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BAISUS BADAS.
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“The
Rusi-

veikėjai
f

Sakoma kad Rusijos kale- .darkokuris<po~ib
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valdžios 
kaip ir

jimuose yra nuo 9 iki 22 a- 
merikieciu.

*• »

Manoma kad trumpiam lai
ke bus nutarta.

v
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Londonas, liepos 26. — 
Pranešama kad smalkus že
mės drebėjimas ištiko Skot- 
landijoj Fillan’o distrikte.
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Krikščionys darbininkai vie

nykitės! Spieskitės į vienin

telę darbo Žmonių organiza* 
ciją Amerikoje — Lietuvių
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Organas Amerikoc Lietuvių . 
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. Rusijoj kasdien miršta apie 
300,000 žmonių.

Sovietams galas.

Paryžius. — Visoj 
joj’ siaučia baisus badas ir 
visokios ligos. Pranešama, 
kad kasdien miršta apie 
300,000 žmonių iš bado ir 
nuo visokių ligų.

Kaip jau buvo rąšyta, 
šiuosmet Rusijoje javų der
lius visai nepavyko. Didis 
karštis iškaitino viską. Į- 
vairiose vietose žmonės žu
dosi. Tėvai žudo savo, vai
kus, kad nematyti jų ken
čiant badą ir krintant kaip 
gėlių šalnos pakąstų. Ir tas 
baisus maras vis didinasi, 
eidamas į vakarus. Visai 
Vakarinei Eiropai grąsina 
maras. Kaip Eiropa gali 

’-apsisaugoti puo to maro?
' 'Sovietai jau senai išleido 
atsiliepimą į visas tautas 
prašydami pagalbos; bet 
tautos suvargę po pasaulinio 
karo nedaug ką gali padėti. 
Prancūzai pasakė: “Mes 
nieko negalime padėti. Pra
šykite Amerikos.” Kitos 
šalys taip-gi, Anglija, Ispa
nija, Olandija, Vokietija ir 
kitos nenori nieko rusams 
gelbėti, mislydamos kad A- 
merika viską atliks.

Bet ar Amerika išgelbės 
Rusiją? Juk reikia miliar- 
dų dolerių, reikia žmonių 
kurie tam pasišventę dirbtų. 
Ar neperdaug vienai Ameri
kai?

HOOVER’IO SĄLYGOS.
Hooveris pasiuntė sovietams sąly

gas ant kurių jie turi sutikti, 
jei nori kad . Amerika juos 

gelbėtų nuo maro.

D

Ryga, Latvija, liepos 26. 
— Telegramų, Herbertas 
Hooveris, Šalies komercijos 
ministeris ir Amerikos šel
pimo komisijos pirmininkas 
atsakė Maksimui Gorkiui į 
jo atsiliepimą gelbėti Rusi
jos badaujančius. Manoma 
kad Rusai Sutiks su Hoove- 
rio sąlygomis.

Hooveris pirmiausia rei
kalauja, kad Rusai paleistų 
iš kalėjimų visus amerikie- 

-čius, dalyvavusius suokal
biuose prieš sovietus. Ki
taip pagalba nebus teikia
ma.

Be to Hooveris dar pa
siuntė sovietams šešias sąly
gas:

» 1. Kad Maskvos Tarybų’ 
autoritetai duotų tikrą pa-
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reiškimą kad Amerikos pa- 
šelpa reikalinga,.

2. Kad Amerikos šelpimo 
darbuotojams būti) 'duota 
pilna susinėsimų laisve.

3. Kad į Amerikos šelpi
mo darbuotojų darbus, val
džia nesikištų:

4. Kad transportacija bū
tų veltui, kad valdžia duo
tų reikalingus namus veltui.

5. Kad prie importuoto 
maisto, drabužių ir medici
nos, kūdikiams ir ligoniams 
būtų duodamos iš 
tokios pat porcijos, 
suaugusiems.

6. Kad šelpimo 
gautų iš valdžios užtikrini
mą kad jų darbas nebus 
trukdomas. '

Hooveris pareiškė kad A- 
merika stos gelbėti Rusijos, 
jeigu jie sutiks su paduoto
mis sąlygomis.

HOOVERIS IR RUSIJA.
Herbertas Hooveris, šalies 

komercijos ministeris ir A- 
merikos šelpimo komisijos 
pirmininkas pasiimto sovie
tams sąlygas ir jei sovietai 
sutiks su jomis, Amerika 
gelbės Rusiją nuo bado ir li
gų. Paduotos Hooverio są
lygos yra teisingos ir geres
nių, lengvesnių negalima 
norėti. Kad sovietai gautų 
duonos ir medicinos jie tik 
turi paliuosuoti iš kalėjimų 
amerikiečius, ir nesikišti į 
šelpimo veikėjų reikalus.

Paliuosuoti visus ameri
kiečius iš kalėjimų sovietai 
gali, nes tie .amerikiečiai 
nėra nei žmogžudžiai nei va
gys, vienžmonės, kurie prie
šinosi jų žiauriems darbams. 
Reikalaujant jų paliuosavi- 
mo, reikalaujama nedaug.

Jei Maskvos autoritetai 
ištikrųjų reikalauja Ameri
kos, pagalbos, ir jeigu Leni
nas ir Trockis nori išgelbė
ti badaujančius ir neduoti 
Rusijai pražūti, jie sutiks 
su Iloovcrio sąlygomis. Nes 
visa viltis išgelbėti Rusiją ir 
visą vakarinę Eiropą nuo 
maro—Amerika.

VOKETIJOS NUOSTOLIAI.
• . b

Laike pasaulinio karo 1,792,36Š 
vokiečių užmušta ir 4,246,874 ... 

sužeista.

Berlynas, liepos 27. — 
Pranešama kad nuo pra
džios karo 1914 iki 1918, 1,- 
792,368 .vokiečių užmušta ir, 
4,246,874 sužeista. Be to a- 
pie 200,000 įmonių nieks ne
žino kur jie prapuolė.

B. R. T. DARBININKAI 
PRIĖMĖ SUMAŽINTAS 

ALGAS. '
York/ — Visiems 

“Brooklyn Rapid Transit” 
kompanijos darbininkams 
algos buvo numuštos 10 
nuoš. Darbininkai priėmė 
sumažintas algas.

BELGIJOJ 8 VAL; 
DARBO.

Brussels, Belgija, liepos 
27. — Pagal įstatymų visoj 
šaly bus dirbama tik 8 vai. 
į dieną ir 48 vai. į savaitę. 
Savo laiške darbo ir maisto 
industrijos ministerijai, ka
ralius rašo:

“Aš tik užtvirtinau ūktą 

NUMUf Algas.
Bethlehem. ± Pa.

Bethlehem Si fel” Kompani
ja pranešė I darbininkams 
kad nuo rugpjūčio 1 dienos 
visiems nunįiiš algas 15 
nuoš. Naująjį; mokestis bus 
27 centai, pusė cento dau
giau kaip bttvb mokama 1917 
metais. - Į

' ________ . s,,________

gų diskusijų tapo ’užbaig 
tas.”

Toliau karalius : 
darbininkus dirbti 
kad Belgija galėtų 
pirklystę ir palaikyti 
gyventojus.

ragina 
geriau 
varyti 

. savo

ATSISAKĖ SUMAŽINTI 
ALGAS.

Chicago, liepos 27. — Fe- 
deralis teisėjas Alsshuler, 
mėsos pakuotoji) industrijos 
teisėjas atsisakė sumažinti 
darbininkams algas. Darb
daviai nori numušti darbi
ninkams 5 centus į valandą. 
Ten dirba apie 100,000 dar
bininkų. Teisėjas pasakė 
kad sumažinus algas darbi
ninkai vargiai galėtų pra
gyventi. Nors darbdaviai sa
ko, kad pragyvenimas atpi
go, bet teisėjas permato da
lykus kitaip ir supranta kad 
pragyvenimas ne ant tiek 
dar atpigo kaip yra sakoma. 
Toksai gazas, elektriką ir ki
ti daiktai dar ne kiek neat
pigo. Darbininkai patenkin
ti tokiu teisėjo nusprendi
mu.

MAŠINISTŲ STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

Peoria, III. — Mašinistų 
streikas, kuris tęsėsi kiek 
laiko, pasibaigė. Mašinis
tai streiką laimėjo.

LAIKRODŽIŲ DIRBTU
VE NUMUŠ ALGAS:
Waltham laikrodžių dirb

tuvė darbininkams suma
žins algas. Darbininkams 
buvo pranešta kad nuo rug
pjūčio 15 d. visiems bus nu
mušta 10 nuoš. Darbinin
kai mano priimti sumažintas

K

EKSTRIMISTŲ PARTI
JA ŠAUKIA GENE- 

RALĮ STREIKĄ.
Roma, Italija, liepos 27.— 

Ekstrimistų partija šaukia 
generalį streiku kaipo pro
testui prieš betvarkę Grose- 
to ir Montertondo, kur ke
letą komunistų ir fascistų, 
arba kraštutiniųjų naciona
listų buvo užmušta.

Valdžia pastatė mašinų 
kanuoles ir apginkluotus ka
rus svarbiose vietose mies
te, kad sulaikius bilė suki
limus.

RUSIJA GAL ĮLEIS A- 
MERIKOS LAIKRA

ŠČIŲ REPORTERIUS. 
Rjjga, liepos *27. — Rusų 

sovietų valdžia svarsto ar į- 
leisti Rusijon Amerikos lai
kraščių reporterius’. ar ne.

’.V
’1

TURKAI PRARADO 75 
NUO. KARIUOMENĖS.

Athens, Graikija, liepos 
27. — Pranešama kad mū
šiuose kurie buvo Mažoje A- 
zijoje Turkai prarado 75 
nuoš. savo kariuomenės. 
Daug sužeisti), bet nemažai 
ir užmušta.

AUSTRALIJOJ DIRBS 
44 VAL. Į ŠĄVAITĘ.
Po ilgų tatdymų nutarta 

kad ^didžiosios dirbtuvės 
dirbtų tik 44] vai. į savaitę. 
Teisėjas Buby patarė kad 
dirbti) penftas .dienas ir pu
sę arba jeigu galima dirbti 
5 dienas į savaitę: po 8 vai. ir

■ '* DarbininkaT®3 ^džviar 

 

tokiu nusprendimu yra pa
tenkinti.

PAĖMĖ TURKŲ LAIVĄ.
Athens, Graikija, liepos 

27. — Pranešama kad Grai- 

listų laivą kuriame buvo ke
li tūkstančiai rusiško ir tur
kiško aukso.

ATSIŠAUKĖ Į TAIKIN
TOJUS.

Montręal, Canada, liepos 
27. — Montręal tramvajų 
darbininkai atsišaukė į dar
bo departamentą, kad suda
ryti komisiją taikintojų dė
lei kilusių ginčų algų klausi
me. Mat kompanija paskel
bė, kad pradedant rugpj. 1, 
algos bus nukapotos 20 nuo
šimčių. ’

TURKAI PERKĖLĖ . 
SOSTINĘ.

Londonas, liepos 27. — 
Pranešama kad Turkijos 
nacionalistai matydami pa
sekmingus graikų žygius 
Mažoje Azijoje, turėjo per
kelti savo valdžios sostinę į 
miešti) Sivas.

150 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
GEGUŽIO MĖN.

Kasyklų biuras praneša 
kad gegužio mėnesy 1921ka
syklose užmušta 150 darbi
ninkų. Pernai gegužio mė
nesy buvo užmušta 155 dar
bininkų.

ALIJANTŲ komisija 
SUSIRINKS PARY

ŽIUJE RŲGS. 4. I 
Londonas, liepos 27. — A- 

lijantų Aukščiausia komisi
ja susirinks Paryžiuje rugp. 
4 sulig oficialiu pranešimo 
iš čia.

Yra suprantama, kad bus 
svarstoma vien tik Silezijos 
klausimas.

Britanijos ekspertai, ku
rie tyrinės Silezijos padėji
mą jau išvažiavo į Paryžių.

Sakoma, kad vokiečių su 
lenkais santykiai Aukštoje 
Silezijoje blogėja.

PRANEŠIMAS L. D S. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS.

LDS. Conn. apskričio 11 suva
žiavimas įvyks liepos 31 d. š. m., 
295 John St, New Haven, Ct. Se
sijos prasidės 1 vai po pietų.

Malonūs delegatai(Ss), kurie 
esat išrinkti į šį suvažiavimų, 
teiksitės pribftt laiku, ir kad iš
vengus nesusipratimų, pasirūpin
kit gaut iš kp. paliūdymus (man
datus) su valdybos dvas. vadovo 
parašais. Kuopų raportus ir L. 
L. Bono tikietų knygutes delega
tai turi turėt su savim, nes bonaš 
tą. dienų bus išleistas.

LDS. Conn. Apsk. rast.—
B. M~n6.

SLABADA (Raseinių ap
skrities). — Laisvės spindu
liams švystelėjus, susiorga
nizavo vietinis jaunimas į 
pavasarininkų kuopą. Rei
kalui kilus, iš čionykščio 
jaunimo susidarė galingas 
šaulių būrys. Į jį daugiau
sia priklauso pavasarinin
kai. Šitie garbingi šauliai, 
karštos Tėvynės meilės ve
dami žada neišsižadėti gin
klo iki tol, kol Lietuvos vė
liava neplevėsuos Gedimino 
kalne (Vilniuje). Slabadie- 
čiai Amerikoj neatsilikite 
tame darbe.

“Darb.” skaitytojas.

LŪŠNOJE, Sarapinuos, 
Pakalniškiuose ir Viliušiuo- 
se (Šakių apskr.) antrąją 
Sekminių dieną buvo baisūs 
ledai, kurie išmušinėjo ne 
tik langus, ne tik gražiais 
žiedais pasipuošusias vaisi
nių medžii) šakas, — bet ir 
iš puikiai sukilusių j avi) pa
liko tik juodą dirvą. Ta

vo dar jaunučiai, tai dabar 
vis tik ir sumuštieji javai 
pradeda atsigriebti taip, kad 
perdidelių nuostolių įr men
kesnio derliaus nepramato
ma.
, Lūšnoje yra uolaus moky
tojo kataliko pavyzdingai 
vedama mokykla. Žmonės 
jo auklėjimu patenkinti.

1 Skaitytojas.

RAGUVA, Panevėžio ap
skrities. — Mūši) parapijoj 
veik nėra jokių prieškatali- 
kiškų bruzdelninkų. Rinki
muose į savivaldybes birže
lio 19 ir 20 d. perėjo visi ka
talikai. Yra pavasarininkų 
skyrius, krikščionių demo
kratų skyrius ir Šaulių bū
rys. Šios visos organizaci
jos veikia išvien. Vietiniais 
valdininkais žmonės pusėti
nai patenkinti. Rugiai vi
soj parapijoj puikūs, o va
sarojus buvo blogas, bet pa
lijus taisosi. Raguvoj yra 
buvę bolševikų ir tada buvo 
visokių razbajų. Bet su bol
ševikų išėjimu dingo visi 
razbajai; ' Prieškatalikškų 
laikraščių čia niekas neskai
to, užtad katalikiški laikra
ščiai gerokai prasiplatinę. 
Yra grįžusių iš Amerikos. 
Vieni iš jų įsitaisė krautu
ves, kiti ant ūkių gyvena ir 
visi patenkinti. Yra pro
gimnazija ir dvi pradeda
mosios mokyklos. Apskri
tai iman raguviečiai gerai 
gyvena.

* t

Veikėjas.

TIRKŠLIAI,1 Mažeikių 
apsk. — Čia yra susitveręs 
Darbininkų Švietimo Kliu- 
bas, kur komunistai viešpa
tauja ir skleidžia komunis-

-e*
' " . ■ r .

tinę priešvalstybinę literatu^ 
rą. Bet rinkimų į savival- 
dybes laiku jie perdrąsiai 
prabilo ir pradėjo valdžia a- 1 
ręstus. Yra Čia Pavasari- 1 
ninku ir L. Darbo Federaci- j 
jos skyriai Yra iš Ameri
kos grįžusių bolseVikėlilk 
bet yra ir iš Rusijos grįžu- j 
šių žmonių, kurie tikrą tie
są pasako apie žemišką rojų. 
Tad ir amerikiečių komunis- . 
tų talka vietiniams bolševP 
keliams nieko negeliavo. Ap- \ 
skritai imant žmonės pusė
tinai gyvena, 
gerokai prasiplatinus. No-'** 
rinčių skaityti yra nemažai, > 
bet mažai teužsirašo laikra
ščių. Nesenai susitvėrė Šau
lių būrys. Amerikiečiai pra
šomi siųsti literatūros plati
nimui tarp norinčių skaity
ti. Siųskite adresu: Vale
rijonas Vitkauskas, Tirkšlių 
miestelis. IMkuania.- e- 
su Šaulių būrio raštininkas, ■ 
prašau užsakyti “Darbiniu- į 
ką” ir kitus katall 
laikraščius. -

ALVITAS, Vilkaviškio 
apsk. — Pas mus yra Pava-, 
šarminiai skyrius, Žiburio 
Dr-ja, Ūldninkų Sąjunga itW 1 
L. Darbo Federacijos sky- / J 
rius. Rinkimuose birželio ;| 
19 ir 20 d. į savivaldybes iš- 1 
rinko L. Darbo Federacijos B 
6 atstovai, Ūkininkų ir-gi 6. ■
ir bežemių ir darbininkų 2. :„ JI 
Žmonės pusėtinai gyvena, JI 
dabar rengiasi sudegintą' I 
bažnyčią atstatyti. Didelis 11 
nemalonumas dabar įvyko' 
dėl mokyklos. Naujai atė
jusi raitelių kuopa be niekur 
nieko pareikalavo mokyklą 
užleisti jai. Žmonės nesu- 
spėjo nei jokio susirinkimo 
sušaukti, kai kareiviai ėnu , 
mėtyti stalus ir kitokius bal
dus iš mokyklos. Dėl to žmo- | 
nes labai nustebo ir nesu- 1 
pranta žiaurumo priežasčių* ’ .į 
Yra spėjama, kad kuopos j 
vadas esąs lenkuojantis, j 
Laimė, kad tas atsitiko į 
prieš pačias atostogas. į

Mokinys,
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PANEVĖŽIS. — Mūsų 
mieste yra 11 lietuviškų dr- 
jų. Yra viešas Bažnytinis 
Knygynas. Būtų labai gė-» j 
rai, kad amerikiečiai jį pa- j 
turtintų savo katalikiškais 
laikraščiais ir knygomis Y- 
ra mergaičių ir vyrų gimna  ̂J 
žijos. Panevėžis labai nu
kentėjo, bet dar neatsistatį. • 
Sugriauti namai iebėriH 
griuvėsiuose. Ant kaikurių^ 
griuvėsių pasodino burokus, « 
o kiti griuvėsiai apžėlė ir 
ant jų ožkos ganosi. Yra 
šešios lietuvių pradedamo- 1 
sios mokyklos, o žydiį yra 
dvi, lenkų irgi dvi.
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žiinus. Tuojaus. prisėdo -du di
džiuliu treku ir dar, norinčių va
žiuoti daug liko;» Anį greitųjų 
pasamdė trečią prastesnį troką, 
kuris paėmė likuČiųs-ir išvažiavo 
tM raHuodaiid j M Ckmn. aps* 
kričio pagarsintą Indian Grove 
parką. Ant kelio visokių nelai
mių atsitinka. Patiko' 'ir mus. nu’ 
laime: pirmas vežimas; buvo pa
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LITIKOS VADOVĖLIS 

‘‘DEMOKRATIJA.”

Šiomis dienomis gavome 
J yiš Lietuvos naują politikos 

Veikalą “Demokratija.” Pa
rašė kun. D-ras Antanas 
Maliauskis. Šv. Kazimiero 

; Dr-jos leidinys No. 313, 
-•Kamias, 1021 m. “Šviesos” 

spaustuvė 198 pusi.
Šiandiena visi susirūpinę 

. demokratija, t Visi einame 
prie tu, kad šalies piliečiaiį 

S turėtų lygias teises ir balsai 
. jos valdyme. Kad tą atsie- 
t ■ kus yra visų pareiga pažin
tį ti valstybės sutvarkymą, del- 

; -te kad be to pažinimo daly
vavimas valdyme netiktai 

• naudos neatneštų, bet būtų 
net kenksmingas. 1

"D-ro Maliauskio “Demo
kratija” yra didelis indėlis 
į'mūsų politinę raštiją.

Knygos branduolį sudaro 
:. ’dtž dalys: demokratinio val- 

Zclymo. teorija ir jo pavyz
džiai.

. .Knygos primoje dalyje 
aprašoma plačiai demokra- 

: tijos pamatiniai dėsniai: 
> laisvė, lygybė, liaudies su- 

‘ verenumas. Demokratijos 
santykiai su krikščionybe. 
Teisių ir įstatymų pamatai. 

-Konstitucija. Valdžios pa
minimas.. Valdymo ir ad- 
ūnistravimo centralizacija. 

?ariamentas/ Prezidentas 
ir ministeriai. Vietinė vaL 

C džiak Seimas.

{Antroje dalyje randame 
I demokratinio valdymo pa- 
L vyzdžių, būtent aprašoma 

k* demokratija Anglijoje, Suv. 
Valstijose, Šveicarijoje, Vo- 
ki'etijoje. Prancūzijoje. Šve- 
dijbjė,‘Norvegijoje. Ispani- 

t joje, Portugalijoje. Iš tų pa- 
IL vyzdžių galima įgyti numa- 
Ps nymą -apie žymiausias 'pa- 

šaulio demokratijas, apie 
K valdymo sutvarkymą valsty- 
BĮ bese, kurios vadovauja poli- 
E tikos gyvenime. Joje ran- 
Evdame ir. naujoji Vokietijos 
E konstitucija.
■£ : Ant galo pridėta paties 
E autoriaus “Konstitucijos 
E. projektas Lietuvai” iš 161 
E punkto, 'su papildomuoju 
E straipsniu “Antrasis Admi- 
Į ni&ttacijos Sutvarkymo Bū- 
k das.”
E Apart to, dar einą kaipo 
E priedas du trumpu straįp^- 
E niu: “Kur turi būti sostine 

*’ 1 ’ ir ilgokas
“Demokratijos

LigŠiol mūsų kalboje pa- 
knygos neturėjome.
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E. D. S. SEIMAS. J *

į Jau fijt menuo su keliomis 
dienomis liko iki LDS. sei
mo.- Rugpjūčio 30 dieną 

įvel suvažiuosime rišti svar
bius klausimus tėvynės Lie
tuvos ii* darbo žmonių labui.' 
• Šis priešseiminis rugpjū- 
čio mėnuo bus svarbiausias! klydęs/antras sugedo aut kelio, 

tik trečias laimingai pribuvo į 
vietą., Pagaliaus atvažiavę, ra
dom jau daug žmonių; vėliau pri
buvo ditugiaų. Iki visur apvaik
ščiojom, apsidairėm, prisiartino 
programo laikas. ApSk. pirm. P. 
Totoraitis pasveikino LDS. na
rius (es) ir visus susirinkusius 
vardan LDS. Conn. apsk. ir pra
nešė programo tekstų.

Pirmiausiai Waterburio ir An- 
sonijos chorai po vadovyste gerb. 
šv. Juozapo par. Waterburio var
gonininko J. Saurio sudainavo 
Lietuvos himną ir “Užtrauksim - s
naują giesmę broliai.” Suskam
bėjo miškas, susiūbavo medžių 
viršūnės nuo žavėjančių meliodi- 
jų, plaukiančių iš jaunų krūtinių. 
Po tam dainavo skyrium Watef- 
burio choras, “Kur giružė žaliuo
ja,” “Kur bėga Šešupė,” “Su 
savo, pačia išėjau grybauti,’* “Oi 

i gražios dienos pavasarėlio” ir 
^“Priešais mumis jėgas traukia.” 
į Tos dainos yra gražios, bet labai 
'gražiai ir dainavo. Po tam vėl 
i po vadovyste J. Saurio sudainavo 
Ansonijos choras keletą gražių 
dainelių. Po to sekė dainos New 

JHaveno choro po vadovyste vieti
nio vargonininko. Sudainavo gra
žiai keletą linksmų dainelių ir pa
linksmino suvažiavusius LDSąna
rius (es) ir svečius.

Po dailių sekė prakalbos. Kal
bėjo iš Waterburio kun. J. Bak
šys-ir J. Baliūnas. Abu kalbėjo 
apie darbininkų reikalus ir jų 
vargus. Po prakalbų buvo žais
lai.

Prograuiui užsibaigus,.- žmonės 
pradėjo rengtis ant namų. ^Visi 
linksmus,—dainuodami sėdo į ve
žimus ir apleidinėjo tą linksmą 
vietą. Mes — Waterburiečiai, ir
gi matydami kad jau laikas skir
tis, susėdome į vežimus ir pasku
tiniai, atsisveikindami su vieti
niais, išpyškėjome namų link.

J. T.

y* ■*

metų mėnuo. Per tų mene
sį turime, padaryti visų me
tų atskaitų. Kiekviena kuo
pa, kad ir silpųiausia, turi 
padalyti visų metų sutrau
kų iš savo veikimo. Seiman 
suvažiavusieji atstovai iš
klausę raportų daro pasta
bas ir rūpinasi, kad kitais 
metais įvykusių klaidų veng
ti, netobulumus—tobulinti.

Šis seimas gal bus vienas 
iš svarbiausių, nes mūsų or
ganizacijai augant daug ko 
naujo turėsime įvesti ir šį 
bei tų pakeisti.

Praeitais mūsų organiza
cijos Seimais daugiausia do
mės kreipėme į finansinį 
stovį. Daugiausia laiko pa- 
šventėme svarstymams kaip 
įsigyjus nuosavų namų, įsi
taisius modemiškų spaustu
vę ir tt. Šiandiena tą visa 

:jau turime. Tiesa, turime 
ųemažai skolos, bet nėra taip 
baisu turint nuosavybę.

Dabar mes turime pagal
voti ir surasti būdus, kad 
sutraukus visus Amerikos 
lietuvius darbininkus prie 
LDS. Šiandiena, nariais 
neperdaugiausia paaugome.' 
Tiesa, bedarbė. Bet bedar
bė turėtų dar daugiau pa
skatinti narius spiestis į 
darbiu inkiškas organizaci
jas. Čia turi būti yra kita 
kliūtis, kurių šis seimas tu
rės prašalinti.

Tad visi rengkimės prie 
LDS. VI Seimo.'

Siųskite įnešimus ir su
manymus Literatiškai komi
sijai patalpinimui į organą 
“Darbininką?’ .

Kiekviena LDS. 'kuopa 
turėtų išrinkti atstovus, ne
žiūrint kaip toli ar arti Sei
mo vieta. Nesigailėkime 
kad ir keletą desėtkų dolerių 

; padengimui kelionės lėšų. 
Lai šis Seimas būna vienas 
iš skaitlingiausių. Parody
kime, kad nies branginame 
tą idėją ir jos labui pašven- 
Jiame visą liuosų laiką ir at
liekamą centą, kad ir sun
kiai uždirbtą.

A. F. Kneižys,
L. D. S. Centro Seki*.

WATERBURY, CONN.
LDS. Conn. Apskr. išvažiavimas 

buvo 17 d. liepos Indian Grove 
Parke, New Have», Conn.

išaušti gražuH,-4ualomx^ .nedėlios 
rytas. Skaisti saulute pakilusi 
aukštai ant mėlyno dangaus, žė
rė auksinius savo spindulius pro 
mūsų viršūnes į surūkusias, dul
kėtas miesto gatves. Žmonės su
dilę bruzdėjo, rengėsi apleisti 
surūkusį miestą.

Tš ryto ant devyniij prisirinko 
žmonių daugybės į pagarsintą vie
tą, iš kur troliai turėjo išeiti. 
Žmonės strošina komisiją, nori 
greičiau išvažiuoti; rengėjai bė
gioja ruošia, dekoruoja vežimus 
ir stengiasi užganėdinti važiuoto
jus. Pagaliaus paliepė sesti į ve-

p ir Partijos 
I straipsnis:
$ ydos.”

I .J našios

*

Kiekvienas lietuvys turėti} 
įsigyti tų taip svarbių .ir 
naudingų knygų vardu “Do
tuok rati j a. ” G alimą gauti 
ir “Darbininko” knygyne. 
Su prisiuntimu $1.00.

Sala kaltojo ajae LDS. organha- 
ei}oe reikšmę. Dallfo srity, tai 
begalo viius nustebino netikėtas' 
rrečįae N Baltimor«®> gatana lie
tuvių daininfnkaa, tai Jonas 
žauskaa, sud&imiodamaa kelias 
daineles,. iTaibent buvo kot pasi-. 
Mansy#' Jaw akomponavo jo 
brolis kun. Auptt čižauskas. 
Vakaro vedėju buvo 72 kpę pirm. 
Jonas Valiukas, kirs gavo užduo
tį puikiai atliko. .' ktatuMni- 
[ĮĮ prirengė vakarienę, b Š Miel* 
ŪŽnrte ir Ą Vftinoriut< pagelbs- 
jo. Už ką joitts širdnigąs “ačiū” 
priklauso nuo visų.

j ‘ Ei-Pimininkas. 

A '
TĖMYRITE

L. D., S. N. X ir N. J. apskri
čio 19-tas sųvažiavivimas įvyks 
rugpjūčio 28 d. š. m. nedėlioj 
1 vai. po pietų, A- Lutvino sa
lė, 69 Sautli Pm-k St, Elizaebtk 
N. J. '

Teko sužinoti, kad elizabe- 
tliiečiai rengia puikų programą 
pagerbimui delegatų'ir paminė
jimui šio suvažiavimo.

Gerbiamos kuopos, stengia
tės išrinkti kuodaugiauriai rim
tų, sumanių, kurįems tikrai rū
pi šį organizacija, delegatų. 
[Pasitaiko, kad ant mandatų 
yra pažymėti keli ar daugiau o 
^dalyvauja tik vienais. Taipgi 
išanksto paprašysiu kreipti do
mės į svarbesnius dalykus. At
sitinka, . kad ant uvažiavime 
apie menkos vertėm dalykėlį 
daug svarstoma ir ginčyjemes, 
o svarbesnius dalykus tankiai 
praleidžiama pro ausis. Šis su
važiavimai bus prieš šeiminis, 
nes už 4 dienu ir L. D. S. sei
mas. Tad kuopos gaminkite 
įnešimus ir rinkite smarkius at
stovus nes turėsime išbrinkti ir 
delegatą į Seimą. Širdingai 
meldžiu rengtis į šį 19 suvažia- 
viina.

Jūsų rast. A. J. Dymta

LDS CONN. APSE. KUOPOMS.
Keletas mėnesių atgal buvo 

proporei jonuliai išsiuntinėta L. D. 
S. Conn. apskr. kuopoms Lietu
vos paskolos bono tikietai. Visas 
pelnas eis sušelpiinui. neturtingų 
lietuvių moksleivių. Todėl, ger
biamos kuopos meldžiu pasirūpin
ti išparduoti visus tikietus, ku- 
rie yra jums paskirti. Pinigus 
.meldžiu prisiųsti nevėliau kaip iki 
28 šio mėnesio, vardu: Jonas Tau- 
jilas, 797 Bank St., Bos 85,. Wa- 
iterbury, Conn.

Broliai ir sesutės darbininkai, 
neužmirškime savo brolių einan
čių mokslus. Suteikime jiems pa
ramą, kokią išgalime, nes- jie 
vargsta, džiovina smegenis — mo
kinasi, kad paskui galėtų parody
ti tiesos kelią žmonijai. Tad jei 
norime turėti gerus vadus, šelp
kime mokslą einantį jaunimą. Jie 
išmokę atsimins, kad mes juos 
gelbėjome varge, tada ir jie mus 
gelbės — ves mus iŠ vargų ir bus 
mums ištikimi vadovai. ^Auklėki
me sau vadovus, nes mums jų la
bai reikia.

Veikiančioji Komisija,
II. I — . !■■'    —»■!■ V ’

DETROIT, MICH.
K Liepos 2-d., čia buvo L. D. S. 

Ohio ir Mich. apskričio 5-tas me
tinis suvažiavimas. Pasibaigus 
sesijoms, S’rSO vai. vakare buvo 
surengta iškilminga vakarienė de
legatams "pagerbti, Atsilankė ne
mažai ir svečių, viso apie 50 y- 
patų. Stdlai buvo rūpestingai ir 
puikiai prirengti. Įvairių valgių 
ir gardumynų nestokavo. Vaka
rienę žymiai gražino' gerb.- svečių 
studentų prakalbos apie darbinin
kus ir jų organizacijas. Pirmiau
siai kalbėjo gerb. kun. 1<\ Kemė
šis. Visus ,su judino savo darbi
ninkiška idėja.

IR VĖL $2,700.00 DOLERIŲ 
LIETUVAI PER TAUTOS 

fondą.- '
Laikydamies A. L. R. K. Fe

deracijos Kongreso 1920 m. 
nustatytos tvarkos, visas au
kas surinktas ir skirias Lietu
vos Laivės apgynimo ‘ reika
lams, iki šios 25 d. liepos, 1921 
m., Tautos Fondas nuo pereito 
T. F. seimo, 1921 m., surinko 
ir pasiusto Lietuvon $41,332.54.

Pasiųsta Lietuvon per Lietu
vos prezidentą A. Stulginską 
$38.632.54, gi likusieji Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonai sumo
je $2,700 įteikta Lietuvos ats
tovybei Amerikoje, seknčioje 
sąskaitoje: lOLietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų po $100.90 — 
$1000.00. dvidešimts septyni po 
$50.00 — $1350.00, trys Šerai 
Lietuvos- Žemės Bankas po $50. 
$150.00, nunokusius L. P. BonU 
kuponų $105.00 ir grynais pini
gais 5000 vokiškų markiu, $100. 
Labu du tūkstančiu septynis 
šimtus dolerių. Nežiūrint visų 
Tautos Fondo ir Lietuvos prie 
šų dedamų pastangų, T. F. pa- 
sidėkuojast ir karštai jų tėvy
nės meilei Tautos Fondo sky
rių darbuotojai sugebėjo surin
kti taip žymią sumų Lietuvos 
Laisvės reikalams laike astuo
nių mėnesių.

Garbė Amerikos lietuviams 
katalikams už gausingas jų au- 
Las, taip pat garbe ir T. F. sky
rių darbuotojms, kurie nepaisy
dami jokių kliūčių, statoimj iš 
laisvamanių bei soeialistų-bol- 
ševikų pusės, ėjo ir dirbo taip 
prakilnų tėvynės gelbėjimo1 
darbų. Garbė Jums, tėvynės 
mylėtojai ir gelbėtojai, tėvynė 
Jus neužmirš.

Bet, Gerb. T. F. skyrių dar
buotojai T Dar daug mes turi
me Lietuvai pasidarbuoti^ ypač 
turime pagelbėti jai prisikelti 
iš karo griuvėsių, pakelti jos 
kultūrą.

T. F. Sekretorius 
222 S.-9th St., Brloklyn, N. Y.

Rankų bučiavimas po
nioms ir panelėms labai pra
siplatinęs paprotys. Kąiku-

. NeMoj birželio 12 £ 
pirmu fearttt buvau lieto# 
koj parmogoj, Kaune ’ Tiri 
tnąnso salėj. Vaičkaus Dra
mos BtučUja vaidinė veika
lų Dievas Kaip
gi Dievas davė ? Tai-gi vei
kalas atvaizduoja karo užsi- 
plįėkimą Lietuvoj, karo me
tų ir; įsisteigimą lieprigul- 
mingoš Lietuvos. Apskri
tai imant vaidinimas buvo 
geresnis, negu bile kur ma
tytas tarp Amerikos -lietu
vių. Ypatingu dalyku bu
vo tai tas, kad veik per iš
tisą vaidinimą veik kiekvie
nas vyriškis rūkė ar tai pa
pirosą ar' tai smirdinčią 
pypkę. Tiesiog šlykštu h* 
koktu buvo žiūrėti. Toliau, 
vaidinimas prasidė j o “ lietu
viškai” — prasidėjo vėlai. 
Pertraukos ilgos.

Bebaigiant užgeso elek
tros šviesos, reiškia išmušė 
nakties 12 vai., o tada užge
sinama elektros šviesos vi
same mieste. Taigi imta 
■graibytis žvakių, kaip šaba- 
sui atėjus. Bet ne tame bė
da. Dabar karo stovis. Va
lia tik iki 12 vai. vaikščioti, 
o vaikščiojančius po tos va
landos milicininkai gaudo ir 
veda nuovadom

Kartu su manim buvo a- 
inerikietis jau pusantrų me
tui išbuvęs Lietuvoj. Sakau 
jam, kad priseis nuovadoj 
nakvoti. Jis sako, kad su 
spektaklio tikietu praleisiu. 
Jam nuo salės buvo arti, o 
man labai, toli. Jis laimin
gai pip’č j o, o mane Laisvės 
Alėjoj sulaiko ir kamantinė
ja. Rodau dokumentus ir 
spektaklio tikietą. To neuž
tenka, reikalauja leidimo 
naktį vaikščioti. To neturė
jau. Gaunu du garbes sar
gu ir- turiu eiti valdiškon 
nakvynėn. Nors iš dalies 
buvo indomu išbandyti lietu
višką areštą,. bet negalėjau 
atsidyvyti spektaklio rengė
jų liurbyste taip, suvėlinti 
publiką. Nuovadoj besą 
jau arti pusantros desėtkos 
mano likimo žmonių, tarp 
kurių besanti viena mergi
na. Toji prašosi paleisti, 
girdi nuo 7 vai. reikėsią eiti 
darban, dirbanti spaustuvėj. 
Valdininkai mandagiai pa
aiškina jai, kad jei ir paleis, 
tai vėl pakliūsianti į milici
ninkų rankas ir vėl būsianti 
sugrąžinta. Kiti tyliai sėdi, 
snaudžia, atsidavę likimui.

Kadangi nuovadoj buvo 
trošku, tai aš išėjau darže
liu Girdžiu netikėtai atbil
da automobilius. Sustoja 
prie nuovados.. Greit įbėga 
vyras civiliuose rūbuose įr 
milicininko rūbuose. Tasai 
vyras į mane sušuko:

i— Dežurųoj antis?
’ — Ne, viduj. — Pasakiau.

Vyras su milicininku įbė
ga vidun ir girdžiu pasikal
bėjimą sekantį:

— Dežuruojantrs?
— Aš. , .
— Ar pažįsti mane ?
— Taip. Vidurinių 

kalų ministeris.
— O tas pusgalvis manęs 

nepažinojo.
— Kas čia viršininkas? 

Sabaliauskas.
dialogas,

i

t

rie amerikiečiai taių^pTo- Indomus čia

T61-

Tuo tarpu pasigirsta di
džiausias riksmas ir kumš
tini daužymas stalam Kai 
Suėjau vidun, tai “show” 
jatt besąs “ovei*.” Šitas 
“shovri* vertėsmSy negu Til- 
mango saloj matytas, pamis- 
lfjau.

Taigi tai vidurinių reika
lų ministeris buvo sulaiky
tas automobiliu bevažiuo
jant po 12 valandos. * 

; Kai ponas ministeris Ap
leido nuovadą, tai sulaikiu- 
sis jį milicininkas ir kiti 
nuovadoj valdininkai tariasi 
ar nfebus čia kam ištikro bė
dos. Sulaikiusis . milicinin
kas sako, kad pasielgęs taip, 
kaip įstatymas reikalauja, 
būtent kiekvienų žmogų po 
12 vai. naktį sulaikyti ir 
reikalauti leidimo vaikščio
ti, važiuoti ar joti naktį. Į- 
statymą pildydamas milici
ninkas ir sulaikęs automobi- 
lių. Važiavusia pasisakė e- 
įsąs ministeris, bet asmens 
liūdymo. neparodęs. Todėl 
sulaikęs ir atvedęs nuova- 
don, kaip įstatymas reika
lauja. '

i Ministeris grąsinęs pašo
kdinti dešimčiai parų, ar tai 
nuovados viršininką ar tai 
jį sulaikiusį milicininką.

Čia nelyginant voras susi
painiojo savo voratinklyje. 
Mat milicija yra vidurinių 
reikalų ministerijos žinyboj. 
'Milicininkas, pildydamas tos 
ministerijos įstatymus sulai
kė augščiausįjį viršininkų. 
Ir ministeris, apmaudu deg
damas, tranko kumštimi sta
lų ir alasavoja akyva iždo je 
būrio žmonių už pildymą į- 

. statymų. ’
Ant rytojaus papasakojau 

apie šį atsitikimų kaiku- 
riems St..Seimo nariams ir 
šiaip Veikėjams. Pasirodo, 
kad tai ne pirmas atsitiki
mas, kad ministeris tapo su
laikytas. Kartų užsienio rei
kalų ministeris nebuvo įleis
tas geležinkelio stotin dėlto, 
kad neturėjęs tam tikro liū
dymo. O per vieną gaisrą 
prezidentas nupėdavęs pasi
žiūrėti. ’ Tai milicininkas 
tuoj pareikalavęs jį pum
puoti vandenį. Neatsirado 
žymaus asmens, kurs paliu
dytų, kad tai prezidentas ir 
todėl turėjo pumpuoti van
denį. Rusijos atstovas kar
tų ėjęs po 12 vai. nakties ir 
buvo sulaikytas. Jisai rei
kalavo paleisti, girdi esąs 
bolševikų atstovas. Milici
ninkas tai išgirdęs be jokių 
ceremonijų nuvedė nuova
dom Antru kartu tas pat 
Rusijos atstovas be tam tik
ro liūdymo norėjęs ineiti be
laisvių aplankyti. Jo neleis
ta. Norėjo įsibriauti, tai 
šautuvu gavęs sprandan tu- 
a‘ėjb atsitraukti.

Gen. Žukauskas _ prie vie
kuos karinės būklės ir-gi bu
vo sulaikytas. Tuomet gen. 
Žukauskas klausia kareivio s 
“ Ar žinai, kad vyliausiam 
vadui valia visur ir visada 
eiti.” Kareivis atsakė tą 
žinąs. Tuomet gen. Žukaus
kas klausia: “Ar pažįsti 
vyriausįjį vadų?” Kareivis 
atsakęs nepažįstąs. Tuomet 
liepė viduj paklausti ar ne
są kas pažįsta vyriausįjį va
dų. Tokis atsirado. Tuomet 

■j f

gen. Žukauskas ne iškone
veikė, neišbarė to kareivio 
už neleidimą, kaip tai pąda-
le vidurinių reikalų ministe
ris,bei pagyre, t 

1 ■ • Ifr*.

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIUS 

į SVEIKAS PROTAS.
: .-Kiekviena ypata supranta 
jog bile tahkiai vartojama ma
šina turi būt reguliariškai pri-. 
[Žiūrėtai Nei vienas ūkininkas ' 
nebando be pertraukos vartoti 
mašiną šienui plauti arba bile? 
kitokią mašiną be peržiūrėjimo# 
Žmogus nelaukia pakol jo au-r 
tomobilius visai sutrūksta; 
pirm negu tinkamai pataiso.

Tai kodėl žmones laiitda pa
kol priversti, kankinančiais up- 
jslreiškimais, eit pas gydytoją. 
Kievienas suaugęs turi nors sy
kį į metus eit pas gydytoją dėl 
pilno fiziško apžiūrėjimo. Kr- 
autuvninkai nors sykį į metus • 
savo'manta surašo, kodėl , mes 
negalime prižiūrėti kūno reika-. 
lavimus ? Daugtimas ligų ,pta- _ 
sideda palengvo ir išdavingai. 
Tie metiniai peržiūrėjimai pa
rodo nenomiališką padėjimą. 
Ir tokiu budu. ligos sugautos 
pat pradžioje.

: Džiova, vėžys, širdies, krau
jo ir vidurių ligos gali būt pa- r 
įtėmytos po atsargaus apžiūrė
jimo. Širdies arba plaučių ap
žiūrėjimas pro drapanas gali 
būt klaidingas.
1 g Q

Kuomet musų vyrai tapo šau
kti tarnauti kariuomenė j, dra- * 
fto” kordų rekordai rodo, jog
30 nuoš. šioš šalies vyrų 21 ir
31 metų senumo buvo fiziškai 
netinkami1. Daugelis iš jii ne
žinojo jog fiziškai netinkami. 
Nukreipkite ligas tuomet nerei
kės gydytis.

L AT VI JOS PRAMONE
Sulig dabartiniu statistikų, 

Latvijoje yra dabartiniu laiku 
970 veikiančių įsteigų, su 11,778 
darbininkais. Metalų išdirby- 
stė turi 442 dirbtuvių su 4,403 • 
darbininkais. Yra 157 audimo1 
dirbtuvės su 2,800 darbininkų 
ir kas mėnesį išleidžia 1,368,000 
svarų.

. Trisdešimts-dviejps komiškos ’ 
dirbtuvės turi 900 darbininkų. 
Yra 94 mineralų j>taigds-xu<L- - **- 
750 darbininkų. Septynios po- 
pierų dirbtuvės turi 750 darbi
ninkų ir kas mėnesi išleidžia! 
684,000 svarų popieros ir kar
tonų. Dar randasi 238 įvairios 
įstaigos su 1,175 darbininkais. .

FONTANINE

PLUNKSNA VERTĖS 
$1,50.

Visiems, kurie tik 
užsirašys, arba at
naujins “Darbinin
ko” prenumeratą 
ant Sielų metų ir 
užsimokės $4,00 čio
nai Amerikoje, arba 
į Lietuvą ir užsimo
kės $5.00, gaus gra
žią FONTANUI? 

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

Kreipdamiesi vi
suomet adresuokite: 

“DARBININKAS” 
866 Broadway, 

South Boston, Mass.

PASARGA: ši dovana bus 
duodama tik vienam kuris už* 
simokCs už prenumerata, ar
ba užmokės už keno nors 
kaip tai j Lietuvą, Agentai 
arba UŽ prikalbinimą dovaną 
negaus, nes dviejų plunksnų 
už vieną prenumeratą duoti 
negalima.

*»Darb.”Adm.
■tKMBHMi
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h Laiškų .eeMūra Lietuvoj 
panaikinta birželio 10 d.
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= Agronomai Pratapa& sa- 
kb, kad šių metų užderėji- 
mai būsiu daug maž tokie, 
kaip pernai*

<14 Bro^dvray, Bpeton 27, Maus.

LHSTUVię PREKYBOM
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( ( D1TR0IT, MICH.
Liepos. 7 d. A. L. R. X Mot. 

S--gos 54lkp. laike nepaprastą su
sirinkimą; Senosios in naujosios 
nares skaitlingai, susirinkusios su 
indomumu svarstė reikalus. Susi
rinkimą gabiai vedė viee-pirm. B. 
Daumantaite. Nutarta surengti 
skryfcelinis balius, lugsejo 17 d. 
Kas turės gražiausią skrybėlę, vy
ras a v moteris, gaus dovaną: 1 — 
$3.00, 2 .— $2.00. Nutarta išmok
ti teatrą ant 23 d. spalio. Svetai
ne jau paimta dėl abiejų pramo
gų. Parengta įnešimai 7-tani sei
mui. Delegate išrinkta M. Širvai
ti fene. o Magdelena Bagdoniene 
pati savo lėšomis apsiėmė vykti. 
Geistina būtų, kad, kuodauginu
siai delegačių savo lėšomis daly
vautų seime, nes kuopos iždas' ne
turtingas.. Nutarta surengti va
karienę dėl vienų sąj.ungiečių ge
resniam susipažinimui su naujo
mis narėmis. Tam pasidarbuoti 
apsiėmė: M. Bagdonienė, E. Ta
niose vieienė ir E. Vaičiūnienė. 
Programą ves D. Gustaitė. Čia 
matyt, visos moterys daugiau su
sipranta ir pradeda gerbti Mo
terų Sąjungą ir prie jos rašytis. 
Naujų narių prisirašė 7. Viena 
iš jų žymi darbuotoja A. Bun- 
dzaitū. Nežiūrint kliūčių, kuopos 
narių skaičius anga.

Sekantis šios kuopos susirinki
mas -įvyks rugpjūčio 1 d., pane- 
lėlio vakare 7:30. Meldžiu visas 
iusirinkti, nes turėsime daug rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir nau
jų narių prisirašyti.

Rast.

I
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DETROIT, MICH..

Liepos 17 d., čia lankėsi bran
gs svečias gerb. kun. J. Ąmbota 
š Hartford, Conn. Laikė iškil- 
uingą sumą ir pasakė labai gra- 
h} pamokslą. Jo žodžiai daugu- 
hui įsmego į širdį ir liks ten il- 
»ai. Tegul jam Dievas suteikia 
irangią sveikatą, kad greit gale
lį vėl sugrįžęs namon iš Mount 
liemens, darbuotis.

Slapukas.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Kun. J. A. Lipkaus primicija, 

. Liepos 17 d. apie 10:30, būrys 
nergaičių ir berniukų puikiai pa- 

"^•ėdytų su klierikų būviu; dijako- 
latas A. Linkus, subdijakonatas 
■L Simon, pamokslininkas kun. 
i. Dexnis iškilmingai atlydėjo ce- 
ebrantą kun. J. Lipkų į šv. Pet- 
•o ir Povilo liet, bažnyčią prie pir
ai} šv. Mišių.

Bažnyčioje choras po vadovyste 
»erb. varg. A. A. Mondeikos jau
nai giedojo, gi smuikomis melio- 
lijos aidą gražino. Žmonių bu- 

; ’o pilnute bažnyčia. Visi džiau- į 
ęėsi, šv. Mišiose pakeltomis šūdi
nis Dievui dėkojo.

Ceremonijoms užsibaigus, sutei
gęs žmonėms palaiminimą celeb
rantas grįžo klebonijon pietautų, 
/aižių laike, kurias gerb. kleb. 
cun. A. Dėsnis parengė savo lėšo- 
niš, ir taip-gi jis savo kalba atsi- 
ankiusių epą kėlė, ypatingai ce- 
ebranto.senų tėvelių. Dar dides- 
įį ūpą sukėlė įteikdamas jiems 
lovanų po parinktą šventųjų sto-

<Srj1h /ui jntnn anMiuiiUJiuiKaiujat am un nu jSč

*
vytą. Prjmicijantas dėkojo, už 
dovanas ir už gausų atsilankymą 
•ir išreiškęs džiaugsmą matydamas 
čia ir savo senus tėvelius. Sve
čiai linksmūs skirstėsi. . Apie 6 v. 
yak, primicijanto tėveliai apščiai 
svečius. pamylėjo savo kambariuo
se.

8 vai. vak. šv. J’ęt. ir Pov. sve
tainėje, draugijos ir kuopos susi- 
dčjusroe parengė primicijanto pa
gerbimui koncertą. Koncertas į- 
spudingas ir,atsilankiusius pilnai 
užganėdino. Prisidėjusių kuopų 
bei dr-jų šiame koncerte delega
tai : Šv. Petro ir Povilo choro, L. 
Vyčių 43 kp., SLRKA. 54 ir M- 
Sąj. 42 kuopų sveikino primici- 
jantą kun. J. A. Lipkų ir velyjo 
jo gyvenimo pasekmių. Celebran
tas atsilankiusius, visus skaniai 
pavaišino šaltakoše ir kitais gar
dumynais.

Šios dienos reginys tikrai buvo 
įspūdingas. Negaliu nepastebėti 
ir’ to, kad šioje dienoje celebran
tas aukų apturėjo nemažai. Baž
nyčioje žmones sumetė įžymią su
mą aukų ant pradžios jo gyveni
mo, gi svetainėje koncerto ruošė
jai įžangos pinigus jam atidavė; 
bet celebrantas matydamas didį 
reikalą mūsų parapijoje finansi
nės paramos, at&ojo visus paklo
tus žmonių pinigus ant naujos 
bažnyčios.

Velijame jaunam kunigui ilgų 
metų, pasekmingai darbuotis 
Kristaus Vynyne. Ilgiausių me
tų primieijantui kunigui Juoza
pui Antanui Lipkui!

Jaunuolį.

MONTELLO, MASS.
Nors pas mus ir maža blaivi

ninkų’kuopelė, bet veikli. Liepos 
17 d. surengė gražų pikniką, šv. 
Roko par. parke vadinamo Ro
muvos, ant kurio suvažiavo ir iš 
aplinkinių kaimelių. Buvo viso
kių pamarginimų. Visi linksmai 
šnekučiavosi ir džiaugėsi, kad 
žmoneliai gali puikiai pasilinks
minti ir be svaigalų — alkolio. 
Buvo ir svečių: kun. Taškūnas iš 
Norivoodo ir kunigas iš Chieagos. 
Matyt ir svečiai buvo linksmūs. 
Sakė, kad turite gerą vadą asme
nyje kūn. J. Švagždžio, tai džiau- 
gkitės ir dirbkite visi iš vien. 
Blaivininkai džiaugėsi linksmai 
praleidę dieną. Malonu būtų ma
tyti ir kitų kolionijų balivininkus 
suvažiavusius Romuvos parke.

Tos dienos pirmininkas, M. K.

\

vartojaisas kaipo peikimo žodinį - 
Amerikonui ar ausin trende, ar 
ĮfpolakūM 
pats. #
y Iš to- aišku kokias pažiūras 
inerikonų liaudis turi nusiatąčius 
link? paliokų. Reikią pripažinti, 
kad jos lafetų tinka, paliokų bū- 
dui, jų elgesiui. Bet man labiau
sia tūpi perspėti tuos lietuyiiia^ 
įkurie? dar vis tebėra prilipę >ri<& 

/paliokų uodegos;
\ Lietuva jau atgimusį Jos var
das gražus, garbingas, malonus, 
švelnus. Jis visur minimas su pa- 
tgarba, kur tik žinomas. Jokių pra
vardžiavimų neišgirsi ant jo. Lie
tuviai ir šioje šalyje pagarboje 
laikomi. Kiekvienas žingeidauja 
daugiaus apie juos sužinoti. Tik 
gailaj kad dar yra tokių, kurie 
save pasivadina paliokais — tuo 
keiksmo vardu. Kai kurie lietu
viai vis dar nuo jų nenusikrato. 
O labai jau laikas būti} atmetus 
svetimų “polak square-head” pa
milsti savo tikrąjį gražųjį ir gar
bingąjį vardą —• Lietuvis.

G. Gadeikis.

i Matas Zujus, 
“Vyties” 
pusmečio ketina grįžti A- 
merikon.

. buvusia 
redaktorius už

Dabar jis tarnau
ja Lietuvos armijoj ir dir
ba prie laikraščio “Kario.”

Per Kauno pašto konto
rų per vįenų parų laiškų pe
reina nuo 30,000 iki 40,000/

EAST CHICAGO, IND.
Mūsų neramu^ kaimynas — pa

liokas besvajodamas tapti valdo
vu pasaulio pagarsėjo visiems, 
kaip ir bolš.evikai. Ir vargiai iš
girsi svetimtauti atsiliepiant apie 
palioką su pagarba. Ant gatvių, 
dirbtuvėse ir visur tarp svetim
taučių išgirsi juos vadinant viso
kiais paniekos vardais: “Polak— 
sąuare liead” (keturkampė galva) 
— tai mėgiamai amerikonų varto
jami žodžiai įvardinimui paliokų. 
Čia iš seno yra prasiplatinęs žo
dis “round-head” (apskritgabūs, 
reiškia žmogaus nesumanumą, 
tamsumą) ir tas žodis yra gana 
populeriškas paliokų įvardinimui. 
Žodis “polak” jau nuo senai

$,3 i

ALBANY, N. Y.
Liepos 12 d., sv. Jurgio lietu- 

vių R. K. bažnyčioje užsibaigė 40 
vai. atlaidai, kurie traukės per 3 
dienas. Apie 500 žmonelių atliko 
išpažintį ir pasinaudojo iš šaltinio 
Dievo mylistų per 'šv. Bažnyčią 
teikiančią gausius atlaidus. Lan
kėsi ir iš artimesnių kolionijų, 
kurios pavestos šios bažnyčios 
globai k. t.: Troy, N. Y., Water- 
liot, N. Y. ir Renselear, N. Y. 
'Bet dar daug liko ir žydbernių, 
kuriems atlaidai nerūpėjo, o ne
kurie iš jų atsilankę ant pamal
dų. bažnyčion tyčiojosi. Kada 
kun. A. Zabiela iš Amsterdam, N. 
Y. sakė griaudingą pamokslą ir 
žmonės klaupdami ir su ašaromis 
ėmė į širdį jo žodžius, tai jie šai-, 
pėsi. Po pamaldų žydberniai su
sirinkę pas p. N. prie “mėnulio 
rūgšties”1 pareiškė, kad tik tie 
bažnyčioj verkę, kurie buvo kle
bono papirkti, taip-gi ii’ pamoks
lininkas buvęs papirktas... ' Ir 
tam panašias zaunas kartojo, ku
rių ir pusprotis gėdytus. Dar pa
tarė geriaus glaustis prie seno 
lenkbernio kun. B. M.,-kuris vi
sai pigiai priimsiąs, girdi, jis ir-no
rįs išardyti Albany’io lietuvių pa
rapiją. Kam jums lietuviški} pa
mokslų ir Evangelijų? Ar jūs 
neturite nagų tiems bažnyčios 
kolektoriams, Lapinui, Petraičiui 
ir Urbonui, kurie renka pinigus 
ir atiduoda kunigui, ar negalite 
jūs patys pragerti. Vienas, gū
di, išdrįso net į vidurį bažnyčios 
ateiti ir paįpšęs mano žmonai 
krepšį po nosia reikalauti užsi
mokėti 10c., kuomet visi pinigai 
buvo pas mane ir tt. Vienas žmo
gelis norėjo ką sakyti apie len
kų žiaurumus Lietuvoje ir kad’ 
mums reikia kratytis nuo jų, o ne 
draugauti, bet žydelių tarnai ne
leido- kalbėti.

Antrą dieną gerb.. vietiniam 
klebonui kun. K. F. Šatkui atvy
ko pagelbon: kun. J. Židanavi- 
eius-iš Amsterdam, N. Y., kun. M. 
Krušas iš Chicago, III., kun, A. 
Ežerskis iš Forest-Citv, Pa., kun. 
S. Remeika iš Brooklyn, N. Y., 
kun. P. Vanagas iš Utica, N. Y., 
kun. K. Skrypko iš Binghamton, 
N. Y. ir kun. J. Kasakaitis iš Ro- 
ehester, N. Y. Nedėlios ir pane- 
dėlio vakarais pamokslus pasakė 
kun. Zabiela. Panedėly Mišparus 
atlaikė kun. Vanagas. Utarnin- 
ke, .užbaigoje, Mišparus laikė 
kun. A. Ežerskis, pamokslą sakė 
kun. K. Skripko. Katalikai žmo- 
neliai buvo labai užganėdinti pa
maldomis ir pamokslais, o priešin
gieji žydelių kolektoriai tokiais ir 
pasiliko.

Amerikietis agronomas 
Pratapas dirbęs Žemes Ūkio 
ministerijoj, mete savo dar
bą. ir bus vedeju Lietuvių 
Prekybos. B-ves pirktame 
dvare, kur bus pavyzdingų 
seklų auginimas.

Kažkurie iš Rusijos grį
žusieji lietuviai sako, kad 
Sovietų valdininkų susirin
kimuose vartojama žydų 
kalba — žydų įsigalėjimas 
'ten pilniausias.
J 11 ■ ■ -r

Kauno pašte be kitoj užra
šų yra šie: saugokitės kiše
nini ii vagilį Dabok švaru
mą. Siuntinių priėmimas ir 

; išdavimas. Apdraustosios 
koresp. išdavimas. Pašto 
ženklų ir blankų pardavi
mas.

• v

-------_------ j
Kauno pašte didesnė dar 

bininkų dalis yra panelės.

M. M.

rJ

RUGPJŪČIO • 13, 1921.

Cunard Linijos laivas “ASSYRIA” 
plaukia iš Boston’o Rugpj. 13, 1921, šifkartū 
iki EITKŪNŲ tik $104.50.

Pasinaudokite gera proga ir tuojau atsi- 
Sąnlęifp į

LITHUANIAN SALES CORPORATIONV
414 BROADWAY, BOSTON 27, &AS?.

• v
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Veik tuo laiku, kada bu- 
Baltimorės kardinolas Gib- 
b.ons su tokiomis iškilmėmis, 
koHų nėra buvę visoje Ame
rikoje, Italijoj su panašio
mis iškilmėmis buvo laido
jamas Milano kardinolas 
Ferrari. Jis buvo didžiu 
darbininkų prieteliu. Jo lai
dotuvėse dalyvavo 300.000 
žmonių, 27 vyskupai ir virš 
3.000 dvasiškių, daug sena*

Servitis,. 
, Chieago, IL -

L ;
S. Chicago, 1M. 

šimkuvMKiį Ona . -
/ ’ Šaute Bostėn, Mass.

' Siaurinąs/ Jubza$i»
. Jhįhtony Masą; 

SŪora, Mą&iąlėh& 
yVbfėester, Mass. 

Šliužas, Brunas
• RoseĮąpd, Illt 

Solcas, Laurynas • 
Brooklyn, N, 

Stimčius, Ambrozas 
Lejford,IlL . 

Stogaitis, Vincas 
Detroit, Midi. 

Stonys M.
Chicago, IH. 

Stulginskas, A.
Chieago, III. 

Sutkus, Jonas
Chieago, R!. 

Sutkus, Pranciškus
Chicago, III. 

Symontas, Juozapas 
Brighton, Mass . 

Tamašauskas, Feliksas 
Trumpis, S.

Cblūmbus, Ohio 
Vaitkaitė, Pranciška 

Chicago, Rl.
Velička, Antanas 

Bridgeport, Conn.

Visminas, A. J.
Worcester, Mass. 

Višniauskas, Juozapas
Westville,»Mass.

, Masą*
Yuškis, Zidorius, 

Waterbury, Connk. f 
■ Žaleskiat®, Veronika

Zekfe,- Jonas ’ ,
v Chicago, I1L . m įr,' 

laikas, Auvaiiug |- 1 ..
‘ Btftaftt, Contt.

Zogajtė, Uršulė \
IVorcesteaį Btaiss. / * 

Zttjns,X X '-į
* WaterburyMCon.r‘;,v-

Žvirblis, Juozapaą 
. Westville, Mass,

LITHUANIAN 8ALRB 
CORFORATIGN,

f
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į. ^Žilinskas, Antanas i ’' *’* ': ' 
i.

•» . »

Adomienė, Marijona’’ 
\ HtUtoių, Pa;

Antanaitis, A. 
Rockford, M 

Ausikaįtė, Magdalena ’ 
. Boston, Mass.

KBaltrušaitis, Vincas 
Kbreester, Mass.

^artužnitė, Barbora 
Chicago,!!!.

Bartusevičius, Feliksas 
South Boston* $įass.

Batavičia, St. 
Cicero, III.

’ Belausas, Bronislavas 
Brighton, Mass.

Bielskis, Kaz, 
Bolton, Mass.

Blaskevičius, Juozapas 
Spring Valley, III. 

Dudonis Antanas _
Seranton, Pa. 

Gaideliutė, Marijona 
Cleveland, Ohio.

Garbinšaitė P. 
Cicero, III.

Gelmanauskas F. • 
Scranton, Pa. 

Gerčas S.
. Chieago, IH.

Ginka, Povilas 
Laivrence, Mass.

Girdžius, Antanas 
Peoria, III.

Jacas, Ignacas 
Cleveland, Orio.

Janis, Mateušas 
Mihvaukee, "Wis.

Janulevičius Augustas 
•Laivrence, Mass.

Ješkauskas, Motiejus 
Neivark, N. J.

Juodsniukis, Magdelena 
Waterbury, Conn.

Jurevičius Napalijonas 
Cicero, III.

Kalpokas, Steponas < 
Hartford, Conn.

Kedikis, Steponas,., 
Brighton, Mass.

KeleČiutė, Eriilija 
Chicagąo, III .

Kelminskas,. Juozapas 
Montreal, Canada 

Ketvirtis, Jurgis 
South Boston, Mass. 

Kongis, Ig, |
Chicago, Rl.

Kundrotas, Jurgis 
Hartford, Con.

Labutis, Jonas 
South Boston, Mass.

Laganavieius, Alek. 
Montello, Mass.

Lauksas, Domininkas 
Lowell, Mass.

Leatukas, Mačislovas 
Springfield, UI.

Linkeviičus, Jokūbas

»
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414 Bro«dw>y, 
Boston 27, Masą,

. ... rr4 /i,
Ištrauka iš vieno mokytojaąą 

laiško:'
Viskas būtų gerai, jei ne nuož

mūs. priešininkai lenkai, nes ji® 
turi užėmę sostinę Vilnių it kitas- 
dalis lietuvių žemių. Aš šią žie> 
mą nuo lietuvių valdžios buvau 
paskirtas mokytojauti Rudnioje, , 
Sužinoję šlektūrnos ko kuilio ne* 
nulupę ir konfiskavo visą mokyk- -— 
los remontą ir knygas. Tai-gi, 
drauguži, koki skanūs* lenkų py- -
ragai, kad pet per viršugalvį len- 
da. Prašytumėm, kad ir jūs par- 
važiuotūte paragauti, nes mums 
vieniem perdaug.

Mokytojas A,. Virbickas, 
Alytus, V-12-’21. '
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Lietuvoj labiausia varto
jamas jurbūt yra prašau.

M. Yčas pirkosi nuo Lie- 
tuviii Prekybos B-vės for- 
duką.

Nors St. Seimas neprave
dė nei žemės reformos, 
priėmė konstitucijos, 
kalbos eina, kad 
prieš viduržiemį š. 
baigs savo darbų.

nei 
bet 

Seimas
pa-m.

i

i

lietuviųTarp Amerikos 
buvo užsiminta apie panai
kinimų žodžių ponas, poni ir 
panelė. Lietuvoj “ponai/’ 
“ponios” ir “panelės” taip 
yra įsigalėję, kad bandymas 
prieš jų tironija agituoti 
būtų lygu bandyti atsikasti 
akmens. Net sakoma ponas 
kunigas, ponas daktaras, 
ponas advokatas ir tt.

Žinomas poetą M. Vait
kus verčia lietuvių kalbon 
operų Romeb ii' Juliet.

Kauno šv, Zitos Dr-ja 
narių turi 500 su viršum. 
Turi įsitaisius namus, tik 
dar neištaisyti. Tretininkų 
Kaune yra arti 300.

L. Darbo Federacijos or
ganas “Darbininkas” kai- 
kuriomis Savaitėmis neišei
na dėl lėšų stokos.

Kauno krautuvėse žydai 
nenoriai kalba Hetuviškai. 
Graibosi rusiškos kalbos.

? Dienos Lietuvoj gan kait
rios, bet naktys, tai visai 
'vėsios* •

Uorių, dępututjj, noinigtfirijĮ,

-

• «

South Boston, Mass, 
Malinauskas, A. J.

Chicago, UI. 
Matuzaitė, Amilija

• W. Lynn, Mass, 
Mažulis, Jokūbas

• Chicago, IH. 
Mickus, J. K.

Brighton, Mass. 
Miliūnas, Adomas

r 9

IVarroun, Pa. 
Mocfcela, P.

Chicago, III. 
Mockus, 'Aleksandra

Chieago, III. 
Morkūnas, V.

Fitchburg, Mass. 
Nenortas, Vincentas* 

4 Hartford, Conn. 
Niauraitis, Marijona’

Cambridge, Mass, 
Paukštis, Mateušas 

Chicago, UI. 
Peteliunas, Juozas

Harford, Con. g 
Pobalis, Petras •

Greshom, Ohio 
Poloskienė, Palegija

Warehouse Point, 
Polaskis, Julius W,

Varehouse Point, 
Rakštis,. Viktoras

Milivaukce, "Wis. 
Ramansevičius, Ignacas

Cambridge, Mass, 
Rozela, Juozapas

South Boston, Mass. 
Sufroncheek, Mike

Worcester, JMuss

f

Ct. .

et.

janij

JAU GALIMA PIRKTI t

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VES KNYGYNE BOSTONE.

GRAŽIAUSIA EILIŲ KNYGA1 Į 

^“JONO KMITO EILeS”^2

“ JONO KMITO EILES” parašytos taip gra
žiai ir vaizdžiai, kad jas skaitant, prieš tavoalds 
gyvaLatsistoja tie‘vaizdai, kuriuos-gabus auto
rius savo eilėse piešia. Jose atsispindi Tėvynės 
meilė, lietuvių džiaugsmai, vargai, bėdos ir1 
klapatai. '' 1 " •

/ < •»*
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Kiekvienas Amerikos lietuvis tikrai mylintis | 
dailę, privalo tuojau “JONO KMITCTEILES” i 
įsigyti. Ši graži eilių knyga bus namų pagraži
nimu ir geriausiu dvasiniu maistu žmogaus pro
tui ir širdžiai. > v

“JONO KMITO EILES” atspauzdintos ant 
gražios -popieros ir pagražintos įvairiomis vinje
tėmis. Puslapių turi 191. .
f •

Kaina atsižiūrint į knygos didumų ir gražumų 
nedidelė. , *I ».«.

Puikiais drobės apdarais........... . .
. Gražiais popieros apdarais ...........

.. .$2.00 X-

...1.50 .į ”

' - Išrašyk čekį arba money orderį ant $2.00 arba 
$1.50 ir tuojau kartu su užsakymu siųskite šiuo 
adresu: -

LITHUANIAN SALES CORPORATION,

414 Broadway, ii

Boston 27, Mass,

Užsakymas bus greitai išpildytas. . \.
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; ARTURIPOM
Ar jilmi atneša $8.00 į metus? Jei ne, ateik pas mus. ' 
Mes jumi pertikrinsim kad jūsų $100.00 (ar daugiau) yra abso
liutiškai saugūs ir visada taip bus.
Mes taip-gi pertikrinsim, kad šitas $100.ob atneš jųmi mažiau
sia $8.00 į metus ir gal da daugiau. • | '
Jeigu neužtenka gatavi} pinigų, galite pirkti ant išmokės- v* ' etų. * ■ ■
Jeigu negalite ateiti, išpildykite sekantį, kuponą Ir prisrųsky-

’ HENRY L. ŲOHERTY AND COMPANY,
Foreign Langua^e Investor Departfląent

HANS REIG, Mfoiager, *
12 PearI Street, New Yorir.

Pasiųsk šitą KUPONĄ šiandiena.

?**»-V*****~^w^  ̂ « « ” “ - - ----- - - -

Henry L. Doherty & Co., Forrign Ląagi*** lartricr Dt^ ; 
12 Beari Stretf, NaiyYork.,

Veltui lr be jokių priekabių nield^111110 prisiųsti hiim pilnas in- ; 
» formacijas apie jūsų'luvestnieutą, . • -

VAmXAIS ■.....• ■.....««....«•«,*.•,..»*».....•...*• •

! ■ GATVfi . ...................... . ....................................................

: MIESTAS
(Diirblniukas). *
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A. L. R. K. FEDERACHJ08
> NAUJOSIOą.AMGLIJOS 

SK YRIŲ SŪVAIUVI- 
r m

Liepos 24 d. š. m. LDS. name 
įvykę A. B B, K. Federacijos 

. Naujosios Anglijos skyrių suva
žiavimas. Dalyvavo attsovai iŠ 
Mų.kalionij^; Montello, Mase., 
Lawrence, Brighton, Cambridge, 
Norwood, So.’Boston ir Nashua, 
N. H. . A . ‘ <

Apart atstoyų nuo skyrių; daly
vavo' gerb. kun. & ŠvagŽdys Fe
deracijos Centro pirmininkas, 
kun. I, AlbaviČiuk iŠ Chicagos ir 
kun. Taškūnaš iš Norwood.

Suvažiavimo, sesiją atidarė kuh, 
Albavieius su malda.

I podiumą pateko V. Kudi&; 
ka vedėju, :M. Abracinskas pa- 

. gelbininku, J. Verseckas rašt.
Šio suvažiavimo tikslas buvo, 

kad sudaryti apskritį iš Naujo
sios Anglijos skyrių.

Pirmiausia gerb. kun; Albavi- 
čius trumpai, bet karštai nurodė 
reikalą sudaryti apskritį. Sutei- 
?kė daug- gerų patarimų iš Chica- 
gos apskričio veikimo,. Nepagai
lėjo komplimentų Naujosios Ang
lijos veikėjams u| jų uolų darba- 
vjmąsi tėvynės Lietuvos ir abel- 
nai visos katalikiškos visuomenes 
labui.. Džiaugėsi įgyta sostine — 
Iulfe. namu; Gerb. kun. Albavi- 

! 'Sius ir už tai. atidavė didžiausį 
kreditą Naujosios Anglijos darbi
ninkams.
r 'Gerb. kun. J. švagždys kalbėjo 

'lapiau apie Federaciją, pabriež- 
mas, jog. Šis seimas turės daug 

vau jo padaryti,, krfd mūsų Fe- 
'.iją pastačius ant stipriau- 

mato. 1 Jis sakė: 
u.-ederacijos veiklumas prigu

lės nuo pačių skyrių ir apskričių. 
Skyriai įr apskričiai turi rūpintis, 
kad kitiems metams Federacijos 

l .valdybon patektų asmenys, ku- 
\ ~riems Federacijos tikslas yra aiš- 

•, kus ir jos vardas brangus. Šis 
kongresas tprėtų. .įtraukti vakb>, 
hon akmenis, kurie ją (Pederaci- 
.jftp'atgaivino ir visą širdj įdėję 
darbuojasi, kaip tai ktųi. F. Ke- 
mėšis ir kiti. ,

Toliau kalba kun. Taškūnūs, 
pažymėdamas, kad Federacija 

■ mūsą išeivijos gyvenime lošia la
bai svarbią rolę. Tiesa, sako kun. 
Taškūnas, ji turi nemažai ir prie-

- Šų, aiškių ir maskuotų.
Visi kalbėtojai aiškiai pabrie- 
kad-apskričiai Federaciją! bū

tinai reikalingi. Vienbalsiai nu
tarta steigti.

. Visų atstovų ūpas buvo pakilus. 
Svarstė visus klausimus gyvai ir 

'rimtai.
Gerb. kun. J. Švagždys patiekė 

dienotvarkę, ką atstovai vienbal
siai priėmė.

Paliesta būsiantis A. L. R. K.
. Federacijos Kongresas, valdyba 
kitiems metams, L. L. Paskolos 
Bonų platinimas ir kiti svarbūs 
•klausimai.

Nutarta šaukti kitas suvažiavi- 
. ymag prieš Kongresą, rugpjūčio 

jnenesy So. Boston, Mass.
., Atstovas.

---------------- I -

TIRINfiS PIENO PABRAN- 
GIM4.

•Liep. 25 d. Miesto Taryba per
leido rezoliuciją reikalaujančią iš 
tam tikros komisijos ištirti pieno 

-^brangumą Bostone. Kuomėt apy- 
linkiniuose miestukuose pienas' 
parduodamas po 7c. už kvortą 
(wholesale) o New Yorke. po 10c.t

- tuomet Bostone reikia mokėti nei 
15c. iridat nūn rugpj, 1 cL.pakels

, \iki‘ 16c. Susirinkime paaiškėjo, 
kad pieno yra užtektinai ir far- 

' mergai juomi net kiaules šeria, o
- čiA reikia mokėt nežmoniškas kai

tąs.

£
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sprendė pą«kirti 100,060.00 pafe- 
Į rrnimiu Bostono parijų.

1 ALBANIJA MOBILI- 

ZUOJASt 
liepos 22. — Al

banijos valdžia išleido įsa- 
kymą šaukiant visus vyrus 
nuo 18 iki to m/kariuome
nėn, kad sulaikius Mirdites 
sukilimus' ’ kurie gyvena 
Aukštoje Albanijoj. “Mir
dites” apsiŠaukė savę ne
priklausomais, ir išsirinko 
Maro Djoni, naujos respub
likos prezidentu.

DAKITOS AMATŲ. UKk 
L ’ JOS.-
y Abelnas skaičius organi
zuotu darbininku unijose 
Danijoje buvo 360.016 gale 
1919 metu. B tu, 277.392 
buvo sąryšyje su organizaci- 
ja, .ly ‘ atlsu 255,150 gale 

1918: t z -
Iš susijungusiu organiza

cijų paaugo nariais'Danijos 
Abelna Darbininku. Unija 
5,454; Audenyciti Darbinin
ku Unija 2,754, Agrikultū
ros Darbininku ja 2,000, 
Valdišku Darbininku Unija 
1,028, .Mašinistu Unija 1,231

KAIP MES GREITAI 
IŠMOKAME PINIGUS.

>•

> 111 ■■ '

RADO DAUG “NAMINĖS.”
Policiją, paadrius kratą’ pas 

. Thomas Pappas, 60 Endicott St., 
Nortli End rado 5 bačkas ir 5 

Jblekines nikolio, 50 kvortų degti- 
nčs ir du. dirbimo prietaisu. Ži
noma' dabar jį laukia teismas ir

$100,000.00 PARKŲ PAGERI- 
‘ ’ NIMUI  .

f Liepas 25. d. Miesto Taryba jiu-
iE

’fc

Skaitytojams pranešame links
mu žinią: PER BALTIC STATĖS 
bank4 Siunčiami pinigai 
IŠMOKAMI YRA LIETUjO^ 
LAIKE 3 ARBA ILGIAUSIAI 4 
SAVAIČIŲ NUO.,’IŠSIUNTIMO 
DIENOS. Ljūdymui to gauna
me nuo nrlėmėjų laiškus tiesiog 
iš Lietumis, štai ką mums rašo 
P^L^gTUZB sakalauskyt® 
-\ramituvio • kaimas,, šimkaičiį 
valsčiaus, Raseinių paštas)/ku
riai pinigus siuntė jos brolis, pil.l 
KAZ., SAKALAUŠKAS, (SoJ 
Winds.or, Conn.),

Jos laiško nuorašas:

“Ačiū labar Tamstoms už per
siuntimą man pinigų perlaidomis 
NN. A—4571 \ir' ’ A—4577. AŠ 
tuos pinigus gavau birželio 15 d. 
š. m. Raseinių pašte ir dabar bir
želio 24 d. gavau nuo savo brolio 
(kuris ir tuos pinigus siuntė) laiš
ką ir dvi Tamstų Banko kvitas. 
Tai-gi pinigai parėjo 9 dienomis 
ankščiau už laišką.

“ Su. pagarba— ‘
JUZE SAKALAUSKYTŽ.”

Paduodami šį laišką (vieną iš 
daugybės tokių laiškų) visuome
nei, pastebėsime dar šį faktą* Per
laidos, kurias nurodo laiškas, bu
vo priimtos Ne\v Yorke 12 d. ge
gužės ir išsiųstos į Lietuvą 14 d. 
gegužės. Mūsų Korespondentas 
Kaune pinigus priėmė 3 d. birže
lio ir G d. birželio įteikė Kauno i 
Paštui, kad pasiųstų į Raseinius. 
VADINASI, PINIGAI BUVO 
KELIONĖJE NUO NEW. YORKO 
IKI KAUNO 19 DIENŲ. Gavėja 
priėmė pinigus 9 dienomis grei
čiau, nė kaip gavo laišką nuo bro
lio* kurs ir tuo pat laiku rašė ir 
musų Banke kvitus siuntė.

; Jei norite, kad Tamstos pinigai 
■būtų, gteitai Lietuvon išsiųsti ir 
išmokėti, — kreipkitės į BALTIC 
STATĖS BANKĄ, 294*Eighth 
Avė., Nėw York, N. X Mes, gar 
sindami savo įstaigą, kitų nepei
kiame ir savęs neginame,įtiktai 
faktais parodome, kaip mūsų dar
bas yra atliekamas. Tokia grei
tumo išmokėjime mes atsiekėme 
dėlto, kad vienval rūpinamės tin
kamai. patarnauti mūsų Viengen
čiams ir Žinome, kaip jie trokšta 
greitai padūoti pagalbos tanką 
saviškiams Lietuvoje. . \

NAUDOKITĖS BALTIC STA
TĖS BANKO PATOGUMAIS,— 
NEPASIGAILĖSITE — ADRE
SAS: .

BALTIGSTATES BANK,
* 394 Eighth Avė./

. Avft,
¥

i

Z*

t *

ir Gelžkeliečiij. trūnija lr 
202. - ’
a Iš nesusijuugusiiĮ organv 
zacijiį paaūgo nariais tele- 
“poDŲ darbininku, unija nuo 
3,209 iki 5,300, pardavėju 
nuo 19,800 iki 29,770.

Tlytininkij Unija nupuolė 
nariais nuo 8,024 iM 6,124.

zt„. , u.
BANDITAI UŽMUŠĘ- 
VYRĄIR APVOGĘ 
MOTERĮ PABĖGO/ 

’ HamStinif Ohio, liepos 25. 
’ — A. B. Conery iŠ Colum- 

bus^ Qliio buvo šautas ir su
žeistas banditų, Jomoteris 
sėdėjusi sytiu' automobiliu: 
ję pasakoja polieijai, kad 

1 jos. vyrtii nepaklausius „ iš
kelti rankas aukštyn, bandi
tai šove į jį, padarydami 
iMzd|, nuo įurios u# valan
dos nure< Paskui atėmę ke
letu šimtij. doleriu ir auksi
nius daiktus vagys pabėgo.
i _ '

KARŠTIS PRIEŽASTIS VIENO 
MIRTIES IR KĖEIŲ 

SUBIRGIMę-. •
Liepos 25 karščio laipsnis sie

ks iki 95 F. laipsnio. Tas verte 
daugybę ieškoti vėsumos vande* 
nyje. . TodSl City Pointe maudy
nės buvo pilnutėlės. Besimau
dant Miehael Dalgelis 36 m. gy
venąs'66 Middle St., So. Bostone,, 
mėšlungio tapo pagautame.ir nu
skendo.' Nors jo draugas, Mitfiael 
Dominick gyvenąs teg,/$at, trečiu 
syk Dulgeliui pasijus jį ištrau
kė, bet jau nebebuvo galima, at- 
gaivinti,^iWrs gydytojai ir mė'gi- 
no per^ištisą valandą.
' Be to dar įvairiose vietose 4 
vyrai ir viena moteris nuo. karščio 
pavojingai susirgo ir nekurie iŠ 
jų, manoma mirs. Tokios tai maž
daug vienos dienos karščio pasek
mės Bostone. .

. i ' •
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S. S. “MOUNT CLAY” rugpjūčio ...............
JOINT S. S. “MOUNT CARROLL" (naujas) rugpj.. 

raįįi . S. S. “MOUNT CLINTON” naujas) rūgs.... 
[tolį Laivai iš'New Yorko išplaukia ,nuo
M Pter' No. 86, North River—gale IVest 46-th Street. 
ĮmI - Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cuxhaven sir 
|=S , .prityrusiais lietuvių perkalbėtojais. 275 švarai baga- 
Bmi žlaus leidžiama veltui iki rubežiaus.

■ i .♦'••

RUGSĖJO i DIENį, 132(1
UBOB DAT

- PESKIŲMETŲ

ŠV. JURGIO. BAŽNYČIOS
PAŠVENTINIMO 

SUKAKTUVES •
KTO8Mj6172,3ir 5D.

r FE RAl
ntrOSCJO 5—LABOR DAY

IŠVAŽIAVIMAS
AKT DEAN PIEVOS.

\ . i ...
Įvairios pramogos : . dai

nos, žaislai, baseball,. šokiai, 
dovanos etc. *

Širdingai'kvieciameapie- 
linkes kolonijų kuopas,, dt- 
jas ir ueorgaiiižtLota lietu- 
^vius kaimynus, atsilankyt. 
(Kuomet jūs rengsite z savo 
pramogas, mes ^Torvvoodie- 
mai nepasiliksime jums sko
lingi. \ ’

Komitetas.

Didžiausi, Greičiausi PasaulyJ 
‘ Laivai, žaunua Apsejimas 

Su Keleiviai*.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.1
' I Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas, TiBSIAI 
PER DANZIG'Ą. .
PANNONIA—RUGPJ. 18

ILKI. III.Kl.
IIAMBURG .L.. .$145.00 $125.00
DANZIG ...'........$200.00 $185M

• ' Taksų $5.00,.
Per Cherbourg S^uthampton 

Liverpool irGlasgw

hrr. jeaizm'>«o < x. drauguos 
* YALDnroa ajtramz 

ao. JBOflTOr, MABA.
; • —”  ................. *

Pint*- Jom* PraMMtt, 
BM M. Btk 8tt ta, Boitso, 

VIpE-PIRM. — J^ndreliunas,
273 — 4-th St, Sa Boaton, Mass.

PROT. RA«T. — V. Ji Jaklta*.
147 H St„ Boston .27, Mass.

FIN. RAAT. ~ Juozui Jotta, 
Matjįtftt Aąad***^
Arlin^btou Bąlgttaą, K**ą,

IflX — I^cma* *ra«ldj«,
III Bowen. St,, So. Boeton, Ma** 

IŽDO GLOBfiJAI — j. Grubinaka*.
- B Jay 80, Bo*^ M*** Ir ■ 

. AH?*— Kmit**, - •
S84 Kh 8t, Boaton, Mu*. 

MABBALKA— Povilą* Laučka,
Si Story 8b« Vo» Boeton, Ii***.

Dranaijo* antrai** rtolkato 
80$ Bro*dway, ga Boeton, M***

Draagjrti* mudrlnklma! laikomi kaa 
antrų n*dlldl«hj vai. po
platų BainyUMJ »aMj ant 5 <t, »* 
Boatoil, RE***.

M '

AR ŽINUT KAS YRA 
. DAILĖ?

Dailė tai yra Tautos.vainikus. Dai
lė dabina Tautos civilizacijų. Dailėj 
atigiim- T4utiL*kulturoj. Dali#, ypač 
šmuikų (skrlpkų), yra pamėgę* visas 
pasaulis. Klausimos, kodėl visi taip 
myli smalkos balsų? Todėl kad smul- 
kos balsas yra malomis ir žavėjantls, 
kuris atgaivina žmogaus, sielų, o varg- 
(lienlul vargus varo užmiršiniam To
dėl draugai Imkime ruoštis prie dailės 
šiandien. Tegul pakįlft musų jauna 
Lietuva prlųjjailės Ir lyginas su kito
mis garsesnėmis tautomis, kaip tat: 
Germanijn, Frakcija Ir kitos. Žymesnes 
tautos. Todėl jei jus norėsit jūsų vai
kučius lavine ant smuikas, atsilanky- 
kit pas. j. P- Babraltis. -IT Alpine St., 
Worcester, Mass., a aš apsiima (su, 
tinku) jšmokyt didelį ant smalkės į 
trumpų laikų.

J. P. BABRAITIS,
5 Ashmont Avė,, Worcester, Mass.

17 Alpine Street
. . -T- _ -

Pajieskoiimai
--------, T 1 1   —- * '

Paieškojimų kalno* LDS. na^ 
rlams ir “Darbininko” skaitęto
jams 1 sykį į meto* už dykų, už 
8 sykius $1.00. Prletellam* už 8 
sykiu* $L50.

't

VAIKINAS malonėtų atrasti d«‘l klv| 
vga .kambarį (Rttffn), kur ramioj vieJ 
toj, pas šeimynų J kuri myli ramybę Ir 
fteduieidžia kad 'nuimtose butų varto* 
jaml .svalglUimtyH gėrimai. Kreipki tęs 
pas C. D„ 15T W. Canton St., Boston, 
Magų '. _ . . -............ .
4F. JONO BV, BĮ* 8A&A1^LN»B 

DR-8TB& VALDyHOB ADRBBU.

PIRM. ~ M. tlob*,
580 K. 7-th St, SOr Botton, l£*m 

VKMPIR1L “ B. TtdMkto,
130 B0wen St, 8a Bo*ton, M*m. 

PROT, RAST. — K. Luini*,
47 Vai* St, 8ou Boaton, MM*. ' 

rni. RAUT. U F^rčiantkto^ 
„ 47 Vėle 8a Boeton, Ma**.
KASIERIUS A. Naudžluna*,

18 Vlnfield St, Sd.' Boeton, Mam 
MARŠALKA — Steponą* Navicke*.

Dr-ja Ulko ėusirlnkimu* kaa trečl* 
tolfildlenį 2-ų vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. ■*

: tii*jĮ!Į*e?!ffiii"jr i*" ,iir,lĮasžsmfegi»ll^,!gwiff'li^

‘Reikalavimai

Tai. Sa Boatrn X

DR. J. G. LANDŽIUS (81YM0VB) 
Liiiuvim m

Gydytoja^ ir ChebrmaiM 
Gydo aštrią* ir chJtonllkaą Ii** 

. vyrų, moterų ir valkų. E*mu*l* 
nuoja kraujų, apJaudalu*, iltw> 
m« fe tt. »ato laboratorijoj? 
telki* patarimu* laUkaiaknudR 
venantlRMn*, AdrMa*:

, 506 Broadway^ 
i South Boston, Mam 

Kampas G St. ir Broačhray
4

X6 Mjnv Soutm Boetomi

DR. H, S. STONE
Akiu Sphciaubtm 

399a W. BR0ADWAY 
Valakdosi: Nuo 9 r. iki 7 v. rak.-

MM

>.

■C

RelkaUvinių kalno* 2c« ui žo
dį ui kiekvienų *yk/

’ ANGLIAI PABRANGS.
Pirkite anglis dabai’, nės į trumpų 

laikų bus daug brangesnį, o vyliaus 
gal bus vtsųi sunkų gauti. Mus ttfig* 
liiil ym geriausios ir pigiausio, todėl 
pirkite iš •

LITHUANIAN AGENCY,
361 Broadvvay, So, Boston, Mass.

... . Tel. So. Boston 005.

i

r

DR. PAUL J. JAM
(J&JdrnavHtaO

608 KAfrtrBB0ADWAT
TELEPHON1! Mt

CAMERONIA .. 
VASARI ‘...........
MAURETANIA . 
CARMANIA ....

• «

» v

. .Liepps 80 
Rugpjūčio. 6 
.Rugpjūčio 11 
.Rugpjūčio 13

UN1TED RICfiNClN
TIESIOG TARPE J|EW YORKO-HAMBURGO

Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos. 
.4 d. 
;18 d. .
. 1 d. •

%

JOINT

Laivai “HANSA”* (Ex-Deutschland), “BA- < . 
YERN” (naujas) ir “WUERTTEMBERG” j r 

■J (naujas) netrukus bus paleisti veikmėn.

Kajutos su 2, 4 Ir 6. lovom ant visų šių, laivų. Spe- 
ciailaT valgymui, rukyinur ir sėdėjimui'kambariai ir 
visi pasivaikščiojimu^ deniai skiriami piktai trečios 

į • klasės pasažięriams. ' - y
Užsiregistravimui vietos rašykite į bile agentų arba 
JULIUS ROTTENBERG, Ine. New Engląnd General 
Pass? Agent 260 HANOVER ST., BOSTON, MASS.

AAAD71D0. AMCDICANl II

[S te
WITH ;

. Paieškau brolio Kazimiero Jatskaus, 
.Simonų vai., ir parapijos, KAuno rxd. 
.Seniau gyveno Royalston, Mass. P. O. 
Bos 72. Dabar nežinau kur jis. Ttlrlu 
svarbų reikalų. Pats ar kas žinote, 
maloųėkite pranešti šiuo adresu: .

PETRAS JATSKA, 
5015 Mariem Ct., N. R. Uleveland, Ohio

Paieškau “Joncr-OnuBalčlo, 7 metų 
amžiaus, "sunaus- Jono ir Onos Genlu- 
t&s; girdėjau, kad gyvena Cinclnnatl, 
Ohio. Jis pats ar kas žino praneškite 
man. ♦

ONA GENIENE,
13 Avė. Thlbodeau, Montreal, * Canada.

Elena TarasevičienS ieško savo vy
ro, kurs jau 10 metų kaip Iškeliavo 
Amerikon ir jau 8 metai kaip gavo nuo 
jo laiškų. Todėl, kas žinote, praneš
kite arba tegul jis pats atsišaukia šiuo 
adreso: Elena Tarasevlčienš, Pamušo 
kaimo, Onuškio valščlaus, Trakų aps
kričio, LITHŪANIA.

Ieškau pusseseres Onos Zubrytės, ki
lus Iš Kalvarijos miestelio, nuo karo 
pradžios,neturiu žinios %pie Jų. Pą* 
ti. ar jų Žinantieji tetąšo adresu: Ma
rijona Zubrytč, Gelgaudiškė, šakių ap
skrities, LITHŪANIA.

[IU7 ĮIVIU&IUH. VLIK' 
{oa&MSMMašis&i 

Generallški agental dėl CENTRALES ir RYTINES EUROPOS I
North-German Lloyd Bremen , ■

U NEW YORK ttesiai Į BBEMEN—DANZIG I
Laivai plaukia į.LIEP.OJU per Danzlg’ų. Tlesus persimainymas I 

nuo laivo ant laivo. . ’ , - ■
POTOHAO ........Rugpjūčio 10 Ir Rugsėjo 22 I
PRINOESS MOTOIKA  ...........Rugpjūčio 23 ir Spalio 3 ■
HUDSON..... . h.. •. ..... .Rugpjūčio 30 <^0

Ii NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG--BREMEN I 
AMERICA ...........Rugpj. 27, Rūgs. 28 ir Spalio 20 I
GEORGE WASHINGTON . .....Rugpjūčio 3r Rugsėjo 3 ir Spalio 4 ■

; .Ieškau ’ brolio Juozo Skeirio, kilęs 
iš Kuokslų sod., Kamajų valsčiaus, 
Rokiškio oį>sk. Neturiu žinios nuo ka
ro pradžios. Pats ar jį Žinantieji atsi
liepkite adresu: Ona Skeirytė, KaiŠe- 
dorys,. Plento gt. Pradedamoji mokyk
la. LITHŪANIA.

1

SEHGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
- - ' Jr -

Ar tu bęrgi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai Savo pinigu* beclkvodainas‘Svei
katos beieškant. Užeik pas mane, at 
galėsiu pagelbėti. Visokia rodą Ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per. dauge
lį metų patyręs ir* vaišinęs, nerviškas, 
chroniškas'ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu. Elektros gydyklų kuri ' 
palengvina visos Skaudėjimus, išgelbs- 
ti daugybę vyrų Ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

I Jeigu turi kokių chroniškų, nerviŠ- 
f kų„ kraujo, inkstų arba taip kokių li- 
t gų. ieškok pagelbos tuojau.. Atminki 

Atidėliojimas daug nelaimių atneša.
I Eik pas tų kuris yra specialistas ir 
1 daug patyręs gydytoj na

Ofiso vai'9 ryte iki 8 vak, 
Nedalioms: 10 ryte ild 2p.p.

22OTREM0NT ST., 
BOSTON, MASS.
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AUTOMOBILIS PARSI
DUODA LABAI PIGIAI.

Automobilis 'dėl 5- pnsažlerių parsi
duoda pigiai tik už $2(X>iU0. Kum rei
kalinga, atsigaukit šiuo adresu; . 

JAMES A. CARR,
1) West. 3-rd St, South Boston, Mass, 

Automobilį ’ *>
galima matyti 74ų valandų vakare.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS 

mokantys lenkiškai, pažįstas muzikų 
ir galintys vesti bažnytinį chorų. Al
ga $80.00 mėn. ir leigos.

ST. OASIMIR’S •RBCTORY
324 Ridge Street,- FreelUnd, Pa.

MMVMMI
, ,T»L go. Borton 270

Dll JOHNMidJONNELU M.D. 
Galima turtinlMI Ir Ue*u<41*a<. 
Chmflo Vaiashk*/------- ------

BytaUflkOtiLPj piety1 iki | < . * 
Vakarei*nuo 01141 

536 Broadway, S. Boston

J

RnarBTBUOTA* Notaju* * | 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ I 

ELKMINAUSKASj 
ADVOKATAS. I 

414 Bioadvuy, S. Boston, Mam. I 
Tel. S. B. 44L I

Gyvenimų vieta: I
’135 Rowe St, Auburndale, Mase, ū

PARSIDUODA DEVERYKŲ 
TAISYMO DIRBTUVE.

Pirmos klesos čeverykų taisymo 
dirbtuve su visomis mašinomis ant 
pardavimo^ labai pigiai. Kam reika
linga, atsišaultit šiuo adresu:

356 Meiidian St., 
E. Boston, Mass.

n

DR. F. MATULAITIS
Grpo Viaoru* Lieaą 

PsianKU Akiuiu*.
Valandos: 1—S ir 7—8 P« M» 

17 Millbui
W0BOESTI

Ml

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
MBS. J. VUCOL,

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

Užlaikau‘įvairių minkštų valgių, šaltų 
gėrimų, šaltakošės (lce-cream). Pasi- 
ųivaikSčioję pamariais užeikite para
gaut irnųs ice-eream’o. Mandagus pa
tarnavimas,

VYRAI, TĖMYKITEI
. Jus galite nusikirpti plaukus ir 
nusiskusti barzdą daug geriau ir 
pigiaūxnegu kitur. Ateikite ir 
persitikrinkite, o aš užtikrinu, 
kad būsite užganėdinti mano dar
bu, . /

Plaukų kirpimas . .. ..35c. 
Skutimas ........t... 15e.

26. Ward Street, Worcester, Mass.

jflei. 80, Doaton 8S& 
tarnu Damremrmi 

DR. įf. V. OABPBB 
(Ka«p»raviHu«)' .

Laikinai fc&įRti tftol to> Ife 
425 BaoADTVAT, ,8p. ęo*rowf Mam. 

« Ofiti yfatgau ’

Ofisus uždarytos subatos va- 
karais ir nedaliomis. , ,

I
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PHMOS KLESOS
0 A N TI S T1Į

; DB. MLT. EEILLY
Danty* ištraukiami Ir pripildę . 

ml visai be akauamą *ų geriau-. 
, *iąi* prletatola, *n naujų liradl* 
’ totu . .

South Boston, Mass. 
,(Prie Dorchester &,) 

Vanjurooe: v. c. Iki 8 v, r,
NedIliom:. Nuo 10 v. e. Iki 4 v, v.

✓ •
Ieškau dėdės Jurgio Zinio, kilęs iš 

Botonių kaimo, Surviliškiu par., Kra- 
kenavos pašt., Panevėžio apskr. Antri 
metai, kaGneturiu apie jį Žinios. Pats 
ar jį žinantieji meldžiami pranešti šiuo 
adresu: Povilas Svetikas, Botonių k., 
Surviliškiu* par., . Krekenavos pašto.j 
LITHŪANIA.

K

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
VaitMėaHlr Biro*. 8. V. P»t- Ofliaį

4 *■ * - *
Gartus per daugiau kaip < 

, fiOmetų.
a

Tėmyk įkaro (Anckor) Valzbaienklj,

PRANEŠIMAS PIKNIKĮ) IR 
IšVAžlAVIMjJ 

RENGĖJAMS.■ O"

Mes išdirbame gerų toniką ir į 
piknikus pristatome už labai pri
einamų akiną. Reikale kreipkitčs 
prie mūsų. : Z .
,SO. BOSTON BOTTHNG OO., 
133 Fourth St., So. Boston, Mds3.

Tel. So. Boston 475-W.I
■ ■ ; | ;■ ............. i.. T

z
I KŪBSUI NUW0IiVS
■ Tai geriausia proga danai
■ auksinų į Lietuva nuatųatL l
■ Greitume ^nuaiuntimo .plnlgy I
■ nieką au manim negal lankty-1
■ niuOu; vHlfem* pinigų kiuntė-
■ jame pristatau kvitą* «tt para*
■ ialaprl&nSjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į LSt< 
pojų, Hamburgu ir viaur,
Piunl kelionei i Lietuvą. 
Padaryme* .iletuvūka doki-1 

mentųilI
. Pinigo* *!ų»Ht* per paktūT 

Money Order. R*iyda**l pri- 
dekite M ct ataiep* te vimdo* 
adreauokite;

' Mikniais*, . 
fflITnieonAva. BrcokimLlt xJ

PUIKI STUDIJA
ANT PARDAVIMO.

Labai puikioj lietuvių apgyvento] 
vieloj, arti lietuyišltos bažnyčios. Par
siduoda. labui pigiai, nes saviulpkas 
neveikus aut aklų, todėl ir nori greit, 
parduoti. Kam relkiilinga, ntst^mklt’ 
Šiuo adresu;'366 Broiuhvay, So. Bosi 
ton, Mass.

&ALDttA.USIQB MBDIBB V. JBBAVB 
" DB-JOB VAIDYBOS A&RB8A1 

- fi'O. BOSUOS JUSS.

PIRM. Antaną* Kmltaa,
' 284 Flfth Stt Bo«ton 27, M*M 

VICE-PIRM. -• Juozą* Andrllionl*,
801% B’vvay, Boston 27, Mam 

PRO^. RAST. Vincą* ValkŠnoriu*,
178 Bolton gt, Bortoa 27, M*m 

FIN. RAST. — Prana* Slnkeviatm
132 Bowen Šių Boston 37, Mėm 

KASIERIUS — Jurgą Kanevičių*,
> 174 Bolton St, BoftotiTST, Mam 

MARftATiKA—■ Prana* LukoJavia**, 
405 E. 7-th 8t, Boetoc 27, Mam 

Susirinkiinal laikomi ką* pirmą jMh 
dNdleni kiekvieno m8ne*Io J rak p* 
pietų Sv. Petro BainytinBj *al*j, Ba 
Boeton, Mamų / ■

; J- * 1Z ,

J • 
/

\ -

t «
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PARSIDUODA KARMA 
LADAIPIOIAI.

35 nkerhj farma, stuba su 16 kinu* 
lunlų, stadas 40x50, vištlnyijia, obelių 
ir grašių sodmm, uogų ir grelpsųi te* 
lėtomis yra įtestn siūboj. Kaina $t,* 
700 ; reikia (riokėti $808. Didėtų pro
ga kum reikftltngn. Atsiminkit;

N. & P- O. Bok 25, »

D, A K. KBISTUCIO DR-JOS VAZ- 
DFR0S4DRJSAT, BOSTON, MAE8. 
PIRM. — MotrejuaVermckan, *

41 Gate* St, So. Borton, Nem, 
VICE-PIRM. — Juoaa* Biloka*,

807 & O-th St, So. Boston, Mm*. ■> 
PROT. RA$& Ant IfocfeiunMji, ;

450 E. 7th St, So. Bortou, Ma**, 1 
FIN. RAUT. -A Juoaa* Kavallauaka*,

200 K Oottane St. Dorchmtar. 
KASIERIUS — AndrlaJb* Baltoka*, 

W Jį. 0-th St, So. Boston, MM*. 
uapžaTįKa Antaną* G^odi*.

150 Bowen St, So. Boeton, Ma»*., 
D. L. K. Ketoučlo dr-ja lalko aHtoe- 

elniu* »n»Irinklmn* ka* piram nefllfc’ 
dieni kiekvieno mgnealo pd m KM 
Wa*n!ngton St, Boeton, Mam. x 
vakare. Ateidami drauge Ir pMli W 
rių au mvim atslneklt prie a*M*i 4b ;

l k z* ■ ■■ Pwm*rtinl* W»ka ♦StKMKk. Fi4M*<
Nortlnvood Ridg^ N. IMnUft SM* RMimtatl W Wr*4W«*k
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