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Tautų • Sųjungos -Taryba 
svarstydama savo posėdyje 
Genevoje lietuvių-lenkų gin
čų birželio m. 28 d. buvo a- 
biem pusėm pasiūliusi: tęs
ti pertrauktas Briukselio 
derybas toliau pradedant š. 
m. liepos 15 d., įvesti į abie
jų šalių delegacijos atstovus 
nūo Vįhiijos, įe to lenkai 
privalėtų ligi Š! m. rugsėjo 
mėn. ištraukti iš Vilnijos 
Želigovskio kariuomenę, lie
tuviai gi ligi š. m. rugpiūčio 
1 d. turėtų savo kariuomenę 
demobilizuoti, ginčijamoji 
teritorija turi būti valdoma 
ild klausimas bus galutinai 
išspręstas Tautų Sųjungos 
kontrolės komisijos, kuri 
turėtų iš vietos gyventojų 
sudaryti-5 tūkstančių žmo
nių milicijų. Pasirašytoji 
tarp Lietuvos ir Lenkų su
tartis turėtų būti ratifikuo
ta (ųžgirta) ne tik abiejų 
valstybių seimų, bet ir bū
siančio Vilnijos seimo. Tarp 
Lietuvos ir Lenkų turėtų 

■ būti tuojau užmegsti diplo-
’ matiniai ir prekybos santi- 

kiai. Lenkai su šiuo pasiū
lymu principaliai sutiko. 
Lietuviai gi tokias sųlygas 
priimti atsisakė.
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das ant Iųetuvos Vyriausy
bės dėl tariamojo lenkų 
persekiojimo Lietuvoje, 
skundų .jisai buvo padavęs 
Tautų Sųjungos Kontrolės 
Komisijai. Skaitant tų do
kumentų. kilo Seime didelis 
pasipiktinimas. 'Keli atsto
vai puolėsi prie lenkų frak
cijos aįstoyo Liaųso su kum
štėmis.
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Amerikoj yra daugiau 
kaip penki milijonai žmonių 
be darbo. Klausymas kyla 
kas juos maitįs kada jų su
taupyti centai pasibaigt ? 
Kas juos užlaikys užėjus 
šaltai žiemai?. Kaip panai- 
kiųti bedarbę ? . '

t. x. 1S
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Kompanijos p urna pagel- 
bą. apsaugoti sa n reikalus, 
bet kada darbii inkai gaus 
valdžios pagelbį apsaugoti 
savo teises^kurįps ir taip y- 
ra skurdžios? V
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binįnSai sugrįžo prie darbo 
su- salygrf, kad jų reikalavi
mas bus svarstomas ir išriš
tas komisijos^ * • *
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- ~ KAUNAS, VI. 7 d. (El

ta). Š. m. liepos m. 6 d. 
Lietuvos Delegacijos pirmi- 

‘ ninkas p. Galvanauskas da
rė Steigiamajame Seime 
pranešimų apie—Tautų -Są
jungos Tarybos pasiūlymus 
lietuvių-lenkų ginčui išrišti. 
Laike pranešimo^ kuomet 
pranešėjas paskaitė Tautų 
Sųjungos pasiūlymų,. Seime 
kilo didelis triukšmas visų 
frakcijų atstovai protestavo 
prieš x tokias nepriimtinas 

. - sąlygas, kokias yra Tautų 
Ęlųjungos Taryba pasiūliusi.

. Visų partijų spauda yra
k griežtai nusistačiusi prieš.

tų pasiūlymų. Ministeriij 
kabinetas šiandien galutinai 
aptars atsakymų Tautų Sų- 
junįos Tarybai.

Vilnijos lenkų liaudies: 
taryba š. m. liepos m. 3 d.n 
savo slaptame posėdyje nu
tarė, steigti Vilniaus, Šven
čionių »ir Trakų apskrityse 
ginkluotas gyventojų “ko
vos kuodas.” Ašmenos ir 
Vileikoj apskričių ginkluoti 
gyventojai lenkams neištiki
mi. xTenai lenkai sudarė iš 
civiliai- persirengusių Želi
govskio kareivių poznanie
čių milicijų.

Birželio men, 27 d. tapo į- 
steigtas ‘.‘Lietuvos Pasko
los Komitetas,” susidedųs 
iš Amerikos lietuvių visuo
menes darbuotojų; Paskolos 
Komiteto tikslas yra padėti 
neišpirktųjį dar “Laisvės . 
paskolos” dalį (300,000 do
lerių) išplatint Amerikos 
lietuvių tarpe. Nutarta y- 
ra visa priruošiamųjį darbų 
užbaigti ligi rugpiūčio m. 1 
d., kad paskui galima būtų 
Lietuvos prašomaj ų pasko
lų realizuoti trumpu laiku.

Liet. Inf. Biuras.
VII. 9 d., 1921 m. -

PINIGAI NUPUOLĖ.
Eiropos pinigai ir įvairios 

Suv. Valstijų akcijos pas- 
kutiniomis dienomis žymiai 
nupuolė. Keli metai atgal 
kiekvienas pilietis būtų pa
sakęs apie finansų stovį, 
šiandie gudriausi bankieriai. 
prisipažįsta kad jie nieko 
nežind. - Vokietija pradeda 
mokėti Pranei j ai ir Angli
jai bilijonus ir Pranei jos ir 
(Anglijos pinigai nupuola, 
greičiau negu vokiečių mar- 
kėss

Kada Prezidentas Hard- 
ing pradeda kalbėti apie 
šaukimų konferencijos nusi- 
ginklavįmo reikale, Čia bu- 
,vo pradėta džiaugtis, nes 
nusiginklavimas sumažins 
taksus. Bet jeigu konferen
cija nutars nusiginkluoti, kų 
darys plieno kampanijos, 

i kada joms nereiks statyti 
perskaitytas lenkų f rakei- karo ‘laivų? Kaip stovės jų 
jos atstovo Grajevskio skun- [akcijos ?
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Organas Amerikos Lietuvių
R. K. švento Juozapo /' 

Darbininkų Sų-gos j

RBI BTIK K £ Sn
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-utarninkais, ^ketvergais m 

SUKATOMIS, 
Užrubelyj metams .....,,..,..,$5.00 
Bostone ir apylinke] metams ,,, .?S.6o 
Įdėtame .

“DARBININKAS”
3C6 Broadway, Bo0t<m 27l Mas8» 

•Bęt, South BofiW 62Q.
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LIETUVOS
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Gižaūškas.. Pastatyta 
ja medinė puiki; gimnazija; 
Amerikos <( Darbininkas^ 
Čia labai populeriškas ir gp-< 
džiaiskaitomas. ŽingeįdatK- 4 
ja , Amerikos lietuvių veikia $ 

• mu dėl tėvynės. Prietelių ” 
geros katalikiškos spaudos , 
prašau siuntinėti !man Ame* 
■rikOs -“Darbininką” platv 
nimui tarp biednuomenės. 
Adresas-.Šakiai, Birutės gat-* 
vė Num. 11, Juozas BakšaL 
tis. Litjiimla.,

Prierašas. Aš esu L’. Dar* 
bo Federacijos instruldo*" 
rius. J. B. ,

■ ■ ■ . t III . i .

AUKŠTOJI PANJMU-^ 
NE, Kauno apskr. — Mūsų ■ 
miestelis randasi prie pat 
Kauno ir yra grynai lietu-*' 
viskas. Darbininkai uždara 
biųilja Kauno ir Panemunėj 
dirbtuvėse. Yra viena ko* 
operativiška lietuvių krau* 
tuvė. Čia stovi daug Lietu* 
vos kariuomenės, daugiau- 
šia artilerijos. Pradeda 
tvertis L. Darbo Federacijos^' 
skyrius. Dėl' organižavimd ' 
ir sustiprėjimo pagreitini* 
mo reikėtų knygų ir laikraš
čiu. Todėl atsišaukiame'į1 
Amerikos lietuvius siųsti 
mums knygų ir laikraščių. / 
Prašome užsakyti Amerikos* ' 
“Darbininkų.” Adresas: 
Juozas Ziutelis, šancippaš* 
tas, Aukštoji Panemune* 
Lithuania.
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ČEKIŠKE, Kauno apskr, 

’— Mūsų parapijoj’ bežemių 
Ir mažažemių, yra daug. 
Dvarų“ yra taip-gi dąug *— 
su mažais folvarldeliais yra 
arti 100. Pareeliacija dar 
neprasidėjo, nors dvarinin
kų yra gan sulenkėjusių ir 
kūikurių sūnūs yra išėję į 
lenkų legijonus./ Yrą šau
lių būrys iš apie 40 asmenų. 
Kaikurie dvarai dirvonuo
ja. Kaikurje dvarininkai 
pardavinėja žemę ūkinin- 
kanųs ir net žydams. Kume
čių ordinarija 400 auksinų 
algos, 50 pūdų rugių, vasa
rojaus 36 pūdai, kviečių 4 
pūdai, linams pasisėti 6 gor
čiams, v bulvių pasisodinti 6 
pūdams, 240 ketv. sieksnių 
daržovėms, iššerta 2 ar 1 
karvę, 2 avis, kiaulių kiek 
kas išgali. Yra L. Darbo 
Federacijos skyrius su 100 
narių. Trūksta veikėjų ir 
susipratimo. Norinčių skai
tyti yra labai daug, bet ne
nori ar neišgali išsirašyti. 
Todėl Amerikos lietuvių 
prašome talkon. ^Teiktės už
sakyti Amerikos “Darbinin
kų” ir atsiųsti knygų. Ad
resas: L. Darbo Federacija, 
Antanas Bartkevieia, Čekiš
kės paštas, Čekiškės dvaras, 
Kauno.apskr. Li f Įmania. T
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PENSIJA ISPANŲ
DARBININKAMS.

Ispanijos t darbininkai 
džiaugiasi sužinoję apie 
naujai valdžios nutartų pen
sijų. Abiejii lyčių darbinin
kai''tarp 46 ir 65 metų, ku
rie uždirbtų per metus ma
žiau kaip 4,000 pesetų '(pe
seta tai ispanų pinigas taip 
pat kaip, fraūka), gaus pa
skirtų pensijų. Laike ligos 
darbininkai gaus .365 pesetų 
per įdėtus.

Darbdaviai,/ turės daug 
prisidėti prie pensijos.

KAINOS NESUMAŽĖJO.
-- ■■

Darbo komisija pripažino mažinti 
algas darbininkams 6 centais į 

valandų, bet kainų už per
vežimų nesifinažino,

r* f
t . h i-

Chicago, III., liepos 13.— 
Gelžkelio darbo komisija 
šiandiena j^Mepe algas dar- 
bininkų Aindrtcfc-Rail^ay 
Express kompanijos nuka
poti 6* centais į valandų pra
dedant rugpj. i d. Kampo- 
nijos vdUai tuo numažinimu 
dar nepasitenkina ir už per
vežimų kainų nemažins. f

Apskaitoma, kad numu
kus algųs, kompanijai kas
met liks maž-daug $8,000,- 
000.
% Kompanija samdo tarpe 
70,000 ir 75,000-darbininkų.'

RENGIASI PRIE RIAUŠIŲ.
V

Concordj N. II., liepos 13. 
— Valstijos apsaugos kom
panijai šio miesto ir Laconia 
buvo įsakyta būtį prisiren
gusioms^

Tie vyrai tįūs Taikomi sto
vyklose iki gaus kitų įsaky
mų.

Jie bus pasiųsti į Frank- 
lin ir Bęrlin, kur streikas 
didėja, popiero išdirbystė- 
se, International Paper 
kompanijos, jeigu padėji
mas tuose miesteliuose pa
blogės.

. Įsakymas mobilizuoti vy
rus buvo išleistas guberna
toriaus pasitarus su adva- 
katu popiero kompanijos, 
kuri šaukėsi valstijos ap
saugos.

Streikas popiero išdirbys- 
tėše, Berlin ir Franklin tę
siasi jau nuo balandžio mė
nesio, bet jokių riaušių ne
buvo iki praeitos savaitės, 
kuomet kompanija atidarė 
dirbtuves ir priiminėjo 
streiklaužius.

Berlin ’o streiklaužiai bu
vo išvyti iš miesto.

Streikieriai apsistojo miš
kuose, apsiginklavę šautu
vais ir šaudo į dirbančius 
streiklaužius, taip praneša 
kompanijų advokatai.

Sakoma, kad’ streikieriai 
yra gerai susiorganizavę ir 
tikisi laimėti.

Ild šiol didelių susirėmi
mų nebuvo, bet jeigu kom
panija priimsx ir daugiau 
streiklaužių, gali kilti kru
vina kova. .

Streikeriai atsišaukė į 
Concord Centrai Labor Uni
ją,* kuri kreipėsi į pirkėjus 
neduoti Užsakymų dėl streik
laužių.

Streilderiams į pagelbų 
eina ex-kareiviai ir veika- * ,
lauja miesto majoro praša
linti streiklaužius iš miesto. 
Streiklaužiai
Vese.

SPAUDINTOJAI SUGRĮ
ŽO DARBAN.

Cleveland, Ohio, liepos 13., 
— Spaudintojai ir knygų 
apdarytojai, kurie nuo ge
gužio 1 d. streikuoja, kada 
nesutiko dirbti 48 vai. į sa
vaitę, šiandie grįžo darban. 
Dabar padarė sutartį ant 
trijų metų ir dirbs 48 vai. į 
savaitę. Reiškia nieko •ne
laimėta.

y
NAMAI DARBININ

KAMS.
Pittsburg’o, “Chamber of 

Commerce” svarsto kad pa
statyti 1,000 namų ir par
duoti neturtingiems darbi
ninkams kaip galima pigiau. 
Vietos arkitektai prižadėjo 
išdirbti plianus veltui. Ga
lima tikėtis kad darbinin
kams bus daug lengviau gy
venti, nes nuo valdžios galės 
daug pigiau nusipirkti na
mus, negu nuo kokio savi
ninko - kapitalisto, 
smaugia darbininkų.
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VOKIETIJA TEIRAUJASI.
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ŠAKIAI. — Mūsų aps
krityje yra ' stambiausieji 
Lietuvos ūkininkai; Jie ve
da ūkius pavyzdingai ir di
džiu įnirtimu priešinasi su
manytai žemės reformai. 
Tai* vienas iš didžiausių 
Lietuvos linų centrų. Vo- 
kieti jos ūkio kultūra yra 
"padarius.žymių intaką į Ša
kiečius . Šakių apskritys tu
ri 16 valsčių, 24 dvarus su 
folvaikais. Dalis dvarų iš- 
nuomuota 1919 ir 1920 me
tais. . Stambiausias dvarinin
kas Komaras yra pabėgęs 
Paboki j on ir jo dvarai Lie
tuvos valdžios rankose. Lai
kraščių ųteina labai daug ir 
politikoj gerai orientuojasi. 
Šventomis dienomis-aludėse 
ir restauracijose susėdę ir 
veda - begalines politiškas 
diskusijas." Labiausia poli- 
tikauja Šaldų, Barzdų ir 
Plokščių valsčiai. Šaulių 
'kimiai pradėjo organizuotis 
labai stipriai šiais 1921 me
tais. Kartu stiprėja ir L*» 
Darbo Federacijos skyrius, 
o socijalistinė srovė su savo 
žadėtais rojais smunka pra
garan. Šaldų apskrityje 
biednuomenės-^nėra daug. 
Jos daugiausia, yra Šakių 
miestelyje ir Naumiestyje. 
Uždarbių mažai tėra. ‘ Bicd- 
nuomeue yra šankiame pa
dėjimo. šakių miestelis 
smarkiai atsistato. Šiais me
tais pastate plytnyČių kum

SUGRĮŽO DARBAN.
Toledo, Ohio. — Unijos 

malioriai padarė sutartį, sū ; 
darbdaviais ir sugrįžo dar-, 
ban. Unijos darbininkai su- 
tiko dirbti už 80c. į valandų. 
Apie savaitę laiko atgal, 
darbdaviai jiems davė 82į^ 
į valandų, bet darbininkai, 
nesutiko — dabar gailisi. 
Pirmiau malioriai gaudavo 
$1.00 į valandų.Vokietija klausia kokiais pinigais 

ji galėsianti atmokėti likusių 
-sumų.

Paryžius, Pranei j a, lie
pos 13. Vokietija teirau
jasi kokiais pinigais ji turės 
atmokėti likusių sumų, kuri 
turi būt atmoket^pirm rug
pjūčio mėnesio. Atitaisymo 
kpmisija jau-buvo nutarus 
kad nebus reikalo'-atmokėti 
doleriais^ bet nepasakė ko
kiais pinigais. Klausymas 
keblus ir pavestas kabine
tams Paryžiaus, Romos ir 
Londono. .
-Iki šiol Vokietija jau at

mokėjo < 244,376,690 aukso 
markių. Iš viso turi atmokė
ti alij autams 1,000,000,000 
markių.

STREIKAS PASIBAIGEI'
Jfrm.estown, N. Y.—Spaus* 

tuviiiinkų stręikaš pasibaigė 
kada darbdaviai priėmė dar
bininkų reikalavimu. Dar* 
bininkai reikalavo 44 vai, 
darbo. Darbdaviai ant to su-< ■ 
tiko, ir darbininkai grįžta 
darban. ' ♦. ;

B a s s B aHs
3 a

Tetephoifas Č olcy $2 d8į M 
| VALANDOS: 0-10 A. M., 
g 1-3U. G-S Ū ffl.
K Pašaukti galima kiek- fi 
B vienam 'laike (dienų ar 
ra naktį) ph’ telepkon’ų, fif

CHICAGPJE TAMSU
- I ___—.

8,000 policistų ir ugniagesių ant 
sargybos.t t

X. • ------------- . “**

CHicago, III., liepos 12. — 
Sustreikavus elektrikos dar
bininkams ųnt visų gatvių 
per šešias valandas buvo 
tamsu. Tuomet .8,000 poli
cistų ir ugniagesių buvo .pa
likta ant sargybos, kad ap
saugojus nuo betvarkės ir 
riaušių.

Prieš pat^iduiTiaktį strei
kas buvo apšauktas ir visi 
žiburiai užgesinti. Darbinin
kai reikalauja pakėlimo al
gų- : v

Po .pasitarimų Electrical 
Workers Unijos vadų su 
miesto valdininkais ir ki
tais. žymiais asmėnunis,’dar- 
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yvena dirbtu-i

vertes knygų dovanų.
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Steigiamojo Seimo posė
dyje š. m. liepos 6 d. buvo
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Kas jau turi plunksnų, o 
prenumerata' išsibaigė, už
simokėk dabar, gausi $1.50

DR. C. F. lELAštUS Į
Lietuvys Gydytojas * 1

751 GKAND AVENUB, J 
Kampas Bradloy St., s 
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Lietuvos Delegacijos na
riai Galvanauskas ir Solo- 
veičikas š. m. liepos m. 3 d. 
grįžo iš Ženevos Kaunan. Š. 
nu liepos m. 4 d, Ministerių 
kabinetas svarstė Vilnijos 
Mausimų.



Mo

Pa-

v

ib*

Mt-

*■

€

>
,j

«

*
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Vfa* Enremi pamok.

ir - M- gfttartlag. bt Sk Drinr*
Vajtcabt HA A»«toau.tio* «r Lukm. .

. BU®«»IF1^0N UA'nMi/V '
• YMriy. . ....

' Jtoeton and Atari* • ..$5.001
S " ' iaaaądėdfd. ytarlz i».»«» jm f jįcyio I

“BKtenS m m«tter lept
12,1615 at ottfca tt Hoaton,

•f Blaa^pade tha Aet of MtrekS,
“JLecęptanco for mallingat epectal rate 
Mpofltage provldedforlnBectlonlloe, 
Act of Oct,«, 1017M anthoriaad on JW

Lietuvoje dar tebesikurian- 
čioje šalyje mirtimi bau
džiama.” Taip, labai ne
malonu, kad Lietuvoje dar
bo žmonių šalyje yra tokii},. 
kurie tik tarnauja • sveti
miems dievams ir savo iško- 
votą laisvę nori parduoti. 
Jie, nutolę nuo tikėjimo į; 
Aukščiausią Esybę—Dievą, 
pasikėlė į puikybę^ save 
ir savo partiją stato auk
ščiau visko. Jie eina prieš 
norą didžiumos Lietuvos pi
liečių. Jie tą didžiumą smer
kia ir visaip niekina.. Jie, 
negalėdami savo partijos 
reikalų išstatyti aukščiau 
visko, dedasi su aršiau
siais Lietuvos priešais bol
ševikais ir lenkais.

'Štai ką apie tai rašo Kau
no “Laisvė” No, 111:

“Mūsų visuomenė nukrei
pusi visą savo domę į užsie
nio politiką, į konfliktą su 
lenkais iš vienos pusės ir vi
daus gyvenime—į žemės re
formą, kovą su milicijan- 
tais,” bei samogonkos vary
mą visai nesidomi, kad rau
donosios žiurkės rausias po 
Lietuvos valstybės pamatų, 
ankščiau ar vėliau siekda
mos visą rūmą sugriauti.”

,4
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ėję 'Akmenskį Steig* 
Seimo atstovą, tos nedalią ) 
perleisti* buvo, atvykęs iš 
Kauno pas savo šeimyną. 
Pasidžiaugėme lietumi. Bet 
klebonas primena, kad .ba- , 
rometras vėl rodo giedrą. 
Ąlcmenslds sako: ‘ “Sudau
žyk tokį borometrą ir telijie 
daugiau.0 s * 
y ‘ ' Pr. Gudas.

c- *
I ....... ..................................................................... '„-Ii,

Daugiau kaip 2,500 darbi
ninką,. ... .Wheeling dištrikto 
W. Virgiųia, liko be darbo 
kada Wheeliųg Stecl kom
panija uždare dirbtuves, ar
ba paleido beveik visus dar
bininkus. Kompanija pasa
kius kad nėra užsakymų..

“GERIAU VĖLIAU
NEGU NIEKADOS.”

....... . į. r............ ....

Kadangi jau paskelbtas 
dovanų laikas baigiasi, tad 
gauname kasdien nemažai 
laiškų'su užklausimais, 'nuo 
tų kurių prenumerata dar 
nėra pasibaigus. Klausia 
kaip ir kokiu būdu galėti} į- 
sigyti skiriamą dovaną. Tad 
kad sumažinus darbą ir iš
laidas atsakinėjimui į juos 
atskirai, šiuomi praneša
me, kad kurių prenumera
ta nepasielgus, gali atnau
jinti išanksto ir'gauti dova
ną—foųtaninę pltinksną.Pa- 
vyzdžiui, jkeno prenumerata 
baigiasi gruodžio mėnesyje, 
tai užsimokėjus dabar, lai-

• kas skaitysis nuo tos dienos 
kuomet prenumerata pasi
baigs, o ne nuo tos, kuomet 
užsimoka. Darbininkų Są
jungai rūpi, kad krikščio
nių darbininkų obalsis pa
siektų ' kuoplačiausiai darbo 
žmogių minias, p ypač šiuo
se laikuose, kuomet darbi
ninkams susipratimas yra 
užvis reikalingiausias.

“Darbininko” Adm. 
i- n__________ ■ _______________ s_______________

Toliau raioj

“Be daugybės 
bylu 1920 matų pabaigoje 
buvo iškelto* dvi svarbesnės 
>ylos, viena dėlei šiauliškių 
BalvoČiąnu ir Močiaus, pus; 
yriuos rasta daug sprogs
tamosios medžiagos ir antra 
dėlei Kauno bolševikų 
nizącijos, kurt imdškai 
dinos ‘.Vojeno komnnitičes- 
caja organizacija/ kurios 
urmininku buvo Stasiūlis- 

ŠostaMs, buvęs rusų XV 
armijos karo tribunolo ^pir
mininkas. (Jis buvo pabėgęs 
ir jo byla būvo išskirta, bet 
dabar jis berods vėl pagau
tas).

“ Teismui nagrinėjant šias 
iylas, prasižengimas^ buvo 
aiškiai įrodytas ir karo or
ganizacijos galva Kondro- 
;as bei *Balvočius buvo pa
smerkti mirtim Bet tai by
lai pasiekus Prezidento, 
mirties bausmė ir vienam ir 
kitam buvo dovanota.”

Tai-gi, gal .nj>rs dabar 
bus aišku, kad Lietuvos 
valdžia pirmose bJsikūrimo 
dienose net ir didžiausiems 
prasikaltėliams dovanodavo 
bausmę.

Laisvamaniai ir bolševi
kai gindami net didžiausius^ 
Lietuvos priešus, aiškiai 
pasirodo kuo' jie yra. Jiems 
nerūpi Lietuvos neprigul- 
mybė ir laisvė, o tik grynai 
partijos reikalai, dėlei ku
rios jie išsižadėti} ir Lietu-; 
vos. •

wOue guživaŽiavimė' pa- 
skirštytas šhipi Lį<uvo8 
Darbo Federacijai <100., A- 
merikos ir Lietuvos Sv. Vin- - 
senelis Paūl Dr-jąį $50./ 
Lietuvos L. P* Poną už $100' 
ir LDS.
Liko ir aįekričio ižde nema
žai- ;

pėdsakų nesimatė. Rugiai 
ir vasarojus geri. Bot labai 
reikalauja lytaus. Jau, -nuo 
senai žmones meldžiasi ly
taus, o jo vis nėra ir nėra. 
Ir šiemet * matyt atsitiks 
taip,' kaipir kitais metais, 
kad iki šv. Jono visi žmones 
lytaus negili išmelsti, o po 
šv. Jono ir viena boba už- 
peČkyje išmeldžia. Dėl ly
taus stokos skursta labiau
sia vasarojus, pievos ir do
bilai. \

Gerai ištolo pasimatė 
liūdnas reginys, žymiausias 
karo pėdsakas, apgriautoji 
Viekšnių buvusi puild. baž
nyčia. Štai jau ir Ventos 
tiltas. Matosi visi Viekšniai, 
kaip ant delno. Namai vis 
nauji. Tai statomi, tai jau 
pastatyti, Viekšniai jau 
kaipir prisikėlė iš peleno. 
Leidžiamės tiesiog linkui se
nosios bažnyčios. Klaupia
me, kur klebonija. Pasiro
do, kad reikia pasukti atgal. 
Įvažiuojame pro vaitus ir 
žiūrime, kad apie sopą klū
po žmonių. - Supratome, jog 
tai laikinoji bažnyčia. Žmo
nės su nusistebėjimu meta 
poteriavimą- ir žiūri, kas 
čia do prajovas. Klausia
me kokios . pamaldos eina 
bažnyčioj. Atsako, kad ge
gužinės baigiasi. Nueiname 
į kleboniją. . Žiūrime, kad 
žmonių minių minios apsto
jo automobilių. Ateina kle
bonų on klebonas kun. Dzi
dorius Gudavičius, mano 
brolis. Sako, • kad mes į 
šventorių įvažiavę. * Girdi 
žmones buvo bekelių protes
tą, . bet kadangi keliauųin- 
kai nuėję į kleboniją, tarda- 
leidę, kad nesama kokių 
parmazonų. Prie to klebo
nas priminė, kad mums 
veik taip atsitiko, kaip Lie
tuvos dvarininkui Budrikui 
Vilniun nuvažiavus. Budri
kis važiavo su furmonu Di
džiąja gatve ir įvažiavo į 
Aušros Vartų gatvę. Fur- 
monas su nusistebėjimu žiū
ri, kad žmonės klūpo, girdi 
vargonus ir giedojimą. Tuoj 
sulaikė arklius ir sako: “Po
nuli, į bažnyčią įvažiavo
me.” Ponas sako: “Va
žiuok!” Furmonas atsilie
pia: “Kur ar už altoriaus?”

Bebaigiant pietauti išgirs
tame muziką. Kas čia do’ 
per pramoga? Bene eks
kursija? Klausių. ' Taip 
.atsako, ekskursija prie al
toriaus. Žiūriu pro Jangą. 
Vyras su dviem mergaitėth 
priešakyje, paskui jaunave- 
dis su nuotaka, pagalios 
vestuvninkai. Brolis klebo
nas paaiškina, , kad viekš- 
niečių papročiu piršlys su 
dviem mergaitėm pirmtą- 
kauja ir kad jaunieji lydi-: 
mi bažnyčion būtiną! su mu
zika. ' Nueinu ir aš bažny
čion jaunųjų ir vestuvninkų 
pažiūrėti. Tumi j u, ‘kad 
nuotaka 'ne^iaturališkai el
giasi:—neašaroja. Kas Čia gal 
būt, misliju. Prisiminė da
nų priežodis, kad nšaro j an
tį nuotaka būna gera pačia-. 
Bėdos turės tas vyras,- mis- 
Uju. Bet vėliau dalykas ge- 
ron pusėn išsiaišldno^nuo- 
taka jau buvo dariusi efasr 
kursui} prie altoriais, ji 
buvr našlė. ’ /

Tą pat dieną po pietų bū* 
vd pradėję lyįi Buvom uu*

. Į VIEKŠNIUS. ‘ 1

’ Atvykus Skuodan gegu
žio 28zd. ąii Romanu aplan
kiau gorb* džiakonį P,r. 
deūžį< T4 uoto veikėjas. 
Sakė; kad Lietuvos liaudis 
vis-gi nesanti nubudus. Ša
kė; kad lietuvių.tauta jam 

po' išvedimo iš Egipto ne
laisvės.' Žydams bekeliau
jant ir vargams atsiradus, 
kilo murmėjimas kam Mozė 
išvedė juos iš Egipte, kur 
nors įr nelaisvėj buvo, bet 
vis-gi gaudavo ir cibulių ir 
česnaku ir duonos. Mozė' 
po to pasakė, ‘jog neįneis į 
pažadėtąją žemę iki neapsi
valys žydų tauta. Ir tik po 
40 metų klajojimo po pūsty- 
nes teinejo žydai'į pažadėtą
ją žemę. Tai yra po to, kaip 
sęnoji gentkartė jaii buvo iš
mirus. Taip bus, sakė gerb. 
džiakonas Pr. Žadeikis, ir su 
lietuviais. Tik po Ida joji
mo tik su nauja gentkarte 
teišeisime į tvirtą savistovį 
gyvenimą;

Gerb. džiakonas yra para
šęs knygą apie Lietuvą ka
ro metu. Spauzdinama Klai
pėdoj. Dalį teko matyti. 
Indomiai parašyta. Tos kny
gos bus. galima gauti 
binmkė.”

Skuode 
Lietuvių 
skyrius, 
darbuojasi Bostono aplinki- 
niems gyventojams žinomi 
Baužinskas ir Malukas. Da- 
bar B-vės skyrius pirko di
džiausią Skuode plytų na
mą. Tai toks namas, ku
ris nedarytų gėdos pastačius 
So. Bostone prie Broadwūy. 
Už namo yra nemažas san
dėlis ir muilo dirbtuvė. Na
me" yra saldainių dirbtuvė.)

• Šiaip Skuode gyvenimas 
verda. . Veik kas šventadie
nis gegužinės. Turi 
inteligencijos būrelį, 
laikais Skuode buvo 
gas popas. Turėjo

1 -

■ “Darbininko” redakto
rius Pranas Gudas grįžta a-» 
pie 15 i rugpjūčio. >

• i ■■ “ - •

Iš Lietuvos gauname la
bai daug laišltų/ prašant, 
siųsti “Darbininką. ” “par- 
bininko” aūminišfracija 
siųsti “Darbininką” -dykai 
neišgali, bet tą galėtų pada
ryti prieteliai > rėmėjai. 
Šiandiena “Darbininkas ’ ’ 
žinomas visoje Lietuvoje ir: 
labai mėgiamas. Tad nesi
gailėkite užrašyti savo gi
minėms arba pažįstanųems.

LDS. turi 92 kuopi Suvie
nytose Valstijose ir vieną 
Kanadoje. Narių virš 4,000. 
Iki seimui turi padaryti iki 
100"kuopų ir 5,000 narių. 
Girdėjome, kad jau tveria
si Providence, R. I. ir Lo- 
well, Mass.

Who is next?

i Viao pratilto darbininkai i 
Kristuje, pa Baž

nyčios vėliava, visuomenei 
pelbeti.
1h

! DDDARDĖ.
Apie šešius milijonus dar

bininkų bedarbiauja. Jų 
skaičius kasdien dauginasi. 
Ką darbininkai rfuo' savęs 
nutraukdami sutaupė, šian
diena reikia suvalgyti. Ne- 

. mažai yra ir tokių, kurie vi
sai neturi ko pavalgyti.

Darbininkai neteko ener- 
p gijos ir vilties kad kovą su 

kapitalistais galėtų kada 
nors laimėti. Tame kalti 

; ’ .patys darbininkai. Didelis
? / skaičius darbininkų nėra na-
; riais unijų arba darbininkiš

ki} organizacijų ir nesirūpi
na būti jais. Streikui kilus, 
tokie darbininkai pirmieji 
eina streiklaužiauti. Orga
nizuoti darbininkai tokiame 
ątsitikime priversti yra ko- 

' .voti ir su tokiais pat darbi
ninkais—streiklaužiais. To
kia kova kapitalistams išei
na ant naudos. Kad apsau
goti streiklaužius, pašaukia 

‘ \ miliciją ir streikuojanti dar
bininkai lieka bejėgiai ir 
nieko nelaimėję priversti 
grįžti prie darbo. Po tokio 

*apverktino streiko kapitalis- 
; • -. tų ragai dvigubai paauga, o 

darbininkai keliems metams 
nupuola žemyn.

( . Taip-pat yra ir su bedar- 
: be. Didžiose išdirbystėse 

darbininkai dilba po 12 va
landų į dieną. Tose išdir- 
bystėše darbininkai yra ne
organizuoti ir kapitalistai 
daro su jais taip, kaip jiems 
patinka. Sakysime, pHeno

* .išdirbystėse darbininkai yra 
. visai bejėgiai. Dirba ilgiau

sias valandas ir už labai mį-
1 zerną atlyginimą ir prieš 

galingą “karalių” Gary ne
įgali tarti nė žodžio. Jeigu 
tie darbininkai dirbtų trum
pas valandas, tuomet tūrėtų 
priimti daugiau darbininkų 
ir bedarbių skaičius sumažė
ti}.

Tad dirbkime be perstojo, 
kad visi darbininkai būtų 

. organizuoti, susipratę ir ži- 
"a notų savo teises; kad kapita

listas darbininką laikyti} 
kaipo sau lygi} žmogų, o ne 
kaipo mašiną.

4
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RAUDONOSIOS
* ŽIURKĖS.

1 Pastaraisiais laikais rĄ- 
merikos lietuvių laisvama- 
nįų-sandariečių, socialistų- 
menševilęų ir bolševikų 
Spauda, išsprendus Paneve- 

. žy, Utenos bolševikų bylą, 
reiškė visišką nepasitenkini
mą Lietuvos, valdžiai ir ne
patyrius j ę priežasties kii<*

>*•>

• .

Taip rašo apie “Lietuvos 
visuomenę. Bet Amerikos 
visuomenė dar mažiau žino 
apie Lietuvos “žiurkes.”' 
Čia tai puikiausia dirva bol- 
ševikuojantiems gaivalams. 
Amerikoje gauname žinias 
sutrumpintas ir neaiškias. 
Vienintelį priešą, didžiuma 
mūsų visuomenės, mato tik 
Lenką. Puikiausią progą 
laisvamaniai ir bolševikai 
turi pašmeižti krikščionis 
demokratus ir iškelti savo 
partiją aukščiau visko, kuo
met. Lietuvoje kas nors tokio 
nepaprasto atsitinka. Sa
kysime, Utenos bolševikų 
byla sukėlė visuomenėje ir 
spaudoje tiek daug kalbų, 

i kad net ir iš geriausių, ma
žai apsiskaičiusių ir apsipa- 
žinušių su aplinkybėmis, 
Lietuvos piliečių atsirado 
abejojančių apie teisingumą 
ir gerumą Lietuvos valdžios. 
Mūsų laisvamaniai ir socia
listai tik trina rankas, kad 
jiems pasisekė suklaidinti 
nesusipratusius darbininkus 
ir kad d'abaiį partija dvigu
bai padidės.

Vįs-gi darbininkai nesi
skubina ir laukia daugiau ži
nių apie atsitikimus, dėlei 
kurių laisvamaniai ir bolše
vikai tiek lermo sukėlė 
smerkdami krikščionis de
mokratus, kulių valdžioje 
(iš 8 žmonių) yra tik du.

Toliau, Kauno “Laisvė” 
rašo:

'“Datyir jau bolševikų liz
duose ne be vien literatūra, 
atsišaukimai, ' laikraščiai, 
dabar jau nuolat randama 
ginklų sandėliai, piroksili
nas, dinamitas, šautuvai, 
šoviniai, spaustuvės įsaky
mai, karo organizacijos į- 
statai ir tt. ir tt. Pavyzdžiui, 
ne taip senai Kaune susekta 
net tokia organizacija, kuri 
rusiškai vadinas “Vsielitov- 
skoje techničeskoje biuro 
propogandy ir sklad oruži- 
ja,” kur be kelių vežimų ru
siškos bolševikų literatūros 
rasta bombos, rankiųės gra
natos, dinamito 'dvi skry
nios, šoviniai ir tt. ”.

A

IŠ LDS. PADANGĖS.

*‘Darbininkas ’’ spausdi
namas nuosava nauja maši
na kaip girdėt geriau paten
kina skaitytojus įr narius 
pristatymu ir turiniu. Mat 
savas lizdas vis meilesnis, 
savos pajėgos daug stipres
nės.

ė

Iš- visur gauname laiškų 
su pageidavimais įvesti 
“Darbininke” juokų sky
rių. Prišibijome “Perkū
no,” bet gal būtų ir nepro- 
šalį nors retkarčiais.

Daugelis klausia, kaip 
galima įsigyti gerą fontani- 
nę plunksną už mažus pini
gus? “Darbininko” admi
nistracija duoflĮa geriausios 
rūšies fontaninę plunksną 
visiškai dykai. Dėlei pla
tesnių. informaciją kreipkis 
laišku į administraciją.

*

Jau tik pusantro mėnesio 
iki LDS. VI Seimo. O ar už
simokėjai savo duoklę? Jei
gu ne, tai pasiskubink; kad 
kuopos atstovui nereikėtų, 
raudonuoti ir aiškinti delko 
taip yra. Padaryk taip, 
kad atstovas galėtų didvy
riškai atsistoti ir pasakyti 
kuopos narių skaičių, “be 
sūspenduotij ir išbraukti} 
nuo praeito seimo pasidvi- 
gubino.” t

i ,

t

“Dar- 
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veikia
B-vės
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LDS. Ohio ir Mieli, aps
kritys turėjo susivažiavimą, 
bet Centras dar apie jį nie
ko nežino. Kas pasidarė? 
Laukiame su nekantrumu.

LDS. Centro iždininkas 
Jonas Glineckis buvo išva
žiavęs savaitei vakacijų. At
silsėjęs žada daug pasidar
buoti LDS. labui; kąd iki 
Seimui būtų 101 kuopa ir 
virš '5,000 narių.

So. Bostdne LDS. 1 kuo
pos iždininkas St. Noreika 
ir finansų sekretorius J. 
Glineckis stojo į lenktynes 
nauji} narių prirašinėjime, 
ne už pinigus, bet iš pasi
šventimo. Kaip girdėt abiem 
gerai sekasi ir sunku atspė
ti, kuris laimės. Abu smar
kūs veikėjai ir Centro val
dybos nariai. Aišku; kad 
jų darbu laimės LDS.

Šiomis dienomis L’. D. S. 
kuopų raštininkams pasiun
tėme po pundą laikraščių iŠ 
Lietuvos. Tuos laikraščius 
išdalinkite LDS. nariams 
dykai. Tik žiūrėkite, kad 
būtų užsimokėję pilnai savo 
duokles. ' .

smarkiai 
Prekybos 
B-vės krautuvėj

graži} 
Caro 
galin- 
daug 

nuosavybės. Jo nuosavybes 
vokiečiai konfiskavo, o jį 
patį buvo Vokietijon ištara- 
baniję. Kai viskas perėjo 
lietuvių rankosna, tai ir vo
kiečių konfiskuotos popo 
nuosavybės perėjo mūsų val
džios rankosna. Sugrįžęs 
popas gavo cerkvę ir namą, 
Norėjo atsiimti ir senąsias 
nuosavybes, bet nepavyko. 
Tai dėlto daug kartų pasa
kė “čort vozmi.”

Skuodiečiai laukia įsteigi
mo B-vės banko skyriaus. 
Dabar neturi, kur taupyti 
pinigus. Vienas sodietis bu
vo pasidėjęs 25.000 auksinų 
kur tai palėpyje. Po kiek 
laiko paėmęs rado visai su
kandžiotas poperines. Nu
bėgo pas viršaitį rodos 
klausti. Tas atsakė, kad tai 
žiurkių darbas. Tai viskas 
kas lieką daryti, esą reikia 
žiurkes sugauti ir nubausti 
pakorimu, o sukandžiotus 
■pinigus sudeginti.

Nedėlioj gegužio 29 d? au
tomobiliu su Romanu pasi
leidome per Ylakius, per ve
dą, per Tirkšlius į Viekš
nius. Keliai pusėtini. Lan
kai visur apdirbti. Karo

... . z....... . ... 
kogeriausių pasekmių.

■ P. S. Jęig^ibūtų reikalin- 
iimeš-

. i

FONTANINĘ

PLUNKSNA VERTĖS 
51.50.

iT Visiems, kurie tik 
užsirašys, arba at- 

’ naujins “Darbinin
ko” prenumeratą 
ant čielą metų ir 
užsimokės $4.00 čio
nai Amerikoje, arba 
į Lietuvą ir užsimo
kės $5.00, gaus gra
žią FONTANINĘ 

PLUNKSNĄ dova
ną. žis dovanų lai
kas tęsis nuo Birže
lio 1,1921 iki Rug
pjūčio 1,1921.

JKreipdamie^ vi
suomet adresuokite: 

"DARBININKAS” 
• 366 Broadway,

• South Boston, Mass.
> »

PASARGA: ši dovana bus 
duodama tik vienam kuris už
simokės už prenumeratą, ar
ba* užmokės už kone nors 
kaip Ui i Lietuvą. Agentai 
arba ųž pi’ikalbinimą dovaną 
negaus, nes dviejų, plunksną 
už vieną prenumeratą duoti 
negalima*

“Darb.”Adm.

t

S>

iLDS. Centro iždininkas 
Jonas Glineckas beviešėda
ma^ Norwoode (Mass.) pa
kliuvo į LDS. 3 kuopos su
sirinkimai Tikrai nustebo 
narių pavyzdingu užsilaiky
mu ir gyvumu. ^Susirinki
mas buvo Skaitlingas ir nau
dingas. Jis sako: “Nor- 
ivoodiečiai pralenks visas ki
tas LDS. kuopas nariais1 ir 
veiklumu.” . V

■ LDS. 3 kp. nariai pirmie
ji pakėlė balsą prieš Šėri- 
ninką, ’ ką kiti nė nepatemi- 
jo.. Pas juos netrūksta^ drą
sos'ne energijos. Laisvama
niams net kinkų drebėjimą 
įvarė, o “Piliečių Sąjungą” 
baigia į grabą užkalti..

‘ ***■».„ . •

Bevieliu telegramų gau
name žinių kad Chicagos L. 
D; S. Apskritys atgijo ir 
smarkiai rengiasi prie dar
bo. Neužilgo' žada suorga
nizuoti' LDS. kuopą Įdek- 
vienoje kąlionijoje, 0 seną-

. , “ ‘Darbininkas’ be Uosio, 
taip kaip duona be drus
kos, ” sako vienhs mūsų skai
tytojas.

LDS. Naujosios Anglijos ms sustiprintn Linkime
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^r kada nors girdėjai apie 

džiovą, sausIigę,' ^T. B?’ arba 
taip vadinamą 0con!” „

Žinoma girdėjai. Suvirs 150,- 
000 ypatų Suvienytose Valstijose 
kasmet miršta nuo džiovos, ir 
daugumas iš mūs pažįsta nors vie
ną džiova sergančią ypatą.,

Džiova sirgti tai pavojingas da
lykas, bet lengva apsisaugoti nuo 
tos ligos. Apsisaugojimas reika
lauja truputį noro, bet ką tas reiš
kia sulyginant su praleidimų ke
lių menesių lovoje, . Daleiskime 
jog . šiandien pasiniokinsinie kaip 
išsisaugoti nuo sausligos. Yra ke
li dalykai su kuriais visi j^-ivalo 
apsipažinti. *
KAIP MES GALIME DŽIOVA 

APSIRGTI.
Pirma, todėl, kad kas nors, ku

ris džiova serga, buvo neatsar
gus, ir antra, dėl silpno kūniško 
padėjimo.

Priežastim džiovos yra gemalai.* 
Gemalai‘toki maži jog negalima 
matyti be mikroskopo. -Tie gema
lai Įeina Į kūną per burną arba 
nosį. Randas mūsų valgyje, ant 
mūsų rankų, ir net ore, kurį mes 
įkvepiame. Gemalai, paprastai, 
apsistoja plaučiuose ir jeigu kū
nas negana sveikas ir drūtas, ge
malai sunaikina plaučius.

IŠ KUR GEMALAI 
ATSIRANDA.

Sausligc-sergantieji spjaudyda
mi ant grindų • arba šalygatvių 
barsto milijonus gemalų. Rankos 
juos paima, arba ore Įkvėpti, ir 
tokiu būdu įeina į sveikij žmonių 
kūnus. Tas paprasčiausias būdas 
jų išsiplatinimo. Bet 'daugelis < 
žmonių nežinodami džiova serga. 
Svarbu kad nei viena ypata ne- 
spiaudytų, nečiaudytų ir nekosėtų 
kur kitur kaip tik Į skepetaitę, 
kuri turi būt išskalbta šiltame 
vandenyje.

KAIP BŪT SVEIKU.
Geriausias būdas apsisaugoti 

nuo džiovos tai turėti drūtą kūną, 
idant galėtų kovoti gemalus. Tas 
lengvas dalykas ir priduos ma
žai vargo. Bet daug geriaus ken
tėti tą vargą “būnant sveiku,” 
negu praleisti- kelis mėnesius ir 
daugelį pinigų “įgyti sveikatą.”

Sekanti svarbiausi sveikatos į- 
statymai. Gana lengvi.

Maistas. Maistingai valgyk. 
Ne visuomet tą patį valgį. Turi 
valgyti daržovių kaip tai, žirnių, 
pupų, lęšiukų, bulvių, Špinakų, 
salotų, morkvų, ir kornųl Mėsos 
valgyk vidutiniškai. Visuomet 
valgyk duonos ir grūdų. Pienas 
ypatingai geras vaikams. Gerk 
daug vandens.

cr *

Miegas. Miegok mažiausia as
tuonias valandas iš dvidešimts-ke- 
turių. Naktinis miegas geriau
sias, bet jeigu prisieina dirbti 
nakčia, tai nors miegok astuonias 
valandas per dieną.

Šviežias oras. Vėdink visus sa
vo gyvenamus kambarius.

Visitbmet miegok tyrame ore; 
kada galima, ant lauko. Langus 
pakelk vasaroje ir žiemoje.

Gauk kiek tik gali tyro oro kas
dien.

Mankštymas. Svarbu mhnkš- 
tytis. Jeigu dirbi nepertoli nuo 
namų, vaikščiok į darbą kasdien. 
Jeigu pėrtoli tai kasdien mankš- 
tykis' nors penkioliką minučių. 
Eik pasivaikščiot po vidurdieni- 
nio valgio.

Persidirbimas. Nepersidirbk. 
Astuonios valandos į dieną užten
ka jeigu nori pasilikti sveiku. 
Daugiaus darbo reikalauja dau
giaus pailsio. Turi būt laiko ne 
tik dėl darbo ir miego, bet ir dėl 
pasibovinimo.

Švarumas. Visuomet prieš val
gį nusiplauk rankas. Nušluostyk 
visus žalius vaisius ir daržoves 
pirm . negu ’ valgysi. Nešvarios 
rankos perneša (gotnalus ant -val
gio. Laikyk paišelius, nagus ir 
viską kas nešvarus iš burnos. 
Maudykis du syk Į savaitę. Šva
rus kūnas geriausia kova prieš ge
malus.

Medikališkas apžiūrėjimas. Ga
lutinai, ir šis svarbiausia, eik pas 
gydytoją nors sykį į motus dėl 
pilno fiziško apžiūrėjimo. Gal 
jautiesi svcįku, bet kartais ran

i

jrilno fiziško apžiūrėjimo. Gnl 
jautiesi sveiku, bet kartais ran
dasi kokia nors m«ža liga, kuri

gai! pavirsti į pa^jingą ligą jei 
neprižiūrėtai Ūdytojas žino kaip 
surasti visas ligas,

Taip-pat kas šešius mėnesius 
pasiklausk dantisto patarimų. Ge
ri dąūtys.tęikftlingi sveikatai, pri- 
žiūrint juos stttanpyaj^higų ir 
skausmo, ■

Džiova išgydoma. Randasi a- 
įie milijonas džiova sergančių 
šioj šalyje. Jeigu visi būtų pri
sižiūrėję sveikatą, “visi būtų 
sveiki,” bet katriems jau pervė
lu. Visi privalome žinoti apsireiš
kimus. ;

Saugokis.į laiką.
Koki yra tie apsireiškimai? 

ra . ' ’. :
1. Pražudytas švarumas.
2. Neturėti noro valgyti
3. Nuovargis.
4. Kosulį arba .šaltis, kurį ne

gali atsikratyti į dvi savai
tes..

5. Naktinis prakaitavimas.
Jaučiant viršminėtus tuoj eik 

-pas gerą gydytoją^ arčiausią kli
niką, arba į sveikatos centrąr

KAIP IŠSIGYDYTI.
Elgtis pagal gydytojo įsakymų.
Jeigu džiova sergi, eik į gydi- 

nyeią.
Nevartok patentuotų gyduolių 

ir garsinamų, vaistų. Visi prigau- 
dinėjimai.

Atsilsis, šviežias oras, geras 
valgis, linksmas ūpas ir geri pa
pratimai geriausios gyduolės dėl 
džiovos. Tik turėk gerą suvieni
jimą visų keturiij ir pasveiksi, 
jeigu Į laiką pradėsi.

GALUTINAI.
Vietinė džiovos draugystė gali 

tau pagelbėti.
Elgkis pagal nei vieno patari

mų tik gydytojo ir džiovos drau
gystės/

Y-

t

begalo mažas sulyginus’su kasdie
ninio gyvenimo pavojum. Nelai
mi nepaiso ypatos ir savo kelio- 
nūs kelią nesigarsina. šiomis die
nomis, sutaupyti pinigai tikrai 
gyvasties apsaugojimas. Kožn&s 
protingas žmogus stengias apsirū
pinti save ir savu šeimyną, kad 
Jie nekentėtų jokių vargų jeigu 
jis numirtų oiba taptų apnegulč- 
dintu.» ;

Kiekvienas biznierius riž&uoja/ 
Suprasdamas tą, išmintingas žmo-: 
gus pradM taupyti pinigus> . t

Reikią atsargiai taupyti pini
gus. ~ Geras kapitalo įdėjimas tai 
pirkti valdžios taupymo eertift-į 
katus., Certifikatai ^atpirkti už 
tiek pat pinigų kiek už juos už
mokėta ir dar su nuošimčiu. Tie 
certifikatai negali tapti' bloges
niais, Jeigu laikyti iki pilno lai
ko, neša ketvirtą nuošimtį, ir vi
suomet pašte gali būti išmainy
ti.

KĄ, KADA IR KAIP 
VALGAI.

vasara. Sunku ryte atsi- 
Kasdieniniai darbai kaiį 
anksti. Dirbtuvėse per

TARPTAUTINIO DARBO 
RANKVEDIS. *

Tarptautinio Darbd* ofisas pra
neša, jog tuoj pasirodys Tarp
tautinio Darbo rankvedis, kuris 
inims oficiališkas ir neoficiališkas 
organizacijas, kurios užsiima pra^ 
monės ir darbo reikalais visame 
pasaulyje.

’ Rankvedis duos pilnus vardus 
ir' adresus darbdavių, draugijų, 
amatninkų ryšių ir kooperatyvių 
organizacijų, su viršininkų var
dais, vardus leidinių, kuriuos Į- 
vairios organizacijos 'leidžia, na
rių skaičių ir tautiškus ir tarptau- 
tiškus susivienyjintūs. Vardai 
valdžios vyriausių departamentų, 
kurie rūpinasi darbo ir pramones 
reikalais, bus duoti sykiu su de-< 
partamentų viršininkų skyrių ir 
vadų vardais. Pilnas departa
mentų aprašymas duotas su 
smulkmenišku aprašymu apie o- 
fieialius leidinius.

Rankvedis būtinai reikalingas 
informacijų šaltinis visiems kurie 
nori apsipažinti su tautiškais. ir 

darptautiškais xpramoniškais rei
kalais. Darbdaviams ir darbinin
kų organizacijoms tokia knyga 
jau seniai reikalinga, taip-gi val
džios departamentams ir tyrinė
tojams darbo ir pramoninių judė
jimų.

Rankvedis bus spausdintas ang
liškai, prancūziškai^ ir vokiškai. 
Kožnas išleidimas turės šešis šim
tus puslapių.

Ernest Greenwood, Ameriean 
Correspondent, International La- 
bor Offiee, 618 Sėventeenth St., 
Wasliington, D. C., priima užsa
kymus. ' •

Jau 
kelti, 
kalnai 
daug ūžimo ir ofisai nepakenčia
mi. Būtų daug linksmiau pra
leisti laiką lauke saulės šviesoje.

Kaip žmonės gydo nuilsimą? 
Daugelis iš jų skaito patentuotų 
.gyduolių garsinimus ir persitikri
na, jog jo kūnas reikalauja gy
duolių. Bet tos “tikros gyduo
lės” tik laikinai duoda kūnui gy
vybes, ir ne stiprina kūną. Pava
saryje reikalinga kūnui stiprini
mo.

Kuomet žmogus pailsta neturi 
jėgos nepasiduoti ligoms. Ypa
tingai džiovos gemalai pradeda 
veikti kuomet kūnas nudėvėtas.

Dabar laikas pasiklausti savęs, 
ką, kada ir kaip valgai? Vienas 
iš geriausiij būdij stiprinti kūną 
tai apgalėti milijonus džiovos ge
malų, kurie tik laukia progos 
veikti, ir pagerinti žlebčiojftią.

Kodcl nepradedi šiandien pra
šalinti tą nualsintą jausmą?

Bandyk sekančius.
Ką valgyti: Valgyk užtektinai 

šviežių vaism ir šviežių žaliij dar
žovių.

z—Nevąrtok aisti! viduriams su- 
liuosųoti, blogas paprotis. Gerinus 
valgyk fygų, sviestinių ir saloti- 
riiij aliejų.

Gerk nors šešis stiklus vandens 
į dicilą .

Kada valgyti: Valgyk tris syk Į 
dieną reguliariškai — ne dau
ginus. Prieš gulimą nevalgyk, 
bet gerk šilto pieno jei nori už
migti.

Kaip valgyt: Povaliai valgyk 
ir gerai kramtyk maistą. Gali 
gerti vandens prie valgio bet ne 
nuplauk maistą su vandeniu. Pa
miršk rūpesčius ir skubumus. 
Juokas ir draugiškumas daug ge
resni už pilės kepenims.

CXBB
Normališko vyro plakimas, kuo* 

met ramus, tiį aeptynias dešimt* 
dų'plakimai-į minutą, o normaliČ- 
kos moters tai aStuonias dešimta 
t minutą. Po gimimui plakimas 
greičiausias, nuo šimtas dvide* 
šimts keturių iki Šimto keturias 
dešimts keturių. Nilo Šešto iki 
dvylikto mėnesio Unitas penki iki 
šimtas penkiolika įlakimų į mųiu- 
tą, ir tarp* dviejų ir metų 
devynias dešimts arba šimtas poli- 
ki plakimai į minutą,

ŠMM&n* MSOtiKMOi 
KRTŽUU8 BOTAttl-

■ - -s

; .Vyriausybė Washingtone Šian
dien pranešė tautiško suvažiavimo 
plianus; Suvažiavimas suves A- 
merikos Raudonojo, Kryžiaus dar
bininkus aš visų Suv. Valstijų, ir 
bus laikytas Columbus^ Ohio, nuo 
Spalio trečios dienos iki aštuntai 
dienai, Ohio Stato Exposition že* 
mėse. ■

Prezidentas Harding priėmė už- 
lrvietimą kalbėti į delegatus, jei 
jo pareigos duos jam važiuoti 
tuom laiku į Columbus. Bus ir 
kitu tautinių ir tarptautinių kal
bėtojų.

Tikslas suvažiavimo suvesti Į 
k’nuvą kiek galima, darbininkus, 
pasitarti apie nuolatinį organiza
cijos darbą. Posėdžiai bus laiky
ti dideliam Exposition Coliseum. 
Istoriškas spektaklis, su 1,500 da
lyvauto jų parodys Amerikos Rau
donojo Kryžiaus praeitį ir atei
ti- . .

Jaunųjų Raudonasis Kryžius ir
gi rengs parodą ir bandys vėl su
vežti Raudonojo Kryžiaus perso
nalą tarnavusį pasauliniui karui.

Tarp tų, kuriems užkvietimai 
pasiųsti kalbėti posėdžiuose ran
dasi William Howard Taft, Ge
nerolas John Pershing, Karės Se
kretorius, John tV. "VVeeks ir Lai- 
• >no Sekretorius, Edtvin Denby. 
Irgi pribus Raudonojo Kryžiaus 
vyriausybė.

T T
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GYVENIMO PAVOJAI.
Faktai parodo, jog garlaivinių 

kelionių pavojus gyvenimui labai 
mažas. Nėt ir tuomet, kuomet 
Vokietijos submarinai lanke At- 
lantiką skaičius nuskendusių vi
sai mažas sulyginus su šimtais 
tūkstančių, kurie tapo saugiai 
perkelti.

Kiekviena’civilizuota šalis turi 
kovaržingiausius Įstatymus kas- 
link Aprūpinimo laivų ir prietai
sų apsaugojimui gyvasties dėl 
kiekvieno laivininko ir pasažierio. 
Mes žiūrinio Į tuos atsarguntus 
kaipo į naturkiišką dalyką ir jų 
nepaisėjinias pakelia pasipiktini
mą. . į

PILIEČIŲ KARIŠKOS LAVINI
MO STOVYKLOS.

Kandidatai, norintieji stot į Pi
liečių Kari>škas Lavinimo Stovyk
las, kurios bus Įsteigtos per visą 
šalį šią vasarą, gali nueiti pas bi
te U. S. Public Health Serviee 
gydytoją ir bus egzaminuoti dy
kai. U. S. Publio Healt Serviee 
turi 140 vietų. Bile vienas vyras, 
kuris nori prigulėti prie tų sto
vyklų, gali imti reikalingą fiziš
ką egzaminą įteikdamas savo ap
likaciją arčiausiai Public Health 
vietai. Tokiu būdu jiems nerei
kia mokėti civiliams gydytojams.

Neužilgo Medical Rezerve 
Corps irgi egzaminuos kandida
tus. Egzaminai laikyti, kariško
se stovyklose ir kariškose 
se.

vieto-
■ \

PULSAS.
Kožną sylcĮ.širdis plaksi, 

jas išvarytas nuo širdies Į 
jagysles,

krau- 
. krau

jagysles, ir tas ištempia gyslas. 
Tas ištempimas yra pulsą, ir ji 
jaučiama vietose kur kraujagys
les randasi kūno paviršiuj. Pul- 
sos plakimo būdas, ir kiek gykių 
plaksi kas minutą, svarbūs ženk
lai. .

■ Pulsos plakimas mainosi daž
ninus ųž temperatūrą. Plakimas' 
skirtingas įvairiose ’ypatose, am-, 
žiais, ir greit mainosi, ypatingai 
mildinimo ar valgymo laiko, po 
kokių sujudimų^ Urba kokios bai-

KLAIDOS ATliAĮaTMAS IK
- JtriĮif XJwLAw*

num., LDS. N. A. apskr protoko
le, delegatų sąraše įribriovė Idai* 

22 kp. delegatai primeti prie 
8 kp. Turėjo būti taip: 8 kp. 
Cambj'idge, .Mass. prisiuntė: V.- 
Aitką, Vr Jaką ir A. Zaveeką; 22 
kp., Brighton, Mass.: S. Dirsą ir 
B. Kudarauską.

1 Valdybos surašo apleistas rašt. 
A. J; Navickas, 58 Heaton St., 
Norwood, Maga.

Iš likusio nuo išvažiavimo pel
no paskyrė: $100.00 nupirkimui 
L. L. P. Bono, $100,00 paaukoti 
Lietuvos Darbb Federacijai; $50, 
paaukoti L, .Raudonam Kryžiui ir 
už $100.00 pirkti LDS. namo bo
rtą. k

nu, p-lė-M/BiaŽauskiutė padai
navo “Kur bakūžė samanota” ir 
kitas daineles. Tas publikai labai 
patiko, k| liŠdyjė Kaūsut ploji
mas. Visi džiaugėsi nauju vei
kėju. Žmonės iš pikniko^ buvo la
bai užganėdinti.

tiekosMylėtojas.

PASAKA APIE GARNĮ.
Tėvai turi atsakyti savo vaikų 

klausimus tokiu būdu, jog vai
kai tikės į tai kas jiems pasaky
ta ir pačiu laiku užganėdins na- 
turališką norą dėl informacijų.

Vienas' iš svarbiausiij tėvų klai
dų tai atkartojimas senos pasakos 
apie garnį. Kur kitur vaikai gir
di visai kitokią pasaką ir vaikų 
pasitikėjimas tėvams žūsta.

Laikai dikčiai persimainė nuo 
to laiko kuomet šiandieniniai tė
vai buvo vaikais. Vaikai neuž
auga nežinystėj apie lytiškus 
klausimus. \ ....

Public Health Serviee žinovų 
tėmijimai rodo" jog vaikai prade
da gauti visokias informaeijas 
jaunystėj, tai kodėl patys tėvai 
negali “juos teisingai painformuo
ti? . ’

Public Health Serviee leidžia 
kelias knygeles apie šį klausimą: 
(a) jauniems vaikinams, £b) vi
suomenei, (c) vaikams, ■ (d) tė
vams, (e) merginoms ir (f) mo
kytojams. Ir jei užinteresuotas 
adresuok prašymą į “Information 
Editor,” Public Health ScrvicG, 
VTashington, D. C.

PIRMU KARTU SEIME.
Peę mano 16 metij gyvenimą te

ko būti pirmu kartu Vyčių IX sei
me. Nepaprastą įspūdį išsine
šiau. Jis niekuomet neišdils iš 
mano vaidentuvės. Ir jeigu tik 
aplinkybės leis, visuomet steng
siuos dalyvauti kiekviename sei
me. Begalo malonu matyti, kaip 
atstovai iš visų'šios šalies kraštų 
suvažiavę tariasi kaip patobulin
ti jaunimo darbuotę visose'sryti- 
se, ypatingai Tautos ir Bažnyčios 
labui. ,

Aš giliai perpratęs L. Vyčių i-
dėjas, . tikslus ir darbus, patariu < 
visam jaunimui stoti jų eilėsna. ’

N. B.

MONTELLO, MASS. 
Išvažiavimas nusisekė.

Liepos 4 ,d. šv. Roko parapija 
čia buvo surengus išvažiavimą 
naujai Įrengtame parke, kuris 
dabar yra parapijos nuosavybė. 
Parkas randasi gana gražioje vie
toje; jo vidupyje randasi kalne
lis apaugęs gražiomis 1 pušimis. 
Ant kalnelio stovi gražiai ištaisy
ta svetainė, dėl šokių ir žaislų, į 
kurią iš šalies žiūrint jautiesi lig 
būtumei esąs Palangoje prie Biru
tės kalno, ant kurio stovi pasta
tytas palocius, kaipo simbolis 
meilės, kurį Didis Lietuvos Ku
nigaikštis Keistutis pastatė savo 
numylėtai Birutei. - Kadangi die
na buvo gana graži/ tai ir svečiij 
suvažiavo nemažai. Svečių, be 
montelliečiij buvo atvykę iš Bos
tono, Cambridge, Norvvoodo, Wor- 
cesterio, Lawrence ir kitų kolo
nijų.

. Apie 11 valandą prasidėjo iškil
mingas parko atidąiymas. Pir
miausiai Benui grojant Amerikos 
ir Lietuvos himnus buvo iškeltas 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. Po 
to gerb. kun. J. Švagždys, Mon- 
tellos lietuvių klebpnas pasveiki
no susirinkusius svečius ir savo 
trumpoje, bet turiningoje kalbo
je pareiškė, kad pasidėkojant 
Montelliečių vienybę ir darbštu
mu. tapo Įrengtas tas parkas, ku
ris rcikalvo nemažai darbo ir lė
šų, bet tai būsianti vieta kaipo 
žaidimui ant tyro oro, kas susti
prina žmogaus kūno pajėgas, o 
paskui sustiprinus savo kūno jė
gas imtis už kito svarbaus dar
bo, tai yra dvasios šventyklos— 
bažnyčios 'statymo. Montelliečiai, 
pritardami savo gerb. klebono 
kalbai, sušuko kelis valio!

Po to, kaip jaunimas, taip ir 
senesni susiėję būreliuose links
mai šnekučiavosi, tai žaidė įvai
rius žaislus, tai ragavo šaltako- 
šės ir įvairių gėrimų, kurių Mon
telliečiai apščiai buvo parūpinę. 

. Vakaro link, atvėsus kiek orai, 
prasidėjo programo i išpildymas, 
kuris susidėjo iš dainų, virvės 
traukimo ir kitokiij dalykėlių. 
Dainas išpildė chorai: Montello, 
Cambridge’iaus ir South Bostono. 
Dvi panelės iš Worcesterio, kuriij 
vardų neturėjau laimės sužinoti, 
pritariant varg. A. Visminui, su
dainavo duetą; So. Bostono p lės 
M. Gribaitė ir A. Narinkaitė .pa
dainavo Solo.

Publika programų buvo užga
nėdinta.

Vakarui atėjus, visi, pilni gra
žių Įspūdžių, traukė kiekvienas Į 
savo namus.
į. A

f

REIKALINGI AGENTAI.

‘ ‘Perkūnui” yra reikalingf 
agentai, užražiti prenuineiiitas 
ir pardavinėti pavienius numa
rinu

Auginimas labai geras.
Smiūkesnių infdrmGijįjįi’ėi*- 

plutos laiškų žemiau nurodytų 
antrašų.

“PERKŪNAS” J
366 Broadtvajį Boston Mm'

Svečias.

NEW BRITAIN, OONN. 
Piknikas nusisekė.

Liepos 3 d. Š. m., LDŠ 36 kp. 
buvo parengusi' puikų .pikniką, 
Nusisekė gerai. Diena buvo gra
ži ir dikčiai šilta, tai ir Žmonių at
silankė nemažai. Žmoneliai Šilu
mos, varginami griebėsi naikinti 
šaltakošę ir saldžiuosius gėrimė
lius. Iš to buvo nemažai, pelim— 
viso $122.22, . . . *
Buvo atvykęs dabartinis mūs 
Buvo atvykęs daabrtinis mūs 
nabjas-vargonininkas gerb. A. 

1Grigoraitis, .Jani pritariant pia*

LINDĖK, N. J.
Birž. 26 d., vietos SLRKA. 200 

kp. ir ALRKA. Federacijos 33 
skyrius buvo parengę pikniką- 
Nors iki pietoj lijo, bet po pietoj 
buvo gražu ir šilta. Susirinko ne
mažai Žmonių. Daug atvyko iŠ 
lutų kolonijų, lc t.:" Elizabeth, 
N. J., Netvark, N. J. ir Perth Am- 
boy, N. J, Tas labiausiai ir šukė* 
lė lindeniečių ūpą, priduodant J 
daugiaus energijos, Už atsilan-' 
kymą reiškiame didelę padėką 
svečiams. Svečiai tapo pavaišin
ti vasaros gardumynais. Buvo ir 
muzika.. Būtų buvę dar gerinus 
jei ir kalbėtojas būtų atsilankęs, 
kurio tikėjomės. Svečiai gėrėjo
si, kad lindeniečiai turi tokią 
puikią vietą piknikams rengti. 
Taip pasilinksminę visi išsiskirs
tė apie 10 vai. vakaro.

Jonas.

U ■■■" ■ »»■■■*»*! 11 ĮNHĮą.M.,! III.MMdĮfi '

lietnviškafe ribai* apsirengusio*, • 
k. 1.1 J. <Galiniutė, J, Bakanau** 

ųkiutė, X* Reg&iutS, M, Šakalam-- 
; kiutė, J, Bąririiutė ir A. Simonai-’ 

t& Publikos 4omę aikirėM . 
vien rūbų gražumas, Betir jų pa
čių... , . ; .

Po vežimo ėjo didžiausia visoj 
parodoj Benas, sekė R įfo. ‘ 
Wiipro*i>r-ja> apie 400 ypatų, 
gražiausiose uniformose, Tas ir
gi nemažai žiūrėtojų domų at
kreipė. ViįįištįbyMižmt  ̂
augalotų ižuolinių Lietuvos sūnų, 
Pats mačiau, kaip.pats guberna- 
torius ię miesto majoras plojo Žiū
rėdami' į- tokį uniformuotą vyr^, J 
būrį. Po dr. važiavo automobi- ' 
liu Žnfomas senas bizn. F. Baka* 
nauska«, .viet. Lleb. kun. P, Da- 
niūnas ir svečias moksleivis G* 
Česna. . y"

tekančioj dienoj “Nashua Tel* 
plačiai apraše ir pirmoj vietoj pa
dėjo, kad lietuviai laimėjo pir
mą dovaną parodoje, Kitoj viš
toj išgirta šv, Kazimįėro dr-ja, ve
žimas ir vaikai < ■ « -

• Begalo dabar ūpas lietuvių pa
kilo. Pasirodė, kad didi viltis ne
prastas daiktas. Galima dar prĮ- . 
durti, kad lenkai rengėsi šioj pa-

1
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CLEVELAND, OHIO. 
Extra susirinkimas.

LRK. ir Šv. Vine. A Paulio dr- 
jos 7-to sk. susirinkimas Įvyks pa- 
nedėly, Liepos 18, 7:30 v. vakare, 
kartu su Tautos Fondo 22 sk. 
Good'rick House, 1420 E. 31 St.

Visiems aukotojams ir Lietuvos 
gelbėtojams turime už garbę pra
nešti apie šitą 7-tą skyrių, nes su
laukėm ekstra pranešimą, vardu 
našlaičių, sužeistųjų kareivių ir 
vargšų senelių dėl Dievo, Tėvynės 
ir broliškos meilės.

Širdingai meldžiame kiekvieną 
Lietuvos mylėtoją pribūti šin su- 
sirinkiman, neš išgirsite to ko ne* 
sat girdėję.

Sekr. AI. Banys.

N0RW00D, MASS. *
Lietuvos Laisvės Paskolos Sto

ties susirinkimas atsibuvo .birže
lio 6 d. §. m. Buvo skaityta laiš
kas nuo Lietuvos Misijos apie šių 
metų nuošimčius. Kilus klausi
mui apie atsižadėjimą šių metų 
nuošimčių, pasirodė, kad daugu
mas dovanoja savo nuošimčius, iš
skyrus tik tris ar keturius iš su
sirinkusių.

Nutarta šaukti kitą susirinkimą 
liepos 19, kad galėtų ateiti ir tie, 
kurie nebuvo ant Šio susirinkimo.

K. D. Akstinas,
Stoties Raštininkas.

NASHUA, N. H.
Lietuviai laimėjo pirmą dovaną 

— 15.00 auksu.
Liepos 4 d., šiame mieste buvo 

visų tautų paroda paminėjimui 
Am. Nepr. šventės. Visos tautos 
ilgai rengėsi, kad tik gražiau pa
sirodžius publikai, o ypač valst 
gubernatoriui ir kitiems žymes
niems asmenims, kurie žiūrės ku
ri tauta gražiau sugebės pasiro
dyti ir kam bus lemta gauti pir
mą dovaną (prize). Lietuviai ir
gi panorėjo ją gauti, tat susku
bo ruoštis, bet pasirodė, kad jau 
truputį pervėlu, nes trokų nebe
buvo galima gauti. Nutarėm 
kreiptis į parodos komitetą, kad 
pagelbėtoj surasti nors vieną tro- 
ką. Mums gavus troką jau im
ta kalbėti, kad pirma dovana bus 
mums.

Parengėm labai gražų vežimą, 
kurs perstatė “Liberty” su vėlia
va rankoje ir lietuvaitę su Lietu- 
Vos vėliava, kuriodvi svoikinos, 
išreikšdamos didžiausią Amerikos 
ir Lietuvos vienybę. Tas labai 
didelį Įspūdį dorė, lies publika di
džiai'plojo.

Lietuviai ėjo tarp amerikonų ir 
graikų. Pirmiausiai ėjo. apie (JO 
mergaičių ir berniukus toliaus 
sekė vežimas, kuriamo L. Žurau- 
liūte t perstatė “Liberty,” u $L 
Cesnidaičiutė tautiškais rūbais ap
sirengusi perstatė “Liet, liuosy- 
bę,” Prie Jos dar stovėjo kitoa;

rodo j nešti parašą “Vilnius turi 
tekti Lenkijai.”. Lietuviai suži-’ 
noję tai perspėjo valdžįą^ • kad 
nieko panašaus neleistų, nes ki
niečiai ir gardiniečiai pasirengę 
buvo fiziškai lenkams parodyti, 
kam Vilnius turi tekti... Len-* 
kai norėdami gauti 1-mą dovaną,r 
įteikė 3 bukietus: gubernatoriuj 
majorui ir policijos ^iršininkui 
(Nors visi jie prancūzai, bet ne 
Prancijos — nepaperkami. Čia 
mat ne Pranei ja). Lietuviai ga- c 
vo 1-mą, graikai 2-Tą, o lenkai vos . 
3-čią dovaną. Svečias.

............n..................................    , >iit. Į , .t
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NEW BRITAIN, COHlt.
LDS. 36 kuopos mėnesinis 

mas įvyks nedėlloj, 17 d. liepos, tuo- 
jaus po pamaldų, šv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Visi nariai yra kviečia* . .' 
ml atsilankyti, nes turime daliję 
ibį aptarti.

Valdyta.

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

rinkimas įvyks panedėlyje, 18 d. liepos . 
8 valandą vakare šv. Antano parūpi* 
jos svetainėje. Visi nariai Ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu Įnikti. 
Taip-gi atsiveskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyta.

CHICAGO, ILL. ,
LDS. . 38 kp. mėnesinis sudrfnKaįą* . , 

įvyks nedelioj, 17 d. liepos, tuojau* 
po pamaldų Aušros Vartą parapijom ’ 
svetainėje, 2323 W. 23 PI. Visi nariai > 
malonėsit susirinkti ir naują atsivež
ti.

DETROIT, MECEL
LDS. 72 kuopos mėnesinis susitik 

kimas įvyks nedelioj, 47 d. liepos, 
tuojaus po pamaldų 5v. Jurgio pirani
jos svetainėj. Visi nariai malonėkit* 
pribūti, nes turime daug svarbių 
kalų apiartL Atsiveskite Ir haujų B*- • 
rlų.

BRIDGEPORT, CONN. ‘ ;
LDS. 39 kp. mėnesini* Susirinkimo 

įvyks nėdėlioj, 17 d. liepos papras
toj vietoj. Visi nariai malonėkite prF 
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite lt naujų 
rlų.

VaMyM,
: ...7.. ■ .............................................  H - ’.-.I.Tt

Rožė: O, tavo teta; kaip jaiėi- 
nas? ,

Jonas: Mes ją vakar palaido
jom. «

Rožė: Palaidojote? — tai ji nu
mirė?

Jonas: Tai-gi, todėLmes" ją ir 
palaidojome. .

\
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DARBININKŲ PIKNIKU 
NEDALIOJ,

UEfUS-JULY17U,,1921
RUG-BY PARK,

MATTAPAN, M41SŠ.

Bus puikiausias piknikaš 
Lietuvią Darbininku Sąjun
gos 1 kuopos.

Kas atvažiuos nesigąiles.

Yra užkviesti muzikantai, 
daininkai ir žymiausi mūsų 
juokdariai. Sako, bus ir 
‘‘CHARLIE CHABLIN.”

Tokio pikniko dar nėra 
buvę. Apart įvairią margu- 

——myną dar bus naujausią lie
tuvišku žaislu.■ fc-

, a -

; * Skabiausią valgią ir sal- 
_ r ' džin gerimėlią iki sočiai.

Tad kviečiame visus, vie
tos ir apielinkes lietu- 

, vius(es) darbininkus (ės) i 
sį nepaprastai puiką .išva- 
.žiavimąZ Įžangos 

• Visiems dykai.,

fi .
V

nebus

BOSTONO SIUVĖJŲ STREIKAS 
DAR NEPASIBAIGĖ.

Tikisi greitu laiku užbaigti.
Darbininkai gauna pranešimus 

.iš firmų.ir maųo greitu laikų su- 
. sitaikyt. Jos pamatė kad pralai- 

/ ' mejo kovą su unijrstais ir neliko 
pieko kito pradėti, kaip tik pada
ryti sutartį ir pripažint darbinin- 

' _>.~kų uniją A. C.‘W. of A. Yra dar 
keletą šapų kur eina streikas ir 
darbininkai turi eiti piketuoti. 
Rąndasd ir “skebų.”

"*** _ \Spaudos Komisija:
A. Juodgudis,
J. Patrick, 
J* Peldžius.
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MOKSLEIVIŲ DOMEI. 
/ j’tfassachusetts ir Kevr 
Hąmpshire valstijų apskri
čio suvažiąvimas, bus liepos 
14. d* 2 vai. po pietų. Fifth 
St., South Bostone, Delega
tai prašomi pribūti paskir
tame laike. Suvažiavime 
galės'dalyvauti ir ne delega
tai. - • • ’ ’ ' ’

Kneižyfy
Apskričio Pirmimųkas.

4 ’ •

VASARINE MOKYKLA*
I * - s

t Dar niekados vasarinė mo
kykla nėjo taip gerai kaip 
šiuosmet. Kasdiena vaikų 
lankosi apie 450. Smagu, 
kad lietuviai supranta Mo
kyklos svarbą.

K

APLANKĖ “DARBI- 
‘ NINK4-”

Šiomis dienomis “Darbi
ninką” aplankė gerb., misi- 
jonieriiis kun. Alfonsas Ma
rija, kuris dabar užima vie
tą Cambridge, kun. Pr. Juš- 
1* Y»caiciu.

Taip-gi apsilankė kun. F. 
Virmauslds,. kuris sere do j c 
sugrįžo iš Chicagos. Kun. 
Virmauskis dalyvavo L. Vy
čių Kongrese. Sake, Kon
gresas buvo tvarkus ir pa
vyzdingas. Buvo ir klaidų. 
Buvo nelabai smagu, kuo
met praėjo nutarimas apmo
kėti. Kongreso vedėjams.

LINKSMAS

IŠVAŽIAVIMAS
J -V

', “ Ko-op. Bendrovė

LIEPOS-JULY 17,
ANT PRAUGU

1921
V. ir K, STOKI? TTKtS-FARMOS 

72 Vflinge Si, Milto,lįtMir

Trokai Išeis nuo BendmvP  ̂krautuvės 
30 flortland St; Cambridge, - Mass., 
kaip 9:30 vai, išryto. Norintieji va
žiuoti trokais, paduokit savo vardu? 
krautuvėje. Tat bus vienns iš links- 
nitatiRių Išvažiavimų, .neš yra dailus 
'plotai lygios’ pievos, kur buk galimu 
žaisti visokį žaislai. Bus ir muzika, 
įžanga Veltui* ’ - \

širdingai kviečia visuomenę atsi- 
Innkjti '

C, L. K. B. KOMITETAS.
I*, Jeigu Jytų, tai piknikas bus

atidėta Įvnt Liepos 31 d„ 1021.

PUIKIAUSJSPIKNIKAS
Rengia D. L. K. Gedimino Benas 

po vadovyste 
f. a; kimaučiuno •

ATSIBUS NEDELIO J

UEPOSJULY 17,1921
Prasidės nuo 10 vai. Išryto.

ANT BAČINSKO PARMOS, 
BEDFORD, TOSS.

š|s piknikas bus vienas iš puikiau- 
fSių, nes grieš tankiai Benas ir bus kl- 

‘ tokių pasilinksminimų jauniems ir, se
niems. Todėl nepraleiskite progos.

širdingai kviečia sknitlibgai atstlan- 
• kyti

PRANEŠIMAS.
Norintieji važiuoti trokais į A. 

I L. R. K. Moterį]. Sąjungos Nau
josios Anglijos Apskričio pikni
ką, kuris bus liepos 17 d. Lajy- 
rence, Mass. pasirūpinkite vietą 
iš anksto. Kaina ant trokų j 
Laivrence ir atgal $1.25. Tikie- 
tus galite, gauti pas nares utar- 
ninkais, scredomis ir pėtnyčiomis 
nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais baž
nytinėje salėje.

KARŠTIS NAIKINA 
BRITANIJOS 

JAVUS.
iiORdonas, Britanija. — 

Britanija, kaip Pranei ja, 
' Belgija lr kitos karalystes

• i- ir jtiu daugiau kaip 80 dienu naus estra susirinkimas įvyks lie- J . L.
pos 14 d. Šv. Petro pobažnytineje D^Diato lietaus. Viskas bai- 
ąvėtainėje 8-tą vai. vakare. Visų šiai išdžiūvo. Neišpasakytas 
dr-ją atstovai malonėkite pribūti karštis naikina javus. Lon- 

jĮiinūtan susirinkhnan, nes yra donas mažai turi vandens, 
labai svarbių dalykų. Žmonės nemažai susirūpinę

Į tiepaprastu karščiu.« I'

tZ

D. L. JI. G. B.
P. S. Kurie norėtumėt važiuoti tro

liais arba automobiliais, tie uirite pa
duoti vardus išanksto Beno nariams ir 
J. Petraičiu^* 371 Broiubvay. Trokai 
ir automobiliai Išvažiuos kaip 10 vai. 
ryte nuų Lietuvių Svetainės, kampas 
E ir Silver Sts. ’’

_______________ ______ /__________________________________________________________

47. KAZIMIERU R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI

80. BOSTON, MASS.

PIRM. — Jonas Pranaitis^
524 E. 6th St, So. Boston, Mass. 

VICI?-PIRM. — J .Andruliunas,
273 — 4-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — V. J. Jakštas,
147 H St., Boston 27, Mass.

FIN. RAŠT. — Juosas JuSka, 
Merydlff Academy 
Arlinghton Helgtlus, Mass.

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

IŽDO GLOBĖJAI — J, Grubinskas,
8 Jay St, So. Božtbn, Mass. ir 

Antanam KmltSS,
284 5th Št, So^ Boston, Ma—, 

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

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

Draugystės suslrlnldmai laikomi kaa 
antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mass. s

SV. JONO EV. BL. PASALPINSS 
DR-BTES VALDYBOS ADRESAI.

SVARBUS PRANE- inRmiMiiA
šimas. HARDINGAS SAUKIA

Kas norite praleisti pado- FAMCEDEUPIIA ‘ 
./ riai ir linksmai laiką liepos AUNltlitNulJlJi

- 24-tą d., tai važiuokite į pik- ■ ------
rengiamą A. L. R. K. Prašo Britanijos. Prancijos, Ja-

■ 'Moksleivių MassacliufettsĮ P°nąirBalijos dalyvauti Wash- 
ir New iląmpsMre Ap^kri- ington’o konferencijoj, kur

■ So, Montello, Mass. \ bus Mbamaiapie ęu-
. • Dėlei patogumo paoyiem Į siginklavimą.

trekus. Norintieji vaduoti, WaMn^į,^ c_ Pre.
: padubto vardus S Knei-lidentas Harding užpraše 

zrn. Iv. svag^dziuter, J Ko-r^i^^s valstijas dal 
mierutei arbą A. Kohanstau- L^. Saukiamoj konferen. 
tei. Kelione į Montello ir at- .. . , , ,, , . .17 • 7-1 *1 nn • m kad nutarus ar galimagal kainuos trk$l 00. Tro-Lautoms nn<mktaotij ar 
kansera nuo pobaznytmesl * Britallija ir Praneija 
sveteines 10-tą valaudą. . pragyDli} malonia- pri?mg> 

, p,!^!,n0 V0WJ!S,'?® |be abejo dalyvaus konf^ten-

PRANEŠIM&S. ei$- ; . v.
D. Vyčių N. Anglijos Ap-1 Nors ttoi neanoma, bet 

skrieio išvažiavimas bus į ^fereneųa ar hk UOTįS 
lUgpjŪčo-August 7 d. para- Paelflk0 ir ^L;
pijos darže., Montello, Mass. 1<lausymiJ*

‘Atminkite dieną!* Visi pra- ... , . ”
' . lomi dalyvauti. Chorai ir pe^cųa bus svai i.

kiti, kurie - dalyvausite- šu Numginklavunas reikštu 
programų, praneškite tuoj, P^auM taik* ko žmones 
nes'mes norime sudaryti *senai builua., 
programą išanksto.

Rašykite:

į

f 
Į

t '
t

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
SUPERIOR COURT 

InEąuity. 
. No. 16367.

** *

SŪTFOLK, gg.
.) •

Vi
Attorney-General 

vs ' .
, Joseph Kowal & Companv, Ine. et ai 

PRISAKVMAS DARODYMUI SKUNDŲ.
*• Kas link ritŠminStoslbylos, yra dabar prisakyta kad, Davide J. 

Maioriey, Ėsąuire, Pri&mčjąjų kuris tapo paskirtas, ^uotą žinią vi
siems kurie turi kkundūs prieš Joseph KotcrI & Co., Iąą^ kad jie, 
iriduotų juos Priėmėjo ofise,196 Hanover Street, Koom 305, Boston, 

■kąsšachūsettš dėl pripažinimo prieš l d* Rugsėjo; 1321 jdetą kitaip 
bąs užguiti, ilskiriant jeigu Teismas dėl geros priež&sties, kitaip 
prisakė; šita, žinia bus duodama per įdėjimą ęaliūdytos kopijos 
šito prisakymo sykį į savaite, per tris savaites, paeiliui, į Boston 
Traveler ir į Lietuviškus laikraščius,, kurie yra leidžiami Bostone, ir 
Į Rusiškį laikraštį, kuris leidžiamas New Yorke* Paskutinis paskel
bimas kiekvienam laikrašty turės būti bent trisdešimts dienu pirma 
pirmos dienos Rugsėjo,' taip-gi bus tuojau siunčiama apmokėtuose 
laiškuose drukuota kopija advokatams ir kiekvienam, kreditoriui šios 
korporacijos kuris yra ^inomas^Rriėmėją ir tada padaryti affidavit 
kad.yra išpildęs sį prisakymą ir.priduoti surašą visų kreditorių šios 
corporaeijes,
• - Pejr Teismą,

FRANCIS A, CAMPBELL, Clerk, 
Kopija paliudyta Birželio 23,1921 1

z FRANCIS A* CAMPBELL, Clerk.
' .Į—..,..——.-'■■H—I 'r 

•'

DidžtorV Gn»i6i*Tiii PM&uly 
laivai, lauuųi Apėjima 

Su Kcjrivfcto.
Ten Yra. Vietiniu Agentas Juaų Mieste 

Ar netoli Jo. ?
Įliatuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

vta» Miko Valstijas, TIESU!
; V

SAKONIA—LIEPOS 23
II klesos (Hamlnirg _
” *•- (pan«ig ^.,,,^..*$200.00
Iii klosoH (Hnmburg ■ » U t • «■ 4125.00 

. Į. -Įlį1 i
«r . DaiiRig ..*..i......$13.5.00 

Taksų U dol.
Per Oherbottrg Smthampton 

Liverpool ir Glasgow
MAURETANIA..........Liepos 15
COLUMBIA ........Liepos 1G 
CARMANIA .............. .Liepos 1G
AOŪITANIA .Liepos 2G
CAMERONlį ...........  Liepos 30

-■ ■■? .■ . —‘
t

*■
r

PIRM. — M. žloba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Man, 

VICE-PIRM. — P. Tuleikte,
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — K. Luinta,
47 Vale St, So. Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
•aedėldienį 2-4 vai. po pieta Bažnytinėj 
Svetainėj.
FIN. RAŠT. —«Mf Karčiauskiene, 

47 Vale St, So. Boston, Mass.
KASIERIUS A, Naudžlunfis,

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

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS.

PIRM. —- Antanas Kmitaa,
284 Fifth St, Boston 27, Mara. 

VICE-FIRM. — Juozas- Andrllionis, 
‘ 801% B’way, Boston 27, Mašflk 

PROT. RAŠT. ■— Vlncar Valkšnorlua,
178 Bolton S t,. Boston 27, Masą 

FIN. RAŠT.' — Pranas Sinkevičius,
182 Bowen St, Boston 27, Maniu 

KASIERIUS Jurtfa Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Man. 

maršalka — Pranab Lukoševičius, 
405 E. 7-th St, Boston 27, Mass, 

* Susirinkimai laikomi kas plrmą ne- 
dSldlenį kiekvieno mSnesio S vaL po 
pietų Sv. Petro Bažnytinėj «alSJ, So. 
Boatotj. MaM

■ iTsL Bo. Boston ąiai T 

DR.J.C. LANDŽIUS 
(BKMOOK) 

Lot uvis r 
.Gydytojas na Chirurgai 

Gydo aštrias te' chroniškas ligas 
vyrų, moterų te valkų* Egsamt- 
nuoja krąują, spjaudalus, šlapte- 
mą lrttt gavo' labęratorljoj. nu
teikia patarimaslaiškatekittirg^ 
genantiems. Adresais: -

^506 BROADWAt, 

t. South Boston, Mass.

Bggiratfjripg . ...._____ .____ ,____
16 Mjmv South Bostonu ,

DR. H. S. STONE 
' Aku Specialistas ■ 
399a W. BR0ADWAY 
Vaxamdo8.: Nuo 9 r. Ikl 7 % vąfc

» ’

4

DR.rAUU.WIH
(Jakimavičius)

600 1AST BKQĄDWAY

TE DIRBA JUSU PINIGAI. *|
Ar jūsų pinigai jnmi dirba ir ar jūs gaunate didžiausią pelną h
Irnufn sm ntRfvraA . 1 į
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kartu su atsarga.
Daugel žinomų tik randavoja saVo pinigus ant mažų nuošimeiij. 
Jie tą daro nes nežino kaip įdėti savo pinigus atsargiai ir nau
dingai. i

Jeigu nori spekuliuoti, nevargink mus.
f

Jei norite investyti pinigus taip kad suma būtą saugi ir jūstį 
nuošimčiai nemažesni, klauskite leidėją šio laikraščio arba mums 
rašykite sava kalboj dėl pilną informacijų.

HENRY L. DOHERTY AND GOMPANY.
Foreign Language Investor Department 

HANS RIEG, Manager,
12 PEARL'STREET, * NEW YORK; N. Y.

*
Pasirašyk ir išsiųsk šiandien.

*

rt- ____
Miestas J..................... ........................

Foreign Language Investor Dept.,
HENRY L. DOHERTY & COMPANY

12 Pearl Street, New York.
I

Meldžiame man prisiųsti, veltui, Jūsų Investmento Pasiūlomų.

• J

M

Vardas .....
U ~ *

Gatvė ......

Miestas

?

Variniai puodai, hydrometrat ir puo
dynės visokių formų'vario. Užsaky
mus greitai prislunčiame. Kam rel-. 
kalinga įrašykite šltio anrašu: 

SKLAR IR LEHRMAN CO., 
30 Portland St., Boston, Mass.
- Parduodu Prancūziškus ir Lenkiškus

'* TeL So. Boston 270 
DR, JOHN MicDONNELL, M. D. 
GaUĮ/na (r IMtauiikaii
Omra Vaiaudcs :

Rytate ik 9 vai.
D Po pieta i Iki 8 vaL 
* k Vakarute nuo 6 IM Q 
536 Broadway, S. Boston

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2a. už žo

dį už kiekvieną sykį.

*

KRAUTUVĖ
(DRY GOODS)

i pigiai ir labai geroj vietoj, ant 

vienns blokas nuo Queensbdro

„ . ....... i J  . ............... ; 

RrOIBTBVOTAa Notabas <■ 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINAUSKAS
\ ADVOKATAS

414 Bboadway, S, Boston, Mass. 
^Tek S. B. 44L 

Gyvenimo vieta:
15 ANNAPOtlB' St., Dobo^estkb.

Columbia 9159-J,

labai i ............... „ i.. __
106 Wilbur Avė., Long Isiand City, N. 
Y.,
Brldge Plazir. Taip-gi parsiduoda du 
lotai gražioj vietoj Maspetb Long Is- 
land, ant Grand St.j Kam reikalinga, 
ntslšauklt ant. šio adreso :>

Geo, Byer (Bieliauskas) .<
106 VVllbur Avė., Long Isiand, N. Y.

rAkalauju moterį 
ARĖA MERGAITĘ 

įdirbti namuose. Labai lengvas dar
bas. Taip-gi turi būti pratusi atsaki
nėti telefoną. Atsišaukite šiuo adre
su:

DR. MacDONNELL,
536 Broadivay, So. Boston, Mass.

y / *7

O.S.MAIL.ž5^žV.'.?h
Generališkl agentai dėl CENTRALES ir RYTINES EUROPOS ■

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

Laivai plaukia 1 LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus persimalnymas K 
nuo laivo ant laivo,

HUDSON ...........................................  Liepos f3 ir Rugpj. 20
i PRINCESS MOTOIKA ...............  Liepos 30 ir Rugsėjo 10

POTOMACi......................   Rugpjūčio 10 ir Rugsėjo 22 K
Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN ■

AMERICA ...................... .Liepos, 26, Rugpjūčio 27 ir Rųgs. 28 H
GEORGE WASHINGTON .............Rugpjūčio 3 ir Rugsėjo 3 H|

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
' MRS. J. VUCOL,

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

Užlaikau įvairių minkštų, valgių; šaltų 
gėrimų, šaltakošės (lce-cream). .Pasi- 
ai vaikščioję pamariais užeikite para
gaut mus jce-cream’a Mandagus pa
tarnavimas.

•r

| Į DETUVį IR Iš LIETUVOS.
|g| — LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau-
g| šių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠKĄ agentą — G. KU- 
rj NAŠAUSKA. Agentūra uždėta 1910 m.
g PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ, 
g™ Atvažiuojančius iš kitų miestų "patinku, ant stoties, 
g ■ Persiuntimas PINIGŲ I LIETUVĄ pagal dieninį kursą, 
g ATYDA. Mainymas .pinigų ne priverstinas, bet Išmainau, 

kas klausia. o

ra Kreipkitės ypatiškai arba per laišką pas

PRANEŠIMAS PIKNIKĮĮIR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką' ir į 

piknikus pristatome už labąi pri
einamą akiną. Reikale kreipkitės 
prie mūsą.
SO. BOSTON BOTTLING 00., 

183 Fourth St, So. Boston, Mass.
Tel, So. Boston 475-W. ,

jeigk
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Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto- 
jams 1 syki Į metus už dyko, už ’ 
8 sykius $1.00. Prleteliams už 3 
sykius $150. -

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokiai Lioah 

Phibkibu Akinusi. 
Valandos: 1—8 lr 7—8 P, H. 

17 Millbury Street 
WQB0ESTER, MASS.

Tek So. Boston 823, 
,Ztawib ZUmscM 
DB. M. V. OAfiBKB 

(Ekspasavifim*)’ 
Lalkinil perttfilij aH— m No. 

425BsoADwS*iSo, SSoiT mSb.

Nuo 10 Ufl 12180 fr 
* 1:80-6 fr 6?8(M9 ?. M.>, a

tf9C

PRMOSKLESOS 

DANTISTAS 
DR. ,W. T. REILLY 
Dantys išbraukiami ir pripildo* 

mi visai be skausmo, so geriau- 
Blate prietaisais, ra nauju išradi
mu.

469 Bboadvay, 
South Boston,'Mass.

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

r-*

\

t

Dickinion 9995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Phitadelphia. Pa. L
Lietuvis'Daktaras ir Chirurgas. ■
Valandos: Nuo 9 iki 11 A. M. I

« j •> 8 P. M. I
7 “ 8 P. M. I

Nėdeliomis “ 10

»I ' Dėl Geresniu f
Į l^ PASEKMĖJ |
| Tarpe Amerikonų |

GARSINKITfiS

INQUIRER
OFISAS •

4 GATĖS STREET
Tel, S. B. 720.

PAIEŠKAI! SERO 
KRIAUČIAUS 

kurte supranta biznį te gulėtų aužimti 
vietą. Aš, turlu du bizniu ir vienas ne
galiu tvarkyti. Gepa alga bus moka
ma geram kriaučihi. Atsišaukite ant 
Šio adreso: •,,

PAUL KRIKSCIUN, 
Belfanti Bldg., IVashington Depot, Ct.

Ar tu sergi, chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo .pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą ir pa-*~ 
tarimus duodu dykai, ■ Esu per dauge
lį 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 kokių chroniškų, nerviš
kų, kraujo, inkstų arba taip kokių li
gų, ieškok pageltos tuojau. Atmink: 

- Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tą kuris yrą specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. 9 ryte iki 8 vak. 
Nedaloma: 10 ryte &i 2 p. p.

366 ir.
Bidghamton, N,Y.

» 
f

Į .

^pSsm^^a «>oka 1200.00, Pašelpa I* 

'nuo dlinp« muirgtau nd p«veikimo< J
■ ■ h

a G. VAIČIŪNAS, 
Dovvns Ave., F J

Pasirodo kad šioji konfe-

5

‘3 *

f
*U

< ■į, ■ -r*.

"SĮį'. ž**

I
~K@OtIlWl?U0W

Tai geriausia progą daug 
auksinų j Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieką jot manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitai ra para
šais priėmėjų pinigų.

Laivąkorčlų agentūrą i Lie
poja. Hamburgą te visur. 
Pasai kelionei 1 Lietuvą..

■ Padarymas lietuviškų doką- 
■ mentei- .

Pinigus slųsklte per palto
Money Order. Prf-
ftikite 2\ot štampą te visados 
adresuokite:
f B MilrnbHnU,

K. Kiškis,
Broadumy,

South Boston, Mass.
r *

VARGONININKAS jaunas vaikinus 
ieško vietos prie R. Kat parapijos. Pa
žįstu muziką . Ir galiu vesti bažnytinį 
chorų.

81

Priešais Majastic Teiatrą

• Paieškau savo vyro Petro Krfeves- 
klo, kuris jau nuo • 1915 m. nežinia 
kur randasi. Paliko mano su mažais 
vaikais. Jis paeina iš Kauno rėdylios, 
Šiaulių apskr., Viešmantų kitimo, Še-, 
dftvos parapijos. Kus žinote kur jis 
randasi, praneškite šiuo adresu: 
/ KARABINĄ KREVESKIENš, 
112 iVall'St, Ellzaboth, N. J.

Paloškuu brolio J. Katele, pu.eina 18 
Batakių paarpiiįos, Skliausčių so
džiaus. Tris metai atgal gyveno Cahv- 
btidge, Mass. ir vėliaus išvažiavo į 
ęhlęngij. Tuviu svarbą reikalą, imi 
malonėkit ntslšnukt arba kas žino Li
pia jį praneškit man Šiuo adresu: 
t V. KAIRYS,
28'1 Jtickton Avė.,

, Long Isbiid City, N. V

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAZ- 
DYBOS ADRESAI, BOSTONt MASS.

—\
PIRM* — Motiejus Verseckas,

41 Gatės St.So. Boatoių- Mss& 
VICE-PIRM. — Juosas Bižokas,

307 E. 9-th Stu So; Boatoių Mass; 
PROT. RAST. —- Ant Moelejunaa,

. 450 E, 7th gįų So/Boaton, Mass. 
FIN, RAŠT. -* Jaosas Kavaliauskas, 

- 200 K Cottage St, Dorchester. 
KASIERIUS —Andriejau Yalteckns, 

307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA Antena* Gruodis, 
r 159 Bowen 8t, -80. Boeton, Masą.

D. D. K. Keistučio dr-ja laiko mėw 
slnttii susirinkimus- kas pirmą nedėl- 
dtenj kiekvieno mėnesio Vo No. 094 
Washingtoa St, BoetojfeJ&te* 6-t» v. 
vakare. Ateidami drauge te naują na
rių ra savim ateivesklt prle mtuų dr-

1
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