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Organas Amerikoj lietuvių 
R. K. Švento Juozapo 

Darbininkų Są-gos

“D A RBININK A H” 
' —— Enu\

DTABNINKAI8, KETVBRGAI8 Itt 
SOBArOMlA

UfrubėiyJ metom« ......,|S.QO 
Boatou© ir apylinkėj motam* ....$5.00 
nitams

866 Broadway, Boston 27, 
•Tku . gotrrtit BoMoir 620.

.. r..

" " t ? T

Į and dijrtrflnitad tmder p«-
Į mit (No.' 584) authorlMd by th« Act
Į ofOctober 6,1917, on fili ai the Poat 
I Offlce of Boston, Masu. By order of 
| the Preslderit, A. S. Bnrleeon, Post*
Į maater GenėraL’* .1 s. ; « ,

Krikščionysdarbminkai vie
nykitės1 Spieskitėsį vienin

telę darbo žmonių organiza

ciją Amerikoje —‘ Lietuvių

/Darbininkų Sąjungą[: g g

K

400 JŪREIVIŲ
KALĖJIMUOSE. 

ffiashington, D. C., geg. 
23. — Jau trys savaitės 
kaip tęsiasi jūreivių darbi
ninkų streikas ir per tą lai
ką suareštuota 400 narių už 
įvairius prasižengimus laike 
pikietavimo.

Sulig gautų žinių jurei-
. viai geriau sutinką ,kalėti, 

negu užmokėti pabaudas iš 
unijos iždo.

ATNAUJINO SUTARTĮ.
Chicago. — Valgyklų sa

vininkai South Chicagos at
naujino pereitu metų sutar
tį su organizuotais tarnau
tojais.

UŽMUŠĖ JŪREIVIŲ 
STREJKIERIŲ 

RIAUŠĖSE,
Unijų darbininkai susirėmę su 

streiklaužiais,
Buenos, Ayres, geg. 24. — 

Daug darbininkų buvo už
mušta ir sužeista kilus riau
šėms tarpe unijistų darbi
ninkų ir streiklaužių. Uni
jų streikuojanti darbininkai 
norėjo sulaikyti streiklau
žius, kurie ėjo į darbą, .už
imti vietas darbininkų kovo-, 
j ančių už žmoniškesnes tei
sias. Riaušėse panaudota ir 
revolveriai. Policija į tas 
riaušės neįsimaišė.

Dabar savininkai laivų 
reikalauja, kad valdžia duo
tų apsaugą streiklaužiams.

SMULKIOSDARBININKIŠ 
KOS ŽINUTĖS.

_z- ■■
Apskaitoma, kad Milwau 

ke yra daugiau negu 30,000 
darbininkų be darbo.

Karo laike, Suvienytose 
Valstijose • užmuštą 126,654 
darbininkai.

Ne daugiau kaip 10 nuoš. 
International Laundry .Wor- 
kef’s unijos narių bedar- 
biauja.

Daugiau kaip 75,000 dar
bininkų dirbo Canadian me
džio dirbtuvėse 1919 metais.

PRANCUZIJĄREIKA-
LAUJA ATSAKYMO. 

; Paryžius, geg. 24.—Pran- 
cūzija pasiuntė - Vokietijai 
reikalavimą, kad' ji atsa.- 
kytų į 24 valandąs ant smar
kaus pranešimo, kur reika
laujama iš Vokietijos sulai
kyti siuntimą kariuomenės..

o

Tarptautiniame kongrese 
transporto darbininkai Ge
ne vo j e nutarė pagelbėti An
glijos mainieriams laimėti 
streiką.

PRIPAŽINO UNIJĄ.
Chaftanooga—Sheet Mes

tai darbininkų unija pasira
šė unijos dirbtuvės sutartį 
su darbdaviais, kurie kapi- 
taliuzoja patrijotizmą šita
me mieste. •

PBTtelš DARBININKUS.
Philadelphia, Pa., geg. 24. 

— 56 spaustuvių savininkai 
šiame mieste šiandiena pasi
rašė ant sutarties, kad nė 
vienas iš jų nedarys jokios 
sutarties su darbininkais 
valandų, algų, pagerinimų 
arba samdymo klausime.

ANGLEKASIAI DARBI
NINKAI ŠAUKIASI Į 

KONGRESĄ.
JYashington, D. C., geg. 

24.— Darbininkai šaukiasi 
į kongresą ištirti padėjimą 
West Virginia ir Kentucky 

• apskrity priežastį sukilimo.
Gali būti, kad senatorius 
Johnson patieks rezoliucija 
tame klausime.

• « _______________

MĖGINS TAIKINTI..
Albany, N. Y., geg. 24. —

Biznieriai ir šiaip žymesni 
asmenys turėjo konferenci
ją delei dabartinio karų 
streiko. Norima sukelti su
mą pinigų, apmąkėjimui 

,1 darbininkams už streikavi- 
mo laiką, skirtumą tarpe 45 
centų ką kompanija siūlo, 

; ir 60 centų ką darbininkai 
reikalauja. Dabar ant gat- 
vių visur apstatyta kariuo- 

^menė ir sergsti kiekvieną

h 
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f 1

PASIRAŠĖ cenzo
riaus bilių.

Albany, N. P. — Valdi
ninkas Miller pasirašė kru
tančių paveikslų cenzoriaus 
bilių ir išrinko komisijonie- 
rių, kuris tvarkys visa in
dustrija. . ,

— —-—4- -

Springfield anglių kasyk
lose Taylorville. UI.? ir ka
syklos Stonington buvo vi
sai uždarytas, neš neturėjo 
užsakymų.

300 darbininkų Altooma,- 
(Pa.) ir Logan Valley Elek
tros gelžkelių priėmė pasiū
lymą 5 centus į valandą ma
žiau.

Brazil, ind., vietos mūri
ninkai vienbalsiai priėmė 
numuštas algas nuo $1,25 iki 
$1.00 į valandą.

*h

Vadai ir darbininkai Det
roit United Railway savo 
konferencijoje nesutiko pri
imti numuštas algas 20 iki 
28 nuoš.

Dreslau, geg. 23. — Bava
rijos liuosnoriai eidami į 
Aukštąją Sileziją susirėmė 
su valdininkais pereidami 
Žemąją Sileziją, Jaip prane
ša šiandien. Sakoma, kad 
Bavarijos liuosnoriai užgro
bė nemažai ginklų ir amuni
cijos. ’

Italų pajėgos.ir, Vokieti
jos policija visiškai aplei
džia Kaunin, Aarau, Alsau,

RAUDONASIS
• SUKILIMAS.

Biga, Latvija, geg.- 24. — 
Pranešama, kad Petrogra
de bolševikų sostinėje vėl 
prasidėjo.neramumai. Bol
ševikų jūreiviai demons
truodami geg, 15 d: išnešė į 
padanges stovylą Volodars- 
kio, pirmo komunistų komi
saro Petrograde. Taip-gi 
pranešam iš geg. 18 d., kad 
Petrograde -pilname įsisiū
bavime. ;

t
' Dirbtuvėse nedirbama, 

bet streikuojama. Darbinin
kai jungiasi su Raudonąja 
Armija. Išnešama rezoliu
cijos prieš komisarus.

Iš Revelio, Estonia prane
šama, kad streikai Petro
grade plečiasi. Darbininkai 
reikalauja duonos, drabužių 
ir nors kiek laisvės, ką da
bar to viso trūksta, 
j' Dirbtuvės apstatytos sar- 

. — 1 - t .22 . ‘ k. 1. L . _ . •
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SUIRUTĖ LENKIJOJE.
Kopenhagai— Lenkijos 

valdžia arti sugriuvimo, taip 
pranešama iš Varšuvos^ Len
kijos žmonės reikalauja, 
kad ministeris premieras 
Witos rezignuotų. Taip-gi 
kad ir kiti nariai kabineto.

RIAUŠĖS AIRIJOJE.
Belfast, geg. 24. — Dau

gely vietų šiame mieste lai
ke rinkimų narių į Žiemių 
Airijos Parlamentą buvo su
sirėmimų, tarpe partijų. 
Nariai priešingos partijos 
su iškabomis parodavo gat
vėse, kur ir kilo kova akme
nimis ir plytomis.. Kitose 
vietose buvo ir šaudymų. 
Daug žmonių sužeistų nu
vežta į ligonines.

gyba/ų',tiarHnmkiii .ueįlei- ANfiLIJO&.KARIUOAIE-

t

judėjimą.
■ ---- s—_------ . .♦

ATNAUJINO SUTARTĮ.
Springfield, Itl. — Kepė

jų Unija No. 147 atnaujino 
pereitų metij kontraktą su 
darbdaviais.. - 'A

; -.. ...................................> %

DARBDAVYS 
SUAREŠTUOTAS.

Le wiston, Me., geg. 24. — 
Charles B. Solyer, preziden
tas ir generalis vedėjas Bar- 
ron-Anderson kompanijos, 
drabužių išdirbystės Bos
ton ’o ir Lewiston’o buvo su
areštuotas ir dabar padėtas 
po kaucija $500. Jis nepri
sipažino kaltu už importavi
mą Kanados drabužių dar
bininko peržengime darbi
ninkų sutarties įstatymo.

Salyer perkraustė savo 
dirbtuvę iš Bostono, kad 
prasišalinti iš po priežiūros 
unijos. Jis pasisamdė J. 
Levine, narį Montreal 'Su
jungtos Komisijos, Vardu- 
Dayid Walker, kaip kišenių 
siuvėją. (Naujas darbiniri- 
kas išdirbęs dieną nuėjo. į 
Portlanci ir išėmė varantą 
ant savo boso. Dabar laukia teįsmo.1

U—

Senato tarpvalstiškas ko- 
mercijinis komitetas tyrinės 
deportavimą unijos vado iš 
Harrison, Ark., laike geįž-^ 
kelio darbininkų streiko.

New Bedford, Mass* audi
mo kompanija, kuri buvo 
uždaryta per paskutinius 
šešius mėnesius, vėl pradėjo 
dirbti po 48 vaL savaitėje. 
Dirbtuvėje yra 25,000 varp
sčių ir dirba 3,300 darbinin
kų. '

Ponai spaustuvininkai ry
tinės Kanados sako, kad jie 
apskelbė (open skops) liue
są darbininkų priėmimą jei 
darbininkai reikalaus dau
giau Užmokesčio ir mažiau 
darbo valandų. .;.

. Copper .Qųeen ir Cainmet 
ir Arizona Mining kompani
jos, isbell, Ariz., pranešė, 
kadnumuš algas nuo 25 iki 
60 centų nuo dienos. užmo- 
kesnio. ’ •
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EGYPTE NESUSIPRA-
• TIMAIDIDĖJA.
Aleksandrią, Egyptas, ge

gužio 24. — Nesusipratimai 
prieš Anglijos . autoritetą 
didėja ir galimas daiktas, 
kad prieis prie kruvinų su- 
kilimų* PenkL europiečiai 
buvo nužudyti ir 72 sužeisti. 
Kiek žuvo vietos " nepaduo
dama. Vietos gyventojai bu
vo pastatę mašinų kanuoles į 
darbą prieš Britų kariuome
nę.. Skaičius* Britų kariuo
menės yra toks1 kad lengvai 
gali išlaikyti padėtį šioje a- 
pielinkėje.

Apie padėtį šioje apielin
kėje eina daug paskalų, bet 
tikrij žinių labai mažai gau
nama.

MAŽAI DARBO MUILI- 
NĮNKAMS. . .

Detroitu Mich. Muiti
ninkai šitame mieste labai 
mažai dirba, tik 160 dienų 
per visus metus ir dar darb
davių nori numušti 20-tą 
nuošnntį nup jų algų. Mui- 
linifakai priparodo kad jie 
buvo priimti/ maž-daug ant 
tokio skaitliaus dienų. Pir
mą ketvirtadalį 27. dienas, 
antrą 40 dienų, trecią ket
virtadalį 60 dien,ketvirtą 
dalį 33 dienas sudaro 160 
darbo dienų per metus.

j Nariai United Leather. 
Vforkers of Amęriea, sky
riaus No. 1 balsavimu 834 
prįęŠ 189, nutarė prieš pa
siūlymą valstijos sutaikini
mo komisijos grįžti į darbą 
pas National Calfskin kom-

■-ii-""•r”":—... .

— - —

džiami bę tam tikro leidimo. 
Bolševikų ištikima armija 
šaudo į darbininkus.

Prie gelžkelio Retčkin 
karų darbų buvo smarkus 
susirėmimai, . Ugnis buvo 
atidaryta į streikuojančius 
darbininkus iš mašinų ka- 
nuolių ir daug darbininkų 
sužeista.

» »

GAISRAS.
Williamson, W. Va. — 

geg. 24. — Matewan apielin
kėje sudegė paštas ir krau

tuvė. Tie namai priklhusė 
Lynn Coal & Coke kompani
jai, kuri kaip praneša, ver
čia kaltę ant . streikuojan
čių darbinitikų.

PRANCŪZIJA GRASINA 
VOKIETIJAI.

v

Paryžius. — Prancūzijos 
ambasadorius Berlyne, M. 
Laurent atsikreipė į Dr. 
Wirth, kanclierių, pažymė
damas, kad Vokietijos liuos
noriai einanti į Aukštąją Si
leziją tūri būti sulaikyti, 
taip, kaip* ir siuntimas gin
klų ir amunicijos per rube- 
žių. Kanclierius atsakė, kad. 
tas daroma kaip galima.

Ateinančios žinios iš Auk
štosios Silezijos skelbia, 
kad Vokietijos jėgos kon
centruojamos prie Neisse ir 
taipogi prie Oppeln _ ir 
Kęenzberg, žiemių dalyje, ir 
Košei, Krappitz įr Ratibor 
pietinėje dalyje. Visur tu
ri užtektinai amunicijos ir 
patroliudja į priekį. Dauge
lis turi uniformas; o .tie, ku
rie neturi uniformų nešioja 
ant rankovių ženklus.

NĖ Į SILEZIJĄ. ’
Londonas, geg. 24. — Ke

turi batalijonai Anglijos 
pėstininkų iš Rhine siunčia
mi į Sileziją ir jeigu bus rei- 
kalas įsakys siųsti daugiau.

. Lietuvių Prekybos Ben
drove gavo kablegramą iš 
Lietuvos, kuri Šiaip skamn 
ba:

“Čarneckis išvažiuoja į A- 
menką, Mauretania laivu, ge« ' 
gūžes 28 dieną. > ■.

Roman,”, 
Gerb. skaitytojai žilio, 

kad gerb. Čarneckis atva
žiuoja į Ameriką ne partijų 
stiprinti, bet dirbti tikrą 
valstybinį darbą. Jis yra5 
skjrtas Lietuvos Valdžios, ‘ 
užimti-vietą dabartinės Mi
sijos, kurios priešaky yra ’ * ■: 
Vileišis. 7 / ■

Mes jaučianąe, kokią sun-' 
kią naštą ima ant savo pečių, 
nauja Lietuvos Atstovybė. 
Dabar visoje Amerikoje 
siaučia bedarbė. Tūkstan
čiai darbininkų badauja. 
Antra, tai netikęs Vileišio, 

kos lietuvius ir jau dabar 
sunku bus atitaisyti, nežiū
rint, kad ir angelas iš dan-‘ 
gaus atskristų. •

Tai-gi delei šių priežasčių, 
nauja Lietuvos Valstybės 
paskola vargu nusiseks. Ne-, 
bent darbai pagerėtų. ‘ 

Prie naujos Misijos, kaip ’ 
jau žinote yra priskirtas ir 
adv. Mastauskas. Iš atėju
sių laikraščių taip-gi sužino
me, kad. atvažiuoja* ir Ro-; ... 
senbaum, žydas.

.i
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MŪŠIAI DAR TEBEINA.
Londonas, geg. 23. — Ne

oficialiai pranešama, kad 
mūšiai tarpę Lenkų ir Vo
kiečių Augštoje Silezijoje 
tęsiasi. Apielinkėje Krenz- 
berg, Rosenberg ir Kappitz 
mūšiai buvo begalo žiaurūs. 
Padegta daug namų. Len-lmerikos lietuviai užmirštų 1 
kai terorizuoja ramius Vo- viską ir pasitiktų naują 
kiečius gyventojus. Žuvusių [Lietuvos Misiją su toknTpat : 
abiejose pusėse daug, Mais- entuziazmu, kaip kad paei
to: visur trūksta. . (tiko pirmąją. ' .
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ŽYDAI NORI BŪRIAIS BAUS SUKILĖLIUS. 
ĮVAŽIUOTI KANADON. Į ,
„ ■ VOKIETIJA BAUS
Paryžius. — Komitetas SUKILĖLIUS.

Žydų delegacijos Čia prašo Į Berlynas. — Naujas yal- 
yiršininkų, Kanados žydųĮdžios įsakymas, išleistas 
kongreso, kad užvestų dery- šiandiena, uždeda maždaug basTu Kanados vaMa <te- bausjnę 100 000 markiu už 

ei įleidimo didebo . skait- org^i|a7iM1% milftariniu 
liaus žydų; Kanadą Taip- pajėgų Augštoje Silezijoje.

tas pats^komitetas refta-[s^ig išleistų įsakymų . 
' lauja,' kad tartasi ir su Era- uždaroma rubežius Augštoje 
ziĘjos ir Argentinos valdžio- Silezijoje ir užgina tvarky- . 
mis. Įti ginkluotus pulkus delei.

____ ——-• įveikimo Augštoje Silezijoje. J 
EGYPTIEČIŲ KARIUO- Anglekasiai Žemoje Silezi- .• 

MENĖ NUMALŠINO .[joje visose kasyklose strei- r J 
' . RTAŲšES- • * kuoja,ir .visos kasyklos už-

/—' [darytos. Nesusipratimai ei-
Vairo, BgyptaS^—Payo- Į na delei algų.

jingos riaušes kilo apielin-į 
kėje Ministeriškų Namų.j 
Daug policistų sunkiai su- liotina. Yra tai įrankis gal 
žeista ir vienas.dėmonstruo- *-«*-**-« -----
tojus užmuštas ir l&bai daug riop. GiMotina išrasta laike 
sužeista. . francūzųrevoliuoijos.

kėje Ministeriškų Namų.
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Vokietijoj vartojama gi- 5

vai* nukirsti nuteistam • w

francūzųrevoliuoijos.
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niBBtKlKKAH

DELEI LIETUVOS
DESPIIlitOS
PDIP1ŽINIMD

«

Seime apgynimą katalikų tiky
bos pradžios niokyklose.

Pirmininkė—' ,
M. Lavinridenl, 

Padėjėja —
A. Kvietkatukaiti, 

Sekretorė -’r-
K. SakaIatuk*iW. ’

*1 
tiek, nešneka apie orą, kaip 
Holandijoj.

Ariamos žemės Holandi
joj yra 'lūO.OOOakerių, ’ miš
kų yra 620.000 -akerių. Ne
įtikusios apdirbimui. Žemės 
yr al.500.000 akerių, pelkės 
ir klampynes, užima 300.000 
akėrių. Sienos to pylimai 
palei upes ir jūres užima 
125.000 akerių. .

? More ^Holandija randasi 
blogiausiose aplinkybėse, * •
blogesnėse, negu bile kokia > 
kita taute, nors turi kariau
ti prieš jūrę ir turėjo ilgai ir 
sunkiai kariauti už laisvę to 
neprigulniybę, .vienok dabar 
Holandija yra viena laimin
giausių tautų, jų kraštas 
vienas tvarkingiausių pa
šautoje. /

Lietuviams yra ko pasi
mokinti iš Rolandų.

.Gudas.
(Dar ne galas)

IŽ U fli A li 01 m C iMp vadinamą Zuider ūžia-[daug jmsigautį kad tai vėlo iiula unugi i- Tik dėl lesų stokos to [juoto šalis., Pagal malūnų

■ _*, . . .: .«£• [dar nesiima.' 13-tamešimt-| skaičių Rolandų turtas daž-
i i ■ ‘[metyje Jūre įsibrtovė į tą nai aprokuojamas. Ovai
I, >toykome Botteidmnan. Ge- ir paskandino 1.200 malūnus duoda savo duktė- 

Uokan a^sti jplauktoe ta-j^eri,J žemg3-. ždv0

” "r

l

taloną Rtmo KMtAMsą
J* ■ ‘

■ sio'm was

■ ■■ VfaBKasr > '■■■ ■
ta Tomuami** Papo.

štatai 
ta. t>y

' jt<V AflSOCUnOlt O#

Tearly £ r t »« i « r ► »• r* • * f
. «nd i...16.00

‘♦Entered a# second-cIaM matter Sept 
1016 at th^ post offlct at JLėton 

Mua., tmder tffe Act o| March 8,1879”T "
^Acęeptance for mąUIng at spėtini rate 

, ofpoptage provlded for InScctlon 1108, 
: , . Act of Oct. 8,1917, authorlzed on Jub
” 12,1918.” . .

f to'so pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po 

■:___ nyoios vėliava, visuomenei
. gelbėti.

- KOVA DŽ VAIKUS.

Gamtoje jau taip sutvar
kyta, kad visi gyvūnai ko- 

’voja už vaikus ir ginėjuos 
kuosmarkiausiai. Zoologai 
sako, kad terpu skruzdžių
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bfrunįi.iiMĮĮiĮiiu - L ‘ . tJLJHJL* * iCJIAVU KilL'IjLL ijCUHS 1JHajtotinitt vėl tapoTai buvo [ Oras Koiandijos nemato* 
f Iš što protesto daug kas..f^SMtasklapsimas delei Lie* .Hmandijos sato Papūtė pirmas atsitikimas, kada ims, Dažųai lįja. Saulėtų 
galima išspėtibti. ,Turbūt(tovos Respublikos ptipaži*[wW ?* tolį šposą iškirto# JeiĮdįenų per metus būna tik a-

katatikėms moieitous puseti-ptoa0’* Šiuo sykiu jau prtelJft11^ ™' W^^[viBųgpyihątĮgT^ailrintųtai pie 40. . Tad nors Holandija
nar įktoejo laisvamaniškas p^uj08 admtomt&eijos; Lie- ketomęs • W^tfsHolandijos tuoj atsir yta viena indomiausių šalių, f
vaikų auklėjimas, su laisva tovos Atstovybes rūpesniu fnegmes* Jūreskelione tai f ̂ urtų po vandeniu- Po bet jon-dekoro šiurkštumo* 
meile to jos pridečkais, kad veikiąs Lietuvos Valdžios [ue^ piknikas, žmogus nėra yandepiu atsirastų Holandi- [turistų neplaukia tiek, kiek 
dabartinį Lietuvoje moky- [vardu advokatas McAdoo y. koks krebsas, kad ant- jūres Los Haaga to kiti žy- Šveicarijon, Italijon, arba
mo stovį prilygino prie tu- ra įteikęs platesnį ; rąstų Uostus narinaliu. Visi iiert^^jį krašto miestai [Norvegijon. Holandijos dau
sų mokslo sistemos, kuomet [ Valstybės Sekretoriui to y-ir gražiausiosios farmose gus daugiausia apsiniaukęs, 
tėvai buvo priversti slaptai patiskam dalykų išdėstymui r*rR štai pluoštas žinių a-Jg viso pylimų Holandijoj [oras drėgnas. Kitų šalių 
samdyti tinkamus mokyto-j buvo Valsti- Sekretoriaus | P10^ola^diją._ yra 1.600-mailių. Jie yra (žmonėmstoks klimatas ne
jus, kad apsaugojus vaikus priimtas gegužės 11 dieną. I - tuviams yrą 300 pgoLtį platumo to 30 pėdų patinka to nesveikas. Irho-
nuo surusėjimo. . Suprantama, jog iki visas rj^/iek žinomas kraštas. Lėtumo. Tai .didesnis dar* landai rudenį atjaučia .ant 

Dabar tas pat žadama da- [klausimas nėra išspręstas, Amerikos lietuvių da- hjagf uegu Chinijos garsioji [savo sveikatos, oro Žiaurumą, 
ryti, kad apsaugojus juos >okių nors pozityvių pažadų Mena, kuri yral.500 mailių bet jie yra labaiĮvarus, ge-
nuo sulaisVėjimo. ’ 1 iškart sunku laukti.' Paais-į^mmdiją. Žymi jų dalis)iigUmo? 22 pėdų aukštumo 1 rai pavalgą,.gerai apsirėdą

Džiuginantis vis gi yra|Woj-M žiemai užstojus 
faktas, kad sveikas Lietu
vos kūnas nepakenčia supu

vusio laisvamanių raugo.
. t

*

j

Valstybės Sekretoriui to y-f.

buvo Valsti • Bekretoriaiis

[šiek tiek žinomas kraštas. |augŠtumo. Tai .didesnis dar-*-[landai rudenį atjaučia .ant
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publikos, taip to kitų Balti- [Lietuvon. Bet lietuviams 
jos valstybių pripažmimo fabai pravartu apie Holan- 
klausimas esąs aktualiu, ku-daugiau žinoti.. Holan- 

O.K. Ti administracija Šiuo laiku yra viena mažųjų tautų,_____ ? _____ _
. _________ norinti išspręsti. Laukiama, lietuviai. Hotendija Į ęj^mjos siena yra taip ilga,

L. D. S, OHIO IR MI0HIGAn|3oS toksai sprėndimas palies yra.mažutė, daug mažesne, kad tęstųsi nuo Kew Yorko 
visas tris Baltijos valstybes. įlie^u Lietuva sahs. Ji yraly^ omabos<

Gegužės 16 dien% Vaistufe?18. ?° svetimomis vai-1 Hoiandijog ylimaį pabtl. 
bes* sekretorius yra priėmęs įlomis ir yra per didelę pa- davoti iž granito atgabento 
kongresmana Walter J£.|siaiikojnną.issikqvojūs ir is-< -- B - 
Chandlerį, ‘kursai vardanMi® savo neprigulmybę. 
visų trijų Baltijos respubli-Į-^-toandų kova. uz neprigul-l 
k^ yra įteikęs Ugesnimemo-|«iybę gali būti įkvėpimu da- Ua’ai mėdžiuose žirpia že. 
rialą delei visų šių trijų fes-'jbar kovojančiai uz nepngul-1 
publikų pripažinimo. Visas jmybę^Lietuvai, 
tas raštas puikiai nušviečia 
visų šių respublikų padėtį ir 
stipriai išrodo reikalingumą 
jų pripažinimo. Jis buvo 
W. M. Chandlerio istysai 
perskaitytas Vatatybšš Sek-1 ą™, marymmio vaiau-1 namai Erasmus, žinomas Į ■

luodaugiansia^tetovų apskr. ^-fMoriui/olietefepoįieštospa,.. ' -- ■ ‘ ‘ mokslo ^yras, pasakė žinąsMergėje rinki avą.

ir į Reprėzentativų Rūmus Hnlandija yra toks kraš- žmones, kurie, kaip varnos, 
LLUiLA UU5 1'ŲAASi<X1X11K<1 UitlVęSLl , » T « X I _ . . v _ .1 ' 7X 7

'urnas reformas .su kuriomis būtij ir tapo atspauzdmtas Con- [tas, kurį jure nori praryti, gyveną medžių viršūnėse, 
galimybės pasekmingiau išplėsti gresšional Record nuo gegu- ir daug holandų žemės jure [Be abejonės jis turėjo ome- . _ . .
nūsii brangio^ organizacijos šie-|žės 17«dienos N. 31 pusk [yra prarijus. Istoriškais (nėję šitokius HolandiįospJsa^yP11įl)J,s^r®^v?.siy1?' 

•dus, idealą ir patraukti prie aps- 1518-1520.’ " [bikais jfirė prarijo 1.442.- miestus. maus miesto Taikos teisėją, lai-Kadangi šiandien Latyija|oOO;akerių žemė^ Taip da-j Ne be reikalo holandai sa-lniXi> įil! vHTrtai 

nūsiĮ. apieliiikėjeto Tad kuopoj.to.^tonįja. jau:tąpoLpripa-|??sl todėl,.kadHolandijay-Iko: .Dievas sutvėrė jūrę, o vičių Kauno Apygardos Teis- 
rinkdamos atstovas į apskričio sį žintos de jure vįsų valstybių, Jralabai-žemas kraštas. Pu- [holandai padarė krantus.” mo nariu nuoš. m. gegužės 1 d. 
zažiavimą, M pasirūpina atstovus [kurtos-prtolaušo prie TąūtU:M .^a^to'žemiau jūrės [Vienok, holandai, pasidarę) ----- .

. .. ... • . . . .. gog) ^^^^^rtfaanius, išmūriję ^riaS|D^^c?y^“

dar nėra pripažinta, tai kadĮgūli. 20 pėdų žemiau jigeshienas pajūriais, .negali, ra- į užsieniuSj pavedė valdyti Jfi- 
išlyginus juridinį visų - šių įlyginalos. Augsciaūsia Ho-|miai sau atsiduoti kasdieni- nisterijąir eiti Ministerio par- 
Batlijos valstybių padėtį, fla31^įos vie*a guli 655 pėdų nįam darbui ir neatsižvelgti [ęigas flU0 balndžio 30 d. iki p. 
Lietuvos Atstovybė Arneri- f augščiau jūres lygmalos. į jūrę. Holandai dieną nak-D-rui Pnnekim sugrįšiant Už- 
koje yra užklaususi mūsų Į Jau nuo senų senovės jūrėjtį per visą gyvenimą jaučia [pienių Reikalų Ministerijos Va- 

'riui Broniui Balučiui.

PRIPAŽINOLIETUVA 
DĖ JURE. .

Iš tikrų šaltinių.mums pra
neša, kad Šveicarija pripažino- ■: 
Lietuvą de jure.

LATVIAI GROBIA MUSŲ 
ŽEMĘ 

Iš Žeimelio mums teleg.rafuo-

J

[Šiai savo- sieną pradėjo sta
tyti nuo 3-čiojo šimtmečio 
po Kristaus, kad sulaikyti 
[totorių antpuolius. Toji

APSKRIČIO METINIS 
SUVAŽIAVIMAS. : 

Siuomi pranešame LDS. Ohlo ir 
Mieh. apskr. gerb. kuopoms, kad 

kartais iškyla peštynės ii5 ^ūtjse metuose LDS. apskričio su- 
‘ ‘ * zažiavimas, sulig nutarimo praei

to suvažiavimo CIeveland, Ohio, į- 
/yks Detroit, Mieh. 2 d. liepos 

Į1921 ra. subatoje. Posėdžiai pra
sidės 10:00 vai. iš ryto (antrašą 
pranešime vėliau). Laikas, kiek
vienam darbininkui bus prieina- 
nas, prieš dvį šventi dieni, o vie
ta (Detroitas) taipogi viena iš a- 
atinkamiąusii]. ir prieinamiausių, 
rai-gi gerb. kuopos pasirūpinkite 
įeatidėliojant išrinkti tinkamus ir

viens skruzdėlynas puola 
kitą ir stengiasi jį nugalėti. 

j Ihdoniiausia tas, kad skruz- 
$ dės nugalėjusios vienos ki

tas, yisųpirma pasivagia 
mažyčius. Pas gyvūnus tas 
tik instinktu daroma, gi 
žmonės tiksliai ir sumaniai 
gina savo vaikus, nes žino 
kad nuo jų priklauso ateitis.

Amerikos Lietuviąįjar 
j nuo seniai esame tos kovos 

sūkury, ir jau pusėtinai esa- 
. me užgrūdinti, ir ypač pas- 

< tavaisiais laikais, . laba' 
smarkiai gauname susirem
ti su laisvamaniais, kad ap
gynus nuo jų savo vaikus 
Jie nelyginant kaip plėšrie 

• ji vanagai’Suk a aplink kata
likų namus,. kad pagriebus 

r ' kokį neatsargų mažutėlį ir j j 
visokiais būdais prisivilio 
jus ir ištvirkinus.

Pastaraisiais laikais ii 
Lietuvoje tas pats atsikarto
ja. Štai Kauniškės u Lais
vės” 97 numary tilpo Mote- 
rtj«protestas prieš laisvą vai
kų mokinimą; Jį čia ištisai 
paduodame: '

“L. Mat. Moterų1 Draugijos A Į 
Panemunės Skyriaus i

Protestas.’* Į
Lietuva tikinčiųjų šalis. Lie Į 

tuvos. gyventojai veik visi uo- į 
lūs katalikai ir dorus. žmonės-Į 
Deja, socializmas užphido Lie I 

.tuvą, klaidingai garsina, kadi 
tikyba tėra tik privatus reika-l

*

4

■'X.

♦

r

/ažiaviman. Mūsą apskričiui bū
tinai bus reikalinga pravesti kai- 
I,

Į ipšarvoti naudingais ir ■ rimtais 
Lnūsų organizacijai sumanymais. 
Į Geistina būtą, kad ir naujai susi- 
f irganizavę kuopos (k. t. Grand 
Rapids,. Mich.) prisirisiu savo ats
tovus suvažiaviman. Neabejoja- 
ne, kad šis apskričio suvažiavi- 
nas bus vienas iš sėkmingiausią

i Holandija yra mažutė ša
lis. Turi tik 12.648 ketv. 
mailių, o senoji Kauno gu- 
bernė tūrėjo 15.518 ketv. 
mailių. Holandija yra. to
kia,, kaip Marylando valsti-

Niekur žmones

VALDIŠKOS PERMAINOS
KAUNAS, V. 2. (Elta.) El- 

[iš Norvegijos. Yra tai ištik-[tos korespondento pranešimu, 
’ Išei- | ties Šiltintais,- balandžio 30 d. 

 

kad Holandijoj pauk- | i pafrontę atvyko lenkų tara 
gydytojas su keliais kareiviais, 

nnin o tavvs nardo ifirei Karo By^J88 PerreJ° musų 
ttnau, o žuvys a a° jtuej o kareiviai, pasigavę
aukščiau. , Holandijos mies-[įejįs smuglininkhs, t nuvyko 
Ui turėjo būt statomi ypa- atgal, 
tingu būdu. Reikėjo į tą vie
tą, kur namai manyta staty- _ 
ti pristatyti stačių rąstų. 1^‘S" £“tu^,5’ŠE-' 
Ant tokio pamato statyta, 
namai.

' <7 *<

Gegužėo 5 d. Pirmo P-ertinin-

kščio Gedimino Pulko Kultū
ros ir švietimo Komisija ren-

Einąs Respublikos Prezidento 
pareigas Steigiamojo Seimo1 
Pirmininkas §. m. balandžio 30

,. ..................... . delegącijos Briuselyje, kuo- pradėjo ryti holandų kraštą.įgyveną tarsi apgultoj tvirto- Departamento Direkto-
Į'.r gražiausių, jei tik mūsų ąpakrid^ gal|ma lankti iš Aliąntii Kad nuo to pavojaus atsiA ve j. Jų -neprietelius Jūrė 

visne nnnns t™ amai anvsr- tokie de jure Lie-įgilti tai holandiečiai suma- lnuolatai skalauja akmens
tuvos pripažinimo ir ar teį-jue • milžinišką darbą. Jie f sienas ir bando jas pralauž-
sipgns vrn žinios, jog klau-Pama^ė, kad kitos išeities pi. Kartais ir pralaužia, 
simąs delei Bietuvos nępri- [nėra, kaip tik pradėti sta- Prie šitokių atsitikimų ho- 
klausomybės pripažinimo tyti . palei jūrę pylimus’ ir J landai yra prisirengę. Ho- 
būsiąs pakeltas ateinančia-|taiP sulaikyti jūrę. Turėjo 
me Aukščiausios AHantų| statytipylimus palei upes to
Tarybos posėdyje.

Nuo Lietuvių delegacijos

eio visos kuopos tinkamai apver- 
[ tins ir atjaus svarbą ir naudingu- 
mą savos organizacijos, prisiusda- 
mos kiekviena po kelius atstovusi 
\Ta tai subruskime, nes laiko jau 
nebedaug teliko iki seimui.

M. Kerbelis, pirm., 
J. Kuzas, rast.

7 i 

devintą valandą Pelsniškių kay 
me pas ūkininką Rudį išį>lė®. 
langą bandė lysti vidun, bet-pa
jutęs Rudis ėmė šaukti^ Tuo
met plėšikai atsitraukė ištolo* 
šaudydami į namus, taip smar- ' 
kiai kad net visi aplinkiniai gy
ventojai sukilo iš .miego. . Pa
žandę porą valandų plėšikai 
nuėjo Triškonių kaiman Linku
vos valsčiaus ir ten labai pri
mušė. porą jaunų vyrų už tai, 
kąmjie prigulėjo prie Šiaulių, ir 
atėmė iš jų šautuvus, dienai 
auštant dingo be žinios. Reikė
tų gi nors sykį tuos plėšikus 
suiinth ’ '

ANT GEDMINO KALNO 
NĖRA VĖLIAVOS.

Balandžio 19 d. apvaikščiojo [pirmininko gerb. Em. Gal- 
.sukaktaves atvadavimo iš bol- vanąusko yra gautas toksai 

las ir žmogaus jausmų dalykas, [§eviką. Iškilmių meta nuo Ged- kablegramas iŠ ‘ gegužės 19 
dar melagingai jaunuomenei [mino kalno buvo nuimta “Vi- 
.siūlo laisvą meilę. Jau to Mai- dūrinės Lietuvos*’ vėliava to 
dinimo pasekmes matome, štai [ jalcabinta Lenkų dvispalvė, 
ir vadinamosios profesinės mo- - - - ■ -1— -
kytoją Sąjungos atstovai 30-31 
kovo d., susirinkusieji Kaune, 
po karštų debatų priėmė rezo
liuciją, kad iš pradžios mokyk- xaajlu> ....... ..
lų tikybą prašalinti, o socialia-[dajdo pulk. Barlickio įsakymu, 
tinęs pakraipos St. Seimo na-Įvgj buvo’ pakabinta, °t‘Viduri- 

‘ riai prisikalina tą rezoliuciją l^g Lietuvos” vėliava. Volie- 
Seime remto Mes Katalikiškoj nUa kalno pasitraukus, ne
šios Moterų Organizacijos ną-igtom kas nukabino- raudoną 
rėš 17 balandžio d. susirinku-hi.y^ Lietuvos'’ vėliavą ir v& 

, Mos viešai ir gręžtai tariamąją p^abino Lenkų. Sugrįžęs’p< 
“ha.jickm Antra , kart paliepė 

nukąbiti Lenkų vėliavą. ir pa
kabinti “Vid. Lietuvos” ir jai 
saugoti pastatė sargybą. Vii <4 
niaus endekai dėl to pakele di- .JWj _ 
džimisį trartną. Nciiini^jke-I posėdis delei Silezijoj hlau- 
nų įsakyrmti dabar 4 Vumnea įtina turės įvykti jai| šįų m- 
Lietuvos^.’ vėliava nutolto? ki- raitę to reijna^pėti, \jbg stL 
toš Metą.

mokytojų rezoliuciją pasmer- 
. kiamę ir prieš ją protestuoja- 
,.4 me, draug reikalaujame, kad
t

it

draug reikalaujame, kad 
patiktai pradžios, bef ir ,auk
štesnėse mokyklose tikyba bū
tų dėstoma, kitaip, ricbeloisime 
savo vaikij.įbe tikybine s mo
kyklai, "pačios namie mokinsi
ma arba samdysime gerus, mo
kytojus vaikams mokyti kaip 
prie rusų kad buvo.' ‘

Be to, liuomi reilkUnie di-y *

Varšuvos Seimo ir Vilniaus 
endeką nuomoūe, tai reiškę 
Vilniuas srities prijungimą 
Lenkijai. Tačiau 1-2 vai. prasi- 
linkus, Vilniaus įgulos komen-

dienos: -*
‘ ‘Francija. to Anglija forma

liai prižadėjo pripažinti de jure
* 

Lietuvos Respubliką atlymiau- 

šiame Couseil Supreme posėdy. 
Delegacijų pirmininkas Hy.

*** ’’’ ""a» * « 
maus pilno suveriniteto pripa-

* • * ♦ i
žinimą yra deklaravęs Tautų' 
gąjūiigbs vardu gegužės 6'dįe- 

' ną.

’ G a I va na u & k a 

Briąsęlly

Kaip spėjama iš toikrąŠ- 
į, tasai Aliantų Tarybos

— i* . 1 '* *■ W'i

VILNIUS. Sausio015 d. š. m. 
tapo nežinia kieno' nužudyta 
J e va Karldiniūtė. Apie tai pra
nešta josios seserims A. Pane- 
nranėje. Neilgai laukusios 3 d. ? 
balandžio Oi Vasiliauskienė su 
savo teta Lagunavičienė, žuvu- 
sios Jevos K. seseria, gavę gen. 
Štabo leidimą iškeliauja Vilnių 
Kelionė buvoį nelengvą; pąga- . 
lios šiaip taip -nakty pasiekia 
Vilnių. Čia atsiduria keblioj pa
dėty —- kur eiti nežinia. Netru
kus atsiranda geraširdis lenkų 
kareivis, kuris paėmęs iš jie- 
dviejų 100 auks. apsiėmė joms 
/‘kelią parodyti.” Gerai dar 
kad laiku susiprato ir nepasėkė 
paskui jį — nežinia kur būtų ‘ t 
nuvedęs. Taigi pačioms reikė
jo susirasti kėlias. Galop pa
siekta tikslas^ Paaiškėjo, kad 
nužudytosios kūno dar ligišiol 
neatrasta. O; V. išsiklausinėįus 
viską apie 5 vai. nueina į tą ną- 
mą kur turėjo, tasitikti žmog- 
žūdybė. Tenai rūsyje užtiko 
kraujo ženklus ant- durų iš ko 
sp,ėjo ir kūną čia užkastą bū
siant. Pavaikščiojus po rūsį 
.užėjo įtartiną vietą kampe. Ta
čiau be milicijos nebuvo gali
ma krata daryti — milicija gi 
atsisakė, kad jau pervėlu esą. 
Ant rytojaus (12 d. balandžio)

landi jos- vidurinių . reikalų 
ministerįs yra kartu minis- 
terts krašto apsaugos nuo’ 
jūres. Jo žinyboje yj’a kor-| ja, kad latviai sauvalingai ant- 
pusas inžinierių su padėję- 1 “ ~
jais.' Kaip tik siena kur pra- 
kiūra, tai jie tuoj stoja dar- , . : . .
ban. O jei kartais audra pa-į NESISEKA BOLŠEVIKAMS 
daro didelį plyšį, tai tuomet * LIETUVOJE
duodami signalai ir iš visu PI/(JN0,B) Gegužės 1 d. teta F į rasi
aplmtanuį darbmmkai su Kai į^.inose 2emai. jau vistas buvo udygmta. Vi-
visokia medžiaga atbėga uz- tijos miesteliuose vietos komu- 
taisyti sieną. Holandai tii-įnirtai išlipdė naktį, auštant ge
ri mokėti tam : tikrus mo-įgužes 1 d. savo proklamacijij 
kesSius. pylimams užlaikyti. «:Jskęl® *’“*«< vėliavėlių.

* * ‘ žmones jmrsę, viską sudraskė.-
.........

GINKLUOTAS UŽPUO, 
. . MMAS '

■PAŠVITINIS (Kaulių aps.)
4 i —1 ttn ji L V. ’t* j • i •

kanalus. Kiekvienam su
prantama, jog tai milžiniš
kas darbas? Tai-gi Rolandai 
turėjo vesti dvejopą apsigy
nimą —‘ turėjo kovoti prieš 
svetimas tautas norėjusias 
jų kraštą pavergti ir prieš 
Jūrę bandžiusią, jų kraštą 
paskandyti. Su viena ran
ka holandas grūmėsi prieš 
žmones užpuolikus, o - kita 
ranka kovojo prieš jūrą. A- 
bi kovas holandai laimėjo. 
Jie yra neprigulmingi ir jų (Juo kurie arčiau jūres, ar Į

[apmūrytos upes gyvena, ju< 
didesnius mokesčius turimo 
keti. '
. Vienas ypatingiausių JJp-[Balandžio 29 d. apie Ketvirta 

laridįjos dalykų yra tai veji-[valanda po pietų į 'palivarką 
niaf •malūnai. - Tie malūnai penki apsiginklavę plėši- 
atlieka didelius daugeriopuâ'dinarčikus bflk lai dfd reikalo darbūs. Jais[ ne vien mala-isn po:nu> žnBnes suėjo,
ma grudai,^ bet pumpuoja- tuomet liepe visiems^esįjudint 
ma Vaduo is sausinamo ežė- įįš vietos, ir du palilto sargyboj,’ 
ro, arba iš užlietų per pra- o kiti nuėjo į antrąfcalų Md* 
trūkusią sieną lauktu Ma* gag ji muš-
įūnai pjausto malkas, vtrina{^ ‘ aAI®® pakol

t

u kartu perkelia sieną ir balan- 
žio 26 d. užgrobė 110 deš. mū- 
ų miško.

sur išieškojus O‘. V, išeinamo- 
joj vietoj randa nuskandintą 
kokį tai maišą, nežinia ko pri- 
kiinštą, Policirtas nenorėjo jo 
ištraukti, nes buvo gėdajper 
trfš menesius nesurasti, taigi iš- K 
mėtinėje kam jiems nereikalin- M 
gą <(turbaciją” darą. Kuomet 
maišas ištraukta, pasirodę nu
žudytosios lavono esama: gįal- . 
va ir kojos nukirstos, viskas 
maišan sugrūsta;

Ant rytojaus lenkų laikraš
čiuose patalpinta žinia, kad po- . 
liniją l4surado’J J. Karkliniu* 
tės lavoną. w *.

Lavoną palaike tus dienas į 
ligoninėje ui ką reikėjo uftųą* -j 
keti .600 markių, karstas X5Q0 
mum duobė kapubselūŪO m.> •;/ 
mlaldojimas 2000 m<> nešėjams / 

000 nu 1$ d.-balandžio O. Va- i 
uliatukkięnis r

rkraštas apsaugotas nito jū
res antpuolių. •

’’ , , ' -a *
* Savo garsiais pylimais ho- 

landai nevien atitolino pavo
jų nuo jūrės, o tąip-gi daug 
žemes yra atgavę. Išsausin
dami jūrių užlajas ir vidu
je ežerus holandai yra laimė
ję 187.000 skėrių žemės. 
Vien pietin|je to siaurinėje

' išsausinta arti 
idŽiausias eže-

t

*

S

'U&UJ.i'lM pjCVUęĮtVJ 4UCIrJJ&W3į JlUlUi, * ‘f
Darbas |tal>oką ir kitokius? darbus at- IS?7yra> Pasaulyje

kfr t *■** ♦'

t

o turės įvykti 
^ę to reikia zspeti.
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6IRKTI UErtflf iiUiMME.’ I j . RHtmUI. /
I LDS. kp. mėnesinis susirlnitota 

. k . . r, n - » 4į^i« fltatatnky/T d. birfelioy parapl-
M0BWOOBį MAM, • bus-skiriamas parapijos naudai. „ [ jln&e *«W, 20 Webster št. J’IĮ susi- 

Geg, §2 ,d. ž. m.-ivyko wirin*[ Krieėia Rezetai■-visus narius ko- 
. kimas ^'VilniausAlytau*! ’ /[skaitlingiausiaateiti. ; v ?.

apskr., Varėnos parapijonij. Su>l \FITOHBUBG, MASS. f 
siriūko nedidelis btirelig-t pobaŽ- H d, geg* aplankėgerbJ AT.nw x, < **
nytine svetainę Nork mes nety kun. A, Retraitiir iž Athol, llktei ■ • v- ■ 
rejonae jokio prėžymo, bet pū>liY* RranciSkauepar* kiebona8. Ap-
myjS “Darbininke” taiSkg iSįje-f ta»iqo Metuviij dvaiBos reikalus.' a&JfcS pletjto

- tuvos ntto ^Varėnos klebono Mar-1Pasakė du pamokslu, vakare ir ry-lnytlnėje svetainėje 55d Broome St, ėta- 
, kitokio, kurs ačiuoja Trentonie-I te. Fitchburgo lietuviai jam ūžime suslrlnkilhe turėsime’ daug svarbių 

ęianta už parėmimų to dgrbo^ tai] tai taria širdingų aŽiflk . I reikalų aptarti. ‘
ir noruroodiežiri papraŽŽ kunfl Reikia primint^ kad laisvama* Į * Vaid^a.
Taškūno pagarsinti visų‘Varėnos Įniai nėjo. Už iai.nieko>negalimal ... —t-v
parapijom^ susirinkimų, Įspttdj j sakyti, nes jie- turi savo Mockų,! BRIGHTON, MASS., U 
padarė naujos bažnyčios pastaty-l pas kurį gali ne tik savo reika- J10®. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 
Inas Varėnoje. Tuoj išrinko vai- lūs atlikti, bet ir veĮnių nusipirk- r^8vtaržello 8 d. Lietuvių Svetainėje, 
dybft g IBq mtęi’pittu Adolfas ti už 25 dol. • M Itaęofa St Msiosmo .yls! »«-
Navickas, prot rašt. Petras Kaliu-! Reporteris. į Vaizba.
nag, ižd. Juozas Kavaliauskas.Į ......... I 'r ".... ' ’■ r'
PiminMas taoj patino, todėl ^foBHA, WIS. CHICAGO, ILL.
tas susiraAimas buvo Sauktas ir pcreitQ met„ įe]etas liberalui LBS. 2» kuopos meaeslnfs sąslrln-' 
tuoj ■ JtaklįAu-

A1?, ° ?00l! re hrtBrtt pa^tytt««" T“S S“- r J' 11
nas Aleksandra Kaltūnas, A?«l- Lanymas neįvyko. Ne tik avėtai- 
fas Kavahausaks, Mikolųs Kuo- . ««.-n Km » • n^s nepastatė, bet ir loto nejsten-|duras Po $£00; Adolfas Nayie- . .pM to } aml 
kas, Juozas Kavolrauskas, Marijo- m0 kataUM ner5n(S> tai fr nu6jo 
pa Lukosevieieųe, Juozas Didikas. I .. . . Į
Pasižadėjo po $5.00: JonasKašėtai veį““- .. ... . ,
ir Ignotas Baublis. Viso $70.00. L,Perel‘« z,e“*“a buvo atvyks 

“ Po šukavimo nutarta, kad vai- Šbupas ’u P^lbomis ajue L lai- 
dyba susineštų su Varėnos fclebo- ?”«• Neturėdami kur Ji pastaty- 
nu Markuckiu ir paprašyt, įgalio- “ “b.St1’ .buT0 eusirmkg j sy. Pet- 
jbng prisiysti, kad tas darbas btt- ™ bažnytinę salę. Sumojęs tai 
t, galima sparčiau varyti. klebonas kun. A. Ba nskis, pra-

Bašt. P. Kaliunas. 5ahn° ls 38153 ka,p0 dėjimo me- 
Įkintojus... Nors skundė klebonų Į 

--------------- T . I vyskupui bet nieko nepešė, Bu- 
GAISRAS LIETUVIŲ I Vq parsikvietę ir savo vadų vėl-1

KOLlONIJOJ. į njų kupčty Mockų. Bet ir tas nie-
Hart Michigan. — Nedėlios ry-1 fc0 negelbėjo. Pagalinus parsi- 

tų, apie 9 vai. kaimynas J. Žu- f Įraukė “ misijonierių’' S. Kru
kauskas 'pamatė, kad .Kaz. Vaši- ščiunų—Buzovų—Bužinskį Na, |
liausko stogas dega, kurs prasidė-Į manė? i<ad tas jų “mis,” su tri-

’g^em^s, tarp kitų 5 lietuvių :I<- klebonų. Bet ir čia apsiriko. Da- 
Matulio, J. Žukausko, P. Karnec- bar parsigabeno pundų plakatų 
kio, A. Piemens ir J. Andrulio šu kuriUOse garsinama “Chicagos 
degė: Be lietuvių ir kiti ktoy-Įuet Tautiška Bažnyčia.” Tuos 
nai subėgo, bet negalėjo užgesyti Į lakatus skleidiža tarp katalikų, 
tik-visus rakandus išėmė ir gyni J įfes katalikai ir-gi turime grieb- 
kitas triobas. Triobos buvo ver- !tis uf ginklo tai yra, švarių kata-1 
tos apie $4,000.00. .Apdrausta bu- Į Ūkiškų raštų; juos skaityti ir pla- 
vo ant $1,900.00: Vasiliauskas įtinti. ’ 1 j
atėjo iš Racine, AVis. ir -jam gera* | Vijūnas,
sekėsi. Mes~ viųi apgailestauja-1 ’ f

k mė - tbki nelaimingų atsitikima. L “~B '•Reporteris | NEW YORK CITY. L
Į Klaidos atitaisymas.

' I' Šiuomi atitaisoma klaida, kuri Į
W0RCEST£R, MASS. , Iįvyko subatiniame “Darbininko” Į 

. ' Qeg. 22 d., vietinis Tautos Fon- įgg num_ 
d£ skyrius buvo čia parengęs la- Į MoteįĘ Sąjungos 49 kp. rengia - 
bai smagų vakarėlį. Buvo sūdai- f nepaprastų vakarėlį su visokiais Į 
nuota keletas gražių dainelių. To-1 pamargillimais, nedėlioj, geg. 29 ■

: liaus kalbėjo skyriaus pirm. gerb. I d> 6 vaL ^^5. Programų iš- , 
. kun. J. J. Jakaitis. Jis aiškiai f piĮdyS n© Mot. Sąjungos 24 kp., 
nurodinėjo, kokį didelį ir naudin-|kaip buvo pagarsinta, bet Lietu- ■ 
gų darbų T. Fondas atliko mūsų|vos Vyčių 41 kp. Broeklyn, N. 
Tėvynei Lietuvai ir kad dabar jis 1^-

. daugiausiai paaliko jos riepriklau-1 * Pagelbiųinkas.
somybę. Ragino, kad. kiekviena; I ,
katalikas mokėtų nors po 25e. ; j —-------------
mėnesį, nes tuomi .suteiktų dideli Į . NEW HAVEN, CONN. I 
paramų Lietuvai. Pranešė, kad I Geg. 11 d. musų kolionijų ap- 
tuoj pribus ir kitas kalbėtojas. Ii | lankė su prakalbomis gerb. kun. 
laukėme. Staiga pasigirdo gausus Į J. Petraitis*. Kalbėjo L. R. Kr. 
plojimas pagerbimui svečio. Žiū I Rėm. Dr-jos reikalais. Pertrau- 
riu, kas tai do svetys. Na-gi gerb I 'joje rinkta aukos. Aukavo: A. 
prof. kun. P. Bučys. Visi džiau- į Romanas $5.00, J. Račila $2.00. 
gėsi pamatę tokį garbingų svečių Į Po $1.00: J. Juzukevičius, P. Ja- 
Pirm. tuoj perstatė jį kalbėti. Svę- Įnuša, M., Janušienė, A. Jaškiene, 
čio kalba buvo labai įspūdinga h I V. Norkūnas,' J. Vikšius, J. Juš- 
moksliška. Čia visko aprašyti ne-|ka, A. Dzikienė, A. Baranauskie-1 
turiu tiek jėgų, tik turiu pažy-Ine, A. Maurienė/A. Mačys, F. Zai- Į 
notėti, kad gerb. profesorius nuro-j ča, V. Išganaitis,-M. Tiškienė, 
dė mūsų Tėvynės reikalus ir T. ĮRičkienė. Po 50c.: J. Dambraus-1 
Fondo naudingumų.. Publika taip I kas, j. UsaruSj A. J. Diržius, J. 
buvo užžavėta jo kalba, kad ii I Dinevičius, J.‘ Armonas, A Kiel-I 
uodų būtų galima buvę girdėti le- J naris, K. Šidlauskas. Viso šu smul- 
kiant pier svetainę, taip, buvo ra- Ikiais $31.30. Pinigus paėmė ižd. 
mu. Tikimasi, kad sekančiame su- Į V, Norkūnas. Antru atveju kai- Į 
surinkime prisirašys daug naujų | bėjo apie Tiesos Spaudos Bendri-1 

• narių. ' Į jų ir Lietuvos ekonominę padėtį. Į
Žvalgas. ĮpardftVe Šerų ir įgaliojo A. J. Dir- 

| Žiu darbuotis toliau^ ūel to ben- į

L Nesmagu, kad atsirandą tokių, 
kurie nieko nežinodami apie vėi4 
kimų nevietoj daro nesmagumų.

Buvęs prakalbose. I

r i f.

*

X

A

sirfnkti Ir naujų narių atitverti prisi- 
ragjttl,

f . . .....-■ . •

EASTON, PA. '
i LDS. 40 kp. mtaeafnfa auairinkimas 
Įvyks nedėliej, 5 d. blržella, tuojau po 
sumai ,žv. Mikolo parapijos svetainėje. 
Visi nariai malonėkit pribūti paskirta 
laiku/nes tarime Oaug svarbių reika
lų aptarti. Atmeskite ir naujų narių* 

YaldjfOi.
^9

1-

DU BOK, PA. -
LDS. 55 kuopos mėnesinis stisirinki- 

inas Įvyks 5 d, birželio po pamaldų. 
1 žį susirinkimų kviečiame visus narius 
fuoskaltiingiausia ateiti.

Fa?dl/6a.
■ • ■ •*

CHICAGO, ILL’. į
L<i)S. 57 kuopos mėnesinis susirinki- 

rnita Įvyks nedėlloj, 5 d. birželio, Nek. 
Pras. parapijom salėje, pirmų valandų 
jo pietų. Visi natini Širdingai kvie* 
čiami atsilankyti ir nėpamlrSkfte atai- : 
vesti naujų narių.

Pirm, M AnUreliunaf,

9

PHttADEDpilA, PA.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki 

mas įvyks tiedėlioj, 5 d. birželio po su
mai, saloje prie bažnyčios. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsivesk!-

.• ' . A • : • . . . . .. . i

I •
* * 

veUMa.
A

KENOSHA, VIS.
LD8. ėff k^npo* mėteni* nuvirln- 

klmtuf įvykt nedalioj, 5 d. birželio, tuo- 
jaus po Bumai £v. Petro parapijos sve
tainėje. /Kviečiame visus- narius bu- 
tinai itelti, nes yra. svarbiu zeikalą 
apkarstyti. 4

t . Valdyba.
¥ »„

NEW PHILADELPHIA, 
PA. ' ‘

LDS.. 87 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyjps nedfiUoj, 5 d. birželio, paprasto/ 
vietoj. Visi nariai malonėkit pribūti* 
pastirta laika, nes tarime daug svar
biu reikalu aptarti. Atsiveskite ir nau
ja narių. 4-

'Vaktyty.

LIET. RATO- KRYž. RŪPI- 
NAŠI KALINIAIS SOVIE- 

. TUOSE.
t

KAUNAS, Lieuvos liaudo- 
nasia Kryžius balandžio 30 d. 
išsiuntė vagonu produktą; datt- 
grausa miltą/ lašintą ir Cukr
aus, musą politinięms kali
niams ir tremtiniams Maskvoj.

gg^įOjcaauno. Vasiliausko gražu? mjs pavardėmis nugųzdins mūsų

kio, A. Piemens ir J. Andrulio Su
r v

* •

<

i

WATERBURY, C0NN. ldMjoS’1 

Pirmas piknlkM i
Įvyks gegužio 29 d., ant Petri

kio ūkės. Prasidės pirmavai, po1 
piety. Rengia LDS, 5-ta kuopa.

Gerbiami Waterburio liėtUviai- 
ves I kviežiamė visus atsilankyti į 
tų minimų išvažiavimų, lies turė
site progų linksmai pralobti lai
kų ir pakvėpuoti tyru gegužio 
oru. Be to, bu* dar ivąitty gėri
mų, iec-crcatn ir užkandžių, Tiiip-

Suv. Valstijose yra arti Į 
7.000.000 asmenų, kurių at
lyginimas susideda pilnai Į 
arba daUniii iš kyšių. Prieš 
penkis/metus tokių dftrbi-l

t
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“DARBININKAS” LIETUVON.
Tūsij. Giminės ir Pažįstami -Ištroškę ®Mii 
iŠ Amerikos, Laukia Mylimo ftl

r NE VISI ŠKI BUDABKli >

Amerikot Metyviti Turi PaisMpin^ Kad 
LietttVoe 3EWM Hettnroje Ttoty Užtektinai 
Maisto Ktoui ir Dvasiai. Dvasios maistu fjtar 
don, 1

PrenumeratosKaina:

V

Tokiud' yra laikraštis ^xDARBININEka,, 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamai

Į Lietuvą metams »-. .-.w..* *.. * .$5.00 
'i *

.. .—

o

“ *7 9’ įrašei mėty ,»..$2.7tF

, Prenumeratų ir pinigus siųsk šiuo’ adresui 

“DARBININKAS0 t

H 366 W. Broaiiway, Boston 27, Mas&—
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X MONTELLO — ŠV. ROKO, BAŽNYTINIS. '. 

bostono šv. petro bažnytinis. 
Worcesterio-šv.kazimiero,bažnytinis- 
CAMBRIDaiO-N.-p. P. ŠVČ. BAŽNYTINIS. < i 
PROVIDENCE’O — ŠV. KAŽTMTERO, BAŽNYTINIS; 
NASHUA,.N. H. - ŠV. KAZIMIERO, BAŽNYTINlSj . ’ 
LOVVELL’IO -- ŠV.MFOZaPO, BAŽNYTINIS; ' .
BAWREN0E’O — ŠV. PRANCIŠKAUS, BAŽNYTINIS ir , 
NORWOOD’O - ŠV. JURGIO PARAPIJOS IR L. VYČIU 27 Kp.
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ATMINIMO
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Angliški

X Šiame išvažiavime dalyvaus šie chorai

. X

>)
t:

s

F

■ ~ »d Ilu i

I

r

1 ■

r

t K

t
i

I
T ’Be to dalyvaus žymialJsLvietys apieliukės solistai ir solistes. Bus puikiausias BENAS. Sad- galime drąsiai 
X tvirtinti, kad visi būsite užganfidinti. • - ■ • / *
<♦. Aparto kų paminėjome, dar bus {vairi” PAMAPfiTNIMĮT ir ŽAISLIA Atvažiuos. ^AOTrlJj KOMPANL' 
<♦: JA” iš ldto miesto ir pridarysaaugjuokij*. -J
T Norwoodo šeimininkes rengja ^rriKIAtJSroS ĖIBTITS^pavaišinimui svečių* ApM-to ta sfcamų valgiu ir 

gėrimėliu , . ^dingai kviečiame skaitlingai atsilankytu • JO N (3* E J ’A ‘1*
J ■■■ i i ,į,    ,-Į *'į..Į

♦

t

l 'jf £ t fi ii fi Į A|. VftBi&Mi gatvėkąriufe ii bostono, Cwnbridgę%Brigbton’oir Lyan/o, reikia imti ISH^riUfitir vtitoti'M 
f A £ L n U U I a i miltMinŽU IŽHpus ir toju* žeriyn/ Ptoti-katy GROVE STJir WA8HWWr nuo Gto Bt' 
r imti EA^~-WOLPOll kuriuo avriH^riu m dw 
L .r^amtotl toKORVOODjCaCNTRAL ST0TI18. Paėji 
u tomobiliaii ir trekai* atvatevui į Norwood, Mau., klauikty

T. Paėjo# Dean Bt pety fttotyirIMu’te Vt#uo>ttt IteMte 
aihingion gatve, ritpo krirri iki Dma ft, tepti brIMrte. At-

. tejaciteteir ttbtacHMto
‘ d ttž'i Įifff-j'S ili^i'ilfa
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prasižūSyti, tai jo valia, bet’mes i. Maskva 40 vagonu pilna* ešelonas
katalikai neduokime savę tam vil
keliui pagauti. Juk mums pate

.4. >' 
T *

r • i )

darbirikkas

*
z

lt GAISRAS VIEŠBUTY.
K Geg. 24 d., Coplex Sąuare 
Gmešbuty Kilo gaisras. Poli- 
pWa sako, kad. kas nors už- 
pjinetė degantį cigaretę ant 
įTttždangos nuo šeštij lubu. 
U Žalos už . $100.

protegtono vardas buvo baisus ir J ?e*®n,u<L2<i vaSon^ ešelono; 
lai btina dar baisesnis. _ _ 20 vagoną pilnas ešelonu;*

Tikrai KataMkag. 7, vitka .20 vagonų pusė eėelono ;
j>

*

' t

KAM KENTĖTI?
Ąaumatizmo, neuralgijos ir raumenų 

| gčlimaj greitai nustoja, jeigu patrini su

Rolkalau^Jkaa^tarėt| Įkaro(Anchor)

Tai. So. Boston 3(

DR.J.C.LANDŽII
« (8EYMOUR)

Libjuvis
I |Į Gydytojas m Chirurg

Gydo aštrias ir chroniškas ligaai 
vyrą moterų Ir valkų, ^grami- 
nuoja kraujų, spjaudalus, šlapu
mų ir tt. savo laboratorijoj, įlu- 
telkla patarimus laiškais kitur'gy- 
venantiems. Adresas:

506 BR0ADWAYr 
South Boston>Mm 
Kampas G St.. ir Broąthvay

• '»

2. £etraptUs40 vagoną pilno ešelono; f 
8. Kazanlus 20 vagoną pusi ešelono;

« * - — ' _. w
>

4
♦

s

*

8, Permini! 20 vagonų pu»» ešelono;
9. Vakarų gubernijos Vitebsku*, Minė-1 

Juu£ Gomelis etc. 40 vagonų.
; Iš Orenbubgo, Samaros, Ufos | 
ir Celiabinsko- tremtiniai bus 

ir|siimČiami sanitariniais trauki-l ff'l e , * • . . ’ V®. * — I-
’S”

T

ŠV. JOjVOžtV. KL. PATALPINES . 
: VALDYBOS ADRESAI.

* - 4 * i

PIRM. — M. Mioba, x ‘
589 E. 7-th St, So. Boston, Mara Į 

yiOE-PIRM. — P. Tuleikls,
130 Bowen St, So. Boston, Maita. | 

PROT. RAŠĄ — K, Lutais, !
47. Vale St, So. Boston, Mara 

FTN. RAST. — M. Karčiauskiene,
47 Vale St, So. BoBton, Mara 

KASIERIUS A. Naudžiūnas,’
16 Vinfleld St, So, Boston, Mara 

MARŠALKA — Steponas Navickas, 
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldlenj 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

žinomi pranešu, kad -™,, ~. . . , . . v. ,
Maine ApdtriiSo, 1. B. K, Moterį P“«?,»“e P*MWJ? ne-
šfjitagos 4-tas susivažiavimas dpnsilaikaiit * virš paminėtos-Į 
vyks 5-tą d. birželio, 1921 m* i|tvarki 
vale po piet, šv. Roko parap, sve-. * tSinij, ant Webster gatvte, Mon-Į LAJKRAITIB

tello, Itate* SIBIRw
Sulig apskričio nutarimo šis bu- L ^a^voske pmdeja eiti lie-1 

sivažiaVimas bus sujungtas su ^Knvią kalba laikruatis, Vladi- 
dirbinių paroda, prie kurios gerb, fVostoka Lietimą Apšvietos I sąjungietl miUZ statei 
prisirengti. Išdirbinius siąskitef Tolimąją Rytų, žinios. ’ Pra

džioj laikraštis eis .kartą per 
mėnesį, vėliau dažniau. Laikra
ščio tikslas, duoti kuo daugiau
sia žinią iš Lietuvos gyvenimo 
ir teikti skaitytojams patari
mą visais gyvenimo klausi 
miais.
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p-lei O. M. 'Kašėtaitei, 159 Ameg 
St., Montello, Mass. ’

Mass. ir Maine Apskričio Raš
tininkė

M. Sakalauskaite,

|B4 Viiai it, Boston 27, Mao. 
VICH-PIEM. — Juozo AhdrlllonfaJ, 

B’way, Boston 27, Mao* 
T. SAir. — Vinco Vaikžnorius,

178 lalton it, loston 27, Mus.

182 BOiran St, Boston 27^ Mus. 
KABIERIUS — tarpt KanaviČlus, 

174,Bolton St/ Boaton 27, Mms. 
1UR1AT<A Prano Lukotavlčlus,

Prhials Majuutic Te

“ELTOS ŽINIOS”
" (PrisiąstOB Liet. Inf. Biuro) 

VfiL SVARSTYS.
Iš visai patikėtiną šaltinių

* . »

| “DABBININKAS”

1 366 Broadway, -Boston 27, Mass.
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L, D. A IŠVAŽIAVIMAS.
• LDS. Naujos Anglijos apskričio 
įvažiavimas bus gegužio 30. d*, 
4hĮt Dean pievos, Norwood, Mass; 
.Mūs laukiamoji diena visai neto
li! Kurioje daug, smagumą turė- 

r tdme ir naują pažinčią įgysime. | 
K , Gražioj pievoj viskas tinkamiau- 
6 šiai bus prirengta. Komisijos iš-1 
E. 'gijuosusios dirba. Gamina viso- 
E *JcfUŠ valgius ir plačiausį pr.ogra- 
r -mą taiso., Taip-gi iŠ visą kolioni- 
| ‘ją gavome jau daugApasižadėjimą 
Į- 'Būtį išvažiavime. Mes džiaugia- 
į mės, kad turėsime tiek daug 
f ^ią. Todėl ir kviečiame visus iš 
t. ’ipylinkią atvykti, o mes pasi- 
K Stengsime užganėdinti, 
j / Presos Komisija.

/•>

“SS=iWĖ
16 Marą South Bostonu,

DR. R. S. STONE
Akiu SPEorinsTAS , 

399a W. BBOADWAY 
Valandos : Nuo 8 r» iki. 7 v. vakį

U-aa.'.s.-srrj, v

DR. PAUL J. JAKMAUH
I (JaJdmvito)

609 KAST BROADWAY
TBLEPHONE 502.

t

B. - CAMBRIDGE, BOSTONO IR 
K APIELINKĖS LIETUVIAMS
■ KATALIKAMS PASARGA.
K Nezaležninkai maino savo
B . į skrandą.
B . A .Pastarais laikais visokios spal- 
v Voš; nezaležninkams-kuuigužiajūs 
■f feu pradėjo visai nesisekti. Jau 
K juos žmonės gerai žino, jog jie nė- 
K ra nė jokiais “krajavais kuni- 
M gaiš” kaip save vadindavosi. Iš 
■' Brocktono, Cambridge, Bostono ir 
», .'kitą vietą, kur tie bamhizai ban- 
»’ dč- žmones klaidinti moters su 
K. gotomis išgarbino. Jau dabar 
Y- ttebedrįsta savę “kataliką kuni- 

i' gaiš” vadintis ir kunigiško kal-
A. - nįerlaus nebenešioja. Dabąp jįg 
B jpu pradeda savo skrandas keis- 
R . ^"pradeda nertis iš avelią rūbą
■ (f pasirodyti kuom esą — vilkais.
Į: Štai nepersenai “Boston Post”
K pasirodė straipsnis apie p. Genio- 
e tį'No. Bostono bambizą. P. Ge-
B. „jnotis. esąs pirmas lietuvią tarpe 
|. Metodistas Ministeris. Pirma jis 
f“ mulkino lietuvius, prisidengęs ka- 
r talįką vardu gaudamas paramą iš 
K metodistą. Pamatę tie protesto- 
| nai jog- ilgiau p. Geniotis’negal po 
r kataliką vardu jau dengtis, vie- 
K- šai paskelbė kuom p. Geniotis yra 
I - --- metodistą ministeris. Tasai 
B- metodistą ministeris su pagelba 
jį’ kelių kitą lietuvią ir kitataučią 
E. atskalūną pradeda dabar jau 
E viešai protestantizmo darbą. Nė 
R vienas katalikas neprivalo eiti į 
F tas kirkužes, kuriose p. Geniotis, 
& pasivadinęs save “kunigu” ir 
| “Bostono Universiteto Studentu,’ 
E kalbės. Abelnai kiekvienas kata- B > • * | hkas privalo gerai įsidomėti, jog 
| katalikams nevalia protestoną ar 
E kitą kokią atskalūną ir heretiką 
f Religiškose apeigose dalyvauti.

Katalikas nekatalikiškose apeigo- 
g še'imdamas dalyvumą užsitraukia 
| ant savęs didelę Bažnyčios baus- 
V mę — ekskomuniką — atsiskyri- 
t iną nuo Bažnyčios. Toji eksko- 
\ muniką ypatingu būdu tik šven- 

: tojo 7 v0 t®ra atimama-atleidžia- 
rie buvo tą ekskomuniką 
;ę (visi nezaležninkai 

ir k.) .0 kuomet norėjo 
ataliką grįžti pamatė 
? buvo. Turėjo viešai

11'H

SiySKITEPINIGUS 
! LIETUVA.

“DARBININKO” ADMINIS- 
TRACUA auo pirmos dienos ba
landžio siunčia pinigus j Lietuvą 
inlig dienos kurso. Tad, kurie 
norite, kad Jflsą giminės, tėvai 
ub& broliai gautą siunčiamus pi
nigus greit ir tiek, kiek- jiems pri

DRAUGAI DARBININKAI
■ Dflbąr geriausias laikas uŽsiraš/H darbo 

Žmonių laikrašti “AARBIKINlOy.’’

Tik per “Darbininką” mes sužinome, kas 
dedasi plačiame pasauly.

Tik per f4J)arbinmką” sužinome apie savo 
: draugus gyvenančius Amerikoje ir visame pa- 
siraly* • •

Tik per “darbininką” mes žinome, kas 
dedasi tėvynėje Lietuvoje.

“Darbininkas” buvo, yra ir bus geriausias 
darbininką prietelis ir patarėjas.

“Darbininkas” išeina tris sykius į savaitę 
ir metams kainuoja $4.00; pusei metą $2.25; at
skiras numeris 4 centai; Užrubežyje arba į 
Lietuvą metams $5.00 • pusei meti} $2.75.

PRANEŠIMAS IR UŽKVIETI- 
MAS VISOMS LDS. CONN. 

APSKRIČIO KUOPOMS.
Pastarajame LDS. Conn. aps

kričio suvažiavime nutarta reng
ti milžinišką apskričio išvažiavi
mą. Išrinktoji komisija uoliai 
dirba. Daržą Indian Grove, New 
HaVen, Conn. paėmė ant 17 d.
'liepos (nedelioj) s. m. Vieta yra 
puiki ir plačiai žinoma. Komisi
ja stengsis savo darbą kuogėriau- 
siai atlikti. Bet gerbiami LDS.
Conn. apskr. draugai ir draugės j idauso, tai siųskite per “Darbi- 
atsiminkite, kad komisija to dar
bo negales atlikti bejūsą prita
rimo ir pagelbos. Komisija atsi
šaukia į visas Conn. apskr. kuo
pas, kad visos imtą dalyvumą ta
me išvažiavime prisidėdamos su 
parama. Būtą geistina ir patar
tina, kad kuopos pasistengtą pa
kviesti savo kolioniją chorus, da
lyvauti išvažiavime. «

Broliai-sesutės: nenusiminkim 
ir neatitraukim ranką nuo idėjos 
tfarbą. Nors ne vieną palietė šį
met bedarbė, apsunkindama mūs 
darbininką būvį, bet mes darbi
ninkai nepasiduokime r stokime 
petys į petį ir remkim visas ka
talikiškas draugijas. Conn. aps
kritis yra daug gero nuveikęs dėl 
Tėvynės labo, su pagelba savo ge- 
raširdžią narrn. Tą stengsi^ir a- 
teityje daryti.•

Tai-gi kviečiame visus draugus 
ir drauges,—^-ypatingai chorus da
lyvauti šiame išvažiavime. Laike 
savo gyvavimo apskritis turėję du 
išvažiavimu ir abu buvo pasek
mingi, tad stengkimės ir šį pada
ryti tokiu.

D. L. K. KEISTUČIO DRJOS VAL
DYBOS ADRESAI, BOSTON, 1USS.

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

VIGE-PIRM. — Juozas Bfžokas,
140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 1 ■ ifai čia ■PROT. RAST. — Ant. Mociejunas, ■
450 E. 7th St, So. Boston, Mass. 1 UR. JvHn HlcDONNELL, H. D. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, |-| Galima gutimsti ir Hetuvllkai,
200 H*Cottage St, Dorchester. II Onriso Valandos;

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, | gįtffla lk 9 vįi.
140 W. 6th St, So* Boston, Mūsa. I I ■ « po pietų 1 iki 8 vat

MARŠALKA — Antanas Gruodis, II . Vakarais ntto 6 ik! 0 
d.3l9 SS ||53GBroadway, S. Boston

stalus susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na 
rių su savim atslvesktt prie musu dr 
Ino nrJraSvtf

Posmertinės moka $200.00. Pašelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

rinko” Administraciją.
. Čekį arba “money order” išpir- Į 
kitę vardu

“DARBININKAS,’ •
866 Broadway, 

Boston, 27, Mass,

Telefonas

I0R. T, M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
(Viršuj LietfPrek. B-vės ofiso) 

Galima SusikalbEt Lietuviškai.

IMAS METINIS BALIUS Rengia
{šv:'JURGIO DRAUGIJA?

GEGUŽIO-MAY 30, 1921
LIETUVIŲ1 K OPERACIJOS 

SALfiJE, 
26 Lincoln Str., Brigrton, Mass. 
Balius prasidės 2-rą vai. po pietą 

ir trauksis iki 12 vai, nakties. 
Gerbiamieji Brightonie- 

eiai ir apielinkės miesteliui 
lietuviai ir lietuvaitės, malo
niai visus kviečiame atslan- 
kyti ant šio baliaus, nes pa
samdytas geriausias benas, 
kuris grieš visokius lietuviš
kus ir angliškus šokius ir at
silankę galėsite linksmai lai- 

UOS. Conn. Aps. Rai—ke.|k'3 praleisti. Prieg tam bus 
________skanią valgią ir gėrimą.

CAMBRIDGE, MASS. . Tad širdingai kviečiame 
Geg. 15 d., A. L. R. K. Mot. Są-| visus, atsilankyti, 

 

jungos 22 kp. buvo iškilmingos šv. | ’ Valdyba.

Mišios, kurias laikė gerb. kun. P. Į ; - 

 

Juškaitis, N. P. P. Švč. bažnyčio-jšT. RAHMI9RO R. 9. DRAUGIJOS 
je. Gražus būrelis sąjungiečią 
puikiai pasipuošusią ėjo in cor- 
pore į bažnyčią.

Šioji kuopelė gana getai bujoja. 
Naują narią dažnai po keletą pri
sirašo.

Mūsą kolionijos laisvamaniai-Ss 
šlykščiausių priemonių imasi, kad 
tik kataliką tikėjimą paniekinus. 
Bet kataliaki to nepaiso, bet vei
kia iš visą išgalią Tautai ir Baž
nyčiai,

t

, Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per
G. J. BARiAŽIŪS IMMIGRANT SERVICE CORP’N. į

■ ri KAPITALIZACIJA $100,000. / j
Mea parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų 1 vi- j 

tas pasaulio dalis; ne tik iš NEW YORKO Ir BOSTONO, bet ir 19 Į 
kitų Amerikos portą

ISmatačm Ir siunčiam pinigus ! VISAS DALIS PASAULIO,pa- | 
gal dienos kurną .Persiuntimas yra GVARANTUUTAS. Mes tu- | 
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markią LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, j 
KAUNE. . .. I

Pasportus Ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso- 1 
Mus lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lio- ! 
tavoje. 1

Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių J Lietuvą ! 
Kviečiame*toUS lietuvius sb reikalais kreiptis į artimiausi mu- I 

sų ofisų per laiškų arba ypatiškai: į
Centralis Ofisas: 498 Washington St., New York, N. Y. 1

Skydus: -414 Broadway, Boston 27, Mass. |

T.. FONDO VALDYBOS 
ANTRASAI.

Kun. K. Urboną vyčius, prezidentas, 
. 50 W. 6-th St, So. Boston, Mase.

Kun. M. A. Pankus, Vice-PirmĮninkąs, 
443 Park Avė., Bridgeport, Ot

P-lė S. R tkauskaltė, Vice-plrmlnlnkč,
602 South S t., Mahanoy Clty, Pa. 

B. Vaišnoras, Iždininkas,
1514 Carson St., Pittsburgh, Pa. 

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

Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas,
381 Westminster Avė., 

Detroit, Mlch.
Kun. J. Kaulakis, iždo globėjas, 

824 Wharton St., Phila., Pa.

VARGONININKAS, suprantąs 
bažnytinę muziką, tuojaug gali 
užimti vietą-prie Lietuvią Šven- 
tųjįj Petro ir Pauliaus bažnyčios 
Iiomestead, Pa.

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

1 . V ................

Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAI.INAUSKAS
ADVOKATAS t

414 Bboadwat, S. Boston, Mass. 
TeL S. B* 441. 

Gyvėnlmo vieta,” • * m 
15 Annapolib 'St., Dokchestu. I 

Columbla 9159-J.

Phone—Kenslngton 5816 ll 
Po pietų tiktai pagal sutartį. | 

2538 E. Auleohiny Ava, || 
PHILADELPHIA, PA. I 

DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas. I 

RĮ PbiSmimo Valandos: H
|H?-l(Wal^ ryte ir 6-8

TeL So. Boeton 823.
Ioruvrs Dantistas 

DB. M V. 0ASEER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No, 
425 Bsoadwat, SaBosroir, Mass, 

Ofito ValanUor:
Saa 10 iki 12t30 ryte ir 

* 1:80—6 tr 6;8O—9 p, H.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 
^Peiskibia AKUflUff. 

Valandos: 1—8 ir 7—8 P. It 
17 Millbury Street, ' 

WORCESTER, MASS.

POOLRUMIS!
5 STALAI—$550.bū

Lengvos išlygos. Geras biznis* 
Dėl platesniij žinią kreipkitės: .

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

Generališki agentai dėl CENTRALES ir RYTINES EUROPOS
Ė NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG-LIBAU
Laivai plaukia 1 LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiestis persimainymas j 

nuo laivo ant laivo.
HUDSON  .............. 1,.. .Gegužio 28, Liepos 13 ir Rugpjūčio 30
SUSQUEHANNA........... f.............. Birželio 8, Liepos 23 ir Rugsėjo 7.
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. I 
GEORGE WASHINGTON ........Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24.

Atsišaukit į 99 Statė St, Boston, Mass; arba pas vietos agentus. I
MM■■HH———M—|

Pirkau daug materijos delei| 
siūtą iš New.’ Yorko ir Bostono. | 
Puikiausios vilnos siūtas kainuosi 
tik $35.00.

J. JANULIONIS,
114 Ames St., Montello, Mass.

prmOs klesos
DANTISTAS
DR. W. T. REILLV
Dantys .ištraukiami ir pripildo: 

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

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

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

, . . . -................ , . » .. ...

4

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
Ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa
žįstu mužiką ir gailu vesti bažnytinį | 
chorą.

C. G. VAIČIŪNAS,
31 Downs Avė., Binghamton, N. Į

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS Z DIENAS
PATARIMAS IR EGZAMlNACIJA DUODAMA DYKAI. 

A- ‘ ?

ATEIKITE ŠIANDIENA

Aš noriu kad Mekrienaa aergantlr 
vyras arba moteris ateitų 1 mano, ofisų 
šių savaitę, nepalBgnt kokių ligų turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminacljų 
jūsų ligos, DYKAL Afcpagelbėjau daug 
sergančių žmonių kurtę ėjo prie manęs* 
per praėjusius mėtas, kurie bandė viso
kius gydymo budus .ir visokius dakta
ras bė pasekmių, kg aM padariau ki
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant.syk. Kiekviena gauna spe- 
clalę atydą Pėr šių savaitę aš už savo 
darbų parokuoslu tik jmažį mokestį i- . ,•

VALBYBOt ANTRASAI
SO, BOSTON, 1ĮAS8,

PIRM, — JODU '
624 E. fth It, So. BoGtoo, Mbm. 

VTOE-pmM. — Vladas Paalauskaą
138 Beirau it, So. Boston, Mara. 

PROT. RAST* — V. J. Jakštas,
<8 Telegraph St, BosĮton 27, Masa. 

riN. RAKĖ* — Juoaaa Juška, 
Herycllff Atademy 
irllnthtea fielgthą Ina 

Eff>. — Ltanai ivafldla,
TO Sįlrar St, So. Boeton, Mara.

HDO GLOBSJAI — J. Grubtaakaa,
S Jay Št, So. Boaton, Maai. Ir 

Antanas Kmltas,
-j 284 5th St, So, Boston, Mara. 

MARŠALKA — Povilas LaūČtaų
81 Story St, So, Bdeton, Maso, 

Drausdoa antrašas reikala s
866 Broadway, So. Boston, Mara 

Draugystės susirinkimai laikomi kai 
antrų nedėldienj mėnesio 1-i vai. po 
platų Balnyttačj salėj ant 5 <t» Bo. 
Boston, MaM.

:------------------ -
SABDtUmoS KRDnKV,WAUB 

DEJOS VALDYBOS ADRESAI 
80. BOSTON, MAS&.

Į Jhąaičlo.nei į Gabrėno nei į kito|me Santarvės Aukščiausios Ta
rybos posėdy bus vėl iškeltas 
ir rišamas Lietuvos pripažini
mo de jure klausymas.

Neabejotino autoriteto pasi
remdama, Elta gali pranešti, 
kad pripažinimo klausimą šį | PIRM. — Antanu Kmltai, 

, _ kartą žada Taryboje iškelti ir
džius: “Jei kurs Bažnyčios ne-1paremti Prancūzijos Valdžia.

YMtie kurie priguli prie nezalež- Įand. esąs visai aiškiai tuo' rei-|rnff.
kalu nusistatęs. “ ""

\ k

Pajieskoįimai
Paieškojimą kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto- 
jams i sykį į metas už dykų, už 
8 sykius $1.00, Prieteliams už 8 
sykius ?1.50.

- — ....... ........M,| , ,,, Įj~!
. . < - .*

dant kiekvienas turėtų progų gauti ge- Ofiso vai. Beryta iki B vak. 
rų gydymų nebrangfal. Nedalioms: 10 ryte iki 2 p. p.

I

KŪESUĮ NUPUOLUS.
Tai geriauala proga daug 

auksinų J Lietuvą nuriųatL 
Greitame nūslunthno pinigų- 
nieks su manim hegal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė- 
jame pristatau kvitas ra pata
lais priėmėjų pinigą 

Laivakorčių agentūra į Lie
pėjų, Hamburgą ir vltur. 
Pasai kelionei į Lietuvą, 

J‘ Padarymu lietuviškų doku
mentą
Pinigus siųskite per palto 

Monar OrM Ralydatal pri- 
dtldte 2 et štampų ir' viMta 
sumuokite'. \

Mikoteinte

DYKAIKATALOGAS
Jeigu norite irattupytl $8.00 

imt poros everykų, tai purei- į 
' trinkite' muv ifetatotiv* • .j

TU W*r»«rf lloil 
Or&tr CorptraHo*, I

I
 ’>^ B«llPhon«Dickin8*n 38M5M.

iDr. Ignotas Stankus

a2I0S.Broa4S».,PiUi<lelRlii», Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgia. 

0&q Valanda*.
Nu* 9 ritaiki5 poplatu 

Vakarais, Ktlvarga nūo6 i Iii O P. M. 
I iki 4 »> nitas. e ■

<

a

v •
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