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Organas Amerikos Iųetuvlų 
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“DARBININKAS”
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GRAIKŲ NEPASISEKIMAS
TURKAI ATSIGRIEBĖ. \

Smirna.- — JPo į kehiriij 
dienų mūšio tiirkhib įveikė 
graikus. Nelaisvėn paėmė 
170 oficierių'ir ‘4.000 karei
vių . - — ' ;
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MAITINASI ŽIURKĖMIS.» _ _ _ _
BĖDŲ BĖDOS RUSIJOJ.

* London. Laikraštis 
Daily Express gavo iš Ry
gos telegramą, kur praneša
ma apie'naujas bėdas Rusi
joj. Dėl neapsakomos gied
ros išsausėjo miškai ir dabar 
kilo milžiniški miškų gais
rai. Dega sodnai, pleška 
miestai arti degančių miškų 
esantieji. Turkestane ir Ų- 
ralų kalnuose šalę bado atsi
rado chofėra ir kitos ligos. 
Ties Uralu kalnais 3.500.000 
žmonių jau neturi vilties su
laukti bent kokios pašelpos 
ir paskirti mirčiai. Kirgi
zų neapmatomose plotybėse 
žmonės nieko neturi valgy
ti ir jau pasilaiko tik sugau
tomis žiurkėmis, pelėmis, 
varlėmis, žiogais ir kitokiais 
vabzdžiais.

ringos įstaigos įsteigė mai
tinimo punktus. Į tų mies
tų kasdien atsivelka išba
dėjusių žmonių minios ir 
šaukia maisto ir kitokios pa- 
gelbos. Tarp minios ‘ yra 
daugybė vaikų, . kurie taip 
neišpasakytai . godūs; kad 
padėjus sriubų nelaukia 
šaukštų, o semia jų savo 
purvinomis rankutėmis. Tie 
pabėgėliai pusplikiai, vos 
šiokiais tokiais skederliais 
savo nuogybę pridengę.

a

New York. — Ant tik kų 
atplaukusio laivo Aųuitania 
besą 6 apsirgę žmonės visai 
nauja keista nežinoma liga. 
Todėl pasažieriai to laivo

Vienna. — Iš Odesos pra
nešama, kad milžiniškos mi
nios badaujančių žmonių 
plusta iš vidurinės Rusijos 
ir pavolgio į Ukrainą. Iš- 
badėjusiėji žmonės kaltina 
nelaimėse žydus ir apsireiš
kė jau pogromai.

Mieste, Rovno, kurs guli 
ant Ukrainos rubežiaus A- 
merikos ir Anglijos labda-

SAVAS PAS SAVUS.
šiuoml pranešu Bostono ir a- 

pielinkes lietuviams, kad aš at
lieku sekančius darbus prie stu- 
bų: malluvojii, popleruoju, balti
nu, plasterluojh, cementuoju, taip-

: gi dirbu vlsokj , medžio darbi}, 
Jeigu kam reikalinga tokls dar
bas atlikti, tnl krelpkltčs tuojau, 
nes aš dirbu daug pigiau negu 
kitatautis. Imu darbi} ir toliau 

ųuo Bostono. Mano adresas:

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

KIEK AMERIKONŲ 
DARBUOSIS RU

SIJOJ.
Byga< — Litvinov, bolše

vikų atstovas derybose Ru
sijos šelpimo, reikale jau 
pasiuntė pranešimą į Mas
kvą, kad didelė pašelpa iš 
Amerikos užtikrinta. Tuo 
tarpu Amerikos valdžia da
vė žinią į Hamburgą ir Dan- 
zigą tuoj gabenti ten esamą 
Amerikos maistą Rusijon. 
Tokiu būdu už kokių 10 die
nų Amerikos maistas, dra
bužiai ir vaistai jau bus da
linami biedniems Maskvoj ir 
Petrograde. Pašelpa nuo- 
latai didės. Kadangi dali
nimas pašelpos ’ bus ameri
konų žinyboje, tai nemažai 
amerikonų vyks kartu su 
produktais. Pačioj pradžioj 
vyks apie 100 amerikonų. A- 
merikos šelpimo organizaci- 

! ja turi teisę samdytis rusų 
i pagelbėti darbe.

KIEK SURŪKĖ. 7 
ffiashington.—Cenzo Biu

ras paskelbė, kad pereitais 
metais Sųv. Valstijose, cigą- 
retų išdirbta buvo 61.85,9.- 
900.000. Iš tii 15.834.000.000 
buvo eksportuota. Reiškia 
pfernai Suv. Valstijose ciga- 
retų surūkyta apie 46.000.'- 
000.000. Cigarų pemaį bu
vo pagaminta 8.720.754.000r 
Rūkomosios, irstomosios ir 
čiulpiamosios tabokos per
nai pagaminta 413.891.000 
svarų. Išviso tabokos per
nai užauginta 1.508.064.000 
svarų. Tai piktžolei užau
ginti reikėjo 1.894.400 akrų 
žemės. Iš. kitų šalių į Suv. 
Valstijas tabokos įgabenta 
už $98.562.000.

. f
APSIMETĖ SERGAN- ; 

ČIU.
Paryžius. —: Jugoslavijos 

regentas Aleksandra; ku
riam būk buvus daryta ope
racija, esąs tik apsimetęs 
sergančiu. Vienas laikraš- : 
tis paskelbė, kad karalius , 
abejoja ar priimti sostą ir 
ženytis kokių karalaitę ar 
ženytis paprastų merginą, į 
kurią jau esąs įsimylėjęs. 
Tai dabar regentas ketinąs 
spiauti ant sosto, vesti pa
prastų merginą ir atsižadėti 
princėsų.

v

l»

KIEK IŠLEIS.
Washington. — Valdžios 

padavadijimu Europos uos
iuose esantys Amerikos pro
duktai jau paskirti Rusi
jai.

VYRIAUSIAS PERDĖ- 
TINIS RUSIJOJ.

K^a. — Paskelbta, kac 
Amerikoj pulk. Haskell yra 
paskirtas būti vyriausiu per- 
dėtiniu Šelpimo organizaci
jų Rusijoj. Pulk. HaskeI 

; yra dabar Amerike ir tuo; 
! leisis Rusijon. Jis vedė A- 
jlmerikos šelpimo darbų 
meni joj 1919 m.

; " i

EK-KARALIUS Į TAUTŲ 
ŲYG4.

' Vienna.. Austro-Ven
grijos ex-karalihs Karolius 
bandys prašyti Tautų Lygos 
leidimo užimti; Vengrijos 
sostą. Po.’td kaip jis bandė 
užimti Vengrijos .sostą Ang
lijos, Vengrijos ir Šveicari
jos nutarimu Kąroliui leis
ta Šveicarijoj gyventi iki' 
spalio m. š. m.

- ! t

IŠREIŠKĖ BAIMĘ.
London.- — ^Komunistų 

laikraštis DailyLHerald’ iš
reiškė baimę, kad Amerikos 
Šelpimas Rusijos gali pasi
baigti pasmaugimų sovietų 
valdžios. Rašo, kad Herbert 
Hoover buvo svarbiausiu į-- 
raukiu nuvertime komunis
tų valdžios Vengrijoj 1919

Tai-gi_sak^rkad.-ir-ęia- 
gali istorija pasikartoti.

ALIJANTŲ KARIUO
MENĖ SILEZIJON.

Paryžius. — Alijantų val
džios nutarė siųsti savo ka
riuomenių į Augštąją Silezi
ją. Francija • siųs brigadų, 
Anglija du pulku,. o Italija 
vienų batalijona.

NUSKENDO LAIVAS.
Moniread. — Garlaivis 

Recruit susikūlė su»garlai- 
viu Naskinonger. - Recruit 
nuskendo, bet visi žmonės 
išgelbėta.

■ft
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. MIKAS BAGDONAS, 
Lietuvos St, Šeinio Narys.

’ rYC;
t • >

MIKAS BAGDONAS, 
Lietuvos Armijos Kareivis.
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GABENA ŽMONES IŠ
BADO VIETŲ.

London. — Maskvos Ka- 
zanio geležinkeliu iš bado 
vietų išgabenta Siberijon 
50.000 žmonių, o laivais ant 
Volgos išgabenta 40.000. Ke
tinama išgabenti 15.000 Pet- 
rogradan.

SUSTIPRINO JĖGAS.
PhilaMphia,Pa. — Neti

kėtai iš Washingtono atėjo 
čia stovinčiam karo laivui 
Pennsylvania įsakymas tuoj 
plaukti į Panamos kanalą. 
Su tuo laivu išplaukė 400 
jūreivių^ Tas yra dėlto da
roma, kad Suv. Valstijų val
džia turi nesusipratimų su 
Costa Ricos ir Panamos res
publikomis.

*

,<y

t

Naujausia atvykusia iš 
Lietuvos svečias Mikas Bag
donas, Lietuvos Steigiamo
jo Seimo narys, yra'vienas 
iš stambesnių Lietuvos vei
kėjų. Iš profesijos yra mo
kytojas. Jis yra mokytojo 
sūnus. Yra išlaikęs .specia-. 
liūs egzaminus dėstyti lietu
vių kalbą’. Jau prieš karą 
mokytojavo. Karo metu bu
vo atsidūręs ^Maskvon. Pa
skui grįžo ir Vokiečių oku
puoto j Lietuvoj mokytoja
vo. . Prasidedant, . tvertis 
Lietuvos armijai M.‘ Bagdo
nas buvo vienas pirmutinių 
jos kareivių. Buvo vienas 
pirmutinių Lietuvos karei
vių, .kurie turėjo atremti 
raudonąją Rusijos arpiiją, 
užplūstančią ant Lietuvos. 
M. Bagdonas kareiviavo ir 
grūmėsi su Lietuvos neprie
teliais tada, kada Lietuvos 
valdžia ir armija buvo vos 
susikūrę, kada kareiviai ne
buvo nei Įdek aprūpinti nei 
maistu, nei drabužiais, nei, 
ginklais, nei medikalė paį

Z—ii

• V šelpa.
Mikas Bagdonas garbin

gai patarnavęs Lietuvos ar
mijoj pateko nuo krikščio
nių demokratų a partijos į 
Steigiamąjį Seimų. Želigos- 
ldo užplūdimo metu Bagdo
nas buvo vienas iš uoliausių 
šaulių pafrontėje.

Bagdonas yra jaunas vei
kėjas, malonaus būdo vy
ras. Jis nuodugniai pažįsta 
visas Lietuvos gyvenimo ir 
valdžios aparato puses. Ne.- 
tik pažįstą, bet moka gra
žiai ir indomiai papasakoti 
kaip prakalboje publikai, 
taip ir privatiniame pasikal
bėjime.

Amerikos lietuviai visuo
met pageidauja naujo ener
gingo kalbėtojo. Bagdono 
asmenyje turėsime tokį kal
bėtojų. Tenebūna tokios ko
lonijos, }<ur nebūtų Bagdo
nas pakviestas. Jisai daly
vaus -Federacijos, L. D. S., 
Tautos Fondo ir kitų orga
nizacijų seimuose, kurie 
įrųsidės rugpj. 30 d.
'17 -............ ■  ——, u- ■■ —

sulaikyti. Būrys daktarų ty- * 
rinėja tuos šešis pacientus. /

> v'
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VAISTAI RUSIJAI, -
Washington. — Senato 

inešta bilius, kuriūomi butų 
pavelyta prezidentui Hard* 
ingui suvartoti likusius nuo 
karo laikų vaistus. Karo 
departmentas tų vaistų dar 
turi už $5.000.000.
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SERGA PRINCAS.
Paryžius.—Serbijos prin

cas Aleksandra, Jugo-Slavi- 
jos regentas, sunkiai serga 
aklosios žarnos uždegimu. 
Jo tėvas nesenai mirė ir į jo 
laidotuves negalės nuvykti.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Webster, Mass. — George 

Nichols, kurs per morfino 
vartojimų pamišo nušovė 
moterį Kruzu ir jos trijų sa
vaičių kūdikį. Po to pami^ 
sėlis nušovė save. > Visi mi- 
kė vietoj. " Pamišėlis buvo 1 
vedęs ir turėjo tris vaikus, 
'bet turėjęs ryšius su Kruzą, 
kuri trys metai kai našlau
ja. ’ Jos kūdikio tėvas buvęs 
Nichols, kurs jų ir kūdikį 
nukovė.

t '
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BANDĖ NUPIAUTI 
PIRŠTA.

Otmaha, • Neb. — Moteris 
Robert W. Howlett iš Mel- 
rose, Mass. atvyko aplanky
ti čia esančius prietelius.. 
Vėlai einant gatve ją sulai
kė du vagiu ir pareikalavo 
pinigų. Kuomet vagys pa
ėmė pinigus tai pareikalavo 
nuimti žiedą, kur deimantas 
žibėjo. Moteris negalėjo 
staiga numauti žiedo. Tada 
plėšikas išsiėmė peilį ir no
rėjo nupiauti pirštą. Mote
ris iš visų spėkų -maldavo 
pasigailėti. Tada vagis iš
plėšė iš žiedo deimantą, ir 
nubėgo.

r -l I

PASIRAŠYS SUTARTĮ.
Berlin. —> Vokietijos val

džia ir Suvienytų ^Valstijų 
atstovas jau išdirbo sutartį. 
Dabar dar ją peržiūrės 
Washingtono,valdžia ir Vo
kietijos Reichstagas. Yra 
spėjama, kad be jokių ypa
tingų trukdymų sutartis a- 
biejų valdžių bus patvirtin
tos ir pasirašytos.

ATSILAIKĖ.
Bochester, N. Y. — Virė

jai ir veiteriai atsilaikė 
prieš darbdavių pastangas 
numušti jiems algas. Atnau
jinta senas kontraktas.

<? --

UNIJŲ ĖDIKAI.
Sydney, Australija. —- Or

ganizuoti .darbininkai labai 
susirūpino dėl atgabenamų 
iš Anglijos darbininkų. Vie
nas kapitalistų laikraštis pa- 
tėmijo, kad tiems ateiviams 
streikai ir unijos užginti. 
Todėl Australijos unijos nu- 
gastauja, kad tie nauji atei
viai būsiu unijų ėdikai ir 
griovėjai. •

j —-.
sų darbininkų ir 335.000 tar
nų ir tarnaičių.

New Yorko valstijoj bir
želio m. 1921 dirbo 447.000 
darbininkais mažiau, negu 
kovo ip. 1920.

GAUS PO $8 DIENOJ.
Geneva, N. Y. — Trečiųjų 

teismas pripažino mūrinin
kams po $8 dięnoj. Vienas 
iš teisėjų* buvo katalikų ku
nigas McPadden.

• JĄ

KAS BEDARBIAUJA.9
Waslvittgton. —Valdiškos 

skaitlinės rodo, kad Suv. 
Valstijose bedarbių yra &- 
735.000: Is jų 3.900.000 be- 
darbiauja manufaktūros ir 
mechaniškose pramonėse, 
250.000 kasyklose, 800.000 
transportacijoj, 450.000 ofi-

NUMUŠĖ ALGAS.
New York. —Trečiųjų 

Teismas, kurs rišo nesusi
pratimą tarp poperos dirb
tuvių savininkų ir tų dirbtu
vių savininkų nutarė nu
mušti algas ant 10 nuoš.,kva
lifikuotiems darbininkams 
ir ant 25 nuoš, paprastiems 
darbininkams. Tas nutari
mas ineis galen nuo rugpj. 
27 d. ir palies 12.000 darbi-

KALĖJIMAN UŽ VYRO z 
MUŠIMĄ. •'/_

Springfield, Mass.—Lau- - 
ra Linnell teisme pripažinta 
kalta vyro mušime ir nu
teista vienam mėnesiui kalė
jimam Jos vyras yra tur
tingas pramonininkas, o jif 
neva darbavosi labdarybėje. ■ 

i'

PERKŪNIJA PADEGĖ 
MALŪNĄ. 

Kansas City.—Per smar
kų lietų buvo kilus perkūni
ja. ' Trenkė į Kelly Milling 
kompanijos malūną ir ele- * 
vatorių. Kilo gaisras. Nuo
stolių už $700.000.
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AGITACIJA PRIEŠ / 
UNIJAS.

Washington. — Amerikoj 
Darbo Federacijos ofisan 
atėjo žinių, rodančių, kad 
Chicagoj vėl dar omą pastau
gi!. sukelti taip vadinamą ne
teisėtą streiką geležinkelių, 
darbininkų. Neteisėtas streL 
kas yra tai streikas be įsa
kymo unijos valdybos. Kur
stytojai prie šito streiko ti
kisi ant įvairių geležinke
lių linijų sukelti dalį darbi
ninkų ir prie streiko ir prieš 
geležinkelių darbininkų uni
jas. Tų kurstytojų galuti
nas tikslas esąs sutverti 
“One Big Union,’* 
esamų geleži 
ninku brolijų.
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Ne rėksniai Lietuvą ižgėlbes, 

oet pasižventeliai.

*

,1

1



J *

Vokietija ar AngŲja 
f dama Amerikos iMirbinių 
l turėtų mokėti tokias sumas, 

— ’ kad noroms nenoroms rei-
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1 PRIBRENDO REIKA- 
t LAS.
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Lietuvių Kolegijos Ame
rikoje steigimo klausimas 
JaU labai senai pakeltas. 
Tas klausimas netik nebuvo 
Užmestas, bet nuolatos gai
vinamas. Pagalios jau taip 
pribrendo, kad ir abejojan- 
tieji į galimybę tokių kolegi
jų įsteigti privalo stoti už 
kolegijų*

Dabar jau nereikia klaus
ti — ar reikia Lietuvių Ko
legijos Amerikoje arba ar į- 
štengsime jų įsteigti. Kole
gija reikalinga, jų galime į- 
šteigti ir privalome eiti prie 
jos įsteigimo.
• Jei turėtume apščiai pini
gų, tai galėtume drąsiai 
svajoti palinktoj Vietoj to- 
Jdos kolegijos statydinimų. 

' Gerai žinome, kad greitu 
ląŲsu nesumobilizuosime tiek 
kapitalo, kad galėtume 

^svarstyti apie statydinimų 
tokios įstaigos. Namų sta
tymas dabar labai brangus. 
Tad ar negeriausia bus pa
ieškojus tinkamos gatavos 
vietos^ Įvairios protestan
tų sektos turi savo kolegijų 
ir šiaip mokyklų. Dabar tos 
sektos pergyvena krizį. Jų 
bažnyčių kiekviename dides
niame mieste po keletu yra 
pardavimui. ^Daug jų jau 
perėjo į svietiškas rankas ir 

įiŠ jų padaryta salės, kliubai, 
centrai organizacijų. Leng
viausias būdas lietuviams in
gyti kolegijų yra tai surasti 
kokių nors protestantų kole
gija ar-šiaip mokyklų, kuri 

'yra pardavimui.

NEDARBO PRIEŽAS- 
TYS.

. Dabar siaučiančio Ameri
koje nedarbo priežasčių yra 
^nemažai. Viena jų yra tai 
ta, kad darbininkams nuka
poti algas, atimti karo lai- 
ku ingytus laimėjimus. •

Bet pati svarbioji nedar- 
' įo priežastis yra tai sumažė

jimas Amerikos eksporto. 
Normaliu laiku 40 nuoš* su 

^viršum Amerikos produkci- 
- /jos yra eksportuojama? Da- 

bar Amerika visai mažai te- 
eksportuoja. Per tai neiš-: 

* vengtinai produkcija (ga- 
-.Biyba)’ turėjo sumažetiBent 
ant 35 nuoš. Amerikos nor
males gamybos yra sulaiky
ta. Dėlto ir kilo nedarbas.

Amerika negali ekspor
tuoti savo išdirbinių dėl at
pigimo Europos valstybių 
pinigų. Visų Europos di- 

; džiųjų valstybių pinigai yra 
bfi gilo nupuote b Prancijai

f ‘

>MfiSBUr įiyto tuoj padaru, |ei li^-jltepastehėjau pefc šį trumpų.Lbturč*, jei tik iš Sovietą 
rojau* įįnHefy Wa-

ir kiumbb yra 
žinomi tje išgamom kopūst- 
galviai, kurie eftfetdžte tuos 
tapetias, agituoju prieš Lie- 
tema lAtavėa Paskolų ir nie
kina pačių Lietuvos nepri- 
klaneetnybę. Darbininkai, 

koki jie 
ir Wbėra

kų užterčite.-1 Pritrūkus 
jiems lenkiškų ir bolšėvikų

w — 11^5
MeridiokiU l|MQqur 8av«-

- - ■ *,4BD0M.

šiomis dienomis pasirodė,

liose kitoje Ma&jooe, pla
čiai pradedama Varyti agi
tacijų įvairiais ^atrišoki- 
mais-lapeliais” prieš Ltete 
:«»neųmbWtą, o labiausiai 4{a —,ah.
prieš laisvą,
a/ęoių,..

ir platmamisu tiksiu, ken 
tuLietuvaį kovojančiai 
virii^nepriJdan8omybę.Jie 
yraMonimiškįtai yrabepa-

dėti į? stengtis be jų apžel
ti. ' * - *•’. t

t Europos valstybių pinigai , _ , , . . „
staiga pakiltų, jei Amerika jog WateTbiii^Gow.i± ko-' 
atsižadėtų Skote O. Bute “ 
pos valstybės išviso Ameri
kai skolingos $10.000.000,- 
000. Pakilus Europos vals
tybių pinigams,josįsteng- 
tų pirktis Amerikos išdirbi
nių* Tam įvykus, Amerike 
gm^pAOBų ir n«edar- 
bas dmgte Tūli Amerikos 

ir laikraš
čiai ir sįovi Užtim kadAme- 
rika atriMadėtų skolų. KM

do, kad-viena akta:

negali mb|Sti Bkolų.yra ta,l v ,T(
O Joi l^o ^dėTes ® -spaųstoa w 
j as. Amerikos skolininkės 
paginkluturiarti aSD0.OOO 
vyrų. Shamniakuri Ameri- 
cai skolinga virš trijų mili
jardų dotafių laiko kareivių 
virš 800.000. TepalėidŽa 
tuos kalvius prie produk- 
tingo darbo, tai Erancijaj 
ir galės išmokėti Amerikai 
skolų.

Amerikos valdžia šaukia 
Washingtonan nusiginklavi
mo konferencijų. Europos 
valstybes, Japonija ir Chi- 
nija pasižadėjo dalyvauti to
je konferencijoje. Tar toje^ 
konferencijoje gal ^Amerika 
ir pasakys savo skolinin
kams: Nusiginkluokite, pa
leiskite kareivius prie pro-- 
duktingo darbo ir grųžinki- 
te skolų. >

a

PALENGVINIMAS, j 
Ex-kareiviams, kurie nė

ra pilnai pastoję piliečiais, 
yra palengvinta išsiimti ant
rąsias pdpiėras^ Kad antrų- 
sias popieras gauti, ex-ka- 
reiviarturi turėti: l)Honor- 
able disėhargė. 2) du ka
reiviu arba civiliu, kuriuo
du paliudytų, kad jo doku
mente yra aprašytas tikrai 
jis ir .liudytų jo išgyventų 
Amerike laikų. J ' 

Ex-kareiviams tada nerei
kia: 1) Declaration of Je^ 
tention, 2) -atvykimo Ame
rikon Hūdymo, 3) Įmukti M 
dienų išklausinėjimui, 
užsimokėti teismo kler 
5) išrodyti penktų metų 
gyvenimų. ~ r

Bostono ir apielinkių ex- 
kareiviai gavimo antrųjų 
poperų reikale tesikreipia į 
Committee for Ameriėanism 
Boom 305, City Hali Annex.

* •
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uvi&i tik apsileis. Ameri-llaikų niekur nepadoriai ap- 
flĮil IIIIMit tukfeančfas ga-

Žydeliai su Šimtinėmis uiL 
grobs visų Lietuvos biznį. ’ 

Prūsai tame labai gudrūs. 
Jie šalies pramonę B savo 
rankų nepaleidžia. Pas juos 
nėra jokių kompeticijų. Pre
kės ant tavorų vienodos. 
Derėjimai nėra. Tikrai' į 
yisų prūsų pramonę vertel- 
gystę malonu žiūrėti. j 

Pi^sų^8įįihksmin^nai. 
Vakar suvis netikėtai man 

palaikė sušeit su vienu 
AūiLglų SBajos nariu, kurs 
yratam viešbutyje, kuriame 
ir aš esu. Tas »Apglų Mte, 
jo snarygį yra prižiūrėtojum 
Vokietijos nusiginklavimo. 
Po ilgokos pasikalbėjimo 
valandėles, jisai manę už
kvietė pas savę ant arbatos. 
Prasymf priedam ,Apie 
ketvirtų valandų po piėt nu
ėjau pas jį. Išgėrę arbatų, 
laike gūrymo daugiausiai a- 
pie Lietuvų kalbėjom. Jis 
išsitarė, kad esą Kaune jau 
turbūt nėra Anglijos atsto
vybės ir esu lenkai turbūt 
Kaunu valdo. Pareiškus 
jog tas netiesa, nusįebo. Jo 
nuomone, kad Kaunas, tai 
pusbolševikų valdomas. Pir
ma esu tai buvo gera valdžia, 
dabar nė. Ten esu dabar'paį 
yojus gyvent.

s.

Po arbatos ir ilgokos kal
bos, kurioje aš . -teisinau- 
Lietuvos valdžių, išvažia
vom į vasarinį daržų. Ten 
apžiūrėjom visokius įvairius 
žvėris ir apie aštuntų valau-.

siredžiusių. Netekčiau nei 
vienos šilkuose Šnabždan
čios. Visos gražiai, švariai, 
tai drobiniuose, tai bovelni- 
niųoge vaikščioja* Beveik 
visai taip kaip kitados buvo 
Lietuvoje. Tik eidamos 
bažnyčion dėvi skrybėlaitės 
vieton skarelių.^ Matosi kur 
nekur ir ŠU skarelėmis. Šio
kiomis diejiomis beveik dau
giausiai esti vienplaukės ar
ba su skarelėniis. Tik ran
dasi kaip kur pas nekurias

1 Liepos IS,

APIE PBŪBU8. ; '

: Prūsai labai panagūs į 
lietftyins, Jų išvaizda, mi
na, apsėjitnaš, svetingumas 
r kitos ypatybes tikrai liė’ 

tuvišfcos.- Tik bėda kad'lie
tuviškai nemoka kalbėti. 
siŽiūrėjęs į prūsų žmones ne- 
noroms darai išvadų jog jie 
yra nuo lietuvių paeję. Mū- 
sų istorija ir-gi wjni prūsių 
kaipo vienų iš senovės liete 
vių'šakiji. Todėl nėra nei ką 
stebėtis kad ir šių laikųpte 
sai panėši į, lietuvius.

: Prūsai turėdami puikių 
vokiečių kultūrų toli mus 
lietuvius paliko. Jie yra lak 
bai kultūringa tauta. Pas 
prūsus apšvieta, taip ir a- 
belnai Vokietijoje, labai 
augštai pakilus. Turbūt nė 
vieno n^asi, nuo seniausio 
iki atėjusio į protų vaiko bei 
mergaites, nemokančio ra
šyti ir skaityti. O jų darbš
tumas, tai stebėtinas? Tik 

į išeik ant gatvės apie šeštų 
valandų ar kiek vėliaus ry
te, pamatysi visokius ir se
nus ir jaunus vaikus bėgan- 

i čius į darbų. Kiekvienas kų

u

i i

pakaite it riurbelėtf jie- 
čiulpia Jūsų kraujų, viso* 
kiate, šlamštais jums galvas 
apsukdami. Darbininkai,
budėkitę. . ■ r ]

Svarbiausias jų argumen
tas, tuo. būtent tas, kad Utė- 
npj teismas nuteisė miriop 
keliatų plėšikų, kurie varde; 
LAISVES plėšė žmones, te-j 
rorizavo apylinkę su -bom-; 
hom,. piroksįinli, ir kitais! 
mirtį nešančiais įrankiais.: 
Kada valdžia pradėjo tuos j 
plėšikuSigaudyii, tuomet jie 
pradėjo organizuotis prieš' 
pačių valdžių. .Amerikoje e-) 

j santi jų sėbrai ir pasekėjai 
stengiasi iš tip plėšikų pa
daryti savo rūšies mučelnin- 
kus’ ’ir tuomi mėgina klai
dinti darbininkų minias. 
Paklauskime jų kiek žuvo 
rusų darbininkų nuo rankos) 
sovietinių koniisarų, vien; 
uz tai, kad jie kitaip manė) 
ir į gyvenimų žiūrėjo savo) 
akimis, o ne taip, kaip bu-! 
vo įsakyta “čerezvičaikos” 
komisarų! *

Todel-gi, tieji išgamos sa
ko: ^nepirkime Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų.-” 
Mes. jiems atsakykime, — 
jog kiekvienas iš mūsų, 
trokštantis laisvės savo tė
vynei, 'pitksįms Lietuvos 
Laisves Paskolos Bonus, 
skolinsime LIETUVOS 
RESPUBLIKAI, ir remsi
me Lietuvos valdžių ir žmo-! 
mų isrinktųjį Steigiamąjį 
Seimų, ant kiek mūsų pajė
gos ištesės, iki atvaduosimu 
Lietuvos:. Sostinę Vilnių ir! 
iki neliks nei vieno priešo; 
Lietuvos Respublikos ribo
se. Tad tokį atsakymo, kiek
vienas iš mūsų' susipratęs 
lietuvis darbininkas privalė- 

. tume dlioti visiems mūsų Tė
vynės priešams. Pasirūpin
kime apie tai.

Jeigu tokius “lapelius” 
skleistų tarpe mūsų na, kad, 
ir “ponas paliokas, ”tai kož- 
nas bevięnas pasakytų, ša* 
lin mūsų lietuviško kraujo 
siurbėlė, mums žinoma kasi 
tau rūpi ir delko tų darai.; 
Nes tu “panie” stovi už bau
džiavą, už “unijų,” ir kitas! 
«. — -- — 

lera^ do Waršavy. . . ,
Niekuo nesiskyria nei tie] 

žais, vergais nuskurusios,- išgamos autoriai, bei sklei-; 
dėjai minėtų 4‘lapelių, ” i 
jiems irgi‘tųrkim, šalin tam-j 
sybių apuokai iš mūsų tar-

• ■ y d 
Tad lietuvi darbininke,; 

'nedUok savęs 'suvedžioti.: 
Gink savo Tėvynės Nepri
klausomybę. Geriausias liū-; 
dymas ištikimybės Lietuvos 
Respublikai -yra LIETU
VOS LYSVES PASKO
LOS BONM . Geriausias' 
įrankis liovai su Lietuvos; 
laisvės priešais'yra Lietuvos

Kas tų w;
1‘o iengva atepeti. Juoa ra-

r . .... ... i
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PADSKOS LAIŠKAS “DAR- 
NINKUI.”

Gerbiami ” Darbininko’r 
Administratoriai:

Labai širdingai dėkavoju 
mistoms už tokią puikią y dovaną 
—' fontaninę plunksną, kurią 
Tamistos man prisiuntė!. Ta 
plunksna yra- labai graži ir gerai 
rašo,. Nei brangiausia plunksna^

Ta> subankrutijusios, ir badu 
mirštančios Sovietų Rūsi- 

: jos. Dar praeitų metų pra- 
'; džio je tokių autorių ir kelios 

rusu,. MAaiiįįiuuBia piiuiabuo,; desimtįs jų pasekeju; Sovie- 
geriau rašyti negali. Tai yra la- tų Rusijos ir jų šeimininka- 
bai, labai puiki 4r naudinga do
vana, kurią kiekvienas “Darbi-; 
ninko’ 'skaitytojas turėtų įsigyti] 
Dar sykį tarta ačiū už tą plunks
ną. -

“Darbininko” sktCitytojaSįj
J.Dubick*a,; 

8006 Bellevufc.Avė. "'
' . Cleveland, Ghio.;

-.......... *j.il lįniįMi .1 . f .l;i .i j

* a . ik • • >

taųjų paveikslų teatrus M”-' 
vo ^trilaukę 310.Q00.0Q0 
Žmonių. wTuo*tarpu į nemo
kamų $£etropolitap Dailės 
muziejų atsilankė tik 800.- 
ooažmw »:

dešimtis jų pasekėjų; Sovie-

i.

i

neva augŠtesnes klases mo
teris(gal iš kitur atvyku
sias) paprotys rūkyt ciga
rete. O'kaip biauru!Vy-„ 
rai beveik visi seni ir jauni 
kur neinaj visada pešasi 
lazdelę. 'Tas paprotys tur
būt visoj Europoj. Oras Ši- 
čion naktimis labai vėsus, 
Dienomis su lengvu overko- 
tu nepėršilta, bet nereikia/ 

Kun. Pr. Juškaitis.

tokio nęšasi^usirišęs, arba 
stumia dviratį vežimukų. 
Čia matai būrį einant su ko
kioms kvortinems bleki- 
naįtėms rankose, ten žiūrėk 
močiutę su kašėms ranko
se traukia ant rinkos; ten 
vėl žiūrėk moterėlės su ve- dųmusūkom į koncertų. Di- ■* <■ a « « t » *k
se traukia aut rinkos; ten

žirneliais pridėtais tai vyš
nių, tai' grūšių, tai slyvų, 
tai kitokių uogų ir įvairiij 
daržovių skubinasi į turga
vietę. Kitur vėl žiūrėk mo
terėlė silkės ir kitokias žu
vis pardavinėja.1 Pažvelgus 
į tokį gyvų reginį malonu 
darosi, ir nenoroms gėriesi 
iš jų tokio darbštumo. Dy
ko nei vieno nesimato. Mo- 
tėrėles'prie savo vežimėlių; 
kiekviena tur, tai mezginį,; 
tai siuvinį. Nuįikus valan
dėlę, kuomet nieko neperka, 
paėmus mezga ar siuva. Šau
kimų, rėkavimų čion nėra. 
Žydų Čion ir-gi nesimato.; 
Silkes pardavoja ne žydelka 
kokia nusususi, bet graži, 
patogi prūsaiti Čion žy-
dams nėra biznio. Visą, biz- -stalus, žmones sėdėjo.

vimo systemoB garbintojų 
galvotrūkčiais ’ nudardėjo 
buvusių Mikės caro tėvynėn, 

i išsižadėdami savo TE VlY-
NES, ir LIETUVOS RES- 
DUBLIKOS. pilįe^ijėsl 
Kaip tiems Sovietų garbin-

justoj Soviete -Rusijoj, VSjaJ Laisvės Paskolos Būnąs.
i - sV V.“ J . 1 kl* ■ *>’ j i 1 - : •* X-J» žLu.^.%—!

1

i

Pereitais meteis i judO-LterburieČiai ir kiti gerai.at-i
■ . «<■ i 1 % «■ . -M . 'iii 1

mena, kų yra įjašęs gerai ži- 
nonjas : KfaMkausJ
kas, v,na ir Brooklyno K jrgJ 
MatijoŠaitis^ teMti^^ūrau-c

gai.?* Su ašaromis jię, pri-
« . 1 a .•» ¥ V. J. iv/*

>

LAWRENCE, MASS. 
Ateikite visi.

Seredos vakare rugpj. 24 d. 
lietuviu parapijinėj salėj įvyks’ 

[ svarbios ir indomios prakalbos. 
Kalbos Pr. Gudas, “Darbininko” 

; redaktorius tik ką • sugrįžęs iš 
Įaehivos. Kartu bus paroda at
vožtą itkLietuvos įvairių daiktų. 

' Bus parodyta aviža, miežis ir dil
gėlė. Pamatysite, koks Lietuvoj’ 
šiemet derlius. Bus parodyta Vy
ties Kryžius, kurs kareiviams da
linamas už narsumą ir daugybės 
kitokių daiktų. f

Išgirsite platų pranešimą apie 
Lietuvą ir kaip sekasi lietuviams 
iš Amerikos sugrįžusiems. Retai 
taip indčmios ir svambios prakal
bos būna. Todėl kuodaugiausia į 
jas "teatsilanko žmonių.

Rengėjailietas buvo keturios markės. 
Koncertų išpildė benas susi
dedantis iš apie pusantro 
šimto smuikininkų ir apie 
penkiasdešimts triūboČių, 
bąrabano ' ir didelės arpos. 
Benas puikiai sutartinai 
griežė. Amerikoj man ro
dos labai retai rasi tokį be- 
nų, jei tik kur rašfs. Porų 
sykių vienas vyras dainavo 
solo, visam benui akompa
nuojant. Koncertas buvo 
pavejantis. Amerikoj įžan
ga į tokį koncertų, būt ma
žiausiai $5.00 ar $6.00. Di
delį įspūdį man darė žmonių 
ramus užsilaikymas. Čia 
kiekvienas* parodė savo išla
vintų muzikoje skonį. Nors 
svetainėj buvo stalai ir apie

• ’ w i Ant
stalų matėsi stiklai^* tyro” 
bet laike griežimo - kon- 
cerio buvo visoj svetainėj 
taip ramu kad adatos puoli
mas būt buvęs girdėt. Kosėt 
nei vienas neišdrįso. Ot tai 
mokėjimas užsilaikyt laikė 
pasilinksminimų. Pamisliau 
kada mūs broliai amerikie
čiai prie to priaugs.' Čion 
nereikėjo niekam sakyt 
“meldžiu ramiai užsilaikyt. 
Visi be sakymo žino ir pildo.; 
Kiekvienas nori muzikoj 
pasiklausyt, o toji tarnais 
buvo taip rami tyki, kad bil: 
koks* šnabždėjimas periška- 
dytų girdėjimų. Tai puiki' 
mums amerikiečiams, o ypač 
jaunimui, lekcija, kaip rei- 

mų užsilaikyt.

Turbūt niekur taip nesi- 
darko ■ap'rėdplųose mergi
nos, kaip Amerikoje. Pran- 
čijojė .tekus matosi nepa- 
doriai^aįsitaisiusių, bet Ą- 
merika mųū dmg vitŠyjų. iį- 

mažai kuom skiriasi vimr. \
'Prūsuose moterėlės bei Yorke yra 792 pūdų

mentelės nėr iMiidarkiuBio«.lžčio1 } i

pį patįs prusai savo- ranko
se turi. O kokis gražus 
mums lietuviams iš prūsų 
pasimokinimas, • paimt vis- 
kų savo rankosna, o tada žy
dai neturės kų veikti Lietu- 

.v, . , .voje, arija turės kitaip elg-
pomskas^malones. Cho-; kaip, dabar. Dabar tik 

visi žydeliai skuba Lietuvon 
iŠ visur. Ui, sako, Lietuvoj, 
daban gėhas gišeftas. Vie
kų, v sako, mes žydeliai tu
rime paiipt savo, r&nkosna.

.Kad tai ne išmistas, štai 
faktaū Man Aąuitania' lai
vųvažiuojant labai daug Žy
dų važįavo. Su kėliais pa
sitaikė išsikalbėt kurie aiš-j 
kiai pasisakė jog keliauja) 
savųjų aMųnkyt. ^eli į VB-j |ų|ke'koncertų, progta- 

daugelis į Kauno rėdybų.) 
Vienas atvirai pasakė k'aū jo 
ievak Panevėžyje turi pę-į 
karioį, bet nofliMę, Jis tej 
žiūbjųS su pinigais kad galė
tų uždėti labai didelę pekar- 
nę, su šakomis kituose mies^ 
tuose. Žodžiu Sakant, pa
daryti tękį •• 
mažesnius toj šakoj veriel-

Darbininke, įsigyk tį įrankį, 
ir patark ir pagelbėk, savo 
draugams įsigyti.

■* \ * į ?,>i"į"-
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fotai tik p^ižmttapup«r
žino, kad irpkiū gaa išvaryt iš bunįo. , Tų
I ' 1“<k. U 1 . " *

CAMBRIDGE, MASS. 
Svarbus pranešimas.

Kurie turite paėmę tildetą par
davinėjimui dėl sulauktuviij, mū
sų mylimo klebono, vakarienės, 
tai malonėsite likusius sugrąžinti 
seredos vakare, rugpj. 24 d., 7:30, 
bažnytinėj svetainėj.

Kurios moterys norėtumėt pri
sidėti prie -vakarienės^ tai mel
džiame pranešti komisijai tuo pat 
laiku. O kurie dar neturite ti- 
kietų, tai tuoj įsigykite, nes nuo 
24 d. rugpj, jų ir norėdami nebe
gausite. Tą atsiminkite ir pas
kui nerūgokite.

Kviečia — Komisija.

CAMBRIDGE, MASS.
Atstovas į seimą. z

Per buvusį Kat. Federacijos 
vietinio skyriaus susirinkimą, 
rugpj. 13 d., bažnytinėj svetainėj, 
tapo išrinktas gerb. A. Vaisiaus- 
kas atstovu į A. L. R. K. Fede
racijos kongresą ir.LDS. seimą, 
kuris prasidės rugp. 30 d., š. m. 
Brooklyji,, N. Y. Taip-gi jis at
stovaus šiame seime : LDS. 8 kp., 
T. Fondo sk. ir kitas katalikiškas 
organizacijas bei kuopas.

Linkėtina gerų pasekmių seime, 
uoliam veikėjui katalikiškoje dir
voje.

Išrinkta 4 delegatai: V. širka, 
A. .Zaveekas, V. Jakas ir B. Ja
kutis į I/. R. K. Federacijos N. 
A. apsk. suvažiavimą, ^uris įvyks 
rugpj. 21 d. 1 vai. po pietų, L. 
D. S. namo, So. Boston, Mass.

Prot. raštininkui J. Naujaliui 
nepi’ibuvus į susirinkimą, jo vie
ton išrinkta J. Smilgis.

Vargdienis.

Ant kas septynių apsive- 
diiaų Japonijoj išpuola vie
nas persiskyrimas, rant kas 
10 apsivedimų'išpuola vie
nas persiskyrimas Suv. Val
stijas^ o Anginoj M ant 
kas lOop apsivediiuų. atsei- 
na vienas persiskyrimas.

t . b , _ t '
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Imti savo pajėgas. Turi pabiri-1 r..-rrj-- /
žirnų pirmų dovanų laimėti. Į MBM. — Ant*na» Kmita«, 
Taigi kas daugiau manote su M# Mf® iSt* Bontou ifiw. 

nriSdSH bd rnulonė VICK-BIRM; —Juozui Andriltanaa, 
kuo nors pnsiaen, tai mmone- Į 273' Fourtn st; sa. Boston, 
kįte pranešti šiuo antrašu; MaPBOSt*- Vinau v*uauorin«, 
s^^yitė, 50 w. 6® St,
So.s Bofcton, Mtes, ■ . .

, 174 Boltoja Borton

® ' - — ™| 8ii«lri£ikiW

įdlldfooi ktekrieno Mltaftrio 8', Vai. p« 
it. Petro Bafayttafij

BoitOQ,Kia

1 A "■ " " *" L i -

ramfeijoęišrinkta ypata priims 
ir surašys visus daiktus, kad 
včliaus^būtų galima pagarsinti 
kas kų^ukava ir kiek pelno pa
dare. \ ,

Programas bus" įvairiausias 
Labai pageidaujama, kad par- 
newtų kas su su kun galės pri
sidėt. Bostono Sajungiėtes esu
' - -.......................  -- . ■' , T ■

MOKSLHVfĮJ SEIMAS. I 
dubilėjims — Dešimtas L. R, 

K. Moks. B. A, Seimas įvyks 
rugpjūčio 23,24 ir 25 dd. 1921 
Šv. mišioms 9 vai. ryto, Dievo 
Apvėizdos bažnyčioj, 18-tos ir 
Union gat.- Tuojau po pamali 
dų tos pačios parp- svetainei 
bus atidarytas pįm* Seimų se
sija. ' - j

Moksleiviai-vės ir mokslei- 
vių^organizacijos Alurimai, pa- 
sfrūpinltite būtinai dalyvauti 
šiame Seime. Kuo daugiau bus 
Seimo dalyvių tuo geresnis bus 
Seimas ir daugiau nešantis nau 
dOs Dievui ir Tėvynei.

' ]?o Seimu bus įrengti vakarai 
suprogramais. Penktadieny, 
rugpj. 26td. programas bus su
dėtinis iš vaidinimo, solų, pas
kaitos ir pasilinksminimo, Die
vo Apvėizdos parp. svetainėj. 
2-ra Moks; kuopa vaidins vaiz- 
djelį — “Laisvėų Bežengiant” 
Dainininku M. Janušauskienė 
dainuos; moksleivių Petrošius, 
grieš aut smuikos; Gerb, kun.. 
Ig. čtesaitis, “Draugo” redaktb 
rius duos .paskaitų f ant galo šo
kiai. . ‘

Šeštadieny, rugpj. 27 d. Sch- 
ool Hali', 48-tos ir HAnore gat. 
bus vaidinama šešiij vaizdų dra 
ma —“Valdovo SuUus” šia v 
dramų parašė Putinas, da nie
kur nevaidinta. Joje vaizduo
ja Lietuvos kilimų iš po slėgia- 
mojungo ir jos 'žengimų į. lais
vę. Šis veikalas tai naujas kla
siškas tvarinys. Reikėtų išver
sti visų lietuvių literatūra, ir tai 
klausimas ar galima būtų ras
ti jam lygų literatūros -tvarinį, 
ir taip aiškiai — jausmingai 
vaizduojantį Lietuvos atgijimų. 
Araidins žymus scenos mėgėjai.

Sekmadieny, rugpj. 28 d., Bo- 
hemias S. A. svetainėj, 1436-40 
W. 18th gat. bus koncertas ir 
pasilinksminimas. Šį koncertų 
išpildys žymiausi Chicagos lie
tuviai dailininkai k. v. M. Ja- 
'nušauskienė, L. Sabonienė, Sa-

F»’

JLIETUVA.
lU'inū suslsteklmal 8vuLle£ttWl 

rus Migis Ir uitektinat jo, Dldriakl 
nl?, »u visais modemlflkals nanjf® 
Mvų patogumais. • .

, . Laivui Maukta JI
kiekvienų savaite iž NeW^0ril»2Sl 

No. 58—62 Nortk RW 
Samiom! I gįfih
Gotlilfad j i t

(Tik 3-Člc kllasą).
ji n Neto YorkoJ

*

*. ■

r > r 'tt 
t: vienų rado $117,00, pas antrų 

$2.00, nes. kitus buvo dienų pa
siuntęs namon/ o tretysis buvo 
algos visai negavęs; Tų atlikę pa
vedę toliau ir pasodinę ant Žemes, 
liepū'tykiai sėdėti prie dviejų 
ginkluotų “sargų,” Vėliau ėjo 
dar 5 darbininkai tuo pačių ke
liu. Tiem ir-gi pastojo kelių. Bet 
šie rankų nenorėjo kelti ir pra
sidėjo kova. Darbininkai, kad ir 
be ginklų, bet plėšikus pradėjo 
nugalėti, tuomet pastarieji ėmė 
šaudyti. Toj kovoj plėšikai mir- 
tinai peršovė du «lietuviu; Alfon
sų Skripkų ir, Kazį Lietuvninkų, 
žmogžudžiai dar nesugauti. Po
licija šnipinėja, bet ligšiol be pa
sekmių. Apie anglių kasyklas 
priviso daug plėšikų; daug žmo
nių tampa apiplėštų. Vertėti], val
džiai daūgiau atydos į tai atkreip
ti.

i

<

Darbininkas.

CLivRLAMD, OKO. •
Iš ifciUkt k grąu^

Su darosi,' kad tarp xųūs lietuvių: 
katalikų nėr vienybesjr tos mei-’ 
lės širdyje, , kad mylėti vieni ki
tus’ Pastaruoju laiku nekurie 
dr-jų nariai pradėjo T, Fondų boi-; 
kotUoti. čia ne draugijų kaltė, 
bet ypatų. Paprastai pas drau
gijas atsitinka, kad į Sąryšį ar 
Federacijos skyrių neišrenka 
žmogų, kurs kų gero padarytų, 
bet išrenka kaip ir pusgirtį ar
ba nemokantį susirinkime manda
giai apsieiti. Nubalsavo kų ne 
pagal tokio “atstovo” norų, tuo
met ant dr-jo^ susirinkimo duo
damas raportų rėkia, šaukia, kad 
jojo ten neklauso ir nepageidau-. 
jai (kas-gi tokio rėksnio ten pa- 
geidausb Tai-gi broliai katali
kai, ar mumg nereik skiepyti šir- 
dysna meilę viens kito, kad pa
našių nesusipratimų neįvyktų, j
Jei broliškumo meilė klestės mū- Į 
sų tarpe, tai baltojo aro pastan-l x 
gos pavergti mūsij tėvynę^niekais | DAYTON, OBIO. .
nueis- Todėl remiam T. Fondų ir Į Rugpj. 13 d. L. -Vyčių benas 
L. R. K R. d-jų; juiigkimes po|buvo pakviestas Troy St. biznie- 
R. K. Fcdęracijos vėliava ir visi I ”ų aplankyti juos. Benas pa- 
katalikai eikime išvien.v I kvietimų priėmė ir aplankė juos

' Tėvynes ašara. I grodami maršus. Kaikurie biznie- 
. Į riai tapo aplenkti, nes nuo jų ne-

■ “ įgavo pakvietimo. Tokie pyksta
WEST LYNN MASS. Ill> rQ?S°ja ant lietuvių, kad su jais

LDS. 24 kp. svarbus susirinki- b.iznio nĄaro: čįa bizni^
mas įvyks rugpjūčio 28 d. š. m. 1 kalt®- Jk nieko neaukauja 
32 Morris St. W. Lynn, Mass. Vi-1Lietuvos reikalams ir dar mėgs- 
si nariai būtinai atsilankykite, nes |ta Pasijuokti iš lietuvių ir nori, 
turime daug svarbiu reikalų ap-|kad tokius remtlb Lietuviai turi 
tarti. Ateidami neužmirškite ir I tik tokius biznierius, kurie 
naujų narhj atsivesti prisirašyti |reinia' tautos reikalus. Atsiranda 
prie šios brangios lietuviiĮ darbi-l‘r tokių, ‘kurie užsiima labai ne
įtinku organizacijos. • | '<ražiu darbeliu — “naminės” va-

V. Uždarinis, rast. Ii,ymu’ Taks darbas neša didelį 
_________ ’ I pažeminimų lietuviams, d kai kas 

MILWAUKEE, WIS. ,“<yPę”, .r“*5?!? T'
T. «, j t T»-»-rr. I nazai savo sunkiai uždirbtų ska- Liepos 24 d., L. R. K. Rem.L., , n_x. Vil. ,’ ' i • k -i i tiku palydėti. Į tokius namus, kurD-jos sk^us buvo parengęs pik-l timais„ Yaromas balsu

nikų, kuris puikiai nusisekė. Nors i v .x. x.. . . v. , _ , x . I užeiti, nes ten. vien tik slykseiaslietuvių čia nedaug ^tta, bet pel-l, v *
j - -m b-iAA nn ' t- 7 • I kalbas teisgirsi. O laikas netūno padare vus $100.00. Kad ir| . , .. ,.v _ * . a. i i . v 11 <nams nusikratyti tokių biaunųčia žmones mažai dirba, bet dell v. n T , •>

t ■» tz- r» t\ • j t. - •, • , I papročių. Su tolau darbu bedug- L. R. Kr. R. D-jos darbuojasi kiek I _ x .. , . . .,.■* .. *v " . v. ,. . x . I'ien stumiat lietuvių tautų,kas gal.. Ha tai širdingai tanu M lėt0>.
aciu visiems tiems-darbuotojams. I
Pasirodo, kad mūsų-mažai kasi*—------ --------------------------------
gali “subytyti” tame prakilniame] K laižko prisivst0 st, Mockevi. 
'darbe.- Viršnunėtos d-jos skyrius 1 Dayton, Ohio. 
ant praeito susirinkimo nutarė I įie’ias Dėde’1 * 
pai-eugti balių mylimoj ateity.]* A5 jal, šeStas m5nu0 kaip tar. 
Malonu būtų girdėti, kad ir ki-]aanju Lietuvos kariuomenėj. Da- 
tur lietuviai taipdarbuotus, kaip L, stovia kar„ lauke palei nc. 
čia. Juk viršminėtoji draugija Lkraię ZOUą įr iauktu kada priešas 
yra nelyginant gailestinga moti- prad5s &ludyli mūsu wius 
na Lietuvos pavargėlių ė- našali- [>ra-au parašyti mall n*ors lai5ką. 
čių. Prie tos tlrailgijos, visi be ] į-.h tųvįaį gaVus uuo taviškių laiš- 
skirtumo, kaip senas, taip jaunas] ką> ,ai džiaugsmas ir
ir mažas turėtų prigulėti. Lietu- (aimS Laimingi jūs, broliai,'kad 

, va dar nentsikartė nuo suskių pro-1 aereikia del savo Tėvynės kovoti, 
šepanų, reikia jai teikti paramos. ] , a“ jal, ,reėias mėnuo kaip gu- 
Todel pirkim bonus ir rengiam į-|liu dkua ir nakti tai
Vainas pramogas del Jos labo. Pa- Į į alt0 ir
sirodykim mylinčiais savo Tėvynę] Lauksiu ųuo jūsų atsakymo. 
Lietuvą. ] širdiagai jmuis mylintis,

L. Nemunas.] B Rinkevičius,
Į Minosvydžių kuopa, 3-čia Pešt.

ELIŽABETH, N. J. i Divizija, ATeik Armija.
Pranešimas Lietuvių Draugijų I______ =_____________________

Atstovams. I J. Steponkaite, Athol, Mass. ga-
Gerbianneji: . I vo nuo sesers sekančio turinio at-

Lietuvos Laisves Išgavimo Ko-1^ . ,
miteto nepaprastas susirinkimas| ’ it-i - n.-vir.uįvyks rugpj’ 26 d. 1921 8 vai.L anH Se5ttts, K ’

- vakare A. Liutvino svetainėj, 69
bo. Purk St. I « i . • t*j - xm n , .. įsi nelaime — gaisras. Isdege tre-Todel ’&erb. atstovai draugijų,|v. -. .. . . .., | čia dalis miestelio. Prasidėjo nuoma one a e pri ūti, nes yia eSa*|gj.ažilj pusės vakariniu vėju, kurs 
o svar us iei a as. s I buvo-baisiai didelis. Labai suga-

bu pagarba, I Jin() |>ažlly_ audcg6 stogaS ir
resos onusija. | visas, viršus tapo sugadintas. Ug-

F. Sbroka, I. , .. ’ . Į uis claejo iki musų namo, bet a-
a* v dievui, mes stebuklingai iš-

. • - A. P. Zailskas. |likome> turime ir mes nuostolių,
—— I bet tas niekis, kad tik nanias li-

NEW PHILADELPHIA, PA. Do jq-uo unisų namo sustojo, o 
Plėšikai užpuolė grįžtančius su l’taip visas miestelis būtų išdegęs.

i

bonis, Ramanauskas, Petrošius, 
A. Petldutė, S. Kiriutė, ir kiti 
Visų programų pradžia 7:30 
vai. tak. '

Moksleiviai — delegatai iš 
pliau vykstanti į Seimų, o ne- 
urėdami kur Chicagoj apsisto
ti; taigi ir kitokiais Seimo rei
kalais reikia kreiptis arba sių
sti šiuo ųdresu:

A. Linkus,
717 AV. 18th St., Chicago, III

Am

L D. S. SEIMAS
Nuo Rugpjūčio 30 d. š. m. prasideda A. L. Rl K.

* Federacijos Kongresas,
BROOKLYN, K. Y.

N

■KARTU SU KEDERMIIJOS KONGRE
SU PRASIDĖS IREDS. SEIMAS.

/ , ............... _

LD3. Seimui skirta pusantros dieno: Rugpjūčio 30
d. po pietų ir visa 31 diena.

I

' Į— - ' - -----_____ -Į—Į ’

LDS. kuopos subruskite 'išrinkti atsto
vus. Lai šių. metų. Seimas viršija skaitliu- 
mi atstovi} ir gera*s naudingais įnešimais 
jau buvusius seimu .

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

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

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

-1!)

e

Ji 1.1 H

IB

»

£

f

f

FlnlUHd 
Zeeland 
Kroonlfiild
Laidanti ...

IfF. JONO W. NA JP4AAZFIN1S 
| n&st»s t4za>ysiOB adrhbąi.
PIRM. — M tfoba, ‘

539 E1. 7- > St, 80. Bo«toti, Miuw. 
VIC®PIttM. — P. TūtelHi,

180 Bowen St, So. Borton, Man.' 
PROT. RAST. — K. LulnU,

47 vale st, So; Boaton, HaM. 
FIN. RAST. M, KaraaiMkbnA 

47'Vale St, So. Boston, Mua. 
KASIĖRIUS A. Naudžlunaa,

16 Vinfleld St, So. Boston, Man, 
MARŠALKA — Steponas Navickai, 

Dr-ja laiko Mslrlnkimna ka* trečia 
nedfildienl 2-4 vai; po piety Bažnytinėj 
Svetainėj. %

' JR TURI $100,00? ': Į
Ar jumi atneša.$8.00 į metus? Jei ne, ateik as mus. |
Mes jumi pertikrinsiu! kad jūsų $100.00 (ar daugiau) yra ab- J 

| |) soliutiškai suiigūs ir visada taip bus. ' 1
Mes taip-gi pertikrinsim, kad šitas $100.00 "tneš jumi mažiau- 1 
šia $8.00 į metus ir gal da daugiau. • ' ’ J
Jeigu neužtenka gatavų pinigų, galite’ pirkti ant išmokesciųn 

||įiy ’"n negalite 'ateiti, išpildykite sekantį kuponų ir prisiusiu- i 
ir ii I t©* 'r

HENRY L. DOHERTY AND COMPANY, j

Foreigų Language Investor Department ■ J
HANS RIEG, Manager, ‘!

12 Pearl Street, New Yorik. |

Pasiusk šitą KUPONĄ šiandiena. ’

«

I>

Mutichin’la į is Neto
Mongolui J 4 i JMsfe
Minnekiiticta! ITamOtiro 

rudėtas tiesiog .internationalmbkoa»«5|
SCILE MARINE-<JO. > 25

116 laivų—1,250,000 tojui
84 State Btreet, Bortou, MmhO 

A;ba pas vietinius: agentus. !X?I 
...-..2—. •

An.'U’ikos žmones periefe*$ 
Baus dalykftms per metus ilęl 
h džm 813.000^0.000^

■

■i > .»‘

t'

I

X1

s

J*

«•

<

i %

Į V Y K S T A N ČI,O

RUGPIUČIO 30—31 ir RUGSĖJO 1 ir 2 dd., TVARKA. / Q 
______ . • ' , H

PIRMADIEN Y,29 Rugpiūčio.įrieš'Federacijos Kon
gresų, L. R. K. Kunigų Vienybės seimas.

i
ANTRADIENY, Rugpiūčio 30 d.:

a)

2)

b)

alga darbininkus.
Du lietuviu mirtinai, peršovė..
Rugpjūčio-11 d., vietos apylin

kėj, buvo dirbančių naktimis ang- 
lekasių užmolcesnio diena. Grįž
tantieji su alga darbininkai tapo 
sustabdyti’ septynių ginkluotų 
plėšikų, netoli Eagle Uiti, girto
jo, tarp 9 ir 10 vai. nakty. Pir
mutinius 3 sustabdę liepė pakelti 
rankas. - Tuomet iškrato. _ Pas

Mes turėjom, daug žalių lentų, tai 
jomis namų apklųjom ir toldu bū
du liko.

Sudiev.
A.Šteponkaite.

Vien bardami Lietuvos priešus 
— laisves neingysime. 
darbo ir pasišventimo, 
bonus.

Reikia 
Pirkime

METINIS IŠVAŽIAVIMAS.
Mot Są-g;os Mass ir Maine 

apskr. rengia išvažiavimų 4 d. 
rugsėjo,*-Romuvos parke (para 
pijos darže) Montello, Mass.

Kaip pirmutinis mūsų išva
žiavimas buvo pasekmingas tai 
dabar rengiamasjnetinis turės 
būti dar pasekmingesnis, nes 
visos kuopos rengias eiti'lenk- 
tynėsna. Silpnesnės kuopos,, k. 
v.: Brightono, Nonvoodo, Hu
dson, Laivrence’o žada pralen
kti didžiąsias AVorcesterio, Bo
stono, Cainbridgio ir Montello 
kuopas. Todėl ruoškimės ii’. 
mes—didžiosios kuopos, jeigu 
norime būti didžiomis ir atsi- 
žymėjime. .
Šiame išvažiavime kiekviena 
kuopa turės savo stalų ir dar
bininkes. Iškabos su miesto 
vardu ir kuojos numeriu jau 
pagamintos dėl astuonių kuopų.

Išvažiavimo Ren. Komisijos 
susirinkime mažųjų kuopų at
stovės išsireiškė, kad didžiųjų 
stovaus kaip 17 liepos išvažia
vime, kad iš didelės ir garsios 
kolonijos nei vienos sąjungje- 
tes nesimatė. Bet aš užtikrinu, 
kad dabar mes pagal Savo skai- 
tlingumų ' parodysime kų gali
me. AVorcesterio 5-ta ku&pa 
pranešė,kad pribus mažiausiai 
kuopų stalus, gal tik iškabos at- 
5 šimtai ypatų su tam tikrais 
ženklais, kad būtų galima pa
žinti, jog išAVorcesterio. Bos
tonas ir gi nemiega. Prie sta
lo darbuotis apsiėmė atsižymė
jusios ypatoš. O dovanų iš Bo
stono bus vežimas su kaupu. 
Kiekviena kp. jei ką apims tu
rės savo dovanų išleisti. Todėl 
ruoškimės pagražint savo sta
lus naminiais, skaniais, minkš
tais gėrimais ir įvairiausiais va
ldais* Kas kų aukos, tam’tikra

’c)

d)

10 valandų iškilmingos Mišios Karalienės Aniuo- 
lų bažnyčioje prie South 4-th ir Roebling gatvių, 
prie Wilįiamsburgh Bridge Plaza.r
11:30 vai. bažnytinėje' salėje, A. L. R. K. Federa
cijos Kongreso pirmoji sesija.

2 vai. po piet, bažnytinėj šulėj, Lietuvių Darbi 
ninku Sąjungos pirmoji sesija.

3 vai. po piet, mokyklos kambary,’ “Motinėlės0 
seimas. 8 vai. vakare L. D. S. prakalbos, New 
Plaza salėj, Grand ir Havemeyer g-vių.

3)

•u

4)

b

5)

TREČIADIENY, Rugpiūčio 31 d,:’

a)

b)

e)

d)

9 vai. ryto, L. D. S. seimo tųsa.

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

10 vai. ryto, Federacijos raštinėj, A. L. R. 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
giama vakarienė, New Plaza salėj, Grand ir 
Havemeyer gatvių.

t- ■ \

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, McCaddin salėj.

. i’
PENKTADIENY, Rugsėjo 2 d.!

9 vai. ryto, bažnytin". salėj, A. L. R. K. Federacijost 
Kongreso antroji sėt ..

Visos Draugijos priklausančios prie A. L. R. K. Federa
cijos, siunčia po vienų atstovų^ prie Fed. priklausančios 
parapijos siunčia po 3. atstovus. Mandatai, kur galima, 
turi būt paliudyti Dvasiško Vadovo.

Tai-gi, gerb. Kun. Klebonai ir svietiškieji darbuotojai, 
pasistengiame kuoskaitlin ginusia šiame Kongrese daly- 

- vauti, nes yra labai daug svarbių dalykų apsvarstyti.

I |||Q. Henry L. Doherty & Co., Foreign Language Investor Dep. ' 

•§Į ję 12 Pearl Street, New York.
Ei 
B x 
jg| Į A jas apie Jūsų investmentij.

/H ? ............................... ’........... ......... .
i* ZoJ ]\ 0 ■ z

P u. Gatvė....:.........:.............................

O (Darbininkas)
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KUN. J. ŠVAGŽDYS,
A. L. R. K. Fed. Pirm.

K. J. KRUsINSKAS, X

1
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Veltui ir be jokių priekabių meldžiame prisiųsti iian pilnut In^ormaci.- o

*

iv.

01

f 

f

no išplaukimas laivo bus pa- j į • 
mingų. . ; J- .

< ; ūks NEDĖLIOJĘ PRIEŠ

500 UEiilViy IŠKELIAUJA Į LIETUVį..
Kaip tik proga turėt 'pasekmingų ir linksmų kelionę lai

vu “KROONLAND,” su mūsų surengtu būriu 500 Lietu?
• \ ■« ’ ‘ 

VllJ.

Jūs at jaučiat kiek turi nesmagumų nukęst keliaujant .'per 
New York. Jūs kiekvienas žinot, mes esame surengę kad"iŽ 
kur Jūs nebūtumėte Jums iš Bo 
rankiausiu ir kelionę turėsite p<

Laivas “KROONLAND,”
PIET 18-to RUGSĖJO 1921 NUO C0MM0NWEALTH PIER Iš f 
SOUTH BOSTON, MASS., ir be persėdimo biis kelionė iki 
ĄNTWERPO. -

Mūsų Berlino Skyriaus atstovas patiks ANTWERPE, pa
dės sužiūrčt bagažus, aprūpįs reikalinga nakvyne ir vizus iki 
Eųuno.

Visi kurie manote važiuoti užsiregistruokite - rašydami 4 B
BALTIG STATĖS FINANCE GORPORATION,

357 BROADWAY, SOUTH BOSTON, W
g^©©®®@®@©©© <<

.X

►fc

i

n’

' IK PER 10 DIENŲ
KALIFORNIJOS VYNUOGES \

“Geriausios ant Markefo”
j VYNUOGĖS—Geriausios didelės ir saldžios vynuogės, 30
[ svarų į skrynių (box) už skrynių  ................  .$4J5O
[ MUSKATALY VYNUOGĖS—-Fride of Califomia 30 svarų .
i į skrynių (bos), už skrynių .  ..........   $5.00
! MAMMOTBį RIEŠUTAI—Minkš lukštai, geriausi ant 
Į manketo, 10 svarų į skrynių (L> ;), už skrynių........$3.50 
i ROZINKOS—Saldžios, beseklės- rozinkos, 30 svarų skrynia 
I (bos) J. už skrynių ...... ‘............. ... ...........

S Meš garantuojame virš minėtus produktus kad jie yra gė* 
® niausi ir bus prisiunčiama geriausiam padėjime.
B Vynuoges, prisiųsini ėspresu, visi kiti daiktai yra siųuSia-» 
s mi freight, bet jeigu prašoma siųsti Kitaip, bus galima.
® Kad aprūpinus mūsų kostumeriųs, mes-prisiųsim su kiekvie- 
® nu užsakym i 100 svarų * . * ’ v
“ CUKRAUS--Pure Granuhited, 100 svarų maišų...............$4.98 ’
Į | Pripildyk šitų' kuponų ir siųsk su sa *o užsakymu. w 1J
{ J ■ 1 -į į - .    f. -Į |_‘ - J : if-. ------ t. ■» 11 R. Hi» ?!■>!■ 4
| CALIFORNIA GBAPE AND ORANGE CO.

• • * $ <

• * j

• • • * ¥ t--** * * * j

6G7 CoUgręss Bldg. .
Euclosed find mohey order for $...».. for which senti tat 

...pounds WINEGRAPES "
. .pounds MUSKATALY GRAPES 
.pounds WALNUTS

. pounds RAISINŠ ..................

.. .pounds SUGAR ...
«

f J ••«*«*
t 1 •••«••

5 ?

į J * * A » k »

j 4 *•••••

‘’ Kame ....
® Statė v,,».t..»»»»«»
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AGENTAS VISŲ
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šlavimą, 4 d. rugsėjo š. m. j i i kuonuoširdžiausiai ir jiems
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DIDŽIAUSIOS PRAKALBOS
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Niekas niekad nesigailėjo, maža val- 
gęs ir maža kalbėjęs.

K<S ..

'Nutilk nusiminus širdie! ir nustok 
raudojus, už debesų saulutė vis-gi švie
čia.

r

Paieškoj imij kainos LDS. ną* > 
ritimą lr “Darbininko” skaityto* 
jams i nykj j metus už dyka, už 
8 sykius $1.00. Prleteliami už 8 
sykius 81.80.

Pajieskojimai

Angelų veidus turite, bet dangus 
jus girdis žino.

AUKSO MINTIS.
Suklysti gali kiekvienas, bet tik ne

išmanėlis neprisipažįsta prie klaidos.

Pa ieškau savo brolėno Palionaro A- 
leksiuno; kilęs-iš Krinčino par., Dauč- 
kėnų kaimo ir Mikolo Kimbrlo, kilusio 
iš’ Pabiržės par., Klausučių kaimo ir 
kitų giminių bei pažįstamų meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

A. B. MINIUKS,
44 Wlritney St., Orąnge, Mass.

Agentūra-Uždėta 
1910. m.

III. Kl. 
$125.00 
$135.00

k>

PRANEŠIMAS
Pranešame, norintiems

• Ieškau dėdžių Antano ir Salves Ka
zokų, paeinančių iš Lietuvos: Leponų 
kaimo, Valkininkų par., Vilniaus rėd. 
Jie patįs arba juos žinantieji rašykite 
Pranciškui Gliebul, 5 pešt.. D. L. K. 
Keistučio pulkas, 5 knop. 1 būrys. 
LITHUANIA. '

1

b

-
Kuopos Valdyba

1

TeL Sp. Boeton 270 
DR. JOHN MacDONNEU, Jf. R 
Galima mtikalMit te HetwiikdL 
Omao Valandos:

Rytais ik O vai.
Po pietų 1 Iki 8. vaL

Vakarais nuo 6 Iki 9 
1536 Broadway, S. Boston

f Prašalink apkalbas, pusė nuodėmių TSį 
Išnyks pasause. I v

--------------___ ______________ .! 
SAXONIA—RUGSĖJO 15 j 
------------___________________M

IMTKMNATZOM'AC MKnCANTrE,« M AK IMK COMVANY
Bostone ofise*, čįit, STATĖ ST. arba; pa svietas agentus

i

II.Kl.
HAMBURG..........$145.00
DANZIG ............. $200.00

Taksų $5.00.
Per Cherbourg Southampton 

Liverpool ir Glasgow
AQUITANIA ................
CA3IE11ONIA ..............
CARONIA ....................
SCHYTHIA (naujas)

PARSIDUODA RAKANDAI 
dūlei keturių kambarių labai pigiai. 
I’rležastfs pardavimo—moteris mirus. 
Aš noriu apleisti šių šalį lr todėl no- 
riti greitai parduoti. Atsišauki t šiuo 
adresu: • '

LEONAS K. SINDARĄS, 
532 E. Seveoth St., So. Bosffin, Mass.

IŠ NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN.
A3IERICA.................................... .. ......................Rugpj. 27, Rugs*. 28 ir Lapkr. 1
GEORGE 1VASHINGTON ;.d....................Rūgs. 3, Spalio 4 ir Lapkr. 8

1 Ątsižaukit į 99 Statę St., Boston, Mass.- arba pas vietos agentus.

*

[ Genęritllškl agentai dėl CENTRALINLS Ir RYTINĖS EUROPOS
North Gėrman Lloyd Bremen '

- K NEW YORK tiesiai į BREMĘN—DANZIG 
įLaivai plaukia į LIEPOJŲ per Danrig’ą. Tiesus persimainymas 
Į . nuo laivo ant laivo.

.Rugpjūčio 30, Spalio 15 lr Gruodžio 3 
...Rugsėjo 15, Spalio 22T ir Gruodžio 10 
..Rugsėjo 22, Lapkričio 5 ir Gruodžio 2-1

*
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08 VAIKELIO JĖZAUS 
DRAUGIJAI.

Ičio 17 d. š nu Pr. Gudo, 
redaktoriaiiš-prū

se priminus apie aukas Vai-
Jėzaus Draugijai ir išlaidas; 
ra šie': '
$1.00: J. Venys, Motiejiinie- 

J, Budria, J. Rudzinskas, J.
Dubauskas, D, Pądžedzinsk.'is, 

Valeckas, A, Ivaška, V. Ka
iriene ir P, Milius.

/ Su smulkiomis $18,65, > 
f lApmokejus už apgarsinimus $4 

< liko virš minėtai draugijai $14.65. 
'Ter Tautos Fondą bus pasista,

į MTEA PRANEŠIMAS
Federacijos 3-čio skyriaus su- 

pririnkinias atsibus rugpjūčio 25 
cUšv. Petro pobažnytinėj sve
tinėj 7:30 vai vakare,

Visų draugijų bei kuopų ats- 
■ iovai ir veikėjai malonėkite pri- 
_ būti ant šio svarbaus prieš Sei- 

mirtį susinkimą. Siame susirin- 
kimų bus daug svarbių reika
lų svarstoma dėl labo Federa- 

“ rijos Seimo, o labiausiai apie 
' dabartinį L. Paskolos Bonus.

, Aid šio susirinkimo yra kvie- 
čiami visi, kuriems rūpi tautos 

v k Bažnyčios reikalai. ~ ...
K. J, Gervilis 

-’V- , Feder. 3-čio škvr. sekr. ../r-., y- -—
ri . CHORO SUSIRINKIMAS 

Šy. Petro, Bažnytinio Choro 
Susirinkimas atsibus Seredoj

■ ■ A. *r

kėj dėl išvažiavimų: gražus kai 
niukas didelėms žolėms apaugę 
o žydinčios laukų gėl?s teikia 
jaukų kvapus ir gražų reginį. 
Nuę> jo matos gražios miškuo
tos apylinkėj; žemiau erdvus 
miškas. Daug vietos pasivaikš
čiojimui ir įvairiems žaidima
ms. Žmonių buvo daug, net už
kandžių buvo pritrukę. Dienos 
ir vietos gražumas negalėjo ne
teikti visems smagaus ūpo. 
Kaip jauni, tąipir senesni link
imai žaidė įvairius lietuviškus 
žaislus, Kiti pažaidę vaikšttne- 
jo po- apylinkę gėrėdamies gra
žiais vaizdais; kiti- susėdu šne
kučiavosi. .Nors saulute ir ne- 

, kepino, taip kaip kitais kartais, 
f ik teikė malonią ir pageidauja
ma šilumą, bet ledinės košės pu
sėtinai iškabino. Temstant visi 
pradėjo skrstytis į namus. Sky
riaus pinhininkas V, Savickas 
vikriai sukinėjosi pardavinėda
mas tikietus. Kitiems užkan
džių ir gėrimų pardavėjams ir 
gi nebuvo laiko bedarbiauti. Iš.’ 
to beabejo* liks ir pelno Lietu
vos varguoliams.

ipiknikierius.

rugpj. 24 d., pobažnytinėj sve- 
' nėję 8:00 vai vak.
( Susirinkimas yra labai svar

bus,—kas link privatiško išva- 
1 liavimo. Todėl visi elioro na

riai malonėkite pribūti.
Raštininkė

CAMBRIDGE, MASS.
Svarbus L.L. Paskolos Bonų 

Komiteto' susirinkimas įvyks 
; eredos vakare rugpj. 24 d.,' 
pobažnytinėj svetainėje. Į šį su- 
; i rinkimą būtinai turi pribūti, 
kaip draugijų atstovai, taip ir 
’. isų draugijų stovistis komite
tas, nes apart L. L Paskolos yrą 
i r kitas svarbus dalykas palie
piąs visus vietinius lietuvius.

širdingai kviečia
Komitetas

Svarbus susirinkimas
.|Ei. D. S. 1 kuopos mėnesinis 

j'shsįtinkimas įvyks 23 d, rugpj. 
į L. D. S. kambariuose 7:30 vai. 
į .vakare.

‘ fe'bhimi L. D. S. nariai-es 
fct‘inh®iekite atsilankyti ant šio 
Įg ^ lvarbaus susi rinkimo, nes tu- 

rim. daug svarbių reikalų apta- 
rimui. Reikės išrinkti atstovus 

>' , į Seimą ir tt. Taip gi kurie esat 
į užsilikia su duoklėmis malonė- 

bR/ bitė ant ateinančio susirinkimą 
užsilikę/su duoklėmis mąlonę- 

0; \-narių.

ee -■ - i—_ __ j
CIEVELAND, OHIO.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 51 kp laikys ' susirinkimą, 
28 diena rugp. 3 vai po pietų 
(lOod-Rich Saleje. Malonėkite 
visi nariai netbutinai susirink- 
t i nes yra svarbių reikalų apta- 
į ti. Būt taipgi malonu, kad 
kožnas pasistengtų atsivesti 
nors po vieną naujš narį prira
šyti.

.Begalo svaru ir tas, kad 
p-ną* J, Jankus, Apreiškmo 
P-les Bv. par. vargonininkas 
visas pastangas deda, kad clio- 
rąišmokinus kųogražįaušių dai
nų taip koncertui. Mat, choras 
bus dideliį neitai,dienai, rūgs. 
1, susijungė du choru į iveųa, 
bufėnt Apreiškimo P-les Šv, h* 
Karalienes Anųtolų.' parapijų 
chorai. P-ni J. Jąnkienė, pasi
žymėjusi solistė, irgi dailiuos 
porą gražių dainų, Cesl. Braso* 
kas yra vienatinis profesiona- 
lis liet smuikorius Šioj apylin
kėj. Jisai* groja, dideliam. New 
Yorko teatre. Jisai irgi pasiža
dėjo pagroti porą gražių veika
lų ant smuikės—-solo. P-ni A. 
Simutienė fEvaldaitė,) gabiau
sia pianistė, skambins pianbso
lo. Beto programe dalyvaus 
solistė p-ni J. Palkauskienė, se
sutės O kaitės ir daugelis Idtij, 
kurių išskaitliuoti nėra galima 
dėl vietos stokos.

t

Beje, p. J. Jankus apsiėmė 
parengt vakarienei, kuri bus 
Now Plaza salėj, programą. 
Vakarienės bus rugpj. 31 d. L. 
D. S. 12 kuopa pranešė, kad jos 
rengiamos šeiminės, prakalbos 
rugp. 30 d., New Plaza Hali, 
gerai vyksta. Pr. Gudas jau su
grįžęs ir kalbėsiąs apie Lietu
vos darbininkų padėtį. Tik-ką 
sužinotą, kad kalbės tik-ką at
vykęs iš Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys, mokytojas Bagdo
nas, kun. F.'Kemėšis ir Ant. 
Kneižys.

Išrinkta komisija, kuri pam
pins delegatams gyvenimui vie
tų pas šeimynas ir viešbučiuose.

Dėdė.

AUTOMOBILIS ANT 
PARDAVIMO1 

labai pigiai. Automobilis bevelk nau
jas; nauji tlrea, gerai ir gtažtol nunm- 
levotas. Kaina $325.. Visai gera pro- 
ga. Kam reikalinga atsišauklt ant 
šio adreso: • -•

, DARBININKAS^.
W Brombvay, So. Boston, Mas?,

4*

i! 
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AUTOMOBILIS ANT 
PARDAVIMO

r .

...... V ' . 1
autnmobllls ’deleL 0 pasažterių. Kaina

* i
Labai pigiai parsKucHla Ovęrland 

reikalinga, atslšauklt Šiuo 
•adresu: ’ | ‘

KRANK KABALINSKAS,
17 Romsoy SU-. - Dorchester, 

Tek Columbia SS19-J. *
- f 1 .

i *
•r-

KADA ATLANKYSI SAVO TĖVIŠKĘ-
" Keliauk bangiai ir smagiai 

ant vieno iš didelių laivų Reti 
Star Linijos, AVhlte Star Lt- 

’nijoH arba American Linijos.

' Artymi susisiekimai I visas 
b dalis Europos?. Geras maistas 

(r apsčiai jo duodama. Užda- 
Įjįį rytos kajutes, Visi modernlš- 
S| ktj laivų patogumai..

WNmfoUtltW AMBMCANtlMl

IMIAII ,steamshi6»
Genęntllškl agentai dėl CENTRALINES Ir RYTINĖS EUROPOS 

__ jNort  ̂j&erman Lloyd Bremen

.■hudson. .......................
■e»RINCES MOTO1KA ....
■POTOMAC ...j....’.........I

1! 
i? GRIGAS 

KUNAŠAUSKAS

Reikalavimai
, .......
> BtikatovlMų kalno* 3e. vi *0- 

. dl ui ktokytoną ay<

ADOLM F. STANKUS #
TIKRAS įiĖTuvis ‘ I 

grIbori u si 
1023 Mr. Vkrnon St. ■ 

PHILADELPHIA, PA. .

PARSIDUODA BUČERNft
a Visai palei lietuvišką bažnyčią. Ga

lima mainyti, ant namų, vieton pinigų. 
Kam reikalinga kreipkitės toio adre
sui

’ G. KAIRE,
52 B ir Fiftli St, So, Boston, Mass.

PARSIDUODA FURNIČJAI
Paršlduos pigiai, nes savininkas no

ri važiuoti j Lietuvą,, Kum relkąlin- 
ga, atsigaukit Šiuo adresu:

J.1 G., ė
739 E. Broadrcay, 8o. Boston, Mass.

£T«L flo. Borte* MN

DR.J.C.UNDŽIUS 
(&SYMOUR) 

‘'irlltUViU' 
Gydytojas ik Chirurgas

Gydo aitrias ir chroniikaa Ilgai 
vyrų, moterų Ir valku. Egnūni- 
nuoja kraujų, spjaudama, ilapu- 
mų Ir tt gavo laboratorijoj, su
telkia patarimua tolMkala kitur gy- 
yanantiėma. Adrea&a: 

506 Broadway, 
South Boston, Mabb. 

į Kampas G St ir Broadway 
fiasSnsnBsiasaaiMOsssasnGBMataasaMiBBi

< ; ; ' , \ y \ : '/ .

16 Itorę South Borrom

DR. H. S. STONE
. Asiij Speoiaubtah 
399a W. BR0ADWAY 
Valandos: Nuo 9 r. iki 7 % tat#

DR. PAUL J. J AKB
(JsUdmavičitis)

609 KAST BR0AWXY,
Į TBnĮEPgONE

BROOKLYN, N. Y. 
Daug džiaugsmo.

Rugpjūčio 10 d., Karalienės 
Aniuolų.par, mokyklos kamba
ryje buvo Kongreso Rengimo 
Komiteto susirinkimas. Susi-1 
rinkusiems daug džiaugsmo su
teikė žinia apie tai, kad kon
greso .rengėjams vyksta rengti 
Kongreso Vakarų programas. 
Iš komisijų raportų buvo aišku, 
kad Brooklyno lietuviai katali
kai nors ir vėlokai prisirengi
mo darbą pradėjo, vis dėlto ti-

Laimingas tas žmogus kurs turi ge
rti draugę. . ■

va
žiuoti į Motetų Sąjungos Apsk.. i,įsį atstovus ir svetelius priiin- 
isvąčaa"' * 1 "y L; v
Romuvos Parke, montello,Mass i

f. kad patogiau ir pigiau nuvykti 
išvąžiaviman,yra trokai. Tro-
Jkai'tą dieną išeis po pirmų Šv.
mišin, nuo Šv. Petro bažnytinės

. Svetainės So. Boston Mass. Ti-
kietus galima gauti pas šias

. ypatus: Z. gurkliutę, M. Saka-
Iduskaitę, A. Majauskaitę, V.
Kolianskienę, A. Bučaitę, K.

, Daugienę, O Jankienę ir “Dar-
bininko” ofise pas M. Gribaitę.
Tikietų kaina į abu galu $1.00
"5 Išvažiavimo Rengėjos

K*

k trTiškusijoš,"vien”del
K' ■ MOTERŲ.
K Moterų Sąjungos 13 kuopa 
R rengia žingeidžias prakalbas ir 
|L {liskusijas vien dėl moterų.. Jos 
K* įvyks utaniinko vakare, šv Pe- 
Kį tro pobažnytinėj svetainėj 7:30 

vai vakare.
p - '.Kulbes “Darbininko” redak- 
jt- .turtus Pr. (Judas, ką tik sugrį- 
B. Męs iš Lietuvos ir vietinės kuo- 
K pos narės. Tą vakarą bus pri- 
I* imamos naujos narės į Moterų 
$ Sąjungą už pusę įstojimo. Tai
gi - gi, brangios sesutės —naudoki- 
K t^s proga. •
I* Širdingai kviečia Rengėjos

malonių pramogų parengti. 
Brooklyno visuomenė tos kata
likų šventės laukia. Ir aišku, 
kad sulaukus nebus užvilta ne 
vien dėlto, kad turės progos žy
miausius Amerikos lietuvę kat. 
darbuotojus pažinti, bet ir dėl
to, kad turės tokią pramogą ko
kios šioj apylinkėj dar nėra bu
vę. P-nas Olšauskas ir p-ni Ol
šauskienė, žinomi artistai-dai- 
nininkai ne tik Amerike, bet ir 
Lietuvojdsioj apylinkėj dar nė
ra buvę ir nedainavę. Jie dai
nuos koncerte, kurs bus rugsė
jo 1 d. McCaddin salėje. Kas 
juos girdėjo dainuojant, ne 
viens neabejoja, kad juodu yra 
žymiausi musų dainininkai. 
Vėl-gi, tarne pačiame koncerte 
dalyvauja muzikas kompozito
rius p. A. Aleiksis. Apie jo ta
lentą nėra reikale kalbėti, nes jį 
visuomenė, gerokai pažįsta.

Didžiausi, Greičiausi Pasaulyj 
Laivai, šaunus Apsejimas I 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų. Mieste 

! Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIGĄ. , Įgj

/

■Ž1*‘

t. R. KR. RĖM, SKYRIAUS

’ išvažiavimas.
- ‘Rugpj. 21 d. įvyko L. B. K. 
Rcm. skyriaus išvažiavimas- 
Fdtts Hiii, tarp Mattapan ir 
Milton. Diena pasitaikė tinka- 
miąuria tokiam tikslui, vieta 
tai bene geriausia šioj apylin-

4 ‘
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Registruotas Notahab 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAltNAUSKAJ
ADVOKATAS

414 Beoadway, £. Boston, Masb. 
*Tel. S. B. 44L 

Gyvenimo vieta:
135 Rowe St, Auburndale, Mase.

Paieškau brolio Juozo Sirkaus. Du 
metu atgal gyveno Odese, Ukrainoje ir 
turėjo krautuvę. Gąvau ir laiškų dar 
1919 metais, bet nebuvo adrego ir ne
galėjau susirašyti. Dabar apie jį nie
ko nežinau. Labai prašau jo paties 
ar ko kito pranešti žemiau paduotu 
adresu, nes turiu svarbų reikalų ir no
rėčiau susirašinėti.

V. ŠIRKA,
401 Windsor St., Cambridge, Mass.

U. S. A.

* IeL So. Boston 828,

DK M, V. CASBEB 
(Kaiparavižiug) 

LeUdnai perkSlf afišų bo Na, 
425 Bboadway, So. Boston, Mass.

1 Ofito Voitniatt 
■to to ito 12:80 *rsta te

* 1:80—4J ir 0:80-0, F. K
Ofisą? -uždarytas Suimtos va

karais ir nedaliomis.

I LAIVAKORTĖS Į LIETUVį
| ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdajną, 

s Antwerpeną, Amburgą, Bremeną, Klaipėdą, 
S Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau- 
$ siu ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalau

ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kiirsą. 
Išvažiuojant į 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. KUNAŠAUSKAS
Visuotiną užstikėjimą įgijau teisingumu, ir * mano geru 
patarnavimu, užgančdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

TIESI KELIONE UETOoOž“"^
Laivakortės į Piliavą pas Karaliaučių... .$135.00.

Į Klaipėdą per Hamburgą $107.20, o į Liepojų .................... »........... $145.00
Keturi laivai išpalukia kas savaite. JVar tas $5.00

BAGAŽAI EINA SYKIU DOVANAI. ^l'ASAI $10.00
Pinigai siunčiami per bankas ir telegramų žeinlatunu kursu.

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

P. MTKOLAIKIO AGENTŲRA,
53 Hudson Avenue, Brooklyn, New York.
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PARSIDUODA STUBOS 
RAKANDAI.

Kam reikalingi rakandai—pusiniui- Į 
dokite gera proga ir pasipirkite labai I 
pigiai rakandus dėl 5 kambarių. Par-Į 
davimo priežastis—savininkė išvažiuo- į 
ja. Jei pirkėjas norės, galės ir gy- Į 
venti tuose įmaniose, nes gana -pul-1 
kloj vietoj, petoli dirbtuvių. Kreipki- Į 
tės adresu: |

U. VAITKEVIČIENE, I
4 AVillo St.. ■_ Hartford, Conn. | 

(2-ndfloof)
v • L _______________________ ._________________________________

, .Rtigpj. 231 
.Rugpj. 271 
.Rugpj. 27 Į 
Rugsėjo 6j

A'

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINIS
*Cit neverki maun 
mažulėli—neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
čiuėia-liulia.’’, ‘

Greičiau bėgti j aptieką ir 
nupirki 60c. bonką 

BAMBINO
‘ Arbatinis Šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai mėgsta jį! Jie prato dauginusl”

Motinas2 Jeigująsą aptiekorius neturi jo, tai prisilakite 
60o. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER & CO.
Jrd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New Yotfc City.

r

i ii
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VYRAMS IR MOTERIMS.
Ar tu sergi chroniška, nervišką ar 

kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvoaamas svei
katos beieškant Užeik pas mane, ag 
galėsiu pagelbsti. Visokią rodą Ir pa
tarimus duodu -dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs lr vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus Bkaųdčjimus, IŠgelbs- ■ 
ti daugybę vyrų Ir moterų nuo pavo- 
Jingtj operacijų.

Jeigu turi kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, Inkstų arba taip kokių li
gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug netobulų atneša.’ 
Eik pas tų kuris yra specialistas ir •. 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso tai 9 ryte iki 8 vak. 
Nedelioms: 10 ryte iki 2 p. p.

■

Priešais Majastic TeatrąF i

Paieškau Antano Ališausko, kuris | 
; an 13 metų kaip Amerike. Kas žino Į 
kur jis randasi arba pats atsigaukit j 
ant šio adreso: Antanina AHšaurfkie-1 _ 
nė, Alytaus miestas, Alytaus apskr., įlr [*rV iii 
S„,■alfa, rW, LITHtTANIA, Į Į, ^([įy

Sluoml prašau Amerikos pU. Hetu- I ..AP™J'eAS08_D«tist“ 

Ylų lr IJeturulflų suslruSynai lr dailu- |469 B 

tls save gyvenimo įspūdžiais su ma-|B • n ne uoicnester bt. 

nlmi, nes kareivio gyvenimas gan nuo-1 
bodus lr todėl kiekvienas nors ir I . .
trumpiausias laiškas bus malonus V4&
bus priimtas su gilia padėka. Ta-ip-gil. y
prašyčiau, jei tat bus galima atsiųsti I PIRM. — Motiejų* Versecką*, 
Jūsų gerb. laikraščių, žurnalų, knygų I 41 Gate* St, So.,Boston, M&M. ■ 
ir kitų tam panašių įvairios literatu-1“'Juozas Bižokas, 
ros, ypač geistina butij moksUsko *u- pH0T, BAST. _ stpriėjunaJ, 
rialo, nes pas męs torinomene) įral- h. st> g#_
1-ios literatūros atjaučiama didele sto- yjjj. rašT. — Juozas Kavaliauskas, 
ka ir ypač fronte nėr galimybės pasi-| 209 E. Cottage St, Dorchester. 
rūpinti, iš kur gaut. . KASEBJBIUS — Andriejus Zalleckas.

Rašykit šiuo antrašu: LITHUANIA. St, So. Boston, Mass.

10-to pešt. Marlampoles pulko štabo jgp Rowen gt, So. Boston, Masą 
Ūkio Dalies raštininkui Stasiui Tau- Į D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mčne- 
ginul. I Bintas susirinkimus kas pirmą nedėl-

P. S. Kitų laikraščių prašau at-1 SlenLmėnesio po No. 694
* pVašhtagton St, Boston, Mass. 8-tą v.

spauzdinti. | Ateidami drauge lr naują na-
| rių su savim atslveskit prie musų dr- 

-------------------------------------- -- I jo« prirašyti.
Gerb. Amerikietės! Prašau A- Posmertlnės moka $200.00. Pafelpa 

, , ... v. nuo dienos susirgimo iki pasveikimo,
merikos lietuvaičių perskaityti sj ________________________ .
mano straipsnelį ir perskaičius-ne-1

I*7’ KAZIMIERO B. K. DRAUGIJOS atmesti į salį. Maloneciau susira-1 VALDYBOS ANTRASAI 
šinėti su Amerikos lietuvaitėmis. | SO. BOSTON, MASS,
Kareivio gyvenimas yra gan vie-J M

nodas. Tai dabar kol ginklai su- PIBM. _ Jonas Pranaitis, 
stabdyti, tai labiausia norčtūsi su-1 524 E. 6th St, So. Boston, Stos*,

sirašinėti su amerikietėmis. Ka- VICE-PĮRM. — J .Andruliunas, 
įeivio gyvenime yra didžiausias I p^OT. RAST. — V.J, Jakštas, 
turtas iš kitos šalies gauti laiškas 147 jį st, Boston 27, Mass.
su, visokiomis žiniomis. v Juozą* JuBka,

Su nekantrumu laukiu iš >toli-j Mwytnff Acadomy 

mos šalies laiškų. Viso labo!/ m evagšdii,
Rašykite šiuo antrašu: Veik. ’m Bow0n au So. Boston, Mass. 

armija, 9-to p. p. L. K. Vitenio IŽD0 GLOBĖJAI — J. Grubtaskas, 
pulko 2-ros kulkosvaidžių kp. Jo- B Jay St, 80. Boston, Maa*> lr 
nas Kudriavičius. LITHUANIA. Antena* Kmita*, •

| £84 6th St, So. Boston, Hm*,
’ Į MARŠALKA Povilas LauČka,
, Ieškau broiio Julijono šapalo, gy- ftt Story St, 8<h Boston, Mamk 
veno Niagara Pails, N. Y. Nuo karo I Draugljo« antrašas reikale: 
pradžios netariu žinios. Tatp-gl leš- ged Broadsray, So. Boaton, Mana, 
kau pusseserės Marijonos Medvcckai-1 Draugystė* Buslrlnklmal laikomi kas 
tės ir pusbrolio Juozą Medveakio. A5 antrą nedMdlenl mėnteio l-ą vai. p* 
kilus Iš Raudonišklo tlc., Tvėrių pni\, Įptetą Bažnytinėj kairi ant 5 it, 80. 
Telšių tipskr. Labai prašau načlu ar įpą<ton, MaiRr 
juos žinančių,atsišaukti. Adresas: O-l r —
na Smlrnuvlenė (po tėvais Šapatoltė) tt*
Vaikezo Jėzaus prieglauda. Kmmas.
Mi'stortA. . ImUtaten “DARBININKĄ”



9

i 'V 
s> 
f

f
S

s

'i

t- v »

i i
U

/

i

.1
0

’l

rugpjūčio įvyko tenai’ visų

•uosiasi i darbą. Laukia—*

Jįūtfirt vietomis dl&lte 
darbia ■— ruošiasi šihmim 
prie darbo. <

Tkip-pat. ruošiasi Lewis- 
torųMe.^ 
chestfer, I.I., Wladdį^h,

Hetttviai<Uugiauriaiturt4«-l W » IETĮ MM vo Mt visokiais pntoū k*4 P KUlTSto
.. i sas _

t. N» wplinkiniai gyventojai kuJvb rinkimų ne
įvyko. KMte iėno suagituoti 
Monte ptW trūkimą ir balsuo
jamąją aktyh)< «ridaužė. / Dabar. 
^aut M<^ W k«ltteamUj bet 
tol" ir Įidtų yra, bet nie* 
kas .jų nekaltina, ųmt nežino? 

L ;x ■ ’ y , f, ? '

mazgas, .
KAUNAS, vii. 2, (Elta), Pran- 

gelžkelių Mi^terijoą su
šauktoji konferencija Paryžiuje 
praaidij<rbirželi® 20 d.; Dalyvavo, 
anglų, prancūzų, yoldečii^ lietu-* 
vių gelžkelių atstovai. -• * ' F
; Kjmtfer&ucija pripažino' reika-' 
lingu nuijatyti utelpginį be pe^ 
’s&įitoę susfaiekiaii pį vieną vago- 
ną Simnis lĮnijomls j 
» 3). iš PatyžiaĮ per Berlynu- 
Kaunas—Ryga. ’ / * 
■r t'b || Calaia^-įerlynas^^att- 
rh«s*-Kyga. ■ ?

3). iš Ostende—Berlyną^-—Kau
nas—Ryga.

ra.
me&ri ir dvaro nuomininkai ponų 
vilai rdilepiMti dvaaioje 
pina, teiaiaųian pasakius neturi 
jlfų įkurti mokyklą. Vietinio 
dvaro ponai tai nei minėti terei
kia kad jie rūpintasi apie Įkęri* 
šamas Silezijos klausimas. 
Įpų iuokykloa, nes jų jau
dienok skaftemo& Atielnaft bruo 
žala Imant, Gegrėnai tai tamsiau* 
flias Žemaičių kampelis. Prieš 
rinkimus į Sfc Seimą socialistai iš 
čia gerai pasinaud6jo, itin iŠ; ne* 
susipratimo ir tamsumo čionyk
ščių Žmonių. Šventadieniai# baž
nyčių visai mažai kas telanko, 
kadangi bažnytėlėje yra labai 
nuobodu. Fam*khi W Šventa? 
dieni čia visai kitoniškai,, t» 
y. kitu laiku kai> fcįtlH Vta 
pamaldos atliekamos iki 12 Vkl. 
Jei ne trijų valandų pamokins 
gerb. klebono josios atsiliktų vi
sai anksti. mžnyteįijejokio «ko* 
ro nesama. įfote apylinkėje mer
ginų ir vyrukų apščiai tam daly
kui būtų, bet nėra tikro vargo
nininko,'. kuris galltų tinkamai; 
chorą išmokinti. 1919 metuose* 
jaunas vargonininkas J. Šatkaus
kas buvo pradėjęs taisyti bažny
tinį chorų, bet jam apleidus Geg
rėnus, rengiamasis choras išnyko. 
Dabartės bažnytėlėje rožančių ir 
kitas reikalingąsias giesmes gieda 
kelios iš miestelio bobutės.

G. Valančius.
I a

riautt Nevisus jie galfida- 
vo pemltti. Mū neper- 
galedavo ginklu, ateigfeda- 
W jų Middtr būdu. Pav.

Pa., So, Mancheeter, Barnų W W totoriais. ,
Taipir tebte bandėme nokti- >imo Sąjungos ^vasario’' kuo- 

n- riuoe būdus pavartoti, kad
» _____ ___ atgavite VMų; bet he pa*

Chieago? apskričio, 15 d. sėkmių. Stoti į karų fti ppz
. -T* fi: - . e-— . v 1 _ -------- ■

stočių suvažiavimas. Visos Lenkija > 
ruošiasi i darbų. Lankia*-* ,z .
naujo atstovo atsilankymo. menS mažne penkis kartus 
Ūpasvisų kuogeriausias. 
f Džiugina laikraščių' prie- 
lankumas. u/VyČio^ redak
torius užtikrina visų liet.

^T^vynes Bf&t? r&fekcija 
Iš Bara, M sako,
kad Lietuvon reikalai —

fiaugelfe lietuvių rateli ir 
dairosi neramia^ ir bijo, ka
da išgirsta.pasiimu į&fc? 
ii Lietuvos paskolos bontte* 
KaSžinį sako jie, ar tikiie-' 
prapuls tie pinigai. Kas žiu, 
hr bus kas iŠ tos Lietuvos?

Bet vietoje tų klausimų 
____ _______ oksai svyruoklįs musų bro--' 

Jelįs tųtėtų sau.: užduoti štai 
kokius klauismus : Kas žiu, 

J&iįį kas geriau: Ar dabar pasko
linti savo Valdžiai ir paskui 

_ ___________ ___ su gerais nuošimčiais atsi- 
Sarti, ar, daW ta šepAda- 

*7~_”rttM, paskuitao3.pinigasįr 
"•******"*1^213?^ to didditt ati-, „ „ ;, .

feą»ms H'?“?
šokių bausmių rekvizicijų, o 
■vėliau niekad nepabaigiamų 
didelių mokesnių ponų kara- _ . , _
Ujos naudai t Kas gerinu: touge ir josmMtn. Be- 

ar dabar savo paskola už
tikrinti Lietuvai gyvybę ir 
skaisčią ateitį, ar geriau lai 
už tuos kruvinus mano cen
tus Amerikos turčiai naujus 
milijonus sau dirbą, o ma
nę kaip lĮgšiol taip ir toljau 
lai niekina, stumdo ir iš
naudoja ; gi pati Lietuva lai 
sau žūva be mano pagelbės 
ir lai vėl ponas lenkas atei
na į Lietuvą ir Užveda savo 
tvarką?

• Ii? lai nei nemėgina tas 
mūsų brolelis atsikirsti, kad, 
girdi, lai Lietuva žinosi, 
lai gelbsti pati savę, savo 
pajėgomis. Jisai negrįš te
nai. Brolau! Argi tū ne
numanai, ką reikštų Lietu
vai lenkų jungas. Su unija 
gavę draugę keletą desėtkų 
milijardų polskų skolų, Lie
tuvos žmonės per amžius de
juotų po vargij iętena. Sa
kysi, tau bus nei šilta, pei 
šalta. Tu čia sau gyvensi 
'laisvoje Washingtono žemė
je. Bet ne taip bus brolau. 
Kada tavo tikri broliai ir se
sers maldaus tavę: Gelbėk, 
brolau, neišsiverčiame, žūs
tame, neissimokame mokes
nių. Tu negi būsi kurčias 
ir beširdis. Tu išklausysi jų 
maldavimų, Tu dalinsiesi su 
jais savo doleriais. O tie 
doleriai eis į lenkų kišenį ir 
mokės juos ne vieni 'Euro
pos lietuviai, bet mokės ir 
Amerikiečiai.

Tad verčiaus dabar stoki
me savo broliams ir Lietu
vai pagelbon, sustiprinkime 
'savo Valdžią ir savo brolius 
kareivėlius, kad nebeleistų 
poniškos kiaulės į Lietuvos 
idarža. VISI PIRKIME 
BONUS,

“ t&tsT.

»r

, «*• »
KM temuuAuv

Ik mru -—syio 
teMif matter

Tito 'daMninltai

^^uomenei
t; <■» . ' į *

>'i .i iw ... 1 r»i m i. ■ n h i
J

Metųvos Misijos sumany
si Jeį rugsėjo mėnesį bus 

paskolos vajus 
Vajus faktinai 

ėjo.
finrinkti $300.000 Ameri- 
s lietuviams yra toks 

iftta&rložis kad mažiau sunku 
Or paprašyti be įžeidimo A- 
&ssftrikos lietuvių visuome- 

nės.Juk tereikia 6.000 asme- 
kuriu pirktų bonus po 
Įr prašyta suma gatava, 

-gi Amerike nėra jau tiek 
d®uųf kurie neįstengtų 

O&jž fcom po $50?
Iš Amerikos lietuvių maž

možis paprašyta. Bet jei 
to -mažniožio Lietuvai nesu- 
sk'Olinsime,' tai kuomi mes 

rodysime? ’
k Visi Lietuvą mylintieji ir 

bS&TO garbę branginantieji 
e darbo.

■y —*- ■
j1. ‘B&tSEVIKŲ. SILP- 

NYBĖ.
Amerikos valdžios atsto- 
te<Brown ir Rusijos bolše- 

‘ atstovas Litvinov ilgą 
ą ture j o derėtis iki išdir- 

jo sutartį, pagal kurią Ru- 
gįio& ‘‘darbininkiška ’ ’ val- 
žia leis kapitalistiškai A- 

rikai šelpti badaujančius 
šio rojaus žmones. Le 

ųo pasiuntinys dėlto ilgai 
ą‘kad bijojo, kad A- 

nerikos darbuotojai, kurių 
us arti 100, nesukeltų re- 

ftiją. Sako, kad komu- 
ligtų valdžia Vengrijoj įsi- 

dus Amerikos šelpėjus ir 
s nuvertęs komunistų vai-

r >•

Tai mat kaip tvirtai Eol- 
it valdžia stovi. Berei- 

te'100 kapitalistines, vai 
k žmonių su duona ir 

t&bužiais atvykti į komu- 
ię valstybę ir jos val- 
griūva.

Amerikos valdžia stovėjo 
| tair kad Amerikos dar

ytojai Rusijoj dalytų mai- 
dtabužius ir teiktų me- 
ę pašelpą dėlto, kad tos 

eos gerybės nebūti} suhau- 
s raudonoj ai gvardijai.

t.

Maftebeater, K* H., ir dau
gelis kitų kolonijų. Ypatt 
gaį HnksmosžinioeateiHa i£

nu ŽuHkauskųr A, tai yrą su 
— mums nėr išro- 

kavhno, nes lęšių karinu*

metų 1866 ir 1918 
lifos anglių kasyklose 
iakasio iškastos anglies 
metus puolė ntto 312 iki 
toftų,.o Suv. Valstijose 
ilo mjo 409 iki 770 tonų.

valstijoj yra įstatyt 
kuriuo draudžiama pi’i- 

valdiškų vietą t valflį-

[kovoj/ Valdininkas , ūž
damas vietą 
nedalyvavęs dvikovoj

4 • 91T 3J St„ Chieago, UI,
t Kw>Širdmtiiwjiai dėkoju Žem, 

Katalikų Jau-

poa valįfbo* vardu priauprtąją 
ptvaawįdskwM katalikiškąją 
liUratttoą, btUnt; “Darbinmko/ 
^mgo/* “Garso’? fe “VyW ” 
Mes tais laikraščiais pasidalijome 
ir wiai ek&itome. Taip-pat labai 
Ačitt tlĮ įdėjimą daf prišiųsti Ū- 
teratūrofl, tikimės to ir susilauk-

Vis® Įabo! >•*'
r aukštą pagarba,

B.
. ^em. Kalvarijos “Pavasario” 
kuopos viec-pirmininkak ; ' *

PADĖKA. '
Malonėkite “Darbmnikė"’ pa

talpinti šį dalykėlį:
Šaukėnų Kr.. Darbininkų Bąjufi- 

gos padėka. • /
Nuo balandžio mėn. pradėjo 

gauti Šaukėnų Kr." Darbininkų 
Sąjunga Amerikos “Darbinin
ką.” Kaš jį mums-siunčia ar pa
ti redakcija ar prietelihgas drau
gas iš Amerikos užprenumeravo 

.nežinom. Gauta taipogi didelis 
pluokštas literatūros būtent kelių 
metų kompletai “Vyties” ir “Mo
terų" Dirvds” ir kitų laikraščių 
nuo Zoselės Bimaitės iš Lewiston, 
Me.

Ta visa literatūra 16 gegužės 
Sąjungos susirinkime padalyta 
nariams, ir kiti gaunamieji Ame
rikos kat. laikraščiai pasidalinant 
narįų grobstomi ir skaitomi.

Už tokią nuoširdžią dvasiškos 
paramos dovaną Sąjungos vardu 
Siunčiu nuoširdžią padėką Zoselei 
Šimaitei ir “Darbininko’ 'siuntė
jams. ‘

. S'ąjungbs pirm. Gabrielaitis. 
PRIERAŠAS: “Darbininką” 

užrašė Z. Rimaitė.

didesne, tuoj su mumis ap
sidirbs. -Talkon 
vei nėr kų«Visostautoepa- 
vargųsios po baisaus karo. 
Ginklu atimti Vilnių ir po
ną Žiilikauską prašalint ne
greit pajėgsime. &t yra 
dar vienas būdas, mūsų ne- , . 
išbandytas, Vilniaus atva
davimui. Tas būdas bei į-? 
Tankis nereikalaus iš mūsų 
nėr aukų, nei ginklų nei 
kraujo praliejimo. Juomi 
yra tai pirkimas Vilniuje 
nuosavybių, žemės, namų... 
Jei lietuviai šiandien daugu
moje turėtų nuosavybės Vil
niuje, tai ponas Žulikaus- 
kas lenkas, bei lietuvis iSgar 
ma, negalėtų būti ten. To
dėl broliai lietuviai kiekvie
nas pirkime-Vilniuje nuosa
vybes, kas žemę,,kas namus 
ir tai kodaugiausiai. Tokiu 
būdu mes atgausime Vilnių 
ne per kraują, bet per gerą 
teisėtą'būdą. Tą daryti ga
lime. €> ypač mes amerikie
čiai. Mums kaipo Amerikos 
piliečiams geriau tas galima 
■padaryt. Viena, prie mūs 
negalės niekaip lenkai prisi
kabint, o antra mūsų doleris 
turi didelę Vilniuje vertę. 
Už kelis tūkstančius dolerių 
didelę Vilniaus dalį galūne 
Išpirkti. Keliolika Ameri
kos lietuvių turtuolių leng
vai galėtų visas nuosavybes 
nuo lenkų atpirkti. Nuosa
vybė, nejudinamas turtas, 
nupirktas, dokumentai pa
daryti, jų sulaužyt jau nieks 
negalės. Na o atėjus balsa
vimams ir kitiems patrijo- 
tiškiems reikalams savo bal- 
są galėsite duoti už lietuvį ir 
Lietuvos reikalus remti..

\ Nekurie . teisinasi save, 
kad esą dabar pirkt negali
ma. Lenkų pinigai be ver
tės. .Dabar kaip tik ir ge
riausias laikas pirkt, kuo
met lenkų pinigų kursas taip 
žemas. Amerikoje, tiesa, len
kų pinigai yra labai mažos 
Vertės. Bet Lenkijoje jie 
tip1 savo vertę. Lyginai kaip 
Vokietijos markės. Ameri- 
koj markė tai nė už ką lai
koma. O Vokietijoj sėdi į 
gatvekarį tai nereik ne mar
kės mokėt, o veža toliau nė 

agitatoriai sugalvojo. Nei kaip Amerikoj, Bostone, už 
dešimtuką. Už 60 markių 
gali gerai "dieną pragyvent. 
i) tąs Amerikos pinigais nėr 
nė doleris. Tas pat^ yra ir 
Lenkijoje. Lenkų pinigai 
Ijen tur vertę. Todėl dabai?, 
kuomet lenkų pinigų verte 
pigi, yi;a geras išrokavimas 
pirkt Vilniuje nuosavybes, 
f Man važiuojant Lietuvon, 
Vienas europietis, tikras 
Lietuvęs tėvynainis, užklau
sė manęs, kodėl Amerikos 
lietuviai neišperka Vilniaus ? 
O kaip paklausiau.? j'is at- 
sakė, .taip kaip ;
MiąUMtdiyiia? fv

u-v-.’ _ ^ .. <■ tokiu turtą: še*

veik visi kiti laikraščiai uo
liai va jų remiu.

jau galima tvirtai tike- 
ties, jog šis Vajus bus pil
nai pasisekęs.

Tik daugiau drąsos, tvir
to pasiryžimo ir troškimo 
laimėti Lietuvai pilnų laisvę 
ir nepriklausomybę.

i • Atsiliepkite ir visos kitos 
kolonijos.

Šiomis dienomis visos sto
tys gaus daugybę naujos 
amunicijos. '

Kuliai kolonijai teks gar
bė pirmos laimėtojos sau pa
žymėtos kvotos?

Lietuvos Fifattistį Misija 
! ’ Paskolos Skyrius.
r370 Seventh Avė.,

New York City.

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI 
ATPIRKIME VILNIŲ.

L. P.

Labai buvom visi nudžiu
gę, kuomet Vilnius Jjuvo 
Lietuvai atiduotas. Dar la
biau džiaugėmės kuomet ant 
Gedimino kalno užplėvėsavo 
trispalve Lietuvos vėliava 
ir, kuomet Lietuvos valdžia, 
su visais departamentais, 
jau buvo besikelianti į tikrą
ją senovės sostinę Vilnitį,. 
Visų mūsų širdys plakė vie
nodai ir siuntė į tą. tolimą ša
lelę linksmus akordus* “Gy
vuok Lietuva su savo sosti
ne Vilniumi!”

O kaip nuliūdome Vil
niaus netekę. Netekome, ga
lėt, per nekuriu mūsų vadų 
apsileidimų, negudrumą... 
įKaip sau nebūk, klaida sykį 
padaryta sunku atitaisyti. 
Taip yra su mūsų sostine 
Vilnhim. Kiek dėjome jau 
aukų Vilniaus atgavimo rei
kale? Gausiai šelpėme Ge
ležinį Vilką, 'Šaulius ir kitus 
sumanymus, kuriuos mums

Dkrbo Pradžia.
i

r Dalinamės sp visuomene 
linksmomis žiniomis.
r Pennsylvanijoje visur e- 
sąs geriausias ūpas. Visi e- 

!są tvirtai nusistatę remti va
jų ir tik laukia progos kiek
vienas savo kolonijoj.Scran- 
tonas padarė gerą pradžią, 
užrašydamas Bonų arti $2,- 
1000.00.
’ Pemisylvanijos kolonijas 
lanko Įdėt. 8t Seimo atsto
vas p. Bagdonas, ką tik iš 
Lietuvos atvykęs; su juo va
žiuoja AmerikieČiąiiA žino- 
jnas- J. ŠaJiūnas.

Hartford, ‘ Conn. pradėjo 
vajui d. rugpjūčio, viensa------------ -- ---------- —
vo godavo įu bitlsų
prakalbas.- Pradžiai par- 
auota:uŽ‘R00M 
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aukos, nei kulkosvaidžių, ka- 
nuolių pirkimai ir nei Gete-, 
žinio Vilko šelpimai nieko 
negelbsti atgavime Vilniaus. 
Donas Žulikauskas kaip sė
dėjo taip sėdi sau inūšų sos- 
tinėje "Vilniuje. Tikram 
Lietuvos tėvynainiui žiūrint 
į užgrobimų, visai neteisėtų, 
Lietuvos . nuosavybės širdis 
iš skausmo virte verda. Bet 
ar jau- mums, kaip mergeli 
vainikėlį praradusiai, belie
ka vien tik raudoti it aima
nuoti? Nei Atminkime bro
liai jog męs lietuviais esame, 
gimę! O lietuvis nors di- 
džiausiąme ‘varge būdamas 
moka it jo išsisukt., Taip

2įs esame jų ainiais. 
^OteteVjea Lietuvos fefo- 

os žinome, kad senovėje

r

/

f
I

aukščiau is 
‘kldS^dku-

^b^lesų mes^rb^ikttsiąi is* 
vųdiįosimėi iš; lenkų’ nasrų

Tas tėvynainių la- 
gerb. kun. Tauto Ži<

ŠAUKĖNAI (Šiaulių/apsk.) — 
Tai rinktoji* Lietuvos parapija, 
kurios žemės' plotus turi savo na
guose dvarininkai, dirbanti pa* 
razitišką Lietuvos nenaudai dar
bą. Jiems rūpi tik kodąūgiaų 
naudos turėti kuria galėtų varyti 
lenkų politiką, todėl stengiasi 
kiek galėdami išnaudoti savolkh- 
mečiusybei nuomininkus.

Bet šiemet liko įsteigta 'Kr. 
Darbininkų Sąjunga, kuri vado
vaujant Kun. Gabrielaičnu stojo 
į 'rimtą kovą del žmoniškų darbi
ninkams sąlygų, ir remdamasis 
valdžios išleistais darbininkams 
globoti įstatymais, apgynė kume
čius nuo atstatymo iš vietų ir su- 

i mažinimo ordinarijOs.
Korespondentas.

. ............ II ■ .1 I. n

■ ^GEGRĖNAI. — Gegrėnų Kres
telis wisai mažas. Gegrėnai yra 
Žem. Kalvarijos filija. Miestelį 
sudaro vienas vokiečio Breidgomo 

: dvaras su kumečių' ir auominin- 
jkų triobesiais. Bažnyčia stovi ant 
mažo kalnelio, apkerpėjęs mažu
tės bažnytėlės paviršius liudija ją 
seną esant. Iki šiol Gegrėnųmies- 
telyjė nebuvo nei vmhos krautu
vės, tik 1920 m. pabaigoje K. 
Girdvainis pakėlė čionykščią pre
kybą, uždedamas nUb šeriai nebu
vusią smulkių daiktų krautuvėlę. 
Draugijos, miestelyje nesama jo
kios, kadangi, vietinis klebonas 
■kun. K Kisielius dar tebemiega 
ir nežinia ar atsibus kada. Pra
vedamosios mokyklos taipo-gi nė-

liuksko, buvusia Ša. Bostono 
klebono-,’ pavyzdį, kurs su
grįžęs Lietuvon nusipirko 
labai gražių nuosavybę Vil
niuje, ir Amerikos pinigais 
palyginant už labai mažą 
kainų. Lai esu randasi dau
giau tokių, amerikieem lie
tuvių, o trumpoj. ateityje 
Vilnios bus

Padubd j Šias mintis ’A‘- 
merikos lietuviams apsvars
tymui iivtariu visiems galin
tiems pirkti,plikinte 'FtT* 

- “ L , J ' u ??

VOitfiU tik-

Kmh* Pr.

ALSĖDŽIAI (Telšių apsk.). — 
Alsėdžiai tai istoriškas miestelis. 
Čia nuo 14 šimtmečio vidurio gy
veno Žemaičių vyskupai iki 18 
šimtmečio vidurio, nors jų sostas 
būdavo tuose laikuose Varniuose, 
bet jie gyvendavo . Alsėdžiuose, 
Ir šiandiena dar sako,, kad čia y- 

KSenovėj e buvę kokie tai didėli 
įai kuriuose gyveno žemaičių 
kūpai. Bažnyčia yra statyta 

Į476 m., medinė. Ją pastatė vys
kupas II Baltramiejus, kūrė gy
veno nuo 1472-1485 m. Šventorius 
yra apvestas storu šeškampiu 
mūru ir gražiai apsodintas me
džiais. Ant šventoriaus randasi 
kapas vyskupo Jono Gintalos. 
Antėjo kapo stovi didis akmuo, 
Kuriame randasi įvairios-relikvi
jos. Paskutinis vyskupas M. Va
lančius apleido Alsėdžius ir persi
kėle į savo sostinę—jVarnius. Bet 
1865 m., valdžiai liepiant, jis iš 
Varnių persikėlė į Kauną. Baž
nyčia čia graži, altoriai gražiai 
atrodo, ydrgpnai.; neseniai dirbti. 
Miestelis gražioje ■ vietoje, šalę 
miestelio randasi didelis sodnas 
buvusiųjų vyskupų, kuriame yra 
buvusieji vyskūpV rūmų griuvę-' 
šiai. Taip pat pro miestelį plau
kia nemaža Upė Sruoja. Mieste
lis beveik visas medinis,• gatvės 
-negrįstos, rudenimis ir pavasa
riais ėsti daug purvo. Prekybą 
beveik visą laiko savo rankose žy
dai. Yra ir kooperatyvas, bet jis 
silpnai teveikia, nors čia koope
ratyvu? plati dirva, bet nesiranda 
vedėjų. Yra 4 traktieriai, kurie 
neblogai gyvuoja. Taip-pat ne
mažai yra ir slaptų traktierėlių ir 
daug rūgsta bravorėlių po kai
mus. Yra valsčiaus butas, kurs
tyta pastatytas rusų laikuose. 
FTaip-pat yra ir mokyklos butas, 
labai seniai statytas? Alsėdžių 
miestely "veikia 3 pradines mo
kyklos, kuriose mokytojauja ge- 
ros mokytojos. Čia katalikiškų 
organizaeijų kaip ir nėra ,tiktai 
1920 m., gegužės.»mėn. susitvėrė 
Pavasarininkų kuopa. Payasari- 
hinkai kol kas gerai gyvuoja, bet 
apleidus kun. Kryžanauskiii Al
sėdžius ir pavasarininkai pradėjo 
snausti, mat nėra tinkamų vadų 
jaunimui vėsti. Prieš karą šau- 

’niai gyvavo “Blaivybės” draugi
ja; susirinkimai daromi buvo daž- 

‘nai; turėjo arbatnamį ir nąiųažą 
knygynėlį. Į arbatnamį ateidavo 
'daug katalikiškų laikraščių :“Šal- 
iftnis,’'’ ‘Vienybė,” “Pavasaris,” 
“Garnys,0 «Wfe” ir k. Kaip 
jgrrdėtfe dar pas kokį tai žmogų 

■ prand^i kokių .tai daiktų “Blai
vybės” draugijos. Kun. Križa- 
nauakas buvo užmanęs atgaivinti 
i čia/‘Blaivybės?* skyrių, bet nesu
spėjo. Laike rinkikų į Stęigamą- 
įį Seilną nebuvo nei jmbė kata* 
likMtį ūfgi^miįidjoš. Toitel’kp 
:deūi. ir tegavo 862 bąl., d v>18j^®jĮ* 
junga g|vo !546 balsus. Mat/jie 
jerai mokėjo agitacijį varyti* 
Šį metą?! savivaldybės rinkimus : 
buvo padėta 8 sąraėak Jf« 6bu

MŪSŲ PAKRAŠČIAI.
VARVIŠKES {Kapčiamiesčio 

vaIŠČ.). Didelis kaimas į60 ūki
ninkų, tarp mišką, Nemuno ir 
Juodosios GanČos, mūsų pusėje * 
rieutralinčj zonoje. Kaimas su- 
baltgudčjęs. Žmončs biaurūs, dau
guma jaunų vyrą apsiginklavę, 
jokios valdžios nepripažįsta,, jie 
turi išsirinkę viršaitį, teismą, jie ' 
daro teismus ir kituose kaimuo
se. GanČos Girininkijoj neleidžia 
imonSms sn mūsą orderiais kirs
ti miško ir liepia gauti leidimą pas 
juos. Mūsą eigulius gaudo. Jie 
baisiai kerta miškus. Paskutiniais• •
dviem menesiais iškirto į 300 ge
niausią žalią medžią. Naktį iš bir
želio 'mėn. 1 d. į 2 užpuolė S plė
šikai iš Vnrviškią Gančos gįrinin- 
ką Makalavičią ir girininką Žu
kauską Paliepėse. Plėšikai mėgi
no apgauti girininkus, pasisakę e- 
są baltgudžią kareiviai. Šaudy
tasi tęsėsi apie 15 minutą. Giri
ninkai narsiaį atsišaudė. Dienai 
brėkštant į pranyko. Svirno duris 
rado atpigtas, nuostolią padarė į 

, 1600 auk. Valdišką arklių nega
lėjo ‘išvemti. Valdžios tuntas ir pi
nigai liko nepaliesti.1 Pėdsakais 
eicįaiyi girininkai surado, kad si- 

’ tame plėšime dalyvavo ir eigulio 
’ Burbos sūnus Antanas. Birželio 
' mėn. 22 d. Gančos,girininkijos 16 

eigulių du girininku, 12/milicinih- 
ką ir šiaip J6 ginkluotų-vyrų da
rė kratą Varviškese, atėmė nuo 

’ 'jų ginklus ir 8 įtariamus vyrus 
' suėmė. Eina tarimas. Ganeos 
.girininkijos tafhatčfyjai skundžia
si, esą bejėgiai prieš kaimo plė
šikus, iš niekur negauną paspir
ties, nors ir dažnai esą kreipėsi.

_ ’ ", .. i -

JŪŽINTAI (Rok. ap.). — Mū
są valsčiuje yra du dvaru: Tar- 
navas ir Jūžintai, kurie priklauso 
lenkui baronui Veisengofui. ZKai 
■1918 m. vokiečiai pasitraukė ir 
ūžėjo rusai bolševikai, pi baronas 
tapo areštuotas ir išvežtas į Ro
kiškį, iš kur su žydelio pagalba 
paspruko į Varšuvą. Prieš išva
žiuosiant p. baronas davė įgalio
jimą dvarponiui p. R. jo dvarus 
valdyti. Tas P- R- paskyrę baro
no dvari} užvaizdą savo “viemą 
tarną” Baikrivskį, kurį jis buvo 
parsivežęs su savim iš Rusijos. 
Tas p. Baikovski, darbininkų ne
mėgiamas ir nekenčiamas, taip 
puikiai šeimininkavo, kad abudu 
tie dvarai smuhri Vis Žemyn ir Že
myn; Pagaliaus, Jūžintų dvaras 
tapo perimtas valdžios žinion. To 
dvaro-kumečiai apsidžiaugę, kad 
včl gal§s žmoniškiąn gyventi, ga- 
.yę nuomon ta dvaro žemės. Atva
žiavęs’ is Rokiškio p. Žemės In
spektorius -įsake, kėd pirmučiau
siai dvaro žemės gauna kumečiai 

ordinarčikai, paskui tie kurie 
laikė to dvaro žoriię ant puses, ant 
galo apylinkės bežemiai ir maža
žemiai. Taip ir buvo padaryta, 
išsidalinta. Bet aįvažiavo iš Ro
kiškio' kitas žemės įgaliotinis ir 
ar sų Žinia ar be Žinos p. Inspek- 
toriatia liepė išnaujo dvaro Žemę 
padalinti.’ Tokiu nauju padalini* 
,mu žmonės? Wio nepatenkinti, tuo 
l;ibiat»s, kad dabar ta dvaro že
mės garb- urėdo Baikovskio brolis, 
kurs kasžin išknr yra kilęs ir čia- * 
nykščių žmonių tarpe visoje apy* 
linkėję yra visų nemėgiamas, kaip 
ir jo broliokai.
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HARTFORD, 

t Atitaisymas. , 
“Darbininko” No. 96 (676) til- 

pthioj; korė^oridehciioj iŠ Hąri- 
fordo og)ią Marijos Vaikelių prati-+ 
giją, "įBibriovė Saida. Turėjo 
būti. Draugijos raštininke yra 
Kristė Sungailiutė, o bytVn — 
Kristą Sungaiilene*

... " Vienu iš narių.

ALBANY, N. Y.
Kilus sumanyihui vėliau pagei

davimams, kad pirkusiejir L. L. 
Paskolos Bonus paaukauti} jų šių
metinius nuošimčius Lietuvos val
stybei. Tai minčiai visur paskli
dus# mūSų '-L, L. Paskolos stoties 

pirm. Justinas Šulskis ėmės už 
darbo—-vaikščiojo po stubas pra
šydamas paaukauti savo nuošim
čiu kiuponus Lietuvai. Aukavo 
sekantieji: šv. Jurgio D-ja^ A.
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tuvon K.- Vuosaičio. Išrinkta geri), 
kleb. kmn. Vitkus-

Tad pranešame Hetuviams, kad' 
antru kartu bonai yra pardavinė
jami! Kiekviena^ Ketuyfs myliu- 
tis savo Tėvynę Lietuvą turės 
progos, prisidėti prie jos išliuosa- 
vimo. Nusipirkdamas boną pada
lys nąudos sau ir savo Tėvynei 
Lietuvai. Tad tikimės,, kad V^i, 
kurie išsigali’' pirks,, o labiausiai 
tie, kurie dar nėra pirkę, ir ti
kimės kad neliks nė vieno lietu
vio be Liet, Laisvės bono! • -

Bonus galima gauti pirkti' pas 
vietinį stoties iždininką, kun. M, 
Vitkų 2123 Park A^e. Taip-gi 
pas stoties raštinjnką, J. Kantau
tą ,ir> pirmininką J. Simanavičių.

Reikia priminti^ kurie pirmiau 
pirko bonus* dabar džiaugias, nes 
jau gauna sau gerus nuošimčius. 
Bet liko daug tokių “biznierių”

V*

1;

Paldauskas, A; ValkaUskttš, A. gerai pasiturinčių, 'kurie atsisa-
Aviža, K. Dobravolskis, S. Rač- 

»kauskas, M. Bernadišis, J. Rusas, 
Mušlaitis, J. Vildžiūnas, J. A- 
, A. Bajarskas, J. Jankaus

kai K. Šniceris, J. PaŠausis, 

 

Beinotaitė, V. Augustinaitis.
J.
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h 'ietaUm agentui del GENTRAlJHES Ir RYTINfiSJEŲBOJPOS ■’* 
North Gmrman poyd Bremen . -

IS YORK tittifci į BREMBN—DANiflG ■ <
Mvai.p pee Dan$dg>, Tiesus petslmainymas®.

. nue laivo ant latvo*. • • i K •
HUDSON .Rugpjūčio 30, Bpalto 18 ir GrUodUo-S™^.
pjrfsfdfis MbTOIKA spalio GfOoŠBfo
B0T0MA.0 *7. $2, 5 M K

Xt NEW YORK’O j OHiRBGU^G—BROtta. ■
AMĖRIOA nuga 2Slt
GEOIIGĖ IVASHIKGTON 'Lapkr*,
AtiOauIdt
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TIK PER 10 DIENŲ
KAUmRKijbs VYNUOGES , 

“Geriausios ant Marketo^į ' ■ (geriausios ant Marketo^ i *' | 

» VYNUOGfiS-—Geriausios didelės ir saldžios vynuogės, 80 , i 
į . svarų į skrynią. £box) už skrynią r U

$ MUSKATALY VYNUOGĖS—Pridc of Califernia 30 svaru - ' 
& . j skrynią i X), Už skrynią ....................... .$5.00 į
į MAMMOTH ExEŪWAI~MinkŠti'lukštai# geriausi * ant

marketo, 10 sVarų į skrynią (box), ttž skrynią *............ $3.50* į
ROZINKOS—-Saldžios, besėklės rozinkos, 30 svarų skrynia- j 

(box),užskrynią.....-i^.,.............\.^.......$5J50''j 
] ? ' Meš garantuojame virš minėtus pi oduktus kad jie yra .ge- j 
i LriausPir bus prisiunčiama geriausiam padėjime. 1 j

•Vynuoges, ptrisiųsim expresu, visi kiti daiktai yra siunčia-J 
mi freight, bet. jeigu prašoma siųsti kitaip, bus galima. i

< i . Kad aprūpinus mūsų kostumn"iųs, mes prisiųsim su kiekvie- J 
i į nu užsakymu 100 svarų ‘ . !
! 5 CUKRAUS-^-Pure Granulated, ‘ svarų maišą ...
jį Pripildyk šitą kuponą ir r su savo užsakymu. _ <

i> >■"

| r*r

’■ w
t 1

) 4‘ ,,

<

Lithuanian IndustriaI Corporation
» f- .

DIDŽIAUSIA NAUJIENA!

;kė savo Tėvynei pagelbėti. 'Įo- 
dcl gerbiamieji^ nepasilikite kittj 
užpakaly! Galėdami Tėvynei pa
dėti, o nepadėsite, liksite Želi
govskio padėjėjais! Kas ne už 
Lietuvą* ta's prieš Lietuvą; kas 
nestato—griauna... Tad Lietu
viai, būkite visi Tėvynainiais, 
pirkite Liet. Laisvės Bonus.

Pirkęs L. Boną.

e ■ a .$198 f .
f

: -'■'r..

iv ’CALIFORNIA GRAPE AND ORANGELO.
607 Congress ,Bld£. ' įfotroit, Mich;

Enclosed find money order for $...........  for wbich send me
... ................. pounds WINE GRAPĖS .*..................... ...............................  
..................... pounds..MUSKATALY GRAPES..............$.....................  
..................... pounds WALNUTŠ .

.pounds RAISINS ...
..................... pounds SUGAR..........

Name

Statė

PENNSYLVANIA'OS APIELINK-ES IR VISIEMS LIETUVIAMS.
&

Jų, 

taST. LOUIS, MO. 
Pranešimas.

Rofepj- 13 d. buvo L. L. P. 'Sto
ties susirinkimas. Visi stoties na
riai sutiko darbuotis antrame 
Liet. Laisvės Paskolos Bonų* par
davinėjime. Rinkta naujas iždi
ninkas,. vieton važiuojančio' Lie-
- - ----- ------------------ —
METINIS IŠVAŽIAVIMAS.

Mot Są-gos ‘ Mass ir Maine 
apskr. rengia išvažiavimą 4 d. 
rugsėjo, Romuvos parke (para 
pijos darže) Montello, Mass.,

Kaip pirniutinis mūsų išva
žiavimas buvo pasekmingas tai 
dabar rengiamas metinis turės 
būti dar pasekmingešnis, nes 
visos kuopos rengias eiti lenk- 
tynėsna. Silpnesnės kuopos, k. 
v.: BrightOno, Nonvbodo, Hu- 
dson, Lawrence’o žada pralen
kti didžiąsias "Wbrcesterio, Bo
stono, Cambridgio ir Montello 
kuopas. Todėl ruoškimės ir 
uies—didžiosios kuopos, jeigu 
noiime būti didžiomis ir atsi- 
žymėjime.
Šiame išvažiavime kiekviena 
kuopa turės savo stalą ir dar
bininkes. Iškabos su miesto 
vardu ir kuopos numeriu jau 
pagamintos dėl astuonių kuopų. 

Išvažiavimo Ren. Komisijos 
susirinkime mažųjų kuopų at
stovės išsireiškė,4 kad didžiųjų 
stovaus kaip 17 liepos išvažia
vime, kad iš didelės ir garsios 
kolonijos nei vienos sąjungie- 
•tės nesimatė. Bet aš užtikrinu, 
kad dabar mes pagal savo skai- 
tlingumą parodysime ką gali
me. Worcesterio 5-ta kuopa 

wpranešė,kad pribus mažiausiai 
kuopų stalus, gal tik iškabos at
siimtai ypatų su tam tikrais 
žeUldūis, kad būtų galima pa
žinti, jog išAVorcestėrio. Bos
tonas ir gi nemiega. Prie sta- 

-Uo darbuotis apsiėmė atsižymė- 
'1 jusios ypatos. O dovanų iš Bo

stono bus vežimas su kaupu. 
Kiekviena kp. jei ką aukos tu- 

7 rėš savo dovaną išleisti. Todėl 
ruoškimės pagražint savo sta
lus naminiais, skaniais, minkš- 

* tais gėrimais ir įvairiausiais va
lgiais. Kas ką. aukos, tam tikra 
komisijos išrinkta ypata priims 
ir surašys visus daiktus, kad 
vėliaus būtų galima pagarsinti 
kas ką aukava ir kiek pelno pa- 
datė.

/ Programas bus įvairiausias 
Labai pageidaujama, kad par- 
neštų kas- su su kuo galės pri
sidėt. Bostono1 Sąjungietes esą 

' pasižadėję virvę traukti su, 
AVorcestor ir jau. pradėjo

: linti savo pajėgas. Turi pasiri 
\ žimą pirmą dovaną laimėti

Taigi kas daugiau manote si^ 
f kuo nors prisidėti, tai malonė-, 

ldte pranešti šiuo antrašu: W 
. . Sakalauskaitė, 50 AV. Gth St. j 
’ • 1 1 -- - S \
U, So., Boston,

1
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KONCERTAS VAKARIENE 
IR PRAKALBOS.

Iš priežasties Federacijos Kon
greso, įvykstančio Rugpjūčio 30 
ir 31 ir Rugsėjo 1 ir 2 dd., Brook- 
yno Jietuvių visuomene susilauks 
šaunaus koncerto, gardžios vaka
rienes ir tt.

Koncertas.
Rugsėjo 1 d. ketverge, 8 vai. 

vakare, McCaddin Salėje tarp So. 
2 ir 3 gatvių, Brooklyne bus kon
cernas. Koncerte dalyvauja žy
miausios lietuvių pajėgos Ameri
koje, k. t. artistė-dainininke p-ni 

' Čižauskicn ė, muzikas-dainininkas 
I. Čižauskas, kompozitorius A. A- 
leksis, p-ni J. Jankicnė ir Apreiš
kimo P-lės Šv. ir Karalienės A- 
niuolų par. susijungę chorai, ku
riems vadovaus p. J. Jankus. Iš 
priežasties vargonininkų Reinio, 
būsiančio sykiu su Federacijos 
kongresu, koncerte dalyvaus žy
miausi vargonininkai. Be to 
dalyvaus ir daugiau žymių pajė
gu

v

-I

Vakariene.
Rugpj. 31 d. seredoje, 8 vai. va

kare Nevr Plaza Hali (kampas 
Grand ir Havemeyer gatvių) bus 
skani vakarienė. Vakarienę ren
gia Moterų Sąjungos 24 ir 29 kuo
pos. P-nas J. Janiais rengia gra- 
žų vakarienei programą: daiuų, 
muzikos. Bus iš Lietuvos atvy
kusių svečių kalbų ir tt. Taip-gi 
bus šokiai-prie Č. Brusoko muzi-, 
kos ' Vakarienė bu stokia, kokios 
šioj apylinkėj nėra buvę.

• Prakalbos.
Rugpj. 30 d. utarninke, 8 vai. 

vakare įvyks nepaprastos prakal
bos. Rengia Liet. Darbininkų "Są
jungos 12 kuopa Neiv Plaza Hali 
(kąmpas Grand ir Havemeyer 
gat.) Tose šeiminėse prakalbose 
kalbės kj,m. F. Kemėšis, Lietuvos 
Steigiamojo Seimo narys mok. M. 
Bagdonas (jis tik-ką atvažiavo iš 
Lietuvos), “Darb.” red. Pr. Gu
las, jig tik ką grįžo iš Lietuvos ir 
A F. Kneižys, LDS. sekr. Vist 
kalbės Lietuvos ir Amei'ikos dar
bininkų reikalais. Tokių prakal
bų šioj apylinkėj nėra buvę.

Nepraleiskit nė vienas viršini- 
ąėtų pramogų. Valio, visi į kon
certą, prakalbas ir vakarienę !

Koncerto tikintų .kaina nuo 35e. 
tiri $1.00; vakarienės $2.00; pra-< 
kalbų 10c. Koncerto ir vakarie
nės tikietai gaunami: “Garso” ir 
“Vienybės” redakcijose, pas J. 
Ginki}, 495 Grand St., pas S'. Po
ciūną 127 Grand St., pas Dauno
rą aptibkoj, 229 Įledford Avė., pas 
AmbraziejtpDanielių, 168 Grand 
St.,. pas komiteto narius vir cho- 
ristus. Pasipirkite tildettį, iškul- 
no, nes gali nelikti*

_ ______/- v ^.7.

•n
.K

X
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GERBIAMIEJI:

Ar Tamstos girdėjote, kad Wilkeš-Barre, Pa. susiorganizavo nauja didžiulė Bendrove, 
ri užims pirmą vietą lietuvių istoriniame gyvenime; savo pagrindiniu kapitalu, $2,000,000.00, 
rios viena akcija kainuoja $10.00, ir galima pirkti net iki vieno tūkstančio (1,000) akcijų, vienai y- 
patai. - •

Ar Tamstos girdėjote tą naujieną, kad Tamstos galite įvesdinti savo taupomus centus į mu
ši} Bendrovės serus, Tamstos gausite daug didesnius dividendus už Tamstų įdėtus pinigus, negu 
kur kitur laikytumėte padėję. Taip-gi Tamstų pinigai dirbs, Tamstų pačių naudai ir garbei, ir 
taip-gi bus garbė visai mūsų Tautai, kad meg patys valdysime. Lietuvos Industriją (išdirbystę)v

Ar Tamstos žinote tai, kad mūsų broliai, kurie lieja kraują už mūsų brangios Tėvynės Lietu
vos Laisvę, kad jie su pasiilgimu laukia mūs, kad mes atstatytūmę sugriautą industriją Lietuvo
je; dr kad suteiktūine Lietuvos gynėjams, sugrįžusiems .iš' k&rės lauko, darbą ir uždarbį tokį, ko
kio būtinai reikalaujama šalies piliečiams, kad galėtų tinkamai uždirbti savo šeimynoms užtektiną 
pragyvenimą,-iv ištesėtų čtuoti jiems įmoksią. Taip-gi l^ad nereikėtų jiems -(važiubtį iši-ĖietuVbš j ki
tas šalis darbo sau ieškoti, o galėtij Lietuvoje jį surasti; tuo kart mūs Tėvynės gynėjai-džiaugsis ■< 
ir'linksminsis minėdami savo brolius-seseles, kad mes rūpinamės iškovoti ekonomišką laisvę savo 
Tėvj^iei-Lietuvai. .

Tamsta įvesdindamas savo kapitalą į šios Bendrovės Šerus, nerizikuoji nieko. Nes šita Ben
drovė yra viena iš didžiausių ir tylama žmonių teisingų ir nusimanančių labai gerai apie biznį.- 
Taip-gi Tamstai prireikus pinigų, nereikės ieškoti kad kam savo Šerus galėtum parduoti, bet LIE
TUVIŲ IŠŲIRBYSTĖS BENDROVĖ pati su mielu noru iš Tamstos juos atpirks. Todėl ir krei
piame Tamstos domę, kad įvesdintumėte visą savo kapitalą be jokios baimes. Pirkdami šėrtts mū
sų Bendrovės, pareikalaukite mūsų agento, kad jis Tamstoms parodytų savo įgaliojimą, už ką jis 
netik nepyks, bet pasidžiaugs, kad Tamsta apsisaugojate save • nuo apgaulingų agentėlių ir perka
te užtikrintoje, teisingoje Bendrovėje šėrus, iš ko Tamst ■ Vangsies ir linksmas būsite, kad savo 
taupomais centais pastatčte Lietuvoje dirbtuves ir padarėte save ir visą mūsų Tautą laimingais.

Jau, pats vardas šios Bendroves parodo, kad Ji priklauso, ne vienam iš mūs katram, ne de
šimčiai, ne šimtui, bet viisems lietuviams lygia dalimi. Jos uždirbtas pelnas eis visiems Jos dali
ninkams, lygiai, pagal įvesdintos Tamstos sumos pinigų. Taip-gi už atliktus šios Bendrovės gar
bingus darbus, kas duos Lietuvos piliečiams darbo ir gerą uždarbį, ir mums už įvesdintą kapitalą, 
išmokės didelius diivdendus, ir p&kėlimą visos mūsų Tautos gerbūvio, priklauso lygi garbė ir Tam
stai, kuomet Tamsta prisidedi prie pakėlimo mūsų Tautos iš-skurdo ir nelaimių* O ir tuomi pačių 
pagerinsi savo būvį, padidindamas savo kapitalą, kurį taip sunkiai surinkai.

Gi tą viską atsieksime, ir labai greitai, įvesdindami savo tauporauš^-eentus 1 Lietuvių Išdir- 
bystės Bendrovės šėrus. ' ''

)-
Ar Tamstos girdėjote tą naujieną, kad ši Bendrovė įsteigė savo spaustuvę pagal naujau

sios mados, ir atlieka geriausia visus spaudos darbus,, pradedant nuo paprasti} kortelių, tiiketų ir 
baigiant didžiausia ir puošniausia knyga. Darbus atliekame greitai, gerai ir žemiausia kaina.

** ' i

Priimame užsakymus per laiškus, arba ypatiškai kreipianties į mūsų raštinę.

Organizuojame čia Lietuvišką Laikraštį, kurį manome pradėti išleidinėti-du kartu į savaitę,’ 
vėliau perkeisime į dienraštį, nes-šioje apielinkėje yra būtinai reikalingas rimtas ir doras laik-

• •••• ••••

ku
ku-

u

Street or Bo^ No.......... .. ..................... .

ĮVYKSTANČIO

RUGPIUČIO 30-31 ir RŪGĖJO '! ir 2 dd., TVARKA,

I)

2)

3)

1>

t

s
v.

?>7

; -

- St

L . *,

P^tMADIENY, 29 Rugpiūčio, prieš Federacijos Kon
gresą, L. R. K. Kunigų Vienybės šeimas.
r

9

ANTRADIENY, Rugpiūčio 30 d.:

a) 10 valandą iškilmingos Mišios Karalienės Aniuo-.v 
lų bažnyčioje prie South 4-th ir Roebling gatvių, 
prie YVilliamsburgh Bridge Plaza.

b) 11:30 vai. bažnytinėje salėje, A. a.. R. K. Federa-_ 
cijos Kongreso pirmoji sesija.

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

3 vai. po piet, mokyklos kambary, “Motinėles” 
seimas. 8 vai. vakare L. D. S. prakalbos, New 
Plaza salėją Grand ir Havemeyer g-vių.

TREČIADIENY, Rugpiūčio 31 d.: >

a)

b)

S I 4

tf-

C)
/

'’4

4)

c)

d)

• >
■*1

' M ♦

f

o
rastis.

Daug jau kapitalo yra suorganizuota, bet kur kas dar daugiau reikalinga. Todėl kviečia
me visus stoti į darbą kas kaip galime: pinigiškai, ar žodžiu pasidarbuodami, o pradėtas darbaš' 
greitai ivyks. x ,

• ’ ''V k '
Manymas, kad lietimas negali dirbtuvių įsteigti, prekybą, vesti su plačiu pasauliu, yra vi

sai be pa'niat.o. Lietuviai gali patys statyti dirbtuves ir jas vesti, gali išdirbinėti visokius išdirbi- 
Tiiiis? nes lietuvii} amatninkų yTa gerų ir užtektinai. Taip-gi gali vesti prekybą su plačiu pasauliu,, 
ir dar pasekmingiau už kitas*tautas. Tik visi kaip vienas, be atsikalbinėjimo stokime prie darbo 
ir kelkime Lietuvos išdirbystę aukštyn. *

Norėdami važiuoti Lietuvon, arba atsiimti ką iš Lietuvos; taip-gi visokiais reikalais su savo 
giminėmis „ Lietuvoje; ypatingai atsieikime savo giminių iš Letuvos, arba važiavimu Lietuvon gau-. 
site*teisingiausius nurodymus, už ką Tamstai nereikės mokėti nė cento. Mės šituose*dalykuose esąy 
me gana flaug prityrę ir išsilavipę; pasipažįstame su visomis kompanijomis ir žinome yisus laivus 
plaukiojančius Lietuvon, ir ant katrų yra geriausia važiuoti. . ’ ,

Be to, visokiais reikalais; pirkime ir pardavime namų, duodame nuoširdų patarnaviihą ir 
padarome teisingai visus į’aštus. žodžiu sakant, esame pasirišę visokiais būdais patarnauti, kad 
nebūtūmėte bereikalingai isųaudojami.

i

Norėdami sužinoti daugiau apie šią Bendrovę, ar kitokiais reikaląis, ypatiškai arba laišku^, 
klausdami informacijų, kreipkitės į mūsų Bęndrovę:

9 vai. ryto, L. D. S: seimo tąsa.

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

10 vai. ryto, Federacijos raštinėj, A. .L. B. K. 
Federacijos narių posėdis.
A. L. R. K. Vargonininkų Sųjungos seimo sesi- S 

jos įvyks “Garso”, name.

8 vai. vakare Moterų Sųjungos 24 ir 29 kp. ren
giama vakariene, New Pjaza salėj, Grand ir 
Hayemeyer gatvių.

* . *

t

4

1

P"

4)

5)

f

KETV7 PADIENY, Rugsėjo 1 d.: *
a) 9 v._ ryto, bažnytinėj salėj, Liet. Raudonojo 

Kryžiaus ir Šv. Vincento a Paulo Rėmėjų Drau
gijos seimas.

8 vai. vakare, Koncertas, McCaddin salėj. ’ 

Penktadieny, Rugsėjo 2d.:) 

9 val.jryto, bažnytinėj sa'~i, 
Kongreso antroji sesija.

1
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V 3
A., L. R. K. Federacijofe -į

* t
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Wilkes-Barre, Pa
/

S s s
55 W. Market St.,

Su tikra pagarba,

LIETUVIŲ INDUSTRIJOSBENDRO  VE
POVILAS Pi PETRAUSKAS.

s

■$

% ‘

7

) i

v

♦

- .. «- W
»S . :

.<■

*

»

Z 
it 4

Visos Draugijos priklausančios prie A L. R. K. Federa- 
„ cijos, siunčia po vieną atstovą, prie Fed. prifclausančios■.

parapijos siunčia po 3 atstovus, lifaiidatai, kur galima# 

turi būt paliūdyti Dvasiško Vadovo. (

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

- ' : < ‘ ' i
M & ŠTAGŽDYS, - ,

A. LkR K i
• ' ’ • KJ.MINSĘAS, . j

<-

i

-S

*»

v«
>■
■d?

i

vi

i

»'■ ’.7.

»>r 
«-

‘t

>

«r
.V ,

' \ 
į

•v ©

; ii- - •’

»
l

ft

t i
J 
i.i

SA'i



€*

į

^į.

i
■s

U

' RlGlBTBUpTAS Notajus'
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KALINAUSKA?
' ADVOKATAS * 

414 Bboadtcay, & Bobtok, Man.
Tek S. B, 4AL 

Gyvenimo vieta: 
135 Rowe St, Aubumdale, Mase,

DR. W. T, REI1LY
Pirmos Klesos Dantistas

469 B\yay, So. Boston, Mass, 
(Prie Dorchester St. .

'' • Tel So. BMtOtt 270
M JOHN
Omą? VAtjamoSt

Rytate ik 9 vaL
Pppiėtų 8 taL 

Vakarais nuo 6 iki B*
7VITH' Užsiregistravimui vietos rašykite l bile agentų arba WITH «Ž 
JULIUS ROTTENBERG, Ine. New Engjand General Pass. Agent! • 

v 260 Hanover gt., Boston, Mass. ii

HAMBORG AMEfflCANCINE
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ŠV. iONO BV, BL. pASALPINAS 
DR-STSS VALDYBOS ADRESAI.

Paieškau Antano Ališausko, kuris 
jau 13 metų kaip Amerike. Kas žino 
kur jis randasi arba pats atslšaukit 
ant šio adreso: Antanina Ališauskie
ne, Alytaus miestas, Alytaus apskr., 
Suvalkų rėti. . LITHUANIA.

r

i .

A

PIRM, — M. floba,
589 B. 7-th St, So. Boaton, Mata. 

VICE-PIRM. — P. Tulefkis,
180 Bowėn St, So. Boston, Mata. 

PROT. RAST. — K* Luini*,
47 Vale St, So Boston, Maga. 

FIN. RAŠT. — M, Ka^launklenS, 
. 47 Vale St, So. Boaton, Mainu
KASTORUS A. Nnudfluna*,

10 VInfield gt, So. Boeton, Matau 
MARŠALKA -* Steponai Navickas. 

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienį 2-ų vai. po pietų BaMnytlnėj 
Svetaine). f -

t

"r ».

Paieškau brolio Juozo šlrkaus. Du 
metu atgal gyveno Odese, Ukrainoje Ir. 
turėjo krautuve. Gavau ir laiškų dar 
ipiO metai/3, bet nebuvo adreso ir ne
galėjau susirašyti. Dabar apie j j nie
ko nežinau. Labai prašau jo paties 
ar ko kito pranešti žemiau paduotu 
adresu, nes turiu svarbų reikalų ir no
rėčiau susirašinėti.

V. ŠIRKA,
401 Windsor St., Cambridge, Mass. 

» U. S. A

AUTOMOBILIS ANT 
PARDAVIMO,

< Labai .pigiai parsiduoda Overiand 
automobilis. delei 5 pftsjižlerių, Kaina 
$5W. Kam reikalinga, atsigaukit Šiuo

frXnk kabalinskas,
17 Romsey St., Doreliester, Mass., 

a Tel. Columbla 8819-J. .

. PARSIDUODA FURNIČIAI
Pasiduos pigiai, nes MvlnlnSas no

ri važiuoti t Lietuvą, Kpm relkalln- 
ga.’iltsišftuklt Šiuo adresu;

J. Gr T^R^Bi'onthviiy,' ^įkkJBoston, Maga,

Patark savo draugams slaptai, girk 
juos viešai. * * 

-------------- i----- . • ;
Buk drųsus kaip vyras! Ątmlnk, 

kad rnedią nepuola nn<į pirmo kirčio.

IS darbo pažįstame darbininkų.
,l ..................................... - ..........- -T-

PARSIDUODA STUBOS 
RAKANDAI.

Kam reikalingi rakandai—pašinai!-, 
lokite gera proga ir pasipilkite laimi 
•ilgiai rakandus dėl 5 kambarių. Par
davimo priežastis—savininkė išvažiuo
ja. Jei pirkėjas norės, galės ir gy
venti tuose namuose, nes gana pui
kioj vietoj, netoli dirbtuvių. Kreipki- 
. ės adresu:

U. VAITKEVIČIENE,
l IVillo St., Hartford, Conn.

(2-nd floor)
3 ’ 

Ieškau dėdžių Antano ir Salves Ka
zokų, paeinančių iš Lietuvos: Leponų 
kaimo, Valkininkų “par., Vilniaus rėd. 
Jie patįs arba juos žinantieji rašykite 
Pranciškui Gllebul, 5 pėst. D. L. K. 
Keistučio pulkas, 5 kuop. 1 būrys. 
LITHUANIA.

t

Paieškau savo brolėno -Pnllonaro A- 
leksiuno; kilęs iš Krinčino per., Dauč- 
kėnų kaimo ir Mlkolo Kjmbrio, kilusio 
1> Pabiržės par., Klausučių kaimo ir 
kitų giminių bei pažįstamų męldžlų at
sišaukti šiuo adresu:

, A. B. MINIUKS,
44 Wliitney St., Orange, Mass.

r

*- 4

V

■A

ILKI.
HAMBURG..........§145.00
DANZIG ............. $200.00

Taksų $5.00.

Trumpas susisiekimas su visom dalini Europos;
S. S. -‘MOUNT CLAY” ........ A........ .Rugsėjo 15 <1.

I Š. S. “MOUNT OLINTON” naujas) rūgs....... 1 d.. 

Laivai Iš^Ne^v Yorko Išplaukia nuo
pier No. 86, North ,Rtver—-gale Węst 40-th Street. 

į— Specialiai tiesioginį traukiniai laukia Ciudmven su 
prityrusiais lietuvių perkalbetojais. 275 svarai baga- 
žiaus leidžiama veltui Iki rubežlaus.

/ A
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. Spe

cialiai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui' kambariai .ir 
visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios 
klasės pasažleriams. .

< ,

, Ieškau brolio Julijono šapalo, gy
veno Niagara Pails, N. Y. Nuo karo 
pradžios neturiu Žinios. Taip-gi. teš
kini pusseserės Marijonos Medvečkai- 
tės įr pusbrolio Juozo Medvepkio. Aš 
kilus Iš RtuuloniSklo k., Tvėrių par.,- 
Telšių cnpskr, Labai prašau pačių ar 
juos Minančių atsišaukti. Adresas: O* 
na Smirnuvlenš (po tėvais šnpnlaitė) 
Valkelio Je«aw prlegliuula. Kaunns. 
LITHUANIA. ' . .

• I

!i jPi.iJI ...... ...................... — H r „u-C

Pajieskojimai
"Paieškojimų kainoa LDS, pa- 

rlama ir “Darbininko” ekaltyto-, 
jams 1 syk} 1 metus nž dykų, už 
3 sykius 11.00. Prletellams jūž 8 
sykius 11.50. 1

GAISRAS.
Jersey Citg. — Siidegė še

ši namai' Vtilcan Iron 
Works5ų. Niekas nebuvo su
žeistas.

TIESI KMNĖ LIETU VON, Sį“1
Laivakortės į Piliavų pas Karaliaučių... .$135.00.

Į Klaipėdą per Hamburgą $107.20, o l Liepojų ...........................£145.00
•. ■ Keturi laivai išpalukia kas savaite. IVar tas $5.00

BAGĮAŽAI EINA SYKIU DOVANAI. PASAI $10.00
Pinigai siunčiami 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.

i

III.Kl. 
?125.00 
$135^00

Per Cherbourg Sauthampton
Liverpaol ir Glasgow

AQUITANIA .............................. Rugpj. 23
CAMERONIA ............................Rngpj. 27
t’ARONIA .................................. Rugpj. 27
SCYTHIA (naujas;) ..............Rugpj.
EMPRE$S OF INDIA......... RUgpj.

PARSIDUODA BUČERNS .
Vigai palei lietuviškų bažnyčių. Ga

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

G, KAIRE, v .
52 B įr Fifth St, So, Boston, Mass.

LABAI SVARBUS 
. “ PRANEŠIMAS.' , 

* Lietuviams prigulėjęs lo
tas su .namu 492.Sevėįith gfc 
So. Boston, Mass, kardinolo 
grąžinamas Šv. lietu
vių parapijai. Visi patapL 
jonai, kurie tuorni svarbiu 
reikalu interesuojasi, kvie
čiami ateiti. į šv. iPetro1 salę 
petnyčioj rugpj. 26 d. 7:30 
vai, vak.

mate vagystę ir sušuko poli- VAilUOlTOI Mtt LIETUVI? 
cistui; “Catch that bird.” 
Policistas gaisro laiptais 
prilipo prie balandžio lizdo 
ir paėmė žiedą. ' Tai buvo 
merginos susižiedavimo žie
das ir ji jį nešiodavo ant 
juostelės, ant kaklo. Balan
dis ne žiedą griebė, o tik juo
stelę,

• *■

LAIMINGA NELAIMĖ.
Pereitą ketvergę Bostone ant 

Čonitn'oifivealtli Avė. ištiko laL 
minga nelaimė. Romanas, L. Pre
kybos B-vesiprezidentaR, su žmo
na ir kun.. yimausku, vakare va- 
žiavo automobilium. Važiavo 

/kaip reikiant dešine puse. Prie
šakiu važiavo kitas automobilius. 
Romanas, manydamas, kad jis 
.siiksis Į skersgatvį, pasuko į kai- 
rg. Antro, automobiliaus šoferis 
pasuko ir-gi į kairę ir drožė į Ro' 
piano automobilių ir “susmešino’’ 
jį. Ant laimūs nei vienas nebuvo 
sužeistas. Tik kun. Virmausko 

• kieta skrybėlė buvo “susmešyta.” 
; Romanas gavęs iš automobiliij 

apdraudos kompanijos apdraudą 
tuoj nusipirko naują automobilių

SVEČIAI.
Rugpjūčio 23 d. “Darbininką” 

aplankė gerb. kun. J. Petkus, Ka- 
■ ralienės Aniolų parapijos klebo
nas, iš BrooklynpsN. Y. Su-juo 
drauge lankėsi ir A. L. R. K. Fe- 

; dera ei j o$ pirniinirfkas gerb. kun. 
’ J. švagždys’iš Montello, Mass.

EXTRA PRANEŠIMAS
- Federacijos 3-čio skyriaus su- 

“ brinkimas atsibus rugpjūčio 25 
d. Šv. Petro pobažnytinėj sve
tainėj. 7:3Q vai vakare.

1 t 'Visij draugiją bei kuopą ats-
' *tdvai ir veikėjai malonėldte pri- 

i- būti ant šio svarbaus prieš Šei
minį šusinkimą. Šiame susirįn- 

. kime bus daug svarbią reika
lą svarstoma dėl labo Federa- 

. cijos’ Seimo, o labiausiai apie 
dabartinį K Paskolos Bonus.

: • Ant šio susirinkimo yra kvie
čiami visi, kuriems rūpi tautos 
ir Bažnyčios reikalai.

K. J. Gęrvilis 
Feder. 3-Čio skyr. sekr.

DRIGtRfi dvi MOTėRI. 
•Madistin, M U.—Dvi mo

terys irklinėjosi valty ja Val
tis apsivože ir abi moterį 
prigėrė.

IŠBARSTĖ TĖVO 
. ....... PELĖNUS.

New York. — Charles, S. 
Haight orlaiviu iškilęs į 3.- 
000 pėdų augštybę išbarstė 
tėvo pelenus. Tevas'norėjo, 
kad jam mirus, jo lavonas 
būtų, sudegintas krematoti- 
joj, o pelenai iš augštyjnų iš
barstyti. Tas ir buvo pada
ryta.

NEGALĖJO PABĖGTI.
Spartanburg, S. C.—Jim 

Yesbit; negras, sėdėjo kalė
jime už žmogžudystę. Jam 
pavyko1 pabėgti. Kalėjimo 
sargai tą pajutę paleido šu
nį vytis. Kai šuo jį pavijo, 
tai jis šunį pririšo prie me
džio, o pats toliau bėgo. Bet 
buvo pagautas vistiek.- Tos 
veislės šunės nėra pikti, ne
kanda, o geri tik tuomi, kad 
turi geras uosles.

6 PRANEŠIMAS 
“Pranešame, norintiems va

žiuoti į Moterų Sąjungos Apsk. 
išvažiavimą, 4 d. rugsėjo š. m. 

. Bomuvos Parke, montello,Mass 
• . kad patogiau ir pigiau nuvykti 

• išvažiaviman yra trokai. Tro
bai tą dieną išeis po pirmų Šv. 
mišių, nuo Šv. Petro bažnytinės 
svetainės So. Boston Mass. Ti- 
kietus galima gauti pas šias 
ypatas: Z. gurkliutę, M. Saka
lauskaitę, A. Majauskaitę, V. 
Kohanskienę, A. Bučaitę, K. 
Daugienę, O Jankienę ir “Dar- 

. bunnko’’ ofise pas M. Gribaitę. 
Tikietų kaina į abu galu $1.00 

Išvažiavimo Rengėjos

APKALTINO LIETUVĘ.
Stoiighton, Masę. — Ona 

Statkienė suimta ir pareika- 
* Tauta kaucijos $25.000. Ji 

! neturėjo tiek kaucijos užsi
dėti* ir todėl pasodinta į 
Dedham kalėjimų. Rugpj.

' * .3 d. jos burdingierhfs Adol-
‘ Tas Puče virius nušovė jos 

. ; vyrą 3 oną ir suimtas prisi- 
/ ;pąžino prie kaltės. Dabar 

nukautojo pati apkaltinta, 
- . būk ji prisidėjus prie vyro 

nugalabijimo. - •
i

MUDRIOS BENDROVĘ, 
RugpiftčioŽ d. 1921 m: 

K Londone, Anglijoje, 
p, Kaniantauskhi,

Hartford, Conn. ' “
Gerbiamasis: \

Pranešame Šiuo laišku, kad. į 
Aliciją atvažiavome laimingai ir 

{jokių kliūčių neturėjome, Pata- 
rhi, kad Lietuviai, kurie manė 
važiuoti į Lietuvą, tegul apsisau
gojo nuo visų nežinomu agentų. 
Patariame važiuoti per Lietuvių 
Prekybos Bendrovę.
• Daug sutikome tokių lietuvių, 
kurie važiavo per žydiškus Agen
tus,. tai juos perlaikė 2 savaitės 
ir brangiai turėjo mokėti ūž nak
vynę, o ant galo, kada reikėjo va-’ 
Žinoti, tabkųrie nenorėjo po $100. 
mainyti į'vokiškas markes,., tai 
tiems" nedavę šipkartes. O pas
kui kai gavo' šipkąrtes, tai tu
rėjo mokėti po $5.00 už šipkartes 
Įaive. "

Sudiev.
Bemadas Sodonis.«■

DARBININKAS
LKTOVOS IGAHOTUaB 
>as vnaroote seserį 

. . į • otUJją. t . j.
Vienuolė pranęuzų vienuoly* 

no Fudzidziane sesuo Otilda 
dažiaojftsi apiė atsilankymų Lie
tuvon Respublikos Įgaliotinio 
Charbme, negalėdama apleisti 
vienųbiyilpjpiašeĮgaliotinįat- 
suonkytį^š »

paeina $ Gfrybų 
šeimynos, GelgAudiškią parapi
jos, vįėnuoliką metų jau kaip’ 
apleido. Lietuvą: pirina buvusi 
Petrapilyje, vėliau Austrijoje 
ir paskutiniu ląilm Fudzidača* 
ils; getai Ižiue pmeuzų ir-kinų 
kalb*as,. neužmiršo taipogi ir sa*.

■ . . ___

vosios prigimtosios kalbos, įur
šta Lietuvos mylėtoja. Jau du 
mėnesiai esu sukakę, kfdp ji 
davas prašymą? kad ją perves
tų į Kauno vienuolyną, bet iki 
šiol neturi jokio atsakymo. Šio
se dienuose buvęs atsilankęs 
aręivyskupas Guebrint. Išklau
sę kas pertokią, kur^paeL 
na, pasakęs, jog ji bus reika
linga/ Sesuo Otilda nebenori 
jau toliau likti • Sibire, ir jei
gu jos prašymas nebus pildy
tas, tuomet jį per Lietuvos Įga
liotinį Sibire kreipsis į Kauno 
vyskupiją, prašydama perkelti 
ją į Kauną. •„ • -

įČ^iMlavimai
, .....U- ■■■■■- ,,, ■ - — .I

i felltalftyteNff hainoa 2c. al fo* 
dl UI ktekvianą >y H- 

MtatamfematetatemsitaamtaMStatamai'

7b45 II
ADOLPH R STOKUS II 

, tikras lietuvis I G R A B O R I U S I
1023 Mt, Veknon St. 1

PHILADELPHIA, . Į|

TA 80. Bostea MM

I.LANDŽIOS 
(8MM0UB)? 
L IBIU VIM

Gydytojas ir ChibuigaM
Gydo aitriu ir chnmliifti'llaiur 

vyrų, moterų lr vaikų. BmmU 
nuoja kraują, spjaudalus, Iuumk 
m< ir tt savo laboratorijoj, fe* 

; telkia, patarimui lailkala klturiy* 
vahAntiema. Adresu: 

506 Broadway,
I

Akuj Speouu8TX8. 
399a W. BROADWAY 
Hlamdob ; Nuo 9 r. Iki t vak.

r 
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536 Broadwayj S. Boston

r

L
r 
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Agentūra Uždėta

Reikalingas Kunigas klebonau
ti lietuviškoje parapijoje, kreiptis 
sekančiu antrašu: Kun. J. Šim
kus, 720 rue Parthenais, Mont- 
real, Canada.

TIESUOTAS

iš LIETUVOS parduodu, per Rotterdamą, ■i!

RAKANDAI ant pardavimo. 
Labai pigiai bus parduodami, lies 
savininkas nori greitu laiku išva
žiuoti | Lietuvą. Raakndus gali
ma- matyti bi kada. Kreipkitės 

/šiuo adresu : Jurgis Januškevičius 
7 City Point Ct., So. Boston, Mass.

SUĖMĖ ANGLIJOS 
ORLAIVI.i*

Konstantinopolis. — Ang
lijos orlaivis Ismido padan
gėse skrajojo ir tapo turklį 
ntttupdintas. , Turkai sako, 
kad tas orlaivis tyrinėjo tur
kų jėgas, kad pranešus grai
kams, kurie prieš turkus ka
riauja. Turkai atsisako ,or- 
laivininkus paleisti. Tai 
Anglija pasiuntė savo laivų 
į Juodąsias jūres.

Didžiausi, Greičiausi Pasauly * 
Laivai, Šaunus Apsėjimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG’Ą. ...

SAKOMA—RUGSĖJO 17

AGENTAS VISŲ

GARLAIVINIįJ
. UNIJŲ

v TeL BaBostęo 82&
IhinMi 

Jt V- OASFEB

So.R<
Md BI U?

* r

Ofisas uždarytas suDatos va? 
karais Ir pjedėllomls.. /

PRADĖJO ABLAVĄ.
Detroit, Mich. — Suv. 

Valstijų prohibicijos agen
tai pradėjo budriau saugo
ti Kanados rubežių ir gau
dyti svaigalų kontrabandis- 
tus. •

PALIKIMAI MOKYK
LOMS.

Providence, P. I. —. Mirė 
pulk. Colt. Buvo turtingas 
ir paliko $410.000 mokslo ir 
labdarybės įstaigoms.Broyvn 
universitetui paliko $50.000, 
Mass. Technologijos institu
tui paliko $10.000. ...

• BALANDIS PAGAUTAS
Vagystėje.

New York. — Rebeeca 
Bernstein,. gyvenanti’ ant 
antrųjų namo lubų pasidėjo 
savo žiedą ant lango. Balan
dis atlėkė ir pagavęs nuskri
do į savo lizdą. Mergina pa-

PABĖGO Į MEKSIKĄ.
Denve-r, Colo. — Iš Inter- 

national Trust, kompanijos 
pabėgo su pinigais keletas 
darbininkų. Policija jau 
susekė, kad vienas jau pa
spruko į Meksiku su $80.000. 
Už pagavimą pabėgėlio ban
kas skiria $1.500 dovanų. •

u.-, M ,-■■■- ~I.I i ■■ I

GAISRAI.
New' York___ ' Brooklyne

sudegė 10 dirbtuvių namų. 
Nuostoliu už $1.000.000.

Neiuport Neww> Vo. — 
Sudegė trys dirbtuvėlės. 
Nuostolių už $1.000.000.

SALDtlADSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DRUJOS VALDYBOS ADRESAI 

80. BOSTOKt MASS.

PIRM. — Antanas Kmitaą,
284 Fifth St^ Boston 27, Mam 

VICE-PIRM. — Juozas AndriUunas,
273 Fourtb St.. So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Vincas Valkšnorius, 
178 Bolton St, Boston 27, MaM. 

FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius, 
182 Bowen St, Boston 27, Maus. 

KASIERIŲS — Jurffis Kanevičius, 
174 Bolton St, Boston 27, Mus. 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
■406 E. 7-th St, Boston Mąss.

Susirinkimai laikomi kas pirmų no 
(lėldienl kiekvieno mėnesio S vai. po 
piętų\ 3v. Petro Bažnytinėj aalėj, So. 
Boston, Mata.

z.
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ir iš LIETUVOS paTduodu per Rotterdamą, 
Antverpeną, Amburgą, t Bremeną, Klaipytą, 
Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau
siu ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. -Pini-. 
gų siuntimas, ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažitiojant į ^Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų patin-

- ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo.-
Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- 

tiškai raiba per laišką pas seną ir užtikrintą ą- 
gentą.

G, KUNAŠAUSKAS
Visuotiną užstikčjimą įgijau teisingumu ir mano geru 
patarnavimu, užganedijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

I
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P. MIK0LAINI0 AGENTŪRA
53 Hudson Avenue, Brooklyn, New York.

šiuomi prašau Amerikos ptl. lietu-, 
vlų ir lietuvaičių suslrašynėti ir dalin
tis savo gyvenimo įspūdžiais, su ma
nimi, nes kareivio gyvenimas gan nuo
bodus ir todėl kiekvienas nprs įr 
trumpiausias laiškas bus malonus ir 
bus priimtas su gilia padėka. Talp-gl 
prašyčiau, jei tat bus galima atsiųsti 
Jųsų gerb. laikraščių, žurnalų, knygų 
ir kitų tam panašių įvairios literatū
ros, ypač geistina butų moksliško tu
rinio, nes pas mus kariuomenėj įvai
rios lttegaturos atjančiama didelė sto
ka ir ypač fronte nėr galimybės pasi
rūpinti, iš kur gaut.

Rašykit šiuo antrašu : LITHUANIA. 
10-to pė§t Mariampolės pulko štabo 
Ūkio Dalies raštininkui Staniui Tau- 
ginul.
a P. S. Kitų laikraščių prašau at- 
spauzdlnti.

Ą £u K. KEISTUČIO DRJOB VAI^ 
pYBOS ADREBAI, BOSTO2ft MASS. 

PIRM. — Motiejai Verseckai, 
41 Gate* St, Sa Boettiu Mcta, 

VIOE-PIRM. -A jmau Blfom 
' .807 E. O-th St, Sa Boston, Mass.

PROT. RASTI —- Ant, Modejunaa, 
!: 450 E. 7th 8t,. Sa Boetoa Mam, 
FIN. RAJT. ~ Juozas Kavaliauskas, 

200 ĖL Gottage St, DorebaBter. 
KASIERIŲS — Andriejus ZąUeckną 

807 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Antanas amui 

159 Bowen St, Sa Borton, Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas plrmų nedS- 
<Jien| kiekvieno mšneslo po No. 004 
Wasbington St, Boston, Mašm O-tų v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atolveaklt pria taiuii te
fo» prlraftrti. . •
. Posmertinėa moka $200.00. FaSelpa 
nuo dienos snslrsdmo iki pasveikimą ę 

4V. KAZIMIERO B. K. DEAUGIJO^ ^ 

TALDYSOB ANTRA1AI
BD. AORTOM, MAB&

i

r inAffld in muicnimdi <
Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 

kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beelkvodamas Bvel- 

. . katoa (beieškant1 Užeik pas mane, ai 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį motų patyręs ir vaišinęs nerviškais 
chroniškas Ir visokias supaimoras 11- 
gas. ĄS duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus skaudėjimus, lšgelbs- 

\ • ti daugybę vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, inkstų arba taip kokių li
gų, Ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Elfe pas tų kurta yra specialistas Ir 
daug patyru gydytojos.

Ofiso vaL 9 rytjs iki 8 vak. 
Nedalioms; 10 ryt® iki 2 p. p.

Priešais Majastic Teaj| - ’
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Gerb. Amerikietės! Prašau A- 
merikos lietuvaičių perskaityti šį 
mano straipsnelį ir perskaičius ne
atmesti į šalį. Malonėčiau susira
šinėti su Amerikos lietuvaitėmis. 
Kareivio gyvenimas yra gan vie
nodas. Tai dabar kol ginklai su
stabdyti, tai labiausia norėtūsi su
sirašinėti su amerikietėmis. Ka
reivio gyvenime yra didžiausias 
turtas iš kitos šalies gauti laiškas 
Su, visokiomis žiniomis.
' Su nekantrumu laukiu iš toli

mos šalies laiškų. Visd labo!
Rašykite šiuo antrašu: Veik, 

armija, 9-to p. p. L. K. Vitenio 
pulko 2*ros kulkosvaidžių kp. Jo
nas Kudriavičius. LITHUANIA, . *

PIRM. ■— Jotam PHuaaltte^
524 EL Oth St, So. Btatoa, HAm, 

VICE-PIRM. — J .Andruliunas, 
: 273 — ^01 St, So. Boeten, Mass.

PROT. RAŠT. — V. J. JakŽtM, 
’ 147 H St., Boston 27, Masė.

FIN. RAŠT. — Jūomi Mfe, 
Mfųydlfi! Acadeaty

1 ArįMton Heigths. Muk, 
IŽD.Leonas Ivatft&te,

111 Bowen St, So. Boston. Mase.
IŽDO GLOBĖJAI -- J. GruWfcas, 

8 Jay SL, So. Buto, Mass, te 
’ Andbuiu KodiaK

284 Bth St, 8a Morton, Mota.
MARŠALKA — PovUm Lanfika, 

i (M Story St, So. Bo«m 
; Drautljęą antralas.rtikate: 
1. B« BęoačW. 8a E^rtott, Ww«. 
i DratanrstM
Antrą nedildisnl mintate 1< vaL M 
Mą BaknyttoM.aallj ant C it* fe 
Boitoa Vteilt'

ržikamngi agentai ŪSk 
«niinaimntA»
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