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Krikščionysdarbininkai vie-.
J SpįeskitėB į vienin- 

tėlę darbo žmonių organiza- 
cijų Amerikoje — Lietuvių 

• Darbininkų Sųjungų {j g g g 
’ '■ • ■ - ... ■ ■ '/' ._________ ■

Organas Amerikos Lietuvių 
•- ft. K,.. Švento- Juossagą

■ Darbininkų Sų-gos > 

’“D A R BIN IK K X S” 
i—f—HJnrA—— ' .

JUTARNINKAIS, KBTVER(1AIB IR 
BUBĖTOMIS.

UlrnbeiyJ metamu .45.00
Stoltonę Ir npyllnMj metame .. *

“DARBINDfkAS” 

M«Broadway, Boston 27, Mmi.
. Tel. Boutec Bobtok 620.f . . .... ,
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UŽSIKIRTIMAS AIRIŲ 
IR ANGLŲ DERY-

- BOSE.
London. — Anglijos val

džia Airijos prezidentui De 
Valera pranešė kokiomis sų- 
lygomis Airija galėtų valdy
tis. Pareiškė, kad Anglijos 
valdžia sutinka Airijai do
minijos teises, (panašias, 
kaip Kanada kad turi), Ai
rija nustatytų namie mokes
čius, tvarkytų savo finan
sus, armija, policijų, švie
timų. Bet Anglijos laivy
nas kontroliuotų Airijos jū
res, neturi būti muito tarp 
Anglijos ir Airijos, pripaži
nimas šiaurinės (protestan
tų) Airijos valdžios ir pri
vilegijų.

Į tai Airijos prezidentas 
De Valera atsakė, kad Airi
ja turi tapti visiškai nepri- 
gųlmįiiga, jokia svetima ar 
svetimos valstybės neprivalo 
kibtis' ’ J jos' reikalus, drau
gingas, su Anglija sugyveni
mas galimas po draugingo, 
bet visiško atsiskyrimo, su
tinka garantuoti neduoti sa
vo žemės Angliju užpulti, 
muitas, nustatomas sutarti
mis, šiaurinė protestantiška 
Airija pati susitaria su ka
talikiška pietine Airija.

Prie šito De Valeros atsa
kymo Anglijos premieras 
Lloyd George pareiškė, kad 
Anglija niekuomet nesutiks, 
kad ■ Airija atsidalytų nuo 
Anglijos.

Taip derybos ir užsikirto.

SLAPTA SUTARTIS.
London. — Anglijos lai

kraščiai skelbia, kad Silezi
jos klausimas negalimas iš
rišti dėlto, kad Prancija ir 
Lenkija turi slaptų sutartį. 
Todėl Augščiausioji Taryba 
ir nepa j ėgia sutaikinti.' 
Prancija buvo besutinkanti, 
kad Silezija būtii perpus 
Vokietijai, o kita pusė Len
kijai, bet Angliją .Silezijos 
skėlimui priešinga.

Pr. Gudas, “Darbininko’ 
redaktorius, išbuvęs Lietu
voj apie tris mėnesius, su
grįžo su daug indomių ir 
svarbių žinių. Aplinkinės 
kolonijos tepasinaudoja pro
ga, terengia prakalbas, kvie
čiant tik kų iš Lietuvos 
sugrįžusį Pr. Gudų. .

MAINO TVARKĄ.
Riga. — Iš Maskvos gau

ta žinių, kad Rusijos sovie
tų valdžia dar žymų žingsnį 
padarė pįe kapitalistinio 
surėdymo. Atšaukė nemo
kamų naudojimąsi paštu, te
legrafu, strytkariais, gele
žinkeliais. Taip-gi grįžta
ma prie pinigų vietoj apsi
keitimo plikėmis.

MINKŠTYSJ’ROHIBIGUĄ.
Wasliington. — Yra kal

bama, kad prez. Harding y- 
ra linkę* suminkštyti prohi- 
bieijos įstatymų. Norįs, kad 
alus ir lengvi vynai būtų lei
džiami. Apie tai jau kalbė
jęs sekretorių posėdyje. Bet 
ar linkęs prie tokio žingsnio 
kongresas, tai dar nežinia.

■ •

PREZIDENTAS APLAN
KĖ LIGONINĘ.

Baltimore, Md. — Perei
tų nędėlių prezidentas Hard- 
ing su savo žmona tyliai au
tomobiliu apleido sostinę ir 
atpyškėjo į Baltimore. Čia 
aplhnkė sergančių Harry M. 
Daugherty, žmonų attomey- 
general.

NELAIMĖ.
Philadelphia, Pa. — At- 

laiitic Refining kompanijos 
sprogo žibalo kubilai ir Idlo 
baisus gaisras. Keturi žmo
nės vietoj žuvo, du mirtinai 
sužeisti ir keli desėtkai leng
viau sužeisti. Nuostolių bus 
už apie $3.000.000. Sudegė 
penki žibalo kubilai. Juose 
buvo po 20.000 statinių žiba
lo. Degantis žibalas paskli
do į visas puses ir laivai 
Schuylkill upėje buvo pavo
juj. Tuomet laivai ėmė pum
puoti vandenį į liepsnas pa
upyje ir taip išsigelbėjo.

RAUDONIEJI APIE
PARAMĄ RUSUAI.

New York. — Lexington 
teatre raudonieji turėjo su
sirinkimų. Kalbėjo apie A- 
merikos pažadėtų pafSmų, 
Rusijos badaujantiems žmo
nėms. Amerika sutinka šelp
ti su išlyga, kad ji pati tų 
pašelpa ‘ išdalys. Raudonie
ji reikalavo, kad Amerikos 
pašelpa' būtų atiduota sovie
tams dalytiL^Sal^ta^b^^t- 
merika norėdama pati išda
lyti pašelpų norinti surengti 
revoliucijų prieš sovietus. 
Po prakalbų pradėta kolek- 
ta Rusijos badaujantiems. 
Sušukta, kas pirmas aukuos 
tūkstantinę. Nei vieno ne
atsirado. Paskui numažin
ta iki $500, paskui *iki $400, 
iki $300 ir pagalios nusileis
ta iki $100. Vienas, atsira
do su šimtine ir du po $50, 
bet tik po to, kai. tūlas 
Broms graudingai suriko 
aukuojąs sayo $300' laikrodį 
ir pasakė, kad esu jam sar
mata, kad niekas nenori au
kuoti badaujančiam proleta
riatui Rusijoj.

PRANAS GŪDAS, 
“Darbininko” redaktorius, laimingai iš Lie- 
tuvos .sugrįžo nedėlioj rugpjūčio 14 dieną.

PASITIKO LAIVĄ.
x Brevierhaven, Vokietija.

— Didžiulės minios pasiti
ko Suv. Valstijų laivų 
George Washington, kurs 
pirmu kartu atplaukė į sa
vo uostų, nes tas didžiulis 
laivas tai buvusis Vokietijos 
laivas Vaterland. Pirmu syk 
perplaukė per jūrę, iškilo 
karas ir negalėjo sugrįžti./

r>41

NELAIME PER BITES.
Providence, R. I. — Va

žiavo automobilius su pen
kiais pasažieriais už miesto. 
Netikėtai bitės ėmė zvimbti 
ir šoferis neteko galvos. Au
tomobilius atsimušė į sienų 
ir visi pasažieriai tapo su
žeisti.

IŠKRITO PRO LANGĄ.
Providence, R. I. — Mui

tininkas George P. Ęield sa
vo name iškrito pro langų 
antrųjų lubų ir užsimušė. 
Buvo nevedęs.

Kiekvienai Imtom iigelbiti gy
vybę kelty Liatuvoi jaunikaičių!

MIRS VIETOJ, KUR 
VYRAS ŽUVO.

BrocktOn, Mass. — Lizzie 
A. Drake šoko į priešakį 
bėgančio strytkario ir už 15 
minutų mirė. Pereitų lap
kričio 11 d. jos vyras buvo 
suvažinėtas ir ji iš baisaus 
nerimasčio Šoka dabar į 
strytkario priešakį lygiai toj 
vietoj, kur jos .vyras žuvo.

PARAMA RUSIJAI.
Washington. —s Viena iš 

sąlygų,, kuriomis Amerika 
sutiks duoti Rusijos badau
jantiems pašalpų, tai ta, kad 
visi amerikiečiai būtų iš Ru
sijos paleisti. Bet Rusijoj 
yra pabėgusių Amerikos ra
dikalų. Ten yra pabėgęs 
aidoblistų vadas Haywood. 
Tai Amerikos valdžia suti
ko, kad tokie gali likti, jei 
nori Rusijoj, arba grįžti A- 
merikon.

Hoover, Amerikos komer
cijos sekretorius pareiškė, 
kad po 24 valandų po su
tarties pasirašymo laivai iš
plauks iš New Yorko su pa- 
šelpa Rusijai. Laivai plauks 
per Juodąsias jūres ir per 
Baltikę.

Rusijoj, badauja; 15.000.- 
000 žmonių. . *

Amerikos lietuviai susi
laukė naujo brangaus svečio 
iš Lietuvos. Subatoj rug
pjūčio 13 d. New Yorke iš- 
sedo iš laivo Norrdam Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 
narys Mikas Bagdonas. Iš 
Lietuvos atvyko kartu su 
Pr. Gudu “Darbininko”- re
daktoriumi. Kaip Kauno 
“Laisvė” praneša atvyko 
Lietuvos valstybės reikalais. 

Gerb. svečias be abejonės 
pirmu dalyku rūpinsis pri- 
gelbėjimu sukelti Lietuvai 
paskolų.

Gerb. svečių sveikiname ir 
linkime geriausių pasekmių 
•jo darbuose dėl Lietuvos.

i’aparastų darbininkų ieš
kančių samdymo biuruose 
darbų, ir prie komąrcijinių 
darbų yra užtektinai apli- 
kantif-del kiekvieno darbo, 
sako komisionierius J. P. 
Gilchrist, saVo raporte Ma
jorui Hylan, miesto Nęw 
York.

t

/

Lietuvoje duonos užtenka; tik 
laisves dangus dar aptemęs. Is- 

ūkanas.sklaidykime lenkiškas 
Pirkime bonus.

Sharon Steel Hoop kom
panija paėmė pirmenybę 
tarpe kiti} neprigulmingų 
plieno kompanijų Youngs- 
town distrikte pranešdama 
tolimesnį algų kapojimų. 
Naujai nukapotos algos pa- 

. prastiems darbininkams bus 
30c. į valandų, be viršlaildų. 
Jau nuo liepos 16 d. Ęethle- 
hem Plieno kompanija mo
ka darbininkams til< po 27c. 
į valandų ir taip-gi Suv. 
Valstijų Plieno korporaci
jos. įanaildna yiršlhikius.

i

VERČIAMI PRIIMTI 
NUKRAMTYTAS 

ALGAS.
Wesfchester, N. Y. — Su

lig išsprendimo Samuel Nu- 
tevmeyer, taikintojo, namų 
statymo algų ginčų, na
rių unijos toje apielinkė- 
je turi būti priimta nukapo
tos algos vienu doleriu į die
nų pradedant rugsėjo 1 d. š.
m.

Reikalauja 8 Valandų Darbo ir 

Pakeltų Algų.

Chicago, III. — Dū tūks
tančiu saldainių dirbėjų, 
samdomų E. J. Brach & 
Sons išėjo ant streiko, kuo- 
raėt jų algas numušė 10 
nuoš. ir prailgino darbo va
landas iki 10 vai. dienoje, 
sako jie negrįšiu darban 
pakol neduos 8 vai. darbo 
dienoje su viršlaikio mokes
čiu ir algų pakeltų nuo 50 
iki '60 centų.

New Briiain, Conn. — J. 
Kazlauskaitė praneša mums, 
kad ji gavusi laiškų iš Lie
tuvos jog rugpj. 13 d. laivu 
Baltie išvažiuos iš Lietuvos 
Amerikon M. Yčas ir kun. 
Jakubėnas. Jjiepos 2 d. š. m. 
M. Yčas palaidojo savo se
nutę motinų 87 m. amžiaus.

L. D. S. SEIMAS
-—--------

Nuo Rugpjūčio 30 d. š. m. prasideda A. L. R^K.
■ Federacijos Kongresas. &

BROOKLYN, N. Y.

KARTU SU FEDERACIJOS KONGRE
SU PRASIDĖS IR LDS. SEIMAS.

LDS. Seimui skirta pusantros dieno: Rugpjūčio 30 
d. po pietų ir yisa 31 diena. -

LDS. kuopos subruskite išrinkti atsto
vus. Lai šių metų Seimas viršija skaitliu- 
mi atstovų ir gerais naudingais įnešimais 
jau” buvusius seimus.

Būtų labui gerai, kad visus įnešimus 
LDS .Centro Valdyba galėtų peržiūrėti dar 
prieš Seimų ir sutvarkytus galėtų perduoti 
Seimo išrinktai komisijai.

Tegul nelieka ne viena LDS. kuopa, ku
ri šių metų Seiman neprisiųstų savo atsto
vo. Jei daugiau neišgalėtų, tai bent vienų.

LDS. CENTRO VALDYBA 
M. Abraoinskas, Pirmininkas 
A F. Kneižys, Sekretorius

<• >

Warren, Ohio. — Sekant 
pranešimų numušti algas 20 
nuoš., darbininkams Ohio 
Corrugating kompanijos^ iš- 
dirbėjų rukšlėtos medegos J*’ 'j
stogų dengimui išėjo ant >, ’į
streiko. Darbininkai gau-, \
davo 42c. į valandų. Apie '
150 darbininkų paliečia.

UNIJOS VADAI APLEI
DŽIA WEST VIR-

• GINI JĄ.
John Brown, tarptautiš- 

kas organizatorius United . 
Mine Workers unijos, ir vie
nas trijų unijų vyras įsaky- ' 
mu turėjo apleisti West Vir- 
gini jų. Apleido 48 vai. pir- < 
miau negu buvo įsakyta 
Staį, Tffin Davis. vn'šįnšikal. 
Mingo apskričio sulig pro-, 
klemacijos Idiro stovio.

- i

SUMAŽINTA DARBO . 
VALANDOS.

Boston, Mass. — Darboj 
valandos dėl keletu tūfkstan- 
čių moterių ir nepilnamečių . 
dirbančių skalbyklose, vieš
bučiuose,' rankų gydymo ir 
plaukų taisymo įstaigose, 
krutamu»paveikslų teatruo- " 
se, teleponų ir elevatorių o* 
per uoto jų buvo sumažintos 
iki 9 vai dienoje ir 48 vai. 
savaitėje sulig valstijos dar
bo įstatymo perleisto legis-, 
latūros. '<

------------------- ’ i

f

ALGAS NUKAPOJO 
NUO 50 IKI $2.00 

DIENOJE.
Trenton, N. J. —- Algas 

švinoriams, kėlimo inžinie* 
riams, medžio tinkuoto- * 
jams, teplioriams, geležies 
darbininkams, mūrininkam^! 
nukapojo nuo 50 iki $2. į die
nų.

Unijos ir darbdaviai turį 
sueiti išvien kasmet ir nu* 
skirti taikintojų nustatymui 
algų dėl sekamų metų.

Didelis skaičius anglekas- 
tynių uždaryta apielinkeje \ 
ĖĮottsvillę, Pa. Tai pirmu 
sykiu toki bedarbė užpuolė 
šioje, apielinkeje. Savinin
kai sako, kad visai nėra 
užsakymų .ant smulkiųjų 
anglių.’ '

* f •
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"‘Streikuojanti inžinieriai 
ir pėČkuriai samdomi-kiltu* 
vių kompanijos, Chicago, 
III., sutiko priimti nukapo
tas algas 20 nuoš, ir dirbti 48 
vai. savaitėje vietoj 46 vai.
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Į it sveBųil Bet kada tas pat- taipbijosime įrvisų gtę- ^mraifta. 
? rsai darbas bus pradėtas va- ĮsiettįČių mūsų tautybei pavėnį -Arba d
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*tHWBere<!l as Becond-claM matter Bept 
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- >I^ta^ forto Seettoh lite,

ik ėf (ktklGlT. authorUM cnJjily 
12,1918,” _
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ATuo pa&aailio darbininkai 
vienykitės Kristuje', poįfa& 
nyęios vėliava, visuomenei 
įetbSii. ‘

jį

V
... Mjį.u.a,,,~ ■„ i .„■■y

dalįi v^l, raže 
liberalų partiją. Baką: “Li
beralų 
pagerinus imonių gyvern- 
mą, praplėtė demokratijų 
visose šalyse, ir toliau vato 
pažangos ir gerovės darbą.”

* Jeįgu apie liberalų * «e- 
mokratįją” rašytų. koks 
nors ^^YJi^’ bentodarbisy 
tai galima būtų nutylėti, bet 
dabar rašo pati-redakcija.

. Šiandiena 'gyvename libe- 
ralizmo gadynėje. Kua? gi 
toji demokratija? Darbi
ninkas laikomas mašinos 
vietoje, o “demokratai” li
beralai tunka darbinįnko 
prakaitu. Tai yra atžaga- 
reiviškiausia partija ir dar
bininkai prieų ją smarkiai 
kovoja. Liberalų partijos

Mfflmr U , RumsTHo®.
- ' PATRUOTMS. W.iWįmedikaipi

MW oficinas “Lietu-j lDieve! ^alp sMimįšE „ * * * ,v

namai Si ^o puiki rūtas diena.

M® kad 1ei «««į baKbeŽ“U

seitpaa-išleidęs^atyM, P^l8“llu^us

lenta. , paskalos bM- ™> Ssi Sl^'h™'?;

• L i sf į • . TJ venau vienam ramiam, nedi-klombus. Sėdėjo ant suolo,

60 nuoš. Įdavau kas rytas’eiti pasi-savo i.
vaikščiotų į puikų kaštanų Į rankas ir murmėjo

Lenkai ligšiol gyrėsi vi-lSodą. ___
siems s&Vo dideliu, ■ kaižiti Į, Viena kart® sždžiu sauf iBuvo skaudžf^ baubui |jf 
patrijotizmu. Šitas Mal ant suolelio ir rūkau. Neto-žiūrėti, ir t'as baugumas-gy- 
mas mums parodo, kaip tik mesia taku vaikštinėja kaž7 vai atsimušė mano jaušmtto-' 
tojo patrijotizmo stoką.. Nes h<oks užsimąstęs žmogus. |se, kuomet dabar perskai- 
jiigu reikia piliečius versti Kas tokio gašlaus matėsi jo čiau laikraštyje apie Troe- 
tausmėmis ir kalėjimais, eisenoj ir visam' apsėjime.|kio didybę ' t
kad jie gelbėtu >utą tiuo hjet ir pftpirosiį navatniau b I. Swgweeo. -
prdžūties, tai kurgi bėra, ta- laike terpu pirštų. "
sai patrijbtizmas. Įstaty
mas, matyti, nukreiptas ti ‘jį tons ir štai pamačiau 
prie^tuos, kurie valdo Len- jį ateinant tiesiog pas ma- 
,ldj^ prieš turtuolius, prieš ne. C- LUVllKvOLęL | XI • XX> UU f51W 4 • •
dvarininkus. Iš savo chlę-[užklausė: Įwaterbw, conn. 40 sic......
pij išlupti paskutinę markę gai^a greta atsi- uw;iiiįr.:
jje jau senai surado būdų.(sėst? IBrookiyn, n. y. 97 sk.........
Jeigu dabar reikia tautos] 
reikalų vedėjus, dvariiiin-| 
kus ir valdininkus įstaty- ’ 
mais versti, kad jie remtų 
tautos reikalus, tai galime Į 
išvadą daryti, kad visas jų] 
skelbiamasai patrijotizmas
— daugiaus nieko tik varšu- 
vinis prošapanų bliofas. Ne-Į 
išgelbės Lenkijos nei šis į- 
statymas. Ponai niokčs su
rasti būdų išsisukti nuo įsta
tymų pildymo. Savoji val
džia per daug nespaus. , Ji 
vėl gal pasitikės būsimais 
pelnais iš užgrobtų žemių.

Turėtume džiaugies, kad’ 
musų tauta Stengiasi eitii 
prie laisvės kitais keliais. Iš | 
Lietuvos laikraščių taip ir 
spindi, taip ir tvyksta skai
draus optimizmo, rimto pa-j 
sišventimo dvasia. Tik vie
ną syk tūlame, laikraštyje 
tekopatėmyti iškeltas suma- 
nymąs, kąd ar nereikėtų 
girdi, 'įstatymais priveržti 
visus pirkti paskolos bonus; 
bet. nerado tas balsas prita
rėjų; priešingai, aštrios krv’ 
tikos susilaukė. • •

• l

Tiesa, irJLietuvoje ne la-Įliauš tarė: 
bai sekėsi paskolos bonus] — Kuomet toje temoje pa- 
pardavinėti. Dalykas mau- skelbs konkursą, — be kon- p 
jas, nepriprastas žmonės kurso, žinoma, čia ne apseis, L A. CoIumblo, fl, VnIv^ite. 
nematė didelės bėdos; Ąatė— aš gausiu pirmą dovaną, 
valdžią pusėtinai išsiver-l _ Tamsta taip įAiai? 
čiančią. Sodiečiai aukomis' Tai bus ir dovanų? — pa
savo kareivėliams daugiau [klausiau. W58įR
suvežė ir sUsiuntė, negu, pa- _ o kaip gi? — patikri- 
skolos būhi reikėję sumokė- Įn0 jis, — bus aukso meda
li. pilis arba vaza.

Mes, Amerikiečiai, blogy- ‘ —Ir tamsta tikiesi tą va- 
mečiu gyvendami, daugelis[ZU gauti? ,
aukoti nelabai išgalintieji, ~ Vaza mano, kaip Die- 
likusius savo 'centus nebijo- vas danguje. 
kime bent paskolinti savo — O koks tamstos suma- 
valdžiai. Kurie skolino pra-Rymas ? —kvoČiau.’ ‘ 
eitais metais, pirkdami Lie-t Kaimynas pasislinko kiek 
tuvos Laistės Paskolos Bo-poliau nuo manęs ir labai 
nūs,"tie jau gauna nuošimti- [įgeidžiai visą manę apžiūd 

'S-v > ■ ’ _ __ I1** iT'S'Jn f

S* ryti Katalikų Bažnyčios at-ljų. Gi kai-kam tas faktas 
stovų ir veikėjų ir vardan jir nebus labai maloofes, bet 
brangiausių katalikybės ide-Į tai mums ne per daug svar- 
alų jisai atrodys svarbus, j bu. Mums svarbu, kad pa
brangus ir patraukiamas, lyd gyvybę išgelbėti; o gyyy- 
Štai, sakysime, ąteis laikaslbė kiekvienam yra brangi, 
kovoti katalikams ūž savoj ‘ Kaip begalų svarbu, kad 
parapijines mokyklai (kaipĮgalimai trumpiausiu laiku 
pernai Miehigano vMsiajoj) jtyispse mūsų kolonijogę suM-- 
Ateiviui, kaipo katalikai, tu- darytu Fėd&.cijos skyridt 
rėš tų kovų paremti. Ar bus Tam reikia tik vietinio kun. 
galima atsilaikyti prieš tokį klebono noro> 4^ prisidėji- 
obalsį:'“Ateiviai' katalikai, mo trijų vietinių katkiMkų 
naturalizuokitės, kad * gale- organizacijų. Po tris atšto- 
tūmėt ir jūs balsuoti už sa- jvus nuo kiekvienos išrinkti, 
vo mokyklasarba: Utėvai, sudaprfi iš jų Federacijos 
katalikai, jeigu nenorite, pkyrių? ištinkti skyriaus 
kad jūsų vaikai išaugtų bo- [valdybų, išrinkti atstovų į 
inais, leiskite juos į skaU-Warybų ir dalyvauti. paskui 
tūs.” . [Federacijos'' kongresuose ir

2) Padidina pavojų dar veikime.
ir ta .aplinkybe, kad abiem] Taip sukrutę yravisi kapitalisįd.
šitais gyviausiais reikalais Į mūsų kolomjų glMų ®lrrr •
— natūralizacijos ir skautų Į i šį Federacijos kongresų,;
— mes, lietuviai ligšiol be-[ (kartu ir į Tarybos suvažia^
veik nieko nesame nuveikę, vimų) • atsiųsti Savo afšto^ 
Mes dar nei nepradejomeĮ.vus. . . [

w

|davau kas rytas ’ eiti pasi-[savo sausas, I išblyškusias

■Gyvą, gyvulėlį!’ ♦

* fPSVYNAINIAMS PA- 
GALVOTI:'

*■ Mūsų išeivija atsidūrė a- 
■. kyvaizdoje tokio didelio pa

vojaus savo tautybei, kokio 
ligšiol dar nebūta nuo pat 
lietuvių apsigyvenimo čia 

; Amerikoje. Tasai pavojus 
Ateina iš vyriausios katali
kų organizacijos Amerikoje 

' — Catholic Welfarę Coun- 
čil. Toji įstaiga, Amerikos 
Katalikėj vyskupų vadovau
jamoji sumanė trumpu lai
ku suorganizuoti, tampriais 

jdsiafs surišti ir į Ameriko
niškojo veikimo sūkurį vin- 
traukti.visus Amerikos ka- 

* tulikus vyruszir moteris. Y- 
patingu rūpesniu ir uždavi- 

;y *niu tos Augščiaūsios Kata-
.likų Tarybos yra Suąmerį- 
koninti galimai trumpiausiu 
laiku visus katalikus atei
vius. Jie tai skaito vyriau
sia savo patrijotine prieder
me.

, Į ateivius, taigi ir į lietu
vius jie eina vyriausiai su 
dviem obalsiaisc 1) jie žada 
padėti patapti ateiviams 
šios šalies piliečiais (natū
ralizacijos darbas) ir 2) jie 

j nori suorganizuoti visus ka- 
i talikų ateivių vaikus į kata- 
\ Ūkiškų amerikoniškų - skau- 

• tų būrius, kurie pataptų da- 
; Jimi viso katalikų skautų ju

dėjimo Amerikoje.
Patys savyje Ae tikslai y- 

*: ■. ra gražūs, pagirtini ir nega- 
J Ii prieš juos kovoti. Atei-

, viams nepiliečiams -ir nemo
kantiems šios šalies kalbos 
nemaža vargo priseina pa
tirti. Aišku, kad ypač tiems, 

\ kurie negali ar nemano grįž- 
. ti į senąją savo tėvynę — 

grynas išrokavimas yra iš- 
-f* mokti šios šalies kalbos, pa

tapti Amerikos piliečiais. 
-Taip pat kas nežino begali- 

v nes svarbos ir naudingumo 
skautų —. ypač katalikiškų 
skautų judėjimo. < .

Bet pavojus mūsų tauty
bei Čia vis tik yra tame, kad 
Visi tie vyrai, moterys ir vai-

' kai, atitraukiami svetimu 
nuo mūsų tautos kūno, iii- 
traukti į svetimus sūkurius

’ — jau • mums dvasiniai ir 
kultūriniai žūna. Lietu
viams ir Lietuvai jau jie da
irysis tolyn vis labyn sveti
mi. Pavojų šitą padidina 
šios aplinkybės: 1) kada a- 
merikonizacijos; darbas bu- 

\Vo varomas protestonų, ma- 
Sionų, .arba ofieijalių val
džios ar miestų atstovų — 
jisai negalėjo turėti pusise* 
kimo, nes visi tie žmonės sa- 
yp Jy.a&ia buto, muro tolimi
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rimtai tų klausimų gvilden- Į Šis kongresas, rodos, svar- 
ti. Pilietinimo reikalu vie-Įstys augščiau iškeltus klau- 
nur kitur šiek tiek padirbę- Į siinuš. .
ta, bet ir tai plačioji vįsuo-Į Tarybos Karys.
menė apie tą darbų nebuvo Į 
tinkamai informuojama. Gi 
vaikų organizavimo reikalu
— atėjęs pas mus t Cath. j

ĮtO 4<pažang(iiiįit^ jM- 
vedė pasatllį to, kad 
šiandiena brolis ‘brolį žudo.

OętūWje liberali^ parti
jai nėra vietos. Visa ką jie 
tek. gali, tai koliotis ant sau. 
nepatinkamų asnfemp Gali
ma sakyti, partija be narių. 
Susispietę keletas buržujų 
■pasekėjų ir partija. Čia A- 

* merikoje lietuviai liberalai 
flar 'labiau susmuko. Jų 
draugijas -ir organizacijas 
vdldo bolševikai arba socia
listai, o patįs tai taip, kaip 
ta sena"“boba” tik mokaple- 
pėti visokius niekus. Pra
simanymų, inelų ir tuščių 
pasigyrimų pilni jų šlamš
tai. Bėt iŠ šio pasigyrimo 
^^VJ^'tonestidk, kiek Za- 
bloėkis ant muilo.

M
4

Tuščias :
. RIMAS.

. . Brooklyniškės “ Vienybės 
Welf. Council ras dirvą be- lredaktorius perskaitęs muSiį 
veik visai dar nepaliestą ir Į redaktoriaus Pr. Gudo ap-j 
labai patogią tos Tarybos .L apje žodį “ponas,f’ 
tiksliam _ veikimui. Tiesa, L padanges §6ka. ftėt it į 
mes darėme bandymų vaĮ_ I Piliečių Sąjungą įraso. Var- 
kus organizuoti. Bandė blai-K^. Gudas Stos $u neži- 
vininkai, žymiau ir sėkmių- L^g “piliečiais”
giau bandė vyčiai; bėt re-L^ban. - '
zultatai labai menki buvo, Į redaktorius būda-
lab j ausiai, tur-būt, dėlto, Įmas Lietuvoje plačiai rašė 
kad mes^visi buvome pamir- Į Lietuvos laikraščiuose apie 
šę vieną, rodos/ aiškią tei- Los. sąjungos “nuopėlnus?/ 
sybę, kad tie vaikai auga ne tuščias pasigyrimas, kadį 
Lietuvoje, bet Amerikoje. Į^piiiečią. Šąjuhgū* padUi-i 
Mes juos Lietuvai auginome Knp žodį «ponas.„ 
ir auklėjome, ir visai nesi- Lu įr j^tų mėginusi naikin- 
rūpinome prirengti jų vieti- Ljtaį LietrĮvai g to' mažrf 
niam Amerikos gyvenimui. naudog> Lietuvai kur kas 
Tie patys mūsų priaugamie-būtlJ naIlda
ji vyčiai, pridėjus prie jų “Piliečių Sąjungos” nariai 
skautų mokyklą ir discipli- [užsiimtų pardavinėjimu L. 
ną, atatiktų gražiai ne tik p p. rinkimu aukų
mūsų tautos, bet ir vieti- [Lietuvos neprigulmybės rei- 
niams Amerikos katalikų kalams. ot, .čia . tai būtų 
tikslams. Bet mes apie tai nuopelnas' 
buvome pamiršę. Į pabar, besivadydami “pi-
, Tad kokia gi išeitis iš su-Įliečiais” pradėjo pardavinė- 

sidariusios padėties? KaipĮti Lietuvos pįlietystę už 
išvengus visų • grąsomų pa- $3.00 ir net ant išmokesčio 
vojų? _ [po 50c. mėnesiui ir varė

Aš nematau kitos išeities, Į smarkią agitaciją prieš pir- 
kaip tik tą, kad abu tuodu kimą L. L. P. Bonų. Ot ir 
reikalu ines, lietuviai ,imtu- piliečiai! 
me patys į savo rankas ir vy- Sako, “tie daug geresni 
kintūme, žinoma, taip, kad piliečiai, kurie prigulės prie 
ir Amerikai būtų naudos, ir ‘Piliečių Sąjungos,’ negu tie 
Lietuvai nebūtų nuostolio. I kurie perka bonus arba au- 
Kada mes .patys padėsime koja Lietuvos neprigulmy- 
tuliems savo broliams pa- bes 'reikalams.”, 
tapti piliečiais, -arba mokiu-Į —----------— r
sime juos anglų kalbos, mesi ~ Brooklyniškei “Vienybei* 
dar neprarasime jų iš savo [nepatiko “Darbininko” No. 
visuomenės tarpo; taip-pat[83 pastabėlė dėlei jos išve- 
mūsų išauklėti vaikai-skau-Įdžiojimų darbininkų klausi- 
tai, ir išaugę ^aus dVasiosĮme. Mat mes pastebėjome, 
ryšius su mumis. Visą tą Į kad sulig jos ^išvedžiojimų; 
darbą, mano nuomonė, ture-Į darbininkas neturi rūpintis 
tų imti vykinti mūsų Fede- pakeisti dabartinį pasaulio; 
račija per savo skyrius po Isurėdymą jeigu jis taki į 
kolonijas. [Dievą. Už tą pastabėlę

Jeigu, visos mūsų koloni- smarkiai išsikoliojd, kas 
jos turės Federacijos sky- pas laisvamanius paprasta, 
rius, prie kurių veiks ir na- Kiekvienoje eilutėje tik ij? 
turalizacijos komisija, ir mirguoja “melagiayf “žie^ 
skautų komitetas — nebebus pliai, ” “lderikalai” įr tt. < 
tada reikalo, steigti visur Mes taip-gi priminėme^ 
prie mūsų parapijų vyrų I kad “V-bės” redaktorius tu- 
katalikų komitetus, taip r^tų perskaityti nors pradi- 
propaguojamus iš Washing- nį vadovėlį apie socialį klaū-i 
tono. ‘Katalikų Aukščiau-girną, kad pamačius skirtu-^ 
šioji Taryba tada eis prie mą Kristaus mokslo, nuo- 
lietuvių per mūsų Federaci- Markso teorijų. Suprantat 
ją. tGi būdami susijungę Irina, tai/skydus 
vienA stiprią j/rganizaciją, I priminimas, bet ką-gi gėrės-

nfibfi’jaio galim# patartuįfiiga nfrnatai* <

i
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. Baso KUN. P. JUŠKAITIS.

f LAIVU PER ATL AN

TIKĄ.

■Liepos 11, 1921.

Saulutė linksmai raičioja
si po ramų Atlantiko jūrių 
vandenį. Jokios Vilnelės ne
simato, apart tik tiekddek 
milžinas laivas plaukdamas 
padaro. 'Jau tik apie 200 
mylių suvirš beliko plaukti. 
Berplaukėm 3120 suvirš. Iš 
New York į Bherbourg’ų e- 
są 3331 mylių.

Laike pietų praplaukėme 
pro būrinį laivą. Pamačius 
bile ką ant vandenio labai 
malonu žiūrėt. Visi subėga 
pamatyt nors ir žuvių, ku
rios kartas nuo karto pasiro
do. Šiandien pasirodė kelios 
velioribos, bet nedidelės.' Ki~ 

i tokių žuvių dažniau matosi. 
t Pradeda rengti jau prie 
išleidimo iŠ laivo. Žmonės 
tęlegramus siunčia, viėŠbu- 
čiūose kambarius užsisako 
pėr bevielinį telegramą. Ry- 
’to ryte jau būsime Francijo^ 
je. Paskutinė naktis bus ant 
laivo. O kaip smagu ir lin- 
ksma vasaroje plaukti per 
platų vandenyną !

4
i-—*>—————i———J 

KAUNAS LENKAMS PAVOJUS.
PlupŠtų darbininkų streiko 

metu Lodzėj . kilo komunistinis 
dudSjiinas. .Policija ginklu įvedė 
•tvarką. Poznanėje taip pat nera
mu. Keliose gatvėse minia bandė 
'išplėšti krautuves.

J

LENKŲ''RUOŠIMASIS.
Lenkų. arinijos .kariai įiėbcpa-, 

leidžiami atostogų toliau, kaip 24 
vai.‘kelio toluiAo. Matyti jie vėl 
pradCs su kuo riors karą.

<{ (“^arys”)

I KlikvieUai ntipmw bOW U 
proto ttuptMlh į lenko dvu-

AK'

Pradėjau žingeidžiai sek- tautos FOlfoo PAJAMŲ BEI 
. IŠLAIDŲ ATSKAITA.

PAJAMOS 
.. .. , . 1 .1 Balandžio menesio.
Ola jis kaip paprastai | Manchestęr, N. H. 40 sk.

1 Waterbui*y, Conn. 40 sk. 
iHockford. Ui. 44 sk."

.38.00 
,40.00 
.23.50 
103.26.
.31.75
161.44 ' 
.40.25

, .SS. 25 
.66.25 
.48.25

,.60.10
262,55 
...4.00 
. .15.75'

Į Brooklyn, N. Y. 07 sk. 
Rocliester, N. Y. ...........

Ir atsisėdo pirmiau negu Eiizabetn, n. j.............
-ii nakvipst Cleveland, Ohio 22 sk.spėjau JI paKViesr. cambridge, Mass. 35 sk.

Meldžiu, meldžiu, — Nebark, N. J. I sk.........
atsakiau, jau jam atsisėdus; Monteiip, Mass. 37 sk.

Daviau jam ugnies papi- M1Meboro,. M„ss. w sk_ 
rosą užsidegti. Patylėjova. Springfteid, m. eo sk. 
Viens kitą įdomiai apžiurę- f ‘ "
jova. Pastebėjau, kad ma-lDetroit, Mieh. 03 sk. 
no kaimybo juodas apsiaus-] Chieago, m..............
tas apiplyšęs. Pirštai ilgi, 
kreivi, liesi. Papirosą laiko 
tėrpu didžiojo ir rodomojo L . m -rttt

. 5 . 0 ... “ , Į Steubenvllle, Ohio . ..i.,
piršto. Sakoma tai esanti shamokin, Pa. 72 sk.............

i kažkokia ypatinga dėmė, pa- Pittsburgh, Pa. m. s. 23 kp. 
rodanti savotišką būdų. . E-ruckvnle, pu. 103 sk. . 

I Staiga jis atsikreipė į ma- neading, PaZ ze sk. ....
t|»nę ir prabilo: | f_IttsbulgI1’' Pa:_04 6k‘ ••

: r Gi as vaikščioju ir mą-1 Nuošimtis už pinigus
stau: koldą bausmę -išgalvo- o«rb8 ma 28 sk. 
jus Leninui ir Troekiui?

Pažiūrėjau į jo užsidegu-] springfiėid, iii. ea st 
sias akis ir tuoj atspėjau:p3111^60’111.........v
tai buvo maniakas.

— Na ir ką? Išgalvojot? Viso..............
- paklausiau. ' _ l “•

’ Išgalvojau, — atsakė I Mldtlleboro, Mass. 
nepažįstamasis, ir jo akys steubenvme, ohto 73 sk. 
dar ląbjau užsidegė. Jis ii- springfieid, m. 69 sk. . 
gai tylomis gėrėjosi savo SU-1 Nuošimty,M v. S. Bonus 

manymu, lyg nenorėdamas Vlso \ b  ...................b $150.45
SU juo persiskirti. Paga- Trijų mėnesių pajamų .... . .$2^62.00 

j Balandžio 1 d. ižde buvo ....28,458.96

Labu $31,020.96 
IŠMOKĖJIMAI 

Balandaoje mėnesyje:

to studentui pašalpa .............. $50.00
Kudykėlio Jėzaus Našlaičių Prie- * 

glaudos Atstovui .................. 2.909.2S
B. V. Vaišnoras už ekspresų........2.26
Įteikta Lfetuvos Atstovui, Liet. 

Laisvės Paskolos Bonų$iž ,$2,- 
350.00, Žemės^Įįuiko Serų1 $150. 
V įso 2,500.00

Germani jos markėmis  ................5,000

it” ^isb $5,461x54 
y, ‘ 4 fr markėmis 5,600.—

Gegužio menesyje: 
Sekretoriaus alga už balandžio 

mėnesį ........ ................ ..150.00
Seimo pripažinta moksleiviams 

pašalpa (Šveicarijoje) .....2,000.00

’ ’f Viso $2,150.00
Birželio mėnesyje:.

Komos Studentams, aukos f su- 
. rinktos ktm. P* Kllknos .,,.203.51 
Sekretoriaus algą už geguži... .150.00 
Liet. K. V. Centrui, kultūros rei

kalams •... .1,000.00

Viso $1,333.51 
Trijų jnėneslų iSinokėjinmt $8,065.05 
Nuo įsteiį/hna Tautos Fondo 

1$ 14. liepos 1921 m. pa- . 
vjmHų buvo ».,$o04,036.39.

Nuo {steigimo Titutos Fondo 
, 1W1 6. liepos ltaWiK«SttteMS

X ą Jiepos me iiefctMW<ū 
'■ ■- i';~ ;-Į- ‘-f '■* ■: ■ ■ r /-r’:-- ’ ,*'■ ■ -

Lup-f 
land atgabenta ŪŠ dėžės auk
so vei‘tės$4.000.000v>Alga-

š<į aukso U
eopos atgabenta už $10.- 
OOOk 4

R

• •«,
9 • •

«■•••«<
Buenos Aires, Arg. 131 ir 134 sic 71.31 
Mahanoy City, Pa. 34 sk.

* • •
Chieago, III. ...................
Chieago, I1L

Viso '•»»•••••••••••«»».
Gegužio menesio.i

«

«

I Homestead, IJįi. 23 sk.
■ Į Frackville, Pa. 103 sk.
• I Ęeading, Piu 76 sk. ...

I PlttsburgU,' Pa. 04 sk. t
1 NuoSImtls už U. S. Bonus

• '

Iš Amerikos ; pavyzdžio W. Pagalinus atsakė: • 
įbes žinome, kokia yra svar- , — Thmsta man įkvepi pa-, 
ba gerbs ir greitos valdžiai; sitilvėjimo. Viską jums pa- 
paskolos. Tad skolinkime Pasakosių. čia.nieko taip 
visi kas galime, skolinkime išmaus. Reikia padaryti 
iš savo liuosos valios, ausi- dvilypis karstas. Leniną Už
manydami, kad musų pa- mušama papraščiausiu bū- 
sko> tižiausiai, galės p^-RU, dedama karstau ir pa
vesti Lietuvą prie pągeidau-statoma dviem dienom ant 
jamo. tikslo.’ \ saulės. Gi paskui, kuomet,

/ L .p.Įsupfantatė, jis savaime at-
r

■" ' ■'' 1 ■ ■■ ■ •••

' — Siesildttos ledai pridatl Žy
mių nuostolių. SnanikiataSdo- de. 
Simt. žiemkenčių javų if UBO Ūe-» 

'Šimtinių vasarojaus. Ledai krito 
15 min., didumo kailį laukiniai o-
buoliak v

ves, -r- tenai įdeda Troekį^r 
tai gyvą, kutinai gyvą. Su
prantate? 'Gyvų-gyvL Ža
liukėlį! Paskui aįūdti‘uW* 
Mti tižftengtįM užkalt ilgo
mis, būtinai Ilgomis vinimis,

........840.00

..........20.00
*........60.00
........240.00

$1,714.67

7.75
.7.50

...20.00

..250.00
,...3.00
...13.75 
.^.18.25.
...26.55
,.247.28

♦ »

«

« • •

« i

4

$696.86

. .47.12 
... .7.50
... .4.75
..54.50

....4.75

...31.83

b^ntu ir Mtads laivais" Jšvt

Ie
1
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VaclovųRocKesteryje, K; Vj. ^Frontan patekęs pama- 
SakAkviečiųs jį nąmox ja&į čiau ir patyriau kareiviškų

— a*> ' * *1   A A. J rf M*k.’ » *' M £ _
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(' ĮFRONTĄ.

Liepos 11d. F. Virakas ir 
Karvelis Lietuvių Prekybos 
Bendroves reikalais auto
mobiliu /vyko Vilniun. Pa- 
Binaiitfojau ta ^EOga inipyšĮ 
keti ( frontu ir aplankyti 
/‘Darbininko” skaitytojams 
gerai žinomų viršilų Leonų 
Vitkauska —- Vargo Poetų. 
Pasileidome vieškeliu, kurs 
pravestas dar Vytauto lai
kais. Nors tėi ne plentas,, 
bet automobiliui kelias ne
blogas. Smiltingosios vietos 
vokiečių išgrįstos. Medžiu? 
Dar ne retenybe siftikti pa
keliu beržų, kukiais senovei 
laikais, dar prieš Lietuvos; 
patekimų po rusu, buvb ma- 
doj pakelius apsodinti. 1 

Kaip visada, leisdamasis 
kelionėn, pasiėmiau didokų 
glėbį “Darbininkų.” Va
žiuojant linkui fronto sutin
kama nemažai lietuvių ka
reivių. Pasitaiko sutikti ka? 
reivių būreliais. Kaip pasi
taikė sutikti ar pavyti ka
reivių, tai šūktelėjęs: “Vy
rai štai laikraščių, atkišu 
pluoštų “Darbininkų.’ Kuo
met vienas griebia, tai kiti 
saliutuoja ii dėkuoja.

Vievyje reikėjo persiskir
ti su automobiliu. Pasiro
dė, kad iki vietos, kur tar
nauja Vargo Poetą randasi 

- už apie 16 verstų. Kuomet 
viršininkui užsiįekomenda- ‘ 
vau, tai jis pagatavas bu- 1 
vo tuoj padvadų parūpinti. ‘ 
Bet aš už tai padėkuojąu žr 
kategoriškai atsisakiau nuo 
padvados. Tada pasileidau . 

'.apaštališku traukiniu ten,; : 
'kur man reikia. Kelionė iie 
be indomumo. Šienavimas 
jau baigiasi, smiltynuose ru
giai jau visai priėję ir tokio^ 
se vietose nemažai matėsi1 
piaunant. Susitikdamas ar 
tai piemenukus, ar tau dar
bininkus, ar šiaip jau pra
eivius, ar kareivius, daž
niausia “interview” dariau. 
Kaikur besą “lenkų.” Pa
sirodė, kad juos Įabai leng
va atskirti. Kur rugius 

, pjauja su pjautuvais, tai vis.
“lenkai.” Lietuviai rugius 

. kerta dalgiais. Kai 1 tuos
“lenkus” užkalbini lietuvis-1 
kai, tai jie tik murkso ir nie
ko besako. ' Tokios “lenkės’’ 
yra ant pažiūros tikros “kū
mutės,” “lenkaitės“ tikros 
“Megės,” “lenkiukai” —> 
kvailos išžiūros. Su grynais 
lietuviais malonu pasikalbę-:, 
ti. Vienoj vietoj pakalbin
tas piemenukas pamatęs, kadr 
^įuriu laikraščių, paprašė 
jamduolįi. Girdi, mėgstąs 
skaityti. Dar Vievio para
pijoj užkalbinta viena lietu
vaitė pasirodė beturinti A- 
merikoj, Peabody, Mass. 
bt’olį — Mikolą Streše^ių, 
Jos vardas Jieva. Kitoj yie- 
toj_ susitikęs .bevažiuojant 
porą kareivių, klausiu apie 
vietą, kur reikia ir ko reikia. 
Jie bežiną Leoną Vitkauską. 
Ir apskritai kur tik fronte 

. paklausiau apie jį, tai veik 
kiekvienas atsakė, kad jį ži
nąs, arba apie jį girdėjęs. 
Kai padaviau minėtiem 
dviem kareiviam “Darbi
ninkų,” tai nustebau, kai 
vienas pasakė:‘‘Bene būsi 
•Tamsta to laikraščio redak
torius.” •

Arti sodžiaus Pustakie- 
mio užkalbinau jau gerokai

«jauniaųsįjį sūnų imsią ka-^ 
riuomenęn. Paduodamas 
jam 
kiauf

t

L&n. Paduodamas 
“Darbininkųpasa- 

f “Šitai laikraštis. 
Duok sūnui ^pasiskaityti.’’ 
Tai dekuodamųs atsakė, kad 
jis pais noriai skaitąs laik
raščius ir esąs užsirašęs 
“Tėvynes Sąpgų.” Dūsta-; 
kįemyje besą nemažai nau
jų griūčių. įr gražiai pa
statytos., Drie vienos grin- 
čios bekabąs balkonukas.; 
Tame kaime pasitaikė pasi-j 
kalbėti su Edvardu JKūndro-; 
tu. Buvęs Amerike ir gyve-[ 
nęs Rochestery. Sugrįžęs! 
prieš pat kalų. Guodėsi, 
kad giminaičiai Mikas Lika- 
tąvicius ir Stasys 'Arrtotke-' 
vicius, kuriedu gyvenų A- 
merike ir neatsiteisią. Abu 
atvažiuodamu Amerikon pas 
jį Rochesteryj e atvažiavę,; 
abiem parūpinęs darbų, pas
kui įsiskolinę ir ikšiol nesu
laukiąs 'atsiteisimo. Kito 
pūstakiemięčio klausiau, ko
dėl neina i kolonijas'ir kai
me statosi naujas grinčias. 
Paaiškino, kad girdi nors? 
Pūstakiemio žemė nesanti 
kiaura, bet po mažai jos te- 
turį, tod.el nesą išrokavimo 
draskyti.

Jau buvo saulė nusileidus/ 
kuomet pasiekiau reikiamos 
vietos. Labai nustebau pa
matęs grynai amerikonišką

r

gyvenimų. Kors/ijasakVit- 
kauskųdabar jau -pusėtinai 
gyvenų; net subobeję, bet ir 
pats Vitkauskas begulįs ant 
tokios vietos/ kurios ir uo
lus asketas pavydėtai- Ma
no laimei adjutantas buvo iš
važiavęs, tai gavau neva lo- 
vų-t \ .

•O fronto grįžau per Žas
lius; Traukiniai eina iki 
Žaslių. ‘ -Kaišedorioti stotyje 
įseėĮo į tnųnd tuščių, kupę vie
na moteris ir du, vyru. Be
kalbant apie įvairius ^daly
kus, užėjo kalba apie laikra- 
čius. Vienas vyras pasigi
ria gaunąs iš Amerįkųs lai
kraštį “Darbininką.’’ Tai 
man buvo • siurprizas, bet I ūl0 apskrieto Suvažiavimotai

«/ ų

.*r
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r

...................... l'\'i;l'i|iiNi'irn 
trai praridė* <merikonRM UH| 
Todėl, vietiniai to svečiai MM 
nėkite.atsilankyti laiką *^***jfl 
praleisti, to tuom pačiu paw| 
prie Lietuvos gelbėjimo. Šį 
niką rengto* Politikos Khm^Ha 
M Paskolos štdt^/ Ralnat^ l 
Ltot5 Gynimą komitetui. <j

• ♦ -?M

- ' J ■ ’ ♦

gulėjo, tik,prie parapijos.'aPer 
neatsargumą buvę prirašęs prie 

kokio ten laisvamanių kliubo, ku
riame priklauso visokie Žemiško 
roj&uš, vykintojai to šiaudiniai ka
talikai, Velioniui atsišaukus viej 
tos klebonas aprūpino šventais sa- 
krįunmftoi& Rugpj. .6. d. buvo jo 
laidotuvės. Vežant' bažnyčion pa
nkui sekė būrys “latovįjų,^ po 
vadovyste karčemos,, komisaro. 
ČferK klebonas, kun. «J, Rimkus 
einantiems su nabaŠninku |\baž* 
nyčią,liepe nusiimti savo kliubo 
.ženklus- Tas mūsų pasišiauš^ 
liamš nepatiko irvjie nuvyko prie 
kapinių. Bet to ten, jų neįleido. 
Gaila tokių žmonių, kurie prie 
bačkutes betupėdami to stiklelį 
begarbindami * pateko tamsybė^ 
vergijon. O laikas jau iš to pa
kilti to prasiblaivins stoti darban 
su dorais žmonėmis 4- katalikais- 

; to dirbti Tautos to Bažnyčios nau- 
! dai.

. r • . *
* \ «

' wouoi8’tei, sūs8.' '
*7 SandarieČiai jMgtuidp.
“Darbininko” 84- num. tilpo 

ččzollųpljob ‘Eedėrąčijok skyrUiis. 
dėl bpvuria^L. atstovo p. JI ,VL 
leĮšio to laisVamąiiių šmeižtų. Jas 
pamato įtttšų sandarokai taip per
sigando, ką# Uet įgavo kinkų drė> 
bejimą. Žinoma nuo tokios ne
malonios ligos reikėjo ieškoti'pa-- 
gelbės. Ir stai rugpj. 8 'd., kur! 
buv^f.kur nebuvę Šmurkšt į EJjtU 
biečių susirinkimą maldaut pagėl-t 
bos.'. Vienas veria|;. o kitas is- 
“Darbininko’* rezoliucijas “pote
riauja” : būk tai esą didžiaųsis ap-: 
šmeižimas jų veikėjo p. J". V. to 
tt. Sako, kad reikią to jiems iš
nešti protesto rezoliuciją prieš; 
kun. J. J. Jakaitį, už tokįapšmeij 
žinią,. Keisti tie mūsų sandaro- 
kai: skaito laikraštį to nesupran
ta kas ten parašyta. Išeidami pa-; 
tys prisipažino, kad ten taip pa
rašyta, kad jie nei suprasti nega
lį, Na to dar ‘nori protestuoti/ . 
Matyt, kad mūsii sandarokai ma- 
,žiau supratimo turi už vaikus ką 
tik pramokusius abėcėlę, kad ne-; 
gali rimtai ir tvariai parašytos re
zoliucijos suprasti to tuomi savo 
nesupratimu visą kaltę nuverčia 
ant gerb. kun. J? J. Jakaičio, būk* 
tai,esąs jo darbas. Jūs, sandaro-' 
kueiai, galite protestuoti ir šmeiš-; 
ti per savo šlamštelius mūsų gar-; 
bu veikėją del Lietuvos labo, kun.. 
J. Jakaitį, nes tie jūsų šmeižtai; 
yra lygūs šuns lojimui į menulį,, 
nes minimo veikėjo keliu metų 
darbai yra daug vertesni už jūsų 
visą sandarokų partiją?" Kūn. J. 
Jakaitis, bėgyje kelių . metų yra 
paaukavęs Lietuvos reikalams 
virš $1,00(1.00 to L. L. Paskolos 
bonų pirito už $1,000.00, o kiek 
jiį pardavė ? Tos kelios skaitlinės 
aiškiai parodo prieš k4 sandarie-; 
-čiai protestuoja. Teisingai sak'oi 
lietuvių patarlė: Teisybė kiekvie
nam akis svilina. \

Ir tai indomu, kad šią akciją* 
prieš kun. Jakaitį sandariečiai 
varo sutartinai su lenkais, tary
tum vienos idėjos draugai. Nes 
kaip lenkai, jau nuo seno, kelia 
visokius protestus prieš šį Lietu
vos patrijotą, skundžia jį vysku-* 
pui to veda smarkiausią agitaciją! 
prieš jį, taip7 pat daro to mūsų 
laisvamaniai. • Puikus sutarimas.: 
O keno naudai-tas daroma? Patą 
skaitytojas lengvai gali atspėti.

Iš to mes worcestcriečiai pasi
mokysime ir daugiau su sandarie- 
čiais jokio valstybinio darbo ne
dirbsime. Tegul jie vieni dirba 
Varšuvai.
t

r >

PRANEŠIMAS
. A.' K K K, •

jos Anglijos skyriams kad įyy> 
ks A, L, R. K. Eederacijo ąps- !! 
kričio suvažiavimas rugpjūčio 
21 diena 1921,. Ima vai po piet 
“Darbininko jiame 366 Broad- 
way So. Boston Mass. Gerbia^ 
mi A. L. R. K. j?ed. B A. Aps. 
Skyriai malonękįte atsiųsti sa4 
vo atstovus į šį- suvažiavimų 
neš yra prieš Šeiminis, turime 
daug svarbių reikalų aptarti 
dar prieš Federacijos Seimų 
Kurių Federacijos skyriai ne- 

Ibuvo prisiųsti atstovaLant pir- 

tam žmogui buvo dar didės- I malėnėkitė atsiusti ant šio šu
nis siuiųjrizas, kuomet išgir-įvažiavimo. , :
do kas aš esu. Sakė turįs A- K. A. Apskričio Valdyba 
merike Lavvrence, Mass. dvi -£• Ku<torka

nę ir Leosę Švenčionienę, I —-------------
kurios užrašiusios jam ’ OHICAGO, ILL. ' 
“Darbininką.” Jau anrtil ' Liberal^yargai. 
metai kai gaunąs. Brolienė Chicagos liberalų taryba turėjo 
esanti mokytoja, puikiaLpa- lsaV0 mėnesinį susirinkimą 9 a., 
įkaitanti ir kiti namiškiai Į lnl8^ūeio’ Mlld°s svetainėje, 
pasiklausą. ' , Pradėjus, perkratinėti tarybos

Pr. Gudas, vargus, Dr. Greičiūnas sako, kad 
____________ * _____________ ne, tik &u juo, bet to su visa ta- 
Į LDK JT. Y. ir M. <. APSKRIČIO 7ba’ ^iavus J. Vileišiui, nie- 

NARIUS.
Broliai-sesutės darbininkai; ruoš

kimės visi į darbą,, nes visai ma
žai laiko beliko iki New Yorko

reginį. Didelis kareivių bū
rys su tikrai amerikonišku 
entuziazmu besvaidų didžiu-, 
lę bolę. Kiti akyvai žiūrėjo 
į bežaidžiančius. Drie" na
mų,. besančios trys karvės. | mėm suteikti pagelbą tiems bro- 
Viena kareivis bemelžąs.j 1‘ams;...1™’luos aaurus u. visai nėra, galink, liekas
Klausiu, ar tai kariuomenės skattd?la!.pabet<:'. Daageb* 18 L u tarybos Vga^ kaitai” 
_ ’ _ . zn- Inebeisgali menesimą duoklią uz- p mmmub.
karvės Sako, kad taip.- Gir- simokėti. ‘ • Tokiems turime pagel- V61iau. Alsuota tą klausimą 
dl jos gautos pjovimui, betjbėti. Keletas LDS. kuopą jau pavesti tarybos Egzekutytiamko- 
turį dar- telyčių ir jaučiui vykdo tą prakilnų darbą, t. y. už- “ritėtu1.
pjovimui, tai karves melža-įmoka duokles, negalintiems, iš Vaalnčius pasakė tiesą apie tą
si. Paprašiau nuvesti ma-p<u°P°s ^do. Pageidaujama, kad kybos būsimą organą, nes kaip ta- 

j. • j - • v n. v'I nedarbo suvargintiems nariams. Į organas, tad žinoma, kas-gi tpkį 
Netrukus, atsidunau zydlS-jTaip.gi turime gyveniman įvykto- melų laikraštį skaitytų.- Štai to 
ko J lūšnoj, kur bekvatieiau-Į ti pakeltą ‘klausimą — steigimą Į šiame susirinkime be melo neiap- 
jąs pulko stabas.-' Nors jau Į bedarbių fondo, kurs labai reika-1 siejo. Graieiūnas pasakė, kad ta- 
buvau atžingsniavęš virš 16‘Jltogas darbininkams. iryba atsovauja 30 draugiją to rė-
verstų bet dar išėjau SU i Gerb. LDS. kuopos: malonės!- prezeptuo ja 10,000 žmonių. Ar 
Vitkausku pasivaikščioti ii ite pri™!Sti kuMl;‘"Siausiai atstu- čia ne melas? Išdalinus 10,00(1 
pasisneketi. Jis. tarnavo kul-L^kupie visuomet darbuojasi ka- po. 333 žmOnes. AŠ gyvenu Chi- 
kosvaidzių kuopoj, bet da-Italiką visuomenės to Lietuvos la- cagOje 12 metą to priguliu prie 4 
bar paimtas pulko štaban irtbui. didelią draugiją, bet su 333 nu
veikia švietimo dirvoj. Vit-| Kiekvienas LDS. narys privalo riais draugijos nežinau, o mūsą 
kauskas yra vienas pirmu-! aors po vieną naujį narį prirašy- Hberrių taryba surandą net 80 to- 
tinių Lietuvos armijos ka-1 ti prie LDS. iki Naują Metą. Tas kių draugiją.. Gal priskaito m- 
reiviu ir pirmutinis pama-|nesunRu butli padaryti jei, mes . . ‘
te reikalu šviesti ir mokinti™5 stotitaėm prie darbo. Prašau “™s’
kai-emus; _ Ttj reikalu pa-Los;prisi,sti savo atstovus. Taip Imi jokiu badu nesutikti, būti at- 
mate pačioj piadzioj ii patsai „į nesigailėkite jiems įteikti ap- Į stovaujaini tokią .tarybintoką. 
darbą užvedė. Kiti tik tyčioJIfeai naudingą sumanymą-inesi- Ašfe*
josi ir juokėsi iš jo sumany-Įmą del labo LDS.
mo ir darbo. Girdi laikraš-4 LI)S. 16 kp. rengia del svečiiį 
tis, knyga, plunksna, tai ne!nePaPrast^ vakarienę su puikiau- 
. ... . . -r. , jsto programų. Todėl, visos kuo-kareivio įrankiai. Bet gar-1 . . v._& fpos ir nariai ruoškitės, 
susis sukilimas Kaune paro-l /A. Kazlus,
dė švietimo reikalą tarp ka-Į Apskrieto Pirmininkas
reivių ir nuo to laiko vyriau-1 > -
sybė uoliai griebėsi Švietimo | inoi Olliri M
darbo tarp kareivių I Vlol oUVAZIĄVIMANi 

Vargo Poetai - Vitkaits-į LDS Pa ap~io SU¥a2ia¥i I 

kui inteikiau lauktuves, tąrpl^g įvyks 2i a. rugpj. .1921 m. 
kitų fontaniiię plunksną, |2-rą vai. po pietą bažnytinėje sve->| 
iŠ kurios labai džiaugiasi, jtatoėje, Minersvįle, Pa. Kviečia- 
Jis ketina iš kariuomenėsl  ̂risas kuopas siusti kodaugiau- 

pasiliuosuoti ir mokintis. I’!“ ats?°7 sa’aži®ia?-
T.T»S ir “T)sriiininko” skai-llajp'B1 lduoklte dauS svarbl« 11 
Ldtb. 11 JJaiDininKO i ln^u4iUgų juėšimii del labo mūsų 
tytojai turės pasirūpinti pa-j Lįetuvos. Jau laikau broliai Ir 
remti jį, nes tik išėjęs aug-isesutės stoti į darbininkiškas or- 
stus mokslus tegalės jis pa-J ganizacijos kovon su mūsą prie- 
sidarbuoti darbininkų kapitalistais ir visokio plauJ
mui ir sunaudoti savo dova4k.° ag.ent?liaį’ sau^a‘
»5. Jei apgaus pajamos, teik min5ian 8(IV I
stos prio-Lietimų Prakybosi žiaviuian su svarbiais ir liftudin- Į 
Bendrovės, kuA jum patin-lgals įnešimais. Tolimesnės kuo-j 
ka, kad ji, anot jo paties žo-Į pos negalinčios dalyvauti pvašo- 
džių, su pasiutišku ameri-Imodiueštoiusjaiškaisi 

Įkomslai gudrumu veda rei4 , Apsk. bikinis rašt.
•i?. 0, Bos 148, Šftvęr Crcck, Pa.

#
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1.

, Tautietis.

kas nesiskaito, nors taryba atsto
vauja 30 draugijų ir reprezentuo
ja 10.000 žmonių. Tarybininkas 
Hertmanowicz pakartojo Graičiū- 

ir Nėw Jersey vaisi, apskričio su- ln° ?alb? ,ir 11®i,dS. P«ežastĮ del 
važiavimo, kurs įvyks rugpj. 2^ kupl'l mckas ]’^or> ata*^13 sa 
d. š. m., 1 vai. po pietų, 69 So. taryba ir pasako kad taryba ne- 
Park SC, Elizabeth, N. J. turl. nel, 6alvos’. 1161. b“rnos’ !r

Begalo svarbus laikas yra del norl‘e> ,kad 3U * skal.t^1 > 
darbo žmogaus. Dabar mes turi- yra hatmas rcll“la-s tarybal 
me"pagalvoti, kokiu būdu galėtu- g1.88™ “ g“,3 ”aslsia15

uz redaktorių. St. Valančius pa- 
nedarbas|darb labai rimtą pastabą, girdi:

A (

AMSTERD AM, N. Y.
RngDjūčio 20 d. š. m., Amster

dame yra rengiamas nepaprastas 
piknikas, kuris savo įvairumu bus 
indomiausis už visus pirmiau bu
vusius piknikus šioj kolionijoj, 
nes pirmą kartą vietiniai lietuviai 
rengia pikniką miesto parke kur 
be valgių ir gėrimų yra visokių 
sūpynių, maudynių ir kitokių pa
sismaginimui prietaisų. Prasidės 
1 Vai. po pietų. ^Bus su įvairiau
siu programų, kuriame dalyvaus 
ir Šv. Cieilįjos e L* ’as; grieš Am
sterdamo L. Vytauto Benas; jau
nimas šoks tautiškus jokius. Ko
misija smarkiai dirba. . Manoma 
gauti amerikoną, kalbėtoji. Po to 
viso, apie 8 vai., griebiant orkes-

«Ua

v n
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RHIMI. 1
■BRIDn RI’ORT, ;OQK»įl
LDS. 80 liji. inGnėalnh

įvyks nedčlioj, 21d. rugpj. paptvafl 
toj vietoj. Visi nariai nialonftklto pĮBy 
būti, *ncs turime daug svarbių 
lų aptarti. Atsivceklti to

>ifaT iii ilrtidwwn>MwMUi^ 
OHICAGO, mt

LDS. 88 kp. mėneslnia įtusiitaltoH 
įvyks nędėloj, 21 d. rtigp., tbcrfs, 
po patnaldų Aulros Vartų pttw^ 
svetainėje, 2828 W. 2* Pi. VMWfi
malonėsit susMakti Ir nauJą atMrBi 
ti. ’ . ........................

. . ...

NEW BRITAIN, OOSd: 
LDS. 86 kuopos mėnesinis siislrlnlft 

mus įvyks nedalioj, 21 d,,gugp. jįį». 
jaus po pamaldų, sv. Andriejaus bo. 
nytlpėj salėj. Visi nariai yra kvWJU* 
ml atsilankyti, nes turime daug 
kų aptarti. , f

Voldl/ba.
■-iii ■■■ .Aaiaiaat aiiHiiM* ‘ '

DETROIT, 100<
LDS. 72 kuopos mėnesInls ^uMtin* 

kimas įvyks nedėlioj, 21 d. ru^pjuclb, 
tuojaus po pamaldų čv. Jurgio parapi
jos svetal^]. Visi nariai malonėkite 
pribūti, nes turime daug svarbių 
kalų aptarti. Atsiveskite ir nan|ų tok 
rlų. y

i AMERIKOS LIETUVI! VK. FEDEMMS I 

i KONGRESO
t • v
į < Į V Y« K S T A N G I O
i .
t RUGPIUČIO 30-31 to RUGSĖJO 1 to 2 dd., TVARKA.

✓

PIRMADIENY, 29 Rugpiūčio?priešKederacijos Kon- . 
gresą, L. R. K. Kunigų Vienybės seimas.

/.

t > * r i

■#

1)

1 jie pas' Leoną Vitkauska. jvisas J™*08 tai? PaSelb5tli ®av0 rybmmkai meluoja, meluos ir ją 
(' *- *■ linArlnrhn cnvorointiflmc nfinnms I 1-n,.

seną žmogelį. Turįs sūnų įkalus/
I Ate

Jaunikaitis,

MONTREAL, CANADA.
Šiomis dienomis persiskyrė su 

šiuo pasauliu J. Stonkus. Velio
nis prie katalikiškų dr-ją nepri-

2)

3)

z

t j
* 1

10 valandą iškilmingos Mišios Karalienės Aniųo- ž 
lų bažnyčioje prie South 4-th ir Roebling gatvių, j 
prie’ AVilliamsJjurgh Bridge Plaza. j

11:30 vai. bažnytinėje salėje, A. L. R. K. Fedęra- . J 
cijos Kongreso pirmoji sesija^^- • i
2 vai. po pietj‘bažnytinėj salėj,* Lietuvių Darbi- •]
ninku Sąjungos pirmoji sesija. į

3 vaL po piet, mokyklos kambary, “Motinėlės” i 
seimas. 8 vai. vakare L. D. S. prakalbos, New ! ; 
Plaza salėj, Grand ■' Havemeyer g-vių.

» .

TREČIADIENY, Rugpiūčio 31 d.:

a)

b)

ANTRADIENY, Rugpiūčio 30 d.:

a)

• b)

c)

d)

c)

i .' ’■

V9 vai. ryto, L. D. S. seimo tąsa.

9 vai. ryto, mokyklos kambary, Blaivininkų sei
mas.

<10 vai. ryto, Federacijos Tautinėj, A. L. R./K» 
Federacijos narią posėdis.
A. L. R. K. Vargonininkų S?jungos seimo sesi-. 
jos įvyks “Garso” name.
8 vai. vakare Moterą Sąjungos 24 ir 29 kp. ren
giama vakarienė, New Plaza s^alej, Grandė to 
Havemeyer gatvių. .

*

4)

5)

d)

labai daug darbių dalykų apsvarstyti.

ĘCN. J.^V4GŽ»YSį_ j

v

/

■’l»! »! •! tej. »r’

KETVIRTADIENY, Rugsėjo ! d.: ' *
a) 9 .vai. ryto, bažnytinėj salėj, ^Liet. RattdOilOjO

Kryžiaus to Žv. Vincento a Patilo Remejų Drau- i 
gijos seimas. j

8 vai. vakare, Koncertas, MeCaddįn salėj. , ‘j

PENKTADIENY, Rugsėjo 2 d.l '

9 vai. ryto, bažnytinėj salėj, A. Į», R. K. Fti$ėrąęįjU0 4 
Kongreso antroji sesija. \ . 7 1

-------- -  ; ■ X' ;
Visos Draugijos priklausančios prie A. L. B. K. Fedėra- ] 
ei jos, siunčia po vieną atstovą, prie Fed. priklausančios j 
parapijos siunčia po 3 atstovus. Mandatai, kur galima, 
turi būt paliudyti Dvasiško Vadovo* ’ ’ i

* ’ *< I
Tai-gi, gerb. Kun. Klebonai ir svietiškieji darbuotojai/ j 
pasistengi'e kuoskaitlingiaųsia šiame Kongreso daly-, į 
vauti, nes y i labai daug Svarbių dalykų apsvarstyti. j
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užrimokėti duoklės į LDS. Taip-

UH. P*UL J. J AKM AUHI

BelI Phone.- P.jplar 7545 
ADOLPH F, STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
GRAB O RJUS 
, ■ KJ23 jir, Verno# Sr.

PHILADELP^IA, PA. ,

1 . -f.. ,, ■ . ■........... •

T«L 8o.Bo<t«i MK

DR. J. C.LAHDŽIUS _ <SKM0™)
? r .kos!ff ■ 4 ■
Gydytojas ib Chirurgas 
' G>do aitriu lrchroniškas ligM 
▼yru, moterų lr vaikų* Egiaml- 
nuoja kraujų, įpjaudalua, šlapo* 
mi lr tt aaVO laboratorijoj, Btt* 
telkia patarimu lalškaia kitur ųy* 
roaantiema. Adroaui . 

' . ‘ 506 Broadway,
South
Kampps G St, & Broadrcay

teėrttete-te L i ^'-mr

Reikalavimai 
j Badkalavhnų kalate až 
' dj Už'kiekvienų aylfe

RmALmd^w
prie Žv. Juozapo parapijos.. Atalšan* 
kitę ant šio antrašo: . v 

REV. J. KURAS,
116 Tlieoijore St, Sclanton, Pa.
,,   I   .........  »

BEKERNŽ ANT PARDAVIMO
Bekarnę su visomis mašinomis lr j- 

taisais, parduosiu pigiai.. Biznis gė- 
voj vietoj Ir labai gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo, savininkas'nori grel* 
tu laiku išvažiuoti I Lietuvą; Kam 
reikalinga, atsišaukite šiuo adresu:

91 Bplton St., So. Boston, Mass. 
——imui—i—»i 11. —m

PARSIDUODA BUČERNfi
Visai palei lietuviškų bažnyčių. Ga* 

įima mainyti ant namų, vieton pinigų. 
Kam reikalinga kreipkitės šiuo adre
su:

PARSIDUODA ŪROSERNr 
lr gera vieta dėl bučeriiės. Rėndtt pi
gi, Priežastis pardavimo—savininkus 
turi išvažiuoti l Chleagų. Kam reika
linga. ataišnuklt ant šio ądroso:

, G. M. KAKTON,
467 ShaAvmut Avė., Boston* Mass* 

®^WI0|į

> •*1 w
LDB. APSKRIČIO

IŽVAŽI AVIM AB.
y jfengpjūčio ;i4 d«, įvyko E&& N,

* aA apskričio išvažiavimas, Romu- 
•Vte parke, Montello,, -Mass. Iš 

>■ ryto buvo gana graži, bet vos spe- 
pirmutmĮs įrokas iš So, Bteto- 
atvykti kaip pradėjo lyti. Ki-

, ,tw trokiis lytn$ patiko kelyįp. 
Cambridgiečius sušlapino. Iš tos 

/■ priežasties, kaip Jteko girdėti, ki
ti trekai grįžo nedavažiav^vietos. 
Atvažiavę pradėjo linksmai /žais
ti parko pavilijoiie. Nors perkū
nija ir smarkus lytus siautė. Nu- 

k Stojus lyti, vieni žaidė, kiti vaikš
tinėjo po parką, Vėlinus pradė
ję Žaisti ir pievoje. Ūp’as visų pa- 
Irilo, kuomet atvyko kų tik grįžęs 
(tą. pačių dienų) iš Lietuvos 
“Darbininko” redaktores Pranas

■ Gudas. Jis taip-gi dalyvavo žais
luose. Neilgai teko žaisti lanke, 
-neš lytais vėl suvarė visus po sto- 

- gu. Ten padainavus ir pažaidus 
prasidėjo programas. A. F. Kuei- 
Žys- trumpai pakalbėjo paaiškin
damas apie šį išvažiavimą ir pet- 
Mtatė kąlbėti Pr. Gudų. Gerb.’ Pr.

, Gudas pirmiausiai širdingai pa- 
gtčikino visus nuo Lietuvos lietu- 
yitD uašlaicių, darbininkų, jįj va-' 
dų,. moterų ir kitų. Toliau indo- 
niiai kalbėjo apie Lietuvos stovi 
Žadėjo apvažiuoti visas lietuvių 
kolonijas aiškindamas, savo pa
tyrimus Lietuvoje. Sakė parsi- 
vežęs iš Lietuvos jvairiii daiktų 
dėl parodymo Amerikos lietu
viams. Gaila, kad dol vaikų ūži-

. mo turėjo kalbą trumpinti. Jo 
.kMba buvo "įspūdinga ir indonri. 
įtartina visiems lietuviams jo 

z-pashkojimų pasiklausyti, tuomet 
daug ko sužinotų apie dabartinę 
padėtį Lietuvos. Po jo kalbėjo 
dar A. F. Kneižys. Už Lietuvos 
prezidentų Stulginskį, Jos narsių- 

. ją kariuomenę, darbininkus ir už 
Gudo prakalbų dalyvavusieji en
tuziastiškai sušuko po tris valio! 
Po to sekė žaislai, dainos ir ki- 

—-toki įvairumėliai. Ūpas visų bu* 
? • vo. labai pakilus ir linksmas.t 
t 
r
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Vakarui atėjus traukė visi dai
nuodami namų link. Žmonių bu
vo pusėtinai.

Sausasis.

. mokyklos vakarai.
■ ' Užbaigimo vasarines mokyklos 

t vakarai bus .ketverge rugpjūčio 
18 d; ir pėtnyčioje rugpjūčio 19 
dį 7 vai. vakare, pobažnytinėje 

L - . svetainėje So. Bostone. Vakarai 
Lūs įdomus. Dar tokių vakaru 
So. Bostone niekas nebuvo suren- 

, gęs. Neapleiskite nei vieno. At
silankykite pamatyti ką jūsų vai- 
kueiai veikia .
• -■J>■

į.

k

iv

rR

į<

> 
į, J

hb t

u* 

iter.

tai visiškas gyvas važiuokime į 
nurodytą vietų, — dailiai gamtos 
papuošto kaĮno. Užtikriname, kad 
negalėsite atsigerėti vietos puiku
mu. Savo atsilankymu paremsi- 
te savo brangiųjų Tėvynę. Lietu
vą, neš visas pelnas yra skiria
mas Lietuvės varguoliu sušelpi- ' * ■ * muių ( , . ■

Širdingai kviečia“ atsilankyti—^
■ : Rengimo Komisija.

KELRODIS. Imkite karus ir ę- 
leveiterius einančius į Forest ĮUll. 
Iš ten imkite Mattapan Miltbn ar 
lĮilton River St karus ir išlipki
te prie Mattapan Hospital ir ei
kite tiesiai į kalnų ir ten rasite 
išvažiavimo vietų? Važiuodami 
trokais ar automobiliais, važiuo
kit iki Blue Hill Avė. ir ja va
žiuokite ild Morton St. Ja va
žiuodami rasit šaltinį aut kelio. Iš 
ten ir matosi po dešinei pikniko 
vieta.

CAMBRIDGE, MASS.
L. Vyčių 18 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks seredos vakare, 17 
d. rugpjūčio, 7:30 vaL vakaro, 
bažnytinėj svetainėj. Brangūs 18 
kps. nariai, malonėkite pribūti 
ant šio susirinkimo, nes turime 
daug svarbiij dalykų, aptarti. Tu
rime padaryti pienus dėl tolesnio 
reikimo, 
tis 
no,

Ypatingai turime reng- 
prie sulauktuvių mūšy klebo- 
grįžtančio iš Lietuvos!.

Kviečia Valdyba.

TAUTOS TOKIJO MI JJ»TŪ- 
VO8 EAUD. KBYtULUB K 

SV. VtNCMTO AP AŪLO 

ssagsm nutosuot : 
BEIMAt.

. , Į

Kartu su A. K R. K. Ee~ 
deracijos Kongresu, Brook- 
lyii, M Y., rugsėjo 1 d,? 9 
vai. iš ryto 'prasidės liet 
RatįcL ir Šv;
cento a Paulo Rėmėju Brau- - 
gijos seimas. vaL ^po 
pįet, ts pači# diėpay, prasi
dės Tautos Eoiido seimas.* 
' Visos T. M, L. R. K. ir 
$v. V. a P. R. D. sWai 
kviečiami kuoskaitlingiau- 
sia dalyvauti seime. Tene- 
lieka ne vieno skyriaus, ku
ris neprisiijstii savo atstovo. 
Visų skyrj| valdybos mel
džiamos pasistengti,kad* iš
rinkus seiman atstovus. Jie 
dėl kokiu labai svarbiu kliū
čių atstovas siustiTiebus ga
lima/ pasistengti bent, įneši
mus prisiųsti. Tai-gi, gerb- 
skyriai, pasįstengkime šį 
seimą padaryti skaitlingiau
siu ir nutarimais vaisingiau
siu musu brangiai Tėvy
nei.

DARBIKINKAS
i r"r‘ .............. . 1 '>■

SAĄDUAVtlO*
DBJOS rALDYBOB ADRMAI 

NO. BORTO*, HM

pi^il ~
. ; 284 Jfttk ftt, Boaton ST, Mos. 

VICE-PIRM. Juow Andriliunaa, 
__ _ 273 Fourth St, So. Boston, Mass. 
PBOT. RAkT. — Vinte* VaiktamriDs, 
v____ 178 Bolton 8 t, Boston 27, Mate,
rot, RAŠT. — Pranu JSlnksriaus, 

182 Bowsn 8t, Boston 27, Mite. 
KAfilHRIUS — Jmįte Kanevl«tū, 

17< Morton ’HC Minu
MARŠALKA Pranas ImkotevUJlus, 

-408 K ^-th -St, Bteton $7, Mite* 
Bmririnkimrt laikoint ka* pirmų ne- 

d&dienj kiekvieno MŠnerto 8 vat po 
pietų ir, Petro Bainytlnšj salėj, 8a 
Btetoc,H**s, ;

Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge
ras valgis lr užtektinai jo. Didelis de
nis, su vigais patogumais, _ naujausia 
laivo. * "i '

V^RkdStarLine
Lalvąi Išplaukia 

kiekvienų savaitę iŠ Ncw Yorko nuo 
No. 58—62 North River Prieplaukos, 

Iš New Yorko tiesiai j Danzigą 
SAMLAND (tik 3 M) ....Rugsėjo 1 
GOTHLAND (tik 3 kl.).. .Rugsėjo

• Iš New Yorko j Antwerpą 
ZEELAND . v........... .Rugsėjo 
KROONLAND    .Rugsėjo 
FINLAND .................... .Rugpjūčio

10
17
27

M.

RKLKAUNGIAGENTAI Už 
RAŽI1U5TI “DARBININKĄ”

-1 NEPABURaKITE.4 Seimas čfcupąt. N^aniriCkite
»■

gi pąjęagin>dto4 kitus darbiiiinkui 
prisiraį< ‘
_ ,v, ..............I'.— • ... ___________ i—,

: iė so^' Bteite*' ’l"'! ■

DR.H.S.STONE
'Akoj Specialistas

399a-W.BR0ADWAY
VAtAitote. Nuo 9t. Ud 7 "tek .
’.......   J

K. J. Krušinskas, 
Tautos Fondo, L. R. K ir Šv. 
Vincento a Paulo R. Dr-jos 
Sekretorius.

r

22
25
8

Didžidūsi, Grei&ausi Pasauly 
Laivai, Šaunus Apsejimaą. 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lęnkiję, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIGĄ. .
PANNONIA—RŪGPJ. 18

G. KAIRE,
52 B ir Hfth St., So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE, MASS. 
SuiSrinkimas.

LDS. 8 kp. svarbus mėnesinis 
susirinkimas įvyko rugp. 9 d. š. 

■ m, bažnytinėj salėj. Narių atsi
šaukė nedaug, bet jie visi rimtai 
svarstė reikalus.' Skaityta laiškas 
.š LDS. Centro Namo komisijos, 
kuriame prašė neimti šį metų nuo- 
umčių už LDS. Namo bonus. L. 
1). S. kp. turi už $50 bonų (na
riai turi išpirkę už $2,000) ir nu
tarė neimti, bet palikti dėl palai
kymo “Darb.” tvirtovės. Nariai 
ir-gi tarė taip pasielgti arba pa
imti knygomis ar užrašyti laikraš
tį saviškiams Lietuvoje.

LDS. 8 kp. nutarė važiuoti ant 
LDS. N. A. apsk. išvažiavimo, 14 
riigp. Išrinkta komisija t rokams 
paimti: V. Janeliunas ir J. Smil
tis.

Skaityta laiškas nuo šv. Jurgio 
parapijos komiteto Nonvood, 
Mass. su užkvietimu dalyvauti jii 
rengiamuose fėruose ir išvažiavi- 
ne, 5 d. rūgs. š. m. Laiškas pri
būtas ir jei bus graži diena — |«rand Raphls, Mieli. 53.25 
važiuot ir paremt juos kiek ga- Į Lewiston, Me. 20.00
tint. I ------------

LIET. R. KRYŽIAUS IR ŠV. 
VINCENTO A PAULO 

RĖMĖJŲ SEKCIJA.
PAJAMOS

Balandžio mėn.
Chicago. Iii. 18-th St.
Springfield, Iii............
Pittsfield, Mass..........
Chicago, III. N. S. .. 
Chicago, Iii. 18-th St.
Kevvanee, III.,............
Brooklyn, N. Y...........
Brooklyn, N. Y...........
i Iarrlson, N. .T. ......

........12.75

.....15.00

.....33.00

........59.30

........96.50
•.. •. 42.0*,
........10.00
.....15.00 
... .110.40^

Gegužio mėn.
lliicine. "VVis. ' $39.55
L’ort AYushingtou, Vis. 19.50
Spring Valley, III. 35.16
Wtiukegan, III. 80.75
Hartford, Conn. 150.00
Gary, Ind. 117.75
Cicero, III. 37.00
Portage, Pa. 11.50
Brooklyn, N. Y. 2.00
Chicago-Brighton Rark

Iii. 46.00

^AmericanLine
Iš New Yorfb į Hamburgą

MINNEKAHDA (.į Hamburg lr
Danzlgų) ......................... Rugsėjo

MANCHURIA ................Rugpjūčio
MONGOLIA .................. ..'.Rugsėjo

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

116 laivų—1,250,000 tonų Įtalpos
84 Statė Street,* Boston, Mass.

Arba pas vietinius agentus.

- ------------------------------------------------------------------

i!
1!
i!
i!

■ i!
U

.1!
i!
i!
i!
i!
i!
i!
i!
5!
i!

I

ILKI.
MAMBURG..........$145.00
DANZ1G ..........$200.00*

Taksų $5.00.
Per Cherbourg Seuthampton 

Liverpool ir Glasgow
CARMANIA ...................... Rugpjūčio 13
COLUMBTA ..........................Rugpj. 13
BEREN’GARIA ..........'..Rugpjūčio 18
ALGERTA ............................. Rugpj. 20
ALBANIA ............................. Rugpj. 20

III. Kl. 
$125.00 
$135.00

A r Jk

Tft

GERIAUSIA PROGA.
TIK ANT TRUMPO 

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

$7.00 vertės. Norėdamas 
daugiau sužinoti kreipkis y- 
patiškai arba laišku.
FELIK’A. ZALECKAS, 

27 Doris St., Dorchester, Mass.
Tel. DoTehester 5483-AV.

s

TeL So.’Boston 270 
DR. JOHNMicPONNELU M. D. 
(Tolima tutikalMU ir Uetwifkai, 
Omso Vaujukmi:

Rytais ik 0 vai.
Po pietų 1 nd 8 vsL 

' Vakarais nuo 6 Iki 0 
536 Broadway, 8. Boston

KADA ATLANKYSI SAVO TĖVIŠKI

jMuhL

r* 7J

£U

*1

f
•7

■   "■ i i——Ii ... i —

RĖgibtbuotab Notaras, i 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.1ALINAUS-KAS
ADVOKATAS

<L4 Broadwat,'S. Boston, Mabb.
’ Tel S. B. 44L

Gyvenimo vieta:
135 Roive St, Auburnclale, Masą.

W
lw

%»*yg

S^Rv

keliauk saugiai ir smagini 
ant vieno 13 didelių laivų Iled 
Star Linijos, Whlte Star Li
nijos arba Amerlcan Linijos.

Artymi susisiekimai į visas 
dalis Europos. Geras maistas 
Ir apsčiai jo duodama. Užda
rytos kajutes. Visi moderniš
kų laivų patogumai.

. \*zRed Star LinesZ
IntkrnA^ionAi M»3icant:i2 Marins -Comfany

Bostone ofise: 84 STATĖ ST. arba pa svietas agentus

$
n ■n
$n

8n
di

♦

Pcųieskoiimąi
Pąleškojimų kalnai LDS. na

riams lr "Darbininko” skaityto* 
jame 1 Syki 1 metus ui-dykų, ui 
8 sykius $1.00. 'Prletellama už 8 
sykius $1.50.

SSS^M

4-------

Paleškau šių ypatų: Pilypo Galga-1 
limiškio, Konstantino Puošuko, Kaži- [ 
mlero Grigaliausko, kunigo Jono Ger-1 
vickio. Mes . gavom laiškų iš Lietu-1; 
vos nuo Apollonąro Galgaliausko. | 
Klausia apie savo brolius, gyvenančius | 
Amerikoje. Prašau atsišaukti šiuo ad-1 
resu: I

MR. K. LIBERIS, |
1437 So. 11 St., Sheboygan, Wls. I

. i-

• Numažintos algos siekią 
$2,000,000 į metus, įėjo į ga- 

.1$ liepos 11 visose popiero 
išdirby stėse pietvakarinėje

. Michigan valstijoje. Apie 
3/100 darbininkų ’išdirbysčių. 
Kalamazoo ir 5,000 darbi-• 
ninku kitose ištaigose palie-

• te.
5 J

; Milžiniškas išvažiavimas.
- Bengia A. L. B. Kryžiaus Re- 
JUejų skyrius, So. Bostone, rug
pjūčio 21 d. š. m., Potts Hill, 
Anapus Mattapan, Mass.)
- Gerbiami broliai ir sesutės: — 
<Jau vasara baigiasi, tad naudoki
tės proga praleisti lihksmai laiką 

' ant tyro oro. Vieta yra tinka- 
miausią ir puikiausia visoj Bos
tono apylinkėj. Taip-gi bus ir 
Programas. Bus naujausių dai
nų, prakalbų ir visokių lietuviškų 
žaislų, naujausios rūšies. Tat-gi 
drąsiai kviečiame visus lietuvius, 
senus ir jaunus, vietinius iisapy- 

’ linkių. kolionijų, k. t.; Brightono, 
. Cambridge’io, Noiuvoodo, Mopte- 

llo ir kitų. Kas tik galite paeit 
—- traukite į pikniką. Nors mes 
rengėme šią vasarą įvairius išva
žiavimus, bet panašaus nebuvome 

f phrengę. Mūsų priedermė yra 
rengti ir dėl brangios Tėvynės 
labo. Jeigu mums rūpi Liotuvos 
getove ir dega .širdyso jos meile,

$16.00 moksleiviams. Į TL. $6ir.4G $61-46
• , .v-, a t I Birželio men.Skaityta laiškas ir nuo A. L. 1 BroCkton) Mass. 03.73 
R. K. Moksleivių Centro Valdy- įNonvood, Mass. 35.00 
jos su prašymu pinigiškos para-1 ----------- —--------
uos. Laiškas maloniai priimtas I ^lsį> ?98-73 $98.73

■r išreikšta jiems gili Širdinga P1''.3’ ........
„ . , , . ", , ,. , I Balandžio 1 d. Ižde buvo..........400.70

užuojauta kaipo tautos budinto-1 h-• 5 f j . ;
jams, siekiantiems prakilnaus i-1 ‘
dealo. LDS .8 kp. iš savo iždo 1 
paaukavo $5.0(T Nariai dar pa-1 
reikalavo padaryti kolektą. Tą į 
padarius dar surinkta $11.00. Vi-1 
so susidarė $16.00. Šie asmenys! 
aukavo po $1.00: A. Vaisįauskas, I 
A. Patembergas, A. Vinciunas, J. Į 
Smilgis, M. Norbutas, V. Jakas. I 
J. Vinciunas, Z. Tamošiūnas ir P. I 
Radis. Po 50c.; J. Baranauskas! 
ir S. Žubelis. Smulkių $1.00. |

Išrinkta kelios ypatos daugiaus I 
parinkti pinigų dėl šio svarbaus! 
ir remtino darbo. < I

Nutarta siųsti vieną delegatą į | 
LDS... seimą, susidėjus su Katali-1 
kų Foderacijos skyriumi. Į

Išrinkta komisija iš kp. narių: | Eksresas 
V. Janeliūno ir J. Smilgio dėl I . _v0 I trijų mėnesių ifiraokt*|Lmai
surengimo LDS. pramogos ant! Iabn..................
ateinančio rudens, orui atvėsus, 
kuom,et išvažiavimai pasibaigs.

F. J., Kuopos Eašt, I Surinkta
I išmokėta

J
r

...$135.00.
........................$145.00'

■ °tnx $5.00
PASAI $10.00

7

TIESI KELIONĖ LIETUVON,
LilFvhkoftės į PlUavų pas Karaliaučių..

Į Klaipėdą peri Hamburgą $107.20, o į Liepoją .... 
Keturi laivai lšpalukia kas savaite. War 

BAGAŽAI EINA SYKIU DOVANAI.
. Pinigai sbĮnčiami per bankas ir telegramų žemiausiu kursu. 
Keleiviai pasitinkami, ant dypų~ aprūpinami jų bagažai ir apmokėjimas 
“Income Tax,” gera nakvynė ir palydėjimas ant laivų. Rašydami pri
dėkite 2 centų štampų.

P? MIKOLAINIO AGENTŪRA,
53 Hudson Avenue, Brooklyn, New York.

Paleškau savo'brolio, Mlkolo Barz-I 
devlčlau. Plrmiaus gyveno Unlou CI-Į 
ty, Conn., dabar nežinau kur randasi. ! 
AS sergu jau 6 mėnuo Stato Hospital,' I 
Hartford, ^Conn, lr esu silpnas, nore-1 
čiau su juomi pasimatyti. j

STANLEY CHARNA, j
Statė Hospital, Hartford, Conn.; I

DR. F. MATULAITIS
Gtdo Visokias Liouj 

PbUKJBU AKJJTIUė. 
Valandos : 1—8 lr 7—8 F, M. 

17 MiUbury Street, 
WeRU^STEĘ, MASS, 
WEm9KKfiaafiafiKfiMa0BB

TAI, So. Boston 828.' 
tomra J^tahDĘPM! 

DR. £ V. CABEKB 

tKaipazavifiius) 

Laikinai parkrtl oftei po Na. 
425 Bw>*owAri go. Boston, Mum.

Cffte FrteteteM 
Rw lū tkt t8i88 J9te ir

* 1:80-8 lr 8dB-e F. M.
Ofisas uždarytas šubatos va- 

karals įr nedėlionils. .

Labvv $1,505.99
IŠMOKĖJIMAI

Balandžioje menesyje:
Kabelis' Lietuvon, $S.5O
Ekspresas 3.80
lentos, vinįs Ir kiti

mažmožiai 3.30
Kelionės lėšos 15.00
Už suregimų baksų

priėplitukoii 27.44
Kerr Steamship Co. už

pervežimų Klaipėdon
18 skrynių 47.93

Krasa ženkliai 1.60
Kelionės išlaidos su

prakalbomis 100.00
Sekretoriaus alga už

į balandį 125.00

“ Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis— 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!'7

Ieškau švogerlo Leono Stankaus, ki
lęs Iš Lietuvos Ylakių miestelio. 14 
metų atgal gyveno pas Jonų Aponų, 
Golden St., Scranton, Pa., o dabar ne-J 
žinau kur jis randasi. Meldžiu atsi
liept jis pats ar kas ji žinote.

ANTANAS D. ŠMAIGIS,
24 Llncoin St, BrightoD, Mass.

PRALOS KLESOS

DANTISTAS
. DR. W. f. BEILLY

Dantys Ištraukiami ir pripilda
mi visai be skausmo, su geriau* 
slals prietaisai^ m nauja Išradi* 
nm,

169 Broadway, 
"South Boston, Mass.

. (Prie Dorchester Sty
Vmodo* : Nuo 0 v.* n iki 8 r. v. 
NbdIliom: Nuo 10 v. r, Ud 4 v, r.

ft

f

Viso..........$332.57
Birželio mėnesyje:

s 3.57
3.57

.$336.14 
Vincen-

Kūdikiai mėgsta jį t 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

B AMSIMO
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 6Oo. arba už GOc. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTEB & CO. '
3cd Aveaue & 35th Stteet, "Bctmrgh ai Bcooilyu, Ncts- Yorf; Cūy

Paleškau pažįstamų gyvenančių New 
York’e arba Brooklyn’e, N. Y., pnel-. 
nančių iš Garlevos parapijos, Mari-1 JONO BV, BL. PASALPINUS 
jampolės apskr. -AŠ esu Iš Tulauski-j DB-STSS VALDYBOS ADRESAI. 
nės, Girininkų kaimo. Meldžiu atsi-. . ---- —-
šaukt per laiškų, o aš sutelksiu daugi PIRM, — M. Klote, 
naujienų iš Garlevos. | . S0, BortĮH, M&BS.
‘ JONAS TURAUSKAS, I VTOB-PIRM. — P. Tulelkls,
118 Grove Avė., Dayton, Ohio. I Bowen St, So. Boctm, Mass.
_____________ ______________________ _  | PROT. RAST. — E* Luinta, 
-.■-krl/AHlll,________________ I <7 VaIfl St* B* B<*ton’

P AIFQkI1 HM Al IFIN- RAST* ~ KarSanskienė,I nlLOIUMIlnnl I <7 Valė Sk So. Bostonu Mat*.
IX I lETIIlinC |KASIEBnJ8 A Naudžiūnas, & 
IS LltIUiUvil 16 vinfleld St, So. Bostar^ Mate.

I MARŠALKA — Steponai Navickai, 
,t ---------------------- I Dr-ja laiko Buslrlukimui kas trečių

Ieškau brolio Petro Oiučiulkos, ku-1 Gedėldienj vaL po pietų Bažnytinėj 
ris prieš karų gyveno Tamagvėj, kai- Į Svetainėj.
po kilęs iš Kliuno rėd. lr apskr., Bau-1, -------- --- ----- --  - ----- ---- ---
dondvarlo valsčiaus, Netantų kaimo. L p BAEIMIBRO *■ £. DRAUGIJOS 
Jei gyvas prašau atsiliepti. Mano adJ 
resas: Vyr. pusk. Jonas Oiučiulka, 7-ta I BOSTON MAS&.
kuopa, 5-tas pulkas, Velk, karluome- į Ptanaltb^
nė. LITHUANIA. Į rM E. Bthjgtų So. Boaton, Mim.
---- --------------- -------------------* Į VICE-PIRM. — J .Andrullunrts, .
D. ZJ, K. KEISTUČIO DR-JOS UA5.! „ 273 — 4-th SU So. Boston, Mass. 
JIYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. I PROT. RAST. — V. J. Jakštas,

~ . —------ | 147 H St, Boston 27, Mass.
PIRM* — Motiejte Verseckai, |FIN. RAST. —• Juoaaa JuUoų

St., So. BoatoįvMsM. I Meryeibtf Academy
VICTMPIRM. — Juonį Blžokaa. į it.hl

807 E. 9-th St„ Šo. Boston, Mass. I ArlinghtoU Hetgttį Mite. 
PROT, RAST. — Ant Moclejunas, I U®* — Leonai Avigždlfe

450 H. Tth St, So. Boston, Mate I 111 st* So‘ Bortte, Mate.
FlŽUO GLOBĖJAI — J. Grublnskas, 

vI Jay St, 80. Bortnn, Mate. Ir KASIHBliiS — Andriejui Zalleckaa, i ’AtaU*..
80T E. 9-th SU Šo* Boston, Mass.fMARŠALKA — Antanai Gruodi*, I . BtH 8U JBfl, Bpafon, Mate.
159 Bbwen SU So. Bostou Mm MARM1LKA *-■ Povilai Lauėk*.

P. p. K, .Keistučio dr-ja laitas mtoo I « gtory «U Borto®, Mum.

VVaahington St, Boston. Mtt*. 6-tą v I c Broadvray, So. BortoU Inte, 
vakarė. Ateidami drauge ir naujų na-1 Drautyrtla rartrtokteai laikomi kai 

atrt*teW Prie d* antrą nedėldlenj minealo l*ą ui w 
PosttiėrtlnSe moka $200.00, PaŽelpa ®

Intici dfonoa aKi*lraIteQ iJkf^^ • ipBMMtetefe. „ »_■

M

Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aS 
galėsiu pagelbsti. Visokių rodų ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
li metų patyręs lr vaišinęs nerviškas, 
chroniškas Ir visokias supainiotas il
gas. AŠ duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 
ti daugybę vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi kokių chroniškų, nerviš
kų, kraujo, inkstų arba taip kokių li
gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tų kurjs yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai.. 9 ryte iki S vak. 
Nedalioms: 10 ryte iki 2 p, p.

I

Į

|A

Tel. S, B, 720.■>

i

Nuo įsteigimo L. R. K. ir Žv 
to a Paulo rėmėjų sekcijos

$61,740.37
60.570.52

J

t

i
A/’

Paleškau Antano Ališausko, kuris! Liepos 1 d. ižde lieka... .$1,169.85 
jau 13 metų kaip Amerike. Kas žino! K. J. KruSinskas, T. F. Sekr.
kUr jis randasi arba pats atsišaukit 1222 S. 9-th St, 
ant Šio adreso: Antanina Ališauskle-1 Brooklyln, N. Y. 
nė, Aly litus miestas, Alytaus apskr., I--------:------- ------ ——----------
Suvalkų rėd. LITHUANLA. I

Dėl &ERE8NDJ 
IST PASEKMIŲ *^3 
Tarpe Amerikonu 

GARBINKITttS

INOUIRER
OFISAS

4 GATĖSSTREET

Ieškau brolio Julijono Sapalo, gy-| I 
veno Niagara I’alls, N. Y. Nuo karo I I 
pradžios neturiu Žinios. Taip-gi ieš-1 
kau pusseseres Marijonos Medveckaj-1 
tės ir pusbrolio Juozo Medveckio. AS I 
kilus Iš Raudoniškio k., Tvėrių pat.. L 
Telšių apskr. Labai prašau pačių ar 
juos žinančių atsišaukti. Adresas: O- 
na SmlrnuvlenC (po tėvais šapnlaltė) 
Valkelio Jėzaus prieglauda, Kaunas. 
LITHUANIA.

i *

? *
' > . ..
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