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1 Krikščionys darbininkai vie- 
nykitės iSpieskitės į vienin-

; ’ tėlę darbo žmonių organiza- 
;cij| Apaorikojo Lietuvių’ 

Darbininkų Sąjungą 1: [£J: S

^darbinijtb:
DTABNINKAIS, KETVERGAIS IB 

‘ 8UBAT0MIS.
UfcubeMyj. metams » m $6*00
Bostone ir Apylinkė tostam ^..$ff.00' 
Metams •.... * »• • • .is.. A*$4.00

"DĄRBINIjmS’1
866 Broadway, BoBton 27, Maas.

- Tki»> Soūth Bostojt 620.
................... ......................y. - ■.   -  

Organas Amerikos Lietuvių 

R . K. Švento Juozapo < 
‘ Darbininkų Są-gos

Kaina & centai.

. Mezieo City. — Federalė 
Meksikos valdžia pasiuntė 
dar daugiau.savo kariuome
nės į Tampico miestą, įsa
kydama jai, apsaugoti sa
vus ir įsiveržėlius.

Dėlei ‘kilusių neramumų 
kaltinami aliejaus- “kara
liai.” Meksikos ir Suv. Val
stijų valdžios rengiasi juos 
numaskuoti. Taip praneša 
vietos trys didieji laikra
ščiai. Išrodinėjama, kad 
kapitalistai visokiais būdais 
mažindavo taksas, reikalau
jamas mokėti už aliejų. A- 
liejaus išdirbėjai aiškinasi, 
esą nekaltais.

POPIERINIŲ PINIGįJ KAIP 
ŠIEHU.

- Lenkija išleido 20,000,000,000 
markių.

Berlynas, liepos 10. — Iš 
Varšuvos pranešama, kad 
Lenkų valdžia išleido 20,- 
000,000,000 naujų markių, 
kas privedė 
bankroto ir 
kovą.

..Šis naujas žingsnys aiš- 
Inai rodo Lenkijos bankro
tą. • ‘ '

Jau iki šiol Lenkijos mar
kės didesniose bankose ne
buvo priimamos, o niio da
bar gal ir žydeliai paliaus 
jas pardavinėję.

Lenku markės ant lvgios 
papėdės maždaug su laikraš
tine popiero kaina.

CHOLERA RUSIJOJE.

Dtihlin, liepos 11. — Su- 
batoj 3 vai. po pietų Airija 
padarė taiką su Britanija 
ant šių sąlygų, baudai Brita
nijos: ; '

1. Kad Airijos siuntimas 
kareivių ir amunicijos būtų 
sustabdytas.

2. Kad nebūtų kurstymų 
sukelti kariuomenę.

4. Kad Airijos oficieriai 
nebūtų persekiojami; karo 
sandeliai nebūtų krečiami.

3. Kad taikos santvkiaiv 
būtų tokie visoje Airijoje.

5. Kad nebūtų slapti]? a- 
gentų, kurie tėmytų Airijos 
kariuomenės žingsnius, nei 
žmonių, kurie norėtų tyri
nėti Airijos oficierius ir 
žmones.

G. Kad komunikacijos li
nijos būtų liuosos.

7. Kad pasiuntiniai nebū
tų ieškomi.

Naudai Airijos respubli- 
kos:

1. Kad užpuldinėjimas 
ant kareivių ir gyventojų 
pasibaigtų.

2. Kad nebūtu kurstvnui
V K *■

sukelti kariuomenę.
3. Kad nebūtų įsimaišymo 

valdžia arba privatinę nuo
savybę.

4. Kad viskas,^ kas galėtų 
sukelti betvarkę ir ardyti 
taiką būtų tuoj prašalinta.

Buvo isakvta kad laikev 
taikos visi mūšiai sustotų. 
■Įsakymą . išleido Rechard 
Mulcahv, vvriausis vadas 
Airijos respublikos _ kariuo
menės.

Įsakymas skamba:
“Visiems oficieriams:—

Kadangi mūsų valdžia pra- 
' dėjo tartis su Bmanijos val

džia ir kadangi sutikta lai
ke to pasitarimo sustabdyti; departamento

Berlynas. — Iš prisiųstų 
žinių telegrama Baltrusijos 
misijai šiame mieste, suži
nome, kad sename vokiečių- 
rusų fronte prasidėjo nau
jas karas. Baltrusijos vyrai 
apsiginklavę šautuvais ir 
mašinų kanuolėmis, stoja į 
apkasus ir veda smarkią ko
vą prieš lenkus.

Lenkai, vedami žulikaus- 
kio, atakuoja juos. Jie nau
doja ginkluotus automobi
lius.

Visi Baltrusijos gyvento
jai, kila prieš lenkus. Sako
ma, kad Benizy apielinkėje 
smarkiai sulupo lenkams.

pranešama, kad visi bal- 
trusiaį, gyvenantieji Vil
niaus ir Gardino rėdybose 
sukilo prieš lenkus. Paseks 
juos ir kiti, o ypač, lietuviai 
ir Žulikauskiui priseis striu
kai.

V *

kabinetą prie 
sukėlė partijų

AIRIJOJ RIAUŠĖS.

mūšius, tad šioje liepos 11 
d. nuo pietų visi mūšiai tu
ri sustoti.

KRUVINA KOVA SU 
UKRAINAIS.

1 M. "■'« 
* ♦ ? ■ .

PLUNUOJt MIGTI 
STREIKUS

Sekretorius Davis

r-* 1

Atsikartoja, kas buvo 1891 m., 
sako Dr. Semaško.

Riga, liepos 1. Nugas- 
taujama,. kad kilus cholerai 
Rusijoje gali išsivystyti į 
buvusią epidemiją 1891 m., 
taip išsireiškė gydytojas Se
maško, komisaras Sveikatos 

i bplsevikų 
Rusijoje savo straipsnyje 
laikraštyje “Izve-stija.”

Sakoma, kad net švariau
siose vietose epidemija 
smarkiai plečiasi.

Daromos pastangos, kad 
apsaugojus Baltiko valsti
jas nuo užsikrėtimo.

15 užmuštu ir 100 sužeista 
Belfast’o riaušėse.

Belfast, liepos 10. — Pa
sibaisėtinos riaušės kilo čia 
praeitą naktį ir tęsiasi per 
visą dieną. Pašaukta mili
cija numalšinimui sukilėlių. 
A‘pie 10 vai. naktį pasirodė, 
kad 15 asmenų užmušta ir 
arti 100 sužeista.

Sulig policijos praneši
mų, šaudymai iš patrolių 
buvo padaryti republikonų.

4'

ūųs plianą 
kurį įduos kongresui.

—.r ■■ ■■ ■
Kaį užbaigti ir privengti 

streikus, sekretojįits T. Da
vis, dirba, fomnuųoja nau
jai išdirbtą plianjį, ir greitu 
laiku įduos kongresui dėl 
perleidimo biliauį ✓ •

Reikės nemazši pinigų 
kad tą plianą ifkelti, bet 
Davis mano kadKferta.. Val
džia gal išleis apB $250,000, 
bet sekretorius jako, z kad 
naujas-plianas sirlpfkys strei
kus kurie dabar įip dažnai 
iškyla. J
, Savo pi i an e ji s fširodo rei
kalą. valdžiai turėti žmonių, 
kurie žinotų kas dedasi tar
pe darbininkų ir darbdavių. 
Iškilus kokiam nesusiprati
mui, jie tuoj mti|’Mausy- 
mus, ir tokiu būdu išvengtij 
.streikų* • —

X _______ •
PRISAKYMAI 

KAPITAL-ISTAAIS.
Susirinkę ‘darbininkai 

mieste Madrid, Ispanijoj, 
sudarė šešius prisakymus 
kapitalistams. Prisakymai:

1. Duok gerą pavyzdį ki
tiems ir nesidžiaugk vien 
savo lengvu gyvenimu.

2. Neatsisakyk dirbti kad 
pagerinus darbininkų būvį.

3. Savo turtus suvartok 
taip, kad būtų iš to nauda 
ir kitiems. ♦

4. Dirbk dėl visuomenės 
gerovės, ■ nebūk veidmainys.

5. Gerbk darbininkų orga
nizacijas. i

6. Nedalyk niekam skriau
dos, nes tas sukelia revoliu
ciją.

Britanijos Darbo partija 
savo konferencijoj .atmetė 
prašymą kims buvo įduotas 
radikalui, prašant leisti ko- 
’munistams susivienyti, su 
Darbo partija.

Visose spaustuvėse Sara- 
togos apskrity, New York, 
darbininkai dirba tik 44 vai. 
į savaitę. Taip padaryta 
nauja sutartis. s

Firestone Tire kompanj j a 
Akron, Ohio pranešė darbi
ninkams kad vietoj astuonių 
valandų darbo, bus leista 
dirbti 9° vaalndas taip kad 
darbininkai galės daugiau 
užsidirbti.

AREŠTUOJA MAINiERlUSČ
x .TU. Va. — Į-
sakymu majoro Davis, at
stovaujančio" gubernatorių 
Morganą 'valstijos policija 
suareštavo 12 asmenų, Uni- 
ted Mine tVorkers of Ame- 
rika;" 'vadų?^Jie —kal-tin-ami - 
laužime karinio įstatymo 
dėsnių.

V •

Berne, Šveicarija. — Pra
nešama, kad Charkovo pro
vincijoje rusų bolševikų 
raudonoji arrhija turėjusi 
kruviną kovą su ukrainais 
valstiečiais. Nemažai nu
kautu ir sužeistu. Provin-*•
ei j a yra bolševikų kontrolė
je

PUNSKAS, Seinų apskr. 
Turime L. Darbo Federaci
jos skyrių. Narių turi 245. 
Darbuojasi vidutiniškai. Na
riai daugiausia kumečiai ir 

i 

kaimų dailininkai. Ameri
kiečių, ypač kilusių, iš Puns
ko, širdingai prašome pa
remti mus literatūra — kny
gomis-ir gerais laikraščiais. 
Adresas: L. D. Federacijos 
skyrius, Svidiškių k., Puns
ko vai., Seinų apskr. Litli- 
iiania.

tėvynei ir savo tikybai. Ad- 
resasi: L. Darbo Federacijos 
skyrius, kun. Sipavičius, 
Šiauliai, Litliuania.

VILKAVIŠKIS. — Dar-

į 

I 
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i
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bininkų judėjimas čia ne- ’
Vrf -a . — it »

KAIZERIS NENORI MO
KĖTI* TAKSŲ.

Doorn, Holandija, liepos 
8. — Vietiniai valdininkai 
svarstė buvusio Vokietijos 
kaizerio įteiktą ' protestą 
prieš reikalavimą nuo jo 
taksų. Ex-kąizeris argumen
tuoja, kad jis čia esąs laiko
mas kaipo Belaisvis, o ne- 
laisviai taksų niekur nemo
ką. Valdininkai gi skaito 
savo pasielgimą teisėtu, nes 
kaizerį niekas čia neatgabe
no. bet jis pats pasirinkęs 
tą vietą gyvenimui, todėl tu
ri ir taksus lygiai su kitais 
gyventojais mokėti.

Goodvear Tire ir Rubber 
kompanija (Akron, Ohio) 
dar ^priėmė 1,500 žmonių 
darban. Darbininkai mai
nytis tris sykius į dieną.

Pennsylvanijos gelžkelis 
spalio 1920 turėjo 278,174 
darbininkii, dabar turi tik 
196,000.

<T7

CRANE KELIAUS PER 
RUSIJĄ.

Pekin, liepos 10. — Char- 
les R. Grane, Amerikos pa
siuntinys Kinijoje, gavo lei
dimą nuo bolševikų valdžios 
pervažiuoti' Rusiją grįžtant’ 
į Ameriką ir jau dabar kely-

k •

Subatoje, Š liepos nupuo
lęs lietus buvo didžiausis 
Bostono istorijoje. Oro biu
ro pranešimu per tą vieną 
dieną vandens nupuolė 5.96 
colio. Biuras turi ližrekor- 
davęs viena diena Tnjpuolusf 
lietų 5.43 colio;, tas cbuvo

PRAŠO PAŠALPOS BE
DARBIAIS ANTIEAKį.
Me.rico C it y, liepos 10. — 

Pranešama, kad daugiau nė 
5,000 . darbininkų neteko 
darbų Tampico aliejaus lau
kuose ir . prašo pagalbos. Sa
koma, kad po dienos kitos 
bus išmesta iš darbo dar*ki- 
ta tiek darbininkų.

Darbo stovis yra vienas iš 
svarbiausių klausimų, kuris 
stovi prieš akis . Meksikos 
valdžios, sako Prezidentas 
Obregon, kuris pažymi, kad 
valdžia turės panaudoti vi
sas priemones, kad privertus 
gildyti skyrių 123 konstitu
cijos, sulig kurio turi būti 
mokama darbininkams alga 
laike trijų mėnesių.

MEKSIKOS KAREIVIAI 
SERGSTI ALIEJAUS 

LAUKUS.
Vera Cruz, Meksico, lie

pos '10. —. Du tūkstančiu 
valdžios kareiviui, vedamų 
gen. Gudalupe J. Sauchez 
sergsti aliejaus laukus Tux- 
pam ir Tampico apielinkėje. 
Kariuomenė, kuri nuvežta 
laivais Tamaulipas ir Ząra- 
goza saugos nuosavybes ir 
palaikys tvarkų, vkur di
džiausia bedarbė siaučia. Ga
lima spėti, kad. tose vieto-

Apie 4,300,000 darbinin
kų, Centralėje Eiropoje, 
pridedant^Angliją ir išimant 
Rusiją, ir Balkanų valstijas, 
yra be darbo. ’ Gyventojų 
tose šalyse yra apie 250,000.

" ■ V -- ----- I *■

East St. Louis, Illinois-|$e, darbininkai daugiausia 
karų kompanija numušė al
gas visiems darbininkams. 
Motormonai ir kondukto
riai* kurie gaudavo 71c. į 
valandą dabar gaus * tilt 51 
centą* Dirbtuvių darbinin
kai kurie gaudavo 63? centus, 
dabar gaus tik 48 centus į 
valandą*

skursta ir prisibijoma suki
limų. Išvežimas Amerikos 
karinių laivų nuo Tampico 
padare gerą impresiją ant 
žmonių čia, bet nemažai į- 
domauja kaip atsižiūrės 
Suv. Valstijų valdžia į ^da
bartinį 'padėjimą

•<

je.

LINKUVA, Šiaulių aps
krities. — Pas mus yra L. 
Darbo Federacijos skyrius. 
N ariu turi 192. D<m n usia 
idvani darbininkai. Ordina
ruos — pinigais 20Q auks. j 
metus, javais.80.pūdų, mai
tina karvę, dvi aveles ir že
mės apie trečdalį dešimti
nės. Mūsų skyriui labai 
trūksta literatūros. Labai 
prašome Amerikos lietuvių 
darbininkų tame reikale mus 
paremti. Prašome uz sa kv t i 
mums Amerikos “Darbinin
ką” ir jo leidinių atsiųsti. 
Adrysas: L. Darbo Federa
cijos skyrius, kun. A. Griga
liūnas, Linkuva, Lif įmania.

VILKIJA, Kaimo apskr. 
— Pas mus prasidėjo dva
rų parceliacija. L. Darbo 
Federacijos skyrius suside
da iš miestelio darbininkų. 
Narių tnŲ 30. Didelė sto
ka knvgu ir laikraščiu. A- 
merikos lietuvių labai pra
šome tame .mums padėti. 
Prašome užsakyti Ameri
kos “Darbininką.” Taip-gi 
prašome-atsiųsti knygų, nes 
žmonės labai uoliai skaito. 
Adresas: 
racijos Skyrius, Silves
tras Kukcinavičius, Vilkija.. 
Lithuania.

mažas, bet tą judėjimą krei
pia įvairios srovės į savo pu
sę./ Yra visokių svetimtau-. 
tiška gaivalų, kurie lietu
vius įraukia profesinėn Są- 
jungon, kurią uoliai remia 
žydai.“ Krikščionims reikia 
prieš juos veikti. Dėlto tu
rime L. Darbo Federacijos 
skyrių, kuriam labai trūks
ta literatūros. Tad labai 
prašome Amerikos lietuvių,, 
mums padėti kovoje prieš 
mūsų tikybos ir tautos.,ne
prietelius. Paremkite mus/ 
siųsdami knygų ir laikra^ 
ščių. Adresas: L. Darbo Fe
deracijos skyrius, Juozas' 
Mažeika, Vilkaviškis. Lith- 
uania.

4.

V

L. Darbo Fede*^;.

ŠIAULIAI.—Mūsų mies
tas tebėra griuvėsiuose. At
statymas veik dar neprasi
dėjo. Po truputį pradėjo 
dirbti odų dirbtuvėj. Už
darbiui ve,ik nėra. Tad rank
pelniui .gyvenimas labai blo
gas. Turime L. Darbo Fe
deracijos skyrių su 473 na
riais. Priešingoji krikščio
nims srovė smarkiai veikia, 
nes Čia vra žvdu, latvių ir 
rusų, kurie pakrypę raudo- 
non pusėn. Jie tvindo ir lie
tuvius pritraukti. Tad kri
kščionims prišeina kariauti 
ir šviesti savo nesusipratu
sius brolius darbininkus. O 
kad tą darbą varyti, tai rei
kia literatūros, kurios mums 
labai trūksta. Labai’ kvie
čiame Amerikos lietuvius 
dkrbininkus talkon. Siųski
te mums' knygų ir lailcra- 
^čių. Būsime dėkingi, o jūs 

‘^ksite naudingą darbą ir

r 

^yiLKAVIŠKIS. — Mūš.^ 
mieste lietuvių bežemių ir 
benamių yra nemažai. .To
kių būtų arti 1.000. Jie už
darbiauja pripuolamai prie . 
įvairių darbų kaip tai su- “ > 
pjausto žydams malkas, par- . 
neša vandens, šluoja gatves. 
Vasarą, tokie darbininkai' 
uždarbiauja, pas ūkininkus, 
bet kiti lieka miestelyje. Jų 
uždarbiai menki — vasarą 
nuo 10 iki 15 auksinų die
noj. Kaimuose gauna po 30 
auksinų savaitėj, .valgį ir 
apsirengimą. Kambariai kai
nuoja tris kart ir net pen- ’■ 
kis kart daugįąu, negu prieš \ 
karą. Malkų pūdas 6 auk- 
sinai. Pieno kvorta vasarą 
2 auksinai, o žiemą 3 auksi- 
...... Kiaulienos svaras 12 
auksinų, duonos svaras J.20 
auksinų. Iš to aišku, ką A- 
merikos lietuvis sugrįžęs be 
amato ir be .graŠio^ali rasti 
mūsų apylinkėj.

Ona Tamošaitiene. *
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KAUNAS, VII. 8 d. (El
ta). Š. m. liepos m. 6 d. Mi* 
nisterių kabinėta? priėmė 
Užsienių Reikalų Miriiste- 
rio Puryckio motivuotą ne- 
gativą atsakymą į Tdutų Są
jungos pasiūlymą. 
H® IsP M® I®IbCT 
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DR. C. P. LELAŠIUS
z

Lietuvys Gydytojas 
751 GRAND AVENTJE, 

Kampas Bradley St>

NEW HAVEN, CONN.
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rieęiai yra, a dar tnfe gydy- 
tojas kaip Šiiakys vargu iš
gelbės.' Ar negeriau būtjj 
kraustyti  ̂ant Marso.

Km reikalams; 7 W0.00 Lie
tuvos Misiją! per pmf. Volde
marą ir kum Alšauįką prie tąi- 
kon Kernįerenciįoa Paryžiuje; 
$11,000. Laisves £argų ir Bri- 

. gotareikalais,tai visgrynai
i “Sandaros^ redaktorių partiją reikalas? Jei taip, Ui 

visa Lietuva grynai partijos 
reikalas!

Aš nemanatų kad p, Oakys 
būt anMUk i^b^rtas, kad 
tuos reikalus skaitytų partijos 
reikalam. Nojatigi > Bliakys 
paimtų lošti garsaus Rusų Dū
mos atstovo Puriškevičiaūs ro
lę! Nejaugi p. “Sandaros red. 
nefžiifo ką darų!!
’ Jei “Sandaros” redaktorius 
p. V. J. Šliakys nori, kad 
Tautoj-Fondus pakartotų su 
kiekviieno mėnesio atskaita visą 
G metų veikimo apyskaitą, kas 
jau nekartą buvo pakartota, 
jei “Sandaros” red- neužsiima 
provokacija, lai A, L T. S. kon
troliuojamais Neprigulmybės 
Fondas paskelbia kur ir kiek 
jie sunaudojo savo surinkti! 
aukų tai ir mes dar kartą pa
kartosime, nors jau ne kartą 
esame tai padarę. Laukiame.

K. J. Krušinskas. - 
T. F. Sekret.

demokratu)1. / 
: Bet tiekto su minkštapro- 
Čių logika; — grįžkime prie 
Lietuvos rūpesčių dėl bolše
vikų agitacijos,

Aršiausia, kad nešvari 
Sovietų darbuotė pridengia
ma Sovietų valdžios atsto
vais Kaune. Pasinaudoda
mi atstovų nepalįeČiamybe, 
jie per visokius kurjerus ve
žioja diplomatinius pake
tus;” kuriuose revizija sulyg 
tarptautinių teisių nėra da
roma. Ii štai anot ‘‘Lais
vės” j'Nū. 134) neužilgio 
pradėjo Tastis tai Šen, tai 
ten ginklų sandėliai, dina
mitas, piroksilinas t ir' gau
sybe rusų kalbos bolševikiš
kos literatūros, Maskvos ir 
Petrapilio laikraščių ir tt., 
kulių iki šiol Lietuvoj nebu
vo.

“Kuriuo keliu, — rašo to
liau “Laisvė” — visa tai, iš 
Maskvos ateina nors įro
dyti ir negalima, tačiau da- 
siprotėti nesunku. Tuo lab- 
jąu, kad kai atvažiuoja “in
struktoriai” į vietines bol
ševikų organizacijas — kal
ba rusiškai (kitaip nemoką)- 
—ir visi įsakymai, susiraši
nėjimai, vedama rusų kal
ba. ’ Rusų atstovybė Lietu
voj turi apie 80-100 tarnau
tojų, kurie vos keletas te
moka lietuviškai. O antra 
vertus — Lietuva taip ma
ža teturi ryšių su Sovietų 
Rusais t~ tai ką gi čionai tie 
visi ponai tavariščiai dirba? 
Tuo labjaus, kad dar tokia 
gausybė sovietų kur j erų at
važiuoja šu dideliausiais če
modanais. Kovo 2 d., buvo 
sulaikytas Kybartuose kaž
koksai tipas su padirbtu pa
su, pasivadinęs Ananjevu. 
Pas jį rasta daug Kauno 
Rostos skyriaus kasdieninių 
biuletinų ir daugybė pinigų 
vokiečių bei anglų valiuta.

Paklaustas, kur jis gavo 
tiek pinigų, pareiškė, juos 
savo prakaitu uždirbęs, be
mokydamas žydų vaikus, 
kurie yra Kaime, Laisvės 
Alėja, No. 6. (Šiuos visus 
namus yra užėmusi Sovietų 
atstovybė):”

Kitas kur j eras Ovsiejus 
Kacas atėjo į Sovietų atsto
vybę be jokių daįktų. Kiek 
laiko pabuvęs išėjo čemoda
ną nešinąs. Padarius kra
tą, surasta pas jį įvairių į- 
vairiausių bolševikų atsišau
kimų.

Pats Akselrodas yra lan- 
kęsis į bolševikišką profesi
nių Sąjungų kliubą. Rusų 
Sovietų XV armijos pirmi
ninkas, bolševiku karo bū
rių organizatorius Lietuvoj 
Stasiulis-Šostakas turėjo ar
timų ryšių su atstovybes tar
nautoja Vyčaite.

Anot tos pačios “Laisvės” 
tokių darbelių įgalima būtų 
pririnkti labai daug.

’ Taip tai bolševikai .siste- 
mačiai griauja Lietuvos 
laisvės pagrindą. ITž pasi
priešinimą jų darbams mū
sų, cicilikai grūmoja Lietu
vai kruvinu kerštu.

*5

Jeigu kruvinas kerštas 
skelbiamas Tėvynės gynė
jams, tai koks -turėtų būti 
kerštas jos išdavikams?

O. K.

t -■* r *
► t ♦ ♦

kos reikalo imti domėn ir pil-

Todėl, pareiškiame t), Kad 
niekur, nei kame nesiskaitysi- 
me su to susivažiavimo tais, nu
tarimais, kurie likosi padaryti 
po ofiri ališko pasitraukimo Fe- 
derącijos Įgaliotinių iš susiva- 
žiavimo/.
r 2) Kad visame sutinkame su 
Fedorarijos igaliotihių viešu 
parriškiinu visuomenei (tilpu
siu spaudoje) ir laikysimės Fe
deracijos senojo nusistatymo 
pildydami jos nutarimus. .

3 Remsime, kaip rėmeme>. 
visas į Federaciją priklausian
čias įstaigas.

Reiškiame gilios padėkos žo
džius Federacijos įgaliotiniams 
už sumanų nusistatymą gynime 
mūsų minčių minėtame susiva
žiavime. =

A. L. R, K. Feder. 8-to skyr.
Pirm. V, Rupainis 

Rašt, J. Brasas

» '• r
‘ . r .

rlę nuomos moku nę‘mažiau# 
720 auks., virš 50,00b mo% 
kesnį pradėti • imti tiktai jau 
nuo 1000 auks.. met nuomos.

Simanauska? (d. , fed) visą 
įstatymą siūlo atmesti.

Balčytis (k. d.,) Bulionio pa
taisą palaikydamas, siūlo mini* 
malęs normas aukštinti, nes ki
taip esą būtų paliesti ir patys 
vargingieji miestų • gyventojų 
sluogsniai. ' •

Iš kairės šauksmai: “absur-

IŠ ST, SEIMO.
(Tąsa)

Po pertraukos:
Grinkevičius (g. k ) valdy

bos vardu protestuoja prieš^a- 
fbmas priekaištus ir. ginasi, 
kąd ten jokios politikos nesą 
vedama. Nelietuviai priimami 
esą tik tai tuomet jeigu lietu
vių kandidatų nesiranda. (vie
tose patėminimai ir juokas.) 
Dėl įvykių frontuose, Susis, ūasl”“Niekai!” reikia apavai’- 
m-ja neesanti kalta. , (Vietose 
pasipiktinimo balsai ir juokas)

Tamoševičius Rašto Direkto
rius aiškina, kad laikraščiai 
laiku nepristatomi dėl tarnau
tojų stokos ir kitokių tekniki- 
nių kliūčių, kurias prašalinus, 
būsią visa gerai sutvarkyta."

Jonas Vailokaitis (ūk. s.t'r.) 
kaipo referentai, dėl etatų pro
jekto’ nekalbėdamas, tik Tamo- 
ševičiaus pasiaiškinimą papil
dydamas nurodo į tai, kad, už 
laiškų revidavimą ir dolerių 
pasisavinimą, vaklininkų nesą 
ko kaltinti, tai esą kalti patys 
šiuo būdu pinigus siunčią as
menys, nes pinigus reikią sius
ti paprastu perlaidų būdu.

Pirmuoju skaitymu Sus. m- 
jos etatus priėmus referentas J. 
Vailokaitis siūlo ir antruoju 
skaityritų tuoj priimti.

Krupavičius (k. d.) siūlo eta- 
tų sumanymą grąžinti komisi
jai, kad ji Seimo plenumo pa
reikštomis nuomonėmis vaduo
damas], prirengtų sumanymą 
antram skaitymui. Krupavi
čiaus pasiūlymas — priimtas. 

Toliau, atst. Tijūmaitis (k. d. 
referuoja “Butų ir kambarių 
Savivaldybių naudai mokesnio 
įstatymo sumanymą” IlI-ju 
skaitymu.

Bendrojoj diskusijoje niekas 
nedalyvauja ,

Skaitant papunkčiai, referen
tas komisijos vardu siūlo ant
ruoju skaitymu išbrauktąją, 
prie § o 1 jo pastabą kad sa
vi valdybių naudai galįs būti 
mokesnis imamas ir tuose mie
steliuose, kurie atskiro savival
dybių vienato nesudaro',—gra
žinti.

Balčytis (k. d.) Šis įstatymas 
negeras ir neteisingas; jį lei
džiame tiktai vargo verčiami, 
bet bent perdaug neteisingu jo 
nedarykime, nes pastabą įdė
jus bus mokesniu apkraunami 
ir menkų miestelių, beveik so
džių gyventojai. Tai būtų di
džiausia neteisybė. K. D. Blo
ko- vardu siūlo pastabą atmes
ti.

Kuzminskis (v. sąj) Įstaty
mas esąs labai teisingas ir buo
žių daktarų, advokatų ir kuni
gų nereikią gailėtis.

Radzevičius (darbo fed.) 
Pastabą įdėjus, įstatymas pa
liestu ir tuos mažą miestelių 
gyventojus — darbininkus, ku
rie nei darbo nei .uždarbio ne
turi ir vos savę ir savo šeimy
nas bepramaitina.

Ralys (s. 1. d.) Pastabą atme
tus, bus paliuosuoti ir tie rnies- 
liai, kurie nors atsk. saviv. viė- 
natų ir nesudaro, bet daug turi 
reikalų.

Tijūnaitis (k. d.) ne komisi
jos, bet savo asmeninę nuomo
nę pareikšdamas, pastebi kad, 
jeigu nenorima didesniųjų mie
stelių nuo mokesnio paliuosuo
ti, tai reikia iš jų sudaryti at
sk. saviv. vienatus, bet negali
ma .leisti apkrauti mokesniu 
vargingus mažą- miestelių gy
ventojus.

Balsuojant, pastaba atmesta.
Tijūnaitis siūlo §a 3jį, kuriuo 

svetimų valstybių atstovybės 
nuo butų mokesnio paliuosuo- 
jtunos, — išbraukti. Pasiūly
mas priimtas.-

Kun. Dogeli? (k. d.) siūlo: 
§ą 4ą po žodžių “visuomenės” 
įdėti “ir bažnyčios.” Pataisa 
Priimta* r ;

siulofkad-imestuoše, \ur- gyye- 
w 

mokerin jmti tik uo tų^ku-

r

likęs kaip generolas be ka
reivių, rašo: “sandariečiai 
perdaug apsileidę savo na
miniuose reikaluose.” Mums 
išrodo, kad sandarieęiai la
bai darbštūs nanrinĮuose^ei-* 
kaluoše, o tik .apsileidę vi
suomenes reikaluose. • Koks 
vadas, tokie ir kareiviai,

i.111-1*"!1 ■■■!■!■

DĖL'EI “SANDAROS” 

PRIEKAIŠTŲ.

Amerikos Lietuvių Tautines 
Sandaros organo redaktorius, 
Vincas J. Šiiakys jaučia, jog 
jo redaguojamas Sandariečių 
organas ir visa jo> partija yra 
nuskriaudusi Amerikos Lietu
vių visuomenę ant $40,000-00, 
kurią tai sumą 1919 m. buvo 
sutarę išmokėti kartu su Tau
tos Faatiu (fifty-fifty) publi- 
kaerps & brigados reikalams.

Žinoma, Sandariečiai, kaipo 
“dori” žmonės, savo sutartį pa
laike už popergalį, nors A. L. 
Taryba iš Tautos Fondo parei
kalavo ir Tautos Fondas išmo
kėjo pilnai, sulig sutarties, au- 
gščiau minėtą sumą, dar pridė
damas $8,338.42 vedimui publi
kacijos. Gi musų. “Sandarie
čiai” vietoje atsiteisti su visuo
mene, tai yra tuos pinigus 
paskirti ten kam juos rinko, jie 
panaudojo Šliupo kelionei apie 
pasaulį ir šmeižimui Tautos 
Fondo. ’

Kad padengus savo nuogu
mą, jie nuolatos užsipuldinėja, 
buk Tautos Fondas neduoda 
atskaitų, slepiąs 1-3 aukų, re- 
mi'ąs vien “klerikalų” reika
lus ir tt. ir tt

“Sandaros” redaktorius tuo 
savo elgesiu bandę atitraukti 
visuomenės domę nuo tikrojo 
dalyko, kad toji nereikalautų 
atskaitos anų 40,000.’ kuriuos 
yra sutarę duoti ir kuriuos tam 
tikslui rinko per savo Nepri
gulmybės Fondą. Redaktorius 
V. J. Šiiakys paėmė to vagies 
rolę, kuris bėgdamas šaukia 
“laikykite vagį” ir žinoma, 
mano gudriai sugalvojęs. Jis 
“Sandarą” su Neprigulmybės 
Fondu apgins ir katalikus su 
Tautos Fondu pašmeiš. (Juk 
užtai Sandariečiai ir algą mo
ka, kad katalikus pašmeižus.) 
Jei •p.,“ Sandaros” redaktoriui 
rūpėtų tikroji Tautos Fondo 
atskaita, jis ją rastų, kad ir ta
me pačiame “Darbininke,” iš 
kurio mano laišką cituoja. Ne
jaugi “Sandaros” red. V. J. 
Šiiakys mano, kad bile “Don 
Kischotui” Tautos Fondas pa
kartos 6 metų atskaitą. To nie
kur niekas nedaro ir ir V. J. 
šiiakys tai žino, tai kam-gi ta 
provokacija?! T. Fondas savo 
atskaitas skelbia laikas nuo lai
ko kiekvieno mėnesio pajamas 
ir išmokėjimus. Kas nori jas 
matyti, tas mato ir randa, kam 
ir kur aukos yra skiriamos. 
Nejaugi Vį_J. Šiiakys jų nema
to?! Delko p. Šiiakys nereika
lauja atskaitas nuo Neprigul
mybės Fondo, ką jis padare su 
tais $40,000.00, kuriuos buvo 
paskyrę Lietuvos reikalams 
kariu su T. Fondu. Am. Liet, 
brigados reikalams jūsų dalį 
atmokėjo J. K. Miliaus surin
ktoms aukoms, kitas atmokėjo 
Lietuvos Atstovybė iš Lietu
vos iždo. Kur Sandariečiai ir 
Nep. Fondas dėjo tuos pinigus, 
ką PittsburįĮe IV-11-19 sutarė 
į keletą dienų išmokėti, kurįų 
iki šiol niekas negirdėjo kur 
juos “bot sunaudoję kitiems Lio 
tuvos reikalamšt Delko “San
daros” red. tyli apie tai?!

Sand- Red. V. J. šiiakys nuo
latos prilaša Tautos Fondui 
kariais pašvesdamąs visa pus
lapį, buk T. F. remiąs vien sa
vo partijos reikalus. Taigi su
lig “Sandoros redaktoriaus 
sanprotavimo išeina, kad su- 
naudojimas $38,338.42 Bioyr’o 
Biuro, Lietuvos publikacijos 
i ■ ----- - ;vvaslting-
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BOLŠEVIKŲ DARBUO- 
* f TĖ LIETUVOJ. ,

■ Kuomet Rusų Sovietai 
buvo manę pavergti Lietu
vą ginklais, Lietuviai taip 
drąsiai ir karžygingai apsi
gynė, kad tuos nekviestus 
svečius vienu ypu išvijo iš 
Lietuvos. Rusai net nustebo 
jr antru kartu su ginklais 
pulti nebandė, bet pasklei
dė tokią nešvarią agitaciją 

"Lietuvos vidury, kad tas pa
sirėdė dar pavojingiau nė 
kaip puolimas su ginklu. 
Lietuva daug turi vargo su 
ta bolševikų darbuote. Val
džia nebežino'nė kokią prie- 

: monių griebtis, kad tą ne
svari! darbą sustabdžius.

Buvo bandžiusi nuolaidu- 
~ * mo ir, žiūrėk, nedori sovieti

ninkai net kariuomenėj bu- 
. vo maištą sukėlę. Vienu 
tarpu jau išrodė, kad Lietu- 

v va sveika — dingus, nes 
' ?>. bolševikas buvo ant jos už

dėjęs savo atžagareivis©! 
leteną.

' Valdžia pamatė, kad su 
raudonrankiais juokų nėra, 
kad glostymu jų nenumal- 
šinši, ir paskelbė karo stovį. 
Bet agitatoriai dar daugiau 
ėmė veikti ir jau ne žodžiu. 
Prie raudonosios literatū
ros jau pridėta bombų, re- 

- veiverių ir visokios sprogs
tamos medžiagos. Ir kuo
met valdžia pasielgė su jais, 
kaip su šalies išdavikais ir, 
gindama savo gyvybę ir lais
vę, keletą tų lai’svps spro- 
giniojų sušaudė, tarp viso 
pasaulio cicilikų pakilo di- 
deliausias riksmas, kad to
kia, girdi, j aitna respublika 
kaip Lietuva jau šaudo žmo
nes! Kad tie žmonės buvo 
pasirengę šaudyti Lietuvos 

' piliečius ir tam tikslui pasi- 
‘ gamino amunicijos sandė
lius, tai, žinoma, mažmožis, 
nes anarchistui viskas leis- 
ta daryti; gi nuo anarchis- 

’ to gintis, tai, Dieve saugok!
’irdeliausia sarmata ir nuo
dėmė prieš demokratybę. 
Kuomet bolševikai savo val
džios palaikymui šaudė de- 
sėtkus tūkstančių darbinin
kų; tuomet viskas buvo tvar
ku ir gražu; bet kuomet 
Lietuva savo gyvybės apgi- 
hymui sušaudė keletą išda
viki! karo stovio metu, — ta- 
*a griežiant dantimis šau- 
lama keršto ii* grūmojama 

' mirtimi krikščionims demo
kratams ir — kunigams! 

reikia pastebėti, kad 
dabartinėj Lietuvos val
džioj yra tik du krikščioniu
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1 ‘ Sandaros” radzibatoriųs 
Šiiakys šaukia visa gerkle 
gelbėti “Sandarą”/nuo džib- 
voš. Well, geriausi vaistai, 
nuo džiovos — .tyras ora^ 
Suprantama, sudrumstame^

IŠ Mūsų CENTRO.
. r

Vos pusantro mėnesio beliko 
iki Federacijos Kongreso, kuris 
bus' rugpjūčio 30 i'r 31 ir rugsė
jo; 1 ir 2 d. Federacijos raštinė 
jau kreipėsi į Fed. skyrius, at
kreipdama d(Jmės į 52-jį įstati! 
§m, kuriuo einant turės šimet 
įvykti rinkimai į vyriausį Ame- < 
ri'kos lietuvių organą — Fede
racijos Centro Valdybą. Skai
tome reikalinga dar sykį paaiš
kinti rinkimų tvarką.

Kandidatus į Centro Valdy
bą turi nurodyti Fed. skyriai. 
Geriausia lai kiekvienas Fed. 
skyrius nurodys 7 kandidatus: 
bent vieną iš savo kolionijos 
kitus iš visos Amerikos kolio- 
nijų. Tad Fed. skyriai, jei dar 
kandidatų nenufinko, lai kuo 
greičiausia padaro susirinki
mus ir išrenka kandidatų sąra
šą lai tuojau siunčia į Federa
cijos raštinę (222 Se. 9th St. 
Brooklyn, N. Y.) Raštinė turi 
gauti' tuos sąrašus ne vėliau, 
kaip 15 d. liepos. Visų kandi
datų sąrašas liepos mėn ^pabai
goje bus išsiuntinėtas. Fed. Ta
rybos nariams, kurie kiek vie
nas iš tų visų kandidatų pa
rinks 14 vardų. 14 gavusių dau
giausia balsi! skaitysiąs galuti
nais kandidatais ir apie rugp
jūčio mėn. pradžią buš praneš
ta Fed. skyriams. Federacijos 
Kongresas iš tų 14 kandidatų 
išrinks 7 Centro Valdybos na
rius. Tad visi skyriai ir visi 
Fed. Tarybos nariai1 lai sukrun
ta atlikti savo svarbią visuome
ninę priedermę.

A. L. R. K. Fed. Sekr.
» , . .1 , J .

PAREIŠKIMAS 8-to FEDE
RACIJOS SKYRIAUS.

Mes, A. L. R. K. Federacijos 
8-tas skyriuj savo metiniame 
susirinkime, 21 d. Birž. 1921, 
nuodugniai apsvarstėm buvusį 
AVasliington, D. C. “Lietuvių 
Susivažiavimą,” Geg 31 ir Birž. 
1-ma, 1921.

Būdami dalis Federacijos, 
kuri buvo kviesta ir dalyvavo 
minėtame susivažiavime, mato
me būtiną reikalą, varde ats- 
tovaujmų draugijų ir kuopų, 
pareikšti savo viešą mintį.

Kadangi Susivažiavimas ėjo 
parti’jiniais keliais, visą prezi- 
di ja išrinkta iŠ vien tautininkų 
liberalų ir social-liaudininkų- 
yei'kėjų, kurių dalis atstovavo 
vien savę,ir mūsų įgaliotiniams 
nebuvo pripažinta proporcijo- 
nalis atstovavimas musu- įstai
gų, bet atpenč, nuo susivažia
vimo pradžios iki galui nebuvo 
prileidžiami išreikšti mūsų 
minčių, q priešingai. buvo rė- 
žiarna visokios neteisingos, me- 
kinančios mūsų įstaigas, •kal
bos.

Tad žinome, kad tas . susiva
žiavimas buvo ne bendru visų 
Amerikos Lietuvių susivažiavi
mas, bpt grynai partyviškas 
tautininkų - lįberalų ų* social- 
liaudhninkų tokio susivažia
vimo nutari

NAUJOSIOS ANGLIJOS \ 
FEDERACIJOS SKY

DAMS.
Šiandiena turi būti nei vie

nam nepaslaptis, kad vieny
bėje, sutarime galybė.

Nors nuo senų laikų lietu
viai katalikai šioj šaly būrė
si į įvarias įvairiais tikslais 
organizacijas: savišalpos,. 
savišvietos, dailos etc., bet 
visos tos organizacijos jokio 
bendro ryšio savo tarpe ne
turėjo. Tas phdarė, kad 
krikščionijos priešai po vie
ną nemažą tų organizacijų,- 
ypač taip vadinamų savišal- 
pinių pakinkė į savo jungą, 
kuriame ir dabar ne vienas 
katąlikas prakaituoja besta
tydamas ar palaikydamas 
savo kruvinu skatiku viso
kius laisvadarius — tautiš
kus namus, jų spaudą, jų 
fondus etc.

Bet katalikai jau susipra
to ir kaip tik pradėjo burtis 
ne tik pavieni, bet ir orga
nizacijos ir bendrą sutarti
ną darbą laisvamanių gir
nos ūžti apstojo ir miltai-pa- 
jčgos iš katalikų pusės biru
ti paliauja. O be duonutės 
badmiriauti laisvamani j ai 
priseina.

Plačioj Amerikoj sutarti
no darbo katalikų tar^ rei
kalai vis eina geryn ir ge
ryn, tik Naujoji Anglija dar 
kiek atsilikusi. Šiuomi to
dėl kviečiu visus Naujos 
Anglijos katalikus mokėju
sius susijungti savo koloni
jose į Fed. skyrius išrinkti 
atstovus į-Bostone Fed. sky
rių atstovų suvažiavimą šio 
Liepos 24 d. kad tiksliai va
ryti toliau brangų katali
kams darbą — įkurti Nau
jos Anglijos Federacijos ap
skritį.

Atstovai susirinks u Dar
bininko” name 1 vai. P. M. 
Liepos 24 d. 1921.

Kun. J. Švagždys,
‘ Fed. Pirm.

styti,”)
Pirmininkaujantis skęlbia 10 

minučių pertrauką.
Po pertraukos atst^Bielinis 

’(s. d.) siūlo įstatymą grąžinti 
komisijai išnaujo jį III skaity
mui parengti.

Starkus (k. d.) Svarstymas 
ir balsavimas ėjo sąmoningai ir 
tvarkingai ir dėl to nėra reika
lo komisijai grąžinti; — reikia 
baigti svarstyti,

Reikalaujama patikrinti kvoru
mą. Patikrinus, pasirodė kvoru
mo nėsąr Posėdis baigiamas 2 v. 
25 min.

J. A.—kis.
(Kauno “Laisve")

RAUDONAS TERORAS IR 
JUODOJI G1LIOTINA.

1922 m. turėsime lygiai 130 
metą, kai laike Prancūzijos re
voliucijos buvo išgalvota maši- -■ 
na giljotina. Tai buvo mašina, 
kuri bežiūrint nukirsdavo žmo
nėms galvas. Per tą juodąją 
giljotiną daug kitą sykį visai 
nekaltij žmonių galvas paguldė; 
ji veikdavo dieną ir naktį. Kas 
ja pasinaudojo ir kuriems tik
slams? Kilus Prancūzijos re
voliucijai, lygini taip pat kaip 
Rusą revoliucijai, atsirado' 
‘‘ francūzi'škieji” soeialbolšcvi- 
kai, kurie tuolaik buvo “jokū- 
bificai” praminti ir kurią dar- . 
bai" amžiais liko surišti šu tąja 
juodąja giljotina. Iš pradžią 
tie “jokūbincai,” kaip ir šian
dieniniai socialbolševikai ar so- 
ciaikomunistai, žmonių akyse

■ FONTANINE

PLUNKSNA VERTĖS 
$1.50.

VIEŠA PADĖKA.
N. Angį. LDS. apskričio meti

niame suvažiavime, birž. 26 d. Š. 
m., Lawrence, Mass. tapo išneš
ta vieša padėka visioms prie pro- 
grarno prisidūjusiems laike LDS. 
išvažiavimo, 30 geg.

. Gerb. ktm. J. Bakšiuft už pui
kią darbininkišką prakalbąsgerb. 
klebonams, kun. K. Urbonavičiui, 
kun. J. Švagždžiui ir kun. V. Taš- 
kūnui už prielankumą LDS., vi
siems chorams iy jų vedėjams pp.' 
iM. Karbauskui, V. Sereikai ir P. 
Kaliųnui, Nomvoodo LDŠ. III 
kuopai; Mbt. Sąjungos 36 kp. ir 
rengiam komisijai reiškiamo gi
lią, širdingą dui?bininldšką *pad> 
kąr ‘

/Rašt A. J. NaYickJK.

<W v

Visiems, kurie tik 
užsirašys, arba at
naujins “Darbinin
ko” prenumeratą 
ant čielą metą ir 
Užsimokės $4,00 čio
nai Amerikoje, arba 
į Lietuvą ir užsimo
kės $5.00, gaus gra
žią FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ dova- 

I ną. šis dovaną lai
kas tęsis nuo Birže
lio 1, 1921 iki Rug
pjūčio 1, 1921.

S Kreipdamiesi vi
suomet adresuokite: 

“DARBININKAS” 
' 366 Bro&dway, 

South Boston, Mass.

PASARGA t Ši dovana bus 
duodama tik vienam kuris už-

>

ai

l

t 4

’ - ' ,r
>

v.

ai

;S‘

<C1

\' •

. f z. •■

<»

'i. •
<•;

*‘

' 4-

.v
f

-. . '• *•' 'r ■ į ■ i

' ■■ I

simokes ’nž primuineratą, ar- 
bajų%okvs už keno nors 
kaip tai į Lietuva, Agentai 
arba už prikalbiniiną dovaną 

' negalįs, nes dviejų plunksną 
^ii^i^ąvprenuinemt^ toli 
•negaliinu
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Tel. So. Boaton2488

DR. J. G. LANŪŽIUS 
(BBKTOaB, 

Lietuvis 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo aitrias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, motorų ir vaikų. Egnjnl* 
nuoja kraują, spjaudalus, šlapu
mą ir tt savo laboratorijoj, ku-, 
telkia patarimus lalSkalsIdtur gy
venantiems. Adresas:

506 Bboadway, 
I South Boston, Mass.

Kampas G St.ir Broadway

DfdŽįAtud» Greičiausi Pasauly 
Laivai, Manaus Apgėjimas 

- Su Keleiviais,
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo., ’ .
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI

S&ECmįa 1^8)308,21

svetainėje >tą Vai. Vakare. Visų 
dr-jų atstovai malonėkite pribūti 
minėtan susirinkiman,- nes yra 
labai svarbių dalykų. -

RašL M X“Gervili».,

KURSUI SUPUOLUS
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:■ DARBINniKAI(ĖS)

t

\ ' NEVĖLIOJ,

LIEPflS-JULY 17 D, 1921
. REGBY PARK,

MAT-T A.P A,N, MASS, 

r s. *
* Bugį puikiausias piknikas 
lietuvių Darbininkų Sąjun
gos1 kuopos.
‘Kas atvažiuos nesigailės.
^Yra užkviesti muzikantai, 

, daininkai ir žymiausi mūsų 
juokdariai. Sako, bus ir 
J^ŽOLIE ČHAPLIN.-” 
^7 3k)kio pikniko dar nėra 
buvę. Apart Įvairių marg-u- 
mymi dar bus naujausių lie- 
tuviškų .žaislų.

. Skaniausiij valgių ir sal
džių gėrimėlių* iki sočiai.

Wad kviečiame visus,, vie- 
apielinkės lietu-

vius(es) darbininkus (es) i 
sį nepaprastai puikų išva
žiavimą. Įžangos nebus. 
Visiems dykai.

' • ’ ‘ ■ - ... -- -

Norintieji’važiuoti trokais į A. 
L. R, K. Moterų Sąjungos Nau
josios Anglijos Apskričio pikni
ką, kuria busMiepos 17 d. Law- 
Tėnce, Mass. paąirūpinkite vietą 
ik anksto. . Kaina ant trekų Į 
Latvren'ee ir atgal $1.25. Tikie- 
tns galite gauti pas nares utar- 
ninkais, seredomiš ir petnyšiomis 
nu.o V.30 iki 10 vai. vakarais baž- 
nytineje salėje.

Trakai išeis tuojau po pirmųjų 
Šv. Mišių. . ’ -

Tai garlkuala profa daug 
attkainą J Ltetuvą ntudąttL 
Greitumą nustantlmo ninlcn nieki ra manSrnagai lankty- 
nluott; vairam pinigą aiuntš- 
jama pristatauk 'tu ra parą*

Pa»ai} kelionM-ltletovą. ,
Uatuvižku - daira

dttdto 3 et įtampą fr virai 
adreraokltt:

. P.JĮHtoIiiiii* 
MHttdaon ’ ‘ " ”

flALDIIAUSZOR 6IRD1BSV, MAUS 
DR-JOS VaDdYBOBJLDBIBSAI 

. SO,BOBŽON,MA88,

PIRM. >— Antanu Kmitey,
284'Šm St, Boaton 27, JI«* 

VICE-PIRM. — JUomūi Andrlllonla, !
801% B’vray, Boaton 27, Mara 

PROT. RAST.— Vincu Valklndrltm,
178 Bolton St, Boaton 21, Mm* 

ETN. RAST. — Pranai Sinkevičiui,
182 Boam St, Boaton 27, Mara 

KASIERIUS * JnrgĮi Kanevičius, '
174 Bolton St, Boaton 27, Mara 

MATUUT.KA — Pranu Lukoševičiui, 
\ 405 E. T-th St, Boaton 27, Mara 

Sualrlnklmai laikomi kaa pirmą ne- 
d&dienfklekvleno mčnealo 8 vaL po 
pietų 6v. Petro Bažnytinėj jalėj, So. 
Boitori. Mauk . . *

Komisija.

SUEIKITE.
Kurie esate išrinkti iš (Ir-jų or

ganizuoti troktis ant 17 d. liepos 
į Lavvrence, Mass- ant išvažiavi
mo, tai malonėkit sueiti 12* d. lie- 
p- s į bažnytinę svetainę 7:30 vai. 
vakare.

Mot, Sąj. 13'kp. domisi ja.

CAMBRIDGE, MASS. 
Visi susiimkit.

į ■■

Į tosir

<
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į
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Vyčių 18 kp. pusmetinis su-, 

si rinkimas įvyks seredoj, 13 d- 
liepos 7 :30 vai. vakare N. P. P. 
J f a rijos bažnytinėj salėj. Į ši su
sirinkimą meldžiami visi nariai 
susirinkti, nes yra daug svarbnj 
dalykų aptarti.

Kviečia Valdyba.

L.

PADĖKA.

BAISI AUDRA.
Užmušė .moterį—Daug namų ap- 
’Jdraskė—Padare daugiau negu 
' 'už $1,000.000.00 žalos.

Prisiųsta Z. Savickui, 
Brighton, Mass.

Žem. Kalvarija 15. V. 21. 
šiandiena gavome iš pastos nuo 

Tamstos daug egz. “Darbininko” 
už ką mes Žetnv-Kalvarijos Lietu-

'Boston’o ir apylinkes įy-Į v<>« Katalikų Jaunimo Sąjungos 
vyniojai nepamena kada bu- “ Pavasano” kuopos valdyba 

i i • siunčiame Tamstai visos kuopos Vb tokia-baisi audra kaip , v. ,. . .. „ x. L vardu sirdmgiausms dėkojimus:
praeit.} subattj. Si audra L.* prisiuntimą mūsų kuopai laik- 
pTldarė daug nuostolių Bos- h- .ščių. mes pavasarininkai tais 
tone ir visoje Naujoje Ang- laikraščiais pasidalinsime tarp sa- 

rxijoje; prasidėjo subatos l‘V- pęs ir iŠ kurių galėsime ieškoti sau 
-te apie 2 vai. ir tęsėsi beveik pvasnn0 maist0- Labai malonu 
12 vai. Didis griausmas su JĄ . kr d mus neužmirštate gyvendami
raibais sukėlė žmones auks-I v jį-n.ęS) duodate, moralės pagel- 

Tiesa pasakius, mažai h os' Į mus pasaulinis karas di- 
''kuris miegojo nuo 2 vai. SU- ežiai atsiliepė; okupacijos metu 
tįstos ryte. | jaunimas labai ištvirko, per ką
' ‘-Bet stebėtina, nors žaibai £ytu°ti jaunimo kuopoms.
±3- i _ ‘ėPavasario” kuopoms didziaū-. M periami j a trenke i kokią , “ ,.... — ’ L.

- 4a/ • . • x-i • v ' su užduotis p-a dirbti Dievui ir• W ųetij 11- tik vieną zmognL,vynei Didžiausia dalis jauni.

Užmušė, moterį. Mis. Rogers Įrlrt prakilnaus obalsio nepripa- 
I>UTkee, Lynilfield, Mass., žista. Viena dalis eina soeijaliz- 
Siri Sėdėjo virtuvėje prie Į mo.keliais, o kita dalis skęsta 1Š- 
stalo. Mos vvras ir motina, h' irkimo bangose. Pavasarininkų 
kuri tain-o-i šėdėio Driekta- liksIas "clb(St'! tok* jaunims* nuo Mm taip gi sceujo piu bta I ,.až.ties bct raes patys silpni 
lOy llKO sveiki. I būdami nedaug ką galim veikti,
•‘■lPeT 12 valandų lytus kaip ueturįra užtektinai literatūros; 
M viedro pylė. Užtvino gat- jaunimui tinkančios. Dai- kartą 
vįįs, skiepai pribėgo van- sakome ačiū už apkraščius. Ti- 
■Mns, daržai, ir laukai virto kčdami- kad ir toliaus mūsų kuo- 

Z ttnplinią Pos ^užmirši savo gausia pašelpa
£ jp * * 1114- 4- knygomis ir laikraščiais. Linki
nt Apie 10 vai. stibatos rvte . , > Tlinic. z.1 . v„ • nie viso labo Jums.

ąudra aptilo IT žmonės tikę- žem Kalvarijos “Pavasario” 
Jusi kad jau daugiap nebus, kuopos valdyba:
Sėt apie 7 vak vakare vėl ..... Pirmininkas T. Reivydas,
Pradėjo lyti, su žaibais ir Į Už Sekr, Iz. Valančauskis.
smarkia perkūnija.
; Bevuik visados perkūnija OI a +1 n Iri -|-q 
ŠU žaibais ilgiau nesitęsia » 1® UUA.11C 
įaip porą valandų, bet su- L

P katėj e tęsėsi 10 valandų, •
S . taip kad žmonės kurie iš
U pradžios labai drebėjo, ąpsi-

tnin Lnin 1-n-pivini R. K. DRAUGIJOSy |T prato% taip kaip kaiciviail valdybos antrasai 
x 1, mūšio lauke. J so. bobton, mass, ■■

'-- ^Pirmiausia perkūnija su plBM. _
žaiU^-^planfte elektros sto- 524 e. eth st, so. Boston, m*—, 

įdarius nuostoliu, ė- AICS^<hJlu“as’,T 
uefonų ir telegrafų sto- prot. rast. — v. j. Jakštas, ,

P Keleta svkiu mieste bu- 83 TeleeraPh st> Boston 27, Mass. 
jveuią \yyų niRMt u.u FINi _ Juozas 'Juška,

užgesę visi Žiburiai. Meryclltt Academy
Ožkeliai vietomis buvo Ariinąhton Hoigtha, Mara

I2D. — Leonas Švagždi*.
. 111 Bowen St., So. Boston, Mass. 

it. laivas iždo globojai — j. Grabinskus, 
8 Jay St, Bo. Boston. Mara ir

I Antąnaa Kmitas. .
ir n amų 284 5th St, So. Boston. Mara

• [MARŠALKA — Povilas Lančka,
81 Story St. So. Boston, Mara 

Draugijos antrašas reikalo:
86(1 Broadvay, So. Boston, Mara 

Dtaugyst&r susirinkimai laikomi kas 
antrą nedšldlenį menrato 1-ą Vh. po 
pietą Bažnytinėj salBj ant 5 gt, Bo.
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Per Cherbourg Southampton
ALBANIA ....
MAURETANIA
COLUAIBIA ...
CARMANTA ..l

’ AQUITANIA ...
sssESsSįss—assssss

Reikalavimai

. .$145.00 
, .$125.00
. ,$200.00 
.,$135,00

” (Danzlg 
” Danzlg . /.

t
v •

• .

Taksų 5 dol.

Visiems, kurie atidėliojo savo 
kelionę Lietuvon, baimindamiesi 
pamaus kelio, blogo laivo, keblu
mų sU pasportais, ° Lenkų Kori
dorių,” ar pervažiavimo per Vo
kietiją, šiuomi paskelbiame, kad 
RUGPJŪČIO/(August) 4 dieną, 
1921 in., laivu/Mount Clay meą 
siunčiame su dideliu keleivių, bū
riu spėeialį palydovą VYTAUTĄ 
ŠAUKLĮ, kuris pilnai aprūpite
visus keleivių reikalus pradedant i 
atvykimu j New Yorką ir baigiant ■ 
Lietuvos gelžkelių. Jis pasirūpins 
patikimu keleivių stotyse, paren
gimu nakvynės, nugabenimu ba
gažo, išgavimu kvito už Income 
Tax; jis. pasodins keleivius dai- 
van ir pats važiuos drauge su 
jais iki kelionės galo; jis perveš 
keleivius per Vokietiją apsilen
kiant “Lenkų Kątidorių” ir bus 
nuolat su keleiviais, taip kad 
kiekviename žingsnyje keleiviai 
galės naudotis jo pagalba ir pa
tarimais. • •

Laivas, kuriuomi Vytautas 
Šrtuklis lydės mūsų keleivius, va
dinasi MOUNT CLAY. Jisai bu
vo pastatytas karei, kaipo greitas 
skraiduolis (Cruiser), bet Suv. 
Valstijos jį konfiskavo. pabar 
tasai laivas perdirbtas keleivių 
vežibjimui sulig Amerikietiško 
plano, kaip ir geležinkelio vagoi 
nuošė: jame riera nei pirmos, nei 
antros klasės, tik visiems kelei-' 
jVtams Įtaisyti lygiai puikūs ir pa
rankūs kambariai sulig paskiau- 
siii dailės, sveikumo ir švaros rei
kalavimų, taip kad visi be išim
ties keleiviai turi pirmos klasės 
patogumus. Visi laivo deniai ir 
pasilinksminimo kambariai paves
ti keleiviams be skirtumo. Mat 
greta gero ir sveiko maisto, šiame 
greitame ir gražiame laive viskas 
taisyta taip, kad keleiviai turėtiį 
kolinksmiausią ir komaloniausią 
kelionę. Laivas plaukia iš Nevr 
Yorko stačiai į Hamburgą, be jo
kių stovino jinnj pakeliu j.
Laivakortė iš New Yorko į Ham

burgą tik $125.—

• Vaikams iųiozl\iki 10 metij.
po $62!Ž5Q.

War Tas už kiekvieną keleivį.
Kūdikiams iki 1 meti} $5.50 

(War Tas.neręik).•
Norėdami prisijungti prie šio 

niūsij keleivių būrio, tuoj atsius
ite- pinigus laivakortės apmokė- 
jiiimi, pažymėdami kiekvieno ke- 
eivio vardą, pavardę, ir metus. 

Nęsivėluokite, -z nes gal pristigti 
vietų laive.

Važiuodami New Yorkan reika- 
a ūkite bilietij i vieną iš šiij sto

čių: PENNSYLVANIA STA- 
TION, 32nd Stret ir 8 Avė. (vi
sai netoli nuo BALTIC STATĖS 
Bank), GRAND CENTRAL DE
POT, ar, kurie važiuojate per Jer- 
sey City, 23-rd STREET FERRY. 
Čia mūsų pasiuntiniai jus pasitiks 
ir atves Bankan. Nebus skirtu
mo, jei atvyksite ir į kitas stotis, 
tik liepkite, kad pašauktų mus te
lefonų AVATKINS 2142, o mes 
tuoj atsiųsime žmogų. Jei atva- 
žiuotūmčt-e naktį, kuorųet mūsų 
Bankas uždarytas, tai nuvykite Į 
vieną šiuodviejų hotelių: HOTEL 
MERLE, 8’Avė. aiid 23rd Str. 
(Phone Chelsea 5319) ir TRAV- 
ELER’S HOTEL, 9-th Avė. and 
23rd St. (Phone Watkins 4407). 
Ten gausite pigią nakvynę ir bus 
visai netoli ateit į mūsų Banką.

Bagažus paduokite į tą pat . 
traukinį,-, kuriuo važiuosite New 
Yorkan. Nemainykite bagažo 
čekių ir nesirūpinkite bagažais iki 
atvyksite į mūsų Banką. Gavę jū
sų čekius, bagažą aprūpinsime 
mes iki kelionės galo. Jei turė
tumėt ekstra didelį bagažą, tai 
pasiųskite mums apmokėtą per 
ekspresą kelioms dienoms prieš 

, išvažiavimą, kad Spėtų į laiką a- 
jeit x '

Platesnius paaiškinimus sutei
kiame laiškais.

BALTIC STATĖS BANK
294 Eighth Avenue, cor. 25-th Str.

NewYork

x Telephone WATKINS 2142.

F
‘Hp . .

i Ar jūsų pinigai jumi dirba it ar jūs gaunate didžiausią pelną 
; kartu.su atsarga.

į i Daugel žmonių tik randavo ja savo pinigus ant mažų nuošimčių.
į Jie tą daro nes' nežino kaip įdėti savo pinigus atsargiai ir nau- 
[ dingai. - , i

JĮ Jeigu nori spekuliuoti, nevargink mus.
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p Jei norite investyti pinigus taip kad suma būtų saugi ir jūsų jį 

J nnnMTTn^ini nemažesni, klauskite leidėju šio laikraščio arba mums Ą
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NEW YORK, H> Y. !
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nuošimčiai nemažesni, klauskite leidėjų šio laikraščio arba mums m 
rašykit^ savo kalboj dėl pilnų informacijų. »
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HENRY L. DOHERTY AND COMPANY
Foreign Language Investor Department 

IIANS RIEČr, Manager,
12 PEARL STREET,

Pasirašyk ir išsiųsk šiandien.

A

Miestus .................................................................................;..................... -
Foreign Language Investor Dept., 
HENRY L. DOHERTY & COMPANY

12 Pearl Street, New York.
, Meldžiame man prisiųsti, veltui, Jūsų Investmento Pasiūlymų.

Vardas ...,...

Gatvė ..

Miestas
/■
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GERIAUSI LAIVAI į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.
Parduodu laivakortes dėl-geriausių ir greičiausių laivų į Lietuvą, 

ir iš Lietuvos, už žemiausias kainas kaip kad pačios laivų kompa
nijos ima. PA&TRAUKIU GIMINES Iš LIETUVOS, »PARUPINU 
pasportus’ Keliaujantiems i Lietuvą, o taip-gi 11? užtvirti
nami per Amerikos ir Lietuvos valdžias įvairus dokumentai: įgalioji
mai, (daviernastis) pirkimo ir pardavimo'aktai ir tt. Dykai duodu 
patarimus ypatiškai Ir per laiškus kaip geriatotei yra galima Uia mi
nėtus ir kitus reikalus atlikti. Visais reikalaijPadresuokite:

A. S. TREČIOMS,
„ 195 Adams Street, Newark, N. J.

•  Tel. Market 4867.•

i U.S.MAI
Generallški agentai dėl CENTRALES fįr RYTINES EUROPOS ■ 

—North GOsman Lloyd Bremen H
Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG ■

Laivai plaukia l LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus persimalnymas ■ 
nuo laivo ant laivo. Ak. ■

HUDSON ............................................................Liepsią ir Rugpj. 20 ■
PRINCESS MOTOIKA ............ ...................Liepos 30 ir Rugsėjo 10 ■
POTOMAC ................... ............... ..............Rugpjūčio-10 ir Rugsėjo 22 B

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN 1 B
AMERICA ...................... .Lfepos-28, Rugpjūčio 27 ir Rūgs. 28 B
GEORGE IVASHINGTON.......... .............Rugpjūčio. 3 ir Rugsėjo 3 B

• *

• •

> 4 •

• •

....Liepos 1£ 

....Liepos 15 
...Liepos <6 
....Liepos 10 
... .Liepos -36

.--------- ............... ..........
Reikalavimą kainos 2a už žo

dį už Hekyieną sykį.

labai pigiai ir labai geroj vietoj, ant 
106 WHbur A^e., Long lalanti City, N. 
Y., vienas blokas nuo Queensboro 
Brhlge piaza. Taip-gi parsiduoda du 
lotai gražioj vietoj Maspefli Long Is- 
land, ant Grand St. Kam reikalinga, 
atsiminkit ant šio adreso :

Geo. Byer (Bieliauskas)
106 Wilbur Ave„ Long lalanti, N. Y. 

» -- - ■ -■ —,
REIKALAUJU MOTERĮ 

ARBA MERGAITĘ
Labai lengvas dar- 

Talp-gi turi būti pratusi atsaki- 
telefoną. Atsišaukite šiuo adre-

<llrbtl namuose, 
bas. 
nėtt 
su:

DR. MacDONNELL,
336 Broafhvay,_____ So. Boston, Mass.

■ IRVI l»fl v If 1 ■■ ■LIETUVIŠKA UŽEIGA.
MRS. J. VUCOL,

135 Farragut Road, City Point,
(Trečios durys nuo Fifth St.) 

Užlaikau Įvairių minkštų valgių, šaltų 
gėrimų, šaltnkoštts (lce-cream). l’asl- 
alvaikščioję pamariais užeikite para
gaut mus ice-cream’o. Mandagus pa
tarnavimus.

a 

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa
žįstu muziką ir galiu vesti bažnytinį 
chorą. •

C. G. VAIČIŪNAS,
81 Downs Avė., Binghamton, N. Y.

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir į 

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

O. BOSTON BOTTLING CO.^ 
ILFourth St., So. Boston, Mass.

I^el. So. Boston 475-W.

s

16 Mrrų South Bostonjb *

DR. H. S. STONE
Akiu. Specialistam 

399a W. BROAPWAY 
Valandos : Nuo 9 r.;iki. 7 vak.

.... . ■ •- • ---- ly-:-j
T

DR. PAUL J. JAKMAUH
009 BROADWAY

TELEPHONE 50?.

‘Teh So. Bo^on 270 

DR. JOHN MicDONNELL, M. D. 
Galima fuaikalbSti ir lietttviifart. 
Omso Valaudos:

Rytais ik 9 vai.
PO įtotą 1 iki 8 vaL

~ Vakaraus nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. Boston

REGISTRUOTAS NOTARAS 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.iALINAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Gyvenimo vieta: 
Ahkapolis St., Dobohmmb, 

Columbla 9159-J,
15

ū

nMmKKMHMMOHHaai
Tet So. Boston 823. 

Enranti Dim™..
DR. M. V. OAEREB 

fK'ajim&TnYižnig) 
LalMnai parkele e£Mą pa Na.

425 Bsoadwat, So. Boston, Mass. 
Ofito Vaiaji'giBfi 

Mm » iki 18:80 ryte > 
w l:80-QJr 8:8W P, H, 

■BnHMMlMartnBBMB
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LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų Ir ant geriau-’ || - 
šių laivų visų* linijų pas seniausią' LIETUVIŠKĄ agentą — G. KU- 03 
N ASAUSKĄ- ''Agentūra uždėta 1910 m. . Ę0

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems J LIETUVĄ. 03 
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. §

. Persiuntimas PINIGŲ I LIETUVĄ pagal dienini kursą. jfl
ATYDA. Maišymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, jeigu 8S 

kas klausia. 83
Kreipkitės ypatiškal arba per laišką pas E3

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

‘ . - V - - - . .. 

‘eskotimai
11 ^aUttpjimų kainos LDS. na
riams W “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį j mėtos už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prietellam* už 8 
sykius $1.50.

R

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY
Dantys ištraukiami ir pripildo' 

mi visą! be skausmo,- su geriau
siais prietaisais, ra nauju išradi
mu.

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St) 
Valakuos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
NkdKliom: : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

... ................. ..........

-£v‘

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS

- PAIEŠKAU GERO
. KRIAUĖ1AUS

kuris supranta biznį Ir galėtų užimti 
vietą.,. Aš turiu du bizniu ir vienas ne
galiu tvarkyti. Gera alga bus moka
ma-geram kriaučių!. Atsišaukite ant 
šio adreso:

PAUL KRIKSCIUN, i
Kelianti Bldg., IVashington Depot, Ct.

Dicktoson 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas., 
Valandos: Nuo 9 iki 11 A. M.

“ 1 “ 3 P. M.
“ lį“ 8P..M. 

Nedeliomis « 1* “ 3*P: M.

/

1
Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 

'kokia supainiota liga? Ąr nepavar
gai savo pinigus beelkvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš 
galėsiu pagelbėtų Visokią rodą Ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
li metų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 
ti daugybę vyrų Ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, inkstų arba taip kokią Il
gą, Ieškok pagėlbos tuojau, Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojus. x

Ofiso vėd. 9 ryte iki 8 vak. 
^edėlioms: 10 ryte iki 2 p. p. 

rV220 TPFM0NT

t t
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8V. JONO ur. BL. PASALPIN8S 
DR-STSS VALDYBOS ADRESAI,

■ ■«
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~ Paieškau savo vyro Petro Krevęs- 
kio, kuris jau nuo 1915 m. nežinia 
kur randasi. ‘Paliko piancr-su mažais 
vaikais. Jis paeina Iš<Kauno rėdybos, 
šlaul-ių apskr., Viešmantų kaimo, Še
duvos parapijos. Kas žinote kur jis 
randasi, praneškite šiuo adresu: 

KARALINA KREVESKIENŠ,
112 Wall St., nEllzabeth, N. ,T.

X’

»

taip užtvinę, k(id bėgantis '
/ ’tratildnvs išrodė

rant jūrių.

-Daug 'bažnyčių 
apskaldyta.

r

EXTRA SUSIRINKIMAS.
Katalikų Vienybės 3-čio sky

riaus extra susirinkimas įvyks lie
jos 14 d. Šv. Petro pobažnytinūjo Boaton, wf

’f

Priešais Maj&stic Teatru

PIRM. M. Žiobs, 
(538 E. 7-th St, So. Boston, Mase,

VICE-PIRM. — P, Tulelkls,
ISO Bowen St, So. Boaton, Mum.

PROT. RAST. — K. Lutots, ‘ ,
47 Vale St., So.. Boaton, Maaa.

Dr-ja laiko auslrlnklmua kaa trečią 
nedėldlenį 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.
FIN. RAŠT. —-M, KarčlauaklenĄ, 

47 Vale St. So. Boaton, Maaa.
KASIERIUS A. ^audžlunas, 

lO Vlųftald St, So. Boaton, MaM 
MARŠALKA gtoponu Naviekuk 

Vt i. .a

— — ' • .. ■ ■■■' ■' -

| DYKAI KATALOGAS g 
| Jeigu norite sutkflpytl $3,00 g 
| ant poros everyką, tai parai- c 
| traukite musą katalogą. | 
I Tho W(ri^rbwry Mail | 

| Order Oorporation, | 
| Į0| fif. Wom igfrNĄ g
|, CoMk i

D. L. K, KEISTUČIO DR-JOS VAL
DYBOS ADRESAI, BOSTONU MASS,

PIRM. Motiejus Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Masą 

VICE-PIRM. — Juosas Blžokas,
307 E.'O-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. rast.' — Ant Moclejunas,
450 E. ,7th St, So. Boston, Mani 

FIN. RAST. — Juosas Kavaliauskas, 
800 E. Cottnge St, Dorchester.. 

KABIERIUŠ — Andriejus ZailečJmB.
307 E. 9-th St, So. Boston, iftua- 

MARŠALKA — Antanas Gruodis..
. 159 Bowen J3t, So. Boston, Mass.

D. L.. K. Keistučio drja laiko mėne
sinius nusirlnklmus kas pirmą nedčl- 
dieni kiekvieno mčneelo po No. 604 
Waahington St, Bo«ton, Maus. 6-tą v. 
vakarą Ateidami drauge ir naują na* 
rlą ra savim atoivsakit pria muaą - 
mm orlražytL

PosmerUn^ moka $200.00. Palipa 
nuo dtenoatJPMirgimo iki puratfkiiira,

kartu.su
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lig ceųzo pranešimo japom# 
skaičius Califomijos valtiiį 
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Jokūtačų” ya-| 
3ai lįdvo Eobęspiė’as Banio- 

, n’as, MaraVas ir kiti, kurių
vardai anais laikais taip pat 
bauginami skambėjo po vi- 
sąs šalis, kaip dabar Lenk 
no, Trocido, Jofes, Kapsu
ko, Aleksos-Angariečio ir ti. 
Tai buvo didžiausieji anų lak 
kų teroristai, t. y. žmones, ku- . 
riem kas po kojų pasipildavo, 
tas ^alą juodojoj giljotinoj gau
davo. Ir įsivyravo tuokartto- ? 
ks baisus tai vadinamas rau- į

• - ddnasis teroras, kokio pasaulis į 
vargu kada galejo matyti ar ži
noti. Raudonojo teroro pagal
ba “jokūbincai” ir Jų sekėjai’ 
viską iš pūmatų verte, bet sta
tyti nfleko neįstengė. Daug žu
vo Prancūzijos ramių gyvento
jų, dailės paminklų.... Jokūbin- 
cai” žadėjo iš pradžių laisvę 
liaudžiai, žemę jiems grąžinti, 
stačiai “rojų” visut įvesti 
Ar pavyko? Ne, nes ne nuo to 
galo buvo pradėję ir patys ne
norėjo, kad pavyktų. Jie tik 
viešpatavo, terorizavo • liaudį, 
naikino mokyklas, niekino do
rą, pajungė artojus, davė lais
vę paleistuvėms ir leido čenk- 
sėti per dienas, per naktis tie
sioginiai raudonojo teroro duk
teriai juodajai giljotinai. Ir 
sugriuvo Francūzija, žlugo žo

dinės reforma, įsivyravo vėl tie 
patys kapitalistai ir didikai, 

' šalis ilgam laikui buvo Įkritus 
Į ekonominę krašto suirutę. Da
bar francūzų liaudis pasibiau- 
•rvdama mini tuos sunkiuosius 
laikus, kada-viešpatavo raudo
nojo teroro palaikytojai “jokū- 
bincai” ir nelemto atminimo 
juodoji' giljotina.

šiandien Rusijoj irgi tas pats, 
net dar baisiau dedasi. Kas
dieną leidžiamaisiais socialbol- 
ševikų valdžios ir visokių “is- 
polkomų” dekretai^ atiduoda
ma mirtin daugybė žmonių. Tik 
toks gal skirtumas, kad tie ne
laimingieji randa sau galą ne 
juodosios giljotinos mašinos 
nasruose;TiK juodųjų “črezvy- 
čaikų” (žiauriausia bolševikų 
valdžios įstaiga) koridoriuose, 
kur paleistam eiti “prasikaltė
liui” šaunama iš užpakalio į 
nubaustų mirtin žmogaus pa
kaušį sprogstamomis kulipko- 
mis; kulipkos išneša iš galvos 
smegenis, išdrasko veidų, ir ne
laimingoji auka krenta žemėn, 
pirm to perkentėjusi pašaipos, 
paniekos, grųsinimų, iškouevei- 
kimo kančias.
, Rusijoje kiekviename žin
gsny raudonasis teroras vyrau
ja. Kitaip socialbolševikų val
džia neužsilaikytų, nes liaudis 
prieš juos ir prieš tokių tvaiką 
savy griežtai nusistačiusi. Ir 
kur nenusistatys. ■ Iš pradžių, 
kol dar nebuvo tvirtai valdžios 
sugriebus ’į savo rankas ir ją 
pažabojus, Rusijos darbinin
kam bolševikų valdžia buvo 
kyštelėjusi leidimų laisvai kur
ti fabrikų ir laukų darbinin
kams tarybas ar komitetus; 
paskui tas teises atėmė ir visai 
laisvąjį darbininko žingsnį su
varžė. Pranyko bežemių ir ma
žažemiu, net kareivių tarybos 
ir jų rinktieji' atstovai. Dabar 
ten Įsivyravęs siaučia komisa
rų raudonasis teroras ir jo pa
lydovai budo ir ligų šmėklos. 

Rusijos valdžia kiek galėda
ma stengiasi praplėsti savo bol- 
ševistiniai — komunistinį • ju
dėjimą ir kituose kraštuose, 
taip pat iy Lietuvoj. Tačiau vis 
nevyksta. Ypač per “profesi
nes” sąjungas įvairūs “črez- 
vyčaikų” agentai norėtų įsi- 
braut į darbininkų tarpą ir pa
varyti agitacijos už. Leninų, už 
Trocki, už Kapsukus ir Anga- 
riečius. Leidžia bolševikai ne
va darbininkams laikraščius 
lietuvių, žydų, gudų na dar len
kų kalbomis, siunčia vežimus 

. proklamacijų, —'bet nelaimei, 
vi.s nesiseka. Ir dejuoju bolše
vikų agentai, kad Lietuvos dar
bininkai ir nesiduodu savęs ap
gauti.

Mums darbininkams nebai
sūs yra nei socialbolševikų rau
donasis teroras, nei anų laikų 
juodoji giljotinų. Mes moka
me kovoti savo teises ir jas 
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IŠ Lietuvos gynimosi' je- 
giy oro laivynas užima vįoną 
žymiausių vietų. Kauno pa
dangėse orlaivių skrajoji
mas yra veik toks paprastas 
dalykas, kaip automobilių 
skraidymas Amerikos mies
tų gatvėmis.. Orlaivių Lie
tuvoj yra labai daug. Lie
tuvos lakūnai jais manieb- 
rųoja kas miela diena. Y- 
pač pavakariu . jų daug 
skraido.

Lietuvi,ų Prekybos B-vė 
inė j o orlaivių bizniu. Pas- 
Jaromis dienomis raštai dėl 
Steigimo orlaivių dirbtuvės

s z

Bendrovės orlaiviais liūs in- 
taisytas susįsiekimas, bus iš
nešiojama Lietuvos pašto 
siuntiniai. Pirmiausia bus 
įsteigtas susisiekimas tarp 
KaunoirKaraliaučiaus.

' Pr,
/ ’ i....

v

PROGA LIETUVOJ.
Seklų kultūros, kėlimas y- 

ra vienas iš svarbiausių ū- 
kininkystes dalykų* Tarpe 
gerų ir prastų sėklų yra to
lūs skirtumas kaip tarpe ge
ro eržilo ir ant skūros gyvu
lio.

Lietuvoje prieš karų va
gonais vežė sėklas iš Šveica
rijos ir Vokietijos lenkų- 
dvarininkų ūkio draugija. 
Kainų skirtumas kultūrinių

jau turėjo būt , pabaigti^ stiklų: prastų avižų pūdas
Bendrovė jau turi įsitaisius , 
savo orlaivių. B-vės orlai
viais jau nemažai kauniečiui 
lėkė Į padanges. Dr. Ma- : 
liauskas ir-gi skrajojo pa
dangėse ir niekas taip nesi
džiaugia tuo patyrimu, kaip 
jis. '

Lfegužio'24 d. man buvo 
istoriška diena. Ta diena 
man teko spurstelėti padebe- 
sėsna Lietuvių Prekybęs 
B-ves orlaiviu. Pavakariu 
čiclas būrys kauniečių nu- 
pvškė j ome į Aleksotu, kur 
rar.dasi visų orlaivių stotis. 
Po keturis asmenis leidomės 
į paukščių karalijų. Ne
bandžiusiems lakioti ore, 
tas išrodo baisu. Bet ištik- 
rųjų taip nėra. Orlaivs daug 
kuo panėši i automobilių. 
Jin Įsėdi taip, kaip į už
dengta automobilių. Orlai
vis, kaip ir automobilius tu
ri ratus guma aptrauktais. 
Tik vietoj keturių teturi du. 
Pasažyriams yra diržai pri
sirišti., Bet niekas neprisi
rišu, nes to nereikia papras
tose kelionėse. Iš pradžios, 
kaipir automobiliu ridena
me per lygumų ir ūž kelių 
sekundų ratai jau nesiekia 
žemės. Po truputį kįlame. 
Kadangi tai pirmas sykis, 
tai neišvengtinai ima varstv- 
ti nepaprasti jausmai ir da
rytis ypatingi Įspūdžiai, 
štai jau per Nemunų skrie
jame. r Užeina mintis, kad 
kristūme Į Nemunų. Bet or
laivis nei nemano to daryti. 
Skrieja taip ramiai, slidžiai, 
kaip jokis automobilius ly
giausiu keliu. Tik kartais 
kilst augštyn at smukt že- 

' mvn. Tuomet jausmas pa
sidaro. lygiai toks kaip lei
džiantis ar kįlant elevatorių. 
Štai jau Kaimas po mumis. 
Nameliai mažyčiai, arkliai 

1 it katės. Diena skaisti sau
lėta. Nemunas ir Neris bliz: 
ga it stiklinės triūbelės. 
Vieškeliai ilgiausi it virvės 

. driekiasi per lygumas. Lau-
■ kai išrodo mažyčiais -sklype-
■ liais ir labai dailūs. Norint 

susišnekėti, reikia šaukti iš 
visų pajėgų. . '

E. Viraks nenorėjo ir ne
galėjo būt prikalbintas lėkt 
į padanges.

Sulyg sutarties bene tik 
L.«Pr. B-ve gaus vokiečių 
pastatyta zeppelinų banga- 
rų, kur bus orlaivių dirbtu
ve ir automobilių taisymas.

i.

iškovosime be jokio “tavorš- 
čių” globojimo ir niekšingos 
jų pagalbos. liktai daugiau pa
sitikėjimo savimi ir savo rei
kalų įvertinimo mes raudonaj: 
terorų ir juodųjų giljitiną prr- 
galėsime. *

r ■ . Dds<
• (Kuuįio ^Darbininkaų”) 
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turėjo Mvazmvimą (autmgą).Į ° p
Bnonhj buvo daug ir išvažiavimas | ‘ ’
nusisekė. Pelno,, liko It
jų $55.00 'nulota pasiųsti dėl ' t BURAliTOJt, FA, 
MrtWfs naSlniHa Sv. ViaWta-A fefe
Paulio dr-jai Kaime. / 25 eią buvo pMene-

: Išvažiavimo rengime daugiau-1 J“® MhSfettBtin .VaSBarJUis gerb. 
'šiai pasidarbavo Elona Bibneiie- fe Kitaai, Pavyko labai pin-

Širdingai ačiii jai už tai. fe Nora «“ fe bttTO ®‘«s. l>°t 
V. Urbonaitėj žmonių prisirinko gana daug.

_______" , Į^ėrb, kun. Klikna buvo atvažia- 
nAVTA-M AWTA lvęs ^ia Pas feroIl ailt vakaeijų.
' IšleistovZ ' W sel<madieniaiS

Daytoniožiai vėl neteko garai**?? »feas fe®0 fe

ne.

buvo 60 kapeikų, o už kultū
rinių avižų pūdų mokėdavo 
5 rublius. Panašiai mokėjo 
ir už miežius, rugius ir tt. 
Dabar dvarininkai tokių 
kultūrinių seklų netraukia, 
nes nemato ateities.

Kokias sėklas reikia au- 
gyti ir aklimatizuoti Lietu
voje? Štai kokius .\Rugius, 
avižas, miežius, žirnius, vi- 
kiu§, dobilus, alfalfa. Taip
gi daug naujų daržovių sėk
lų reikia parvežti ir augyti 
kaipo reikalingas apmoka
mas .daržoves.

Medelyno klausimas. Da- u

bar tūkstančiais 
naujų kolionijų. 
tas reikia sodnus 
Todėl iki 100.000 
galima Lietuvoje 
kas metas.

Sėklų bendrove taip-gi 
pirks sėklas nuo ūkininkų ir 
jas parduos.į.užrubežius ar
ba malūnus Įsteigus mals Į 
miltus. .

Ko būtinai reikia prie 
Seklų Kultūros ir Preky
bos ? ' Reikia pirmiausia že
mes, geros ir atsakančioje 
vi (-toj e, kur darbininkų die
ninių galima gauti ant kiek
vieno pareikalavimo. Taip
gi mėšlų.

Dabar- yra proga pirkti 
nuo svetimtaučio dvarelis 
prie Panemunės. Žemė, ir 
patogumas to dvarelio ata- 
tinka sėklų reikalams. Yra 
apie 370 margų.

Kapitalo reikėti} apie 30,-. 
000 dolerių; su tuo kapita
lu galima pravesti ūkį ir 
viena centralinę krautuvę 
uždėti.
. Kiek žmonių darbo gautų 
prie tokios bendrovės. IŠ 
pnfdžios-be pačio sunkaus 
ūkio-darbo būtų vieta agro
nomui, ūkio vedėjui, krau
tuvės vedėjui ir pora pagel- 
bininkų. Taip-gi pirkikui, 
kurs supirkinėtų po provin
cijas nuo ūkininkui sėklas, 
taip-gi ir sudarytų skyrius 
jeigut bus reikalas.

Kokiu būdu sėklų kultūra 
bus vedama ? Superkant 
sėklas jau ištobulintas Šve
dijoje ir tas sėklas prapla
tini ant ūkės Lietuvoje ir ta
da parkuodama. Taip-gi 
nckurias sėklas iš Vokieti- 
jos ir Holandijos reikėtų 
pargabenti Ir taip-gi pra
platinti. Sėklos bus perka
mos fili jau išmėgintos ir 
pripažintos geromis. Kitaip 
sakant bendrovė neužsiimdi- 
nės bandymų darymu.

Šimtai lietuvių Amerike 
mano apie grįžimų Lietu
von, cbet nežino už ko grieb
ėte. >Aš.esu agronomas, ir 
žinau, kaip visoldas ūkio 

^šakas pelningai vMi. Bet ui

pasidaro 
Kas me- 

užvesti. 
medukų 
parduoti

atgerėti,, kad mūs kolioūijoj pir
ma iŠ lietuvių tokių dovaną gavo, 
pereidama per 5 metus 8 skyrius. 
Linkime Apolionijai pasekmingai 
užbaigti aukštesni ’mokslų ir su
grįžus Tėvynėn užimti mokytojos 
vietą. ‘ .

Tykumas.

ĮVAIRIUS ŽINIOS.
/

draugo Zigmanto Savickio, ifi Za, fe ,'f pmk™s
pišldo mfest, Marijampofe uįski'- P Jo
Bkž. 25 d. ižlieliavo į savo gim- “ a pat“av0, T0?
tinę Lietuva. PrieS važiavimą sn-fe., Mofandavo kaip.platmti 

*kx-te*3 gimines ir pažįstam® irfefe1 ,Zmo.n<B Te
parengė skanius pietus. Pietan- “ £ vanoja atgal i Ey- 
jant buvo ir kalbeliu. J. A. Tufe eltl “fe““.3 m°fe- au' 
lauskas pasakė kelis žodžius nuro- fe J““ fefefefe fa’ 
dydamas Savickio nuveiktus dar- me feavo “ ŠĮ; Cfeos fe 
bus Lietuvai ir parapijai ir ižreiš- fe fefe V; fe
kč jam linkėjūnus geri} pasekmių fe fefe> ™ fefe 
kelii nčje ir laimingai sugrįžti fe“. Pfefe padamfe 
prie savo žmonos ir vaikeliu. Su- mas Į»fe. fe fea““>“ 
sirinkusieji. jam sudėjo dovanėlę fe““0 ,U fe- Tohaus pa- 
(SiO.OO) ii-taip daiktais įteikė fe™ fe fe; k“rloms z0’ 
voi-tės $23.00. džius pritaikė ir išvertė gerb.

Nors Z. S. ir vedęs, bet rėmė)kun- Kukaitis. Publikai tos 
kiekvieną prakilnesnį darbą. Pri- fe™s labai patiko Dainavo da 
gulėjo prie žv. Petro dr-jos, S. į,. [Petrausko ir kitą. Solo padama- 
R. K. A. 191 kp. ir LDS. 69 kp. ™ Veronika Krutuliutė u- M. Dn- 
Eėmė ii-parapijos reikalus. fe“5' Kalbėjo gerb. kuli. T. Tiš- 

J A. X i kus k ant Pats sveelas gei‘b.
[kun. Klikna, atsisveikino su susi- 
j rinkusiais.HARTFORD, CONN. ‘vDarbai čia blogai eina. Daug 

gėri}, darbščių, žmonių išvažiavo 
Lietuvon. Bet ir likusieji ne-l ELIZABETH, N. J. 
snaudžia —. ypač choras. Nčse-1 Birž. do d., vietiniame ligonbu- 
niai Surengė koncertą, dabar vėlĮtyje nupjovė, Motiejaus Makauc- 
clioras gražiai pagerbė savo kle-|ko' koją, aukščiau kelio. -Prie- 
boną gerb. kun. Joną Ambotą, jo žastis: gydydamas nuospaudą su 
vardo dienoje ir įteikė jam dovą-1patentuotais vaistais, užnuodijo 
nėlę. Apgailestaujame tik, kad | kraują, iš to pradėjo kaulas ges- 
jo neteksime, nės pranešė, kaditi, kas ir privedė prie tokios ne
važiuos pasigydyti nuo kankinau-{laimės — netekimo kojos. .
čio reumatizmo. Tikimės Dievas I Toj pačioj dienoj, L. Vyčhj 
sugrąžins sveikatą mūsų myliniam, kuopa turėjo surengus vakarienę, 
klebonui. Reikia pripažinti, kad Pavyko gerai. Daug jaunimo bu- 
Hartfordo choras turi gerų- balsų 1 vo susirinkę. Bevakarieniauda- 
b gabųs vedėją Petrą Kaman- pni išreiškė pasiryžimo darbuotis 
tauską. Žiemą bus visokių kon-{Tautai ir Bažnyčiai.
etrtų. šis choras susidėjo su New Vietinis.
Britą in choru. Ten vargoninin- Į ‘ ---------------
kauja Grigoraitis. NEWARK, N. J.

Katalikiškos draugijos gerai gy- Liepos 2 d. vietos “piliečiai” 
vuoja, nes turi gerą vadą—gerb. Lureuge išleistuvių prakalbas sa- 
kun. J. Ambotą. Nors, nekurie v0 dvasios stiprintojui p.. Liut- 
croristai Lietuvon išvažiavo, bet I Lauskui. Savo kalboje stengėsi 
senesni stoja jų vieton ir taip nei |prirodyti savo “piliečių” nuveik- 
kiek nesumažėjo. . |tus Tėvynei darbus. Nuo pat su-

Senas-naujas giedoris. I Atvėrimo, iki šiai dienai su par- 
__________ I duotai^ L. L. P. Bonais ir kitokio- 

I mis aukomis Lietuvos labui sūriu- 
NEW BRITAIN, CONN. kę apie 31,000.00. Reiškia “ pilie- 

Liepos 1 d., Lietuvių svetainė-Įeini” paveržę nuo nekuriu stočių 
jė, L .L. P. Bonų stotis buvo su-lLonų paradvinėjimą, tuos pini- 
šaukus vipšą susirinkimą. Po ap-jgUS bonus priskaito prie savo 
kalbėjimui nutarta ir Išrinkta ko- iždo Jeigu. Mes suprasdavome lig- 
rnisija iš trijų ypatų: E. Kariaus-Į§iol, kad pinigus už parduotus L. 
kititės, J. Pasvansldo ir A. P. Os-||jomls jokis fondas nei organiza- 
teikos, dėl pagelbėjimo vietiniams dja negali -priskaityti prie savo 
lietuviams atsiimti nuošimčius' už Į tiesioginių aukų teikiamų Lietų- 
bonus. Žmonės tuo reikalu gali Į vaį^ bet jie prigtili prie stočių ir 
kreiptis bile kada Į Progress ava-k p. Misijos darbo. “Piliečiai” 
lų krautuvę, 401 Main St. I mat kitaip supranta. Vis nori pa-

Kurie ešat.e pirkę bonus ir no-Įsigirti. Toliaus palietė AVasliing- 
rėtūmėt gauti pinigus u? nuoš. tono ’ seimą, St. Seimą ir nuke- 
kiuponus, arba juos paaukauti Uavo net ant Kalvarijos kalno 
kokiai nors įstaigai ar fondui, tai priiygindamas prie to ii* “pilie- 
kad sutaupius išlaidas ir pagerbė-Uiu” “kelią.”
jus L. Misijai, kreipkitės prie vie- Į savo kalbą, kad Lietuvo-
tinės komisijos, kuri jums pagel- je dešinieji siaučią ir' naikiną he
bės. Nuošimčiai už bonus himo- {sprogstančius laisves žiedelius 
kami nuo liepos 1 d. Komisija [(suprask, bedievybės bolševiz- 
turčsi artimus susinsimus su LJ niob reikią stoti jų apgynimam 
Misija ir pinigus galėsite, vietoje kak5> įūs katalikai* kurie esate 

•------------ -------------------- :------ y i didžiumoje, visi rašykitės prie
be kapitalo. > Be jo negali-valdžios bepartyviškos įstaigos— 
ma nei žingsnio žengti. Tad r ‘piliečių. ” O tie katalikai nei 
proga sudaryti Seklų Kili- |krust- ’ Nebėra žioplių. Jau di- 
tūroš Bendrovę. * Įdžiuma. supranta jūsų veidmai-

Praktingaš Amerikos lie- 'liystę" 
tuvis supraSj jog čia puiki 
ir gerą ateitį žadanti proga. 
Kviečiu Amerikos lietuvius, 
norinčius steigti šitokią ats- 
kirą Bendrovę kuogrpiČiaų- 
sia atsiliepti. :

J).

1

Ten buvęs.

PREZ. IIAIJDING ATSI
ŠAUKĖ Į ALMAN

TUS.
WashingtQHf

10. -r Prezidentas Harding 
atsišaukė į didžiųjų Eiropos 
šalių valdovus sudaryti kou-1 
ferencijų dėlei nustatymo * 
ginklavimosi ir kad toki; 
konferencija įvyktų Wash- 
ingtone. Taip-gi, siūloma 
toje konferencijoje pasvars
tyti ir kitus svarbius pasau
linius klausimus. Toks pra
nešimas buvo padarytas val- 
įstijos departamento šių nakz 
tį.^
j Šis'yra vienas iš svarbiau
sių žingsniij daromų EEard- 
iingo administracijos sąry
šyje su tarptautiškais reika
lais ir gal vienas iš svarbiau
sių Amerikos istorijoje.

Prezidentas Harding pa
žymi, - kad konferencijoje 
galėtų dalyvauti tik didžio
sios šalys — Didžioji Brita
nija, Prancija, Italija ir Ja
ponija — su Kinija prašan
čia išrišti tolimųjų rytų 
klausimų. ’

joj pasidaugino'74 nuošiįrf. į 
čiais daugiaus; negu .būvį 
?pirm 10 metų^ 1010 metais j 
japonų CaKfomijos- valstR 
įjbj buvo 41,356/ o lOMnu / ū 
71,952; negriūtoje 
ije randasi 3^763; indijbmį i- į 
17,360 j Wecių 2^812 ir ; r 
263 kitokių rasių, neskai- ų 
tani Medžių, W \
rie gyvena toje valstijoje* , j

ALLTANTAI SIUNČIA’ * 
KARIUOMENĘ J n 

į KONSTANTINOPOLĮ. J 
Į KonstanUna^ls, liepoj 
10. — Alijantai deda pastan- 
gas kad apsaugojus neitralę 
zoną aplinkui Konstantino
polį nuo Turkų nacionalistų 
sukilusių prieš grekus ir 
taip pat nuo bruzdančių pa-' 
čiame mieste.

Ali jautų garnizonas čia1 
buvo sustiprintas atvažiavus 
daugiau Prancūzijos ir Ita
lijos kariuomenės. N

į

P. Nainius.
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5 UŽMUŠTI IR 14 SU
ŽEISTA.

Mounclsvill&, W. Va., lie
pos 10 d. — Penki asmenįs 
buvo užmušti, mašinistas 
spėjama, kad buvo sudegin
tas iki mirties, mažiausia 14 
asmeniu buvo sužeistų ir Su
vienytų Valstijų armijos 
stotis ir 14 automobilių buvo 
sugadyta apie 2:30 vai. po 
pietų, kuomet orlaivis po 
trumpo skrajojimo virš 
Langin lauko, čia, netikėtai 
pasvyro žemyn ir nukritęs 
uždegė apie 20 automobilių. 
Spėjama, kad užmuštų skai
čius padidės, nes iš sužeis
tųjų yra keletas blogame 
padėjime.

W ashington, D. C. — Su-

—" -...........................................  i

REDAKGIJOSATSAKYMM
Viltiųgaan, Chicago, III, — .Mes 

nerandame nieko ypatingo Tam& 
tos rašinėly. Nedėsime.

Vytei, Nashua, N. H. — Tams* 
tos žinutės negalėsime šį sykį su
naudoti, nes kitas ankšeiaus prL
siuntė, apie tą patį dalyką. t t

New Camer, Detroit, Mielu ' 
Tamstos korespondencijos dalį 
perdavėm “Perkūno” redakcijai. 

Vietiniam, Elizabeth, N. X —*
Žinutes sunaudosime. Apie “Ke- b 
leivininkus” nedėsime — neverta * \ 
vietos laikrašty užimti.

J. Venta, Philadelphia, Pa. — 
Tamstos rašinėlyje mes neranda* 
me nieko indomaus.’ Apie tai jftU - ■ 
buvo “D-ke” daug rašyta. Ną- , 
matome naudos iš atkartojimo.: -j
Nedėsime šį kartą. ' ; ‘

Viską patėmijančiam, Montreal^ .
Canada. — Tamstos žinutės ne- ;
talpinsime. Nuo kitų buvome gh- ; į 
vę' ankfečiaus. 1 
patį atsitikimą perstatai visai 
tokioj šviesoj negu kiti.

Feliksui Lapinskui, Trenton.
J. — Tamstos prisiųstas 
laiškas iš Lietuvos yra nevisaipil
kus ir jame nieko svarbaus nėra. 
Nedėsime. Grąžinsime jh kaip 
prisiusite paštaženklį.

J. BL, Kenosha, Wis. Neįil- \ 
simoka laikrašty vietos užimti del;/ • 
tokių. Nedėsime.

Vice-Pirm., Lawrence, Mass. — ' 
Tokių pranešimų mes visai laik- 
raštin dėti negalime;

Tamsta, rodos, * j
••
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Jau išėjo iš
spaudos “PER,

i W’ 7 num. 1
f ui birželio mėnesį.

Frus. Be to ičmargin*

W karikatūromis. Vi
rsi skaitykite. Kas norit
JI pamatyti, siųskit .

306 B’vniy, noston 2T, ifass..

I NORWOOD,

. Šiam metais lietuvių vaikai bai
gė pradinę (Grammar) mokyklą 
su atslžymojimais. Pirmą dova
ną gavo Ąpiūioniju Stašaity— $5. 
auksu h* sidabrini medalį su pa
rašu : “ Avarded By the įown oi 
Norwood to ApolonU Boru Sta*. 
Šaltis, 1921. ’ * Malonu mums įa* 866 Broadway

JUOKę IK PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS 
“PERKŪNAS” . . ’

Kerėdamas gardžiai pasijuokti ir daug sužinoti kas dodasi 
plačiame pasauly, užsirašyk laUnnštį ^Perkūną?* '■ .■ -v;/
Prėnumerato* kainaf getams'pusmečiui p/
nmm 15 centų Į Lietuva ir kitur \ «

Pinigus siųskite '

BoctonST, Mttii."iniMOr
> ū ‘ *
k • • ...-
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