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Organas Amerikos Lietuvių 

, R. K. švento Juozapo ’ 
Darbininkų Są-gos
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TARP BERLINO 
STUDENTŲ.

Lietuvos Pasiuntinybėje 
sužinojau, kad gegužio 14 d. 
bus Berlino lietuvių studen
tų dr-jos susirinkimas. Pa
sirūpinau būti tame susirin
kime. Niekur Europoje nė
ra tiek viename 'mieste lie
tuvių studentų, kaip Berli- 
ne. Jų esą Vokietij os sosti
nėj su viršum 50. Į minėtą 
susirinkimą atėjo apie 40. 
Susirinkimas darė malonų 
įspūdį. Kas nežino mūsų 
besimokinančios jaunuome- 

' nes padėties. Ji skursta, 
’ vargsta, pusbadžiai gyvena. 
Be abejonės ne kitaip gyve- 

' na Berlino lietuvių studen
tai. Ką jūs manote, koks 
studentų ir studenčių ūpas? 
Gal . manote jis nupuolęs, 
gal manote, kad studentai 
tik aimanuoja, dejuoja, kei
kia savo skurdų likimą. Vi-

juokauja, optimistiški. Tai 
pasidžiaugtina mūsų besi- 

• mokinančios jaunuomenės 
į ypatybė. Jei žmogus nelai

mėj'ar skurde ne aimanavi
mais bando pasikelti, o iš vi
sos savo išmonės su' tvirta 
vilcia susilaukti geresnės a- 
teities dirba/ tai galų gale 
prasimuš į gerovę. Aima
navimu tiek pataisysi savo 

* padėtį, kiek pataisysi savo 
sveikatą nuodais. Studentų 
dr-jos susirinkime dalyvavo 
viešnia gerb. Čiurlionienė, 
uoli veikėja Lietuvos armi
joj švietimo dirvoje. Pa
sakojo apie savo veikimą 
tarp Lietuvos kareivių. Sa
kė, kad Lietuvos kareivis 
esąs gera dirva apšvietai 
platinti. Kareiviai pagata- 
vi klausyti prakalbų apie 
bile ką, bet labiausia mėgs
tą klausyti pasakojimų iš is
torijos santikių tarp Lietu
vos ir. Lenkijos. Be to prie 
mokslo akstinanti valdžia. 
Kareiviains esą pasakoma, 
kad algų negausią iki neiš
moks rašyti. Tai kareiviai 
uoliai griebiasi darbo uir 
žiūrėk jau išmokęs vardą 
pavardę pasirašyti.

Studentų susirinkimas 
svarstė maisto gabenimosi 
iš Lietuvos klausimą. Mat 
Berline maistas du syk ar 
net tris syk brangesnis negu 
Lietuvoj. Todėl yra išroka- 
vįmas jo gabentis. Vieną 

. sykį studentai buvo parsi-
. traukę iš Šiaulių kooperaty- 

' viškos krautuvės maisto,
.j Gabenosi lašinių, sūrių,

; sviesto, dešrų ir kitokių 
tveriančių maisto produktų. 

1 Po atostogų studentai pa-
į prastai gabenasi Berlinan
‘ tų daiktų. O akademiškais
i metais, esti keletas atostogų.
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' I Pirmasis bendrai partrauk
tas maisto transportas nevi
sai nusisekė, tai ateityje ne
žada tą daryti.

Suprantama, jog maitin
tis atgabentais iš Lietuvos 
daitais yra vargas. Maistąs 
nėra įvairus,.Tai labai įgrįs
ta, vidurius gadina. Pasa
koja, kad taip įgrįsta, jog 
į lašinius nei pažiūrėti nesi- 
norį. ’

Berlino lietuvių studentų 
dr-ja susitvėrė dar tada, ka
da jų visai mažai tebuvo. 
Dėjosi jon studentai visokių 
pakraipų. Bet pasididinus 
skaičui, šalę šitos . visiems 
bendros dr-jos atsirado kuo
pos pagal pakraipos. Ka- 
talikai-ateitininkai turi sa
vo kuopą, o socijalistai-auš- 
rininkai savo. Žinoma yra 
nemažai, kur nei prie vie
nos, nei prie kitos nesideda.

Minėtame studentų susi- 
■Įnkime -paminėtinas vienas 

rtingas4ncidentas.--Buvo 
įnešta pasveikinti Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą, kuriam 
aut rytojaus, tai yra gegu
žio 15 d., sukanka gyvavi
mo metai. Tai socijalistinės 
pakraipos nariai pareiškė 
nesutinką sveikinti ir jei 
būsią balsavimas ar svei
kinti ar ne, tai išeisią iš su
sirinkimo. Socijalistai stu
dentai argumentavo, kad 
St. Seimas neužsipelno būt 
sveikinamas. Argumentai 
jų buvo tokie, kad nepras- 
tesnius pastatytų paprastas 
'Amerikos lietuvių cieilikė- 
lis. Man išrodė, kad tas 
klausimas tyčia buvo ineštas 
tam, kad pažiūrėti ar soci
jalistai tebesilaiko “ko- 
ser.

Prie ateitininkų- kuopos 
priguli apie 18 studentų ir 
studenčių. Iš viso studen
čių yra apie 20. Sekminių 
dienoj keletui ateitininkų 
užfundinau pietus..

Studentai sakė, kad pro
fesorių ir vietiniij vokiečių 
studentų atsinešimas į lietu
vius ir kitus svetimtaučius 
esąs geras. Mat tų svetim
taučių gan daug yra ir prie 
jų ir profesoriai ir vokiečiai 
studentai pripratę.

Pr. Gzidas.

*

APSIVYLĖ.
Worcester, Mass., birž 15. 

— Apie 500 darbininkų su
sirinko prie Whittal dirbtu
vės išgirdę, kad priims prie 
darbo senus ir naujus dar
bininkus. Bet “bosai” vie
toj darbo pašaukė policiją, 
kad išvaikytų suvargusius 
darbininkus.

Miesto moteries vidutinis 
amžius yra 51, sodžiaus mo
teries amžius yra 57.

Visoje Dominion, Kana
doje yra 99 popiero išdirbys- 
tėS. ‘ ■ r

Dar kovo 24 d. Anglijoje 
buvo užregistruota 1,414,000 
darbininkų be darbo.

Įvairiuose valdžios depar
tamentuose Didžioje Brita
nijoje samdo iš viso 108,807 
moteris.

Vienas iš šešių žmonių 
dirbusių prie pelningų dar
bų Airijoje yra dabar be 
darbo.

J. E. Pliiladelpliijtis kar
dinolas Dougherty buvo ka
da tai anglekasių kasyklose 
.Gilbęrton, Pa.

Algos prie namų statymo, 
Vancouver, B. C., bus nu
mažintos maždaug 17 nuo- 
v • v • simcių.

St. Louis yra ketvirtas 
miestas Suv. Valstijos^, kur 
gaisrininkai dirba 8 vai. die-

j .. .

'Bešališkas pranešimas 
gautas čia iš Petrogrado, 
kad streikai šiame mieste 
plečiasi.

unijų, Indianaj 
atšauktas, kuoAiet Namų 
Statymo Kontraktorių or
ganizacija, suskinki e ’ su 
atstovais visų amatu sutiko 

 

ant numažintų įlgų nuo 8 

 

iki 12% nuoš. pasiūlytų de
vynių darbinink 
ei jų ir taip-gi sutarta su e- 

 

lektros darbiniriįais spręsti 

 

naujij algų klausimą. Tar
pe 3,500 ir 4|000 namų 
statymo -darbininkų buvo 
paliesta streiko, kuris bu
vo įšauktas balai džio 15 d.

organiza-

kuris bu-

Algos 10 nuošimčiu ma
žesnės buvo priii ita Haver- 
hill, Mass. metai ? darbinin
kų ir jų darbdafių. Ponai 

o numušti

* •

darbdaviai nore;
20 nuoš. Iki šiol buvo $1. į 
valandą. Švinoriai ir pritai
kinto j ai gaus $11 į valandą 
iki liepos 1 dienos, bet ki
tiems bus mokamą sulig 
naujos sutartiesf Mūrinin
kai; tinkuotojai, į ir cemento 
darbininkai dar ’.tebsitaria 
su kontraktoyiais^ ir. * jeigu 
nesusitars, paves visą rei
kalą vietos sutaikymo komi
sijai.

DUOS ŽMONĖMS BAL
SUOTI UŽ KARĄ.

Denver, birž. 16. — Ame
rikos Darbo Federacija rei
kalauja kad gale paskelbti 
karą būtų iš kongreso atim
ta ir pavesta žmonėms. Įne
šimas skamba: “Apskelbti 
karą reikia kad didesnė da
lis žmonių būtų.tam prielan
ki.”

Išnešė rezoliucijas kad 
gelžkeliai būtų grąžinami 
valdžiai ir kad “freitų” 
kainos numuštos; kad kon
gresas sudarytų komisiją, 
kuri kontroliuvtų mėsos pa
kavimo industrij ą. . Buvo iš
nešta* ir daugiau kitų rezo
liucijų kurios, galėtų page
rinti darbininkų stovį.

* 
centų už galioną. Šešios di
džios aliejaus kompanijos 
numušė kainas. Dabar ga
lima gauti už 26 ar 28 cen
tus galioną. Minėtos kom
panijos jau antru kartu nu
mušė kainas..

ANGLIJA GRASINA’ - 
TURKIJAI. • .

Konstantinopolis, birž. 16. 
.. Anglija persergsti Tur
kijos nacionalistus sakyda- : 
ma, kad pasikėsinimas pa- • 
imti Konstantinopolį 
Šauks karą su Anglija.

•v1S-

Darbininkų universitetas 
bus įsteigtas Bruselyje,: Bel
gijoje, kuris sujungs 25 
profesionales mokyklas pa

siskirsčiusias apie Bruselį. • 

. Inžinų departamentas 
Great Northern gelžkelių 
dirbtuvių, Hillyard, kuris 
prijungia SpokaUe, bus už
darytas nuo gegužės 28 iki 
iepos 5, taip praneša kom
panijos viršininkai.

■ General Electric kompa
nija praneša, kad jos 20,000 
darbihinkų, kurie užsirašė 
tos kompanijos šėrų turės 
užmokėti pilnai $116. Nu
mažins $4. nuo kiekvieno 
Šero jeigu užbaigs pilnai 
mokėti. Tas pastatys -darbi
ninkus lygiai su kitais kom- 
panijos šėrininkais, dar-gi 
kuomet jie tik pradėjo mp- 
kėti.

KALNAKASIAI NU
KERTA VIELAS.

~x
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Pasirengė marguoti.

Charleston, W. Va., birž.
16. Visos telefonų ir tele^ 
grafų vielos kurios eina per 
Boomer ir Mt. Carbon Fay- 
ette apskritį į Cabin Creeh, 
anglių distriktus buvo visos 
nukirstos. Visi darbininkai 
buvo pasirengę maršuoti, 
bet buvo perkalbėti. Sako
ma kad vielų nukirsta apie 
80.

ANGLEKASIAI VIE
NIJASI.

Anthracitę ir Bituminuos 
anglekasiai vienijasi. Antli- 
racite ir Bituminuos darbi
ninkai vienijasi dėlto, kad 
galėjus lengviau valdyti 
naują mokesčių sistemą, ku
ri įvesta tuojau pasibaigus 
sutartimi geg. 31, 1921.

Šis žygis, kuris daromas 
suvienys 500,000 organiuoz- 
tų darbininkų iv jie turės 
stiprų nepajudinamą fron
tą prieš darbdavius. Taip

Mine Workers of'America 
ir pirmininkų ir tarptautiš- 
kos komisijos narių iš3 trijų 
unijos apskričių apimančių 
anthracitę anglių plotus.

BOLŠEVIKAI NEĮSI
LEIS JOHNSTON’O.
Berlynas, birž. 16. — Wil- 

liam II. Johnston, preziden
tas Tarptautiško Mašinistų 
Susivienijimo gavo’ oficialį 
pranešima nuo bolševikų at
stovybės, kad jis į Rusiją 
nebus įleistas.

UŽGRIEBĖ 500 MAŠINŲ \ 
NIŲ KANUOLIŲ.: ■ ‘/

Ncw York, birž. 16. — į
Daugiau kaip 500 mašininių /
kanuolių paėmė Suv. Vals- į
tijų muito viršininkai. Jas-. j
paėmė ant Amerikos laivų t
ir manoma, kad buvo veža- j
mos į Airiją. Jau prasidėjo y
tyrinėjimai, kokiu būdu ką- > • YŽ 
nuolė’s atsirado ant laivųyų^ JI 
kas jas suvežė ir kur ir kam 
būtų atiduotos. Sakoma, 
kad kanuolės buvo atvežtos< 
ant laivų apsiūtos maišais ir ■ 
nebuvo ženklu kas juosė' •. j
randasi. Vienas iš darbi- j
ninku žįngeidaudamas pa- ji
OrėtU kas.~yra.-mai8Uose^..-J 
prapjovė vieną maišą ir 1
kaip nustebo pamatęs ka- 1
nuolę. Tuojau buvo pada- w
ryta revizija ir visuose mai- 4
šuo’se rasta tas pats. 7-3|

ĮVAŽIAVO UPĖN/ į

Portland, Me., birž. 16. — 1
Dvi moteri ir 5 metų mer- S
gaitė prigėrė kada važiuo- S
jant automobiliu per tiltą į- . 
puolė į Spurevink upę. Spė-^ 1
jama, kad moteris negalėjo J
suvaldyti automobiliaus ir į- j
važiavo į upę. «

•:
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Petrograde, kuomet dar
bininkas nori pavalgyti val- 

Streikas prieplaukų dar- gykloje arba nori gauti po
rą batų, jis turi pereiti val
džios krautuves ir praleisti 
keletą valandų iki visur pa
sirašo. . .

J •

«

liniukų ir jūreivių Antwef- 
pe tęsiasi, bet nedaro kliū
čių ištuštinimui laivų. Lai
vas Lapland išplaukė ‘ su 
Anglijos laivininkais ir pri
žiūrėtojais iš tarpo lenkų e- 
migrantų.

birž.

Člarksburg, W. Va.—The 
National .Carbou kompani
jos įstaiga bus uždaryta vi
sai nuo liepos 1 dienos, taip 
praneša. Priežastis užda
rymo, neturi užsakymų ir 
paskutiniu laiku labai ma
žai dirbo.

* -
Sulig pranešimų Welfare 

draugijos, Bostone bedarbė 
didėja.

( Miehael Boyle, biznio a- 
gentas vietos 134, Elektrikos 
Darbininkų Unijos ir pen- 
dolika kitų biznio agentų 
apskustų Chicagoje specia
liai aukščiausiame teisme už 
suokalbį išpustyti pinigus. 
Išviso devyniolika teisingų 
bilų buvo pripažinta pri-y 
siekdintųjų.

• t 1

" Streikas namų
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PRIEŠ 10 VAI. DARBO 
DIENOJE.

Darbininkai Erie Gelžkelio Dirb
tuvių, Meadville, Pa, Atmetė 

Pasiūlymą Padalytą Kom
panijos.

Aplamai 70( nuošimtis 
darbininkų Erie Gelžkelio 
dirbtuvių; MėadviHe, . Pa. 
nubalsavo prieš propoziciją 
pasiūlytą kompanijos, kad 
darbininkai dirbtų 10 vai. 
dienoj® ir priimtų atlygini
mą u žlO vai. darbo ir dirbtų 
pilną laiką, taip pažymėjo 
viršininkai. . Taip-gi prane
šama, kad kuomet ėjo bal
savimas, kompanija pradė
jo siųsti garvežius į kitus 
miestus pataisymui. Žalos 
.Meadvilliuj bus apie. $25,- 
-000 į savaitę ir sakoma, kad 
dirbtuvės gali būti bus užda
rytos iki rudeniui arba gal 

ilgiau.

8,000 DARBININKŲ 
. REIKALAUJA 

DARBO. ’ 
Spririgfield, Mass., 

16. — Aštuorii tūkstančiai
vyrų ir moterų parodavo 
Main gatve iki . City Hali 
reikalaudami darbo. ‘Paro- 
duojantiems griežė benas ir 
nešė įvairias iškabas. Pa
sekmės to viso Majoras Ed- 
ward Ė. Leonard pranešė, 
kad jis paskirsiąs komitetą, 
kuris sueitų su darbininkų 
komitetu padarymui reika
lingų pienų, kad išvengus 
didesnių nesusipratimų 
vargo..

350 KINŲ UŽMUŠTA.
Iš London ’o pranešama 

kad 350 kinų kareivių už
mušta kovoje kuri kilo tar
pe reguliarių kareivių ir 
maištininkų, netoli nuo Sia- 
ohan.

KALĖJIMAS GRĘSIA.
i Iš Wa81iingįono praneša
ma, kad bus tirinėjama ir 
atrasti bus nubausti kalėji
mu visi tie, kurie laike pa
saulinio karo neteisingais 
būdais ir darbais prisikrovė 
nemažai pinigų.

VOKIETIJA SUMAŽINS 
KARIUOMENĘ.

Berlynas, birželio 15. — 
Reiehstag perleido bilių, 
kad būtų sumažinta kariuo
menė iki 100,000 priskaitant 
ir viršininkus;

IŠLEIS £2,500,000 VIEN
* ANT LAIVŲ.

London, birželio 16. 
Pranešta kad per šiuos me
tus bus išleista £2,500,000 
vien ant statymo naujų lai
vų dėl Britanijos laivyno.

fe
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ir REIKALAUJA TEISMO.
Paryžius. — Prancūzijos 

senatorius Duplantier'įnešė 
kad Prancūzijos serialas pa
skirtų dieną Williamo Ho- 
henzollern ex-kaizetio teis
mui, už jo padarytą žmoni
jai skriaudą. Senatas atsa
kė, • kad be premjero Briand, 
kurio tųomsyldu nebuvo se
sijoje jie negali teismui die
nos paskirti.
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NUMUŠĖ ALGAS.
Pittsburg, Pa. ‘ — Kelios 

didelės plieno dirbtuvės nu
mušė algas savo darbinin
kams. Buer Hill Plieno1 
kompanija nuAuš algas vi
siems darbininkams 15 nuo
šimčių. Kitos plieno dirb
tuvės numuŠ algas nuo 15 iki 
25’nuošimčių ir neduos dirb
ti .viršlaikio.

. I ■■■! I ■ I ■ ■' ■■■■ tf

GASOLINAS ATPIGO.
ĮDabnr kainuoją 26 iH 28 už 12.0OO$OO lirų.

Seniau užauginti šieno to\ - 
ną atseidavo $3.06, o dabar * 
$1.29 ir vietoj 35% vai. dar- - • 
bo, tereikia % valandos.

Suv. Valstijose obuolių 
daugiau užauginama, negu 
bile kur kitur, čia obuolių , 
pagaminama kasmet 200.- 
000;000 bušelių.

i Italijoj, garsiojoj Lorre- 
tos bazilikoj buvo. ištikęs 
gaisras. Nuostolių padare

• ? /
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Baltiesiems Rūmams vie
tą išrinko Jurgis Wasliing- ; 
ton 1791 m. Jolin Adams • 
buvo pirmas prezidentas* 
kurs jame apsigyveno 1800 
m., 1814 m. anglai sudegino 
Baltuosius Rūmus.
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niai visa santarvė. Iš da
lies kadangi pačios derybos 
nėra visai uždaros, kadan
gi jos\vedamos Vakarų Eu« 
ropoj—Briuksely, kadan
gi pačiai Santarvei lenkų į* 
..vairios bylos yra gerokai j au 
įgrisusios, Santarvės atsto
vai stengiasi daryti įtakos f 
derybų eigą.

• Kokios bųiUipasekmės de* 
ryboms nepasisekus, sunko
ka pasakyti. Reikia spėti, 
kad lietuvių lenkų‘klausimą 
tada išrištų Santarvės Auk-, 
ščiausioji Taryba. Tiktai 
klausimas ar tada tinjūsf 
abidvi pusės, ypač lenkai, 
tokį nusprendimą vykinti! 
Ar šiaip ar taip į tolimesnį 
Lietuvos gyvenimą Briukse- 
lio derybų išeįtiš turės be ga
lo daug reikšmės. Todėl 
lietuviai ■ įtemptais nervais 
turi žiūrėti ir žiūri į tas de
rybas. Juk jos sprendžia 
Lietuvos gyvybės ir širdies 
klausimą — Lietuvos pilnos 
nepriklausoiųybės ir Vil
niaus Mausimą., Tik deja, 
žinios apie tas derybas kol 
kas labai šykščiai eina. Ne
kantriai lauksime tolimes
nių išdavų.„

ji. lir II ‘ ------- ■

ko išgelbėta.
Tada lietuviai matydami, 

kad su lenkais susitarti ne
galima, o iš kitos puses ne
siimdami sunkaus karo su 
žymiai didesne Lenkija krei
pėsi į Tautų Sąjungą kad ji 
išrištų lietuvių-lenkų bylą. 
Kaip visiem- yra žinoiųa, 
Tautų Sąjunga nutarė dary
ti ginčijamose srityse plebis
citą, o jps paskirtoji Kon
trolės, Komisija prispyrė 
lietuvius ir lenkus padaryti 
fronte paliaubas, Paliaubų 
nustatytoji linija nedaug 
tesiskyrė Lietuvos, naudai 
nub demarkacijos linijos 
ėjusios kadai pro Ukmergę 
ir Uteną. '

Kadangi iš vienos pusės 
plebiscito ’ be jokių sąlygų

0■f Į kitiems( pramuša galvas, iš-d 
g įlaužo kojas ir rankas ir kar

tais vįsiškai užsimuš a. Ir
tai daroma ne dėl kokio ker
što, bet vien tik kad smagiai 
pasimuŠus. Ant rytojaus 
^priešingosios mušeikų kuo* 
pos vėl sėbrauja ir geria. 

A Ir šeimynų gyvenimas nę- 
geręsnis. Niękur pasauly 
vyrai taip nemuša savo žmo
nų, ' kaip Rusuose. -Pačių 
mušimas turi tokią piliety
bės teisę, kad jeigu katra 
žmona negauna nuomavo vy
ro mušti,, tai ji turi, abejo
nės, ar , vyras ją myli. 
“Koks tu man vyras, koks 
tu šeimininkas, nemuši žmo
nos, nemuši jaunosios” — 
taip sako Rusų liaudies dai
na. -

'Arba kad ir paėmus Rusų 
pirklių, ar šiaip turtuolių 

, Pasigėrę 
jie būtinai turi daužyti veid
rodžius, rakandus, stiklus. 
Be to jie nesupranta tikro
jo, iŠ Rusų sielos plaukian
čio pasilinksminimo.

“Ir štai, sumetus krūvon 
visus tuos faktus, — baigia 
minėtojo straipsnio rašyto
jas, — darosi aišku, kode 
bolševizmas radosi Maskoli- 
joje ir laikosi ten jau ket
virti metai; Kiekviena tau
ta yra verta savo vyriausy
bės, ir sovietų vyriausybe y- 
ra tikras bolševikų tautos, 
Rusų tautos padarinys.

Štai delko mes esame įsi
tikinę, kad Rusų bolševizmo 
forma negali išsiplatinti ir 
prigyti Visame pasauly. Ru
suose gimęs, bolševizmas ir

tu i e nji * -" . j-

■ ' Viso pęwmliold<ribirink<ti 
vitoylrikės Kristoje, po Baž-Viprotį — paūžti. 
rupios vėliava, visuomenei 3
įrišti.

v 

KODĖL RUSUOSE 
PRIGIJO 
BOLMCEVIZMAS. . '
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’; Pasaulis stebisi, kad bol- 
ševizmas taip ilgai Rusuose 
užsilaikė. Pastatytas ant 
gryno chamizmo, nešąs ab
soliučią vergiją, laistomas 
-milijonų žmonių , krauju, 
teikiąs baudžiavą, netvarką 
ir badą, — bolševizmas ro
dosi nepakenčiama šmėkla.

" .TeČiaus Rusose jis įgijo ne
įveikiamos galybės. J o už- 

, tarėjai sako, kad viskas kas 
rjrąšoma apie bolševizmą esąs 
! vįen kapitalistų šmeižtas. 

Tai-ne šmeižtas, nes faktai 
už, savę kalba. Čia yra kita 

'priežastis, - kurią tiksliai, 
"nušviečia vieno ukrainiečio 

straipsnis išverstas Lietuvių 
kalbon ir atspauzdintas 
“Kary” (No. 21). To 
straipsnio autorius-rašėjas 
tvirtina ir faktais išparodo, 
kad bolševizmo prineipai- 
dėsnįai gludi Rusų prigim
tyje. Girdi, senoje Rusų 
gyvenimo istorijoje matosi 
bolševizmo apsireiškimų..

•i'Caras Ivanas Nuožmusis 
su savo Malinta Skuratovu 
buvo tikrieji bolševikų bu
delių pranokėjai, nes visai 
bereikalo žudė tūkstančius 
nekaltų žmonių.

Varas Petras Pirmasis, 
arba taip vadinamas Didy
sis, turėjęs savyje nemaža 
bolševikiškų dėmių. Jis nu
žudė savo sūnų, nugalabijo 
apie 6000 šaulių ir visas sa- 
vo reformas pervarė despo
tizmu, prievarta, prigavi
mu.

< Tą pačią dvasią parodė 
plėšikas Pugačevas, kurs 
savo sukilimą pažymėjo 
žiaurumu, plėšimu ir krau
jo praliejimu.

* Sakoma, kad visi istori
nio bolševizmo reiškiniai nė
ra vedami kokios nors idė
jos; juose apsireiškia lau- 

- kinis gaivalas, kurs visą 
naikina ir griauja. Vienas 
Rųsų rašytojas, gerai pa
žįstąs savo liaudies būdą, y- 
ra.išsitaręs: “Neduok, Die
ve,. niekam pamatyti žiaurų, 
bė minties Rusų sukilimą.” 
Ir ištiesų, Rusų tautoje yra 

'žiaurių, laukinių įpročių. 
Vidurinėse Rusijos guberni
jose yra toks žaislas: kokio 
nors miesto ar kaimo vyrai

- f . K ‘ *4

[pauja vergija, gal visiška 
■j/pražūtis. Todėl Lietuvos 
JL valdžia, žiūrėdama Lietu- 
' vos gero apie kokias? norint 

unijas ar federacijas sm len
kais nė kalbėti nenori. Lįč^

* tuvos valdžią tvirtai yra pa
siryžus reikalauti iš Lenkų 

f * 7 J""’ .... . . .. ' visiško Lietuvos nepriklaū-
♦ J' jokiu būdu negali,’ teisiu- somybes pripaminima visose

jos Žemėse,, tai-gi ir Vilni
joj. Pirmoje eilėje tų čia 
iŠdėstydių skirtumu delei lie* 
tuviai su lenkM^niėkaip su
sitarti nė negali.
> Tai-gl tarp: Lietuvos ir 
Lenkijos tikros taikos nėra. 
Bet visi žinome, kad iii tik
ro karo nėra. Tad kokie 
santykiai dabar tarp lietu
vių ir lenkų. -Tie santykiai 
nevisuomet buvo vienodi.

ISlg'm. Rusu boBevikail . lietuviai, nė
buvo užėmę didesnę Lietu- lenkai> 0 18 kltos lenkai ne" 
vos daJį. Ypatingi toli jie- kaustė savo Želigovskio, te
buvo Ukmbę pietuose. liatt kada”Sį Plebiscitas bū- 
Tada Uetaviai m lenkais H »■«“«“ ats§jW tai 

beveik nesusisiekė. 1919 me- pi^ m£tų kovo in. 27 d. Tau
ta pavasarį lietuviai ne- lhl S^fimga atšaukė savo nu- 

viu ir Lietuvos valdžios nU. skaitlingais, bet narsiaig sa-Į8®?®^™1® plebiscito ir 
šistalymu ta aiškiai galėsime U savanoriu kariuomenės tauSK

imaiyti, todėl lietuvį ir len- b™ Padėjo X

kų derybos eina taip ne- p salp Buvo jau bepnsi- « aRtnvni- įrv
s^an®ai ir taip figai ne- k^iną ir. prie Vilniaus bet Sąjungos^ atstoviu Hy-

priveda prie kokio galo. Vilnijos geležinkelių gelzke. Į 
TiH-nvini lllecių padedami lenkai, [derybas.
Lietuviai, ilgus amžius iš Į turėdami daueiau i ėeu r Bar prieš Briukselio dery-

kentėję svetimų uždėtąjį10’ tul^ami uaugiau jėgų, p
i [užbėgo lietuviams uz akių ir bas, vieną sykį Lietuvos de- 

Stoo Pkad llišvia^ m M6“6 ViW ^tuviai bu- legacija buvo nuvykusi Var- 
.sitikino, kad laisviau pa karu su bolševi-PavolV bet tiesioginio nieko

Mį- uerTMaJoml™. “ i ’J?? ° *** h"" „„j,,,
-nnmun dra susidūrimo linija su ^kr auos Teigiamų rezumaSvetimieji, kokie Be nebut^ lenkais keitg daug sykių sa-N (pasekmių) einančios 

XdornTlfetataams°teto v<> Pirmoji demarim- Briuksely derybos kol kas
vien likučiais naudotis Išlcy°s linija 1>UVO nustatyta sunku kas pasakyti. Lenkų 
XI Sumota tanhXiefJ tik 5 nuo Vilniaus. Bet pažiūros į Lietuvą maža kur 

siryzusi iš visų grooti žemes, [ . TTtpm TJp+nvinTn ir lietuviams butų labai rei-sukele prieš save visų ne- ir . Lietuviam k i§rįx+i +a neatmezsa-
anvkanta Šimnatiios ku- ltai buvo skaudu ir santykiai Kalinga išrišti tą neatmezga 
apyKanią. snmpaujos, ku r iwtinriii hlno-s mą mazgą ir kokį sykį įsei-rias lenkai buvo susitvėrę tarP įnkų ir lietuvių bloge- Kį * k
beskelbdami savo varsas N0’ Keletą kartų buvo me-11 ls roKlo Syvenimo, Kur 
oesKemaami savo vargus . .. nuolatos reikia bijoti, kad
prieš karą kas kartą nyks- ^amos vesti de ybos, bet ■ kaimVliag pa_
ta Lenkai dabar turi už-J08 nes lenkai iš vi- pepasmauguj .uaimynas.._ra

įgrobę didelius ukrainiečhj |so. ^enoreĮ°T susltart1.1.1 sten- Linais Lietuva galėtų 
didėle dali Tiefnvos yprm'n (sukilimus, sudaryti progos [daugiau darbo ir pinigų pa- 

tykoja, kad ką nors pagrie- Patieks įsiveržti. dar giliau 
bus Čekuose, neteisinguke- Į .... desnę savo, kariuomenės da
liu, nes pralaimėję plebisci-į 1920 metų taikoj su Ru-L^ kuri dabar labai sunkina 
tą, ir tai ginklu rankose' no- sais lietuviai nustatė savo|vįga įį^yį^į
ri dabar pasisavinti Aukštą- pytų ir dalinai pietų sieną. I j.aĮ pasiryžę visas pastangas 
j%* Sileziją. Vienu žodžiu [Rusai pripažino lietuviam l(pacĮgįį? kad susitarti su len- 
nerasime tokio Lenkų kai-j Vilnių, Lydą, Gardiną. Ko- kais, gali liudyti ir tas fak- 
myno, kuris progai pasi-Įkiose. nors derybose su len- kad Lietuvos delegaci- 
taikius karu nemėgintų at-kais lietuviai reikalavo, tų La> pasirąstoji Briukselin yra 

Esant I pačių .žemių sau. Kuomet -g žyniausiu Lie-
Lietuvai vienoj valstybėj su Į bolševikai, buvo benuveikią kuvos vyrų. Delegacijos pir^ 
lenkais, lietuviams tektų lenkus, lietuviai, ta proga TniniT1kas>__E. Galvanaus-
nuolatos bijoti karų. naudodamiesi, užėmė Vil-lj^g Finansų, Prekybos ir

. Laikydami didelę kafiuo- |W ir norėjo užimti visus |pramoilčS Minisf., atstovas 
menę, nuolatos kariaudami, [tuos plotus, kuriuos Rusai- Sąjungos, nariai P.
plačiai švaistydamiesi po Į bolševikai buvo Lietuvai Klimas — Užsienio -reikalų 
pasaulį, lenkai sugebėjo pri- pripažinę. ^Atsipeikėję len- Naruše-
vesti savo valiutą tiek nu-1 kai paskelbė lietuvius ndone,
kristi, kad už 1 dol. moka-1 dėjus su bolševikais ir ėmėjįp taikos delegacijos į Mas- 
ma kone ^tūkstantis lenkų smarkiai kovoti su pačiaispirmininkas, Milošas— 
markių. Šias pinigines sun- r lietuviais, ypač Suvalki- atstovas Paryžiuij, Sleževk 
kenybes tektų ir Lietuvai joj. Į čius — buvęs ministejis pir-
nešti susi jungus su Lenki- L Dar kartą taikos keliu nu- mininkas, prof. Jurgutis — 
ja. i [statyti santykius lietuviai su St> Seimo narys, pulk. Kle-

Lietuvos Rytai, didžiu- [lenkais buvo suvažiavę Su- ščinskas—Gener. Štabo vir- 
moj Vilniaus- buvusioji gu- valkuose, tenąi pasirašė lai-Išminkąs ir k. Iš lenki} pu- 
bernija- buvo baisiai lenki- kiną.sutartį kurios buvo nu- sės. tokių rimti} vyrų nema- 
rnąma. Tas lenkinimas ne- statyta demarkacijos linija, tyti- Iš jų žymiausias — 
buvo sustojęs nė karo metu. 30 klm. į pietus nuo Vii- lAškenazy — atstovas prie 
Dabar, kuomet Vilnijoj niaus,. tačiau lenkai, Želi-T. Sąjungos.' 
viešpatauja lenkai, lenkini-IgovsMb vedami,.tuoj ant ry* Iki šiol dar nė vienu svar
inąs yra pasiekęs aukščiau- tojau . sulaužė tą sutartį ii’ biųjų klausimų, kaip Vil- 
sio. laipsnio; Jeigu Vilnius netrukus įstengė net Vilnių niaus klausimas, dar nesūsi- 
utt apylinkėm dar ilgiau pa-fužifnti. Prasidėjo toks ka- tarta. Bet derybos dar ne
liktų lenkų įtakoj, tikrai [ras; kokio lietuviai dar nė-Inutrūko. Santarvės aky- 

vaizdoje lenkai yra privers-
' ti būti, matyti, nuolaides- 
niais. Bę derybų pirminin
ko Hymanso į derybų eigą 
turi įtakos taip pat tiesiogi-

*
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. Balandžio mėnesio pabai
goje prasidėjusios Belgų 
valstybės sostinėje Lietu
vos ir Lenkų vafetybių ats
tovų -derybos tarpininkau
jant Tautų Sąjungos Tary
bas nariui belgui Hymansui 
taikai sudarytiVarp lietuvių 
ir lenkų pasidarė įdomios 
visam pasauliui. Lietuvos 
ir Lenkų BylA is vienos pu& 
sės tiek jau sena, o iš kitos 
irgi svarbi, kad jos nežino
ti pasaulis nebegali. Ame* 
rikoje gyvenantiems lietu
viams, žinoma,visas Lietu
von gyvenimas, nepriklau
somybės tvėrimas, susida
riusios jaunos Lietuvos, vals
tybės santykiai su kaimy
nais yra kiek mažiau žino
mi, negu Lietuvoj begyve
nantiems^ Todėl manau il
gėlesnis straipsnis, gvilde
nąs Lietuvos santykius su 
Lenkaįs skaitytojų bus no
riai sutiktas. Juk Lenkai 
yra toks "mūsų jauhos vals
tybės kaimynas, su kuriuo 
mums priseina daugiausia 
skaitytis ir nuo kurio mūsų 
valstybės tolimesnis gyveni
mas, be abejonės daugiau, 
ar mažiau priklausys, * ki-

V

* ’

giatt pasakius nenori atsiža- 
dėtiLiettevoM. Keto# m. 
unijos ar federacijos pavy- 
dalu lenkai dar ir dabar te
benori Lietuvą prijungti 
prie Lenkijos ir gal visiem 
amžiam panaikinti Lietuvos 
nepriklausomybę. , Pasku
tiniais laikais nei diplomati
ja, nei ginklu neįstengdami 
įsiviešpatauti Lietuvoj, jie 
dėjo pastangas paimti Lie- 
.tuvą dalimis ir priversti 
paskui jų visų pasięįuoti. 
Tų tikslų vedami jie užėmė 
Vilnių ir yra pasiryžę pri
jungti. jį prie Lenkijos, To
kie tad trumpai pasakius y- 
ra Lenkų norai. Dabar su
sipažinsime arčiau su lietu-

tegali gimtinėje dirvoje, taip tariantj nuo tokių ar
gimtinėje atmosferoje gy
vuoti.”

O. K.

12-TO PULKO ŠVIETIMO 
DARBAS.

Kol buvome Vilkaviškyje bu
vome viską susitvarkę. Švietimo 
darbas jau ėjo sparčiai; beveik 
kiekvienoje kuopoje buvo pamo
kos po dvi valandi į dieną ir ka
reiviai tioliai mokinosi. Tik ūkio 
kuopoje dėl įvairių aplinkybių 
nevisi galėjo mokytis, bet k-vps 
B—skas buvo pradėjęs ir ūkio 
kuopos kareivius mokyti. Jujri 
skaičius nebuvo didelis; Jie bu
vo mokinami kariškiams tinkamo
je programoje. 1. Lietuvos Isto
rija ir dailaraštis; 2. Gramatika 
ir diktanka; 3. Gamta ir skaičia
vimas; 4. Skaitymas ir gramati
ka ; 5. Geografija ir skaičiavimas; 
6. Mandagumo, skaičiavimo ir 
dainavimo — balsų lavinimas.

Po vakaridh.es susirinkę į tą pa
tį kambarį darė rankų lenktynes 

■ir kitus sporto žaislus. Dabar ga
vome sustoti laikinai, kol pato
gesnę vietą .gausime. Visi gaili
mės,, kad gavome savo, pamokas 
pertraukti. Dabar tik knygomis 
naudojamės. Knygas skaitytį vi
suomet yra patogi vieta. Žinoma, 
kariškių gyvenimas yra it čigo
nų: visados švieži namai, nauji 
laukai — gamtos grožybėmis tik 
gerėkis.

Girių našlaitis.
*

Nevada paskutinė iš visų 
valstijų priėrąė įstatymą 
bendrai dirbti su Suv. Vals
tijų Viešos* Sveikatos Biuru 
kovoje su lyties ligomis. *

Lyties ligos tai ligos ir ne 
nusidėjimas. Daugelis ypa
tų nekaltai užkrėsti. ..Jeigu 
veikliai gydytus, su pagelba 
ištikimo gydytojo arba vie
šose klinikose, ligos išgydo
mos. Patentuotos gyduolės 
pirktos be atsakančio pata
rimo galį . kartais . dikčiai 

» m .' ,, • i _ 1 »
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M^^Tas^pątsįsu^djdū- 
j^Jtaao^arsinagoghsgy- 
do* “ vyriškas1 ligįas.
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kitokių santykių mūsų san
tykių su lenkais, gali. į vie
nų ar kitų pusę pakrypti to
limesnis mūsų valstybės gy
venimas.

Iš paviršiaus žiūrint gan 
stebėtina; kad lietuviai su 
lenkais iki šiol nėra tikros 
taikos padarę ir tarpusavio 
santykių nustatę. Juk lie
tuviai rami tauta, jie susi- —___ __ —__ ,
tarė dargi su bolševikais, su -žemės plotus, pusę Gudijos, Į uosdami įvairiausius

; kuriais aplamai daugumos 
nuomone sunku kas susitar
ti, o su lenkais tuo tarpu ne
susitariama. Žinoma, lietu
viai nori susitarti ir su len
kais ir ne sykį, kaip toliau 
matysime, yra’ tai mėginę 
padaryti, bet, deja, ne-* 
pavykdavo. Matyti buvo 
nenugalimų skirtumų. Iš 
kur tie skirtumai?*

Dar gilioje praeityje iš da
lies reikalų spiriama, iš da
lies savo valdovų noru, Lie
tuva buvo susijungusi su 
Lenkija. Pati tvirčiausioji 
sąjungos su Lenkija sutartis 
buvo padaryta Liublino 
mieste, nuo ko ir pati są
junga arba unija gavo Liub
lino unijos vardą* Tai įvy
ko prieš pusketvirto šimto 
metų. Nors unijų padariu
si Lietuva paliko vis nepri
klausoma valstybė, bet bū
dama mažesnė ir valstybin
gumu silpnesnė pateko len
kų įtakon. Patys lenkai ėmė 
Lietuvą skaityti ir dabar 
nori tebeskaityti Lenkijos 
dalimi arba prvincija. Uni
jos dėka Lietuvos dalys e- 
sančios arčiau Lenkijos ypa
čiai pasidavė lenkų įtakai ir 
labai sulenkėjo, ypač mies
tuose. Tuo būdu ir lietuvių 
didžiausias miestas, Lietu
vos sostinė; gavo gerokai 
enkįško atspalvio,’. Unijos 
atminimus? (tradicijas) ’ gąi| 
viiidąmi lenkai iki šių dienų

►siunti savo žemių.

> ‘ t ■ . 4. C V/ . I . * _ ’
mes jo amžinai nebetektum buvo . matę/ Lenkai pūsida- 
mėm. Vienu Žodžiu, toliau rė mirtinais lietuvių prie-' 
^.kal^ėtrtnerafręflžąLo-, Lįe: įšals. , Tik'visuotinomis- iie 
tūyai 'gyVentį kartu su len- tuvių- pastangomis Kaunas 
kais būtų didele nelaimę, [ir didesnė Lietuvos dalis li-

V •
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Aja. 
1921 m. V. 26.

Prierašas. Dabar jau de
ryboms trūkus, vargu, kad 
su grobikais lenkais Lietu
va galės geruoju susitai
kinti: Lenkai apvylė Lie
tuvą besitaikydami Kalva
rijoje ir Suvalkuose; jie tą 
patį norėjo ir čia padaryti. 
Tad vienintelis taikos būdas 
Lietuvai su Lenkija, lietu
vio kaimiečio galinga run
ka—ginklas.

1/Vėdink visus savo gyve
namus kambarius.

2. Dėvėk liuosus, minkštus 
rūbus, tinkančius prie lai
ko, oro ir darbo permainų.

3. Jei viduje dirbi, neuž
miršk prasimankštinti atvi
rame lauke.

4. Visuomet miegok tyra
me ore; jei galima ant lau
ko.

5. Kuomet kosi ar čiaudi’ 
prisidėk nosinuką prie no
sies ir burnos ir žiūrėk, kad 
kiti tą patį darytų.

6. Visuomet prieš valgį- 
nusiplauk rankas. *

7. Nevalgyk perdaug. Y- 
patingai saugokis persival
gyti mėsos ir kiaušinių.

8. Neužmiršk valgyti ir 
rupaus maisto bei vaisių.

9. Valgyk išlengva, gerai 
sukramtyk.

10. Gerk kasdiena užtekti
nai vandens.

11. Eik reguliariskai lau- - 
kan.

12. Stovėk, sėdėk ir vaik
ščiok išsitiesęs.

13. Neleisk nuodams ir li
goms ineiti į kūną.

14: Laikyk dantis, smage- 
nis ir lięžuvį Švariais.

15; Dirbk, žaisk, ilsėkis ir 
miegok su saiku.

16. Būk blaivus. Rūpes
nis yra priešas sveikatos. 
Stengkis susieiti į draugiš
kumą su kitais žmonėmis.

IT; Nesigydyk pats savies. 
Saugokis'patentuotų vaistų 
prigavikų.

18. Eik pas daktarą pasi
teirauti apie sveikatą ma
žiausiai kartą į metus. Taip- 
pat kardas nuo karto pasi- 
klausk(dantisto patarimų.

vakaridh.es
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BROOKLYN, ». Y. 
U kriaučių susirinkimo.

Birželio 3 d. A. Nevr Plaza 
Hali, A. C. V. of Ą. sky
riai turėjo nepaprastą susirinki
mą. Pirmiausia turiu pažymėti, 
kad minėtu abu skyrių buvo už
viešpatavę Maskvos internaciona
lo raudonųjų šalininkai. Pastara- 
me šUšmmiMme pasirodė, kad 
marksistai jau puola žemyn. M®* 
beturi pas žmones tiek užsitikėji- 
mo, įdėk turėjo pirmiaus; Mat 
darbininkai suprato kam jie tar
nauja ir. keno pildo įstatymus. 
Jie ne darbininkų ir jų linijų 
pūdo įstatymus, bet Maskvos rau
donųjų . Ką tie diktuoja, tą 

- Brooklyno lietuviški kriauČiai-ko- 
mūnistėliai daro. Bet jau lietu- 
viaų kliaučiai pradeda pažinti jų 
niekšiškus darbus. Jie turėtų su
šukti: šalin marksistai ir darbo 

Vj-niomų pardavikai! Lai gyvuo
ja darbo žmonių vienybė ir susi- 

p pratimas ! Matydamas jų .visas
puses, taktiką ir principus, užtik
rinu, kad jie baigia atgyventi sa
vo amžį. Viso pasaulio susipra
tę darbininkai stumia juos iš savo 
tarpo, neatsilikite ir Brooklyno 
kriaušiai. Darbininkų susiprati- 

į mas veda prie to.- Todėl yra vil- 
1 tis darbininkams susilaukti švie- 
f sesnės ateities apsivalius nuo tij 
V darbininkų mulkintojų — komu

nistais ir tam panašiais vardais 
pasivadinusių.

Toj dienoj, kaip minėjau, tie 
du skyrių turėjo susirinkimą; At
silankė virš 600. Tas susirinki
mas pasirodė skirtingas dvasioje 
nuo kitų buvusių susirinkimų.

Raudonieji buvo sumanę naują 
.triksą — padavė apkalbėjimui su
manymą, kad A. C._W.’of A. 54-58 
skyriai prisidėtij prie Maskvos 
raudonojo internacionalo, Kalbė
jo pirmiausiai komunistėliai, vi- 

tą internlęionalą. Ant| 

ris Mookaitis—J. Bekampis. Jo 
kalba‘buvo tuščia ir kvaila. Jam 
kalbant žmonės iš jo juokėsi ir 
tarp savęs šnekučiavo ir pabaigus 
jam kalbėti niekas neplojo — 
reiškia — nepatiko. O buvo lai
kai, kada smarkiai plodavo, pa- 
sirodydanii jo paklusnūs vaikai. 
Dabar pasirodė vyriškai. Po to

Publika prašė Bekampio paaiš^ 
kinti dalyką, o jis nuėjo prie sa
vo raporto. Žmones girdėdami 
delegato kalbąhe vietoj,, pradėjo 
eiti .namon neužsigangding. ‘ 
' Rroleteaai,

BRGOKLVN, N, Y.
“Ameriea’s Maing” parodos 

- komiteto susirinkimas įvyko bir
želio 13, vakare, “Garso”'name. 
Dalyvavo; K. Karpiutė, K. La
banas, iMiliuniutS, P. Mačiulis, V. 
Sirvydas, J. Tumasonis, J. Vaš
kas, J. Virby, J. Valanriejus,. ir’ 
svečiai:* P. Narvydas ir K Pau- 
lionis. Iš amerikonų atsilankė Mr. 
Storey, Vaizdų Direktorius ir 
M&» Būrchenal, Vakarėlių Di
rektorius, ir dar viena darbuo-, 
toja iš amerikonų komiteto. Jie 
pienais, ir kalba nurodė parodos 
tikslus ir davė visą eilę-gerų pa
tarimų lietuviam kad' Lietuvių 
Skyrius- būtų gražus ir žingeidus 
atsilankančiai visuomenei’. Paro
da bus ne tik didžiulėje kareivių 
Arraory, bet ir., po visas miesto 
mokyklas ir mokiniams bus aiš
kinama ką kuri tauta yra davusi 
kad sutverus Amerikos gyvenimą 
ir kultūrą. Yra žinoma, kad len
kai atvaizdins darbus kasyklose, 
švedai parodys savo- gimnastikų 
sistemą, kurią vartoja Amerikos 
laivyne ir mokyklose, italai per
statys operą, škotai pasirodys su 
savo pūslėm-dūdom, ir taip to
liau.,
. Lietuviai, -apsvarstę dalykus 
atrado, kad. gal bus geriausia ir 
žingeidžiausia atvaizdinti lietuvių 
kontribuciją prie audimo pramo
nės. t Pirma pastatyti lietuviškas 

' stakles ir paskui'parodyti prie ko 
į evolicijos keliu priėjo dabartinė 
. audimo ir verpimo pramonė, kur 

dirba nemažas skaičius lietuvių. 
. j,Buvo manyta, ir apie anglių ka- 
i išimo pramonę, kurioje, regis, 

^diktato- ^augiausia lietuvių dirba, bet 
kadangi lenkai jau tą atvaizdins 
[tai kasžin ar lietuvių visuomenė 
i paremtų mus, [jei atvaizdintume 
į ką nors panašų į lenkų, kas ne- 
iatskirtų mūs nuo mūsų engėjų. 
iBeto, kaipo antraeilis dalykas, 
^apkalbėta kad’ pastatyti keletą 
Mailių medžio išdirbinių, nes lie
tuviai yra gabūs tame. Jei kas

jiapninkaU ir ant galo,, dėtais; 
x kaip kirto tai vis kraujas tryško.

Emk,nekaltų vyrų4taip primušė, 
baisu ir pamislyti E Čia žmbneliai 
jnatė rusus ir vokiečius, bet 
nei vieni to nedarė, ką darė &tie' 
judoėiai lenkai, šie kaimai*; la
biausiai nukentėjorVaitakieiniii, 
Trakiškiai, Valinčiai, Kreivėnai, 
Alksnėnai, Radžiuškės, Burokai, 
Kaupočiai, Pristavonys, Agur
kai,. Berazninkai ir merginą Sta
skevičiūtę nušovė. Atvažiavusji&s 
mus.-Kontrolės Komisija, reika- 
laVo lenkų; partraukti & areštui 
tuo pal£istk Daugelis pabėgo & 
kalėjimų,’ itet iš" Gardino, kitua 
paleido, bet daugumą dar tebe
pildo- kalėjimuose visai nekaltai. 
Bet mūšų pusėj teisybe. Jie tan
kiai gaun per nosį. Kol derybos 
eina, tai mūšiai užginti. Mes 
lenkiį nebijom.’ Visas pasaulis 
pamatė, kad mes jų nenorim., ir 
su ginklu prieš juos stojam, nors 
kelių Punsko išgamų turėjo para
šus. Kas nors naujo greitu-lai
ku įvyks. Gal turėsim visi stver- 
ties už ginklo ir'kariauti. Daug 
būtų galima prirašyti apie lenkų 
žiaurumus,' bet užteks. Pasaulis 
jau žino jų darbus. Bet turiu : 
vieną dalykėlį paminėti. Geg. 3 
d., lenkai apvaikščiojo savo 4 me
tų nepriguimybes šventę, tai Sma- 
lėnų bažnyčioj buvo suėję žanda
rai ant viškiį ir smarkiai-užgiedo
jo; “Oicjzna Volnošc, ” tai Švč. 
Panelės paveikslas altoriuje buvo 
atdaras, bet kaip jie smarkiai už
rėkė lenkų peklišku balsu, tai pa
veikslas pats ėmė ir užsidarė. 
Švenčiausia Panelė savo veidą nuo 
jų paslėpė. Tas jiems ir giesmę 
“ Oicjzna” suardė. Kažin, ar-Die
vas stebuklą parodė ar ta virvu- 
kė buvo nedrūta, bet vistiek 
jiems pasidarė labai nesmagu ir 
nosis nuleido.

; Jurgio Jurkūno Juškas prisiųs

tas Juozui Dalytai New Britai^ 
Donu.
Malonus Švogeri Juozuk;, 
’t Jąu geraB laikas praėjo nuo mū
sų meilaus atsisveikinimo ir Auk
ščiausia žiūd kada tą laimę tur^ 
Sime ir galėsime pasimatyti mūs 
brangioj šaly, laisvoj Lietuvoj.' 
Bet Dievąs su mumis. Laimės 
saule jau prie mūs Šypsos. Už
tekės ji ir dėl Lietuvos. Lenkai 
jau kabo aut plauko. Jie pra
liejo karą , su vokiečiais Aukšto
joj Silezijoj, tai ir mums bus ge- 
riaus. Jei derybos Brusely nepa
siseks tai vėl turėsime eiti ka
riauti. Vokiečiai yra labai prie
lankus lietuviams. Pranešu ką 
mes Lietuvos -Šauliai, ypatingai 
Punsko rajono veikiame. Kovė- 
mes su lenkais žiemą. L<|p- 
kai puolė ant Burokų, Vaivėnų, 
Vaičiuliškių, bet vis Šaulių buvo 
atmušti. Jie nežiūri, kad čia y- 
ra neutralė zona. Vaitakiemy la
bai darė rekvizicijas — kąs mie-j 
lą dienelę; imdami duoną, rugius, 
bulves, mėsą, kiaušinius. Mes 
šauliai matydami, kad neapsi- 
ginsime mes jų su mėsa ir kiauši
niais, tai susitarėm Ttitaip nuo jų 
gintis. Bal. 8 d. kaip atėjo ir įsa
kė visiems ūkininkams* sunešti po 
10 kiaušinių ir 6 sv. lašinių, o jie 
susiėmę ir keliaus sau. Tai mes 
ginkluoti puolėm ir du paėmėm į 
savo rankas, o kelis apšaudėm ir 
nuvijom. Iš tų kiaušinių ir laši
nių turėjom gerus pietus. Po to 
buvom ramūs valandą. Kaip tū
lojo prasidėt derybos Brasely, tai 
jie’vėl puolė ant mūsų visu smar
kumu Mes atsitraukėm, nes jų 
buvo didelė spėka ir puolė iš tri
jų šonų: Punsko, Burokų ir užpa
kalio. Ačiū Dievui šauliai nenu
kentėjo, visi tvarkoj pasitraukė 
i *'numuŠdami kelis arklius ir juos 
^pačius. ' Užėję areštavo daug vy
lų, visai nekaltų. Juos mušė 
kaip, įmanydami, Nevulį Joną iš 
Kanapuocių tai musė lazdomis, 123.456.789x45 plūs 50 duoda 5.555.555

U" " '' ►4'-'. - ’ -7 “ ‘  ■ ”” ' "" T r - L

J. Jurkūnas..

Truputis aritmetikos:
123.4.36.789x9 plūs 10 — 1.111.111.111 
123.456.789x18 plūs 20 duoda 2.222.222 
123.456.789x27 plūs 30 duoda 3.333.333 
123.456.789x36 plūs 4Q duoda 4.444.444

*■&

buto leista ta rezoliucija ant bal-tirėtu sugestijų ar daiktų tose
— - - ' -- - - fsrityse, jie yra meldžiami susineš-

Iti su komiteto sekretorių: V.
Sirvydas, 193 Grand St., Brook- 
:lyn, N. Y.
: .Toliau nutarta dalyvauti ir va
karėliuose, tai yra parengti lietu- 
Įviską milžinišką korą ir šokėjus, 
kurie padainuos ir pašoks liaudies 
dainų. Laiko vakarėliui, duoda- 
rnia vieną valandą ir 25 minutas. 
paroda tęsis 16 dienų, o dalyvau
jančių tautų yra per 30. Tat rei
kės mažesnes tautybes sugrupuo
ki vieną po kitai tuose vakarėliuo
se, nes jos negalės tinkamai ir 

daile

’ savimo. Už balsavo 60, oprieš — 
3. Čia aiškiai matyt jrj nusmu- 
kimas,. kad iš virš 600 tik 60 atsi
rado jiems pritariančių.

Atsitikimas.
Lietuvi;} kriaučių kooperacijos^ 

dirbtuvėj du darbininku (raudo
nas ir baltas) apsispjaudė ir susi* 
pešė. Spjaudymą ir mušimą pra
dėjo “raudonasis.” ’ Pastarasis 
ir mūšį laimėjo sukruvindamas 
savo oponentą. Po to buvo jų 
teismas. Teisė ekzekutyvio boar- 
do nariai, o jie yra beveik visi 
raudonieji, tai žinoma, raudona
sis tapo išteisintas, o baltąjį pa
varė iš darbo. Prie „to daugiau
siai prisidėjo Mockaitis-Bekam- 
pis. Nuskriaustasis atsišaukė ‘į 
susirinkimą. Susirinkimas išklau
sęs abiejų kalbas pripažino, kad 
neteisingai buvo nuteistas ir iš 
darbo pavarytas. Papeikė to
kias veidmainius teisėjus. Kal
čiausias iš visu buvo diktatorius 
Bekampis. Susirinkimas sutaikė 
muštukus ant vietos ir liepė grįs
ti abiem į darbą.

. Kitas atsitikimas.
Vienas unijistas pikietninkas 

tapo skebų sumuštas. Jis atsišau
kė į susirinkimą kad jam atlygin
tų už tą laiką, kada . negalėjo 
dirbti, tada kriaučių delegatas 
Bekampis liepė jam kreiptis prie 
Joint Board A. C. W. of A. Ai
tai, ne priešas darbininkų? Kaip 

4 reikia pikie'tauti eiti, tai eikite, 
jūs draugai, o kaip darbininkas 
tampa sumuštas, tai tyčiojas iš 

1 .jo. Šalin, tokie iš darbininkų tar
po!

Dar Vanagas atsišaukė į susi
rinkimą, kad jį Bekampis nu
skriaudęs, pasiųsdamas jo vieton 
naują darbininką. To atsišauki
mo Bekampis nenorėjo priimti, *

poros 
kurie

užimaneiai užpildyti savo 
Nuskirtą laikų..

Pradžioje reikės apie 25 
lietuvių tautiškais rūbais, 
atvaizdintų atvykimą emigrantų
iš seno “krajaus;” Parodos pa
baigoje tos poros bus perstatytos 
kaipo tapusios, jau amerikonais.

Kad išdirbus pilnutėlius planus 
lietuvių syriui išrinkta segkan- 
eioš komisijos: Vakarėlio — K. 
Karpiutė, P. Mačiulis, V. Sirvy
das; Parodos — K. Labanas, J. 
Vaškas, K. Karpiutė, Miliuniutė, 
J. Virby.

Sekr. V. Sirvydas.

ATSIŠAUKIMAS.
Aš Lietuvos armijos kareivis 

norėčiau susirašinėti su pažista- 
tnais, o ypač su Amerikos panelė
mis, o dar labiau su lietuvaitėmis. 
Mano antrašas: Ežerėlių m. ir ap
skrities, karo komendantūra, raš
tininkas Čibinskas Pranas.

Mano tėviškes antrašas: Rokiš
kio apskr., Panemunės vai., Šniu
kštų vienk.

Kadangi kareivio gyvenimas y- 
ra vienodas ir nuobodus, prašau 
atsiųsti nors semi Amerikos lai
kraščių bei knygų,

Su aukšta. pagarbų
• P. čibiuskas.

123.456.789x54 plūs 60 duoda 6.666.666 
12S.«J&7WX« pfus 70 duoda 7.777.777 
123Jt^t8fcTH>iuj| 86 (foodt 8,888.886 
1^3.456.789x81 plūs. 90 dpoda 9.909.990

Toliaut
987.654.321x0 duoda ‘ 8.88A889

; 9^7.654.321X18 duoda 1.777.777.778 
987.654321x27 duoda 2.6Mtm,667 
987,664.821x36 duodi 3.555.535566 

■987.654.321x36 duoda 3.555.555.5556 
987.654321x54 duoda 5,838.833.334 
987.654.321x88 , duoda 7.111.111.112 
987.654.321x81 duodu 8.060,000.001

Suv. Valstijosę šiokiu ar 
tokiu būdu daugiau ar ma
žiau - susižeidžia 1X^037*000- į 
žmoiiių/vTai yra dešimta 
g^ventojį dalis. Užmušimų 
per metus būna 10.000. Ka
ro laukė amerikonų užmušta 
31.000, o namie tuo pat lai
kotarpiu užmušta 126.000. 

buvo•-V’Reiškia karė lauke 
saugiau, negu namie.

PADfiKA.

Gavome nuo Ben. Gribo,
North Vau Bųręn St., Batavia, 
III,,. lairaŠčių, vieną knygutę ir 
labai jausmingą laikraštį. Bran
giam. tautiečiui reiškiam gilios pa
dėkos.

22

K-vis L. Bražinskas,
12-to pūst. Kauno pulko 

knygininkas.
Garleva, 24-V-21.' 1 ’

SOUTH BOSTONO

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusio kogra- 

žiausiai, pigiai, gražiai ir greitai. Vis
ką p'adarau. pagal žmonių norų. Tai 
Bostono Ir apielinkSs lietuviai kreip
kitės pas mane su visokiais reikalais, 
nes aS galiu patarnauti ir pribūti grei
čiau negu -kiti, nes mano Automobilius 
visados stovi prie mano ofiso duriu. 
Su reikalais kreipkitės ypatiSkai. atba, 
per telefonų. *

PĖTER J. AKUNEVICH,
• OFICE:

258 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
; Tel. So. Boston 381. 
GYVENIMO VIETA:

702 E. Fifth St,, So. Boston, Mass.
Tel. 1891—M. .

* > *
.f

Birželio-June 19,1921
ŠV. PRANCIŠKAUS PARAPIJOS PARKE, LAWRENCE, MASS.

PARKAS ATSIDARYS 9 vai. ryte. ŠOKIAI ir ŽAISLAI PRASIDĖS l-mą vai. po pietų. 
BASE-BALL ŽAISLAI 2:30 PO PIETŲ-.

Žaislų bus įvairių įvairiausių, kokių dar ligšiol niekas nėra žaidęs. Lenktynia
vime ir žaidime bus duodamos nepaprastai puikios dovanos. Taip-gi dalyvaus ir šių ko- 
lioiiijų chorai:

CAMBRIDGE — N, p* P. švč. Bažnytinis^ 
MONTELLO — Šv, Polio Bažnytinis '; . ’
SOUTH BOSTONO — Šv. Petro Bažnytinis; 
WORČESTER — šv. Kazimiero Bažnytinis; 
LAWKENCE — Šv. Pranciškaus Bažnytinis; 
LOWELLfIO — Šv. Juozapo Bažnytines. * —

Be to dar dalyvaus žymiausi aPyjįnkes ir vietos solistai-solistes ir 
puikiausia -Naujos Anglijos orkestrą; Kalbėtoji! bus net iš Chicagos ir 
vietos apylinkes. Bus lenktynės plankikii ir irstymasi su laiveliais ant 
ežero — tyrame vandeny... • ; - .

Norintieji galęs ir išsimaudyti tyrame vandeiiy. Brogramas tęsis 
net iki vėlaus vakaro, o ledinės Smetonos bus liet iš New Yorko pargaben
ta. Lavyrence’o gabiausios gaspadjnės jau nuo senįaį rengia skaniausius 
pietus dėl svečių. Blaivininkai parengs skanaus ir blaivo gėrimėlio.

Širdingai kviečia RENCkEJ’AĮ.•/ ♦

Dar Žodis Dėl JHIiiąjų Blaivininkų 
Angį. Apskričio KvaMavimo

IR D. BIRŽELIO
'* L & w r ė n > ėį s r»

Jau/ buvo “Diftb?* gar&ta a- lįg f-infc 
įĮi^nk te Lafe • {e^kitei

pragaro taipierlus gaudo ir kam 
kiua sudžiūvusią girtuoklio ^dūJ^TįOOtb IsRKū
MęP* jau Bidpierius peir
pirmų’ tokią "dū&ię” kankina^ fe'$90^00/ įįeSi 
bęt-^erikoje nieks dar: tą baise* jahaį įgij^
nybių uera matęs.' Bus: bčgai0 
dndomu pamatyti gyvą pragaro į 
karaliu-liciplerių ir griešną gnv į 
tuoMio “dūšelę?’ taMdziūs #

• Girdėtis^ kad yra ir tokfų,W tai 10Ū > Jote
šuolių, kurie. Žada išmėginti- bei-
pieriaus vikrumų \

pus įdomios lenktynes, birp, | PARSUMEFO®^ 
blaivininko, girtuoklio ir hcip.e- |;M• T' ' riaus. Matysime visų trijų, grei- Į ®
tumų. Prie to dar gavome žinių G W M .
kad Šaunioji LDS. 1-rna kuopa ža- jpo Mas . MlRf
da gerai paremti šį išvažiavimą dvi ir 
savo škaitliųgu atsilankymu. Nes [įgalima

mas
__ * *

1

*

savo įtekime, 29Ą nata- J>rek5 ■
re dalyvauti iŠvažiavnne.Lawren-Ik zyv , t ■
ee, Mass. ir suorganizuoti kompa- r^*T x
niją nofs vienam trekui. Išrink- h MTĘŲANlAN 
ta komisija iš P. Miliaus ir M. Žil-1 1 JBZ7ZZrj®SJK^. €0^ UftCh 
kauskaites. •—rJW Broadway . /

. 0 vietines Piln. Blaiv. 49 kp. J (“Darbininką” 
vieni nariai žada užpildyti trekų ! u
Tai iš South Bostono jau turime Į’__ ; _ ..
du troku į pikniką. ‘ ’

Iš patikėtinų šaltinių sužinojo
me, kad visos Piln. Blj N.-Angį, 
kuopos šiuo bei tuo-žada pasiro
dyti, ar tai skaniais valgiais ar 
gražia dalimi programo.

Tai-gi ir šiuomi dar kviečiame 
visuomenę į rengiamąjį piknikų 

Kviečia RENGĖJAI.

■>

!
’>] *
X,

/
Į' DU- I8T0RISKL ATMttnMAI, 

L Gencijus,’ karalius ilarijos, 
įvo pergalėtas Romėnų 163 mdtiaŽ* 
•prieš Kristaus gimimą; Tos pot5* 

Kgalės atminčiai buvo pas 
hierbas. Tuom’ vardu GenW 
Itaip-gi yra užvardinta 
[šaknys, kurios vartojamos Žydui) 
lesė nuo to laiko kaipo atmintis, 
Tai priguli prie eascaros, gagra- 
dos ir kitų herbų sudtėiiniain Tri 
nerio Kartaus Vyno, kuri yra. t& 

I barniausia gyduolė; dėįf blogo ape
tito,, vidurių užkietėjimo, gąl 
vos skąųdėjimo ir kitokių vidun? 
[nereguli'avimo priežasčių.^ Arų 
rlica yra kitas nuo. sėliai pripai? 

visados rūpinasi; has valstaB-
- f Ivo vartojamos, dėl išpūtimo VidU* • 

rių ir žarnų niio- sėlio. CiėSOnur

PRANEŠIMAS

»•

i

KETINANTIEMS

KELIAUTI LIETUVON.
* -

Baltic Statės Bankas, kaipo Lie
tuvių įstaiga, 
kad atsikreipę į jį Amerikos Lie-| v.° am Wuwaa vjw’
tuviai rastų čia kuogeriausį pa-į^jV- niio- sėlio. Ciesčriur
tarnavimą. Ypatingai mums rū-Į^_ar2.^s ^urj8 garbingai vąL*
pi, kad kėliaujantie Lietuyon mū- cj® Bogemiją 14 amžyje, turmd 
SU broliai—amerikiečiai būti; pit ?ld! P“!14*5’1“? toje 
nai patenkinti, būtent kad kelio- jis darniai vartodavo .
nėję neturėtu vargo- kad būtul^®osa yra ma*saugiai aprūpinti rusėse A 
rubežiu, kad kėlionėie nereikta Hafrte kartam tomko.kęs au 
HaidžfoH-ir likti nuskriaustais ir *“ nervus, ir snMavojs 
t. p. Tai-gi tinkamam aprūpi- į suardytą . sveikutį. Pamėgink
nimui mūsų keleiviu, mes siunčia- ĮB1U& vaistas, duos 0aa.
me savo palydovu, drauge su vi- ma «««t kiekvienoje vmstmgjft ; 
Su būriu keleivi?, - tab palydo- *“ Joseph Triner ComĮaąy, 
va aprinkom gabų ir dorą vyrą | Ashland Avė., Chicago, lIL 
pil. Vytautą Šauklį,.iš Ansonia, 

cTi. m ab BUSTOH IM®SVyt. Šauklis važiuos pabaigoje L ■ i
liepos mėnesio* Jasai pasitiks !ke- į Mlll YLl lr
leivius New Yorko; pridabos visų! 
bagažg, kad nežūt,. ant doku;

1 arba mergaitei; Smuikai duodmi*£.
i ūž dykę su pirma kurso lekcija, tilt5 
platesnių informacijų įtįį^- ■. 5

395 Bcoadtfay, i
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SKAITYKIR PLATYĖ 1

BAnnaaff i
“PERKUJį.” i

Vienatinis Aurttoj* 1
liauti j Lietuvą, kad kuoveikiau- Į ir Pašaipos j
šiai per mūsų Balti#Ajfetės 1&tt- ,
ką užsisakytų sau vietas kelionei Leidžia gargti, ’riląm! gaiįtd^ 1

■ - ■ ^Perkūno” Bfes&Mį ; ,|
Perkūną” redaguoja smarktir 1 

vyrai ir moterys 3
Norėdamas gm^iai paaijtt^ JI 

ir daug sužinoti? ’
me pasauly, ūferiylr 
/‘Perkūnu” .

Prenumeratos kainoj SFrianttt 
41.SŪ, pusmečiui 
num. 15 centų. Į Lietuvą ir'H* 
tur'U25._

Pinigus siųskite Čekiu, **W* 
ney order ’iu^atbA W į
(stamps). ' •/*

Rašykite šitįoiąhtrlČu*
-

OOQ JSlv9CiWBqri 
I'r—’ff,',, n i Ii ii ĮiiffiaiMjįįĮįa^^ 

W^ayimu abu j 
mingl, -tad .

‘ • - - ^’a

LD< QoWrA»k W iiW

drauge lankysis su jais į Suv. I 
Valstijų Muitinę- dėl “IncomeĮ 
Tax”; kelionėje prigelbės,. kuri 
bus reikalinga; drauge sii mūsų I 
atstovais Liepojuj ir Mažeikiūo-| 
se, Latvių Muitinėse, prižiūrės, I 
kad mūsų keleiviai bagažo ir pi-1 
nigų reikaluose nebūtų nuskriaus- į 
ti; palydės juos gelžkeliu nuo[ 
pat Liepojaus į Lįetuvą. Į

Pranešdami apie tai spaudoje, Į 
mes kviečiame ketinančius ke-

H
■S

/

su mūsų palydovu, — tai bus ge-į {( 
niausi ir smagiausi kelionė!

Visi, kas. keliavo, per mūsų 
Baltic Statės Banko tarpininkys- 
tę rašo mums padėkos laiškus už 
teisingų patarnavimą, už gerus 
iną išlydint keleivius. (Mūsų Bal- 

’patarimus kelionėj, už draūgisku- 
tic Statės Banko vardas yra žino
mas, — ir mes galime kuogeriau- 
šiai aprūpinta kelionę, nes esame 
arti New Yorko porto ir turime 
gerus ryšius bu .Europos pertais 
ir teisingomis Lietuvos įstaigo
mis. * ‘ .

Pasiskubinkit Užsisakyti Vie
tas Dabar Jau> Mes Balkui Btfc 
Persiūt

BALTIC STATHS BANK, 
294 Eig-hth Avė., New York, K. Y.

(Cof. 25th St.)
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jfEI DAniCi Važiuojant trein&is, karais —• atvažiuokit prie bažnytinės svetainės, 94 
ItLLilULIiOi Bradford St.; tenai bus pastatyti žmonės, kurie nurodys kelią. Trekais 
ir automobiliais važiuojant reikia taip-gi važiuoti 94 Bradford St., Lawrence, Mass. Ke
lias bus parodytas visiems į ParkųBiknikų Mpie tų vietų aai Vrių kryžkelių lauks sve
čių atvažiuojant » . '
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DARBININKAS

t« 9

/r’
j

‘ ’ PRANEŠIMAS,
UI priežasties 17 birželio’ pri- 

/ttolančiog amerikoniškos šven- 
Ž13 .“Darbininko” numeris 

ičjo tik 4.puslapių/ 
u ■ . ‘ 1 * ,J*- ‘ : I
BOSTONO MIESTO ,si 

i UE JE TRŪKUMAI. 
Nuo $2,000 ild $3,000 trūksta.

j " Jį vėl surado, kad City 
fall, miesto ižde trūksta pi- 
igirnuo $2,000 iki $3;000. 
Į.: randą peržiūrėdami 
'esto. Iždo Departamento 

, <ygas. Miesto' iždininkas 
eland M revizorius Mi

eteli turėjo ’ pasitarimus 
velėtą'svkiŲ delei tokių ne- 

| malonių įvykių. Spėjama, 
kadpo nuodugnaus ištyrinė
jimo pasirodys ir daugiau 

, tokių nedateklių. Vienas 
viršininkas sako, “kad ir 
UŽ tai ne kas kitas bus kal- 

Ttas, kaip O Daly miesto 
’kasierius.”

f.-

BOSTONO RAIDŽIŲ 
RINKĖJAI SUGRĮ- f 
ŽO PRIE DARBO.

Prezidentas Sylvester J. 
MeBride of Boston Typo- 
graphical Union No. 13 bir
želio .15 dienų pranešė se-

Darbininkai paklausė 
^įninku International 

Oypog'raphical Unijos ir 
rįs prie darbo tuojau.”

^OVE Į KRAUTUVI
NINKĄ.

Juoduke įėjęs i P- Cara- 
tn vaišių krautuvę, 415 
umbus Avė. su tikslu ap- 

v.ugd, bet pamatęs šovė i jį 
“ ‘ ‘ ‘ ’ Pa

yra 
kad

‘ ir pabėgo su- pinigais, 
šautas krautuvininkas, 
ligoninėje ir manoma, 
pasveiks.

ARĘUS SUSIRINKIMAS.
)S. 1-mos kuopos susirinki- 

i bus 21 d. birželio LDS. kam- 
ariuose 7:30 vai. • vakare. Visi 
ariai prašomi būtinai ateiti, nes 
ūkės rinkti atstovus j N. Anglijos 

ipskričio suvažiavimą. Taip-gi 
turėsim apsvarstyti kaip, geriaus 

^prisirengti prie pikniko, kuris i- 
*Vyks 17 liepos. Yra ir daugiau 

svarbių reikalų.
.Pirm. P. Milius.

I • - __ ___ ; - -
PRANEŠIMAS L. VYČIŲ 

ATLETAMS.
. Būdamas L. Vyčitj N. A. Aps. 
Atletą vedėju, ant išvažiayimo, 
kuris bus 7 d. rugpjūčio, š. m. L. 
R.. K. parapijos darže, Montello. 

•Mass. laikau už priedermę pra- 
. įiešti Vyciiij atletams, kad reng- 
tūmčtės prie to gražaus išvažiavi1- 
mo,

Per pereitus kelis metus “atle
tai turėjo mažai progos.pasirody
si, bet ši kartą užtikrinu visus 
kąd kiekvienas turės pasirodyti. 
Tai-gi visi prie darbo. Bėgikai, 
šokikai tolumu, šokikai aukštumo, 
base-ball žaidikai, akrobatui, drū- 

■ tuoliai ir Idti, kurią nepaminė- 
jau.

■Visi, kurie manote dalyvauti 
pjbgrame ant minėtos dienos mel
džiu pranešti kuogreičiausiai, 
kad būtij užtektinai laiko gauti 
oponentų ir išdirbti programą, 
dovanos bus duodamos už atsi- 

- žymėjimą kiekvienoj srity. Pro
gramų gali dalyvauti tiktai L. Vy
čių nariai. ' ‘

Atletą vedėjas
Jonas Jokubauskas, 

, • 89 Old Harbor St.
Boston 27, Mass,

; REDAKCIJOS ATSAKYMAI, 
r Ten Buvusiam, Bridgeport, Ct.
•> -4 Tamstos atsakymo nedesime. 
»■ Mes iiieko tokio, taip neteisingo 
i' nerandame toje korespondencijo- 

jo, ką Tamsta savo atsakyme už-
' ginčytūmoL

■MsaDaaegMkteteategmiui'g.1! .uu. „.1 l±*jsĮeaecmgažgggge==aeaesi—- : t

Uetuviu Rakandų Bendrove
.. (EURNITUĘE STORĖ). • !

Parduodam visokius Rakandus užmokant, ir duodam ant išmokėte 
čfo* Užlaikėm sava .trokt, pristatom’ daiktui 1 J^tųs telestus ir pen- 
kraustote Iš tiedu namu i kitmt *. ■’ *

268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
* . Telephmie So; Boston

.a

-
.1

f

. *IUS CLOnilHG CORPOBATIBN
| . ' . ’ * t r r , - i * * - ■ '
: v -Ųidžiausją ir gerifiiisiaa ii^irbyštč vmoMob rfiMes. rū*
Į . bų Naujoj Anglijoj. Mūsą išdirbimas yra kuogeriausias 
: ir prekes 'visįęnis prieinamos. Norėdami siūtu, spring-o-
| verkoty, arba reinkotij, kreipkitės pas mus, o būfjuite už- 
: gančdinti. Mūsų ofisas ir dirbtuve‘yra ant
I 343 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
’ > ■ (2-ros ir 3-čios lubos)

.Rengia 
LIETUVIŲ KOOPERACIJA 

Ę. Cambridge, Mass..

NEDĖLI0J, LIEPOS 3 D., 1921 
Ant .

BAŠINSKO PIEVOS
: Bedford, Mass,

n

Todėl visi lietuviai is Cambrid- 
ge ir kitij miesteliij yra kviečiami 
atvažiuoti ir dalyvauti sykiu su 
mumis, nes-vieta begalo graži. Y- 
ra sodnas dėl pasivaikščiojimo pa- 
kvėpavfmip tyro oro, taip-gi sve
taine dėl šokių. Valgių.ir geri
nu} bus visiems pakankamai. Pro
gramas bus su visokiais žaislais.

Kelrodis: Nuo Uarvard sq. im
kite karą Arlington Heights, o 
iš ten imkite Lexington karą ir 
važiuokit iki Summėr.st. Ten iš
lipę pamatysite ženklus kur eiti, 
nes visai netoli nuo Sumnier St. 
Kurie važiuosite trokais, tai su
sirinkit prieš 10 vai. pas Urbono 
krautuvę 875 Cambridge St. 'Ki
tas trokas išeis kaip 12 vai. nuo 
tos pačios vietos.

| Dėl Geresnių | 
! t^UASEKMfU^ į 
I Tatpe Amerikonų | 
| • garsinkites |

1HQDIBER į
I . OFISAS |

| 4 GATĖSSTREET |
| . Tel. S. B. 720. I

s.

t

a

«

s

t

> t

M

t

FRDS .SAVŲJŲ!

) ■

*
«

Seniau komų bušelį paga
minti atseidavo 34%c., o da
bar tik 10c. ir vietoj 4% vai. 
darbo, tereikia 40 minučių.

&lWk i ir ii Lietuvai | Amerik* per
G, X BARTASIUSIMMIGRANT SERVIGE CORPU

: KAPUTALIZACIJA $100,000. - r *
Mte parduodame’ laivakortes0 ant visų Vandeninių Linijų į vfe 

ter pasaulio daili; ne tik ĮŠ NETO’ YORKO Ir BOSTONO,. beUlt II 
j* Htų Amėrikoe pbttųi. ,. " ,
" IŠmalnom jf siunčiam pinigui 1 VISAS DALIS PASAULIO pa- 

gai dleuoi kurąų. Peteluntlmai yro GVARANTUJTAS.' Mes tu
rime Sukelto Kapitalo-800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BAČKOJ, 
.KAUNE, . ' •

. * Fasporttis Ir kitokius dokamęutfui padaromo. .AOtetamte Mite* 
ktte Ifetdtfų reikalus Amerikoj# IV Amerikos lietuvių reikalus Lite 

. tavoje. ’
Užlaikome DU HOTELIU dėl' lietuvių keliaujančių j Rietavu. 
Kviečiame visus lietuvius su įėikalafa kreiptis i artimiausi mu* 

SU ofisų per laiškų arba ypatiškai ;

Centralis Ofisas: 498Y^ashingųm St, New York, N. Y.
Skyrius: 414 Broaduray, Boston 27, Mass.

Įlpimii^is^

s

u
9

Nuaa-Tone
ftimulatea and 
etrengthena 
the vital pow- 
erz. It i b a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A. 
combination of 
corrective and re» 
etorativė agente, 
that bas the hish 
approvalof Mea* 
ieal Scienee.

19
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Jūsų Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

Nuža-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingų Raudoną Kraują, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

- ’ Nėra kita gyduoią lygiu Nuga-Tone, neivienos *'nera- taip geros” aeivienos tieduoda
tokiu rezultatų kaip šios. -Tas yra labai lengvai ižaižkinatna todėl, kad Nuga-Tonc yra 
sudėtą iš sudėtinių oštuonių brangių gyduolių, kurios yra valiuojamos ir rekomenduojamos 
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonės gydules už vieną kainą.

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 
nuolatinių nervų ir raudono, kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaiigtics.gyvenimu. 
Kiekvieną dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo' gyvenime ir veikime'. 
Pradek žiąndien grąžinti savo nervų sistemą i stiprią, sveiką padėti, yartojant Nuga/Tonc. 
Jus greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite 
kaip naujas Žmogus ir galėsite ažiaugties gyvenimu ižnaujo. (

Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—žirdi, skilvi, grobus, 
. kepenis, inkštus ir tt.. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja 

.. tiistmuno grobui sutaiso 'cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų 
kvapą, pražaliilięaĮąlvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus'ir 

^panašius ąemalojiumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone 
tuojau.

MUSŲ ABSOLIUTE GVaRANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra $1.00 
už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši buteliai už 35.00. Imtk 
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir. atsiimkit savo 
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. .Mes už tai at- 
stfeime. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptickuose tomis pačio
mis sąlygomis ir gvarantija.

..........Prisųsk Sį ^Kuponą Šiandien......—•
NATIONAL LABORATORY, L800

Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą $.____—-----~.už ką malonėkit prisiųsti man

' PfflĮsiuntimą, apmokėtą,--- ------- ------ butelį Nuga-Tone.

Vąrdas.
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. Adresas

Skyles 
gos. Tas 
skylėmis.

National Laboratory, 1018 8o. Wabash.4Lve., Chicago, UI. 

gatvėse pavojin- 
pats su kapiiiiij 
Sutaisyk į laiką.I

■ I H H STEAMSHIPU«9* IVH JClkH LhComs»anxq«
Generališki agentai dėl OENTRALES Ir RYTINES EUROPOS

North German Lloyd Bremen
Iš NEW YORK tiesiai Į BREMEN—DANZIG

Laivui plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ų. Tiesus persimainymas -.
nuo laivo ant laivo. /

HUDSON .................  .-...Liepos 13,. Rugpj. 30 ir Spalio 15
PRINCESS MATOIKA . ......... . .................... Liepos 23, Rugsėjo 7
POTOMAC ..............:..............r.. .Liepos, 28, Rūgs. 14 ir Spalio 20

Iš NEW YORKO tiesiai į CHEĖBOURG—BREMEN*
AMERICA ........................... Birželio 25, Liepos 23, Rugpjūčio 24

GEORGE IVASHINGTON .............Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24.
Atsišaukit į 99 Statė St„ Boston, Mass, arba pas vietos agentus.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Jonas Pranaitis,

524 E. 6th St., So. Boston, Mase. 
7IOE-PIRM. — Vladas Paulauskas,

136 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — V. J. Jakštas,

' 63 Telegrapd St, Boston 27, Mass. 
PIK. RAST. — Juozas Juška,

Merycliff Academy 
Arlinghton Heigths, Masa.

I2D. — Leonas Svagždla,
111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBŠJAI — J. Grublnskaš,
B Jay St, So. Boston, Mass. Ir 

Antanas Kmįitas, ,
.284 5th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, So. Boston, Masa. 

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrų nedSldienį menesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, liass.

f -............. .........

Ar Jus Kankina Pleickano* ?
NAUDOKITE PtįffleS 
.Ar Junu Galvos Oaų*Nielti? 
NAUDOKITE įMflej 
Ar jtyaty Plnukiui 
NAUDOKITE^ 

Ar Jus Norite Apsautf 
NAUDOKITE Jg 

Užlailęrnui savo plaukų, Braziais ir tanldalsM
NAUDOKITE Jfįtįff^eNĮ 

Užlaikymui ^ahroą edoo sveikai ir tvariai
NAUDOKITE ĄtįffltS

t '
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 

E išdirbęju per pašt$ už 75c. bonkp.
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Avė. & 35th St. - Brooklyn. N. Y.

/.
f

Į LIETUVį IR Iš LIETUVOS.'
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau- 

G. KU-

Uepos 21

Didžiausi, Greičiausi Pasauly“* 
Laivai, šaunus Apsėjimas . 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis ^Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į LIETUVĄ, LENKIJĄ, UKRAI
NĄ ĮR VISAS BALTIKO VALS

TIJAS PER HAMBURGĄ..

Saxonia

II klesos $180.00, III tiesos $125.
Taksų 5 dol.

Per Cherbourg‘ Southąmpton* 
Liverpool ar Glasgow.

ALGERLA  ........Birželio 25
BĖRENGERIA....... ..Birželio. 30
COMERONIA (naujas) Liep. . 2 
CARONIA ....................Liepos 2
AQUITANIA ....... ......Liepos .-B*.

11 r jyggsgygs;

IK JONO BD. JMULJNNiS 
DR4TNS VALDYBOS ADRBBAI, 

mik M. tioba, ’
> 588 BL 7-fh 8t, Bo. Bteton, Man. 

VldE-PlRM. — P. Tuleikli,
180 Bowen St, So, Boaton, Mate. 

PROT. RAST. — K. Lutais, ■
i ,4t Vaie St, So. Boston, Mate, 

RDįJ. RAST. — M. Karčiauskienė, 
47 Vata St, So. Boston, Masa. 

KASIERIUS A. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickai.
Dr-ja' laiko susirinkimus kas trečiu 

aedšĮdlenl 2$ vkL po pietų Bažnytinėj 
BTetalhSj.

I ... .............. ■ ..Į
D. & K; KEISTUMO DR-JOS FA& 
DVBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.t V •
PIRM. — MotlejųM Verseckai,

41 Gatės St., So. BoBton, McMb 
VICE-PIRM. — Juozai-BiŽokaB,

140 W. 6th St., So. Boston, Man, 
PROT. R^AšT. — Ant, Moclejuiag,

450 E. 7th St, So, Boston, Mate. 
PĮN. iRAšT. — Juozai Kąvallauikai,

209 E. CJottage St, Dorchester. 
KASIERIUS — Andriejų Zalieckai,

140 W. 6th St., So. Boston, Maža 
MARŠALKA - Antanai Gruodis,

• 150 Bowen St, So. Boston, Mate.
D; L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmų tt^dgi- 
dieni kiekvieno mėnOsId po Noį 694 
VZashlagton. St., Boston, Mase* ®-tų v, 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na
rių su savim itsiVeakit prie mūšų dr 
>joa prirašyti-

Posmertinės moka $200.00. Pnšelpa 
nuo dienos susirgimo Iki pasveikimo.

I

I

B

šių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠKĄ agentų
S 
g 
9 
3 
[Š 
O ! 
g

l£
g
BiBBaiaiaiaiaiaiaiaBiaiaiaiaiaiBBiaiaiaBiaiaiaBiaiaiBiEg

• '■ I »
..............   — ... I.... ... •

N ASAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m. 
PASPORTUS išreikalauju visiems kėliaujantiems 1 LIETUVĄ. 
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVA pagal dienini kursų.
ATYDA.,; Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, jeigu 

kas. klausia. ‘ x
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškų pas

G. KUNASHEVSKY
179 E. 3-RD STREET, NEW YORK, N. Y.

■ #

Reikalavimai
-*■-—. -an    - -f

Reikalavimų kainos 2c. už Žo- 
dj už kiekvienų sykį.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Labai pigiai, nes savininkas turi išva
žiuoti į Latviją greitu laiku, Galima 
tuos rakandus matyti vakarais ant šio 
adreso: 84 C St., So. Boston, Mass. 
(Ant 3-čių lubų).

Bonus, raba mainau ant Nejudinamo 
Turto, kuris yra parduodamas ant 45 
VV. 3-rd St. ir-105 Broadway, 14-1G-18- 
20 Rogers St. Kas nori pigiai pirkti, 
atsišaukit ant šio adreso arba telefo- 
nUokit. Telefono No. So. Boston 52104.

Ę. E'. CARPENTER, t
105 W. BroaduTiy, So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ IR 
! IŠVAŽIAVIMO 

RENGĖJAMS..
Mes išdirbame gerą toniką ir į 

piknikus pristatome už labai pri
einamą akiną. Reikale kreipkiteš 
prie mūsą.
SO. BOSTON BOTTLING CO., 

183 Fourfh St., So. Boston, Mass.
Tėl. So. Boston 475-W.

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS 

“Ford Coupe” už labai pigiai. Matyti 
ir visas informacijas gauti galite pas 
MR. F. RUSSELL, Broadway Garage 
541 B’way, So. Boston, Mass.

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na* 

rlams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki j metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Meteliams už 3 
sykius $1.50. r.

I Pa ieškau Stasio Merkelio; paeina iš 
I Lietuvos šaulių apskr., Kuršėnų mies- 
n telio ir parapijos. Trys metai atgal 

gyveno 9 Thorn St., Columet, Mich. 
Kas žino apie jį arba pats atsišaukit) 
jant šio adreso: •" /

Domininkas Merkelis, . ! 
iP. O. Box 81, Hudson, Mass.

**gBeac=s:ii . " 1 "WMt9eBDQBBear 
ToL So. Boston 2488 '<

DR. J. C. LANDŽIUS (SEYMOUR) u LlETVVia “ ‘
Gydytojas ir ChiruegaB 

Gydo aštrias ir chroniškas liga* 
vyrų, motorų, ir valkų, Egzami
nuoja kraujų, spjaudalus, šlapu
mų ir tt. savo laboratorijoj, Su
teikia patarimus laiškais kitur fy* 
vedantiems. .Adresas:

506 Broadvtay, 
Sottth Boston, 
Kampas G St* ir zBr.oadway

‘ t
«.■■■■» J, . ,1 , , - T T„ I... .ii

16 Metu South Bobto^z

DR. H. S; STONE
Akiu Specialistas 

399a W. BROAWAY 
Valaumb: Nuo 9 r* Iki 7 v, vate , -- . >   - ................. - ...

■v

DR. PAUL J. JAKMAUB
(Jakimavičius)

609 KAST BR0ADWAY
TELEPHONE 502. |____

5

TeL So. Boston 270 
DR. JOBN MicDONNELL, M. D. 
Galimo suiikalbtii ir lietuviškai. 
Omso Valandos:

Rytais ik 9 vai. • 
Pa pietų 1 iki 8 vaL

‘ Vakarais nuo 6 Iki 9
536 Broadway, S. Boston

J

t

r

I

Telefonas

DR. T. M. G AFFNEY
DANTISTAS.

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

.Galima StjsdkalbEt Lietuviškai.

REGIfiTBUOTAS NoTABJįS 
LIETUVOS. ATSTOVYBE J 

F.J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

Gyvenimo vieta:
16 Annapolis St., Doechjesteb. 

Columbia 9159-J. J

Po pietų piktai pagal sutarti* 
2538 E. Allegheny Avb. 
PHILADĖLPHIA,. PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

PejEmimo Valandos: 
9-10 vai, ryte ir 6-8 vai, vakare.

DR, F. MATULAITIS
Gido Vibokub Liom 

Pbiskibta Akutiub. 
Valandos: 1—8 Ir 7—8 P. M.

17 Millbury Street, 
VORCESTER, MASS.

h

J

TeL So. Boston 823.
Lbbtuvys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėla ofisų po No. 
425Bzoadway, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos: 
Nuo 10.iki 12:80 ryte ir

* * fe>
«

SALDŽIAUSIOS StRDIIIS V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. - Antanas Kmitas,

284 FifthSL, Boston 27, Mass. 
VICE-PIRM. — Juozas Andriiionls,

301 B*way, Boston 27,' Mass. 
PROT. RAST. — Vincas Valkšnorlus, 

178 Bolton St, Boston 27, Masa 
FIN. RAST? — Pranas Sinkevičius, 

182 Boweų St, Boston 27, Mas*. 
KA8IERIUS — Jurgio Kanevičius,

. 174 Bolton St, Boston 27, Mass. 
MARŠALKA — Pranas Lukoševičius.

405 M 7-th St. Boston’ 27, .Masa 
Susirinkimai laikomi kas pirmų ne- 

deldienl kiekvieno, menesio 8 vai po 
šv. Petro Bažnytinėj kalėj, So. 

Boston, Mate.

I
 KURSUI NUPUOtiUS

Tai geriausia proga daug 
aukBimj | Lietuvų nuilųetL 
Greitume -nusiuntimo pinigų 
nieke ’ėn manim negal Ienlrty- 

Iniuotl; visiems pinigų siuntė* 
jams pristatau kvitas «u pate* 
Šate priėmėjų pinigų. ,

M Laivakorčių agentūra Į Lle- M 
■ tiojų. Hamburgu ir visur. ■
M Pasai kelionei l T.ietųvų. ■
M Padarymas ItetovlŠlni dokn 
■ mente ' ■
S Pinigui ilgėkite P0r palto 
■ Money .Or^er. Rašydami prl ■ 
■ dėkite 3 et Įtampi Ir vtaado* ■ 
■ (rdteabnkitaf . .
■ M Mikol&inta, ■ 

*'v*. Rrooktvn N. V.

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Ar ta* sergi chroniška, nerviška ar 

kokia supąjnkita liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katas beieškant. Užeik .pas mane, aš 
galėsiu pagelbėti. Visokių rodų ir pa-' 
tarimus duodii dykai. Esu per dauge- 

’ Iį mėtų, patyręs -ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklų kuri 
paleųgvlna visus skaudėjimus, išgelbs- 
tl daugybę vyruota moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu tari kokių Chroniškų, nerviš
kų, kraujo, inkstų arba taip kokių li
gų, ieškok pageltos tuojau. Atminki 
Atidėliojimas daūg nelaimių atneša. 
Eik pas tų kurtė )yi'a spė&aUstas ir 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. 9 ryte ild 3 vak. 
Nedalioms: 10 ryte iki2. p. p.

O Amerikos lietuvaičiu ir lietuvių pra-| 
O Sau susirašinėti su manimi, Lietuvos; 
gg| armijos kareiviu Pranu 'Atbačlauskiu/ 
ggi nes kareivio gyvenimas yra labai vie- 
js! nodas. . Taip-gi paieškau savo brolio 

Mataušc/ Arbačiausko; jis gyveno Chi- 
O cagoje. Kas žinote apie Ji arba pats 
Q, atsišaukit ant-šio adreso: LITHUANIA 
ggjį Pranas Arbačiauskas, 5-to p. pulko, 
ggjl3-čio batalijono 7-ta kuopa.

Paieškau Petro Cibulskio. Trakų 
■apskričio,'Gunieliškių valščiaus, Starn 
feikų kaimo. Mano antrašas: Kariškas 
latsklrafe Pebikelių Batalijonas Staty- 
rbos kuopos, Augustinas Cibulskis, 
į LITHUANIA. Pas mane randasi mi
nėto kareivio labai svarbus laiškas.

S. Cibulskis,
41 So. Leomird St., Waierbury, Conn.

Paiešlcau savo ■ draugo Kazimiero.; 
Varanavičiaus, paeina .iš Lietuvos Pa- 
'pilės parapijos^ Vindrankių sodžinuš. 
Girdėjau.kad 1912—13 m. išvažiavęs- 
iį mainas. Malonėkite atsišaukti, tuų 
riu svarbų reikalų, arba kas apie Ji 
žinot, pranešti už tai busiu labai dė
kingai.

~ K. žilčvičia,
185 Congress Avė., IVaterbury,. Conn.

Antanas Plrlnauskas paieško savo 
brolio Jono Plrinausko, kuris keli me
tai atgal gyveno Chicago, Ilk Kas.Ži
no apie jįj meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbių žinių- Iš Lietuvos. Mano ad
resas: . • ■

Juozas Juška,.
305 tVparton St, Phlladelphia, Pa.

-«

. PBMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REĮLLY
Dantys Ištraukiami ir pripildo?1 - _

mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju Išradi* 
ma.

469 BrOADWAY> t 
South Boston, Mass.

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

s* K te

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
ieško vietos prie U. Kat, parapijos. Pa
žįstu mužikų Ir galiu vėsti balnyt|n| 
chorą ’ * ■
7 a g; vaioiunas;

’Sl Down* Ate, BlnįhMttton, K 'tj

x

blckinMn 3905M.

Dr. Ignotas Stankus 
210S.Br®adSt.,PhihdeTptlia,Pa. 
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

^Valandos: Nuo 9 iki 11 A, M.
“3 P. M. 

7 « 8 P.‘M.
" 3 P, M.

« i
► «
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1 Jeigu norite sutaupyti $3.00 s 
I ant poros eterykų, tai parai- E 

traukite mošų katalogų. R
T fa Mail fi
tjrder CorpoHtfioH, E 

»W 8. Ktrtek E
f* HM

M
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