos naudai 
išrištas? 1

Jonas Vileišis, 
Lietuvos Atstovas- ' 

Amerikoje.
15. VI. 1921.

•'

DELEI PASKOLOS 
REIKALŲ,

. Lietuvos paskolos reikalai 
tapo atskirti nuo Lietuvos 
•Atstovybės reikalų^ nors jie 
ir pasilieka bendroj Lietu
vos Atstovo žinioj.

Lietuvos Valdžios įsaky
mu visi Lietuvos finansiniai 
ir paskolos vykdymo reika
lai yra pavedami 4 paskolos 
skyriaus vedėjui d-rui Ju
liui J. Bielskiui.

Tam tikslui mano vardu • 
yra gautas toksai įsaky
mas: '■

Kaunas,
1921 m. gegužės m. 21 d.

Ministem Pirmininkas.
Nr. 1113

Gerbiamas Pirmininke:
1921 m. gegužės mėnesio 20 

dieną Ministerių Kabinetas, tu
rėdamas omeny Tamstos pa
reikštą norą pasiliuosuoti nuo 

• Lietuvos Vyriausybės Misijos 
Pirmininko pareigų ėjime, nu
tarė atleisti Tamstą nuo kalba- 
mųjų pareigą ėjimo ir pasiūk 
lyti pavestus Tamstą! Lietu
vos finansinius ir paskolos 
vykdymo reikalus atiduoti pas
kolos "skyriaus vedėjui dr. Ju
liui J.. B i e 1 s k Į u i, ku
riam Finansą Prekybos ir Pra
monės Ministeris • duos atatin- 

’kamus įgaliojimus ir instrukoi- 
jas.

Pranešdamas šį Mintetotių 
Kabineto nutarimą turiu gar-, 
bės Vyriausybės vardu pareikš*. 
H Tamstai padėkos už didelį 
Tamstos padėtąjį darbą pasko
los platinimui ir Lietuvou^tei- * 
kalą atstovavimui ir prašau « 
priimti mano aukštos pagarboą* ■ -f
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D*’. K. Griniui. 
f Mįmittrią Pifmliinkai.

Titioriitif.
L. b. MitųiUiĄKabineto 

Reikalų Vedėjo par.
J, M. Ponui pris. liry.

Jonui 
Lietuvos Vyriausybė! 
Misijos Amerikon 

, Pirmininkui.I ‘ '
Tūi-gi jau ioljmiesms dąp-

bas prigulės nuo naujų ve- 
t <Jejų-

. Amerikos Lietuvių suvą-t 
žiavimu Washingtone tapo 
parinktas tam tikromis 
funkcijomis^ Paskolos Ko
mitetas i| penkių asmenų : 
gerb. pil. Jono Viskonto, E. 
Bagočiatts, Jono Grimaus, 
Jono Taieilos ir S. *B. Stri-

• maičio, koksai komitetas 
siuomi yra kviečiamas susi
rinkti New Yotke Paskolos 
skyriuje ant 3 v. po piet Bir
želio 23 dienų pasitarimui 
delei savo darbuotes jau prie 
naujojo paskolos^yykdinto- 
jb, d-ro J. Bielskio, 

fonas Vileišis, 
Lietuvos Atstovas

x Amerikoje.
15. VI. 1921.

. ... „y 1 *■ i "■ .. ................................ .... 1 ■"

16 ASMENŲ SUŽEISTA. 
DUBLINO GATVIŲ 

KOVOJE.
Dublinas, birž. 20. — Su

sirėmimai su Anglijos jėgo
mis ant gatvių šiuo sykiu bu- 

' vo žiauresni ir nemažai au
kų paklota. Vienas oficie- 
rius, 5. kareiviai ir 10 civilių 
buvo sužeista. Ataką buvo 
pradėta bombomis ir iš šau- 

• tuvų. Kariuomenei pribu
vus riaušės ’ sulaikytos ir ve- 

.liau sušaudyta keletą ex-ka-
—----- r___ -

1 —(------ —
GUBERNATORIAI 

REZIGNAVO.
Vienna, Austrija, birž. 19. 

— Gub. Rintelen, Styrijos 
apskričio ir vice-gub. Ahrer 
rezignavo papildydami savo 
nusistatymų, nes didžiuma 
Styrijos delegatų įgaliotoj 
tartis su centrale valdžią 
kaslink “sentimentališko 
plebiscito” Styri jo j e susi
jungime su Vokietija buvo 
priimtą, kad plebiscito pie
nai būtų panaikinti. Provin
cialia seimas, Styrijoje su
sirinks rytoj ir tikimasi 
nuosprendžio, kad panaiki
nimas plebiscito bus patvir
tinta. '

omui. . 
E'•'£&£ Apskričio

l&urirfclehno.
Geg, 20 d. 1921 m. šv. Kry

žiaus pat. svet.; Tow bi Dakį> 
LDS. Ūk. apakrįis turėjo mtoto* 
kiiū^ kur j atidarė bu malda ir 
vedė pirm. R. Attdruliūnas.

Pereito susirinkimo nutarimai 
perskaityta to vfenbalėįai priimti 
Atstovai buvo atsilankę iŠ penkių 
kuopų. Organizatorius B. And- 
julįūnas aiŽĖtoo, kad surengė pra
kalbas 4 kuopose. Prakalbos nn- 
stoekė kuogeri&uinai. Kalbėtojum 
buvo gerb. kun. A. Brička, Dar 
dvi kuopi atsišaukė/ kad nuva
žiuotą su prakalbomis. Raportas 
primtos. . • •

Iš rengimo Biuro —-nieko nau
jo, Laikui bėgant Biuras pra
dės veikti. Iš buvusio vakaro ra
portą išdavė A Srupša. Vaka
ras nepergeriausiai pavykOr Ma
žai publikos atsilankė. Nutarė 
surengt vakarą ant rudens. Ko
mitetas išrinkta darbui pradėti. 

; Kuopų raportai. Abęlnai imant 
visos kuopos veikia kuogeriau- « • • » « šiai. ‘ ,

Lenktyniavimas prirašyme nau
jų narių užsibaigė. Kuri kuopa 
laimėjo dovaną iš apskričio — 
dar nežinia. Ne visos kuopos iš
davė savo raportus. Ant sekan
čio-susirinkimo, birž. 26 d., visos 
kuopos turi išduoti pilnus ra
portus : kiek kuri kuopa turi pri
rašius naujij narių.

Laiškas iš. Centro perskaitytas 
ir priimtas. Laiškas nurodė, ku
rios kuopos gali priklausyti prie 
Chicagos apskričio. Apskritis nu
tarė sušaukti visas kuopas per 
laiškus, .pasitarti, kokiu būdu 
mdaryti aplinkinių kuopų seimą.

Pastaba. Visos kuopos nepa
mirškite atsiust atstovus, arba 
duokit naudingų nurodymų per 
laiškus/ Su laiškais kreipkitės: 
A. Bislis, 1511 So. 49-th St., Chi-. 
eago, UI. ,

Agitatyviškų lapelių parsi
traukti iš. Centro palikta patiems 
organizatoriams.

Sekantį pusmetinį susirinkimą 
nutarė laikyti birželio 26 d. 2:30 
po pietų, šv. Jurgio par. svet., 
Bridgeporte, 3230 Auburn Avė., 
Chieago, III.

R. Andruliūnas, pirm. 
A. Bislis, rašt.

t

4

J&a&jtfe reikalui frvamty ti 
atsilankė VyČiai-sveČiai i# Akroių 
Dhio: Vytis M. Kerbelis ir moks
leivis V-is K. Štaupas, neseniai 
iugrįžęs ChieagoB. Svečiai ta
po trulįjtiingai prin^iktati. Pa- 
kvietus k» nore Sutarti -- K. 
^taupas pranešė, kad Chicagie- 
Čfai Vyčiai ąu didelė iškilme ren
giasi prie IK L:. Vyčių to
pageidauja^kuodaugiauBiai dėto* 
gatų sulaukti. Tąip-gi pasveiki
no vardu L. V. 36 kuopos (Brigh- 
ton Bark, Chicago/DlJ. Suteikė 
clevelandiečiams vyčiams gražių 
komplimentų už jų veikimą. M. 
Kerbelis pasakė gražią prakalbė- 
lę ir užkvietė dalyvauti ant ak- 
roniečių vyčių pikniko. Mūsų vy
čiai su dideliu entuziazmu sutiko 
ant to.

Nutarta dalyvauti A. L. B. K. 
Mot. Sąjungos Seime su progra
mų. Jų seimas įvyks 22-23 dd. 
rugp.

Be kitų nutarimų, likosi išrink
ti L. Vyčių Seiman atstovai, M. 
V. Ardzijauskas ir J. Kuzas. Ki
ti pasižadėjo, jei laikas pavelys; 
vykti savo lėšomis,' nors ir išrink
tiems atstovams tėra mažas atly
ginimas, bet būdaųii gerais tėvy
nainiais, mylinčiais jaunimą—-Vy- 
čių organizaciją, apsiėmę važiuoti 
dėl L. V. 25 kp. gerovės.

Užbaigus susirinkimą Anta
nams buvo išreikšti pasveikini
mai, jų yardo dienoje.

Neatsižiūrint į nedarbą, vyeiuo-, 
se yra koki tai nepaprasta jėga, 
kuri visus riša prie meilės ir su
tikimo. Nekurie iš pavydo ban
do daryti visokius nesmagumus ąu 
visokiais* plepalais, bet veltui; 
sumaningi asmens domės nekrei
pia į tuščius plepalus. Kaip van
deniu aliejaus nepaslėpsi,, taip 
Vyčių vykdomus gerus darbus 
nesulaikys. Valio, jaunime! kad 
širdyse plaka*4yra; tėvynės meilė. 
Lai ta dvasia visuomet/ randasi 
tarpe mūsų.

UEtlNML
(Pradtia ant 1-rno puri.) •:

ti. ; Taį m an paaiškina, jog 
prašo aukųkąreiviųmokyk- 
lat Tuomet išėmiau 50 auk
sinų* * JMtenfe tofiau, ka< 
turį vietinį kareiviams kny
gynų įr norį visuomenės pa
ramos. Taigi prie šios pro*? 
gos “Darbininko” skaityto
jams patariu siųsti knygų ir 
laikraščių adresu: 
tiafaa, Virbalio Stoties Ko- 
inen^antufa^ • -

Nespėjau Mtoįyję

M. J. Š.

u™# KMIEIVn-SAVANOfflO
1920 M. .

gatvę eidami užtraukėme pu^ 
siąn dainų, pusiau niūniavimu 
suktinį,, nes geriaus galima eito 
kaip suktinį užrėžl, kojos pa1 
ūkite taip to keliasi, fr netaip 
pavargsti.; ' . \ \
r Trotuaruose Šniukštinėjo dai 
ųg žmonių mąteri kiti susi 
toję slaptą juokėsi iš mūsų H 
tai lenkai, kuriems* dar JVatitoU 
va neužmiršo, ir kurie taipgi 
pajuto kad jų globėjai—ponaį 
artinasi. Turbūt’širdy jie gal- 
vdjo kad mumis visus kulkos 
užmuštu, nes iš nach&liškos 
veido išraiškos aš tai kėliems 
pastebėjau. Jad vĮėnain pilie- 

taip užpykino savo juoku, to 
naChališka išvaizda kad' mari 
širdis užvirė. Tik tik tesiisilai- 
kiau, bet savy prisižadėjau už 
3’į atkeršyti ant lenkų kailioj 
kurie artinasi'ginkluoti į mūsų 
Vilnių./Matėsi to meilių veidų 
—tai, lietuviai žmonės, kurie 
mųmis sieloj laimino, kad nm 
Varytume lenkus nuo Vilniaus; 
Kaikuriuo'se veiduose patėmy- 
jau skaudaus liūdesio antspau- 
dį, ;bet kartu to ‘ vilties spin
dulėlį.
Kelios jausmingos bobutes, mu
ms netoli Aušros Vartų einantį 
tiesiog verkė matydamos kad 
mes “tokie jaunučiukai, ant 
smerčio einame.”

Bet mes skubinome, ėjome 
miesto gatvėmis pilnu žygio 
žingsniu. Priėjome Aušros, 
y lapta sielos mato
Ocv į Šventųjų Meri
gėlę pit^. Jos duoti mums
jiegos m„.T teisingoj kovoj; 
Kartu visi tvirtai tikėjome kad 
pergalė bus mūsų ir lenkas at
kąs dantis į mūsų ginklus. Te; 
gul būtų mūsų ir mažiau, nie- 
kis — už Tiesų ir Laisvę mes 
nebijome ginklais susidurti: 

Po geroko ižygiavimo atėjot 
me į arčiausia linijų ir kielžvie* 
nas jaučiamės savo pareigų 
svarbumų, kiekvienas pastoen; 
gęs mirti. Kolkas ramu. Išsius; 
tos. žvalgybos, renkamos viiię; 
tos, skirstomos jiegos. -Tėkš su
siremti su, didesniu jiegomis 
priešu. Tėvynė uždėjo ■ dabar 
mums svarbių pareigą — ap; 
ginti Vilnių ir visų šalį. Kaip 
išeis, nežinia, bet dėl tėvynės 
gynėjų bailių Lietuvai nerei
kės rausti... •

Apvaiščiojęs stovyklos -Vie
tų aš sėdžių šaltame kambary 
kuriame miega nuvargę drąu; 
gai. Rašau paišeliu į savo die
nynų. itažin kas bus už pusva
landžio, kitoT.«

9 SPALIO. Priešas daug 
kartu gausingesnis už mums—• 
neišlaikėme. Vilnių užėmė lėm 
kai, kuriems daug gelbėja pa
čiame mieste susidarę partizaA 
nai.

10 .SPALIO. Keturiolika ki
lometrų nuo Vilniaus- žiaurios 
kovos.

22 SPALIO. Jau buvo keletį 
visai nemiegotų nakčių ir sun 
įkių susirėmimų. Lenkų gran
dinės vis plūsta vieną už kitoš 
ant mūsų retų grandinių. .

Kėlėmės per Viliją be tilįo; * 
23'.SPALIO. MuSmnkaĮjŠir- 

vintaL . ‘
25 SPALIO. Iš Širvintų 4 

name'į Giedraičius
, j 26 SPALIO. Giedručiai. Jau 
skauda kojos nuo ilgd nenusia- 
vinio ir žygiavimų. Akis lyg 
bado, nesiprausęs kiek Jaikd, 

, vėjo supustas.
- 28 SPALIO. Al su’ vienu kul
kosvaidžių skyrių to vienų pėą 
tinjjftų būriu per naktį laukė 
prie Pajuodžiu kaimo.. Lenkui 
puola Juodiškių dvarą. ■' " 

31 SPALIO. Lenkai, iš arf 
plano apmetė bombomis Ūk- 
inergę. Sužeidė to užmušė d&uį 
žmonių. - - * * (

7 GRUODŽIO. Dąųg/dauį 
visko pergyventa per tas keiiaž 
paskutiniaųsias suvaitos. Ir visi 
vargai, kartaiš pusbadis* ėaW 
to ldti nesmagumai bet viąį 
kaų dėl Lietuvos. ‘ dąbąr mūšį 
dalisgaus galpailseti nots kė« 
leĮą dienų, j

[ 1921M/

tei pulko vadw į 
pulkų jrekančiąįy k

* rSveakinu jumin eu N 
Metais ir ltokįti viso geitf jOl 
darbuose, 'ypaš gi pasfedS»... 
drąsiai žygiuoti ptomyjų dUd 
kaip ličiui,, iąip to toliau ją. 
sų širdyse d^tų meįlfipf 

’sų Tėvynės NepriklaUsc 
idętttvb& to fcld 
įnetaiš sutiktinųšto Įgfįei

r

i
* 4

;,28WGSBJO. Nakvojome 
varnuose* Gerokai teko sušal
ti, ųes natktU jatt visan fedtot 
įuvo. Išryto išsikraustėme i| 
traukini.0 ant platformos, susi
taisėme viską,, susirikiavome 
to išėjome į.vietų,’knri^ kųvų 
mums skirta *pristoti. Ėjome 
per višų miestųk M savęs ne* 
bejaūČiaU iŠ vldujiiiio 'dŽiaugs- 
juo. Pamačiau ir Aušrote Var
tus; anie kuriuos tiek gįrdėjaui 
Ir katedrų^ kuri tokia didi to 
kilni stovi. Apsistojome prie 
Šv. Petro bažnyčios Antakalny. 
Iš ča gražiai matytis Gedimino 
kalnas, neveltui jis lietuviams _ „
taip brangus. AŠ pats sau ne^ čiui tik tik neskėliau pripuolęs; 
tikiu kad tai būčiau Vilniuje ‘ 
ir matyčiau savo akimis Gedi- 
mtooWnų Draugai visi links- 
mūs, tik kalbasi; juokuoja.
’ 8 SPALIO. Neilgai teko pa
būti mūsų senajame Vilniuje— 
šiandie jau išėjome karo lau
kan, nes sužinojome kad pikta
sis lenkas, tos amžinas lietu? 
vos priešas eme pulti Lietuvos 
Šalį norėdamas atsiimti Vilnių 
ir visų Lietuvos plotų, kurį tu-, 
įėjo pasigrobęs prieš išbėgsiant 
nuo bolševikų'.

: Lenkai sako* kad Hetuviai 
užimdami jų Vilnių tuo laikų 
kai reikėjo padėti jiems prieš 
bolševikus spirtis. Sako: “lie
tuviai pasinaudodami mūsų 
pralaimėjimu atėmė Vilnių ir 
tuo parodė kad nori kariauti 
su lenkais.” O jog nesenai tie 
patys lenkai viešai pasauliui 
paskelbė kad nuo Vilniaus jie 
jiems padarė didelę skriaudų 
atsisako, kad Vilnių palieka 
Lietuvai. Bet taip lenkai kal
bėjo kad jups buvo prispyrę 
prie sienos bolševikai, bet kaip 
tik kiek atsigavo, tai ir plėšru
mas ėmė atbusti — jau savo ne
beganą.-O tai pasiutęs daiktas 
ant žemės — lenkas, turbūt,

ę gerai 
apsižvalgyti, kaip traukinys 
buvo gatavas. Tuoj pasilei
dome link Kauno. Tasai 
Lietuvos traukinys lėkė taip 
greit, kaip ir Vokietijos 
traukiniai kad eina.

Godžiai žvalgaus pro va
gono langų. /Puikus reginis. 
Lattkąi Jailiąi apdirbti. Ru
giai, * vasarojus veik geriau 
atrodo, npgu- Vokietijoj, 

didelėsban- 
dos karvtij. Užvedą kalbą 
su valdininku, — pasportų 
peržiūrėtoju. Užsimenu a- 
pie derlių, Sako;, kad der^ 
liūs galės būti labai geras, 
tik jau lytaus reikią. Rodau 
į rytus pro vagono langą ir 
sakau, kad ten debesiuojas 
ir gal bus lytaus. Ir ką gi. 
Artinantis prie Kazlų Rū
dos stoties ėmė lyti, bet bai
siai persigandau, kada tik 
ką pavažiavus nuo Kazlų 
Rūdos pamačiau žemę bal
tuojant nuo ledų. Bet tru
putį pavažiavus ledų nebesą. 
Turbūt tik mažoj juostoj le
dų tenųkrito. Vakare Kau
ne smarkiai lijo.

Grįžkim, vienok, dar at
gal. Artinantis link Vilka- , „ . . , ■ .
viskio žiūriu. Lietuvos mta-^ “K?*

. i... • .. , jj t taip veidmainiauti negalėtų netTrt-i/sei K'ii'nTre, vmtAliii a _ •

)

J 
lįėč W to pavyzdingais loMfc 
dėltomūsųjato*špulka3»iiSi J 
pirmų v % ”

Al pas vėikimm kuępote 
kuopoė kareivių vardu 
;čHr#*Mū8ų vade! Męs; 
tai pavestos kuopos kareiviai,. 
sveikiname tomistų su Sfapgato 
metaislr tikimės kadprieg^fp 
kuopos vadovavimo dar nęr vit 
nam lenkui ar bykdkiam Ltohb j 
voš . laistos priešui nMki&ito * 
sprandų^* ’ , 3
f - Valio;Lietuva t Žįen^l | m. į 
jųgyvenimo metų!... . ’ 1

KOŽNAS KIS TW | 
GESTI PIENO . 

IUSOIEN,
“Kiek daug pieno Tamsta var

toji?”*— sušuko pohia Alūs, tfįk 
tydama pienių duodant kaimyn- 
kai, - poniai Newman, keturias 
kvort-bonkas ir pantę pieno. “Ką 
tu su tiek daug pieno darysit” 

“Mes beveik visą, kiek piėttiii® 
paliko, gersime. Mano’ trye vai* 
kai' geria tris stiklelius kasdien, 
močiutė geria pantę, aš su. vyru' 
kasdien nors po vieną stiklelį,”,

lt 
jj 

1 
j

— - ,» ■ z.- - 4
atsako ponia Newman. “Ib man J 
vis pieno trūksta, nes jeigu noriu j 
vartoti pieną gaminant kokį vai- j 
gį, tsgUjau dauginus turiu parsb 1 
nešt.“ . * * ' \

? . •' . / 
“Bet mano vaikai nemėgstaĄ 

‘pieną,” sako ponia 
kasdien paimti dvi kvotUs- ir nfe- 9 
paisant, jog mano šeimyna Ji- 9 
desnč už Tamstos, mažai to pieno ,9 
suvartojame. Norėčiau kad ->ta- 9 
riutė su Magdute geltų dahgtoų ^y 
pieno, bet ką darytij- Abidvi 1 
menkos, nerviškos ir tau/ greit i 
pailsta. Bet to Vincukas hpri fca- 9 
vos ant pusryčių to arbatos ant ■ 9 
vakarienės.” <į9

“Man nesakei jog duodi keta- 9 
rių metų Vincukui arbatos to klU 9 
.vos.”,. ' 9

Ponia Newman tuoj suprato 9 
kodėl kaimynės vaikai toki deli* 9 
kalni to netinkamai maitinti,, jų 
daugelis buvo o pinigų visai ma- -S 
žai. Bet kad nors to tų pinigų vi; 9 
sai mažai buvo, valgis visai ne* '9 
tinkamas: ™

' “ Gaila kad Tamsia Sū manim / 
vakar nebuvai. Girdėjau pieno 
ekspertų prakalbas. Tie' illkspėtį > 
tai buvo Šuv. Valstijų AgrikųM 
tūros Departamento pasiųsti. Ita*- ; 
tėme dvi žiurkes, kurios, aiškiai ' 
parodė pašfekmes ištyrinėjimo ■ 
maitinimo mokslininkų. Buvo 
parodyta pieno naudingumas. 
Žiurkė; kuriai buvo duota pkl , 
Išaugo didelėj to raumeninga sii‘ 
stipriais kaulais to žibančiomis a- 
kimia. Ta kūri nėgavo'ptoM lai- j 
vo sumenkus, silpni kaulai, nė® i 
^negavo inineralų, kitoięutanMi ; 
piene. Tas pats to šit kūŪifeittte. 
Kūdikis pieitu maitintas | ifaBih 
mėnesius dvigubai svets.

šaką ponia 
ųe todėl mano vaikų kaulai tok 
minkšti to taip lengvai, I 
Mažos Magdutes - nūgatt 
ta.” ».. • ‘ ' :jy

Sunku atpratini vaikus* nnų 
pripraįnnų, . Patartina v^taiį 
nuo kūdikystes atpratinti ųun iifcl 
vos iv adatos ir duot : 
giausia pieno. *

Dubklte vaikams ^n&žiaMr ii 
btikteliūs? pieno rfliėną.
-»i,įrn,H- || >|I|-ĮII,,*1^.-1 ,.!■■■ I ,n i i|į - lįJj/iiiiiMĮ.

• Suv. Valstijose lie
tteūial* buvo nū 
Abrakam 
1865, James A. GarfteH 
poa 1881> r VVililam J 
Kiuley ru$š. 6, 1901. .

• Ji

• * >

>1

rijos būrys raitelių kad. le
kia, tai lekia ant išsiganiu
sių puikių žirgų. Žirgai tar
si norėjo lėnktynėsna eiti su 
traukiniu. Privažiuojame 
prie stoties, žiūriu keletu 
(i fūrmankų” - su puikiais 
arkliais. Visu keliu mažai 
teamt® toMį ktuneltaj, 
kaip Berlino vežikų. Vis 
arba geri ar pusėtini arkliai.

Vagone buvo keletas žy
dų. Jie atrodė tikrais Lie
tuvos “ for emeriais.”

Pilviškuose į mano vago
no kupę inėjo dvi- lietuvai
tės, nešinos po didokų gėlių 
bukietų. Nuo tų gėlių bu
kietų pakvipo visa kupė; 
Prisiminė kaip Vokietijoj 
važiuojant vagonai atsiduo
davo perfumais moterų ir 
merginų. Tad nors abi lie
tuvaitės neištodė gražuolė
mis, bet to nepaisiau pama
niau, kad tai malonus skir
tumas tarp lietuvaičių ir vo
kietaičių. Klausto jų ar į 
Kaunu važiuojat/ Sako, kad 
taip. Už keHų rminUtų nu? 
sukn ntto lango^kis, pažvel
giu į lietuvaites. Kų jūs 
manote, kų/jys darė Ugi 
kų tik užsidegusios papiro
sus. “ ^pliurzės” sar- 
matlyvai ir^yptelėdamos tik 

 

bildėkčięja/ar aš sūvo mina 
Sportų. TJpibūt»bjauresnio 

 

daikto Li/tuvoj nepamaty

 

siu, paųįųtiau sųu. Bet 

 

skystapltorzes palikime sau.
Visu/kelių Lietuvos' iš

vaizda skyrėsi nuo Vokieti
jos tuy, kad Lietuvoj vjė- 
toj viįbšlęų dailių mūrinu- 
Jrių fa raudonais stogais, 
matęsi lietuvių medinukės 
sū šiaudiniais sto

laukines tautos, o čia veidmai
niauja Lenkija, kultūringoji 
Lenkijai. .•

Girdėt kad dabd^ eina ne ti
kri lenkai, bet kokia tai “lie
tuvių — baltgudžių divizija,’1 
kuri neklausanti lenkų valdžios 
Varšuvoje esančios, bet eina at
siimti Vilniaus — savo gimto 
miesto ir patys valdytis nepri
klausant nė Varšuvai, nė Kau
nui. Sako kad ta divizija vadi
nasi *‘lietuvių — baltgubžių 
divizija”'dėlto kad jų sudaro 
tikri lietuviai ir baltgudžiai— 
gyventojai Vilniaus krašto ir 
miesto, kurie nori tų kraštų iš- 
liuosttoti iš...; lietuvių okupa
cijos. Tai kur ‘bent išgalvoji
mas. Turbūt daug snapso ir 
šampano butelių ištuštino po
nai Varšuvos rūmuose susirin
kę; kol tokia gudrią mintį 
Lietuvą užkariauti sugalvojo. 
Pažymiu dar patį mūsų išvyki
mą iš. Vilniaus į karo laukų. 
Šiandie aš tik perėmęs dežura- 
vimų pulke iš senojo rando, (de- 
žuruojaučio? viršilos) buvau pa
šauktas pas pulko vadų.
‘ “Tuojaus, Sako, antram ba- 
talijonūi susirengti karo žygia- 
vimm ir laukti tolimesnio įsa- 
kymo.”

Tuojau' batalijonas ir susi
rengė — per 5 minutes jau vis
kas buvo žygiavimo tvarkoj, 
— kareivinėse nebeliko patalų, 
sukabinėto apsišarvavimo it 
apsiginklavimo — viskas buvo 
jau arbų įvežamus sudėta arba 
į kareivių 'kuprinės., įmokės 
tik apsirėngę Jaukė.' Tikrai 
dar nieks, žygiavimo tikslo ne
žinojo;, bėt jau visi suprato & 
džiaugėsi kad bus • proga len
kams parodyti kad Lietuva dar 
turi gana , sava - laisvės, tikrų 
gynėjų. Netrūko ir kitas įsaky
siąs ateiti.

pasigirdo kuopos^ 
^uįygiuok raikiuĮ!. santįvus 
ant diržui ir tt. ir jau batali- 
’onas išvyko prisirengęs mū-

> - ‘ 1

Ijoiųe per visų miestų, kaip 
ųtik atvykę kad ėjome. Mūs 
Omvaidžių kuopa di&iųja

MONTREAL, CANADA.
Šios“ kolionijos jaunimas gerai 

darbuojasi. Ypač gerai gyvuoja 
E. Vyčių 33 kuopa. Nenuilstan
čiai darbuojas Tautos ir Bažny
čios labui, nes kuopos pirminin
kas j. Braknis yra uolus ir darb
štus tėvynainis. •’

Birž. 13 d. L. Vyčių 33 kuopa 
parengė išleistuvių vaakrėlį savo 
brangiam kuopos nariui V. Ar- 
buckiui, kuris iškeliauja į savo 
brangiąją gimtinę Lietuvą. Su
sirinkęs jaunimas gražiai žaidė 
lietuviškus žaislus (ratelius). S. 
K. P. choras padainavo keletą 
gražių dainelių. Po to pirminin
kas paaiškinęs vakarėlio tikslą,, 
pakvietė visus prie vakarienės. 
Pertraukose kiekvienas reiškė lin
kėjimus laimingos kelionės savo 
•gerbiamam draugui V. A'. Ant 
galo S. K. P. choras padainavo 
Lietuvos himną ir jaunimas links
niai skirstėsi. Veliju ir aš laimin
gos kelionės.

C, BROOKLYN, N. Y.
Birž. *12 d., buvo LDS. 10 kp. 

susirinkimas. Iš itpskr. suvažia
vimo raportą išdavė delegatas 
gerb. A. Domeika. Raportas pri
imtas. Be kitko pranešė, ^kad aps
kritis rengia puikų išvažiavimą į 
parką. Nekurie kuopos nariai pa
sižadėjo gerai pasidarbuoti toje, 
dienoje. Tapo priimtas naujas 
narys J. Karalius.

Ant praeito susirinkimo dauge
lis narių nepribuvo ir duokliij ne
užsimokėjo. Tai-gi, gerbiamieji, 
ant sekančio susirinkimo malonė
kite visi atsilankyti ir pakalbin
kite naujų narių prisirašyti.

kuopos Raštininkas.

GILBERTVILLE, MASS.
~ Po ilgo sirgimo vėžio liga, birž. 
12 d. persiskyrė su šiuo pasauliu 
Petras Romanskas, 51 Dietų am
žiaus. Paliko moterį, du sūnų ir 
vedusią dukterį. Veliones paėjo 
iš Kauno apskr., Seredžiaus mies
telio. 15 m. kaip Amerikoje. Bu
vo geras žmogus. Mylėjo Dievą 
ir Tėvynę. Prieš mirtį sakė, kad, 
“gailiuosi, kad taip ilgai (5 
mėn.) skaičiau “Darbininką” be 
užmokesčio, bet tikiu, kad redak
cija man dovanos.” Palaidotas 
šv. Aloizo kapinėse.

REIKALAUJA NUSTA
TYTI RUBEŽIŲ. 

~W asltington, D, C,, birž.
19. Plebiscitu nustatyti gin
čijamus rubežius tarpe Pa
namos ir Costa Rica buvo 
patarta valstijos departa
mentui Narciso Garay, mi- 
nisterio užsienių reikalų, 
Panamos, ir galva specia
lus misijos siųstos į Suvie- 
nytas Valstijas delei nusta
tymo rubežių, sutaikinimo 
komisijos ginčijamose teri
torijose Costa Rica per 
Aukščiausių teisėjų White. 
Plebiscitas turės būti pra
vestas abiejų valdžių, tarpi
ninkaujant Suv. Valstijoms.

t

Tarp 1825 ir 1840 metų 
Amerike buyo išleista 1.115 
knygų. 1880 m. gyventojų 
buvo 50.000.000, o knygų te
buvo išleista iki to laiko 2.- 
000. 1910 m. knygų at
spausta 13.360, 1915 m. at
spausta 11.250. Imant ek- 
zempliorių. skaičių, tai 1910 

’ Jų atspausta 161,000.00$. ’k pora naujų prisiris 
4 ‘

Jis parašė.

BRIDGEPORT, CONN.
Geg. 29 d. š. m. A. L. R. K. 

Mot. Sąjungos 18 kp. užpirko šv. 
Mišias.* Vakare parengė prakal
bas. Kalbėtoja Buvo M. Jokubai- 
tė, iš New Haven, Cbnn. Pir
miausiai pasakė triimpą prakalbė- 
lę; pritaikytą Mot. Sąjungai, 
gerb. kun. M, A. Pankus. Baig
damas perstatė M. Jokubaitę. Jos 
kalba'buvo maloni ir supranta
ma ne tik moterims, bet. ir vy
ramą. Nors žmonių nedaug te
buvo, bet pasekmes buvo geros, 
nes prisitašė 7 naujos narės.

Tik vienas nesusipratėlis atsi
stojęs ant gatvės it čigonas ant 
turgavietės šaukė kad neitų ant 
prakalbų.

Lakštingalą,

Pereitais 1920 m. Suvie
nytose Valstijose atsiveji4 

tikėjimą
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, OLEVELARD, OHĮO. 
Įspūdingas L. Vyčių Susi-, 

rinkimą!!.
Birželio 13 d. L Vyčių 25 kup- 

pos įvyko mėnesinįs ssuirinkimas. 
JDeikia pastebėti, kąd šis susirin
kimas buvo nepaprastai įspūdin
gas. Narių skaitlingai atsilankė

■ "į-
. *
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MAMJ0B VABOLIŲ 
. IftnariEiirifTITAM, b

- Marijos VftMftj Dt&ugijoa 'ih& 
neirinis susirinkiteas buta $irifeli$ 
18 fe' Š. GuBitMarnaa' 'tapo 

pėlfctMtjrtoa j priinrta*; Viri 
nariai viėnbilsiai IiutajhS iiipgfi iš-

* L 5Spot

fitlETOS ŽINIUS
^JPARBININKAI REIKA- 

aWiA PRAŠALINTI 
. TAIKINTOJUS. j važiavimąj liepos 13 d. l 
Bus įduotas reikalavimas|Pond’ :ir wUr5 tur6t* *nt 

tfvafevte ir šaltos košės. ‘Opa

' i

V

J Cdx nuG
šio mįęa-Į 

, toą prašalinti. iž valstijom su/ 
fetkinimo komisijos tuojau’ 
pfceiiišedį Šwaxd Eisher, at- 

■ stovų nuo visuomenes ir Sa- 
Muel jRoss iš-New Bedford, 
atstovu nuo darbininkų pa
matuodami tuopai, kad siį 
įstvėkįrių darbiūiiikais | 
lEąstern Massachusetts kom-; 
panijos neapseinama teisin
gai ir kad palaiko komisija. 
Tas žingsnis, buvo padarytas 
MfeiaMcimė Boston Centrai 
Labor unijos sękaAt rapor
tą nuo komisijos paskirtos 
pasitarti sų Ross ir kitais 
komisijos- nariais apie 'gat-i 
vekarių darbininkų padeji-

Po išsikalbėjimui vienas 
delegatas sako, kad jis gavęs 
laiškų nuo John Golden, bu
vusiu prezidento Audėjų 
Darbininkų unijos, kur pa
rodo, kad Mule Spinner’s 
Unija, kurios Ross yra na- 
įitį. yra atskira organizaci- 
-ja ir buvo suspenduota A-’ 
jrierikos Darbo Federacijos 
gruodžio 31,1919 ir jis sako, 

.kad Ross dabar neatstovau
ja . pripažintų darbininkų 
judėjimo ir turi būti pra
šalintas.

A&HevMūtjB' ■«?* Sąviliėiritt- 
tė Buto SįridkCpi delegatėtobt ųž- 
Ipriesti | •mūsų išvBžiavimąf šekM«; 
if ta yįitta ?kw K-Urbonavičių, 
klior! Strakauritą*. ;Jaofe£&#*- 
kaneką/- Praną Duobą; •• Steponą 
faLėižį, Joną Karosą; Feliksą 
Zalecką, Vincentą Savicką, Ju.- 
gefiną, iguOniičiūtę & JMĮtaijoną. 
Kilinoniutę. Taip-gi ir visi Lie
tuviškos Mokyklos mokytojai.' 
Vaikai,’ kurie neužsimokėję už 
tris mėnesius ar: daūgiaūs nega- 
Iė8 važiuoti: į išvažiavimą. Visi, 
nariai turi pribūti ant susirinki-' 
nito, kuris atsibus liepos'2 d., nes 
ant to'susirinkimo bus dalinami, 
.tikiętai dėl • išvažiavimo. Vaikai, 
kurie neatsilankys ant šio svar
baus susirinkimo negaus tikiętų 
ir nebus leidžiami dalyvauti šia
me išvažiavime. Tai-gi nepa
mirškite visi pribūti ant susirin
kimo pirmą subatą liepos mėne
sio ir gauti tikiėtųs, nes kitą'die
ną jie nebus dalinami Po to, Ma
rijona Kilmonįutė prašė visus vai
kus dalyvauti piknike, kuris bus 
26 d. birželio, Rugby Parke, dęl 
Vienuolyno naudos. Susirinkimą 
uždarė su malda Bronislava Luko- 
ševičiutė.

Ona AlaseVičiutė,
Prot. Raštininkė.

k 
I?

l,'i'Uri,‘.TEMJUJiau*-^li. Į 1 gagi
kariuomenė tapau paliuostobj , SKAITYK

j^uge; djd^lSŽG^n. i&aująimiA 
iįt^|^$etuyiaiT Įšįarnayęs 2 
ii^tifĮntvrą kąfiupnwfij*o nuo 6 
Įjprpįt tarnauju lieptą, fcariuo- 

ir nežinau kada ta tamys- 
^bajįsi* Daug pelckeiįaĮįu var- 

nurašiau surasti brin
ką $$$& kid ■ 
$|au MU globsią,.Srarrduotį? p<-

( joi
^ie‘ wn»~ tėvelį -7X-; 

priąaęšjtiįb, W ką Kū«ip Xibai dė-: 
kingtis.. -Atįaųadatni manę našiai-; 
tį\pawbrū>inlęite ja pMėškoti, ar' 
duokite patarimą kur fenu kreip< 
fe *■ /

Brangus ir mylimas mano* Tė
veli! Atradęs tą paieškojimą ne- 
Wžadūį sava sūnaus.Atsišauk 
įcuogreičiausiai per laišką, nura
mindamasmane,, > . -
. Antrašaą: Juosta Matusevičius, 5 
pėst. p. L. K, Keistučio pulko 8- 
tos kuopos 3-čid bataliono, Veik. 
Armija. UTHUANIA.

Tėvelio gimtinė: Mogįlevo red., 
Brasanskos apskr., Bobyūavičių 
mieste

Motinos - gimtinė: , Likėnuose, 
Pabiržės vaL, Diržų apskr., Kau
no rŠdS •

M
♦ 

f
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Včliausis gyventoji^ sura
šąs (įeenzas) parodo, kad 
Australijoj yra 5,419,7Q2 
gyventojai. Nuo 1911 ui. 
pasidaugino ant 970,000. 
Vyrų yra 83,000 daugiaus 
negu moterų.

BIATYK ,
i

ir

l spirai vigam pasauly

»

- ... ^iiįįtoMptoįtes

♦. ■

“Perirttab” BėparovV
“Perkūną” redaguoja smarkūs 

vyrai ir moterys lietuviai.
Norėdamas gardžiai pasijuokti 

ir daug sužinoti kas dedasi plačia
me pasauly, užsirašyk laikraštį 
“Perkūną.“

/Prenunieratoa kaina: Metams 
$1.50/pusmečiui $85e.K, pavienis
X

B
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r
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MOTIN ŲMO O B R NA Š KO JI LOPŠĮ N ®
*Cit neverki miiiv 
mažulėli *-*•neraudok, 

, aš. tau duosiu 
BAMBINO

Ginčia-liulla.’’ 
Greičiau bėgki į aptieks 

nupifki 50c. bonką 

_ _ _ _ _ BAMB1N0
___  .m tuojaus pašalint kūdikio virdurių die

gimą ir | kel&Įi tofeudta sutamys vidurius ir galutinai pašalins 
Ū^fecjiUją,. “Ktalitol mčgitajį! , J1 e prato daugiaus 1”

Motinoj Jeigu jusą abfiekorįuff neturi jtf. tat pririųskįte
60& pašto iwkėūds4I^og į ’ . . -

/ F. AD. RICHTER & CO.
3td Ąvenu* 8c 35th Širšei, Boęotifh ofBrooklyn, ■ Nėw York CHy.

»
I

i

-

num. 15 centą. Į Lietuvą ir ki
tur $2.25.

Pinigus siųskite Čekiu, “ma- 
ney order ’iu” arba paštaženkliais 
(stamps). > ‘ ,

Jį Rašykite šiuo antrašu:

/APVOGĖ ALGININKĄ 
. DORCHESTER’Y. į 

jred?B. Shąu (“pay^gA' 
ter”), algininkas Ciity Euel 
kompanijos, kuris su savim 
turėjo $725.50 buvo suturė- 
tas keturiij. vyri], ant kampo 

-Morton ir Norfolk gatvių, 
visai. netoE Mattapan poli
cijas'stoties. Vagys važiuo
dami automobiliu vijosi al
gininką, peršovė jo automo- 
biliaūs “taerus,” sustabdė 
karų ir atėmę pinigus pabe-

'

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
M < •’

LDS, 1-mos kuopos susirinki
mas bus 21 d. birželio LDS. kain- 
barmose 7:30 vai. vakare. -Visi 
nariai prašomi būtinai'ateiti, nes 
reikės rinkti atstovus į N. Anglijos 
apskričio suvažiavimą. Tąip-gi 
turėsim apsvarstyti kaip geriaus 

'prisirengti prie pikniko, kuris į- 
vyks 17 liepos. Yra ir daugiau, 
svarbių reikalų.

s Pirm. P. Milius.

VYČIŲ PIKNIKAS NUSI
SEKS.

Birž. 19 d. L. Vyčių 17 kuopa 
buvo parengusi pikniką, Rugby 
Parke, Mattapan, Mass. Diena 
buvo graži, nelabai karšta (pato- 
gi- žaidimams), tai ir žmonių pri
važiavo gana tirštai. Jaunieji 
bėgiojo, žaidė žaislus, boles me
tė; senesnieji vaikštinėjo, šneku
čiavęsi, žinoma, neužmiršdami 
Išniko paragauti, bei šaltakošės 
Šaltumo patirti. Apie 6 vai. šv. 
Petro Bažnytinis Choras, vado
vaujant varg. M. Karbauskui 
puikiai padainavo apie penketą 
gražią lietuvišką dainelių. Po to 
Jaunimas žaidė lietuviškus žais
lus,. o subrendusieji vyrai, neku
rtos moterys ir vaikai mėgino sa
vo drūtumą virvę traukdami. 
Bostonas nutraukė So. Bostonie
čius. Taip visiems bežaidžiant 
vėl iš kažiiąkur atsirado sandaro- 
kai, kurie ' vėl užsigeidė su vy
čiais virvę traukti. (Turbūt no
rėjo atsigriebti ką praeitą savaitę 
buvo pralaimėję). Sutarta statys 
ti abiejosę pusėse. po 6 vyrus. 
Taip ir padaryta. Pradėjus tem
pti vyčiai tuoj pradėjo su san- 
darokais pievą akėti Ją bičiuo- 
liai tą matydami metė į šalį savo 
vyriškumą ir likusią sarmatą ir 
stojo saviems į pagelbą. Tuomet 
pasirodė, kad tik su beibėmis san- 
darokai gali eiti virvę traukti, o 
nė su vyrais. Kiti jų buvo, ma
tyt, “naminės” įsitraukę, nes ir 
burnos neįstengė žmoniškai val
dytį. Kokią rolę proše-panai da
bar vaidina Europoje, tokią pat 
rolę dabar čia tarp lietuvių pra
dėjo vaidinti sandarokai.

Po to visko temstant piknikas 
gražiai baigėsi. Beabejo ir pelno 
liks. .

PRANCŪZŲ SKRAIDUO
LIS NUSKANDINO i 
SUŽMARINĄ 

DEUCHLAND.
Pagarsėjęs Deuchland, 

kurs karo laike, 1916 laimin
gai buvo išsprukęs iš talki
ninkų karo sargybinių laivų 
ir atplaukęs į Baltimorčs 
uostą .su prekėmis tapo va
kar nuskandintas Francijos 
skraiduolio Gueydon šū
viais. Jis buvo vartojamas 
to skraiduolio šaudymo 
praktikai, kaipo cielius. 
Laike tos scenos orlaiviai 
traukė paveikslus. į
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DELGEBESNTlį 

pasekmių 
Tarpe Ajaerikoniį 

■ GARSlNEITas 

I N Q U IRĘ R 
OFISAS 

4GATĖSSTREET 
Tetp. b;72O.

•u

* ' w

PIKNIKŲ RENG. KOMISIJOS 
SUVAŽIAVIMAS.

Dirželio 19, buvo LDS. N. A. 
Apsjt Piknikų Rengimo Komisi
jos suvažiavimas, kad padarius 
atskaitą iš buvusio 30 d., geg. iš- 
.važiavimo. • Suvažiavimas įvyko 
NbrWod, Mass., šv. Jurgio par. 
svėtainėje. Dalyvavo šie nariai: 
V; Širka, V. Jakas, Š. Noreika,: 
V, Valatka, J. Glineckas, M. Klo
vienė, A.,-Navickas, K. Akstinas 
ir V* Kudirka.

* padarius .atskaitą, pasirodė, 
kad pelno liks nemažai. (Galu
tinos atskaitos dar nebuvo galima* 

‘padaryti, nes dar* nevisi sugrąži
no knygutes).
.. 'Išvažiavimo rengėjai išreiškė 
"gilų padėkos Žodį Nonvood’o dar- 
bjninkams ir sąjungietėms už jų 
holų ir nuoširdų pasidarbavimą tapatu sužeistas į koją. Nebėga 

/dėl jto išvažiavimo. •te4*—**
V/lptūs "reikalus aptarti bei 
Ifedrijoa narių darbus apvertinti 

/palikta apskričio suvažiavimui. 
?»*; šiame-fiusirinkime išnešta m su- 
^manymai, -]wim,pelnas-p&skirti. -

LOS. Jonukas.

Kupstelis.

v

Didžiausi, Greičiausi Pasaulyj 

Laivai, šaunus Apsejimas 
SuKeleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jašą Mieste 
Ar netoli Jo.

Į LIETUV4, LENKIJ4, UKRAI
NĄ IR VISAS BALTIKO VALS-

s,
Saxonia Liepos 21

f

TIJAS PER HAMBURGU.

BALSAS Iš LIETUVOS.
Gerb. “Darbininko” Redakcija!

Prašau paskelbti laikraštyje 
paieškojimą mauto ' tėvelio . Jono 
Matuzfevičiaus. Prieš karą, 5 me
tai atgal kaip-gavau nuo-jo laiš
ką iš Chicagos. Jau bus apie 15 
metą''kaip gyvena Amerikoj. Iš
eidamas į Ameriką paliko mumis 
mažus, Jonuką ir mane, — Juo
zuku Alzbutę ir. motiną, Petrapi
ly. Aš sūnus Juozapas Matūzevi- 
čiuS buvau paimtas Latvijos ka-- 
riuomen&i. Mūšy su bolševikais

H tiesos $180.00, III klesos $125. 
. . Taksų bi dol.

Per Oherbourg Southampton 
, k Liverpool ar GĮa8gow.

ATGERIA ........... . . .i JBiri&ella 25
\ BĖRENGERIA ... .. . ^Birželio 30 ' 

COMERONIA (naujas) Liep. 2
■ * CARONIA ......<...., Liepos - 2 

AGUITANIA .Liepos B

z

ridamas paeiti patekau bolševiką 
nelaisvėn. Paėmė iš manęs ką tik 
rado t su kitais popieriais atCmŠ 
ir tėvelio antrašą. ‘ Kada paleido 
bolševikai iš nelaistė, r tai atva
žiavęs Rygon ir atsiguliau* liga* 
nii^n, K ten, ir drauge IŠ Lat-

KU»SWNU]PU0LV8
: Ttt geriaoria proga daug 
takriną į .Lletmtą nuriuatt 
Greitume nuelimtimo pinigu 
pl«lai ans manim negal iMk^n. 
nluoti ; vieiemji pinigą alunte- 
jame pristatau kritaa ra para- 
lealiBrlIaiBju tdnlm. ILa^korčią*a^Stn» t/Lta I 

..........irvbun 
l į Lietuvą.

avišką dolMr
L mestą.

Pinigui aląrtdta per peštoj 
lloney Order. ■ Balydaml pri-J 
dškito 3 ctjetotoapą ir riaadoe 
•dreraėklto:' ■ ■, . *

I wi ibtAMft-Ąrau. jįt. . y.

■■■MiąNiraHMraaeiBmsaeraMnaaaairaaF
- ‘ Tol. So. Boeton 3488

DBJ. C. LANDŽIUS 
(SBIMOUR) 
imiTjvia ’ 

Gydytojas ib.Ohibue<um 
t Gydo aštriM Ir chroniškas Ilgu 
tyrą, motorą ir vaiką, Ėgsuimi- 
nuoja kranja, spjaudalus, llanu- 
mą ir tt savo laboratorijoj, nu
teikia patarimus laiškais kitur gy» 
Tenantiems. Adresas:

,506 BrOADWAY, * 
ŠouT# Boston, Mass.

f

ų Kasykite šiuo antrašu: 
/ . “TEBKŪNW»
Z y® Bro&dway> Boaton 27, Mass. 

fiALZ)llAUWOH JW18Z)ZNH V.
DR-JOSVALDYBOSADRESAI 

. , , MA8St
pyRiiL h* Antanas Kmit*/

284 Sfyjth 8t, Boston Mass. 
VlCE-PIRM. Jn^ta Andrlllonls; 

, 801% B’way» pdston 27, Mui,. 
RA«n .44 Vincas Vriritaorita,'

178 Bolton 8t, Boston 27, Maso.
— tranas mefetoą 

182 BoWW St, Boston 27, Maat. 
KA8IERIU8 Jurtai Kanevičius, 

174 Bolton St., Boiton 27, Maso. 
MARŠALKA ~ Pranas Lukoševičius, 
- 40Ū E. 7-th St, Boston 27, Ma«u. 
Susirinkimai laikomi kas plrmą ne- 

dėldlenl kiekvieno mėnesio 8 vai. po 
pietų Mv. Petro Bažnytinėj salėj, 80. 
Boaton,Mum. • ’

«■
,-r-k--------------r-.-.............•x.......... -- ~-r-r^

>F; <4KZlf.W0 K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS, 
PIRM. —• Jonas Pranaiti®,

524 B. Oth St., So. Bolton, Maso. 
VICB-PIRM. — Vladas Paulauskas,

130 Bowen St, So. Boston, Maso,. 
PROT. RAST. — V. J. Jakštas,

‘ 63 TelegraphSt, Boaton 27, Maut 
FIN. RAST. — Juozas Juška, 

Merycllff Academy
Arllnghton Heigths, Mass. 

IŽD. — Leonas fivagždis,
- iii Bowen Stj* So, Boston, Mass. 

IŽDO GLOBŠJAI ~ J.,Grublnska»,
8 Jay St, So. Boston, Mass. Ir, 

Antanas Kmitas,
, 284 5th St, So. Boston, Maso. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Šo. Boston, Mara. 

Draugijos antrašas reikale:
-866 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugystės susirinkimai laikomi kas' 
antrą nedėldieni mėnesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So.- 
Boston, Mass.
SV, JONO BV. BL, PASALPINBS 

DR-STRS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRM. — M. žloba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — P. Tuleikis,

130 Bowen St, Sa^-Boston, Mass. 
PROT. RAST. — K. kulnis,

*47 Vale St, So. Boston, Mass. 
FĮN. RAST. — M. Karčiauskienė,

47 Vale St,. go. Boston, Mara. - 
KASIERIUS A. Naudžiūnas, '

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Steponas Navickas.

Dr-ją laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldieni. 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

r

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

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

VICE-PIRM. — Juozas Bižokas, 
140 W. Oth St, So. Boston, Masa 

PROT. RAST. — Ant Mociejunas,
450 E. 7th St, So. Boston, Mass. 

FEN. RAST. — Jnozds Kavaliauskas,
209 E. Cottage St, Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, Mass. 

D.‘L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio pp No. 694 
YVashlngton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na- 
rių su savim atslvesklt prie musų dr 
jos prirašytu

Posmertinės moka $200.00. Pašelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo. ♦

į ‘ ■<

ir

Pasekme po 29 Alenu 
arba grąžiname juma 
pinigui

. STIEBUS. NUOLATUnnS NERVUS,
- tvirtusVyrusirmoteres.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą- w Spėkas; turė
damas neaišką inintę ir nusilpnėtą kunąi pašibodi 
Imant vaiitus djl padĮidimma Veiklumo fr vaistu* svaiginan
čiu*, bandyk Huaa-Tone. ir peraitlkrlk kaip sueitu laiku jau* 
■esi* visai nauju tmogut Devyne* ii deiimtes visu žmogaus Mį>u' 
tokiu kaip blogasUipetlt**, negruomulavima* 'viduriu, gatai ir 
liputimai, uiketSjimas skilves, tulžinii, anemia. kankinamai reu- 
matitmo, skausmai galvos, neUralgia, štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguotl, paeina nuo stoka nervu 
pajlegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. i

Kožna dalis kūno* ir kožna jo veikme remiase ant nervu .pajlegos,"] 
kurios didžiausei uilafk* geram stoviuje pilvą, jaknas. inkstus ir - 
grobus. Širdęs-plakimu, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai , 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu neryti ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad .jie yra Sutaisyti ii aitoniu brangiu, 
sveikatą duadančių sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per. garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi J Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
. Nuga-Tone;-pr|d®d*..gy'vyb5 jaknoms, pastiprin grobus tefp. Jog je tuiiinas,«rJmmariS^<L .Atiaivin ,tekėtus, livara laukui . 
nuodinies ątmatiuK/'Nieru daugiaus srazti ir suputimu, niefa smir^~ 
danėid* kvapo ar .apnikto lfeiuyiol Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone psfiara tvirtus, rustus _ _
vyrus ię sveikesnes ir puikesnes motcres. Nuga-Tope netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu, paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam. pundeleL Yra apvilkti cukrum, pritemo 
■konj ir vartuoti gaTema bą jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem* 
■ąv* pretalems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVAftANCtJAi Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) dolerio 
A bonkute, Kožn* .bonkute tajpina devynios dežimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėt* pincHiėiei* bonkutas, arba lęšius menesius gydymo už penkių* ($5.00) 
dolerius. Imk Nugk-Tone per dvideibnt (20) dienu ir Jeigu ne'busi užganėdintas pa- 
•akmiy. sugrąžink bonkute ir pilsuė, o mes urnai ’SUgrąžisime Jusu pinigus. Negauta 

. prapuldyti vieną centą. Mes imamo riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptlekose tomis pačioms iįdygoteis ir tą pačia garantija.

/ FRISIUSK SAVĄ FASTEXIAVIMO ANT TOto KUPONĄ.

Gerbiamieji: Idedd čionai* $. ir meldsiu prisiųsti man . 
Nuga-Tone. ' 'r

* 1

Vardas ir pavardė',.,...........’.........................................................................

Gatvė ir numerĮa.i. . ................... ........................ .. ............................

Miestas..........5.. ....................   Valstija.......................................... ..
National Laboratory, 1018 So, Wabash Avė,, ęhieago, UI.
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GenerališkI agentai dėl CENTBALfiS Ir RYTINES _ EUROPOS 
North German Lloyd Bremen

Iš NEWY0RK tiesiai į BREMEN—DANZlG 
Laivai plaukia ] LIEPOJŲ per Danzlg’ą. Tiesus peršimalnyinas 

nuo laivo ant laivo.
HUDSON .............................. .. .Liepos-13, Rugpj. 30 ir Spalio. 15
PRINCESS MAT0IKA ............... .. ............. ..^Liepos 23, Rugsėjo 7
POTOMAC ..............  Liepos 28, Rūgs. 14 ir Spalio 20

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN
AMERICA ......... .Birželio 25, Liepos. 23, Rugpjūčio 24-

GEORGE VKASHINGTON .Liepos 30, Rugpj.-27 Ir Rūgs. 24
Atsigaukit į 99 Statė St, Boston, Mass. arba pas vietos* agentus.

Reikalavimai
Reikalavimu kainos 2c. už žo

di už kiekvieną syk).

I
.. bOUTIt JoGSTONj JxLąS8«

Kampas G St. ir BrMdwąy

:— 16 Metų South: Bostons

DR. H. S. STONE
Aw Smouiiimm 

399a VV. BROADWAY 
VAtAMups: Nuo 9 r. M 7; taki

DR.PAUL J. JAXM AUH
(Jakimavičius)

i 509 KAST BROAD
j . TELEPHONE 502. - ~

I
,TeL>So. BOston, 270 

DR. JOHN MicDONNEU, M. D. 
OalttĮK «H«įalWt» ir JmkvHAiA 
Omio Valandos ; ’ .

Rytais ik 9 vai. ’
Po pletą 1 iki B vah

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. BostonTelefonas

DR. T. M. GAFFNET
DANTISTAS

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

Galima SubikalbEt Lietuviškai.

i,.......... i ■■
Registbuotab Notabas 

LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINADSKAS
ADVOKATAS

414 Beoadway, S. Boston, Mass., 
Tel. S. B. 44L 

Gyvenimo,vieta:'
15 Annapoįjs St.,. Dobohesjii. 

Oolumbia 9159-J.

I

PO pietą tiktai pagal sutartį > 
2588 E. Aixighei7Y Avi. 
PHILADBLPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

PbiĖmimo Valandos : 
9-ĮO vai, ryte ir 6-8 vai, vakare.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokws Li«ui 

Pbiskebia Armine. 
Valandos : 1^-8 ir 7—8 F. H.

17 Millbury Street, 
AVORCESTER, MASS.

TeL So. Boston 828.
Lhctuvys Dantistas 

DR. M.'V CASPER 
(Kasparavižiuū) 

Laikinai perkėlė, ofisą po Na. 
425BaoADWAY, So. Boston, Mass.

Offtd ValditOfti ,
Nta 10 1U 12:80 ryte Ir 

» 1:80-0 Ir 0:80-0

g
Fg LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau

sių laivų visą* linijų pas seniausią LIETUVIŠKA agentą — G. KU- 
NAšAUSK^i Agentūra uždėta 1910 m. . . 1

PASPOR^pS Išreikalauju visiems keliaujantiems I LIETUVĄ ! Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.

' Persiuntimai PINIGŲ I LIETUVA pagal dienini kursą.. 
ATYDA. .Mainymas, pinigų uė priverstinas, bet išmainau, jeigu 

kas klausia.

fgį Kreipkitės ypątįškai arija per laišką, pas

i G.KUNASHEVSKY
S 179 E. 3|RD STREET, - > NEW YORK, N. Y.

* . ' v?* - RL ’.. * •

t
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SERGĖTIEMS VYRAMS IR MUTERIMS.
Ar tu sergi chroniška, iiėrviška ar 

kokia supainiota ilga? Ar nepavar
gai savo jpinigtis beeikvodamas" svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš 

• • galėsiu piTgelbSti. Visokią rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
li metą pagyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. AŠ duodu Elektros gydyklą kuri 

«. palengvina visus skaudėjimus, Išgelbs- 
'V ti daugybę vyrą Ir moterų nuo pavo
ki , jlngą. operacijų. ' .
I\ Jeigu turi kokią chronišką, jferviš- 

1 > ką, kraujo, inkštų arba taip kekių Ii- 
kJ gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 

Atidėliojimas daug nelaimių atneša- 
| Eik pas tą kuris yra specialistas ir. 

įu daug patyręs gydytojas.

M

/.•

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Me£ išdirbame gerą toniką ir į 

piknikus pristatome už labai pri
einamą akiną. Reikale kreipkitės 
prie mūsų.

SO. BOSTON BOTTLING OO., 
183 Fourth St., So. Boston, Mass.

/ Tel. So. Boston 475-W.

1
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-PRMOSKLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. EEILLY
Dantys ištraukiami ir pripildo 

mi visai be skausmo, ra geriau
siais prietaisais^ su nauju Išradi
mu.

469 Broadway, ■ « 
. South Boston, Mass.

(Prie Dorcheeter St.)
Valandos: Nuo 9 v. r, iki, 8 v. v. 
NidEuom: Nuo 10 v. r. iki 4 v. t.

M 
hį, y

i

l-t

08*5
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Ofiso vai. 9 ryte' Iki 8 vak. 
NcdSliomšilO ryte iki 2 p, p.

V220 TREMONT ST., 
.. 1 BOSTON, MASO
<MajtatiėTeštrą •

PARSIDUODA
AUTOMOBILIUS

"Ford Coupe*’ už Ubai pigiaU MntyU" 
ir visas informacijas gauti galite pas 
MR. F. RUSSELL, Broadway Carage 
541 B’way, So. Boston, Mass.

Pajieskojimai
Paieškojimą kainos LDS^ na- 

. rlams .ir ^Darbininko” skaityto* 
joms 1 syk| į mėtos oš dyką, už 
8 sykius $1.00. Prlėtellams ui 8 
sykius $IM

DicMn*on 3W6 M-

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BrMdSt, PliWelpAi>,h. 
Lietuvis .Daktaras ir Chirurgas.
Valandos: Nuo 9 iki 11 A. M. 

« 1 '• 3P.M,
« 7 * 8 ‘P. M.

Nedaliomis ’« 10 M P. M.,

j

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
lefiko vietos prie B. Kut. parapijos. Pa
ilstu-mušiką ir'gailu vesti bažnytini

V a Gi VAIČIŪNAS,
l81 ppvms Are., N. Y.

.ir ‘V

«

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite nutaupytl $8.09 

ant potoe ėverykų tai parri- 
traukite mnaą katafotfe 

B TFcteer&Hry Afml
f Order Corpofttfum, 
Į IH

A « A
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