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BRITANIJA IR NORVE
GIJA UŽTVIRTINO 
PASAULIO TEIS- 

I MĄ.
Geneva, rugpj. 3. — Afi- 

cialis pranešimas nuo Di
džiosios Britanijos ir Nor
vegijos gautas sekretoriaus 
Tautų Lygos, parodo abelnų 
skaitlių užtvirtinimo nuola
tinio tarptautiško teismo iki 
14. Buvo pažymėta Brita
nijos pranešime, kad Kuni- 

. gaikštis George yra pasira
šęs specialį aktų dėlei to 
klausimo dar daugiau prisi- 
rišdamas.

■ t -—-
Taryba Tautiį Lygos yra 

užtikrinus Lietuvai ir Len- 
Lkijai, kad jie siitaikįs- Vil
niaus, liėtuvii] sostinės gin
čų susirinkime Genevoje 
rugpjūčio 25 dienų. Iki kol 
alijantų komisija pasiliks 
kaip yra.

Dabar jis sako, rengia smar
kių kovų prieš Amerikos 
Raudonųjį Kryžių ir “New 
York Times,” “Melų lapų, 
kuris nuodi j a širdį •Ameri
kos kaš-Iink garbingų vadų 
Rusijos.”

Senatoriaus “ginčas” su 
Ryan pirmiausia prasidėjo 
viešbutyje ir paskui paskli
do visur. Pulkininkas Ryan 
pasipriešino senatoriaus už- 
metinėjimams ir pasmerkė 
jį už kėlimų bolševikų vadų 
į padanges, “kurių rankos 
yra dar ir dabar kruvinos 
nuo nužudytų moterių ir 
vaikų.”

“Gėda man,” tęsė Pulk. 
Ryan, “pamųstyti, kad tu, 
išrinktus^ atstpypkūno:. Ame
rikos žmonių, priimi tas 
rankas labai draugiškai.”

Toks ginčas Amerikai da
ro gėdų ir mažina garbę Ei- 
ropos šalyse.

GRASINA STREIKU.
Aliejaus laukųdarbininkai grasina 

streiku.

Apleidus' žemdirbystę, 
nupuolė visaidransportaeija 
ir sumaŽėjo'indųštrija ąbel- 
nai vį*Š; 90 Nuošimčių sulig 

ildfcbimo, taip 
safedMuoVėBat Jis sako, kad 
didžiausiasvbądas Rusijoje 
siaučia tose vietose, kur dir
bami laukaEpavėrsti pūsty- 
nėmis. Rusija, kad ir pra
eitų metų tjdęjo užtektinai 
javų ir net pardavimui. Di
delis skirtumas -šį metų. Aiš.- 
kiai parodo trukumų javų 
visoje Rusijoje "darant rek
vizicijų už 1921* metus. Iš vi
sos bolševikĄRusi jos,'išsky
rus Ukrainų ^Turkestanu, 
surinkta.4,320,000 tonų grū
dų, prieš' 7,614,000 rekvi
zuotų 1920 n^iuomet bul
vių apskaitoma dėl rekvizi
cijos 1,080,000 tonų palygi
nus su 2,016,000 praeitų me
tų. ,

Tai mat prie ko privedė 
Rusijos žemdirbystę ben
drus Tarybų Valdymas, kaip 
kad nori padaryti ir Lietu
voje socialdemokratai.

ALUANTĮI TARYBA 
SUSIRINKS RUGPJ. 8.

valstijos oficialai.
’ Prezidentas Harclingas 
pasakė karštų prakalbų.Pri- 
siminė busiančių. Washing- 
tono- tarptautiškų konferen
cijų iš kurios Prezidentas 
labai daug ko tikisi. Tų pa
tį vakarų Prezidentas Har- 
dingas apleido istoriškų vie
tų ir nuvažiavo praleisti ke
letu dienų pas sekretorių 
Weeks.

f

'Šių dviejų šalių jaunimu^ 
susiartintų ir vieni kitiems 
padėtų. Šv. Tėvas trokštą^ 
kad ši organizacija surink-*,J 
tų i ent milijonų dolerių tar* į 
po savęs kad praplėsti tų 
taip brangų darbų Ryme. * 

ENRICOCARŪSOMIRg.
N aplos, Italija, Rugpj. 3,_ 

— Žymiausias daininm&as 
pasaulyje Enrico Caruso nU-'S 
rė 9 vai. lyte rugpj. & 
sirgo jau nuo kiek laiko dl 
buvo jau bepasitaisas. ’Ap^ 
lankė keletu žymių vietų I-į^ 
talijoje. Paskui iŠ 
krito ir pašaukus specialiHB 

vo didžiausiį kai 
kart ėjo silpnin. 
likdamas nuliūdime gi 
motinų, moterį ir vaikus ir'fj: 
draugus, kurių turėjo visa
me pasaulyje.

Caruso savo talentų- pfaMO 
miausia parodė 1894 m.' 
Nuovo Teatre, Naples tap
damas dar tik 21 metus. 
Jis gimė vas. 25, 1873*.mT, 
mieste Naples; sūnus Marce-- 
liūs Caruso. Tėvas nors ne-’ 
apkentč muzikos, vienok*® 
vaikų dar 11 metų leido gie
doti bažnyčioje. Jaunas Ca-į 
ruso pradėjo mokytis muzi
kos pas profesorių G; Ver*? 
gine ir kuriam jis turėj 
prižadėti, kad kuomet pra-; 
dės. savo profesijų, ii 
atiduoti vienų-ketvirta 
uždarbio laike penkių m 
Būdamas 21 m. apvažiavo 
talijų ir Sicily ir buvo s 
ręs per keturius laikotar* 
pius apvažiuoti La Šcalftibl 
Milan. Po to: jis dar 
Petrograde, Maskvoje, 
šavoje, Ryme, Lisbon, P 
ryžiuje, Londone ir dides
niuose miestuose Vokietfjckį 

je. s '
Suvienytose Valstijose j 

pasirodė 1903 metalų, 
pradžių buvo įvairių kri 
kų, bet dainininko talen 
nė Įdek nesumažino. Cart* 
so atsilankydamas į Am< 
kų papildė muzika ‘ žj 
veikalais, kuo reikia tik 
rėtis. Kiek Caruso* t 
įeigų per metus, sako, 
dar tikrai žinoma, bėt tik 
noma, kad jis 1919 
užmokėjo nuo įeigų ta^s 
$153,933.70. Nuo Me i 
litan Opera kompwM Į 
kiekvieno yakaro daina 
gaudavo $3,000.

* J *

Sutinka paMuošnatl Amerikos be
laisvius. f

Washington, J). C.—Kaip 
tik sužinojo; kad Rusijos 
bolševikų valdžia sutinka 
priimti Suv. Valstijų pa
duotas sąlygas, Herbęrt 
Hoover’is, ®galva Amerikos 
Šelpimo Administracijos, 
tuojau tvėrėsi darbo ir įs^- 
kė visiems vadams Eiropo- 
je gelbėti Rusijų, Hoover’įs 
kablegramu įsakė Walter 
Lyman Brown’ui, Eiropo’s 
direktoriui Amėrikos Šelpi- 
mpj£dmį^stMęijo^^tuojati 
vykti Iš Londono į Rygų* 
“Suprantama, turi būti iš
pildyta,” sako ’Hoover’is, 
“kad Amerikos belaisviai 
bus išleisti iš Rusijos kaip 
kad buvo reikalauta Valsty
bės departamento pirm ne
gu pradėsite derybas.”

Pašelpos administracija 
prisirengus bile valandų 
pradėti šelpimo darbų Rusi
joje, kaip tik bus paliuosuo- 
ti belaisviai. Maistas ir ki
ti reikmenys bus gabenami 
iš Danzigo. Pirmoji pagel
ia bus teikiama Petrogra- 
dui, Maskvai ir apielinkėms.

BANDITAI APVOGĖ 
PAŠTO TRAUKINĮ 

IR PABĖGO.
Pittsbvrgh, Pa. — Ketu-

San Frdncisco, CoL, rug
pjūčio 3.—Dvidešimts tūks
tančių aliejaus laukų darbi
ninkų Kalifornijoje pa
skelbs-streikų rugsėjo 1 die
nų jeigu savininkai neat
šauks savo nuosprendžio 
mažinti algas $1. į dienų su
lig telegramų siunčiamų a- 
liejaus darbininkų Prezi
dentui Hardingųi ir kitiems. 
Darbininkų vadai praneša, 
kad darbininkai pradėjo 
siųsti telegramas tik tuomet, 
kada jokios rodos negalėjo 
gauti su sayjninkaįs.

K

ri banditai apsiginklavę va
karinėje dalyje Pennsylva- 
nįa gelžkelio prie Cassan- 
dta,; 90 riiilių i rytus ‘•“tfuTT 
Pittsburgh’o, liepos 30 d. 
2:45 vai. ryte, sužeidė A. J. 
Lantz, pašto raštininkų, iš
krėtė pašto karų ir pabėgo.

PAREIKALAVO BRAN
GIŲ SIUNTINIŲ.

Du banditu pašto darbi
ninkams grųsindami įsakė 
iškelti “rankas. Po to api
puole Lantz ir pareikalavo, 
kad jis pasakytų kur ran
dasi brangūs siuntiniai.

Lantz jiems atsakė, kad 
brangių siuntinių nesu, už 
kų vienas banditas šovė jam 
į kojas.

Apsiginklavę banditai lai
kė pašto darbininkus, o kiti 
tuo pačiu laiku padarė kra
tų. Rado tik maišų regis
truotų - užsieniu siuntinių ir 
tų išmetę tuojau visi pabėgo.
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gioje negali susekti.
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Kerenskis skelbia, kad didžiausia 
dalis turi būti gauta iž Ame

rikos.

A. F. Kneižys,
I

triukšmingas . sveilrinininš boa turi dalyvauti, 
buvo iš minios. Prie pati
kimo dalyvavo taip-gi visi

’ ' *1 ,

• v

t*
■ ii• t k

9 + .

V
i

A
?

1

V

V.

.y i.;-'

i
t 
l t

I

: i

<»-

.4',

k

/■-J

r

V .. ' 
A

► i .

T '
■% "j

■# * -

J • '->■

S Jį

PRADEDA SUSIPRASTI
“Joumal de Pologue” 

straipsny “Lenkų valdžia 
ieško realių kelių,” tarp 
kitko rašo: “Naujas lenkų 
Užsienių Reikalų ministeris 
Skirmuntas kalbėdamas su 
laikraštininkais liesdamas 
bendrus užsienio politikos 
klausimus tarp kitko pareiš
kė: Aš norėčiau, kad mūsų 
politikai vadovautus! dau
giau realumo jausmais ir 
kad jie ateity skaitytūsi 
daugiau, negu pirmiau, su 
įvairiais faktoriais užsienių 
politikoje.”

Išrodo, jog lenkai prade
da susiprasti, bet ar ilgam. 
Pamatysime, kad ir vėl koks 
nors naujas Žulikovvslds dur_ 
niuoja. ' v ■

SOCIALISTAI PASIRA
ŠYS TAIKĄ SU FAS- 

CISTAIS.
Rymas, Italija. — Sutar

tis tarpe socialistij. ir kraštu
tinių nacionalistų buvo už
baigta Prezidento Denicola. 
Sutartis bus formoje taikos, 
kuri turės būti pasirašyta 
abiejų pusių.

KALTINA RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VADA UŽ 

SUKILIMUS RUSI
JOJE.

Senatorius France kaltina 
Pulkininkų Ryan už suki

limus Kronštadte.
■ i —■—

Sako,' kad bolževikų vadai turi 
prirodymus.

> . * ■ ..

Riga, Latvija, Rugpj. 3.— 
Senatorius France nuvažia- 
vęš į Rigų padare t‘tyrinėji
mus” ir randa, kad už suki
limus Kronštadte, praeitų 
pavasarį “kalčiausias” pul
kininkas Ryan, galva Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus;

GREKAI PERSIKĖLĖ Į 
TRIS MIESTUS PRIE 

JUODŲJŲ JŪRIŲ.
Athens, Rugpj. 1. — Tri

jose vietose prie Juodųjų jū
rių Grekų jėgos išlipo praei
tų savaitę uostuose Tneboli, 
Sinope ir Inzerli. Kariuo
menė išlipusi. Inzerli pradė
jo maršuotl anf Adabazar. 
Turkų nacionalistai pradėjo 
trauktis link Angora.

Vadas Grekų orinės jėgos 
skelbia, 'kad užgriebė Tur
kų laivų Kri, su tavoru ver
tės 300,000 drachmų ir 700,- 
000 drachmų pinigais.

DARBININKAI REIKA-
LAUJA DUONOS’IŠ 

MIESTO.
Halifan, N. S., liepos 31. 

— Rezoliucija reikalaujant 
darbo arba duonos buvo pri
imta vienbalsiai susirinkime 
nedirbančių darbininkų. De
legacija laukė Majoro Par- 
ker, narių provincijos val
džios ir narių Federalio ka
bineto, kad įteikus rezoliu
cijų.

Paryžius. “BacĮas, ko
kis dabar yra Rusijoje dar 
nėra buvęs nė vienoje tauto
je, pasaulyje,”, taip sako A. 
Kerenskis, buvęs Rusijos 
premieras grįždamas čia iš 
Prague, kur jis užsiėmė šel
pimo darbu. Penkiolika; mi
lijonų žmonių, priskaitant 
jaunamečius, Rusijoje, sako 
Kerenskis, turės mirti badu 
jeigu jie negaus iš kitų šalių 
mažiausia 11,000,000 tonų 
kviečių. Tūkstančiai mirš
ta ant gatvių. Kerenskis 
džiaugiasi, • kad. Amerika 
stoja Rusijai pagelbon, bet 
sako, ji viena nepajėgs iš
gelbėti, čia reikia bendros 
visų šalių pagelbos.

Londonas. — Alijantų 
Augščiausia Taryba susi
rinks rugpjūčio 8 d. kur 
apart Lenkų ir Vokiečių 
ginčo Silezijos klausimu, 
svarstys dar ir Rusijos da
bartinį padėjimų—badų. Ta
me susirinkime galime tikė
tis nemažai karščio, nes visų 
laikų. Prancūzija su Brita
nija Silezijos klausime ne
galėjo susitaikyti. Mat 
Prancūzija vis dar neišsiža
da padaryti “didelę Lenki- 
jų.”

UKRAINA SIUNČIA 
MAISTĄ LENKI

JAI.
Londonas, rugpj. 3. — 

Pranešama, kad javai ir gal
vijai ir kiti maistui daiktai 
be perstojo siunčiami iš Uk
rainos Lenkijai. Bolševikai 
nori sulaikyti siuntimų, bet

RUSIJOS ŪKĘS AP
LEISTOS.

Washington, Į), (7., rugpj.
'• i - . , - '

PREZIDENTO HARD- 
INGO PAGERBIMO 

DIENA, i 
Plymouth, Mass. — 

istoriškoje vietoje apvaik
ščiojama taip vadinama pa
minėjimui Piligrimų Tėvų 
300 metų atgal. Panedėlyje, 
rugpj. 1 d. buvo paskirta pa
gerbimui prezidento. Hard- 
ingo. Jau iš anksto ryto 
pradėjo rinktis minios žmo
nių prie uosto patikti Prezi
dentų. Laivui “Mayflower” 
atplaukus,, prasidėjo šau
dymas iš kanuolių, bažnyčio
se gaudėvarpai ir karšias,

L.D.S. CENTRO VALDY
BOS PRIEŠSEIMINIS 

SUSIRINKIMAS. .
LDS. Centro valdybos 

priešseiminis susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 9 d. 7:30 
vai. vakare “Darbininko’* 
redakcijos kambariuose.

Šis susirinkimas bus gana 
svarbus ir visi nariai valdy-

SUVAŽIUOS SPAUSTU
VIŲ DARBININKAI.
Quel)ec, Kanada. — rugp.

3. — Įstatų komisija Inter- 
national Typographieal U- 
nijos susirinko peržiūrėti į- 
statų ir su pataisomis pa
duoti būsimam suvažiavi
mui rugp. 6 d. užtvirtinti.

Daugelis vadų ir apie 200 
delegatų iš visi], šalių Suv. 
Valstijų ir Kanados, jau at
važiavo. Spėjama, kad iki 
subatai suvažiuos apie 2,500 
atstovi].

SUSIVAŽIAVO.
San Francisco, Col., rug

pjūčio 3. — Stovėjimas už 
religijų, tai svarbiausias 
punktas buvo Columbo Vy
čių suvažiavime. Tų karš
tai pabriežė kalbėdamas 
Aukščiausias Vytis James 
A. Flaherty.

Jis sakė:
“Šiandiena kiękvienas ka

talikas. turi ’būti ant sargy
bos savo tikėjimo, nes prie
šai nesnaudžia. Tuo labiau 
turi užsidegti kiekvienas na
rys tos didelės organizaei- 
JOS.”

Po tos kalbos buvo priim
ta priesaika, prižadant gin
ti šių šalį ir tikėjimų ild 'ga
lui. Tekstas priesaikos iš
siuntinėta visiems laikraš- 
čams* ir šiaip plačiai pa
skleistas.

Columbo Vyčių organiza
cija* yra viena iŠ stipriausių 
katalikų organizacijų. Tu
ri savo skyrius Suv. Vals
tijose, Kanadoje^ Meksiko
je, Panamoje ir' kitur. Jie 
jan nutarė steigti savo mo
kyklų, organizuoti moteris ir 
nu j ginas. '

Gavo nuo šv. Tėvo pasvei-
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KLAIPĖDIŠKIŲ, - 
y BALSAS.

Klaipėdoj išeina Lietuvių 
? laikraštis vokiškomis raidė- 

jiasis, užvardintas: “Prūsų 
l Lietuvių Balsas.” Jis daž-
- nai polemizuoja su Vokiečių 

į; laikraščiais, kurie melagiu-
E . goj -šviesoj perstato Didžio-

- stos: Lietuvos padėtį, peik- 
jos tvarką ir nurody-

daini Lietuvių neva pralai- 
/mėjimus politikoje. Daro 

; jie tuom tikslu, kad Prūsų 
į ‘Lietuvius atgrąsinus nuo su- 

j|įjungimo su Didžiąją Lie- 
/ tuva ir patraukus juos prie 

?•_ Vokietijos? Straipsnyje: 
“Šis tas apie Lietuvą ir 
Klaipėdos kraštą” minėta- 
sai ^laikraštis labai išgirią 
Steigiamojo Seimo darbuotę 

klausyme. Girdi. 
šiuoiM Idausymu Seime la- 
bai^daug kalbama, bet tos 
kalbos labai turiningos irt

ė f naudit^os. Tas kalbas lai- 
r' kraičiuose beskaitant gauni 

įspūdžio, kad Lietuvos Sei- 
-~masdirba ne silpniau už ki- 
, tus pasaulio seimus.

Ir Klaipėda, girdi, turi 
>savo Seimą, taip vadinamų 
'Staatsrotą. Ir ten vra*mo- 

c l

vyrų ir isgudrėjusių 
^politiką. Ir Klaipėdos Sei- 
mus daro gražaus Įspūdžio’ 

negalima sakyti, kad jis 
tf įO^ jamtesnis už Lietuvių 
Seimą Kaune. TečiauKlai- 

pjtfltatiai Vokiečių laikras- 
IBaą vis giriasi savo kultūra, 
o/peikia Lietuvą, būk ten 

J nieko gero nesą. Jie meluo- 
tyčia žmones klaidina. | 

/ * Pprūsij Lietuvių Balsas’’ 
Užtai juos skaudžiai subara. 

£ “Andai—sako jis—Vokie- 
jos laikraščiai taip pras
iu apie Lietuvą ir nevašb. 
&rgi giria, ir įkelia Lietuvos 

jūkymus. O berods ir 
Klaipėdiškių Vbkiečių 
ds, kad jie kalba tarp 
j o nor viens kitą nuo- 

trdžiai painformuot, — ten- 
glKlęt pagyros žodžiai a- 
Lietuvą. Taip aš išgir- 

įrpt važiuojant traukinyje iš 
LO; labai apsipažinusio 

okiečio gerą. geriausių žo- 
ąpie Lietuvą, kad ją e- 

tisai. negalima palyginti 
Lenkija. Lietuva — pa* 

yginant'su kaimynų kraš- 
esanti turtinga šalis, 

eliai geri, gatvės švarios 
‘ tt Bet Klaipėdos kraš- 

gyventojams 'tyčia juk 
Oda .išniekinti Lietuvą, 

ad žmonės tik nepamiltų 
eit į vieną su ta valstybe, 
ta šalimi, su kuria , mes,

Sutvertojo nurodymais —[klausyti to kas jai davė pa
pigai Nemuno upes tekeji- „ _ 
mą ir visą geografiškąją pa* Mes nenorėkime, kaįmū- 
Jėtį turėtume į vieną pn- šų tėvyne Lietuva paskęstų 

skolose,' kaip kad paskendo’ 
Lenkija; Vėliau ar ankščiau 
Lenkija turės žlugti. Ji 
šiandien yrą verge svetimų 
žaliui Jok galybe kada nors 
sUbiroff į drebėzgUB. Neno
rėkime, kad ir Lietuva atsi* 
rastų Aoldame pat padėjime. 

Ant kiekvieno Lietuvos 
balso atsiliepkime ir išpil- 
dykime jos norą, Lietuvą; 
dabar neprašo iš mūs mili* 
jonų, bet trijų Šimtų tūks
tančių, kas neišeinu padali
nus an visų lygiai ne po 50 
eęntų. Be to, tie trįs Šimtai 
tūkstančių ’nėra auka, bet 
paskola, už ką Lietuva mo
ka 5 nuošimtį* Tą sumą mes 
galime sudėti be didelių pa
stangų ir bė sau skriaudos. 

Aišku, kad ne visi Ameri
kon lietuviai savo pareigas Pr. Gudą perskaityti šuva 
yra atlikę. Daug yra dar L, 
U P. Bonų ųepirkusių, o ga
lėtų pirkti. Yra ir tpkių, 
kurie galėtų pirkti Už kele
tą tūkstančių, o pirko už 
šimtą arba pusę. Jeigu mes 
amerikiečiai nepaskolinsime 
-Lietuvai nė dviejų milijonų, 
tai ką pamanys *apie mus 
Lietuvos piliečiai, gyvenan
tieji tėvynėje, kurie jau ke
lintą paskolą išperka su di
džiausiu perviršiu? Ką pa
manys Lietuvos narsioji* ka
riuomenė, kuri tiekį jaunuo
lių prarado, tiek kraujo pra
liejo kovoje už Lietuvos lais
vę, už mūsų laisvę ? Aišku, 
kad jie mes į mus ne vieną 
kartų ir nemalonų žodį.

Tad, kad neužsitraiikus 
tos juodos dėmės, mes, ne
žiūrint visokm parsidavėįių 
agitacijos, prašomą paskolą 
dviejų milijonų sudarykime 
su didžiausiu kaupk. Liku
sią sumą $300,000 sudaryki
me į trumpiausi laiką. Kuo 
paskola trumpiau tęsis,- tuo 
Lietuvai geriau ir sveikiau. 
. Į darbą visi tėvynei gel
bėti.

. klausyti Kas gal už tai? J- 
beširdžiai Kryžiokai ar Js 
amžiais' atėję ‘sufušeri '•)’ 
viską, kad dabtfr ir šian- en 
dar dėlto mugą kraštas ar* 
ga,' Žinoma^ plačios L so* 
Komijos jau mums reikt ir 
mes to norjuiė ir gauti 
Mes šavo kraštą ir toliau 
valdysime patys,, savo kraš
to žmonės. Ir krašto mokes
nius sunaudosime savo kraš
to reikalams, tas viskas ei-, 
na ir galima išsiderefi. i 
> “Lietuva mūsą pinigą, ir 
negeidžia* Ji tik nori gante?- 
laisvu _priėjimą prie uosto, 
•ir kad tas uostas būtą-jos, 
bet kad tas ilgasis rubėžius 
nebebūtu, kur Klaipėdos 
krašto iš viso svieto suplau
kę šmugulninkai tik penasi, 

. tamsybes darbus dirbdami, 
ir Lietuvą tuotarpu baisiai 
išnaudoja, jai muitu įplau
kas patraukia. Kląipėdos 
krašto valdžia 'džiaugiasi; 
nes daug tavonj dabar įeina 
ir už juos galima atsiimt 
muitus. Bet paskui didu
mas tu tavonj vėl peršmugu- 
liuojama per rtibežią į Lie
tuvą.”

Toliau laikraštis papeikia 
Klaipėdos krašto , Vokie
čius, kad jie tik mėgsta lė
bauti ir lošti per naktis kor
tomis. įsileisdami į savo 
kraštą visokią valkatą, žuli- 
ku ir dagi norėdami įkurti 
viešą paleistuvybę. Sako, 
valdžios atstovai nuvyko į 
Paryžių,. kad gavus leidimo 
įsteigti hazardo arba pini
gais lošimo namus.

Bet — anot rasėj o — to
ki keliai pas Dievą neveda, 
ir Klaipėdiečiams reikėtą 
gerai pagalvoti ką darą. Gi 
jeigu patys nemoka tvarky
tis, ar ne geriau Klaipėdos 
miestą pavesti Lietuvai? ' 

O. K.

Tarp delegatų buvo apieĮvasarinink&i galima -sakyti 
10.kunigų, daug gimnaiis- 
tų ir seminaristų, daug mo
kytojų. Betvis-gipaprasti 
sodžiaus jaunuoliai1 ir jau
nuolės sudarė pusę delega-

i Rimtas, gilias, jaunuome
nei } pritaikintas prakalbas 
pasakė Br. Bistras, Dr. Ta
mošaitis, Bičiūnas* Krupa
vičius, kanąuninkas kun* 
Tumas. Paskaitą laike kiin. 
Dogelis apie Pavasarininkų 
įsikūrimą ir plėtojimąsi tos 
organizacijas. M. Zujus, 
buvusia •“Vyfea*> redakto
rius buvo, suvažiavimui pa
gaminęs paskaitą apie Lie
tuvos -Vyčius. Kadangi jis

■■ • ■ ■ 1 ■

įja virlininkąd neleido AiSi-; 
tyti paskaitos* 
padavė savo paskaitą rengi
mo komitetui, kurs pakvietė

sudaro Lietuvon armijos nu 
garkaul^

; • Kore«®ottde*ta».

- • ‘ . *• * .
/ >«ILAI)ILPHIĄ, FA.

; Kaip'man teko jfirdėti, mūsų’ 
miesto daktarai sulošė Štai kokį 
Į - - ...... ... ...... - .. v
Grinius, žinoma pritarus Klimui 
i£ kitiems Jų šulams nieko kitiems 
nesakę, išsiuntė apie 30 laiškų 
slaptai i visoft PennsylvaniJoj val
stijos žymesnius tautin|nkus4ais- 
vamanius ir susitarę, ręgis, sep
tyni, vardan.visų l^a. valstijos lie
tuvių nupyžkėjo į WMhingtoną tą mėgina įtikrintt čionai' Hetu- 
prašyti tos valstijos atstovus už
tarti už^ Lietuvą kaip bus apie jų 
svarstoma. Tai yra iš vienos, pu
ses, pagirtinas dalyku?, kad nors 
tiek bandė daryti dėl Lietuvos la
bo^ bet iš kitbs pu?&/peiktinas, 
kad kitiems ir net L. Atstovybei 
nieko nepranešę drįso tokį Žygį _ ______ a____7
daryti visų lietuvių vardu, tiži glaus energijos priduos remti Lie-

limybčs kaip nors-pasigriebti į sa
ve nagus Lietuvą, iš kurios jie gą-

, . lėtų daug ko pasiplėšti savo gy-
politišką triksąi. Šiame mėnesy įvybėą palaikymui.’ Žino tą g<- 

rai Lietuvos valdžia, todėl ir 
stovi ant sargybos ir dažnai . 
pagauna tokius slaptai" vei- * 
kiančius bolševikų pinigais, agen
tus ir kartais juos tinkamai nu-. 
baudžia už tokį darbi t) Ame- • 
rikoje raudonųjų agentai, išgirdę

t 

vips būk Lietuvos valdžia, kanki
nanti, žudanti visai nekaltus dar-' 
bininkUs. Tųisganiiflirdui, prisi
dengusiam raidėmis LDLD., ne
pavyks apdumti mūsų kolionijos 
lietuvių akis melais ir prasimS- 
įiymais,. nors ir kas dienų mėty
tų tokius lapelius, bet dar dau-

Uažo KUN. P. JPMMTIS*

TKEČIA DIENA PER 
A?' AiLANTIKĄ.-.
; ' . . . • - 
< f M

Ltetios 7,192L

Saulė įsismaginusi links
mai raičiojasi po jūrių vil
nie* Užvėjoje labai kepina? 
f Vakar yakare buvo kru- 
tamų paveikslų paroda. Fa- 

. . ’. j . ; veikslai geri buvo, labai juo-
togi. >Apart, juotaj buvo 
įsodoma kaip šis laivas Aįui- 
tania buvo kartą papuolęs į 
didelę audrą. Laivas virš 
astuonių gyvenimų aukščio, 
o vanduo viršum jojo ėjo di
delėmis vilnimis. . Kitam 
kambaryj e buvo šokiai. Or
kestrą' linksmai grieže, tik 
ne lietuviškus Šokius. Abel- 
nai imant, šiame laive žmo- 
gus jautiesi kaip dideliame 
mieste. Eleveitoriai dukštyn 
ir žemyn pro viens kitą tik 
laksto ii’ laksto be perstoji- 
mo. /1

. c

Taip yra pirmoj ir antroj 
klesoj. Bet trecioje visai 
kitaip. Buvau nuėjęs ir va
kar ir šiandiem pasižiūrėt, 
tvaikas silkių ir', kitokių 
daiktų tuoj galvos skaudėji
mą įvaro. Todėl ilgai* tre
čioj klasoj negalėjau būti. 
Žmoneliai ten labiąu kaip 
nevalninkai yra laikomi. 
Vaikučiai pasieniuose ant 
Žemės sugulę—kiti ilsisi, ki
ti žaidžia. Nors ir taip var
gingai keliauja, bet tarsi 
nei vieno *nėra nusiminusio, 
visi linksmi* Ore ant plat
formos (deck) ■ vyreliai ir 
moterėlės susisėdę ant grin
dų po laiptais ar kur nuo
šaliau lošia kortomis tai ve
žimą tai korasinką. Kora- 
sinką lošė lietuviai, trįs . vy
rai ir viena moteris.

Šiandien man belankant 
trečiąją klasą teko sueit su 
vienu žmogum iš Athol, 
Mas^. Jis sakė, jog iš At- 
hol’io esą dar ir daugiau 
žmonių. Visi plauksią iki 
Antverpo. ■

Dabar 10:30 A. M. , prane
šė pavalyt laikrodžius 16 
minučių Jau antru kartu 
taip liepė daryt. Bet aš sa
vo nevarau, 1 ‘ žiūrėsiu koks 
bus aktualiai laiko skirtu
mas tarp Amerikos ir Lietu
vos. Sekančioje, valandoje 
bus koncertas: orkestrą 
grieš. Kol kas dar nė vienas 
neserga jūrių liga. Laivas 
plaukia sau ramiai, tik čiau- 
žia per vandenį it vaikų lai
velis jaut prūdo. Jei visa ke
lionė bus tokia, labai puikią 
atostogų turėsiu. Tik biskį 
su kambariu turėjau nema
lonumų. Mat buvau užsire
zervavęs vienokį kambarį o 
gavau suvis kitokį, , 'žemiau 
laįve ir su dviem kitais žmo
nomis : viens žydas, o kits ne
žinia koks, prisėjo būt. Žy-: 
dų ant laivo, turbūt netoli 
puse mažiausiai. Lietuvių 
i<eį)e|*^ąug yra aut šio laivo* 
kenkiu kiek daugiau* Bet 

lietuviai lįuksmęšni, nes jie 
su šyiesęsnė. vilčia.rodos ke- 
iaūją. Apię Lenkiją daug 

patįs lenkai blogo pasakoja. 
Fąvąsątinuikų įveikimas Yienas sake kad jię dėsią 

date jivk^nčią dėlto; kudjpastaųgasponą Pilsudskį 
jo veikliausiojij nariai tar- ‘nuversti nub s

nieko nepranešę drįso tokį Žygį 

baigę tą savd politiškų misiją, ma
tyt, ndrgjb, kad p.- Čarneckis 
jiems už tai labai nužemintai pa- 
dėkuotų, užėjo į atstovybę ir iš
didžiai, it kokie užkariautojai pa
saulio pirmieji atkišo jam savo 
dešines. Jis-gi matyt nenorėda
mas jų -Visiškai pažeminti, pada
vė jiem^ savąją, bet nęatsistojo. 
Tas jų “didenybę” labai Užgavo. 
— Dabar dejuoja dėl to, it kokį 
didžiausį turtą prafttdę. Nusira
minkit vyručiai,/pr. Čarneckis ir 
taip pasielgdamas save pasižemi
no, nes sulig etikos mandagumo 
reikia visados laukti kolei vyres
ne ypata paduos tau dešinę, o ne 
tu jai. L. atstovas galėjo ir vi
sai nėpaduoti rankos, nes jūs be 
jojo patarimo kišote savo pirštus 
į svarbų politišką dalyką.

Ir nereikalaukite dabar, kad vi
si, t. y., ir ne jūsij srovės žmo
nės apmokėtų jūsų kelionės lėšas.

Zero.

žiavimui. Jisai skaitydamas 
vietomis užimančiai komen- 
tavo ir papildė paskaitą. Li
ko garžus įspūdis ir pavasa
rininkai džiaugiasi vyčių su
teiktos ir žadamos paramos, 
Suvažiavimas priėmė sekan
čią rezoliuciją:

Amerikos Vyčiais.
Lietuvos Pavasarininkai, 

susirinkę į 10-ties metų ju
biliejinį kongresą, dalinasi 
džiaugsmu, nudirbtų darbų 
su' savo dvasios broliąis-vy- 
čiais, ateity geizdami dar 
tampriau , susijungti su jaįs 
artimo ir tėvynės meilės ry
šiais. Antrą dešimtmetį pa
vasarininkai iš širdies gei
džia, Kristaus mokslu pa
remta jaunybės dvasia jung
ti senąjį ir naująjį pasaulį? 

; Valio vyčių? ir pavasari
ninkų vienybė!

Pavasarininkai pasiryžo 
smarkiai plėsti savo veiki
mą. Be lėšų to nepadarysi. 
Tad sumanyta surinkti savo 
reikalams 100.000 auksinų. 
Įsteigta tokiu būdu l’OO.OOC 
auksinų fondas. Renka jin 
nuo geraširdžių šimtinėmis. 
Tokiu būdu reikia, kad at
sirastų 1.000 geradarių. Pa
vasarininkai pasitiki, kad 
Lietuvos Vyčiai Amerikoje 
patalkininkaus fondo reali
zavime.

- Iš 'Amerikos “Darbinin
ko” buvo atėję L. Darbo 
Federacijai keletas dėžių 
knygų. Kadangi Pavasari
ninkai, krikščionys demo
kratai ir L. Darbo Federa
cija eina ranka’ rankon, tai 
pavasarininkams įduota po 
pundą tų iš Amerikos “Dar
bininko” atėjusių knygų 
parsivežti arba papildyti 
parapijoj jau esamą knygy
nėlį arba pradėti jį steigti.

Pavasarininkų suvažiavi
mas baigėsi Tautos Himno 
griausmingu sudainavįmu.

Pavasarininkų Čentran 
(Ožeškienės gt.. 12) dažnai 
ateina iš Amerikos nuo vy
čių po pundą knygų. Jos 

‘ tuoj išsiuntinėjamos į Pa-, 
vasarininkų skyrius. Pava
sarininkai džiaugiasi tomis 
dovanomis. Tas literatūros 
siuntimas, reikia tikėtis ne
nustos ir reikia pageidauti, 
kad taip būtų. Centras ma
no pasiųsti “Vytin” pavasa
rininkų skyrių adresus. Wp-i 
met vyčių kuopos ar atskiri 
narįai ir* šiaįę geros Mterą- 
tūros skleidėjai galės siųsti, 
tiesiog^ skyrius* .

WORCESTER,MASS.
Spaudos'fe-jos po globa sv. Po

vilo susirinkimas bus 7 d. rugpjū
čio, 2 v. po pietą, pobažnytinėj 
svetainėj. Visi nariai (ės) būtinai / 
privalo atsilankyti ant šio susirin
kimo, nes- turėsime daug dalykų 
apsvarstyti. Kaip žinote, artinas 
K. Federacijos seimas, tai turėsi
me išrinkti gerus delegatus, kurie 
galėtų rimtai perstatyti spaudos 
reikalus. Taip-gi turime pasirū
pinti padidinti narių skaičių, kurs 
yra nupuolęs. Kurie dar negavo
te knygų, tai ateikite ant sekan
čio susirinkimo ir gausite. Pasi
naudokite proga. Knyga yra gra- 
žiai ir moksliškai parašyta žino- ~ 
mo visiems ,lietuvio mokslininko 
gerb. profesoriaus kun. P. Bučio.

V. Blavackas, rašt,
rl k

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kuopos susirinkimas 

bus rugpjūčio 8 d. 7:30 v. vaka
ro, Kar. Aniolų par. salėje. Ma
lonėsit visi nariai atsiftmkyti, nes 
turim daug svarbių reikalų aptar
ti. Piknikas ir seimas jau arti, o 
mes. dar neprisirengę. Kų pasa- 

. j r k v. . jkys atvažiavę kitų kolonijų sve- 
prasmenga budelių buožių vai-1 r. . .. . x m ,,j v. T - **. k leiai, kai ras mus miegant. Todėldzia. Lai prasmenga patys, buo-’. . . .
žės. Lai gyvuoja Lietuvos sovie- Ial lr ,seSllteS’ ** TOnorIm.^ 
tų .respublika.” x twli nemalonumų per savo apS1iet-

Bet kiekvienas lietuvis mylintis | ' al vlsl v.ar 21.. .
t. . T. . v L -i I Kviečia—valdyba,savo motutę—Lietuvą, skaitydar | . *

mas tuos žodžius tarė: “Lai pra-į < ~m __
smenga komisarų valdžia! Lai I HARRISON ir KEĄRNY, N. J. 
prasmenga patys komisarai! Lai I ^ePos 24 d. ant L. Vyčių Iš
gyvuoja Lietuvos’ demokratinė i^’ L ^T- J- apskričio išvažiavimo, 
respublika!” ĮBloomfield, N. J?didžiausį įspy-

Toliaus, numetęs lapelį į tinka- pi Padarė lietuviai base-ballnin- 
mą vietą sako: “Prakeikti veid*p?^ Kuomet Broklyiio Vyčių ra- . 
mainiai, patys žudo darbihinkus te?s susikirto su Kearny rateliu, 
ir patys rėkia Įnik kiti juos žu- r3* žmonės su dideliu įndoniuniu 
do.” Mat jau darbininkai ’pra-l^^ lošikus, nes abiejj žaidė is 
deda susiprasti ir pamatyti savo plrdies. Galop Kearnieciai perga- 
dųlžiausius išnaudotojus, melą-1 Brooklyniečius — 4-5. 
gius; iš jų prakaito gyvenančius J J® bėgimo lenktynių pirmą do
nos jau mato pi‘ie ko jie privedeivan^ 8avo J* Kamila iš .Kearny, 
Rusijos darbininkus. Jie skalbė | J- piakevieius iš
Rusijos darbininkams- rojų, o | Harrisonoj N J- ' Js merginų lai- 
praktikoj davė pragarą. Šiandien Į ^jo Jukneliūtė iš Kearny, N. J. 
iš Rusijos- ateiną žinios apie bai- į ”* vaitkunas.
sų įiadą ir ligas, kas šluoja iš Į .. : r
šio pasaulio ne ką kitą l^aip tuos| . .. NASHUA, N* H.
pačius darbininkus. Ar girdėjot I Parapijos išvkžiavimas, kurs įvy- 
kad nors vienas komisaras būt I 29-30 dd. Mepos, pusėtinai 
miręs 'badu, kuomet darbininkai Į nusiseko.
miršta Rūkstančiais. Matyt ko£s | Nors Nashua’os Šv. Kazimiero _ 
t'en rojus, kad patiems to rojaus [ parapija jau 18 m. kaip gyvuo- 
Šulams reikia šauktis prie tų buo-1 □ niekad nerengė jokių pra
šių ir kraugerių kapitalistų pa? I mogų pati naudai. Bet atvąžia- 
gelbos dėl badi/ mirštančių žmo- vus gerb. kun. P. P. Baniuliui čia . 
iiių.- Norėdami komisarai' palai- klebonauti, viskas .kitaip virto./ 
kyti savo viešpatavimą nesigaili Į J*s sumanė, kad vaasros laį- 
pinigų vedimui 'savo- agitacijos] Teiika nors kelius piknikus 
tps.e šalyse*, kuriose mato duonos, ] surengti par. naudai. Pritariant 
ir-jiems jas užgriebus būtų už-(geriems pąralpijonams tą ir-vylc- 
tikrintas ilgesnis viešpatavimas. |do. Reikia priminti, kad pasi- 

’ Lietuvoje to viso ko jie nori,|;Tipinus gerb. kun. P. P. Daniū- . 
yra užtektinai. Todėl jie samdo P™ numirkta, lotai žemės pui- 
į vairią rūtių: agentus varyt pro-] kiaušio  j vietoj prie 'gražaus eŽe- 
pogandą tarpe lietuvių Lietuvoje | SS* kur galima pasivažinėti laive- 
ir Amerikoje, kad sukelt nepa-Į ūais. Dabar ten vietiniai kata- 
sitikejimą savo valdžia, nes žinojakai’tur^ tinkamą vietą igVažia- 
kad tuomet jiems bus daugiau ga- vimaius migti. Lietuviai prade- ’ 

... -v-—/ ,-.-, - : ŪA atbusti? Antpikniko ir-gi 
jo vieton getesnį. Įsikals |W į"«Jifc

žūę kąi«ciut pi?ąep|vUkas -Imfd- tinkamai prirengtu 
^listuūrn ’ įt h vhį darbininkai atliko savo

’darbustinkam^* VM džiaugėsi,'

WATERBURY, CONN.
Pastaromis dienomis čia buvo 

išmėtyti lapeliai, agituojanti žmo
nes nepirkti Lietuvos L. P. bonų. 
Nėra reikalo cituoti visą lapelių 
turinį, -tik parašysiu tris šakinius, 
su kuriais, paprastai, bolševikai 
užbaigia savo “poterius:” “Lai

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
,1 ■ , ■ , .Į. I.

. PAVASARININKŲ SU
VAŽIAVIMAS.

Birželio-£3, 24 ir-25 dd. 
Kaune įvyko dešimtmetinis 
Lietuvos sodžiaus jaunimo 
organizacijos Pavasarinim 
kų. Posėdžiai buvo liaudies 
namų salėj. Suvažiavo de
legatų ir svečių arti ’400. Su
važiavimą atidarė Dr. Bis
tras, pereitą žiemą k baigęs 
augštus mokslus Pribourgo 
universitete, Šveicarijoj. 
Turiningoj kalboj išdėstė 
svarbą jaunimo susiorgani- 
zavimo ir dešimties metų 
Pavasarininkų gyvavimo 
vaisius. Suvažiavimo vedė
ju išrinktas Dr. Tamošaitis 
ir-gi Fribourgo universitete 
baigęs augštus mokslus. -Pa
sveikinimų buto iš visur ir 
įvairių. Pirmiausia per
skaityta pasveikinimas Lie
tuvos Vyčių ir priminta apie 
atsiųstas dovanas. Iš ame
rikiečių Py. Gudas sveikino 
suvažiavimą LDS. it’ jos or
gano “Darbininko” vardu, 
linkėdamas Pavasarinin
kams kitą metą suvažiavimą 
laikytį Vilniuje. Skaityta 
pasveikinimas Škotijos lie
tuvių* Nuo L. Darbo Kede- 
racij.os' ir jos organo “Dar
bininko”- sveikino p.; An
dziulis. Iškalbingai sveiki
no kiin<JVaįiokatais GynMo
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ŲŽBAIGKIME DARBĄ.
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Visuose Amerikos lietu
vių laikraščiuose, išskyrus 
bolševikų, tilpo Lietuvos ?: - i 
stovo Valdemaro Čarnec’ ic 
ir Lietuvos Paskolos fc 
feto atsišaukimas į An 
kos lietuvių visuomenę, 1 
čiantis į darbą dabaigti 
mutinę paskolą iki d 
milijonų. Baigtuvių k 
yra $300,000.

Šis atsišaukimas neturi 
būti užmestas. Kiekvienos 
kolionijos Paskolos stotis, 
jeigu tokios nėra, veikėjai 
turi imtis už darbo tėvynę 
gelbėti nuo priešų tykojan
čių ją praryti. •

Tiesa, dabar siaučia di- 
džiausią bedarbė. Bet ne vi
si lietuviai bedarbės i spau
džiami. Nedirbantie j i irgi 
turi centą kitą susitaupę. 
Kas iš to, jeigu Lietuvos pi
liečiai milijonais skaitytu 
prarądę tėvynę. Šiandiena, 
Vilnius — mūsų sostinė, dar 
plėšikų lenkų rankose. Mes 
turime atgimti. Kegaųsimė 
geruoju, mūsų narsi kariuo
menė atvaduos ginklų, jei-' 
gu tik mes padėsime savo do
leriais.

Lietuva gautų paskolą iš 
svetimų. Bet ar būtų nau
da mums iš to ? Ne. ' Mes 
užsidėtūme suiikiausią naštų 
ant savo sprando. Be to, Lie
tuva pasidavus į svetimas 
rankas negalėtų taip sava
rankiai veikti

r
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. " NE WARK, N. J.
LDS. 14 Ip.MuslrlnktmAĮi 

įvyka pstiiyčioj, 0 d, rugpj, 8 valandą 
vakare fcv, Jurgio svetainėj* 190 Netr 
Tark Ayė, Kviečiame yisufl nario 
ateity Taip-gi atslveekltG -naujil na
rių.

LEWIŠTON, ME. .
LDS. 87 kp. mėnesiais susirinkimo 

įvyks nedSHoj, 11. d. rugpj. paprastai 
vietoj. Kviečiame rimui nariu* būti-1 
nal ateiti, nes ftąįme svarbiu reika
lų. Taip-gi atsiveskite naujų narių.

hakrSmt/n. j.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 

11 d. rugpj. 7130 Vai. vhk. Visi nariai 
malonėkite'pribūti paskirtu laiku, m* 
turim daug svarbiu reikalų aptarti. 
Atslveskit ir naujų narių.

Valdyba.

GREBNfIeŪD, MASS.
LDS. 70 jrp. mėnesinis susirinkime’ 

įvyks nedėlioj, 11 d. rugpj. 2 vai. pa 
piety 4 Laurel Street. Kviečiame 
visus narius ateity . Talp-gl atsives
kite naujų narių.

#

■r JEBSEY CITY, S. J. • 
LDS* 76 kp. mėnesinis w$alrinJdnMM|

Įvyks nedėlioj* 41 d. rugpj. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirta lai* 
ku, nes turirie daiųpsvarbty reikalų 
aptarti, * Atsiveskite Ir nauju narių.

. 'AlBANY, K Y. ■ •

įvyks nedėlioj, 11 A rugpj. tuojau* 
po My.’MlSlų jhr* Jurgio parapijai 
iminėje. Visi nariai malocikita prl- 
būti, paskirty laiku, n^s turime tfauf 
svarbių reikalų aptarti.T’ Atsiveskite 
Įr .naujų narių* ' *

HARTFORD, CONN* _
LDS. ė kp. mėnesinis susirinkimas y 

Vyks nedėlioj,. 11 d. rugpj., tuojaus 
po sumos Balnytlnėje salėje, 41' 
Capitoi Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų 
rlų. . . . ' "

VaMi/6a.»

r LD& W *P. mft»wrtnls «Wriiiktaai

LAWRENCE, 31ASS.
LDS. 70 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedalioj, 11 d. rugpj.. 5 vai. po 
Stoty baKnytJnSje asloje 04 Bradford 
t' fiiainf susirinkime turėsime daug 

svarbių reikalų aptarti*. x 
' Valdyba

Iešknp brolio Petro Ciučlulkos,, ku
ris prieš karu gyveno TamagvSJ, kai* 
(m> kilgs iš Kauno rėd. ir apskr., Rau
dondvario valsčiaus, Netaftių kaimo. 
.Tei gyvas praSau atsiliepti. Mano ad
resas: Vyr. pusk. Jonas čiučiulka, 7-ta 
kuopa, 5-tas pulkas, Veik.4 kariuome
ne. LITHUANIA.

DIDELIS METINIS s

RENGIA LIETUVOS VYČIŲ NAUJOSIOS 

ANGLIJOS APSKRITYS

NEDEIIOJ, RUGPJUĖI0-AU6UST 7 D.,1921
ROMUVOS PARKE 
(ŠV. ROKO PARAPIJOS DARŽE) 

MONTELLO, MASS.

PRADŽIA 10-TĄ VALANDĄ RYTE.

GERBIAMOJI VISUOMENE:
* Šis išvažiavimas bus vienas iš smagiausių, 

su gražiu programų, kuriame dalyvaus visi 
Naujosios Anglijos chorai ir dainininkai,-ės, iš- 
pildydanp gražiausias mūs tautos dainas. Apart 
to, Vyčių atletai rengiasi smarkiai pasirodyti 
su įvairiomis lenktynėmis, kaip tai: bėgimas, bo-

»
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kad jau tyrLsavų dirž*. žino-.apie moksleivių daromų vajų 
■mę, vienybėj galybė. ParapB4jų« o^gąm?»IMidlū, perriodtė 
nysinyli gavo dvasios vadų ir vinį 
dirba išvien str geromia pąaekml-

^Onytl.
, 

MOKTBLLO, MAS^.
Ranedėlio vakare 1 d. rugpj, 

š. m. D? Vyeto I ętt-
sirinkinių Šv. Rokę parapijinėj 
svetainėj. Susirinkime nariai 
gyvai svarstė busiantį Naujos 
Anglijęs Apsk. Vyčių išvąžia* 
vimų kuris įvyks ateinančia nę- 
deldieny 7 d. rugpj. Romuvos 
parke. Kuopa rengiasi prie sve
čių priėmime/ ir Žhda visus Iii/- 
ksmn veidu ir karsta ranka 
priimti. Visi susirinkime daty- 
vaujautieji nariai — narės pa
sidarbuoti tame Vyčių iškil
mingame išvažiavime, ir kiek
vienas prižadėjo visus atvažia
vusius svečius maloniai pavai
šinti. Vyčius ir Vytės atvažia
vusius Montellon iš vakaro, t. 
y. subat-vakary, vietinė kuopa 
nutarė'kuo skaniausiai pavai
sinti Romuvos parke, ir vir 
siems nakčiai būtį parūpinti. 

Buvo pranešta jog Monte- 
lliečiai “base- bollininkai” 1qš 
su AVorcesteriečiais Subatoj po 
piet ant lygės prie ŠV. Roko 
parap. svetaines. Kviečiame 
tad kuo skaitlingiausiai pribū
ti į Montello subatoj, o mes už
tikriname kad linksmai laikų 
praleisite. 

Vietinai* Vyčių kuopai prisi
žadėjo ateiti pagelbon parinkti 
nariai iš sekančių draugijų: Sa
višalpos, Nuolatinės Pagelbos 
,Šv. Panelės, Šv. Kazimiero ir 
Moterų Sųjungos. 
7 Visi tad ant išvažiavimo, o 
nė viens nesigailėsite.

Vytė.
* »

, N

MOKSLEIVIŲ APSKRIČIO 
. IŠVAŽIAVIMAS.

Liepos 24 d. A. L. R. K. M. 
S. N. Angį, apskritis turėjo* iš
važiavimų Romuvos Parke, Mo
ntello, Mass.

jau išanksto moksleivįai(ės) 
uoliai prie jo rengiasi. Na. ir tu
rėjom progos atsilankę jų darbo 
vaisiais pasigerėti, jų progra- 
mo - turiningumas bene virši
jo visų pirmiau buvusių išva
žiavimų. Diena buvo karšta. 
Jau iš ryto pradėjo atvykti tro- 
kai. Bostoniškiai pribuvo pir
mutiniai, su trimis trekais. 
Vieta patogi, puiki. Jos var
das — Romuvos primine tų 
senovės lietuvių žynyčių, 
kur gyveno Kriva-Krivaitis, 
kurio klausydavo visi kunigai
kščiai ir žyniai — visa tauta. 
Bet juk ir čia šiandien- gyvenų 
Amerikois lietuvių katalikų Kri- 
va — Krivaitis — A. L. R. K. 
Federacijos pirmininkas, kuris 
it anų laikų Kriva—Krivaitis 
stovi prišakyje ir vadovauja 
lietuvių katalikiškai išeivijai.
.Nuo saulės karštų spindulių 

galima buvo rasti malonų pavė
sį pušynėly. Jame įvairiose 
vietose moksleives įsirengusios 
stalus pardavinėjo „karšty sti
prinančius gėrimėlius, užkan
džius fr šaltų, gardžių košelę. 
Apaie 2 vai. pradėjo žaisti base 
bąli” Worscesterio moksleiviai 
su Bostono. Laimėjo wdTceste 
riečia! padalydami 6, o bosto- 
niečiai-5 Vėliau . prasidėjo 
programas. Pirmiausiai, pra
kalbėjo N. Angį. apskr, pir
mininkas Stepas Kneižys. Nors 
trumpai,_bet reikšmingai api
brėždamas moksleivių svarbų 
lietuvių tautai. Tuomet Monte
llo kvartetas puikiai padaina
vo keleto dainų. Sekė , kalba 
gerb. kun. K. UrbonavyČiaus, 
apie moksleivių reikalus. Po jo 
kalbėjo, moksl* V. Bačys ir, 
klier. F. Straukaiiskas. Jiedu! - 
ir-gi energingai kalbėjo apie 
mokslo svarbų ir ragino tėvus 
leisti savo vaikus į augštęsnį 
mokslų* Solo dainavo žinoma 
dainiąiuke M. Gribaite. Po. to 
kalbėjo klier* Karužis ir moksl. 
J* Komičiutė,, kuri nurodė kai- 
kurių klaidingas pažiūras į 
mergaičių — moksleivių tiks
lus. Dainavo solo pasižymėjęs 
dailėje Montello varg. J. Ba- m-**i • -u, *i, • t

Į tf. Tuomet SUKneižys praneš gauti* Pasigavęs
. i

mus.

i

lės mėtymas ? y- virves traukimas, to
lumo ir aukštumo šokimas, Akrobatų ristynės 
ir įvairių juokingų ir naujų žaislų, kurių dar 
niekas nematėte. Lenktynėse ims dalyvnmą ir 
merginos. Tai-gi kaip matote programas bus 
gana' turiningas. Todėl atvažiuokite ir pamaty
kite, kų mūs jaunimas gali parodyti, nes tuo
mi ne tik smagiai praleisite laikų, bet dar paro
dysite jaunimui prielankumų ir paskatinsite 
prie uolesnio veikimo, kas atneš didelę naudų 
mūs tautai, nes jaunimas, tai tautos žiedas, tau
tos viltis, iš kurio tauta tikisi susilaukt sau nau
dingų ir darbščių piliečių.

K
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ĮŽANGA VISAI PIGI.
\ •
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Širdingai visus kviečia?—
RENGIMO KOMISIJA:

•—■■R*—

PASTABA: Jeigu tų dienų lytlį,. tai išva- 
žiavimas bus nukeltas ant 14 d. Rugpjūčio, 
1921.

i—.................   ■ imu i ■ ■ ,i i ■. ii ■ mm ■ ,i'■

K]SLRODI$j Iki parko mm Montello Sto
ties reikia ęiti į šiaurės-rytus 3-5 minutes. Par
kas randasi tarp Ilovvard St. ir Charmont Avė.
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am tikrų ateišaukūnų ir pa- ; 
kvietė gerb. ku>. F. Vmrftutfckį rį . 
plačiau apie tai paaiškinti. 
Gerb. veikėjas 
tuojau# paklojo- tam reikalui 
$20.00.' Pbųp dainavo so
lo .gintis basas' J. B JuŠkąitik 
•jį duetų p’lės Daubu&iutė ir 
JemalaVičintė. Jį ir jiedvi pfe-. 
blika triukšmingai atšaukė at
kartoti. Dainininkams akom- 
poniavo varg. M. Karbauskas 
ir varg. J. Ban$s. Sekė kalbos 
visiems žfinoiį veikėjų, ktier. 
Ur. Juro ir kun. Jakaičio. 
Kiekvienas kalbėtojas!ja) •&. 
reiškę daug puikių ir prakilnių 
minčių, kurių dėl vietos stokos 
negalima suminėti'. Daugiau
siai palietė moksleivių Susivie
nijimų kuris šimėt apvaikščios 
savo 10metų gyvavimo jubilie
jų. Po kalbų Montello ir Bos
tono chorai vadovaujant varg. 
Baniui ir Karbauskui padaina
vo po kelias puikias dainas, 
kurios gerai nusisekė ir pubHr 
kai labai patiko. Po to išsiri
kiavo pievoje keletas ratų ir 
pradėjo smagiai žaisti. Žais
lams daugiausiai vadovavo 
klier. Strakąuskas. Temti pra
dėjus nenaroms 'prisiėjo skirtis 
su žaislais ir Romuvos malonių 
parku. Žmonių atsilankė arti 
2000. Reikia pripažinti, kad šis 
išvažiavimas buvo labai tvar
iais ir malonų įspūdį padarė į 
atsilankusius. Apie 9 vai visi 
pradėjo skirstytis. Didžliuliai 
trokai ir-gi patraukė namų 
link. Visi pilni įspudių ir 
linksmaus ūpo. Visu keliu ska
mbėjo lietuviškos dainos iš»grį- 
žtančių krūtinių. Jų malonumų 
patyrė ir Koliimbo žemė. Tai 
toks maždaug buvo , pirmas 
moksleivių apskričio išvažiavi
mas. Visuomenė moksleiviams 
užjaučia nes jų reikalams su
metė aukų tų dienų 85-65 auka
vo sekantieji: Kun. F. Virmau- 
skas $20.00 dol.
Po $5.00 dol.
Kun. J. J. Jakaitis, rkun. K. Ur- 
bonavvčius, kuri. J Švagždys, 
kun. Taškunas, A. F. Keižys. 
Po $2.00 dol.
Iz. Venys, Joana Janušiene Pr. 
Butrėnas, KVenčiūs.
Po $1.00 doL:
P. Danulius, K. Germinavičius, 
P. Bušmonas, A. Kasparas, P. 
Virmaūskas, A. Jakavonis,' St. 
Bugnavičius, J. Šilanskas, V. 
Grudžįnskas, V. Medonis, A. 
Ivaška, A. Taraška, T. Draba- 
vičienė, V. Kališius, P. J. Kaz
lauskas, P. Kiburys, M. Bruso- 
kas, ir J. Manškys.
Smulkių, aukų 14.67

’ Viso $85.67
Tai pirmas mo^sl. apskr. is- 

, važiavimas puikiai nusisekė. 
, Tai1 vis dėka pačių moksleivių 
darbštumui. Smagu matyt kaip 
jie pasišvenčia savo obalsiui— 
Dievas ir Tėvynė.

aukščio ir susikaldęs galvų mi- 
" r . ■.
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ATSAKYMAS — DVINUKAI 
Besto namo komisĮjonferiuK 

H. E. Ellis susidūrė šiandie str 
naują problemą. ’ ‘ į

Metai atgal, naujai vedusiai 
porelėj itoxbury tapo garnio’ 
apdovanotai sūneliu* Namų “sa
vininke tuomet jiems pranešė, 
jei dar susilauks toluois garnio 
“dovanos”, taiturės dšsikrau^- 
tytĮ'.Šiandien jaunos Šeimynos 
tėvas paklausė per telepon^. 
koiųisijonieriaus: “kų aš dabar 
turiu sakyti savo namų bosib- 
nėi! — mes kų tik susilaukėm 
dvinukų”. ;■

—....., „ r " •'

MIRt NUO PASIŪTOSIO 
ŠUNS ĮKANDIMO

Albert T. Tliomson 64 ni.'g'J'- 
venąs 1395 Beacin St., mirė pa- 
nedėlyje, Psycliopathic ligon- 
bufyje nuo pasiutusio-šuns jką- 

: ndimO (Hydrophobia).i Kaip 
praneša medikališkas tyrinėto
jas Marrth. Sakoma jis labai 
mėgęs šunis ir kelios gųvyitės 
atgal tapo -įdrėkstas, šėlstančio 
šuns. Tai* pirma. mirtis iŠ tos 
priežasteis* laike septynių me
tų šiame mieste.

■ >x

5 ŽMONĖS PRIGĖRĖ 
PER 24 VALANDAS

Liepos 27 d. per 24 valandas 5 
žmonės prigėrė besimaudydami 
įvairiose vietose Mass. ir Mai
ne valstijose.

PONZI PROTESTUOJA Už 
PARDAVIMĄ BANKO 

NUOSAVYBĖS.
Charles Ponzi, kalinys per 

kokių savaitę nebuvo pasigar
sinęs, pasiuntė protestu iš kalė
jimo' Paštininkui John F. Cro- 
niu augščiausio teismo prieš 
Bankų Koįriisionierių Allen’s 
pasiūlymų išparduoti Hanover 
Trust Kompanijos nuosavybę 
ir naudai1 Boston National Ban
ko. .........

Ponzi netik, kad protestuoją 
prieš išpardavimą, bet taipgi ir 
prieš uždarymų Hanover Trust 
banko.

Buvęs

1 •
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ĮUilRIIS-DKELIS-PUIKUS ĮHRRININIį!
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IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA LIETUVIU DARBININKU SĄJUNGOS

> • NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITYS .

ROMUVOSPARKE
\ i^TELLąMA^aZ |

Šis gal bus paskutinis darbininkų piknikas ar- g 
ba išvažiavimas. S

. 7 S
Pasižadėjo dalyvauti.žymiausi Naujųgios Ang- g 
lijos ehorai, solistai ir solistės, Bus žynjus kai; S

> bėtS jas'nesenai atvažiavęs iš Lietuvos. Taip-gi g
gali’ būti, kad tų dienų jau bus sugrįžęs iŠ Lie- B 
tavos P. GUDAS, “Darbininko” redaktorius. g 
Galų gale bus žaislai. Už gerai atliktus bus duo- . g 
dama dovanos. h ,r S
Dovanų skiriama nemažai. Ūžtad visi darbiniu* 8 
kai ir darbininkės: dideli, maži, seni ir jauni, J 
būkite prisirengę išahksto dalyvauti šiame ne- Jg 
paprastame darbininkų išvažiavime. _ ... S
Rengėjai tikrina^ kad visi atsilankę bus malo- . g 
niai ir draiugišįai priimti. Tokio išvažavmo dar 3 
nėra buvę ir gal jau nebus. S
Vieta visiems gerai žinoma ir prieinama. -{

/ • RENGEJAIV <1
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o Rugpj. 13,. 1921, šifkarte a

Z$lU4.t
RUGPJŪČIO, 13, .1921.

REIKALINGI AGENTAI UŽ
RAŠINĖTI “DARBININKĄ”

“BASE-BALL”
, t

RUGPJŪČIO”6 DIENĄ 

Subatoje 3-čią, valandų po pietų.

MONTELLOJE,
. « _________

-------Los-------  
WOROESTERIO VYČIAI SU 

MONTELLO’S VYČIAIS, .
* » .

■ —Prie —
ŠV. ROKO PARAPIJOS 

SVETAINES..

MOKSLEIVIŲ DŪMEI.
.Dešimtas, Jubilėjinis Moks-, 

leivių Seimas įvyks’ 23,24 ir 25 
dd. rugpjūčio, Chicago, UI.

Laiko nebedaug iki Seimui1. 
Visi moksleiviai rūpinasi, kad 
šis, taip svarbus Seimas būtų 
pasekmingas visais žvilgsniais.

Moksleiviams didžiausis var
gas, jei1 toliau gyvena, pasiekti 
Seimo vietų, tai kelionės lėšos. 
Kad palengvins moksleiviams 
—• delegatams iš toliau, Chica
gos moksleiviai, pasirūpins 
jiems gauti prie geros valios 
žmonių buveinę laike Seimo. 
Dėlto, delegatai valiuojanti 
moksleivių Seiman iž toliau įr 
neturėdami kur prisiglausti 
Cliicagoj, prašom iš anksto 
kreipiantis duoti žinių §iuo;hnt- 
rąšu: A. Linkus, 717 W. l$tb 
St., Chicago, Dl, (Telepūnas 
Canal 1504)

GAUDYDAMAS KARVE- 
* LIŪS UŽSIMUŠĖ. 

Mamfel G. Mėlio 12 metų vai
kas 129 CJiąriėą st,’E, Cambri- 
dge, Mass norėjo turėti galve
lių, bet neturėdamas pinigų nu
sipirkti pats lipo ant Bthlehem 

nys. Publika priveria pakarto;-|Bteel Co. namų, kad 34 1-—,
ii Tiininni Stl Knar/Vu ni'iinpSū I irniltk Pftsio'nvnft Vienų Siekė .

•• Visi kviečiame atsilanky-
tt I

7 ” »

RUGSĖJO S DIENį, 1921
LABOS DAY

- PENKIŲ METŲ

ŠV. JURGIO BAŽNYČIOS
PAŠVENTINIMO 
SUKAKTUVES

RUGSĖ J0L2,3 ir 5 D.

. FĖRAI
■ RUGSĖJO 5—LABOR DAY

IŠVAŽIAVIMAS
ANT DEAM PIEVOJ. J 

ūoš,. žaislai, basėball, šokiai,

Įvairios pramogos: 'dai- 
dovanos ete. t

Širdingai kviečiame apie* 
linkės kolonijų kuopas, drr 
jas ir neorganizuotus lietu
vius kaimynus atsilankyt. 
Kuomet jūs rengsite savo 
pramogas, mes Norvvoodie- 
Siai nepasitiksime jums ako* 
lingu — / '

‘ Korneton i < *

■ -4.’ ' ».t

L

%

Cunard Linijos laivas “ASSYRIA” 
plaukia iš Boston’< 
iki EITKŪNŲ tik $104.50. o

Pasinaudokite gera proga? ir tuojau alsi* į 
Šctul^i.1/6 Į t š

LITHUANIAN SALES COBPOBATION,•
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.- t

F<

f

> \ ’ / ■. . -J

OBA21AUSIA EILIŲ; KNYGA! I |

•^"jonr nm eiės™ v <
JAU GALIMA PIRKTI ' % j

LIETUVIŲdPBEKYBOS B-VĖS KNYGYNE BOSTONE “ 
* * J

“JONO KMITO EILES” parašytos taip gra— | 

žiai ir vaizdžiai, kad jas skaitant, prieš tavo akis 
gyvai atsistoja-tie vaizdai, kuriuos gabus auto- j 
rius savo eilėse piešia. Jose atsispindi Tėvynės ] 
meilė, lietuvių džiaugsmai, Vargai, bėdos ir j 
klapatai. p i i

4 * 1 
Kiekvienas Amerikos lietuvis tikrai mylintis

■ dailę, privalo tuojau “JONO KMITO EILES” J 
įsigyti. Ši graži eilių knyga bus namų pagraži- ] 
nimu ir geriausiu dvasiniu maistu žmogaus pro* ] 
tui ir širdžiai. , \ ' I

* 1 
“JONO KMITO EILES ” atspauz‘dintos ani 1 
gražios popieros ir pagrąžintos įvairiomis vinje- > i 
temis. Puslapių turį 191. ; į

• ’ ? - fc 'j|

Kaina atsižiūrint į knygos didumų ir gražumų j 
nedidelė. y V

Puikiais drobes apdarais . 
Gražiais popieros apdarais B

k

*

.,....,$2.00
«<•««« •

į

Išrašyk čekį arba money orderį aut
$1.50 ir tuojau kartu su užsakytou siųskit® liuu 
adrmiu K v

LITHUANIAN SALES CORPORATIOM,
IlOro&dymy,

... ..
Užsakymas bus greitai išpildytas*

, * . \ » *• ■' • -X ’ *
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' REIKALAUJAME
Sd Bosforo lietuviai 1919 m. 
suorganizavo berną komitetą 
rinkimui aukų Lietuvai.'
Sandariečiams, pamačius,, kad 

,. aukos gausiai plaukią, seilė 
varvėjpirnėnaktimisneužmig- 
daVo. Galvojo, kaip čia pasigro
bus tas aukas surinktas Lietu
vai ir sunaudojus savo tikslui 

. bedievybės platinimui.
.. Gudriai be nutarimo, po vie- 

. ną sutraukė į komitetą stam
biuosius sandariečiug ir sudarę 
didžiumą privertė akyvesnius 
katalikus, kurie nenorėjo tar
nauti sndariečiams pasitraukti.

Iš katalikų, su sandariečiais 
veiktirliko J. Šokas, kuris ir 

• šiandie' nežino dulko jis veikia 
su sandariečiais ir M. Venis.

Sandariečiai turėjo puikiau
sią progų pasinaudoti aukomis 

^pasitraukus, žymesniems katali
kams. Kaip girdėt, didelę di
džiumą aukų, surinktų Lietu
vai, panaudojo savo nusmuku
sios partijos palaikymui, vaka
rienėms, dovanoms, kelionėms, 

;' p tik trupinius atidavė Lietu- 
/ yai ir tai pačioje pradžioje dat- 

. : bo, reikalaujant katalikams 
pildyti nutarimų, būtent: “vi
sas aukas siųsti tiesiog Lietu
von.”

, Visuomenė apie išleistas au
kas vakarienėms iT tt. nieko ne
žinojo ir pradžioje pasitrauku- 

' siems iš komiteto katalikų ats- 
* tovams nenorėjo tikėti.

Tik beperstojimo reikalaujant 
išduoti atskaitą, aiškiai pasiro
dė sandariečių nešvarus darbe
liai. Nuo to laiko visuomenė 
“Nuteriotų Draugų komitetui’ ’ 
aukų daugiau nedavė.
. Sandariečiai,, nors nesigailėk 

. darni leido betiksliai aukas, 
bet jų dar ir liko.

išdavus atskaitą pasirodė 
balansas $833.44 (žiūrėk “Dar-

1

* •

¥

' " r „ii. t ....... ' .............. ............
panijai kaip girdėt su “ske- 

. bais” nekaip einasi ir galimas 
daiktas, kad greitu laiku ir to
ji kompanija nusileis ir laimė
jimas bus musų pusėje. , 
Presos Komisija, J, Patrick

A. Juodgudis 
v FeldiiM<

“KELEIVIS” NEGALĖDA
MAS GYVO PATRAUKTI SA- 
VO. PUS1BN, TAI NORS MI

RUSĮ PASISAVINO.
‘‘Keleivis”' 30 num aprašy

damas apie .užmušimų Juozo 
Miliausko ir mirtinai' sužeidi
mų J Kulponą gale šitaip pri- 
duria; “Kulponas, rodos, prigu 
įėjo prie katalikų, bet Miliaus
kas buvo laisvų pažiūrų, skai
tė “Keleivį” ir kitus pirmei
viškus laikraščius.” Paklausus 
užmuštoje brolio, Petro Milau- 
sko apie tai, jis griežtai užgin
čijo ir sakė kad užmigtasis jo 
brolis nieko bendro su “Kelei
viu” irkitais panašios rūšies 
laikraščiais neturėjo ir jų nes
kaitė, bet,skaitė “Darbininką” 
Kuomet pats pamatė “Ke
leivyje” taip parašytų, labai 
įsižeidė, už tokį negražų “Ke
leivio” jo mirusio brolio gar
bės nuplėšima ir buvo manęs 
reikalauti tą atšaukti, bet. kiti 
paaiškino, jog nieko iŠ to nebus 
nes jau nuo seno tokia yra 
“Keleivio profesija — iškrai
pyti arba antraip apversti fak
tus tai susilaikė.
Tai mat koks “Keleivio” kul- 
tūriškumas, kad negalėjo gyvo 
savo pasekėjam padaryti, tai 
nors mirusi pasisavino. •

Brolio draugaš

4

^bininko» No. 47, 1920.) Ąr vi- 
:—-suomenė neturi teisės pareika-

. lanti iš sandariečių atskaitų iš 
" likusių aukų ? Taip, turi! Ir rei

kalaukime. “Nuteriotų Drau
gų Komitetas” prispausdino 
paliudymų ir juos išdalino ne 
aukotojams, bet orui ir gatvių 
vaikams.

Mums keli asmenis pranešė, 
kad*“Keleiviui” išnešus stati
nes su. pelenais vaikai glebiais 

.. vilko tuos paliudymus iš stati- 
iniu. Ar už juo§ nereikėjo “Ke
leiviui” riebiai užmokėti. Taip 
užmokėta, bet niekas nežino 
kiek

Dabar vėl girdžiame, kad 
sandariečiai išleido kokia tai 
brošiūrą, parašyta dėdės Varai- 
čio, kuriam net ir už parašy- 

, mą, kaip sako užmokėta $50. 
Dar kiti sako, kad likusias au- 

- . kas pavedė “Sandaros” morgi- 
čių naikinimui. Daug dar ir ki- 

• tokių kalbų eina apie išleistas 
aukas, bet gaila vietos laikraš- 

pakartojimui'.
Visgi kaip ten nebuvo, Nute- 

lloti draugai turėtu išduoti pil
nų smulkmenišką atskaita, kad 
užbaigus tas kalbas.
Visuomenė tūri daryti spaudi
mų ant to komiteto vedėjų ir 

. rėUmlauti' atskaitos. Mes nė- 
kiek neabejojame, kad A. Įvaš- 

t kevieius buvęs pirmininkas, 
apleis komitetą neužbaigęs dar
bą. Taip pat ir iždininkas J. 
Šokas ant kurio pečių buvo vi- 

f sa atsakomybė už surinktas au- 
: kas ir kuriam visuomenė buvo

pilnai pasitikėjus, leis maųyti, 
kad atikas sunaudojo partijos 
reikalams, šmeižimui katalikų.

, Aukotojai

»

ANTRAS IŠVAŽIAVIMAS.
LDS. N. Angį, apskritis rengia 

antrą išvažiavimą ant 14 d. rug
pjūčio, Romuvos parke (parapijos 
darže), Montelol, Mass.

Kaip pirmutinis, šią vasarą 
mūsų išvažiavimas buvo iš visų 
pusių labai pasekmingas, kad ja
me įgauti įspūdžiai tebėra neiŠ- 
dilę mūsų vaidentuvėse, tai šį iš
važiavimą padarykime dar pasek- 
mingesniu. Jei pradžia buvo- ge
ra, tai užbaigą padarykime dar 
geresnę. Todėl, visos šio apskri
čio kuopos rengkitės su visa ener
gija; darykite agitaciją, kad iš 
kiekvienos kolionijos kuoskait- 
ingiausiai dalyvautų. šiame dar- 
rinikų išvažiavime. Parodykime 
cą darbininkai gali.

Tai-gi gerbiamoji visuomenė, 
įrašome įsitėmyti dieną.

Apskr. Presos Komisija.

BOSTONO SIUVĖJŲ NAUJI 
LAIMĖJIMAI.

Bostono siuvėjai daro didelius 
žingsnius prie galutino streiko lai
mėjimo. Šiomis dienomis, T. y. 
praeitą savaitę, Amalganieitij uni
ja pasigavo didelį paukštį, kurs 
praeitą rudenį buvo išlėkęs iš. 
Bostono net į Lewiston, Me. Ten 
buvo susisukęs sku lizdą.. Sis 
paukštis yra Mrv Baron Ander- 
son. Minėtas paukštis jau ne pir* 
mą sykį buvo išlėkęs iš Bostono, 
bet visur ir visuomet susitikdavo 
su savo priešu, t. y. — unija. Jis 
taip-gi buvo ir yra didžiausis li
nijų priešas. Bet šį sykį linija 
išėjo pergalėtoja ir tas mūsų di
džiausis priešas dabar turėjo su- 
sitąikyti su unija priimdamas vi
sas darbininkų išlygas. Dabar 
kraustosi ~ atgal į Bostoną ir į 
trumpą laiką pradės dirbti. A- 
piė 4-5 šimtai darbininkų sugrįš į 
darbą. Praeitoj savaitėj Bosto
no siuvėjai yra dideli laimėtojai, 
o šioj. Savaitėj išrodo, kad bus dar 
didesni laimėtojai.

Siuvėjų streikas einą prie pa
sekmingos pabaigos.

Spaudos komisija:
J. Patrick, 
A. Juodgudis, 
J. M. Peldžius.
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......... Reikalavimai
gėlimai greitiiiiustojį jrigu patrini su N — -—«tr-’—

s—H iGtoikatavfinų tatlMo*. 2c. Už žo
di Už kiekvieną sykL /
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Prie kitu Tam KAM KENT&TI?■ - ■ ■■—■ - - » .

Ž Pffl-HPEUfll & 
VahMmUM »*»•*■ ri V. P«*. Ori*. ■

Žiūrėk, kad gautum tikrzjį-garsuji pec 
(daugiau kaip 50 metų. •

kentėti, o dabar-viskas ^rataiaii ir 
tavorų atsirado, nors ir brangiai, 
bet 'vis-gi yra, Duonos svaras —i 
1 markė, sviestas lO.mar^ įr 
tt Lenkai nuo mūs buvo Dūkšte, 
už 10 vertrtų, bet dabar visur ra
mu. Kais bus toliaus Dievas

,SudMu/ .
- f -^rbor* BarUgkiėn^ 

jakštiškių k., Salako pastas.

GERIAUSIA PROGA.
TIK ANT TRUMPO s 

7 LAIKO, - .
Vien tik dėl mano pažįstamų.
Mokėdamas $5.50, gausi 

$7.00 vertes. Norėdamas 
daugiau sužinoti kreipkis y- 
patiskai arba laišku. 
ĖELIX A. ZALECKAS, 

27 Doris St., Dorchester, Mass.
Tel. Dorchester 5483-W.

ILIETDVį -
• Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge
ras valgis Ir užtektinai jo. Didelis de
nis, su visais patogumais, naujausio 
laivo.

V^REoSrARlmE
Ląlval išplaukia 

kiekvieną savaitę 13 New Yorko nuo 
No, 58—62 North Riv/br. Prieplaukos. 
^Iš New Yorko tiesiai į Danzigą 
SAMLAND (tik 3 kl.) ....Rugsėjo 1 
GOTHLAND (tik 3 kl.)...Rugsėjo

Iš New Yorko į Antwerpą
ZEELAND .................. Rugpjūčio
KROONLAND................. Rugpjūčio
LAPLANDZ'..Rugpjūčio 20 
FINLAND .......................Rugpjūčio 27

^AmehkanUnb
Iš New Yorko į Hamburgą

MINNEKAHDA .............. Rugpjūčio
MANCHURIA ................ Rugpjūčio
MONGOLIA ........... Rugsėjo
INTEBNATIONAL MERCAN- 

TILE MASINE CO.
116 laivų—1,250,000 tonų įtalpos

84 Statė Strpet, Boston, Mass.
Arba pas vietinius agentus.

6
13

11
25
8

PARSIDUODA NAMAS.
Patogiausioj vietoj South 

Bostone. Kana prieinama. 
Įeigų $80.00 į menesį. Atsi
šaukite.

ALFRED A. TUCKER. 
Tek S. B. 311—R.

REIKAUNGAS 
VARGONININKAS 

mokantys lenkiškai; pažįstąs muziką 
ir galintys vesti .bažnytinį chorą. Al
ga $80.00 mėn. ir {eigos.

ST- CASIMIR’S RECTORY
324 Ridge Street, • Freeland, Pa.

ANGLIAI PABRANGS.
Pirkite anglis dabar, nes l trumpų, 

laiką bus daug, brangesni, o vėliaus 
gal bus visai'sunku gauti. Mus , ang
liai yra geriausios ir pigiausio, todėl 
pirkite IK

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

. Tel. So. Boston 605.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 7. JĖZAUS 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS.

PIIUL — Antanas Kmltaą 
B84 Fifth St, Boston Z^Mask.

VICEJ-PIRM. — Juozas Andrllionis, 
801H B*vay, Boston 27, Mass. *

PROT. RAST. — Vincas ValkSnotius, 
178 Bolton St, Boeton 27; Mass.

ETN. RAŠT. — Pranas Sinkevičius, 
132 Bowm St, Boston 27, Mass.

KASlfcRIUS — Jurtfa Kanevičius, 
174 Bolton St, Boston 27, Mass.

MARŠALKA — Pranas LukoSevIČtaB, 
4ŪB B 7-th St, Boiton 27, Mass.

BusfrtaklBiąi laikomi kas pirmą ne- 
(MldTenj kiekvieno mSnenlo 8 vai, po 
pietų tv. Petru BalnyttaSj talSj, Šo. 
Boston, Mass,
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KūBriUtataūOIiUS 
Tiki gtriauita nroga d*ū£ I 

auksinų j;
Į Greitumą .nusiuntimo pinigų 
' ntežM su šunim uogai tatfra- 
i nluoti; viriams plnjgų riimtilk

'L*fralmrčlUtagwtiarB J Lto-|

Padarymas, llėtuvlikų dhfab
Į in*nh^ ■' I

pinigas , siųskite pat palto ] 
Money Orderi Ark.
dėkite 2 et stiunpri tr ilsądos 
adresuokite : * • ,

P. MikolaM*,
88 Hudeon Avė. BrooMyn. N. Y, I

*

>

Didžiausi, Greičiausi Pasaulyų 
Laivai, iaųnus Ąpsėjimas 

KėleivM* < .
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų MlestČ 

At. netoli Jo> - •’ 
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas .B&Kiko Valstijas, TEBSIA! 
PER DANZIG^Ą.

?♦

PANNONIA—RUGPJ. 18.
II. KL 

...$145,0(1 

.. ,$200.00 
Taksų $5.00.

, Paiieskojimai
. —1 ii e

Paieškojimų kainos £D& na- 
riima ir “Darbininko" akaityto- 
jam« 1 syki I meto* ei dyką, ŪM 
8 zykta* Prleteltam* už 8 
zyktaa >150.

u 
i!
U 
ii i 1! i!
U 
U 
I! 
I! 
i!

uk J. G. LANDŽIUS 
(BEYMOUR) 
Lieovįi

Gydytojas m Chibubgjjs 
Gydo Miteliui ir cHroniikas 

▼yry, moterų ir vaiką. Egiaml- 
nooja kraują, spjaudalui Ihmų- 
mą lr;tL savo laboratojjSM, 
telkia pattaimąį latiktakidturgyy 
veuantiems. Adresas; ‘ 

506 Broadway, .

I South BoBToir, MABa. 
Kampas G St. ir Broadvsy

f

T , VAIKInS imidnėtų;' atriisti d® sa^ 
vęs kambarį (Room), kur ramioj vie
toję pas šeijuyUą, kuri myli ramybę Ir 
ncdalpidžfa kad namuose butų varto 
jutai svaiginantys gėrimai. Kreipkitės 
pas C. D., 157 \v. Canton St., Boston, 
Mass, '
7-’ - .----------- ~ - ---------- .. 1 -

Paieškau brolio Kazimiero Jatskuus, 
.simanų vai, f r pąrapijps, Kauno rxd. 
Seniau gyveno Rdyalston, Mass, P. O, 
Bok 72. Dabar nežinau kur jis, Turiu 

malonėkite pranešti šiuo adresu; 
. \ PETRAS JATSKAV 
5015 Harlem Gt, N. E. Cievėland, Glifo

Paieškau Jono Onusaičio, 7 metų 
amžiaus, sūnaus Jono ir Onos Geniu
os; girdėjau kad gyvena ClnclnnatJ, 
Ohlo. Jis pnts ar Ims Žino praneškite 
taan.

<ONA GENIENE;
13 Avė. Tnlbodeau, Montreal, Canadii.•
’ '■ ' —J— ..

Paieškau pažįstamų gyvenančių New 
York’e arba Brooklyn'e, Y., paei
ni bičių iš Ėarlevas parapijos, Mari
jampolės apskr. Aš esu Iš Tulauskl- 
nes, Girininkų kaimo. Meldžiu atsi
šauki per laišką, o aš sutelksiu datig 

1 naujienų Iš Garlevos.
JONAS TULAUSKA8, ■ 

118-.Grovą Avė., Dayton, Olilo.

Paieškau savo dėdės Juozapo Bar- 
tulavlčlo Ir Jo švogerio Vinco Jorio; 
paeina iš Vilniaus rėd.1, Lydos apskri
čio, Kaniavos vai., MočIOs parapijos, 
Papiškių kaimo: _ Vincas Jonas kilęs 
iš Strežunų kaimo-ir jau'keliolika me
tų kaip gyvena Amerikoj, girdėjau 
kad gyvenąs Pa. valstijoj. Meldžiu 
atsišaukti jų pačių ar juos žinančių 
pranešti, nes turiu labai svarbų rei
kalų. iš Lietuvos. Rašykite šiuo ad
resu : • e

E. BARTULAVIČ’IUS, 
258 Chaikstone Avė., Providence; R.

<Hvarbų reikalą. Pats ai’’kas žinote, 
i malonėkite pranerti Šiuo adresu;

■..'..msi.'i ■įyi!.V!i t į., mį ■si’iateiš?1?,.' t .^Meęitaab"
16 Mrrų South Bostosi

D R. H. S. STONE
399a X* BR0AUWAY
Vai/AMdos : Nuo 9 r. iki . I v, vok.

IDR.PAULLJ I

z/lat 
$125.00 
$135.00

’ <

HAMBURG,.
DANZIG ....
/• ..

j?er Ohęrfjouirg Smithampton 
Livėrpool ir Glasgovz

.••SS

I • f • •

• I
z

v

VASARI 
MAURETANIA 
CĄRMANtA ... 
COLUMBIA ..

«

.. .Rugpjūčio 6 
,, .Rugpjūčio II 
... .Rugpjūčio 13 

Rųgpj. 13
t iiimni 1 I l'Įili. f
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AB TURI DVIDEŠIMTS DOLERIŲ?
Už kiekvieną $20.00 dabar ir $10.00 į mėnesį per aštuonis mė
nesius gausite $10(100 vertės savasties tūlų New Yorko gražiau
sių ir pelningiausių ofisų mūrų.

Visą dabartinį laiką ir visada, po tam jūsų pinigai yra saugūs.^ 
ir mes mokame Jumi mažiausia $8.00 ant metų už kiekvieną ’ 
$100.00 kurį investysite,

DABAR yra laikas pradėt.
Jeigu negalite ateiti, išpildyk sekantį kuponą. •

HENRY^L. DOHERTY AND COMPANY 
Foreign Language Investor Department 

HANS RIEG, Manager,
12 Pearl Street, New York.

—- v

f

Pasiųsk šitą KUPONĄ šiandiena.

’ GATYS .....

MIESTAS 
(Darbininkas)

J

< .■

Henry L. Doherty & Co., Foreign Language Investor Dept. 
12 Pearl Street, New York.

. Veltui ir be Jokių priekabių meldžiame prisiųsti man pilnas In
formacijas apie jūsų investmentą.

VARDAS

JOINT

WITH

Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos.
S. S. “MOUNT CARROLL’^ (naujas) ragpj..., .18 d.
S. S. “MOUNT CLINTON” naujas) rūgs........... 1 d.

Laivai iš New Yorko išplaukia nuo
Pier No. 86, North River—gale West 46-th Street. 
Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cuxhaven su 
prityrusiais lietuvių perkalbėtojals. 275 svarai baga- 
žiaus leidžiama veltui iki rubežiaus.

“ Laivai “HANSA" (Ex-Deutschlan<D, “BA-
> YERN’* (naujas) ir ,‘tWUERTTE&iBERG” 
[ (naujas) netrukus bus paleisti vefkmėn.

L

*

d

La

JOINT

Ei 
S v|
S SIKajutos su 2,. 4. ir 6 lovom, ant visų šių laivų. Spe

cialiai valgymui, rukyniui Ir sėdėjimui kambariai ir 
visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios 

; klasės pasažleriams.
Užsiregistravimui vietos rašykite į blle agentą arba 
JULIUS ROTTENBERGi Ine. New England General 
PasS. Agent 260 HANOVER ST., BOSTON, MASS.

| AMBURG AMffiK AN CINE

FEl

i

X.

PAIEŠKOJIMAI 
Iš LIETUVOS.

Elena TarasevlčieaB ieško savo vy
ro, kurs jau 10 metų kaip Iškeliavo 
Amerikon ir jau 8 metai kaip gavo nuo 
jo laišką. Todėl, kas žinote, praneš
kite arba tegul jis pats atsišaukia šiuo 
Adresu: Elena Tarasevlčienė, Pamušo 
kaimo, Onuškio valsčiaus, Trakų aps- 

jj kričlo, LITHUANIA.______________

K Ieškau pusseserės Onos Zubrytės, ki- 
| lūs iš Kalvarijos miestelio, nuo karo 
j pradžios neturiu žinios apie ją. Pa- 
r ar ją žinantieji terašo Adresu: Ma- 
| rljona Zubrytė, Gelgaudlškė, šakių ap- 
I Srities, LITHUANIA.

| Ieškau brolėno Albino Petronio, kl- 
l Ięs iš Pilviškių k., Ellzavo par. Nuo 
| karo pradžios neturiu žinios. Pats ar 
| jį žinantieji terašo adresu: Anelė Na- 
| vldanskaitė, Vartotojų B-vė, Kupiškis, 
[ Panevėžio apskr. LITHUANIA

Į Ieškau brolio Juozo Skelrlo, kilęs 
l iš Kuokštų sod., Kąmajų valsčiaus, 
į Rokiškio apsk. Neturiu žinios nuo ka- 
I ro pradžios. Pats ar jį žinantieji atsl- 
► liepkite/įdresu: Ona Skelrytė, Kalše- 
b dorys, Plento gt Pradedamoji mokyk

la. LITHUANIA.

WITH »

|.t

I

— - Tat 8<Ju BMtoa 87Q 
DL JOHH Mi$QNNElL, O.

Onri» YAUltoMt
Rytam r

536 BroAdvay, S.Bpatoo

BroiB^uoTA* Notaras ' * jSr 

LIETUVOS ATSTOVYBĖJ M 
F.J.KALINAUSKASį 

ADVOKATAS 3 
414 Bboadvay, S. Bosinių Mass? I 

Tel. 8. B. 441. |
Gyvenimo vieta: I

135‘ Rowe St., Auburndale, Mass. LJ
■

U

Tel. So. Boėton 828.

JBMMi Buranui 
nn. M. V. OABEER 

^Kasparavičių) 
laikinai perkBH ofisą po MA'’ 

425BaoAnwAY, So.Bosioif, MAs«.
' FataRJos: 

Ma» m Utf X2i80 ryte Ir 
• 1:80—6 to 0:80-9 K M.

Ofisas uždarytas subatos va
karais Ir nedaliomis.

PBMOS'KLESOS

D A N TĮSIAS
PR. W. I. REILLY
Dantys ištraukiami Ir pripildo 

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

469 Broadway, ’ 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St)
Vaeahpos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. ▼. 
NioŽliom : Nuo 10 v. r. Iki 4 v. v.A ,

r»

Ieškau dėdės Jurgio Zinio, •kilęs iš 
Bolonių kaimo, Surviliškiu par., Kre
kenavos pašt.,. Panevėžio apskr. Antri 
metai, Irai neturiu apie jį žinios. Pats 
ar jį žinantieji meldžiami pranešti šiuo 
adresu: Povilas Svetikas, Botonių k.. 
Surviliški:] par., Krakenavos pašto. 
LITHUANIA. _________________

Ieškau tetos Saračiuskienėsr.taip-gi 
jos vaikų. Kilę iš Palevenų dvaro. 
Patys ar juos žinantieji terašo adre
su: Juozapa ta PreikšlenS (po tėvais 
Putauskaitė), Subačiaus stotis, Asik- 

’ UnS, Panevėžio apsk. LITHUANJ^t.

a

Geueralliki agentai d* CENTRALES ir RYTINES EUROPOS
North German Lloyd įBremen .

Iš NEW YORK tiesiai j BREMEN—DANZIG 
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus peratmataymas 

nuo laivo ant laivą
POTOMAC ........................... .....  ..Rugpjūčio 10 ir Rugsėjo 22
PRINCESS MOTOIKA ...................iRugpjuSo 28 ir. Spalio 3
HUDSON........ . ............      Rugpjūčio 30

Iš NEW YORKO tiesiai | OHERBOURG--BRĘMEN
.AMERICA .Rugpj. 27, Rūgs, 28 ir Spalio 29
GEORGE WASHINGTON ....Rugsėjo 8, Spalio 4 ir Lapkričio 5.

Ateiiaukit į 99 Stato St, Boston, Mass. arba^pa* vietos agentus.
• • •,.»

87. JONO EV. BL. PASALPINES 
DR-STSS VALDYBOS ADRESAI.~,

PIRM. — M. žiobs,
539 O. 7-th St, So. Boston, Man*. 

VIOE-PIRM. — P. Tulelklą
130 BoAven St, So. Boston, Mass. 

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

8TN. RAŠT. — M, Karčiauskiene, 
' 47 Vale St, So. Boston, Mass. 

KASIERIŪS A. Naudžiūnas,
16 Vtafleld St, So. Boston, Mass. 

maršalka Steponas Navickas, 
Dr-ja laiko susirinktoms kak trečių 

aedčldlenį 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetaine).

t

Ieškau švogerlo Pilipo Juzumo, ki
lęs iš Ylakių par. Jo žmona Skuode. 
Nuo karo pradžios neturiu nuo jo ži
nios. Pats ar jj žinantieji terašo ad
resu: Kazys Barkauskas, Mažeikiai. 
EITHUANIA.s
V'--'■ -...................

Ieškau brolio Tarno Rakausko, kilęs 
iŠ Kruokų lt, Aukštosios Panemunės 
par. Girdėjome, kad buvo kariuome
nėj ir liko gyvas. Pats ar jj žlnantle-. 
ji telksi%jpratiešti. adresu: Marijona 
Rakauskytė, Patamulšėllų k., Aukšto* 
sto Panemunės par., Kauno apskrities. 
LITHUANIA.

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Y

Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota Ilga?. Ar nepavar
gai sava pinigus beeikvodamas svei
katos beteškant. Užeik .pas mane, aš 
galėsiu pagelbsti. Visokią 'rodą Ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokia* supainiotas U- 
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus akaud^lmus, Išgelbs- 
'ti daugybę vyrų Ir poterų nuo pavo
jingu Operaciją.

Jeigu- turi kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, inkstų arba tąip kokią ’li
gą, Ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
AtldčUojliuas daug -nelaimių atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas ir 
daug patyf ęa gydytojas, ‘

Oflio vaL 9 ryte iki S vak. 
Nedėliomi: 16 ryte M 2 p. p,

220 TREMONT ST„

D. L. X. KEISTUČIO DRJOB VAL> 
DYBOS ADRESAI. BOSTON, UASB.

PIRM. — Motiejus Verseckas,
0 Gatės fit, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. r- Juokas Bižokas, .
807 'E. O-th.St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Ant. Mociojunas,
450 Et Tth St, So. Boston, Mase. 

VIN. RAŠT. Juozas Kavaliauskas,
209 E. Oattase St, Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zallėckas,
807 E. 9-th St., So. Boston, Mass. 

IfABAALKA — Antanas Gruodis,
169 Bowen St, So. Boeton. Maso. 

D. L. K. Keistučio dr-ja ’UUkp mSne- 
itnlut mwlrinklmu« kas pirmą ned®- 
dfcnl kiekvieno m&ięalo po No. 694 
VfiįAtagfrm Bt, Bostocu Mas*. 6-ta v. 
vakare. Ateidami drauge Ir natijų na* 
rių na savim atelvtsklt prie musų dr« 
loe UrirąMt .
* PosmertinSe moka $200.00. Pašalpa 
nuo dlecos auslrglmo lkl.paąvelkimo.

Ieškau pusbrolių Mato ir Juozą 
Mockapetrių, kilę 18 Prčnlmiklų, Kle
biškiu vnt., MarijnmpolCs upsk. Pra
šau atsišaukti adresu : Oua Mockapet“ 

’ Klebiškiu viii,
LITHUANIA,

*

47, KAZIMIERO E. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SOi BOSTON, MASS.
PIRM. Jonu Pranaitis,

' < 524 Ei. Oth St, So. Boston, Mm*.
VIGE-PIRM. — T .Andrullunas,

273 —■ 4-th St, So. Boston, Mass.
PROT. RAŠT. - V. J. Jakštas,

. 147 H S t, Boston 27, Mass.
ETN. RAŠT. — JUOZU Južka,
. Merycllff Academy 

Arltaghton Halgtha, M*M 
ttD. — Leonu Švafcidl*,

111 BotVeb St, So. Boaton, Mass. 
IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubinskas, 

‘ 8 Jay St, So. Boatorų Mss*. (r
Antanu Kmitu,

284 Sth Bt, 80. Bdaton, Masfc 
MARŠALKA Povilu Laučka, 

Story 8t, 80. Boaton, Mus.
J3rati<l>>ri reikalrir

■ MS-Bro*Aw«h So» Boeton, M*m 
Draugystes sutrinkimai laikomllcM 

antrą n*«Mla*i aitototo 1-ą val p* 
ptatt BdtoytUtej ufcj ant B tt, 
riuta*L Mušt' *

t

>

»,«

M.

rj 
f

ryte, PrPnlduklų k„

L*" r4 
ii.

/V

‘ ' STREIKAS BAIGIASI
Bostono siuvėjų streikas bai
giami. Taįptbuvo pranešta lie- 
tuvių 149 skyriaus susirinkime 
liepos 25.d.

Kitame susirinkime turėsi
me daugiau žinių.
. Didžiausios įstaigos, kurios 
ligšiol su darbininkais visai ne
norėjo skaitytis, dabar kreipėsi 
pranešdamos, kad bėgyje savai
tės pradesg dirbti, Talbotkom-

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Prisiuntė Onf. Bartaškai South 

Boėton, iš Jaktiškių.
Mielas BartaŠka: *

Per Šiuos 6 metus teko gyven
ti net po 0 valdžių. Žiauriausia 
bene buvo bolševikų valdžia, po 
kurią žmonės gerai pabadavo. Tu
rėjo žmonės žolelėm mist. Dabar, 
ačiū Dievui, gyvenimas prie Lie
tuvos valdžios daūg

Ieškau krikšto sūnaus — sesers sū
naus Juozo Kudirkos, kilęs iŠ Kauno. 
Prieš karų išvažiavo | Ameriką ir ne
turiu apie jĮ žinios. Girdėjau. kad 
mane ieškojo, bet nerado. Pats ar ji 
žinantieji teiksis rašyti adresu :* Elz
bieta RapmimusklenC, Kaunas, šv. Zi
tos »r-ja. LITHUANIA..

•• jryiVf i> AviiiukUAii^ a

pagerėjo. MarjjmapfilO# apskr,
Priešais Majastic Teatrų,

»*a

\ * •
Ieškau brolio Joną, Pužo, Gnrleyos 

par., Telolčių k. gyveno 1344 E. 68th 
St., Ctevefaiid, Olilo. Girdėjau, buk 
esąs miręs. Pats ur jį žinantieji ra
šykite: Ona Pužlut?,-Muziejaus gt. 1, 
Kaunas. LITHUANIA.
•a Himnui n m ' ipni i I . ■■Hiliiiil '

‘ Ieškau sūnaus Jono Ramono, kilęs- 
iš Žiūriu k., Slavikų valsčiaus, šakių 
apsk. Nuo .karo pradžios ne&uslrašom. 
Pats ar j|x Minantieji terašo adresu? 
Jonan Ramonas, žiūriu kaW>, Slavi
kų Vai. L1THVANIK .
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