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Krikščionysdarbininkaivie-. 

. nykitės! Spieskitėsįvieniu-
l .. . '

telę darbo žmonių organiza-

> ciją Amerikoje — Lietuvių
r *■ r • ' .
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Organas Amerikos Lietuvių. 
R. K. šventi Juoąapo 

Darbininkų Są-gos
...........-• — 4

“DARBININKAS”

UTARNINKAIS, IR
aUBATOMIS, , 

UirnbeMyJ metams <•* i • tr>ąs.(]o 
■ Bostone ir apylinkėj metami.....|5.00 

Metami • loti.iii. ų .$4.00

366 Brcadvay, Boaton 27, Maii. 
{frm, Sotok Borroif 620ų
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UTARNINKAS, GEOTžtO ’ŽA D., 1921.
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Į ffiilliamson, W. Vą., geg.
11, — Šiandiena yra pirma 

/ diena karės stovio. Keletas 
šūvių skersai Tug upes nuo 
Kentucky pakraščio. Šiaip 
visur ramu. Iki Šiol dar tik 
vienas suareštuotas. Už- 

i drausta platinti unijos orga- 
; ną “ West Virginia Federa- 
? tionist.” Taįp-gi‘neleidžia 
t darbininkams laikyti, jausi- 

rinkimus. .Skebams pilna 
liuosybė. Darbininkai išba
dėję vargu ką belaimės.

Washington, D. C. — A- 
merikos užsienm prekybos 
departamentas* praneša, jog 
šios valstybės prekyba su ki
tomis šalimis nupuolė ant 50 
nuoš., reiškia per pus, bėgy-

’ je pastarųjų šešių mėnesių,
- sako prekybos sekretorius, 

Hooveris. Taip-gi praneša
ma jog aliejaus • produkcija 
sulig dąbartinio sunaudoji
mo Šioje šalyje gali tik už
tekti nuo 18 iki 20 metų.

RoeTiester, Ne.tv YorJc — 
Sutartis tarp United Shoe 
Workers of America, atsto
vaujančios apie 4,000 darbi
ninkų šiame mieste į kompa
nijos Rochester Boot & Shoe 
Manufacturers Ass’n, tapo 
padaryta. Sutvarkymui al
gų ir darbo sąlygų turi bū
ti išrinkta nuolatine arbi- 
tracijos komisija, suside
danti iš 3 neutralių asmenų; 

. Vieno nuo darbininkų, vieno 
nuo kompanijos ir vieno vi
sai pašalino.
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NEĮLEIS SVETIMŽEMIĮĮ.
NEĮLEIS 

SVETIMŽEMIŲ .
GIMINIŲ.

J fflashingtont D. G.—Auk
lėtasis Suv. Valstijų teismas 
T svarstė prašymą - kiniečio 
J ‘ Yee Won, kuris prašė leidi- 
| ■ mo leisti pasiimti savo mo- 
į terį ir du vaiku į Ameriką, 
1 .kuriuos vežėsi grįždamas iŠ 
i Kinijos, bet imigracijos ko- 
j misija buvo sulaikius. Teis- 
Į mas pripažino prašymą, ne- 
j 'legaliu, nesnejokissvetim- 
' a-~! tegalės teisės,

atsiimti Čionai savo gimines.
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Žemis neturi 1
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VOKIEČIAI UŽPULDINĖJA.
VOKIEČlIAIUŽPULDI- 

NĖJA SUV. VALST. 
KAREIVIUS.•M.

Coblens, gegužės 19. —- A- 
merikos militariai polieistai 
suareštavo keletą civilių vo
kiečių gyventojų, už'užpuo- 
Kmądviejų'-AmerikoS'karei- 
Vių, okupuoto j' amerikonų 
zonoj. Minėtų dviejų karei
vių vardai yra: Frank* K. 
Beeman - ir Burns Mc- 
Knight, kurie dabar randa
si ligonbutyje, nes vokie
čiai juos smarkiai sumušė. 
Frank K. Beeman buvęs pri
rištas prie automobiliąus ir 
vilktas kelias mylias.

NAUJA PAŠTO 
TVARKA.

Pašto generalis direktoris 
Hays atšaukė įstatymą pa
leisti senesnius darbininkus 
62 metų amžiaus moteris ir 
65 metų vyrus visai nuo dar
bo. Pašto darbininkai to 
amžiaus nebus prašalinami, 
bet norinti pasilikti turės iš
pildyti tam tikras aplikaci
jas, kurios pereis per ran
kas Pašto direktoriau^, ku
ris skirstis tuos darbininkus 
prie tokių .darbų kur jie bus 
reikalingi.*

TRŪKSTA MAfSTO.
London. — Pranešama, 

kad Aukštoje Silezijoje ne- 
bus^ ramybės iki gyventojai 
neturės užtektinai maisto. 
Kad pakeitus aplinkybes, 
alijautai Gins apsvarstymui 
Silezijos padėjimą pirmame 
susirinkime.

’♦ *

.NUMUŠ ALGAS.

Johnstom,>Pa> Cam- 
bria plieno kompanija pa
skelbė savo darbininkams, 
jog nuo Birželio 1,1921, nų- 
muš algas ant tiek, kokios 
buvo 1917 m. Paprastas dar
bininkas gaus į valandą 30c. 
ir 25ė., taip-gi mokestį^ už 

viršlaikį laiką ir 
nmkinfl^.^^*

____ ___________________

BOLŠEVIKO VADAI 
APLEIDŽIA RUSIJĄ

TRYS BOLŠEVIKŲ. 
VADAI APLEIDO 

RUSIJĄ. ,
Piga, Latvija. — Leon 

Trotąky, Rusijos karo mi
nisteris, kurisšuUkiaivserga 
yė^ŠGigaJ'"' ša^ę^kaOiė’^ 
vienas tokiame sunkiame 
padėjime, bet. ir daug kitų 
tos. "Jie visi turėjo važiuoti 
į Baltikos valstijas gydytis, 
žymių Vadų neteko sveika- 
Tarpe tų, kurie išvažiavo, 
yra ir Adolf Joffe, kuris pa
sirašė Rusų su Lenkais tai
kos sutartį. Jis apsistojo 
Rigoje. Kiti, M. Krestins- 
ky, -Finansų komisaras ir 
M, Tzionrujia, maisto komi
saras, išvažiavo į Vokieti
ją-

<

TARSIS SU ANGLIJA.
TARSIS SU ANGLIJA.

Stocliholmas, Švedija. — 
Leninas, Rusijos bolševikų 
vadas; pasiryžęs važiuoti į 
Londoną tartis su Anglijos 
valdžia prekybos reikalais, 
taip praneša Leonid Kras- 
sin, bolševikų prekybos ir 
pramonės ministeris. Jis 
sako, kad Rusija jau pada
vė Anglijai užsakymą ant 
5,000,000 švarų ir kad pir
mas laivas iš Anglijos su 
daiktais jau atplaukė į Ru
siją ir jau Iškraunamas Fef- 
rograde. ■

GAL SUSITAIKYS.
Washington, V. C., gėg. 

21. — šiandiena pasitari
muose tarpe Darbo sekreto
riaus Davis, Benson komisi
jos pirmininkp ir atstovų 
nuo Jūreivių Inžinierių Pa
šalpos organizacijos pada
rytą pienas susitaikymui, su 
kuriuo išvažiavo tartis su 
laivų savininkais į Neyr 
’York’ą. Sakoma, kad pri
imta numažintos algos 15 
nuoš, su tam tikromis sąly
gomis, kurių kol kas neskel
bia viešai.

W FOUR" MHEU- 
HŪOD NEPRIIMA NU- 

MAŽINTĮJALGĮJ.
___________ r r

Kevr Yorko Centfalifr Gelžkelio 
Kompanija Praneša'Kad Sumuš 

21. Nuošimtį Nuo Algą, Bet 
“Big Four” Brotherhood 

L Unija Neprima.
BuffaTo, N. F. — “Big 

Four” Gelžkėlių Brother
hood Unija nepriėmė reika
lavimą New Yorko Centra- 
linės Gelžkelių Kompanijos, 
kuri nori sumažinti algas 21 
nuošimčiu. į ' ■ 

. * Brotherhood; į ’gelžkeiių 
trąidįniųdarfcifd^ad-irgel
žkelių konduktoriai šian
dien pradėjo veikti sekant 
atstovus Brotherhood 'uni
jos lokomotyvų, Inžinierius 
ir Brotherhood lokombtivų 
gaisrininkai ir inžinų darbi
ninkai. ■

Algų tabelė kurią kompa
nija siūlo, būįų kaip, prieš 
liepos 1,1920 pirm nuspren
dimo Gelžkelio Dstrbo Ko
misijos,

Šitie keturi atsitikimai 
bus pavesti Algų Komisijai, 
Chicągoje kaip kad ir 12 ki
tų Brotherhoods unijų, pri- 
skaifant • dirbtuves crafts, 
signalų, tavorinių vagonų ir 
darbininkų departamento 
kad priimtų algų numažini
mą, kuris buvo įneštas apie 
du mėnesiu atgal.

Roma. — Kardinolas Gas- 
parri, popiežiaus sekreto
rius, priėmė Franci jos atsto
vą M. Doulcet, kuris oficija- 
liai pareiškė paskyri^ąi M. 
Jonarts, kaipo ambasado
rium prie Šventojo Sosto. 
Pas Popiežių, privatiškoje 
audiencijoje lankėsi buvu
sioji Portugalijos karaliene 
Amelia.

ęn f 7i m irijILLIhIuUvLb
r i. i j ............. ......... ■■■    ■

Kruvinos Riaušes.
■ ’ ’ I *
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PREZIDENTAS TEIŠĖ
JO WHITE LAIDO

TUVĖSE.

Washirigton, P. C. geg. 21. 
—• Suv. Valstijų Aukščiau
sio Teisėjo a. a. White laido
tuvėse dalyvavo prezidentas 
Harding. Palaidotas ant 
Oak Hill kapinių. Palaidotas 
labai, iškilmingai su bažnyti
nėmis apeigomis, kur daly
vavo Prezidentas Harding, 
visi kabineto nariai, diplo
matai, kongreso'komitetas, 
^v; Mato bažnyčia buyo iš
puošta gėlėmis* Gedulingas 
mišias laikė Monsignoras 
Lee. Prie aukoriaus buvo 
daug klierikų, tarp kurių ir 
Monsignoras Bonzano, po
piežiaus delegatas.

Visos valdiškos įstaigos 
buvo uždarytos ir visur ma
tėsi vien tik liūdėsis. Mies
tas buvo išpuoštas vėliavo
mis.
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KRUVINOS RIAUŠES 
TŲSESI VISĄ 

NAKTĮ.

Albany, N. Y. — Jau be
veik keturi mėnesiai kaip 
čia eina streikas prieš nu- 
mušimą algų 25 nuoš. Pas
taraisiais ‘ laikais atsirado 
daug streiklaužių delei ku
rių ir kilo šios riaušės. Iš 
minios pradėjo akmenais ir 
plytomis svaidyti į gatveka- 
riųs ant kurių dirbo stfeik- 
ĮaužiįLĄpie; 
vi&T bfcvd apdaužyti. Ant 
vietos policija įniršusios mi
nios negalėjo numalšinti, o 
tik pribuvus kariuomenei iš 
Troy, N. Y. šiaip taip ap
malšinta. Nemažai sužeistų.

Taip tai darbininai ver
čiami kovoti už duonos kąs
nį.

TAUTŲ LYGA SUSI-
RINKS BIRŽELIO 17. 

Geneva, Šveicarija, geg. 
2L —- Kitas susirinkimas 
Tautų Lygos įvyks birželio 
17 d. Būva paskelbta, kad 
bus birželio 9 d., bet, kad 
ant tos dienos ne visi gali 
pribūti tai perkeliama.

4 ’ 1—-T

IMIGRACIJOS BILIŲ 4 
PASIRAŠĖ HARD- 

. ?f( ING*AS. 
fflashingtofy geg

•M — Imigracijos^ shlaiky- 
mo bilių pasirašet 'preziden- 
tas Hardingaa. į

■ *

KARŲ DIRBTUVĖS 
ŠTREIKIEIilAI 

PRALOŠ®.

Apeliacijos Skyrius Atsisakė 
Nuteisti Albany 

Kompaniją.
t ■ ■ ■' "■

Albany, N. Y. — Apelia
cijos skyrius, Trečio Depar
tamento, šiandien Auk
ščiausias Teismo Teisėjas 
Howąrd išnešė nusprendi
mą, kad United Traction 
kompanija, kurios darbi
ninkai jau 16 savaičių strei
kuoja, turi paduoti prisai- 
kintiems teisėjams ar darbi
ninkų atstovai turi būti nu
teisti ar ne. “

Streikięriai su Joseph 
■cLoughlin ir Joseph Droo- 

gan, prezidentas Troy ir 
Albany gatvėkarių skyriaus 
unijos, patraukė kompaniją 
į teismą, kad nuteistų pagal 
valstijos sutaikinimo įstatų. 
Teisėjo Howardo nuspren
dimas. buvo svarstytas ir 
darbininkai gavo balsą teis
me. . . .
, Šis streikas jau tęsiasi 
nuo sausio mėnesio prieš 
pasiryžimą numažinti algas 
25 nuo. Streikas sulaikė 
gatvekarius Albany Troy, 
Watervliet ir mažesniuose 
miesteliuose. Abelnai visuo- 
menė pritaria streikieriams, 
kurie jau nuo sausio mėne
sio, streikuoja ir yra pasi
rengę tjsti dar 16 savaičių 
daugiau?

f

PRANCŪZIJOS 
IMPORTAS 

SUMAŽĖJO.
• Paryžius, geg. 21..— Im

portas per paskutinius ke- 
turius menesius sumažėjo 
5,750,000,000 frankų, ir eks
portas pasidaugino 1,112,- 
000,000 frankų.

L 0. S. NAUJOSIOS ANG
LIJOS APSKRIČIO 
IŠVAŽIAVIMAS

GEGUŽĖS M D., 1921 
oejnpievūs

JDEAN ST., 
NORWOOD, MASS. 

Daržas bus atdaras nuo 8 vai.
ryte.

• ‘ e

Programas bus įvairus. 
Dainuos Visos. Nauj. Angli- 
ioš chorai ir žymiausi solis
tai ir solistės.

Taip-gi pasižadėjo būti 
svečių iš tolimų kolionijų su 
prakalbėlSmis. !

Šis išvažiavimas bus vie
nas iš puikiausių Gr links
miausių.

Visas pelnas eis darbinin
kų organizacijoms.

Tad kviečiame visus dar
bininkus ir darbininkes į Šį 
išvažiavimą.

SMARKŪS ■“.<
SUSIRĖMIMAI.

Lenkai Apleidžia Pozicijas 
. Palikdami Kanuoles ir 

Amuniciją. <
i

Londonas, geg. 23. — Pir- ' 
mas toks smarkus ir didelio 
susirėmimas Vokiečių su 
Lenkais nuo pradžios Lenį 
kiį sukilimo Aukštoje SileA-' 
zijoje buvo ęubatoje, kuomet’ 
vokiečiai pradėjo ataką ant 
Grošsteiner tvirtovės. į 

Vokiečiai užpuolė Lenkus 
iš wdviejų pusių. Viena nuo 
Lowietsvko ir antrą dalis 
nuo Krappitz ir Gogolin. 
Lenkai apleido pozicijaš-TF ‘ 
ir bėgo su didžiausiu smar
kumu (i do liasu, ’ ’ palikdami 
viską. Prie Gogolin vokiė- 
eialpaėmė 4 lauko kanuoles,* 
8 mašinų kanuoles ir 150 
šautuvų.

Žinios praneša, ’kad šioje 
kruvinoje kovoje tarpe Len
kų ir Vokiečių labai daug 
sužeista, prie Rosenberg, ; 
Krenzberg, Ratibor ir Kra-
pitz apięlinkėje.

Korespondentas sako, kad 
jis pereidamas Lenkų liniją 
matęs, kad Lenkai yra gerai 
apginkluoti ir turi, dikčiai 
amunicijos ir ginklų.

Prancūzija turėtų taip 
pat pareikalauti, kad ii 
Lenkija nusiginkluotų, nes 
kitaip ramybės nebus.
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■ VOKIEČIŲ PULKAI 
MARŠUOJA PRIEŠ 

■LENKUS. ' .

Prancūzijos Oficierius, Kuris 
Vedė Lenkus, Užmuštas.

Londonas, geg. 22. — Vo
kiečių liuosnorių pulkai a- 
pie 30,00 vyrų sukilo prieš 
lenkus ir atsidarė tikras 
pragaras. Galimas daiktas, 
kad dabartinė kova vokiečių ■ • 
su lenkais įtrauks Centrai^ 
Europą į kjtą naują karą 
Prancūzija eina išvien si 
lenkais ir juos gelbsti. Ang* 
lija ir Italija kaip'tik dau 
giau linksta prie Vokietijos* 
Anglija* protestavo prieš pa
naudojimą alijantų kariuo
menes Šilezijoje.

i Lenką Vadus Užmuštas.
Daug sužeistų v atvežtą į 

Neustadt’ iŠ Gogolin apielin- 
kes po žfaurios ir kruvinos 
kovos. Sužeisti vokiečiai sa
ko, kad. mūšyje Prancūzijos 
oficierius užmuštas, kuris 
vedė lenki} ūiaištininkus
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prieš vokiečius.

V*'- 
•F 
*■■■ <■?

<*•V 4 ,«
* . -V-.

f-

4 
f ,

4

v.
At.

v

j: r’

t

■r*

>•/'
M.--'

i. V
1k

\

i

■ _ J



c

į

r

lint U 0ottth,ę»tw’Q 
hMftargfil* Uldilf ąm,
Lnroutrij Amo KmacKą *v.

» » w * irt, <i.« >» . * «

Norfheastern Street Rail- 
pvay kompanijos ir jos dar
bininkų dėlei algų ir darbo

DARBININKAS
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PFR A Tt ANT! K A sustabdytų laivą, grw I Lh n l LAn I laąi [šTytatgal. ,* * |
'  —[UtaminkasiŠąuŠogražus. I

Turbūt niekuomet negrįžo Maloni saulutė Žibėjo ir vi-Į 
tiek'Amerikos lietuviųIde-įsus yBojo vi^ųm Vėjas BBAGYVENIMAS 
tuvon vienu laivu, kaip lai- {mažas tebuvo. Jūrė neban-l PINGA. x
vu New Amsferdam, išplau* įgavo. Visi lipo, ant denio./ 
kusiųišNew Yorko uosto [Visi atgijo, pasveiko, išny- Sulig pranešimų iš Wash- [sąlygų, 
subatoj;po pietų bak $1 Juo-pto veidų mumijos išraiš- ingtonoy kainpš ant valgo- /
mi grįžta Lietuvon arti 300 Įka. Sereda ir-gi ąraži buvo. mąjų produktų esą 43%| 
lietuinų. . Įskaitant žinomą Į ** *
vaikus, kurių yra nemažai, [daug amerikonų-turistų irįgegužės mėnesyje 1920, Dar4 
Turbūt viėųu laivu nėra vyJkapitąlistų visokių tautų, bo departamentas praneša, Į Nasamue, Tenft.Sūtm- 
kę tipk lietuvių nei Ameri- | Antroj klesoj — holandai ir kad birželio mėnesio bėgyje kintojas Reave Polk ex*val- 
kon. [vokiečiai.- Pastarieji vyks- nupuls 5 nuoš. Žemiau. ,[štijos kasierius pritarė nu-

_ . .v. . -j . J ta savųjų lankyti. “Vatei- Į [mažinti algas ant 50ė. į die-
Didžiuma, apie du trec-Jandę „ Vokięgiai nerodo DARBININKAI |n'1- Mat Šia spaustuvinin-

IĖ,kio kaizerinio patriotiz-Į PASIPIKTINO, kai gaudavo prie popietinių
laivu Nciv AwterdamĮdmŽ- )n0> Wog<), M I Daugiau 7j000 gdžke. [laikraščių $5.50 it prie ryti-
ta per Lietuviu ■pTe^"0S ižrireiškijt.prfežSuv, Valsti-Utį dirbtatfu.dorbininltane- miL$8.O0 į dien®. . Savinin- 

> Sa peLS * "S*** W Vold^a tek0 darb0 a ***** j0 "T 
Benai«m aroa agengig. Itegsiana jgmoĮ-ea tamtri- sidarymo Cattadiatf Datifie mažinti, o darbininkai rei- 
i J-0] pS<^ ? S n £ * Įbūciją. Tik vienas vokietis ir Grand Trunk Gelžkelių [kalavo $1.00 į dieną pakelti, 
ketvirto lietuvio _; Detroi- |.g Detroito pasakė, kad kuo- dirbtuvėms ant aštuonis die- Sutaikintojas sako, kad dar- 
tiete, kun. Ę. Kemešio para-Kusijoj jafeteigs daug mj. Darbininkai paleisti hnniifkai iurėttj priimti už- 
pijon^Ksavie^ Sem&aene L& pateaipoff vaj, Lors ant iajį0 fo. mokestį S0 centu įdiegųina-

ShŽ?P®* WeSJ<*- tai tojo susirinkimus ir labai.y-|žiau, nes pragyvenimas pi- 
.tt f-..* ~ - r . v ^.J|Įtada Rusija ir^Vokietija su- ra pasipiktinę McAdoo pri- 
klebono brolis, ir asen. Kitu.. . a. •. . % L r
lietuviai vyksta trecia klesa. L •«. ■_ , v. .. . • ikaili visiems. Girdi vokie-l/ Nors trecios klesos kainos L.,, :1įyffos, bet vietos nevisos ly- L« į btfįfe*GELBSTI

giai patogios. Keletas lietu-1..- , v padaryti, ką vokiečiaivių buvo ypač nepatenkinti r , _ > . v .* . ?, . tvx . padare — atsilaikepnesvi-gautortus ,vietomis. Eita prie |cr - -

VJ* I vendami, sėtinių pagriaužę,
reikale. Viršininkai nonai! - - 7
kalbėjo, bet visų atsakymas p 
buvo vienodas — laivas pil-p^? .J? į? \ eS‘., j ninkame už mažesnius pini-
nas, visos geresnės vietos L. .& . vie.v .os [gus pasistatyti namus. Uni- 
nžimtos, keitimų nesą gaB-J^.^8 apskelbi 8 vai. darbo
madarvti Kelilieturiaino paS1Untę VoIaet1^ Metą[d.AriA.A ^A.^„ ^rhn iv 
na dalyti. Keli lietuviai po sUtini nt Ašinių, kumn: 
o bnvo pagatavi primokėti, i fei jJ
rad pakliut! j antrą klesą. sngs vakacijos. 
Pasirodė, kad ir antra kle- ho I
sa Įntaa Tai-gi Pagermimij tadaš kad egu HJ
letik nebuvo galuna įsreika- Luvis ig.m6 gavo 
■auti, o nei uz pinigus gauti. fcur bc3anti Uettoišl& •

Keliones praAzia buroku fe Kauneį k Ufr Tin I^te kompanijos, 
taasta Lijo ir buvo imglo- ten bnvo didysig gaisras. ------ --------
•a Nedėlios lytą jau apsi- šiandie 9
reiškė jūres keliones zą*- L būsime Hymouthą Aiig- 
ai. Vejas pusėtinai pute. Keletas žierf
Ture bangavo ir putojo. Li- td bai keU
iojo. Padėjo ožių pjovi- L snst -ant Franeijos ūos. 
nas. Nuobodžią dieną pa-L Bou, ,

I įvairino po pietų vienas pa- !zacija mūsų LDS. Jie Man- Į.ioįas. Kada visus pasažie-Į Tai tieVSinn lrnr+n' 
diena smarkiai kovoja su Lns nuobodulys buvo apė- T®1 k slUo k
dvarininkais už savo ir mū- kęs, tai ant trečios klesosĮ____________ ' ' Į

_ sų visų darbininkų teisiąs ir [ Įemo netikėtai pasigirdo

J

DARBINIKKAŠ
* (Th*Womob)

PuŪ&Md M# 

jmd BirtaMafr by JowppW 
UANIAir R.C. AB8OCIATION-OT Lador.

SUBSCaiPTlON IUTE8: 
Tedrly

< Boston find anburbe .,......<.,.$3.00 
čounttl«< jrearly .......$5.00

“JEntered įlb aecond-class mntter Sept 
12,1915 at the post offlce at Boston, 

undor tho-Act of Mardi 8, W

“AccępttHice for malling at ritė
ofpoBtngė ptovlded for ih BOctton 1106, 
Aet oi Cfct, 6,1017. authortaed on Julj 
12, ■

V&o pasaulio daMninkai 
vienykitės Kvistujėf po BaŽ* 
nyčios vėliava,, vtiaomėnei 
gelbėti.

■r
s

IŠPILDYKIME 
PRIEDERMĘ: 

‘ "Kiek laiko atgal LDS. 
centras gavo nuo Lietuvos 
Darbo Rederacijos atsišau
kimą ir skyiių antrašus pra
šant siuntinėti į skyrių 
skaityklas po du ar tris egz.

5 “Darbininko. ’y .Tą atsišau
kimą su skyrių antrašais 

^patalpinome “Darbininke,” 
bet kol-kas atsišaukimas ne- 

y išpildytas. Ligšiol dar nė
•i viena LDS. kuopa neužpre-

» numeravo bile kuriam sky
riui laikraščio “Darbinin- 

: ko.” LDS. Centrui siųsti
. dėl visų skyrių nėra galima.

t’ 
(•

j

<*

subatoj po pietų baM& Juo^ [ką nuo veidų mim»ios išraiš- |ingtonQ/ kąwš,ant vąlgo- l

Pilnoj kleBoj .vyksta Įniioš. Žemesnės, negu buvo Į SPAUs$uvffiNKAMS

....  . . ■ta.miiii ir ■

algas ■

ę

;esms.

. . STATYTOJUS.
Metiniame .susivažiavime 

Lousiąna valstijos Darbo
f1.1“" pasaulį, pusbadžiailaivo viršininku tų lietuviu Į Federacijos, įteikta prasy-

I atmušinėjo sujungtas visokį kag darbj.
i pasaulio galybes. , „£^^3 ug mažesnius pini-
iKaitaiue .Amerikos votae-t asistatyti Uni.

mas

^7 dienoje prie viešiu darbų. ir 
- [buvo išreikšta opozicija, kad 

išrinkti teisėjus.

Trūksta lesų. LDS. Centras 
turi nemažai. siusti “Darbi
ninko”’ į Lietuvos centrus. 
Lietuvos Darbo Federacijos 
skyriams turėtų užprenume- 

* moti LDS. kuopos. Tad 
išpildykite savo priedermę.

Lietuvos Darbo Federaci
ja yra' artimiausia organi- j

PRADĖJO'DIRBTI.
Pranešama, kad Jfarrell 

(dirbtuvėj American Sheet

iSharow, Pa. pradėjo vėl 
dirbti. Dirba apie 1,500 
darbininkų.

[ $ ____ t _____  •

SPAUSTUVININKAI 
UŽDĖS SAVO 

I DIRBTUVES. 1 
1921 m. suvažiavime Paci- 

fie Slope Allicd Printing 
Trades, -mieste Kresno, Gal., 
į kurį pribuvo 150 delegatų 

‘-6“0 _.netikėtai Pasi^rd0 | Bolševikiškos L. D. L. D. lųuo Pacific pakraščių, Bri-■. ... ? • . Į Aktelejimas: “Man oyer-1 pirmininkas A. Petriką ša-|tisll Columbia ir Meksikos.!

GAL UŽSIBAIGS 
-STREIKAS.-

Į Amalgamated Clothing Wocrkers 
Į Unija ir Darbdaviai Turės 
I ‘ Konferenciją.

New York. — Tikimasi 
kaA> Cldthmg Manufactu- 
rer’s Association ir 40,000 
narių Amalgamated Cloth- 
ing Workers Unijos, kurie 
yra ant streiko Jau nuo 
gruodžio 6 d. 1920, turės pa
sitarimus ir. gal prieis prie 
kokios nors sutarties. Taip 
praneša Sidney Hillman, 
prezidentas darbininkų or
ganizacijos. Delei einamo 
streiko kilo įiesusipratimai 
tarpe darbdavių ir preziden
tas William A. Bandler re-♦ 
zigriavo. Taip-gi ištraukė 
vardus 25 firmų, kurios bu
vo priešingos bile pasitari
mams su darbininkais, taip 
sako Hillman.

(K&iustos MfeT. INF. Binto)

KARO PASKAITA
f Ketyirdienį balandžio 28 d. 
18 vai., Gėneralinio Btabo kan
celiarijoje Įvyko paprastasis 
Karo Mokslų Kūrėjų Draugijos 
susirinkimas, kuriame kapito
nas Laurinaitis skaitė paskaitę 
tema y Karo menas senovėje.” 

Turinys; I, Kam reikalinga 
mums karo meno istorija.

II. Karo meno sąvokos.
III. Seniausių jųtautų karo: 

1) Indija, 2) Aigyptasf 3) Asi- 
rija, Babilonijai Medijį 4) Pa
lestina (^rŽai J
' IV. Klasinės senovės tautų 

karo menas: 1) Graikai- a)Sp- 
arta, b) Atėnai/ c) Tėbai, d) 
Makedonija^ (Aleksandras),

■ Suririnkiman laisvai įeina vi
si kariai ir narių rekomenduo
jami nekarini.

- LKNKV PROPAGANDA.
- Balandžio 25 d. Varšuvos ra-
dio paskleista žinia iš Vilniaus, 
būk<fVidurinės Lietuvos” val
džia gatus Lietuvos Vyriausy
bės pasiūlymą pradėti Vilniuje 
teisioĮgįnes’derybas, neturi jo
kio pagrindo, nes mūsų Vyriau
sybė tokio pasiūlymo Vilniaus 
lenkų valdžiai visai nėra da
riusi. ' ■ ,

LENKAI UŽDARE LIETU
VIŲ MOKYKLĄ.

Lydos apskr, Kočios 'kaime 
(į pietus nuo Varėnos) lenkai 
šiais metais uždarė lietuvių mo
kyklą. Jos vieton nutarė atida
ryti lenkinimo tikslams lenkų 
mokyklą. Mokytojas parsikvie- 
;ė iš Poznanės. Lenkų moky
klos atidarymą paskyrė balan
džio 11 d, Pirm mokytojai su 
žandarais vaikščiojo po kaimus, 
surašinčdami vaikus. Reikalin
gi mokyklai suolai paimti iš 
vietos žydų sinagogos.

. • I

PASIBAIGĖ STREIKAS.

Indianapolis, Ind., geg. 21.
— Streikas Building Trapės 
Unijos šiandiena buvo at
šauktas, kuomet kontrakto- 

vo atsišaukime nejučiomis [44 vai. darbo savaitėje visa-b’toi su darbininkų atstovais 
/susitaikė ant 8 iki 12% nuoš. 
numažinti algas,

1

GAISRAS ANT LAIVO.
New York, N. Y., geg. 21. 

Ant laivo Panhandle
Statė, inžino ir garinio kati-Į

’• . jam Seime vieni taip drąsiai j )Oardl” Visi sujudo. Pri-1
' mg?-Įsimerkdami žiūri, kur tas pripažino saVo organizaci jo- Į pUsiškdi buvo apsvarstyta ir 

mes klaumme. nan overboard. Bet nieko L supuvini9. rienbalsiai pritarta rezoliu-

Jgigu Šiandiena kur dva- Į įesimato. Laivas ^ pasiirėj jį§ štai ką aršo: |<dja, kurią pagamino Wil-
iiose yra kokie palengvini-1 .olokai, kol daėjo žinia kur| “Bet šiandien dalykam taiphiam S. Darronj konferenci
jai, tai daugiausia pasidar- Į ’eikia. Laivas buvo pasuk-1 
javimn Lietuvos Darbo Re- as atgal. Sustojo. Šviesos J 
deraeijos vadų ir narių. j ‘aižė jūrės paviršių. Nieko

Šiandienė, jiems parama] įepamątyta. Po kelių valan-
v būtmai reikalinga. | to sugaišties laivas pradėjo
X t5-x /-r • v. , j t įplaukti. Apie nusiskandi- 

o i -ii! Rusi palioką‘ kalbama įvai-D. S. kuopos nieko nelauk-1 •• • -r-. , , Inai. Buk jis apsivogęs. Jisdamos uzprenumeruotųl r. ,8, . .
- azta • r m • z i- I paliko ant laivo SL093 ir. “Darbininką” ir sykiu, su 15. . , Z,. - ... I šiaip brangmenu. Panedelis. prenumerata prisiųstų norsl.v v . . • \* v , I išaušo ir-gi nemalonus. Zmo-- maža auka Lietuvos Darbo l _ _ . ? . .. . .. -r,. ... . I nes .pavirto į mumijas. Bu-Rederacijai uz ką jie bus la- l k(jletag m neda_ 

bal dekuisl- suptų, kurie supimo neat-
t Prenumerata $5J)0 me-Įbojo. M. Daniūnds, kurs 
tams. Siunčiant po du eg-1 vyksta antroj klesoj taip su- 
zemplioriu to paties nume-[negalėjo, kad pasakė:“Vieš- 

’io kainuos $8.00 metams, [patie, ar tai . jau mirti, pri-( 
LDS. kuopos arba pavie-Įseis!” Dar sakė, kad jei gy-’ 

iai nariai nepasigailėkite [vas ištiksiąs, tai Amerikon 
alėtą dolerių savo vienmin-|negrįšiąs,.kad jei jjįetuvoj ir 
ams “darbininkams kovo-Įduoiia su druska reikės mal
intiems už darbo žmonių Įtintis ir jei kas siūlytų ke- 
aikalus. [lionės lėšas ir priedu kelis

A. F. Knaisys, Į tūkstančius, tai ir tai ne-
L. D. S. Centro Šekr. pyktij Amerikon.^ • 

P S Pi‘OTimnei’atas ii* nu-1* Nei is vieno kito lietuvio
- . kas siųskite į Centrą pažy-M^o išgirsti panašių kom-
.- tf ėdami kad tai Lietuvos toimentų jūrės kelionei. Bu- 
; -Darbo Federacijai./ F0 kdėtaą mamos nedasup-

' ‘ Pereitais 1920 m. Ameri-fe dieną atsirado ir-gi pa
isys gyventojai saldainiams liekas, tars norėjo iškilti

Irf-

i-ve
f

i>
'f 
s

A

Viduje bažnyčios 
Plačiai atdarytai, j 
štai karstas didiko - 
Aukštai pastatytas. 

Aplinkui girliandso, 
Paklodes brangiausios/ . 
Ir žvakių daugybė 
Ir gėlės gražiausios.., J 

- . ■ 
Ūžimas vargonų, < • 
Kvepėjimą smilkyto ’ 
Gražiausiai sus ’pynę 
Į aukštį; tik kylą. _

• Aplinkui tą karstą
Didikai sustoję,— 
Veiduose šaltumas,— 
“Viešai** neraudąja.., 
Tik ponios senesnės 
Suklaupę prie karsto, 
Retai atsiminę 
Gėlėmis jį barsto... 

Nėra kam širdingai 
Gailėtis didiko,— 
Brangaus atminimo 
Niekam nepaliko...

Didikai atėjo 
Atlikt formalumą, 
Ir rodo veiduose 
.Padubtą JiūdnUmą.

Mažai iš to būrio 
Kas jaučia liūdnumą— 
Daugiau pažiūrėti 
Atėjo gražumo. ‘ 

Bet jei kas ir nori 
Širdingai gailėti, 
Daryti to negali,— 

. Reik “save žiūrėti,”— 
Negali’ parodyt 
Širdingai liūdnumo, ’ 
Žmonėms reik parodyt 
Nors dirbtą rimtumą...

' II.

Padėtas ant nėščių, 
Prastai padarytas. 
Štai karstas varguolio 
“Viešai” išstatytas.

Nėra čia girliandų, 
Gėlių, ne paklodžių, 
Tik žiba žvakutes 
Silpnai gale kojų. 

Varguolio gailėtis 
Mažai kas atėjo, 
Nes žemėj šioj mielo 
Žmogaus neturėjo. 

Tik sunkiai'dūsauja 
Keli Ubagėliai, 
Ramumo maldauja 
Nuvargintai vėlei. 

Jie maldą Širdingą 
Tik siunčia aukštybėm 
'O ji daug brangesnė 
Už tuščią 'puikybę... 

Brangesnė už šviesas/ 
Už brangų smilkylą,— 
Vargdienio maldelio 
Dievulin pakyla.

Nenori Dievulis
v.

Pęrdidžio puošnumo,— 
Supranta vargdienio 
Maldos širdingumą. 

Didiką laidojo— 
Daug ėjo žiūrėti, 
Nebuvo vargdienio 
Kapam kam. lydėti.

I- ■

Ant kapo didikui 
Paminklą pastatė, 
Vargdienį laidojant 
Mažai kas tematė.. •

t 
i • k « * * t; t * • « • •

Jt K i Tafgo Poeto.
«... F* J>

< • I -

i
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DĖL SUSISIEKIMO 
NEMUKU.

Mūsų delegatas Barcelonoj 
įvykusioje susisiekimo konfe- 
ferencijoje Atstovas p. Sidzi
kauskas praneša, jog trims Pa- 
baltjūrio valstybėms pavykę 
pravesti kandidatą į nuolatinę 
komisiją. Mūsų Vyriausybės de
klaracija dėl susisiekimo Ne-i 
munū buvo labai palankiai su
tikta ir įrašyta oficialiniaml 
Komisijos raportę.

SMULKIOS ŽINUTĖS., 
Mūsų Atstovo Šveicarijoj p.

Sidžikausko pranešimu, Rug- [ 
pifteio 22 d. kviečiamas Loža-[ 
noj XVI-as tarptautinis kon-j 
gresas prieš alko’olizmą, kurio Į 
garbės pirmininku pakviestas) 
Šveicarijos prezidentas. Švei- [ 

, ,v-. . (carų vyriausybė oficalinai kvie-1
lo kambaryje iškilo gaisras. |gįa Lietuvą dalyvauti kongrese. | 
Gaisrininkai dirbo per visą| ---------- :------  [
naktį iki apstabdė liepsną. 
Laivas btis pataisytas taip 
greit, kaip tik vanduo bus 
išsemtas iš laivo.

Tas laivas turėjo išplauk
ti su pasažieriais į Europą 
geg. 23 d. United Statės [ Balandžio 19 d. apie 5 vai įl 
Mail steamship koinpanijajYarėnų kaimą atvyko 2 kuopos

Į Joniškio miestelio, bet, mūsij I 
į sargybos apšaudyti, iššovė apie 
[60 Šuviū, pasitraukė atgal į 
Varnėnus. v

Susisiekimo Ministerijos pra- [ 
'nešimu, pajamų gelžkelių srity- k 
je buvo: š. .m. kovo mėnesį: 

plačiųjų, gežkelių 4,432,067 
auksinu 70 sk. 
auks. 70 sk. siaurųjų 493,264 

Viso 4,925,332 auks. 28 sk.

DIARBHOėA. .
Šilusio mėnesį daugelis ypa-| 

tį sąryšį su Wall gatvės eks- [tų diarahoea*( viduriavimu) ap-l 
pliozija, kuri buvo praeitų sirgo.'■ Ypatingai vienoje vie- j • 
metų rugsėjo mėnesį. Do iš*h°fe tiek suaugus”; 
klausinėjimui nanjateįijiSsadimų. Yra tai
—ji “*no-ral vA brankia Žmogaus balsui pa*

/ sergal Dvidešimts penki vai- >• -t>a5 « ujusiu

Bet šiandien dalykam taipĮliam S. Darron, konfčrenci- 
toli nuėjus, kad vardo keitimas Į jeg pirmininkas^ kad būtų 
S^°V1ant P61" f pradėta steigti spaustuvės

ikoperatyviškais pamatais ir 
[tuomet patys darbininkai 
(liktų savininkais.

JŪREIVIAI STREIKIE- 
lilAL UŽGINČIJO RA- 

PORT A IŠ WAS1I- 
INGTONO.

Neit) Tork, N. U..—Vadai 
nesusipratusių darbininkų Įtaeivitj streikierių užgtači- 
dolerių jo raportą iš IVasliingtono,

Darbininkai bukite ątsar- pad Darbo Sekretorius bu- 
gūs nuo organizacijų su nau- vę" «al s I ’ u* 3Uos 
jais vardais. Pirm negu fag sutaikinime streiko, 

desites, sužinokite lęas jie , yRECIAS SUTAIKiN- 
pej-vieni; .... TUJAS NUSKIRTAS.

Nors tiek gerai, kad jau \
pats bolševikų pįrminiųkas ( Asst. Diąt. advokatas Tho- 
pripažįšta', kad pas juos kas finas H. Mahoney nuskurtas 
įokitf dvokia ir reikia viską (trečiu nariu prie sųtaikini- 
įš pamatų persibudavoti. ino komisijos, kad išrišti ki- 
Persibudavojus, neturint Rūsį nesusipratimą tarpe 
stipraus pamato nieko ge-I ————-■ • .
resnio nesulauksite. Bėrei-ti, kad bolŠevikėliai savo 
kalingai eikvojate savo pa-pĮsrąistę dažniau pradėjo 
jėgas. Ar ne verčiau užsi- mainyti negu- moterys ar 
imti naudingesnių ir prakil-1 merginos skrybėlės ■ sekda- 
nesniu darbu, negd platini- mos ma&įs. Jie iki šiol 
miHiėdUvybės ir .įvirki* darbininkų luomui, nieko

, Inaitdingo jįr
Darbininkhi turi įridomė- žaloB daug<

sibudavojimo iš' pat pamatą:[ 
neverta statyti naują budintą 
ant sutrešusio pamato.” 
Iš to matome, kad mūsiš

kiai bolŠevikėliai vėl mainys 
savo kailį. Turi būti po L. 
D. L. D. skraiste dolerių 
trūksta. Mat naujas vardas 
greičiau suvilioja nesusipra
tusius darbininkus ir tuomet 
lengviau prieiti ir prie tų i

*■ ’

f

Kardinolas Gasparai notoje] 
mūsų Atstovui prie Vatikano! 
kum Narjauskui pranešė, kad) 
^V. Tėvas padaręs riam tikrų I 
žingsnių lenkams lietuviais 
Bruksely sutaikyti. Į

kuri Vartojo Panhandle Sta- Pva!§?!)aprisiartino prie 
te laivų, turėjo duoti kite&a “:±^ ^S 

laivą.
5 I

SUAREŠTAVO UŽ PASI-I
RVŽEM4 SUARDYTI
SUV, VALSTIJŲ Iš-

TIRIMO GEIŠĄ.
• _ ■ „ i

jersey €ity, N. J. — Gin- 
seppe de ĮPil'ippo, kaltina
mas už pasiryžimą suardyti 
Suv. Valstijų Ištirimo ofisą 
New Yorke ir taip-gi turin
tį sąryšį su Wall gatvės eks-[tų diarrhoea (viduriafnnu) ap-

metų rugsėjo mėnesį. Do iš* H® ĄeK malusių kiek Telemegafonąs-yra vieiią?

randama, kad tas pats žmo-į 
gus tikrai buvo pastebėtas fc8fid| 
tuojau po ekspliozijos tojeįltes > 
vietoje. 'metų/

betišleido* vieną bilijoną dole
rių su viršum. ! ' f

(.

I

p

i*pirmų girdėti minia iš 150.000. as-

I

t



s

O

<x

«-

w
f

t

t

I

■dA.

*
.

i

c

0

*

t-l-v

L

«■ I
t

'•
f

i < 
J > 
‘ t

f--t

<1

t

v

I
f

T>

-i

1

■*

f.

V' V '-
I-

r ••

V. ,

it

I

.M.

H3|bai nepatiko apeėjimas, ne iš L. 
giVyčių*,bet iš atėjusių įtvečių, lal- 
BĮke vaakrienėa vietoj klausytis 
Rflailių prakalbėlių, ji# pradėjo 
d | mėtytis benenių lupynomis ir ki- 

JB [tais daiktais. Didelė gėda tiems 
JaA [svečiams kurie taip \ elgėsi. Ai: 

• [patarčiau antru karto dailiau p$-

klausančia#,tefeiaą. . *
Nutorto; , Į , „ „ '

1) KaOuopos iš savo kasų LAWRENČM, SAM*
kiek išgalint šelptų;savo bedat-[ t-na oa to - i *btająjfosnarius. w 
negalima, tai bent jiems ož 0t8*’(veiki^^&triuS’’&rieibiši' fai

, te« «r lierifoj feimtoji* 
tam kw<B Jtaktg tow4Hatel#aly Eefi J»« ltu-

savo. brolius-bedarbiaujančiuB. I Ctėg; 8 d. mūsų kuopa pasikvie-
2) Susipažinti su kitataučiais į tė Raverhillio artėtus ir chorą iŠ-

darbininkais ir jų orgaiiizacijo-[pildyti programą. Puikiai sulošė 
mis' per tam tikrą kuopų išrinktą gražų meilišką veikalėlį. Bet su 
komisiją, užrašyti į kuopų knygy-1 dainomis taixrikrai užžavėjo visus, 
mis jį organus, rinkti žinias iš [kurie tik atydžiai klausės. Noriu 
darbininkų gyvenimo ir praneštij paminėt, kad Uavethill’io choris- 
centrui. [tai sutaria tarp savęs, dėlto ir dai-

3) . Apkalbėta dvarų klausimas Inos išėjp'taip puikiai ir tyliai. So-
ir mokyklų klausimas Lietuvoje, Į lo dainavo M. Truskienė, kuri btt- 
Isrinkta komisija pagaminimui |vo iššaukta bent kelis kartus. M., 
rezoliucijų. . ‘ [Arlauskaitė su E* Valatkeviefute

12 kuopa parengė gardžią ir [gražiai sutartinai sudainavo du- 
linksmą delegatams vakarienę, [etą “Kregždelė.” A. Šaukis, te
kame pasilinksminta ir pasitarta I noras, sudainavo “prirodinO seni 
apie darbininkų reikalus. Vieti-1 žmonės.” Jam atsakė tą pačią 
aio vargonininko dėka patiekta I dainą M. Arlaųskiutė. 
gana svarbių muzikos gabalėlių. I Maltlnėlis.
Rakietis tikrai linksmas ir geras 
pritarėjas darbininkams. Daugiau I LAWRENCE, MASS. 
nums toltių' Vakarienė užsibai-l Bedievių Sumanymas. * 
^ė rezultatu, suklojimu aukų L. Į Nezaležninkų dr-ja, kuri vadi- 
D. Federacijai $12.66. I aagj neva §v Lamino, sumanė

Reporteris. I užmanymą, pastatyti mūsų 
—.• ........... [ kolionijoj našlaičių namą. Išrink-

IŠ SUVAŽIAVIMO. Į kų delegatus kreiptis prie visų or- 
S. L. R. K A. Bostono apskri-1 gafiizacijų, nežiūrint kokios pa- 

lio suvažiavimas buvo 22 d. ge- J kraipos. Kreipėsi ir prie katalikų 
gūžio, Nonvood, Mass. Atstovų | dr-jos šv. Elzbietos. Praeitame 
buvo 24 ir keli svečiai. | susirinkime šv. Elzbietos dr-ja ga-

Sesijas vedė V. Kudirka, rašti-j msi laišką nenorėjo nė svarstyti 
įinkavo J. Vieraitis. j apie tą dalyką ir paliko ant rast.

Aptarus apskričio reikalus, vie- PanklJ> kuri jįems atsakys, pažy- 
:os SLRKA. kuopa užkvietė visus I dėdama jog katalikai niekuomet 
mt pietų. Pietaujant buvo pra-1 aegap prisidėti prie atskalūnų jo- 
kalbėlių. Kun. Taškūnas gražiai Į įjam.0 dapbe (išimant .tautos). Pa- 
papasakojo aibe savo koliom,« w Įaržian delegatams kreiptis prie 
mkvmtS ysus a^t 5 metg parapr- organ3zMife motenj dr-jos 
lossAaktu^Darbm^gdieno-L. y f:_os„ jr

Vieraitis, J. Glineokis, K. Petrai- k<’sl M tun b™lai‘‘““S.P™?’ 
Hute, V. Kudirka, P. Kubilius ir““f“"} «« 
?. Akstinas. fcarpe 3™ gana dikeiai,
tVedėju buvo P. Verseckas. I . ‘ • Girtos Gegutė.

Jonukas.! ------------ ;—
■______ _ PIRŠLIAI APSIRIKO.

BEE RIVER N H AĮvažiavo piršliai pas merginą,
Nelaimė * I kuri buvo žliba, akla iš prigimi-

Gegužės 6 d. sunkiai sužeistas ?0 5 “* J08 fKbumo pa
pili ligoninėje Antanas Sudauš-“f^0- Tew- H>ą« “? 
kas. Jisai važiuodamas’automo-r“3- ,Iaba* noro’° . 8av? zBb«» 
liliu per tM nuvirto su visu au- Pukre,e ^ogenausiai uz vyro is- 
omobiliu j upę. Mat buvo po lie- ,tod6J “tvamavus pirštam
ui slidu ir sako Stakiai važia- Į1 CTOesl gudn, pnemom, kad bk 

vo puoš suvyliojus. Ant greitųjų ji
Jtmas Gailys, susitarė su dukrele, kad ji pa- 

| dėsianti po durų slenksčiu, adatą^ 
nFTPATT mtch kuriądukrelėturinuduotipama-

s. . ŪHCH. ~us Kaip susitarė, taip ir pa.
šiojekotais yra nemažai Kg _ motiQa p0

draugijų ir kuopų, vyrų ir mote- adatS) 0 dnkrels
.. -. . . Ima Už stalo su svečiais ir, žino-

Draugija Lietuvos Dukterų nemaVdsma užklausė
priima narius abiejųj lyčių. To- motinos. <.Mamyti paimk adatą, 
p draugija daug darbuojasi tėvy- po sIenksKtt pamesta.”
aės ir bažnyčios labui. Ypatingai Kadangi nuo stalo iki slenksčio 
rtpinasi savonanms gyvais ir nu- L,o perdidelis tolumas kad 
mirusiais.. Dažnai užperka sv. at^ beguliliaą menką adat9, 
Misiąs uz mirusius narius. Bu- t;k steb5josi tokin mer.
vuęiame susimkpne 3 <L. bsata- taos dalumu, o motina, norė- 
dzio nutarė užpirkto sv. Misiąsiir dama ]abiau ^3^ 
mi nariai turės dalyvauti, šv.Įpasab5. <<Tai> „ikel, mat, ir ta- 
Mišios bus sv. Jurgio baznyieo- l g. pamat^pnag — aš rodos dar 
je geg. 30_d. 8:30 vaL lyte Hz nepersena ir akis geras turiu ir 
sielas a. m V. Zubrlekienės, O. Sa- Lai nepamaaau; 0 mat, ir pa- 
lusevieienės ir A, Isganaitienėš. matejt piršliai nebegalėjo atsige-

Lietuvos Duktė. | r-tį žvalumu ir greit su-
, . — . rengė ir vestuves. Tik paskui

HARRISON, N. J. jaunikis patėmijo kad apgautas,
15 . d. gegužio buvo L. Vyčių N. ĮbCt jau pervėlu!

V. 'ir N. J. apskričio suvažiavimas. | * Vargo Poetą.
Neminėsiu apie posėdžius, bet pa-[ * ■■ . ..... .
minėsiu apie surengtą vakarienę. CVTD A * DUMEMMK& 
Tai-gi L. Vyčių 90-ta kuopa pa- EAIlIA lllRIlĘvIĮilnUi 
rengė vakarienę dėl priėmimo de-[ 
legatų ir Svečių. Muzikantai pui- . 
kiai grieže kaip angliškus taip it 
lietuviškus Šokius, o jaunimas dai-1 
ilai, linksminosi. Vakaro^ vedėjas 
K Nekrošius kvietė visus prie 
Stalo. Salėj muzike griežė. K. 
Nakrošius parinkęs žymesnius as
menis perstatą' pakalbėti. * Pirma 
kalbėjo apskričio pirmininke P. 
Abraitė, kūrins kalba buvo aiški 
# indomi, tiM deja kad nebuvo 
girdėtis, nes prie stalų tai kaip bi
tės pi 5. 0 antra man la-'W , ‘

ft m

POBSiiKAM kovoti sau nuo amžių Šmttf pa sielgti,
m choram*. " ■ •" '1

BirŽeJio.«į dieną, 2vak popiet/
Juozapo parąp. choro kambėt- 

riuo$er Mahanoy Čity, Pa., įvyks 
' I-jo' Penusylvanijos D. R. K. Ptk 

: rapųiniū OhoĮų ApiSĖričio suva
žiavimą#. Šios apiėMpfcgs
chorai delegatus prisiųsti ant lai-.

'Taip-gi, kurie dar nepriklauso- 
te prie Apskričio, malonėkite pri
siųsti atstovus ir kartu prisirašy
ti, tik dabar laikas. Vėliaus pri- 

‘ surašiusiems chorams nepatinka
mieji dalykai apskrity, kad nesu- 

. keltą nesmagumų. Tad eikime 
dabar visi, statykime pamatą; i- 

. dant būtų tinkamas visiems. Cho
rų vedėjai labiausiai pageidauja
ma ir tik su jūsų pagelba, gerb. 
vargonininkai, galėsime parodyt 
visuomenei mūsų darbus, gabu
mus ir pakelti dailę; Šis suvažia
vimas; parodys kas rūpinsis taip 
aukštais dalykais.

' Korespondentas.
t 1 ■ *♦

PATERSON, k J.
L. Vyčių 61-ma kuopą laikyta

me susirinkime 16 d. gegužio pa- 
| sirodė, kad neblogiausia gyvuoja. 

Ateityje manoma pradėti sinar- 
, , kiau veikti. Nutarta rengti pik

niką liepos menesį if išrinkta ko- 
misja. suieškoti vietą. ,

Po susirinkimo buvo gražus iš
leistuvių vakarėlis trano Juškai- 
čio, buvusio finansų raštininko ir 
knygyno prižiūrėtojo. Taip-gi sy
kiu ir J. Kulikaieio, dabartinio 
mūsų pirmininko, kuris apleidžia 

“ Patersoną porai mėnesių. Abu va
žiuoja į Montello, M^ss. Visi vy
čiai jiems išreiškė širdingiausius 
linkėjimus. Apgailestavo jų, nes 
buvo geri darbininkai ir lošėjai. 
Kalbėjo J. KulikaitiŠ ^ir ragino 
darbuotis organizacijos ir visuo
menės labui. Ant galo M. Petrai
ti paskambino ant piano ir visi 
gražiai pasilinksminę, išsiskirstė.

Buvęs.

IŠ L. D. S. NEW YORK IR N. J. 
APSKRIČIO SUVAŽIAVIMO.
15 d. gegužio 2 vai. po pietų Ka

ralienės Aniolų parapijos salėje 
atidarytas LDS. N. Y. ir N. J. ap
skričio suvažiavimas. Vietos kle
bonas kun. Remeika atkalba mal
delę ir pasako darbininkų šir
dims brangintiną prakalbėlę. At
stovų pribuvo iš 8 kuopų ir kele
tas svečių, tarp kurių centro rast, 
gerb. A. Kneižys, kuris sveikino 
susivažiavimą varde Centro Val
dybos, kartu patiekdamas svars
tymui labai svarbių ir rimtų šių 

. dienų gyvenimo teikiamų klausi
mų. Iš valdybos raportų paniški, 
kad tinkamai ir priderančiai feavo 
pareigas pildo.

Išvažiavimo rengimo komisija 
nurodo, kad tinkatnoB išvažiavi
mui vietos nelabai galima suraš-' 
ti. Čia nutarta, vietoj išvažiavi
mo rengti pikniką Brookjyno &- 
pielinkėje. Tuoj iš brdoklyniečių 

' parinkta komisija paėmimui' vie
tos. Skelbimui spaudoje ir visam 
prie ruošos darbui komisiją suda
ro, Domeika, Dimta ir Daubaras.

Maršruto rengimo, tvarkymo ir 
vedimo komisija. P. Mierninkas, 
nurodo jog maršrutas nusisekęs ir 

•, dalinai užbaigtas. Pas P. Miėr-> 
ninką esą dar daug iVairios lite
ratūros. Nutarta' knygių ir^bro- 
šiurų centran negrą^nti/k bet pa- 
prekiitoti jų kainomis' su Centru ir 
jei šis nusileistų bent ant pusės; 
tai knygas paimti apskrieto glo- 
bon ir galutinai užbaigti sekančia
me apskričio suvažiavime, o liku
siu laikraščius (iŠ Lietuvos), ku
rių jau centrui grąžinti nebūtų 
reikalo, Neivarko kuopos atsto
vams prašant, pageidauta, kad 
gerb. P. ’Mieminkas pavestų jiems 
tikslingam sunaudojimui (Spau- 
dos Savaitei). /,

Iš kuopų raportų pasirodo, kad 
\ smarkiai visur krutamą, bruzda
mao ypatingai Elizaboth, N. J. ? 
kuopoje. Darbininkai vis kas 
kart, labiau pradeda suprastų 
kad darbu ir tik organizuotu, sun
kiu ir ištvermingu tik tegalimu iš* 

i 
i

w

»
**1

E ir Silver St
III*

i

*.

* ! **',

So.Boston, Mass

“GIRIŲ KARALIUS
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Bažnytinis Choras, p. M. Karbausko vedamas, prie šio koncerto yra gerai prisiren-
»

Šv. Petro 
gęs ir tai bus nepaprastai gražus ir įvairus programas.

Kas myli muziką, kas myli dailę, kas myli dainas, lai ateina į šį vakarą ir pilnai užtikrinąm, 
kad būsite, patenkinti. Dainuos apie 70 ypatų, kurie savo išlavintais balsais sudrebins, visus, kuo
met užtrauks, sutartinai “MES PADAINUOSIM DAINŲ DAINELĘ” ir kitas. Operetė — “GIRIŲ 

• KARALIUS',” bus stambiausia- programo dalis. . -
Tai-gi kviečiame visus vietinius ir apielinknj koskaitlingiausia ateiti pasiklausyti tų gražią 

tautiški} lietuvišką dainelių. ĮŽANGA PRIEINAMA.
KOMITETAS.

Raudonojo Kryžiaus pirmos 
pagelbos mokslo kursus* Pądi-'. 
dinti interesą kompanijos reti- į 
gia pirnios'pagelbos konfesitis.
Kontestai bus laikyti Pitt&bat* d 
ge, Harrisburge, PhiladelpM- ,; 
joj ir Newarke.

NAMINIAI KURSAI 
AUKLĖMS.

Kansas City, Mo. —* Mergai
tės iš Kansas Valstijos Moky
klos dėl Auklių interesuojasi į 
Naminės Hygjenos ir Ligonių 
Prižiūrėjimo kursus, kurie ta
po įsteigti mokykloj per vieti
nį Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Skyrių. Studentai nor- 
maliŠkaL ulokinasi. •

Priešais mus stovi senas ir 
svarbus klausymas.

RupeStingao iš tyrinėjimas 
tapo padarytas .patėmyti koks 
maistas buvo duotas tiems, ku
rie mirė.

Daugelis tėvų, valgymo lai
ke, prižiūri visą vaikų maistą, 
bet tie patys tęvai duoda tiems 
vaikams ganą pinigų nusipirk
ti visokių Saldainių, ir tokiu 
budu vaikai valgų per daug 
saldumynų.

Tankiai matome mažus vai
kus valgant žalius agurkus ir 
bulves, nenūsluostytas ir nenu
luptas. |

Vaisių pardavėjai numeta su
puvusius vaisius į išmatų vie
tą; biednujų Vaikai žinodami 
tą,išima tuos, kurie dar nė vi
siškai supifvę ir valgo. Kiti 
vaikai .perka ir valgo nenuno- 
kusius vaisius,-ir stebėtina, jog 
sergančiu, skaičius ne didesnis.

Kožną motina, jeigu nori 
kad vaikai užaugtų’į drūtos ir 
sveikus vyrus ir moteręs, tori 
jaūti smulkmeniškų nifomaei- 

jų nbo gydytojo pba nuo ge- 
:’ovės , ntirses apifi vaikų prie
žiūrą ir maitinimą.' J;

.f <v

. Neatsargus žmones- pavojin
gi. Spiovimas turi būti išnai
kintas, ir tik tada džiova sus
tos plėtotis, šioje šalyje ran
dasi du milijonai džiova ser
gančių. . -

6,000 MOKINASI PIRMOS 
PAGĘLBOS.

Philadęlphia — šeši tūkstan
čiai Bei! Telephone Kampani
jos darbininkų Pennsylvanijoj 
ir New Jersey ima Amerikos

*fefe'feferfe»m<fcM»fei-ferfe fei

fe«xfe fe-> ..a.'

"DARBININKUS" LIETUVON

spiaunąnt greičiausia išplatina 
tų pavojingą, ligą. Neatsargtis 
spiaudytojai netik biaurųs bet 
ir pavojingi.. ‘

Išdžiūta jiešina, arbazkojų 
minta, lengvai įkvėpta plau
čiuose su dulkėmis ant gatvių, 
namuose, traukiniuose arba ga- 
tve-karuofeę. Žmonės ir ranko
mis neša gemalus į bumą. Kas
dien mes nežinodami čiupinė
jame subjaurintus daigius. Pa- 
vyzdin, džiova sergantis vyras 
spiaudo ant gatvė-karo grindų. 
Mažas vaikas, netėmydamas, 
numeta savo bolę. Paimant tų 
savo bolę, vaikas nežinojo, jog 
jau ant belės randasi visokių 
gemalų. Gemalams trumpa ke
lionė nuo vaiko pirštų į. burną. 
. įnikite kitą pavyzdį. Neat
sargus džiovininkas spiaudo 
ant gatvės. Mažas kudikrs, 
voliodamas lanką .paima gema
lus. Kūdikio rankos; čiupine- 
jaut lanką, paiipa gemalus ir 
tuoj į burną. Nekalti vaiku
čiai tūri atsakyti už suaugusių 
nežinojimą. ' h

Vaikai visuomet daug grei
čiaus, užkrėsti negu suaugę. Jei 
visuomet čiupinėji- riiūHus 
užkrėstu^ daigtus. Jiems ne
užeina ant mislių tankiai maz
goti rankas.

Gemalai gali per metus buri 
šistettioje toypata iiei 
tu, jog užkrėstas. Bet kaip 
tik greit .kųnas taps pailsęs, 
arba' apsilpnintas nuo ligos, 
vargo, rūpesčio arba persidir- 
binto, tuomet gemalai gali at
nešti greitą džiovą. 
'©Moterys retkarčiais spiaudo.

r

stijose pridaro blėdies p<a? 

metus už $300.000.000.

“PERKŪNAS” Šių metų pir
mas numeris jau išėjo. Visi 
skubinkitės gauti Šį numerį, 
nes yra labai daug juokų ir 
teisybes. Prisiųskite savo 
antrašą ir 15c. “Perkūnui” 
ant tikieto, o jis (“Perkū
nas”) tuojaui ttttąfluėš pat 
Tamstą. Pinigus siųskite 
“money orderiu,” Čekiu ar
ba paštašenkliais Ištampė)*

“PERKŪNAS,” ]
366 W/BroadWay, SMATOTMASilR DŽIOVAI rnį ^plafidof PąprotU taipgi Į 

, B^ton 27f Mus. įžioya sergančios ypatdB^^jįbiiu nepritinka* Il' 
*?

-4-
r'

Tusų Gimines ir Pažįstami Ištroškę Zihitf 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio SU ‘ 

Žiniomis—Laikraščio KDaTbiniuko.n *
; NE VISI TORI TĄ LADfflg SULAUKSI. .

, Amerikos Lietuviai Turi BasMpintĘ Kad 
Lietuvos PilieM Wto>je. 
Maisto Kūnui ir Dvasiai; Dvasioe maistn yra 
dori, krikščiitoiškoj dvasioj vūdamf 
Tokiuo" yra laikraštis ‘TARBlKmS;M> 
“Darbmiikūe Lietuvoje, mylimas ir laukiamaii

Kaina:

Į Lietovąmėtams.. • .

♦* *• pusei metų
• ‘ • z. ' .

Prenumeratą ir pinigus siųsk šiuo adresu:
•. “DĄRmNtKKAfP*

1.366 xW. Broadyvay, _ Boston 27, Mass*
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LVIETOS ŽINIOS
!♦*

%08T0N0 TEPĖJAI AT- 
.y METE PASIŪLYMA 
’■ NUMAŽINTI " 

ALGAS.

Susirinkime, kuriame bn- 
B įo atstovaujama 3,500 uni- 
| tepėją iš Didžiojo Bos- 

torto, nubalsavo prieš pri- 
įtoimą numažintą užmokestį 
Jei 90 centų į valandą, Šis 

į Susirinkimas buvo laikytas 
:Pay svetainėje.
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JONO JP.-JM}.
DR-8TSS VALDYBOS 4DW4T.

PIRM; — M. žiobt, '

630 B. T-th St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. *~ P, Tulelkls,

180 Bowen St, So, Boston, Masti. 
PROT. RAST. — K. Lutais,

47. We St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAST, — M. Karčiauskiene,

47 Valo St, Sp. Boston, Mm 
KASIERIUS A. Nąudžlunas, /

1d Vinflęld. St; ®0. Bustoj M&S*. 
MARŠALKA Steponas Navickas.

Dr-ją laiko susirjnkjmua kas trė<JlQ 
nedSldienl 2-ą vai. po pietą Bažnytinėj 
Svetainėj. -

*•

GKGUtIN* BROCiKSUA.
Nedėlioję, geg. 22 d- visame So. 

Bostone buvo nepaprastas judėji
mas. Kur nepastauksi, visur pa
matysi būriug vaikučių ir mergai
čių su tėvais besiskubinančius ant 
gegužinės procesijas. Visi links
mi bėga pagarbinti Švč. Marijos, 
Dievo Motinos ir Motinos viso pa
saulio, < r į ’

ŠLv, Petro dietuvią parapijos; 
vaikučiai ir mergaitėj turi didelę 
draugijėlę, “Marijos Vaikelių 
Draugiją. Jie ypatingai laukė 
tos Šventės, kad .atidavus garbę 
savo globėjai Marijai.

Iš pat ryto rengėsi prie tų iš
kilmių.' 9 vai. susirinko pilnutėlė 
bažnyčia gražiai pasirėdžiusių vai
kužių ir mergaičių išklausyti šv. 
Mišių.

Pa pietą, apie 2-rą vaL susirin
ko Visi į bažnytinę salę gėlėmis 
pasipuošę ir nekantriai laukė ka
da išmuš antra. O čia kitame 
kambaryje Marijos Vaikelių dr- 
jos valdyba ir mokytojos puošia 
mūsų Išganytojaus stovylą ir ki
tas vėliavas procesijai.

Atėjus draugijos pirmininkė 
praneša, kad jau laikąs pradėti 
procesiją ir įsako visiems būti pa
sirengusiems. Visi pavyzdingoje 
tvarkoje margavo Penkta gatve, 
E gatve, Broadrcay, B gt. ir atgal 
į-bažnyčią. * '

Gegužinėsf ‘Karalienė ų buvo,A. 
Kohanskiute. Vedė dr-jos pirm. 
B. LukoševiČiutė.

Paskutinėse eilėse ėjb ir gerb. 
klebonas kun. K. Urbonavičius 
žiūrėdamas į tą taip skaitlingą 
būrį priaugančios jaunuomenės. • 

. Šioje procesijoje dalyvavo" apie 
800 vaikučių.

Pasibaigus procesijai, visi suėjo 
į bažnytėlę, pasimeldė ir skirstėsi 
į namučius linksmi dalindamiesi į- 
spūdžiais šių iškilmių.

Tokias iškilmes turėjo kiekvie
na parapija. 4

Kadangi So. Bostonas didžiu
moje apgyventas katalikais, tai 
kiekvienoje miesto dalyje buvo 
apvaikščiojimas tos taip brangios 
Švč.'Treyjbės šventės.

LENKAI GYVENA 
JAUSMAIS.

■v

Var^ava, — Lenkai savo [ 
susirinkime smarkiai kriti
kavo Anglijos premiero 
Lloyd George išsireiškimą. 
Jie sako, kad Lloyd George p 
nepaminėjo, kad prie Len- I 
kijos uepriguhHybės priri- I 
4ėjo ir Amerika. Mat tamę I 
susirinkime dalyvavo Ame-|| 
rikes mibisteris Hugh S; | 
Gibson ir lenkai norėjo pa- PADARA 
sirodjdi ištikimais AmeriJ

. Į 'JL'VlETUB V YKUB IR M0TKRE8. ,
Kai* ' . . I ; Turėdama* gtmaikfafą Sveikatą ir SpgĖasj tųre-[w

, | dama» nėaiik* ,mintę ir nuąi]pnStk kuną; pa8ibodi*w|
f i1 ■. ' J" - I tatat-vafatii*'d« ĮMūjjfflmma. veikiamo Kr vai«ta*

X SUSIzEIDZ. , »«Į Viyrini^tt blogai D«vyn«» i» d«iimt*»vi»uimog*u» HtąS
v . ... • ^. | t®Hu kaip bjo**a >prišft«» liegnlomulavim** viduHu, fitax<i ir\._Bevažiuodami automobiliu, v. aėjttaud, uik*«jiniM •kUv««. tnl<iiU», kankinimai feį*

' • I Biatiamo, «kau»mai mlvoa, nauraljria. »tokaa an«rstijoa> nuiilpna- »Jankauskas. K, Vencius ir F. Za- paeina nuo stoka H
_ / . „ f į • ..s, | pajheot, skilto vsadsnluoto,:J»Aujo ir neuftektinio* cfrkulacijos M

lėckas i Lawrence,. Mass. patiko|*«?M . - .I,| Koina.čtslta kūno iritoiM-jo Veikim* remias* ant nervu psjfasros, ||| nelaime, katio* ullaiki garam stoviu j* pilvĮr. jaknas, inkltuajr IĮ
, ’ _ . „ _ . | «robus, iitdes kraujo cirkulavimo. Nug*-Ton« yra labaiDabar kaip nranesa, randasi protinu** Udytt** nuo nusilpnėtu nervu fc abelno sunaikinimu */* To(i41 kad . suU{aytl a brahkitf, WS

Lawrenee’O llfironinSie. I ayalkat* duadanJIu sudltiniu V*istu. rekomenduotu ir nuruodytuv per garsingu* Gydytojus. Yra ji* ypatiUgai maistingi t Geležę ir /MK
'I Foriorik-tnaistus dėl Kr*uio ir Nervu. ’fU)

f................................... - | Nug*-Tone priduoda .gyvybę jaknoms, nestipriu trobų* teip. jM‘ ’ log je tultinais reguiariikaL Atgaivin Inkstus, iivar* laukui U9
l i ĮL 2į m A TTIPCI žSTT'KmUTT I nuodinies atmatas. Nier* daugiau* gasu ir suputiinu', niera smir- „ 

Ao -L.A. V-UoUJNIJjlLJ. | dandlo*kvūpo ar apvjlkto-iJeŽUyioi Nuga-Tone duos Jum* stebukling*' 

NEVADINAU!.. ”, . Inumo veidui ir iibum* aklrins ! Nuga-Tone padera. tvirtu*, rustus -
Kartą kaifoynas naaave kaimy-1 pru* ir sveikesnes moteres. Nug*.Tone netalpin savyj Jokiu migdamu ar

. , , m , JL. L daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yr* parankiam. pundeleL Yra apvilkti cukrum, priimu®ną į teismą kam JIS jį “Runimi ’ Į skoni ir vartuoti *aWma b* jokio neparanukumo. Bandyk juo*. Bekomenduoil visiems 

^vadinęs: A»t teismo finus Man- 
SinSto kas kaltas, pumas kajmy-Iggg
nas sako: Jis mane šunimi pą-Į sakmių. sugresUnie bdeikut* ir pilsus, O mes urnai sugriižuims jusu pinigus. Negalit*

, , - .v.,.. v , I prapuldyti vien* centą. M** imam* riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visosavadino, toder mane įžeid e ir aš tu-l’ap tiekos StomispačiontSiilygomi* irt* pačiagarantija.
™ • HU3IUSKSAVĄ PASTmWIMa ANT TUO KUPONĄ,
nu liesos įeSKULL | NaMo]įgi laboratory, L, 23—587 South Dearborn St., Chicago, UI.

f<Eik, tu, eik, sabake, kada I M a , , t ■
• V. v . . T At, .y L. Gerbiamieji: įdedu čionab *........................ir meldsiu priglusti man . .*-cxsxSE3>TTiKgi aš tave šunimi vadinau?’ — iš- Nuga-Tone. > 

tarė įsikarščiavęs kaimynas ir tei-l ' m '
sėjas pamatė kad tai menka, bet Į “ *,t- . 
kartu ir labai pairti byla —- mat G*tv« ir numeri*.....

kaimynas.užsigavo už tai, kad jį ‘
kaimynas “šunim” pavadino, o Į «««.*«>».♦»*?-< 
ištikro kaimynas ne “šuninę” bet “ 
“sahaku” pavadino, kaip daug gS£EH3Šg£|gfiQ|EQQ]š|QE]š^£fi|gEE|@EIŪ£Ei&^ 
pavadinimų lietuviai vartoja iš g L "
rusiškos ir kitokių kalbų. Byla I g 
turėjo baigtis nieku. H

Vargo Poetą. Į,g

Pereitais metais Suv. Val
stijų žmonės surūkė 1.439,-1 
071.000 svarą tabokos. Tošį 
piktžolės vartojimas didina 
si kasmet.
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Nuga Tone

•t.

ites,

Pasekme pa 21 Alenu 
arka grą&anie jumi 
plrnlfliUL .
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Tet So. Boston U88

DU. J. C. LANDI 
(SEYMOUR) 
Lietuvi*

Gydytojas ir tai
Gydo aitriu ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir vaiką. Egzami
nuoja kraują, spjaudalus, šlapu
mą ir ’tt, savo laboratorijoj. Su
teikia patarimus laiškais kitur ry- 
vėnantiems. Adresas: /'

506

Kampas G St. ir Broadway

- C -•...---------

EMitų South .Bosiom

DR. H. S. STONE
Akiij SeeoiIėiseab ' • 

3991W: BROADWAY 
Valandos : Nuo 9 r, Iki 7 v. yak.

D. £. JT. KEISTDOIO DR-JOS 74L' 
DYROS ID^AŽ, BOSTOy, 

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

VIGE,PIRM. ~ 3w&». Blžokas,
< 140 W. 6th St., So. Boaton; Mass. 

prot; RAST. — Ant Moclejunaa, 
450 B. 7th St, So. Boston, Mass. 

FJESf. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 
209 & Cottnge St, Dorchester, 

KAS1BRIŪS — Andriejus Zalieckas, 
140 W. 6th St., So. Boston, Mass. 

KARšaLKA — Antanas Gruodis, 
159 Bowen St., So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą jičdėl- 
dieni kiekvieno menesio po No. 694 
Waehlngton St, Boston, Mass. &tą v. 
vakarė. Ateidami drauge ir naują na 
etą su savim ątslveskit prie musą dr 
os prirašyti.

POsmertinės moka $200.00. PaŠelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

ĮB^fcR-
I Mss., VALSTIJOS se- 
I : NATASTERLEIDO 
| . “BLUE SKYLAW” 
| . DILIŲ.. ‘
K> *
Į ;r Be didelią ginčą valstijos 
į senatas perleido biliij, taip 
| vadinamą “Blue Sky.Law,” 
I kuriuo draudžiama pardavi- 
| Dėti korporaeiją serus arba 
f šiaip kokios nors vertės už- 
| status be tam tikro leidimo, 
rt <'
K . * u* .
Et *

f iė ir M. Kilmoniutė išgavo lei- 
{ dimą išvažiavimams ant Rug- 
į by Parko, Matappan, Mass. ant 
l ■ Dviejų mėnesių Liepoms ir Bir- 
t' žėlio, nedėldieniafe. Tad kata- 
f įkiškos idėjines draugijos bei 
į įaopcfe susitvarkykime taip, 
1 ’ kad nepraleistume' nė vieno jie- 

dėldieiiio neišnaudoję?/ 
/jGerbiąmoms veikėjoms turi- 

B iląe būti dėkingi už graižą pasi- 
B darbavimą. Jos turėjo vargo, 
t q£i leidimą gavo, nes jau buvo 
E kitų tautų užimta.
I Viską žinąs,
f -.iT ---- ------ 1------------------------------

s ^yžoston, Mass. — Joy gat- 
l policija krėsdama gyve- 

nimo vietą po numeriu 3 ir ■S “** *** _i
L 4 Gilson Court, vakarinėje 
y miesto dalyje, rado tris di

delius distiliuotojus ir 18 ga- 
! lionų “moonshine.” 
į —------ —-
Į UŽGROBĖ 9 GALIONUS 

C^MOONSHINE.,, 
'ų.Drohibicijos agentas krės
damas karčiamą po num. 83 

' Bi*oadway, Chelsea, Mass., 
račto\. devynius galionus 
^moonshine” ir areštavo 
Joseph. Bartosavitz, Chelsea 
nejudinamo turto agentą ir 
jR.bartenderį Stephen Hai-

*■**

.^ Vadovas Brusokas iš Mas- 
įįth, N, Y. atvažiavo aplanky
ti savo pažįstamus Bostone. Ža- 
da/svečiuoti apie porą savaičių. 
Baskui grįž į New Yorką. Vac
lovas Brusokas turi daug pažj- 
Stamų Bostono lietuvių jauini- 
mo’ tarpe. Tat visi yra paten
kinti iš jo atkdiavimo. .

A 
lį ' *

' VSv. Jono Evan. D-tė nedėlio- 
je\Geg 22 d. turėjo prakalbas.

; Kalbėjo Kunigas K. Urbonavi- 
ČĮus ir Kun. Kavaliauskas iš 

'■ Woscester Mass. Kaip vienas 
taip ir antras kalbėtojai, iš ro- 
tiinėjo reikalingumą rašytis 
pjio draugijų iš kurių yra nau- 

\ materiale ir tąip pąt nau- 
J 8a moralė. Pertraukose buvo 
E įvairiu pamazginimu dealogų, 
t inonoliogu, smuikoriu, pianis- 
| . tų# ir* deklemątoriu. Žmonių 
*yLnvo nepardau’giausiai. Prie 

įgijoš prisirašė keletą nau- 
lariu.

Kupstas.

PASIDARBAVO.
Gegužio 22 d. K; Alėsevičiu-

>

J

*«

t

M

*> • »ūsty>ris'kriujjo Ir S*flteriha cirkulavimo jo, priduos raudo* į*7

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

f •

1

•1

Jis.

REPETICIJOS
šia Savaite >r. Petro bažny- 

;inio choro repeticijos bus šiais 
vakarais: Panedėlio, seredos ir 
jetnyčios. Visi nariai būtinai 
nii būti. Nesilankanti nebus 
eidžiami į koncertą.

Narys.,

VAGILIUS ĮĖJO Į PROF; 
SAYRE’S NAMUS.

Į prof. F. B. Sayre namus 
po 'numeriu 26 Hubbard 
Park, Cambridge, Mass. įsi- 
auže vagilius ir įėjo į tar

naitės kambarį, kur susiti
ko ir tarnaitę. Tarnaite, pa
mačiusi nekviestą svetį, su
riko garsiai ir prikels kitus. 
Plėšikas pasiskubino pa
sprukti.

,u Vaistys t *•<

' LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
. ?. ■ ’ ■ ■

I,j KeliAuk į Lietuvą ir iš Lietuvos 2 Ameriką per
I G. J. BARTAŠIUSIMMIGRANT SERvfcE CORP’N, 
g * KAPITALIZACIJA $100,000.
S Mes parduodame laivakortes ant visą Vandeninių. Liniją. I vl-
3 sas pasaulio dalte; ne tik 13 NEW YORKO ir BOSTONO, bet ir 13 
ji Htą Amerikos1 jtfortą. ' ■ ■ ■

1 Išmalnom ir Siunčiam pinigus l VISAS DALIS PASAULIO pa*' 
gal dienos kursą. Persiuntimas yra GVARANTUJTAS. Mes tu
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, 
KAUNE. .. ■ *

! Pasportus Ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso- 
j kius lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lie- 
L.tavoje. ..j

I Užlaikome DŪ HOTELIU. dėl lietuvių keliaujančią j Lietuvą. * 
Į . Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis j artimiausi mu-

“ ■“ —-i— — — - t •** • Į I» ‘ !
Į Centralis Ofisas: 498 Washington St., Nevr York, N. Y. j 

414’ Broadway, Boston 27, Mass.
■ _______________ * ,»_ ___ —— II ■-■■■■  MM _

»il
’]

>•:

DD. PAUL J. JAfflUH
(Jakimavičius)

609 EAST BROADVYAt
TELBPHONE 6Q2.

4

J

Kun. K. Urbonavyčlua, prezidentas,
60 W> 6-th St„ So. Boston, Mass | 

Kun. M. A. Pankas, Vlce-Pirmininkas.
448 Park Avė., Bridjęeport, Ot , 

P-16 S. R tkauskaltS, Vlce-plrmlnlnkS,
602 South St., Mahanoy Oity, Pa 

B. VaiSnoras, Iždininkas,
1614 Carson St., Pittsburgh, Pa 

K. J. KruSlnskas, sekretorius,
222 S. 9th St., Brooklyn, N. I 

Kun. F. KemSšls, iždo globėjas,
881 Westminster Avė.,

Detroit, Mich.
Kun. J. Kaulakls, Iždo globėjas,

824 Wharton St, Phlla., Pa.

Reikalavimai . Ii
------------,------------------- ■ ■' ■

Reikalavimų kainos 2c. už žo
di už kiekvieną sykj.

Tek So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNElL, M. D.
GoKma ir lMwWce(Į
OstTbo Valandos :

Rytais ik 9 vai. * , .
Po. pietą 1 iki 8 vai

Vakarais nuo Riki 9
536 Broadway, S.Boston

■ ■ -

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
(Viršuj LletfPrek. B-včs ofiso) 

Galima SusikalbEt Lietuviškai.

Regibtbuotab Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAIJNAUSKAS 
ADVOKATAS

414 Bboadway, S. Boston, Mass. 
Tėl. S. B. 44L

Gyvenimo vieta:
16 Annapolis St., Dobchebteb. 
į '• Columbld 9159-J.
i, —m. ■■■■■ u • fiarrti < i į ............

. VARGONININKAS, suprantąs 
bažnytinę muziką, tuojaus gali 

i užimti vietą prie Lietuvių Šven- 
I tųjų. Petro ir Pauliaus bažnyčios 
f Homestead, Pa.

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

■m

Phone—Kensington 5816 I 
Po pietų tiktai pagal sutarti. • 

2538 E. Alleghent Avb. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KŪMAS
. Lietuvis Gydytojas. 

.PbiEmimo Valandos:- ' I
9-10 vai, ryte ir 6-8 'Vai, vakaro. II

SI PSKITE PINIGUS 
j LIETUVĄ

“DARBININKO” ADMINIS-j 
TRAOIJA nuo pirmos dienos ba- | 
Undžio siunčia pinigus į Lietuvą!S 
sulig dienos kurso. Tad, kurie 11 
ųorite, kad Jūsų giminės, tėyailį , __ ___________
arba broliai gautų siunčiamus pi- B ofisą^ persišką arba ypatiškai : 
šigtts greit ir tiek, Įdek jiems pri- s v ' 
klauso, taisiųskite per “Darbi- p *Skyrius: - 

ninloo” Administraciją- [I
' Oekj arba “money order” išpir- h 
kito vardu Į

“DARBININKAS,’ ’
866 Bnoadway, 

Boston 27, Mass.l

Jv. g£ZlM29R0 K. <. DfUUGrjOS
V1LDTBOS ASTRAJUJ

80. BO8TO¥t MASS, ' 
'i * —- |

PIRM. — Jonu Franaltta, Į
•24 B. fth St, So. Bostoa, Mass. 

VICE-PIRM. •— Vladas Paulauskas, I
186 Bovvsh St, Bo. Boston, Mass. į

PROT. RAST. ~ V. J. Jautas,
•B Telaąraph St, Boston 27, Mass. 

rm. RAST. —■ Jooras Južks, L
. Kerydiff Aeademy . L

. Aritajhton Hetaths, Mot ||1

oras pasiūlymas sergantiems vyrams ir 
JSSi—-—- MOTERIMS TIK PER ATBNANČIAS T DIENAS

““ I EM^OMAS m egzaminacija duodama dykai.
ATEISTE ŠIANDIENA

866 Br6*dway, Bo. Bo«ton, Mass. I I norta kad kiekvienas serganti? 
?1^n! vyru arba moteris atėltą t mano ofisą 

intrt'aewi|lenį menesio 1-ą vaL po Į IĮ glft Bavaitę> nepaisant kokią ligą turite, 
pletų^^^ytinej saloj ant o gt, So. Į IĮ Įr ĮeĮgį|įg man padaryti*ėgžamtaaciją 
JBoštaų MžiMi Į11 jusų ligos, DYKAI. AS pagelbėjau daug

, ,-;l j. iii ..i...; ..... Į sergančių Žmonių kurleSjė prie manęs:
SAI&ttA&SIOS BIRDIEBViJMEAUS Į II per praėjusius metusi kuria bandė vlso- 

. DIMOS VALDYBOS ADRUSAI Mws gydymo budus ir visokius dakta-
SO, BOBTOWt MASS, III rus bA pasekmią; Ką aš padariau kl-
i . 11| tiems, aš gailu padaryti ir 'jums, jei

PIRM. •-*• Antena* Kmitas,, Į IĮ jq8 negalėsiu paSpelbėti, aš jums pa-
04 riittt St, Boston 97, Mua Į lI . snirysių ant syk.’Kiekviena gauna ppe* 

VIOE-PIRM. Juozą* Andrllionls, į atydą. Per lią savaite ai už savo 
801% B’mų, Boston 27, Mas*. I aarbą parokuesta tik maži mokesti 1- •

nit BABT. Pranu StaksvKSus, ‘ 11 nebritariftU Nedčlioms f 10 ryte iki 2 p. p.
182 Uow*n Bt, Boaton 27, Mas«. | II '

KASUB&IU8 —* Jurils Kanevičių*, į \
174 Bolton St,'Boston 27, Ma**. Ilu

MARŠALKA Brunu Lukplfevičtaui | || A
406 8, T-th St, Boston 27, M***, 

gtuirtaklniri laikomi ku pirmą ne- IĮ 
dUdfenl ktokriuo mentalo 8 v$L po |L 
pitaą■ liftam Balnyttalj salėj,

t

»

POOLRUMIS!
5 STALAI—$550.00

Lengvos išlygos. Geras biznis. 
Dėl platesnių ^inių kreipkitės:

A. J. KUPSTIS,
332 Broadway So. Botson, Mass.

v  

e

DR.F, MATULAITIS
Gydo Visokiai Ligas 

PbiskibiaAkejtus. 
Valandos: 1—8 ir 7—8 P. M.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

U-S.IMAILgS^^b
Gėnerališki agentai dėl CENTRALIS Ir RYTINES EUROPOS ’ ■ 

Iš NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU ■ 
Laivai plaukia į' LIEPOJ V per Danzig’ą. Tiesus persimainymas H 

nuo laivo anfr laivo. M
HUDSON .................................... Gegužio 28, Liepos 13 ir Rugpjūčio 30 H'
SUSQUEELANNA. ............................. Birželio 8, Liepos 23 ir Rugsėjo .7. M
POTOMAC (buv. ANTIGONE) išplaukia BirŽ. 15, Llėp. 28 Ir Rūgs. 14 ■ 

Iš NEW YORK į PLYMOUTH—CHERBOURG—BREMEN ■ 
AMERICA išplaukia ..........Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpjūčio 24."H 
GEORGE WASHINGTON ....Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24. M 

Atsišaukit 199 Štate St, Boston^ Mass. arba pas vietos agentus. K

—, . ........................; •»   ' ; ■———J——~ --- --------------------- '■  • j

Tel. So. Boston 828.
Iartuvys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
^Kasparavičius) 

Laikinai perkeis ofisą po No.
426 BaoADvrat, So. Bostoit, Mass. 

Ofita Valandęt!
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir 

H 1:80—6 Ir 6:80-^ P. M.

PARSIDUODA'TOHIB) 
IŠDIRBYSTĖ

Sū visais {taisymais, 1000 keisą bu
telių ir trokas. Biznis yra Išdirbtas | 
nuo* senovės. Geriausia proga pasi
daryti pinigų, jeigu kas myli. Biznis I 
turi bįt parduotas greitai iš priešas-1 
ties kad savininkas turi kitą užsiėmi
mą. Dėl pilnas, informacijos kreipki
tės, pas BRONt KONTRIM..361 Broad-1 
way, South Boston; teleponai S/.,Bos-į' 
ton 603 ir 1337; prieš 7 vai. iš ryto 
šaukite Brookline 7124-M. a

S=2-JPRANEŠIMAS
1 Norinti važiuoti trokais 
kvėpuoti tyro oro į L. D. S. Is- 
važiavima gegužio 30 d. Nor- 
vvood Mass. Užsisakykite vie
tas pas Komisijos narius: Pa- 
nedėly,. Seredoje ir Petnyčioj. 
Tomis dienomis vakarais nuo 

’.30 iki 10:00 valandai vak.
Šv. Petro Bažnytinėje svetairiė- 
e. KieliOnė j vieta ir atgal 
11.00 doL

Kmosija:

pa-
VARGONININKAS jaunas vaikinas 

Iešką vietos prie R. Kat. parapijos. Pa
žįstu muziką, ir gailu vesti bažnytini 
chorą.

C. G. VAIČIŪNAS,
31 Downs Avė., Binghamton, N. Y. |

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. 'W. T. REILLY 

. Dantys ištraukiami ir pripildo 
ml visai be akansmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi-, 
mot

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dotcheater St) ‘ 
VALANDoe: Nuo 9 v, r. liti g v. y, 
Nkdžliom: Kuo 10v.r. lki 4v.v. 

-,.4-—i'—:
* ' - B*I Phon« DIckInc« 5995M,

|Dr. Ignotas Stankus
1111210 & Broad Sl, h3addpkii,Pa. 

| Littuvi* Darata ir Chirurgu. 

| Į Oh>o VaJaniM^ ' .
I NuafiritoiklBpppkto 

| |V*k*r*i», Kattėtf* nuo«Iki«P.M, 
N«tallMd* iH4»* lri«ia. . 0

Pajieskoiimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams Ir ‘‘Darbininko” skaitytu 
joms i Byki 1 metus nž dyką, už 
8 syklna $1.00. PrleteliamB už 8 

.. sykius $1.60.

NELAIME.«*

.Viri išmirk ii

.<■ tt

i

v

. e

/*
*v*

Z. Gurkliui . 
M. Sakalauskaitė 
O. Jenkienė

M&dford, Mass, — Louis 
A Quit rasta nušautu. To

jo žmogžudystėje įtartas po- 
Beįętas Bemard Stenerhou- 

jr, kuris areštuodamas jį 
alandžio 30, kaipo valkatą 

SntCourt gt. nušovęs už pa- 
aipriešinimą. Policistas pa- 
ldstaspo kaucija $5.00, lau
kia teismonuosprendžio.

Harry Goldstein ant Over- 
ook farmos buvo rastas ne- 
jyvas po troktt, kuris beva
žiuojant apsivertė. Nelaimė 
atsitiko taip, jog nieko toje 
vietoje nebuvo, kas būtą ga
lėję pagelbėti. Velionis gy
veno West Medway, paliko 
:ėvus, 3 brolius ir 2 seserį.

Austrijoj nėra nei vyro, 
nei moters virš 60 metą am
žiaus.

KUBSUI NUPUOLUS
Tat gerinusia proga daug 

auksiną | Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nuėtanthno pinigą 
nieks su manim negal lenkty-. 
niuotl; visiems pinigą sittatih 
įama pristatau kvitą* su para* 
žals pričmčjų pinigą.

Laivakorčių agentūra į L!*-, 
poją, Hamburgą ir visur. .
Pasai kelionei | Lietuvą. 
Padaryma* lletuvižką doku

mentų. .. •
Ptolpu riąiklte per palto 

Money Ordas*. Rašydami pri* 
d4klte 2 et *tnnp< Ir vltadta 
adresuokite: ’

H DYKAI KATALOGAS įj 
Jeigu norit* sutaupyti $8.00 j 

ant poro* everyką, tai pttife 
traukite musąkatalogą.

m fi. W*< U 
(Fssik ■"■.i

P. MLkolAinl*
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