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. R, K. Švento Juozapo į 

Darbininkų Są-gos

“D A R BINI N K A B”

ŪTAHNINKAIS, KETVERGIAIS IR 
8UBATOMI8.

UlrtdMiMįdl metami .^8,00 .
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SUĖMĖ STREIKIERIUS 

Milicija suėmė (Juebec’o 
streikuojančius poliemonus 
ir ugniagesius, už peržengi
mą provincijos įstatymo, ku
ris draudžia streikuoti 
miesto darbininkams.

(įuebec, Kanada, birž. 29. 
Streikuojanti poliemonai ir 
ugniagesiai šiandie buvo mi
licijos areštuojami.

Daug jau suareštuota, ki
ti dar ieškomi. Sakomų kad 

•. poliemonai ir ugniagesiai iš- 
- eidami ant streiko peržengė 

i' provincLjos- statutų, kuris 
draudžia streikus valdiš
kiems darbininkams. 4

Wilfrid Gariepy, prezi
dentas ugniagesių unijos 
pirmutinis buvo suareštuo
tas.

Šio suareštavimas mano- 
ma pabaigs streikų į 48 va
landas.

Streikas prasidėjo nedė
lios ryte, kada poliemonai ir 
ugniagesiai pareikalavo dau
giau mokesties.

Laike streiko, mieste pri
daryta daug vagysčių.

■ ■■■ 1 ■■■'■ ■■ ■ c

POPIEROS DIRBTUVES 
TARSIS.

Alano kad dirbtuvės atsida- 
1 rys už kokią 10 dieną.

Albany, N. Y., birž. 28.' — 
Komitetas iš trijii reprezen- 

. tuoj ančių streikuojančius 
darbininkus šioj šaly ir Ka
nadoj, popierio dirbtuvėse, 
.kurios yra uždarytos jau 
nuo gegužio 1 ii? 11 d. taisis 
su kompanijos komitetu bir
želio 29 d. Nfew Yorke.

Jie išsirinko septintų žmo
gų, kuris bus kaipo teisėjas.

Darbininkų . vadai mano 
kad visos dirbtuvės į 10 die
nų pradės vėl dirbti. Algų 

n nustatymų nori palikti san
taikos teismui. x

Darbininkai išreiškė no
rą,, laike santaikos teismo 
grįžti darban už tokias pat 
algas kaip gaudavo prieš 
streikų, ir kad algų stovis 
maitų galėn 'nuo pirmos 
dienos po santaikos teismo 
nutarimo.

ii i. :

j
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kelių dirbtuvių darbininkai 
balsavo nesutikti su pasiūly
tu algų numušimu. Nori 
numušti darbininkų algas 
nuo 85 iki 77 centų į valan
da. Darbininkai nesutinka 
ir streikas gali iškilti.

Paryžius protestuos už už
mušimą 5 prancūzių Is

panijoj.
ir> v •

PRIEŠINAS NUMUŠI- 
MUI KAINŲ UŽ 

PERVEŽIMĄ.
Washington, birž 28. — 

Pranešama kad Interstate 
Comerce komisija priešina
si sumažinimui kainų už 
pervežimų tavorų.

NAMŲ SAVININKAI 
PERSERGĖTI NE

KELTI RENDŲ.
New York. — Namų savi

ninkai šiandien buvo per
sergėti Justin John Davies, 
kad nemėgintų ■ kelti rendų. 
Teisėjas pasakė: “Kada vis
kas atpigo, materijolas ir 
darbininkams mažai moka
ma, nereikia kelti rendas.”

■■II ■!■■ ■ I IM ■■ —• 

SUGRĮŽO DARBAN. 
Nuo gegužio 1 d. budavo- 

tojų industrija tarpe 10,000 
ir 25,000 išėjo ant streiko ir 
tik dabar sugrįžo darban ka
da padaryta sutartis tarpe 
Building Trades Employers 
Ass’n ir Building Trades 
konsulio.

Nauja sutartis leidžia 
darbininkams turėti 7 atsto
vus kurie tarsis su darbda
viais. Mūrininkai sutiko 
grįžti’ darban, nors algos dar 

; nenustatytos. Švinoriai dir
ba už $8.00 į dienųy *

JOHNSTOWN SIUNTĖ 
PUEBLAI PAGEL

BOS.
Jobnstown, Pa.—Supras

dami Pueblos padėtį, Johns- 
town Amerikos^ Raudonojo 
Kryžiaus skyrius buvo vie
nas iš pirmiausių atsiliepti j 
prezidento Hardingo ir gu
bernatoriaus Shoup, iš Ko- 
lorados, atsišaukimų pagel
bėti Pueblos vargingus pi
liečius. Kaip { tik greit 
Johnstown skyrius sužiųojo 
apie nelaimę, tuoj, prisiun
tė $2,000 pašalpiniam dar
bui. 1889 mptų tvanas ap- 
tvenkė Johnstovm ir 
.vienas iš Mtisiaushj. 
Valstijų isterijoje,

Paryžius, birž. 28. — Bai
sus teroras ūžia Barceloni- 
joj ir apielinkėse valstijose. 
Penki prancūzai užmušti Is- 
panijos Darbo partijos žmo
nių. Paryžius už tokį pasi
elgimų protestuos. . Labiau
sia protestuos todėl, nes vo
kiečių industrijalistai kurie 
buvo Ispanijoj likos apsau
goti nuo pavojaus.

Žmonės gyvena baimėje.

Kelios dienos- atgal gerai 
žinomi tsyųdįkBlibtai 
paleisti iš Monjurch kalėji
mo, kur buvo nuo pradžios 
kovo mėnesio. Jiems grįž
tant iš kalėjimo, visi trys 
buvo nušauti. Visos valsti
jos gyventojai baisiame pa
dėjime. Daug sukilimo ir 
maištų kilo ir žmonės nekal
tai sušaudomi.

NEW HAVEN GELŽKE- 
LIS PRAŠO PASKO

LOS.
Washington, birž. 29. — 

The New York, New Haven 
& Hartford Railroad Šian
die kreipėsi, prie valdžios 
prašant paskolinti $8,000,- 
000 ant 15 metų. Gelžkelis 
jau gavo paskolos $50,000,- 
000 pirmiaus,. bet dabar vėl 
reikalauja $8,000,000 dėl.pa
gerinimo gelžkelių.

f -- * •
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Anglekasiai irkaiyklų valdinin
kai susitiike.

London, birž. 28. — Ang- 
lekasių streiką^ kuris tęsėsi 
nuo balandžio Į d. pasibai
gė. •»- s .

Premjeras Lloyd George 
pranešė kad santikiai tarpe 
darbininkų ir darbdavių pa
daryti dr kad įdarbiniūkai 
grįžta darban. |

Streikas pasibaigė kada 
visi sutiko kad pelnas kurį 
kasyklos padarys bus pada
lintas darbininkams. Pir- • -* 4
mų sykį dar toksdarbininkų 
laimėjimaš Dffiloje "Brita
nijoje. <

Kada viskas buvo apmo
kėta, likusį pelnų kompani
ja, taip padalys: algos 83 
nuoš. Kompanijai 17 nuoš.

•Sužinota kad premieras 
Lloyd George prašys parla
mento, atnaujinti subsidi
jos pasiūlymų 10,000,000 
svarų sterlingų. Šis pasiū
lymas pirmiau buvo’ paduo
tas, jei streikas pasibaigtų 
paskirtame laike.

Iš tos subsidijos būtų ski
riama suvargusiems darbi
ninkams kuriems reikalin
ga-

BRIGHTON, MASS.

Geriausia proga praleisti 
laiką naudingai ir links

mai.

Liepos 4 d. Montello Šv. 
Roko parapija rengia milži
niškų gegužinę. Mūsų ko- 
lionija turėtų pasirodyti 
skaitlingu dalyvavimu toje 
gegužinėje. '/

Delei patogumo nuvažiuo
ti paimta trokai. Tad ragi
name visus važiuoti j Šia ge
gužinę. Paduokite vardus 
pas B. Ajauskų 58 Lincoln 
St. ir Lietuvių Kooperacijos 
knyg’vędei St, Šaulytaitei, 
24 Lincoln St, *

Trokai išeis 10 vai. ryte 
nuo Lietuvių Svetainės.

Ųhlibnes tilrietas į abi 
pusi$i.00.

4.

fASIKESINIMAS NUŠAU
TI LIETUVOS UŽSIENIŲ 

REIKALŲ MINISTERį 
D-RĄ PURYCKĮ.

Sulig gautos iš Kauno te
legramos, š. m. birželio mėn. 
19 d. nakčia nežinomas as
muo šovė per langų į Užsie
nių Reikalų Ministerį d-rų 
Puryckį. Kulka įsmigo sie
non pora sprindžiiį aukščiau 
lovos. Ministeris išliko svei
kas. ,, Įfcįktądaris 
^ęjattfaį ą-
gentų darbas.

Liet. Inf. Biuras.

Irving National banko at
stovas Castle su šoferiu ir 
vienu Varšuvos bankų vnlrli- 
ninku lenku7 automobiliu 
nelegaliai buvo pervažiavęs 
lietuvių lenkų demarkacijos 
linijų ties Merkine. Pasi
rodęs mūsų pusėje lenkų au
tomobilis buvo tuojau žval
gybos sulaikytai ir visi va-• &yuua ouižiiis.j ičts ir visi va-
.žiavusiejijame^asmeny.u.au?.
arestuoti. Padarius tardy
mų Irving National banko 
atstovas tapo paleistas.

Liet. Inf. Biuras.

Laivų, prieplaukų darbi
ninkams Anglijoje algos nu
kapotos 15 nuoš.

NUBAUSTI 3 MĖNE
SIAMS KALĖJIMU.

Neto York, N. Y. — De
vyni • mašinistai dirbusieji 
Bejur Motor Appliance Co. 
nuteisti po 3 mėnesius kalė- 
jiman ūž pikietavimą laike 
streiko ir piniginės pabau
dos po $50.00. Dauguma iš 
nuteistųjų pirmiau buvę į- 
vairių kompanijų agentai, o 
vėliaus, dirbę kaipo mašinis
tai. Mašinistų unija sten
giasi nuteistuosius išliuo- 
suoti, kadangi jie A kovojo 
už darbininkų būvio pageri
nimų.

ITALIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

Rymas, birž. 28. — Pre- 
miero Giolitt kabinetas re
zignavo dėlei nubalsavimo 
Komisijos Deputatų klausi
me pasitikėjimo valdžiai, 
kas buvo negeistina.

GRĄŽINKITE.
Jeigu kas iš gerb. agentų 

turite “Darbininko” 62 
(642) Birž 2 ir 64 (644) Bir
želio 4, tai malonėkite mums 
grąžinti, nes mums tie nu
meriai reikalingi.,

“P-ko” Adm.

PRIEŠINAS KOMPA- 
/ NIJOS UNIJAI.

‘ Nariai gelžkeliij unijų su
sivieniję. su Amerikos Dar
bo Federacija buvo perser
gėti nebalsuoti rinkimė nau
jų atstovų išinislytų Penū- 
sylvanijos gelžkelių kompa
nijos. Sužinota, kad tokiu 
būdu kompani j apgalėtų pri
traukti darbininkus prie sa
vo unijų. Darbininkai kom
panijos Unijoms priešinasi. .

B. & M. PRAŠO PA
SKOLOS.

Washington, birž. 24.' — 
f ‘ The Boston & Mainė ’f gelž
kelių kompanija šiandien 
prašė “Interstote Commerce 
Čommission” kad valdžia 
paskolintų jai $3,049,000.00 
.ant 15 metų. Prašyme sa
koma, kad jeigu valdžia at
sisakys paskolinti, daug 
kompanija turės trotyti, ne
galėdama suteikti gbro pa-

k

KARALIENĖS ANIUOLŲ PARAPIJOS 
' SALĖJE,

. South Fourth ir Roebling Sts.
• ■' .f . • ’
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Visos organizacijos.priklausančios prie A- 
merikos Lietuvių R. K. Federacijos kviečiamos 
kuoskaitlingiausia dalyvauti. .

Kongreso dienotvarkė bus paskelbta Įdek 
vėliau. .

KUN. JONAIS ŠVAGŽDYS,
A. L. R. K. Fed. Prez.

* K. J. KRUŠINSKĄ8,
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STREIKAS GALI IŠ
KILTI.

CMcago, birž. 25. — Gelž-
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TAUTŲ LYGA SVARSTĖ 
VILNIAUS KLAUSIMĄ.

Lietuviai ir Lenkai sutinka priim
ti Hymans’o pasiūlymų kaipo ' 

pamatų deryboms.

Geneva, Šveicarija, birž.. 
29. — Panedėly Tautų Lt 
gos konsulas turėjo viešų 
sirinkimų išsprendimui 
tuvių ir lenkų ginčo. 
Hymans, prezidentas 
konferencijos, pranešt 
Link ’ buvusių pasiti 
Brussęlyje ir patiekė • 
kaipo pamatų ginčų įsrisi'* " ? 
mui. Abi šalis pripažino 
neprigulmingomis ir rodė 
norų taikintis.

Lietuva pafeiėmė organi
zavimų kaipo federalė valšr 
tija susidedanti iš dviejų au- r 
tonomiškų rėdybų — Kauno 
ir Vilniaus. .

Kada paduotas Hymanso 
pienas buvo priimtas lietu
vių atstovas- Galvanauskas 
išrodinėjo keblumus ir nuo
stolius padarytus Lietuvai, 
generolo Žulikovskio. To- . 
Įian sako, pasitikėjimas a- 
biejų šalių gali būtį tik pil- 
dant padarytų sutartį Su
valkuose. ,

Lenkų atstovas Askenazy 
išrodinėjo skirtumų šių 
dviejų tautų ir rodė norų 
taikintis.

Ar lenkai tikrai nori tat 
kos parodys ateitis.

t

/

LYGOS NUGINKLAVI
MO KOMISIJA PA

ŠAUKTA. 
t Geneva> birž. 27.M. 
Viviani pašaukė Lygos nu
ginklavimo komisijų, kurios 
jis yra prezidentas susirink
ti liepos 16 d. Paryžiuje. ;

Geneva, birž. 27. — Tau- 
tii Lygos Konsulas nutarė- 
paskirti komisijų . globoti 
Rusijos pabėgėlius,' jeigu 
kitos šalys sūdės 250,000,000 
markių. ,
/ Plianas išrišti Vilniaus 
klausinių įduotas Konsului. _ 

Plianas padaryti Vilnių 
autonoinišku valščuu Eedo- 
ralės Lietuvos. Lenkais su
tinka paliepti Žulikovskio 
kariuomenei' pasitraukti iš 
Vibiiaus.
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.“^AUJITINOS” IR SO- | 

. ■ CMLPBMOKRATAI.

Mes jau ne kartą minėj o- 
» me, kad Lietuvos socialde

mokratai eina prieš dvarų 
Jalipmą. Tam pritaria ir 
“Naujienos.” Prie social
demokratų susispietę stam- 

■ • blausi dvarininkai, kaip 
jau minėjome: Zubovas, Si- 
rutavičius, Narutavičius, 
Janavičius, Venslauskis ir 

; kiti.
“Darbininko” No. 71;
51.) aiškiai nurodėme že- 
js dalinimo klausime so- 
ildemokratų, poziciją pa
remdami laikraščiais iš 

„fetuvos. “Naujuos” a* 
.. p>iė tai tyli it mūild’BTirBūlą' 

- praryjusios ir savo skaityto- 
• jus laiko už tamsiausius ne

susipratusius -žmones. Kam 
tylėti? Jeigu laikraščiai iš 

-Lietuvos meluoja įnriro- 
dykite.
. Mes citavome iš “Liet. 
Ūk.” kad socialdemokratai 
eina ranka į ranką su bolše
vikais ir kitais Lietuvos 
priešais; kad socialdemo
kratai nori dvarus palikti 
Čielybėje. Apie tai “Nau- 
-jienos” nė žodžio. Reiškia,

- prispažino. Bet, kad su
klaidinus savo skaitytojus 

. gieda seną nudėvėtą giesme
lę apie “klerikalus,” be ,pri-

■ rodymų* /ot tik taip sau —. 
cicilikiškai.

J....—........
Misijos narį, o netikęs dėl
to kad ne jų partijos asmuo. 
Tuomi biauriai be pamato 
Jį įžeidžia ir užgauna visą 
Lietuvos Valdžią,ir,

(Kadangi visi laisvamaniai 
daro pastangas per, spaudą 
ir prakalbas Nukelti ūpą, 
<ad lietuviai Amerikoje ne^ 
nusitiki Mastausku ir kad 
Lietuvos Vyriausybė tą pa- 

maciusjį turės atšaukti iŠ 
Misi jos. < *

Todėl mes, atstovaujanti 
visus šios kolionijos Metu* 
vius, išskyrus “progresy
vius,” kurie eina prieš 
nų platinimą fe Lietuvos 
valdžią, pareiŠkiamė, kad 
kuomet' buvo pariūlyta gerb.1 
Mastauskų už kalbėtojus joį 
nei kitų nekvictėme štai dek 
kokių kliūčių: ų
. 1). Kadangį jau L. L. Bo~; 
nu pardavinėjimas buvo su
stabdytas ir likusieji L. L.> 
Bonai buvo Misijon sugrą
žinti, nes to p. Vileišis rei
kalavo. ■ <

2). Kadangi kaip visus A- 
merikos darbininkus, taip -ir 
mūs koloniją, buvo užpuolus: 
didelė bedarbė, kuri ir da-; 
bar mažai ką pagerėjo. Jei; 
L. L. Bonų pardavinėjimai 
nebūt buvęs atšauktas ii’ 
darbai biit ėję gerai gerb. 
Mąstauską su mielu noru 
būtume kvietę, kaip , kad 
kvietėm p. p. Vileišį, Žadei- 
kį ir kitus. .

Pareiškiame taip-gi, kad: 

gerb. Mastauskas būdamas 
gerai apsipažinęs su Ametfe 
kos didžiūnais, yra labai ti
kusiu nariu į Lietuvos At
stovybę 'ir kad jis daug Lie
tuvos labui pasidarbavo-fe 
galės pasidarbuoti.

Ir ant galo pareiškiame ; 
kad gerb. Mastauskas turi 
kur kas didesnį pasitikėji
mą1 lietuvių tarpe nekaip 
kad laisvamaniai mano.

Nutarta šias rezoliucijas; 
patalpinti visuose lietuvis-: 
kuose laikraščiuose.

Pasirašo,
Cambridge’io L. Draugi-: 

jų ir*L. L. Bonų Pardav. 
Komitetų

Pirm. A. Vaisiaibskas, 
Rašt. J. K. Naujalis. ■
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CAMBRIDGE’IO DRAUGIJŲ 
. . ATSTOVŲ IR LIETUVOS 

LAISVĖS BONŲ K-TO 
SUSIRINKIMO RE-
- ZOUUCIJA.

Mes, nuo visų .lietuvių 
draugijų atstovai ir L. P. 
Bonų komitetas savo mene-' 
šiniame susirinkime birželio- 
15, 1921, laikytame pobaž- 
nytinėje svetainėje vien
balsiai išnešėme sekančių 
rezoliuciją:

Kadangi pastarais lai- 
kais per laisvamanių laik
raščius “Tėvynę” No. 23 ir 
“Sandarą” No. 23, tauti
ninkai nepamatuotai. pra* 
.dėjo šmeižti Lietuvos Misi-; 
jos narį Mastauskų, “kad 
beveik jokia Amerikos/lie
tuvių kolonija nenori prisi
imti Mastausko už kalbėto* 

< ją.(“Tėvyne” No. 23).
. -Kadangi. “Sandaroj” til
po Waterburio neva “pro- 
gresyvių” draugijų rezoliu
cijos reikalaujančios kač. 
Lietuvos-Valdžia Mastattskų 
ųtšaukių,

. t

Mes neminėsime* apie 
■gerb. Mastausko nuveiktus 
darbus, nes tų pilniausiai 
atlieka. Lietuvos valdžia įga
liodama jį atstovu mūsų 
Atstovybes, Amerika je.

Laisvamaniai leisdami 
naurius melus apie gerb. 

Afastauskų kenkia Lietuvai 
daugiau negu atviri Lietu
vos nepriguįmybės priešai 
jolševikėliai.

■ ■ . • ' ■ *
. Gerb. Mastauskas buvu
siame lietuvių susivažiavime 
Washingtone reikalavo iš* 
aisvamanių išrinkti komisi

jų, kurios, užduotis būtų 
nurinkti Žadas paremtas 
iaktais Apie jo veikimų prieš 
Lietuvos neprigulmybę. Ar 
laisvamaniai *** pasivadinę 
tautininkais tų padare? Ne! 
Jie peturi rimtų teisingų 
prirodymų, nes. pas juos 
teisybe senai išgaravus. Y* 
pae pastaruoju laiku mūsų 
laisvamaniai visai neteko, 
prot o. Tik susipratus vi
suomenė jiems kada nors- 
uždarys kakarines.
......  X.... ml 11 i. i ..... ..................................

Prierašas: itriėvyne” No., 
23 pašvenčia pusantros skil
ties senam socialistui “pri
rodymams” “faktais,” kad 
“iš visų Pernisylvanijos val
stijoje esančių paskolos sto
čių tiktai dvi sutiko rengti; 
prakalbas. Kitos visos atsi-( 
sakė.”

Mes neturime tikrų žinių 
iš Pemisylvanijos valstijos, 
bet palyginus su Naujosios 

) Anglijos kolionijomis,“ gali- 
», mas daiktas, kad ir Penn- 
' sylvanijos valstijos pasko

los stotys nerengė prakalbų 
ne dėlto, kad jiems Mas
tauskas patiko ar nepatiko, 
bet delei tų pačių kliūčių^ 
minimų viršminėtoje rezo
liucijoje.

Mūsų laisvamaniai gerb. 
Mastauskų gatavi Šaukšte’ 
vandens paskandinti už tai, 
kad jis dirba ne partijos, 
bet Lietuvos labui.

Gerb. Mastauskas Ameri-
‘ , »

koje ir Europoje labai daug 
pasidarbavo Lietuvos labui 
tuomet, kada kiti dar nega
lėjo įvažiuoti ne į Ameriką 
ne į kitas šalis, kad atstova
vus Lietuvos nukalus. Jis 
buvo ir yrMfemus asmuo A*

•»

Juozas Sabeckas, 8 pulko karei
vis, Kretingos apskričio, Linki
nių kaimo po Širvintais mūšyje 
paimtas lenkų nelaisvėn ir iš jos 
sugrįžęs štai ką jis. man pasako-; 
jo:

“Kuomet mane paėmė nelais-. 
vėn lenkai, tai mane visai išrėdė, 
atėmė ne tik viršutinius rūbus ir. 
batus, bet ir apatinius atėmė, ir 
davė sudriskusius ir pilnus gyvių 
skarmalus, vedžiodami po miestą 
rodė lenkams ir sakė,. tai kokie 
lietuvių skareiviaž, aš nieko nega^': 
l^ąu rk^ėtK4^iteishiti§. Pinigų, 
turėjau susitaupęs 700 auks,, tuos 
visus pinigus nuo manęs atėmė. 
Sužeistos mano rankos visai jie- 
gydė. Per 7 dienas visai nedavė 
valgyti; buvau gyvas vandeniu ir 
kur nors sugriebęs bulvę ar buro
ką. Paskiau davė lupynų sriu
bos ir į vadinamos duonos. Ku
riems prisiėjo ilgiaus būti lenkų, 
nelaisvėje ir buvo silpnesnės’svei
katos, tie gavę visokias pilvo li
gas išmirė. Dauguma su mirties' 
pavoju bėgo iš. lenkų nelaisvės* 
Lietuvon?’

Kun. J. Mališauską, lenkai pa
ėmę nelaisvėn,, kaipo karo kape
lioną žiauriai sumušė, šukruvino. 
Leitenantas Lendzbergis ir-gi pa
sakojo apie nežmoniškus lenkų 
žiaurumus ir pasielgimus su lietu
viais. Jis negalėdamas iškęsti 
lenkų žiaurumų išbėgo iš lenkų 
nelaisvės, perplaukė Vislą ir per- 
Vokietiją parbėgo Kaunan. Jo
nas Laurinaitis ir daugybė Idtii 
leitenantų ir kareivių parbėgo iš 
lenkų nelaisvės. Kareiviai, buvę 
lenku nelaisvėje, yra pasiryžę 

• geriaus žūti už tėvynę Lietuvą, 
negu kitą syk pakliūti lęnkų žiau- 
rion nelaisvėn. t

Lenkų kareiviai vagia švente- . 
nybes.

Kun. kl. Garliauskas pasakojo, 
kad lenką 61 kareiviai su oficie- 
ru įsilaužė į jo kleboniją nakčia, j 
su šautuvais surėmę kleboną ir 
payiuę raktus-išvędė arklius ir 
■gražų kieljką, kurį ir nuo bolševi
kų apgynė, dabar lenkai šventva? 
giškai pagrobė ir išsinešė. Kuo- 
męt klebonas, raštu kreipeis į pul
kininką ir. pyąše grąžinti kWiką, 
tai tas labai skaudžiai išbarė kle
boną kad drįso tiesą pasakyti ir, 
už kelių dienų pasiuntė kareivius 
jį areštuoti, bet klebonui apsiren
gus, lenkų oficieras_pagi‘ąsinęsJ. 
tuo syk paliko. Daugybe ‘klebo
nų, kurie ir prie bolševikų,' hea#-;. 
leido savo parapijų, lenkų žiau
rumų nepakeldami priversti buvo 
Nenoromis apleisti savo parapijas, 
nes vistiek Wbtįtų galėję žmo
nėms patarnauti, netekę liuosy- 
bes. Visus lenkų žiaurumus ap
sakyti ir aprašyti negaii b 
juos reikia pergyventi ir

Kun. P. Kai

?
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Gegužio 16 ,d. Lietuvių 
Sliuho salėj/buvo klaipedįš- 
dams pagerbti pokilis. 
Kliubag kai dėl Kaimo be
sąs pusėtinas. Atsilankė 
iimėtmaB būrys Kauno in- 
eligentijos.. Atmosfera bą- 

vo‘drauginga, Ąialom/ Bu* 
vo arnėrikiečiam^ Žinomi 
Martinas Yčas, B. Balutis, 
Jtįįus Kaupas. NČas mane 
pakomplimcntavo sakyda
mas, kad girdi ikšiol Ž A- 
merikos grįžo "tik lietuviai, 
o dabar girdi, pradedą grįž- 
ti ir gudai. Pokilyje broliai 
klaipėdiškiai džiaugėsi kmt- 
nfečių Wfišmgumu. Apgai
lestavo vienok, vienas kitas, 
kad Kaunas be patogumų 
moderniško miesto. ’’ :

Ant iytojaus klaipėdiš
kiai su muzika buvo palydė
ti namon.

baltuose Rūmuose
Gegužio 17 d. su Raupu 

ėjau į Lietuvos Baltuosius 
Rūmus aplankyti Jo Eksce
lenciją einantį Lietuvos 
Preizdento. pareigas St. 
Seimo ’ pirmininką Aleksan
drą Stulginskį. Tai mano 
gimnazijos laikų draugas. 
Prieš apie ’20 metų vienu 
metu nuvykova Liepojon ir 
pasitaikė toj pat šeimynoj 
apsigyventi. Aleksandra 
Stulginskis, stovįs dabar 
priešakyje lietuvių tautos, 
tada atrodė visai nekaip. 
Pasirėdęs buvo ...kaimietiš
kai, drabužiai naminio au-: 
dėklo,, kurmiško kriaučiauš 
pasiūti. Nebuvo pratęs prie 
miestiškų papročių. Tad- 
be galo suvaržytu jautėsi 
tarp vyresnių gimnazistų. 
Eidavo galvą nuleidęs. Ki
tų gimnazistų buvo pašie
piamas, pajuokiamas.

.Kuomet Amerikos garsu
sis Abraham Lincoln buvo 
nominuotas į prezidentinius 
kandidatus, tai dienraščio 
Chicago Tribūne reporteris 
atsilankė pas jį., interview- 
padaryti. Tai gerbtiniau- 
sysis Suv. Valstijų didvyris 
Abraham Lincoln pasakė 
minėto laikraščio reporterio 
poeto žodžiais:,

Short and simple annals 
of the poor.

Kaip žinome Lincoln yra 
kilęs iš skurdžiausių tėvų, 
iškilo pergalėdamas nesvie
tiškas kliūtis.

,Ir mūsų dabar gerbiamas 
Stulginskis yra kilęs iš vie
nos skurdžiausių lietuviškų 
šeimynų. Vienok iškilo į 
priešakį lietuvių tautos. O 
tie gimnazistai, kurie iš jo 
šąipėsi, juokėsi, tyčiojosi 
tedasikppė tik paskutinių 
veikėjų eilių, o kiti visai į 
niekus išėjo. A. Stulginskis, 
mokslus eidamas, neskurdo. 
Turėjo Amerikoje brolių, 
kurie jam ir pagelbėjo. Al. 
Stulginskis, baigęs Liepoj u- 
je keturias Mėsas, įstojo į 

■ Kauno seminariją. Ją bai
gęs buvo-išvažiavęs į Inns- 
brųcko universitetą Austri
joj. Sugrįžęs Kaunan pri
imti šventinimus fe Jau at*. 
sėdėjęs rekolekcijas pajuto^ 
kad ne kunigu jam būti. Ne* , 
ėmė šventinimų fe įšė j o t iš 
seminarijos. Po to nuvyko 
į Vokietiją, Haįlės miestu
ką, šitie tam hai|£0*

k

a

*

X • r*

jku buvo Lietuvoje
' vienas veikliųjų Tarybos na
rių ir vienas priešingųjų 
kviesti .kunigaikštį Urachą 
užimti Lietuvos sostą. r

• Kuomet su Kaupu buvau 
jau arti Baltųjų Rūmų, tai 
žiūriva, kad iš St Seimo 
lūmų beateinąs Jo Eksce- 
encija. Pasisveikinę visi 
trįs nužingsniavome į Bal
tuosius Rūmus. Pirmiau 
gerb; Stulginskis gyveno ki
toj vietoji o Baltieji Rūmai 
buvo tik priėmimui ministe- 
nųt valdininkų fe svetimų 
Mų atstovų. Dabar jau 
gerK’toįBUBkiB gyvena rii 
šeimyna Baltuose Rūmuose.

Šį pavasarį gandras par
lėkęs Lietuvon padarė vizi
tą Baltuose Rūmuose, Mū
sųPirmajai Pilietei gand
ras teikėsi atnešti lauktuvių 

malonią dukrelę, kuriai 
Aldonos vardas būsiąs -duo
tas. \ *

Bebūdamas Baltuose'Rū
muose, gerb. Stulginsko bu
vau pakviestas pietų fe turė
jau g’iliukį susipažinti su 
Kirst Lady of the Land ir 
jai inteikti lauktuvių nuo 
savo žmonos.

Pirmoji Lietuvos Pilietė 
gerb. Stulginškienė yra ūki
ninkų tėvų duktė, augusi ša
lę Marijampolės, baigusi to 
miesto gimnaziją. Karo me
tu mokytojavo Vilniuje. ' 

Pr. Gudas.

. i ■
i

Lietuvos Valstybės 
Prezidentas

No. 388

Kaimas,
1921 m. Gegužės 21.

Aš, Aleksandras Stulgins
kis, i. e. Lietuvos Respubli
kos . Prezidento pareigas, 
šiuomi skiriu

Valdemarą Čarneclą

Steigiamojo Seimo narį, 
buvusį Susisiekimo Ministe- 
rį, Lietuvos Respublikos 
Atstovu Suvienytose Šiau
rės Amerikos Valstybėse, 
pavesdamas jam eiti atsto
vo pareigas nuo š. m. Balan
džio mėn. 15 dienęs.

(Pasirašo)

A. Stulginskis, 
Steig. Seimo Pirm. e.
Valst. Prez. Pareigas.

■ Dr. J. Puryckis,
Užs. Reik. Mįnisteris.

Nąujai paskirtas Lietu-? 
vos Respublikos Atstovas, Š. 
A. Suvienytose Valstybėse, 
Valdemaras Vytautas Čar
neckis, jau’ atvyko Ameri
kon Š. m. birželio 15 diena, 
perėmė Atstovybę ir pradė
jo faktinai eiti savo parei
gas.. ‘ \

Šiądien, birželio 23 d. ap
silankė pas Suv. Valstybių 
Valstybes Sekretorių, p.’ 
Hughes, atsisveikinimui 
buvusis Lietuvos Atstovas 
J. Vileišis, ir prisistatė nau
jasis Lietuvos Atstovas Su
vienytoms Valstybėms V< 
Čaimeckter . . > K

t okupacijos lai- Birželio 23,1921.

įfį^

omijoĮ kursus." Karo VC:HAE
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ma; ir dėl to šios reformos pra- 
yedimas negali' nesukelti Vals
tybės gyvenime žymių pasek
mių; kurios šiokin ar 'kitokiu 
būdu į ekonominę, sociaįę ir net 
politinę valstybės gyvenimo 
srytis gerai ar blogai turės at- 
siliępti,

Drie žemes reformos niumis 
privedė grynai ekonominiai— 
socialės priežastys, bet jų greta 
rados, irpolitinis motyvas. Mū
sų žemės gan žymioje savo da
lyje priklausė asmenims^ kurie 
didelius žemes plotus valdyda
mi turėjo galimybes ir noro 
mūsų nepriklausomybei kenkti. 
Bet tinkamai ir bešališkai į mū
sų žemės reformų įsižiūrėjęs 
kiekvienas pamatys, kad čia 
grynai ekonominiai socialiais 
motyvais tesivaduojama; nors 
negalima užginčyti, ir to, kad 
kaikurios grupes pirmon eilėn 
stato‘politinį motyvą, bet tai' 
nėra valstybingumo žvilgsniu 
sveikas klausimo pastatymas. 
Mes tveriame valstybę, kurioje 
būtų visiems jos piliečiams ge
ra gyventi ir šiuo tildai dėsniu 
turime tesivaduoti ir to tiktai 
tesiekdami Lietuvos ateities 
gyvenimui pamatus tiesti.

Karo metu ir sunkiuoju po 
karo laiku, ištvermingiau pasi
rodė smulkusis ir vidutinis ū- 
lds, gi stambusis ūkis, be ne
skaitlingų išimčių, žlugo ir nė
ra vilties, kad jis kada pakilti 
galėtą. Iš kitos gi pusės žemės 
ūkio produktams ir jų kokybei 
sumažėjus, ir pirmaeilę rinkoje 
vietą užėmus, kilo begalinis že
mės troškimas kurs, galima ti- 
kėtiesi', aplinkybėms pasikei
tus, turės atslūgti.

Žemės reformą pravedant, 
lengviausis periodas bus tai že
mės paėmimas, nes didžiųjįj ū- 
kių žemė prašyte'prašosi, kad 
ją kas paimtą. Žemės kam duo
ti irgi nepriseina ieškoti. Sun- 
kiausis gi žemės reformos pe
riodas, tai’ žemės tinkamas pas- 
kirstimas ir naujakurių įgyven
dinimas. Nuo šito klausimo 
tinkamo ar netinkamo išrišimo 
priklausys-tai į kokią padėtį 
mes savo kuriamą valstybę pas
tatysime ir ar busimosios kar
tos mumis už tai laimins, ar 
keiks. Oia turime rimtai susi
mąstyti ir giliai apgalvoti, kad 
politiniais motyvais besivaduo
dami, vieton dvarininkus, nu
bausti, 'Savęs ir savo ainių ne-, 
nubaustame; kad gero vieton, 
tėvynei nuoskaudų nepridary
tume. Tiek svarbi} klausimą 
rišti imame be tikrų žinių, be 
tinkamo prisiruošimo, be tam 
reikalingų lėšų ir dalinai be 
tinkamai tam reikalui sutvar
kyto aparato. Ž. Ūkio M. ja; 
rengia matininus, bet nepasi
rūpino sudalyti organo, kurs 
rūpintųsi naujakurių ir staty
bos reikalais; taip kaip iki šiol 
trobėsius ir tolinus statydami, 
aišku kad miškų užtekti nega
lėsime.

Už nusavinamąją žemę atly
ginimo klausimą rišdami, turi
me atsižiūrėti į tai, kad sau kre
dito nepakirstume, nes savų ka
pitalų neturėdami be svetimų 
savo pramonės tinkamai nepas
tatysime.

'įstatymus galima įvairiai ra
šyti, bet gyvenimo ejgai netin
kamus įstatymus pats gyveni
mas nušluos, nes gyvenimas 
kliūčių nepakenčia. Su visu juo 
skait^esl tinime ir darydami 
iwęlhimjąAtiuime ir eveliuci- 
jai darbų Wgti palikti; kad 
gyvenimo eifų pastūmėdami,, 
perdaug neįistumtume ir tuo’ 
neiššauktliuM^pasekmių, kurios 
gali paątėūlti' labai iiepageL 
dalijamomis. ■ , . *'

KrūBiū ( rialų
bijoties ne o pra-

kos neturės,„nes kapitalas neat
sižiūri į tai, kaip į jį kur atsi- 
nešaiha, bet veržiasi ten, kur 
aučia sau patogių sąlygų. At- 
yginimu dvarininkų nepatai- 
įyžune ir jie vis tiek už Žemės 
reformų pinti visuomet stengą 
sis mūsų nepriklau^mybei* 
kenkti. Bažnyčios žeme esan
ti vienodo pobūdžio su majora
tais ir dėl to jų reikią atimti, 
be atlyginimo. / f

Antanas Staugaitis (Darbo 
Fed.) pirmutinis žmogaus gy
venimo šaltinis yru .žemės pro
duktui; tų produktų gaminimų 
ir naudojimų turime teisingai 
sutvarkyti. 85 nuoš. Lietuvos 
gyventojų verčiasi žemės dar- 
bu ir tddos mūsų visuomenės 
didžiulės dalies reikalų nesu
tvarkę palikti negalime. Savų 
kapitalų neturėdami,* savo pra
monės tiek aukštai pastatyti 
negalėsime, kad galėtume dar
bo masėms tinkamo pragyveni
mui, industrijos ^rytyje, uždar
bio duoti. Žemės reformų turi
me'pravesti neatsižiūrėdami į 
tai ar “ar tai kam patiks ar 
ne.” Atlyginimo klausimu nuo
savybę turime skirti į dvi rųši: 
kų pats savu darbu žmogus yru 
įsigijęs ir kų pati gamta, dova
nai teikia. Už miškus atlyginti 
visai nereikėtų. Kariškiams žle-a 
mę duoti reikėtij be atsilygini
mo, nes jie savo gyvybę ir svei
katų aukodami senai už jų yra 
atsilyginę.

Aleksa, ž. U. ir V. T. M-is, 
plačiai aiškina kokiais būdais 
būtų galima lengviau atlygini
mo ir atsilygiffiūtc^'hei’i^ajit- 
Iturių finansavimo klausimus 
išrišti. Dar kartų pabrėžia kiek.', 
sunku yra tikiu statistinių ži
nių pasigauti ir kaip netikslu . 
yra vien statistika remianties 
klausimų rišti. Baigdamas mi- 
nisteris praneša apie dabartinę' 
valstybės globojamų dvarų pa
dėti, kurių tiktai 16 esą valsty
bės įstaigų vedami, kiti gi iš
nuomoti daugiausiai nedide-. 
liais sklypais.

Tolimesnės diskusijos, žemės 
reformos klausimu, atideda
mos sekantiems posėdžiams.

Posėdis baigiamas 2 vai. 3:30, 
min. po pietų.

J. A—kis
(Kauno “ Laisvė”)

—■■r— -".’■■■■ 1——

. UŽPUOLĖ STOTĮ
Kaunas, V—9. (Elta.) Sus. 

M-jos pranešimu,, gegužes 8 d. 
3 vai. ryta ginkluotą plėšiką 
gauja puolė Linkuvos gelžkelio 
stotį, sužeidė stoties virš. Tu- 
reivą ir atėmė 11.000 auks. 
valst. pinigų.

PRANCŪZŲ BALSAI DĖL 
BRUKSELIO DERYBŲ.

Kaunas, V. 7. (Elta.) Gudę 
spaudos biuro pranešimu „Mo- 
niteur de Kommerc,” susijun
gusių prancūzų pramoninkų ir 
pirklių organas, įdėjo aštrų 
straipsnį dėl Briuksdio konfe
rencijos. Jo nuomonė, Briuk- 
sely ruošiamasi padaryti bąisią 
klaidą: atiduoti aiškią Vilniaus 
krašto lietuvių >ir .gudų gyven
tojų daugumą neskaitlingai 
Lenkų mažumai.' šis nieko ne
pateisinama lenkiiLitnasriik' su-* 
silpninsiąs Lenkiją finansų ir 
karo atžvilgiais r pastatysiąs 
Lenkiją ir jos draugę Prancu; 
ziją į priešininkų santykius sti 
būsimą Rusija.

DR. PURICKIS ISVA4IAV0 
J TAUNA ■

ty/g*. Mūši} 
spondenti»pra»s8iinu,

BurrikiS’suJkapitonutGiravai-. 
niu
Rygos į’Talmį^ v;:
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ItDS. 36 kp. laikė mėnesinį su- 

sirinldmą 19 d.'birželio, 'kuria- ' 
me tapo nutarta h? išrinkta trys

da ir mokytojauja vienuolės-na- tinai ateiti, uea yra svarbių reikalų 
aarietėa lietuvaitės. Už tai garbė 
priguli gerb. klebonui kun. Skrip- 
kai, uoMam katalikiškas mokyk
lom įsteigėjui ir palaikytojui. Ir 
neapkainuojama patįėka seserimę- 
nasarieUms, auklėtojoms ir me- 
kytojomSi
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r
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Jo Malonybei * ... j,'-
B. K. 4 / 7.

Tautos Fondo Sekretoriui 
222 So? 9£h&t. Brooklyii Nt Yi

U. S* Ameriofli . t4i , 
Gerbiamasis: :

J Tamstos adresuotų J. K A. 
stulginskui Lietuvos Respubli
kos Prezidentui laiškų iš š. hl 
balandžio mūn 30 d. šiuomi? 
pranešama:

Kalbamoji, laiške Tautos 
Fondo pasiųstoji 1920 m... lap
kričio 4 d. Liet. Respublikos 
Prezidento .p. Stulginskio var- 

. du per Politania Štate Bank 
Pittsbiirgli, Pa. suma 150,000 
mark, buvo gauta dar 1920 m. 
lapkričio 13 d. iš p. Samuel Ma- 
son Director for forreign af- 
fairs the Bank of United Sta
tės Danzig — ir padėta p. Res
publikos Prezidento ’ žinioje 
bendriems Lietuvos gynimo rei
kalams.

Pranešime iš Danzigo nebu
vo nurodyta, kad tie pinigai 
yraTautos Fondo siunčiami,, 

•taigi ir tos sumos gavimo pa
kvitavimas užsitęsė.

Be to turiu pareikšti, kad 
gaunamosios iš Amerikos lie
tuvių ar iš kitur aukos visuo
met yra padedamos ir įrašo
mos bei naudojamos aukotoji! 
nurodytiems tikslams.

P. Respublikos Prezidento' 1 
vardu tariu visiems aukoto- ] 
jams ir prisidėj usiems prie au- : . 
kų rūpintojams širdingų ačiū.. , 

‘ Dr. P. Bielskus.
Respublikos Prezidento ^e-'

. kretoriaus Kanceliarijos Vii- ». 
šininkas ., . (

----- -r- ? . ( 
TAUTOS FONDO AUKOS

PRIIMTOS.
Aukščiau paduotas Liet. Resp. 
Prezidento raštinės pranešimas , 
liudija, jog Tautos Fondo au- ; 
kos, kurios pirmame Liet. Resp. 
Prezidento pranešime nuo ko-' 
vo 23,1921, nebuyo paminėtos, 
yra priimtos. Sis pranešimas 
taipgi liudija, jog visos ameri
kiečių aukos yra sunaudotos 
sulig nurodymo Lietuvos Bes-, 
publikos bendriems gynimo rei-' 
kalams, kas yra liudijimu, jog' 

, visokie užmetimai Tautos Fon
dui neturi jokio' pagrindo ii' 
yra daromi vien blogos valios 
žmonių tikslu pakenkti Tautos 
Fondui aukų rinkime. - »

T. Fondo Sekretorius.

■t

■'A

5.

!

LOS, OHIO IR MICHIGAN 
APSK. 5-TASMETINIS 

SUVAŽIAVIMAS.
Šis LDS. apskričio suvažiavi

mas atsibus Detroit, Mich. Liepos 
2 d. 1921 m. šv. Jurgio parapi
jos bažnytinėje, svetainėje,- kam
pas Cardoni Avė. ir Westminster 
S’t.

Geistina būtų, kad visi delega
tai atvažiuoti} kiek galiina’?ank- 
ščiausia tą dieną, kad suspėjus vi-’ 
siems delegatams ant šv. Mišių. 
Po pamaldų, tuojaus prasidės pir
mas posėdis (10 vai.). Gerb. de
legatams, patartina atvažiavu
siems į Detroit, Mich. apsistoti 
pas p. K. Abyšalą (jei kas netu
rėtų kitų pažįstamų), kaipo įžy
mų vietos darbuotoją’’ir'"vertelgą, 
9258 Cardoni Ave- P* Abyšala 
noriai patarnaus delegatams kiek
viename reikale. Taip-gi ir kiti 
vietinės LDS. kuopos nariai de
legatus priims draugiškai, kaipo 
vienminčius ir brolius lietuvius 
darbininkus.
‘ Reikia tikėti, kad šis suvažia
vimas blis vienas iš sėkmingiau
sių, kuris, pagamins priemones ir 
tinkamą dirvą veikimui sekan
tiems metams. Taipgi gerb. kuo
pos neatsilikite, siųskite delegatų

• kuodeli ginusia*.
Pirm, M. Kerbelis, 

. RaŠt. J. Kwuu.
* »
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<W0BCEmR;MA8S.
/ Birželio 17, ir 18 dd.’ Worėea- 
terio miešto valdžia parengė 'ap- 
vaiksčiojimą 300 metų* sukaktu
vių. atsižymėjusių • ateivių' 'Suv.į ašmens susižinoti su Federacijos 
Valstijose “The Beoples* Bilfrm^ raštine, nes nuo šio laiko Ši kuopa 
Pageant,” . ; ■ *

Perstatymas buvo miesto parke 
Newton Hill. Pirma diena buvo 
skirta dėl mokyklų Vaikų. Tą 
dieną visų mokyklų vaikai buvo 
paleisti. Antroji diena dėl, suau
gusiųjų-

Šiose iškilmėse buvo kviestos 
visos tautos imti dab . . Iš 
lietuvių dalyvavo Vyč ir šv. 
Kazimiero parf koro nariai.

Publikos buvo didžios\mmios. 

 

Anglų laikraščiai apsk^itliavo 

 

yirš 50.000, programė dalyvavo 
12 tautų.

Vieni perstatė savo didvyrius, 
atsižymėjusius šioje ealyję kokiu 
nors būdu, kiti išradimus. Kaip 
Syrijonai pasigyrė savo tautos iš-, 

 

radimais, kąip tai: chemijos, stik
lo, com žio ir k.

Mes lietuviai -beturėdami dar 
savo isra didvyrių-atsižy-
mėjusių šioj šalyje, tai mums bu
vo duota proga pasirodyti su savo 
tautos šokiais bei žaislais. Iš lie
tuvių dalyvavo 18 ypatų.

Atėjus laikui puikioje tvarko-1 
je išėjo ant scenos visi tautiškuo-i 
se rūbuose: pirma ėjo dvi mergi
nos nešdamos Lietuvos ir Ameri
kos vėliavas; toliau sekė, mergai
tės poromis, kurių buvo 10 ir kiti* 
sekė, paskui. ■

Užgrajinus miesto didžiuliui 
benui: “Noriu Miego,” mergaitės; 
pašoko keletą punktų labai gyvai. 
Toliau pačios dainuodamos žaidė 
“Žilvitį.” Laike žaidimo publi
ka labai ramiai, lig užžavėta, 

‘klausėsi, kad ir gana tolį esan-. 
tiems žodžiai buvo aiškiai girdžia- 
mi. Didieji šoko: suktinį ir klum
pakojį.

Lenkai gavo ilgą nosį.
Lenkų dalyvavo programė išVi-' 

so dvi ypati. Pirmąją dieną iš
statė Kosciušką ir Pulaskį. ‘

Lietuviai užprotestavo, nuro
dydami Kosciušką esant lietuvio. 
Lenkai gavę ilgą nosį antrąją die
ną išstojo iš programo, — nedaly
vavo. •

Pirmąją dieną vaikams pasiro
dė su savo Pulaskiu ir pavogtu 
lietuviu Kosciuška.

Buvo girdėtis tokių juokų tar
pe svetimtaučių: nelaimė len
kams, lietuvis pabėgo, o palioką 
prarajo francūzas. Mat pirmąją 
dieną ėjo drauge su francūzais, 
ir is jų tarpo buvo vienas gero
kai storas vyras, atstovavo kokį 
ten generolą, tai jį nabagą įtarė, 
būk jis prarijęs tą palioką.

Lietuvių programas, gana pati
ko svetimtaučiams, nes po kiek
vienos atliktos dalies ’ sekė ilgas 
rankų plojimas. Skirst anties na
mo girdėjosi niūniuojant klumpa- 
kojo meliodiją ir žilvičio atkarto- 
jant žodžius: “tūta, tūta.”

Gluosnis.

priklausys priė Federacijos. To
linus sekė raportai komisijos pik
niko rengimo, kuris įvyks Ž d. 
liepos, Šį m, KomiEĮijos raportas 
priimtas ir išrinkta dar pora as
menų, kurie rūpinsis kartu ir su. 
parengimu prograjno JUOS. Conn. 
apskričio išvažiavime.

* Nutarta puse' pikniką pelno’ 
skirti parapijai, o kitą pusę pa
likti kuopai, nes kugpa jau se
nai yra pasiryžus pirkt LDS. na
mo boną. Po to seke mėnesinę 
mokestis.

Tą pačią dieną, 3-čią vai. po 
piet, buvo šventinamas pamink
las ant kapo a. a. kun. J. Žėb- 
rio, kurs'buvo lietųvių cieilikų nu-’ 
žudytas, 8 d.’ vasario, 1915 m.

Paminklas tapo pastatytas rū
pesniu vietinio klebono, kun. E. 
Grikio su pritarimu geraširdžių 
parapįjonų. '

Paminklas, kajp pranešė klebo
nas, kainavo apie 600 dol. Ne- 
kurie parapijonys, deĮ didesnio 
pagerbimo a. a. kun. J. Žebrio su
sirinko į svetainę, o iš ten nešini 
Am. vėliavą ir benui griežiant: 
liūdnus maršus atmaršavo ant ka
pinių, kur laukė didelė minia 
žmonių. Jie visi stengėsi aplan
kyti tą dieną kapelį savo mylimo, 
per tiek metelių, vadovo. Ka
pas buvo apkrautas vien tik gy-; 
vom gėlėm. Kun. E. Grikis pasa
kė kelis griaudingus žodelius,, kad 
jau praplaukė šeši meteliai, kaip! 
ilsis mūsų geras Ganytojas. Žmo- 
neliai aplink visi apsiliejo ašaro
mis, atmindami savo vadovo to-į 
Idą sunkią ir baisią mirtį nuo be
dievių rankų. Po to kun. Petkus, 
iš Brooklyn, N. Y. dailiai nupiešė 
yisą velionies gyvenimą priminda
mas jo visus gerus darbus; jo di
delį rūpesnį ir meilę prie žmoni
jos ir tėvynės Lietuvos. Sakė, 
kad taip mylėjo ir gerbė Lietu
vą, kad ir bažnyčią New Britaių’o 
lietuviams pastatė panašią raidei 
L, reiškiančią Lietuvą. Kun. Pet
kus apgailėjo, kad Dievas jam- 
nedavė sulaukti tų metelių, ku
riuose Lietuva pasiskelbė nepri- 
gulminga. Beabejo būtų daug ką 
geroa nuveikęs dėl Tėvynės. Po
liaus ragino parapijom^ melstis 
už a. a. kun. Žebrį, tol, kol šv. 
Bažnyčia jo nepripažins už šven
tąjį.

A. a. kun. J. Žebriš buvo visų: 
mylimas ir gerbiamas. Lai būna 
jam amžina ramybė.

; - ..... ............ ...... . ,<

OHICAGOylJJ.. Į
Šv. Kryžiaus/ parapijoje, 14 ir 

19 birželio buvo prakalbos, iš 
Lietuvos atvykusio kun., Petro
Kančiuko, įv. Kaidmiero Drąųgb 
jos Kaune, generalio Įgaliotinio 
Amerikoje. Jisai kalbėjo Šv. Ka
zimiero Dr-jos reikalais ir apie 
Lietuvą, visokių okupacijų laiku, 
ką jai prisėjo iškentėti nuo vokie
čių, bolševikų, bermontininkų ir 
dabar nuo lenkų. Žmonėms xos 
paskaitos, taip patiko, kad prašė 
jas pakartoti kitą syk jr dar no
rėtų dauguma jas išgirsti, bet jo 
kalbų nekantriai laukia kitose pa
rapijose, todėl kun. Kaščiukas, 
jas su prakalbomis ir aplankys., 
Jisai taip'kalbėjo gražiai, kaip nei 
vienas dar Amerikonatvykęssve
čias nekalbėjo. Todėl ir narių čia 

Garbės sąna
riu užsirašė Liudvika Jundūlaite, 
Amžinaisiais . sąnariais įsirašė: 
Barbora Vitartaitė, Barbora Tol-, 
vaišaite, Elzbieta Karžauskaitė, 
Ona Rudminaitė, Uršulė Žiaubie- . 
raitė, Adolpina RimidaitS ir jo- 
ana Dautarienė ir metinių sąna- : 
rių 83, dar yra apie tiek pasiren
gusių įsirašyti Šv. Kazimiero Dr- 
jos sąnariais. Labai malonu, kad 
Amerikos lietuviai palaiko Lietu- : 
vos katalikų įstaigą.

,VaWjf&a.
■ ’ «

NEW EETLADELPHIA, 
' DA.
W8. 87 kp. mčfleeinla susirinkfmas' 

Įvyks nedalioj, 3 d. Liepos, paprastoj 
Vietoj. Vist nariai matončklt pribūti 
paskirtu laika, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskite įr nau
ją narly, '

MONTEIDO, MASS.
LDS, 2 kp, mčneelnls susirinkimas, 

įvyks utarninke, 5 d. liepos, pavapl- 
jinčje salėje, 20 VVęhster St Į iį imri* 
rinkimą kvlečiame ylsus narius ko- 
skaitllnglatujla ateiti.

’ NETCYORK, N. Y.
LDS. O kp. mtaesinis susirinkimas į- 

vyku ned&ioL 3 * d. iiepoft tuojau’ 
po sumai, antrą valandą pb plotų baž
nytinėje svetainėje 556 Broomą St. Sia
me susirinkime turėsime daug Svarbių 
reikalų aptarti. , H

‘ 7aW»«.
ii Oi

klausia avetainė dėl šokių. Pra
sidės 10 vai. ryto, Programas y- 
ra rengiamas iš įvairiausių daly
kų. Kurie atsilankyt ~ nesigai
lės. Sąjungletės jau senai sūrius 
džiovina, kad būtų skanesni avė- 
Šiomspavaišint. '

P. S. Važiuojantiems iŠ New 
Haven gatvekariais, reikia paimti

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Conn. apskr. rengia didelį išva
žiavimą, 4 d. liepos, 1921 m., New 
Haven, Conn. . ' ” ~

Kviečiame it visų kolonijų Ct. 
valstijos, ir iš tolinus; kurie tik 
išgalėsite — atsilankykite. Ko
misija rengiasi nepaprastu smar
kumu. Šis išvažiavimas bus vie
nas iš puikiausių, kokio dar nėra 
buvę šioje apylinkėje. Vieta la
bai puiki New Haven ’o lietuvių 
darže, vadinamo “Birutes kal
nas,” ant jūrių kranto. Yra pui-
*--------------- ............................................ j,.., --------------------------------

h

B. M—nė.
t

Lighthouse kftrą h vaikio^ 
Townsepd Avė. prie Fori 
ten išlipkite,- Bo -kairei j 
site^Birūtėa.k^ykur 
suoja Amerikos ir Lietuvos
vos. Atvažiavę 4Š kitų koll 
trokais, reikia važiuoti 
hpuse keliu ir važiuoti į 

’CoveFirštSt,
r ■

Waudofl "PER
KŪNO” T to 

uŽibMfo
Turinys labai Įvai

r tas nepaprastai gražto- 
’ karikatūromis. Vi- 
riąkaitykite, Kas norit 

'jį-pamatytir8iųrfdti6e.

PERKŪNAS
M6B’way, Bofton 27, Mass,

1
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MONTREAL, CANADA.
'LOS. 92 kuopos susirinkimas į- 

vyks 3 d. liepos, š. m. Susirin
kimas bus pobažnytinej svetainėj,? 
720 Porthehois St., tuoj, po pa-; 
maldų.

Gerbiamieji broliai ir sesutės, 
malonėkit kiekvienas pribūti ant; 
šio susirinkimo, nes kaipo pra
džioje kuopos gyvavimo turime, 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi' 
kiekvienas ateidami atsiveskite po 
naujį narį prisirašyti prie šios vie
nintelės darbo žmonių organiza-’ 
eijos-EDSU. ’

Kurie dar neturite LDS. kalen
doriaus, konstitucijos ir ženkle
lio, tai malonėsite įsigyti ant su
sirinkimo.

Kviečia LDS. 92 kp. valdyba.
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BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 

bus 1 d. Liepoj Lietuvių Svetainėje, 
26 ‘Lincoln St, Malonėkite- visi atsi
lankyti.

yaldyba.

l

BRIDGEPORT, CONN. 
Iš sąjungiečių veikimo.

Birž. 12 d. šv. Jurgio par. sve
tainėje A. L. B. K. Moterų. Są
jungos kuopa laike savo susirin
kimą. Visos buvo linksmos su
laukusios naujų narių, o naujo'- 
\sios narės rodė daug' gyvumo ir 
pasiryžimo veikti Sąjungos labui. 
Tapb išrinkta nauja valdyba. 
Pirm, liko ta pati, E. Maeiubėnė, 
rast. Agn. Jakščįutė, ižd. Pr. 
Švelnienė, iždo globėja Jakštie
nė. Delegatėmis išrinkta į Conn., 
apskričio suvažiavimą, — A. Jak- 
čiutė ir V. Žalbienė,

Nutarta surengti išvažiavimą' 
kur nors ant ūkės. Tam pasi
darbuoti apsiėmė: P. Švelnieųė, 
V. Žalbiutė ir V. Žalbienė.

Vienbalsiai nutarta "dalyvauti 
Conn. apskričio išvažiavime, kurs 
bus Neiv Haven, Conn. Sutvar
kyti važiavimą apsėmė: Ijs. Jąk- 
ščiute, V. Žalbiutė ir A, Jakčiute. 
Tai-gi, kvioeiamb visas Bridgepor- 
-to lietuves neprilikti nuo ^įo <ra- 
žaių išvažiavimo.

CHICAGO, ILL.
Iškilmingas mokslo metų užbaigi

mas šv. Kryžiaus parapijines 
mokyklos moksleivijos.

Birželio 19 d. š. m. “Soool 
Hali” svetainėj buvo sulošta la
bai puikiai “Miško Svetys?” ope
rete 3-juose veiksmuose. Vei-: 
kiantieji asmenys: Motina — P. 
Šiaudvitaitė; Alicija, jos duktė— 
E. Railaitė; Alicijos draugės — 
8 sk. mergaitės; Gėlės — mažos 
mergaitės; Purėnos — 6 ir 7 sk. 
mergaitės; Rožės— 5 ir 4 skyr. 
mergaitės.

Pirm lošimo S. Aušraitė pasakė 
“Pasveikinimą” ir 8 sk. mokiniai 
padainavo “Ciu-čiu, liu-liu,” ir 
“The Oars are Plashing.” Po o- 
peretės bernaičiai pažaidė “Indi- 
jonais/* o mergaitės kitą žaidi
mą. 8 sk. mergaitės padarė “Lie
tuvos vėliavą” ir dainavo. Atsi
sveikinimą pasakė K. Venckaitė. 
Sekė kalba gerb. klebono. Po to 
ėjo paliudymų ir dovanų išdali
nimas užbaigusiems šw Kryžiaus 
mokyklą. ‘ Ant galo įkalbėjo gerb. 
kun. P. KnšČiukas Užsibaigė 
himnu, šįmet šv. Kryžiaus 
.parapijinę mokyklą 40 mokinių; 
14 berniukų h’ 36 mergaitės.' 
Mokyklą labai gerai vedam tau* 
tiškai-^įtalMkoję dvasioje. Vai- 
kai. iž jos išeina geri katalikai ir 

į ve-Ef Briwįtttfi8Usipęatę lietuviai Mokyklų

. . ... j
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CHICAGO, ILL.
LDS. 29 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketverge, 7 d. Liepos pa
prastoj vietoj. Visi nariai prašomi su
sirinkti ir naujų narių atsivesti prisi-. 
rašyti, . . >

Valdyta.

EASTON, PA.
LDS. 40 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioję 3 d. Liepos, tuojau po 
sumai šv. Mikolo parapijos svetainėje. 
Visi nariai malonėkit pribūti paskirtu 
laiku ,nes turime daug svarbiu reika- 
lą aptarti. Atsiveskite ir naujų narių. 

Valdyba.

DU BOIS, PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 3 d. Liepos po pamaldų. 
Į šį susirinkimų kviečiame visus naMus 
kuoskaitlingiausia ateiti.

. ydldįįba.

offiCAGo, an.
LDS, 57 kuopos rivėnesinis susirinki* 

mus įvyks -nedalioj, 3 d. “Liepos, Nek. 
I?ras. parapijos salėję, pirmų, valandų 
po pietų. Visi nariai Širdingai kvie
čiami atsilankyti ir nepamirškite atsi
vesti naujų narių.

Pirm. K. ’Andreliunas.
PHILADELBHIA, PA.
LDS. .70 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėUoj, 3 d. Liepos po su
mai, salėje prie bažnyčios. Kviečiame 
visus narius ateiti, Taip-gi atsiveski
te naujų narių.

kmosha; wi&
LDS. 80 kuopos. mėnesinis 8U«Irin- 

kimus įvyks nedalioj. 8 d. Liepoe, tuo-, 
jaus po sumai kr Petro parapijos nte-
tataėjė* Kviečiame vliu^ norma 
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Įrengimas parko atidarymo dienoj Monteliečiams lėšuoja tūlisfan* . 
čiais. Įtaisyti parke suolai, suvestas vanduo, elektros šviesa, didis pa* 
viljonas (45x60 pėdų) su geriausios rūšies asla (padlage} šokiams ir ki
tokį įrengimai. ' ■ V '

PAČIŲ IŠKILMIŲ-IŠVAŽIAVIMO PROGRAMAS TUHTINGUtiSIS,
PARKAS ATSIDARYS 8 VAU RYTO/ PARODA MAR

ŠUOS SU GERIAUSIU BENU 10% VAL. RYTO. CHORAI PARA
PIJINIAI DAINUOS 12 VAL., gichorams atidainavus bus įvairiausi 
žaislai:1 LENKTYNĖS, VIRVĖS * TRAUKIMAS ir kiti kitoki daly* 
kai. Atsižymėjusiems “ŠIMTINĖ paskĮrta^išdaiyti PRAISAMS. 3 vai. 
prasidės naujai įrengtam paviljone ŠOKIAI iki vėlumos, nes elektros 
šviesa pagelbės gerokai prailginti šokius.- ‘ .

Parke bus įvairiausios rūšies gėrimų ^minkštų)’, užkandžio, ndK 
galima bus gauti gardžiausius pietus tarpe skaniai kvepiančių ir gražiai? 
žaliuojančių pusių. 1 * rfSP
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monteulieciai visai Neabejoja, kad tūkstan- u’ 
. ČIAI NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU DALYVAUS TOSE IŠ

KILMĖSE—IŠVAŽIAVIME.
< » ...»

. . -Laukiame net svečių ir is tolimesmij- kolionųjįj, kaip tai! LEĮį
KOITO, NEW YORKO, CKĮCAGOSii-netBlrlBTOVOS ATVAŽIA- 
ynsię kotioij svečių. v 1 \ '

«

rh f*

4

S1
J

«Į
MM

Y E I 4111 ft I k parko nuo htontėllo stojęs trikįa? eiti j š&uršg rytus 
nC L ll U U I i>iteg> Parkas, randasi tarpe H0WAEDST.> CIARNMOHtAVK 
O kam W nežinoma vieta, meldžiam važiuoti prie fev.ROKO SALES, 20 VVEBStNR 
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^TIDAV® M85AOO 
į TIMAM ŽMOGUI.

■, Jonas Raymonį pasisakė 
polięijaį, kad įis ap^ f 

vogtas.
* 'Jonas Raymond gyvenąs 
po numeriu <LNewton C t 
atidavė svečiui $2,854.00 ir 
$100.00 vertės auksu kad jis 
mi svečiu sutiko btiti “biz
nio bartneriai.”
Ų Svęčias išsivedė Joną. į 
Hemą ir rodydamas jam 
biėtinę skrynutę sakė kad 
Jonas įdavė savo pinigus*

* joje yra $18,000.00. • Kada 
svečias įteikė Jonui biotine 
Ah^nute ir pabėgo. Bet Jo- 
nas, manydamas kad minė- 
toj skrynutėj yra $18,000.00, 
kaip svečias jam sakė visai 
besirūpino svečio stebėtinu 
pabėgimu. Bet kada atida
rė skrynutę išimti $18,000.00 
Jonas rado laikraščius.

^Lietuviai turėtų apsisau
goti tokių Atsitikimų. Šian
diena skrynutes , labai ma
doj ir pavojingos.

L- VYČIŲ SUSIRINKI-
' MAS. \

Birželio 27 d. L. Vyčių 17 
kp. laikė mėnesinį susirin
kimą. Į susirinkimą atėjo 
didis būrys narių Prie 
kuopos prisirašė 8 nauji na
riai. Apsvarsčius kuopos bė
gančius reikalus, buvo kal
bėta apie įnešimus L. Vyčių 
LX seimui. Visi nariai gi
lai ^svarstė dalykus kurie 
galėtų pagerinti organizaci-

Prie kuopos dabar pri- 
klauso puikus. ..didelis jau- 
pimo būrys, kūne su didžiu 
pasišventimu dirba Dievui 
įr Tėvynei.

PRAŠO GERESNIO KA-
RŲ'PATARNAVIMO.

• ISouth' Bostono gyvento
jai savo būsimame susirin
kime paduos miestui reika
lavimą kad gatvėkariai ir e- 
levatoriai geriaus tarnautų 
žmonėms.

Buvęs valstijos senatorius 
James F. Powers pasakė: 
£Dar lūekados nebuvo taip 
blogai, kaip dabar.” tt Z\wt_ Į 
panija paleidžia- šimtus dar
bininkų ir neturėdami tin
kamų darbininkų netamau- 
ja žmonėms kaip'reikia.

KAREIVIO LAIŠKAS.

LINKSMOS ŠOKIAI!
Rengia

L. D. S. 22 KUOPA IB 
KATALIKU VIENYBE 

SUBATOJ 

UEPOS-JULT 2 D., 1921 
LUTUV1Ų KOOFMBAOnOS MAUUM

Linooln 8t„ Briiktah, M«.

X

ii! 4

Prisiųstas Kas. Westfieldai, 
So. Boston, Mass.

Pradžia 7:80 vaL tekate.
Tai-gi Brightoniečial ir >pSa&> 

kių miestelių lietuviai ir lietu, 
vaitės meldžiam jumis atsilankyt 
ant minštų linksmų iolclų perimi 
mūs užmanymą ir meldžiam, tą vi
karu niekur nerengti šokių o ai- 
miankyt pas mus. Užkviesti gar- 
stto murikantai, tad galėsite links
mai vakarą praleist,

, Kviečia BRNGfiJAL 
9MEeBrttam£aBte99aBBEeBtastamate

RAW. — M, Karftattrttan^
47 V«M Bt. So. Bota, ta

KA8TKRIU8 A. Nlttdtaai,
16 Vtaflold Ht. 0®. Bota, Mta 

MARŠALKA — tatai Rovieta

Dr-X tan» luMnktara* ta ttočt| 
taMtaj *ą vaL po ptetų Btajtal 
tatata. ,

fi

I .JML So. Bota jM8 

K J. C. LANDŽIOS 
(8EKMOUR) 
Xa*!Bir.n< 

Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aitriai ir chroniškai litai 

tyr^į moterų ir talkų. Eątal- 
nuoja kraują, įpjaudalui, tau*, 
mą Ir tt. savo laboratorijoj, nu
teikia patarimus laiškais kitur • 
tenantieniB. Adresu: .

5O6BROĄDWAY, 

South Boston, Mass, 
l Kampas G St. it BroadwMy 
Mfjiąšitiiifflr g, rwre‘ajuSgaanBaaMttaacį

Lietuvys Gydytojas 
■751 GRAND-AVENUE,

Kampas Bradley St,, I

NEW HAVEN, CONN. 
_____ _■.......... V . ■ 

Ttaphan^aa Colony 6208.

VALANDOS; ^10 A. M,
1—3 P. M., 6-8 Pi M. 

’ Pašaukti galima kiek*, 
vienam . lailco- (dieną ar 
naktį) per telephon’ą.

■ ;

-
'H

7

DMTBR YALBT9QS 4BMMAZ.

MBM. — M. tate, ’

00 M 7-th. Si, fc. tata, Mus.
net-PKM. - L ftlMta, 

1M Bota Bt, So. Boaita Mta 
PROT.RA*T<~-K.Data, ..

4T Vate SL, &X Bota, Kta.

PINIGAI m LAIVAKORTĖS i
1 Siunčiame , pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu ® 
< kitos įstaigfrfc Parduodam laivakortes ant visų linijų ir didžių- į 
> jų laivų. Padarome pasportųs važiuojant Lietuvon... Patinka-a 
J me keleivius ant visų Netv Yorko stočių, Partraukiame gimi- jf 
J nesJr Šeimynas jž Lietuvos, Balykite^ klausdami dieniitio JneJE 
J tuvės auksino kurio ir surašo išplaukiančių laivų, Atsakymai^ 
ff ptidtee2ę. stampę. ’I AMBRAZIEJUS BR DANIELIUS, | 

» 168 Brooklyh> N.

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas’ 

ir Cirkuliacija 
ym priežatįs devyries iŠ’ dešimties -musu Jigų, kentėjimo ir 
vargo. Daugumai šių priežaščių gali buOįrašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nugd-Tmie kuris padaru tirštą ir raudoną 
J<raujų,stiprius nervusJr tvirtuKvyrus-ir moteris- 
‘ Silpni Nervai Skįstas Vandeninis Kraujas,
~ - Prasta Cirkulaęija.

M r

v i*
5O6Broądway, 

South Boston, Mass,

a*. * *
■ l

t

v

t
H. * 16 Mitų 8otnrac Bo«towi '

DR. H. S. STONE
Aotg Specialistas ' 

399a W,. BR0AWAY 
Vmįmikmi!Nuo 9 r, iki 7 v, valu

/.♦ ■

ANTANAS ARBATAVIčiUS
Mirą 27 d, birželio, 1921 m. Mieito Li^oninžje po 

dviejų savaičių sirgimo plaučių uždegimu. Miri aprū
pintas Msarneatalt' Buvo 43 rietą amžiaWif pa* ’ 
liko didžiame nuliūdime moterį, dukterį 8 a. ir sūnų 6 s * 
metų. Prigulėjo prie iv. Jono !Evriigeli«to Dr-joi, Sal
džiausios Širdies V, JfSzavs Dr-ios ir & & & K. Ameit* 

. koje. . ' 1 -
laidotuvės bua ketvergei 30 d,. Birželio su bažny^ . 

tiuemis apeigomis* laidotuvių direktorius yra visiems . 
žinomas A. AkunevičiuSj lietuvis graboriiui, kuris ren* 

į ' gia viską kad Midotuves bdt tvarkios ir įspūdingos.

■ s tt

i

y

f

<*►

<
♦ 1

v

IEŠKAU VARGONINKO VIETOS
Pažįstu savo amatą. Talp-gl galiu 

atlikti ir zokrlstijono pareigas.^ 
J. A. STELMOKAS, *•■ 

302 Rklge St, Freeland, Pa.
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D. A K. KU/flTUdZO D2W0fi VAL- 
DTBOS ADRESAI, BOBTOH, MASS.

PIRM. — Motiejuj# Verseckas,
41 Gatei St, So, Boston, Man. 

VICE-PIRM. — Juozas BHokas,
140 W. 6th St, Šou Boston, Mus, 

PROT. RAST. — Ant Motiejūnas,
450 B. 7th St, So. Boston, Man, 

FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskai,
209 E. Cottage St, Dorcbceter, 

KASIERIUS — Andriejų* Žalleekaą
140 W. 6th St. So. Boston, Man, 

MARŠALKA — Antanai Gruodis,
150 Bowen St, Siou Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-ja lalfcp m&ne*. 
atolus susirinkimui kai pirmą nedčl- 
dlenį kiekvieno mfineela po No. 694 
W«tttagtqn St, Boston, Man. 6-tą V. 
vakare. Ateidami drauge ir nauju na
riu bu> atsiveskit prie musu to- 
ot prirašyti,

PosmertlnSs moka $200.00; Pašelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

Didžiam^ Greičiausi Pasauly' 
Laivai, šaunus ĄpsSjlma* 

Su Keleiviais,
T0n Yra Vietlųla Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į EĮBTUFĄ LENKIJĄ UKRAI
NĄ IB VISAS BALTIKO VALS- 

TIJAS PER HAMBURGĄ.

S&xonia IAepos 21

H klesos $180,00, HI klesoš $125.
' Taksų 5 dol. . .

Per Cherbourg Southampton 
Liverpool arGIasgow.

BERENGERIA ...Birželio 30
COMERONIA (naujas) LIep. 2
OARONIA ....................   .Liepos 2
AQUITANIA o........... ...Llepoš 5
CASTALIA Liepos 9

*...... L.....- . 1 1 1 I \

3ifpnĄ| ptttiiurusTĄi
pavargusTij nenormalę iIi- „ ■ _ x.
temq. Kiekvienų orionai Nuw-Tone turi daug
Ir, veikimai kūno priguli SĮeležiMkur|jyrageria-

,nuon«rvų itlprumo gyve- uMia gyduolS žinoma 
nymeJr veikime. Nervu padarymo tirštą

' stiprumu yra pamatini »«fttano kraujo. Nčra 
eprenžina kuri -kontro- vjįlėko: kitoKertinio dęl 

= lludja musu sveikata, . iiblyikuslų, silpnų, 
, musų veikimų, musų link- aenemlikų žmonių su 

smums ir musų laime. ' skystu, vandeniniu 
Vyrai ir ntoterji >ui-. krauju. Jis taipogi 
rūsiais nervai^, «il0dais sutaiso Veikimą iirdies 
nervais yri ltaųsti. nėr- kuri sutvarko arkulTa- 
vkitf.' baiigltųs, nelink- čijų ir priduoda žiita,

tinkantis sutikti gyvenimo gaivinanti kraujų j
< r *' ■ '.............................. ■

JFi ZAžfZMRO R. & DRAUGIJOS 
TARDYBOB aprašai t 

! . ' • M BOSTOZT, M 
PIRM. - Jonai Pranaitis, ‘

■- 624 E. 6th Stt So. Boston, Man. 
VICE-PIRM. - Vladas Paulauskai, 

186 Bowen SU So. Boaton, Mase. 
PROT. RAST, - V. X Jakštas,

63 Telegraph St, Boston 27, Man. 
FIN. RAST. ~ Juozas Juška,

Merycliff Academy 
Arlinghton TT^gU1*, Vi*—, 
- Leonas Svagždls,

111 Bowen St, So,-Boston, Mass.
IŽDO GLOBSJAI - J, Grubtafikai, 

8 Jay S t, S o. .Boston, Man, ir 
Antannų Kmltas,

284 Bth St, So^ Boaton, Mam. 
MARŠALKA — PovilasLattčka, .

. 61 Story St, So. Boston, Man. 
Draugijos antrašas reikale:

866 Broadvjay, So. Boston, Mass. 
Draugystes susirinkimai laikomi kas 

antrą nedSldienĮ menesio 1-ą 
pietų Bažnytinėj s&lSj ant 5% 
Boston, Man.

Š

pi. PAUL J. JAKMAŪhI
| 508 KAST BR0ADWAT I

llTOmillBIIIIIIIIIIIMMIBimiBlirWW»»IM
’ Teh’ So. Boston 278

PR. JOHN MacD0mi,M. D.
■Galima guiikaltetifr
Omso Valandos:

Rytais Ik 9. vai. ________ *—
Po pietį 1ĮH B vai.

Vakarais nuo 6 iki B
536 Broadway, ,S. Boston

v — - - ■-..... -..................... - -....

SALDiUUSIOB BIRDISBV.JEZAVB 
DRUJOS VALDYBOB ADRESAI 

SO. BOSTOJf, MASS.
>t~rw. t— Antenai '

. 284 Fifth St, Boston 27, Mate.
VICE-PIRM. — Juozai Ahdrilionla, 

301% B’way, Boaton 27, Mass. 
PROT. RAST. — Vincai ValkšnodiM.' 

178 Bolton St, Boaton 27, Man. 
!TN, RAST. — Pranas Sinkevičiui, - 

) 182 Boven St, Boston 27,-Man.
KASIERIUS —’ Jurgli Kanevičius, 

174 Bolton St, Boiton 27, Man. 
MARŠALKA — Pranai Lukoševičiui; 

40S BL 7-th St, Boiton 27, Masi. 
. Susirinkimai taikomi kai pimą ne> 
dėldlėnj ktekvteno'maaesto 8 vaL po 
pietų ftv. Petro Bainyttaėj talSj, SA 
Boiton, Hamk

■ KURSUI NUPUOLUS 
H Tai gertanslą Brnw dauk■ autolpų 4 LfetuvąnualvS
■ Gitttam»^nwtattai0 pinigų
■ nieką bu manim negal Ienkty-
■ ntaotl; vlšrema pinigų alūnus
■ jams pristatau kvitas sa para* M teta DriSmSju Dtatatj.S Laivakorčių agentūra j Uą*
■ po|q, Hamburgą ir vtaor.
■ Pasą! katamai t Lietuvą.
■ Padarymai lietuviškų tok*, 

mfflitų.B Twi' klųakite per pašto B Mopey Order, Rašydami md- B dėkite 2 ct štampą Ir visados 
Badrteūokite:
■ P. Mikol^ni^

Ate^». Brooiriy^T, M, Y,-|

1

/

C, kiekvieną organų ir raumenį visame kūno 
Nuga-Tone veikla’ ant kepenų ir išmatų^ 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
praialindamas užkietėjimų.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas

Nuga-Tone kainuoja $1,00 už bonkų kurios 
užtenka visam mSneaiul, arba 6 (lelios) 

xbonkos už $5.00. Vartokit Nuga-Tone per 
20 dienų,* jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražlnkit likusią tfen kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Ąįes 
imame visų atsakomybę. Siųskit * jūsų 
užsakymų mums liandien ir atgaukit savo 
sveikatų, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje aptfekoje ant 
tų pačių iilygų ir gvarancijos.

■ ■PRĮSiŲSklT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN......... -
5 ’ . ** ■ * * -

J — --į-,.., • -
Ouodotlni Tamstos:—Rasit šičia jdetų $__ _ už kų prlsiųskit štampai* apmokėtų*

J •
___________bonkų Nuga-Tone. 
Vardas.....?.—L.—---------------

' » 1
Gatve ir No. arba R. F. D.—..._ _

> I /

National Labpratory, 1018 So. Wabash Avė., Chicago, III,

GenerallšĘJ'agentai. .4er CENTRALES ir RYTINES EUROPOS' 
i . North German Lloyd Bremen

Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzlg’ą Tiekus perslmainymas j 

nuų laivo ant laivo.
HUDSON............ ..........Liepps 13, Rūgpj. 30 ir Spalio 15]
PRINCESS-MATOIKA .............................. .......... Liepos 23, Rugsėjo 7 ’
POTOMAC .7....................................... Liepos 28, Rūgs. 14 Ir Spalio. 20

Iš NEW YORKO tiesiai į OHERBOURG—BREMEN 
AMERIOA' ....................Liepos 23,-Rugpj. 2Air.Rugs. -28. .
GEORGE WASHINGTON ........Liepos 30, Rugpj. 27 Ir Rūgs. 24. 

Ateišanldtj iM) StateSt., JBoston, Mass. arba pas vietos agentas.

«mų« ir nėra 
artakomybes.
Nuga-Tone yri puikiausiagyduole pasaulyje 
šiipnoms ir nervingom* cisternoms. Jie 
turi cavyjedaugPhosphoro kuris sUbudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerų sveikatų, 
raudonus ir linksmų apsiejimų.

. Skilvio Nedatekliai

Reikalavimai
...............

Reikalavimų kainos 2a. už žo
dį už kiekvieną sykį.

' Ttiefonas

DR.T.M.SAFFNEY
DANTISTAS ‘

414 Broadway, S-. Boston
(Viršuj Llet/Prek,1 B-vės ofiso) 

Galimi SusikalbEt • Lietuviškai.

EXTRA!

į •', /
nevirškinimas/ 
dyspepsia, žaksžj- . 
imas, aasai.vidu
riuose ir žardu
ose, raugėjimas, 
rugštumas, ne- 
priimnui kvapas, 
apsįvSlęs-iiežuvis, 
deginimas, skil
vio ligos ir pana-
Šus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant šias gera* 
gyduoIEs Nuga-Tone. Jos suteikia gera 
miega ir jauti kaip-naujas žmogus._

» ..i. _____

4

r UŽDĖJO NAUJĄ BIZNĮ.

ANTANAS VALUTKEVIČTUŠ Ir 
VACLOVAS BRUSOKAS Iš Brook- 
lyn’o, -nupirko AI’TIEKA • Montello,, 
Mass. nuo Ėrank Goodvvell, 15 Inter
vale St., Montello, Mass, .Tie-yra vi
siems žinomi kaipo geri biznieriai, nes 
laikė bizni Brooklyne po vardu LitJt- 
uanifin Druff Oo.

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
Ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa
žįstu muziką ir galiu vesti bažnytinį 
chorą.

O. G. VAIČIŪNAS, 
81 Dowtir Avė,

PARSIDUODA FURNieiAI
Furničial tiktai du metai kaip var

tojami, parduosiu labai pigini, nes sa
vininkas turi Išvažiuoti į Lietuvą. 
Furničlus gulima matyti bile kada po 
No. 150 3rd St., So. Boston, Mass. 
(ant 2-r- lubų).

Registbuotas Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F,J,KALINAUSKAS 
ADVOKATAS 

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

Gyvenimo vieta: 
Ajtnaiolis Stv Dobohisth.

Columbla 9159-J.
15

>.« Blnghnmton. N. Y.

FARMA ANT PARDAVIMO
15 ąkerių žemės. K akeriai dirba

mos žemės dėl daržovių, daug ganyk
los Ir gero miško. Namas su 5 kam- 

[ bariais, aplink pljazai; narna* labai 
; geras. Yra vlštinyčia dėl 1.00 vištų, 
į Turiu 1 arklį, karvę ir telyčių, vienų 
į kiaulę. 20 vištų ir 40 viščiukų. Sod- 
į1 nas labai pulkus: 10 medžių obelių Ir 

daug , žemuogių. Vieta labai patogi.
■ Ima tik 30 minučių'eiti j stoti. Vis-. 
. kas parsiduoda visai pigiai, tik už 

$4,000. Priežastis, navininkas važiuo
ja j Lietuvę. Meldžiu atsišaukti, ant 
šio adreso:

L. GRUBIS.
Mountaln St, Shnrdre, .Mass.

’ ■.i<>xPhOD^T‘BZ6DSiĮlgtO9 631fl H 
Po pietų tiktaiShgabfiumrti. *į 

2538 E. Al'lbgheny Ate.
. philadėlphia; pa.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

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

DR. F. MATULAITIS
Gkdo Visokias Liga* 

Pjubkibia. Akikiui. 
Valandos: 1-—8 ir 7—6, P, H.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

Didžiai Gerbiamas Tamsta!
Širdingai ačiū Tamstai už parS- 

mimą manęs laikraščiais, ku
riuos perskaitęs leidžiu toliaus į 
skaiitytojus, kurie pasiekia gero 
prijautimo, nes kareiviai labai 
mėgsta skaityti užsienių laikra
ščius Lietuvoje padėtis gera, 
tik dėl Vilniaus klausimas dar ne
išrištas, ten beda! Na, sulaiką 
gal (sulauksime aiškesnes padėties 

jrčsime Visiį Lietuvą, savo ran- 
rkosę su sostine Vilniumi! Tams
tos laikraštyje “Darbininkas’1 
atradau mano patalpintas laiške
lis, kurį-Tamstai rašiau, tai vien 
tik Į tai .vienas kunigas atsilieps 
prisiųsdamas 4 dolerius^ o dau- 
giaus, tai niekas turbūt nesiįdo- 
mauja Lietuvos Gynėjų vargais?.. 
Tik. .diena po dienos laukiu Tams
tos gėraširdingumo, manau, kad 
patalpinot “Darbininke,” tai it 
koks doleris jau kelionėje, kas 
priduos daug džiaugsmo ir dides- 

. nio prisirišimo prie Tevynčs.
Taigi šiam kartui,sudiev! Laukiu 
^Tamstos geraširdingurno... -

Su tikra pagarba,
jonas Zagorskis.

9 H 
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Rengia

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
36-TA KUOPA ' .

NBW BRITAIN, CONN.

NEGILIOJ, LIEPOS-JULY 3 D., 1921 M.
; ' (JTTARTETTE CLUB PURK. '.

ffl

SSa . . _ ________ - __
ra. šių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠKA agentą — G. KŪ~ @ 
ra : E ASAUSKĄ. Agentūra už&ta 1910 m. " ’ **
“ PAKPnR'TTT'C i&ratlrnimHn; vklama Ve

Į UERIYĮ IR IŠ LIETOM f 
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompaniją ir ant geriau- O 

ūl 
.. _ . . . - -■ o

PASPORTŲS išreikalauju visiems keliaujantiems į LIETUVA, O 
Atvažiuojančius iŠ kitų, mieštų patinku ant stoties. gj|;
Persiuntimas PINIGU I LIETUVA pagal dieninį kursą. ČSĮ
ATIDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, jeigu 8ŠJ 

I” kas klausia. . , ■ t 65|
Kreipkitės ypatlškai arba per laišką pas r O

G. KONASHEVSKY |
179 -B. 3-RD STRĘET, NEW YORK, N, Y. g

NAMAS DR VIENOS 
' ŠEIMYNOS.

Cambridge— penki (5) kambariai 
su naujausfiUš įtaisymais, turi maudy
nę — šiltą ir šaltą vandenį, gesą, taip
gi yra plotas žemės apie namus. Rei
kalauju mažą dali įmokėti ir parduo
siu pigiai. Telefono numeris Cam
bridge 8023. arba nueikft pns M. GAN- 
NON, 031 Massachusetts Avė., Cam
bridge., ’ '

I
TeL So. Boston 828.

Lotutys Dantistas 
DR. M. V. CĮASBER 

"(KasparavižiuR) 

Laikina! perkalę ofisą po No.

425 Bboadwat, So.Bostok, Mabs.

2fw 10 Iki 12:30 rite ir 
l:8»-e Ir 6:8O~9. P. M.

«

4

0

'Pavadinome smagus dėlto, kad ant ryto
jaus, panedėly, pripuola amerikoniška šventė 
— 4 Liepos, tai bus gerą proga is vakaro ilgai 
pasilinksmint ir pažaist. Bus nepaprasti žais
lai ir malonios dainos. Gries New Britain ’o Lie
tuvių Benas visokius šokius vėliausio išradimo. 
O kas puikiausia bus kad Hiūs naujas vargoni
ninkas A. GRIGORAITIS pasižadėjo apsilan
kytr-abt virs minėto pikniko,* kur. turėsime pro- 
gą ką naujo prasilavint. ir susipažint ‘su mus 
nauju veikėju., Mes manome, kad "kiekvienam 
bus malonu ir linksma kad ir mes vėl sulaukė
me lietuvj vargonininką.

Bus skanių gėrimėliui saldžių ir karčių; 
užkandžių ir šaltos košelės užteks visiems. Tad 
širdingai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvai
tes kaip "ratinius taip ir ąpielinkes,skaitlingai 

atsilankyti, draugiškai pasilinksminti ir smagiai 
laiką praleisti tyrame

’ k »

Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota-liga? Ar nepayar-. 
gai savo pinigus beeikvodamas svei- 

-^katos beieškant. Užeik pas mane, aš. 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas Ii- 

" gas. ‘Aš duodu^Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 
ti daugybę Vyrų Ir moterų nuo pavo
jingų operacijų. ~ >.

Jeigu turi kokią chroniškų, nerviš
ką, kraujo, Inkstų arba taip kokią li
gų, ieškok pagalbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tų kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas. „

Ofiso vai, 9 ryte ikį 8 vak. 
Nedėltomi: 10 ryte Iki 2 p. p.
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PRANEŠIMAS PIKNIKĮI IR 
IŠYAŽIAVIMĮI 

RENGĖJAMS.,
Mes išdirbame gerą toniką ir j 

piknikus pristatome už labai pri
einamu hkinų. Reikale kreipkitės 
prie tausiį.
SO. BOSTON BOTTLING 00., 

183 Fourth St., So. Boston, Mass.
Tol. So. Boston 475-W.

Pajieskojimai
■* ,,■>.> , •........

Paieškojimų kainos LDS. W 
rlams Ir “Darbininko” skaityto- 
Janis 1 sykį. į metus už dyką, už 
8 sykius $1.00, PrleteUanp dž 8 
sykius $150.

ore po pušelėmis. i
Kviečia KOMISIJA.

PdeĮsis Majattie 1Mi
-v

i, u,,,.,..-, ,-T •

Paieškau šių ypatų t Jono Kllkuiio, 
pirm lauš gy veno Brooklyn.N. Y.,Grem- 
pdrt; Frąno Junučio ir,Jono Naku- 
čių, Valtkunu sodžiaus,, Svėdasų ■para* 
pfjos. Kns žinot , apie juos arba, patįs 
atsišaukite, nes turiu svarbų reikalų. 
Mano nutrnšaąf «

577. . Rochester, N. X

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. ,W. T. REILLY
Dantys Ištraukiami Ir pripildo 

ml visai be skausmo, ąu geriau
siais prietaisais, «u nauju išradi
mu.

469 Broadway, .
South; Boston, Mass. 

(Prie Dorchester Št) 
VAiAiwott: Nuo 9 v. r* ud 8 v. v. 
NidEliom: Nuo JQ y.r. lkf.4 v.T.

i

DickliuoU^J?*

Dr.lgnolas Stankus 
BMįMMtft, Mbtetetk 
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas, 
Valandos: Nuo 9 iki 11 A; M.

1 “ 3 P. M. 
“ 7 {‘ 8 P, M.

Nedeliomis “ 10 “ 3 P* M.

« DYKAI KATALOGAS 
n Jlįgtt norite jatmipytl 18.00 

aht poroo įverykų, tel pontf-
- traukite mtuų katalogų.

IFafi 
J Orddr !
'SI M &
|m| a Iv
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