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Krikščionys darbininkai vie- . 

nykitėsl Spięskitės į vienin- 

tėlę darbo žmonių organiza

ciją Amerikoje —- Lietuvių 

Darbininkų Sąjungą.::r:

< n

Organas Amerikos Lietuvitffl 
R. K. Švento Juozapo ’JS 

-Darbininkų Są-goš

“D A R BININ K A S” . J
—— Eina*—■' 

dtabninkaib, ketvergais ir 
SUBATOMIS. ‘ 

UirnbeŽyj metams • ,»-»« • C-*:*^,$5.00
Bostone Ir apylinkėj metams .>..$5.00 
Metams »*<$4.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boiton 27, Masa.
- Tel? South Boston . 620.
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Rods kitaip ir būti negalė
jo, . jeigu dar^Tautos Sąjun
ga yra reikalavusi, idant 
Lietuvos kariuomenės pa
fronte būtų nedaugiau dvie
jų divizijų. Todėl pilnai su
prantamas yra gerb. Balu
čio pranešimas, smerkiantis 
Lenkų valdžios akciją. Te- 
čiau iš gautojo pilnojo Tau
tų Sąjungos nutarimo teks
to kaip ir nematyti, kad 
Lenkams yra uždrausta tu
rėti daugiau ten savo ka
riuomenės. Ten sakoma, jog 
tiktai pačiam Zeligowskiui 
nevalia turėti daugiau vie
nos divizijos, o kiek gali tu
rėti Lenkų karo vadovybė, 
apie tai nutyliama. Be to 
yra ir daug kitų mažmožių, 
kurie visą padėtį perstato 
visai kitoj šviesoj ir tat ne 
mūsų naudon. Priseina spė
ti, jog “Eltos” korespon
dentas paduodamas pirmas 

duoti po Lęnkų valdžios ya* žinias, dar nebuvo gavęs pil-

LENKAI STIPRINA 
rSAV0 KARIUOMENĘ 

LIETUVOJE. ' .
Kovo 21 dieną iš Kauno 

nuo Balučio gautas toksai 
kablegramas:

“Pasitvirtina žinios, jog len
kai jau po Paryžiau^/decizijos 
sustiprino savo jėgas Švenčio
nių- rajone penkiais raitelių 
pulkais. Pulkai, kurie turėjo 
grįžti Varšuvon, tuo tarpu sa
vo vietose arba kilnojami iš 
vietos vieton tame ‘pačiame ra
jone. Atkartotini gandai, jog 
Vilniaus rajonas stiprinamas 
trimis naujais pulkais.

Balutis.”

Tokios tat žinios apie iš- 
naujo daromą Lenkų ka
riuomenės stiprinimą. Su
lig “Eltos” pirmesnio pra
nešimo, Lenkai turėjo arba 
priversti Zeligowskį pasi- n __ i • “v t., v •

dovy be, arb’a jį prašalinus, 
pastatyti savo kariuomenę; 
bet jos neturėjo būti dau
giau kaip 15.000 žmonių.

nųjų žinių.
Liet. Inf. Biuras.

22 Kovo, 1921 m.

-«► ■

Su Lietuviais
A

LENKIJA SIŲS 

DELEGACIJĄ

Į BRUSELĮ.
Varšuva. — Lenkijos val

džia sutiko priimti Tautų 
Lygos propoziciją išrišti 
Vilniaus klausimą tiesiogi
nėmis derybomis su Lietuva. 
Propoziciją Lenkijai pa
siuntė belgas Hymans, kurs 
yra paskirtas tarpininku 
tarp lenkų ir lietuvių. Len
kija pranešė Tautų. Lygai, 
kad sutinka delegaciją siųs
ti į Bruselį.

KARDINOLAS 
SUNEGALĖJO.

Baltimore. — Kardinolas 
Gibbons, kurs nesenai atsi
taisė po sunkaus sirgimo, vėl 
sunegalėjo.

DIDELIS NEDARBAS.
Milanas. — Šiaurinėj I- 

talijoj yra arti 170.000 be
darbių. 300.000 tedirba pu
sę laiko. Didžiausias nedar
bas' bovelnos, vilno ir šilko 
audiminėse. Geležies ir gu
rno dirbtuvėse tedirbama 
pusę laiko. Čeverykų ir au- 
tomobilių dirbtuvės visai už
darytos.

• ‘-V-
NAUJOJI eWABBININK0fBPAUZDINAMOJI MAŠINA. 

Ji jau gatava ir pradėta ja dirbti.

Toji mašina spauzdina, lanksto ir >supjausto arti 4,000 eit z. valandoj.

SILEZIJĄ, DALYSIĄ..
TARP LENKIJOS 1
IR VOKIETIJOS.

P ar y zuis.—Pranei jos už
sienio reikalų ministerija 
skelbia, kad nebūsią paisy
ta plebiscito Silezijoj, o tas 
kraštas būsiąs padalintas 
tarp Vokietijos ir Lenkijos.

ČEKIŲ*.
Berlin. — Vokietijos ban

kininkai jau atsisako priim
ti Anglijos ir Pranei jos če
kius. Bijo, kad alijantai 
nepasilaikytų dalį pinigų, 
kaipo kontribuciją.

GALUTINAS 
REZULTATAS.

Berlin. — Tarpalijantų 
komisija vedusi plebiscitą 
Silezijoj paskelbė galutiną 
balsavimų rezultatą. Už 
Vokietiją balsų mesta 716.- 
408, už Lenkiją 471.406.

VOKIETIJA NEMOKĖS 
KONTRIBUCIJOS.

Paryži us —Ali j antų kon- 
tribucijos komisija buvo pa
reikalavus iš Vokietijos iki 
kovo 23 įmokėti alijantams 
1.000.000.000 markių. Į tą 
reikalavimą nei atsakymo 
nėra.

KADA LYGA GALĖS 
PAREMTI 'VOKIETIJĄ.

Geneva. — Vokietijos val
džia atsiuntė Tautų Lygai 
skundą prieš alijantų brio- 
vimąsi į Vokietiją. Brazili
jos atstovas Tautų Lygoj 
pareiškė, kad Lyga tada ga
lės peržiūrėti dalyką, kada 
Lygos nariai to reikalaus, 
nebuvo apie sausio pabaigą 
lietaus, kurs paprastai .ap
sireikšdavo ir ištvinusios u- 
pės daug nuostolių pridary
davo.

1 ’

KOVA TARP 
KROKODILO IR MULO.

Wasliington* Iš Pana
mos kanalo juostos praneš
ta apie mirtiną kovą tarp 
mulo ir krokodilo. Mulas 
turėjo perbristi per Chagres 
upę. Perpus buvo perbri
dęs, kaip užpuolė krokodi- 
lius. Mulas spardėsi ir ke
letą kartų nuvijo užpuoliką. 
Bet pagalios mulas dingo 
nuo upės paviršio. Vėliau 
rasta lavonas. Viena pir- 
magalinė koja ir petys visai 
besąs nugriaužtas. ’

NORI ŽEMĖS.
Meaico. — Vokietijos sin

dikatas siūlo Meksiko vai
zdžiai 6.000.000 už vieną ap
skritį Coahuila valstijoj. Tą 
.žemę nori sunaudoti vokie
čių kolonijai.

' ATSTATĖ NUO DARBO.
Kopenhagen. — Audimo, 

čeverykų ir metalo darbinin
kai tapo atstatyti nuo dar- 

* bo. Per tai neteko darbo 
' 200.000 darbininkų. Tas pa

daryta dėl kokių ten darbda
viams nepageidaujamų ju
dėjimų tarp darbininkų.v

ITALIJOS PARLAMEN
TAS BUS PALEISTAS.

London. — Laikraštis Ti- 
mes gavo žinią, jog Italijos 
premieras esąs nusprendęs 
panaikinti dabartinį parla- 

< mentą. Nauji rinkimai bū- 
uą gegužyje.

b
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BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
BATUMĄ.

Konstantinopolis. — Ru
sijos bolševikų gaujos užėmė 
Batumą ir plėšė jį keletą va
landų. Prieš bolševikų užė
mimą tą miestą laikė tur
kai.

NELAIMĖ SU
) ORLAIVIU.

Paryžius. — Buvo dary
ta mėginimai su .milžinišku 
3,600 arklių jėgos orlaiviu. 
Tai didžiausias orlaivis pa
saulyje. Su ‘ juo manyta 
skrysti per Atlantiką gabe
nant 96 pasažierus. Bet pir
mutinis mėginimas pasibai
gė nepasisekimu. Orlaivis 
nukrito į ežerą. Tai viskas tai praneša pabėgėliai Kai 
įvyko Italijoj ir žinias pra
nešė vienas orlaivininkas at
vykęs Paryžiun. Orlaivį 
statydina garsusis Caproni. 
Minėtas orlaivis iš ežero iš
griebtas ir dabar taisomas. 
Caproni ptatydina kitą dvi
gubai didesnį orlaivį už mi
nėtąjį. . * . -’

Pirmutinį mėginimą Uap- 
roūi rokuoja mažmožiu.

ŽUDĖ BEPASIGAILĖ-
• JIMO.

Stockholm. — Atėjosmul- 
kesnių žinių apie likimą su- 
kilėlių Kronštadte. Apie

FRANCIJA NEIŠSI
VERS, JEI NEGAUS 
' IŠ VOKIETIJOS.

Paryžius. — Henry Che- 
ron, senato finansinės komi
sijos narys, pasakė, kad 
Franci j a, nežiūrint į milži
niškus dėl karo nuostolius 
išsivers, ųei reikalaujamoji 
kontribucija bus gatuą iš 
Vokietijos. Sakė, kad prieš 
pat karą Francuos skola bu
vo 27.000.000.000 frankų, o 
,šiemet buvo 307.000.000.000 
frankų. Jei kontribucijos 
negaus, tai Franci jos finan
sinė problema būsianti neiš-, 
rišama. ,

bolševikų kariuomenė pa
ėmė Kronštadtą, tai sukilė
lių. vadai ir oficieriai . tuoj 
buvo išskirti ir' nugalabinti. 
Jų lavonai numesti ant ledo. 
Kišeniai prigrūsti 'akmenų 
ir geležgalių, kad sutirpus 
ledui lavonai nugrimstų. Ki
ti sukilėliai savo likimo dar 
nežino*. Baisenybės} kokios 
buvo atakuojant tvirtovę ne
aprašomos; ' *

»
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RUSIJA NORI TAIKOS 

SU AMERIKA* 
London. — Rusijos sovie

tų valdžia atsišaukė į prez. 
Hardingą ir Arrierikos val
džią atnaujinti prekybinius 
santikius. Sovietų valdžia 
žada atsiųsti į Ameriką de
legaciją prekybinei suk
čiai padaryti. Pirklybą no* 
ri pradėti tuoj. Atsišauki
me sakoma, kad sovietų val
džia nuo senai norėjus U& 
mėgsti ryšius su “didŽįh . 
šiaurės respubliką” ir saktr, 
kad tas išeitų naiidon abiem 
šalim. Girdi kadangi So
vietų valdžia jau su dauge
liu valstybių padarius su
tartis, tai to nepadarymas 
,su Amerika esąs keistas ap
sireiškimas.

b............. ... i i ■ n i i

PADARĖ SUTARTĮ* 
London. — Rusija, įr Tųr- 

rubezius. Artvm, ArJohali 
ir Kars pripažinti Turkijai,- 
Visos senosios sutartys; pa
darytosios caro ir sultano 
valdžių panaikintos.

 O ~

KIEK ATVYKO 
ATEIVIŲ.

Waskington. — Per vasa
rio mėnesį š. m. į Suvienytas 
Valstijas atvyko 80.000 atei
vių. O sausyje atvyko 86.- 
000. Tuo tarpu per abu mė
nesiu iš Amerikos iškeliavo

•  ------- —- '-A
NUŽUDĖ.

Berlin. — Talaat Pasha, 
buvusis Turkijos didysis vi- 
zyrius ir finansų ministeris, 
Berlino priemiestyje tapo 
nužudytas. Tą padarė ar
mėnas studentas. Jis suim
tas.

f

-i SVSIREĄKA.Val_
Lamrence, Mass. — Mer

rimac Paper Mills užsidarė 
neapribotam laikui. Darbi
ninkai sustreikavo atsisaky
dami priimti numažintas ant 
20 nuoš. algas. Tas palie
čia 250 darbininkų.

SUGRIAUTI MIESTE
LIAI IŠNAUJO 

ATSTATYTI. *

Atstatymo darbas mieste-’ 
lį San Dona su dideliu pini- 
gišku paskyrimu nuo Italų 
valdžios progresuoja ir nau
jas našlaičių prieglaudos na
mas apsaugos 250 vaikučių. 
Amerikos Junior Red Cross 
užlaikys 110 vaikučių čio
nai.

EKŠPLIOZIJA.
Albany, N. Y. — Policija 

tyrinėja ■ eksplioziją, kuri 
dalinai sulaužė stry tkarį su
žeidė du žmones ir išpyškino 
apylinkėj namų Įaugus. 
Čia buvo vienas iš įrankių, 
sulaikyti streiklaužius nuo 
darbo*. Jau'kelinta savaite, 
kaip strytkarfo. darbininkai 
štrėikUoj^ V J

1,500 SERBŲ—AMERI
KIEČIŲ APRENGTI. 
Bagusa.—Penkiolika šim

tų apdriskusių Serbų liūos- 
norių, Amerikos piliečių pa
likti Dalmatian uoste ir lau
kę pargabenimo namon, ne
senai sulaukė per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių pirmą 
aprengimą amerikoniškais 
rūbais. Šitie vyrai, gimę 
Serbijoje, bet apsigyvenu-, 
šieji Amerikos Valstijose 
Wyomihg ir Colorado, atsi
šaukė savo gimtinio krašto 
prašymo ir. prisidėjo prie 
Serbų armijos. *

SUGRĮŽO LAIŠKAS PO 
50 METŲ.

Berlin. — Vienas knygių 
krautuves savininkas 1871 
m. pasiuntė laišką į Liver- 
pool savo giminiečiui. Ta
sai laiškas šiomis dienomis 
sugrįžo į tą pat krautuvę, 
kurią valdo laiško rašytojo 
įpėdinis. Ant laiško pažy
mėta, kad adresatas nežino
mas. Konvertas ir laiškas vi
sai gerai atrodė ir paštinin
kai nebuvo pastebėję pase- 
nejusį krasaŽenklį. .

v

STREIKAS PRIVERTĖ 
UŽDARYTI DIRBTUVĘ 

■ Laivrence, Mass. — Kovo 
16 d. š. m. The Merrimac 
Paper Co. uždaryta neapru- 
bežiuotam laikui iš priežas
ties streiko delei numušimo 
algų.

BRITANIJOS !
MOKYTOJOS 

MAINO VIETAS. 
Mokytojos bus mainytos 

tarp Didžiosios Britanijos 
ir jos kolonijų. Kelios mo
kytojos iš Anglijos, Škoti
jos, Valijos ir Naujos Ze
landijos siunčiamos į Kana
dą ant metų, ir Kanados 
mokytojos siunčiamos į virš- 
minėtaš šalis ant tiek pat 
laiko. Algos bus mokamos, 
bet mokytojos privalo užsi
mokėti kelionių lėšas.

I

BAISUS KŪDIKIŲ 
MIRTINGUMAS.

Vienna —Amerikos Rau
donojo Kryžiaus veikėjai 
vedant ištyrinėjimą vaikų 
sveikatos padėjimą išrado, 
kad vaikų mirimas pasidi
dino’ant 40 nuoš. jie re- 
korduoja nuo sausio 1 d. iki 
birželio 30 d., 1920 m. 15,- 
681 gimimų įr 20,129 miri
mų. “Neskaitant 2,474mir- 
tis iš tarp tų 15,681, -kurie 
mirė nesulaukiant pirmį 
metų/ 26 mxoŠ. mirimų fatp

FEDERACIJOS ORGANI
ZATORIŲ DŪMEI.

4 . 
/ r _ —» * • -

Amerikos Lietuvių Romos-Ka
talikų Federaeijos Sekretorijatas' 
nuoširdžiai kviečia visus kunigus 
klebonus ir visus svietiškiūs^ at
sižymėjusius organizavimo darbe, 
su Kovo 28 diena, 1921 metų, pra
dėti su pasišventimu steigti viso
se lietuviškose kolonijose Federa-/ 
cijos kuopas, skyriusJir apskri- 
eius. O kuriose kolonijose jau jie 
yra, tai stengties juos padidinti— 
sustiprinti, prirašant prie jų dau
giau narių. H .

Įsisteigę Federacijos' kuopos, 
skyriai ar apskričiai, lai paima < 
sau užduotimi, visųpirmu: platin
ti bei užrašinėti savo kolonijos lis* 
tuviams katalikiškus laikraščius, 
knygas ir prirašinėti kodaųgiau- 
sia narių prie Susivienijimo lie
tuvių R. K. Amerikoje. Toki* 
darbas bus išganingas ir. naudtin- : 
giausias, kokį lietuvis katalikas 
gali padaryti savo artimu^ tuomi 
aprūpindamas jo ir jo šeimynos 
kūno ir sielos reikalus.

Šiam darbui informacijų reika
laukite pas centralį Federacijos, 
sekretorių sekančių, antrašu: A

A. J. Vstontiębir,
222 So. St, 

Brooklyn, & T*

«

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRASAI

Kun. K. Urbonavyduu, prMkfaltaA 
50 Wv6-th St.. So. Borton, HttB.

Kun. H. A. Bankus, Vl^Plradnlnkas, , 
. 448 ParkAvė., Brldfapart, OL

P-16 S. R tkaUBkalt®, Vlcei)lrmlnteA< ■ 
002 SouthSt, a

B. Vailnorat, ildįnlnkaa, --a
1514 Caraon St, Pittaburtb,

K.vJ. KruJlnakaa, aakretoriua, 
232 &,Oth St, Brooklyn, N,

Kun. y. Kamttis, ĮMo floN) 
' ■,' 8^1 Waatattn*Wr Ava, 

žmonių Vieptoje nuo pteu-
. • tti WrtĮ»
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Ir gftfc f galima, šiomis'dienomis nrldrabstė0? Itat nemato. Be to algas kapo- K kas S

1M 'South Koston’o titarninkals, 
uis Ir subatomis.. Lęldžla Am.

ku Sąjunga.
* ti ■

*

D®R'B>ININKAS

BABBINIliKAS 
’(Tm Wohkeb)' ' 

, LittrrATtiAN, TkiAVeekly Papis. 
|g>hį>lii8hėd\4vėry' Ta^dayr^hųrgday, 

Saturday by Ši?. Jokepii’s Lrrar- 
* R.C. ASSocrATio^ or Labob. 
SUBSCRIPTION RATES-i < 
f *$4.00

K and suburbs .........,..$5.00
; Jforelgn countries yearly ...... .$5.00 
z ■

? "Ėntered as second-class mųtter Sept. 
1 ’ 12,1(115 at the post office at Boston, 

MasSj, under the Act of March 3,1879” 

“Acceptance for malling at special rate 
■ . ofpostage ptovlded for ln Sectlon 1103, 

Act of Oėt. 8, 1917, authorized on July 
12, 1918.”

tik su kairę ranką aavo |
bruslotą ir marškinius, ir piritą Į 
pridėjęs prie apnuoginto kūno, ia* Į 
rS : lŠitai iirdis iatrk | ją, M 
mindžiojant mano lavoną, galčsite Į 
j| sau. pasiimti'-— tai yra manoj 
kerštas. ^Ktiatusi mūg AieviSkast 
Mokytoji ir, iiganytojas taip OB
uū kerfcytį išmokino savo.’pavyž- J ; . r 
džių, kaip mirdamas ant kryžiaus J . Darbai, 
meldės už savo priešus. Gi kas i —

. _ DIDYSIS PRESAS.
’ . VEIKIA, 

SKELBIAME 
SPAUDOS 

SAVAITĘ.
Maloniems LDS. nariams, 

“Darbininko” skaitytojams 
ir prieteliams su džiaugsmu 
pranešame, jog pagalios di
dysis presas nuosavame na- 
me jau įtaisytas ir šis pir- 

' matinis numeris spauzdin- 
tas savuoju didžiuliu presu. 

. Dabar spauzdinimas bus ke-
• lis’ syk greitesnis ir žymiai 

pigesnis. Dabar turint šito-
, kį presą, mažas skirtumas 
ar spauzdinti 10.000 ekz. ar 
20.000. Todėl dabar mūsą 
rūpesniu yra kuogreičiausia 
ir kuolabiausia dauginti 
“Darbininko” skaitytoją 
Skaičių/ Kad šito tikslo at- 

/ siekus, tai skiriame Spaudas 
Savaitę, pradedant bal. 17 
d. ir baigiant gegužio 1 d.

JRęreitĮį % pietą LD S\. seime 
buvo nutarta rengti Spau
dos Savaitę. Kaikuriose ko- 

. Toni jose tos savaites jau bu- 
i Vo surengtos. Bet Centras 

tą dalyką atidėliojo iki įsi- 
‘ kraustysime į savo namą ir 

. iki turėsime didžiąją spauz- 
dįnamąją mašiną. Šitą dvie
jų tikslą atsiekę, visas L. 
D. S. kuopas ir visus katali
kiškos spaudos platintojus 

Jh* rėmėjus maloniai prašo- 
me tuoj be atidėliojimo pa
sirinkti sau minėtu ląikotar-

• pili dienas spaudai platinti. 
LDS. kuopos savo artimiau-

ū ‘Siame susirinkime lai nuta
ria rengti spaudos platinimą 
ir gavimą “Darbininkui“ 
nauji! skaitytojų ir LDS. 

į naujų narių. Jei susirinki- 
; mai dar toli, tai lai valdybos 

SU uolesniais nariais prade
da rūpintis paėmimų, salės, 

' sudarymu programų, gavi
mu literatūros, kalbėtojų, 

■ spaudos platintojų ir tt.
Spaudos platinimo pra

kalbas rengiant reikia tą da- 
ryti su įžanga ir duoti už 
tiek literatūros,A kiek daro
ma įžangos. Jei įžangos 
imama 10c., tai už lOe. duo
ti literatūros — knygelių, 
laikraščių (ypač laikraščių 
is Lietuvos).

Lai neatsilieka šitame 
darbe ne tik nei viena LDS., 
kuoįpa, bet nei vienas “Dar
bininko” skaitytojas. Lai 
kiekvienas ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 

- -Skaitytojas gauna bent po 
vieną naują skaitytoją.

A. F. Kneišnjs, 
L. D. S. Centro Rašt.
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TAI NE MONAI.
Pereitą nedeldienį įvyko 

AugŠtojoj Silezijoj plebisci- 
tšSf Tą dieną tos šalies, 
Žmones balsavo ar nori likti 
prie Vokietijos ar eiti prie 
Lenkijos. Pasirodė, kad 
milžiniška gyventoją di-

STASE STEFANIJA GREIČIENE,
Clevelandiete, viena hjvniausių Amerikos lietuvitį solisčių, colorahira soprano. 

Gerb. dainininkė po Velykų pradės koncertiioti rytinėse
■ , r

valstijose.

I
. -aJliiu'’"

“Darbininko” koncertas.

-jt

*.[ •"DhrblUlnko’HN0. rad^Tgrąžų
I aiškinimų, koklųjžlnių reikta praneĮti 

. , 4 būtent apie darbininkų reikalus, na*,
lipk to, kad aš esu vergas kėpi-1 I® daugelio kolonijų buvo mątytf ap- bar Čia yra labai blogas laikas, dt$- 
talo, tai mano, visa didžiulė para* ta^»«oi apie dąrbus. Tai trianpal pa- Į mnlnkų. dldell piilkai be 'darbo Ir d4|> 
ni-ift tmlifldvti ir nrhiekti bu darbais, uai neina geryn W blogyn. Viskas _

J J, i ’• J. it •’ Į Nedarbas didžiausius. Jau keliūtasįbrangu, O darbo-nėra‘ir* jo gauti 
kadvisad draudžiu irprašau I kaip tas apsireiškė. Ir grifo igallma. šiomis "dienomis pridrebs tė

rapijonų, kad nelįstų ten, kur | tai bėdai nesimato. Be to algas kapo-1 kaž kas angliškoje kalboje plakatų, streikas — geriau pavargt, pael- Jin be mlelaširdSstės. Kur pirma mo-Į tai iš nakties Tratos dienos* kovo, tt- ; 

getaut negu būti streiklaužiu-ške-1kedavo w 45c. valandoj, tai dabar te- metė po visas miesto dalis. Tai yfoi 
, ,, Iduoda po 20c. valandoj. [seni Ir jarinl skaito^ čia Vienų indedu

■ . , Man teko kalbėti su keletą ex-ka- Į jums persfekaltytL
Tapau, pergalėtas revolveris ~,vlČ f® Y“ ““ ,elme,Ic M8ę: Ku‘ ■

Vv i • • t 1^° i dirbtuvę, kur karo metu a-man išpuolę is rankos. O ir s^e‘| municlja buvo išdirbamų. Tai bosas 
bas taipo-gi atsivertė. Parpuolęs Į ten jiems pasakė; kad gausite-po 20c. 
ant kelių sušuko: ‘Draugai dova-1vcalandoj. Ex-kareivai sako: "Ar tai 
nokite man. — Nuo šiandien, die- r tik po šitiek mes teužsitarnaujam?” 
na dievaži I aš būsiu tikras žmo- ■rlem8 atmkih., tad girdi Jei Jums eta 

. n ,. . , I negerai, tai eikite- lauk. Tas atsitiko
gus ir tikras darbininkas — ne ĮkoVo i5 <i. 
tik kad su jumis kartu kovosįul ŠIo miešto, darbininkui nukentėjo 
prieš siaubūnus kapitalistus iš-1 nuo pereitų vasarų buvusių streikų, o 
naudotojus vargšus darbininkus, [dabar kenčia dėl nedarbo. Mus mies- 
bet, jei prireiks, atiduosiu ir mano .'i!“ Iel.k ’erP”S-

. .... {važinėjo Į kitas kolonijas,
visus pinigus mus reikalui. Da-| 
bar gi palikite manę vieną suku-1 
nigu — jis man, savu pavyzdžiu, | 
atvėrė akis. Šitai greit bus Ve-1 ELIZABETH, N. J. 
lykos -r~ prisikėlimas Jėzaus iš 
numirusių — aš noriu, kad Jis1 
prisikeltų ir mano širdyje — no-1 
riu atlikti išpažintį. Nes trokš
tu, kad tyroj mano širdyj har- 
moniškai skambėtų žodis: ‘Ale
liuja!’ Išėjome. Ir, kaip pats 
dabar matai, jis eina su mumis iš
vien, reiškia daturčjo duotąjį žo
dį.”

Tą taręs, jis nutilo. O mums į 
gi reikiant, pasukom į kitą gat-į 

vę, kad pasiekus savo bakūžę, ir 
joje, sulaukus šventų Velykų, 

r mintydamas apie tą visą atsitiki- 
0 ypatingai, apie tą prakilnų 

kunigą, giedoti: “Kristus prisikė
lė iš numirusių —- Aleliuja!

Kazys Žiūronis.

LDS. 16-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas Įvyks seredoje, kovo 30 d. 
7:30 vai. vakare pobažnytinėje svetai
nėje. Visi nariai ir narės malonėki
te būti susirinkime, nes yra daug svar
bių reikalų. Svarstysime kas bus'vei
kiama vasarų. Taipo-gi nepamirSkite 
atsivesti ir naujų narių. Susirinkimas 
yrą perkeliamus iš priežasties rengia
mo teatro.

NEW YORK, N. Y.

Kur Žydai.

Kanus Lekcckas.
PRIERAŠAS. — plakatus yra, kaip 

gule patašyta, Amerikos komunistų 
centrinio komiteto išleistas. Darbi-?' 
ninku! kviečiami stovėti už sovieši 
Rusi Jų. Sakoma, kad alijantų kapita
listų kurstytojai sukėlę maištus Kron- 
štadte, Petrograde ir Maskvoje. Bet 
tas visiškai nepavykę ir “mašinerija 
sovietų valdžios liko Rusijos darbi
ninkų ir sodiečių rankose.” Pagalios 

[šaukiama rengtfs “nuversti veidmai
ningų ir kruvinų kaiptallstlnį surėdy- 

I mų ir Įsteigti į jo. vietų Sovietinę A- 
| merikos Respublikų.”
I Kad žymiai darbininkų daliai Ame- 
Į rikoje ne. pyragai, tfll faktas. Bet ko- 
I kių gerovę suteikė Rusijoj “darblnin- 
I kų ir sodiečių valdžia” darbininkų luo- 
I mul? Kur darbininkai sotesni, geriau 
| apsirėdę ar "veidmainingame ir kru- 
rviname kapitalistų surėdyme" ar So- 
| vietų Rusijoj, kur “valdžia darblnln- 
| kų ir sodiečių rankose.” Kur dauginu 
Į kraujo liejasi ar “kraugeringų” ka- 
I pitallstų šalyje ar “darbininkiškoj” 
I Rusijoj?
I To plakato gamintojai nežinojo, 
j kad jų vienminčių Rusijoj galvose Į- 
I vyko revoliucija ir pripažino, kad Ru- 
I sijos išganymas ne pasaulinėj revollu- 
I cljoj, o "veidmaininguose ir kruvinuo- 
I se kapitalistuose.”
I Kad nuo skriaudų, nedarbo darbi-
I ninkai nekentėtų Ir kitas bėdas suma- ’ 

Žlntų, tai ne bolševistlnės rovoliucljos 
reikia, bet apšvietimo, gero susiorga- 
nizavimo ir ingijimo teisių valdyme ir 
vedime pramonių ir biznių o labiau
sia tai. pakelti visose klesose teisingu
mų.

HARTFORD, CONN.

%Koncertai btts šiose vietose:
KQN<J 29 d. utarninke, Rochester, N. Y.

. BALANDŽIO 1 dieną pėtnyčioj, Lawrence, Mass.
. BALANDŽIO 2 dieną, subatoj, So. Bostone, Mass. 

BALANDŽIO 3 dieną, nedėlioj, Cambridge, Mass.
BALANDŽIO 4 dieną panedėlyje, Brighton, Mass..

Kiti koncertai bus paskelbti vėliau.' Norintieji turėti koncertą’ gerb. Greičienės 
kreipkitės adresu: V. Greičius; 8014Bellevue Avė., Cleveland, Ohio.
Į gerb. solistės koncertus atsilankykite skaitlingai, o bus kuo pasigrožėti.

t

prie Vokietijos.
Plebiscitu mes ypač indo- 

maujame, kad tuo keliu bu
vo manyta išspręsti Vilniaus 
miesto ir jo apielinkįų liki
mą. Buvo manytą leisti gy
ventojams balsuoti ar nori 
prigulėti prie Lietuvos, ar 
Lenkijos. Kaip žinome da- 
būr - tas ’ išsprendimo’ Vil
niaus klausimo būdas atmes-, 
tas.

Bet grįžkime prie Silezi
jos. Kaip tik atėjo pirmos 
žinios, kad lenkai prakišo 
plebiscitą, tai jie ėmė blus- 
ti. Žinant jų ūpą, žinant, 
kiek jie ten pinigų pylė, kad 
laimėti tą kasyklomis tur
tingą kraštą, tai nedyvaį, 
kad lenkai savo kailyje nesi
tvėrė, gavę žinią apie pra
laimėjimą. O čia dar gėda 
prieš pasaulį.

Štai Bostono lenką “Kut- 
yer Codzienny” nuodais ir 
ugnimi spjaudydamas paga
lios iš pasiutimo sušunka :K

“Ir jei ištikro perkūnas 
trenks Į Rzeczpospolitą, jei 
ambasadorių Taryba, turė- 
dama tam teisę, nepadarys 
mums teisybės — tada, ke
lias mums tik vienas:
’ IJz karabino ir marš prieš 

vokiečius!!”
Tuo tarpu iš Paryžiaus 

skelbiama, kad nepaisant 
to, kad milžiniška Silezijos 
gyventojų didžiuma išsįreiš- 
kū už Vokietiją, Silezija bū
sianti perskelta, dalis bū
sianti palikta Vokietijai, o 
dalis priskirta prie Lenki
jos. •
J Kaip ištikro bus padary
ta, tai dar- nežinia. Bet ma
tome, kąd; plebiscitas Į gali

KERŠTAS KUNIGO.
(Korespondencija-Vaizdelis)

Kaip jau turbūt visiems yra ži

noma, mūs mieste, —-Philadel- 
phia, Pa. yra su viršum du mėne
siai didelis ir baisus streikas dirb
tuvėje garlaivių Cramp ir Co., 
streikas virto stačiai į kruviną 
kovą. Mat, ne tik kad kompani
ja nori panaikinti uniją savo dirb
tuvėje, bet ji dar stačiai praga
rišku būdu nori išnaudot varg
šus darbininkus — ji nori panai
kint darbą nuo štukų — “pisvor- 
kį,” bet savo keliu ji nori kiek
vienam darbininkui paskirt kad 
jis tiek ir tiek padirbtij. Reiškia, 
jis turės plyšt prie čthrbo už men
ką užmokesnį. Tad streikininkai 
todėl ir atkakliai kaujas — ske- 
bai ir jų buveinės yra negaili
mos. .. Vienok ir kompanija ne
snaudžia — ji su virsmu, du tūks
tančiu policistų pakinkė skebams 
ir ją namaiųs apginti. Ir tie po- 
licistai, matyt, sulig paliepimo, 
ne tik streikininkus persekioja, 
bet .ir taip žmones, kurie išdrįs-: 
ta po du, tris sustoti ant gatvių, 
toj dalyje miesto, kur streikas 
Vienok tas ne perdaug gelbsti— 
skebai tai čia tai ten gauna už 
savo... Šitai vienas epizodas iš 
to streiko, — iš tos baisios ko
vos tarp kapitalo ir darbo: suba
toj, dieną 19-tą kovo, vakare ei
nu gatve su savo moterim ir kai-, 
bu garsiai lietuviškai. Eina prie
šais trys vyrai, ir matyt jie ma
nė, kad'aš angliškai nesuprantu,

o

mas. Jei plebiscitas išeina 
pagal norą alijantų, arba, 
teisingiau sakant Franci jos, 
tai- gerai. Kitaip’ įvykus 
mainoma, ‘-taisoma.”

Dabar galime ąsivaizclinti 
mums laimė-

i* '

t ■ i

• r

Kovo 13 d. Cooper Unlon salėjo bu
vo mass-mitingas.' Jį surengė Didž: 
New Yorko Dr-jų išrinktasal komite
tas Prie to mass-mitlngo buvo kvies
ti vietiniai žydai, paeinantys iš Lie
tuvos su savo rabinu Shapiro iš Kau
no, kurjs buvo regis pasižadėjęs pakai-
bėtl. Tečiaus rabinas .nepribuvo, n iri L. Vy$ų fĮ^kp. ir Moterų Sąjungos 
žydelių atsilankė vos flk keletas. Tai-117 kp" susidėję statys veikalų “Kantri 
gi kas do. priežastis jų neatsilanky
mo?

Mitingų vedė V. Jankauskas. Kal
bėjo vienas amerikonas, Vileišis, Sir
vydas ir .Vinikas. Išnešta rezoliuci
jos prašančios Suvienytų Valstijų nau
jos administracijos pripažinimo Lie
tuvos Respublikos ir protestas prieš 
lenkus.

Aukų surinkta Gynimo Komitetui 
$826. Už kiek bonų parduota bei na
šlaičiams Lietuvos surinkta aukų ne- J site—nesigailėsite, 
nugirdau.

Labai gražiai sudainavo sudėtinis 
choras Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir šiaip keletu dainelių po vadovys
te p. J. Jankaus, 
keletas 
reikėjo 
sibaigė

Alena” balandžio 3 d. 1921 m. Catlied- 
ral Lyceum svetainėj. Lavvrence gat. 
Prasidės 7 vai. vakare. Brangus bro
liai ir sesutės hartfordlečial, ir iš a- 
pielinkės kviečiami atsilankyti ant to 
vakaro, nes perstatymas labai gražutį 
Ir įspūdingas, o Hartforde dar pirmu 
sykiu tokį veikalų statys. Lošėjai at
liks savo užduotis kopuiklausia, nes 
visi nuo širdies lavinasi kad gerai at
liktų savo užduotį. Kurie atsilanky-

* 
širdingai kviečiame.

Rengėjai.

'ir

Kad pagelbėjus besimokinan
čiai Lietuvos jaunuomenei, kad 
pakelti nors kiek apšvietę, Lietu
voje, mylintieji Tėvynę lietuviai 
sumetė ant Tėvynės aukuro minė
dami Lietuvos nepriklausomybes 
sukaktuves bei švęsdami šv. Ka
zimiero Lietuvių. Dieną kaip ku
rios kolonijos pasižymėjo gana 
gausiomis aukomis ir taip: Cicero" 
neužleizdamas savo pozicijos pa
siliko pirmoje vietoje su $657.90. 
Chicago Northsaidiečiai sumušda- 
mi kitas, kolonijas su $554.32. 
Cleveland kaip visada ląiko savo 
vietą su $371.96. PhiladelpKia šv. 
Kaz. parap. neužsileidžia su $220. 
Chicago 18ta gatvė taip-pat neto-, 
ri pasilikti — jie sumetė $207.30. 
Chicago Bridgeportas neapsilei- 
džia sumesdami $161.77. AV. 
S'cranton, P;a. B. L. R. K. A. 155 
kp. sumušė kitas kuopas sumesda
ma $142.39. Newark, N. J. 'ir-gi 
nori palaikyti savo vietą, jie su
metė $130.41. Ir šitos kolonijos 
lalikosi sulig išgalės, aukoja kiek 
gali kaip ana S. Boston — $129., 
Scranton—$109.30, Baitimore —1 
$100.00, Brooklyn Kar. An. par. 
bažnyčioje prie durų, sumetė $48, 
prakalbose $552.00, viso — $100o 
Detroit, šv. Jurgio par. — 90.66, 
Inkerman, Pa. SLRKA. 194 kp. — 
76.00, Racine, Wis. — ”$52.78, 
Chicago, Brightoii Park — $50.00, 
Middleboro, Mass. — $49.85, Van- 
dėrgrift, Pa. Vyčių 46 kp. — $35. 
ir keletas mažesnių aukų, kurias 
paminėsime kitą kartą.

Taip broliai ir sesutėssustoję 
petys į petį neškime pageltą kuo 
kas galime, remkime Lietuvos 
mokyklas, šelpkime besimokinan- 
čiuS Lietuvos jaunuolius (les) te- 
Jūeša šviesą mūs brangiai gimti
nei, .tekelia iš vargo ir skurdo jos 
Sūnus, tegamina Lietuvai geresnę 
ir Šviesesnę ateitį. Tai-gi remki
me Tautos Fondo kultūros skyrių, 
aukokime apšvietoš reikalams, p 
jos sūnūs bus mums dėkingi.
V . TAUTOS BONDAS. 
222 SJ-tli St,

nt to, Brooklyn, &

tad vienas iš jų gan. gaišiai tarė: 
“Maik papasakok mums, kaip ten 
buvo su -tuo ex-skebu Džąųu. ” 
“Well — gerai, tarė vienas, mes 
jį vijomės penki vyrai ; keturi ap
siginklavę revolveriais, o Tony 
daigol-italijonas peiliu. Ir... ir 
būtume mes jam užtritinę-paaviši- 
nę gerai... Bet jo giliukis — ma
tant, kad rteišspruks — įšoko jis 
į kleboniją kunigo M... (čia tarė 
gan tyliai —! išgirdau vos pirmu
tinę raidę). “Well>” — tęsė jis 
toliau vėl garsiai, “mes užpakaly 
jo; jis gi išsigandęs, it vaikas už 
motinos, šoko už pečių kunigo; 
kunigas jį su savo pečiais atbulin 
stumdamas į kertę kambario, išsi- 
kryžiavojo rankas, gindamas jį, 
ir tarė: ‘Vyrai! nusiraminkite — 
paslėpkite ginklus! Tada many
je užvirė užkunkuliavo pragaras... 
Šokau priešakin ir atstatęs revol
verį sušukau: ‘Kunige- leisk — 
ne gink jo — jis to neužsitarnau
ja — jis niekšas! niekšas!! niek
šas !!! — jis judošius jum — jū
sų tikėjimui, judošius savo parti
jai, kurios principu yra — atkak
li kova prieš kapitalą ir judošius 
vargšams darbininkams -r jis gi 
kuoenergiškiau agitavo už strei
ką, o dabar pats yra streiklaužis- 
skebas. Juk jam nei kokio nėr’ 
vargo — jis yra vienstipis-neve
dęs, prie to turi bankoj su‘ vir
šum , tris’ .tūkstančius dolerių.’ 
Kunigas vis-vien jį mums nepalei
do. Tas manyje išsėmęs liekanas 
pakantrumo, pristatęs revolverį’ 
kunigui prie krūtinėj,. surikau: 
‘Duokš jį mum! jei ne-— tavę 
nušausiu! Tu jį gini, tai reiškia:. 
Tu-esi tarn.asr vergas kapitalo ir 
kartu trumpos atminties — ar pa
miršai, kaip jis kokie penki mene
siai atgal kirto tau į Veidą, kada 
tu jį varei nuo šventoriaus kaip 
jis žmonėms iš bažnyčios einan
tiems ,bruko ■prięskątalikišką ‘ li- 
teratūr$ — spaudą. /Dabar-gi ga- 
įi jiim 1$ tą. nįkęifcytį/ imm jį 

išduodamsP

Buvo atvykę dar 
kalbėtojų, bet esant 5-tai vai. 
salė apleisti todėl taip ir pa
gis didysis mitingas.

Matušia Mykolas.

BRIDGrEPORT, CONN.

e

NEK HAVEN, CONN.
6. d. kovo musų kolonijoj sustvėrė 

"Katalikų Vienybė.” Draugijos Ir 
kuopos matyti jau ųuprato svaYbų nes 
prisiuntė savo atstovus. Lig šiol jau 
pribuvo atstovai iš vienuolikos draugi- • 
jų; iš viso buvo 23 atstovai.

Jau ilgų laikų musų kolonijos žmo
nės ves dirbo lšvieno nežiūrint skir
tumo twjiinO arba partijų. ^Bet da
bartiniu Wiku jau musų broliai‘‘tauti
ninkai” pradėjo perdaug parodyti savo 
partyvlškumų ir pradėjo šmeižti ka
talikus, kurie visada veikia dėl labo 
tėvynės. Tai-gi dabar nors po ilgo 
laiko, katalikai susiprato ir jsu si spietė 
į savo pulkų, tai yra Katalikų Vieny
bę.; Broliai ir sesutės, mes galime 
daug nuveikti, jei tik mes visi laiky
sim, vienybę. Tal-gi visi lankykitės ant 
paskirtų susirinkimų.'

Taip-gi 6 d. kovo buvo surengtos

s

Iš antro galo pagarsėjusi Jurgine 
dr-ja, metai tafn atgal sandarokų ve
dama mėgino sukelt suirutę parapi
joj. Bet tas nenusisekė. Tada išsi
kraustė iš parapijos svetainės į karče
mų. Bet karčemninkas pamanęs, kad 
jiems per gera, paliepė kraustytis to
liau. Neturėdami kur dingt, pasida
vė po globa salaveišlų. šie pavedė 
jiems savo bažnyčių susirinkimams lai
kyti, bet su išlyga, kad nevalia rūkyt 
ir turėt kepures ant galvų. Musų jur- 
giai sutiko išlygas pildyti. Visa vai-1 prakalbos naujai susitverusio sky- 
dyba nuėjo į šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčių, pasiėmė šv. Jurgio ir 
Pan. Šv& karūnas ir nunešė į salavei- 
šių bažnyčios skiepų. Po pirmo susi
rinkimo salaveišiai atėję savo šven- 
tyklon nusistebėjo atradę primėtytų 
cigarų, cigaretų galų ir kitokio bru- 
do. įžengė į-skiepų, žiuri — u-gi šv. 
Jurgio karūna. Salaveišiai net už gal
vų nusitvėrė. Suprato Jie kas do su
tvėrimai tie polanderiai.

Salaveišiai matydami, kad su jais 
bus blogas biznis, pradėjo siūlyt Jur-. 
giam pirkt tų bažnyčių ,neųji Jau. se- 
na, .be to tabaku pasumrdytą. Dar-gl 
pamatė, kad Jurginiui nei savo šventų 
daiktų nemoka pagerbti, nes šv.xJur
gio ir Paneles Ayč. Sopulingus karimus 
sukišo, kuip kokie barbarui, J drėgnų 
skiepų.

Bet Jurgiai briunatydnml, kad iŠ jų 
it Dėdįįs Sgnio valdžių pareikalaus at
sakomybės už suspenduotus ir išbrauk
tus katalikus, tad jie kreipės prie vie
nos tautiškos draugystės.’. Na- ir prl-- 
kalbino, nupirko narna Ir dabar turi 
kur laikyt susirinkimus »o salaveišiai 
džiaugias, ‘ka’d jie atsikratė, ntm jur-. 
ghj. Bet musų jurginu jaučius vis du 
nukąra. Dar-gl visi tyčiojasi, Md jttt* 
gini iwko emugėntji

I ririus- priminėj lino šv. Kazimiero
I dienos. Kalbėjo kun. 3. Bakšys iš Wa- 
I terbury, Coriri. Jis savo turtinga kjĮl- 
I bų nupiešė Lietuvos padėjimų; llagl- 
I no visus aukoti dėl Lietuvos. Musų 
|kolonijoj dąbrir yra didelė bedarbė, bet. 
vis tiek žmonės aukavo pagal išgalės. 
Aukų surinkta viso: $74.80, kurie per
duoti Raudonojo Kryžiaus vietinio 
skyriaus iždininkui. Aukavo sekan
čiai:

Po $5.00: Ji Llzkaltė, J. Vikšris. J. 
Zakarauskas ir A. Ramonas $4.00. 
Po $2,00:1*. SlmolMnas, Ą.Mockuitč,
I. Dambrauskas, V, Išganriitis. -

Po $l;00: X Dvldplevlčlus, J. Janu
žis. L. AugUštlnavičlm F, Mnčluialtis, 
4, liačyUenū, S. Gurauskas,. čičlrka, 
X ‘Augustlnavlčleuė, X Primckevlčius,
J. Galinis,. X Gri|fadttsl.A. Dlškienė,
X Kelpša, 'M. Raslmlenė, A. Žėklenė, 
F. Rumokte, O. Rumuktenė, M. Kelno- 
rienc, pyiStiifiėnė, Vk x
Masiulis, S»?Bąihj>IIriUAtt8,‘A, :
linas, X štmot|uniįkį X Lukša, X Ūso- pį 
rius, M. Jokūbaiti X Sanavaltte, A. 3 
Dli-ŽIUs, X • Krisi atlėktus, V. Markūnas, [i 
F. Melžis, J. MtrMavIėlus, l\ Aūgusti- f; 
naylčia, V, X Dudonis, I;
B. Nekrašu A. ėlftioliunas, K. Ber- A 
Mt4k«k

iv

I

t

A

■ •

*
. Po 50c,i M X Baltrtfy

<• / *

džiumfy i^ireiškš už tikini^ biti Wc uionaL aWą muilini- jus > Vilniaus plebiseitą. 
/ • *• ' . • . ■ Į* /
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PAČlti DARBININKŲ LEIDŽIAMĄ, VIENINTižLl JŲ DRAUGĄ.

nevirškinimas, 
dyspepsta, žaksėj- 
imas, gasai vidu
riuose ir žarnu- 
osė, raugėjimas, ■ 
rugštumas^ no 
priimnus kvapas, 
apsivėlęs1 liežuvis; 
deginimas, skil
vio ligos ir pana
šus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant šias geras 
gyduolės Nuga-Tone. Jos suteikia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.

.—.....prisiųskit Šitą kuponą šiandien
National Laboratory, L. 703, 537 S. Dearbom St., Ctiicago.

Guodotini Tamstos:—Rasit šičia įdėtą $___________ už ką prlsiųškit Štampais apmokėtą4

.... ...... bonką Nuga-Tone.

f

r

«

i

t

<4
v

uitu, M. švarcienė, K. Bokšto, P. Ju- 
MUkmdčius, L Armonan^O^ Šukienė* 

Smulkių aukų surinkta $3,30, ‘ 
VISO $74.80.

, Vl^emsaukotojamsaifej.k
- Vargo žmopui?

bbookltk,n.x
Nedėlioję, kmro įtWti Karalienės 

Anlolų bažnyčioje buvo 40-vai. atlik 
dąl. Diemarais W0 labai dailiai . 
ptioSfaą gėlėmis* Oras buvo gražus-

BABBIMINKAH *
ž

7) Svarstyta kaip pnsekmingitiu su
rengti maršrutų. Išreikšta pageidavi
mas, kad visur per prakalbas butų pla
tinama katalikiška literatūra. ' 

; 8) Klelęylėna kuopa turčs paslm- 
plntl padengti maršruto išlaidas. Kat- 
ra kuopa klek turės mękęti, nenutar
ta.. ■

b) Gerb. Knelžlul paaiškinus- apie 
L. Darbo Federacijų, tuoj ant Vietos 
padaryta rinkliavą it surinkta $32.25. 
Pinigus nutarta priduoti LDS. centrui, 
IĮ kurio turės būti pasiųstąjį Lietuvą. 

■ 10> Išreikšta pageidavimas, kad vi
sos LDS, kuopos stengtųsi įvykinti 
“SPAUDOS SAVAITE.” 

■j Buvo duota keiėtiis JtTaušJmų palie
čiančių LDS* centrų, j kuriuos geri), 
centrą rast.-mandagiai ir rimtai atsa- 
klnęjo-paalškino, • *

11) SekantĮ apskr* suvažiavimų nu
tarta laikyti Brooklyn, N. X 
*,' 12) Apskr. pirm. A, Kužius, Uždarė 
susirinkimų su malda 7:00 vai. v'aka-

C

.9 ■

P. Vileikis, suvažiavimo rašt. 
Vardai aukavusių Liet. Darbo Fedc- 

skričio ižde buvę $125.10.' 16-me apsk. 
suvažiavime išmokėta bllos: A. Kaz
iui UŽ antspaudų ................4.50 
LDS. Centrui už aplikacijų kny

gute ...............      4.00
V. Sereikai kelionės lėšos į LDS.

, seimų .... .... .... .... .,..30.00

gini imijjiuuu'i uuautti vis muumoi imu- jimu ir pakviestas pirm, kų-nors pa
kalbėtu. Gerb* ceatro rašt. pasveiki
no fiuMriokąsltją lt kalbėjo apie LDS. 
organizacijų, prižadėdama* dalyvauti* 
iki pabaigos auvažiayimo Ir visame pa
gelbėti, kas suvažiavimui daug gyvu
mo pridavė. '

Apskr* suvažiavimui rašt* knygos 
neprlsluntė, tai pastarojo suvažiavi- 
mo protokolas skaityta iš organo," ku
ris priimtas su pataisymais.

Valdybos raportai. ApBkr. pirm. A. 
Koalas Išdavė raportų raštu: Pasta
ruoju laiku sutvėręs 3 LDS. kuopas 
Penngylvanijos valstijoj: vienų New 
Phlladelphla, antrų l£iimbola,Ir trečių 
Middleport’e. Viso 13 kuopas prirašęs 
28 narius ir 5 pasižndėję. Prie to pa- 
alškino, kadb-buv'crjjatėk^iri’ priežų- 
rankas, buvęs nemažame pavojuje ir 
iš ko sau nuostolių, turėjęs. Rapor
tas priimtos dolnų plojimu.

Vice-pirin. Rupalnis, per laiškų 
paaiškino, jog tūlų aplinkybių delėl 
Šiame laikotarpy nieko ypatingo Jnenu- 
vėikęs. *

1 Iždininkas raportavo apie iždo sto
vį, . Iki 1’6 apskričio suvažiavimo, ap-

kiltas, tarai visa. gamta, raginti ragino 
žmogų prie pagarbinimo savo Sutver
tojo bei atlikimo savo. Velykinės prie
dermės, iffiint miloktts Mv* Velykų bą 
gėdos su t*ra širdimi gailius sutarti
nę giedoti linksmų Alellujų...

c Per visų laikų Įmonėlių bųyų kupi
na bažnyčia ir naudojosi visomis my- 
listomls. Gerb. kleb. S. Remelkiui pa
galbon pribuvo Mle gerb. dvasiškiai : 
Vanagas Iš Utiča, fr, Y., židanavičlus 
S Amsterdam, N. X, Jakštys iž Harri- 
lOn, N. J., Milukas iš Maspeth, vieti- 
įis PauIIukas ir dar keletas.;

Vietinis choras vedamas varg. Ra- 
klėčlo labai gražiai sugiedojo Mišpa
rus. . '

’ f čiaknliii

jas giamwį laike bažnytinių apeL-

darBaa nekaip -einą. ;
Darbai pas - mus dar nei ant' kiek 

nepasigęrIno; nei angiekustui piiuų mi- 
aų nedirba, ųel viršutiniai durbul; 
Kalkurios dirbtuvės .visai sustojusios 
dirbtL

Visaip apie dirbąs prišnekama, bet 
naudos dar ąesimuto.

Orus'labui nepastovus; ir glitą, ir 
lyja uu grimistĮninis ir vėl gruodai šų- 
iit ir, sniegą.

KUKSUI NUPUOL1
. iaf geriausia proga daug 

auksinų l Lietuva nuriųsC 
.Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks bu manim negųl lankty* 
nluotl; viBiema pInigų. siuirtg. 
jams pristatau kvitus au para- 
šals priėmėjų pinigų.

‘Laivakorčių agentūra į LW- 
pojų, Hamburgu Ir vlsurl 
Pasak kelionei l LIetuvų, 
'Padarymas lietuviškų doko* 
mėntų, ' „
Pinigus siųskite *t>ėr pašto 

Mo'riey Order. Rašydami pri 
dėkite 2 et štampų Ir visados 

: adresuokite

KAS-HAUDOJAPAIN-EXPBLLERl?
Darbininkas nad<|oja. palengVinild“! 

skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkai naudoja ji ir negalėtų Mpseltr 
be jo. P*in-Expclleris laikomas garbia- . 
ko j ’v-fetoi kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė Htą ueMtoiJl ištikti. ■. * '

. Dirbtuvės darbininkas.naudoja^ain-Expellėr|, nuo pečių skaūdžiimoį 
Skausmo Šone, šalčio irkitly mažų nesveikumų, kurie grūmoja' pertraukimu 
galimybes Uždirbti kasdieninę duonų. ,

Angliakasys naudoja Pain-Expellerį 
nuo reumatiškų skauąmų. strėnų diegimų,, 
neuralgijos įr kitų atsitikimų jo pavojim, 
gam užsiemime, kad ‘Užlaikius savo svei
katų ir energijų.

Namų šeimininkė Raudoja Pain-ExptL J 
lerj, kuoimet vaikai nepuola ir susimusa— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų igili- 
nao ir* ten, kur geras linhnentas reikalin- •• 
gaš.

Visi naudoja Pain-Ęrpellerj.

*

JP. Mikolamfc,
53HU(lson Avė.* Brooklyn, N. Y

IšXietuvių >ątmerių 
f . Gyveninio.

• J

W1_ * .
Buvusios L. L. ^Paskolos I «2’? * ■' * • » • w _

i- i . | 8 d. kovo P. Bagdonas pardavė savo
fetotlėS Atskaita. 1 ulrį ir važiuoji! Ž Chieago pas gimines.

Iš priežasties stoties suirutės liko I p0 tanl važiuos i Liętauvų, neg Bag- 
neišduota L. L .Pas. Stoties atskaita', I (tono broli Lietuvos kuro lauke ūžinu- 
o to daugelis reikalauja, šiuomi 13- Į Namuose pasiliko tik viena sena 
duodame. I močiute ir šaukė sūnų J?. Bagdonų ko-

Nuo pat pradžios iki sausio mėn. | greičiuu parvažiuoti* Bagdohas pirko 
Į921 m, parduota L. L. Paskolos bonų I gv> Antano dr-stę ir pats prie
per sekančias ypatus ;■ 1 ‘
A.
L.
T.
L.
v:

R. M. S. P.
i 

EUROPA ;
Kas dvi savaitės !.‘On Laivai' 
NEW YORK - HAMHBURG 

‘ Sustoju ;
Cherhourg ir Southampton 

ORBITA .. .Gegužio 21d, 
OROPESA .. Birželio 4d* 
ORDUNA ... Birželio 18 d. .

1-os, 2-os ir 3-tos klesos pasažlerluiu 
Trečios klesos pasažierlai pilnai 

•Įmunjdnjdu ' •»
THE ROYAL MAIL 

STEAM PAOKEJT CO, 
W. E. Eaves

Steamshlp & Tourlst Agency,
10 CONGRESS ST., BOSTON, MASS 

Arba pas laivakorčių apę^tų, t

racijai, Apskr. Suvažiavimo, +
Po $5.00: J. Petrauskas ir'.T. Sprai- 

naitis.
Po $2.00* A. Mierninkas, F. Juškai

tė ir P, žiukiute.
Po $1.00: V. Sasnauskas, J. žemal- 

J. Daukšys, A. Kazlus, P. Vilei
šį. Petrulis, P. Bačiulis, P. Mik

šys, P. Kyrius, A. Daunoras, A. Kriei- 
J. Gudiškis, M. Stapinskas, A.

. I draugystės priklausė per 3 metus. Pas-
.........................3,156.321 taraįaįais metais P* Bagdonas buvo 
........ ......1,300.00|U£gmgS fmansų raštininko vietų.

Į3 d. kovo tapo suSąuktas šv. Anta
no dr-jos nepaprastas susirinkimas dėl 
išleistuvių Bagdonam*' Pirm. J, Ya. iApsitr. paaukavo L. L. P. Bonų

Treinavičių . 
Nadzeikų .... 
Bakahauskų ................. 400.00
Kudzmų .............  ..350?00
KatpaviČių .................. 350.00

Pirkusieji bonusĮailiauskui vedant Busirinkimn visų 
A. Treinavičius už ..........draugų kartu atsistota ir ištana učių

Po $100: P. Gaidys, J. Kisielius, V. p> Bagdonui už pasidarbavimų. 
Leliota, A. Simonaitė, P. Ęudzma, J. I Vietinis
Andriuškevičius, V. Karpavičius, J. | .
Glaveckas, L. Treinavičius, J. Gaidie- mTTUrRAT A "D A
nė, O. Laputė, V; Kudzma, T. Baka-1 UUMJjUJuA, Jt A.
nauskas, P. Tamulevičius, J. Peteška, LDS. Nauja Kuopa Auga ii’
J. Overka, s. Damuievičius, m. čes- jos bariai'Žada Pasidar-
nuievlčius, P; Juknevičius, J. Nadzei-1 , ,ka . < I buoti, Kad Pralenkus
Po $50.00: J. Navickas, M. Simanaus-Į Kitas.
kas, V* Lepeška, J. Ukrenas, M. Saka- Į šiuomi pranešu gerb. LDS. Centro 
lauskiutė, M. Važgiehė, D. Jakelis, J. I Raštinei, kad naujai suorganizuotom 
Valkavlčius, P. Kartonas, L. Vyčių 20 Į per A. Kazlų iš Newark, N. J. LDS.. 
kp., J. Valinonis, A. Sabaliauskas, J. Į Kuopos pirmininku man Žemiau pasira- 
Treinavičius, A. Banduonis, S. Valen- Į šiušiam tenka būti. Tad iš savo pu- 
tukevičius, A. Jasiutevičius, J. .Tazuke-lsės pasižadu visomis išgalėmis pasi- 
vičius, J. Tamulevičius, J. Svikla, J. I darbuoti, kad musų brangios organi- 
Juknevičius, P. Zenkiavičlus, J. Ta-1 zacijos kuopelę išauginus. Yra viltis, 
mulevičius, S. Kudzma, J. Skliutas, S. I kad ateityje bus galima daug kų nu- 
Ratkevičius, J. Velička, J. Juškevi-j veikti. Juk ir priežodis sako: “Iš ma
ltis, J .Velička, J. Juškevičius, J. Gri-lžų atžalų dideli! ųžuolai išauga.” Mu

gąs, P/ Mažukna)Z) J. Križius, L. Zur- Įsų kuopos nariai yra visi darbštus ii 
lis, A. Grigas, J. Collikas, A. Sakavi-1 geri tėvynainiai ir visi džiaugiasi at- 
čius, R. Eremičlus, J. Treinavičius, J. I siradimu LDS. kuopos. 
Bernatonis, A. Butkus, V. Butkus, V. | T. Petrukevičius,
Butkus, J. Butkus, N. Puvinis, J. Mar- Į LDS. 88-tos Kp. Pirmininkas,
kevičius, V. Burneika, J. Butkus, A. I ' ___ _  .- -----
Zautra, J. Kudzma, P. Metuza, J. Va- 
roška, S. Zapėnas L. Zapenienė O. Bu- Į _____ 7-
gailaitė, R. Grigaitė, B. Tamulevičius, I -p , „
V. Česnulevičius, P. uknevičius, P. Ak-1 J/raKaiDOS.,
stinas, S. Kupčiūnas, A. Treinavičius, I ’
K. Dvareckas, V. Bartusevičius,*K. Na- Visai netikėtai buvo atvykęs iš Bo- 

\ dzelka, V. Tamulevičius, L. Uždavinis, | st°no Paulius Petrauskas-, Lietuvių
yra priežatįs devynes iŠ * dešimties musų ligų, kentėjimo ir ) L. Ukreniutė, C. Urbonavičius, P. Kar-1 Prekybos B-vės board-direktorlus. Ne

DYKAI RAŠOMOJI MAŠINUKĖ.
Kam turi rašyti supluksna, kadangi DYKAI 

gali turėti gerų drukuojamų mašinėle (Typpe- 
writer), kuri parašo gražiai ir aiškiau negu su 
plunksna. Ant tos mašinėlės galL. kiekvienas 
teisingai ir greitai rašyti laiškus Ir dokumen* 

' tus. Labai paranki tiems, kurie negali gerai ta
šyti su plunksna. Padaryta gražiai, tvirtai ir 
niekados neužsikerta; rašo aiškiai, turi visas 
literas, -numerius ir raštiškus ženklus. Tų ma
šinukę turėtų turėti kiekvienas. Ji parsiduoda 
po $4.00 ir brangiau, mes jų duodame kiekvie
nam DYKAI, kas pirks musų laikrodėli.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.75.
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtų LAIKRODĖLĮ, 

prie darbo arba šventadieniais, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus ji- Tas laikrodėlis yra taip vadinamas senosios 
šalies systemos “Roskopo Patentas,” kuris yra žinomas 
geriausia iš visų. Laikrodėlis yra vidutinio didumo, la
bai tvirto' mechanizmo ir laikų laiko iki minutos, turi 
gražius tvirtus viršus, su gražiu ciferblatu ir gali lai
kyti daug metų. Niekur' negausi t geresnio laikrodėlio 
prie darbo. Laikrodėlis yra vertas $9.00, mes tik per 
trumpų laikų dėl supažindinimo publikos parduosime 
po $6.75, ir priedų kiekvienam duosime DYKAI rašomų 
mašinėlę. Jeigu norite turėti tų vertingų laikrodėli ir 
mašinėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiųsk 25c. sidabrinį ar
ba stampomis rankpinigių, o likusius $6.50 užmokėsit 
paimdami laikrodėli ir mašinukę. Rašykit tuojaus ir 
adresuoklt:

PRACTICAL, SALES COMPANY
* _ _

1219 North Irving Avė., Dept. 70, Chieago, Dlinois.

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas į 

ir Cirkuliacija
vargo. Daugumas Šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną, 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

Silpni Nervai
reiškia silpną, paniurusią, 
pavargusią ncnornratę sis
temą. Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatinė 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikatą, 
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laimę. 
Vyrai ir moteris su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra iigųsti, ner
vingi, baugštus, nelink

smus ir nėra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybes.
Nuga-T.one yra puikiausia gyduole pasaubųe 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus ir linksmą apsiejimą.'

Skilvio Nedatekliai

Nuga-Tone turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduole žinoma 

, dėl padarymo tirStą 
raudono krauj'o. NSra 
nieko kito geresnio dėl 
išblyškusių, silpnų, 
aenemiškų žmonių su 
skystu^ vandeniniu 
krauju. Jis taipogi 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkulia
ciją ir priduoda šiltą, 
gaivinantį kraują į
kiekvieną organą ir raumenį visame kūne- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užkietėjimą.

A
Musų Absoliutiškas 
. Gvarantavimas

Nuga-Tone kainuoja $1.00 už bonką kurios 
užtenka visam tnBnesiui, arba 6 (šešios) 
bonkos už $5.00. Vartokit Nuga-Tone per 
20 dienų, jeigu nebūkit užganSdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote; 
jūsų, pinigai bus tuoj atnjokOti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mum! šiandien ir atgaukit savo, 
sveikatą, spėką. ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje aptiekoje ant 
tų pačių išlygų ir gv^įrancijos.

| Draugai, užsisakykite 1921 m.
| Lietuvos Darbo Federacijos laikraštį

NINKĄ”
"DARBININKAS” stovi visų profesijų ir darbo rūšių, taip lau

ko; taip fabrikų—miesto darbininkų, tarnaičių Ifr visų-tų, kurie 
parduoda savo darbų, reikalų sargyboje. Jis rodo darbininkams ke« . 
lių l šviesesnę ateiti ir laimingesni darbininkų rytojų, _jls nurodo 
būdų, kuriais darbininkai turi eit iškovoti sau geresnių ir patoges
nių gyvenimo sąlygų: jis stengsis igyvendlnti visus darbininkų tel-' 
sėtus reikalavimus. • A- /,

“DARBININKAS” tai darbininkų gyvenimo atvaizdas 5 kas ru
pi darbininkui, tas Ir jo laikraščiui.

Todėl visi darbininkai išsirašykite ir skaitykite savo laikraštį l
KAINA: 1921 metams 40 huks., pusei metų 20 auks.; atski

ro numerio 80 skatikų. Amerikoje metams 2 dolerini; Anglijoje 6 . 
Šilingai. • *

- Red. ir Admlnistr. adresas I

LITHUANIA. Kaunas, Ožeškienės g. Nx. 12. 
“DARBININKO ”°!Adin. Bodton 27, Mass.
, _e,................................................... ...... . . ?

pavičius! Il)nvo Salima suspėti plačiai išgarsint.
Procento damokėta $6.32. Į -i° prakalbas, todėl žmonių atsilaukt
Viso labo pasidaro $5,556.^2. I nelabai daug. Atsilankiusieji išgirdo
Musų kolonijos kvota buvo $15,000. I iadomhj dalykų apie Lietuvų ir apit 

Gal būt dėl sekančių priežasčių nepa- I Lietuvių Prekybos B-vės veikimų čia 
vyko 'ant tiek bonų išparduoti: 1) I Amerika ir Lietuvoj, šėrų parduota 
Stoties Komiteto nekuriu narių dideli? 1°^ aP\e $1-000. Bet ir nebuvusieji tu- 
tpsileidimas, 2) Kad vieto^draugijo? I serų progų pasipirkti tos B-yės šėrų, 
ne tik ką nepirko bonų, bet atsisakė I nes musd gerb. klebonas kun. A. Dex- 
ir dalyvauti pardavinėjime bonų. Iš j Qrs> kaip kituose dalykuose žmonėms 
skyrus Vyčių 20 kp., kuri pirko už $50 I patarnauja, tai taip ir šėrus užrašo. 
Liet. šv. Kaz. dr-ja, kuri didžiuojasi. I Taip-gi pinigus j Lietuvų per B-vę pa- 
kad turtinga ir nariais skaitlinga, o I siunčia. Bepigu žmonėms, kad tokius 
kada buvo pakviesta dalyvauti bonų I reikalus gali atlikti per pasitikimų, vei- 
aprdavinėjime, tai visai atmetė. I ^ėjų klebonų.

L. L. Pask. Stoties Ižd. šiaip čia viskas gerai, tik trūksta 
• _____ | LDS. kuopos.

DU BOIS, PA.
- Malonios Dienos, 

šių gavėnę, musų lietuvių šv. Juo
zapo parapijoj daug visokių malonu
mų prisipelnėme. . .

Tarpe1 antro ir trečiojo sekmadienio Į New York ir .New Jersey S val- 
turėjome šv. misijas, kurias davė Tė- stiją L. D. S. 17-tas Apskričio Su- 
vas Pranciškus iii įstatymo. Misijas I važiavimas įvyko Vasario 27 d., 
perleidome didžiai pasekmingai; dmig 1821 m. Aušros Vartų Parapijos 
rišo ko pasimokinome. Per mteljaė Svetainėj, Nevi
daug susistiprmo apsileidę; daug at- Į - J J ,
ašlusių nuo šv. tikėjimo vėl pagrįžo. | York, JT. Y. '
Misijų dienose šv. Komunijų priėmė | 1) Suvažiavimų atidarė apskr. pirm,
su viršum 1,500 žmoniii. Į pagelbų I gpi’b. A. Kazlus, 2 :lo po pietų. Vie- 
išpažinčių klausyti atvažiavo Jš apie-1 tinis klebonas gerb. kun. J. šeštokas 
linkės svečių kunigų: gerb, kui 
tis, kun. Abromaitis, kun. Zubrickas ir 
kun. Kazėnas,

Tėvas* Pranciškus, tai musų vietinis I Vileikis, 
klebonas gerb. kun. M. J. Urbonas. Jis | 
visuomet įspudipgus pamokslus . paša- j 
ko,_ bet užimdamas vietų misijonie- 
riaus, dar, tarsi dvasiškas gabumas 
jo plėtojosi pamokslų žodžiuose, kad 
net nustebino parapijomis klausančius. 
PaaiŠki, kad labai daug naudos tos šv. 
misijos atnešė šv. Juozapo lietuvių pa
vapi jonų tarpam

Per visų gavėnių yra laikomos iSlęil- 
rąingos pamaldos; trečiadieniais ir 
penktadieniais giedamos Jėzaus Kan
čios kelių stotys, o sekmadieniais 
Graudus Verksmai giedama prieš įsta
tytų švč. Sakramentų, o vis su kilniais 
įvairumais; trečiadienyje gieda jauni
mo choras, o penktadienyje ir sekma
dienyje didžiųjų choras, kuris turi virš 
70 asmenų, gieda keturiais mišriais 
balsais; gražu pasiklausyti tokių kil
nių giedojimų, o dažniau vis duodasi 
išgirsti naujų giesmių, ypatingai tai
komų prie bažnytinių šventėse apeigų, 
Dabar, gttvėntos laiku, sekmadieniais 
giedama be vargonų, išties daro malo
nų įspūdi besiklausant, tarsi ir jauti 
kad liūdnas laikas šventos gavėnios.

Prieš metus Įniko, čion choras silp
nai gyvavo, bet užėmus vietų vargo
nininko J, V, Kovui, Čion vlskua'kituij?

a-v*. 1 e . <4

iš apie-1 tinis klebonas gerb. kun. J. sestokas 
įn. Piku-1 pakviestas atkalbėti maldų.

2) Nepribnvus apskr. .rašt. A. Dym- 
tai, laikinai jo vieton aprinktas P.

>. . v
3) P. Kyrius priimtas už reporteri.
4) Paskirta komisija peržiūrėti man

datus. Peržiurėjus mandatus, pasi
rodė, jog pribuvo delegatai iš šių kuo
pų:

14 kp., Ne\v:irk, N. J.: J. žemaitis, 
P; Vileikis, J. Leicmonas ir J. Dauk
šys.

15 kp., Harrison, N. J.: A. Dauno
ras, C. Bubėnas, AI. Petrutis ir A; Zui- 
kiutė.

16 kp., Elizabeth, ,N. J.: P. P. Ba- 
kanauskas, A.7 Klebaušas ir M. Sta- 
pinskas,

73 kp., Linden, N. J.‘: Liudvinaįtls ir 
P. Mikšys.

18 kp., I’aterson, N. J.: J. Sprai- 
naltis, F. Juškaitis Ir V. Sasnauskas,.

12 kp., Brooklyn, N. Y.: P. Kyrius, 
9 kp., New York City: J. Gudiškis, 

P. Puodžiūnas, P. žiukiute, P; Baščlu- 
Ils ir D. Kašėtų.
•Skaityta.laiškai sii pasveikinimais: 

nuo centro pirm, gerb, M. Abračinsko, 
nuo N. Y. ir N. J. apskr. ‘ vlee-pitiA 
D. Rupainio (kuris dėl tūlų aplinky
bių negalėjo atvykti), nuo naujos .L, 
D, 8‘. S7 kp. iš New Philadelphla,Pn.t 
nito apskr. Pirni. A. Kuzio ir nuo nau
jos LDS. kp, pirm. 13 Mlddleport, Pa* 

susitvarkė,, ir choras vis Mm sykis ĮI AfiHtmkfi centro rašt. gerb. A, Knet- 
ra Menktu, kkad kįlą aukštyn ir pttldlf* kuris pagerbtas delegatų atstfto-

Šauliams vertės ..........................50.00
Viso 16 suvažiavime lšihokėta 88.50 
Pirililau buvo .................125.10 
Išmokėta.........................................88.50
Liko...................  36.60
Tų pačių dienų LDS. 14 kp. pri

davė .... • • *. ...» • • . . ...a. .3.00
Viso apskr. ižde dabar randasi $39.60

(Šita atskaita nebuvo įtraukta l 16 
suvažiavimo protokolų, todėl čia tel
pa)

Išrinkta komisija peržiūrėti knygas 
iš P. Kyriaus ir J. Gudiškio, kurie liks 
ant tolinus iždo-globėjais.

Organizatorių raportas.
A. Miernikas aiško, jog pastaimo- 

ju nieko ypatingo nebuvo galima veik
ti.

Prakalbų—maršruto rengimo komi* 
sijos raportas. ■ Raportavo A. Mlernin- 
kas, turėjęs daug nepatogių keblumų, 
nes negalėjęs tinkamu laiktf susitarti 
su kitu komisijos nariu p. Butkevičium 
ir negavęs greito atsakymo iš centro. 
Vienok, nežiūrint i niekų, maršrutas 
vls-gl įvyks. Maršrutas prasidės ko
vo 12 d. š. m. Kalbėtoju bus geyb. 
J. šaliunas.

Kuopų raportai: 9 kp. delegatai iš
davė raportų- žodžiu. Narių kp. turin
ti 30, o pernai tik perpus tiek turėju
si. 14 kp. (žodžiu) narių turi apie 11 
80tJžde tųtro apie 30 dol. Suteikė 
jašelpų vienam suvargusiam nedirban
čiam nariui $10.00 ir rūpinasi nariams 
vargingame padėjime esantiems už or
ganų užmokėti. 12- kp. (raštu) : K. 
D. Sųryšlo surengtame bazare <lel Lie- 
iuvos sužeistų kareivių, 12 kp. paren
gė stalų su knygynu, pelno turėjo $42.- 
42. Lietuvos kareiviams pasiuntė kny
gų vertės $25.00. Vasario 10 d. š. 
m. surengė prakalbas. Trumpoj atei
tyje ketina surengti kitas prakalbas. 
Prirašyta i kuopų nauji nariai. Pil
nų narių kuopa turi 36. Ižde $5.52: 
73 kp. raštu) : Susitarusi su kitomis 
mt. organizacijomis, sutvėrė A- L. R. 
ii. Federacijos skyrių, j kurį išrinko 
2 atstovu. Padarė 100 sieninių kalen
dorių ir nariams išdalino veltui, p li
kusius išpardavė nuo ko liko keletas , 
dolerių pelno į kuopos iždų. Tuoj po • 
v’elykų ketina surengti balių, o atei- 
jančių vasarų nepaprastų piknikų. Na
riams ilgų, laikų nedirbantiems nutarė 
už -organų užmokėti. Prisirašė vienas 
naujas narys, pilnų narių kuopoj -yra 
14. Turto $88.06 (su L. L. Paskolos 
ir LDS. Namo Bonais), kp. randasi 
9 nariai pirkusieji L. L. P. bonus su
moje $550.00. 16 kp. (raštu) : Prisi
rašė 5 nauji nariai. Pilnų narių kp. 
yra 59. Ižde su LLP. bonu $101.00. 
Surengė vienas prakalbas ir balių, pel
no liko $18.00. Kovo 28 dienų rengia 
teatrų. Norėta surengti prakalbas, tik 
negauta kalbėtojo tai atidėta ant to
liau. 18 kp. delegatai pilno .raporto 
neturėjo, tik pažymėjo, kad kp. au
kavo $5.00 kun. ĄJį- Krupavičiui. 81 
itp. (raportų prisiuntė per laiškų). Na
rių turi 39. Nariai turi pirkę LDS. 
namo bonų už $450.00. Kp. turi L. L. 
P. bonų už $50.00’ Lietuvos gynimo 
Komitetui. aukavo1 $15.00. Apgarsini
mų f LDS. kalendorių 1921 m. pririn
ko už $54.00. VVaterbury’o streikierių 
sušelplmui laike streiko surinko $43.- 
25. $10.00 aukavo ant naujų vargo
nų liet. šv. Kazimiero bažnyčiai. Iž
de $7.70. 15 kp; (žodžiu paaiškino). 
Kuopa gyvuoja silpnai^ narių skaičiu
mi eina mažyti. Dabar narių yra a- 
plė 26, pirma buvo virš 30.

NUTARIMAI.
1) Kad ant kiekvieno apskr. suva

žiavimo, visos kuopos ir apskr. valdy
ba būtinai išduotų raportus raštu.

2) Kaslink gerb. Sereikos paaukau
tų knygų, pavesta iždininkui tų daly
kų užbaigti.

3) Nutarta pudidinti organizatorių 
skaitlių. Organizatoriais išriiiktu p. 
Kyrius ir D. Ktišūta.

4) Pageidauta, kad -kiekviena kuo
pa pirktų LOS* namo bonus iv savo 
narius ragintų tai daryti. - "

5) Nutartą rengti Liūtingų.' KornL 
sljoif išrinkta A, Kuzius ir M. Sta- 
plnskas. Trečių ypatų pavesta pasi
rinkti sau Iš kuopų.

0) Pageidautu, kuopos kurios ISgaU, 
kati uipiivktų. šv* Mišias šv*. Juozapo 
dienoje*

šyš,
Jilebansas ir F. Bakanauskas.

Po 50c.: J. Leicmonas ir 'J. Liudvl- 
naitis.

O. Bubeįias 25<v
Viso — $32.25.

AMERICAN LINE
TIESUS KELIAS IS

NFW Y0RK0 Į HAMBURGĄ 
Paraniiipnsia kelionė dėl Rusą ir tietuvią 

Didelis moderniškas dubeltavu sriubą laivas 
MINNEKANHDA (naujas)...........  Kovo 31
MANCHURIA .....................................Balandžio 14.
MONGOLIA .... .......... .............. Balandžio 28

Trečia klesa New York į Liekuoją ........................... $132.00 ^
Trečia kleas New Vork j Eitkūnus ...............    130.00 , į

Su dadčlių $5.00 karės, taksų
Trečios klesos keli e vi ai aprūpinami tarnų su valgių di- , 

deliame valgrumyj* Uždaryti kambariai dėl metcrų ir vaikų; 
. Kreipkitės į Kompanijos Ofisą 84 Statė St., Boston, Mass. 

arba pasi vietinius agentus.

UC M A II STE AMSHIP •0.1 Vi M 1 I_.COM PAI’l Y Ine.
Generalini Agentai CEN'TRALEJ ir RYTINĖJ EUROPOJ.

N0RTH GERMAN LLOYD
Iš NEW Y0RK0, 'be permainymo laivu, TIESIAI į.

PILIAU (KARALIAI) FER DiHGį ■
PERSĖST IŠ LAIVO .T LAIVĄ

S. S. SUSųUEHANNA išplaukia-Bal. 6 ir Geg. 21 d.
S. S. ANTIGONE išplaukia.................. Gegužio 3 ir Birž. 15/
Atsišaukit j Pusažieriį Dept. 99 S'IĄTE St., Bostn. Tel. Fort Hill 674^ 

arba pas vietini agento

POtlSH MEKUI NAV1GAT1ON CM
206 BROADWAY, -NEW YORK, N. YJ

PASAŽIERINIS .laivas

“GDANSK”
Išplauks KOVO 23 iš NEW YORKO tiesiai j DAUCIGA

"Prižiūrėjimas kuogeriausias. Parauktos vietos 3-čtoj Liesoj* *• 
Pasažierai 3-čioj klesoj gerai aprui>inti.

$150. 3-čIA KLESA......... $135.:
Su dadvliu $5,90 karės taksu.

G D DIPUiDO 9 PA generali pasažierinįai
i Ui HiUnAIuJ ulhj29 BR0ADWAY, NĖW YOR&

arba pas DORSZE\VSKI & SIW IK, 1121 Milwaukee Avė.. Chicaąo, IR

■»

Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per
G. J.'BARTAŠIUS.IMMIGRANT SERVICE CORE’N. 

KAPITALIZACIJ A ^100.C()0. - ‘-----
Mes! parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų J Vi* 

sus pasaulio dalis; ne tik iš NEVY YGRICO ir BOSTONO, bet ir ii 
kitų Amerikos pertų. ’

Išimtinom Ir siunčiam pinigus 1 VISAS DALIS PASAULIO, pa* 
gal dienos kursų. Persiuntimas yra (ĮVARANTUOTAS. Mes ttt* 
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, , 
KAUNE. ' - a ,

Pnsportus ir kitokius dojdimontus padarome, Atliekamų viso
kius lietuvių reikalus Amerikoje Ir Amerikos lietuvių ‘rellmrus^Lle- ’-j

Užlaikome DU HOTELTU bei lietuvių 'kelinujtuičhj I Lietuvą* 
Kviečiamo- visus lietuvius su reikalais kreiptis t- artimiausi tau* 

sų ofisų per laiškų nrbn ypatlšisal:
Ceutuftlis Ofisas: . 498 AVasliington SL, . Ncw Tork, K, Y*

- 414 . Boston 2^

9
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į BETHESDA SALEJE, 409 Br-way, S. Boston.
į Tikietai Su Karės Taksais Vyram 55c., Moterim 40c.
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šiomis dienomis iš Lietuvos a- 
tejo daug visokių laikraščių. A-v

L 1 tSjo paveiksluotas laikraštis “At-
gpindžiai.” *Turi labai indomių ir 
gražių paveikslų. Vietiniai atei- 

‘ kftų pasipirkti a kitų kolonijų 
: . skaitytojai lai išsirašo.

&

Jit

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Fv

pio-

Salį 
len-

. 1
Prašome visus atsi- įjį
. a • d

Pajieskojimai
Paieškojimų katodu. LDS, na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį l metus už dykų, už 

. 8 sykius $1,00. Prietelliims už 3 
sykius $1.50. - '

I

f

,(mL>
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NARUI AMALGAMATEŪ TEISMO UŽDRAUSTI NUO 
PIKIHAV1M0 TAL80T KOMPANIJOS 

UNIJOS DARBININKĮI,
Teisėjas SISK, Suffolk Superior Teisme, išleido 

pačia vadi j ima uždraudžiant narius Amalgamated Dra
panų Dirbėjų Amerike, arba jii agentii piketuot apie- 
linkėję Talboto dirbtuvių, taip-gi pasisteigimus pa
traukti darbininkus iš kompanijos per davima^bile ko
kių kyšių.

Teismas taip-gi rado Motiejų Duseikų, organizato
rių Amalgamated Drapanų Dirbėjų Amerike, kaltų už 
pažeminimų Teismo ir prisūclijo' jam užsimokėti $100. 
bausmės.

. Šitie Teismo nusprendimai parodo svarbius žings
nius pasirįžusiose pastangose kuriom Talbot kompanija 
veda idant apginti savo darbininkus nuo. įsikišimo 
Amalgamated narių. Visi Talbot kompanijos darbi
ninkai yra reguliari nariai United Garment Workers 
Unijos, kuri yra sujungta su Amerikos'Darbo Federa
cija.

t
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(APGARSINIMAS)

' Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. Už žo

dį už kiekvienų sykį.

BANKA VISIEMS ŽM0N8MS
>

BIZNIO PROGOS.
Tire ir Vulcaųlzing krautuvė ant 

jardavlmo. Gerai įtaisyta. Yra vie
ns dėl charging Batėeįies arba Radi- 
ator taišyinų. Talp-gl gyvenimui vie- 
a ant Maine gatvūs^^žpmiyrenda. Biz

 

nis gerai išdirbtas. Atsišaukite • 
1311 DORGHESTER AVĖ., 

DORCHESTER, MASS,

TtL 80. Boston 3488

UR.J. C.LAN0ŽIUS
, (SEYMOUB)

* Lietuvis
GtpYTom ir Chirurgas 

Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas 
v^fii, moterų ir valkų. Egzami
nuoja kraujų, spjaudalus, šlapu- 

,mų ir tt; savo laboratorijoj. Su
teikia patarimus laiškais kitur <y- 
venantiems. Adresas: : »

366 Broadtvay, 
South Bosto) Mabs.- 

(Kambario No. 1.)
(LDS. name, kamp. E ir B'way)

/ ,

1

< ____

J . Mes Kviečiame Jumis

PRADĖTI SAVO TAUPYMĄ
i ’

‘ Jus ^atrasite, kad šitas bankas yra moderniškas, šiųx 
dienų bankas, pastovus ir stiprus, kuris yra pasirengęs 
patarnauti jums kiekviename reikale.

Musu Taupymo Skyrius
ant padėtų pinigų fĮI

"" moka nuošimčių . q

. v Musų Užrubežio Skyrius
Turi tiesioginius susinęšimus su Lietuva per 

Dlrection der Discont o-Gesellscliaft, Kaune ; 
Lltausche Bank fuer

• Mes siunčiame pi nigus į visas dalis svieto ir į Lietu- 
vų su didžiausiu pasisekimu.

Handel und Industrie, Kaune.

VARGONININKAS
Ieškau vietos, suprantu bažnytinę 

muzikų, galiu vesti chorų, turiu paliu
dijimus. Reikalui esant meldžiu atsi
sukti šiuo adresu:

S. ŠOKELIS,
1838 Rugusta St., Chicago, I1L

T'
VARGONININKAS

Atsakančiai žino savo amatų, 
tuojaus paieško vietų.

J. NOMKEVIČIUS,
119 Kosouth St. 

Trentoh, N. J.

DANTISTAS
414 Broadway, S. Boston’ 

(Viršuj LfetfPrek. B-vės ofiso) 
Galima SubikaldEt Lietuviškai.,

.....
X

i

Regi&tbuotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAUNAUSKAS
ADVOKATAS

414 Beoadway, s. Boston, Mass. , 
Tel. S. ’B. 441. *

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dorchester.

Columbia 0159-J.

gj BUČERIS PIRMOS
U RŪŠIES
•B kelioliką metų praktikavęs ir buvęs 
» koperatyvlškų krautuvių vedėju. Tel
is stogas, darbštus, blaivus, East Oam- 
ga brldge’io kooperatyvę krautuvę aplei- 
za do delei permainymo sistemos. Kalba 
js angliškai, lietuviškai, rušlškai ir len- 
gg kiškai, lleikalaujantįs • tokio vyruko, 
se kreipkitės pas 
g BEN. JAKUTIS,
jjSi H0 Willow St., Cambridge, Mass.

i

1• 16 Metų South Bostone

DR. H. S. STONE
Aku Specialistas 

399a W. BkOADWAY 
Valandos : Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

BOSTON NATIONAL BANK
161 Hanover Street, Boston, Mass.T« k

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite sutaupyti $3.00 

ant poros everykų, tai parsi
traukite musų katalogų.

The Waterbwry Mali 
Order Carporation, 

S02 S. Wilson Street, 
Waterbury, donn.

t1

B1

I 
si i 
b!

Narys Federalės Rezervos Systemos
Paieškau švogerlo Jokūbo. Zigello ir* 

sesers M. Millauskytės. Paeina iš Kau
no rėdybos, Ukmergės apskr., Dolny- 
vanto miestelio. Atsišaukite šiuo ad
resu :

JOSEFA MILIAUSKYTE,
30 Dean St., Norvvood, Mass.

Phone—Kęnslngton 5816 
Po pietų tiktai pagal sutartį. 

2538 E. Ailegheny Ava. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

PBlfilIIMO VALANDbS: 
9-TO vai, rvte ir 6-8 vai. Vakare.

REIKALAUJA PRADAVĖJO 
dėl

Intergrity Finance Kompanija
Kapitalas $500,000.

214 North 15th Street, 
Philadelphia, Pa.

curis-gali kalbėti ir rašyti angliš
kai, o prie to ir kitas įkalbas, at
stovauti mus sav.o apielinkėj ir 
paskirti agentus dėl pardavinėji
mo mūsų auksinių notų (Gold 
3onds) ant sudėtinio nuošimčio 
(compound iiiterest) pieno. Ga
bus vyras gali uždirbti $500?var 
daugiau į mėnesį su atsakančia 
jritaikyniu savo spėkų į šį biznį. 

' tašykite angliškai dėl pilnų 
smulkmenų, paaiškinant kiek am
žiaus, paliudijimus, kiek kalbų 
kalbate, dabartinis užsiėmimas, 
pardavinėjimo patyrimas ir tt.

. - - ■ -.-i- - — - —■ .. -— _

PARSIDUODA
Rakandai (Forničiai) 

pigiai ir mažai vartoti tik vieni
tai. Priežastis kad važiuoja į Lietuvą. 
Malonėsite atsišaukti ant sekančio 
antrašo ant trečių lubų. 3 DŲNHAM 
PK., so. boston, mass.
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Lietuvis Notaras
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, * Parduodu laivakortes ant ge- 
: riaušių linijų į'Bremen’ų, Ham- 

burg’ų, Rotterdam’ų ir Llepojų.
' 248Poubth St., Boston 27, Mabs. SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
SO. BOSTON, MASS.

iMPrnvElt »

*x

9

' \ T. Manlkul į Wehersfleld, Conn. jo 
brolis rašo:

Mielas Broli ir Brolienė:
Širdingai ačių už paveikslus. Ga

vau; sau pasilikau ir vienų tėvyškėn 
pasiunčiau. Naujo pas mus nieko ge-

■ TO negirdėti. Steponų brolį vėl pa- 
. šalike kariuomenėn. Jis dabar Kau
ne. Namie ūkis paliko vėl be ukinirf- 
ĮiOi Vėl vienai Onai priseis vis.kų da- 
Syti. Nepasibaigia vis dar tas karas 
Stl lenkais. Jau kaip lenkai pasiutę, 
tai tegul juos ir velnini. Negana
Vėsi- su bolševikais, dabar ėmė su mu
mis. Kaip vnpsnų kulis nei pro 
praeiti niekam negalima. Jau kų 
kai daro su žmonėmis, kuriuos jie tu
ri užėmę, tai nei apsakyti nei aprašy
ti negalima. Iš ūkininkų ne tik gru- 
dus ir gyvulius atėmė, bot ir šiaudus. 
Kur negalėjo paimti, tai sudegino. 
Kiek kunigų ir kitų inteligentų iššau-

■ • dė ar iškorę, tai nesuskaitysi. Ot
• kokios pas mus naujienos. (Nuo savo 
žmonos aš vienų laiškų jau gavau per 
Estoųijų apie kurį jau rodos tamstoms 
rašiau). Dovanų, kurias Tamstoms

' Siuntėte'dar negavome ir kas žln ar 
gausime. Dalykas tame, kad vienas

< transportas B400 maišų su siuntiniais 
*"iš AiĄerikos pakliuvo į lenkų rankas.

■Viši, siuntiniai buvo nugabenti Vilniun 
iš kur butų pasiųsti kam priguli, bet 
urnai užpuolus lenkams ant Vilniaus, 
negalima buvo suskubti jų išnešti ir 
paliko Vilniuje, nes vyriausybė vežė 
kų galėdama brangesnius Valstybei 

« daiktus o apie siuntinius ir kalbėti ne- 
behuvokada. * Gal dar Vilnių atgal at-

■ slėsnus ir rasime, bet vargiai. Lenkai 
viskų išvogs, nes žinomi vagys.

. Šiam sykiui sakau sudiev, linkėda
mas tamstų šeimynai labų dienų ir 
kOgeriausios kloties. Sudiev, širdin
gai visus tamstus karštai bučiuoju.

, ' ' Brolis Antanas.

Noriu susipažinti su Jumis. Ameri
kos lietuvaitės. Todėl malonėkite pa- 

-- neles atsiliepti į tai. LITHUANIA. 
Veikiančioji armija, 9 p. L. K. Vyt. 
pulko 2 kuop. karininkas M. MaČio- 

■ ' •' X• ■

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Norwood, Mass.

VĮėe-pirm. —. M. Žukauskaitė, 
l.Grimes St.,

So. Boston, *Mass.
Rašt. — A- J. Navickas,

58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass. 

Iždininkas — M. Abraeinskas, 
187 Ames St., 

Montello, Mass.

REIKALINGI AMATNINKAI
Lietuviai amatninkai manantie 

grįžti Į Lietuvą ir norintieji turė
ti užtikrintus darbus, —“ s"*~
jums šviesią ateitį, 
greitai, ] 
žinių.

LITHUANIAN HOME 
BUILDĘRS CO. Ine.,

409 W. Broadway, Rom 12, 
Boston 27, Mass.r

nesančius 
atsišaukite 

reikalaudami platesnių

O. MIKALAUSKAS
k

■ss
Dėl Geresniu f
PASEKMIŲ 

Tarpe Amerikonų
GARSINKITE

INQUIRER
OFISAS

4 GATĖS STREET
Tel. S. B. 720.

T I N K A M I A U S I S 
LAIKRAŠTIS SO. BOSTONE.

o ■
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1 — Andriejus Zalieckas, Į|£0
6th St., So..Boston, Mass. ||gj

_ Antanas Gruodis, Įįnjį
159 ovyen St., So. Boston, Mass. | r£=

D. L. eistučiO Ąlr-ja laiko mėne- Įs! 
sinlus susi imus /kas pirmų nedėl- O 
dienį kiekvife mėnesio po No. 694 Į0J 
Washington St., Boston, Mass. 6-tą. v. ra 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na- 
rių su savim afsiveskit prie musų dr- | įs! 
los prirašytu I O

S

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAL. 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. 
PIRM. — Motiejus Verseckas,

41 Gatės St., So. Boston, Mass. 
VICEjPIRM. — Juozas Bižokas,

140 W. '6th St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAšT. — Antanas Motiejūnas,

450 E. Tth St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St., Dorchester.

Aš,* JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, prašau 
----------------------------savo'draugų nepamiršt kad aš vis esu pas . 
ŠY. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS Į &-

VALDYBOS ANTRAŠAI [g
SO. BOSTON, MASS. |O

—— ||g' 666—672 WASHINGTON STREET, GBOSTON, MASS-
Mūsų nauji Pavasariniai Siūtai ir žiuponai dėl Vyrų 

ir Jaunų Vyrų jau gatavi ir mes turime didžiausį raukiu 
kų kada turėjome savo istorijoj.

Mūsų DRAPANOS dėl styliaus ir kokybės 
yra nesulyginamos ir virš kompeticijos.

SU LLADDICnM nn 662—672 Washing-ton St.,i Mi HftltnlouN UU1J * BOSTON, MASS.

■ Paieškau Kotrinos Vlrblckaltės (po 
įvyru Šidlauskiene). Jinai Išbėgo su 
Boleslavu Šatu 1914 m., o dabar tai 
nežinau kaip ji paduoda pavardę, nes 
jisai kitaip vadinasi, kaip 1918 m. Aš 
'sergu influenza tai ir gyvenu 62 Growe 
St., Hartford, Ct. O dabar tai nežinau 
kur jie gyvena, todėl patįs ar kas ži- 
pot apie jų, nes aš nežinau ar ji gy
va ar mirus. Kas praneš tai gaus $5.

G. M. CHEKEWICH,
John St., Amsterdam, N. Y.

į------------- -------------------------------------------------—J

Paieškau Julijonų Bunį. Prieš kari) 
išvažiavo Lietuvon. Paeina iš Baro- 
niškių kaimo, Šiaulėnų par.,,. Šiaulė
nų vai., Šiaulių par. Kas apie jį Ži
note, arba jis pats atsišaukite žemiau 
paduotu antrašu, nes turiu svarbų rei
kalų.

PRANAS TULEIKIS,
130 Bovven St., So. Boston, Mass. 

U. S. of Amerlca.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbiskibia Akinius. 
Valandos: 1—8 ir 7—8 P. M.

17 Millbury' Street, 
WOĘCESTER, MASS.

Tel. So. Boston 823.
Lietuvys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisų pp No.
425 Bsoadway, So. Boston, Mass.

O/iso Valandos;
Nuo 10 ĮU 12:80 ryte Ir 

” 1:30—6 ir 6 :30—0 p. M.

PARSIDUODA GERI DARŽAI 
East Lesington’e.

3 minutos ateit nuo dypo ir 3 mi
nutes nuo strytkario, 10c. fėras iš Bos
tono. 2 dieli lotai ir 1 kempė ir gra- 
žXs medžiai. Parsidloda pigiai.

M. SINKEVICH,
3 Diani Park, So. Boston, Mass.

Ant PARDAVIMO 8 ruimai mūrinė
stuba, 1 karui garadžius, akeris žemės,. 
6 obelys. Linksma vieta ir darbų 
visokių apielinkėj. Parsiduoda 
brangiai.

VTLLIAM MIKALONIS, 
Bridge St. Station 2 

Vareiiouse Point, Conn.

yra 
ne-

KRAUTUVĖ PARSIDUODA.
Groserio ir Mėsos Krautuvė parsi

duoda South Bostone. Priežastis par
davimo : Savininkas serga. Atsišau
kite — 366 Broadvvay, South Boston.

PIRM. — Jonas Pranaitis, į[E9
524 E. 6th St., So. Boston, Mass. liGŠ 

VICE-PiRM. — Vladas Paulauskas, |Įg
136 Bowen St., So. Boston, Mass. I[^

PROT. RAŠT. — V. J. Jakštas, IpĮgĮ
63 Telegraph St., Boston 27, Mass. Į

FIN. RAšT. — Juozas Juška, Įg|
Merycliff Academy O
Arlinghton Helgths, Mass. |g@

I2D. — Leonas švagždis, Į®
75 Silver St., So. Boston, Mass. j1^

IŽDO GLOBS J AI — J. Grubinskas, Į _______ ' '1 - - - | Ameryikos lietuvių, o ypač Iletu-
- 3 Jay St., So. Boston, Mass. ir | ~ ' " < - ' r_ | valčių prašau susirašinėti su manimi,
Antanas Kmitas, I I Lietuvos armijos kareiviu. Kareivio

284 5th St, So. Boston, Mass. I Į gyvenimas gan vienodas, laiškai
MARŠALKA — Povilas Laučka, i I laikraščiai yra smagiu paįvairinimu.

61 Story St, So. Boston, Mass. I Į Kazys šarkunas, 5 p. pulkas, 7 kp.
Draugijos antrašas reikale: I < nnTVTiTTzn)! rm i-rrmTTTr,-,T-n ILITHUANIA.

366 Broadway, So. Boston, Mass. I DARBININKO KRAUTJJVIjJIj ffaUHama Cfe I ________________ .

p»&es fontanimii plunlcsmi nuo įl.50 iki $35.00. Už ki
“Si Wt 6 8L' S°-1 ^duoų plunksną atsakome. '

Ivon, buvau paimtas J armijų. Rusų 
I vokiečių fronte buvau sužeistas. Pa- 

1 Itekati Sibiran. Norėjau vykti Ameri-
Ikon, bet negalėjau. Dang čia lietu- 
Ivlų vargsta. ' Adresas: Stanislovas 
Torepas, Svetlanskaja počta, do vos- 

,, _ trebovanlja Vladivostok, Siberlo. Via
Jei Tamsta neįstengei išgydyti savo

skaudulio ar jei nustojai vilties, “Ne- Įraciiic.
pasiduok.** Ateik ir busl ekzaminuo- Į—------------------- --------------- ---------- —

• Paieškau Igno Bačkulio. Jis 1913
ĮSsSSgos8pStlkos3emeŽidnoj™ ir m- dirbo mainose Pittsburgh’e, Pa. Ma- 
chirurgijoje, gydant ilglalkines, nėr- Ino antrašas: 
viškas ir supainiotas ligas. Tamsta Į IZIDORIS VILIMAS,"k08 Ber,ta st- BMherter> N- ¥' 

vienų kartų..
. Jei tu turi kokių chroniškų, 

nerviškų, kyaujo, odos, inkstų,

ŠV. JONO ĖV. BL. PAŠALPINES s 
DR-ST&S VALDYBOS "ADRESAI. 11 

PIRM. — M. žioba, . ||
' 539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. || 

VICE-PIRM. — P. Tuleikis, II
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 11 

PROT. RAST. — K. Luinls,
47 Vale St., So. Boston, Mass. . II 

FIN. RAšT. — M. Karčiauskienė, r
47 Vale St., So. Boston, Mass. |

KASIERIUS A. Naudžiurias, |
16 Vinfield St, So. Boston, Mass.II 

MARŠALKA — Steponas Navickas, r 
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečių | 

nedėldienį 2-ų vah po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. |

PARSIDUODA BOLINĖ ‘
geroj vietoj, 12 stalų, 5 bollngnlnl. Blz- 

ęlna gerai ir galima padaryti vie
nam ai- ijviem geras pragyvenimas. 
Priežastis pardavimo — partneriai ne
sutinka. Turi būt greit parduota.

J. LUKAS,
328 Broadway, So. Boston, Mass.

Jei randasi Naujojo Anglijoje lie
tuvių apgyventoje kolonijoje SALDAI
NIŲ ir MINKŠTŲ GĖRIMŲ KRAU
TUVE ant pardavimo, meldžiu praneš
ti Žemiau paduotu antrašu už kų busiu 
labai dėdingas. '

JONAS ATKOČIŪNAS, 
New Havon,40$. Grand Avc., Con

PIRM. — Antanas Kmitas,
284 Flfth St, Boston 27, Mass. 

VICĮE-PIRM. — JuozaB Kavollnas,
63 Gold St., Boston 27, Mass. 

PROT. RAST. — Vincas Valkšaorius,
178 Bolton St, Boston 27, Mass. 

FIN. RAŠT. — Pranas Sinkevičius,.
182 Bovven St., Boston 27, Mass. 

KASIERIUS — Jurgis Kanevičius,
174 Bolton St., Boston 27> Mųss. 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
405 E. 7-th St, Boston .27, Masto 

Susirinkimai laikomi kas pirmų ne- 
dėldieiH kiekvieno mėnesio 8' vai, po 
pietų.iv. Petro Bažnytinėj salėj, So.

Paieškau pusbrolių Mateušo, Anta- 
jno ir Vinco Vaidkonlų, iš Lietuvos po
pina Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
I Miežiškių par., Trafcinlnkų sodžiaus.
Aš esu iš Raguvėlės parapijos, Nibra- 

| galio sodžiaus. Taip-gi ir pažįstamų 
| prašau atsišaukti*

POVILAS VAICIKONIS, 
[282 Francis Avė., Plttsfield, Mass.

pūsles, diržingų arba supainio
tų ligų, teiraukis manęs, dy
kai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarimų.

IEŠKOK PAGELBOŠ KUR JI GALI BŪTI 
RANDAMA

Metų patyrimas gydant NERVIŠKAS? ILGLAIKINE8 Ir SUPAI
NIOTAS LIGAS, sutelkia man galybę duoti jums moksliškai, Elektra- 
Medikališkus gydymus kurto sutelkia suraminimus kur kiti budai ne
įstengia atlikti ir tuomi daug vyrų .tapę Ligelbėtl nuo kandų ir pavojin
gų operacijų.

ATSIMINK—Atidėliojimai, nesirūpinimai Ir nepirltalkomt gydymai' 
yra pavojingi. Ateik jei nori patyrusio patarnavimo Ir puikiai apiar- vuoto Specljallsto. • . _ L
Ofiso Valandos lUHlllK IfilUfllIEV kedSiotnls

9 ryte 1M 8 UAM AnflO MUnuntl« s
P20 TBEMONT ST., , B08T0S, JUM.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. RE1LLY 
Dantys ištraukiami ir pripildo 

mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju, išradi-, 
mm.

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St.) 
Valandos : Nuo 9 v. r; iki 8 v. v. 
Nedėliom : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

Bell Fboso Diokinton 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broid St., Philaddpbia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Vadanian 

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo G ilei 9 P. M, 

NcdeSemis iki 4 po pilta. ®

-Paieškau MOTERIES arba MER- 
įGINOS apie 50 metų amžiaus dėl ap- 
I žiūrėjimo stubos prie dviejų ypatų ant 
parmos (ūkės). Malonėkite atsišaukti 
| pranešdama kiek‘reikalausite algos. 

ANTANAS VALEIKA, 
Į lVoodstock Vt. R. F. D. No. 1.

Paieškau Petro .Mlkutaičlo. Jis gy- 
vepo New Haven, Conn. Ir po tam iš
važiavo į Waterbuvy, Conn. ir ton ap
sivedė. 18 ten išvažiavo rodos į Det
roitu Mieto ir išsivežė mnno pinigų. Jei 
kas jį patėmytut, meldžiu pranešti. * 

JUOZAS GRIKAITIŠ, 
06 Bench St., New Havon, Coun.

1DR.PAULJ.JAKMAUU
(Jakimavičius)

609 KAST BB0AWAY
TBDBP HONB 802.

TsL So. Boston 270 
DR. JOHN NtcDONNELL, H. D. I 
Galima turifcal&ėtt <r
OJmao Valandos: 

| Rytais ik 9 vai.
Po pietų 1 Iki 8 v»L

I Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S; Boston I

AŠ Kazys Dargia paieškau savo bro
lių Jono, Stanislovo ir Juozo Stonių ir 
sesers Onos Stanaiti. fJio gymo 

. Brooklyn, N. Y» itoM w 
I šnlų miestelis, 'AMmen« i 
u TiiJMMų apskri, LITHUkNrA.

Ieškau savo vyro Andriejaus Tom
kaus, kuris yra išvažiavęs i Amerlkų 
1013 nu 23 d. vasario. Jis turi 33 me
tus amžiaus. .Tau aštuoni metai kaip 
jo nėra. Jis-prieš didįjį Europos kįv 
i?ų gyveno Ncw Yorke ir Illtoota vals-i 

resna:Viek-|tljoj. Ailremr iPete
atve No. H Tamkuvlenė, KaBHęrty vaL, Milo-
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