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Organas Amerikon Lietuvių
R, K. Šventa

Darbininkų Sų-gos į

“D ABBININKAS’’-
' ' • '. ' .1 
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Krikščionysdarbininkaivie- 
ny|£Wl;8feie8kit5g Įvienin- 

tėlędarbožmonių organizą* 
z oi jį Amerikoje — Lietuvių
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SIŲS DELEGATUS.
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Į)el Derybų su Lenkais.
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Vašingtonas, VIII. 15 d. 
(Liet. Inf. Biuras). Eltos 
pranešimu, Lietuvos Vy
riausybė priėmė Hymans’o 
pasiūlymų siųstŲ Delegatus 
Ženevon.

VYT. GYLYS SKIRIA
MAS KARALIAU- 

* ČIUN.
Vašingtonas, VIII, 15 d. 

(Liet. Inf. Biuras). Eltos 
pranešimu, buvęs Lietuvos 
Atstovas Estonijoje p. Vy
tautas Gylys paskirtas kon
sulu Karaliaučiun.

AMERIKON ATVYKO 
STEIGIAMOJO SEI

MO NARYS.
Wasingtonas; VIII. 15 d. 

(Liet. Inf, -Biuras). Šio mė
nesio 13 d. New York’an at
vyko Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys p. Bagdonas.

Liet. Inf. Biuras.

SUDEGĖ DAUG 
MEDŽIO, 

Cleveland.—G^ief BrotH- 
ers Lumber kompanijos 
sandėlis sudegė. Nuostolių 
už $200.000. Daug šeimynų 
turėjo bėgti iš savo namų dėl 
gaisro smarkumo.

Dttbljp. — Airijos parla
mentas susirinko apsvarsty
ti Anglijos išlygas, kuriomis 
Airija valdytus. Buvo tikė
tasi, kad gal parlamentas 
klausimo išrišimų paves 
žmonių balsavimui, bet pa
sirodė, kad ne. Parlamen
tas griežtai pasirodė už ne- 
prigulmingą respublikų.

De Valerą, Airijos prezi
dentas, pasakė, kad Lloyd 
George atvykusioms Fraiici- 
jon. Amerikos kareiviams 
ką^iauti pasakęs, kad jie ka
riaus už neprigulmybės 
principų ir už mažųjų tautų 
laisvę. Tai girdi airiai lai
kosi Lloyd George’o princi
pų-

, NAUJAUSIA ŽINIA.
i Koperihatfen. — Rusų-a- 

męrikonų derybos ■ Rygoje 
reikale teikimo pašelpos Ru
sijai pagalios pabaigtos. 
Jau pradėta pirmi žingsniai 
gabenti pro vizijas. Pirmiau
sia bus maitinama vaikai ir 
seneliai, o paskui moterys.

9

TURKAI BĖGA.
Konstantinopolis. — Tur

kijos nacionalistų valdžia iš 
Angoros persikėlė į Caesa- 
rea. Civiliai žmonės taip-gi 
bėga. Tas asitiko dėlto,~kad 
graikų armija varosi 
mvn.

f

pir-

Jeigu bijome skolinti savo val
stijai, neatsakykime, kad, laisvę 
mylinų ar laisvi esam.

šiuoml pranešu Bostono iv- a- i i 
piellnkūs lietuviams, kad aš at
lieku sekančius darbus prie stu- 
bŲ: maliavoju, popieruoju, balti
nu, plasterluoju, cementuoju, taip
gi dirbu visokį medžio darbu. 
Jeigu kam reikalinga tokls dar
bas atlikti, tai kreipkitfis tuojau, 
nes. aš dirbu daug pigiau negu 
kitatautis. Imu darbu ir toliau 

nuo Bostono. Mano adresas:

177 Bowen St., S. Boston,Mass. S
FELIX RENKIS,

NUŽUDĖ 50.
London. — Iš Revelio 

pranešama, kad Rusijos val
džia nugalabijo gen. Klen- 
bovikų ir Gen. Gintorų ir 46 
oficierius su pačiomis dvie
jų oficierų. Tie nužudytie
ji karininkai buvo nariai 
gen. ‘ BrUsilovo karinės 
rvboa.V

Ta-

Mums yra reikalinga geras j 
ACCOUNTANT mokantis lie- j 

tuvių ir anglų kalbas. Al- i 
ga siūloma geriausia. Jei kas į 
mums nurodys tokį accoun- ! 

tant gaus dovanų 25 dolerius ] 
jii mes jo nurodytą ypatų | 

pasamdysime. !

LITHUANIAN SALES j 
CORPORATION, |

414 Broadway, Boston 27, Mass.!

/ • *

■St

Ryga. Derybos tarp 
•bolševikų atstovo Litvinovo 
ir Amerikos atstovo Brown 
reikale šelpimo Rusijos * ta
po pertTabktos. Nebuvo su
sitarta deljklausimo iš ko su
sidės komitetai, kurie dalys 
pašelpų. Bolševikai nori į 
tuos komitetus įsprausti sa
vo žmones, nes girdi jau se
niau veikusieji panašūs ko
mitetai buvę anti-revoliucio- Į.Ų‘zė, 
niški. Dabar klausimas pa
vestas Ilooveriui, Amerikos 
komercijos sekretoriui išriš
ti.

PASKELBĖ NEPRI- 
GULMYBĘ.

Bielgradas. — Vengrai ir 
jugoslavai pietvakarinėj 
Vengrijoj turėjo milžiniškų 
susirinkimų it paskelbė he- 
prigulmybę. Prezidentauti 
pakvietė grafų Karolyi.

AIRIJOS REIKALAI. c

London. —' Nors - Airija 
griežtai pareikalavo nepri- 
gulmybės ir nors Anglija 
griežtai atsisakė neprigul- 
mybę pripažinti, bet viltis 
ramiai išrišti klausimų dar 
nedingo. Dubline susirin
ko Airijos parlamentas ir 
svarstys kas daryti, Gal 
būt paves žmonių balsavi
mui priimti Anglijos išly
gas.

PARDAVĖ VOKIEČIAMS.

AUTOMOBILIŲ 
VOGIMAI.

New York. — Nuo vas. 20 
New Yorke pavogta 2491 
automobilius, kurių vertė v- 
ra $2.500.000.

RADO CHINIEČIŲ.
Neiti York. — Suv. Vals

tijų imigracijos inspekto
riai suėmė ant Anglijos lai
vo 40 chiniečių. Jie norė
jo slapta įsprukti į Suv. 
Valstijas. "

VĖL KERTASI.
Atėnai. — Mažojoj Azijoj 

atsinaujino mūšiai tarp tur
kų ir graikų. Ofensyvų pra
dėjo graikai. ''K

VAGIS PASISĖDĘS 
KUNIGU.

N e ir Yoi'k. — Į brangme- 
nų krautuvę inėjo kunigu 
pasirėdęs vyras ir pirkosi si
dabrinių įr auksinių daiktų 
už $3.600. Užmokėjo čekiu, 
kurs pasirodė besąs be ver-' 
tęs. Kai išsirinko daiktus, 
tai prašė atsiųsti i Vander- 
bilt hoteli. Kai daiktus at- 
” y~, tai jis priimdamas 
daiktus kištelėjo čeki. Iš- 
vežiotojas nenorėjo priimti. 
Bet pirkikas tikrino, kad tai 
geras čekis. Belto kunigiš
ki drabužiai paveikė į išve
žioto jų ir priėmė čekį, kurs 
pasirodė esąs be vertės.

-----------X
DALYVAUS PRE-

. . . .MIERĄS.

nia, kad į Amerikos valdžios 
nusiginklavimo konferenci
jų atvyks Franci jos premie- 
ras Briand. Yra kalbama, 
būk ir Anglijos premieras 
Lloyd George atplauksiąs į 
Amerikos sostinę.

MIRĖ KARALIUS.
Bielgradas. — Rugp. 17 

d. mirė buvusis Serbijos ka
ralius. Jis jau nuo senai 
sargaliavo ir paskutiniu, lai
ku jo stovis pablogėjo taip 
kad negalėjo atsigriebti. Jis 
ant sosto užėjo birželio 15, 
1903. Kuomet Serbija buvo 
sujungta su Jugo-Slavija, 
tai bendru karaliumi buvo 
išrinktas jo sūnus Aleksan
dra.Vienna. — Austrijos val

džia davė leidimų parduoti 
Woelersdorfo arsenalų. Tai 
buvo didžiausia g Austrijos 
ginklų dirbtuvė. Nupirko 
Vokietijos kompaniją. Už
mokėjo $100.000.000; Dabar 
ten bus išdirbama visokie ū- 
kio įrankiai ir šiaip nekari- įkalintus amerikonus, 
niai daiktai.

DARBININKŲ BALSA
VIMAS.

Clevelarid, Ohio.—Šios sa
vaitės pabaigoje geležinke
lių darbininkų organizacijų 
centras ketina išsiuntinėti 
darbininkams balsavimo la
pus. Geležinkelių darbinin
kai bus prašyti balsuoti, ar 
priimti numuštas algas, ku
rios jau mokamos nuo liepos 
1 d. Balsavimas truks ne
mažiau, kai mėnesį. Algos 
vra numuštos 12. nuoš. ir ei- 
na g&ndų, kad dar daugiau 
bus numušta. .

v •
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Vaistų rūšių yra 45.900.

DARBININKŲ REIKALAI

Neir York.-— Darbo Fe
deracijos valstijinis skyrius 
netrukus paskelbs pienų ras
ti darba 750.000 darbiniu- t,
kams. Užsiėmimas būsiųs 
suteiktas prie viešų darbų.

TAI BENT APSIDRAU
DĖ.

N e ir York. — Adolph Zu- 
ker apsidraudė ant $5.000.- 
000. Tai niekas nėra ikšiol 
apsidraudęs ant tokios mil
žiniškos sumos. Zukor yra 
judomųjų paveikslų bizny
je-

LIETUVA ŠELPS BA
DAUJANČIĄ RUSIJĄ.
Vašingtonas, VIII, 15 d. 

(Liet. Inf. Biuras) Įvykus 
Rusijoje šiais metais Mide
liam badui Lietuvos Vyriau
sybe — yra nutarusi šelpti 
Rusijos badaujančius žmo
nes.

. ŽIURKIŲ OFENSYVAS.
>• Bernas. — Vidurinėj Eu
ropoj baisiai daug priviso 
pelių ir žiurkių. Jų daug 
atsirado Šveicarijoj, Čeko
slovakijoj, Danijoj ir Vo
kietijoj. Šveicarijoj viena
me miesčiuke pagauta 40.000 
pelių. Tos pelės maršuoja 
per Lenkija Iš Rusijos.

_ ______________________ ■ »

JAU LIUOSI.
London. — Visi Amerikos 

piliečiai buvusieji Rusijos 
kalėjimuose jau apleiclo Ru
sijų. Amerika sutiko Rusi
ja šelpti, jei sovietai paleis 
------  - So-
vietai tų padaro.

Dabar į Rusijų eis mais
tas, vaistai ir drabužiai.

Amerikos šelpimo dar
buotojai Budapešte ir Vie- 
įmoj o pašaukti į Ryga, kur 
jie veiks gabenime pašelpos 
Rusijai.

ATŠAUKĖ PROHIBICIJ^.
Ryga. — Rusijoj Lipo at

šaukta priverstinoji blaivy
bė (prohibicija). Maskvos 
laikraščiai paskelbė, kad 
valia išdirbinėti svaigalus, 
turinčius iki 14 nuoš. alko- 
lio. Svaigalai bus apdėti 
dideliais mokesčiais. Prohi- 
bicijų Rusijoj įvedęs buvo 
caras pačioj karo pradžioj.

NUBALSAVO STREIKUOTI
L Ule, Franci j a. — 40.000 

audėjų nubalsavo streikuo
ti. Jiems buvo paskelbta, 
kad algos bus nukapotos.Tai 
prieš algų numušimų su
streikavo.

KAPITALISTAI PRAŠO 
KAREIVIŲ.

Concord, FL C. — Cannon 
Mills darbininkai streikuo
ja. Kompanija norėdama 
streikų pasmaugti nutarė 
atidaryti dirbtuves ir prašė 
gubernatoriaus atsiųsti ka
reivių utvarkai” palaikyti. 
Bet gubernatorius atsisakė 
tą daryti. Į streiko vietų te
legrafu yra pašauktas 
Krank Moįrison, Amerikos. 
Darbo Federacijos sekreto
rius.

GOMPERS KANADON.
Samuel Gompers, Ameri

kos Darbo Federacijos pre
zidentas, ' išvažiavo Kana- 
don. Ten laikys daug pra
kalbų i m dalyvaus kaikurių 
darbininkų, organizacijų su
važiavimuose. Išvažiavo 
trim savaitėm. '

k

Lietuvoj pradedamųjį} 
mokyklų, yra 1.425, jose mo
kinosi pereitais motais 100.- 
334 mokinių.

KĄ PASAKĖ HOOVER.
Washington. — Komerci

jos’ sekretorius Hoovėr pa
siuntė Rygon pareiškimų, 
kad Amerikos šelpimas Ru
sijos yra pamatuotas žmo
niškumo, ųe politikos pa
grindais. Be to jis pranešė, 
kad.dalinimas pašelpos eitų 
per amerikoniškas organi
zacijas. ■■

X • 1

S'
KIEK BEDARBIŲ.

Washington. — Nuodug
niausi ištyrimai, kokie tik 
buvo galimi padaryti šiuo 
laiku, parodo, kad Suvie-; 
nytose Valstijose bedarbių 
yra 5.735.000. Apie tai pa
skelbė Senatui Darbo“ sekre- , ' 
torius (ministeris) Daftis. 
Senatas buvo priėmęs rezo- * 
liucijų, prašančių suteikti 
bedarbių skaičių, kad\val- . 
džia ir visuomenė žnotų, kaip 
didelė yra bėda ir kaip čia 
pagelbėti.
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PRIĖMĖ NUMAŽINTĄ < *'■
, ALGĄ. • • J

Westfiel(jk — Mūrininkai z 
sutiko, kad jų algos būtų nu- ' 
muštos ant 10c. valandoj. Tų 
padarė dėlto, kad paakstin- ‘ 
ti namų statymų. t ■ ».

t*

SUVAŽIAVIMAS.
New York. — Amalgamei- 

tų audėjų unijos valdyba iš- \ 
leido atsišaukimų kviečian
ti suvažiavimų spalio 15 <L. 
Panašus tos organizacijos 
suvažiavimas buvo Pater- 
son, N. J. 1919 m. Organi- - 
zacij a turi 50.000 narių.

Groęsbeck, Texas.—Allex .. 
Winn, negras, tapo nulin- 
čiuotas pakorimu. Jis būk 
buvęs užpuolęs baltų merge- 
le- . t •
 \ "L
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N110 Rugpjūčio 30 d. š. m. prasideda A. L. R. K. 
Federacijos Kongresas. 

fcROOKLYN, n. y.
KARTU SU FEDERACIJOS KONGRE

SU PRASIDĖS IR LDS. SEIMAS.

Hj

*

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

" ’ - ■ Jl ■ /
LDS. kuopos subruskite išrinkti atsto

vus. Lai šių metų . Seimas viršija skaitliu- 
mi atstovi? ir gerais naudingais įnešimais 
jau buvusius seimus.

Būtų labai gerai, kad visus įnešimus 
LDS .Centro Valdyba galėtų peržiūrėti" dar 
prieš Seimą ir sutvarkytus galėti} perduoti 
Seimo išrinktai komisijai.

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

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

' \ ŠALNOS. '
. Windšor, Mass.— Daržo
ves ir .vaisiai labai nukentė
jo dėl ištikusius šalnos. Ta 
vieta guli tarp kalnų ir šal
nos čia nė retai pasitaiko. 
Birželio pradžioj dėl šakių 
nukentėjo vasarojus.'

t

c

‘ VĖSIAUSIA DIENA.
Neiti Ytirk. — Rugp j. 15 

d. New Yorke termometras 
žemiausia laipsnį rodė 58, o 
augščiausių — 75. Tai bė
gyje 50 metų šiemet rugpj. 
15 diena buvoJ vėsiausia.
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' AMptnnūi a. y. f kew uavekt, ęqw." 
Į Kaikuriose kuopose ir apskri-Į LDS. 28 kuopos ri^neeirils susirinki- 1 W. Cflim. aU»Į3* ag
Įskritys duoda metamų seimui kaą 295. -st Joitn st, vfawną-
Isnmažinti nariams mėnesines mo-Taipgi atsivykite naujų 
Ikestis ikisSO centų. Ne, broliai, ‘ 
LDS. nariai, jeigu mes nutrauk-Į ------ : ..

Isime 5 eenžiiS mėnesiui, nįes ne-Į .. JKENTON, N. J» ** 
.. j <ju Kp, fluumepurk. ra. Įpraturtėsime, bet sudekime i krū-1 LDS. 82 knoposineneslnls susfrlnkl-‘ n. l 1 va kolnfji ffikfltfinMn mas Įvyks nedeiioj, 21 d. rugpl/Lletn-

Ol kp; Shenandoah, Pą. Į V1* tmmtąnčių, penktukų, ] vJų Politikos Kiiubo salėj 32 Dickson
M kn Mnntrofil. fianada Padarys didelė suma. Beišfcia Sk Visi nariai mĮon^jteTbrlbtejl, w’ , 

a'■ %.-teta nutraukdami 5JwtI*** 
Snjskite kogreieiausia sa-Luo eeptro, eentiui didelę mm- . V. .

vo -raportus, 'kad galėtumo |3feaidę padarysime o sau j< >kios ■ CHESTER, PA. " 
Seime pažymėti nuveiktus naudos m to neturėsime. Todėl * rus. 10 kuopos msaesmis susirinki- darbus Saiyčios, Dėvy^ltDK nariai bukime-taupūs'ImeJu™ 21A '
ir mėsų. Organizacijos labili, |dienin,'amc gyvenime, baldme no SeS? vr»i“SLwwlS 

Beto neužmikite pažymėti 
ir Volimė-mniu uavnl dhvhttA- kjW t“Ypus ©^engime, Atri-Įnanlę nurft. ■ F *
f S^Y° lsakykimč nuo^vaigntamSių gėri-1 . r . •
;ęs plapus. Svarbiausia k&š, t mų} bet ant gerų darią visados i **T « 1
tai ną$Jl stovis- p$ogtč, turėkime 'teOita^iibdol gi VrA®EĮlBTJJty,,CqNN. 

kad jie būtų pilnm užsimo- mes tada centro .balsų neišgirdo-į 
keję savo duokles dar p .įeg me, kada popietes kaina buvo>|fig 
eAimn ■ ‘ . I kilug lik aulfščiausio laipsnio, kad I Visi nariui mnlojieklte pributi, nes tu-

‘ f 1 " . - |jr uz pinigus nebuvo gaųmi gaut. Į ^įveskite ir nau jų^fcarlų.
LDS; kuopos hvauskiid?°?e1.^ tad.a.??Bka8me Ws4>l '

v • k ’ t-it i 11 * A’i I kad reikia pridėt po 5 centus mė-1 r- .ciai renglnte prakalbas tik I negįuįt Centras kitokio išėjimo I ELIZĄBETH, N. J. . 
ką grįžusiam 1S Lietuvos 1 neturėjo kaip tik sumažint suba-1 lds. 1(J kuopa laikys mėnesini susi- 
“Darbininko” - redaktoriui tinį numerį iki 4 puri. Ar neėma- ĮįuUbSX^ SgSįį* A&S 
Pr. Gudui.' Begalo daug] gu .mums dabar' kada 'sgbatinis Į vist nariai pribūti. *
svarbių žinių išgirsite iš te-į numeris išeina 8 puslapių ir dar ____________ alduba‘

vynčs Lietuvos. Pasakoja CUM^QLĄ, Į?Ą. -
rik^tXni^rSbJLDS' “ broUai da“ai- 
lYVieSKlte asnieillSKai- ąrDa|QQrs esame prislėgti bedarbes iri toj vietoj, ir paprastame laike. Visi 
laiškais adresuodaini: vaJgo nata spaudžia mus menu- .^*^££„0^

• - Pv. Gudasf | si>^inkiine, netrotildme vilties. I atsiveskite ir natTfa narių. ,
366 Broaduay, . Į Dievas su mumis ir turime .Globė-Į Valdyba.

' Boston 27, Mass. p šv- LD«- S-gos ir mūs H------------------------ ;------------ —
Arho LDS Centro Raštinė 61’sano “Pai’bininko-” To<?e! nH 8-10-21, Chicago, III.

vr ’ f I sigailėkime centų katalikiškai I Gerb. LDS. Namo Komisija:
tuo, pačiu adresą spaudai, o ypatingai mūsų orga-| Gavau nuo Tamstų laiškų rei-

A. F. Kneižys, nui “Darbininkui.” Padarykime Į kaie nuošimčių už LDS. bonus. Aš 
,L. D. S. Centro Sekr. “Darbininkų” galinga tvirtove, i-ĮsaVo nuošimčius sutinku.dovano- 

___   dant galėtų mus-pridengti nuo |ti ne tik uz 1921 metus, bet ir ant 
’___ •__ ' . ’ ‘v j Priešų mūsų šv. tikėjimo R. K^- j toliau iki nebus išmokėtas morgi-

L D CONN AP^KRIfilOltaliktJ 'r nuo ^aP^ta^s^ isnaudo- |čius. Jeigu aš imsiu knygomis ar- Li ryi . 1 I jimo. | ba užrašysiu laikraštį, tai vistiek

VI SEIMUI ĮNEŠIMAI. L^riam n y lds' Narys'KaTiu.s“«* v1* i ; • -. I Amsteiaam, jm. i. I Geriausia dovanoti hieo^nereika-
, 1- Kad LDS. nariams bū-1 __________ I laujant, tai tokis mano atsakymas

hy nuginta mėnesinė mo- , HARTFOBD, CONN. P £
kestisac. menesiui, j Iš darbininkų veikimo. | ' — A. Srupša.

2) Kad LDS. įsteigtų lab-1 Rugpjūčio 14, buvo LDS. kuo-l ■ y
darybes namą SU Ūke, kur I pos susirinkimas. Išrinktas nau-1 Rugpj. 15, 1921.

r organizacijos .narių našiai- jas kuopos pirmininkas J. Berno-1(^1.)^^ Darbuotojai:
Čiai Vaikučiai būtų auklėj a-lta- Kuopa labai apgailestauja | yiuomi siunčiu Tamistomy laiš- 

. mi ir taip-gi nariai senatvė- bu^jo pirm. Juozo Kdmono, ku- kutį su Širdingiausiu, linkėjimu.
i’a +n-r3+n rnnPodnTid n • ris dėl darbo ture j o apleisti Hart-1 Ag būdamas neturtingu, paprastu
«J . 1 P A > I foręjįų. Prie kuopos prisirašė Mag-1 darbininku, dovanoju šių metų

3) Kad prie LDS. Centro delena TamošaitėK Praeitame su-l nUošimtį už LDS. Namo ,bonų. Ži- 
raštinės būtų, darbo infor- sknikime prisirašė Andr. Simana-1 noma> 110rs tai maža auka, bet

• TYiiiAiiii lininei jitiip Ivicius, l iei Dievas duos sveikatų, tai atei-piacijų biuras Žinios apie ! Paulina finansų raž I
daibus butų teikiamos pei |tininkė jau per keletu metų la-l yu„tikra pagarba,

’ organą “Darbininką.” *bai pagirtinai darbuojasi. Savoj g’ jy Akatinag
L. D. S. Conn. Apskričio raporte pažymėjo, kad keletas na- Į ^orvvood, Mass. '' 

Valdyba: Irių buvo užvilkę mokestis, bet ga-1 ’
. '-ftam. P. J. T«toni*ei»4^.?a”?^,^“-,,^lyi“T!| ‘ ..

Pnšf- 7? Mulūnienė prmadėjo atsilygniti. Todėl iki I Montello, Mass.
Kast. K. Miauniene, geinĮ0 nė vieno skoiingo nario ne- Rugpj> 192i.

|X t 110 DIaTIUpO r^S’ ... I LDS. Namo Komisijai,IS Li Ui wi n^vllllkVi | I LDS. Seimų delegatu išrink-1 ggg Broadway,
' ’ . ........... . I tas Jonas Mončiunas veiklus dar-1 Boston, Mass.
LDS. 40 kuopa Easton, Pa. pui-1 bininkas. Taip-gi padaryta bele- Į Gerbiamieji:

fciai gyvuoja, nes turi darbščių 1 ta įnešimų seimui. I Gavau nuo Tamstų laiškų kas
, pasišventusiij darbininkų tai idė-Į Atsisveikino rimtas vaikinas I i§mokėjįmo nuošimčių už p. 

jai. Dabar kuopa turi pikiai už- Juozas Kašmeraitis. Rugpjūčio!p g Namo bonus. Labaifapgai- 
simokėjusių narių 22 ir suspen- 15 d. išvažiuoja J Lietuvą. Savo I iestauju, kad gį laikų negaliu pa
duotų du. Laikytame susirinki- keliais žodžiais išreiškė gerus Hn-| geiDeti taip brangiai LDS. orga- 
me rugp. 7 d. daug kas nutarta, j kojinius LDS. kaip kuopai, taip ir I nes jau baigiasi metai
Buvo skaitytas laiškas iš centro I visai organizacijai. Lietuvoje,, su- L a^ nejirbu. iš priežasties ligos, 
su paraginimu rengtis prie seimo grįžęs žadėjo darbuotis krikšcio-1 nuošimčius prisiųskite man 
ir kas1 link narni mokesčių. Iš- nbj darbininkii tarpe. _Gms nuo j Toliaus gal Dievas duos
rinkta dų nariu; S. Žemgalis ir A. priešų kaip valstybės, taip ir tiLy-1Įaį geriaus ' galėsiu pa- 
Lekesederavičiūs paraginimui 'ne-1 bos principus. Dieve jam padėk. I remt» įaįp krangją mūsų darbinin- 
užsimokėjusius narius užsimokė- j Reporteris. I k^ organizacijų.
jjmuL. ' ------------ - | Suztikra pagarba^’

Mes pasirižome, kad iki seimo | ELIZABETH, N. J. I Jurgis Česnulevičius,
būtų visi nariai pilnai užsimokė- Į LDS. 16 kp. mėnesinis susirin-1 Montello, Mass. 
ję savo duokles.

Taip-gi išrinkta atstovė LDS. 
seiman p-lė M. Mitruliutė, darbš
ti narė. ‘ "

Seimui.
Nariai pritaria steigimui “Be

darbes T’o'ndo’* iš kurio būtų šel- 
, piariii suvargę nuo bedarbės dar- 

biuiiikai.
, Pageidaujama, kad organe 

‘ ‘ Darbininke ’ *' • būtų ^daugiau ra
šoma apie darbininkų reikalus ir 
kad korespondencijos nebūtų 
trumpinamos (Pastaruoju laiku 
vihos korespondencijos talpina
mos it labai mažai trumpinamos, 
išbraukiama tik tas, kųg laikraš
čiui jietinka. Red.) •,

Kad “Dažbihiiiko” 'knygyne 
būtų kodaftgiausia moksliško tu
rinio knjrgų. •

J\Wsų kuopa prisidės prie N. Y.
ir N» J apskričio*

8. Žemgalis,

reti, kad'žmbnės tarp savęs 
neripėšfy kacĮ viri yaldįįčB 

Bus įvesta* 
ctąlte leųtiška tvarka 
lolishe ydtrMaft, pdlsjų 
nįemj; bus tada daugiau į- 
vairumo, daugiau sumišimo, 
daugiau gyvybes?’,

^Ay Jau visos jilsu Suva
lios, dąiigĮąų *
paklausę Lietuvis. - ‘ f ►.

“ Koi 'kas, pradžiai, visos, ’ 
atsake pirmasis lenkas.

“Palaukite čia vieną mi
nutę,” tarė Lietuvis, “as 
jums išnešiu vieną gerą 
dOą?’* įįr mBuįes 'su
grįžo su bizūnu 
mus topus svęęius, kaip va 
jus,”—tarė lietuvis,—jdąu- 
lėmis vadina. 4 »

ti'Q ar žinote, nonai, *kas 
tai yra i” — paklausė bizū
ną- iškėlęs — “tai yra toks 
instrumentas, su kuriuo mes 
svetimas kiaules iš savo 
daržo varom.77

‘ “A co to takiego?” Ir pa
sipylė lietuvio ypas ant len
kiškų nugarų.

“Ar supratote, dabar, 
i koks lietuvio atsakymas į 

Jūsų visas dovanas? Eiki
me ir praneškite tai savo ge

nerolui.” * .

w. •«
Lietuviai! Toji istorija 

nėra perdėta. Ji iš šių die
nų gyvenimo paimta. Pa
siusime ir mes savo atsa
kymą Želigovskiui.

Kiekvienas nupirktas bo- 
nas, tai lietuvio bizūnas ant 
įenko nugaros, tai tikrasai 
vaistas sergantiems imperi- 
jalizmo liga. ' Nepasigailė
kime tų vaistų.

~ ffUgiyiyjžB "
“F

t.

Vieną sykį atėjo astuoni 
enkai ęas lietuvį į svečius.
“Sveikas gyvas, paūie lit- 

wini. Musu Šviesus genero
las atsiuntė mus pas tave į 
svečius su jo augštu uklonu 
ir,liepė atnešti tau dovanų*” 

“Tai kurgi Jūsų- tos-do
vanoj” paklausė- snairiai 
Žiūrėdamas lietuvis. / 

““Danie litivin,” ėmė kal
bėti visi ant'syk lenkai, “mes 
jr mūsų, tai yra...” 
11 “NuŠtilkit Čia zirzėję visi 
apt' syk —- riktelėjo, jau
Hek supykęs lietuvis. “Kal- 
Dėkit iš eiles po vieną. , Tu, 
pirinasai, sakyk, ko čia atė- 
jai ir kokias dovanas atne
šei.” ? ‘ '

“Tamsta,” atsiliepė len
kas pirmas, “pirmoji dova
na tai mes patys, šviesiau- 
sis mūsų generolas, nutarė, 
kad mes pas Tamstą apsigy
ventume. Kraštas neramus, 
visur pilna razbaininkų. Tai 
meš Tamstą apsaugosim.”

Tik tiek?” — paklausė 
'Šypsodamasis lietuvis. “Na, 
kalbėkite kiti, tik ne ant syk 
visi, ale po vieną.”

N. 2. “Paskui mūs ateis 
į Lietuvą apie trejetą mili
jonų mūsų giminių ir kai
mynų iš Krolestwos. Mat 
pas mus duonos nėra, ponai 
žemių atiduoti nenori, tai 
nėra iš ko gyventi. Jau su
daryti visi pienai Litwos 
Kolonizacijai/ Čia pas jus 
tiek daug žemių ir žemės ge
ros, tai ir buvo nutarta kel
ti visus žemės norinčius pa
liokus į Lietuvą.” »

N. 3. “Mes matom, kad čia 
kraštas visai necivilizuotas. 
Žmonės kalba taip keistai, 
kad. mes nieko negalim su
prasti. Mums čia viskas ne
patinka, nei parėdai, nei pa
pročiai. Mergos, tiesa, gra
žios, tik, kad jos nemoka 
nei apsirėdyti, nei vaikščio
ti, nei šokti, nei paliokiškai 
kalbėti. Mes atnešime į Lit- 
wą lenkišką kalbą, lenkiškus 
parėdus ir papročius. ‘ -

N. 4. “O kad jums vi
siems būtų linksmiau gyven
ti, mes jus visUs ir senus ir 
jaunus išmokinsime polską 
mazurką šokti; mes girdėjo
me, kad Litwos seime lenko 
atstovo Utelinsldo jau ne ; 
buvo įneštas sumanymas, 
kad mazurkas būtų visur į- 
vestas.”

N. 5. Iš Varšuvos jau a- 
teina dvylika vagonų, pri
krautų lenkiškų elemento
rių,, įvairių vadovėlių- ir 
maldaknygių. Jas atsiunčia 
“Towarzystwo oswiaty 11a 
Kresach.”

N. 6. “Vilniuje tik laukia 
ženklę is generolo tūkstan
tis polskų kunigų su Vysku
pu Bandurskiu priešakyje, 
kad eiti i Lihvą ir mokinti 
visus litvinus lenkiškų pote
rių.”

N. 7. “Vardan lygybės ir 
teisybės susilaukta buvo 
tūkstančiai protestų, kad 
PolŠčia skolose baigia skęs
ti, o Litvva skolų beveik vi
sai neturi. Todėl augščiaū- 
šia “Ęada Na^odo^va” nuta
rė išlygintvtą dalyką ir už- 
la’auti pusę Lenkijos skolų 
ant Litwos.,?

N. S. “Čia pas jus visa 
tvarka negera. Kas čia per 
tvarka, kad čia visi lygūs, 
ką’d nebėrą nei pono, nei mų- 
žiko, nebevartoja niekas 
šykščių, kjfa moterysbąl^uo- 
j a, kąd m\žada žemės tu-1
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f TAUTININKAI” SĖ
BRAUJA SU LIETU

VOS IŠGAMOMIS.
‘ “Dirya” No. 32 iškelia 

gana svarbią žinią apie kai- 
kuritL “tautininkų” susi
draugavimą.

Mat pastaraisiais laikais 
Lietuvos priešai bolševikai 
pradėjo varyti smarkią agi
taciją1 prieš Lietuvos val
džią. Vienok tai agitacijai 
mažai kas tiki. Tai dabar 
jie sumanė, šaukti suvažiavi
mą. Tokiam suvažiavimui 
pritaria ir laisvamanial-san- 
dariecįai ir “Piliečių Sąjun
gos” skyriai. “Dirva” to
kiam suvažiavimui priešin
ga ir štai ką apie tai rašo:

“Piliečių Sąjungos nariai 
neturėtų dasileisti iškrypti: 
tokį kraštutinumą. Žinote 
suvažiuos bolševikiški ele
mentai, kurie visados nori 
ką nors išrasti prieš Lietu
vos Valdžią.”

<r Z

Tai-gi iš to pasakymo, 
kiekvienam aišku, kad di
desnė dalis •4 ‘ tautininkų ’ ’- 
laisvamanių eina išvien su 
bolševikiškais elementais. 
Apie tai rašo pačių “tauti
ninkų” laisvamanių laikraš
tis.

• Toliau rašo f
“Vietoj to, manomus iš- 

.leisti tokiam betiksliam va
žinėjimui pinigus geriaus 
būtų paaukavus Lietuvai.”

Labai .sveikas patarimas. 
- Bet ‘‘ tautininkams ’ ’ laisva
maniams veikiantiems iš
vien su bolševikiškais ele
mentais iš sandariečių aba- 
550 nepriimtinas, nes jie dar 
nėra aukavę Lietuvai - nė 
cento ir cįar kitus atkalbi- 
nėjo nuo a ūkavimo.

' Toks suvažiavimas “tau- 
'Uninkų” laisvamanių su so
cialistais bus gal naudingas 
tuomi, kad sveikoji visuo- 
menės dalis pamatys tikrą j p 
Veidą tų “tautininkų” ir ži
luos aiškiai su kuo turi rei
kalą. Jau- tuomet negalės 

Veidmainiauti it Judas.

fASKUTINIS PIKNIKAS.
Paskutinis šių metų piknikas 

ŠV. Mykolo parapijos Easton, Pa. 
įvyks Rugpjūčio’20 d. š. m., t. y. 
atomancioj subatoj, Philipsburg’,

J., ties Žaliuoju Tiltu. Užpra
šomi visą apielinkių lietuviai, o 
ypač Bothlclicrito ir Allen(owno..

Mikolo parapijos
'• Klebonas įr Komitetas.

’ *
Po poros^metų tie, kurie dabar 

neperka bonų, neturės kur akių ii 
sannatosditi, ,

v.

a 1

L: P.

PASKUTINE ANT LAI
VO DIENA.

O kaip linksma ant jūrių, 
jog žinai kad kraštas neto
li Net ir žuvelės iš džiaugs
mo laivą pamačiusios šoka į, 
augštą, jį vydamosios.

Apie piet pradėjo rodytis 
jau būriniai laivai. Jūrių 
paukščiai ir jau pasitiko Įr 
lydėjo visutėliu, gaisus re
ginys apie šeštą valandą te
ko regėti. Ištolo per žiūro
nus matėsi didelis juodų dū
mų kamuolys. ' Tuoj pasiro
dė ir tamsiai raudona lieps
na. Artyn priplaukus pa
matėm jog laivas — tavori- 
nis visas apsuptas Jįepsna. 
Tartum tiek vandens jūrėse 
yra ir negalėjo užgesint ug
nies. yėliaus sužinojom jo
gei tai laivas su kopą alyva, 
iš Italijos, degė. Visas su
degė. Matant degant jūrėse 
laivą nekurius baimė ėmė. 
Manė jog ant “minų'^vokie
čių sutaisytų užėjo. ,Q kpks 
buvo ant Aųuitanijos laivo 
tr’ukŠmas! "‘l ■' ' '

Pravažiavus dedantį lai
vą, ties kuriuo iy mus laivas 
sustojo, tuoj pyadejom per 
žiūronus matyt mažas kelias 
Anglijos pakraščio salas. 
Kaip linksma buvo atsi
kvėpti žemes oro, kurio per 
šešias dienas bųy6m nusįpję.

Bytoj ryte penktu valan
dą papūsfyčįavę ir siįsitvą^’t. 
ke —’ apleisime laivą. /

r<
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Tik 12 dittių
jįįįriąir iniiįmii.

; . * 'r ‘ ’ » - • j:’ -i— j *

Dar neyisos LDS, Kuopos 
prisiuntė Centrui savo mė
nesinius jMgortus jį? 
pienesį.. Nelaukite paskuti- 
mų dienų, bet siųskite tuo
jau'. peijtro raštine turi sp- 
Ivąr^yti Įr įtraukti į Įhįgąfc 
visus raportus, kurie bus 
jmriĮIsfiį kad parodžius 
Sęimiii jog mūsų, organiza
cijoje yrą: pavyzdinga tv«ėė- 
įą'Įr kuopų raštininkai pri
siunčia raportus laiku. Be
to neužmirškite, kad Seime 
bus skaitoma skaitlius narių 
kuopose. Tiek ir tiek pilnai 
užsimokėjusių; tiek ir tiek 
suspenduotų; tiek ir tiek iŠ- 
brauktų, *

Žiūrėkite, kad šių mėtų 
Seime paskutinių .dviejų 
skaitliniiį visai nebūtų^ Pa
darykime taip, kad visi L. 
D. S. nariai būtų pilnai už
simokėję.

Kaikurios kuopos, jau sa
vo užduotį išpildė, o kitos 
pildo.

Girdėti, kad smarkiai pra
dėjo veikti Chicagos apskri
tys. Neatsilieka ir Mich. ir. 
Ohio. Bet dar smarkiau 
rengiasi ,prie nepaprastai 
didelio, darbo naujas, nese
niai susitveręs Pennsylvani- 
jos Apskritys.

' Štai rugpjūčio 21 dieną 
turės1 antrą apskričio suva
žiavimą kui* sudarys planus 
tolimesniam veikimui.Smar- 
kiaūsia veikia New Phila^ 
delphijos kuopa.

Naujosios Anglijos ir 
Conn. apskričiai lenktyniuo- 
•jąsi. Vienas ir kitas nori 
užimti pirmą garbingą vietą 
veikime mūsų brangios or
ganizacijos labui; Bet ga . 
manote snaudžia New Yorko 
ir New Jersey apskritys. O, 
ne. Šis apskritys gal kada 
Įr suaudė, bet pastaraisiais 
laikais beveik jau susilygi
no humusų veikliausiais ap- 
škričiais. O būsiančiame ap
skričio suvažiavime rugpjū
čio 28 d. Elizabeth, N. J. 
tikrai nustebins visus rapor
tais iš savo darbuotės ir nu
tarimais.

Centro raštinė begalo su
sirūpinus, nes dar negavo 
paportų nuo šių kuopiį:

4 kp. Athol, Bląss. , 
5. kp. Waterbury, Conų. 

13 kp, Phila., Pa. 
ld kp. Elizabeth, N. J.
18 kp. Patįerson, N. J.
19 kp. Čhester, Pa.

20 kp. Chicago, Dl. 
24 kp. Vest Lyną, Mass.
26 kp. Rumford^ Me.
27 kp. Kingston, Pa.
28 kp. Į{ew Haven, Conn. 
30 kp. Batlimore, Md. *

t r rf’ntfi'..36 kp. New Britam, Conn. 
38 kp. Chicago, IU.- • • «»- * -

.43 kp. Ąnsonia, . Con. 
_ 45 ^p, Duryea, Pa.

47 kp. PiJtsbiirgĮi, Pa. 
5$ kp. ĮMK^dleboro, Mass.
# $• &?*•
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87 kp. JĮilvor Creek, Pa.
&kp.CumboIh, Pą. 
8Skp<M|ądltport,T».
0t n, h«
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• 
761cp. JerBey City. N. ir. 

79 kp. Gre«nfi«ld, jlaii, t 

80>kp. KtAMu*! jVh»
v .v

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirin

kimas pyks nedčlioj, 21 d. rug-J 
pjūcio, 4 vaL po pietų.

Visi nariai malonėkite pribūti, 
nes yra svarbių reikalų. Reiks 
rinkti delegatą • į LDS. Seimų, 
taip-gi, kaip žinote ir/ LDS. N. 
Y. jr N. J. apskričio suvažiavimas 
įvyks-Elizabethe, 28 d. š. mėn., 
Lutvino svetainėje, 69 So. Puri? 
Št. Tam tikslui yra .rengiamas 
prograraelis ir vakarienė, kuri bus 
po sesijų. Kurie norite toj iškil
mingoj vakarienėj ’ dalyvauti nu
sipirkite tikietus. Jų gausite pas 
kuopos valdybos narius. Iš prie
žasties apskričio suvažiavimo, šis 
Susirinkimas bus laikomas savaite 
ankščiau nei paprastai.

• ' ' . Valdyba.
/ —

23 Knox St., 
Lciviston, Me. 

8-11-212
Gerbiamieji:.

-Gavau nuo Tamstų laiškų — la
bai ačiū.

Taip, aš atsižadu šių metų nuo- . 
šinitį už EDS, Namo Bonų.

Mano noras, kad ir visi taip 
padarytų.kurie tik išgali.

Jaukėdama Tamstoms koge- 
riausitį pasekmių, pasilieku,

Šu gijia pagarba,
Bronė IvaŠkiute.
W.'l“ •

Lewiston, Mo.
‘ 8-11-21
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B&ipQEJ?QRT, CONN.
LDS. :ID kp. mėnesinis suyjrinklmns 

Įvyks nedėtoj, 21 d. iitjgpj. pnpfnkbl* 
vietoj. Visi niu'lia mntopektte rvlbutlt 
nw turime daug svarbių reikalu ap* 
tarti. A.tolve«Nto ir nauju ni^lm 
IMtiMi* ripAfciij ii ii Aii <*■«*.»

\
Gerbiamieji:

Atsižadu savo nuošimtį šių
tų, už LDS. Namo Bonų... . 

Linkėdamas. viso1 gero, pasilio*-
'kU> t, . ~ y „ ( ,

Šū pagarba^ 7 . ”
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J. P. Levickas.
A

Ir

v*

1)

2)

*

3)

c)
z

Vargšas.

/
tų,

«

J. Venta,

D. K.

■r

i

i

l

J "r 
i

Bonai —■ mūsų tautos pajėgų 
saikas.

TREČIADIENY, Rugpiūčio 31 d.:

a)

>b)

lietuvių.

z

Z.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos iu6iiėeiW susirin

kimas Įvyks nedalioj, 21 d. rugpjūčiu 
tuojaus po pamaldų fiv. Jurgio parapl- 
jos svetainėj. Visi nariai malonėkit* 
pribūti, nes turlide’daug svarbią refr 
kalų aptarti. Atsiveskite ir1 ndūjų nA* 
fių. ‘

1
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V
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•if »1( »)i •h*' fsjArsi' •?

>■
•>-7,»

BRIDGEPORT, OONN.
- "LDS. 80 kp. 
|vyiis nedalioj 
toj vietoj. Vi 
būti, irtfš turi 
lą aptarti. * 
riy.

t
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| LPS. N. Y. ir K J. APSKRIČIO] ' NAtoJS- L 
Broliai-sesutės-darbininkai: ruoš-1 Kg 

lįįmęs visi | darbą,> iies visai ma-J w 
žai laiko belika W New Yorko,į« 
ir New Jeršey vąlsf., apskričio su-[ H 
vąžiarimo, kurs įvyks rugpj. 28 Į ™ 
d. Š. m.,1 vai. po pietų,' 69 So J •

St,, Ęl&abeth, N. J. I 'imAftrtfrMAft' ~ 

Begalo ayarbtią laikąs yrą deli ą.t. 'r’tFF^eraėiidš Natt- darbo Žmogaus. Dabar-mes tttri-L f*‘
$ paboti, kokiu bMu gi

w kuifaotf «a#w atitari)
Raudžiai pijiė®. feugensfi M.1^^2^ 
ataidiauokliu 366 Broad-
SfaoS&' Tokiems turimo pagei- W/o. ĄosfoBGobia, 
‘boti.' Koletas LŪS. kuopų jauKį1 A’
vykdo ta piSkilmj darbą, t. y. už- Sk?™ V^on^ite atagsU sa- 
umk^taUsir negalintiems, iJTO j B. ^vamavim,
kuopos iždo. Pageidaujama, kadi®es pftes.SuilĮimls, turiniu

: visos fa* tai/pagelbėtį SavoHauS-'®varlR reikahj įtarti 
nedarbo suvargintiems nariams. I į® Federaojos Seimą
Taipgi turime gyvenlman įvykiu- TederaeiĮos skyriai ne-i
ti pakelta klausimu — steigimą f^avo pnsiustratstoyui ant j>ir- 
bedarbta fondo, kurs labai'reika- mo, apstato Suvažiavimo tai 
linges darbininkams. Įmalonekite atsiusti ant šio su-

Gerb. LDS. kuopos: malonėsi-|va^av4lin^‘

te prisiųsti kuodaugiausiai atsto- Į -“i Apskriejo VaWyba
vi}, pilnų energijos ir gerų min-Į G. l^ldlĮfca

čių, kurie visuomet darbuojasi ka-t Rast M. Kaniaildulis
talilcų visuomenės ir Lietuvos la-| '........ •
bui. I

I PHILADELPHIA, PA. 
Kiekvienas LDS. narys privalo I LietUTiai KataBM Prad®jo 

nors po vieną naujį narį prirašy- Į Darbuotis
ti prie LDS. iki .Nauju Metu. Tąsi Philadįlplujos liet;viai kataIs. 
neslinku būtu padaryti jei mes kj syk-į 
visi stotūmėm prie darbo Prašau to kas jų dpaūgai ir kas rie&i 
VBU kuopų, nežiūrint, kad ir ma- Jie dabar sūtvgrg -ti .,į katali. 
sos, prausti savo, atstovus. Taip- dra y s kar įoiDa
gi. nesigailelate jiems Ueikti ap- Richmondo ir Sonth g3 a ie 30 

• semi naudingu sumanymu-inem- ligo dnmgijĘ ppadgjo darbą 
iŠ la“°,E,I)S- . ’ , Lietuviu ir Lietuvos reikaluose pa-

LDS. 16 kp. rengia dėl -svecnj ,įs vfeni Tai labfd irti. 
nepaprasta vakarienę su.puikiau- nas darbas> kurio jau bllv0 nuo 
siu programų. Todėl, visos kuo-1 niai lauldama pįmiau tik ku
pos ir nariai ruoškite^ I .Q talkaujama 3U Iai^a^iajs.

. v .v. ’-rv.a , 1 tautininkais, bet nuo pereito me-Apsltneio Pirmmmkas |to kuomet j L L paskoIo8 gt0. 
* ~~ I ties valdybą jėjo J. Grinius su ld-

VRI 2IIV A Žl A VIM A N I tais savo sėbrais, kurie pridarė vi-VIOI uUVAaIAvIIYIhIii - I okių netaktingumų, katalikiško- 
■ . . I ji visuomenė pradėjo šnairiai žiū-

LDS. Pa. apskričio suvažiavi-1 rg^.- gajjaUs visaį atsiskyrė. Ka-
m&s įvyks 21 d. rugpj. 1921 m. I įa]jj<u veikėjai negalėjo ir to pa- 
2-rg vai po pietų bažnytinėje sve-L^į k„01i,et jie didaansins dar. 
tainėje, Minersville, Pa. Kviečia- Įbus atiįkdavOj 0 nusmukę ‘‘dak- 
me visas kuopas siųsti kodaiiBiau- Lal.palaik;ak„ girdavosi kaip j5e 
šia atstovų į minėtą suvažiavimą. katalikus pasikilxkyti, k„ia
Taip-gi įduokite daug svarbių ir kilkįav0 dwžialJįią naštą, o kli- 
naudingų įnešimų dėl labo mM|niko ponai jKokdavosi ir garbę už 
Lietuvos. Jau laikas broliai iiikatankl! „„voiktus darbus ateita- 
sesutės stoti u darbininkiškas or-1
gauieaeijos kovon su mūsų prie- veikc.jai paulatę. kad
sais kapitalistais ir visokio plau- lPhaadelphin pasiliko paskutM 
ko, agentėliais, bolševikam, sanda-Įyietoj L L Bonn g irkha todel 
neriais ir kitais. . Kviųriame ko- Lj (en j Grinius buv0 
daugiausia pnbūti mrnėtan suva-Įl(Upio PhjladelphįOT žluongs m. 
žiavtaan su svarbiais ii- taudm-|ken{i(u Nbtar5 patis vjcni L L 
gaiš metanam. Tolimesnės kuo- paskol (i Taip į Krikšėio- 
pos įiegalinmos dalyvauti prašo-1^ D1.’ugij,, S„,.v-vs „utarg „j. 
mos siųsti mėsinius laiškais. Lj^. atj!luktij G1.iuhl g L. L 

Jonas romaitis, j Paskolos Cent ralio Komiteto, ku- 
„„ ten yra Įsiskverbęs. Todėl,P. O. Boz 148, Silver Creek, Pa. |kad j Grildus su klWka buv() 

| žinomas tarpe Amerikos lietuvių, 
MILŽINIŠKAS PIKNIKAS I t.aj j0 buvimas Centraliame Komi- 
Rengia L. D. S. New York ir I įeįe užkenktų L. L. Bonų išpirki- 

New Jersey apskritis, subatoj nwį ne tik Philadelphijoj, bet ir 
20 d. rugpjūčio š. m. Queens Į vjsoj' Amerikoj. Tokia susikom- 
County Park, Garriso’n. avo. I prmnitavusi ypata, kaip J. Gri- 
tarp Grand St. ir Fulusliing av.|nįus padarys blėdį Lietuvos atsto- 
Mašpetlų L. I. N. Y. Prasidės Į vybėj čia Amerikoj.
2 vai. po pietų. Įžanga tik 35c I ’gv. Dominiko ir Šv. Onos drau- 

Broliai ir Sesutės, visi esate j gy tstės nutarė ir užgynė savo na- 
kviečituni atsilankyti ir pasi-1 riajns kreiptis pas. tuos daktarus- 
linksminti. Ne t ik nariai, bet Į kurie juodino vietos veikėjus ir 
visi darbininkai. Visi kas tiki kunigus žodžiu ir per spaudą. Gir- 
gyvas, iš viršniinėtų apielinkių Į disi, .kad tą paseks ir kitos drau- 
važiuokite, nes yra gražiausia Į gystės South pusės ir Riehmondo. 
vieta dėl pasilinksirunimb, j Tą jau seniai reikėjo padaryti, 
kaip jauniems taip seniems iri tuomet būtų žinota su kuomi tu- 
mažiems. Muzikantai grieš įvaid Hma reikalą. Patartina K. Drau- 
riausius šokius/Bus ir visokių | gijų Sąryšiui surengti prakalbas 
žaislų. | ir išaiškinti žmonėms kaip daly-

. Valdybos Narys Į ;<fii st ovi.

b

gatve. Vienas iš variusių ėtuėrjl 
lytis važiuotas. Pamatęs, kad 
įulįų vąrgiąi pavys, ėmė f jį šau
dyti. Tuomet pradėjo rinktis 
žmonių to atsitikimo pažiūrėti 
Policija gavus apie tai žinią at
vyko" su vežimu ir'nušovė bulių o 
jo . vijiką suareštavo. Pasirodė, 
kad jam į bulių bęšąudant Uipo 
13 žmonių sužeista. *
F B. MurrieUe.

. . I

CLEVELAND, OHIO. 
Parapijos reikalai.

LENKŲ “BROLJŠĘUMAS”
AšLPrančiškus Vilkišius, iš NĘW YORK CITY.

Tiltų k-mo, Vabalninku valš. I A. L. R. K. Moterų Sąjungos 49 
noriu pranešt Amerikos lietu-[kuopa rengia puikų išvažiavimą, 
viams apie paliokų darbus čia 
viams apie paliokų darbus. Čia 
tolių. Liepos 3 d. š. m. lenkų 
kareiviai nušovė Žemaičio My
kolo jnotcTj, 26 m. amžiaus. 
Tie paliokų kareiviai stovėjo

| pas juos ir pavalgę ėjo gulti. 
.Vienas pareikalavo dar pieno 
įsigerti. Ta moteris pasakė, kad 
jai pieno reikia dėl trijij mažų 
vpiktičjiij.' Tuomet tas kereivis 
Uzsitai'še šautuvą ir .peršovė ją 
ir vieną vaikų sužeidė. Ot koks 

. prošepunų< “broliškumas” dėl

nedėlio jo rugpj. 28 d., 1921, G len
date Vark, Brooklyn, N. Y.

Kviečiame viso New Yorko ir 
apylinkes lietuvius atsilankyti į 
šį išvažiayimą, nes ši moterų orga
nizacija visada surengia puikius 
išvažiavimus.

PHILADELPHIA, PA.
Rugpj. 11. d., apie 8 v. vakaro, 

iš pietinės pusės gatve į šiaurinę, 
vare bandą bulių (jaučių) dol pjo
vimo. Vienas bulius, atsiskyrė 
nuo bandos ir pasileido bėgti 5-ta

DABBININKAS

Gią of aš šiltas.' Dirbtuves pras
tai eina. Darbo dŠ kitur pribu
vusiam be draugų negalima gauti, 
nes daug senų darbininkų yra be 
darbo. Kitos drbtuvės visai už
darytos ir nėra vilnies, kad grei
tai ‘pradės. Pragyvenimas daug 
pigesnis negu apie New Yorką. 
Abelnai imant Msko galima- pi
giau pirkti.

. K* - ’Liepos ii d. vietinio* šv, Jur- ■ 
gio bažnyčioje buvo šliūbas Jšil- ‘ 
veštro Butrimavičiaus su Oną & 
redniuke. Jaunavedžiai buvo pa
vyzdingi, dori jaunikaičiai, geri 
tėvynainiai; kurią visados auko
mis rEmŠ tėvynės reikalus, pa- 
bar ir jų vestuvės buvo pavyzįiį- 
gos., Gražiai svečiams iėsilinks- 
ųsiuanį vienas ji jų Gurinsiąs

Lietuvių R. K. Šv, Jurgio para
pijos naujoji Jyužnyeia ir mokyk
la skubiai baigiama. Su pradžia 
rugsėjo mėn., š. m. bus atidaryta 
vaikams mokykla, gi kiek vėliaus 
jvykg šventinimas bažnyčios. Pa
rapijos mokykloj dėlei nekuriu 
priežasčių (sakomu .ankštumo, Su
sikimšimo ir kitų) praeitą metą 
mažai buvo mokinama lietuviškai. 
Tik viena lietuvė mokytoja sesuo 
buvo, kitos svetimtautes. Žino
ma nuo svetimtaučių negalima 
norėti kad jos vaikus mokytų lie
tuviškai. - - ■

Daugumas tėvų, kurie leidžia 
vaikus į lietuvių parapijinę mo
kyklą, nepatenkinti tokia tvarka. 
Jie nori, kad būtų daugiau sese
rį} lietuvaičių, kurįps galėtų vai
kučius mokyti lietuviškai kalbė
ti, skaityti ir rašyti.' Tas jų yra 
teisėtas reikalavimas. Nes kaip 
sakoma, praeitą metą be’ poterių 
nebuvo mokoma lietuviškai, 
tai lietuviškoje mokykloje!

- Netikslios priemonės.
Daugumas tėvų, vietoje statyti 

rimtus, teisėtus reikalavimus, kad 
būtų mokyklos tvarka gerinama, 
varo netikslų darbą. Agituoja, 
kad tėvai neleistų vaikučių į lie
tuvių mokyklą, bet į airių arba 
vokiečių. Toks tėvų nusistaty
mas yra klaįdįngas. Tuonfet bū
tų daugiau ištautinimo, negu,-kad 
praeityje buvo...

Reikėtų būt atvirais.
Mokinių tėvai, vietoje kalbėti 

kur užkampiuose, turėtų pareikš
ti viešai savo norą. Parapijonai 
parcnls jų teisėtą reikalavimą. 
Gerb. klebonas kun. V. V-ilkutai- 
tis ir parapijos komitetas, maty
dami prapijonų gerą norą, pra
ves mokykloje tinkamą tvarką.. 
Tos tvarkos senai visi pageidau
ja. Kad tėvai aukojo šimtus do
lerių delei naujos mokyklos ir pa
rapija išleidžia tūkstančius dole
rių jos palaikymui tai reikėtų Tu
pintis, kad toji mokykla neštų 
naudą. Vaikai pabaigę aštuntą 
•?k>rių, turėti} mokėti skaityti ir 
rašyti lietuviškai, ir žinoti Lietu- 
vos istoriją. Praeityje vaikai pa
buvę kelis metus lietuvių mokyk
loje užmiršdavo >savo prigimtą 
kalbą. Lietuviu mokykla neturė- 
tų būt tik ■ iš vardo, bet tikreny
bėje. Mokinių tėvai, bei parapi
jonai turi domėtis tuouii.

Simono Sūnus.
T

ų,

CLEVELAND, OHIO. 
L? Vyčių išvažiavimas.

Dar prieš pabaigą vasaros 
linksmybių vietinė Liet. Vyčių 25 
kuopa rengia gražų išvažiavimą, 
rugpjūčio 28 d. į liedfordo girias, 
šis išvažiavimas manome, kad bus 
skaitlingas. Yra viltis, kad Det
roito ir Akrono vyčiai atvažiuos. 
0 gal ir iš kitur svečių bus. Ka
dangi A. L. R. K. Federacijos 
Kongresas prasidės Brooklyn, 'N. 
Y. rugpj. 30 d., tai būtų smagu, 
kad važiuodamas Iras pro Cleve- 
’andą ankščiaus į seimą, pataiky- 
ų j L. Vyčių išvažiavimą, kur vi
ii sykiu pasidalintūmėm gražiais 
įspūdžiais. Jei kas iš gerbiami} 
svečių norėtų atvažiuoti į Clcve- 
landą, kreipkitės laišku šiuo ad
resu : M. J. Šimonis, 8208 Bellcvue 
Avė., Cleveland, Oliio. Žinant iš 
kalno kas atvyks, bus galima pro
gramas tinkamiau sutvarkyti.

Vietos visi vyčiai, stengknės is- 
kalno pamatyti rengimo komisiją, 
kad ji žinotų kiek dalyvaus viso, 
p visi vyčiai skaitlingai dalyvau
kite Šiame išvažiavime.

i
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’■ Gyveną .įvairių tautų žmonės, jįirakalbėjo į susirinknriiri apie 
Yrą nemažai ir lietuvių. Pagei
daujama, kad čia būtų snorg: »ii- 
zrtota LDS. kuopa, kuomet , m 
Siek tiek atvės. .

Nedarbo liga - visur suvargino 
darbininkus. Išsklaidė P,o- visas 
puses sau maisto ^ ieškotų. { Tąsi 
pats atsitiko ir čia. Yra nema
žai apsigyvenusių ir Padereivskio 
pasekėjų# kurie poniškoii i-. plun
ksnomis puošias,

. Vargšas.

. CHESTER, PA.
Seniau čia darbų buvo užtekti

nai ir darbininkai be vargo galėjo 
pragyvenimą padaryti.

Nedarbui visur .užviešpatavus, 
neišliko nuo jo sunkios letenos ir 
Chester’is, Nuo to dingo ir dar
bininkų ramybė. ' Nedarbo liga 
nemažai suvargino gyventojus. 
Laivų statymo jardai ir garvežių 
dirbtuves liko visai uždarytos. Už
darė kapitalistai ir kitas dirbtu
ves. Gyventojų čia yra iš įvairių 
tautų. Jų tarpe randasi ir apie 
120 šeimynų lietuvių. Buvo dau
giau, bet darbams sumažėjus — 
išvažinėjo: vieni į anglių kasyk
las, o keliolika šeimynų į Lietuvą 
iškeliavo. Jų tarpe ir J. Kodis, 
kelis metus sekretoriavęs LDS. 19 
kp. Svetimtaučiai lietuviu^ daug 
aukščiau laiko nei lenkus, nes ]5ro- 
šepanaį perdaug yra atsižymėję 
savo nešvariais darbeliais. •'

Laike vienos parodos keletas 
Pilsudskio vergų šalę Amerikos, 
vėliavos buvo per langą iškišę ir 
savo nusususią vistą. Pamatę tai 
miesto sargai paliepė jiems savo 
vištą pasikavoti, kad kartais jų 
višta neapleistų su nepageidauja
mu gyviu galingą‘Amerikos erelį. 
Lenkai turi dičjelę neapykantą lie
tuvių už .jų patrijotiškumąz To 
vaisiai jau pasirodė. Kelios sa
vaitės atgal tapo‘lenkų užmuštas 
jaunas vaikinas apie 25 m. am
žiaus, Juozas Karvelis. Einant, 
namon užpuolė lenkai ant R. 3-rd 
St. Jis šaukdamas ^pagelbos pa
sileido bėgti į namus. Bet nespė
jo įsprukt į stubą kaip vienas len
kas kirto jam į galvą su kaž ko
kiu įrankiu, kad ant vietos krito. 
Išbėgę lauk jo draugai liko pei
liais supjaustyti, bet manoma kačį 
pagys. Suareštuota 6. 5 paleisti 
po $1,500.00 kaucija, gi vieną vi
sai nepaleido. J. Karvelis pabu- 
rvęs kelias valandas be žado — mi
rė., -Buvo doras vaikinas. Per 6 
mėnesius prieš tai neragavo svai
galų. Palaidotas su 'bažnytinėmis 
apeigomis.

Lai būna jam lengva svetir ji 
žemelė.

reikalą gelbėjimo savo' tėvynės. 
Svečiai pritarė tam sumanymui 
savo aukomis. /

Sil, ir Ona Butrimavieiai, jau
navedžiai 5 dol. N

Po 1 dol.: A. Mastauskas, M. 
Levickienė, A. Butrimavieienė, J.' 
P. Levickas, V. Butrimaitis, P. 
Gudelis, P. Burinskas, S. Jonaitis, 
Z. Griškevičius, Ą. Vėželis, JIE-’ 
Bartulis, 'b .

F. Bartulis 50c,
Viso surinkta $16.50.
Pinigai pasiųsti L. Gynima Ko

mitetui.
Ilgiausių metų jaunai porelei! 

Garbė visiems svečiams už tą pra
kilnų darbą. -

dirbtuvę (Stanford ^ug Mpt) ku
li dirba su visu smarkumu. Nors 
nį&dariiąą yįešpataiįa, b*$U 
piknįllų ir išvažiavimų devynios 
galybės. Tas viskas būtų gerai, 
tilę-bėda, kad neturime tinkamo 
parko, neš reikia daug pinigų dėl 
karų praleisti. r ' .

Korespondentas, 
' ----- • — ..

socijalistų or
ganas Le Popųltiire paskel- 
be išeisiąs tik dviejų pusla
pių. įlėdaTbas jr šusįskaįl- 
dymas partijoj ęsg smukirno 
priežastys. Tik 1.700 ekzem- 
pliorių tesą parduodama.;

kreiptis (815kJį 8th Ši, 
gfi'eĮd, Hl. ) prie žemiau 
šusio. Pageidaujama yra, 
šiame niūsų orgttnižacijoe 
niameAsiisiyažiaVime dily 
netik Sąjungos nariaųbelį 
l|andidataį. . "
V . . A.
A L. S. X y. & Centro $k

•' *

....T

Suv. Valstijose ant kas 2.- 
084 žmonių atseina po yiena 
lęrautųvę.

Anglijos lordas NortE- 
elifle leidžia 85 laikraščius 
— dienraščius, savaitraščius 
ir rdenr.'čius.

TRENTON, N. J. ’
“Darbininke” tenka matyti 

korespondencijų iš įvairių kolio- 
nijų, bet iš Trentono — nei kušt I 
Gal kas pamanyti, kad Čia ir nie
ko neveikiama. Taip manydamas 
klystų. Štai rugpjūčio 14 d. įvy
ko posėdis šv. Jurgio dr-jos. Na
rys Jonas Bačąįis, kurs priguli 
prie L. Pask. stoties perskaitė vie
ną korespondenciją. Pirminin
kas plačiau apie tai paaiškino. 
Nors minėta d-ja neturtinga na
riais ir pinigais, ir turi pirkus 2 
L. L. P., bonu, o dabar nutarė dar 
vieną pirkti. Valio! Šv. Jurgio 
d-ja! Atsisakius finansų rašt. 
nuo vietos, jon Išrinkta Antanas 
Junea. Tikimasi, kad jis nuošir
džiai darbuosis, kaip kad darba
vosi būdamas paprastu nariu.

' Narys.

%

t * • i ‘

Su šiuomi pranešu gerb.A. L. 
R. K. V. S. nariams kad šime- 
tinis viršminėtos Organizacijos 
Seimas įvyks rugpjūčio 31 d. 
Brooklyn, N. Y. Sveiki atvy
kę, apie Seimo vietų bei kįtas 
smulkmenas teiksitės pasitei
rauti “Garse”(222 S. 9th St.) 
edakcijoje. Norint gauti Sei

mo' reikale koki.. įors informa
cijų, iki rugpj. j6' d. meldžiu

_ _____

CHICAGO, ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis sujdrfnklmąn ' 

Įvyks nedėtoj, 21 d. rugp., tUOlftU# 
no pamaldų AuSros Vartų paraptjot 
svetainėje, 2323 2S PI. Viši* riarHl 
Aialonėidt susū'Jaktl Ir naujų! ai&lVlft 
ti. -■ ’

i

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 86 kuopos' mėnesinis

mUs Įvyks nedėlloj, 21 d. rUgp, ^ tuo
jaus po pamaldų, Iv. Ąndrlejaua bal- 
nytfnej salėj. Visi narlafyrą Jriiečl^ 
inl atsilankyti, neš turime daug daly* 
kij aptarti. ' ” • 1 i ‘ ■

- o
AMSTERDAM, N. Y.

Užėjus vasaros karščiams vei
kimas buvo čia kiek aprimęs, bet 
orui atvėsus pradeda judėti su vi
su smarkumu. Ypatingai katali
kiškoji visuomenė sujudo rengtis 
į A. L. R. K. Federacijos kongre
są, Brooklyn, N. Y. Išrinkta trys 
delegatai (ės): 1) nuo Dukterų Šv. 
P. Marijos d-jos — S. Vasiliaus
kaitė; nuo T. F. 65 sk. — J. 
Tamašauskas; 3) nūo LDS., L. R. 
Kr. R. sk. ir šv. Pranciškaus d-jos 
— Z. Kisieliūtė.. Manau, kad ir 
mūsų klebonas gerb. kun. J. Žida- 
navičius neatsiliks,, bet dalyvaus 
seimuose. Išrinktieji- atstovai (ės) 
yra gabūs ir veiklūs ,tai galima 
išanksto sakyti, kad savo užduo
tis atliks tinkamai.

Neužmirštama nei apšvietos 
reikalai. Štai šv. Pranciškaus d- 
ja laike savo susirinkimo, liepos 
13 d. nariai sumetė 10 dol., dėl 
Veiverių progimnazijos. ‘ Tai pui
kus pavyzdis kitoms d-joms.

Darbai, kaip ir kitose kolionijo
se, eina silpnai, išskiriant kaurų*

ĮVYKS ’ N ČI O

RUGPIUČIO 30—31 ir RUGSĖJO 1 ir 2 dd., TVARKA. | 

/-.i h i 11 i ' J

PIRMADIENY, 29 Rugpiūčio, prieš Federarijps Kon
gresą, L. R. K, Kunigų Vienybės seimas.

ANTRADIENY, Rugpiūčio 30 d.:

a) 10 valandą iškilmingos Mišios Karalienes Aniūo- 
lų bažnyčioje prie South 4-th ir Roebling gatvių, 
prie Williamsburgh Bridge Plaza.

b) 11:30 vai. bažnytinėje salėje, A. L. R. K. Federa
cijos Kongreso pirmoji sešija. ‘

c) 2 vai. po piet, bažnytinėj salėj, Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos pirmoji sesija.

d) 3 vai. po piet, mokyklos kambary, “Motinėlės” 
seimas. _8 vai. vakare L. D. S. prakalbos, New 
Plaza salėj, Grand ir Havemeyer g-vių.

4)

5)

s

S 
g

9 vai. ryto, L. D. S. šeinio tąsa.

9 vai. ryto, mokykloj ’ambary, Blaivininkų sei
mas. «
10 vai. ryto, Federacijos raštinėj, A. L. E.. K. 
Federacijos narių posėdis.

A. L. R. K. Vargonininkų Sąjungos seimo sesi
jos įvyks “Garso” name.
8 vai. vakare Moterų Sąjungos 24 ir 29 kp. ren- . i 
giama vakarienė, New Plaza salėj, Grandį ir 
Havemeyer gatvių.

KETVIRTADIENY, Rugsėjo 1 d.:.
a) 9 vai. ryto, bažnytinėj salėj, Liet. Raudonojo 

Kryžiaus ir šv. Vincento a Paulo Rėmėjų Drau
gijos seimas.
8 vai. vakare, Koncertas, MeCaddin salėj.

VPENKTADIENY, Rugsėjo 2 d.:

9 vai. ryto, bažnytinėj salėją A. L. R. R. Ęedei’acijoS 
Kongreso antroji sesija. • ‘ ‘

. \
Visos Draugijos prik’.nisaneiosprie A. L. R. K. Federa- 
cįjos, siunčia po vieną Atstovą, prie-Fed. priklausančios 
parapijos siunčia po 3 atstovus. Mandatai, ku£ galima, 
turi būt paliudyti Dvasiško Vadovo.

Tai-gi, gerb. Kun. Klebonai tįr svietiškieji darbuotojai, 
pasistcngkime kuoskaitlingiausia šiame Kongrese daly
vauti, nes yra labai daug svarbių dalykų apsvarstyti. .

z’’'-'' • ' •
KUN. J. SVAGŽDYS,

\ A. L. R. K. Fed. Pirm.

K. J. KRUŠINSKAS,
A. L. R. K. Fed. Sek
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sessrŠBfesaePARSIDUODA. BUČEBNfc
Visai palei lietuviškų 'bažnyčią. Ga

lima mainyti ant namų, vieton pinigų* 
Kam reikalinga kreipkitės Šiuo adre
so: ‘

• G. KAIRE,
52 B to Vlf tli St.» So. Boston, Mass.

Į$y»Awm^«PHe.
Sfknu čU pat. Nep&miriOdta 

ožimiiokiti duoklei į LDS. Taip
gi paraginkite kitus darbininkui 
prisirašyti. -

„ Bell Phone: Poplar 754511

« AD0LPH F. STANKUS J
TIKRAS LIETUVIS I 

B AB O BI U S II 
1023 Mt. Vernon St, ■ 

PHILADELPHIA,PA. ||

kitę ant Šio antrašo: 
RBV, KURAS,

116 Theodore St., Scranton, Pa.
. . > , ......

'RTinmi AGMVTAĮ VĄRGO1UNKASI
KETI ‘‘DĄEB1NINKA’’ ptIe av* 'lnQzap<* Par*P,J°«’ Atsisau-l 9ML 8a Boobm ta I

DR. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIU >/ 

Gydytojas ir Chirurgui 
Gydo aitria* ir chroniška* liga* ' 

vyrų, moterų ir vaikų.. Egzami
nuoja kraują, apjaudaln*, šlapu- 
mt Ir tt. *avo laboratorijoj, iln- 
teikla patarimus kltor
venantjema. Adre*a»: 

z 506 Broadvay, 
I South'Boston, Mass.

Kampas G St Ir Broadwy 

jStTV: B^UTHBOKO^r3*

DR.H.S.STONE 
'Akto Specialistas 

399aW,BR0ADWAY 
Vuuwh: Nuo O.r. Ud 7 y. v«k. 

uęin^ffi.f.rTiiNyr'Tr'iiĮLjA'ui rft**i

’YKITE IR PLATINKITE 
<*PARBININĄ.M

. . ’ . r. ’-•- - ' <- * . -
Reikalavimai1

. I* ....„.
Brikatataų kalno# 2c. tiUto-

[ 61 04 ki»kylen< ; j * \ ;

PARSIRIIOBA GROSERNĖ 
ii* gera vieta ‘dęl bučernės. Reiniai pi
gi. XJi’fežąstis pardavimo—savininkas 
turi išvažiuoti į Cliicagą. Knnureikn- 
finga atsL^iuklt ant šio; adresu i »

G. M, KANTON,
467 Shątvmnt Avė., Boston, Masą.

MOKYKLOS VAKARAI.

iUžbaigimb vasarines mokyklos 
rai bus ketverge rugpjūčio 

r|ĮB d. ir petnyčioje rugpjūčio 19 
' d. ,7 vai. vakare, pobažnytinėje 
^ ■vetaineje So. Bostone. Vakarai 

bus įdomus. Dar. tokių""vakarų 
gp. Bostone niekas nriųivo suren- 
g$S, Neapleiskite nei vieno. At- 
ribmkykite pamatyti ką jūsų vai
kučiai Veikia. '

neklausdavo turi ar ne, — duok 
ir viskas. Kitaip kailis arba net* 
ir gyvastis pavojuj. t 
‘ Bažnyčių priaugo daug. Bu^o 
tokių kur stovėjo tųšetosj, riebuvo 
kunigų. Dabar jau esama nuola
tiniai klebonai. Žaslių bažnyčia’ 
sušaudyta. ‘ Dvi' didžiulės skylės 
sienoj. Jangai išbirėj^, audeklais 
apdengti/Vienas milžiniškų bokš
tų nušautas, dabar taisomas, o pi
nigų Stoka. *

Pamaldos daug ilgesnės kaip A- 
moi’ikos bažnyčiose. t

Procesija, tai įspūdingiausia a- 
peigat. Žmogus jautiesi, tartum 
esąs tarpe angelų choro. Nėr vie
tos mintyje kasdieniniams var
gams. Tarturii gyveni vien dva-r 
sla, kuri pakilus aukštai — pas 
Sutvertoji.

Jaunimas jau netoks kaip aš 
buvau pirma palikęs. Daug per
simainė. Visokių tautų karei
viams perėjus, negalėjo nepadary
ti savo įtekmes į (jaunimą. Tas 
atsiliepė gana skaudžiai.

SuDigvų!
Jus mylintis draugas,

Jonas Červokas.

SALDtlAUSIok HBDINBV.JNNAUB 
DR-JOS VALDYBOS AJDRBIUI' 

ftth BOBTpN, MAEBt
f . L* į:

PIRM. ~ Antanas Kmlte*,
384 Tlfth St, Bo«toa 27^ M*«a 

VICE-PIRM. ~ Juozas Andrlltunas, 
. 273 Fourth St, So. Boston, Mn.w.

PROT. RAST. — VimMs-Valttnorfu*,
178.Bolton St, Boaton 27į Ma**. 

FIN. RAST.- Pnum* filnfcaviau*,
182 Bow*n gt, Boaton 27, Ma**. 

KASIERIUS Jur$k‘. Kanevičių*,
174 Bolton St, BD«ton STf 

MARŠALKA — Prana*LukolevIČlu*, 
406 & T-tb St, Boaton 27, Man. 

Sudrlnidmal lalkomt kaM pirmų ne- 
dėldlenl kiekvieno rtėiitelo 8 vaL po 
pietų Sv. Petro Baihytlnėj *al«j, 8o 
Boaton, ĮUMik

XDX, 6 fettopbs narus, lP.trfford, (Įonn.
Šiomis dienomis išvažiuoja į tė

vynę Lietuvą. Išvažiuodamas už
sirašė “Darbininką!’ ir prisiuntė 
šiuos atsisveikinimo žodžius: “Li
kite - laimingi LDS. nariai; gimi
nės ir pažįstami šioje laisvės ke- 
liauninkij šalyje.”

&
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m. ki. 
$125.00 
$135.00

Anglijoj motorcikliij dau
giau, negu automobiliu.

Agentūra Uždėta 
1910 m.

REIKALINGI AGENTAI. H

Ieškau seselės Onos Tamoliunaitės 
(po vyru Saplėnlenės), gyveno Lynn, 
Mass. Labai prašau atsiliepti. Adre
sas: Petras Tamulionis, Generallo šta
bo kanceliarija, Kaunas, LITHUANIA

Gamų per daugiau kaip 
' 50 metų*•*

ilėmyk Įkarę (Anckor) VaiabaienklL

Berneli dobilėli, ar tu myli-Lie- 
tuv$?

Grtifiiau pirk bonų. 
nosim, kad myll

II. Kk
HAMBŲRG............ $145.00
DANZIG ...... .,.$200.00

Taksų $5.00.
Per Cherbourg Southampton 

Liverpool ir Glasgow .
..Rugpj. 23 
..Rugpj. 27 
.Rugpj. 27 
Rugsėjo 6

i įįį 
į 'WTTH

pTW, T. REILLY
| Pirmos Klesos Dantistas
J 469 B’way, So. Boston, Mass.*

(Prie Dorchester St.

, Tei, 8a Borton 828,
ir - ’—

DB M T< OAiėKB 
' (<wparavi^w) 

UttfMl perirHė aūlų >o v* 
426BaoaDVAYt 8a Bostojt, Misa.

ta » iM n* Ir M 1:80-6 fr 0:s£4 R M,
Ofisas uždarytas suimtos va

karais ir nedėliomls. t

AUTOMOBILIS ANT
. . ’ PARDAVIMO

: labai pfglni. Automobilis bevelk nau
jus, nauji tlres,. gerui Ir gražiai numn- 

1. fevotas. Kuinu $325. Visut geru pro- 
gii. 4 Kum reikalinga atsišaukit ant

, ’ DARBININKAS
366 -Brondvny, So. Boston, Mass.

o

Gyventojų skaičius Japo
nijoj per metus pasididina 
ant 600.000 asmenų.

Tada ti*

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.

I H“. ,
K|SIo adreso:
į> 3------

yra tai neapykanta krikščionių

M.

t

« w
*

Ieškau sunaus Jurgio Juodinto. Nuo 
karo pradžios neturiu žinios. Motina, 
trys seserys ir vienas brolis mirė. Gy
venu vargingai. Prašau atsišaukti. 
Adresas *. Jurgis Juodini s, Kudročių k., 
Pakruojaus vai., Šiaulių apsk. LITH
UANIA. x

Ieškau vyro Pranciškaus žuroniskio. 
Esu labai suvargusi su trejetą valkų. 
Jis gyveno Clilcagoj. Pats ar j| žinan
tieji teatsišaukla. JĮ žinantieji tepra- 
neša jam apie ŠĮ mano atsišaukimų. 
Adresas: Marcijona žoromskien?, Va- 
latkonlų k., Baisogalos par. LITH
UANIA.

Ieškau pusbrolio Petro Juškos, idlęs 
Iš Plktagnlies vlensGd., Panevėžio par. 
Nuo karo’ pradžios neturime, nuo jo 
žinios. Pats ar jj žinantieji tesiteikia 
pranešti. Jis yru pirkęs l'armų. Aš 
niokinuos Ir labai norėčiau šiokios to
kios paramos. Ją namiškiai neblogai 
gyvena. Adresas: Ona Preidžlut?, 
Karužlškių k., Velžio vnlšč., Panevė
žio apskr. LITHUANIA.

Ieškau brolėno Juozo Karolio fiten- 
drio. Prieš karų gyveno Chicagoje. 
Jo namiškiai gyvena toj pat vietoj, kur 
prieš karų gyveno. Atsišaukus daug 
žinių galiu suteikti. Adresas: Bronė 
Gužaitė, Krelpšų k., Skoplšklo par., 
Rokiškio apskr. LITHUANIA .

Ieškau pusbrolių Kazio Ir Stasio pe
reisiu. Prieš karų gyveno New Yor- 
ke. Jo tėvai labai vargingai gyvena. 
Atsišaukus pranešiu apie viską. Teat- 
sišaukia adresu: Elzbieta Skarupskai- 
t|5, Ja navos mieste, Kauno gt. 35. Kau
no apsk. LITHUANIA.

Ieškau pusbrolių Petro Ir Jono Ar- 
monų, kilę iš Krinčino par., Glrhu- 
dų k. Labai norėč susirašyti. Jau 
apie devynis metus, kai nesusirašome. 
Adresas: Paulina Jozeltnnltė, Ūkio 
mokykla, Karmėlava, Kauno apskr. 
LITHUANIA.

Ieškau pusbrolių Petro Skelvučlo ir 
Tarno Gedučio, kilę iš Dlnjgnlų k., Se
dos par., Telšių apskr. Nuo karo pra
džios neturime žinios. Aš einu tiklo 
mokslus Karmėlavoj. Norėč tame pa
ramos. Pats ar j|z žinantieji terašo 
adresu: Leokadija Skelvaltė, Ūkio mo
kykla, Karmėlava, Kauno apskrities. 
LITHUANIA.

Ieškau pusbrolio Kastanto Raudžio, 
kflęs- žatramlnlų k., Mosėdžio vai. Gy
veno New Yorke. Nuo karo pradžios 
neturime žinios. Labai prašau atsi
šaukti. Yra svarbių dtfykų pranešti. 
Adresas: Ona Beinoraltė, Gaubiu k., 
Mosėdžio par., Kretingos apskrities. 
LITHUANIA.

»

Rkgibtkūota* Notaju* 
LIETUVOS ATSTOVYBfij 

F.J.KALINAUSKAS ADVOKATAS 414 Bboadvay, Š. Bostojt, Mab*.
TeL 8. B. 44L 

Gyvenimo vletA:.
135 Rotve St., Auburndale, Mass.

r
■ DR. MHN MacPOHNELL, KP. 
| Omso Vatamdc*:
■ Rytais Uc 9 vaL
■' Pa įlietų 1 Iki 8 vaL
■ Vakarai* nuo 8 11d 9Į 535 Brosdreay, 8. Boston

r A * *

LAIŠKAI Iš LIETUVOS,
r

II y; červoko laiško prisiųsto V. 
Grudžjnskui, So. Boston, Mass.

Guronys, Žasliai, 
Liepos 4, 1921.

^rangus mano Drauge:
. Jau praslinko mėnuo laiko kai^

. -eįlLLietuvoje, tai-gi piaž-daug da
lykus esančius ant vietos pažinau 
iv bandysiu trumpais bruožais pa
radyti ir Tomistai.

Dabar esu pas tėvą ant ūkės. 
Gyvenimas ramus, malonus. Kai- 
mynai labai meilūs. Aš bandau 
prisitaikyti prie jų papročių ir 

r noriu būti kaipo vienas iš jųjų, 
bot jio kas-žin kodėl jaučiasi esą 

, žemesniais ir laiko mane kokioj 
•tai man nesuprantamoj pagarboj. 
Vangia išsitarti prastesnio žodžio 
Hė vien kaimynai, bet ir mano pa- 

■*£ ties tėvas. ’ Ko aš labiau noriu 
būt prastesniu, tuo jie įsivaizdi- 
31a manę'.kokiu tai žinovu.

Į; "tais net ima juokas.
y Lietuvoj ištikrųjų gera

. Nereikia nieko bijotis: nė žanda
rų, zemskių, uredninkų, šlėkt-pa- 

. laikių ir načelninku, žodžiu, liuo- 
sa ir ramu. Tiesa, reikia turėti 
pUSai visiems. Bet tas reikalinga 

i ; apsigynimui nuo negeistinų Lie- 
; tuvai gaivalų. O visos tos pasa-

v

TIESUOTAS
AGENTAS YTSV

DR. PAUl J. JAKMAŪH
rn KAST BROADVAT

IHbBFHONB 
" ' Į ,1., , „u —- - --............... ...

Pajieskojimai
,. Paieškojimų kalno* LDS. na- 

||l rfam* ir “Darbininko” Bkaityto-
I jam*. 15>ykl | me«a» už dykų* už 
| 3 sykius $1.00. Prletellam* ui 8 

sykiu* $1,60.
Iš laiško prisiųsto J. Liudvinai- 

čiui, Linden, N. J., kario A. če- 
pulio.
Gerb. Tamsta Liudvinaiti! 

pTsu širdingai Tamstai dėkin
gas už tą, kad jūs neatmetėt ma
to prašymo, ir atsiliepėte į skel

bimą patalpintą “Darbininke.” 
?as mus kariuomenėj atjaučiama 
Aidžiausia stoka įvairios literatū
ros, nes mūsų daly gaunama pav. 
t’.k 30-40 egz. įvairių laikraščių, 
•augiausia “Lietuvą,”. “Karį,” 
'Trimitą” ir k., o esant gi pul

ke iki 3,000 kareivių, aiškiai ma
toma koks trūkumas ir stoka li
teratūros. Knygų gi beveik įr- 
gi negaunama. Skaityti, kaip te- 
i,o pastebėti, visi nori, o nėra ko. 
Karo dabar nėra, fronte visur ra
mi. Oras Lietuvoj iš karto buvo 
dideli karščiai, prie to nei lašo 
lietaus. Dabar, birž. mėnesy lijo 
beveik ištisas 2 dieni. Derlius šį
met bus vidutiniškas. Lietuvoj 
pasirodė Sibiro gyvulių maras, y- 
p ič Panevėžio apylinkėse, (Ramy
galos vai.), bet daroma viskas, 
kad sustabdžius jo prasiplatini
mą. Grįžta daug tremtinių iš Ihi- 
,jjos. Grįžo ir amerikiečių. Lais- 
. oj gi Lietuvoj, ypač speeialistai 
’abai reikalingi, neg kaip sakant, 
‘yra žmonės, bet žmogaus nėra,” 

t ūp ir čia. Ir geistina, kad dau
giau grįžtų į Tėvynę žmonės pa- 

L giąsi apjuodinti dabartinę vai-k. a.: technikai, inžinieriai, 
džią, norėdami nuslopinti žmonių r al.jnjnkai, gydytojai, agronomai

v dvasią. I y kiti. Lietuvoje tokių žmonių
Pas mus žmonės jau pradėjo i:lbai stokuoja ir jie labai reika- 

‘Įkukiį darbą. Nuo liepos 4 d. vi- 'ingi jos atstatymui. Tik nege
ri išėjo šieno pjauti. Jau ir ru-1 kad iš Rusijos atvažiuoja 
giai baltuoja. Bus darbo įvalias. I iaUg agitatorių, kurie jokios 
. *Kas nori žemės pirkti, tai dar .iiaujos neatneša. Partijų Lietu- 
nepatogu, nes kaina labai aukšta, voje, kaip ir Amerikoje. Užsipul- 
Bet ant kitų metų tikimasi tikros jįnėja ant viena kitos, nuo ko la- 
Žėmės reformos. Dabar St. Sei- bai kenčia Lietuvos reikalai. Dar 
iųas tą dalyką atydžiai gvildena. I ^ykį ačiū, už viską ir prašau dau- 

. Kareiviai, kurie atitarnavę ar I gįau atsiųsti, ypatingai žurnalų ir 
kitokiu būdu paliuosuoti, gauna knygų, o jei galima, tai’ sušelp- 
18-20 dešimtinių žemės, medžio, e jr materiališkai, nes kareivio 
Sėklos, gyvulių aut^ pradžios. Tik »>a<detis gana sunki, iš namų nie- 
dar sąlygiĮ neištyriau. ko negaunant. Mano tėviškė už-

Pas mus yra galybė dvarų ir jie imta lenkų. Laukdamas atsaky- 
esti ant pirmos rūšies žemės. Jų- l,10> lieku, su pagarba, 
jų^savininkai, vieni pas lenkus, ki- A« Čepulis,
tįkaro metu išbėgo užrubežin, tre-1 i® pešt. Marijampolės pulkas. L-

. ti ir dabai* stengiasi gelbėti len- kio dalies štabas. 
]<ųs: javais, pinigais ir kitokiais '_________________________
W«i». Tokių dvarponį žemė y. |)nl||o J|1Q2n s|rknmų . bn
YS St. Seimo žinioje. Aišku, kad I g,-veuo Odese. Ukrainoje Ir

. ’ji .teks tiems, kas norės ir galėsi turėjo krautuvę. Gavau ir laišku dar 
Ž%pats- dirbti. Žinoma, ne taip metais, bet nebuvo adreso ir ne
greitai. Nėra tai lengva ant svk|ixa^au suslras.vt5. Dabar apie jį nie- 

, . , , . , .. ‘ ko nežinau. Labai prašau jo patiestlBkaiuai sutvarkyt i amžiams. nr k|to pralieSti ž(.lmaQ 1)aillMh, 
Dėlto tai randasi nenuoramų, y- .l<lresu, nes turiu svarbu reikalą ir no- 
pae raudono ir geltono plauko rėčiau susirašinėti.

f gaivalų. Naudodamiesi proga, v- 8IRKA,
. Rengias i patraukti dalykus savon 401 ^mdsor St., Cambridge, Mass. 

jpūsen. Ar jiems pasiseks, tai a- _ _________ • ___________
Jiejotuia. I •

‘ Lietuvos gyventojai nesiskun- ™ešknu Antano Ališausko, kuris 
‘•Bv . j , ‘ _ , T. | jau 13 metų kaip Amerlke. Kas žino
dzia ant dabartines tvarkos. Jie L. jis ral„lllsl pllts „tsi&mklt 
,tik naujus triobėsnis stato. (Dau- Lint Slo nd1TSo: Antahlna. Ališauskie- 
fgtinia pasinaudojo mūšitj laiku, I nė, Alytaus miestas, Alytaus apskr., 
kuomet buvo frontas vokiočių-bol-1 Suvntkų rėd. LITHUANIA. 
įįęvikų ir bolševikų-lietuvių, kol 
-težinojo kas tuos miškus valdys).
•Stogus dengia, jaunus gyvulėlius' 
priauginėja — rengiasi prie švie

stos ateities. Sako: “Vis geriau 
gtt savu. Jei yra kokia rekvizi- 

Sj .'' rija, tai su žmonių pritarimu; kas 
T JieLšgali — neduoda (mažiau nei 

\ ,dešimtinių turinčių žemes ne-
. \ faiąrna). Vokiotys ir bolšeyikas
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„_kos’ir laiškai bedievių spaudoje, 
! yra tai neapykanta krikščionių, 
t ' Vis dėl to, kad krikščionys de- 
■'**^-Įir|kratai pirmi prie vairo, pirmi 
C Lietuvos laisvės gynime ir rūpi

nasi pagerinimu darbininkų bū
vio. Kiti serga tai “koniūna,” 
tai “kas tu prieš manę,” “kodėl 
fu, o ne aš?” Yra ir kvailių, ku
rie salto: “be ponų nebus uždar
bių.” Tokie tai gaivalai ir sten- 

val-
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MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS. C
Rengia A. L. R. Kryžiaus Re-1 y 

mėjų skyrius, So. Bostone, rug- y 
pjūvio 21 d; š. m., Potts Dili, y 
anapus Mattapan, Mass.) iy

Gerbiami broliai ir sesutės: — y 
Jau vasara baigiasi, tad nąudoki-Įy 
tės proga praleisti linksniai laiką y 
ant tyro oro. Vieta yra tinka- y 
miausia ir puikiausia visoj Bos- y 
tono apylinkėj. Taip-gi bus ir j y 
programas. Bus naujausių dai-[y 
nų, prakalbų ir visokių lietuviškų!y 
žaislų^ naujausios rūšies. Tat-gi ė 
drąsiai kviečiame visus lietuvius, yI 
senus ir jaunus, vietinius ir apy- y' 
linkių kolionijų, k. t.: Brightono, y 
Cambridge’io, NorwoodoK Monte- y 
llo ir kitų. Kas tik galite paeit y 
— traukite į pikniką. Nors mes y 
rengėme šią vasarą įvairius išva- y 
žiavimus, bet panašaus nebuvome y 
parengę. Mūsų priedermė . yra y 
rengti ir dėl brangios Tėvynės j 
labo. Jeigu mums rūpi Lietuvos j 
gerovė ir dega širdyse jos meilė, H 
tai visi, kas gyvas važiuokime į r 
nurodytą vietą, — dailiai gamtos I 
papuošto kalno. Užtikriname, kad I 
negalėsite atsigerėti, vietos puiku-1, 
mu. Savo atsilankymu paremsi-Į. 
te saw> brangiąją Tėvynę Lietu- I 
vą, nes visas pelnas yra skiria
mas Lietuvos varguolių sušelpi- ' 
mui.

Širdingai kviečia atsilankyti—
Rengimo Komisija.!

KELRODIS. Imkite karus ir e-| 
leveiterius einančius į Forest Hill. I 
Iš ten imkite Mattapan Milton at | 
Milton River St. karus ir išlipki
te prie Mattapan Ilospital ir ei- 
kitę tiesiai į kalną ir ten rasite | JULDJS ROTTENBERG, Ino. New England Geueral Pass. Agent 
išvažiavimo vietą. Važiuodami 
trokais ar automobiliais, važiuo
kit iki Blue Hill Avė. ir ja va-I K 
žiuokite iki Morton St. Ja va-lu 
žiuoda-mi rasit šaltinį ant kelio. Iš I 
ten ir matosi po dešinei pikniko 
vieta.

LAIVAKORTĖS Į LIETUVĄ
ir iš LIETUVOS parduodu, per Rotterdamą,- 
Antwerpenų, Amburgą, Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepoją ant geriau
sių. ir greičiausių laivų. Pasportųs išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Jšvažiuojaiit ^Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką pas seną ir užtikrintą' a- 
gentą. , .

G. KGNAŠAUSKAS
Visuotiną Į&tikęjiin# įgijau teisingumu ir mano geru 
patarnavimu; užganedijau daugumą,* užgaiiėdinsiu ir jus.
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DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokiu Irtus 

Phibkiku Akdkjub. 
Valandos: 1—8 ir 7—8 F. H. 

17 Millbury. Street. 
W0R0ESTER, MASS.

ii 
i

TIESIOG TARPE NEW YOBKO-HAMBURGO 
Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos.
S. S. “MOŲNT CARROLL” (naujas) rugpj 18 d. 
S. S. “MOUNT CLINTON” naujas) rūgs.............1 d.-

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

o
Kajutes su ?, 4 ir 6 lovom aut visų šių laivų. Spe
cialiai valgymui, rūkymui Ir sėdėjimui kambariai ir 
visi pasivaikščiojimui dėniąi skiriami tiktai trečios 
klasėo pasažieriams.
Užsiregistravimui vietos rašykite į blle agentų arba

200 Hanover St., Boston, Mass.

L

Didžiausi, Greičiausi Pasaulyj 

Laivai, šaunus ApsSjimas I 
Su Keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Miesto 
Ar netoli Jo.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG’Ą.__________ .

SAKONIA—RUGSĖJO 15

Ieškau brolio Julijono šapalo, gy
veno Niagara Kalis, N. Y. Nuo karo 

j pradžios neturiu Žinios.. Taip-g i ieš
kau pusseserės Marijonos Medveckal- 
tės Ir pusbrolio Juozo Medveckio. Aš 
kilus iš Rnudonlšklo k., Tvėrių par.. 
Telšių npskr. pibnl prašau pačių ar 
juos žinančių atsišaukti. Adresas: O- 
nn Smlrnuvlenė (po tėvais šiipnlaitP) 
Valkelio Jėzaus. prieglauda. Kaunas.“ 
LITHUANIA.

AQ(MTANIA ................
UAMERONIA ..............
UARONIA .............v...
SCHYTHIA (naujus)

;«------------H--------------L-~
Darbininką Draugas "

PAIN-HPELLER
«
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TIESI KELIONĖ LIETUVON, Koridoriaus.
Laivakortės į Pillavų pas Karaliaučių... .$135.00.

. I-Klaipėdą per Hamburgą $107.20, o į Llepojų.................... $145.00
Keturi laivai išpalukia kas savaite. War tas $5.00

BAGAŽAI EINA SYKIU.DOVANAI. PASAI $10.00
Pinigai siunčlamL per bankas ir telegramų žemiausiu kursu.

'Keleiviai pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai ir apmokėjimas 
“Income Tas,” gera nakvynė ir palydėjimas ant laivų. Rašydami pri
dėkite 2 centų štampą. 1

P.' MIKOLAINIO AGENTŪRA,
53 Hudson Avenue, x Brooklyn, New York.

\s

&V. JONO EV. BL. PABALPINSB 
DR-STSS VALDYBOS ADRESAI.

I '
PIRM. — M. Klota, 
. 680 H 7-th st, Sa Boaton, Mamų
VICE-PIRM. — E. Tnlelktt,

180 Bowen St, 8a Bartpn, Man. 
PROT. RAST. — K. Luini*,

47 Vale St, 8a Boston, Ma**. 
FIN. RAST. — M, KarfflftnaMenflį

<7 Vale Stų Ša Boston, Maaa. 
KASIERIUS A. Naudžiūnai,

18 VInfleld St, Sa Boston, Maas. 
MARŠALKA — Steponas Navicku, 
t Dr-ja laiko susirinkimu* ku trečių 
nedėldlenj 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. '

’t

Ar tu sergi chroniška, nerviška’ar 
kokia supainiota ligai Ar nepavar
gai savo pinigus beeikVodamas svei
katos beieškant Užeik pas mane, aš 
galėsiu pagelbėti. Visokių rodų Ir pa- 
tarimus duodu dykai. Esu per daugės 
1{ motų patyręs ir vaišinęs nerviškas^ 
chroniškas ir visokias supainiotas li
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 artya taip kokių fi
gų, Ieškok 'pagalbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tų kuris yra specialistas- ir 
daug patyręs gydytojas.

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

CV220 TREMONT ST

Priešais Mąjastic Teatrų

•1

D, . K K, KEISTUČIO DR-JOB VAU 
DYBO8 ADRESAI BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Verseckas,
41 Gate* St, Sa Boaton, Mus. 

VIGE-PĮRM. — Juoku BlžokaA
807 E. 9-th St, So. Boston, .Mass. 

EROT. RAfiT. — Ant Moclejunas,
450 E. Tth St, Sa Boaton, Mus 

FIN. BAšT. Jumu Kavaliauskas,
200 E. Gottags St, Dorcheator. 

KASIERIUS v* Andriejus Zalieckaa,
307 ®. O-th St., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanu Gruodis, • 
. 460 Bowen st, Sa Boston, Mass
| D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėna- 
ainius susirinkimus ku pirmi uodė!- 
alcnj kiekvieno mėnesio po Na 804 
Washliųrton SL, Boaton, Maas. 8-t< v. 
vakare. Ateidami drauge. Ir naujų na
rių ūn^Įgriįg at*lre*kit prie musų dr 

Posmertlnės moka $200.00. PaMelps 
.nuo dlęno* susirgimo Iklpasvelklmo,. • ‘

«P. KALIUIERO «. A. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, *A8& 
PIRM. — Janas Pranaity

624 E. Bth SU Sa Boaton, Maaa, 
VICE-PIRM. — J .Andrullunns,

273 — 4-th st, So. Boston, Muse,
PROT. RAŠT. — V. J. Jakttaa,

147 H St., Boston 27, Mass,
&TN. RAfiT. —. Juozas JuKka, e 

Merycliff Academy 
Arlinghton BeigtUs, Mum.

IŽD. —• Leonu Ivagldla,
iii Bovven St, So, Boston, Mass, 

IŽDO GLOBfiJAI — J. Grubinskas,
S Jay St, So. Boicn, Mu*. iv 

Antanas Kmltaa,
284 6th St, Ba Bartos, Mus. 

MARŠALKA — Pdvilu Ltu&a, 
• BĮ Story St, Sa Boaton, Mus, 

Draugijo* antrai** reikalą:
808 Broadvay, Sa Bo*to«, Maaa. 

Draugy»tW analrlnldaial laikomi ku 
antrų nedėldianj «tae*io l-< vaL po 
platų BalnytinIJ aalij ant 6 gt, 8a 
Boaton, Maaa.
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