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čia turėti savo pusėje dau
giau balsų (lenkų) lenkams 
irgi laiko laisvę ant Nemuno 
nuo galo iki galo.

Spiria greit baigti streiką.
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VALANDOS GALIŪNAI 
APIE LIETUVĄ.

Iš vieno lietuvių diploma
to Paryžiuje esu gavęs laiš
kelį, kurio ištraukomis no
riu pasidalinti su “Darb.” 
skaitytojais.

“Mūsų politinė padėtis 
susisuko į tris bundulus: 
pripažinimas de jure, 
sprendimas Klaipėdos ir 
Vilniaus.

De jure Francūzai mus 
pripažįsta kad ir tuojau. Tas 
dalykas pas juos jau išspręs
tas. Vien laukia sutikimo 

k anglų ir italų. Italai papra- 
®stai seka anglus, gi anglai 
^Miesutinka skyrium baigti 
^^klausimų de jure ir Klaipė

dos. Jie tuodu dalyku glau
džia krūvon, ir tai, gird, da
ro mūsų naudai! Mums čia 
Paryžiuje dalykas kitaip at
rodo: jie tą daro dėlto, kad 
turėti sau daugiau įrankių 
presijai ant lietuvių rišant 
Klaipėdos ir Vilniaus klau
simus. Mat, nors Klaipėda 
formaliai turi priklausyti 
Lietuvai, .bet to formalumo 

. negali jie atlikti be atsiklau- 
simo Klaipėdoj vietos gy
ventojų ir lenkų, kurių visą 
laiką priflirtavo tiek, kad 
čia sudaryti rėksnių gaiva
lą; juk ir Klaipėdoj yra len
kų interesai, jog čia net rei
kėjo lenkų konsulo, kurio 
vietą užėmė vienas gabesnių- 

z jų lenkų politikų ir diplo
matų. Kiek tenai mūsiškiai 
darbavosi iki paskyrimui 
tenai Jono Žiliaus, tai leng- 

’ va nuvokti: pas mus nei a- 
zgitacijos, nei konspiracijos 

vesti nemoka! Mūsiškiai 
amerikiečiai tuo žvilgsniu 

| viršija saviškius Lietuvoje: 
pastarieji gyvena ir veikia 

io šablonu, į- 
pratę ir pramokę nuo rusų ir 
vokiečių-eįkupantų t žemes
nioji administracija, kuri 
aklai turėjo pildyti literas, 
gaunamas iš viršaus ir sken
do sūsirašynėjimuose, po
piergaliuose, kaip kad skęs
ta mūsiškiai.

ancūzai pabrėžia, kad 
jie būtinai reikalaus iš Lie
tu laisvos navigacijos 

unu, tai, žinia, lenkų 
! Anglai gina 

įneipą vandenų intemaci- 
lalizacijos, bet tik vande- 
upėse, o ne marėse, ir kad

biurokratizme 
pratę ir prAm 
vokiečių-dkuj 
nioji administracija, kuri 
aklai turėjo pildyti literas,

Jei lenkams skiriama lais
vė ant Nemuno, gal už tai 
derėsimės sau Gardino ir 
Vilniaus. Kaip čia bus — 
nežinia. Visuomenė tyli.

Europos spaudoje svar
besnieji klausimai nuodug
niai gvildenami, kad ir vi
suomenė žinotų, ko privalo 
sąmoningai reikalauti ir ko 
daboti, gi pas mus — kaip 
kapuose.

Bolševizmas tirpsta savo 
paties padaže. Jau tais 2 
metais įvyko nepaprasta jo 
eyoliucija atgal. Bolševikų- 
čekistų šimtai tūkstančių 
svetimu turtu pralobo, įgi
jo nuosavybes, virto milijo
nieriais, buržujais, ir jau 
dabar ima kovoti su idealis- 
:ais-komunistais, kad savo į- 
gytus turtus apsaugoti nuo 
<omunizmo teorijos. Jau 
susidarė dvi komunistų par
tijos : komunistai-idealistai 
ir komunistai'praktikai! Su
žlugus Leninui, žlugs parti
ja komunistų idealistų ir su
silauksime to, kad vėl atsi
kartotų Francija: nauja 
karta buržujų, — tik bjau
resnė.

Kad Amerikos komersan
tai privačiai veda biznį su 
bolševikais, kad pralobti, ir 
dėl to savo pinigais paper
kama spauda ir kitaip suda
roma bolševikams Amerikos 
visuomenėje ir Vašingtone 
gera rekomendacija — tai 
dar tas ne ką lemia. Aš į 
bolševizmą Maskvos netikiu 
ir jame tik vieną gerą ma
tau — sulaužė carizmą. To
liau dirbti ne jam.

Pasaulyje, rodos, vystosi 
žydi jos klausimas: Maskvos 
bolševizmas (komunizmas) 
visas žydų rankose. Vaka
rų Europos (jei ne viso pa
saulio) kapitalizmas — vėl 
žydų rankose. Anglai-Fran- 
cūzai prieš juos tūpčioja. 
Tom dviem tautom besigru
miant, ta pati žydįja stato
si, organizuojasi, plečiasi, 
stipVeja. Pačioje toje kovo
je labiausia kenčia nežydi- 
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19 d. tilpo 
šiais antgal-

Pastaruoju laiku Ameri
kos žydai sukruto daug ra
šyti apie žydu santikius su 
Lietuvos vyriausybe.

“Christian Science Moūi- 
tor” indėj o savo spėcijalio 
korespondento iš Kauno raš
tą. kur aprašoma, kaip vi
sos Lietuvos žydai yra suju
dę prieš neva daromus pasi
kėsinimus paveržti jų auto
nomines teises, jų atskirą 
ministeriją, kas buvę jiems 
pažadėta valdžios atstovi} 
Paryžiuje. Žydai daro po 
visą šąli masinius mitingus, 
išneša protestus, gi žydų 
frakcija nesirodanti St. Sei
me — ir-gi protesto ženklui.

Einantis New Yorke žy
miausia ir intakingiausis 
žydų laikraštis “The,Jewįsh 
Tribūne” per du atveju pra
bilo apie lietuvių-žydų san
tikius. Geg. 
straipsnis sįu
viais: “Sulaikoma Lietuvos 
y A pa žiu i m as.” “O rtodoksų 
rabinų unija toliau tyrinės 
Kauno vyriau syk e.” Tame 
straipsnyje kalbama, kad 
ortodoksų rabinų unija, iš
klausiusi raporto Lietuvos 
rabinų unijos atstovo rabi
no Prodmeskv — nutarusi 
dar toliau tyrinėti padėtį 
pirma negu jų organizacija 
p’aremsianti Lietuvos reika
lavimą, kad Amerika su
teiktų Lietuvai savo pripa
žinimą.

Philadelphijos suvažiavi
mo prezidentas rabinas B. 
L. Laventhal kritikavęs 
prezidento Stulginsko tele
gramą Lietuvos atstovui 
IVashingtone,- kuri buvusi 
jiems perduota. Telegra
moje buvę nurodyta, kad 
Lietuvos vyriausybė nema
nanti mažinti žydų teisių. 
Bet toji telegrama nieko ne
sakiusi apie žydų mažumos 
teises ypačiai ir ypač apie 
atskirą žydų ministeriją.

Birželio 9 d. tame pačia
me laikraštyje “The Jewish 
Tribūne” randame redakci
jos pastabą “Midget Metter- 
nichė” (Nykštukai Metter- 
nikai). Kaipo labai karak- 
teringą, cituojame ją išti
sai:

“Galima būtų manyti, jo
gei vokiečių baisus nugalėji
mas pagydys ant visuomet 
tautos ištroškimo varyti

savo iškilmingais pažadais 
tarsi su popiergaliais. Kad 
tosios pamokos neišmoko 
pergalėtojai, tai deja, labai 
gerai yra žinoma, bet kas y- 
patingai apgailėtina, tai 
kad nemato to mažosios val
stybės, iškilusios ant griuvė
siu Austrijos ir Rusijos te
ritorijų.

Liliputė Lietuva yra pas
tarasis tos rūšies atsitiki
mas. Lietuviai kurie kaipo 
rase, beveik nieko neprisi
dėjo prie civilizacijos, neti
kėtai ir patys labai nustebę 
pasijuto karui pasibaigus e- 
są be valdytojų. Aiškiai 
matydami savo visišką bejė- 
gumą gauti sau pasaulio pri
pažinimą ir taip pat patiems 
valdytis —‘^prisidėjimo ir 
geros valios gyventojų žydų, 
kurie sudaro miestiečius ir 
kultūringąją dalį gyventojų 
— jie pažadėjo jiems kultū
rinę autonomiją, ir nuėjo 
net taip toli, kad inkūrė 
Lietuvos kabinete žydų ats
kirą ministeriją. Žydai, vi
sada dėkingi tiems, kurie 
šiek tiek padoriai su jais 
elgiasi, pamylo Lietuvos 
reikalus ir dėjo visą energi
ją, kad padėjus. įsisteigti 
naujai valstybei tvirtais pa
matais ir kad gavus jai tau
tų pripažinimą ir prietelys- 
tę.

Kurį laiką buvo viskas 
gerai ir žydai visur Lietuvą 
garbino labai garsiai. Te
čiau, kad tasai kraštas vy
riausiai dėl žydų intakos ga
vo pripažinimą visų valsty
bių (išskyrus Suv. Valsty
bes), pasigirdo balsų, pro
testuojančių, prieš suteikimą 
speci jalių teisių Lietuvos žy
dams. Tieji balsai vis dau
gėjo ir pagaliaus nesenai, 
kaipo jų pasekmė, atsirado 
slaptas judėjimas atimti iš 
žydų jų autonomiją, nieko 
nepaminint apie ją ir apie 
žydų ministeriją dabar ruo
šiamojoje Lietuvos konstitu
cijoje, taip jogei kada ateis 
tinkamas momentas tai ga
lėtų būti panaikinta, nerei
kalaujant konstitueįjos tai
symo.

Čia jūs turite “realpoii- 
tik” su kerštu, varomą nyk
štukų Metternikų, kurie pa
miršta, kad jie tik ir atsira
do todėl, kad jų didysis va
karų kaimynas parpuolė, ir 
parpuolė dėlto, kad negerbė

lio opinijos.
Tiek “Jewish Tribūne” 

apie Lietuvą. Nesigailima 
paniekos mūsų tautai, nesi
drovima mus bauginti savo 
tariamąja galybe, pamiršta
ma, kad vis dėlto su tais lie
tuviais reikės ateityje gy
venti, ir kad tiems lietu
viams labai sunku bus \už- 
miršti tuos įžeidimus ku
riuos žydai lietuvių tautai 
darė bekovodami už savo tei
ses kurios jau pačių lietuvių 
laisvu noru yra duotos di
desnės negu kokioje nors ki
toje valstybėje pasaulyje.

Tuotarpu ‘‘Elta” iš Žene
vos nesenai pranešė šit ką:

“Genujon atvyko iš Tau
tų Sąjungos Kolhan, speci- 
jalistas ir vedėjas mažumų 
reikalų Tautų Sąjungoj. 
Kalboj su lietuvių delegaci
ja dėl mažumų teisių laida
vimo Lietuvoj, Kolban pa
reiškė pilną pasitenkinimą 
Lietuvos vvriausvbės iteik- v v *-
tąja Tautų Sąjungoj dekla
racija. Tautų Sąjungai te
rūpi garantuoti mažumų 
kultūrinio plėtimosi galimy
bių minimumą. Todėl jis 
mano, kad visi kiti žydų rei
kalavimai Lietuvoj yra per
dėti ir neturi jokio pamato, 
nes įstatymai ir projektuo
jamoji konstitucija pilnai ir 
plačiai tą minimumą garan
tuoja. Negalima esą rimtai 
svarstyti tų reikalavimų, ku
riuos įvykinus susidarytų 
Valstybėje valstybė ir uždėtų 
sveikam valstybės augimui 
pančius.”

Liet. Inf. Biuras.

RAGINO GREIT BAIGTI 

STREIKĄ.

Washington. — Liepos 1 
d. prez. Harding atidaryda
mas kasyklų kompanijų ir 
angliakasių konferenciją pa
sakė, kad atėjo reikalas 

‘greit baigti anglių streiką. 
Persergėjo ūbi pusi. Pasa- 
kė, kad jei greitu laiku 
streikas nebus baigtas, tai 
valdžia paims kasyklas savo 
žinion ir neleis iki to, kad 
visuomenei angį iii pritruk
tų. Sakė, kad jei nebus ga
lima kompanijoms ir darbi
ninkams susitarti ir jei abi 
pusi panorės kad valdžia pa
tarpininkautų, tai valdžia 
mielu noru tą padarysianti. 
Prezidentas dar patarė pra
dėti darbą kasyklose jau da
bar deryboms einant.

AMBASADORIŲ TARY

BA APIE LIETUVĄ.

Paryžius. — Alijantų Ta
ryba, kuri susideda iš ali
jantų šalių ambasadorių, nu
tarė pripažinti Iietuvą de 
jure.

Tam nutarime nedalyvavo 
Suv. Valstijų atstovas. Ne
dalyvavo nei šito klausimo 
svarstymuose.

Tš Suv. Valstijų pusės su
silaikyta nuo išsireiškimo 
tame klausime. Amerika 
pasiliko sau teisę taip elgtis 
kaip ji vėliau matys dalyką.

Vaši ngtonas, VI. 30 d. 
(Elta). Su žydais Lietuvo
je susitarta. Žydų Ministe
riją Lietuvoje paliekama at
skiro įstatymo išleidimu. 
Birželio 26 d. Ministerių ka
binetas priėmė įstatomo 
projekte? Žydų Mįnisteyająi^ 
steigti.

BAIGIA SMAUGTI 
SUKILĖLIUS.

NESULAIKĖ.

Washington. — Nors pas- 
kutinioj valandoj karšapių 
darbininkų atstovai buvo 
pašaukti konferencijon iy 
nors buvo spėta, kad kol eis 
konferencija streikas " ne
įvyks, bet pagal nustatyta 
pieną liepos 1 d. streikas 
prasidėjo. Pirmą dieną su
streikavo 153.000 darbinin
kų. Sustreikavo teip Vadi
namieji shopmen. O perku
rtai, konduktoriai, inžinie
riai dar nesustreikavo ir to
dėl traukiniai eina po seno
vei. Ar ilgai teip bus tai ne
žinia, nes geležinkelininkų 
unijų vadai tėmija shopme- 
nų pasisekimą ir bile valan
da gali iššaukti streikan ge
ležinkelininkus.

f

Dubliu. — Airių republi- 
konų sukilimas eimusilpnyn. 
Valdžios kariuomenė paėmė 
400 sukilėlių į nelaisvę. Užė
mė aštuonias re publ ikonų 
laikytas pozicijas. Nuosto
lių pridaryta begalės.

UŽDARĖ LAIKRAŠČIUS

Berlin. — Vokietijos val
džia uždarė kavingesniuosius 
kaizerinius laikraščius. Vo
kietijoj dabar sujudę prieš 
dabartinę valdžią ir monar- 
kinis gaivalas ir bolševikuo- 
jąntysis elementas.

BAISUS GAISRAS.

Baltimore, Md. — Vienas 
didžiausių šio miesto gaisrų 
Įvyko ir nuostolių padaryta 
už $3.500.000.

Realpolitik” ir elgtits su iškilmingi j pažadų ir pašau-
K

**> v Lžį.

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS PRIE VATIKANO 

NAUJAS ADRESAS.
to

Vašingtonas, birželio 27 
d. (Elta). Lietuvos Atsto
vybė prie Šventojo Sosto 
persikėle iš , T ar de’ Spechi, 
4 į savo naujų butų: Via Va- 
ladier, 35. Visi lietuvių lai
kraščiai prašomi atatinka
mai pakeisti adresų.

LENIN MIRŠTA.< ---
London. — Iš Berlino pra

nešama, kad Rusijos pre
mieras Lenin jau mirštąs.

NAUJI MINISTERIAI 
LENKIJOJ.

Varšuva. — Susidarė Įlen
ki joj naujas ministerių ka
binetas. Premieru yra Slr- 
winski, užsienių reikalų Ga
brielius Narutavičius. (Pir
miau užsienio reikalų minis
teris buvo Skirmuntas, lie
tuviškos kilmės. Dabartinis

Vašingtono#, birželio 27 
d. “Elta.” Vilniuje lenkai 
areštavo visų lietuvių laik
raščių redaktorius, Lietuvių}Narutavičius ir-gi toks lie- 
polikiinikoe personalą. Iš-tuvis, kaip Pilsudskis, Skir- 
kratė gimnazijos mokytojus.muntas, Meištavičius).
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PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntime kas
tai:

Antradienį, birželio 27 — $3.50 
Trečiadienį, birželio 28 — $3.60 
Ketvrtadieiį, birž. 29 — $3.60 
Penktadienį, birž. 30 — $3.50 
Šeštadienį, liepos 1 — $3.40 
Pirmadienį, liepos 3 — $3.20 
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION, 
BOSTON 27, MASS.

/



padidintų

DAYTON, OHIO

Gerai pavyko.

to vieno tik matomo

PAMINĖJO.

laidas, reikia neleisti

jaunuomenės būrius 
susirinkusius po sunkaus 
dienos darbo mokintis dai
nuoti, dramos veikalus vai
dinti, atletikoje lavintis? 
Gal iš dalies kaltas ir svetys, 
Kad neprašė jam tai parody
ti, bet kur kas daugiau kal
ti tie pas kuriuos jis buvo 
atvažiavęs kad jie ar tai dėl 
vienos ar kitos priežasties jo 
su tais dalykais nesupažin
dino.

Kai-kurie norės paskaity-

Iš kitur pribuvusiam į šį mies
tą pasilieka labai geras įspūdis, 
nes gamtiniu žvilgsniu šis miestas 
stovi gražioje vietoje, netoli On- 
tario ežero. Be to čioiai randasi 
daug lietuvių, kurie, ii visų atžvil
gių'veda tikrai ramų ir pavyzdin- 
gą gyvenimą.

25 d. birželio pastangomis darb
ščių parapijonų buvo surengtas 
Seneca parke parapijos naudai 
piknikas. Dėlto apie 1-mą vai. po 
pietų, lietuviai turintys nuosarus 
automobilius, susirinko p parinktą 

ikučius

Ir atsiranda tarpe lietuvių 
visokių Žygelių -ir Natkevi
čių, kurie akyvaizdoje šito
kių vaizdų drįsta šaukti, 
kad “klerikalai” pro-lenkai, 
kad Varšavon traukia. Iš
tikto tokie šmeižikai turi to
kią sąžinę, kokią turi lenkai* 
kurie'kun. K. Lajaušką už 
lietuvystę nužudė. Ir atsi
randa lietuvių, kurie to
kiems šmeižikams tiki.

(
Kaip visi žino, tai dabar 

nėra liuosos imigracijos 
merikon. Leidžiama tik tan^ 
tikras kiekvienos tautos nu^H 
šimtis.., Dabar veikiąs ista-"^ 
tvmas tesis du metu.•/

Pagal tą įstatymą lietu
vių per metus įleidžiama 2.- 
310, per mėnesį 462. Iš 
Klaipėdos krašto per metus 
150, per mėnesį 30. Iš Lat
vijos per. metus įleis 1.540, 
per mėnesį 308. Ir tt.

Ateiviai galės įvažiuoti į 
Suvienytas Valstijas sulig 
nurodymo naujos imigraci
jos kvotos, pradedant lie
pos 1, 1922.

Nauja imigracijos kvota 
jau įėjo galėn ir laivakor
čių linijos pasirengusios ga
benti tuos, kurie pasiryžę 
apsigyventi šitoje didžioje 
Respublikoje. Didžiuma lie
tuvių imigrantų važiuos lai
vais United American Lini
ja, kaip kad parodo geogra
fiškas stovis, Hamburgas y- 
ra artimiausia prieplauka 
dėl lietuvių.

United American Linija, 
kuri teikia bendra patama- v 
vimą su Hamburg-America 
Linija garantuoja puikią 
kelionę dėl lietuvių imigran
tų. Laivai pertaisyti su vi- ’ 
sais patogumais ir visai nė
ra skirtumo tarpe antros ir 
trečios klesos. \

Laivai plaukioja su Ame
rikos vėliava ir pasažięriai 
beveik pilnai yra po prižiū
ra žvaigždžių ir D ryži fa. ■

Patarnavimas geras ir ne- - 
daroma skirtumas biednas 
ar bagotas. Visi laivai 
ted Amerikos Linijos, ^kur 
būna bendras patarnavirhas 
su Hamburg American Lini
ja yra moderniški, dideli/ o- 
keano pailsinai. ir mirsu. 

j žmonės noriai jais važiuojs^

Visai nesenai citavome 
Lietuvos oficiozą ‘‘Lietu
vą,” kur užrožta Natkevi
čiui. Dabar tame pat laik- • 
raštyje num. 127 M. Biržiški 
sa smogia į sprandą Natke- • 

vičiaus draugui. Žygeliui. 1 
Vilnietis M. Biržiška šitaip ” 
drožia Žygeliui: x

“Nebeatmenu kuriame Ame- 
rikos laikraščių Steigiamojo 
Seimo narys ir mokytojas B. 
Žygelis, besiginčydamas su 
‘klerikalais,’ nurodo, jog ‘kle
rikalai’ vengia kovos už Lietu
vą, gi Vilniuje už ją tekovpją 
mokytojai M. Biržiška, Kai
riūkštis, Matijošaitis, Krutu
lis, Untulis. Vienas 5 pami
nėtųjų, turiu tą sąrašą papil
dyti 5 nemenkesniais už anuos 
Vilniaus kovotijus — ‘klerika
lus : ’ kun. Reiniumi, kun. Či
biru, kun. Stankevičiumi, kun. 
Taškūiiu, kun. Zajančkausku.

“Ir šiaip patarčiau p. Žyge
liui nepainioti mūs, vilniečių, į 
partijų ginčus.”
Kaip daugelis žino M. 

Biržiška nėra jokis klerika
las. Jis buvo socijaldemo- 
kratas, dabar jis turbūt ne- 
priguli nei prie kokios parti
jos. Labai malonus apsi
reiškimas, kad tarp libera
lų atsirado padorių vyrų, 
turinčių piletinės drąsos 
persergėti sau artimus as
menis pertoli nuėjusius sa
vo šmeižtais. Gerbiamas 
M. Biržiška privalėjo pri
minti kunigus, lenkų nukau
tus už lietuvystę. Juk to
kių kankinių kunigų ne vie
nas buvo. ‘ ‘ Atspindžių ’ ’ 
num. 6 1921 yrą du paveiks
iu, parodančiu barbarų len
kų nukautus lietuvius. Po 
vienu paveikslu parašyta: 
“kun. Kazimieras Lajaus- 
kas, lenkų kareivių nukau
tas 1921 m. kovo 17 d. Jau
niumi miške. Atrastas ir iš
kastas 1921 m. balandžio 27

Vakarienė.
Vakaras buvo šiltas, ramus. 7 

vai. vak. delegatės susėdo už sta
lų. Buvo ir kitų svečių. Tarp 
svečių buvo daug vyrų inteligen
tų ir moterų.inteligenčių. Sve
čiams susėdus už stalo vakaro ve
dėja paprašė vietinio klebono kun. 
M. A. I’ankaus sukalbėt maldą. 
Svečiams užkandus, vakaro vedė
ja E. Maciulevičienė perstatė/A. 
Žaliaduoniutę dainuoti, o O. Mi
liauskaitę akompaniuoti. Labai 
gražiai palinksmino svečius. Svar
biausią prakalbą pasakė centro 
pirmininkė M. Jokubaitė. 9 vai. 
vakare svečiai ir delegatės pradė
jo skirstytis. Už vakarienę rei
kia dėkuoti O. Jakštienei ir Gra- 
bokšiępei.

Pikniko vieta vaizdavo kaipo 
tikrai naturalį Lietuvos kokį gra
žų kampelį. Visur buvo matyti 
lietuvių tarpe tikras draugingu- 
iras ir pasitenkinimas bendruoju 
svetingumu. Teip-gi prie apielin
kės gražųjno dar ir kitokių ten e- 
sančių ypatybių, buvo stalai ap
krauti geriausiais lietuviškais už
kandžiais. Užkandžius pagami
no veltui apielinkiniai lietuviai ū- 
kininkai, delei naudos parapijos.

Rochesterio apielinkėje yra 
daug lietuvių ūkininkų. Kaiku- 
rie iš jįj labai sumaningai veda 
ūkės, teip-gi ir nuo tautos reika
lų neatsilieka.

Teipos-gi čionai yra daug gerų 
lietuvių kurie turi puikiausius 
nuosavus automobilius, dėlto rei
kalui ištikus visuomet yra pasi
rengę su draugingu patarnavimui 

fiarbai eina vidutiniai, delta 
čionai žmonės nesiskundžia, antį 
apystovų.

kalėjimuose — štai šių die- 
nų žmonijos paveikslas. 
Tamsus jisai ir baisus.

Ir štai tos nakties tamsu
moje žiba mūsų tautos žvaig
ždutė. Nesenai ji tesužibo, 
bet žiba skaisčiai. Jos spin
duliai nieko nedegina, nie
ko nežeidžia; bet jie žada 
daug žmonijai.

Ramiame Pabalti jos kam
pelyje mūsų tauta, niekam 
į kelią nepareidama ruošia 
ramiai ir rimtai savo ateitį. 
Deda pamatus savo buities, 
sunaudodama savo būdo 
tyįrto it doro ypatybes, sa
vo amžių prityrimą, savo 
demokratingus idealus. Tie
sa, dalis jos vaikų, nemyli 
savo žtųnes ir į svetimus die
vus įsižiūrėjusi. Dalis iš tų, 
kur stipresnieji^ ir turtin
gesnieji norėtų pamėgdžioti 
žmonijos skriaudėjų klai
das. Bet tai tik dalelė Lie
tuvos žmonių. Tautos di
džiuma turi tiek dvasios ir 
širdies turtų, tiek prakilnių 
norų, tiek tvirto pasiryžimo 
— užimti savo vietą žmoni
joje, tarti savo žodį ir, kas 
žino, gal sutverti tikrą me
delį pasaulio tautų demokra
tijai, ramybei ir gerbūviui.

Juk savo praeityje mes 
jau buvome sukūrę pavyz
dingą valstybę, kurios tole
rancija ir teisingumas 
traukte traukė prie jos kitas 
tautas. Ateitis rodo, kito
kius uždavinius šviečia nau
jais idealais. Ar mūsų tau
ta negalėtų parodyti žmoni
jai savo ypatingos galės ir 
tos ateities tvėrimui. Tos 
ateities tvėrėjai — mes visi. 
Tik ar visi esame įsižiūrėję 
į savo tautos žvaigždę? Ari 
visi dedamės į tautos kūri
mo darbą?

LDS. 69 kp. įsteigė biurą dėl 
abo LDS. narių. LDS. nariai, 

gyvenantieji tolimesnėse kolioni-. 
jose, neturintieji darbo atvažiavę 
apsigyventi Daytone gale sužinoti 
apie darbus mūsų įsteigtame L. 
D/S. 69 kp. biure. Patartina 
<reipties žemiau nurodytu antra
šu. Daytone darbai eina pusėti
nai ir darbą galima gauti. Amat- 
ninkams gerai apmokama.

% A. S. VAITKUS,
Biuro vedėjas,

232 Alaska St. or Post Ofice 
Clerk, Dayton, Ohio.

P. S. Klausdami kokių informa
cijų visados įdėkite už du centu 
krasos ženklelį dėl atsakymo.

Lietuvos laikraščiai pada
vė nesenai žinių gautų iš Mi- 
nisterio Galvanausko ir Dob
kevičiaus savo valiutos įve
dimo klausimu. Pagal tų ži
nių Įstatymo sumanymas a- 
pie savo valiutos įvedimą y- 
ra paduotas svarstyti Stei
giamajam Seimui. Apie mė- 1 
nesį ims laiko kad priėmus 
emisijos banko statutą. A- 
pie du . mėnesiu ims atmušti 
pinigus. Tai-gi jeigu neti
kėtų sutrukdymų neįvyks 
naujų pinigų esą galima jau 
laukti rugsėjo, ar spalių 
mėn. Tečiau galimas daik
tas, kad jų pasirodvmas nu
sitęs ir iki Naujų Metų.

Naujiems pinigams for
mos lietuvių dailininkų buvo 
jau parengtos dar 1920 me
tais. Jasias galima’ būsią 
panaudoti ir dabar, tik su 
kaikuriomis atmainomis.

Finansų ministerija gayo 
daug pasiūlymų dėl pinigų 
mušimo iš Anglijos, Belgi
jos, Franci jos ir Čeko-Slo- 
vakų firmų. Lietuvos vy
riausybė spėja, kad grei
čiausia prireiks spausdinti 
Čeko-Slovakijoj, nes viena, 
ten apsiima pigiau padary
ti, o kita pinigų spaustuvė 
ten esanti puikiai įrengta ir 
valdžios gerai kontroliuojar 
ma. "Emisijos kapitalas esąs 
daugiau negu užtikrintąs. Iš 
2,000,000 aukso rublių vy
riausybė turinti dėti tik tre
čią dalį. Vyriausybė turin
ti tris milijonus rublių auk
so, gauto iš rusų. Dėl antro 
trečdalio kapitalo, kurį rei
kės gauti iš kitų šalių bankų 
— taip-pat nebūsią bėdos, 
nes pasiūlymų esą net dai
giau negu reikią ir Lietuvos 
Valdžia galės pasirinkti 
tuos, kurie siūlą tinkamiau
sių sąlygų. Taip-pat nėra 
abejonės, kad ir trečias treč
dalis kapitalo, gaunamas iš 
savų Lietuvos . finansistų, 
bus lengvai sukeltas. Labai 
svarbu užtikrinti savo valiu
tai pastovumą. Tuo tikslu 
reikalinga, kad emisijos 
bankas įleistų'sveikų šaknių 
kaip Lietuvoje, taip ir už
sienyje, tai yra, kad jisai 
būtų paremtas finansįniai- 
ekbn ominiai s pamatais. Rei-

Birželio 25 s. m. įvyko A. L. 
R. K. M. S. Conn. apskričio su
važiavimas Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Sesijos prasidėjo 2 v. 
po piet. Vietinis klebonas kun. 
M. A. Pankus atidarė suvažiavi
mą su malda. Po tam pasakė 
trumpą prakalbėlę. Sesijų vedė
ja buvo M. Zailskienė iš Water- 
burio, pagelbininkė M. Pratoškai- 
tė iš Hartfordo. Sesijos traukės 
lig 6 vai. vakare. Daug nutarta 
ir viskas ramiai ėjo, užtat garbė 
priklauso sesijų vedėjai M. aZils- 
kienei. Laike sesijų atrilankė į- 
galiotinis nuo 39 kp. LDS. ir kJ-iu- 
bo ir iuo Švento Kazimiero Dr-tės 
su karštais linkėjimais. Buvo la
bai karštai priimtas. Ingalioti- 
niui apleidžiant svetainę visos de
legatės padėkojo už itokius linkė
jimus atsistojimu ir aplodismen
tais.

Nutarta sekančiame suvažiavi
me Waterbury, Con. surengti ran
kų darbo parodą. Išrinkta dele
gatė nuo apskričio į A. M. L. R. 
K. S. Seimą (Veronika Petrikevi- 
čienė).

studentus, nors ten kur jų matė girtų būrius,, bet ar jii 
randas didesnios kuopos? matė 
Nežinau nei vieno. Vienas ; 
jų pakviestas į vieną plačiau i 
lietuvių tarpe žinomą uni- : 
versitetą, pakvietusius nesi- < 
sarmatijo net labai įnžeisti < 
savo nemandagumu. Nenuo
stabu, nes jiems nesvariai 
mūsų kultūros dąrbai, svar
bu tik doleris, doleris ir do
leris. / X.

Ar Lietuvos lietuviai rei
kalavo daugiau ko nuo mūsų 
nei ‘ ‘ dolerių. ’ ’ Atsakyti ga
lima kad ne. Juk niekam 
nenaujiena sugrįžusiųjų A- 
merikos lietuvių pasakoji
mai. Gal kaikurie tų "pasa
koj imu ir perdėti, turi kiek 
ir asmenio pobūdžio, tečiau 
turi daug ir teisybės. Daug 
neieškant, paminime tik ag
ronomą Pratapą. Juk tai 
žmogus pasimokinęs, susipa
žinęs su Amerikos žemdir
byste, praktiškas, ir vos tik 
apie metus išbuvęs buvo pri
verstas atgal grįžti ir po tiek 
išlaidų ir vargo pakelto pra
dėti čia vėl gyventi. Ame
rikoje pilna yra įvairių 
amatninkų , turinčių speci- 
jalio prityrimo įvairiose 
^ramonijos šakose, daugelis 
jų tebėra lietuviams patri- 
jotais ir važiuotų tuojau te-' 
Vynėn jei kas juos kviestų, 
bet ligšioliai nei vieno tikro 
pakvietimo nėra jie gavę. 
Jie buvo pradėję net patįs 
organiuzotis, bet matomai 
Lietuvos lietuviai matė ne
reikalinga, kad nedavė 
jiems paakinimo. Eina gan
dų jog amatninkų važiuoti 
Lietuvon būriui susiorgani
zavus ir apie savo tikslo re
alizavimą . buvusiam atsto
vui p. Vileišiui prisiminus, 
gauta nuo jo neoficijalis at
sakymas, jog Lietuvos vy
riausybė yra pasiryžusi nei 
vieno iš Amerikos nekviesti. 
Kas nori, esą, tevažiuoja. 
Organizacija, žinoma, išsi
skirstė. Tuo tarpu-gi Lietu
von traukiami įvairūs amat- 
ninkai iš Rusijos? Daugu
ma net su dideliu tėvynei pa- 
yoju. Kaip tą galime išaiš
kinti ? Tik ne tuo kad Ame
rikos lietuviai serga dolerio 
liga. Greičiausia tuo kac 
Lietuvos lietuviai ja serga. 
Duokite mums dolerius, jūs 
mums nereikalingi, pinigų 
turėdami mes patįs padary
sime ką reikia. Mes nesigin
čijame, kad Lietuvos lietu
viai yra tikri šeimininkai 
savo namuose, tečiau turi
me, .rodos, teisės kad jie 
duotų mums šiokio tokio ir 
kredito, ypatingai ten, kur 
net jiems patiems gali išei
ti ant gero.

Iš kitos pusės mes Ameri
kos lietuviai taip-pat esame 
kalti. Nors diduma atkoda
vusių svečių-nebūvėlių ir bu
vo vien tik “doleritiso” li
gonių, buvo ir tokių, kurie 
norėjo ‘daugiau ko pamaty
ti. Ar mes parodėme tiems 
žmonėms savo kultūros įstai
gas, ar mes supažindinome 
juos su Amerikos kultūros į- 
staigomis? Pav. Kun. Tu
mas jnatp Amerikos galiū
nus, • nesvarias gatves, bet 
ar jisai matė Amerikos mies
tų nemokamus muzejus, par
kus? Ar jisai buvo Ameri
kos knygynuose, ar jį kąs 
nusivedė į pusvelčiai ar vel
tui duodamus koncertus? O 
tie dalykai buvo toje pačioje 
čhicagoję kada jisai važinė- vietą, o iŠ čia paėmę 

rinkdamas medžiagos sa- vyko tiesiog į pikiako vietą

Lietuvos laikraščiai — 
“Laisvė,” “Lietuva” 
pradeda svarstyti Amerikos 
lietuvių santikius su Lietu
va. Iš “Darbininke^ cituo
jamų' ištraukų aišku Lietu
vos darbuotojų nusistaty
mas. Jiems Amerika tai do
lerio šalis ir į mus žiūrima 
tik iš tos dolerinės pusės. Ki
taip sakant, jei tų “dole
rių” nebūtų, tai mūsų užru- 
bežio broliams mes būtume 
visai nereikalingi. Stebėti
na, mes čia visuomet skai- 
tėmis su pasididžiavimu sa
ve lietuviai^, net tada kada 
daugelis Lietuvos dabartinių 
veikėjų nedrįsdavo net sa
vai}) nei prakalbėti. Mes 
manėme, jog dedame visas 
savo jėgas, netik materija- 
les 
“dolerio” pavydale, bet ir 
dvasines kad prisidėti prie 
Lietuvos atgaivinimo, jos 
dvasės pakilimo. Skaudu ir1 
liūdna! Labiausiai liūdna 
dėlto, kad mūsų broliai nie
ko kito nemato, kaip tik 
“dolerį” ir aukso kalnus A- 
merikoje. Jie nemato, o gal 
ir nenori matyti, o jie maty
tų, jei tuos “milžinus” lai
kraščius pasistengtų nors 
paviršutinai perskaityti, pa
dėję į šalį savo “dolerio” i- 
dejas. Jie pamatyti}, kad 
tie, kurie labiausiai aukoja 
dolerius Lietuvos labui, yra 
ne tie, kurie daugiausiai jų 
turi, kad tie, kurie daugiau
siai jų turi, aukoja tik rei
kalo spiriami, ir kad tokių 
labai maža. Jie pamatytų, 
kad tas “doleris” yra tik 
mažas išreiškimas Amerikos 
lietuvio idealo, jie jį išreiš
kia “doleriu,” nes Lietuvos 
lietuviai “dolerio” reikalau
ja, kad jie reikalautų kito 
ko, be abejonės, Amerikos 
lietuviai pasistengti} jiems- 
suteikti. Tai-gi ne mes ame
rikiečiai sergame “doleris- 
tisu,” bet mūsų‘broliai Lie
tuvoje.

Sakysite aš perdedu. No
rėčiau kad taį būtų tas man 
užmetimas teisingu. Bet jis 
nėra, pradedant jau nuo 
1910 m. pas mus apsilankė 
įvairių “svečių-nebūvėlių” 
O . ko-gi jie pas mus at
silankė? Nu-gi gauti “do
lerių,” jei ne visi iš jų, tai 
dauguma atvirai, o kiti nors 
atvirai ir nedrįso pasisakyti, 
širdies gilumoje turėjo sau 
pažymėję dolerio ženklą. Ar 
daug iš tų svečių nebuvėlių 
atvažiavo aplankyti ir paty
rinėti mūši} organibzacijų, į- 
vairįų kultūros įstaigų vien 
tik kaip organizacijų ar į- 
staigų? Ar dailg jų atvažia- j
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UETUVį.
L D. S. KUOPy SUSI*

■ Nevmarket, N. H. — Šio 
miesto dirbtuvės užsidarė 
nėaprubežiuotam laikui.

RINKIMAI.
" W f J

NORWOOD, MARŠ * 
LDS, 8 kp. mėneslnia anrtrtnktaas 

įvyks nedėlioj. 9 d. liepos, tuojaus 
tažuytltaJ svetainėj. Visi nartai ma
lonėkite pribūti pasiirtu laika, nes tu
rtins daug svarbią reikahi aptarti. At
siveskite ir naują narią.

• . VsMyta.

I WOBCESTJ^MAa&i
LDS. 7 kp. mėnesinis hiikIrinktinas 

įvyks seredoj, 12 d. liepos, paprastoj 
vietoj 8 :Q0 vaL vakare. Visi nartai 
malonėsite ateiti paskirtu laiku. Tuti- 
me daug svarbią dalyką apkalbėti.

I Nepamirškite atsivesti | anslrinkimu Ir 
naują nartą.I ' FsMyfc,

BROOKLYN, N. Y. '
I LDS. 12 kp. mėnesinis susirinkimas 
Į įvyks panedėly, 10 d. liepos, T :30 vaL 
I vakare. Karalienės Aniuolą parapijos 
salėje. Kviečiame visus narius ateiti.

| Taip-gi atsiveskite naują narią.
Valdyba. 

---------—:
NEWARK, N. J.

LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtuyčioj, 14 d. liepos, 8:00 vaL 
vak. Šv. Jurgio .svetainėj, 180 New 
York Avė., Nevvark, N. J. Kviečiame 
visus narius ateitu Taip-gi atsiveski
te naują nartą.

FoldySa.

Būtinai yra. reikalai gąat paliu
dijimus iš dirbtuvių už 1917,1918, 
1919, J.920, 1921- ir 1922 metų, nes 
yra gauta pranešimas iš Colleetor 

| of Internal Bevenue ofiso kas yra 
London. — Karališkos Ge- daroma del ^gavimo leidimo iš A- 

ografinės Dr-jos prez. Frau- “erik“ val^ »
a r- • Amerikos. Kaip yra žinoma vi

siems kad viršminėtais metais 
kad ekspediciją ant Everes-1 turėjo visi mokėti uždirbanti pa- 

Ar aš prisidėjau prie to|to kad nuo (Himalajų kai-j vieniai po tukstiančio į metus, o 

 

sumanymo ar paklausiau tojnynas, centralinėj Azijoj) Ived? P° du, tam tikrą nuošimtį 
švietimo? turėjo pertraukti delei dide-ĮA™enko^ vald^lai; ? v. z.' J

Sukruto Lietuvos vaikai Jliovej o 4^ jiems pagkir_
nesti motvnai savo dovanas. C. (r. Bruce, ekspedicijos mokesnį tai dabar kurie nori 

O aš ar atidaviau jau sa-| vadas, nurodo, kad visiškail išvažiuoti iš Amerikos turi pasiro- 
vo dalelę? nebus galima dalipti iki vir-|dyti kiek jie uždirbo per perei-

Nešė mano draugai ir pa-|šūnės ne tik dėt blogo oro,pus viršminėtus metus o kurie,y- 
žįstami kas kg turėjo ir kas bet ir del pavojingo kėlimo-jra įmokėję tai tun parodyti 
ta galėjo? si viršun. EkspedieijcSna- .J •. . | Todėl yra patariama visiems

Ką aš hunešiau? , bande lipti ir|įurje norj manot važiuoti į
Nesigailėjo kiti paaukoti, 

ką jie " turi brangiausio: 
auksą, sidabrą, deimantus.

O aš ar apžiūrėjau visus 
savo stalčius, skrynias ir 
entynas, visas savo dėžutes ? 
Argi tenai nėra tokių daik
tų kurie man nors ir yra 
brangūs, bet be kurių aš ga- 
ėčiau apsieiti, o kurie taįp 

patiktų mano tėvynei ir bu
tu jai naudingi.

Skambės brolių ir seselių 
dovanėlės. Girsis Lietuvos 
žmonės, džiaugsis Lietuvos 
dvasia. Bet ar džiaugsis 
mano širdis?

Ar išpildė jau ji savo 
priedermę ?

Ar pridėjo ji savo plytelę 
Tautos rūmams pastatyti, 
Tautos valiutą sukurti ?

f

LIPIMAS EVERESTO 
KALNAN.

. - A

. MANO PLYTELĖ.

BroRai Lietuviai suma
sudėti Lietuvai gražią dova
ną į Aukso-Sidabro Fondą.

Lietuvos Atstovas kvietei eis Younghsband pareiškė, 
visus į gražų darbą.

$6ODOO.OO0MOKESČIAIS.

New York. — Gavusieji 
turtus mirusiojo William 
Rockefellerio mokesčių -tu- 
rėš užmokėti $60.000.000.

PASKOLOS STOČIŲ SU
VAŽIAVIMAIS LIEPOS 

19d.l922m.

Lietuvos Atstovas šankia 
paskolos stočių delegatus su
važiuoti Vašingtonan 19 d.
liepos šių metų. Tą dieną iš 
ryto gerb. delegatai prašomi 
yra atvykti į Atstovybę 
(1925 “F” Street, N. W., 
Washington, D. C.) su au
komis, kurias jų stotys bus 

rsurinkę aukso-sidabro Fon- 
dan vajaus laiku ir pavedę 
įteikti Atstovybei. Aukos 
bus priimtos ir pakvituotos 
— prieš piet; gi 3 vaL po 
piet Washington hotelyje į- 
vyks stočių delegatų susirin
kimas, kuriam pasiūloma ši 
dienotvarkė:

. 1. Suvažiavimo atidary
mas, delegatų' suregistravi- 
mas, mandatų priėmimas ir 
įžengiamosios kalbos.
/ 2. Prezidijumo'ir komisi

jų išrinkimas.'
3. Atstovo kalba apie poli

tinę Lietuvos padėtį ir Ame- 
rikos lietuvių akciją Lietu
vos naudai.

' 4. Dienotvarkės priėmi
mas. / . i

5. Finansų Ministerijos 
ingaliotinio raportas apie 
aukso-sidabro vajaus bėgį ir 
rezultatus^ ir apie L. L. Pa
skolos vajų.

6. Pasitarimas apie toli
mesnį rėmimą Lietuvos rei
kalų.

7. Pranešimas apie Ame- 
_rikos-Baltijos Draugiją.

K 8 .Harriso paminklo rei
kalais.

9. Delegatų įnešimai.
10. Paskolos stočių centro 

rinkimas.
Ant rytojaus liepos 20 d. 

įvyks Arlingtono kapinėse 
iškilmingas paminklo ati
dengimas. Ant kapo a. a. 
leitenanto S. Harriso, daly
vaujant kolonijų delega
tams Lietuvos vardu bus už
dėtas ant paminklo vaini
kų skaičius nuo mūsų kolo
nijų ir organizacijų.

Gerb. delegatams pataria
ma pasirinkti vieną iš šių 
Washingtono viešbučių:

.Brangesnieji: 1) Wash- 
Ington, Hotel, 15-th & Pa. 
Avė., N. W. 2) Ebbitt Ho
tel F & 14-th St., N. W.

Pigesnieji: 1) Hotel Har- 
f rington S. W. Cor. 11 & E 

Sts., N. W. 2) Hotel Metro
politan, 615 Pa. Avė., N. W.

Patarimai dėl gatvekarių 
duodami prie gelžkelio sto
ties.

BAISIOS KAITROS.

• | iki kalno viršūnes liko vos j Lietuvą kad išvengus daug kliū- 
1,790 pėdų. Reiškia palipo!
27,350 pėdų augščio, tai yra j 
pasaulinis rekordas. Ketu-j 
ri ekspedicijos nariai pribu
vo miestan Darjeelingan, 
Britiškoj Indijoj, o likusie
ji aštuoni pribus vėhau.

NUŠIMČIŲ REIKALE.

Liet. Inf. Biuras.

RAUGAI.

Evien, jauniem prieteliai! 
Bendroje iir^j mūs keliai! 
Drauge

Brak&ey, Cal. — Užėjo 
didelės kaitros. Temperatū
ra iškilo iki 152 laipsnių. SVARBUS PRANEŠIMAS

LDS. CONN. APSKRIČIO 
KUOPOMS.

PRANCŪZMETIS 
LIETUVOJE.

... f
t • t •

Lietuva labai nukentėjo 
nuo Napoleono kariuome
nės. Patsai kariuomenes 
branduolys su " Napoleonų 
ėjo per Vilkaviškį, Kauną 
ant Vilniaus, kiti korpusai 
ėjo nuo Kauno per Ukmer
gę ant Dinaburgo ir per 
Tauragę ir Šiauliu^ant Ry
gos. Taigi kariuomenė ke
liose vietose perėjo visą 
Lietuvą ir labai sunaikino 
visą kraštą, piešdami turtą. 
Gyvulių Lietuvoje vos pusė 
tuomet bebuvo likusi.

A. Alekna.

Šiuomi pranešu, kad L.I 
D. S. Conn. apskričio pus
metinis 13 suvažiavimas į- 
vyks liepos 30 d. š. m. New 
Britain, Conn.

Sesi j oš prasidės 1 vai. pol 
pietų Šv. Andriejaus salėje, 
kampas Stanley ir Church 
gatvių.

Brangieji! Šis suvažia
vimas bus labai svarbus, nes 
komisijos išduos raportus iš 
savo veikimo. Mums, visiems 
turi rūpėti mūsų LDS. or
ganizacijos reikalai, o ypač 
šiais bedarbės laikais.

Kapitalistai pasiryžo pa
smaugti darbininkų unijas 
ir organizacijas, kad darbi
ninkus dar skaudžiau išnau
dojus. Skursta ir badauja 
darbininkai; taip-pat skurs
ta ir organizacijos. Dabar
tinė bedarbė ir streikai atsi
liepė ir f mūsų organizaciją 
LDS. Mes turime dėti vi
sas pastangas, kad sustipri
nus mūsų organizaciją. TaH 
raginu yisas kuopas, kaip tik 
pastebėsite šį pranešimą 
tuojau sušaukite susirinki
mą ir išrinkite po keletą ge
rų delegatų ir jiems įduoki- 
te sveikų ir naudingi} įneši
mų.

Pageidaujama, kad šia- 
, me suvažiavime būtų atsto

vaujama kiekviena LDS. 
Conn. apskričio kuopa.

New Britainiečiai pasirū- 
, pins visus atstovus ir svečius 

koširSingiausia priimti.
B. Mičiicnienė, 

L D. S. Conn. Apskričio 
Raštininkė.

čių ir nesmagumų turit išgauti pa
liudijimus iš dirbtuvių.

Nevalgo, negeria, 
gyvas (Laikrodis).

Du galu, du žiedu, o 
duryje vilnis. (Žirklės).

o vis

vi-

PRAKIURO DEBESYS
IŠGĖRĖ, UŽMIGO IR 

NENUBUNDA.
- •

Portland, Me.—Jeremiahlsus lietus. Lijo keturias va- 
Wallace, 38 metų amžiaus, llandas. Tokio lytaus niekas 
išgėlė munšainės, užmigo ir I neatsimena. Pievos ir lau- 
nenubunda. Jis migaben-lkai apsemti vandens. Far- 
tas į ligoninę ir daktarai sa-Imeriams padaryta didžiau- 
ko, kad jis jau nenubus. įsi nuostoliai.

AMUNDSEN LĖKS ANT 
ŽEMGALIO.

Šiuomi pranešama, kad 
1922 metų nuošimčiai už 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus, nuo liepos pirmos 
dienos yra išmokami Lietu
vos Finansų Misijos Rašti
nėje 38' Park ~Row, Neu 
York. Nuošimčiai gaunami 
prisiudčiaut šių metų kupo
ną virš nurodytu antrašu.

Siunčiant kuponą, prašo
ma visuomet nurodyti kam 
prisiunčiama, t. y., nuošim- 
čiams gauti, ar tai aukauja
ma kokiam nors reikalui.

Atsiimdami 1921 metų 
nuošimčius, daugumas žmo
nių įteikdavo kuponus bile 
kuriam savo miesto bankui, 
o pastarasai gavęs pinigus 
per New Yorko bankus, ku
poną palikusiam pinigus iš
mokėdavo.

Siunčiant kuponus visuo
met reikia adresuoti Repre- 
sentative of Lithuania, 38 
Park Row, New York.

J. J. Bielskis,
L. e. Finansų, P. ir P. Mi

nisterijos Įgaliotinio Parei
gas. '' '

• v

SAKO, KAD RUSIJOS 
' PADĖTIS GERA.

Haverhill, N. H. — Debe
siui prakiurus ūžtelėjo bai

LIETUVIŲ LIAUDIES 
IŠMINTIS.

GIBARDVILLE, PA1
LDS. 96 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėlyje, 10 d. liepos, 7:30 vaL 
vak. bažnytinėje svetainėje. Vžsi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbią reikšti} ap
tarti. Atsiveskite ir naują narią.

FoZUy&a.

HARTFORD, CONN. •
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, tuojaus 
po sumai bažnytinėje svetainėje, 41 
Capitol Are., Hartford, Conn.

Visi nariai privalo ateiti mėnesines 
duokles užsimokėti ir nauju nariu atsi- 
vėStL

• FaMyfro.

Karščiu p ingi, 
Išvien jai ji prieteliai!..

Ir tas lamingas, kas užviltas, 
Karionėj kris,
Jei savą kūnu tapo tiltas 
Ktiems1 atsiekt garbės pilis, 
Išvient jaunieji prieteliai! j

Nors kelias staigus ir slidus, 
Jėga ir ydos tramdo mus: 
Bet įėgą jėgos tesugriauna, 
Ydasį gi praskim laužt iš jauno!

ltakevičtas.
.... .4--- ...-- -

Lietu~?įc mrdgai nebank—rys,
ėšdzto?. se-

virtos.
egint-oa,

*

DVIGUBA LAIMĖ. , 
» ...

-----  ' | Washington.
A etf.York. John Lar_ |jy;cponai(i turėjo dvigubą 

šen, išdirbę jas metalinių L j0 žmona susilaukė
aeroplanų, gavo telegramą Io jis pats gavo če- 
nuo kapitono Roald Amund- kį ant $277.000. Jis yra lai
svi iš Seattle, Wash. Amun- ivu statytojas ir pagal kon- 
dsen neturi kitokių pienų to- traktą nuo ghipping Board 
limesmam bandymui pa- gavo minotą suma. 
siekti šiaurinį žemgalį, kaip I' ________
tik skristi tvirtu A APKALTINO
Todėl jis Larsenui praneša, UŽMUŠYSTĖJE.
kad ame vidurį liepos mene-1 ___
šio lėksiąs ant šiaurinio žem- Berlin. — Sugauta trys 
galio. / I žmonės, kurie yra įtarti nu-

Jeigu ledų padėtis bus ant I žudyme ministerio Rathe- 
tiek patogi, kad jis galėtų |nau. 
nusileisti žemyn su aeropla
nu, tai jo tikslas dalinai 
bus atsiektas.

I

A. M.

SUGRĄŽĮS ŽEMĘ 
CHINIJAI.

V PABĖGO VAIKAS.

Lawrence, Mass. — John, 
Faro, 14 metų vaikas, pabė
go nuo tėvų. Tą padarė dėl
to, kad tėvai jį išbarė už nė- 
jimą darban į Wood dirbtu
vę.

Haaga.— Kai Rusijos de
legacija konferencijoj išsi
reikalavo, kad jos dalykai 
pirmiausia būtų aprūpinti, 
ir būtų duota jai paskola, tai 
pareikalauta paaiškinimo, 
Rusijos padėties. Tai Rusi
jos delegacijos pirmininkas 
Maksim Litvinov aiškino, 
kad Rusijos padėtis esanti 
labai gera.

PROTINGAS ŽMOGUS..
— Ką, tu vis kalbi pats 

su savim? „
— Mėgstu, žinai, pasikal

bėti su protingu žmogum.

Senukai duoda jauniems 
tuomet gerus patarimus, ka
da negali duoti blogų pavyz- 
,džių.

Alus be apynių, sviestas 
be druskos, arklys be uode
gos, žmeigus be doros 
si netikę.

PHILADELPHIA, PA
LDS. 13 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks utarninke, 11 d. liepos, 7:30 vaL 
vak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbiu reikalu aptar
ti. Atsiveskite ir nauju nariu-

Valdyba.

vi-

LIETUVIŲ IŠMINTIES 
IŠSITARIMAI.

Nedoras kaimynas kaip 
spalis aky, kaip dieglys šo
ne, kaip kelmas ant kelio, 
kaip pašinas kojoj.

Nedoras žmogus negal ki
to dorybės išmokyti, nes 
pats jos neturi.

/ ——————

Mylėtojas lakioja, bėgioja 
ir linksminasi, laisvas yra ir 
niekas jo nesulaiko.

TAomas Kempietis.

CAMBRIDGE, MASS. '
LDS. 8-tos kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks utarninke, liepos ll_d>eną, 
bažnytinėj svetainėj 7:30 vaL vakare. 
Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbių dalykų 
apkalbėti. Nepamirškite atsivesti i 
susirinkimą ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

LAWRENCE, MASS. ’
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj. 9 dieną liepos po 
mišparų, salėje prie bažnyčios. Kvie
čiam visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite naujų narių.

Valdyba.X

LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus nartas Imti
nai ateiti, nes turime svarbią reika
lą, Taip-gi atsiveskite naują nartą.

Pekinas.—Prasidėjo Chi- 
nijos ir Japonijos atstovų 
vų konferencija dėl sugrąži
nimo1 Shantungo Chinijai. 
Japonija pareiškė, kad 
žemę sugrąžįs Chinijai 
išlygų.

tą 
be

NEKANTRUS.

MAGIŠKAS ŽODIS 
RUSIJOJ.

Maskva. — “Amerikans-| 
ki” yra magiškas žodis Ru-j 
sijoj. Amerikos Šelpimo or-j 
ganizacijos veikėją ,Tuthilt 
buvo užpuolę plėšikai. Bet 
jis sušuko “amerikanski” ir 
plėšikai atsitraukė.

BeLlin. — Dėl nužudymo, 
užsienio reikalų minisr=.rio 
Ratbcnau areštai nesiliauja. 
Jau suareštuota asmenų.

POLICISTĖ IŠTEKĖJO.

Laurence, Mass. — Sabi- 
na J. Delaney, buvusi Bos- 
tond policistė, ištekėjo.

RAUDONIEJI PEŠAS.

’ Paryžius.—Francuos ko
munistų suvažiavime kilo 
dideli susikirtimai. Kaiku- 
rie delegatai pasmerkė Lėni; 
ną ir Trockį už persekioji
mą soči

NEUŽSIGAVO.

FitcKburg, Mass. — Pu
santrų metų mergaitė iškrito 
pro langą nuo trečio aug- 
ščio. Nukrito taip laimin
gai, kad nei kiek nesusižei- 
dė.

SVETIMAS^KAPITALAS 
RUSIJOJ.

Kurpius. Ponai, aš atė
jau gauti už puspadžius.'

Ponas. Tačiau, koks ne
kantrus, brolyti!

Kurpius. Aš kantrus. Jau 
savaitė kai nešiojate, o dar 
nemokate.

Ponas. Pamislyk — sa
vaitė! Duok, brolau, pir
miau už batus • užmokėti 
krautuvėje, o tuomet pra
šyk už naujus puspadžius.

Lietuviu auksas lai lietuviams 
ir tarnauja.

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro.

- HARRISON, N. X
LDS. 15-08 kuopos susirinkimas tas 

9<1. liepos, 7:30 vaL vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti pastirtu laiku, nes 
turim daug svarbią reikalą aptarti. 
Atsiveskit ir saują nartą.

________________ e i

GREENFIELD, MASS.
LDS. 70 kp. mėnesinis onsirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, 2 tai. po 
pietą 4 taurei, Street. Kviečiame 
visus narius ateiti. Talp-gf atsiveš' 
kitę naują nartą. '-J

IŠEIVIO DŪMA. ‘

Maskva. — Čia tapo pa
skelbta kiek turto randasi 
investyto užsienių kapitalis- 
tų.

Francijos nuosavybė ver
ta 684,089,700 auksinių rub
lių;

Vokietijos — 317,475,500 
r. •

Belgijos 311,812,400 r.; 
Jungi. Valstijų —$117,- 

750,000 r.
Viso vertes $2,007,305,500 

rub. į

Ko čia būti, kam čia vargti 
Kam skausmui čia bekentėt 
Eisiu bėgsiu į pasaulį 
Platųjį pasižmonėt.

Eisiu laimės beieškoti
Ten svetimame krašte; - 
Už plačiųjų jūrių marių, 
Gal ji pasiliks mane.

Daugiausiai kapitalo įdė
ta į kasj-klas ir metalo isdir-j 

ilistų ir anarkistų. 1 bystę. 1

Kaip pavasarį ankstybą 
Sniegas tirpsta ant laukiu 
Taip ir tu, brangi Lietuva, 
Greit man-dingsi iš akių...

Ei, močiute, nors vargingai 
Tu mane užauginai,
Betgi kaip sunku yr skirtis 
Nuo tavęs man amžinai! * ,

Bankus.

LDS. OHIO IB MI0H. ABSKRI- 
ČIO KUOPŲ DOMEL

Liepos 3 d. š. m. įvyks DŠ. Ohio j 
ir Mich. apskričio 6-tas suvažiavi-1 
mas, Clevelaade, Ohio, Sv. Jurgio Į 
bažnytinėje svetainėje.

Gerb. LDS. 8io apskričio kuo
pos kviečiamos darban, kad šį su-1 
važiavimą padarius gyvu ir turi
ningu.

Būtinu! išimkite rimtus atsto
vus ir jiems įduokite gerų ir nau
dingų inešimų mūsų organizacijos 
labui |

Būtų labai gražu, kad delcgfi-l 
tai pribtttų sekmadienį, *nes vieti
nė LDS. 51 kp. rengia pikniką 
ant gražios pievos priėmimui ats
tovų. Tai bus geriausia proga su
sipažinti su LDS. šauniais veikė
jais. Svečiai bus maloniai priim- 

, ti ir pavaišinti.
Kuopos neišgalinčios prisiųsti 

atstovų, maloniai prašomos sšųs- 
į ti inešknus raštu ir vissis reika

lais kreiptis pas apskričio vice- 
pirm M. Ardsijauską, 1101 X.

1 80-th St., Clevelaad, Ohio arba 

1 raštininką St.. Stspolioiiį, 9574
Cardoni Avė., Detroit. Mich.

JERSEY CITY, N. J. "
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbią reikalą ap
tarti. Atsiveskite ir naują nartą.

į .

. ALBANY, N. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, A m., 
tuojau po mišią ta Jurgio puvpijfng- 
je svetainėje, kampas Livlngston Aye. 
ir Thuorton St.

* Visi būtinai privalo ateiti itancetuee 
duokles užsimokėtu ir naują nąrlą ątr 
sivestL

' ■ —————
ATHOL, MASS. ;

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, 4 vaL po 
pietą, bažnytinėj svetainėj. Vtei nariai 
malonėkite pribūti, bm tartas daug 
svarbią reikalą aptarti. Talp-gl atsi
sekite ir nauju n arta

* Valdei-

I
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LAIKRAŠTIS

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

Kūdikiai mėgsta jį!

(GUMAUSKAS)
D A N TI S T A 8

705 Main St., Montello,. Mass. 

{Kampas Broad St.), 

Tel. Brockton 5112-W.

Užsieny (ir Lietuvoj)
Metams........................$5.50
6 mėnesiams............... 2.75
3 mėnesiams. ............. 1.50

Nuolat gauname laikraščių iš 
' sietuvos ir juos parduodame, la- 
>ai pigiai. Dabar visiems yra 
gera proga nusipirkti laikraščių 
ir knygų, nes “Darbininkas” at
daras nedėliomis ir švenčių dieno
mis.

Parsiduoda RAKANDAI pen
kių kambarių. Greitu laiku iš
važiuoju į Lietuvą. Nbrintieji 
erali pasipirkę toj pat vietoj ir ap
sigyventi. Rakandai dar geri, o 
kaina labai prieinami. Adresas: 

Jokūbas Galiackas,
524 E. 8-th St., Sk). Boston, Mass.

Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos
ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Oaržas randasi puikiausioj vietoj. 
East Dedliam, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

.MOKYKLA PRASIDĖS 
KETVERGE.

Vasarine vaikų mokykla 
prasidės ateinantį ketvergę 
toj pat mokykloj, kur būda
vo kitais metais. Vedėju 
mokyklos yra seminaristas 
Pr. Strakaitis.

Skaityk Laikrašti, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

Nuo kosulio ir Šalčio, galvos skaudčji- 
) mo, neuralgijos, reumatizmo ir visu 

skausmu /

ALZ. DRUGGISTS
35c and 65c, jars and tubea 

Hospital aize, $3.00

\Paiieškoiimai
Paiettoflinų katute LDS. 

riatns it ,<I>Brb!rMnkx>" fkaltj

Suv. Valstijose
Metams.................... $4.50
6 mėnesiams............. 2.25
3 mėnesiams.......... .. 1.25

Bell Pbone; Popjar 75-
ADOLF p. STANKŲ.

TIKRAS

“DARBININKAS,”
366 W. Broadzcay, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

REIKALINGAS BUČERIS 
kuris moka atsakančiai visą dar
bą toje šakoje, t. y. bučemėje. 
Prityrusiam bučeriui sąlygos ge
ros. Norintieji platesnm infor
macijų arba užimti darbą tuojau, 
kreipkitės šiuo adresu: J. A W., 
188 Birch St., North Abtngton, 
Mass. (6-22)

Į Cherbourg ir Hamburg
ST. PA UL.. Liepos 12; Rugpjūčio 16; 

[Rugsėjo 20 
MONGORIA Liep. 26; Rugp. 30; Sp. 4 
MINNEKAHDA....Rugpj. 2; Rūgs. 6

(Trečios klesos tik) 
MANCHUR1A — Rugpj. 9; Rūgs. 13

(Spalio 18 
Tiesioginis sujungimas tarp Lie- 

pojaus ir Danzlgo. Parsitrauk savo 
pažįstamus iš Lietuvos ant musų pa
togių laivų. Musų agentai Europoje 
atliks viską. Geras valgis. Patogios 
vietos. Mandagus patarnavimas. Klausk 
apie musų prieinamas kainas. Kreip
kis pas

PASSENGER DEPARTMENT
84 Statė St.. - Boston, Mass.

arba agentus.

“DARBININKAS” pasiuntė 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” Įšaukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopas, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitines Korčiukes iki Knygos ir Laikraščio 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

VALDYBOS ANTRAŠAI 
1922 metams.

Urmininkas — A. Kazin.;, 
56 New York Avė., 

Newark, N. J.
Vice-Pirmininkė — A. Zuikiutė, 

27 Davis St., 
Harrison, N. J. 

laštininkas — A. Karaneckas, 
1174 Court St., 

Elizabeth, N. J.
Iždininkas — J. I. Liudvinaitis, 

Bos 411, Linden, N. A 
. Paulius Kyrius,

222 S^. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

A. Miernikas,
10 Harrison St., 

Paterson, N. J.
D. Kašėta,

549 E. 12-th St., 
New York, N. Y.

Tai Geriausią Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

APSIVEDĖ.
. *

Liepos 3 d. gerb. klebonas 
kun. Urbonavičius pagal 
apaštalo pasakymo padarė iš 
dviejų asmenų vieną — suri
šo moterystės iyšiu L. D. S. 
Centro sekretorių Antaną 
Kneižį su p-le Elena Kohan- 
skiute. Kadangi abu ir jau
navedys ir nuotaka yra Bos
tone labai populerūs, tai 
žmonių bažnyčion prisirinko 
labai daug, veik kaipir ne- 

’dėldięnyje. Kadangi abu 
buvo bažnytinio choro nariu, 
tai choras giedojo per mi
šias.

Nuotaka p-lė Elena Ko- 
hanskiutė yra baigus high 
schoolę. Nuo senai dirbo 
“Darbininke,” vesdama L. 
D. S. raštinę ir pašto skyrių. 
Yra labai uoli ir tvarki dar
bininkė, pasipuošus angeliš
komis dorybėmis. Jauna
vedžiams pabroliu buvo jo 
brolis St. Kneižys, o pasese- 
re nuotakos sesuo p-lė Geno
vaitė Kohanskiutė.

Iš tolimesniu viešnių teko 
matyti dvi jaunavedžio sese
rį Teklę Blužienę ir Mani- 
kienę iš Hartford, Ct.

Ten buvęs.

Galima gauti
“DARBININKE”

Boston 27, Mass.
366 Broadway,

Į LIETUVĄ. 

^xWhiteStar 
Į Cherbourg ir Southampton 

MAJESTIC (56.000 tonų) — Liepos 8;
[Liepos 29 ; Rugpjūčio 26 

Didžiausias laivas pasaulvje. 
OLYMITC Liep. 15; Rugp. 12 Rūgs. 2 
ilOMERIC Liep. 22; Rugp. 19; Rūgs. 9 

Važiavimas iš Southampton’o J Hull 
greituoju traukiniu ir paskui greituo
ju laivu i Danzigų ir I.iepojų.

Iš Bostono į Liverpoolj 
Reguler? keiionč ant puikių laivų 

HAVERFOKD ir
I’ITTSBURGH (naujas) VRedStarLine 

Dideli isjjogųs laivai.
Regulerlal plaukioja

Iš New- York’o į Hamburg’ą, 
Liepojų ir Danzigą 

SAMLAND (tik 3-čia klesa) Rugpj. 1

PRANEŠIMAS

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-ffę ir 8-nių puslapių. ..

MILŽINIŠKAS MITINGAS
Į VYK NEDĖLIOJ, 

UEPOS-JULY 9 D. 1922
BLOOMFIELD, N. J. /

Rengia LDS. N. Y ir N. J. 
Apskritys.

Gerbiami Lietuviai (aitės) 
ir LDS. nariai kviečiami at
silankyti koskaitlingiausia, 
nes šis AUTINGAS ’ bus 
linksmiausias ir smagiausias 
už visus kitus. Rengianjas 
su dideliu programų. Mu
zikantai bus pirmos kliasos. 
Taip-gi Lietuvos Vyčiai loš 
“Baseball.”

11 Liepos 8 VI

IŠBARI

SEKUNDICIJOS.
Pereitą nedėldienj lietu

vių Šv. Petro bažnyčioj bu
vo gerb. kun. Pr. M. Juro 
sekundicijos. Diakonu bu
vo gerb. klebonas kun. Urbo
navičius, subdiakonu semi
naristas Pr. Strakaitis, cere
monialu St.- Kneižys. Gražų 
pamokslą pasakė gerb. kun. 
Urbonavičius. Žmonių baž
nyčioj buvo labai daug.

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
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Iš BOSTONO į LIETUVĄ j 

per LIVERPOOL
ant naujo, didelio, puošnaus, greito | 

aliejų varomo
ASSYRIA ............... Liepos 8, Rūgščio 15
St’YTHIA ............................................Liepos 21
KLYSTA ...........................................Rugpjūčio 8
SAMARIA .........................—Rugpjūčio 23
su greitu persikčlimu j LIETUVĄ ir 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP GI IS NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes, 
kiekvienų utaminką vienas iš trijų jū
rių milžinų su Užjūrio persikėlimu 

SouthdftptoTv’e.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

pasiekia -LIETUVĄ J devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkltčs prie ar

timiausio agento arba prie CUNARD- 
AKCHOR LINKS, 126 Stat^ St„ Bos

ton, Mass.

VYKITE Į PIKNIKUS.
Oro spėjikas sako, kad 

liepos 4 d. bus gražus oras. 
Todel visi vykite į rengia
mus tą 'dienų piknikus. Vy
čių piknikieriai trokais išva
žiuos nuo “Darbininko.”,. '

Kiti keliaukite į Montello, 
kur rengiamas didis pikni
kas Ruomuvos dArže.

28-1 5-th 8L, .Bteton 27, Mm 
MARŠALKA — Povilą® Lančte,

61 Story St, Boetęn 27, Ma 
DRAUGUOS antrtSM reikale:

866 BK>adway,\8A Boston. 
' DRAUGUOS euAlrtnkhaąi U 
kai antrą nedėldienj menesio 1- 
po pietų narapUtoėj mtalnflj, < 
T-th 8L. Boston T!. Mase.

•— — ■

REIKALINGAS GERAS 
VARGONININKAS.

Norintieji užiniti vietą, kreip
kitės šiuo adresu: 295 St. John St., 
New Haven, Conn.
ANT PARDAVIMO PARKARD 

AUTOMOBILIUS.
Bėga gerai. Gražiai numaliavo- 

tas. 7-nių sėdynių. $480.00. H. 
B. Little, 10 Ariington Street, 
Nashna, N. H.

VISIEMS.




