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Organas Amerikos Lietuvių
R, K,. Švento Juozapo ; 

Dariininkų Są-goa

“DARBININKAS^
> Ą K ’

otabkinkais, mvEBGAis m 
atJBAT0MI8* 

ūlrnbelyj metanai* 
. Ekyrfone Ir apylinkėj metama. „,$5.00 

U Me tama
"DlBBIMimB”

■ 8M Broadvay, Boiton '
Tau South Borroir ,620. ,

a
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•PtrfjMibed and dlrtritmtM ttndet 
m!t (No. 584) atithoriied jry tirt Ąct

Octoter $ 1VL7,; cn flle at the Poet 
OffĮce of/Boetoa, Maea. Ar order of 
the Prėaldent, S. Burleeon, Poit« 

GenMtlt* .s : s

*• * w
Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitčs į vienin

telę darbo žmonių organiza- 

* ciją Amerikoje — Lietuvių

Darbininkų. Sąjungą § g S 5

10,000 ANGLEKASIŲ ANT 
STREIKO.

• Wilkes-Barre, Pa., birž. 
2L — Dešimts tūkstančių 
anglekasių dirbusių Pittston 
district pas Pennsylvania 

\ Coal kompaniją išėjo ant 
streiko šiandien, kiekviena 

' anglekastinė tarpe Hįllsdale 
ir -Dunmore išsituštino. Jau 
antras streikas iššaukiamas 
tos kompanijos į mažiau ne
gu metus laiko. Pirmas ne
susipratimas buvo praeitą 
liepos mėnesį ir darbas bu
vo sulaikytas per vienuoliką 
savaičių. - Šis streikas iš- 

, šauktas, kad priversti kom
paniją permainyti visus pri
žiūrėtojus prie nauji} dar-, 
bų; kąd ^grąžintų paleis- 

^4ą<BŽitą vaikąriš>£.entrales 
kasyklos^ kad paleistų ka-

■ sykių darbę vedėją iš No. 14 
kasyklos i\ kad nustatytų 

 

žmoniškai alias visiems dar-
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Mine Workers of Ameriea 
unijos. Abi- pusi tikisi lai
mėti ir varo smarkią agita
ciją.

buliukams.

KINKAI
SIS J '

Plieno
— -

NORI SUDARYTI NAU
JĄ KABINETĄ.

Vi&nna, Austrija, birž. 21. 
— Johaun Schober policijos 
prezidentas, Vienoje, buvo 
pasitikėtas sudarymui nau
jo kabineto iš gerai prityru
sių aukštai stovinčių eksper
tų asmenų .. Herr Schober 
perstatys surašą narių bal
savimui dėl Tautiškos komi
sijos. Jis yTa labai popule- 
ris ir tinkamas asmuo, o y- 
pač tarpe amerikonų ir ang
lų. Krikščionys socialistai 
ir Didžiosios Vokietijos par
tijos pasižadėjo sęmtįnaują 
kabinetų ir socialdemokratai 
pasakė būsią neitraliai. Tai
gi Austrijos politiškas kri- 
žis, kuris buvo per tris sa
vaites išrodo užsibaigs ge
rai.

RUSŲ-RUMUNŲ
DERYBOS. ;

•Atstovai nuo Bolševikų 
Rusijos ir Rumunijos 'susi
rinks Lenkijoje delei pasi
tarimų sudarymui taikos 
tarpe tų dviejų tautų. Taip 
pranešama iš Varšuvos apie 
tą reikalą kur sakoma; *

“Lenkija priėmė pasiūly
mą nuo Rumunijos ir Sovie
tų Rusijos, kad konferenci
ja tarpe Rumunijos ir So
vietų būtų laikoma Varšu- 
voje.

K
t

PLIENO DAR
ORGANIZ

Denver, Colo 
darbininkai pienuoja pradė
ki kovą prieš’ nukapojimą 

’ algų. Kad laimėjus kovą 
jie smarkiai pradėjo organi
zuotis. Vadai sako, kad 
darbininkai dabar yra daug 
stipresnį, negu kad buvo 
laike, praeito streiko. Orga
nizuotis labai trukdo nedar
bas, nes nekuriose liejiklo- 
ce dirba vos 35 nuošimtis.

BRITANIJOS PREMIE-' 
RŲ-KONFERENCIJA 

ATSIDARĖ.
Londonas, birž. 22. — Bri

tanijos. mįnisterių pirminin
kas, Lloyd George, atida
rydamas konferenciją, pa
aiškino apie buvusio karo 
padėtį, pėrstatydamas atei
ties pienus ir paliesdamas 
japonų-anglų sąjungą, kuri 
anot jo nebus prieštaraujan
ti Suv. Valstijoms.

LAIMĖJO STREIKĄ.
Pittsburgh, Pa. — Nepa

prastai greit užsibaigė strei
kas United Mine Workers 
unijos keturiolikto distrikto 
su American Coal and Mer- 
cantile kompanija. Streikas 
užsibaigė. į penkias valan
das. Kompanija mat buvo 
užsimanius prispausti dar
bininkus neatsižiūrėdama ne 
į padarytą sutartį. Nė vie
nas darbininkas-anglekasys 
neliko kasyklose. Kompani
ja pamačius, kad čia ne juo
kai, tuojau darbininkų rei
kalavimus išpildė .

GYVYBĖS POTVI- 
NYJE.

. .Tokio, birž. 20. — Japo
nijos lietingas* laikotarpis 
pridarė daug žalos. Šimtas 
žmonių nuskendo, mieste Fu- 
kuoka, žieminėje dalyje sa
los Kinshin,* kuomet mieste 
Oita prie tos pat salos nete
ko gyvybių 30 asmenų.’ To
kio potvinio nėra buvę per 
90 metų. Keletu Tūkstančių 
namij. paskandinta ir suar
dyta mieste Kukuaka, Saga, 
Oita ir Nagasaki. Tiltai nu
griauti ir šiaip, daug žalos 
padaryta.

PRANCIJA KALTINA 
AMERIKOS KELIUS. 
Atlantic City, birž. 21. — 

Pranešta būk Praneija pa
šaukė-teisman 9 Amerikos 
gėlžkeliĄJsompani jas. nž mo
kesčius kurie siekia net ke
letą milijonų dolerių? Kal
tina šiuos gelžkelius : Lehigh 
Valley,the New York Cent
rai,.- the Erie, the Centrai 
Railroad, New Jersey, the 
West Shore, the Pelaware, 
Lackaxvanna & Western, the 
Baltimore & Ohio, the New 
York, Ontario & Western 
ir. the Pennsylvania. Ge- 
neralis-direktorius gelžke
lių taip-gi kaltinamas. Pran
ei j a sako kad viršminėti ke
liai perdaug reikalavo mo
kesčių arba nelegališkai rei
kalavo, kada karo materija- 
lai buvo gabenami įvairiais 
keliais Praneijon. Ką teis
mas nuspręs, nežinia.

PRIĖMĖ H te. ND-
MUšTASAtGAS. >

Penki tūkatončiaį Yotrko 
pakuotąją darbininką pasiražė 
s ’ naują*au|artį.

/^Nauja sutatį su sąlygaj 
kad algos bus. įminuŠtos lų 
nuošimčių dėl S^OO skerdyk- 
lų ir pakaimių darbinin
kams New Yoiįo distrikte 
buvo pasirašytafeu samdyto^ 
jais pakaimių ir Amalgama- 
tedAEeąt Uutteįfs ir Bute 
ehers Workmem - of North 
Ameriea unijom. Naujas 
kontraktas taipgi su sąlyga 
tęsti priėmimą įidarbą tik u- 
nijų darbininkas'; 48 vai, 
darbo savaitėje Ąel įvairių 
ir paprastų darbininkų; 10 
vai. darbo dienoje dėl veži
kų, ir 8 vai. darbo dienoje 
dėl visų kitų Jdarbininkų. 
Sutartis pasifkšyta Ar- 
moųr & Co., SVdfth & Co.? 
Wilson & Co,, iforris & Co; 
ir mažesnių. - ;

■.............  V1 1

STREIKAS-PASIBAIGĖ.
PatismotAf .WL

21. — Spaustuvninkų strei
kas, kuris tęsėsi kurį laiką 
pasibaigė. Sutartis padary
ta reikalaujant sumažinti 
darbo valandas. Naujai 
padaryta sutartis reikalau
ja 10 nuoš. daugiau algos ir 
46 vai. darbo • savaitėj. Uni- 
ja 10 nuoš. daugiau augos ir 
46 vai. darbo saavitėj. Uni
ja reikalavo 20 nuos. dam 
giau algos'ir 44 valandų.dar
bo savaitėj. Laike streiko 
miestas-buvo beveik be lai
kraščių.

Cigarų išdirbėjai išlošė', 
astuonių valandų darbo die
noje 1886.

American Telephone ir 
Telegraph kompanija sam
do 250,000 darbininkų.- * •

Apie 69,000 moterų yra 
samdomą 1,324 įstaigų prie 
geležies, plieno ir kiti} in
dustrijos šakų,Suv.' Valsti
jose.

kų samdomų miesto Great 
Falls, Mont., sustreikavo 
prieš nusprendimą miesto 
komisijos numušti-algas ve
žėjams ar atmatų rinkėjams 
įki $5.00, bulvarų darbinin
kams iki $4.50 ir laistyto
jams iki $4. ‘ Federalė Dar- 
į»o Unija paskyrė komisiją 
tartis ,sų miesto komisija ir 
pasiūlyti kompromisą, nu
mušti 50c. vietoj $1.00.

Ncw Yorke Apšvietos Ko- . j i* •

KOVA UŽ VIETĄ 
DIDĖJA.

Denver, Colo,, birž. 21.
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i > Tarpe balsuotojų šiandiena
h pasižymėjo ypatingas_suju-

. dimas, kad. pastačius tinka- 
H mą asmenį prezidentu Ame- 
į' ' likos Darbo Federacijos, 
į... Statoma du kandidatu ant 
j prezidento: dabartinis pre

zidentas Gompers ir John I?/ 
Lewis,, paridentas United

L***

mą asmenį prezidentu Ame-

SUDEGINO KAIMĄ.
NUŠOVĖ PILIEČIUS. 

Dubli®, birž. 21, — Pra
nešta kad kaimas Knock- 
rogherty,- arti Roseommen 
sudegintas kareivių. Kai
mas susidėjo iš 50 namų, vos 
3 liko, kaimiečiai bėga į 
visas, puses, nežinodami kur* 
Seneliai ir vaikai subėgo 
bažnyčion, kurią kareiviai 
taipgi norėjo uždegti,, bet 
jiems nepavyko. /Iš gražaus 
kaimo liko vien degėsiai,:

misija veda audėjų mokyk
lą, kurioje duodama kursai 
dėl darbininkų prie šilko 
amatu.v

Algos vilnonių išdirbystė- 
se Naujoje Zelandijoje paki
lo apie 65 nuošimčiais dėl 
vyrų ir 53 nuošimčiais dėl 
moterų.

Vokietijos .Anglekasių 
Federacija nubalsavo 2,500,- 
000;*' markių pagelbėjimui 
streikuojantiems angleka- 
įįg^Dįdžįpje Britanijoje.

Unijistai mūrininkai 
Montreal, Kanadoje priėmė 
numuštas algas 1Q nuoš., už
baigdami šešių savaičių 
streiką.

Algos miesto darbinin
kams. ir vežikams, -Brock- 
ton, Mass. pakeltos 14 me
nesių atgal, bus nemažin
tos iki to laipsnio kaip kad 
buvo 1918 metais delei laiki
no uždraudimo įduoto mies
to iždininkui.

1 J ■ (

Dešimts taksų mokėtojų 
įteikė; kad pakeltos algos 
buvo mokamos be legalio į- 
galiojimo, peticijoje sulig 
kurios aukščiausias teismas 
uždraudė. Darbininkai gau
davo " 68 ; centus ’f valandą 
prieš pirmiau mokėjimą 
$3.50 į dieą.

New Yorko laikraščių' 
graviruotojų streikas buvo 
sutaikintas, kuomet leidėjai 
ir graviruotojai pasirašė 
sutartį tartis apie naujų al
gų kontraktą.

Kanadoje yra 76 audeny- 
čių išdirbystės samdančios- 
700 darbininkų.

TRYS LAIVAI DINGO , 
JŪRĖSE.

Was}lington. — Šios ša
lies valdžia susirūpinusi de
lei žuvusių trijų laivų, iš
plaukusių senai ir, nuo kurių 
jokio pranešimo nėra gavu
si. Spėjama, kad tų laivų 
jūreiviai, sukilo ir nuplaukė 
į kokius nors nežinomus por- 
tus. Trys žuvusieji laivai 
išplaukė ~ iš New- Orleans 
perto. Vienas gabeno vatą,5, 
antras kviečius, p trečias sie
rą. Dabar daromi tyrinėji-- 
mai. . Manoma greitu laiku 
ką nors sužinoti.

65 nuošimtis darbininkų 
Pittsburgh’e yra organi
zuoti.

• Išsiuvinėjimo industri
joje ant salos Madeira sam
do daugiau negu 40,000 
moterų.

> ■

DAUGIAU KARIUOME- 
_jSTĖS AIRIJON.

London, birž. 21. — Sulig 
karo sekretoriaus Sir Lam- 
iiig. Worthington Eyans, 
daugiau kariuomenės /pa
siųsta Airijon. cc'. 
talijonų,” šakų sekretorius, 
“pasiųsta praeitą savaitę ir 
daugiau jbua pasiųrijt šią 
a&vaitę.

a”

Žalia medžiaga vartoja
ma Ispanijos vilnų išdirbi- 
mo industrijoje yra didžiau
sias vietos produktas. . '

SAKO, SERBIJOS KA
RALIUS MIRĖ.

Lando®, birž. 21. — Savai
tinis laikraštis The. Near 
East, praneša kad Serbijos 
karalius Petras mirė kokios 
3 ar 4 dienos atgal Serbi
jos legacija'vienok tą žinią 
užgina.^ ‘

► ■- ■ ■ ■ ■■ - ■ — -, v .- . ..
MOKĖSPAŠELPĄ• 

MĖNESIAIS,. - 
ffashington, Jbiiž. 2L 

Dauą ba- Bilius perleista senate kad; 
karo pašalpa bus ' mokama 
kak mėnesis, vietoj ketijrius 
sykius* į metua kaip ikį/šĮoĮ 
buvo mokama

>

Konduktoriai ir motorme- 
nai ant Evansville (Ind) 
gatvėkarių linijų ir Evans
ville ir Prineeton traukimo 
linijų priėmė numuštas al
gas 18 nuošimčių..

Streikas 1,200 darbininkų 
Price Brothers Popiero iš- 
dirbystėse pasibaigė Quebec 
kuomet vyrai priėmė 20 
nųoš. algų numušimą. Liuo- 
sas darbininkų' priėmimas 
dabai viešpatauja.

Mįssouri Pacific dirbtu
vėse, Sedalia, Mo., 35 nuoš. 
dirbusių spėkų dirbtuvėse 
buvo sugrąžinti prie darbo. 
40 nuošimtis dirbtuvės dar
bininkų jau yra priimti at
gal, ir naujai padaugintas 
skaičius,sudaro 75 nuoš. grį
žusių prie darbo. -

i r New Jersey Namų Staty
mo Amatų Organizacija sa
vo sesijose Atlantic City, 
kritikavo New ‘Jersey Ko
misiją apsaugojimui pirkly- 
bos reikalų už pritarimą Is- 
dirbejų Organizacijai nu
mažinti algas. Vienas kal
bėtojas Paskelbė, ‘kad nariai 
prie namų ‘statymo, yra su
siorganizavę, pasipriešini
mui numušnriui algų*. * . :

■ bulvarų laistytojų du

2,500 streikierių, kurie 
metė darbus gelžkelių dirb
tuvėse, Cairo, Egypte, buvo 
visiškai prašalinti ir jeigu 
sugrąžins, vistiek neturės 
tokios galės pasipriešinti 
prieš darbdavius. Genera- 
lis Streikas, kuris buvo per
matomas, dar nemąteriali- 
zuotas.

Sulig Anglijos dirbtuvių 
įstatymo nė viena dirbtuvė 
negali būti atidaryta ilgiau 
negu 12 vai. bile dienoje.

Nepaprastas militaris pri

sirengimas Argentinos val
džios suardė generalio strei
ko judėjimą. Yra tai paste- 
biama, kad stiprus susipra
timas apsireiškė spiestis 
prie amatų unijų. Streikas 
prieplaukų darbininkų tę
siasi.“

SIU VĖJAI DARBININKAI 
SUGRĮŽO.

n 
mI 
sas- 'V®

.. < eenfat. ji

ANGLUOS KASYKLOS 1
ATDAROS. i

J t
į- i~ i.Į.i i • o . £

Kapitalistai vilioja darbininkus 
grįžti darban,

i ---------- \j-

' Londonas, t birž, /22. 
Darbininkams pradėjus ren
gtis prie apskelbimo genera
lio streiko, kasyklų savinin
kai nusprendė atidaryti ka
syklas. Mat tikėjosi, kad 
darbininkai prispausti var
go grįš prie darbo ir priims . 
jų malonę. Vienok pasiro
dė kitaip. Darbininkai, nore 
ir vargo spaudžiami, negrįž
ta į kasyklas iki bus iškovo
ta jųjų reikalavimai.

Šiandien prasidės Darbo 
Partijos metinė konvencija.. S
-Darbininkai, inainieriai J
daug tikisi iš “jos. Visų U-, jį
nijų vadai dalyvaus joje. . .«

LOS. OHIO IR MICHIGAN- 1 
APSK. 5-TAS METINIS !

SUVAŽIAVIMAS, r
Šis LOS. apskričio sUvažiari 

arajrtitsiblis Bėtroik
2 d. 1921 m. šv. Jurgio pąrapi* a 
jos bažnytinėje svetainėje, kam- 1
pas Cardoni Avė. ir Westminster 3
S’t ' 1

Geistina būtą, kad visi deiega- J 
tai atvažiuotą kiek galima auk- s 
šeiausia tą dieną, kad suspėjus vį«. ’ 1
siems delegatams ant šv. Mišią. J 
Po pamaldų, tuojaus prasidės pir- 5 
mas posėdis (10 vai.). Gerb. de- 1 
legatams, patartina atvažiavu- J
siems į Detroit, Mieh. apsistoti a ’
pas p. K. Abyšalą (jei kas netū- / 
retą kitą pažįstamą), kaipo įžy- • ' 
mą vietos darbuotoją ir vertelgą, 
9258 Cardoni Avė. p. Abyšala 
noriai patarnaus delegatams kiek’ 
viename reikale. Taip-gi ir kiti 
vietinės LDS. kuopos nariai de- J 
legatus priims draugiškai, kaipo 
vienminčius ir brolius lietuvius 
darbininkus.

Reikia tikėti, kad šis suvažia
vimas bus vienas iš sėkmingiau
sią, kuris pagamins priemones ir- 
tinkamą dirvą veikimui sekan
tiems metams.. Tai7gi gerb, kuo
pos neatsilikite, siųskite delegatų 
kuodaugiausia.

Pirm. M. Kerbelis, 
Rašt.’ J. Kuzas.

t
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1 Ut&atų rinkėjai ir 20 veži
• L

New Ydrkė streikas, ėjęs nuo 
praeito gruodžio, sutaikintas-- 

algos numuštos 15 nuoš.

Siuvėjų streikas New 
Yorke, kuris įtraukė maž
daug 63,000 darbininkų nuo 
praeito gruodžio mėnesio 
buvo sutaikintas“ priėmus 
sutartį numažinti algas 15 
nuošimčių Sujungtas vko-. 
mitetąs atstovaująs darbi-' 
nihkiis, kuris artimai susi
rišęs su Amalgamated 
Clotiiiiig Workers of Ame
rika, ir su darbdaviais, iš 
kurių didžiuma priklauso 
prie Drabužių Išdirbę jų or- 
gaūizacijosy Ne^^oaupa-^e^ą5’^^^S^’'7M
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EKŠTBA! • EKSTRA!

NEPAPRASTAS 
IŠVAŽIAVIMUS. .

. T *

Renglft

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
RĖMĖJŲ ŠO. BOSTON’O 

SKYRIUS

BIRŽELIO-JUNE 26,1S21
RUG BY‘ P A R K 

MATTAPAN, MASA.

TikiniGs. turėti įvairių įr skaniųy 
valgių So. Bostono geros Širdie’’ 
šeimininkių pagamintų Taip-pat; 
dalyvaus ir vienas Šeimininkas nri 
naujai išmanytais ulkandliak. fį 
Nuoširdžiai kviečiame <
lankyti kaip So, Bostoniečius taip j 
ir iš apklrikės, neį paridarimm& ‘

lUnginm KOMISIJA
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: jfao pasaulio
^įėil^kiies Kristujė, įo Bdz- 

visubmehel 
jįtįbeti*
» * ' ••

Btaft M tminladi,
jfebatoAbu įėldili Ak. 

tarumi Rymo KiTAintų tv, Jvįmuyo 
mjKKMnnnj 84jum«L

z pabbįkinkąs
. ’f'' u ’ *-rįf ’

M- Safarat/y b/ M?* .Joaįth*#'.itaiš- 
R,O.

BUBSCRIPTION KATES:
... f.*

Forritg žžimtrieii ieariy

ii, 1»15 ai po«t offlce atr Botrton, 
, MAm., under the Act ©£ Mareli 8( 187^’’ 

'“Acceptance for niąlilnS & apealal rari 
of poringo pro^dę^forfnSectloollŪS, 
įtet gCbęh tari, anthočlzed on July 
ta

Lenki jos kaimynai, irgi pa-Į 
našiai tašo. Loid Džordžas, . 
Anglijos ministerių pirmi
ninkas, pradeda lenkams 
grąsinti vokiečiais.

Senai jau laikas lenkus 
suvaldyti ir juos Rinkamai 
pamokinti, kad jie svetimo 
kraujo nelietu ir nekurstytų 
Etiropoj karo ir maištų, ug
nies.”
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tiLMAŪS LIETUVIŲ 
spaMa. APIE 

LENKUS. '
Lietuvių laikraščiai Vil- 

iiilije kei’ta lenkams teisybę 
Į akis Vilniaus ir Silezijos 
klausymais. “Vilniaus Gar
sas” (No. 50) di’ąsiai akėja 
lėiikuš už begėdišką viešos 
sutarties sulaužymą ViL 
iriaus klausyme. Girdi, kad 

i išvengus karo tarp Lietii- 
vos ir Lenkijos ir geruojii 

^ įšrišus opiuosius pakraščiiį 
klausymus, abiejų valstiją 
Atstovai 7 spalių d. 1920 m. 
; Suvalkuose padare sutartį, 
sulig kuria Lenkija prisiža
dėjo neiti su kariuomene j 
pilniu,’ kurs tuomet buvo 
iiėtuvių rankose, ir laikytis 
demarkacijos linijos, einan
čios pro Druskininkus, Va- 

. ren,ų, Bastūnus. Gi 9 spa
li!? lenki? kariuomenė daug 

' sykių skaitlingesne už lietu
viškąją įsibriovė į Vilnių. 
Lenkai pavadino tą maištu, 
b’et kad tai nebuvo maištas 
ihaios iš to, kad lenku ka- 
4‘iUomene atėjusi į Vilnią 

. šaukė, “ura” piliečiui Pil
sudskiui, kad vadinamąją 
maištininkų vadai paskiau 

x važinėjo į Varšuvą ir nieko 
♦ iėn jiems blogo nedarė ; kad 
te* ®dzibji “maištininki?” da- 

• lis buvo iš tikros Lenkijos, o 
ne iš Vilnijos, ginklus ir a- 
municiją jie taip-gi iš Len- 

c bijos gaudavo.
\ . Tasai lenki? žygis Vilniun 

prilygintas prie įsibrioyiiho 
' vokiečių Belgijon 1914 nt 

* Kaip vokiečiai gavo į kailį 
rilio viso pasaulio už tokį su
tarties laužymą, taip gali 
būti ir su lenkais, kurie nū- 

Ahai yra tikrais tvarkos ar
dytojais ne tik Vilniaus 
krašte, bet ir Silezijoj.

. t“S(ikilimąš Silezijoje, — 
sako ‘Vilniaus Garsas’—su
kėlė didelio nepasitikėjimo 
lenkais Europoje. Lenkijos 
užsienio reikalų ministeriš 
Sapieha sukruto važinėti 
po didžiųjų valstybių sosti- 
ries, tęn aiškintis, kad Len
kija nekalta, bet Anglijos 
ir Italijos ministerių pirmi
ninkai iiet nepriima piliečio 

-Sapiehos pasimatymui, pet 
tąi pąreikšdaiiii nepasitikė
jimo Lenkija. Der sukilimą 
Silezijoje buvo užmuštą ke
lios dešimtys italų •karimu* 
kų ir keli šimtai italų karei
vių. Italijoje tatai pradėjo 
sriiąlkiki šaiikttesįaiidoje ik 
per sųsiririkiimis, kad tei
kia lentai suvaldyti. Čekai,

t

. Praeitame “Žferbiniijko**
■- . • t
numeryje pasakėme, kad ne 
tik Lietuvoj socialdemokra
tai šit < 
prieš dvarų dalinimų, bet 
“Naujienos” smalkiai pri
taria ii tįz išreikštų teisybes 
Žodį įtaria niėlų skleidime. 
Tas Žinotini, pas “Naujie
nas” riėbe pirmu, sykiu ir 
dar nepaskutinis. “''r “
nų” redaktorius yra diplo
muotas faktų iškraipyto jas 
ir iš jo niėko geresnio rie- 
galiriia nė notėti. Bet delei 
aiškumo, t kad Socialdemo
kratai Lietuvoje yra prie
šingi dvarų išdalinimui dar
bininkams ir-kad jie eina 
ranka į rankų su bolševikais 
ir nori įsteigti tarybų val
džią Lietuvoje, mes čia pa
duosime ištraukų iš 11 Lietu
vos Ūkininko” No. 22.

“Mes tai galime išaiškinti 
tiktai kaipo tam tikra aiškė
jančių socialdemokratij kryptį* 
mi — vytis bolševikus, semiant 
į savą varžų , tuos gaivalus, ku
rie bolševikėja ir taikintis prie 

: jn-
“Kitaip negalimą būtų ir su

prasti socialdemokrato Vens- 
lauskio šaukimo kalbant Seime 
žemės klausimu ir Rotušės sa
lėje (Kaune) mitinge dėl įve
dimo Lietuvoj tarybų valdžios 
(suprask bolševikų valdžios). 
Mūsij socialdemokratai yra da
bar tokioj padėty, kad nuo vie- 

. nų- pabėgę (sem? socialdemo
kratų, prie kurių nelimpa bol
ševikų mikrobai),- kitų nepavi
ję (bolševikų), kaip sėiias so
cialdemokratas Janulaitis ‘So
cialdemokrate” pasakė kryžke
lėje. Jie bijodamies likti ge
nerolais be armijos pataikauja 
bolševikams, lenda į bolševikų 
profesines sąjungas; iš kur juos 
bolševikai veja, neatsižiūriiit į 
tai, kad patys socialdemokra
tai viešai išeina su bolševikų 
programa. Žemės klausimu jau 
buvo aiškinta, kodėl su jais ne
pakeliui. Socialdemokratai y- 
ra prieš dvarij dalinimų, d už 
komunas.”
Tad darbiiiinkains, gal 

bus aišku, .kad socialdemo
kratai Lietuvoje, taip ir A- 
merikoje dirba ne Lietuvos 
neprigulmybes labui, ne dar
bininkų gerovei, bet bolševi
kų — Lenino gerovei. Jie, 
kaip patįs pasisakė; atėjo ii’ 
į Steigiamąjį Seimą ne-dirb
ti, bet prisiklausyti ir griau
ti.

?ŠMTmKMEW. . 

PLUOŠTAS.
I x

“ČenČii?” Lietuvoj vadt- 
pa gtąža.

.Šaltakošę Lietuvoj vadiną 
ledais arba šaltame.

,St. Remtas posėdžiauja 
gmmaizjos salėj ant tre&> 
ji? lubų. Ant estrados sėdi 
valdyba. Antrame gale yra 
aptverta vieta svečiams, ku
rie įleidžiaini gaunant niid

dvarinihkjtfe ęfita Setirio narių rekėmėndhęiją. 
rų dalmim& bet ir-Sales lubos ir sienos jphlu*. 

biaiš pagrąžintos lietuviš
kais maigttčiais, o Žemiau 
hplinkiii kūbp lietuviški? 
miešti? herbai.

St. Seimo konstitucijos 
NaujieA komisija jat^yeik pabaigė iš

dirbti konstitucijos projek
tą. Sulyg projekto bus tik 
vienas butas, prezidento ne
bus, o jo pareigas eis buto 
pirmininkas. ,

Pereitą žiemą Kauno dva
sinę seminariją lankė arti 
100 seminaristų, arti desęt- 
ko ji? buvo įšventinti. Se
minarijoj dabar yra 6 kur
sai. . Įvesta visuotina istori
ja, gamtos mokslai ir k. Se
minaristai pirmiau mokėda; 
vo po 600 auksinų, paskui 
pakelta iki 800 auksinų, o 
ntio ateinančių metų bus L 
mama pcrl.OOO auksinų.

Kartą kunigui Krupavi
čiui, amerikiečiams gerai 
žinomam, belaikant mišias 
inėjo į bažnyčią keletas so
diečių įnoterų ir karštai mel
dės. Tik štai "atsisuka kūn.■ t t t *
KrUpaviČius ant “Dominus 
Vobisčum” ir sodietės pa
matė, kad kunigėlio esama 
su barzda. Tai moterėlės 
tik tfiu, tfiu. Tai glrčli kir
kė. Ir išbėgo lauk.

Šiąuliai ketina patapti 
žymiu, o gal ir žymiausiu 
Lietuvos pramoniniu cent
ru. Dabar Šiauliai greit at- 
gija.

. Kaime strytkarius vadina 
konkomis arba, .tramvajais.. 
Juos tempia arkliai,, kurie 
pusėtinai atrodo.

Ant Lietuvos pašto dėžu
čių yra parašyta Laiškam^. 
Ant Lietuvos vagonų para
šyta Lietuvos Gelzkeliai. 
Užrašas gal būt neblogas, 
nes, kaip girdėjau, tai kai 
Valdžia pradėjo imti į savo 
raiikas gelžkelius, žmonių 
ėntuziazmaš blivo nepapras
tai didis, ir šalike: “Lietii- 
Vos Gelžkfeiiai, Lietuvos 
Gelžkeliai.” Ant- paštinių 
vagonų užrašyta Lietuvės 
Paštas. Tuose vagonuose 
yra skylė, pro kurią laiškai 
galima įmesti ir prie jos pa
rašyta Laiškams.

“Kario” redakcijoj ant 
sienos kabo štai koks užra
šas: Dabar DarboValaųda. 
Kalbėk trumpai', tik reika
lu ir atsisveikink.

No 'smokiug ailoived Lie
tuvoj reiškia: Prištima 
rukįjti arba Lakyti Mfa 
dziamd. ”* * •

Žyiht gimnazijose Lietu
voj dalykai išdėstomi rusų 
kalba. Žydai į savo gimna- 
zijas priiiiiii ii- nežydus.

Ts amerikiečių LiettiVoj 
įtaįtilėriškitaisį yra Roma
nas ir Dk Biitkąiiskuš* Liė- 
titfoš kariniai daktarą! ir 
priegltatdų vbdėjąį sti didMą 
jjągarba mini g6rb. Dr* Bute

Pr.

MERGAITE APDEGS— 
MIRĖ.

ZftW)’ence, birž. 21*—Vera 
Donabedian, 8 metų, duktė 
Lozaine Dbnabedian mirė k
šiandie ligonbuty-nuo apde
ginta Mergaite užsidegė be
žaisdama sii briežiukais.

■ I J Al A

‘PRBWiiAŠ;
Prflsuu Amerikos ‘lietuvaites ir 

lietuvius šųsitąŠinėti sū manimi, 
Lletitvosrilunijos vyrešniūojd puš- 
karininku Gtaftdiilni Jojui. ''Ka
riškio gyvenimas yra labai .vien- 
šališkas, tai labaimalonu būtiį 
susirašinėti su amerikiečiais. w 

' . 8u tįkH phgaiba, laukdamas

Vyresnis busklitihitikas _

5 pešt, D. L. K Keistučio pulko 
Mokomoji Komandą.

Ii ST. SEIMO. -L . ' ‘ .į

87-A4 g«guži«
mtoi. 8 d.

Posčdis prasideda 9 vai. -40 
hin, ryto; rir®tainiąuja SL 
Seimo Pirmininke SittlgŪtis.

Sekretorius RadievičiUM skaito 
V. R. Minigteriuli afat. Rusecko 
paklausimą dėl betvarkės vietose; 
kūf rieną šti IktviMs &tąiant 
'daug turtą teko latviams.

R, į Shpitaf i I
šifiią aisaky^amau nurodo į tai, 
kad Arbitražo Komisija sienas 
tiktai žėmlapjjb tepažytfiedama, 
natūroje jų nenustatė ir dėl to, 
daugely vietų neaiškumams e- 
sant, kįla .neišvengiamų nesusi
pratimų. Dėl tų pačių priežasčių 
įvyko ir nemalonių incidentų, kiir 
latviai mūsų silpnesnįas sargybas 
nuginklavo ; mūsiškiai gi ir pana
šiais įiasielgihiais atsilygindavo, 
Yra virių kur latviai, žinodami 
kad jiėniš ji beteksianti, net sto
ginės iittO trobesių nuplėšę Latvi
jon išsigabeno. Šitokiai padėčiai 
geresne pakeisti, tuo taiųm ir da
bar beveik nieko padaryti nėra 
galima ir tame ne V. R. ŠI-jos., 
kaltė, kad ikišiol Latvijos valdžia 
nepaskyrė žmonių į komisiją sie
nos natūroje nustatyti. "

Rusėckas savo paklausimą pa
pildydamas sutinka su Ministerio 
paaiškinimais, bet reiškia pagei
davimo kad, iš Latvijai atateku- 
Sitį lietuviškųjų vietų, norintiems 
Lietuvon persikelti lietuviams 
ibūtų Užtikrintas jų reikalų aprū
pinimas: pašalpa, nuostolii? atly
ginimas ir t. pifa.

V. R. Min-is Skipitis mano, kad 
tokių kurie nori iš Latvijos Lie
tuvon persikelti Bus labai daug, 
nes latviai už; arbitražo metu pa
reikštą norą prie Lietuvos pri
klausyti; lietuvius persekioja ir 
terorizuoja; bet nežinant tikrai 
kiek jų bus, sunku esą dabar ą- 
pie pašalpas kalbėti Nurodyda-. 
ihas į tai, kad ir iš Lietuvos Lat
vijon persikelti norinčių, visai 
randasi ir jų laisvės varžyti' ne
tiktų, ininišteris tikisi, kad tuo. 
būdu galimas daiktas kad bent 
dalinai persikeliančiųjų reikalai 
išsilygins.

Toliaus V. R. Miu-is atsakyda
mas į atstovo Žebrausko (k. d.) 
paklausimą dėl • dvaro grąžinimo 
biivusiaan bermontininkui Kai- 
šerlingui, praneša, kad Kaiser- 
lingo byla yra tardoma ir perduo
ta teismui. __ .

Į atst. Radzevičiaus (d. fed.) 
paklausimą dėl žyminio mokesnio 
ėmimo nuo organizaeijij pareiški
mų . susirinkimų reikalu, Min.

Daukšiai balsų ir siūlo jį praša
linti U saite. Skelbiama pertrau
ka, t

Po pertraukos, pirmininkas pa
siūlo aisti Daukšį, už nesilaiky
mų St. Seimo Statuto, pašalinti 
.iŠ posėdžių salės trims posė
džiams, , Z

Daukšyi pasiaiškinimui -balsų 
gavęs teisinasi, kad jis pirmi
ninko prie tvarkos šaukimo nei 
skambučio negirdėjęs nes salėj 
buvo trukšmas ir prašo jam leisti 
kalbų baigti,

PfrątfninMi praneša, kad Dauk- 
Šio pasiteisinimų skaitydamas pa* 
tenkinančiu, savo pasiūlymų atsii
ma. (B. T.)

’ (Kauno “Laisve”)

Tikiuosi neapsiriksiu pasa
kęs, kad vienas & svarbiausių 
darbininkams klausimų yra 
šiandien genies klausimas, ilgus 
šimtmečius savo prakaitu kla- 
kstęspohų žemelę, ilgus Šimt
mečius savo kruvinu darbu už
dirbtus vaisius priverstas ati
duoti savo pavergėjui ponui,-— 
šiandien, papūtus šiektiek lais
vesniam vėjeliui, Lietuvos dar
bininkas nebegali jau pakęsti 
toliau tos ekonomines vergijos 
kuri jį tiek šimtmečių slėgusi, 
Ir jis ieško būdo kuriais gali
ma imtų pasiliuosuoti iš tos 
vergijos ir patapti tokiu pat 
neprigulmingu piliečiu, kaip ir 
kiti.' Gauti žemės nuosavybėn 
įsikurti ten-savo ūkį ir yra vie
nas tokių būdų. . Užtat kuone 
visai lietuvių visuomenei su
prantamas tas nesutaikomas 
darbininkų .veržimasis gauti 
kttogreičiausia žemės. Nesu- 
prantąmas ir. “bolševikiškas” 
jis . atrodo tik išsigimėliams 
dvarininkams, kuriems, rasi, 
baugu įsivaizdinti, kad toliau 
jau jiems savo darbu reikėsią 
užsidirbti sau pragyvenimų "ir 
nebebūsią jaii pusdykio darbi
ninkų darbo

Tiesa, .ligi šiol veikusiais ir 
veikiančiais įstatymais žemės 
jau ir dabar dalinama. Bet jie 
turėjo žymių trukumų tame, 
kad toji žemė buvo duodama 
nuomon, reiškia tik lig laikui 
antra — ir vykdymas tų įstaty
mų nebuvo toks grieštas ir tei
singas, kas, žinoma, kliudė dar
bininkui, gauti žemės. Į nuo
savybę buvo duodama tik ka
riams, šiaipgi darbininkai la
bai' retai kuris gaudavo. Užtat 
nieko stebėtiną, jei darbininkai

čkaitis ir kiti, šoko išrodinėti,)tufetantinei mMaj-” 
kad^duodant žemes nttosąvy- ***’' ' Ji‘ v'
ben maždaug po 10—15 hekta
rų Semias sukursiąs tik dau
giau ubagų, kad tie naujaku
riai ne tik miestams negalėsią 
duoti maisto bet ir save neiš
maitinsią, kad dvarų skaldyti 
esą negalima, kad Valdžia tu<= 
tinti juos paimti savo žinion ir 
pavesti juo^ valdyti ir dirbti 
dvarų darbininkų taryboms, 
pastačius tik gerus savo prie- 
^ūtetojuš -r, žo
džiu, žemės klausimas bus riša
mas teisingai ir išmintingai tik 
tada, kad bus steigiapios tokios 
pat ūkio komunos,-kokios gy> 
vuoją Rusijoj arba buvo kuria
mos pas mus bolševikams už
plūdus. Anot social-demokra- 
tų kalbėtojų žodžių, viri Lietu
vos darbininkai' tokio tilc žemės 
klausimo rišimo iš Seimo terei
kalaują. Ir kuomet jieips buvo 
prikišama, kad įvedus dvaruo
se komunas, visgi liktų dešim
timis tūkstančių skurstančių 
mažažemių, kurie iŠ niekur že
mes negalėtų gauti; kad liktų 
heaprhpintiL sodžiaus ir miešti? 

[darbininkai, kad Lietuvos dar
bininkai, kaip statistika rodo, 
iš 100 vienas tereikalauja ko
munos, o yiisi ldti nuosavy
bėn, — tai, žinoma, social-de- 
nidkratariis nieko daugiau ne
likdavo, kaip tik gardžiai nu
tylėti. Ir jie į tai nieko neat
sakė.

Kiekvienam Lietuvos darbi
ninkui, padavusiam balsą už so
cialdemokratų sąrašą, Įtekti ge
rai pamąstyti, ar jis tikrai to
kio žemes sutvarkymo reikalau
ja, kaip dabar perša jo atstovai 
socialdemokratai. Tiesa ir me
tas jau Lietuvos darbininkams 
parodyti, kad socialdemokratai 
atstovauja ne Lietuvos, bet gal 
kitų šalių gyventojų reikalus. 
Tik tuomet bereikalingas yra 
vardas Lietuvos social-demo- 
kratų partija, ir taip dažnai 
įtartojimasi “Alės Lietuvos 
darbininkai... mes Lietuvos 
darbininkai ”... geriau ‘ tikti? 
šiektiek platesnis vardas. Apie 
atskirus. projekto • punktus pa
kalbėsime kitą sykį plačiau.

Aukštaitis.
(Ęįauno “Darbininkas”)

Skipitis atsakydamas aiškinasi- f1 /t1 UU1L“K“’
kad organizacijos dažnai .pareis- aeąskuljmo įdėti taip sakant 
kimus klaidingai prašymais uz- . . “ _ ... *■ - /
ioravaomi „K, naminktroot™ Juk 3“ >»“. tlkl’aP< kad P» “«•vardydami patys administracijos 
įstaigas klaidina ir dėl to žym. 
mokesnis kai kur ir buvo paim
tas. Dabar šis nesusipratimas e-’ 
sąs išaiškintas ir žym. mokesnis 
nuo panašių dokumentų nebus i- 
mamas. ’ ■ >

Po paklausiam eina toliaus dėl 
žemės reformos Įstatymo bendros 
diskusijos, —. ■

Riaiika (k. d.) privesdamas pa
vyzdžių iš Kretingos apskričio 
kur dar, atmenamais laikais, žiau
riausiu būdu ūkininkai buVo dva
rininkų nuo ūkių pašaliinami, rei
kalaują kad šitiems prašalintiems, 
■pirmoje eilėje žemė būtų grąžina
ma. - Pirmiems mūsų kariuoenės 
savanoriams žemė tutėtų būti 
duodama be jokio, už ją atlygini
mo ir sų pašalpa trobėsiams pas^- 

■ stątyti ir inventoriaus įsigijimui. 
* bankais (s. d.) stengiasi įrody
ti, kad, įstatymas esą niekam ti
kęs ir nepriimtinas ir ypatingai 
pabrėžia, kad iš Bažnyčių žemė 
turinti būti atimta pirniiaus negu 
iš dvarininkų. . Tolinus .kalbėto
jas, dėl iš vietų daromų patemi- 
jįimų, įsierzinęs, ima vartoti par- 
lameiito tribūnoje neleistinų .išst- 
tarinių. . t)el tokio kalintojo el
gimosi kįla protestų, pirriiiniii- dama, būtent: nuosavybėn. So- 
.katijantis stengiasi kalbėtoji su- ■*--
laikyti, -j- skambina  j bet kalbi-, 
tojais, neklausydamas pirmininko, 
tęsįf toliam. ' Pirmininkas atimk
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GRĮŽO Iš LIETUVOS LEIT, 
. BRIOGES.
Tik-ką sugrįžo iš Lietuvos 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriaus vedėjas Lietu
voje, leitenantas Lutlier Bri- 
dges. ./

Leit. Bridges yra kilęs iš1 
Sparks, Georgia. Lietuvoje iš
buvo apie porą metų. Besikal
bant su jud, teko išgirst jo nuo
monė apie Lietuvą ir jos da
bartinę padėtį .

“ Atvykus^ Kaunan, ’ ’ sako p. 
Bridges, “mums teko patekti 
tulon partijon jauno ameriko
no ir jo sesers, kurių elgesys da-. 
re mums tokį įspūdį, kad mes 
čia nereikalingi. Mat tų asme
nų turėta artimus ryšius su Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus gal
va Dr. Šliupu ir norėta visą 
kreditą atiduoti Liet. R. Kry
žiaus vadams-. Mūsų padėtis 
-buvo labai nemaini, bet atvy
kus dauginu amerikonų ir ga
vus susipažinti su p. Česuūliu, 
p. Mastausku ir Seimo nariu p. 
Kaupas, per jų įtekmę kūsipa- 
žinoine su Lieuvos prezidentu, 
su gen. Nagevičium, Sanitari
jos viršininku. Padėtis trumpu 
laiku pasikeitė. Gavome vi
sokių informacijų ,ri viso
kią pagelbą. Ypač daug mums 
pagelbėjo gen. Nagevičius, taip, 
kad mes pradėjome jaustios gė
riku negu hamię.

“A. R. K. Lietuvoje sunau
dojo virš 15 vagonų visokių 
reikmenų^ teikdamas visur vi
sokią galimą pagalbą. Atsira
dus kolerai ir šiltinei, A. & K. 
paskyrė, apie 15 dizinfekt<?rių, 
kas pagelbėjo ivžmūMi* b? bal* 
siąjądmierd's' audrą, kuri tepu 
visiškai išnailtihta Lietuvoje.” 

. ■■“ūMdbgtts Kaunui, 191u m. 
laš su |<elota kitų A. R. K. dar- 

daųbininkRi,” kaip advokatus Ibnotojų dirbome per pienas ir 
’ tatbmargis’MeJnaktis. dalindami Manketas

" '"ri - „ » ■ ■ •

tų kitų jam nereikės kraustytis 
nuo jos.

Tat visi Lieuvos darbininkai 
išsiilgę laukė galutino žemės 
reformos įstatymo, kuris nutie
stų patvarius žemės įsigyti ke
lius. -Štai šį pavasarį šis įsta
tymas liko užbaigtas svarstyti 
komisijoj ir įneštas St. Seimo 
plenumam To įstatymo projek
tas buvo'bendrais bruožais dr. 
Skausmo! atpasakotas “Darbi
ninko Nuin. 12. Jis, tiesa, turi 
daug netobtilumij. Galima daug 
dar giiičytis ir nesutikti dėl pa-, 
likimo parceliuojamiems ūgia
ms 180-lia. (apie 175 deš.,) dėl 
atlyginimą už nusavintas že- 
mes; dėl pagalbos naujakuriams 
ir daug kitų klausimų. Dau
guma kalbėtojų išsĮtarė tiži su
mažinimą normos dvarponiams 
ligi 50 ar 70 hektarų, už suma
žinimą atlyginimo ir tt. Ypač 
to karštai reikalavo* Darbo Fe
deracijos frakcijos nariai’ Gą- 
Įįma. spėti, kad prie antro skai
tymo .bw .įneštą daug labai 
svarbių pataisų., Bei tas pro
jektas. jaii; dabar nužiūri tuos 
.bučkius, kuriais žeme bus dito-

bialAiemolii’atų frakcijai tas be 
galo [nepatiko; Jų vadai, tokie 
‘Maąbintnltai,” kaip advokatas! 
Ve ■*-'-,r—- t------jt
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Užklausus, kaip šiandie atro
do Lietuvoj sanitari jos žvilga' 
nlii„ gerb. B^idges atsakė: ' ;

*‘Tuo žyilgsniu Lietuva sulig ’
jos Šio dięn§® padėtim aprū
pinta gerai. Ligonbučių turi jį , 
jie visi aptupihti gana gerai, ! 
ypač Kaune. Vaikų sriegiau- ■ 
dos vedamos amerikonišku bd- 
du. Vaikai užlaikomi- visuome
nes netik mokomi rašyti, skai
tyti /bet iį amato; mergaites_ 
mokoma narnų ruošos ir tam 
tikrų darbų. Nuėjęs Lietuvos 
prieglaudon, jauties smagiai. 
Vaikai linkimus; džmugiasi, 
^mnuojaf žodžiu. Latrijoj ybU 

*|Bų prieglaudos- telaikoma; val
džios. Ten' vaikai paniurę, jo
kio pas jiiou gyvumo nesima
to. žodžiu, jokio palyginimo ne
galima dary ti'. Jei lenkai liau
tųsi Lietuvą užpuldinėjo, Lie
tuva turi visas galimybes pakil
ti. Svarbu, kad Lietuvoje duo- . 
nos it prie duonos Įdek tik no
ri.’* . - i

“O kaip atrodo Lietuvos ka- . 
riuomenėl Ar .ji gal kiek prie
šų atremti?’* paklausiau. “Ne
tik, kad gal atremti, maloniai 
atsalk leitanantaš, bet ir kailįn 
gal gerokai užduoti. Netikė jau, 
kad taip jauna kariuomenė būt 
išmaiikštinta ir kas kart vis ge
rėja. Maii teko kalbėti šii kari
ninkais ir kareiviais, visi pil-, 
nai patenkinti valgiu ir drapa
na,”. (

Užklausus apie mokyklas ji
sai atsako r

“Lietuvoje mokyklos dygsta, 
ir tarpsta labai greitai ir turiu 
pripažinti, kad lietuviai labai 
darbštus, maldingi, rdmtjs ir 
mandagus žmonės. Kas Kaune • 
pabus savaitę, -tas jau nenori 
jo apleisti.”

“Lietuvos industrija kyla, 
viskas pradeda grįžti normalin 
gyvenimam Lietuvoj -netik 
žmones man patiko, bet ir 
gamta graži, oras tyras, be jo
kit? gažų. Žmongas'-gyvenk ir "1 
gėrėld's,.” , .

Apie Lietuvos Vyriausybę 
leitenantas taip išsireiškė:

“Asmeniškai kalbant, turiu 
prisipažinti, kad geresnio de
mokrato nesutiksiu Amęrike, 
kokiu yra Lieti prež. Stiilginis- 
ki's, arba geny|tageyičius ir ki
ti, su kuriai^'man prisiėjo tu
rėti reikalą/ Puikiausi žmo
nės! Kada pasakiau savo drau
gui Dr. X, jog musų darbas 
jau bus likviduotas ■ Lietuvoje 
ir turėsimė/grįžti Amerikon, 
jis man atsakė: Mano namai 
čia yra ir aš negryšiu į Ameri
ka ir jis tikrai nori ten pasi
likti. Aš pats taip pamylėjau 
Lietuvą kad visada esu pasi
rengęs ten apsilankyti. Tik vie
no daikto Kaune trūksta, tai 
stubt? ir tai tikrai jų .trūkstą!

A. L. R. K. Ped. Sekr.

4t

IŠ L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
f

KOMISUOS DARBUOTES.
Malonu visuomenei pranešt^ i 

kad apskričio išvažiavimo komi
sija smarkiai veikia ii’ uoliai 
rengįiasi tprie išvažiavimo, kuris 
turės įvykti 17 d. liepos Š. m., ne
dėlioj, Indian Grove darže, New 
Haven, Conn, Komisija kvietė 
kalbėtojus, r ištik lis,- choristus ir 
visas LDS. Conn. apskr. kuopas 
dalyvauti su programų virsmine- 
tame išvažiavime. Turi jau ir pa
sižadėjimus nekuriu kuopų. Gai
la, kad dar nevisos pasižadėjo, 
bet komisija pilnai tiki, kad vi- • 
sos kuopos, prisidės prie prayra
mo. Garbė Waterburio LDS.*. 5 
kp. Pirmutinė pasižadėjo su pro- • 
gramu ir pranešė, kad jtį vietinis 
choras dalyvaus. Ne w’Haven 28 
kp. pasižadėjo taip-gi su choru. 
Nc\v Britain 36 kp. —- šu žaislais. 
Bet linksndansia, tai, kad ir kum . 
J. IbakŠyš iš Watbrburio pasiža
dėjo su prakalba. Bus ir dau
ginus kalbėtojų. Ristikai bus 
svetimtaučiai. Komisija širdin- . 
gai ašįuoja visiems, prisižadėju
sioms dalyvauti jprogramo ir kvie
čia dalyvauti visus, kuine dar ne* . 
pasižadėjo. • ?

BMiigiįs broliai, sesutės?, laikyk į 
kimės mūs bočių senos patarlės: į 
gerimm vėliaus Wgu niekad. ta 

jB. M—nl, aps. R-kS.
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Laikė pasaūlirfici karų kaize
ris yra pagRkęe, kad jis sumu
os alijantus, nes |ie neturi ben
dro reikalų vedejo vieno vado.

* Tas tūrėtų nius daug ko pa
mokinti. Mes didžlubjamės, kad 
mus yra didele dauguma, bbt 
mums stiiiga noro b'ehdraį yėk 
kti. štąi mes turime savo L. įt 
K. Federaciją, gyvuojančių 
nuo 1906 m./ kūrins šyarbiaiU 
siu tikslu yra sutraukti visete

. Amerikos Lietuvių B. Kataii- 
,kų organizacijas. Tas darba^ 
ein& labai palengva •Priežastis 
tokio musų nerangumo jra ta
me, kad mes nesuprantame ben
dro veildmo baudos; Kiekvie
na kolionija nori veikti sava
rankiškai, Kas šiendie' nesu
pranta ar nenori suprasti nau- 
dos bedro Ame. Liet. B. Kai* 
veikimo, lai tik pasidairo ap
linkui, kaip visokie “beparty- 
vus” veda lietuvius katalikus 
pražūties bedugnėn. Jei' kada 
reikėjo veikti bendrai, tai šian
die, kad inus vienybe būt kuo- 
tvirčiausia, kad nesirastų nė 
vieno lietuvio kataliko, kurs 
duotų save suvadžioti visolde- 

^tns “istų” apaštalams.
Atsimiiikime niusų kovą už 

spaudą po caro jungu, kas pri
vedė' rusus nusilenkti, jei ne 
bendras lietuvių veikimas, ben
dras pasipriešinimas graždan- 

\ kai. Šiandie mes turime ne 
V" mažesnį priešą, tai bolševikiš- 
\ įsoji šmėkla, kuri gręsia

■ pi’ažutimi ' Lietuvai' nema
žiau cariškosios biurokratijos 
ir jei mes nestosime bendrai 
kovon su bolševikiškuoju slibi- 

I nu, pakirs jis jauną neprityru
sią lietuvio sielą ir iš nepri- 
klasomos jaunos Lietuvos at
liks vien kryžiai didvyrių, ku
rie kovojo, bet nebuvo kas juos 
suprastu' ir laiku’ paduotų pa
galbos ranką. Kiekvieno susi- 

- pratusio lietuvio kataliko už
duotis yra:

• "a)- Skleisti idėją lietuvių ka
talikų vienybės.

b) Aiškinti naudingumą pri
gulėjimo prie A. L. R. K. Fe-' 
deracijos.

c) Kalbinti savo kolionijoj 
kad visos ten esančios katali
kiškos organizacijos prisirašy
tų į A L. R. K. Federacija..

d) Kad visokias aukas tėvy
nės reikalams duotų tik pėi' 

•Tautos Fondą ir L. R. K. R.
Dr-ją.

e) Kad skaitytų ir platintų 
vien lietuvių katalikų spaudą, 
gi skaitantiems bolševikų-be-

' dievių spaudą aiškinti! jos ken
ksmingumą Lietuvai.

f) . Tvirtai laikyties katalikiš
kų principų, gintis nuo priešų 
užpuolimiĮ.

Kada veiksime bendrai, ka
da visose musij išeivijos kolio- 
nijose yasis A. L. R. K. Fede
racijos skyriai,- bukime tikri, 
jog nedrys mus šmeižti visokie 
pseudo “tautininkai’’, socialis
tai ir kitokie “istai”.

Tik bendras veikimas prives, 
kad musų įsitikinimus įagerhs 
visi tie, .ką šiandie mus nield- 

• na. Laikykimės bendro veiki
mo, t. y. A. L. R. K; Federa
cijos.

A. L. R. K. Federacijos . 
Sekretorijatds.

222 So. 9th St, Brooklyn, N. Y.

*
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PHUADEIjfeu, ?JL
(Port Ėidunond)

Nedėlios vakare, biriL 12 dj 
Lietuvių Muzikėlėj svetainėj 
įvyko mūs miesto Liet, Laisvės 
Paskolos stoties (centralčs) susi
rinkimas. Kova liežuviais buvo 
karšta, Katalikai reikalavo nud 
.tautininkų atšaukti visus šmeiž
tus paleistus prieš juos. Ir kaip 
matės, būtų Viskas užsibaigę, ge
rumu, jei ne tokie asmens — pa
šlemėkai. Kada jau katalikų vei
kėjai apleido svetainę, nedaturė- 
jęs vienas rimtas tautininkas pa
sikėlė ir tarė prieš kitą savo vien
mintį garsiai: “Aš tokį žmogų 
škaitliuoju. už kiaulę l”

Girdėjęs.

NORWOOD, MASS.
Kaip nuo seniau žinoma, ka<į 

Norivoodo Bažnytinis choras liko 
be vargonininko, nes jų varg. 
nuėjo proše-panams tarnauti ir 
tapo jų įrankiu, kad dabar nei 
lakstydamas kalbina savo- senuo
lius draugus lietuvius, kad .ir jie 
pasektų jo pėdomis, t. y. prisidė
tų prie šių dienų Europos ilgaveį- 
džių (lenlcų). Bet jo agitacijos 
darbeliai niekais eina. O šv. Jur
gio par. choras lig tyčia gerėja. 
Mažųjų ehoras, kaip gieda Mi
šias, tar net malonu klausytis. at
silankiusiam; ypač kaip užgieda 
Salve Regina, savo gražiais išla
vintais balsais.

Kaip teko nugirsti, tai vis pa
ties klebono pastangos.

Norvroodieeiai yra garbės
ti, kad apsieina ir be lerikbernių. 

Choro Jonukas.

a-c r

PROVIDENCE, R. I. 
Pagimdė tris sūnus.

Birž. 13 d. Marijona Sideravi- 
eiene, gyvenanti 27 Gudych, St. 
susirgo ii’ nuvežta į šv. Juozapo 
ligoninę pagimdė 3 sūnus. Visi 
trys sūneliai yra sveiki ir tvirtaus 
kūno. Minėtoji motina du metu 
kaip yra ištekėjusi už Vlado Si- 
deravičiaūs ir turi 10 mėnesių sū
nų. Dabar vėl pagimdė tris. Pa
eina iš Vilniaus rėd., Lydos aps., 
Kaniūkų kaimo, po tėvais Dzika- 
vičiutė. Vladas Sideravičius pa
eina iš Noeios miestelio. Gyvena 
neturtingai.

3, D.

įtK adąiiiitą ||j 
( mo blanka kur patįs galite 

kūdikio gimimp laikų ■nld&i 
statyti, Tas nebus pervėlu 
syti bilo kada, ir laikui bėgant 
gali būti labai reikalingu darody- 
mu ar priežaščia išvengimo 
^neėfliąloiiunįų, ’

iMH&B iįdjaįai/
>1 u ■■ibfĮ ■ I -j šiiriili^.^m.b^iA >■>»

Liet. IK Seimą chica- 
giri&ii mimo padalyti Vieną į- 
žymiusių. Beabejonūs, irpada; 
Jryį nes dd' ‘ m&įfcfc jį

. -■ ’

.Seimas jąu paskelbtas. Ji< 
įvyks Liepoj & 6, į dienose.

livaMtems.
.Kadangi daugelis Atstovų at

važiuos iš kiių miestų bei vals
tijų, d ai su^įa^teRūt vietU 
niais, rengiamo milžiniškas 

rpriešsenm!ais išvąŽiayima& jįd 
Sus Liojjoą, 4, įėverly .Sjllį 
(prie 87* gatvės tarpe Aslilahd 
ir AVestėm gatvių.)

CM vienintelėj proga bus at- 
stovams susipažinti isū palink
tu Clueagds jaunimu ir su jį 
vadais bei veikėjais. Prieš pra
dedant sunkų sesijų darbą, ga* 
les gražiai pailsėt, pasigerėti 
gamtoj gražumu. Atstovams 
Užkandžiai it Šiaip pasisrdagi- 
gininiai bus suteikta veltui.

Išvažiavimo programine da-' 
lis . taip-gi stropiai rengiama. 
L. Vyčių Ch. Apsk: choras-sve
čiams bei. savieins žadą nąujiį 
dainelių patiekti.

•Vyčių Apsk. Atlėtų .sekcijd 
loš “Base bąli’* ir “Temas”; 
Apart to bus lenktynės ir tt.

Mis išvažiavimas yra įžangd 
į IX Seimą, tat atstovai pra
šomi jame dalyvauti. .

Išvažiavimas prasidės 9:30 
vai. ryto.

Sesijos.
Liepo 5 prasidės sesijos.

Priešseiminės pamaldos įvyks 
Dievo Apveiždos parapijos, Ba
žnyčioj (Centro .Dvasios vadd 
parapijoj.) .

Šventos mišios su asista pra
sidės 10 vai. ryto. Per mišias 
giedos Chicagos vargoninkų 
choras ir-įžymus solistai.

Pirmas seimo posėdis prasi
dės 12 vai. dieną, tuoj P° l&k 
maldų. Sesijos biis viename iš 
puošniausių vienbučių Cliicago- 
je, būtent La, Šalie Hotel prie 
La Šalie ir Madison gatvių.

Vakarai
Pirmos seimo dienos vakare 

nebus jokios pramogos, kad da
vus atstovams pasilsėti ir ap
žiūrėti Chicagos miestą.

Liepos 6, vakarė, pagarsėjęs 
L. Vyčių Ch. Apsk. choras, po 
vadovystė muziko A. S- Po
ciaus, statys triaktę“ komišką 
operą ‘ ‘ Kamevilio Varpau ’ ’ 
Apskričio chorą sudaro 137 na
riai. Aštuoniasdešimtas nuoši
mtis choristų vartoja įvairius 
muzikos instrumentus^

Opera statoma dideliam vi- 
durmieseio teatre “Aryan 
G-rotto Temple” (prie 8-th ir 
Wabash gaivių.) Pradžia 8 vai. 
vak. Grynas pelnas , to vakaro 
yra skiriamas įsteigimui nuo
savos 4*Vyčio” spaustuvės

Paskutinį vakarą, t. y. Lie
pos 7 d. tame pačiame viešbu
ty bus bankietas. Programoje 
dalyvaus įžymios muzikalės je- 
gps:

šis bankietas uždės antspau
dą istoriniam IX Seimui.

Darbas nelengvas. Penkių 
mėnesių darbuotė turės paro
dyti vaisius. 1 -

Vienintelis chicagiečių pagei
davimas, įdant IX Seime bu
tų atstovų nuo 100 kuopų.

Pr. J. Pailulis, 
Preso' Komisijos Narys.

atlikti. \
. . ’ I • * v
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. karas ir Gimimo Metrikai. ’

■ Reikalas būtinos gimimo regis- 
tracijos buvo ganėtinai darodytaą 
laike kareiviųGąugelis 
vyrų, kurte Buvo ištiktųjų jax| 
ir po metų, negalėjo datodytl. 
dėlei stokos gimimo metrikiį, nei 
savo amžįį nei pilietyste, .. . j v * , » *

' ••• i————. K . į.
ir .pažaista daug lietuviškų Žais
mių baigiant programą Yisįj 
kaip užtraukė Lietuvos Aimn& M 
net medžiai linko. < 1

žhirengime virš minėto išvažia
vimo pasidarbavo vytės: y, Ab- 
raite, O. ir ĄL Oklutės, P. MaŽei- 
kiute, R. Lukas, J. Viršulis’ir kj- 
ti. Čia paminėti ypač vytes daž
nai parodo pasišventimo L. Vyčių 
jaunimo organizacijos labui - 

Dabar L. Vyčių 41 kp. ruošia
si prie N. Y. ir N. J. L- Vyčių 
Apskričio išvažiavimo, kuris- ne
užilgo įvykj?. Prie šio išvažiavi
mo programos 43 kuopa mano pri
sidėti žaismėmis. Trečiadienio 
vakarais, Apr. Pan, šv. parapijos 
svetainėj yra daromos praktikos 
žaismių, žaismių praktikoje kvie
čiami imti dalyvumą, kad ir ne- 
vyčiai.

Birželio 12 d. Moterų’Sąjungos 
N. Y. ir N. J. apskričio atsibuvo 
išvažiavimas, Giedate Parke. Šia
me išvažiavime žmonių buvo labai 
daug. Mat vieša vieta ir oras bu-, 
vo labai patogus. Rengėjos anks
tokai pritrūko vaišių — mat ne
sitikėjo, kad tiek daug svečių tu
rės. Išvažiavimas buvo smagus, 
nes buvo daug jaunimo^ kuris pa
dainavo ir daug žaismių paažidė, 
kuomi ir senesnieji gerokai buvo 
užinteresuolhcfvieni aplinkui sto
vėdami ar tai sėdėdami ižūrėjo, 
kiti gi neiškentę ėjo prie jauni
mo ir kartu žaidė. Nepamiršta ir 
sąjungiečių idėjiniai reikalai, ku
rių klausimu pasakė kalbas: V. 
Abraitė, K. Krusinškas, L. Šimu
tis (šisai visuomet gerai kalba, 
bet šį sykį, tai tikrai gerai kal
bėjo) ir K. širvydienė. Pastaro- 
>^W^į gadino klausytojų sko
nį, — skaitliuodama ką moterys 
gimdo. , Rodos, kad visiems yra 
aiškių jogei moterys yra gimdy
tojos, ir užtai gnndymb kreditus 
vyrai nesisavina.

Išvažiavimo programą tvarkė 
p. Subatienė.

Geistina, kad moterys rengtų 
daugiau išvažiavimų. Mat, kuo
met moterys surengia išvažiavi
mą, tai jos nepalieka namie nei 
dukterų, — o kur dukterys ten 
ir sūnai susirenka. Tokiu būdu 
susidaro linksmas oir gyvas išva
žiavimas, kuris,, visgi, Šiek "tiek 
duoda progos' jaunimui įgauti lie
tuviško įspūdžio.

Jaunimo Narys.

ireg tii yi*. Svarbiu tą tek

Dėlei Uted^rio jd ainžiaus ir 
pilietybės. .

Dėlei darodyrio jo teisės lan
kyti foęjtjltfą,

Delei darodyieo jo tekės riti 
darban, „ • »

Dėlei darodymo jo tefoes sulig 
phląikų. '’<

Ą01 įaridyiiio’ jo teisės aj^sb . . ..
vedtei- ■ , K&Slink Tęiilų GrniMo Registi

Dėlei darodymo jo teises vals
tybinę’vietą užimti. r.
• Dėlei darodymo jo teisės sulig 
pasporto Oonei.

Delei darodymo jo motinos tei
ses sulig našlėj pensijos.

, <r

G&iiirio Registracija. j3mnažiii& 
Kūdikių Mirčių Skaithų.

' Kiekvienam, atsitikime ar tai 
būtų mieste ar sodžiuje khr kūdi
kių mirčių skaičiaus tūta djdėlioj 
ir jų: prięžastįs buvo tyrinėta sU 
pagelba daktarų, narsių; ir Šiaip 
miesio sveikatos užžiūrčtojų, ir 
greita ir gera sveikatos pagelbd 
suteiktą, tai tapo patėmyta jog 
pasekmės šio „viso triūso buvo 
greitas ir žymus mirčių -sumažėji
mas. šitokis darbąs ne yra gali
mu užvesti jei kūdikių gimimai 
nėra-pilnai užrašyti ir tokiu bū
du duota proga daktarui ir-nar
šei pradėti gerą darbą.

r- • ' - irąąijog.
• Teisės reikalauja, kad kiekvie
no kūdikio gimimas būtų užregis
truotas ar tai per. daktarą, nursę 
ar akųšerką prie gilnimo buvūąiąį 
ir kad tokia registracija būtų pa
siųsta sveikatos miesto užžiūre- 
to jui, kuris vėla tą užrašą prane
ša Sveikatos Departamentui. Jei 
jūs nčsate tikri sulig jūsų kūdi
kio gimimo metrikų, parašykit^ 
į valstybinį sveikatos departa
mentą (Statė Board of Ttealth); 

; kur dalykas bus ištirta ir- jumS 
bus duota žinoti. Jeigu jūsų kū- ’ * 1

f s

T f T T 
X

i£OK(
N4. PAšį'oįttuM. ' ■ 

.Birž. 2L 
Nominacija kad Edvaite 
M; M&tgarife Mtiį • JFetr • 
Yorkd pastorium, buvo šidri- 
dio jitezideiifo Ėtard^įjį^ 
pasiųstą senate, bei ka&įd- 
gi sesi j os buvo pasibaigę nie* 
ko apie . nondnąeiją nebuvo ■ 
kalbėta. ' * *

.. ’ ’ ~ T -

IsigjrMtė piflid? 

?‘DfcIHnW>rt adihiiiistracljtij;
* » *. *

■■I. i. I ■■■! ■ ■ ■■■■■i................ -n..—— I

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS!
•** .

• R e p g 1 a •

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
' CONN. APSKRITIS ' ?

NEŪELIOJ, LIEPOSJlILY tt, 1921 M, 
INDIAN GhOVE PARKE

NEW HAVEN, CONN.

Gimimo Registracija Apsaugoja 
Nuosavybės Teises,

f

Ofisai kaip Amerikoniškų ats
tovų (konsulių) užrabežyje, taip 
ir Užrubežinių atstovų čia, turi 
daug atsitikimų kur būna didelio 
nuostolio sulig nuosavybės sena
me krajui dėlei stokos darodymų 
ar visiško nedastėngimo darody- 
me gimimo metrikų vaikų gimu- 
shį šioj šalyje, iš tėvų ateivių. 
Štai vienas pavyzdis. Jauna po
ra atkeliavusi iš Šveicarijos į A- 
meriką apsistojo IndijanoS vals
tijoj. Už nekurio daiko gimė 
jiems mergaitė. Kaip kartas tam 
kūdikiui vos trims metams su
ėjus tėvas nelaimingam ‘atsitiki
me tapo užgautas ir ant smert 
užmuštas. Jo moteris palikusi be 
cento ir be draugų ar giminių 
nusidavė dirbti. į skalbyklą, 
stengdamosi kaip galint auginti 
Savo kūdikį. Už nekutio laiko jai 
atėjo žinia jog mergaitės dėdė y- 
ra miręs Šveicarijoj, ir kad jis 
savn brolio kūdikiui yra palikęs 
dvyKką tūkstaiičių dolerių palai
kų. Tie pinigai buvo mergaitei 
taip greit prieinami kaip greit bus 
darodyta jog ji ištiktųjų yra duk
tė mirusiojo dėdės brolio. Bet 
gydytojas, kuris, kūdikį į svietą 
priėmė buvo miręs, o motinos da- 
rodymo nepakankant, tos mergai
tes teisėj kaslink palaikų nebuvo 
pripažinta nors daryta kiiodi- 
džiatišios pastangos, bet jos liko 
be pasekčiau, ir mergaitė nei vie
no dolerio iš tų palaikų negavo. 
Jei būtų buvęs jos gimimas uzra- 
šytas, tai Šveicarijos valdžia pa
laikus būtų atidavus. Dabar-gi, 
.tas viskas pražuvo ir jos likimu 
tapo vienas vargas.

Gimimo Metrikai Apsaugoja 
YpatiŠkas Teises.

w

f

6

PARKAS ATSIDARYS 9-TĄ VALANDĄ RYTE, 
šokiai ir žaislai prasidės 1-mą vai; po pietų.

t •ė

d

Žaislų bus įvairiausių ir naujausių, kuriiį ; 
dar iki šiol nelabai kas yra žaidęs. BUs rišty- A ' 
hes ir lenktynes, už kurias bus duodamos tam 
tikros dovanos. Taip-gi dalyvaus chorai, ku
rie visuomet pasirodo su savo puikiais išlatiiį- 
tais balseliais, tai

C&NN.-- ’
ŠV. JUOZAPO, BAŽNYTINIS ip

NEW HAVEN, C^NN.— ■
ŠV. KAZIMIERO, BAŽNYTINIS.

Prie tam bus prakalbų. Kalbės KUN. X 
BAKŠYS, iš Waterbhry, Conn. ir kiti žymūs 
kalbėtojai. . ‘

Mylintieji pasimaudyti, galės paplaukyii./X - 
Jūrėje, ’ nes visai netdli. Vieta labai puiki ir j ” 
patogi. • # . j

Saliakošės ir skanių gėrimėlių bus iki.so- 
Čiai. Užkandžių nepaprasto skonio rir-gi bus j 
gausiai, nes New Hayeniečiai- pripratę jau. ri- 1 
sokius pokylius kelti, tai ir> šį kįrtą pasistengs 
ir Sugebės visuomenę Užganėdinti, kadangi turi, 
daug pritirimo iŠ praeities.

‘Širdingai kviečia RENGEdAI;

D
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ro mi- tjju valdžia 
keletu Samiių- dteriiųpn^kyi’ė$115.000,

visi skaitykite ■
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KALTINA SINN FEINUS 
Liv&rpool, birž. 21.-rVal- 

džia kaltina Sinn Feinus už 
pavogimų sąrašų. Pereito; 
nedėlioj buyę sąrašų dieta 
Anglijoj. Valdininkai link
dami sąrašų foi'maš sužino
jo, kad dalyje kur airiai gy
vena sąrašų formos buvo 
surinktos kitų ypatų 
ne valdininkų..

PAGELBA VOKIE- 
ČIAMS. . ’ 

Bitynas, birž. 21. — Prū
sijos valdžia suteiks 100,- 
000,000 markių kaipo pagal
bų vokiečiaifas Aukštoj SJle-

MAHANOY CITY, PA.
Mahanojus kyla kaip ant mie

lių. Lietuviai vargo daug metų 
be susipratusių inteligentų tėvy
nainių. Šiais laikais, gerų tėvų 
moksleiviai nebėga iš tarpo lietu
vių, bet parvažiavę iš mokyklos 
stoja tarpan ir savo prityrimą, ga
bumą žada paskleisti, sunaudoti 
lietuvių naudai. Mahanojaus lie
tuviai džiaugiasi susilaukę gabaus 
mokytojaus muzikos. Gerb. Pet. 
Karašauskag pabaigęs New Yorke 
Virgil Piano Konservatoriją su
grįžo Mahanojūn ir pabaigoje bir
želio mėn. atidaro žymioje vieto
je savo konservatoriją. Jauni
mas jo seniai laukė. Getų pasek
mių jaunam.ir gabiam muzikui, 
jaunąją kartą prie tikrosios savo 
motinos — brangiosios Lietuvos!

Šią mokslainę apleidžia paskh- 
tinis lietuvis moksleivis. Nearts- 
pčdams skaitlinės kitų metų liet, 
moksleivių šioje vietoje, kur gal' 
rasis o gal visai ne. Taigi nuo
širdžiai dėkodamas “Darbinin
kui” vardu moksleivių ir bran
gios tėvynės už reguliarį siunti
nėjimą, meldžiu nuo šios dienos 
jį nebesiųsti daugiau.

Su gilia pagarba,
Pijus A. Lekešiūs.

. BROOKLYN, N. Y. 
išvažiaviinai.

Birželio Ū-tą, Jamaioa miŠkuo- 
sc atsibuvo L. Vyčių jaunimo 41 
kp. Išvažiavimas, kuriame daly
vavusieji buvo pilnai patenkinti,, 
kaip vieta, taip ir programų 
Vytės svečius pavaišino skaniais 
užkahdžiaK prie kurių nepamirš? 
ta ir prakšibėlitį. Gi vyčiui J.

Uruliui vadovaujant buv 
Jalnitota ?

WATERBURY, CONN.
“Sandaros” 24 num. tilpo tplo 

V. korespondencija, kurioje be jo
kios gėdos šmeižia katalikus. 
Mat, gėg. 30 d. mes Liet. Prek. 
B-vės W. šėrininkai buvome pa
rengę išvažiavimą Linden Park, 
Union City, Ct. Padarėm 25c. į- 
žangos bilietus, o ir dėl šokėjų da 
po 15c., nes muzikantai buvo 
extra paimtų ir nebuvo garsina
ma, kad muzikantai bus. x

Kaip tik atidarėm, tai žmonių 
pribuvo gana daug. Visi buvo la
bai užsiganėdinę ir smagiai links
minosi. 'Apie 3 vai. atvažiavo 3 
automobiliai vyrų: du lietuviu, o 
trecias rusų. Jie suėję prie sve
tainės reikalavo. juos dykai įleis
ti. Aš jų be tikietų neleidau. Jie 
pradėjo kelti skandalą. Tuomet 
man» atėjo į mintį pasekti Suv. 
Valstijų pavyzdį, t. y. — išdeporr 
tuoti. Būdamas to išvažiavimo 
vedėju ėmiau ir išdeportavau try- 
Hką bolševikų iš tos vietos. Jie 
gi “Sandaroje” paskelbė, kad net 
500 dar suvirš žmonių išėję. (Tai 
bent jų progresas melavime |) 
Kuomet aš tą,.dariau, tai žmonės 
ko juokais netimko. Apie 8 vai., 
žiūriu jie vėl atvažiavo. Bet da- 
bar nusipirko tildetus ir nudavė, 
kad ne tie. Tas išvažiavimas bu
vo parengtas dėl padengiau sko
los ųž automobilį, kurs buvo nu
pirktas L .valdžiai 8 d. lapkr. 1920 
m. Mat’atsiranda lenkų agentų 
kurie trukdo tą darbą! .

• ■ B. R. gilkauskis.

Palaikymtti taip > Vądiiia- 
mo ^STational Zoo S

Šiems

LINKSMOS ŠOKIAI!
Rengia

L. D. S. 22 KUOPA IR 
KATALIKŲ VIENYBĖ 

SUBATO.U

LIEPOS-JOIY 2 0., 1921
LIETUVI^ KOOPERACIJOS 

SALfiJE,
26 Lincbln

Pradžia 7:Š0 vaK vaMre.
Tni-gi Brightonieeiai ir apielin- 

Itių miestelių lietuviai ir lite* 
vaitos meldžiam jumis atsilankyt 
ant minėtų linksmų šokių paremi 
mūs ūžmąnjrmų ir meldžiam tą ’H- 
karą ūiėkur nerengti Šokių o td- 
silankyt pas mus. Užkviesti gar
sūs muzikantai, tad galėsite links
mai vakarą praleistw"............

f Antras pavyzdis. Tūla mergi
na bitvo gimusi Spokene? Wash- 
ington, 20 metų tam atgal. Jos 
tėvai buvo atęiviai iš Norvegij’bs. 
Apie dviems .metams atgal jos tė
vas sumanė atlankyti savo sfeną 
tėvynę, ir paėmę savo dukterį Bu 
savimj. Kaip kartas jos tėvas 
senam krajui pasimirė, ir jai' pri
siėjo grįžti į Ameriką,, vienai. 
Ji buvo ėjusi, bet pakol’ji nė- 
Steųge: dwodyti jok ji yra tikrją 
Anįerikos piliete, ją nebuvo lei
džiama įvažiuoti. Jokių gimimo 
metrikų mat jos nebūta, ir tik
tai per didelį vargą tapo surasta 
tųla seną moteris, kuri buvo bu
vusi prie jos gimimo,? ir km.d liū- 
dyjo kashnk jos gimimo mieste 

Net' pę vfeąm mėnę- 
bihi karfeo ir rįp^Mlį,ft įdt’b ,’įąįų 
galo ta meT^MAIeįsti į šią šalį, 
■Kąjp matomu Ji,buvo via gjmuši, 
bet įnd ne ta'moteris, kuri adt 
laimės.da buko gyva, ta mergina 
nebūtų galėjusi įvažiuoti į jsavo

* ■

. kELRODiŠ: Iš kur tik atvažiaviis, t dr tai treiūų $ 
.ar karais ar troliais, pirmiausiai reikia atvažiuot į įSdidn 
Rock. Privažiavus Savin Rock, reikia tiesink ir važiuot & 
Kol privažiuošit įtoiei. DavažiaVus Oox’ė Hotelį įfe 
pirmas kelias po dešinės puses iki Iudiaii GtOVe PhrkiiL • W 
Ten rasite rengėjus belaukiant. >

, RŽ- birželio nieucąį.

'Whepaprastaigteo- 
ri&teMūrtes. V! 

risteyMta.KasndHL

“PERKŪNAS” • 1
B* W,’ Kosteli27, ATūstt.
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Nugo-Torfaturi daug
__ ______  . _  ____ r 

ū»iagyduole' žinoma , 
<1*1 padarymo tirštą 
raudono, kraujo. NJfa 
nieko kito geteanio d«l 
ižblyžkusiu, aliptiiĮ, 
Mhemiikų žmonių tu

į
i

n , .1,
‘ i 1

imąs ir n8ra tinkantis «m 
ataalcomybA*. (
Nuga-Tone yra puikiau tlagyduofS ponulyje 
silpnom* ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyJedau<Pho« phdro kėris subudavoja 
stiprius nuolatiniu* nervus, žyrą sveikata, ■- 
raudonus ir linksmą apsįSjlmą. ’

Skilvio Nedafeidiai

kiekvieno organą fr raumenj visame kūne- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir .IŽmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuotnl 
prąialindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas
■ J Gvarantavimas

Nuaa-Tone kainuoja $1.00 už bonką kurios 
užtenka visam. mSnesluI, arba 6 (šėlios) 
bonkos už $5.00. Vartokit. Nuga-Tone per 

. 20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis augražlnkit likusią ten jiur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų. 
užsakymą mums šiandien ir atgdukit savo . 
sveikatą, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduęda kiekvienoje gerojo aptiekojo ant 
tų pačių išlygų Ir gvarancljos.

-Wl . ■ m ■ "i; «■■■>■ .
140 W. 6th S U So. Bo*ton, Ma**. 

MARŠALKA r- Antana* <?ruQ<II*»
159 Bteran Bt. So. Bfoatea, Mate. 

D. L. K. KetetuSo dr-ja laiko mėm- 
cteta* mudrinklmu* tek# pirm* nadM- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No, Wl 
W*udrtncton St, Boaton, Mas*. 64ų v. 
vakar*.-.Ateidami drauge Ir naujų na
rių *u fatiri atrivMtefc pri* mugu dr 
to* priteltetti ■

Poemertinė* moka $200.00. Pašelpa 
nuo dienos guslrgimo iki pasveikimo.

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. už žo

dį už kiekvienų sykį.

navirlkinlniav, 
dyspepifa.ž*luej« 
imat, giuai vidų- . 
rluoae ir iarnU- 
oae, raugėjimas 
ramumas, no 
prlimnus kvapas, 
apsivėlęs liežuvis, 
deginimas, skil
vio ligos ir pana*
žus nevlrikinimo nedatekiial yra paprastai 
grėįtai pražalinaml Vartojant žias geras 
gyduoles Nuga-Tone. Jos suteikia gerą 
miegą ir Jauti kaip naujas žmogus.

......—prisiųskit Šitą kuponą šiandien-.... -

r

T*lp-gi atelteeklte naują na- 

r .r ■ • ,.1 Valdyba.
. A . •

•T**.--■" . I *
?

PIRM. — Motiejų* Ytmcka*,
41 Gate* Bt, Bo. B ....

VKIB-PIRM. —TfttoM*
140 W 8t, «Or 

PROT,'RAST, -v AfcĄl „ ......
_4|b 4: Tth ' So> Barton, Mm*.

rjffiLBAiT.Jue«M KąvaflauokM, 
ąjAM- Chttejte St, D*rtih**ter.

Zaltectateteį
*> -

i

• ¥ 
a >

4'"/- BUSIRIMKIMAB. ’■//

LpS. ,1 kuopos mtaeaini* «uąi- 
rinkimfl* buvo? 21 et birželio š. mi. 
LDS. name;v at^k
lankė nemažas’ skhičiąa namą. Prie 
kumpos prisirašė napjts na$yą K. 
Vencius. Daugiausia buvo kalba
ma LD& 1 kuopos; rbBaliL 'm 
šVatbesnią nutarimų nutarta riįr

~ LD8. 20 kp. m&aalnla mmirinkimaj, 
jvykrtiti^iijlite, 28 d; birželio, tuojau* 
po pamaldų šv. Mlkolo Arkanlolo pė- 

t. WaWt*&' ay*.
į $ 48^jmafcrialtĮmų viau* na-

<itt* jm*Wtlirįdati*Įo ateiti. . -

>7-^ -..A v-.* \,

& žžS^kjĮįbpoa msnteiųjį oųairi^i- 
M* įvp^^ėjioj, 26 & iiirŽėlIo M 

^t^Jjųlltytiniilo mtąlnftjf 29fc
St- vi$u* nąritte

a
4 'V

'TBĖSTON,k. J.
LD$f 82 nK^eglnl*- mtelrįnkl-

inkoų Visiąar^il ftųlopėkltę jjri- 
bjfft, nes turiinė- daug -svarbių reikEdų 
aptarti. " " ,

j ? .... Vaidyba.

ČOSTER, PA.
LDS. 1$ |ctiop<)& j^ėnęsinia ausMą- 

kimus ‘{vyto: nedėlioj, 26 d. birželio 
paprastoj vietoj 622 Morton Avė., 2 :30 
yo!., po'pietų. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, ne* turimo daug 
svarbių reikalų \aptartL Atsiveskite, 
naujų-narių.

■ Valdyba.

H

Z

F 
t

į
r

;: įimsTimŲ vakariene 
vnaašnn.

~ ■ r ■ \.
Birž. 20 d., Lietuvių svetainėj, 

.vietiniai laisvamaniai (Ruterfoti:^^^ . -t*
draugai, daįar parafltt&ž  ̂j 
PilieiSiU S«iwg4) tavo'pa«W į *'

i L -J: • 'IMafią. . Ištiųkta darWk&at deĮ
teteMtuvių vakarienę buvtteiamL a 

r įletuvog atstovui p. Jonui W4?A*W

kode! toks’ dideli! kainu skitu- P* aPskrtt Mlavifoe, kuri® 

j imant tos paaos vakarienes-? [j.- darže Montello Mhss:
Bėt .vėliau pasirodė, kad vienas U T ’ .x *... . ’ .
M* tar ViWa aSdSjo,. 
aUtiaaas dėl pratutaięhj tad vaiatką,j$..royiiart¥i WV. Me^- 

- •ŠS!ia^v.*^^|"%FąL 1-45 M. fetaotautė

■■ arietokrątijta Tur bta fr tiMe-H"“** 
. tat tata įdaryti dėl te etilo te- “5« Dį-» 26 «•
-Botetagna, kadprastidarbiam./

» te gyvauti intJoMęl^. 22 tao-

lygyilšs idejtj beveik .kiekvienas! a^e?’ ■. Z;. T
lįibMojas paskleidė), tat tikie.L **«*. l U

-tūtavo paštetą, kadi ‘<rengia|»- «• 
Bet Pffieiį,” bet vėliaus H Ba- kurla b^° 26 d;

f, gOiSaus paaiškėjo, kad tai PUie-K““’“į“' &e “rnAtasK. K>ą- 
” S, Sąjunga parengė. Kažin ko- **

dėl sarmatijos! padėti pilną ren- f“^s> Valatka- P- Mjllus Ir 
gčjiį vardą. Nors buvo skelbta,] ^ Wlineckis'

FS. kad prasidės 8 vai., bet praside- | -----—-_____
jo vos pusė po devynių. CAMBB1DGB, MASS.

Įėjus Vileišiui paadinavo Liet. I Išvažiavo.
. himną ir sušaukė 3 kartus valio. | Panedėly, birž. 20 d. išvažiavo 

•Vedėjumi buvo K. Šidlauskas. I į Lietuvą gerai žinomas vietiniams 
Pirmiausiai buvo perstatytas ir I lietuviams, kaipo uolus rėmėjas 

L kalbėjo Gegužis, “Keleivio” lei-1 katalikiški], organizaciją, Juozas 
v dejas. Uis be kitko prašė -Vilei- Į Sakalis. Jis yra narys LDS. 8 

/« Šio, 'sugrįžus jam Lietuvon persta-|kp., šv. Juozapo p. draugijos ir 
tyti Lietuvos valdžiai ją (ameri-Į kitą organizaciją.

*> kifeČią) ūpą, kad jie nepakęsiu to-1 Gyvendamas Cąmbridge, Mass. 
kią opresiją, kokios dabar esan- Įper 14 meti] daug darbavosi -tarpe 
Šios Lietuvoje. Pabaigęs savo Į vietos lietuvią; ypač gausiai yra 
kalbą greit priėjo ir pabučiavo I prisidėjęs pinigiška, parama Lie- 
Vileišį. Žinant “Keleivio” atsi-ltuvai per T. Fondą, L. L. Pasko- 
nešimą link Lietuvos neprigulmy- Įlą, L. R. Kr. R. ir kitas labdarin- 
bės ir jo “nuopelnus” dėl jos, tas I gas įstaigas. Su juomi važiuoja 
pasielgimas išrodė keistas. Po jo I jo moteris ir duktė 7 metą. Gir- 
kalbejo daktaras Mykolaitis, ro-1 dėjau, kad užsisakė “Darbinin- 

^a,og iš Lawrenco. Jis savo kalbfl-l.ką” ant 3 metą. Tai puikus pa- 
je palietęs truputį lenkiškus po-1 vyzdis visiems keliaujantiems Lie- 
nus ir ją įneštą blogumą Lietu-1 tuvon — apsirūpinti dvasios mais- 
von, įkibo į pišorėlius ir kunigus-1 tu, nes iš Lietuvos užsisakyti A- 
klėbomis, it jie (pišorėliai ir ku- Į merikos laikraščią yra labai ne- 
nigąi) būtą užvis didžiausi kalti-Į patogu dėlei pinigą kurso žemu- 
hinkai dėl Lietuvos vargą. Jislmo.
taip-gi išreiškė Vileišiui pageida-1 Linkėtina laimingos kelionės ir , 

| vimą, kad jie nębturėtą galės I geros kloties tėvynėje Lietuvoje. 
I’ .: Lietuvoje: Mikas Petrauskas it I Vargdienis.
\ atsakydamas jiems, sakė, kadLie-|---------—- ----------------------------------- ;

- tuvoje nėra taip blogą, kaip kiti | 1 =g=g=g=

• I GERIAUSI LAIVAI I LIETUVA IR Iš LIETUVOS.
30 Stengiasi -išnaikinti blogą, to-1|

■ jA •-'-i - j j i -4.-1 II Parduodu laivakortes. <161 geriausių ir greičiausių laivų į Lietuvą
’■ del^jo iCsko ir radę rodo, o Kiti I IĮ ir i§ Lietuvos,, už žemiausias kainas kaip kad pačios laivų kompa-
i . tai matydami mano, kad ten vien II nijos imd- partraukiu giminės, iš LIETUVOS, parūpinu... ,n ... ’ T • *, - I II . PASPORT.US KELIAUJANTIEMS I LIETUVA, -o taip-gi ir užtvlrti-

tiK blogumai ir tėra. Lietuvoje ll narni per Amerikos ir Lietuvos valdžias įvairus dokumentai: įgaliojl-
gero yra kur kas daugiaus neguli mal* (daviernastis) pirkimo ir pardavimo aktai ir tt. Dykai duodu 
?, ...• . j * t i n. III patarimus ypatiškal lt per laiškus kaip geriausiai yra galima čia mi-
blogo, tik jo nerodo. Jo Kalba Iii nčtus ir kitus reikalus atlikti. Visais reikalais adresuokite: 
bene bus tik už visą geriausia. || A. S. TR ŪĄTOK A
Kalbėjo dar ir kiti laisvainanią Į ’ 195 Adams Street, Newark, N. J.

L' šulai Vėliaus kalbėjo pats Vilei-1|[ * Tel. Market 4867.
šis. Pranešė kad Vald. Čarnec-| — 

. kis pradės lankytis po kolionijas I — 
kiek vėliaus, nes nori pirma apsi-1 . 

, pažinti su vietinėmis aplinkybė-i I 
mis. Toliaus priminė, kad jam I ’ 
malonu esą atsilankyti į Bostoną, I 
nes pirmą sykį atsilankęs ir-gi bu-1 iHMĮMĮaBMBHMSHHMtej 

F* vęs labai maloniai priimtas bosto-| Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
niečią;, nors-vėliaus kiti ir pra-1 • Laivai, šaunus Apėjimas 
dėję jam kenkti bei trukdyti it I Su Keleiviais.

ž * vasaros laike uodai, bet Lietuvo-ITen Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 
: * je uodą esą daug ir jis papratęs L UETUV^ LENKIJĄ, UKRAI-

-° aBtra v®1’?6??!" NA Et VISAS BALTIKO VALS- 
būts atsiradę jam priešą, tai bu- HAMBURGĄ.

“ n tą pasirodę, kad jis esąs visai | 
menkutis ir mažai reiškiąs. Dar I SStKOnia IjepOS 21
ragino kelti savo balsus ir siąsti|rVVi mfi >

v . /. | H klesos $180.00, m klesos $125.
r Lietuvon delei, ten esančią- neto-Į -Taksų 5 dol.

■bulumą bei varžymą, ir jis la5-| . Per Cherbourg Southampton 
\ ' Rysiąs.širdyje amerikiečią pareis-1 , Liverpool ar Glasgov?.

kimus, kad juos Lietuvoje persti Į BERENCffiRLA..7. .Butelio 80
X. -- -------- . --
CARONIA . •........ .Liepos 2 
AQUITANIA ...........Liepos S

8V. JONO EV. BA PAiALFiySB 
DR-ŠTSS VALDYBOS ADRBSAI. . 

PIRM. ~ M. tloba,
539 EL 7-th St, Bo. Bo*ton, M«nl 

VIOE-PIRM. — F. Otetelkte,
180 Bowap St, 80. Boston, Mate* 

PROT. RAŠT. —K. Luini*,
47 Valo St, Bo* Bteton, Mate, ; 

FIN. RAšT. — M. KariiauridMiB, » 
47 Vale St, 80. Boston, Mate. 

KASIERIUS A. N*udlluna*,
16 Vlnfleld St, Bo. Bo«ton, Ha**. 

MARŠALKA Stepono* Navicką*.
Dr-ja laiko «iiBlrinkl!nu* ka* Ot

WATERBURY, CONN. 
..LDS. 5 kuopos mėnesinis Busirinkl- 
mos įvyks nedėūoj, 26 d. birželio,, tuo
jau* po pamaldų, paprastoj 'svetainėj. 
VisL nariai malonėkite pribūti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

ELIZABETH, N. X
LDS. 16 kuopa laikys mėnesinį susi

rinkimų 26 d. birželio 4-tų vai', po pie
tį bažnytinėj svetainėj. Užkviečlamt 
visi nariai pribūti.

Valdyba.

E/

CUMBOLA, PA.
LDS. 38 kp. mėnesinis susirinkimas 

įjyke pčtnyčloj, 24 d. birželio, papras
toj vietoj, ir paprastame lnlke1 Visi 
nariai malonėkite pribūti, nes tarime 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

■ W. LYNN, MASS./
LDS. 24-tos kuopos svarbus susirin

kimas įvyks Liepos 101 d., 32 Mojrls 
St., paprastoj valandoj’. Visi nariai 
malonėkite pribXti paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų* aptar
ti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

Aprokuota, kad New 
Yorke yra tiek žiurkių, kiek 
ten yra gyventojų — tai y^ 
ra arti šešių milijonų.

r

. 5t» H..Cott*į»;8t,

Skilvio Nedateklial, Nervin-
s, Prastas Kraujas* 

ir Cirkuliacija
yra prieŽatĮs devynis iŠ dešimties mūsų ligų, kentgjimo ir 
vargo.; Daugumasšių priežaščių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduo!ęsvNuga-Tone kuris padaro. tirštą ‘ir raudoną 
kratiją, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris,

' Šilpįrt Nervai SkĮstasVandenini?^rąujaę>
Prasta Cirkjulacija,relikl* illpną, paniurusią, 

: pavargUsią nąnormąlp sis-
.žsmią. Kiakvląnaa organo*' U—•«•»» ———» 

veikimas kūno priguli gsležieskurhyrageria- 
nua nsrvų stiprumo gyvi- 

: nyrne ir veikime. Nervų 
stiprumai yra pamatini 
spronŽIn# kuri $f«yrtĮLr<>: 
Kuoją musų sveikatą,

■ muąų veikimą. hjusų link- ________ _ __________
šmumą ir itiuąų laime. , skystu, vOndeniniu 
Vyrai ir moterissu sui- krauju.' Jis taipogi 
rUslais nervais, silpnais sutaiso vOlklhtą Žirdies 
nervais-yra ligųsti, nėr- kuri sutvarko cirkuila- 
vingi, bauritųs, nelink- ciją ir priduoda iiltą, 

inkantjs sutikti gyvenimo gaivinanti kraują į

n, XA2ZirixR0 r. a. draugijoj 
FALDKBOB ANTRASAI

- . aomir, įtAsa. 
PIRM. — Jonas Pranaiti*, ■.

524 E.-«th St. So. Boston, Mamų 
VICE-PIRM.*—-■ Vladas Paulauskas,

186 Bowėn St, So. Boaton, Mamų 
PROT.UAŠT. — V. J. Jakštas,

63 Telograph St, Boeton 27, Magi. 
FIN. RAST. — Juomis’Juška, \.

Merycllff Academy 
Arllnghton Helgths. Mamų

I2D. Leonas Švagždi*, 
lll«Bowe.n st., So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBŠJAI — J. _Grabin*kuų 
B Jay St, go. Boaton, Maš*. Ir

Antano* Kmlta*,
284 Bth St, So. Boaton, Man. 

MARŠALKA — Porilas Laučka, 
61 Story St, fio. Boaton, Na**, 

. Draugijos antrašas reikale:
806 Broadway, So. Bortonj Maso, 

4 Dratiityštė* susirinkimai laikomi kas 
antrų nedėldlenf mėnerio 1-ų vai. po 
platų Bažnytinėj *alėj ant 5 gt, So, 
Boaton, Mos*,

; TeL Bo. Bo«ton 2488

DR.J.C. LANDŽIUS « (ŠEYMOUR);
liiM'E’trvis 

Gydytojas m Chiruegab 
Gydo aitria* ir chroniška* ilga* 

vyrų, moterų ir vaikų. Egsaml- 
nitoja kraujų, spjaudalus, šlapu
mų ir tt. savo laboratorijoj, flu- • 
teikia patarimus laiškais kitur gy-. 
venantiėm^ Adresus?

'506 Bkoadvay, 
■ South: Boston, Mass. 

Kampas G St. ir Broadway

, Mmų South Bostom^ *-

DR. H. S. STONE
Akiiį Specialistas 

399a W. BROADWAY 
Valandos: Nuoc9 r* Ud 7 vi vak.

1

*

HALDŽ/AUSIOS BlRiilŠIBV.JnzlVB 
DR-JOB VALDVBdB ADRtMLT ‘ 

SO* BOBTOir, MASS.
PIRM; — Antanas Kmitas;

284 Fifth Št, Boston 27, Mass. 
VICE-PIRM. — Juozas Andrillonlg, 

80i%.B’way, Boston 27, Mass. 
PROT, RAST, — Vincą* ValkšnoriUB,

178 Bolton St, Boston 27, Mass. 
ITIN. RAST- -r Pranas Sinkevičius,

132 Boven St, Boston 27, Mass. 
KASIERIUS — Jurfti Kanevlčlus, ’

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

405 E. 7-th St, Boston 27, Mass. 
Susirinkimai laikomi kas pirmų ne- 

dėldlenį kiekvieno mėnesio 8 vah po 
pietį/ Sv* Peteo Bažnytinėj salėj, So, 
Boston, Maus.

IDH. PAUL J.'J MM AŪHI
(JakiinaviČitM) I

M9 EAST BROADWAY |
TELEPHONE B02. I

' T«L So. Boiton SIO 
M. JOHN MicDONNELL, M. D. 
Gailina wfi%alb$tf ir Hetuviikai. 
Omso Valandom ;

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

Vakarai* nuo 6 Iki 9 
536 Broadway, S. Boston

GuodotinI Ta'mstož:—Rasit šičia įdėtą $____ *--------- uz Ką prisiųskit štampais apmokėtą*

___ _ ______ bonką Nuga-Tone.

Vardas.__________ ....--------------------- —-------------- -----------------
. 1

GatvB ir No-, arba R. F. D.------------ .'.—....--------------------------

.$ estas (City)..___^..—----------------------------------------zState.
National Laboratory, 1018 Šo. W abash Avė., Chicago, UI.

PINIGAI IKLAIVAKORTES į 
j Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu JI
JĮ. kitos įstaigos. Parduodam laivakortes ant visą liniją ir didžiu- ji

4

Telefoną*

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway,S. Boaton
(Viršuj Llet.jPrek. B-vės ofiso)

Galima ŠusikalbEt Lietuviškai.

ę

KAS NORI KAMBARIŲ.
Puieškau vedusių žmonių, su neskai

tlinga šeimyna, kurie norėtų gaut pas 
mane kambarį ir galėtų prižiūrėti stu- Į 
bų, laike mano nebuvimo namie. Kl'eip-1 
kitės pas

J. BALAŠAITIS,
337 ThLrd St., South Boston, Mass.

.uodam laivakortes ant visų, linijų, ir didžiti- JĮ I
f V* • ■ T • i ’ 1 • wf _ . I *

?! 
?!
i! 
?!

Jį kitos įstaigos. __________________________.__T____ u.c __ ___ „c

I
jį jų laivų. Padarome pasportus važiuojant Lietuvon. Patinka- 

me keleivius ant visų New Yorko stočių. Partraukiame gimi- 
w nes ir šeimynas iš Lietuvos. ■ Rašykite klausdami dieninio Lie

tuvos auksino kurso ir surašo išplaukiančių laivų. Atsakymui 
pridėkite 2c. stampę,

AMBRAZIEJUS IR DANIELIUS,

Jjj 168 Gra^d Street,

Regibtbuotab Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

FJ.KAHNAUSKAS 
ADVOKATAS

414 Bboadway, S. Boston, Mass. 
TeL $. B. 441.

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dobchesth. 

Columbla 9159-J.

r

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS PIKNIKįJ IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

' RENGĖJAMS.
.Mes išdirbame gerą toniką ir įl 

piknikus pristatome už labai pri-1 
einamą akiną. Reikale-kreipkitės 
prie mūsų. I
SO. BOSTON BOTTLING CO.,

183 Fourth St., So. Boston, Mass. Į 
Tel. Su. -Boston 475-W.

Phone—Rehslngton 5316
Po pietų tiktai' pagal sutartį. 

2538 E. Allegheny Avb. ji
PHILADELPHIA, PA. I

DR. E. G. KLIMAS 
lietuvis Gydytojas. IĮ

. Pbižmimo Valandos: ||
9-10 vai, ryte Ir 6-8 vaL vakare. ||-

Er es mi/vii sTEAMSMiPk
Generoliški agentai dėl CENTRALES ir RYTINES EUROPOS ■ 

North German Lloyd Bremen "
Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG 

Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ų. Tiesus persimairiymas 
nuo laivo ant laivo.

HUDSON ..'................................. Liepos 13, Rugpj. 30 ir Spalio 15
PRINCESS MATOIKA .............. ..Liepos 23, Rugsėjo 7
POTOMAČ .................    Liepos 28, Rūgs. 14 ir Spalio 20

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

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.

DR. F. MATULAITIS I
Gydo Visokias Liga* I 

Priskiria Akinius. . ■ 
Valandos: l-r-3 ir 7—8 P. M. I 

17 Millbury Street, I 
WORCESTER, MASS, I

K
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NEW YORK, N. Y.

Darbininko Draugas v

PAIN-EXPELLER
V*hbiš<MkUaulr«f.S< V.?»t.O&M.

• . *. *;•*

G*r*up«r daaglaukaip ’

Wmyk Įkor* (A**li*r) Vol*b**onM|,

Liverpool ar Glasgov?.
ALGERU

1
i

glo, paeinu iŠ, AukštelMų ImlinOi RmV 
vliišklo pnr„ Šiaulių apskr. Nu

Čtoudrtw: ; -
Si MATAITIS, 

Rochcster, N,

*•

..

•rv
.J

■ ./•*,# 
'. • *►•

• «

. >. .

■ s. 1 r

ė

GEORGE WASHINGTON....... . ^Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24,
. Atsišaukit j-99 Statę St., Boston, Mass. arba pas vietos agentus.

DėlGeresniu 
ErPASEEaUĘr’^a 
Tarpe Amerikonų 

GARSINKITES

INQUIRER
OFISAS

4 GATĖS STREET
TeLS.B.729.

| Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS.
g| LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau- 
g šių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠKA agentų — G. KU- 
□I NAŠAUSK4-. Agentūra uždėta 1910 m.
g| PASPORTUS išreikalauju, visiems' keliaujantiems. į LIETUVA* 
ra Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties, g Persiuntimas PINIGŲ į LIETUVA pagal dieninį kursų, 
rg - ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, |g kas klausia. g|" Kreipkitės ypųtiškai arba per laiškų pas 

I / G. KUNASHEVSKY 
g 179 E. 3-RD STREET, 
įaiaimaiEiiaiaiĖgiEBBiaiaiBiaiaiaiaiaiaiBiaHiaiaiaiaiaiaBd

I
’ TeL So. Boston 823, |DR^M^V.^CA®^ I 

(Kasparavičau») I 
Laikinai perkėlė (rfteų po No. I 

425 Bjsoad vra y, So. Boston, Mass. I 
miM. I -

10 IW <. I” i p u I
ouuin irosioii, mass. ouviimnęe gy^e-1 ■------------ l.W—O .ir O.aų—Ų f. m. J
ua ant 791 Fourt St., So. Boston. I .

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
Ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa-1 
žįstu muzikų Ir galiu vesti bažnytinį I

I
C. G. VAIČIŪNAS, ’

31 Downs Avė., Blnghamton, N. Y.

■ čiuš,. nes esąs šalininkas pilnai] I
1 laisvos Lietuvos paremtos “darbi

ninką” gerovei. Po jo kalbėjo 
Bagočius. Jo kalba susidėjo dau- 

į * giausiai iš komplimentą Vileišiui, 
i' dam kalbant vienas vyras atvedė 

dvi mergaiti nešini bukietą ir tau-
; rę. Bagočius aiškino, kad atmin

tą! didelio ją draugiškumo jie
" nupirkę Vileišiui “Loviug eup,” 

Tuomet tapo įteikta Vileišiui tau- 
3$ Ir gėlių bukietas, už kuriuos, 
Žinoma jis dėkavojo.

p*0** dąds B 
autailnųG J Lietuvį nusiųsti. H 

Į Greitume ausluntimo pinigų ■ 
I niek* su manim negal lėnkty- M 
I nluoti ; vtelta* plnįgų nluntė- ■ 
jam* pristatau kvitas bu para- M 
[lalapriėmėjų pinigų. ■

. Laivakorčių agentūra | LIS- ■ 
L pdų, Hamburja Ir vlittr. ■

I. Pasai kelionei į Lietuvą. . ■
Padarymas lietuvllkų dokų- ■ 

taeht$ ‘•' S
Bintai alųBkite per pakto ■ 

į Money Order, Rąžydami pri- ■ 
dėkite t et. štampų ir vUnmIm ■ 
adresuokite:. ■

I , * P, MikolaloU, ■ ■ 
IML Khirlttfi Rvvtakfrn. i*. V

Pajieskojimai
Paieškojimų kaino* LDS. na

riams Ir “Darbininko" skaityto
jams L sykį { metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prletellams už S 
sykius $1.50.

PRMOS KLESOS 

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

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

469Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester S t) 
Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v* 
Nidšliom: Nuo 10 v. r. Ikl 4v. v.

Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodajnas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš 
galėsiu pagelbėti. Visokių rodų ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs ir vaišinęs nerviška’s, 

. chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus skaudėjimus, • išgelbs- 
tl daugybę vyrų ir moterų nuo pavi
jingų operacijų*

Jeigu turi kokių chroniškų, nerviš
kų, kraujo, inkstų arba taip kokių li
ga, ieškok pageltos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tų kurte yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

Ofisovai, 9 ryte iki 8 vak. 
Nedalioms: 10 ryte iki 2 p, p.

Puieškau savo dėdės Boleslavo Ru- 
Sįeclro, kuris jau 20 m. kaip gyvena Ą- 
merike. Paeina iŠ Vilniaus rėd., Tra
kų apskr., Švenčionių v;tl. Kas žino
te apie jį arba pats.atsišaukit ant šio 
adreso: Juozas Vrubtiauskas, 15 pešt. 
D. L. K. Keistučio pulko. 3-čio batali
jom) • 7-tos kuopos viršila. LITII- 
ŪA^IA.
n*"——" ■ ■ . ...... ......... M...............■■■ —............      -m

Aš Pranas Mnrtinkus pateškau savo 
brolio 'Adonio Martlukans iš Kauno, 
rūd., Telšių apslu*., Luokės aprapn 
Maudžtorių kaimo. Jau 30 metų kaip 
gyvėpų Ajinerlke. Prieš karų, 1914 nt 
gyveno Mttdyson. Co., III. Kas jį ži
no arba pats atsišaukit ant šio adrę- 
so: Pranas Martiniais,. Knūrto rėdų 
Telšių apskh, Luokės par., Kapų gat
vė No, 16. LITHUANIA.

Paieškoti savo pusbrolio Juožo Siela-
■ ' * ...

Šiaulių ftpkkr. Kas Ži
note įttba pats atsišaukit ant figkaų-

t.
Y.

DicJdnion3»05M.

Dr. IgnotasStankus 
1210 S, Broad St., Philadelphi^P*. 
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 A. M.

« 1 •“ 3. P. M.
’ « T. “ 8‘Pvt

Nedeliomis .« 10 “ 3 P, M.

Į dykai katalogas
Jeigu horite iutoupyti $3.00 D ' 

ant poro* iratyką, tol par*b 
traukite Miunj kat*io<», 5

Corporaiion,
J2OE3EZ3I
A
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