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visiškai padaryta be žiniom 
Lenkijos.” į

Vėliau iš kablfegramo pa
aiškėjo, , kad Llįoyd George 
savo kalboje visiškai to nė- 
ra pasakęs. praneHmij 
geg. 9 d. iš Geneyos sakoma, 
kad Lietuvią ir Lenką atsto
vą konferencija • tebeina ir 
dar nesimato, tįad greit 
prieis prie susitarimo.

-J

.......................................................................................* - ..........................................V

Organas Amerikos Lietuvią - 

R. K. Švento Juozapo . 
f Darbininkų 

^DARBININKAS”

UTAUNINKAIS/ KETVERGIAIS Ht 
SUBATOMIS. < ~ 
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NUMUŠ ALGAS.
I

Darbo Komisija. Numuš Algas 
Milijonui Gelžkelią Darbininkų 

Liepos 1 Dieną.• ___ ■*
Pilnas 'Nuosprendis Bus Paskelbta 

Birželio Pirmą Dienį.

\ęihįcgg6, III., gęg,_Į7.
^^ivieri^ti} Valstiją gelžke- 
’lią darbo komisija šiandie
na praneša savo pasiryžimą, 
numušti algas 1,000,000 pa
prasti} darbininką nuo pir
mos dienos liepos mėnesio. 
Koks nuošimtis bus numuš
tas bus paskelbta pirmą die
ną birželio. , Taip-gi pranę- 

. ša, kad pasitarimas su dar- 
bihinkais bus birželio 3 die
ną apie algas ..kitos, rūšies 
darbminką.:

palies $2,000,000 Darbininką.
Sulig pranešimo permato

ma, kad bus numušta algos 
visiems gelžkelią darbinin
kams 1 d. liepos ir palies 2,- 
000,000 vyrą.

World” S. S. Fontaine sa
ko, kad vidutine alga buvo 
mokama plieno darbinin
kams praeitais metais buvo 
$6.96 į dieną. Čia prirpkuo- 
jama ir ofisą darbininkai ir 
jeigu čia pridėtume ką gau
na plieno “karalius” Judge 
Gary maždaug 4 centai įdie- 
po $7. Arba kitaip sakant,’ 
algos vedėją, direktorią ir 
tt. plieno trusto, nuo Judge 
Gary maždaug 4 centai įdie- 
ną daugiau negu išmokama 
kitiems darbininkams, taip 
sako Fontaine. ' “

Pittsburgh’o korespon- 
dentas'vpaduoda „visą. eilę ži
nią ir pasirodo, kad sulig. 
“New York World” kores
pondento darbininkai gauna 
maždaug $1.90 į dieną ma
žiau. 6

r 4

Lenkų Valdžia Uždara Lietuvių 
Mokyklas Okupuotame

l

- - J

i.

Lenką valdžia^ su nem.

L

i

$25.00 UŽ VOGIMĄ 
LAIKRAŠČIO.

Detroit, 4L Gilbert 
Jonės nuo vieno sįalelio. pa- 
vogė vieną laikraščio kopi
ją. Teisėjas už tai nubaudė 
$25. pabaudos. ; |

1 1 11 i 1 - ■ ’ /-J" 1 1

43 KOMUNISTAI

LAIMĖJO STREIKĄ.
Spaustuvių Darbininkai Laimėjo 

44 Vai. Suvaitoję.
_____ - *

Vakarinėse valstijose dau
gely vietą spaustuvią darbi
ninkai laimėjo kovą. Sutai
kymo komisija, kuri buvo 
paskirta nieko bendro netu
rėjo su 44 vai. darbo savai
tėje* Jos Teikalaš buvo su
taikyti algą klausime. Jau 
buvo pranešta, kad sutaiky
mo komisija sutiko ant nu- 
mažintij algą nuo $4.35 ir 
pranešė; kad spaustuvinin- 

ažin-

f

nuostolius, priėjus prie po
piero išdirbysčią trusto ma
tome, kad jie turi didžiausį 
pelną ką liudija ir ją pačią 
raportas. Taip tai darbinin
kams atlyginama už ją pasi
šventimą ir nuolankumą 
kapitalistams.

Prie ko gi veda darbinin
kus toks žiaurus pasielgi
mas? Ar ne laikas darbi
ninkams juos geriau pažinti 
iš ją darbą? Kapitalistai 
darbininkams yra geriau
sias pavyzdys. Pas juos vi
sus yra vienybė ir sutari
mas. •Dabartinėje bedarbė-

KOMUNISTŲ VADAS 
SERGĄS.

Ravelis, Estonija. — Vie
nas vietoj laikraštis išspauz- 
dino gautą iš Terijoki žinią, 
kur sako, kad komunistą 
viršyla Trockis* pavojingai 
sergąs. Jisai turįs vėžio li
gą-

ŽUVO NUO BOMBOS.
Turinas, Italija.’—Du ko

munistu mėgino pamesti 
bombą ties viena dirbtuve. 
Bomba pirm laiko sprogo ir 
vieną komunistą į šmotus 
sudraskė.

Kansas geg. 16.
— Trys vietos tepėją ir po- 
pierą lipyto ją unijos atnau
jino sutartį primdami senas 
algas.

BIURAS IŠDALINIMUI 
MAISTO 

BEDARBIAMS.
Sydney, N. S. W., Austra

lijoj. —- New South Wales 
valdžia pareiškė, kad nė vie
nas vyras, moteris ar vaikas 
nebadaus delei nedarbo. 
Valdžia išleido įsakymą, 
kad kiekvienas vedę's vyras 
turi gauti maisto sau, pačiai 
ir vaikams. Vyras užlaikąs 
motiną ar kitus, nors ir būtą 
nevedęs, turi gauti atatin- 

, karną maisto dalį. Nevedė- 
1 liai 1 ir-gi gaus užtektinai 
, pragyvenimui.

t 1

1

KIEK DARBININKAMS 
\ MOKA PLIENO 
‘ TRUSTAŠ. ?

Nem Toris, ’U. V., geg. M 
Rašydamas i“New Yerk

* ’

- PADĖKA.
P. Pranui Grudai, 
“Darb.” Redaktoriui,

- . Boston’e, Š. Amerikoje. 
G. T.:

Apleidęs nuolatinę buveinę Ha- 
barovską, likviduodamas savo, 
kaipo Centralio Lietuvių, biuro 
Sibire Habarovsko rajono Įgalio
tinio, šiiiomi turiu garbę išreikš
ti Pamištai kuonuoširtįingiausį 
ačiū už malonų sušelpimą laikra
ščiais iš Lietuvos ir siuntinėjimą 
9 menesių bėgyje “Darbininko”
— vienintelio laikraščio, iš kurio 
gaudavome žinias apie Lietuvą, 
gyvendami . čion pasaulio krašte
— T'ąlymuose Sibiro Rytuose.

Dar sykį tardama8 visos Haba
rovsko kolionijos vardu, “ačiū”
— linkiu Tamistai ir “Darbinin
kui” kuogeriausios ateities.

Lyg pasimatymo... Lietuvoje. 
Su tikra pagarba,

Teofilis Kalolis,
Centralio Lietuvių Biurę Sibi- 

o Habarovsko apylinkės įgalio- 
nk /

“•»»

. t- *

ema- 
žesniū žiaurumu kaip kad el
gėsi Rusai caro laikais, va
ro lenkinimo darbą prieš 
Lietuvius vietose okupuoto
se Lenkų kariuomenės. Len
ką pastangos labjausia at
kreiptos prieš Lietuvią liau
dies mokyklas.

Lenkti valdžia paskyrė ne- 
kurį Ivaszą liaudies mo
kyklą inspektorium Lydos 
^apskrity. Tasai “gerbia
mas” Lenką valdininkas y- 
ra pareiškęs, kad kol jisai 
bus inspektorium, nebūsią 
daugiau lietuviškų mokyklų 
klausymo, Jisai uždarė vi
sas Lietuvių mokyklas šiose 
vietose: Kolesnykuoše, Adu
tišky, Pučiaihinoj, Kirku- 
čiuos ir Plikiuos. Lenkų ka
reiviai įsiveržė mokyklosna, 
žvėriškai išvaikė mokinius 
ir mokytojus, daugelį kurių 
įkišo kalėjimam

Reikia pastebėtų kad to
sios liaudies mokyklos Įiuvo 
įsteigtos pačių žmonių, ypa
tingai taip vadinamojo “Tė
vų 'Komiteto.’’ ir pačių žmo
nių palaikomos. ,

PROŠEPANAI
PROTESTUOTA.

Rymas, Italija, geg. 16.— 
43 komunistai patupdyti į 
kalėjimą šiandiena. Polici
ja susekė, kad jie buvo pasi
ryžę pradėti raudoną terorą. 
Rasta bombą ir ginklą.

PARODOMA KIEK 
KAINUOJA 

PRAGYVENIMAS.

Chicago, III., ,geg. 16. — 
Skurdžiai gyvenant pen
kiems šeimynoje kainuoja 
$1,617 per metus sako, W. 
Jett Lauck, statistikoje, ku
rią įteikė gelžkelią komisi
jai. Ekonomistai gelžkelią 
uniją parodo, kad “mažiau
sia turėtą gauti pragyveni
mui $2,000 metams.” Ge
rinus gyvenant kainuotą 
mažiausia $2,500.

* •

>*

'. 'M v.
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Bniselis, geg. 16. —- Prof. 
Simon Askenazy Lenką ats
tovas į Lietuvią ir Lenką 
pasitarimus, pasiuntė pra
nešimą P. Hymans, kuris 
pirmininkauja konferenci- 
j o j e, protestuodamas prieš 
paskelbimą Premiero Lloyd 
George praeitą penktadienį, 
būk Suvienytos Valstijos, 
Prhncuzija, Italija ir Ang
lija padare nuosprendį ati
duoti Vilnią Lietuvai. - As- 
kęnazy sako, “kad tas pa
skelbimas dąug padarė ne- 
s/nagumą konferencijoj, nes

L •%,

PRIE VALDŽIOS DAR
BŲ ALGOS MAŽOS.

* Wąsliington, D. C., geg. 
16. — Valdžia moka 50,000 
darbininką labai mažas al
gas po $50, $60, $70 ir $80 
menesiui sulig liudininką, 
kurie ragina darbo komisiją 
stoti už priėmimą Nolan?o į- 
statymą algą klausime.* Sa
koma, kad daugelis pieta 
darbus iš priežasties mažą 
algą. Nolan’o bįlius reika
lauja mažiausia $3. į dieną 
arba $1,080 į metus. Buvo 
jau net du sykiu patvirtinta 
Būtį, bet Senatas atmetę.

das. •
Dabar yra tas, kad nė 

darbdaviai nė darbininkai 
sulig algą sutarties- negali 
pakelti klausimo be šešią 
mėnesią ir nustatyti algas 
sulig pragyvenimo. Dabar
tiniu laiku darbdaviai aiški
na, kad pragyvenimo kai
nos -nupuolė ir reikalauja, 
kad .darbininkai sutiktą pri
imti numuštas algas. Spaus
tuvininkai pastebi, kad pra
gyvenimas šiandiena atseina 
brangiąu ir kad ant kaiku- 
rią produktą kainos žymiai 
pakilo ir reikalauja algas ne 
mažinti, bet pakelti arba 
bent palikti, kaip yra.

Tai-gi sulig einančios su
tarties nariai Chicagos 
Franklin Unios No. 4 gaus 
$39.65; Bookbinders ir Pa- 
per Cutter Unijos* No. 8, 
$42.90; Chicago Typo- 
graphical Unijos No. 16, 
$46.65 ir Bindery Women’s 
Unijos $18.85.

KAPOJA ALGAS.
Popiero Trasias Kapoja Algas; 

Pasiskelbia Didesnius 
Dividendus.

BARZDASKUČIAI 
LAIMĖJO BE 

STREIKO.
( St. Paul, Mimn,, geg. 16.~ 
Piliečią Susivienijimas pra
žiopsojo aląą sutartį tarpe 
darbininką ii’ .darbdavių.- 
Sulig naujas sutarties dar
bininkai gaus $25 •savaitėje 
ir 50 nuošimtį nuo įeigųvirš 
$35* |

bėti;

JŪREIVIAI PASIRYŽO 
VISAI SULAIKYTI 

LAIVUS.
t

Savininkai nori gauti iš* valdžios 
pagelbą, kad uždraustą 

pikietuoti.
• < . - •

Nori visai suparaližuoti 
transportam ją Suv. Valst.. 
iš priežasties pasiryžimo nu
kapoti jūreiviams algas 15 
nuoš. ir apsunkinti darbo są
lygas. Tas galės atsitikti 
kuomet Rezignuos turinti 
leidimus jūreiviai inžinie
riai nuo visą laivą priskai- 
tant prieplauką, pasažieri- 
nią laivą, gelžkelią laivą ir 
nuo visą kitą, išskyrus Ka
rės Departamento laivus ir 
Suvienytą Valstiją trans
porto. Toks visą rezignavi- 
mąs bus kaip ir generalis 
transportacijos streikas, vi
siškai sulaikant laivus uos
tuose ir upėse komercijinius 
ir pasažierinius, kas atsi
lieps ir ant gelžkelią. .

Tai bus stipriausias bota
gas jūreivių rankose.

Inžinierių ultimatumas 
^Įgyarstomas New York’o Uo-

V*

I

York — .Popiero iš- 
dirbystės Amerikoje,tarpe 
kurią didžiausia yra Inter- 
national Paper Co., geriau 
žinoma kaipo popiero truš- 
tas, įdavė, savo darbinin
kams pranešimą, kad prade
dant gegužės 11 d. sąlygos 
darbininkams «būsšios:

. Devynios valandos dieno-, 
je. •'

\ Panaikinama viršlaikiai.
30 nuošimtis numušama 

nuo algą.
Dabar, kuomet . 'beveik 

kiekvienos industrijos* šaka 
nusiskundžia ant sunkią lai- 

* ]kų ir kad jie turi didelius

stą Sutaikymo Komisijos, 
kuri susideda iš šešių atsto
vą nuo darbdavių ir - šešių 
nuo Unijos, trys, atstovauja 
kapitonus ir trys inžinie
rius. Pirmsėdžiu Šios komi-į 
sijos yra Federick A. Rus- 
sell, vienas iš savininkų ats
tovą, Kiti penki savininką 
grupėje yra Fred B. Dalzell, 
Jr., J. C. Reichert, Edw. 
Card, John Rugge, Jr. ir 
Russęll Boyer,. Darbininką 
atstovais yrąs A. Malier, 
A, 0. Hovvell ir J. Harry 
Ffirt, kapitonas, ir Thomas 
BAHealy, pirmsėdis, X A, 
Shjehmi ir Pete 
wald, inžinierius.
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SMARKI TR ŽIAURI 
KOVAAIRI JOJE.

. . »
Anglija Pastatė Daugiau 

Kariuomenės.

Londonas, geg. 17. —• Visą 
rytinė ir vakarinė Airijos 
dalis apimta Anglijos jėgo
mis ir verda smarkiausi ko
va, taip praneša iš Dublino, ’ 
Kaip apskaitoma, atnaujin* 
toje kovoje 40 mirė ir dauge
lio sunkiai sužeista laike 
dviejų dieną. Pastaruoju 
laiku beveik nė negalima tu
rėti aiškią ir teisingą žinią 
iš Airijos, nes susisiekimas . 
trukdoma. Sakoma, kad. 
Anglijos kariuomenė degina 
namus ir žiauriai elgiasi su . 
Airijos gyventojais. Tuo pa
čiu laiku girdžiama, kad 
A&g^josMtarės d^aitamotf^^M-

t

J
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t

X '
■ r
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tas yra pasirengęs pasiųsti, 
daugiau kariuomenės į Ai
riją. Pranešama, kad 24 ba
terijos lengvos artilerijos su . 
astuoniomis kanuolėmis ir 
baterija su 10.000 pėslinin- 
ką, sykiu su 5,000 artileris-. 
tu. buvo transportuota į An
glijos stovyklas Airijoje per 
paskutinias 10 dienu. ’ ?

Reiškia ,kad Anglija ren
giasi ne juokais sutriuškinti 
Airijos respubliką.

Susirinkimai uždrausta
i 

laikyti. Daug areštuojama 
ir sušaudoma.

v
t

t
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Savininkai kaip matyt y- 
ra griežtai nusistatę nenuši- - 
leisti ir nori gauti “injunc- 
tion” sulaikymui streikierią 
nuo pikietavimo. Darbinin
kai taip-gi laiko nuolat susi
rinkimus ir visi stipriai lai
kosi vienybėje.

i
1

ĄTME1E PASIŪLYMĄ
I .. - <

Visos Centralės Unijos Atmetė 
Pasiūlymą Numušti 

Algas.

Bu f falo, N. Y., geg. 17.
Įsakymu valdybos New- 
Yorko . Centralio gelžkelkr 
kompanijos numušti algas 
darbininkams išėjo be pa
sėkimą. Dabar visas reika
las bus pavestas Chicagos 
gelžkelią dąrbo komisijai. į 
kelias dienas. Iki bus nu
spręsta,. kompanija ■ mokės 
senas algas. ’
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GRĮŽTA PRIE DARBO.
OtihMfy Canada, geg. iL

— 400 darbininkų grįžta 
prie darbo po, dviejų savai
čių streiko B B. Eddy po
piero išdirbystės. Darbinin
kai grįžta priimdami senas- - y.
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Viso pasaulio dariiniakai 
■ 'vienykitės Kngfaje, po.

nyčios velia/va* visuomenei 
gelbėti, ‘

LENKŲ ŽYGIAI GALI 
Iššaukti naują , 

PASAULINĮ 
KARĄ.

Sukilėliams lenkams įsi
veržus Silezijon, vokiečiai 
yra pasirengę pulti juos sU 

•S -savo reguliare kariuomene. 
Tas iššauktų įsikišimų regu- 
liarės lenkų kariuomenės,

- kurios keletas * divizijų po 
. vadovyste geperolų Šėptie- 
kio ir Sikorskio jau sukon
centruota Silezijos parube-

■ žy. Jeigu iškiltų karas tar
pe lenkų ir vokiečių, pran
cūzai negalėtų ramiai į tai 
žiūrėti ir pultų vokiečius, 
kad apgynus savo talkinin- 

1 kUs lenkus, — taip bent pa- 
> ? reiške Franci j oš premięras 

Biiand.
Vokiečiai be abejo nepa-

* liktų; be talkininkų ir labai 
galima, kad lenkams puolus

. vokiečius, rusai nebūtų dyki 
■ ■ ir užatakuotų lenkus. Tuo 

būdu vėl įvyktų pasaulio ka
ras pasidėliojant . lenkams. 
Tų permatydamas Anglijos 
premieras Lloyd George vie
šoj kalboj pasmerkė lenkų 

.* Žygį sakydamas, kad nesi
laikymas padarytųjų sutar-

- Čių gali įvesti Europa i nau- 
. ją karą jr galutinų pražūtį.

Čia Lloyd George taikė len
kams ir prancūzams, kurie 
labai už, tai įniršo ir karin
gai pradėjo kalbėti.

Lenkai, tartum išdykę vai
kai, pasitikėdami prancūzų 
paspirčia, visiems rodo ra- 
gus ir pakartoja tų pačių 

•^pragaištingą politikų, kuri 
privedė jų valstijų prie pra

žūties XVIII amžy. Jau 
;Xljseniai pastebėta, kad dide-

* liausią lenku yda tai — sto-

ma, čią jų nieks negalėja 
viršinti, bet —* čia ne demo- 
kratingumas, tik bbrife ne* 
tvarką ir sauvalybe. Var
giai kokia tauta nogėtų* čia 
juos sekti, nes tai būtų ke
lias į — pražūtį.

Ir dabar lenkai galvotrūk
čiais eina, — tik ne ten, kur 
paprastai sveiko proto eina
ma. .

O. K.

1 Bolševikiškas lapelis 
negali sakinio parašy

ti neprikergus dvasiški jų? 
Jiems ir naktį sapnuojasi 
dvasiški ją, Xpač jie.'susi* 
rūpino dabar, kuomet kri
kščionys darbininkai visur 
ima viršų / darbininkų rei
kalų gynime ir bolševike- 
liams prisėiria eiti šunims 
šėko piauti. Bašydami apie 
išleistų isakytnų New Yorko 
valstijoje mokyklų reikale, 
kaltina dvasiškiją.

Jie rašo: . -
“Dvasiškijd, kokio tikėjimo 

nebūtį, tankiai nori pasirėdyti 
visuomenės akyse, kad rūpina^ 
si darbininkų reikalais, kad ko- £' ML «■ fe. A Jt -<

f

" . L, , J ; ..... SSS

jfeČių darbininkų yra di
džiausiais jų priešais.

Kad dvasiškija ir visi ka
talikai susirūpinę mokyklų 
klausimu, tai kitaip ir nega
li būti. Kūomet darbinin
kai turės užtektinai šviesių 
vajų, šviesių* darbininkų, 
tuomet ir pergalė bus darbi- 
pinkų pusėje. Kaip tik to 
nenori matyti iš ^Laitfvės’* 
abazo. Jie nori darbininkus 
palaikyti tamsybėje, kad ga
lėjus iš skurdžių darbinin
kų prakaito sau z palocius 
statyti.
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Ii Lietuvos
1

FOTOMAKO TAMD1M- l,
PUOLIS. J

“Nei viena. EuropiŠka vieta * 
neturi tokį puikų vandenpuolį ! 
kaip WashiilgtonasJ tai yra > 
tdmako Vandenpuolį. Sykį pa- ; 
matęs ficenerfjų aplink v/mden- $ 
puolį niekuomet nepamiršį^’’ / 
Jis tolinus rašo:

VienUą turi gražius laukus,. 
kalnus ir gražias gires. Lon
donas irgį turi: grąžų žemvaldį 
bet nežinau nei vienų didelį 
miestų Europoje (apart Kone- ( 
tąntonopulio ) kuris ima sųVo 
ąpielinkėj tojau puikių scetie- 
rijų ,Wp AVashingtonaB turi sa- ;■ 
vo Rock Creek Parke ir tokias ! 
gireles, kokio# seka Potomako, 
krantus.
/ ‘^$ldiigtow neturi 

Mų jūrių tankų prie save 
kaip tąį Kdnsf antindpolis 
nei puikius kalnus, kurie apu 
Rio Janiero arba Santiago g 
Cliile sostapilės, nei tokių ma
rių įlankų kokis Sau Ėrancis- 
kos takas į oCeanų; bet tie ne
paprasti gamtos turtai, ir jų 
labai mažai pasaulyje randasi.

kių, kurie či* gimę ir veikus jau 
išauginę. Yra namų, kur viM šėi- 
myna laimingai, be skurdo Ir var
gų tnenš, nors vlani turi savo 
namus jsigijf, kiti randavoja, bet 
nitai skirtumo Ja tarpe. Beimi.l VAttMM MldttdMO LAUKAI 
ninku ir kiti mmitatai visuomet |n„w ■ i ‘ .

nevartoja joki, W*w
kolinių nuodų, jų tarpe bujoja U- L aJZį: 
k«jimw, dora ir artymo meilė. To- U ®
kiw namus aplanko getai21 loč kiškas laikrašti*. . O kur toks 21,100
krrttli Urifimko, tai ten ittui <»- m.
plomus & Fondo, Lietuvos bonus 
ir kitokiuB aukų paliūdymua, karĮ j^t Uja vi pasidarbavimą ir au- 
pamdo, kad Šia gyvena geri L pi4įJ?* 
liečiat, nes fęikalė pagelbos TčvyJi^? dŽiki įėltoju yiririna 
nei yra prisidėję savo dalimi. Ta- Amerikoje ir drau-
kis mridna savo vaikužius lietu- 
vilkai skaitytošyti, jot nėra 
tuviškos mokyklos. Jaunos 
relės linksmina savo tlveMūs taiotaū iletavift tautiikai W
delta. Kaip tai MBlonii ir ŠirdįTO Wl« bsžnyMe, nta
traukia darbo žmogaus girdint tad**? gegužSs paskyrtaepažyen- 
idas daineles dphlttOjallt. BristiĮtamlę. Seno,, t y, koplyčioj lą. 
menu tatobt, kad ai ¥’*W.**,*II*:
buvau pas savo Uvėltalį ir tagah įeiti. Linkta dniiovho

■ 1 Užbaigėme darbg prie bažny-K1"1“ “augybę,
Įčios taip greit vien tik ažitt Ta-| ,?oviatovo' . „ -21
[mišių aukoms, nes jau labai bu-į“^.’ “T1*™8““ 

pss
<4čiU” ĮkelItts ^kaityt0Jus ktllloS ®

už aukas teprašome nuožirdžiai irĮtažšlųiioMirViIjiiujeinaitSių,Btt- shingtonų. ’
■ ...... <.F„ „„ |WJ». J“**8* ka? pasiro- aįfcįm, Berlynu. Berlynas

Buvome nufotografavę bažny- a» Mtaviskos Hvaizdos ir tt. ' ..............
Čią iš vidaus.ir oro ir.turėjome Į Labai mėgsta tie žandarai grįž-lgtis, čia ir ten pelkėtas prūdas 

.44 v_ „ .Tamistoms pasiųsti fotogtafijas, Į tančius amerikiečius kratyti, nes arba eseras, arba; nerangi upe
tojai ir tam panašus. Kuomet pa-L et netu.viama suareštavus foto-1 paprastai pas juos randa ką nors vinguoja per miestų. Dalys 
kiausi, kada ir kur esate aukavę gralą ding0 kažin lr £o.1 i .
nors centą? Tuomet sako, kad jie1 
iiė kvaili, kad mėtytų savo pini
gus.. Bfet pažiūrėjus pasirodo, 
kad daugumas iš jų taip bagoti— 
kaip stovi, o kiti -dar net ir prasi
skolinę, nors niekur nieko neau
kauja. O tie kurie visur aukau
ja, tankiausiai pasiturinčiai gy
vena. Tai yra faktas. Mat, lais
vieji mėgsta laiką praleisti smuk
lėje ir prie kozirų o ir nekurios jų 
moteriškės rudį neša su dinerku- 
tėmis neužmiršdamos prie rudžio 
ir pantukes pasiimti. Pasitaikius 

 

į.. . v. - . n - “laisvam” burdingieriui kurs tu
si žiauresnė ir atkaklesne. tišsirašęs’falld šlamštą, tai ąu|«s« i- A* MAMnis»«^A panai gražios ir sveiKOS, visur e-|gyve» pLuuųa.r «.iuiu.pyiuą, Ktth*

Šiandiena iš tos įriežas-.Į jokiu būdu nesusikalbėsi. Jų prjg^sfi ma^ Amerikos laikra- kalneliai piišynėliai. ■TikĮ-kuHoš Mete šlapios. - Aparti 
vaikučiai paaugę nežino per to- Būčiau tabrn dėkingas. Ite.....................- • ■

nos ir aprčdo. Prieš katu dirbau 
stalioryriSa darbą. Dabar jau ga
iliau dirbti po bilki bet neturiu 
Iž ko atgyti instrumentų. ? Pas 
svetimą dįrbti neturiu jlveikatos. 
Pragyvenimas brangus, už butą 
turiu mokėti 15 rub, , i

Atsiprašau miela^irdingų meis 
gaičių, kad prastai surašiau, neis 
tik būdamas, nelaisvėje išmokau.

Sudiev!
< * Jurgi# Kurmickai,

Pušaloto gatvė 30, ,PanevČžis.
Lmhuania.

*

Šiandiena tūkstančiai dar- 
biniiikų be darbo ir neturi 
kuo D^a^ūitiĄti savo ŠeU 
ma& Darbdaviai prisikrovę 
milijonus iŠ darbininkų pra
kaito, laukia kada darbinin
kai visiškai nusilpnės ir 
ateis su ašaromis prašyti 
darbo. Kur dar kiek ėjo. 
darbai, tai darbdaviai pri
vertė darbininkus mesti dar
bų pasiūlydami jiemš nepa

veja prieš darbininkų išhaudo-jkėnčiamai numuštas algas, o 

 

tojus, šiame klausime neatsi- j ant produktų pakėlė kainas, 

s’šldja, kuri organizuoja darbi
ninkus į visokias sąjungas, į vi
sokias federacijas neva kovai 
prieš išnaudotojus.” 
Toliaus rašo: •

“Ir .tuo pačiu laiku, kaip 
dvasiškija bando pasirodyti (me-gi priežastis tų bedarbių 
dar'bininkų užtarėja, deda dide- 
liaušhj pastangų paimti savo 
globon mokyklas. Kur jų ne
gali paimti, ten stengiasi įkur
ti savas. Pavyzdžiui Ameriko
je taip vadinamų: bažnytinių 
mokyklų labai daug/ (mat jie 
norėtų kad visai mokyklij ne-(gaĮOj bet kova kasdien daro- 
būtų. R.) nors Čia jų visai ne
reiktų.”
Dvasiškija ir visi kiti kri- (ties verda kruvina kova, 

kščionys darbininkai, kurie Streikavo Plieno darbi-1 rias - duris įeiti į bažnyčią. Lie-

lieta nei mūsų lietuviškoji dvą- įik darbininką greičiau 
suvarginus. Taip tai dar
bininkai spaudžiami kapita
listų sunkiai atsiduso.

Bedarbė ir streikai pri
vertė ne vienų galvoti, ka-.

* _ - - - - -ta

liausią lenkų yęLa tai — sto
ka drausmės ir nemokėji
mas susitvarkyti. Ta yda 
taip stambi, kad gali suar
dyti dideliausius tautos ga
bumus. Be drausmės ir su
sitvarkymo jokia tauta ne
gali gyvuoti. Gi lenkams jei- įjuos išnaudoti.

jie manė niukindavo senovės lai-Į 
kų dainelių,. . * •

• Dabar pažiūrėkime į tuos bro- L 
liūs, kurie skaito įvairius slainŠ-l 
tas. Prisiskaitę įvairiu 
pasijunta esą pasaulio “apsvies-1 __ _____
tūnais.° Tuomet pradeda viską apje mug- nepamiršti,
niekinti, ugnimi ppiaudyti ant1 
Bažnyčios, kunigų ir visų tikin
čių, visi jiem yra vagys, išnaudo-

TOKUą PAKBITĖ HEMKOMIS.
DŪKŠTAS, te

kai labai Aufet. Silėzb ;
ja, ę todėl,savo kariuomenę iš 
mūsų apielinkča nugabeno ten, 
palikę tik po kelius Margybinius. 
Pasitraukiant kariuomenei pri- 

!..» Žandarų, neva 
i - - poviatove. ’ ’ Šie pastarieji pa

bavimaist” iškrėtė kelius kaimus

[randasi pieskose, visiškai ly-

‘“neištikimo” paVydale apavo ar|miesto, medžiais_apsodinti, Jus
Įtografijos. Dabarties valsčius ža-1 pinigų ir kad ištrūkus iš “brolių” maždaug padailina miestų. Pet 
da pakviesti Varėnon. iotografą j nagų priverčia amerikietį... 

Į dėl nuėmimo fotografijų pasams, Į tepti * ’ doleriais, 
(todėl ir žadu pasinaudoti proga| 
J vėl. ■ J
Į Padėtis abelnai imant nepage-Į 
Įrejo, nors lenkų jau yra daug ma-| 
J žiau’negu pirma. Susisiekimas su Į 
|kita parapijos puse šiek t|ek pa-l 
| lengvėjo. Duoda leidimus perei
ki tiltą. Brangenybė vis-gi gan. 
Į didelė. Duonos stoka pas mus ne-1 
Į uttalėj juostoj, bet abelnai Lietu-Į 
|voj dar sekas gyventi.. į
Į Daiigiau nieko labai ypatingo I gr^.QS SVėikps, visiu? ę- |gybes;pįmdų ir klampynių, kai* 

žerai, kalneliai, pušynėliai. Tik (Icurios Mete šlapios.AįžarU 
laukai čia teberaizgomi spigliuo- Nevos upės Petrogradas lietu * 
tomis vielomis ir tebetrypiami žir- Jri kitų gamtiškų pritraukimų 
gų; Paryžius gražus bet ne nuOs

. .y j.' tebus. ' Neturi Washington( Žmones dar nesuskubo is po di- h , .
driojotoo griuvi iSysti S
nuo boKeriku engimo atsigauti, ■
Daug ma įdegintų nam, w nu- Potomae
skriaustų šeimynų. Nemažai jų I - - - • , •

x. vTas pat su Madridu. Mudri
vėlyvus linkėjimus: “Sveiki su-[visai nemato ir pusnuogiai vaikš-Į das stovi lygumoj it kalnai pei 

Aimanavimus padidino susi- toli nuo miešto. Jos vieninte 
laikysiu šv. Mišias ant intencijosIsiekimb nepatogumai. Ypač stoi- (lis vandenys tai maža ir meniu 
aukotojų Amerikoje. Į kos, nesant arti gelžkelio, pafron- Upele Manzanares. Madride

Kun. L. M. Įtėje^ dažnos. Palengvinimų čia žmonės pasakoja apie atsitiki 
kai grįžta SU ašaromis priej jam bekalbėti apie toldų žmonių j i—_i—;*' J jokių nepadaryta, negu apsunkin-lmų Alexander Durnas, garsam

Į (ta dar duonos įvežimo uždraudi- FrancUzų rašytojo1, kuomet jn
( ( / atvažiavo į Mandridų. Jį nu

| „ . . . ... vedė ant Manzanares upės til*aras, nuėstas, apstota® een- L. baisiai šilta.
tras, stovi pačiame htw» pasieny • n _ nžsimanvdamas fw ir už 10 kilometriĮ ntto lenkę de- P V?’“®’?*"“ Z“Bmas S61., 

i . prašė vandens. Jam padavėĮmar aeijos uos. stiklą vandenio, imdamas sti
I Miestas kitados yr buvęs tvar-Į^- ? akyg ręggj(> Manzana

ir streikų ir kada bils galas? 
Streikuoja anglekasiai 

West Virginia, Mingo aps-; 
krity, kad gavus teisias or
ganizuotis. . Streikuoja jau 
metai'laiko ir dar nesimato'

rūpinasi pakeisti dabartine Į niuksi 1918 ir 1919 metais, Įtaviškai skaityti te-gi nemoka, nes 

 

nusmukusių kapitalistiškų bet streikų pralaimėjo^ nes 
tvaikų dirba ne doleriui^ buvo neorganizuoti ir nesi- 
kaip 4cad visi nauj o' dirbti- laikė Vienybėj e.
nio bolševikiško mokslo, bet į 
skurdžių darbininkų gero
vei. Jog ir bolševikai ar so- 
cijalistai savo purvinų mok 
slų supuvimų dangsto kri
kščionišku mokslu ir nesusi
pratusiam darbininkui pir
miausia bruka gėrusias pu
stas, kad tik patraukus -prie 
savę. Tie patys garsieji so- 
cijalizmo išradėjai ne iš kur 
kitur sėmė gerąsias socija- 
lizmo dalis kaip tik iš to pa
ties krikščioniško mokslo. 
Jie negali pakęsti matyda
mi, 
jautis^ Sųjungas ar Federa
cijas.

Iš to kiekvienas darbinin
kas gali suprasti, tad bolše
vikai arba kokie jie ten ne
būti}, naujo mokslo skelbė
jai nenori, kad darbininkai 
organizuotūsi, kad darbi
ninkai steigtų mokykla^ ir į 
jas lankytų. Jie norėtų 
ir šiandiena tuos darbinin
kus pasižaboję vedžioti ir

“pa-[valdžios ir savo piliečių pas
tangos Berlynas tapO įspudin-

p Biaip tai nieko ypatingo. Mis- w ta
kus kerta visi kas tik gyvas, kam reikia ir kam nereikia (ząpasui). neaPdovanojo.
O dvarponiai, nespėja surinktas Imkime Petrogradą. Petro- 
už -miškus markes pralošti ponam gradas turi garsi} pajūrį anl 

Retkarčiais Į Neva upės. Upė žiemoje ledais 
net pa- 

džiai perdaug jau nesugyvenami I tį-orųlŠ'aldo, vasaroje, orų vest 
ir net kartais užpuldinėja lenkų na. Neva upe Petrogrado vie- 
kareivius. , nintėlė gražybė. Petrograde

EŽBRfiNŲ (Zarasų apylinkės, laukai lygus; ir priežastim dau

•*’. “podporuenikam.” Retkarčiais Neva upės. Upė žiemoj 
^'lenkai nusiskundžia, kad baltgu- apdengtą, sušalus, kad 
Kaili_ w . |j • v.i i _ ______

(sykį dėkuoju uŽ viską ir linkiu 
Tamistai geros kloties ir palieku 
su tikra pagarba,

Kun. L. Markuckis,
Varėnos klebonas.

Varėna,
Kovo 25 d. 1921 m.

P. S. Malonėkite priimti nors Į gyvena kasimuose, duonelės veik 

laukę šv. Velykų!” 4 gegužės at-(to.

g| tėvai sako, kad iš to duonos ne- 

 

į | valgysi, nes jų protas beveik vi
suomet apsvaigęs, jei ne nuo ge- Į 

į rimo, tai nuo šlamštų. Gerai, kad |

Daug, daug tokhį aprerk-j*^ 1<si8ti v“'|

tinų atsitikimų darbininkai
•i • 'i n ■ L'tavtoaLty Heuincvtau, XKau. o^aiuc

pergyveno, o kiek dar per-|laike gaUtij wti 16 m. vaikų 

 

gyvens? . įsai-nemokytų, jei nebūčiau susi-1
Po kelių mėnesių-streiko Į dūręs su žmonėmis, kurių vaikai 

vargo prispausti darbiniu- išauginti Čia ir visai nemokyti KąJ 
kai grįžta su ašaromis priejjau bekalbėti apie tokių žmonių 
to paties darbo ir dirba sun-Uas^jenini gyvenimą. Kokia nau- sužeisto TĖVYNĖS 

kiai už numažinta mokestį.
i m v • j JS.ai ia.iB varnai ir iivrebt^ iiUBipuis.-

Gal pirmas, streikas, kuris ( ti lietuvišką knygelę mokytis lie- 

tai spaustuvių’ darbininkų, ( mokančius, bėt čia motina sušuks 
Spaustuvių darbininkai yra W neužtenka angliškai išmokti, 
gerai susiorganizavę ir ueJJ??me* ,vaika® Jr ėina savai^ ke-| 
bilc kas 2-ali užimti iii vietas lUis‘ šiurpuliai pereina pgr kūną

i, ^cbininkus orgamzuo-ĮKur ^šdnintaii otganįzuo-Į“ f“’; . .|,---------- - _ . ....
Šviesūs ten ir kova sU h Ant gėrimo, tai turi pimgų,kad tttt^ęs. Beturėjau' tik senus!

ti ir šviesus, ten ir Kova su i pasiskoimę, bet pasiūlyk .jiem karėiviškus. drabužius., kurnės L 
kapitalistais-kiek lengvesne. į laiktaštį, tai atsakys, kam reikia, I pašiūrin.<itthriamaš iš kariuomenės U

Tad dabita kriris taiiftr.ridyto putočiau ©ritasi te į žtaL ^0. nat)ar Ufla I joį
pažadina, kiekvieną ___ :___..’ln6s.“®t''. ®abar ^sa? e!get?’[nas:^daugiau per pusę išgriautą [augštai pakilus juri® vandeniu
ar apardytų namų riogso, kur akį [Surrey.ir Sušsek: seenerija gra 
jmesi ten išvysi netvarką — sunai- Įži ir gražus medžiai apdengit 
kinimą. ' negali1 lygintis su Potomakc

Mieste gyvena darbo žmonės-. 
varguomenė, yra Sek tiek nu- Bu*s ’5ahras’ W
stordusiu žydeliu it a^ligentij ««“*• į»nd<«« “«* *«•*"*. 
valdininkę. Visiems «a jhMpI’“®*. ®1Mnes B<>rs-pilna

- -■—---- -; ‘ r

• | kus į pradinę mokyklą.
Niekaip netikėčiau, kad šiame

|da iš tokių Lietuvai ir žmonijai?.... .«■ . ... MUKTO BALSAS. Imu.
Iširtais vaikai m norėtu nusipirk-J Kunui(ikas wgo V- Var.

taip greit baigėsi lairnSjinUi, Įtaviškai, nes mato kitas vaikus j^^į®0^88^^88”^.

niomš mergaitėms už tokią malo
nią ir didelę dovšną 5 doL (150 o

■rablin) ir paveikslėlius kuriuospteeita“tePa *> “f““*
U gavau 14 d. bal.. Dabar.plėsiuUį* ..flį nedide- **“*?«?»

k bet dailiu setopataitei- fetpasakė: “Ne, paimkite šitą , 
i tt-« -.i x-- T J? vandenį, duokite tai biedna 

kuriu!)s bokštai ieznitil štilio bažnvėios ir Up01’ “* J“ .«"« *»»«» 
bokštai jezuitij štilio bažnyčios ir »

. .. | dviejų cerkvių, kurių viena auk-1 °

ninku prie darbo ir gana bedarbes^ laikais daugumas to- i begaliu dešinės rankos, kojos ir 
sunkaus darbo prie organi-l^-^^pakelti ir;kairė akfe įdė- 

zavimo Jų darbininkų, kurie apleidžia savo tėvus, .o te- ku jaunystėj būti elgeta. ^al bU-
dat ligsiol neapvertma dar- Lar susilaukę senatvės atsiranda vau Dievui nusidėjęs, o gal per 

Jbininldškų organizacijų ir Į blogaine’padėjime. Pagelbos nuo Lavo drąsą, (atvogą). Kaip buvau 
L‘ nepriguli. Tokie darbiniu-pavo vaikų negali gauti. Tuomet1 -

kai dažniausia Užima vietas M kokins
kovojančių už teisias, už• Vai ^hsūno Kentėti; vis. oegaų, o oėgaa-iw«^ 
dnhnnct ko«ni fi» anoniikina r darote Jvs, taip gyvenda-Įma^ daugiaus nukentėjatt. Dabar (kitus nuobodumas slegia. Čia.gi I GARSUS LIGONBUTIS GALI 
. Imi.,, , . Iuž Tėvynę eidamas palikau savo (laiku nieko nesužinosi, nes pastas I DŪT UŠ^AR^TAB.
Kovų. r Todėl darbininkai,^meskite lau-įmikatą. Negaila būtų sveikatos, teateina.du kartu savaitėje ir aU į Vienna - Kad “Rotes Krem

. šlamštus, nustokite gėrę.tuos -įjk TčVyne būtų lais- V^ža veik visa savaitė pavėlintas jSpital RudolfmerhatiS,” viem
. fet-.-MA..-.-. # (nuodus,ir stokite į'eiles sttsipradįatvarkaMetiivojebūįų Dg- žiniasrį artimiausią gelžkęlio Sto^ iŠgaMąūsiųiršėniausių

KflKO SKIRTUMAQ ? darbininkų kurie yra susfr įaj,. sužeistieji jei neturi iš ko gy-lti Abelius reikia Važiuoti 40 jdlo- bučių Vienoje gal bus ptivei^
• | i hpietę įLDS. Savo klaidą patai- J yeįti turi eiti kąiė&M ir I metių arkliais. Už jok pąsiekimąmg^ųžda^rti savo durh delcį

Laimingi tie namai, kuriuose pyti niekuomet nėra pervilu. (gėda jaunystėje rtą daryti., Panfc- Įgauni inojcėti 200 auksinų JūsųI stokos, pinigiŠkos jyągelbos, bu-; 
žydi katalikiškas* tiįčjiųtas irį . ’ . Vargšas.Įį^5st .nedidelis-.miestelis o trak’ nuolankusis korespondentas tai vo pranešta Amerikos Raudo-,

blaivybę. Tokia laimė daugiau- . * k (įierių yra 19. ’ 1)abar daug par- įMtyrė ant savo kailio> užmokėjo pajam KryiŽittl įstaiga pb>
šia randasi tokiuose namuosej: ; £W>j Ū0W> Įvažiuoja i| Rusijos yisokių be- vežęjui Pįnigus ir pastūmėdamas pnuiipę piipažlnta lavinti jlau] 
kur šeimininkai* skaito 'gerą kąt(k t Ge& ii J, č|a vienas burdingi^ kvarkiu kurk ‘ nepripažįsta nei KūW pėsčias atėjo. > įgeai Austrijoj pM feHį .

. v . ūkišką laikraštį ir tam franaBs r|ug savo bos< nuareštoyo už tąi,| Dievui nei nuodėmės. M dabanĮ^ - / ■ ..c 18T2 Ub mmč lfi00'myb\
Ar čia senai lietuviai sū- Įknygas/apie įvairius’dalykus.. ‘Įkaitas jį norėjęs nunuodyti:‘iąww Dievui baisaus bado ptel Trys ląivaį ktiuie yadO’ gių užbaigi mokslų čionaų gos l 

ciųlistai buvo užviešpatavę Broliai-sesutės, WS; nariaHr padarytu skystimšUmdegtine. At- tau. kokį Vokietijoj mačiau ir da vapjanū Kolumbui atplaukė pripąžytūs kaip# impestmgiau> j 
lietuvių koKomjas ir po. sa-, Da&iujnkpH skaitytojai, Aš no-į važiavę tĮ$į$s .it/nusiveže šelmi* f su šautuvu paskui- sekiojo. DMukmii sukin i Amerikos na* Mos ir moksliškai išlavintos ^ , x 
vo rioba tnreio tūkstančiusluputį parSsyH jums iš šianrfniĮdtą kalšjitnan su visa jo “mn* barnors liuo8as,kadivtenkapav|£mttxAa{.rtj^jB} protesijoge moterys viBaint ;
vo globa turėjo tHkstan^ J AmieHkim lUudo ;

ddBisbuvo didžiausiaiiirbuvolgeib^ ii«mbučHii idant-tęst* 
uo.'163 nėdu ilffiik I darbų Uo./ |

vokiečių nelaisvėj turėjau daug.
atvogos, Bijodamas bado ir mu-. ■ _
simo kentėti; yis. bėgau, o bčgda- Į sekasi;vienus nedarbo — vargai J

*j
‘ gu ko trūksta, tai jau drans-
» Ulės.
Jų seimai, ir seimeliai seno
vėje buvo netvarkos pavyz-

’ Ūžiu. Juk pas juos buvo į-
* statymas, kad vienas seimo
į atstovas galėjo suardyti visų 

seimų. .Užteko tik jam rik- 
telt: “nie pozwolam” (ne
leidžiu!) ir visas Seimas bū
davo per niek. Lenkai gi
riasi, kad1 aštuonioliktam 
amžy jie buvo demokratin-

. giausia tauta pasauly. Tur-
būt tų sakydami, -jų istori- lietuvių darbininkų, kurie bėsUankydamtt#pč'^uJūinfk'riatis & M AtegM da*Mbot
kai turėjo omeny t^ą,-jHme visa šerdimibuvo atsidavę (vių kolonijas, “ '
■nnrzTvnlrim iafnfvmn 9^“iii idilini £lirmdwnn iŠ +11

jie žino, kad organizaci
jos, tai darbininko mokykla 
ir kad tik organizuotu būdu 
prašalins visokius išnaudo
jimus ir atgaus savo teisias.

Jie žino, kad susipratęs 
apsišvietęs darbininkas į jų 
tuščias teorijas nė pažiūrėti 
nenorės^ Pats gyvenimas tų 
parodo^ -

i t

«•

l

pozivolam” įstatymą.
,, . „ Dauguma yra iš h^«n^vfcokiaU ^įkystimaiB?’

Šiandiena tų Lietuvos atvykushfr-betaa ir to-1 [ **

nuo Žmonių Kad dora
‘ [iai«d<w greičiau BUgytų ir gi

- a < ’čUu darbą dirbti Ui turčiau ŪUO.H63 pėdų ilgio,
« * • r

/’ >»>
/

• /
.9,^' .. . . jf

k



f

I

t

♦

1

i

■r

i

t

f'-

Į
J?

t

4

-'i V

■- «

—i-e 
'i

-■’ <.*4

M

IJ

Ant Jos'Yra Išspaustas Ženklas ■
. * “‘DARBININKAS’PEN.” |

Tį PLUNKBK4 GALI ĮSIGYTI KUKVIEirAfl 
VtSKKAI D t KA I.

O . *
i ;r Ll_"“ v

$

i

F

t

*

f

n

i

r

Ton buvęs.

f

t

Sąjungietė.

I

*

-V 5

Lašas.
K<

>■’

> ’

$ 
i

■ »- A 
?! 

, i 
i-.

«>

AKRON, OHIO.
•Geg. 8 d. L. Vyčiu 97 kuopa bu

vo įrengusi vakarą, pobažnytinėj 
salėj 1414 East Avė. Buvo vai
dinta “Nastutė.” Gerai atliko

: ' l’
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•VELTUI!PUIKI MUZIKA!!
-AUI/.7A17SIAS IŠRADIMAS 

LAIKRODIS SAVO MUZIKA’GARSUS PASAULY
Jus busite nustebinti ir užžavėti išgirdę 

taip puikią muziką užslėptą Naujai Išrastam 
Laikrody. Jei norį tureli Šią Harmoningą 
Muziką savo namuose, neprivalote leist sun
kiai •uždirbtą pinigą brangiems instrumen
tams, kaip pianai, phonographai, ją rekor-. 
Janis, rolėms, ir tt. dėlto, kąd Šis laikrodis 
užims vietU by vieno augštos rūšies instru
mento.

Grojii puikias meliodijas, Sutaisytas gar
sią artistų ir jus turite malonumą, jas girdėti 
grojant užsukant laikrodi ir paspaudžiant „ 
guziką. Gros taip puikiai, kad jus ir jūsų 
draugai tik stebėsis, šis laikrodis groja vie- ’ 
ną šmoteli netoli 20 minučių it visai yra pa
slėpta, * / ■ , ,-■■■

1 Laikrodis yra tvirtai subudavotas Ir gero, 
bronzą ir storai paauksuotas. Yra artistiš-. 
kai .papuoštą?, kas daro jo. išvaizdą turtinga 
ir bus papuošalu jusą namuose. Laikrodžio 
vidurini Vokiečiu padaro, pilnai užtikrinta, 
kad rodys laiką tėl3lnglaut negu bito koks ki- 
tas laikrodis. "

.Muzlka telpa laikrodžio dugne, kas lai
ko judėjimą liuesu nuo visą sruveną ir su
daro tą judėjimą, Wlė Išlaukia aiškų, egi
dą muzikos.toną. \ .

Što laikrodis yru kiekvienam didelė brau- 
gonybe, tai yra ne vien tik laiko rodytojas, 
bei; ir aiiggtos rūšies muzikos instrumentus 
ir garantuotos *25 metams.1 ™

Tai yra verta daugiau negu $20.00, kuo* 
mot mttttt kainos pį* dieną yra tik $8.00. 
Atmink, kad šis pasiūlymas yra getu tiktai 
trumpam laikui, vėliau kaina bus $26.00, Už- 
tal-gl, V12IK LAfcAft J

Frenmnemtoe Kafa&t
, ‘t'' ■ ■ v.. ' ' ,

t •»* • « a z u

ir piniguil 6ii|Bk' šiuo iHreau:

1 Boa&m SĄ Misa.
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jaunimo

FuttvįĮie; Mt Carinei, Fa* apielbi- 
k&e randasi 13 lietuvių parapi jų 
(kolionijį) > kiekvienoje kolioni- 
joje yra ęhoras iv Ūtokiw jauni- ; 
juo draugijos, kurios iki šiol vei
kė tiekį kiek pajėgė, & kitose vi
siškai negirtipinu veįkirųtu Maha- 
nojieičai permato kolionijį veiki
mą, ju liekas, trbškbniĮąj taip-gi, 
atminę galybę vienybės, spėką or
ganizuoto f jaunimo, numanė or
ganizuoti apielinkės chorus; Ir 1 
d. geg. š. m. sušaukė apskričio, t. 
y. chorų atstovę, suvažiavimą, ku
riame dalyvavo penkių erotų ats
tovai. .

Suvažiavimas buvo Mahanoy 
City, Pa., vietos par. choro kam
bariuose. Susirinkimą atidarė S. 

; Daunoras trumpa kalba pabriež- 
damas mahanojiečių sumanyme 
tikslą ir apskričio svarbą. To
linus kvietė chorų atstovus iš
reikšt nuomones, kaip atsineša 
chorai į apskritį. Pirmiausiai pa
kviestas gerb, kun. P* čėsna, pla
čiai apibudino jaunimo idealus ir 
kaip brangus ir svarbus’ bus gyve
nime apsritys ir ką galės jaunimas 

^nuveikt, jeigu bus sujungta visa 
spėka šios apylinkes jaunimo. Dar 
kalbėjo p-lė A Kelmiukiute, T. 
Tamošiūnas, M. S’antaras ir kiti, 
kurių pavardžių, nepamenu. .Visų 
kalbėtojų buvo viena ir ta pati 
mintis, būtent: šioje apylinkėje 
būtinai reikalingas chorų apskri
tys ir visi pasiryžo* remti tą suma
nymą. i

Po išsikalbėjimo eita prie svars
tymų. Visų pirma išrinkta susi
rinkimo vedėjai. Į pirnuninkus 
pateko St. Daunoras, į rašt. K. 
Žėglis.

Pirmininkai' padavė sekančią 
dienotvarkę: ’

1. Ar .reikalingas šioje apylin
kėje chorų apskritys.

2. “Lietuvių Dienos” klausi
mas.

3. Bendras išvažiavimas.
4. Vakarų rengimo (vieni pas 

kitus) klausimas.
‘ 5. Įnešimai.

' 6. Antras chorų apskr. suvažia
vimas., |

7. Valdybos rinkimai. 
Dienotvarkė tapo priimta. 
Svarstymai:
1. Ar reikalingas chorų apskri

tys? Vienbalsiai pripažinta rei
kalingu. , _

2. “Lietuvių Dienos” klausi
mas po trumpų kalbų atidėtas, 
tik chorams primenama, kad to 
klausimo neužmestų, o iš kalno 
rengtųsi.

3. Vienbalsiai nutarta surengi 
bendras chorų išvažiavimas.

4. Nutarta, kol susitvarkysime 
tinkamiau, programais dalintis Ši
tokiu budii: Kuris choras gali sta
tyti koncertą, ar lošti teatrą- kito-' 
je kolionijoje, praneštų apskričio 
valdybai; 0 kuri koliohija norėtų 
gaut koncertą, ar teatrą lai krei
piasi taip-pat prie apskričio val
dybos.

5. a) Įnešta p-les RelminskaitėB, 
kad chorai sujungę spėkas rengtų 
koncertus, kur tik galima bus 
gaut didelis stęidžiūS. Įnešimas 
vienbalsiai priimtas.

b) K. Žėglis davė įnešimą turė
ti vieną milžinišką viešą išvažia
vimą, kame chorai turėtų pasiro- 
dyt'su dainomis. Įnešimas priim
tas.

c) Kun. Čėsna įneša, kad aps
kričiui reikalinga duoti vardas. 
Fo diskusijų, iki sekančiam susi
rinkimui chorų apskritys vądin-

•jsis: Pirmas Pennsylvanijos Liet.
B. K. Parap. Chorų Apskritys.

d) Prašyta raštininko, kad pa- 
* > rašytų užkvietimiis, sekantin sū-

z sivaŽiaviman, ypač ,tiems chorams 
kilrlę dar neprisidėjo Mandien.

e) Apskritys atsišaukia į visus 
phorus idant erorai paskirtų Šio- 
kią tokią auką pradžiai apskričio. 
Taip-gi kviečia visus chorus prHi- 
dėti prie apskričio.

6. Sekantis suvažiavimas nutar
ta laikyti birželio 5 d. toje pačio
je vietoje*

l’ l’u/ll/l, ii lį»R- ’

T, Valdybėm pateko šie: pirii. 
MykoIaiti^ plgelb,'X Ląurusevi- 
čius; rąštf M 'Žėglis. - W valdylĮa 
uŽMrifcta iki Metų.
. 3. Sugirmkimas uždarytas su 

mūlda per kun, F. -tlšsną,
Ohoriętaa,

Geg. 1 d. mūsų komunistai gurė
jo prakalbas paminėjimui savo 
Šventės. Kalbėtojas it tarškalas 
pats turbūt nerinojo ką kalbąs* 
Ąnt galo užsipuolė \nt katalikų 
ir jų vadų, juos įvairiais vardais 
išvadindamas. Jam pabaigus kal
bėti buvo paklaustas, kodėl 4 mi
lijonai Vokietijos soeijalistų ėjo 
su ginklu rankoje prieš kitų šalių 
tokius pat darbininkus ir kodėl 
jūs einat į katalikų mokyklas pa
sisemti mokslo nuo tų <tabasūnų?r 
Tuomet vyras pradėjo aiškinti vi
sai kitką ir pagavaus nulipo nuo 
estrados. Tai matom dabar, kaip 
jie vieni ja ~darbininkus. Paskui 
kitas vėl vietinis pradėjo rėkt ant 
katalikų, turbūt brogos (moon- 
shine) buvo -perdaug prisitraukęs. 
Ant tokių jų pliauškalų neverta 
eiti. ■ ,

NEW BRITAIN, CONN.
Geg. 2 d. š. m. mūsų kolioniją 

aplankė su prakalbomis gerb. 
kūn. J. Petraitis iš Paterson, N. 
J. Žmonių prisirinko nedidelis 
būrelis, nes iš priežasties nedarbo 
daugumas išvažinėjo ant ūkių ir 
kitur uždarbiauti. Kelios dešim
tys šeimynų ir pavieniu jau iške
liavo už okeano į brangią Tėvynę 
Lietuvą ir kaip girdėt vis dau
giau ruošiasi apleisti šį imestelį.— 
daugiausia nedarbo verčiami. Pas 
mug dirbtuvių yra, tik kas iš jų, 
kad tik' trečia ar ketvirta dalis 
darbininku tedirba, ir tiems nu
mušė po 20 nuoš.

Kun. J. Petraičio kalba buvo 
rimta ir maloni. Kalbėjo vien tik 
apie labdaringas draugijas/ ypa
tingai apie L. R. K Bem. drau
giją, ragino kiekvieną prisidėti 
nors ir su maža dalele. Pertrau
koje rinkta aukos dėl L. B. Kr. 
Aukavo sekančiai, po $1.00: P. 
Kvederis, A. Krušinis, A. Gurskis, 
T. Staškevičia, j. Maunčikas, M. 
Savulis, D. Jokimas, J. Bolita, B. 
Ivanauskas; M. Mikadomas, J. Že
maitis, J. Bulis, K. KveseHs, O. 
RadziaviČienė, P. Kubilius, J. Sa
vulis, A. Nevulienė. Viso, su 
smulkiomis prie dunj surinkta, 
35.69. '

Antru atveju kalbėjo apie ben
drovių reikalus ir ju naudingumą 
ir ragino visus, kiek galint- prie 
ją dėtis.

B. M.

atsilankys Į kokią kolioniją, tai 
nepraleiskite progos neSgirdę jo 
kalbos, * . f

Ię,'l
- r **n»- > 4

T ViirriiBnit ihl
Geg. A i*f apianki mūsų kolo

niją su prakeik emis p41 Jdku- 
baitFil New Haven/Con. Pra
kalbas surengi Met. %1-goe 6-ta 
kuopa. Jisavo.iškalbingoj k*I- 
įojfy puikiai nušvietė reikalingu
mą Įr svatbą kiekviepai lietuvai
tei prie Mot* Są-gdh prigtdŪtL -

Prie kuopos prisirašė 2 mari. 
Nors apskritys kalbėtojai lėšas 
apmokėjo, bet vis-gi buvo padary
ta kolekta. Nurinkta $9.23, Kuo
pa iš kasos -dapildė iki $10.00 ir 
pasiuntė Šv. Kazimiero vienuoly
nui | Chieago, IU» Prieš pfcade* 
daųt prakalbas, visa publika 'pa
dainavo Lietuva Tėvynė mūsų. K. 
Jasaitė pasakė eilę: ‘^Mūa Lietu
vaitė” ir gabus dainininkas A. 
Mardosiukąs, 5 metų vaikas pa
dainavo dvi dafni: “Pamylėjau 
vakar” ir “Bernužėli nesvoliok.” 
Jo dainelės labai prijuokino' pub- 
Mą. Žmonių buvo daug ir visi 
prakalbomis ir kitais programo 
šmoteliais buvo patenkinti.

Geg; 9 ir 10 d. čia* laikė misi
jas gerb. kun. V- Taškūnas iš Nor- 
Wood, Mass.

Gegužio 21 d. Tautos Fondo 99 
sk. loš didelį teatrą, — dramą 5- 
kių aktų “Gyvenimo Verpete” y- 
ra tai labai puikus veikalas. To
dėl nepraleiskite nei vienas jo ne
pamatę.

. Gegužio 30 d. moterų dr-ja N. 
P. P. Švč. rengia “Gėlių Balių,” 
nes kas turės gražesnę ar indo-* 
mesnę gėlę, tai tas gaus dovaną.

Moterų S’ą-gos 6-ta kp. yrą nu
tarusi surengti paskutinį vakarą 
šio pavasario sezono. Tai bus 4 
d. birželio, ir rengia parodyti la
bai juokingus gyvus krutamuo* 
sius paveikslus “muving pik
čius,” ir dar kitokių nematytų in- 
domybių.

Šiomis dienomis aplanke garnys 
pp. PetrojieĮg, įr . Joną žariskus ir 
paliko 2 dukreli. . *

.v Žagarietė.

MONTREALk CANADA.
Bal. 24 d. L. Vyčių 33 kp. su

rengė vakarą. Kadangi tą dieną 
pripuolė vardo diena mūsų gerb. 
klebono, tai kuopa įteikė jam gy
vų gėlių bukietą, taip-gi tokį pat 
bukietąjteikč ir mūsų gerbiamam 
svečiui iŠ Lietuvos, kun. P. Ka- 
Šeiuktii. Tą atliko. EI. Bandžiutė 
ir O. Buziute.- Lai gyvuoja L. 
Vyčių 33 kuopa ir jos dvasios va
dovai! ’ ‘ •

FITtmBUKU,MAB8.
Čia Grunt Mill dirbtuvė stovė

jo pbr visą žiemą o dabar pradėjo 
ėiU ir tuoką po 9-7 Aol. savėL 
tėjėi būt mižūi jtąą dirba. Dms 
biūiiAaa Mairiien negali bu tokia 
alka pragyventi* Tai mat prie 
kokapitalisUi priėjo. Popierinės 
dirba po 4«dbpa$* DariMnfr&ąi 
Uždirbą po 15 dol. savaitėj.

< ;-■* DarWninkM<

8HENANDOAH, PA.
Čia darbai ėlna geraL Dirba kaiL. 
dion. Čia daugiausiai yrą 
anglių kasykloj Pirmiaus buvo 
lengvą darbą gauti, bet privažią- 
Vūb daug bedarbiu iŠ kitur ~ pa
sunkėjo.’ Kąą neturi W drąd4 
gą, tas darbo negaUiiė. . <

Yra ir' keletas dirbtuvių dėl 
merginų ir dirba gerai, ilk mo
kestis maŽeMė, kaip kitose kolfck 
iii jose. • .
. Nup 3 iki 5 d, geg? čia labai li
jo, kad net J* Penney aklėpua 
ųžBemė vapderdu ir turėjo šauktis 
ugnagesių pagelbcra, kad išpum
puotų vandenį. Oras vėsus.

rolei p* Salia Petro rolėje ir 
p-lė Petronėlė Morkevičiutė — 
Nastutės rolėje. Pastaroji matyt 
gali būt Jtbi vridlnioja, tari tam 
tikrus i&stiŠktią gabumus, kaip 
nudąvime, taip ir ištarmėje šūJ 
dšių. Kiti ir-gi neblogai v&idĮ- 
po. Ataižvelgus į nepatogumą vie
tos, teatras vaidinta gerai.

.Dainavo solo p. Bt> Stapulibnit, 
taip-gi duetus P- St. BtepulionĮs 
su J, šeštoku* Vargonais pritarė 
P<1S Vyšniauskaite. Dainos išėjo 
gerai, daug kartų turėjo kartoti. 
Minėti dainininkai ir pianistė bu
vo iš Cleveland, Oho. Programas 
užbaigtas Lietuvos himnu.

Nors rūsyje neparanku būt šo
kiams iš, priežasties, kad viršuj 
bažnyčia, o ir oran drėgna^ bet ( 
tai atyda nekreipiama, kad. tik y- 
rą progą šokti, Tame vakare bu
vo daug’svečiųiš Clevelando, kaip 
vyrų taip ir merginų.

Kas sužinota Akrone? Darbai 
pradeda gerėti. Kurie buvo išva
žinėje kitur, dabar'grįžtą atgal. 
Žinomas “garsus veikėjas” 3. B. 
nepasirodo viešumoj. Sako, būk ~ . . _ . .
tai ^atgailą” -darąs už .savo /5ig lietuviai aukštai stovi polj- 
“griekus.” Visi mano, kad tas 
pats bus ię “Vanagui.” Akrono 
katalikai yra pažengę daug pir
myn, tas rodosi būtų, netiesa, bet 
ištikrO taip. ' Dabar yra didelis 
skirtumas, negu buvo metai lai-, 
ko atgal. Bet dar-gi vietomis 
dvokią “Vanago” liekanos. Kuo
met žmonės susipras, tuomet ir 
“ Vanągas” lėks kur ant Marso 
“pakutavoti.” *

Iš OlevelandA

RUMFORD, ME.
Geg. 5 d. A. L. B. K. Mot. Są

jungos 40 kp. buvo parengusi pra
kalbas. Kalbėjo p-lė M. Jokubai- 
tė iš New Haven,- Conn. Labai 
juikiai nurodė organizacijų rei

kalingumą, ypatingai Mot. Sąjun
gos delei moterų ir kvietė visas 
moteris prie jos prisirašyti. Pa
baigus savo kalbą perėjo su F. 
Sabaliauskiene per svetainę kal- 
bindamos priširašyti prie Sąjun
gos. Girdėjau kad prisirašė 8 
narės.

DETROIT, MICH. •*

Visuomet yra smagu pranešti 
visuomenei apie naudingą veiki
mą organizacijų. Tuomi smagtt- 
mū naudojuosi .pranešdamas apie 
Detroito iveStsaįdes L. Vyčiu 102 
kuopą. . Z

Čia tik metai laiko, kaip tapo 
nauja šv. Antano .parapija sutver
ta. Tuom laiku ir L. Vyčiu 102 
kp. likosi suorganizuota prie nau
jos parapijos.'

Niekas nesitikėjo, kad per tokį 
trumpą laiką kuopa taip padidė
tą. Mat mūsą nariai tikrai atsi
davę organizacijos labui* ir iš šir
dies dirba savo obalsiui — Tau
tai ir Bažnyčiai*

Bal. 2 d, čeką Tąut. svet., 102 
kp. parengė gražų vakarėlį para
pijos naudai. f Vakarą vedė Jo
nas Nakas. Publikos buvo prisi
rinkę daug ir visi buvo patenkin
ti vakarėliu. Grįžo namo pilni 
gražiu įspūdžių.

Taip-gi L. V." 102 kp. suorgani
zavo Svaidinįnku (Baseball) rate
lį. Jis susideda i š smarkių vy
rų. Šią vasarą, mano^tik lavintis, 
bet kitą vasarą galėsim pakviesti 
kitus ratelius ant persitikrinimo, 
nežiūrint'kaip smarkūs jie būtų.

Lai gyvuoja mūsų gražus jau
nimas ir dirba Tautai ir Bažny- 
eiai! . . ;.

Balandis.
...u.-,, ' - ■ . ■ /

tikoj. .Visuomet 'pirmoje vietoje. 
Miesto gaspadorius Magolenga y- 
ra visiems gerai žinomas lietuvis. 
Teisėjas Taboras taip-gi lietuviai/ 
Policmonąi, kouneelinonąi ir. ki- 
toki viršininkai didžiumą lietu
viai. Taisomos gatvės ir llejanii 
keliai visoje apylinkėje.

. Žmonės _ čia labai susirūpinę 
naujai tveriamą unija, kuri Žadą 
žmonėms trumpu, laiku įsteigti rė
jų ant žemės. Matysime toliauš,, 
kuri bus naudingesne ar naujoji 
ar senoji, kuri jau daug gero pa
darė mainieriams ir visi ją žino. 
Darbininkai turėtų apsisaugoti, 
nes čia randasi visokio plauko 
žmonių. p

" Mainieria.

pirktų, bet ir pardavinėtų bšruko 
tikletM Vienas įnešė kad, įei afir- 
go tikietai pasekmingai pini* 
duod, 'tai sykiu atiduoti iv kama
nas’ ir (vežimą ^Americatt 
Buggy.” Suskobta daryti tikin
tai. Kitas toks susirinkimas'-bus 
ateinančiame utaminke.

17 d. Š, m. atvažiavo mylimas 
Uvėčias iŠ ’ Ghichgos gerb. pro|. 
kum M Bučj$. 43eriy tėvas pro- 
fesoriuB r ves Lawrence’o lietu
viams • kaialikarnB ‘tekdlekbijas. 
Rekolekcijos prasidės Šv. Pranriš- į 
kaus bažnyčioje geg. 19 Įr bridis 
22, Įiabai gerą proga išgirsti >nd- 
kslįnęį profesorį. • .. *
: ■ - 1 f ■ . ■ • ■ *

■ t

streiklaužiams
• drąsinama:. • 

Darbininkai Stone Moun- 
tain Coal Kom^anijofi, Ma- 
rtėw<iL Mingo apBkrity, kur 
tik streiklaužiai dirba, šian
diena pagrasino, kad tiiojaU 
mestų darbus^ taip pranbša

----j'; -i.......

* __ ' ,_

UŽ $1.50 PLUNKSNA TAIP 6ERA, 
KM IR Už KELIUS DOLERIUS1

perį.tendąntas* Nu3 
darbiiiįnkai

. • t

VARGONININKAS jaunai tai 
lęOe vietos prie M, m P«Wij«L 
Stotu muziką lt galftt’ vežti r 
thom, • -4

‘ ' di 4. VAIČIŪNAS,
81t»owH8 Avė., bingUatttott, M,*’!

<1

~ VIEŠAS PRANEŠIMAS.
Daugelis Lietuvi# Kataliku .iš 

Pennsylvania valstijos ir kitur 
rašinėjo prie manęs paieškodami 
^Okiovtąi ted pdno prdfesoriauš, 
vargonininko KDiržio. Net po
nas Jonas Čižauskas rašė man ma
nydamas kad. Diržis vargoninin- 
kauja šv. Pranciškaus lietuviu ka
taliku parapijoje- Šiuomi pranė-' 
su viešai kad ponas Diržis Law- 
renee nevargonininkauja.

Kun. F. A. Virmauskis.

L AWRENCE, MASS. '
16 d. geg. buvo čia didelis šv./ 

Pranciškaus parapijonų susirinki
mas bažnyčios svetainėje. Žmo
nes didžiausiu entuziazmu nutarė 
tuoj statytį naują bažnyčią ir 
duoti mažiausia po $100 kiekvie
nas.

Idant skubiai didinus naujos 
bažnyčios fondą ir greitinus jos 
statymą nutarta laikyti didelį pa
rapijos baązrą ir aukoti baazrui 
parapijos arklį, kurį kun. ,Vir- 
mauskis šį pavasrį papirko. Nu
tarta žirgelio tikietus padaryti po 
$1.00 ir agituoti ’kad visi -ne tik

l

sr
«■

‘t *■ «

•
“Darbininko” administracija turi tų plunks

nų keletą šimtų ir jas visas padalins savo skai
tytojams ir nariams už pasidarbavimą.

Jau nuo kovo 26 <į. CDarbininkas” spaus
dinamas savo spaustuvėj ant naujos moderniŠ-, 
kos> mašinos, turint tokią mašiną, galime pil
nai patenkinti “Darbininko” skaitytojus ir L. 

!D* S.narius. ’ \ 'j.
Tad dabar daug geriau galima pasidarbuo* 

ti Uegu praeityje. .
Kiekvieiia^skaiįjHiojas arfe* 

LDS. narys gali surasti naujų “Darbininkui^, 
metinių prenumeratų ir narių*

Tad “Darbininko’* Administracija tam, ku
ris suras du metiniu prenumeratų ir prisius pi
nigus, duos $1.50 Vertes plunksną su- ženklu 
“ ‘DARBININKAS’ PEN” visiškai dykai; 
tam kuris prirašys prie LDS. nemažiau kaip 
naujus’narius įr-gi duos plunksną dykai* .

Tą plunksną gali įsigyti Seni ir nauji “Dar- 
. bininko” skaitytojai ir LDS. nariai šiaipf t

Seni “Darbiilinko” skaitytojai arba nariai 
reiika naujus ir gauna plunksną, tą patį gali da- 
ryti it nauji; jie gali priskaityti it save prie nau
jų ir pasiųsti tiesiog “Darbininko” adminstra-' 
ejai.

“Darbininko” prenumeratos kaina Suv. Valstijose 
. metams $4.00, į užriibėši arba į Lietuvą metams $5,00, ,

Į t. įstojimas $1.00.

Tad į darbą visi! S-'J:
/‘DAR&NINKAŠ,” "

366 W. Hrbad^ty,

Montreai, cąnada.
Geg. 1 d., pobažnytinėj svetai

nėj buvo prakalbos. Kalbėjo gerb. 
svečias, kun. F. Raščiukas, žmo- 
nių buvo prisikimšus pilna svetai
nė. Plačiai kalbėjo apie Lietuvos 
padėtį. Toliaus apie lietuvių spau
dą ir kaip ji buvo persekiojama. 
Ant galo aiškino apie šv. Kazimie
ro draugijos veikimą Lietuvoje? 

! nurodė kiek ji išdidžia dorų ka
talikiškų knygų įmonėms ir ragi- 
no knodaugiaUBia prisidėti prie 
jos. Daug dorų Žmonių prisita
šė metiniais įr amžinais, nariais; 
tik ir matėsi dolerines klojant 
ant stalo. Gerb. svečio;kalba pub
likai labai patiko, visij gįrSjosi iš
girdę apie savo Šalelę./

Kūn. P. Raščiukas greitų laiku 
įvyk* 1 Suv< '

Nesiusk Pinigu lšMtio, tik parašyk savo varSa ir nditają iU3HairM»ri«li|8k 60 centą* markią'pn>

stantim im o vi lulkrodl ulmokfeBi, kuomet ji Kną£l «avos namus. Mėglhk luįkrodl per 10 pietoj, jei nebusi

r

..s. — u-a. l-. A —
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DARBININKAS" LIETUVON.
Jūsų Gimines it Pižįsiami Ištroškę Žiiuų 

iŠ JanenkojL jiaukia Mylimo Svečio, su ~

NI VISI Tuftl Tii lAIMę SULAUKTI.
J*'.,' 

! Amerikoe Ihni ftMrirapiiitt, Ksd
; Iitetavos PilieAta UatoVOje TnržtiJ UftektinM

Maisto Kūnui it Draaisi. Drarioe maistu 
iioriį kriUSitAliilĖiij Ąvasioj vedami laikraA— , 
Tokiuo yia laikrrftis “DARBININKiAS.” , 
“IMtMilitiKMi Lietuvoje Mylimas ir laukfaiMA • 
' '' !'

• -i

t
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■^įtenkintu, Ktįilnk, me» gr|SIn«lme jtluigtiM. utgjd. B«j*j?k iiuhdien.

U

n



g

•>

d

f

c
«

X

fe" K 
-v

<r

I

į

9

V

r
• i.

t
£ .*

i»

1

>

"t-

l
o

g

M

<o

•!

(

A

1

V
'

SX

.1
k

f

I

I •

l . }

k

t

A

A

\

*i

->
4

>.

d

C 4
ę>

<

-•k

4

\'

I

l
i

% 
fr'

4*9

I

1 ■

■4'i

f ’' ’2*x '

■. ?,
•*’ * *

DYKAI KATALOGAS j
. Jelųu norltoąuteupyti >3.00 

I ant poroąąvąrykų, tai parab 
Į traukit* namų katalogų. I

Ordtr (/^corįh’oM, 
m B irom «iw< ■

G u d a s.”

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
(Viršuj LletfPrek. Avės,ofiso)

Galima SusikalbEt Lietuviškai,

k)

11 -------------------------------- —

Reikalavimai
■ ■ ■ 1 j — '■■ "■ ■ ■ « '

Reikalavimų kainos 2c. už žo
dį už kiekvieną syki.

Registbuotas Notaras 
, LIETUVOS- ATSTOVYBĖJ 

FJ.KAHNAUSKAS 
ADVOKATAS

414 Bboadway, s. Boston, Mass. 
Tėl. S. B. 441. .

Gyvenimo vieta:
>15 ANNAPf>LIg S?., Doschkster. 

Čoiumbia 9159-J.

. . fr •

I

81£':

Tel. So. Borica >488 

DR. J. C. LANDŽIUS 
’(SEYMOUR) 
Lietuvis 

Gydytojas m Chirue'gab 
Gydo aštriau ir chroniškai ilgu 

vyrų, moterų, ir valkų; Egzami
nuoja kraują, spjaudaltla, Slapu
mą ir tt. savo laboratorijoj. Su
telkia patarimus laiškaiskitur įff* 
veliantiems. Adresus: * <

« 506 Broadvvay, „, • • 
. South Boston^ Mass. 
Kampas G St. ir 'Broadtvay |

TeL So. Boston 270
DR.JOHN MicDONNEįL, M.D. 
Galima muiHalheti ir UetHvilfaA . 
Graso Valandos:

Rytais ik 9 vai. 
. Po pietų 1 iki 8 vai.

Vakarais nuo 6 Iki 9 
536 Broądway, S. Boston

--

Pajieskojiniai/
. Paieškojlmv kainos 1.DS. na- 

riams- ir “Dąrbininko” • skaityto
jams 1 sykį i metus už dykų, už 
3 sykius $1,00. Prieteliamsouž 8 
sykius ?1.50. ( •. ‘

Darbininkę Draugas '
« ? . a

PAIN-EXPELLER
-VahfrNfcnfrlIi Birtc.S. V.Pat. OfiK

Garsus per daugiau kaip
50 metų. , ,

»i.

• - ?4;'
r fe- 

' \ . r

K
; -a.

TeL So. Boston 823. 
Buctuvys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425Bjioadway, So.Bostoh, Mass. 

Ofiso Valandos; 
Nuo 19 11d ,12:80 ryte Ir 

, ___ w 1:89—6 Ir 8:80—9 ?. M.
EXTRA ANT PARDAVIMO • | 
Parsiduoda paveikslų Studija. Gera 

proga dėl lietuvių. Gali pirkti ir ne
mokantis, bus išmokintas. Turi būt 
parduota greitu laiku. Atsišaukite j

“DARBININKĄ,
3(56 Broadvvay, So. Boston, Mass.

r

SS 
fii

PRMOS KLESOS 

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

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

469 Broadvtay, 
South Boston, Mass.

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

> ' f *

Mrh Kviečiame Jumis

PRADRTI SAVO TAUPYMĄ ‘

Pilone—Kensington 5816 II 
Po pietų tiktai pagal sutartu ||

2538 E. Alleohent Av* {■
PHILADELPHIA, PA. IDR, E. G. KLIMAS 1

Lietuvis Gydytojas. IĮ
PbiEmimo Valandos: , H

9-10 vai, ryte ir 6-8 vai, vakar* II

.r:

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

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

17 Millbury Street, 
WORCĘŠTĘR, MASS.

♦f

Dra 
antrų Mldlenj mėneelo 1-ų vai po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mom. .

<■ -

Marytė Buseviciutė,
^Lietuvių Prekybos Bendrove? 

irteriografe sugrįžo iš Lietuvos. 
Dar lankydama mokyklą darba-

' vofii ilgą laiką prie nDarbininko” 
administracijos.

P-lė DuseviČiutė bUdama Lie* 
t tuvoje daug dirba prie Lietuvos 

valdžios. Ji buvo vienintelė Lie- 
> tuvoje stenografč pažįstanti ang- 
■ lą kalbą. Lietuvių su Latviais de

rybose Rygoje ji visą laiką dirbo 
>' prie.Lietuvos atstovybės.

Parvažiavo kupina žinią iš Lie
tuvos ir iš viso pasaulio. Jai btl- 

; napt Lietuvoje, teko susidurti ir 
į su.plėšikais Lenkais. Buvo areš

tuota ir Lenkai vargino visą die- 
ną.. Mat ji vežė iš Kauno į Vil- 

■ nių 200,000 auksiną ir Lenkai sei- 
• lę riJa sužinoję apie pinigus. Ne

žiūrint grąsinimą pinigą lenkams 
neatidavė. Lenkai sužinoję, kad 

[ Amerikos pilietė, palaikę visą die- 
ną paleido.

. ■*’ ’ "

' JAU LIETUVOJE, 
b Pranas Gudas, “Darbininko” 

redaktorius jau Lietuvoje.
šiandiena Lietuvių Pre

kybos Bendrove gavo šiokio 
turinio kablegramą:

A c “ K aunas. — Pavasaris 
auksinis. Rugių kaip šieno.. 
Vasarojus puikus. Arklių, pie
ningų karvių, kiaulių apsčiai. 
Grąa šiltas. Lietuvos ūpas pa
kilus. Ketverge su Romanu 
važiuojam Vilniun. -

KONCERTAS.
Ketverge, gegužės 26 d. šv. Pet

ro Bažnytinis Choras rengia pui- 
kų koncertą su perstatymu fan- 

į taziško veikalo “GIRIŲ KARA
LIUS.” Apart choro dainuos žy
mūs vietos ir svečiai solistai ir so- 

£ Jistės naujausias dainas. Eaiku- 
rie dalykėliai bus atkartoti iš pra- 

į eito koncerto, nes to reikalauja 
nemažai žmonių. Tad rengėjai 

f kviečia visus į šį taip puikų kon- 
certą. Šv. Petro Bažnytinis Cho- 

, ras vedamas gabaus muzikoVvar- 
: gonininko M. Karbausko, kaip vi

suomet taip ir šį kartą pasirodys 
gevai. sudainuodami nemažai nau
ją dainelių.
. Programa koncerto prasidės 

į 7:30 vai. vakare.
Kad užtikrinus sėdynę, nusipir- 

į kitė isauksto tikietą pas choro na- 
t mus arba “Darbininko’’ adminis

tracijoje. z
i ’ . . —.......  ’> *

; DIDŽIULIS IŠVAŽIAVIMAS.
nas išvažiavimas šį-pavasa- 

* rf Lūs 30 gegužio, LDS. Naujos 
i Anglijos apskričio. ' Bus prie 
‘ Dean $t.,r Norwoo,d Mass.

Gerbiama Visuomenė! Kvieeia- 
' me visus į šį išvažiavimą- Komi- 

rijoB deda pastangas, kad viską 
iuogeriausiai prirengus, šiomis 

d&pomis gavome daug pasižadėji- 

 

mą'tialyvauti pręgrame. Monte- 
llo, Canibridge, Norvood, Mass. ir 

‘ Providence, R. L, Chorai su savo 
?- vedėjais ir garsiais solistais pa

grasins programį. Nemažai pa
sižadėjimą gavome ir nuo pavie- 
nių. Laukiame dauginus, nes iš- 
riuntinėjome kvietimus į visas a- 
pytiūkės kuopas ir skyrius.’ TL 

kad visa Bostono ir N.
f Anglį jog apylinkės visuomenė au-

ib»M atnatiiiai sava

i
X

9 i t

* •X

dvasią tyru, oru ir draugiška pa- traukė . paveikslus ^el atminties 
taip .iškilmingos dienos, 8 vab 
vakare buvo teatras ir koncCHaa. 
Bažnytinis choras padainavo Vy-, 
Čią. himną, keletą- dainelių ir. 
Lietuvos himną. Solų dainavo: 
Ą; ŽliuŽitrtį O. Bimbolaitė, V- fiet 
reik* ir Bt. Paura. Duetą padai
navo: U. šimbolaitS ir S. Paura. 
Lošė veikalą °Ir oš nepaisau.” 
Ilgesnes ir svarbesnes roles turė- 
jo * A, SliuŽiutė ir S. Paura; ki* 
tas: K Bukavečkaitė; Kimbn- 
taitė? K^Tmnoiihnas, V* Tąmolitr- 
nas, G, Šimbolaitė, E. Rutkauskai
tė. Laimas gerai nusiseki; viri 
savo role® gerai atliko* Teatras 
ir visos dainos buvo apie motiną. 
Gerb, kun. P, Juškaitia^ pasakė 
trumpą prakalbėlę apie, motiną, iš 
to, net daug, kas apsiverkė. Jis 
gražiai apsakė, kodėl mes visi tu
rime gerbti savo motiną už viską 
labiausiai ir kad mylimiausias ar
timas žmogui tai jo motina. Prie 
kuopos prisirašė tą dieną 10 nau
ją narių. - - J

Vakarą vedė1 kuopos pirm, k 
Tamošiūnas.

Korespondentas.

žintimi, Tudmet. galia smagiai 
žąisti Mukdami ratą. ZTodil ger
biamieji, rengiatės il&nksto. Ki
tame numery paskelbsime kelro
dį. ’ ..

Boston* tlfa0*-*“SiebW 
lingas” Charles Ponzi irke- 
letas jo^gentij bus teisianti 
Aukščiausiame teisme geg. 
24 d.

* Šiandiena' prasidėjo tiri- 
nejitnas.

# ■ •'

■ ■ j i; >... .

VAŽIUOJA Į LIETUVĄ.
/ Gegužės 18 d. š. m. išvažiuoja' | 
Lietuvą Jonas č'ervokas. Jis bu
vo nariu LDS, 3 kp., L.,Vyčių 17. 
kp. ir kitą idėjinių ir paŠalpinią 
organizacijų. Daugiausia dirba 
L* Vyčių organizacijai Linkime 
Jonui Červokui ’ laimingos kelio* 
nės. Prieteliąs.

>. I IIIMII—Mj—ĮMi || .............. —»■■■— I I 1 H

gp. joyo ar. bt*
DR-BTSS VATJiYeoS ADRESAI.

PIRM. — M. floba.
589 E. 7-th Bt, 8o. Boston, Masu. 

VICE-PIRM. —; P. Tuleikis,
180 Bovron St, So, Boston, Mass. 

PBOT. RAŠT. —IK Lutais,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

FIN. RA£T. — M. KarčiausldenS,
47 Vale St, Sb. Boston, Mass. 

KASIERIŲS A. Naudiiunas,
18 Vinffeld St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA Steponas Navickas.
Dr-ja laike susirinkimus kas trečių 

nečtėldlenl 2-ą vah po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

SUSIRINKIMAS.
LDS, Naujosios Anglijos Išva

žiavimą Komisijos susirinkimas |- 
vyko gegužes 15 d. š.m. X vai. 
po pietą Norwod; Mass.

Susirinkimą, atidarė pirm. V. 
Šilką. Į susirinkimą pribuvo šie 
komisijos nariai; J. Glineckis, V. 
Valatka, Z. Žukauskaitė ir M.. Žu
kauskaitė nuo LDS. 1 kp.; V. Ku
dirka, nuo LDS. 3 kp.; V. Širka, 
V. Jakas nuo LDŠ. 8 kp.; V. Stan
ius ir J. Svirskas nuo LDS. 7 kp. ; 

M. Kloviene nuo LDS. 22 kuopos. 
Taip-gi šiame susirinkime dalyva
vo LDS. 3 kuopos nariai ir narės, 
kurie apsiėmė dirbti ant didelio 
išvažiavimo, kuris bus gegužės 30 
d. Atminimo Dienoje ant Dean 
pievos Norwood, Mass.

Iš komisijos narių raportą pa
aiškėjo, kad visą, kolioniją drau
gijos ir kuopos smarkiai rengia
si prie to išvažiavimo. Komisijos 
nariai randa, kad geriausias ba
das išgarsinimui, tai pardavinėji
mas tikietą. Pa geidaujama,, kad 
kiekvienas narys arba nare par
duotą nemažiau kaip 100 tiiketų.

Supirkimui saldžią gėrimą ir 
valgią išrinkta komisija iš šią as
menų: V .Kudirka, V. Kavaliaus
kas, K. Akstinas ir M. Žukaus
kaitė, . '

Prie pardavimo apsiėmė LDS. 
3 kuopos nariai ir narės.

‘Norwoodo šeimininkės pasiža
dėjo prigaminti daug skanią val
gią dėl svečią. 1

Prie barčekią pardavimo iš
rinkti: J. Glineckis, V. Jakas ir 
M. Klovienė.

Nusamdymui orkestroS įgalioti 
V. Kudirka, V. Širka ir Antuku- 
vienė. 1

Žaislą vedėjais ,tvarkdariais ir 
paskirstymui dovaną apsiėmė A. 
J. Navickas, J. Kašėta, V. Valat
ka ir B. Stašaitis.

Prižiūrėjimui tvarkos J. Ver- 
siackas. '•

Sutvarkymui programo V. Šir
ka. ‘ -

Prašome -visą kuopą, chorų, 
draugiją ir pavienių asmenų, ku
rie sutinka dalyvauti programoje 
tuojau pranešti komisijai., ’

Apkalbėjus kitus smulkius rei
kalus susirinkimas uždarytas. 4p 
vai. po pietą. . l :

M. Žukauskaitė,
LDS. N. A. A Išvažiavimo 

Komisijos Raštininkė. \ 
P. S. Visus laiškus su pasižadė

jimais dalyvauti programoje.ir ki- Tėmyk peną (Anchor) Yalibažonklj.

V
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DAĮ8ĘIKIKKAS

Biznieriai Garsi
4

« t

*3 v

Rengia' !
LIET, VYČIŲ 18-TA KUOPA 

Subatos Vakare 

GEGUŽIO21 DIENį, 1921 
C YPRUSS. SVETAINE J, 

40Prošpect 8t., 
Cambridge, ifass% .

Šie šokiai bus vieni iš žymiau
sių, nes gries geriausi nuis mies
to orkestrą, Prie to yra daug už-, 
kviesta jaunimo iŠ kitu miestų At- 
siįanluusieji turėsit progą susipa-. 
žiht^su Mtij miestą jaunimu ir 
linksmai praleisite laiką.

r Kviečia RENGfiJAI.

1

A

3g »?

saldžiausios širdies f. jezaus 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTOE, MASS.
e e

PIRM. — Antanas Ktaltas, 
284 Flftb St, Boston 27, Mos*

VIČE-PIRM..— Juozas Andriliouis, 
8O1& B’way, Boston 27, Mass.

PBOT. RAŠT.Vincas Valkšnorina, 
178 Bolton St, Boston 27, Mass.

FIN. RAST. — Pranaa Sinkevičiuj 
182 Bowen 8tr B&iton 27, Mūs* 

KASIERIŲS — Jurgis KaneviČIUB, 
174 Bolton St, Boston 27, Mass. Lfe 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
405 E. 7-tb St, Boston 27, Mass. g 

Susirinkimai laikomi kas pirmų nė* S 
dSldlėnj kiekvieno mėnesio 8 vaL po E 
pietų šv. Petro Bažnytinėj sale], So. E 
Boston, Mase H

ŠF. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 E. 6th St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM.— Vladas Paulauskas,
186 Bowen St, So. Boston, Mass,. 

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

FIN. RAŠT. — Juozus JuškBt
Mėrydiff. Academy - 
Arlinghton Helgths, Maso, 

I£D. — Leonas švagždii,*
75 Silver St, So. Boston, Mass. 

IŽDOGLOBšJAI — J.Grnbinskas,
3 Jay St, So. Boston, Mass. ir 

Antanas Kmitas,
284 5th St, So. Boston, Masą. 

MARŠALKA* — Povilas Laučka,
61 Story St, So. Boston, Mana. 

Draugijos antrašas reikale: 
>ay,4Ko. Boston, Masą,
susirinkimai laikomi kas

X. ■ ' ' ■. .

Jus atrasite, kad Šitas bankas yra moderniškas, šių 

dienų bankas, pastovus Ir stiprūs, kuris yra pasirengęs 
-patarhauti jums kiekviename reikale.

Musę Taupymo Šorius 
ant padėtų pinigų CĮoj '
moka nuošimčių O** O 

K^Eusą UŽRUBEžio Šorius 

Turi tiesioginius Susinėsimus su Lietuva per
Dlrectlon der DIsčonto-Gesellschaft, Kaune; 
Litausclie Bank fuer Handel und Industrie, Kaune;

Mes siunčiame pinigus f visas dalis svieto ir 1 Lietu
vą SU didžiausia pasisekimu.

’ BOSTON NATIONAB BANK i
161 Hanover Street, Boston,'Mass. |g

■ . 03
8S 
©

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

Karys. Eederales Rezervos' Systemos

Keliauk j Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per
G. J. BAMAŠIUS IMMIGRANT SE&VI0E CORP’N.

| ■fr ' KAPITALIZACIJA $100,000. g
5 Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų Į vi- C 
| sau pasaulio dalis; ne' tik IS NEW YORKO Ir BOSTONO, bet ir G £į 
S kitų Amerikos portų. . , D
| Išmninpm f lr siunčiam pinigus į VISAS DALIS PASAULIO pa- E 
3 gal dienos kursą. Persiuntimas yra GVARANTUJTAS. Mes tu- £ 
9 . rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS LJKIO BANKOJ, | 
3 KAUNE. |
3. Pasportus ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso- E 
3 klua lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lie- S 
3 tavoje. *• i
į Užlaikėm? £>U HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių Į Lietuvą. E 
3 ' Kviečiame^viSuš lietuvius su reikalais kreiptis j artimiausi mu- g 
9 _sų ofisą per laišką arba ypatiškal: E
Į Centralis Ofisas: 498’VVashingtoii St., New York, N. Y. I 
1 Skyrius: 414 Broadway, Btfšton 27, Mass. £
liaiaiaigiBiaia!fflEBiaoiaia!aiaĮa[B?iaisiaiEgiaiaiaoiaiaiaiaia!

U.S.MAI fegsmsjl
Generališki agentai dėl CENTRALfiS ir RYTINES EUROPOS B
Iš NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU ■ 

'Laivai plaukia i LIEPOJŲ per Dhnzig’ą. Tiesus persimainymas ,9 
nuo laivo’ant laivo. M

HUDSON ............  Gegužio 28, Liepos 13 ir Rugpjūčio 30
SUSQUEHANNA .................. .....Birželio S, Liepos 23 ir Rugsėjo 7. M
POTOMAC (buv. ANTIGONE) išplaukia Birž. 15, Liep. 28 ir Rūgs. 14 ■ 
Iš NEW YORK į PLYMOUTH—CHERBOURG—BREMEN ■ 

•AMERICA išplaukia ...........Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpjūčio 24. M 
GEORGE WASHINGTON ............... Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24. ■

Atsišaukit J 99 Statė St, Boston, Mass. arba’pas vietos-agentus. . k

R engi.a

LIETUVIAI -EK-KAREIVIAI

LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
Kampas E ir Silver Stš., 

South Boston, Mass.

Visas pelnas skiriamas 
LIETUVAI. Tad visus šir
dingai kviečiame atsilanky
ti ir paremti kilmj darbą. 
Pageidaujama, kad visi ex- 
kareiviai ant šokių ateiti} su 
uniformomis.

L. Ex-Kareiviai.

g™." iii. i m-, ■a.-.!.. ...■."■i'.r.1 rser
10 Mrrv South Bostonm

DR. R. S. STONE
Aku Specialistas ' 

399* W. pKOADWAY 
Nuo 9 r. 1H 71* tuk.

I (Jaldmavičiuš) ■ ' . I 
B 509 EASJ BBOADtfAV f 
L-hSsOl

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAJ^ 
DYBOS ADRESAI, B^TON, MASS. 

PIRM. — Motiejus'Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM, — Juozas Blžokas,
140 W. Cth St, So. Boston, Mass. j 

PROT.'RAšT. — Ant Moclejunas, I 
.450 E. 7th St, So. Boston, Mass. I 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, |
209 E. Cottage St, Dorchester. Į 

KASIERIŲS — Andriejus Zalleckas, p
140 W. Oth St., So. Boston, Mass. 10 

maršalka — Antanas Gruodis, II
159 Bowen St, So. Boston, Mass. 11 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- Į| 
stalus susirinkimus kas pirmų nedėl- II 
dlenį kiekvieno mėnesio po No* 694 JI 
VVashlDgton St., Boston, Mass. 6-tų v. Q 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na- I 
rių su savim atslvesklt prie musų dr- g 
Joa DrlraSvtt a

Posmertlnės moka $200.00. Pašelpa E 
nho dienos susirgimo iki pasveikimo. 10

I

VARGONININKAS, suprantąs 
bažnytinę muziką, tuojaus gali 
užimti vietą prie Lietuviu Šven-| 
tųjų Petro ir Pauliaus bažnyčios! 
Hoinestead, Pa. . Į

Kun. S. J. Čepanonis,
318 Fourth Avė., Homestead, Pa. I

tais reikalais rašykite LDS. N. Al 
A.* Išvažiavimą Komisijos Vardu. 
Adresuokite 366 Broadway, ®os- 
ton 27, Mass. ' / . -

■ > —...............■-—*
CAMBRIDGE, MASS. 

Gražiai paminėjo Motinos 
Dieną.

Geg. 8 4. L. Vyčią 18 kuopa 
turėjo dideles iškilmes paminėji
mui Motiną Dienos. Iš ryto 9 vai. 
buvo užpirktos Šv* mišios, kutins 
atlaikė gerb. kun. P. Juškaitis, 
kuopos dvasiškas vadovas. Per 
šy. mišias ant visą altorių žvakės 
žibėjo. 'Nariai atmatavo iš baL 
nytinėt Bvetajiiės į bažnyčią ir 
kiekvienas turėjo prisisegęs pb

ETOSUI W0MJS I

Tai geriauata proga daug 
aukrtną į Lietuvą nuriųzti. 
Orčituina nuąluntinjo pinigu 
nieki «ų manim negal lenkty
niuoti; vieienui piiugu iluntS- 
Janui pristatau kvitas ta parar I 
lala priėmėjų pinigą.

Laivakorčių agentūra | Lia> 
pajų, Hamburgą Ir. viiur. ,į raati kelionei 1 Lietuvą. r
Padarymai lletuvilką doku*

I J*
Ifoney Order. Rašydami pri
dekite 9 et įtampą ir viaadoa 
adramokite:

P. MiknTainia, ■ 
IM HhdMn ItI. BnMldvn Ii. V.AJ

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IS 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS 1DIENAS
PATARIMAS IR EGZAMINACIJA DUODAMA DYKAI.

ATEIKITE. ŠIANDIENA
A3 noriu kad kiekvienas sergantip 

vyras arba znotęris ateitų I mano Ofisų 
šių savaitę, nepaisant kokių, ligų turite, 
Ir leiskite man padaryti egzaminacijų 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbėjau daug 
Sergančių žmonliį karia 6jo prie manės' 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus ir visokius dakta- , 
rus be pasekmių. Kų aš padariau ki* 
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe* 
dale atydų Per. Šių savaite a£ už savo 
darbų parokuoslu tik maži mokesti i- 
dant kiekviena* turčtų progų gauti ge- 

Yų gydyiĄ nebrangiai.

1 m po putą nw

Knygų ttbi«akytojani« 
“Darbininke” duodama lai-

Ofiso val. 9 ryte iki 8 vak. 
Nedėlioms: 10 ryte iki*2 p. p,

220 TREM9NT ST., 
BOSTON, MASS.

PrMaif Majastic Teatrą
u

■nmmokbimmmbim

Į Ii ,—ni

AŠen Jonas Stalillonis paieškau Į gii.n ,w.«n > ... »hi.i...«ii.

draugų: Juozo Lamaiio Ir Miko švai-11 Eenphon«Dickiiw»ii3995M.
<nusko., Malonkit aptys atsisaukt! ar-1 Į -V •_ 

ba kas Žinote praneškite o busiu laba! I ||UhT* lffllOldS mL&DKUS 
dėkingas. j S - ®

JONAS STALILIONIS, . | | J210 S. BmadSt.,Pbihdclpliia, Pa. 
,73 J S,t., Athol, Mass I . _ . • ,
________. ___________________ ; 11 Liatuvu Daktaras ir Chirurgas.

Paieškau savo knlmlnkos Onos Als-11 K ;
močikės,, paeina Iš Sokalčių, BeUgatos l l Nue 9 ritoiki Spoptatu 
par., Raseinių apskr. Girdėjau 
gyvena Chieago, Iii. Turtu svarbų tek Į| <.
<alq. Malonėkit atsišaukti ar kas ii- Į. 

uote praneškite man. f
LUOUA KAREIVIUI, I

03 — otli Street, South Boston, Mass;■......i- ----------------- ------------- - - . ...... .............
Ieškinį brolių : Jokūbo U* Stanislovo, 

paeina iš Lietuvos Biržų apskr., Lie* 
palotų kalnio. Girdėju carus bnvo pa- 
•.ėtn^r i vaiskų 19H m. To ta įniko nie
ko negirdėjau nuo jų pa<M‘ Meldžiu 
ntstšauktl (arba kas juos‘ žinote pra
nešti, *už mu. busiu dėkinga. Lietum 
antrašas .‘ .Josvainių kaimas, ■Matilda

. Sierai*,
’t&lT.lftil1
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