
* •

. 5* »

IĮ "PnNbhed and ffiatribtttad »<5er ptr- 
H «lt (No. 584) aathoriied by tha Act 

©f October a. 1«17, on til* at tha Poat 
Offlce o£ Bolton, Mam. By order of 
thl Proildent, A. & BurleaoD, Poat- 
maater Genaral/t .s s :

'F
t

i

t

BOLŠEVIKAI SU TURKAIS

*»

i

Z :

M

*

Krikščionys darbininkai vie
nykitės t ISpieskites į vieniu- 

tėlędarbožmonių orgamza- 
: cijų Amerikoje v- Lietuvių

Darbininkų Sąjungų f; J K S

PRIEŠ LENKIJA
“SUOKALBIS."

• J__
Verčia kaltę ant kitų.

Varšuva, liepos.5. — Len
kai skundžiasi kad Berlyno 
ir Viennos bankieriai nori 
diskredituoti Lenkiją. Taip 
nusiskundžia Steczkowskis, 
lenkų finansų ministeris.

. Jis sako, “būk bankie
riai susitarę skelbia, kad 
Lenkija stovi ant vištos ko
jos ir. kad greit priseis 
sprogti.” 1

Jisai užginčija ir sako, 
' “kad tai melagystė ir Len
kijos priešų išmistas.”

Toliau ministeris sako, 
“kad Lenkijos markės, ku
rios nupuolė daugiau negu 
ant 500 laipsnių, greit pa
kils.” / . .
* Nors ministeris Stecz- 
kowski ramina, kad Lenki
ja dar atsigaus, bet taip ve
dant šalies reikalus, kaip iki 
šiol mums išrodo, kad grei
čiau suklups amžinai. Šian
diena Lenkija paskendusi 
skolose ir dar vis daugiau 
skęsta. Berlyno ir Vienuos 
bankieriai tų mato ir su
pranta, kad Lenkija kada 
nors suklups ir pateks ki
tiems.

TAIKA PADARYTA.
Washington,D. C., liepos 

5. — Prezidentui pasira
šius Knoxo-Porterio taikos 
rezoliucijų, nuo liepos 4 d. 
įvyksta taika su Vokietija.
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ISPANŲ KABINETAS 
REZIGNAVO.

Madrid, Ispanija, liepos 
5.. — Kabinetas permiero 
Allendesalazaro šiandie re
zignavo. Suprantama, kad 
jau per kiek laiko kabinete 
buvo nesusipratimų ir priėjo 
prįe to, kad turėjo rezig
nuoti kada Arguelles, finan- 
sų ministeris padavė savo 
rezignacijų, sakydamas, kad 
muito ir pirkfystės santikiai 
padaryti Ispanijos, yra 
priėšingi darbininkams.
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BIRBS RUBLIUS .
' PETROGRADE. , 
Ryga. *— Sulyg bevielio 

pranešimo iš Maskvos, rug
sėjo 1 d, Petrograde pradės 
dirbti sidabrinius rublius.

h' i

'nebuvo I*'
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KUN. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS,
LDS..Centro Valdybos-narys, Cambridgiays ■-lietuvių 
klebonas, liepos 5 dieną laimiu “ Aąuitania” dviem mė
nesiam vakacijų išplaukė į Lietuvą.- Gerb. veikėjui lin
kime laimingos kelionės į tėvynę ir atgal.

Nauji rubliai bus tokio pat 
stmkuipo kaip seni; vien bus 
skirtingi padarymu. Pra
nešama kad sidabras rub- 

t

liams už keli dienų jau bus 
Rusijoje. Rublių, pusrublių 
ir kitų sidabrinių pinigų bus 
į dienų padaroma 600.000 
rublių.

16 užmušta, 50 suleista.

Roma, liepos 6. — šešioli
ka ypatų rasta užmuštų ir 
50 sužeistų kada Fascišti a- 
tąkavo J mieštų Grosseto, 

 

Fdpcany. Fascisti, sako no- 

 

rėjb atkeršyti už nužudymų 
jų draugų.

Port Wayne,Ind. — Rug- 
piūčio pradžioje Čia. įvyks 
Katalikų Centralės draugi
jos (Catholįc Centrai So- 
ciety) suvažiavimas. Siame

suvažiavime apart pasauli
nių delegatų bus daug ir J 
augštosios dvasiški jos. ■

Paryžius, liepos 6. —- Iš 
Konstantinopolio praneša, 
kad Grekai bombarduoja 
Turkijos miestų Karamur- 
sal, kuris yra kokios 55 my
lios rytų pietuose nuo.Kon
stantinopoli o.

Šis bombardavimas ir su- 
naikvnimas ukeleto's kaimų 
nemažai sukėlFy rūpesčių 
Pranei jo j e. Prancūzai pik
tinasi kam Grekai peržengė 
neutralę zonų... Ar pranzū- 
zai įsikiš į tą reikalų ar ne 
dar nežinoma.

3 ŽUVO EKSPLIOZIJOJ.
Wilmington> Trys

darbininkai žuvo ekspliozi- 
joj, kur? kilo “Umted Sta
tės Flashlers Povvdęr Co.” 

 

Ekspliozija kilo maišant pa

 

rako y/ocesa. .Kiti.dąrbi-

Londonas^-Api^įp^ maiš i 
nierių atstovai ių savininkai 
pųsirašė sutartį, K sulig: ku
rios dirbs per-|penldolikų 
mėnesių, ’, nereŽtalaudami 
nieko daugiau,- |į savinin-^ ■ 
kai negalės atimti iš darbi
ninkui tą ką jie Jlabar gau
na,

- Tai-gi sulig šios- sutarties, 
didžiumai Balsu; priėmus, 
darbininkai grįžtu- darbaų.

----- :—y .
- GELŽKELIŲ DARBI-

KINKAINE$įREI- 

bama .apie sumažinimų dar
bininkams algų. Dan Corr- 
igan2 vyriausias vadas, pasa
kė: ‘‘Kol kas viskas konfe- 
r enci j o j e gerai. ’ ’ Manoma, 
kad pasibaigus konferenci
jai, darbininkai pilnai su
tiks su konferencijos nutari
mais ir streikų išvengs.

Rusijos bolševikai meilinasi prie 
Turkijos.

AI. Nathanąron, bolševi
kų ambasadorius Turkijoje, 
sako:

“Rusija nenori užimti 
Konstantinopolio, bet nori 
su Turkija padaryti taiką.”

HARDING’AS GAL IŠ
LEIS TAIKOS PRO- 
. KLEMAGIJĄ.

Wash i‘ngton, liepos 6. — 
Sekretorius Hughes vakar 
kalbėjo su prezidentu, bet 
niekas nežino jų kalbos. 
Spėjama vienok kad jų kal
ba buvo apie išleidimų pro- 
klemacijos kad karas su Vo
kietija pasibaigė.'

t

REIKALAUJA TRUM- - 
PESNIŲ VALANDŲ.

, Toronto^ Ontario. — Pen
kios vietinės Carmen gelžke
lių unijos įdavė kompani
joms. prašymų kad sutrum
pinti darbo, valandas ir pa
kelti algas. Sako šis reika
lavimas paduotas kad suma
žinus bedarbių skaičių. Jei 
bus trumpesnės/ valandos 
daugiau darbininkų galės 
dirbti. Dabar darbininkai 
gauna nuo Č2 iki 85 centų į 
valanda.. Darbininkai rei
kalauja 90 centų į valandų.

Prašymas sumažinti algas pakuo- 
tojams, atmestas,

- ___ _' r

. Prašymas sumažinti algas 
pakavimo dirbtuvėse pen
imis centus į valandų, liko 
atmestas teisėjo Alscliuler, 
kuriam prašymas buvo įduo
tas. :

EkBpęrtas sako:
“Darbininkai, pakavimo 

dirbtuvėse jaii du sykiu pri
ėmė sumažintas algas. Dau
giau negalime /norėti, nes 
algos suiriąžihtoŠ 20 nuoš., o 
pragyvenimas'ątpigo tik 17 
nuoš...

“Af|’os, kokioj buvo mo- 

nebemokamos. Darbininkai 
,vėl gauna tokias p at alga p 
kaip 1919 m. .

“Pakuot o jai gauna nuo 
10 iki 20 centu mažiau- už u • ,
gelžkelių darbininkus. Ge
riausias darbininkas, paduo
toj as, gauna tik 82 centu į 
valandą.”

LAIMĖJO STREIKĄ.
----------- /

Albany spaustuvininkai laimėjo 
44 vai. savaitėje.

, Albany, N. F. — Vietinė 
Typographical Unija laimė
jo 44 vai. į savaitę. Penki 
Šimtai darbininkų, kurie bu-, 
vo išėję ant streiko, grįžta 
darban.
. Streikas prasidėjo kada 
darbdaviai atsisakė sutikti 
ant 44 vai. į savaitę. Bet išė
jus darbininkams ant strei
ko, darbdaviai matydami 
kad darbininkai gerai laiko
si, turėjo sutikti su jų reika
lavimais.
. Algos pasilieka tokios pat: 
$38 už dienos darbų ir $42 
už nakties.
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8 UŽMUŠTI, 46 SUŽEISTI
, e

Chicago, Ųepos 5. — Aš- 
tuoni užmušti, 46 sužeisti ii* 
Žalos padaryta už $2,000,000 
kada kilo ekspliozija “Stan- 
dard Oil Kompanijos dirb
tuvėje, V/hiting, lūdiana.

Kada sprogo du plieno 
kubilai, aliejus užsidegė ir 
degė taip, smarkiai kad.neį
galėjo nė darbininkai pasi
šalinti nuo nelaimės. Eks
pliozija kilo ryte taip kad 
dieniniai darbininkai dar 
nebuvo susirinkę.

Lenkų delegacijos pirmi
ninkui p. Askenazy neatvy
kus konferencija negalėjo 
prasidėti paskirtu laiku, ba
landžio 18’d. š. m. Konfe
rencija . buvo atidaryta p. 
Ilymans’o vos balandžio 20 
įL š.,m. vis dar nedalyvam 
jaut lenkų deelgacijos pir
mininkui p. Askenazy, Jį 
pamainė tai dienai Lenkų pa
siuntinys Briuksely gr. Ša- 
banskis. •

Belaukiant lenkų delega
cijos pirmininko p. Askena
zy atvykimo iki gegužės 6 d. 
š. m. lietuvių delegacija į- 
teikė p. Hymans’ui apačio
je padėta sutarties projektų. 
Tuo projektu apsaugojama 
pilnas Lietuvos suverenu
mas (nepriklausomybė) , Vil
nius su Vilniaus teritorija 
grąžinamas Lietuvai ir at
metamas bet koks federaci
jos ar konfederacijos ar u- 
nijos su Lenkija-principas, 
bei tranzito sutartis. Tran
zito sutartis turėjo tižtikrin- 

lenkams -priėjimų—priė- 
jūroš per Klaipėdos (Meme; 
lio) uostą. Tos visos sutar
tas buvo numatomos termi- 
nines, bet nę amžinos.

Sutartis dėl mažumų tei
sių turėjo būti padaryta su 
Ųidžiosiomis valstybėmis, o 
ne su Lenkija, nes kitaip 
Lenkija galėtų visuomet 
kištis į mūsų .vidaus reika-' 
lūs.

Gegužės 6 d. , š. m. prasi
dėjo derybos, nes atvyko ir 
lenkų Delegacijos pirminin
kas p. Agkenazy.

Mūsų delegacija deklara
cijos formoj pareiškė tuos 
pat principus, kurie buvo 
formuluoti sutarties projek
te.

Lenkai buvo priversti pa
reikšti savo nusistatymų.: 
jie pareiškė, kad Vilnius 
lenkų miestas, kąd jis turi 
būti prijungtas prie Lenki
jos ir kad jie, lenkai, tinka 
tarties su lietuviais ekono
mijos, politikos ir apsigyni
mo reikalais, visarlšskirda- 
mi iš tarybų objekto Vil
niaus ir jojo teritorijos 
klausima.

P. Hymans’as griežtai pa
reiškė, kad Vilniaus ir jo
jo teritorijos klausimas jo
kiu būdu negali būti elimi
nuotas (išskintas), iš kitų 
būtent ekonomijos, politikos 
ir apsigynimo klausimų: ir 
koks klausimas nebūti! pir
muoju svarstomas, jis bus 
svarstomas ir rišamas tik 
ankštame sąryšyje su Vil
niaus ir jojo teritorijos 
klausimu ir kąd Vilniaus ir 
jojo teritorijos klausimas 
jokiu būdu ‘negali būti iš
trauktas is ginčo objektų 
tarpo, *' <* .

Beto p. Hymans’as čiapat 
p.tttaleŽS, W abi- god ta7
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LENKAIS EIGA
- ■,l 

riasi kaill^’gus su .lygiu,...
kaipo dvi nepriklausomi ir; 
suvereni vaistyki. " .
/Lenkai sutiko.

. Prasidėjo kalbos apsigy
nimo, ekonomijos bei tran
zito ir politikos klausimais. 
Apsigynimo ir ekonomijos 
klausimais buvo priimtos a- 
tatinkamos rezoliucijos. • 

Kiekvienų karta ir iš mū- 
sų pusės buvo vis pabriežia- 
ma, kad tos rezoliucijos pri
imamos atsižiūrint į tai, kati 
atatinkamai bus išrištas ViL 
niaus ir jojo teritorijos , 
klausimas. Tai tvirtino ir- 
p. Hymans’as.

Gegužės 14 d. š. m. buvo 
prieita prie Vilniaus ir jojo 
teritorijos klausimo. Savo 
motyvus mūsų delegacija iš
dėstė atatinkamam memo
riale kuris ir buvo paskai
tytas konferencijos posėdy
je. ’

Lenkai trumpai žodžiu 
tuoj atsakė, rezervuodami. ■ 1 
sau teisę atsakyti į mūsų me- 7 
morialų raštu. Mūsų dele-f 
gacija kitame posėdyje at
sakė trumpai į lenkų dele
gacijos kritikų. ,.

Lenkai po to pasl’^o z 
vo atsakymų į mūsų meth(U 
Halų. ' ' ■

Gavę paaiškinimų mes pa
reikalavome, kad lenkai pįr- 
mi išdėstytų savo nusistaty
mų dėl to p. Hvmans ?o avant- 
projekto, nes iki šiam laikui 
lenkai nėra pareiškę jokio | > 
savo nusistatymo. Iš savo • - 
pusės mes pasižadėjome pa- _ . 
tiekti savo nusistatymų.

P. Hymans’aš'- "palaikė 
mūsų- reikalavimų. Lenkai 
atsisakė pareikšti savo nu
sistatymo, pasižadėdami pa
reikšti mūsų nusistatymui p 
savo, kritikų ir patiekti / ' 
mums notų kurioj būsiųs iŠ- • 
dėstytas jų principius nusi- . 
statymas. Tada p.- Hy- 
mans’as dar kartų pabrie? 
žęs, kad sutartis tarp Liė- ■

*
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tuvos ir Lenkijos-turi būti , 
padaryta Šiais pamatais:
- <1) pilnas Lietuvos suve- / 

renumas ,ir nepriklau
somybė,

2)'Vilnius ir jojo terito- • 
rija turi būti atiduota N __ y*1'
Lietuvai,

(Sėka ant 2-ro pusi;, 8-Ctoj sfcll
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i DR. C. P. LEI
Lietuvy? GydJI

i 751 GRAND AVENUE, 1
< Kampas Bradley St, T

; NEW HAVEN, CONN. Į
i Tdtaphon’as Ctoloay 6208. | 

g VALANDOS: M0 A. M., į 

K. 1-8 p, M., 0-8 P. M. '
S- Pašauktą galima kiek-, 
g vienam laike (dieną ar’ 
L- naktį) per tėlephon’ą. . ■
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DAMBUMKU SąjTMTM.

’»ABBIKINKAS

ūtoi Lxmuaxu«

and Saturday by 8*. Jo«MMt’a Luir- 
VJOOJM R.O. AsiOCUTIOJt gtLabok ' 

8WCBIPH(B(1ATĖ8:
, Vaurly •«« .$4.00
Boeton and «ubnrb« ............$&00 
Forejga eoantrlea yearly ,.,....$5,00

“Brtered at ueccmdkęltM tnatter Sept 
12,1016 at the post office at Boston, 
Moša., under the Act olSMardi B, 1879"

•‘Aceeptanee for maillng at sportai rate 
bf posisgei provldedfor inSection 1108, 

. ActofOet. 8,191?, mthoriied oa July
12, 1918.’'

Vargiai su lenkais geruoju 
galima susitaikinti.

A O. K.
- ----------------------------- » f

t. Buvo Įnikai kada Grigai
tis turėjo progą likti lyderiu 
jo paties suorganizuotos lįe* 
tuvią darbininką tarybos. 
Toji taryba, tai buvo įran
kis prieš ^Iderikalus.” Bet, 
kaip 'greit išaugo smarku
mu, taip dar greičiau nusil
po ir pakriko it Grigo bitės, 
kad ir Grigaitis jau nesume- 
džioja.

KABO PASEKMES.
Karas sumažino Prancijos gyven

tojus 2,000.000.

a Viso pasaulio “darbininkai 
Vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti.

. t

i NAUJOS LENKŲ. 
r/ SUKTYBĖS.
f* ___

Informacijos Biuras Pa
ryžiuje praneša štai kokią 
žinią: , '

“Tautą Sąjungai parei
kalavus, kad Želigovskis .iš
eitą iš Vilniatis, jisai grie- 
besi štai kokios priemonės: 

' Visus savo kareivi jos pulkus 
*’ąprėdė civiliais drabužiais ir 

išskirstė juos-po visas jo o- 
, kupuotas vietas, Vilniaus 

apskrity ir pačiam Vilniu
je. Kareiviai turi savo gin
klus ir pasiryžę klausyti vi- 
su Želigovskio įsakymą. Bu- 
yo pastebėta, kad daug tokių 

... kareivi jos kuopų atvyko į 
. Varėną, Rudiškius ir Jačio- 
nius. Tąip-pat yra žinią (iš 
Eltos), kad Vilniun atvyko 
'daugiau paspirties lenką ka
riuomenei. 28 Geg. iš Lydos 
pribuvo Varėnon artilerijos 

\s<laLys* su 6 kanuolėms. 29 
Geg. Varėnon atvyko vienas 
batalijonas pėstininką ir es
kadronas raitelią.”

Lietuvos laikraščiai vis 
tankiau ir tankiau praneša,- 

•\ kad lenkai būtinai nori iš
šaukti karą su lietuviais. 
Lietuvoje vis linkstama prie 
•nuomonės, kad iš derybą dėl 
Vilniaus nieko neišeis, nes, 
kaip matoma kad ir iš Želi- 

‘z govskio daromą žygių, len
kai yra griežtai pasiryžę ge
ruoju Vilniaus neatiduoti. 
Lietuviai taip-pat be mūšio 

.neatiduos savo sostinės. 
x Kaip praeities prityrimas 

parodė, 'lenkų žodžiui' ir 
raštui pasitikėti negalima. 
Jie tik juokus krečia iš sa
vo sutarčių. Štai kad ir Su
laiką sutartis. 20 Rugsėjo 
lenką generalis štabas nuta- 

’ re užimti Vilnią. 17 dieną 
ūpraslinkus lenkai iškilmin- 
’kgai pasirašė'sutartį neitLį 
^Vilnių, o už dviejų dieną 
d(9 Spalio)’ Vilnią užėmė!

* \Vadinasi, sutartį panaudo- 
-įb ’vien lietuviams akis ap

dumti. : Ištiesų, pasaulio, is
torijoj vargiai atsitiko toks 
begėdiškas sutarčių laužy
mas, nebent kur pas kairus 
ar įndiečius.

Lietuviai ne nuo šiandie 
pažįsta lenkus. Seniai mums 
žinoma, kad jie veidmrti- 

, . niai, bet kad veidmainybe 
Ūiutą tokia vieša, begėdiška 

kvaila, tai net ir nuo len- 
y;ąto nesitikėta. Dabar iŠ- 
šokome savo lekciją, ir jei- 
•1 i Lietuva daro kokias de- 

has su lenkais tai vien

Paryžius? birž. 30. — Ko
vo 6 d. 1921 Prancijoj, pa-
gal sąrašą, buvo 36,084,206 
gyventoju. Pagal sąrašą 
1911 metais Prancijoj buvo 
38,468,813 gyventoji}. Taip 
kad laike pasaulinio karo, 
'Praneija prarado beveik 
du milijonu ir pusę, gyven
toją.

Apie : tris ar keturius 
tūkstančius darbininku bus 
pašaukta darban prie Min- 
neapolis St. Paul and Saulf 
Si* Marie gelžkelių. Prane
šama kad gelžkelių darbo 
komisija nutarė sumažinti 
darbininkams algas.

Apie 10,000 vietos darbi
ninką Charlotte, Concord ir 
Kannapolis, North Caroli- 
na, protestuodami prieš nu- 
mušimą algą, išėjo ant strei
ko. Darbininkams nori nu
mušti algas 36 nuoš.

UŽDARE DIRBTUVES.
Greenivich, <Conn. — Ke

turios dirbtuvės Greenfield 
Tap ir Die Corporation,, ku
rios samdo 3,000 darbininkų 
ir Goodell-Pratt kompanija, 
kuri samdo 1,500 darbinin
ką, užsidarė vakar ir bus už- 
dartyos iki rugpjūčio 1 d.

t.f.i utims kerai
e *

darbe paskendęs tai taip ir 
negalėjęs to padaryti -

Pr. Gudas.

kos gali nenorėti tik apsilei
dėliai, sativalininkai, laido- 
kąj*
r Tą pat dieną po pietą nu
ėjau į Šv. Kazimiero Dr-ją. 
Viskas gau gražiai įtaisyta. 
Administracijoj švaru, dai: 
lu. Ant sienos bekabąs sie
ninis katalikiškojo Susivie
nijimo išleistas kalendorius 
su Jo Malonybės vysku
po Karevičiaus paveikslu. 
Spaustuve didoka. Iš Vo
kietijos pareinąs didelis mo
derniškas ‘knygoms spauz- 
dinti presas. Už jį užmokė
ta 150.000 auksiną, 
užsakytas linotypas.

, Administracijoj susitikau 
su gerb. Dr. Maliausku, kun. 
Cibulsltiu, Daytono, Ohio 
lietuvią klebonu ir gerb. 
pralotu Dambrausku. Visi 
patraukėme į Aleksotą. Kal
ba užėjo apie Kauno nepa
togumus. Dr. Makauskas 
pasako, kad sugrįžus iš A- 
merikos Kaune nuolatai šir
dis pykus. ' Gerb. pralotas 
Dambrauskas pareiškia, kad 
rusai Kauną valdydami nie
ko patys neįsteigė, o visokį 
lietuvią darbą trukdė. ..Sa
ko, kad kai kanauninkas Ol
šauskas Slabadoj įsteigė mo
kyklą, tai prisėjo gauti lei
dimas pečių pastatyti. Fer 
pusantrų metų reikėjo tuo 
rūpintis. Pagalios “po ve- 
ličaišemu povelęniju” buvo

(Pradžia ant 1-mo poslapio}’ 

\ ĮS). tarp Lietuvos ir Len
kijos netirti būti joldi| 

; federacijos ryšių, 

4) Lietuva turi duoti Vil
niaus sričiai plačią te- 
ritorialę autonomiją ir 

5 j tarp Lietuvos ir Len
kijos turi būti ankšti ryšiai 
.(ne federacijos ir nesiauri- 
nantįs Lietuvos suverenūs 
mo), — pareikalavokad ge
gužes 27 d. š. m. abi pusi raš
tu pareikštą Jam, p. Jty- 

,r mans iui ar jos tinka priim
ti jojo, Hymans’o avant- 
projektą kaipo .'svarstymo 
bazę ar ne. Jojo nuomone, 
jeigu be jojo avant-projek- t 
to, dar ir abi Šalys pristatys 
savo projektus, — derybose 
bus trys projektai ir dar 
sunkiau bus susitarti, kurį 
ją padėti svarstymo bazei.;

Abi pusi sutiko savo at- 
: sakymą tuo klausimu duoti 

gegužes 27 d.
Mūsą delegacija gegužės 

27 d. inteike p. Hymans’ui 
savo pareiškimą, kad ji tin- 

: ka padėti p. Hymans’o 
avant-projektą tolimesnią 
svarstymu bazei, pažymėda
ma, kad tuo savo sutikimu 
lieturią delegacija nėra pri-. 

i ėmusi to p. Hymans’o avant> 
projekto nei bendrai nei ku- 

’ rio nors tojo avant-projekto 
punkto atskirai. Beto dar 

. priėmimas įgyja galės tiktai 
lygiai sutikus lenkams pri
imti tą projektą diskusiją 
baze.

, Lenkai atsakė tiktai rytą 
, gegužės 25 d. š. , m. Jie at

sisakė padėti p. Hymans’o 
avant-projektą svarstymo 
bazei iki į konferenciją ly
giais su abiem dabar beside- 
rančiom pusėm pamatais 
nebus prileisti ir Vidurinės 
Lietuvos (Vilniaus ir jo te
ritorijos) atstovai; nes jie, 
lenkai,, negali spręsti Vil
niaus ir jojo teritorijos 
klausimo prieš vietos gyven
toją valią ir norą.

Tokiu būdu lenkai norėjo 
Želigovskio buvimą Vilniu
je legalizuoti. 'Bet p. Hy- 
mans, pareiškė, kad. tas nė
ra galima, nes neatitinka 
Tautą Sąjungos Tarybos 
nutarimams, sulig kurią vi
sais ginčijamais klausimais 
tariasi Lietuva ir Lenkija. 
Ir akyvaizdoje šitą naują 
lenką reikalavimą jis tega
li klausimą perkelti Tautą 
Sąjungos Tarybos, svarsty
mui. I

Tai-gi lenkai sutraukdami 
Briukselio derybas dar kar
tą parodė pasauliui, kad ne 
taikos su Lietuva jie nori, 
bet Lietuvos pavergimo.

Liet. Inf . Biuras. 
Liepos 1,1921.
<. .L
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DIDŽIAUSIS 

IŠVAŽIAVIMAS

Bengia Mat Sąjungos Mass- 
chusetts ir Maine vals. apskr. 
Įvyks 17 d. liepos-July, 1921 m. 
šv. Prančiskaus parap. Darže, 
Larcrence, Mass.

Programas bus labai įvairus, 
nes dainuo žymiausiai naujos 
aąglijos solistai-ės, taipgi ir 
keletas chorų.

Pasižadėjo dalyvauti ir So. 
Bostono lakštutės p-les A. Na- 
rinkaitė, M. Gribaitė ir V. len
kins su'gerb. M. Karbausku.

Pranešimai iš visi} kolionijų 
malonūs, nes žada atpiškėti po 
keletą troką iš visu apylinkių, 
Wo'rcester, Norwood, Brighton, 
Cambridge, Boston, Montello, 
Našhua, Lowellio ir kitu. Taigi 
brangios sesutės sąjungietes, 
ruoškimės svečius priimti kuo 
puikiausiai.. Atsivežkime ska
nią valgią, nes bus skyrium’ 
stalas, kuris susidės iš vien pui
kiai pagamintą užkandžių. 
Kiekviena kuopa prie to stalo 
yra kviečiama prisidėti, nes jis, 
bus pavadintas apsk. stalu. Pa
prasti žaislai prasidės nuo pir
mos vai. po pietų.

Programas nuo trijų. 4:30 
žaislai su'dovanomis, t, y. , vir
vės ^inuldmaS, lehldynėsir įvai- 
rūs kiti. Kiekvienam atsižymė
jusiam bus. suteikta dovana. 
Todolgi! visi ruoškitės prie lai
mėjimą. v.

P.S. Jeigu lytų tą dieną tai 
išvažiavimas bus 24 d. liepos 
' Visus Širdingai kvięčiaįie a-t

F . /   ——

LIETUVA irLENKIJAĮi 
turėdamos tikro pasiryžimo 
ramaus būdu išrišti savo gin- i 

te ateities ryšius nustaty
ti sulig Teisės ir Teisingu
mo principą nusprendė prą- 
/iėti derybas. Tautą jun
gai tarpininkaujant ir pir
mininkaujant Jq Ekselenci- 
JaPM. Hymans’ui, Tautą 
Sąjungos , Tarybos nariui. 
Delei šiam uždaviniui jos y* 
>a paskyruslos savo pilnai į- 
igatiotus būtent: ’

r

Demokratinės Lietuvos 
Respublikos Vyriausy
bė:....

Lenką Respublikos Vy
riausybė:.

;kurie p 
a •-* - ■ <» •jimais i 
sant su 
karna f < 
karną 
rie turi 
tavos ir 
bazė.
Straipsnis 1. *

Lietuva ir Lenkija pripa
žįsta viena kitai pilną ne
priklausomybę ir visas juri
dines pasekmes kurios iš to 
išeina.
Straipsnis 2* s

.Lietuva ir Lenkija skel
bia kad josios yra pasiryžu- 
sios laikyti tarp savęs taiką 
ir gerus kaimyninius santi- 
kius. .Todėl abi susitariusi 
pusi apsiima susilaikyti nuo 
visą nedraugingą kitai pu
sei aktą ir rengimosi prie to
kią aktą vykinimo; o taip 
pat jęs apsiima netoleruoti 
sav.o teritorijose jokios mi- 
litarės jėgos formavimo ar
ba organizacijos steigimo jei 
toji militarė jėga arba orga
nizacija būtą rengiama ko
vai prieš kitą susitariusi pu
sią. Lygiai abi pusi pasiža
da neprileisti per savo teri
torijas kariuomenės nedrau
gingos kitai pusei.
Straipsnis 3.

Lenkija pripažįsta Demo
kratinės Lietuvos Respubli
kos suverenumą Vilniuje ir 
jo teritorijoje.

t ’ i

Straipsnis 4.
į Tame atvėjuje, jeigu 
•svarbiausios susitariusios ir 
iSujungtos Valstybės nu- 

: spręstą pavesti Lietuvai 
Klaipėdos kraštą, Lenkija 
apsiims pripažinti Lietuvos 
suverenumą minėtoje terito
rijoje.

»
Straipsnis 5.

; Kad užtikrinus kultūrinę 
autonomiją lenkiškai kal
bantiems . Lietuvos pilie
čiams Vilniaus teritorijoje, 
Lietuva apsiima padaryti su 
svarbiausiomis Susitariusio- 
mis bei Sujungtomis Vals
tybėmis sutartį, remiantis 
šią valstybią su Lenkija 
1919 m. birželio 28 d. sutar
ties principais. . .

“ A— .

Straipsnis 6.
* Turint omenyje Versaillio 
taikos sutarties 87 ‘straips
nio 3 paragrafą Lietuva pa
sižada prisitaikinti josios- 
nustatyme dėl*.Rygos sutarę 
ties, •’ kuri nustato rubęžius 
tarp* Lenkijos ir Rusijos, 
■gris. Svartatitiąją Stfitife- 
;ritttą ir Siijungtą Vąlsty* 
bią nusistatymo.

Lietuva [pasižada kad 
SvarbiauBioįna

•ĮT

itę savo įgalio- 
lažinę 'juos e- 
! gerai ir tin- 
sitarė dėl se- 
trincipą, ku- 

; y galutinos Lie- 
įjos sutarties

I

- * 
šioms bei Sujungtoms Vals
tybėms paskelbus savo nusL 
statymą dėl Rygos sutarties, 
ji sutiksianti pradėti... su 
Lenkija' derybas/dėl defen- 
sivės militarės konvenciją 
su Lenkija sudarymo.
8traip3nis8.

* Lietuva ir Lenkija apsi
ima padaryti prekybos su
tartį dedant pamatant la
biausiai ,favorizuojamos 
tautos principą.
Straipsnis 9.

Lietuva užtikrina Lenki
jai liuosą priėjimą pijįe jū
ros visais savo gelžkeliais ir 
vandenimis ir apsiima pada
ryti su Lenkija tranzito kon
venciją remiantis šiaia prin
cipais:

Prekės kurios eis tranzitu 
per vienos ar kitos šalies te
ritoriją nebus apkrauna
mos nei muitais nei kitais 
mokesniais..

Prekią tranzito 
nebus didesnis, už-u— 7
transporto tarifą. 
Straipsnis 10.

Lietuva ir Lenkija sutin
ka tarpusaviuose santykiuo
se vadovautis Tautą Sąjun
gos statuto arba vėlesnių jo 
priedą principais. 
Straipsnis 11. 

y Tautą Sąjunga garantuo- leista pečius pastatyti Sla- 
ja Lietuvai ir Lenkijai šioje bados mokykloj. • Koks pro- 
sutartyje pažymėtas ir iš presas galimas prie tokių 
šios sutarties , ^išeinančias1 ------ 
teises.

tarifas 
vidaus

V •

Esąs

I D. S. KUOPŲ SUSI
RINKIMAI, •-

«• " ' I ' i
* • t' „Z. .... In’^i

NEWARK, N. J. ’ 1
LDS. 14 kp. mčnesinla aualrlnklmjui 

Įvyks pėtnyčloJt 8 d. liepos Sjuahuidų 
vakarė iv* Jurgio svetainėje £90 Nevfc 
Yųrk Avė, Kviečiamo visus narius 
ateiti* Taipgi atsiverkite rmūjų na
rių. ' .

Kviečia •

, LEWIŠTON, ME. ■ 
: LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 
Įvyks nekėlioj, 10. d., liepos paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus narius būti
nai ateiti, nes turime svarbių reika
lų. Taip-gi atsiveskite naujų narių.

HARRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 

10 d. liepos, 7:30 vai. vok. Visi nartui 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
Atslveskit Ir naujų narių; . ' 

Valdyba.
' -_____ u.

GREENFIELD, MASS. 
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, 10 d. liepos 2 vai.’ po 
pietų 4 Laurai Street. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gl atsives
kite naujų narių.

JERSEY CITY, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis suslrinkimns f 

Įvyks nedėlioj, ,10 d, liepos. Visi na- / 
riai malonėkite pribūti paskirtu lai/ 
-ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite Ir naujų narių.

Valdy&a.
1.1 —. ’

ALBANY, N. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 10 d', liepos, tuojaus 
po Sv. Mišių Sv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
Ir naujų narių.

Valdyba.

BOMBOS UŽDEGĖ 
NAMUS.

Lima, Peru, liepos 6. — 
Nedėlioj kilo baisus gaisras 
valdžios namuose. ' Sakoma, 
kad bombos buVo mestos ar- 
:ba padėtos ir sprogdamos 
uždegė namus. Policija jau 
suėmė kelias ypatas, bet nie
ko dar nesužinojo. 1 . ‘

JŪRIŲ DARBININKAI 
: .. STREIKUOJA* -

1,000 dattoiiiką išėjo ant 
streiko kadą jiems pasiūlyta 
numažinimas algą. StreL 
kierią vaŽĄ pasakė kad val- 
$Žįos tafc
ninkai negali suma
žinimą algą. Daug tavori-

lų- 'nią laiyą^ sustabdyta.

I

KAUNAS.
ŽEMES ŪKIO MINIS

TERIJOJ.

Gegužio 18 d. ąuėjatt Že
mės Ūkio ministerijųn. Lan- 
kiaus įvairiuose skyriuose. 
Žemės Reformą skyriuje Il
gėliau užtrukau. Tęiravaus, 
kas daroma dvarams, beže
miams, ko gali tikėtis ame
rikiečiai ir tt. Pasirodo, 
kad valdžia, pilnai' pakrypus 
prie to, kad dvarus skaldy
ti ir dalinti- bežemiams arba 
mažažemiams. Ar dvarai 
bus atimti sū atlyginimu ar 
be atlyginimo, tai dar ne
išrištas klausimas. Dabar 
bežemiams duodama žemės 
■sil išlyga, ’ kad jis sutiks, vė
liau nustatytą kainą užmo
kėti, o jei nenorės tos kai
nos mokėti, tai turės atsi
žadėti žemes. Dabar esą ga
lima gauti žemės tokiomis 
išlygomis. Ir amerikiečiai, 
norintieji žemės gali šito
kiomis išlygomis gauti že
mes.

Taip tai trumpai sakant 
žemės klausimas stori ant 
popipros. Kaip jis stovi 
praktikoj, ar žmonės tam 
pritaria, ar ištikrcT žemės 
gali gailia, kiek laiko 
trunka jos gauni, tai su- 
žinosiu tik vėliau, pasileidęs, 
sodžium

Susitikai^ą ministerijos 
direktorium. Jis išgirdęs, 

 

kad esu Amerikos laikrašti

 

ninku, išsitarė, T^ad girdi aš 
norįs čia pasiam t, kad 

 

paskui. kritikuos. Toks iš
sireiškimas gan>keistokas. 
Išrodo, kad bijc| kritikos. 

 

Teisybė kritiku klitikai'ne* 
lygu Toliems krinka išrb- 
do tegalinti eikimu.
Bet koūštiuktyve kritika,
kur nurodoma dalykogpro- 
sios ir blogosios pusėjr tąi 
pageidautina. To

aplinkybių? Toliau gerb. 
pralotas sako, kad jis bu
vęs antrame kurse seminari
joj, kuomet rusai pradėjo 
statyti Kauno tvirtovę. Sta
le ,iki 1915 metą. Statė, reiš
kia, 35 metus, o vokiečiai ją 
i paėmė per 10 dieną. Be to 
Ine rusai patys ją statė, o vo- 
: kietis Artur Oskarovič von 
Klem.

Dr. Maliaūskis pasakojo 
apie išplėtimą Šv. Kazimie
ro Dr-jos veikimo. Sakė, 
kad kaip tik ateis naujosios, 
mašinos, tai prasidės dabar 
įvairią autorių gaminami ar 
verčiami veikalai.

Šv. Kazimiero Dr-ja yra 
svarbiausioji Lietuvos judi
namoji jėga minties srityje. 
Kariu ji yra kataliką tvir
tovė. Jos namas gan cĮide- 
lis, knygynan smagu užeiti, 
švaru, dailiai sutvarkyta, 
patarnavimas malonus. Kaip 
žinoma Kaune nėra kanali
zacijos. Kaikurie namai tu
ri privatinę kanalizaeiją.Tai 
Šv. Kazimiero Dr-jos na- 
muosemetolimoj ateityje bus 
įvesta tokia privatinė kana
lizacija.

Tą pat dieną buvau užėjęs 
pas gerb. pralotą Januševi- 
Čią, našlaičių prieglaudą 
globėją. Jam atvežiau čekį 
Tautos Fondo ant keletas/ 
tūkstančių dolerių jo globo
jamoms prieglaudoms. Gar
bus veikėjas besąs labai ma
lonus žmogus. Paėmęs če
kį, pasakė, kad nežinąs nei 
kaip padėkuoti gerašir
džiams Amerikos lietuviams • 
už tokią daugeriopą ir iš- . 
tvermingą paramą Lietuvai, 
Garbus veikėjas džiaugiasi, 
kad lietuviai nukeliaudami 
talimon Amerikon nenutals- 
ta nuo lietuvystes ir savo 
vietinius reikalus aprūpiu- ; 
tianti dar ritpiąasi kiekvie* 
n$ gerą darbą įstaigą pa*-, 
remti Lietuvoje, fenial 
jautęs reikalą padėkuoti a* 
meti

vUuetarįB sekretoriaus, o v pats

X

HARTFORD, CONN-
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas J- 

vyks nedėlioj, 10 d. liepos, tuojaus 
po sumos Bažnytinėje salėje, 41 
Oapitol Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite nauju na
riu. •

VaWj/ba.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 7(Ž kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 10 d. liepos, 5 vai. po 
pietų bažnytinėje salėje 94 Bradford 
St šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti.

VoMj/Da,

£

FONTANINŪ

PLUNKSNA VERTES
$1.50,

Visiems, kurie tik I , 
užsirašys, arba at- | 
naujins ‘'Darbiniu- I 

ko” prenumeratą IĮ 
ant čielų metų ir I 
užsimokės $4,00 čio- I 

nai Amerikoje, arba II 
į Lietuvą ir užsimok I 
kės $5.00, gausgra- II 

šią FONTANINĘ
. PLUNK8N4 dova- F 

nų. Šis dovanų lai- II 

kag tęsis nuo Birže- į 
lio 1,1921 iki Rug
pjūčio 1, 1921. I 

Kreipdamiesi ti- I 
suomet adresuokite: II

"DARBININKAS"
366 Broadvay, . Į 

F South Boston, Mąss. I

PASARGA ; Ši dovana bus I 
duodama tikrienąm kuris už- II 
sunokęs už prenumeratą,, ar- I 
bu užmokės už kenoūnors Į 
kaip.taįlLieturą. Agentai į 
arba už prikalbmimą. dovaną Į| 
negaus, nes dviejų plunksiu I 
už Vieną prenumeratą duali || 
negalima./ - ‘

. .  ..... v....... .
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Susitariu■ /V

t kadTalkminką Vyriau- silankyti 
G Valdyba to reikalavo. t
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Kaus Į SVEIKATĄ.
_ r.l » -į

Net ir tuomet, kuomet ant ką* 
rėš* laukų Europoje žūva tūks
tančiai gyvybių, šimtai tūkstąn- 
čių mi^ė Čia pat namie nuo ligų, 
kurių lengvai galima išsisaugoti. 
Kare užsibaigei Demokratija lai* 

.mojo, bet mes dar turime laimė* 
tf kovoje su baisesniu, nuolatiniu 
žmonijos priešu—liga.

Kaip Nuo Ligos Išsisaugoti,
Nėra jokių slaptybių/^- kurios 

būtų reikalingos, kad išsisaugoti 
, nuo ligos. Švarūs namai,, švarus 

maistas, švarios rattkos, švarus 
pantys, švarus pienas, švarus 
vanduo, šviežias oras, sanitariš
kos išėjimų .vietos, kova šu mu
sėmis ir uodais — visa tai mažai 

„ tekainuoja, teciau jie atlieka pa
stebėtinus dalykus ir apsaugoja 
nuo daug ligų.

Ar jauties, kad savo dalį atlie
ki?

Ar užlaikai savo namus šva
riais ir gerai išvėdintais?

Ar geri tik švarų tyrą , vande-i reikja maiafa,
nį? Jei jis semiamas iš šatlmio 
ar šulinio, ar tikrai žinai, kad į 
jį nesiplauja vanduo iš išėjimo 
vietų, sutrynų, mėšlyno ar tvar
tų?,

Ar pienas, kuriuo peni savo kū
dikius yra virintas ar pasterizuo
tas? Ar gauna kiekvienas kūdi
kis po tris stiklus kasdiena?

Ar kūdikis penimas krūtimis, 
kaip turėtų būti? Ar jis švariai 
užlaikomas? Ar jam suteikiama 
užtektinai šviežaus oro ir ar jis 
nelaikomas karštoje, troškioje 
virtuvėje? Ar žinai, kad iš bon- 
koa penimi kūdikiai turi gauti o- 
randžių sulčių kasdiena po pir
mam mėnesiu#

Ar žinai, kad musės ir uodai 
nešioja ligas ir ar nuo jų apsau
goji savo namus vartodamas tam 

. tinkančius sietelius.
. Ar žinai, kad visos slogos yra 

limpamos, ir gali kitus privesti 
prie sunkios ligos, 'ypatingai vai
kus.

Ar žinai, kad ligos dažnai už
sikrečia nuo nešvarių rankų? Ar 
visuomet .nusiplauni rankas prieš 
valgymą ar maisto čiupinėjimą?

Kuomet kuris nors šeimynos 
narys serga skarlatina, tymais, 
difterija, koklišu, karštinėmis, 
džiova ar kita kokia liga, kurios 
galima išsisaugoti, ar visuomet 
praneši sveikatos prižiūrėtojui, 
kad jis galėtų neleisti kitiems tos 
ligos ingauti?

Ai* namuose investos rynos? 
Jei ne, tai ar turi išeinamąją 
vietą kurios musės neprieitų?

Ant galo ar pats ir visa šeimy
na esate sveikais? Iš kur apie tai 
žinai? Ai* buvo jie sveikatoje iš- 

• tirti, kaip kad kareiviai yra ty
rinėjami?

Ar žinai, kad. metinis daktaro 
peržiūrėjimas yra labai naudin
gas, kad susekti pradžią kokios 
ligos ir. tuo prailginti gyvenimą? 
Ar gali atsakyti taip į visus tuos 
klausimus, ir ar tikrai žinai, kad 
jūsų kaimynas gali tą patį atsa
kyti? Neleisk, kad jis neatsar
giai gyvendamas pastatytų kitų 
sveikatą į pavojų. Tame didelia
me reikale Vyriausybe žiūri į vi
sus savo gyventojus, kad jie ją 
visame paremtų.

Pataisymas Paviršutinių 
Netobulumų.

Imant į kariuomenę medikaliai 
tyrinėjimai parodė, jog trečdalis 
visų vyrų turėjo kokį nors pavir
šutini fizišką netobulumą, dėl ku
rio jie netiko į kariuomenę. Di
delės dalies tų atrastųjų netobu
lumų visai nebūtų, jei būtų buvę 
doilia atkreipta jaunystėje, kitus 
dar galima buvo ir dabar pagydy
ti arba tik palengvinti, vartojant 
tinkamas medikales priemones.

Gerai padarysi, jei šiuos pata- 
' rimus atydžiai perskaitysi; jie 

gal padėti pagerinti jūsų pačių ar 
jūsų vaikų gyvonimo sąlygas.

Patrijotiškų darbų laikai dar 
nepraėjo. Tautos jaunuomenės 

. sveikumas arba geriau sakant, 
sveikumas visų jos piliečių yra 
didžiausia kiekvienos tautos tur
tas. -—

, Neužmirškime karėjo ingy tų 
pamokų, nes už jas mes turėjo
me perbrangiąi užmokėti.

Kaipo priederystę sau, savo šei
mynai, ir visai šMlai turi 
tir,,p4:S sveiku, pagerinti, kaip ,

--- ------ ——---- ------ --------- ----- ---------  
Įgalima geriausiai, savo sveikatą, 
(prisidėti prie darbo, kad pada
rius tvirtą tautą, kad, ji tiktų atei
nantiems'dideliems darbams, ir 
linksmybei įr platesniam gyveni
mui, kurio karės nuvargintoji 
žmonija taip labai laukia.
. .NetoLūIas regėjįnas, Neuž
mirši tai, kad jei kas nors yra 
negera su akimis, turi būti tin
kamai pataisyta gerai pritaikjn- 
tais akiniais. Tai padaryk pas 
aidų specijalistą, akių dispensa- 
ry, ar akių ligonbutyje. Neban
dyk pats prisitaikinti’ pigius aki
nius prie savo akių. Laikui bė
gant, su netinkamai .pritaikintais 
akiniais gaH labai susilpninti re
gėjimą ir sveikatą.

Dantys. Išpuvusios dantų šak
nys, užkrėstos smegenys, išpuvę 
dantys, nelygūs dantys, kuriais 
negalima sukramtyti maisto gali 
būti priežastimi'daugelio syarbių 
ligų ir visa tai turi būti kuogrei- 
čiausiai pataisyta. Insidėk dirb
tinius dantis, jei kurių dantų 
trūksta, nes jei nesukramtai kaip 

, turėsi už tai atsa
kyti savo sveikata. Išvalyk dan
tis mažiausiai du kartu dienoje. 
Jei turi skaudamus ar išpuvusius 
dantis arba daug auksinių dantų 
ar . kitaip lopintų dantų, žiūrėk 
ar šaknys yra sveikos, duok juos 
su X-spinduliais ištirti. Tai y- 
patingai svarbu, jei turi reuma
tizmą ar kitą kokią sąnarių ligą, 
kuriai negali kitokios priežasties 
surasti.

Nosies kataras, adenoidai, suti
nę tonsilai, smarvė iš burnos. Tai 
visa dažnai atsitinka kūdikystėje, 
taigi tėvai turi atydžiai savo kū
dikius tėmyti. Dažnai tai gali
ma pagydyti labai mažomis ope
racijomis. Jei pasilieka neišgy
dytais, jie gali prisidėti prie blo
gai išaugusios burnos ir nosies, 
silpnos krūtinės ir nuolatinių 
silpnumų.

Kojos. Be paralyžiaus, iškry
pusių kojų, ar kitų nesveikumų 
dėl susižeidimo ir p. dauguma ko
jų ligų paeina iš negerai pritai
kintos avalinės, netinkančio sto
vėjimo ir vaikščiojimo, nesimank- 
štinimo, ir padų muskulų silpnu
mo. Gerai pritaikinti čeverykąi, 
geros ir tinkamos formos, daug 
prisideda prie pataisymo silpnų 
letenų, įyairių nuspaudimų, “kir
lių” ir skaudamų sąnarių. Man
kštink kojų- pirštus, vaikščioda
mas “ant pirštų, galų” keletą 
kartų dienoje ir kitokiais būdais. 
Mankštink visą kūną. Mauk ko
jas kasdieną. Jei tai negelbsti, 
eik pas chirurgą. Krautuvėse per
kamieji lenkimų (arches) paleng- 
vintojai, tiek tegali pagerinti, 
kaip kad raišam kriukūs. Sukum
pusius pirštus, nuospaudas ir 
daug kitų ligų chirurgai lengvai 
prašalina. Kojas gali skaudėti dėl 
nesveikų dantų, tonsilų, tokių 
nesveikumų atydžiai turi būti iš
ieškota. Vien tik letenų lėkštu
mas, be kitų kokių ’ nesveikumų 
gali neturėti jokios svarbos.

Lengvumas. Per didelis leng
vumas gali kilti iš .nereguliarių 
papročių valgant ir miegant,‘ir iŠ 
nesimankšfinimo. Eik pas gydy
toją, ar į dispensarį, ar kliniką, 
kad jis ištirtų ar neturi kokios 
nors svarbios ilgos (ypatingai' 

'k ir minų ar džiovos). Valgyk už
tektinai maisto, nuo kurio eina
ma riebyn, kąip nurodyta sekan
čiame paragrafe.

Persunkumas. Kuodaugiaušiai 
mankštinkis. Tegu daktaras aty
džiai ištiria ar neturi kokios li
gos.- Per didelis sunkumas, ypa
tingai viduramžyje, yra priežas
timi tiek pat mirčių, kiek ir šir
dies liga. Nevalgyk riebuman ei
nančio maisto kaįp tai, duonos, 
sviesto, cukraus, taukų, bet jų 
viętoje vartok daugiau ,daržovių 
ir vaisių.

Trūkis. Nuo trūkio patariama 
operacija. Pasiteirauk apie tai su 
savo šeimynos gydytoju arba eik 
j gerą ligonbutį, kaine gausi ge
rų patarimų ir vaistų.

Hemoroidai. Hemoroidai (pi
lės) atsiranda dėl vidurių užkietė
jimo ir nesinumkštininio. Nepra- 
t inkis vartoti nuolatos vaistų, 
kad pavalnyti vidurius. Valgyk 
pakmlkųniai rupaus nraistd į— ru
pios diliuos, vaisių, Saločių, spi- 

 

:ftąkų, AraiigytųMsųpūstąį ropių, 
celerų, jfcomatų, cibulių r lutų 
daržovei tai neturėsi

• * ■■ * •

'dūrių?1 4 ' prastai jis yra vartojamas, nepri-
Jei hemoroidai yra skaudūs, o- 

peracija palengvins, bėt 'pirmoji 
priežastis turi būti prašalinta, 
vartojant tinkamą maistą.’

(UmikštųoM gysloe (vericose 
veins). Garankštuotos gyslos daž
niausiai atsiranda ant kojų, blauz
dų. " Jos gali būti palengvintos, 
vartojant gumines pdhčiakas ar
ba juostas. Kaip-kadą prisieina 
daryti operaciją (čia reikia dide
lio atsargumo, pasiteirauk apie 
tai savo šeimynos gydytojo). ■

Pūdės, inkstų ir šlapunĮO ne
sveikumai: Eik pas savo gydyto* 
ją arba į dispensąrį, ar_ligonbutį 
ir pasiduok pilnai gydytojaus va? 
liai. Gal būti nieko daugiau ne
reikia, kaip tik prisilaikyti vieno 
kito patarimo dėl valgymo, dar
bo ir abelno veikimo, bet turi bū
ti laikas* nuo laiko daktaro per
žiūrimas. Baltiniai šlapume gali 
pasirodyti tik laikinai, bet kuo
met jie pasirodo, visuomet turi 
būti atydžiai ištiriami. Jei abe
joji apie savo inkstų sveikatą, ge
riau būti atsargiu ir vesti blaivų 
ir sveiką gyjyenimą, saugojantis 
alkoliaus, perdaug mėsos, ir abel- 
nai persivalgymo. Eik laikas, nuo 
laiko pas daktarą. . Jei šlapume 
randasi cukraus^ turi pilnai pa
siduoti daktaro ištyrimu^ ir sekti 
visus gydytojaus patarimus dėl 
maisto dalykų. -

Iš ausų tekėjimas, aūsų ligos. 
Eik pas ausų specijalistą, arba į 
ausų kliniką. Neatidėliok tokių 
•dalykų, kurie gali užkrėsti visas 
kitas kūno dalis.

širdies murmėjimai, širdies li
gos. Žmogus Su nesveika sirdžia 
negali dirbti sunkaus darbo, bet 
prisilaikant valgymo, mankštini- 
mos, darbo ir poilsio taisyklių jis 
gali sulaukti senatvės. Jei turi 
širdies ligą, saugokis svaigalų ir 
tabokos, atsargiai vartok kavą ir 
arbatą, saugokis visokių susierzi
nimų, valgyk vidutiniškai, neval
gyk perdaug prieš einant gulti, 
alsuok pakankamai šviežaus oro, 
mankštykis kasdieną atvirame o- 
re, bet daryk tai atsargiai, kad 
perdaug neinvargintumei savo 
širdies ir i kraujo cirkuliacijos. 
Pasivaikščioti ir išlengva laipioti 
po kalnus yra sveika, bet tik ne- 
tuo met, kuomet jauti skausmą 
krūtinėje ar troškulį. Saugokis 
paleistuvystės ir perdideĮio išdy
kavimo. Jei turi svaigulį, trošku
lį ar esi suputęs turi atsiduoti 
daktaro atsargiai priežiūrai. Vi
sos nesveikos širdys turi būti dak- 
t aro* peržiūrimos mažiausiai kartą 
į mętus. Nereguliaris širdies mu
šimas, kąi-kada nieko nereiškia, 
kai-kada jis yra labai pavojingas 
ir reikia eiti kuogreieiausiai pas 
daktarą.

Krauju spjaudymas. Perdidelis 
krauju spjaudymas gali būti tik 
laikinis, bet toks'žmogus turi bū
ti prižiūrimas ir turi vesti savo 
gyvenimą kaip aukščiau buvo nu
rodyta, ypatingai turi saugotis 
persidirbimo ir paleistuvystės. 
Saugokis svaigalų, rūkymo 
persivalgymo.

Plaučių ligos. Kame tik 
žiūrima džiova tuojau reikia 
pas gerą gydytoją ir elgtis pagal 
jo įsakymus. Svarbiausis daly
kas nuo' džiovos gydantis, tai švie
žus oras ir maistingas valgis — 
duona, sviestas, grūdai, taukai, 
bet nereikia užmiršti ir šviežių 
daržovių ir vaisių. Saugokis al
koliaus ir tabokos. Nevartok pa
tentuotų gyduolių, garsinamų' 
vaistų ir neik pas apgavikus dak
tarus. Saugokis nuovargio, kaip 
fiziško, taip ir protiško, 
nelauk. Pranešk 
katos viršininkui 
trikto sveikatos 
Jie mielai sutiks 
tarimų.

. Reumatizmas.
iš užsikrėtusių dantų, tonsilų, no
sies ir kitų kūno dalių. Linimcn- 
tai jo neprašalins. Eik pas dak
tarą ir dantistą ir, jei galima, 
prašalink priežastis.

Lyties ligos. Nuo lyties ligų 
reikia atydžiai ir • nepasiliaujant 
gydytis tol, kol tik nepasigydysį. 
Taį reikia daryti, kad apsisaugo! 
savų patį savo Šeimynos narius ir 
visą savo apielinkę. Didžiuose 
miestuose tiems, kurie neturi iš 
ko išsimokėti yra sutėiluąmos ldįr 
nikes veltinį /

DXRHININK!X»
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Žmonių buvo pilnas dar- Žiemis perskaito laiškų, nu o atsto-

duoda kūnui vikrumo? bet jį silp
nina. Smagenya ir dirksnių siste
ma valdo visą kūną. Ne ti^ kad 
alkolis sumažina veiklumą, bet 
gyvybės apsaugų prityrimas pa* 
rodo, kad tarp nuolatinių nikolio 
vartotojų^ net te tarp tų* kurią 
jį vartoja su saiku,'miršta beveik 
du kurt tiek, HeK.'tgj kurie jo 
visai nevartoja. /

Girtuoklyste beabejončs sutei
kia įvairių nelaimių, nei ir var
gingą mirtį. / . ■

' ’• * ■/ ’ .

Dirksnių ir protaTigos. Tokios 
ligos turi būti atydžiai gydomos 
gero gydytojaus arba kokiame 
nors nervų ligų ligonbutyje. Kai- 
.kurios dirksnių Jigos kįla iš ne
gerų papročių, baimės, nesistengi- 
mo .pasiimti gyvybės pilnai į sa
vo rankas, ir užmiršti savo var* 
gus. Daug dirksnių ligų paeina 
iš paviršutinių sąlygų, kurios su 
pagelba gero daktaro ir priežiū- Įvo matoma, 
ros turi ir gali būti surastos ir 
prašalintos.

Įvairios ligos, Nosies ir ger
klės ligos, tulžies-ligos,, kroniš- 
kas apendieitis, odos ligos, visi 
tie dalykai turi būti greitai ir 
gerai daktaro Stirti. Jei neturi 
šeimynos daktaro^ arba jei esi ne
turtingas? kreipkis į ligonbutį ar 
į dispensarį.

Nevargk per visą gyvenimą su 
ligomis, jei jas gali lengvai pra
šalinti. Netrumpink savo gyve
nimo, fieinažink, savo uždarbio 
pajėgų, nei gyvenimo linksmumo

* ’ '
P. BLAIVININKŲ N. A. AP8KR, 
- IŠVAŽIAVIMAS NUSISEK*.
/ Birž, 19, Piku, Blaivininkų M 
A. Apskritis buvo, parengęs išva
žiavimą, šv. Pranciškaus par. "dar
že (parke), Lawrence, Mass. 
Diena buvo vesi —patogi žaidi
mams. , 
žas. Visa rinktesnioji N. A. pub
lika buvo. Baugiausiu buvo 
iš AVorcesterio ir Canibridge/io, 
net po kelis trakus. Buvo gana 
skaitlingai ir iš kitų kolionijų, o 
iŠ Dores, N, H. net svetimtaučių 
automobiliais atvažiavo. Tik iš 
garsiojo So. Bostono vos 17 tebu- 
________ Stebėtina, kad taip 
žemai pasiliko, kurie mėgsta auk
štai būti.

Programas buvo labai įvairus. 
Prasidėjo 3’ vai. Pirmiausiai, la
bai puikią prakalbą pasakė gerb. 
kun. F. Vįrmauskis. Po jo, Vieti
nis šv. Pranciškaus par. choras 
vadovaujant M. Pauliukaičiui pa
dainavo labai puikias lietuviškas 
daineles, k. t. “Svečių pasveiki
nimas,” “Einu per girelę,” “Tu 
esi kaip kvietkelis,” “Lietuva 
brangi” ir ‘‘Vanagėlį.’’ Jos pub
likai labai patiko, nes palydėjo 
gausiu plojimu. Vaidino labai

Geg. 22 d. gerb. klebonas po 
painokslo pranešč, kad bus susi
rinkimas šv.Petro ir Povilo ir Šv. 
Jurgio draugijų. Susirinkimas 
buvo neskaitlingas. Mitingąpra
dėjo ne d-jų pirm., bet paprastas 
narys gerb. V. Butrimaitis.- A.

«
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vien tik iš savo paties apsileidi- "juokingą komedijų, kaip praga-
mo.

Christiania, Norvegija, 
liepos 5. — Streikas jurinin
kų, kuris tęsėsi kiek laiko, 
pasibaigė. Jurininkams nu
mušta 12 nuoš. ir 5 nuoš. bus 
dar numušta gruodžio me- 
nsį. Visi jurininkai grįžta 
darban.

DAYTONO GATVEKA-
RIĮT DARBININKAI 

GR4siNA STREI
KU.

Dayton, Ohio, liepos 5.— 
Darbininkai Daytono gatve- 
karių, balsuos seredoj ar 
streikuoti ar ne. Jeigu nu
balsuos streikuoti,- visas 
miestas bus be karų. Da
bartinės algų, sutartįs pasi
baigė ir darbininkai nesu
tinka priimti numažintų al
gų ant 27 nuoš.

ir
i

nu
eiti

Nieko 
apie save svei- 
arba savo dis- 
departamentui. 
dtfoti gerų pa-

Jis gali paeiti
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bome, aukavome dėl 
taip, ir dirbsime/ nežiūrfatt 
visokie Suvalskinlai ’mėgintų''' 
trukdyti. . Daugiau®. ne 
dbmčg 
žino.

CHICAGO’S DAILYDI- 
NINKAI SUGRĮŽO 

DARBAN.
- Chieago, liepos-6. — Uni
jos dailydminkai sugrįžo 
darban, nors paduota sutar
tis- tarpe Assoeiation Buil- 
ders ir Carpenter’s Distriet 
Council dar nenusvarstyta. *

Dailydiiiinkai streikavo 
nuo gegužio 1 d.

■r ■

Didžiausi, Greičiausi Pasauly" 
Laivai, Šaunus Apsejimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra. Vietinis Agentas Jūsų lųieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG^.

Liepos 21Saxohia

ro licipieris kankina griešną gir
tuoklio “dūšelę.” Tas vaidini
mas, licipieriaus dainos ir šokiai, 
begalo publikai patiko, ypač vai
kams. Nekurie siuntė Mockui į 
Chicagų didelius pinigus kad pri
siųstų velnių o blaivininkai net’ 
patį'licipierį parode visai už dy
ką. Šią komediją vaidino So. 
Bostono Blaivininkų 49 kuopos 
artistai: P. Petraitė, P. Grinkai- 
tis ir A. Zaveekas, iš Cambridge. 
Vadovavo -M. Kilmoniutė. Po to 
sekė, dainos garsaus N. A. choro, 
t. y. -Cambridge ’iaus bažnytinio, 
vadovaujant žymiam varg. V. Se
reikai. Pirm to dar pats V. Se
reika padainavo., solo. Jo malo
nus bals.as publikai taip patiko, 
kad smarkiu plojimu atšaukdavo 
atgal, o jis sugrįžęs vis kitą dai
ną dainuodavo. Paskui choras, 
kaip užtraukė “Tykus buvo va
karėlis,-” tai •, balsas nuskambėjo 
per visą gojų. Keli iš -ežero atbė- • 
go pasiklausyti Toliaus dainavo 
“Už aukšto kalnelio,” “Vai gud
ri” įr “Kad mirę atsikeltų.” Jos* 
publiką net. užžavėjo. Net sve-. 
timtaUčiai gėrėjosi ir manė, kad 
tai profesionalai dainininkai. Po

1 to dainavo J. Kriviutė iš Lawren- 
ce ir St. Paura iš Cambridge ’io. 
Jie ir-gi nemažą įspūdį padarė. 
Po dainų buvo lenktynės: licipie
riaus, girtuoklio ir blaivininko. 
Nors pragaro karalius gana gud
rus, bet blaivininko neapgavo, 
nes jis laimėjo lenktynės ir gavo 
dovaną. Mat keli buvo naminės 
įsitraukę, tai velniui jie daugiau 
rūpėjo negu lenktynės, todėl ir 
pralaimėjo. Iš’ to visi Jy:-: 
pasijuokė.

Vorcesterio U Vyčių 
pos ratelis žaidė Base-ball su vie- 

| tiniu amerikonų rateliu. Dėl ne
patogios vietos vvorcesteriečiai 
pralaimėjo, nes gavo 9 o meriko- 
nai 12.

Buvo dar lenktynių ir virvės 
traukimas. Skanių užkandžių ir 
gėrimų nestokavo, nes vietinės 
gaspadiuės visko maloniai sutei
kė. Žmonės joms ir gaspadoriams 
yra-dėkingi už puikų visko pri- 
.rengimą, kad nieko netrūko. 
Programas tęsėsi iki vėlam vaka
rui.

Po to, iš tolimesniųjų kolioni- 
jų traukė ant namų, o vietiniai 
liko dar žaisti. • ' - /

Visi džiaugėsi ir aeiavo komi
sijai už parengimą tokio puikaus 
išvažiavimo. i *

vo Vileišio. Vedėjo pakviestas 
gerb. pirmininkas, jaunas veikė
jas, pareiškė, kad pakvietimas 
yra dar negąrsintas laikraščiuose 
ir neaiškus, todėl paabejojo ar 
bus iŠ to Lietuvai nauda, o pini
gų reiktų daug išleisti ir priminė, 
kad tai yra jo ypatiška nuomo
nę ir kaip didžiuma nutars, taip 
ir jis sutiks. Visi aptarę išrinko 
delegatu gerb. A. Žiemį. Susirin
kime dalyvavo dvi draugiji, o ne 
visos, kaip p; S’uvals. bando ne
žinančius įtikinti. Turbūt p. S. 
laikraščių neskaito, kad nematė 
A L. R. K. Federacijos rezoliu
cijos ii* kaltina Šv. Jurgio dr-jos 
pirm, už . priešingumą Seimui. 
Sužinojus plačiau apie šaukiamą
jį Seimą, įvyko antras susirinki
mas, geg. 29 d. Buvo ir-gi ne
skaitlingas. Šv. Jurgio d-jos pir
mininkas visai nebuvo, nes rengė 
išvažiavimą d-jos, o p. Suval. vėl 
sako, kad ir čia tas d-jos pirm, 
(kurio visai nebuvo) pasirodęs 
priešingu ir tt. ir be gėdos prily
gina draugiją prie “karves,” o 
pirm, prie balno. Čia aiškiausiai 
pasirodo p. Suv. .esąs melagis ir 
šmeižikas. Dar vietinius veikėjus 
perstato davatkomis ir primeta 
jiems paties pramanytą kalbą, 
tuomi mėgindamas kelti neapy
kantą prieš naująją Misiją. Tai 
negražus darbas.

Šv. Jurgio Kr. dr-jos pirminin
kas yra aukavęs šimtinėmis Lie
tuvos reikalams ir niekuo rrie| ne
atsisako nuo aukos ir neatsisakys 
ir su tokiu jo vardo dergimu jo 
nuo veikimo nenubaidys. Jam 
pirmininkaujant šv. Jurgio Kr. 
d-ja žymiai pasivarė pirmyn; 
naujų, narių . prisirašė virš 20; 
gryno pelno padare nuo naujų 
metų.$445.85 ir L. L. P. Bonų pir
ko už $300.00. Ar tai ne pui
kus, progresas?

Aš norėčiau žinoti, ką jūs lais
vamaniai tautininkai esate nuvei
kę dėl Lietuvos ? Kur jūsų Gelbė
jimo Fondas? Keli aukavote po 
šimtinę? Vietoje niekinus kata
likus, geriau p. Suvals.-padary
tumei rašydamas apie-savųjtj. dar
bus. Kodėl katalikai nesirūpina

M. 
(Port ,

‘ čia, mūsų kolionijej, 1
gelio, 1921 m, tapo 
nauja bažnyčia srekyMa, 
Jurgio lietuvių parapijos. 
nyčios rimtą ir Šventą ipeigf i 
liko antvyskūpio įgaliota^ i! 
gerb, kun. monsignoraB Maso 
Jam-gi asistavo gerb, kun« fctt 
liūs, karį, už jopamokslus, 
šiai galima pavadinti liet 
auksaburniu ir kun, Čcpukii 
na, žinoma, ir vietinis kleb 
gerb. kun. Zimblys. Ir na 
vienos-gi pusės apeigos ir bws 
puikios, nei iškilmingos, (niat 
iideles iškilmės reikia ir 
pinigų, o Čia daugelis % 
nedirba, tai klebonas tą sukištas* i 

Mamas ir nerengė puikias)',/ bet 
vis-viėn, kas supranta ir &tjattWi 
tas turi pripažinti, kad jos buvo 
iškilmingos, jei taip tarsiu ; dva* 
šioje. Pamokslas, o ypatingai fM .š 
laiminimas ir meldimąsis už mū-7 
sų matulę nuvargintą Lietuvą 
mansignoro Masono; pamokslas ; 
lietuviškas gerb. kun. Karaliaus ir 
pasidėkojant gerb. Grajauskui, 
“Birutės” choro kantatai <r^UŽa*f 
dink jausmus...” — pasiliks 
ilgai dalyvavusiųjų atmintyje. O. \ 
kad tą atmintį širdyse dalyvavo* , 
šiųjų palaikyti kaip galima aaU 1 
tolimesnio laiko, tai koletas, o y* | 
patingai nenuilstantis p.. Viktoras j 
Kuraitis pasirūpino paskleisti 
minties atvirutes su pavėik^uj 
kun. Zimblio ir eilutėmis pagėr- | 
bimo taip jam kaipo ir yisie^B, | 
•kurie savo aukomis pastatė <ą | 
bažnyčią. Tas atvirutes iš pfi- i 
džių manyta visiems padalinti vM- I 
tui, bet pritarus kun. Karaliui ir 
Juozui Vidikauskui (jis SU savo- 
.būriu pardavė su virŠttKS.1^ 
lerių) jos buvo pardavinėtosr ir 
pinigai nuo jų bus sunaudota baž
nyčiai. Prie to gi, pora šimtų jų 
tapo paaukuota ir šv. KaZimipio ■ 
našlaičių prįeglaudai. Tos 
tapo atspauzdintos “Darbinin< 
ir tilpo net 64-me (644) janunf 
ryje. Todėl ir užmanytojai jųr . 
taria “Darbininkui” viešą Širdšv 
gą ačiū!- .

Deliavarietis, *

philadelphia.pa. 1
LDS. 13 kp. mėnesinis 

įvyks 12 A liepos, 7;30 vąi. 
bažnytinėje salėje. Kviečiame^ viso* w 
narius būtinai ateiti. Taip-gi atM- S 
veskite naujų narių.

gardžiai

26 kuo-

H ldesos (Htimbui’g ........ «...$145.00
Illklesos (Hambiirg................. ,$125.00
” « (Danzlg ................. ...ŠliOO.00
” ” Danzlg........ ........... .'.$185,00
II klesos $180.00, ni klesos $125, 

Taksų 5 dol.
per Cherbourg Southampton 

y. Liverpool ar Glasgow.
Z** OASTALU .

Mtmmm ..».. .Lieiw ir»c 
• rouTMBU; »H Vu 10F**.

. ROOHESTER, N. Y.
“Vienybes” Nūm. 42 tūlas Su- 

vatškjnis negražiai šmeižia vietos 
veikėjus. (Aš nenorėčiau atsaky
ti į tuos šmeižtus, nes su plikiu 
nėra kaip peštis, taip su be su
žinos. žmogumi neapsimoka giučy- ‘ 
«4is> bet kad visuomenS neliktų 
suklaidinta, turiu nors trumpai1 

■nni’f * •*»■■*•

C

i

k

*

•* .i

spaudos ■
WO” 7 nm

' Pž birželio mėnesi.

Be to ižmargi®. 
r tas nepaprastai graži^ 

r mis karikatūfonils. VI*
m skaitykite. Kas norit

F JI pamatyti, siųskit' 15c..

MMnnrir-*

.VIENATINIS GERIAUSIS 'AMERIKOJE KULTŪBI 
JUOKI? IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS 

“PERKŪNAS” ( ..
Norėdamas gardžiai pasijuokti it daug sužinoti kas d 

plačiame pasauly, užsirašyk laikraštį “PerkUn^” 
Prenumeratos kaina: Metams $1.50, pusmečiui SSO., 
mun. 15 centų įLietuva ir kitur $2.25 . . -
num. 15 centų į Lietuva IMdttfr $2.25

Pinigus siųskite Kinoney order’iun. arba paštaženkliaįs
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m easimibro m r. draugijos

Perdėtinis,

' APSIVEDĖ.
Dirželio 25 d:, §v. P 

į vių bažnyčioje, knn. K. Urboną- 
. vlčius surišo amžinu, moterystes 
į'iyšfci Antaną. Dagį su Katrina 
Eetrait^ Liudininkais buvo J. 

^.Meškauskas stį pjė *MajauskaĮte. 
Abu 'jaunavedžiu yra LDS. 1 įįp? 
mariai. Jaunavede eina kuopos vi- 
'ee-pirmininkės pareigas. Abu įy- 
ra pasižymėję doros spaudos pla
tinimo ir kituose prakilniuose 

į. darbuose. Svečių būreliui litiks- 
į mat bevakarieniaujant neužmirš* 
fa ta vargstančio ji Lietuva. J. 

■, Glmeckiui trumpai, prisiminus a- 
įį. pfts Tėvynes reikalus ta vargus, 
r tuoj tapo sumesta jos reikalams 
? $1.2,50. Aukavo'sekantys: Jauna

vedžiai $2.00. , Po $1,00: A. Za- 
f- vockils, J. Glineckis, A. F. Knei- 

žys, J. Gilūs, J. Šūkis, V. Šukie
nė. J, Meškauskas, A. Majauskai- 
tė, O. Petraitė ir Petį’. Šimkaitė. 
Su smulkiais $12.50. Pinigus pri- 
ėmė J. Meškauskas. Juos per
duos vietiniam T. Fondo s]}:, iždi
ninkui. Linkime jaunavedžiams 
ItLfiilįngo ir laimingo gyvenimo ir 

- darbuotis Tėvynes labui. . r
’ ' Veselninkasi
i *

SANDABIEčIŲ 
..PRAKALBOS.

/ Birž. 29 d Lietuvių svetainė
je vietiniai saudariečiai buvo 

\ parengę prakalbas, kalbėjo Dr. 
Alseika. Jo' kalba buvo nenuo
sekli. Bėrė žodžius ir sakinius 
mažai paisydamas jų turinio.

IŠ pradžios kalbėjo apie Lie
tuvos politinį ir ekonominį sto- 
vL^risimindamas apie Lietu-'

Ų vos skolls sakė, ji jų kaip ir ne- 
« ±11171, nesi Vokietijai nereiksią 

Dadkėti, ųž plėšimus, o ame- 
; liltiečiams lietuviams irgi nex 
.Tėiksių mokėti nes jie dovano- 

i- šių savo paskolų.
\.Veltais pradėjo apie lcrikščio- 

į uis demokratus. .Jiems pašven- 
savo kalbos dalį. Su 

? jųis bandė įbauginti susirinku- 
| sius, it ta motina nepaklusnius 
Į vaikus su “baubų.” 
r.-Patvirtino, kad jie (social- 

Jiaudininkai) pritariu tik to- 
’^taŲdvarų išdalinimui, kurių 
^dus yra apleistas, o kurie ge- 
.kai vedami, tai' tuos palikti čie- 

■ lybėje: Čia ir pats pasisakė 
E 1 niekiausiai, kiek jiems rūpi.be- 
| žemių darbininkų reikalai. Sa- 
?- vo kalboje nuolat minėjo, kad 
t jie stovį ant gryniausio demo- 
t kratybės’pamato ir kitiems pri- 

kaišiojo nedemokratiškumų, 
U b®t čia vėl atsisukęs pasakė: jei 
lUIstatymas reikalaująs Bažnyčios 

uO Valstybės atskiri tuo nepe- 
itų per Steig. Seimą, tuomet 
f visi pasitrauksiu iš Seimo 

* valdžios, ir nors jų esą mažuma, 
|Tloet visgi Seimas pairtų ir reik- 
B"?tlį daryti kitus rinkimus, ir jie 
E; yis-gi pastatytų ant savo. Ot tai 
K- t^n ir jų demokratiškumas. Tol jie 
k* demokratai kol gali būti auto- 
L kratais, bet kaip tiR didžiuma 
f griežtai pasistato prieš jų no- 
\ Uis, tuomet jie viską, stengiasi 
\^aatiti,*nežiūrint kokias pase- 

kmes tas gali atnešti dėl Lie- 
tuVOS. Tas jiems negalvoję.

Alseika pats tų aiškiai pabrė- 
girdi, “jei Lietuvos valdžia 

lįktų atžagareivių rankose, tuo- 
t jis visai nebegrįžtų nes A- 
Okoje galėtų uždirbti šimtą 

ir tūkstantj karių daugiaus, ne
it Lietuvoje.” Čia kiekvie- 

gali matyti su kokiu “at
gavimu” jie dirba dėl Lietu- 

.Po jo trumpai,, kalbėjo Ba
ilus,. jis nieko beveik nepa- 

takė. Pagyrė Alseiką; pavagi- 
feo Jani Aukauti, ir pranešė apie 
Vilniaus likimą, kas ‘jau buvo 
^Darbininke. ”

Po jo vėl Alseika kalbėjo apie 
^grįžimų Lietuvon. Ragino vei

kesnius sandariečius grįžti, nes 
Jta galėsią būti jiems geri agi 

ioriai. Baigė raginimu rašalo 
is prie jo atstovaujamos be™ k 

^^rovės; Žmonių buvo nedaug 1 
įJPo Bagočiails kalbos jų didžių- korporacijos, 
įhia išėjo. Ant galo liko tik apie 
pom tuzinų

VASARINI MOKYKLA
. AT8IDAR1.

Utarninke, liepos 5 d. 9; vafl. ry
te vasarinė . mokykla atsidarė 
miestą mokykloje, George Urisbe 
Hoor, ant AVest J?ifth gatvės. Jau 
užsiregistravo 166 mergaitės ir 
134 bernaičiai; viso 300. , ,

PASKUTINĖ DIENA*
Registracija f*yąsarinę mokyk

lą užsidarys ^čtnyčioje. Tėvai, 
kurio dar neatvędūte ’savo vaikų, 
malonėkit© tą padaryti nuskirto
je dienoję, Registracija t prasidės 
9 vai. ryte.

t

Bengia 
LIETUVIU KOOPERACIJA 

K Cambridge, Mass.
t ii n i iį.he

»
Susirinkimas South Bostono 

Lietuvių Vasarines Mokyklos’at
sibuvo birželio 30-tą dieną, 192) 
m.. Atsilankę atstovai iš šių drau 
gijų: Jaruševičius ir VI. Jakštas 
nuo Susivienijimo; Tuleikis ir A. 
Zaleekag nuo Keistučio dr-jos; J. 
Komičiute ir Bobinskiute nuo Ma
rijos Vaikeliu; M. Venkite nuo 
Apaštalystės Maldos; Valentie
nė ir P. Giedraičiuiū nuo Lietu
vos Dukterų.

Virškinėtos dr-jos aukavo dėl 
mokyklos. Aukavo ir kitos, ku
riu atstovai neatsilanke.v t

Gerb. klebonas perstatė sekan
čius užtikrintus mokytojus: klie
riką F. Strakauską, St. Kneižį ir 
F. Norbutą. Kas link kitų moky
tojų, palikta kun. Urbonavičiui 
paskirti pagal savo nuožiūros. 
Kas link daimj mokymo, palikta 
gerb. klebonui it mokytojams.

Buvo svarstoma mokytojų al
gos, ir galutinai tapo nubalsuota, 
kad mergaitėms mokėti nedau
giau kaip $8.- į savaitę, o vyriš
kiems nuo $12. iki $14.

Svarstyta kas-link sukėlimo au
kų dėl mokyklos. Manoma su
rengti ’ iš važi avim a, kurio pienus 
vėliaus tikimės sudaryti.

Tapo nutarta, kad mokytojai 
surengtų du vakaru pabaigoje 
molo klos ir trečia dalis pelno bus 
paskirta mokytojams kaipo “bo
nus.”

Tbliaus sekė valdybos perrinki- 1 
mas? Visi sutiko kad tie patys 
pasiliktų, tiktai pirmininkas A. 
Bendoraitis ir vicė-pirm. A. Za- 
leekas likosi naujai darinkti.

NEDALIOJ, LIEPOS10H, 1921 
A n t.

BAČINSKOPIEVOS
Bedfotd, Ma«8,

* ' ' —4,.^- ’
Todėl visi lietuviai ii Cambrid

ge ta kitų miestelių yra kviečiąmi 
atvažiuoti ta dalyvauti sykiu su 

. iriumiš, nes vietaJbegalo graži, Y- 
ra sodnas dėl pasivaikščiojimo pa- 
kvepaviniui tyro oro, taip-gi sve
taine dėl šokių. Valgių ir gėri
mų bus visiems pakankamai, Pro
gramas bus su visokiais žaislais.

Kelrodis: Nuo Harvard są. im
kite karą Arlington Heights; o 
iš ten imkite Lexington karą, ta 
važiuokit ild Summer st. Ten iš
lipę pamatysite ženklus kur eiti, 
nes Visai netoli huo Srnnmer St. 
Kurie, važiuosite trokais, tai ąū- 
■sirinlsit prieš 10 vai. pas Urbono 
krautuvę 875 Cambridge St. Ki
tas trobas išeis kaip 12 vai. nuo 
tos pačios vietos. 1

VALDYBOS ANTRAJUI
Z BO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Jena* Pranaiti*, 
B34 IL Oth St, So. BdSton, M*s*

VięE-PlRM. —J Jindrultanas, .
■ 273 — 4-th St, Sa. Boston, Mara
PROT, RAST. — i. J. Jakštas,

68 Telegrapli St, Boston 27, Mira. 
FIN. RAŽT. — Juosas JūŽktį ■

Mtryditt Aaufaoy 
ArltagntonHiigthslMara 

HD. Leonas Mmųldls, ‘ J
111 Bowen Sty So. Boiton, Mara 

IŽDO GLOBOTAI J. ;GrublnBk(i3,
8 Jay St, Bo. Boston, Mara i* 

Antanas Kmltss,
284 6th Bt, Bo, Boston, M&a* 

MARŠALKA — PjvUaa Lsučka,
(H Story St, So. Boston, Mara 

Draugija antrais* reikale:
806 Broadvay, Bo. Boston, Mara 

Draugystė* susirinkimai laikomi kas* 
antrų nedėhMenį mėnesId 1-ų vaL po 
pietų Bažnytinėj salėj ant T5 gt, Su. 
Boston, Mara

VICApIRM. — Jūoms Andrillonls, 
W B’way, Boston 27, Mass. 

PROT. RAST..— Vincas ValkŠnorius, 
178 Bolton St, Boston 27, Mass. 

Put. RAST. — Pranas Slnksvičlus, 
181 Bow*n St, Boston 27, Mara 

KA8IHRIU8 Jurgb Kansvlttns, 
174 Bolton SU Boston 27, Mara 

MABMALKA — Pranas LukoŽsvičius, 
406 K 7-th 8t, Boston 27, Mara 

Susirinkimai laikomi kas pirmų ne- 
dfildlsnį kiekviena mėnsslo 8 vaL po 
pietų kr. Petrei Bažnytinfij salėj, So. 
Bastau, H*!*. ' - J

4

' -.y....................... .  ..u,',--, rt-'., .

iv. joyo MY. BL. BAiAJLPINBR 

DRrSTŠBW$WįOBAURIUS Al.

EIBH, — SL žioba,- .
589 B. 7-th St, So. Boston, Mara1 

VICB-PIRM. -* Tuleikis,
180 Bown St, So, Boston, Mara 

PROT. BAŠT. K. Lutai*,
47 Vale St, So. Boston, Mira 

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečių 
nėdšldlenį 2-ų vaL po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. *. . <■
FIN. RAST. —. KarČIąUsktėnėj 

47 Vale St, So. Boston, Mara 
KASDERIUB A. Naudžiūnas,

10 Vlnfleld StPSo. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Steponas Navickas.

4. ., .

Reikalavimai

saldžiausios žirdibsv. jbsaūs 
DEJOS VALDYBOSADRESAI 

80. BOSTON,MABB.

WRM — Antano Kmitas.
28i Tltth St, Boston 27, Mara

Belkaltvimų Minos arui žo
di ui kiekvienų *yk|* .

.■iv^aaLr^iiiį'i Y f :n "i'""-'.r : ,'T 

~ LIETUVIŠKA UŽEIGA.
MRK X W0DL, 

186 Farrųgut W Point 
(Trečios durys nuo Flfth 3tt) 

Užlaikau įvairių minkštų valgių, šaltų 
gėrimų, šalftikožės (icecream). Tasi- 
alvaikžčioj^ pamariais užeikite para-, 
gaut mus Ice-Cream’o. Mandagus pu- 
tarnavimas.

BĖKERIAMS PROGA.
■ 1 t ■

Parsiduoda bekterrfė Ii* namas suki
šu bizniu, du T.rokai, ir du temn’al. 
Lietuvių apgyventej vietoj, biznis la
bai gerai išdirbtas. H<as notėtų pirkt, 
atsigaukit ypatiškal arba per lutSkus 
ant šio adreso :
/ z.M. K. VERBALAS, 

366 Broadway, Room 1,
South Boėton, Mass.

Telefono No, 1878—J.

TeL 8o» Boston 3488 

08, J. C. LANDŽIUS 
(8KVM0UR) 

. Lut u vis
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo aitrias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų, Ė*wnl- ' 
nuoja kraujų,, spjaudalus, šlapu
mų ir tt savo laboratorijoj, nu
teikia paturimus laiškaiskitur «!!• 
venafitiems. Adresas: 

" 506 Broadvay, 
į South Boston, Mass. 
| Kampas G St.ir Broadway .

Pasekme po 2| Men 
arba grąžiname jumi 
pinigus.

UŽDĖJO NAUJĄ BIZNĮ.
ANTANAS VALUTKEVIOlUS ir 

VACLOVAS BRūffOKAS IS Brook- 
lyn’o, nupirko APTIEKA '*Montellot 
Miras, nuo Frarik GooĖhvelI, 15 Inter
valo St„ Mentelių, Mass. jie yra Vi
siems Žinomi kaipo geri biznieriai, nes 
laike biznį Brooklyne po vardu XitA- 
uaiiian Druff ,Oo.

16 Metu South Boston* - ■

DR, H.S.STONE
Akiu Specialistas 

399a W. BR0ADWAY 
VAiAnpos t Nuo 9 r». lU. 7 v« v*it

įOR. PAULJ. JAKMAŪH1
i (Jakimavičius) I
■ BOT KAST BROADTCAY I
Į TELBPHONE 502. Į

I KURSUt NUPUOLUS l
Tai geriausi* proga daugi 

į auksinu Į Llptuvų nusių stL I 
Greitume nusiuntimo - piūlgų 

[nieks su manim nagai lenkty- | 
nluoti; visiem* pinigų siuntė
jams pristatau kvitą* ra pank 
šals priėmėjų pinigų.

Laivakorčių pgentura į LŪ- 
Į pojų, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei i Lietuvą. 
Padarymas UetuVlfikų doku-] 

mentę. - •
Pinigu* slųsHte per paBto 

Money Order. Rašydami pri
dekite 2 et štampų ir visados 
adresuokite'!

P. Mikolainia,
įfiH Hučįum Ave.« Brooklyn, N.Y. Į

Skausmus ir gėlimus nutildo 

į 
PAIN-EXPELLER 

Vslzbaienklia ufceg. S. V. Pat. Oflie.

&
DRAUGAS REIKALE 1 ‘

NEW BRITAIN CONN.
A. L. T. S. 32 KUOPA, L. N. š. 26 BŪRYS ir 

D. D. “VARPAS” ?
RENGIA PIKNIKĄ SU PLAČIU PROGRAMŲ

LIEPOS (JOLY) 10 DIENį, 1921 METAIS
QUARTETTE CLUB PARK, NEW BRITAN, CONN. i 

Prasidės 1-mą vai. po pietų. ■

GERBIAMIEJI BROLIAI IR SESUTĖS:f-
Šis piknikas vra svarbus tuomi, kadangi jo 

VISAS PELNAS skiriamas LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI, o taip-gi ir dide
lis gražus programas, kurio išpildyme dalyvaus 
visos trys draugijos.

Programas susidės iš DAINŲ, ŠOKIŲ, 
- LENKTYNIŲ ii- įvairių ŽAISLŲ.

Tai-gi visi kviečiami atsilankyti ir parem
ti šį prakilnų užmanymų.

Visus širdingai kviečia
RENGIMO KOMISIJA.

t

COMMON WEALTH OF MASSACHUSETTS.
SUFFOLK, ss. SUPERIOR COURT

In Equity. 
No. 18367.

Attoi’nev-General 
/ vs

Joseph Kowal & Company, Ine. et ai 
PRISAKYMAS PARODYMUI SKUNDŲ.

Kas link viršminėtos bylos, yra dabar prisakyta kad David J. 
Malonev, Esąuire, Priėmėjas, kuris tapo paskirtas, duotų žinią vi
siems kuri© turi skundus prieš Joseph Kowal & Co., Ine.,: kad jiė 
priduotų juos Priėmėjo ofise, 196 Hanpver S’treet, Rooin 305, Boston, 
Massachusetts dėl pripažinimo prieš 1 d. Rugsėjo; 1921 metų kitaip 
bus užginti, išskiriant jeigu Teismas dėl geros priežasties, kitaip 
prisakys; šita žinia bus duodama.per Įdėjimą paliudytos kopijos 
šito prisakymo sykį į savaitę, per tris ■ savaites, paeiliui, i Boston 
Traveler ir j Lietuviškus laikraščius, kitrie yra leidžiami.Bostone, ir 
į Rusiškų laikraštį, kuris leidžiamas Neiv Yojke.' Paskutinis paskel
bimas kiekvienam laikrašty turės, būti bent trisdešimts dienų pirma 
pirmos dienos Rugsėjo, , taip-gi bus tuojau siunčiamą apmokytuose 
laiškuose drukuota kopija advokatams ir kiekvienam kreditoriui šios 
mrporacijos kuris yra žinomas Priėmėjų ir tada padaryti affidavit 

kad yra išpildęs šį prisakymą ir priduoti surašą visij kreditorių šios
’ . - . * ■
’ * I '

r

PADARA TIE^TA, RAUDONA KRAUJĄ, 
STIPRUS, NJTOLATINIŪS NĘRH$ 
• TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatą ir Spėkas; ture 

damas neaiškų minte ir nusilpnėtą kūnų; pasibpd* 
imant vaiatua dėl padidinimą, veiklumo ir vaistas svaigina 
Čius, bandyk Nutta-Tąne ir perpitikrfk kaip ereltu laiku jau- 
aesi visai nauju žmogut Devynes it deiimtes visu žmogaus 'Hffui 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir\(l 
UputimaL užketejimas skilves, tulžinis. anemia, kankinimai reu
matizmo.- skausmai galvos, neuralgia, stekas energijos, nusilpnė
jimas nervu, ir- negalSjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skuto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijoa l 
kraujo. . . |

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu* pajiegos. ’ 
kurias didžQtusei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknaa, inkstus ir 
globus, iirdes plakimd, kraujo-oirkulavimo. Nuga-Tbne yra labai . 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu, ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl t Todėl kad jie yra sutaisyti ia aitoniu brangiu, 
sveikata duadanžiu • sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi t Geležę ir 
Fosforą-maistus ‘dei Krauju ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus 'teip. 
jog j e tuitinase regulariikai. Atgaivin inkstus, it vara laukui . 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvdpo ar apvilkto liežuvio i Nuga-Tone duos Jums stebuklingų 
apetitu, giarų gruomulsvimę, tvirtus nervus ir kietų pastiprintų miegę. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo vdidui ir iibumų akiems! Nuga-Tonė padera tvirtus, rustus 
vyrus i? sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone 'nėtalpin savyj jokiu migdomu ar 
daromu pųprotp vaistu. Sudėti jię yra parankiam pundelel. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni it vartuoti gaiema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi vislsau 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANCIJAt Prekl Nuga-Ton* yra vienas ($!.OO) doleri* 
už bonlcute. Kožna bonkute talpina devynias ’dežimtys (00) piliulu, arba vieno menesi 
gydymo. Galėta pirkti leis* bonkutaa, arba Žalius menesius gydymo už penktus ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvideiunt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugražink bonkuta ir pilaus, o mes ūmai sugiųžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vienų centzu Mes Imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptlekose tomis pačioms išlygomis ir tų pačia garantija.

FRgffJSK gAVA PASTEUAVIMU ANT TŪŪ KUPONĄ.

Gerbiamieji: įdedu Menais ir meldžiu prisiųsti man . .-.-r-m-r--.
Nuga-Toneį, z ■ • - .■’*"■*

’ ' r, '

Vardas ir pavarde.,.į,...-r-* 
4) - i- v*

Gatvė ir numeris.. <

Natįonal Laboratory; 1018 So. Wabash Avė., Chicago, BĮ.*
• ... I

(J.S.M Al
Generališki ■ agenraL 'dėl CENTRALfiS ir RYTINES EUROPOS ■ 

____  North German Lloyd Bremen ■ 
Iš NEW YORK. tiesiai į BREMEN—DANZIG - ■

Laivai plaukia į IjEPOJŲ per Danzig’ų. Tiesus persimalnymašt 5 
nuo laivo ant laivo. HĮ

HUDSON ................... f.i............ Liepos 13, Rugpj. 30 Ir Spalio 15 ■
PRINCESS MATOIKA ........................... ......... Liepos 23, Rugsėjo 7 ■
POTOMAC .........  ;Liepos 28, Rūgs. 14 Ir Spalio 20 B

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN ■
AMERICA ................................................ Liepos 23 ir Rugpjūčio 24 B
GEORGE WASHINGTON ........Rugpj. 3„ Rugpj. 27 ir Rūgs. 24 ■

Atslšaukit į 90 Statė St, Boston, Mass, arba pas vietos agentus.

Į f *

SFn

BĮ UETUVį IR Iš LIETUVOS.
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanljų.lr ant geriau- O 

šių laivų visų linijų' pas seniausių LIETUVIŠKĄ agentų — G. Kū- ® 
NAŠAUSK4-. Agentūra uždėta 1910 in. O

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. -0 
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku .ant stoties. 8BĮ
Persiuntimas PENtGŲ I LIETU VA pagal dieninį kursų. Ž3|
ATYDA. Mataymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, jeigu M 

kas klausia. / o
Kreipkitės ypatlškal arba per laiškų pas O

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

t «

i iiniYiu m nmiįLiiinivi'
u

Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas. mane, aš 
galėsiu* pagelbsti. Visokių rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs It vaišinęs nerviškas, 

• chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 
ti daugybe vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

jeigu turi kokių chroniškų, nerviš
kų, kraujo, Inkstų arba taip kokių li
gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas. tų kuris yrn\ specialistas 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. 9 ryte ild 8 vak. 
Nedalioms: 10 ryte ild 2 p. p.

V220

■nMMMHi
TeL So. Boston 270

DLJOHNMicPONNEHtN.D 
Galima tutlkalteti ir Uetuviibai. 
Omso Valandos; v

Rytais ik 0 vaL
Po pietų11 iki 8 vaL ■

Vakarais nuo 8 11d 9
536Broadway, S. Boston

Variniai puodai, hydrometrai ir puo
dynės visokių formų "vario. Užsaky
mus greitai prisiuhčinme. Kam rei
kalinga rašykite šiuo anrašu: 

SKLAR IR LEHRMAN CO., 
3G Portland St., Boston, Mass.

Parduodu,Prancūziškus ir Lenkiškus

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
Ieško vietos prlo R. Kat. parapijos. Pa
žįstu muzikų ir. galiu vestUbažnytiuį 
chorų.

O. G. VAIČIŪNAS,
31 Downs Avė., Blnghamton, N. Y.

Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

f.j.Kalinauskas
ADVOKATAS

414 BboaWay, S. Boston, Maso. 
TeL S. B. 44L „ 

Gyvenimo vieta: 
Annapolis St., Dobcuester. 

Columbla 9159-J.
15

IEŠKAU VARGONINKO VIETOS 
•Pažįstu savo amatų. Taip-gi galiu 

atlikti ir zakristijono pareigas.
J. A. STELMOKAS,

302 Ridge St., Freeland, Pa.

PARSIDUODA FVRNIČIAI
Furnlčiai tiktai dtK metai kaip var

tojami, parduosiu labai pigiai, nes sa
vininkas turi išvažiuoti Į Lietuvą. 
Furničius galima .matyti bile kada po 
No. 152—8rd St., Sputli Boston, Mass.. 
(-ant 2-r* lubų).

FARMA ANT PARDAVIMO
15 akerių žemes*. 5 akerial dirba

mos žemes dėl daržovių, daug ganyk
los Ir gero miško. Namas su 5 kam
bariais, aplink pljazal; namas labai 
geras. Yra vištinyčla dėl 100 vištų. 
Turiu 1. arklį, karvę ir telyčių, vienų 
kiaulę, 20 vištų ir 40 viščiukų. Sod
nas labai pulkus: 10 medžiij obelių ir 
daug žemuogių. Vieta labai patogi. 
Ima tik 30 minučių eiti į stotį. Vis
kas parsiduoda visai pigiai, tik už 

000. Priežastis, savininkas važiuo
ja į Lietuvą, Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso:

L. GR.UBIS, 
Mountaln St, Sharow, Mass.

PRANEŠIMAS PIKNIKU IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame , gerų toniką ir j 

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

183 Fourth St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 475-W.’'

PARSIDUODA GRAŽI 
FARMA.

18 akrų Žemės; stuba 2 familijų (12 
kambarių); mieso vanduo; 4 minutos 
eiti iki karo. Graži vieta dėl piknikų 
Ir svetainė šokiams. 2 karvės, 1 ark
lys ir'visi reikalingi įtaisai dėl uksė. 
Dėl informacijų ikretpkitės pas

D. OLSElKA, 
SGI^Svay, So. Bpston. Tel. S. B. 605,

Pajieskojimai
Paieškojimų kaino* LOS. na

riams ir "Darbininko” skaityto* 
jami 1 sykį į metas už dykų, už 
8 sykius $1.00. Prletellami už 8 
Bykius $1.150.

DR, F. MATULAITIS
Gydo Visokias Liga* 

Pbdbkibia Anrrrus.
Valandos: 1—8 ir 7—8.P. 1L 

17 Millbury Street, 
WQRQESTER, MASS.

J

R

TeL Bo. Boston 828. 
v Lmtuyys DANnma 
DR. M. V, ŲASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkeis ofisų p© No, 

425 BaoADvrAY, So. Boston, Mass. 
Ofiso VakmdQ9t

Nuo 10 Iki 12180 ryte ir

~ PRMOS KLESOS

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

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

469 Broadway, 
South Boston, Mass.
„ (Prie Dorchester St.)' 

Valandos : Nuo 9 v. r. Iki-8 v. v. 
Nsdžuom: Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

Dlckinson 3095 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., JPhiladdphii, Pa. 
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Valandos: Nuo O iki H A. Mf_

“ 1. “ 3 P, M. 
“ 7 “ 8 P? M. 

Nedeliomis " 10 u 3 P. M.

DYKAI KATALOGAS g

Jelgti norite sutaupyti 13.00 | 
ant poro* everykų, tat parai- E 
traukite musų katalogų. | 
Tfc Waterlmrg Mail i 

• Qrder Corporation, | 
m & TFfteo* Bito*, | 

TFoterbury, Oom, |

t

D. A K. HBISTŲ0IO DRJOS VAS^ 
DYB08 ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejui Verseckai,
41 Gatei St, So. Boston. Moąi. 

VIC5E-PIRM. Juozai Blžokai,
140 W. 6th St, So. .Boston, Man. 

PROT. RAST. — Ant Moclejunas,
450 & 7th St, So. Boaton, Man. 

FIN. RAiT. — Juozas Kavaliauskas,
209 B. Cotfage St, Dorchester, 

KASIERIUS Andriejus Žalleckas, 
. 140 W. 6th St, So. Boston, Mara.

MARiALKA ~ Antanas Gruodis, 
' 159 Bowen St., So. Boaton, Mint 
D. L. K. Keistučio dr-j& laikė mėne

siniu* susirinkimus kas pirmų nedSl- 
dlėnį kiekvieno mėnesio po No. 604 
VVashlnfton St, Boston, Mass. O-tt v. 
vakare Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atslvasHt prie musų dr* 
Jos nrlrašvtl. ■ - - •

PosmerUnčs mok* $200.00. Dššelpa 
huą dienos susirgtmb Iki papeikimo.
.' i ' f ■

G i .V. -

s

Palikau '*avb vyro Petro Krėvės- 
kio, kuris jau nuo 10t5 m. nežinia 
kur taunimL* Paliko mane bu mažais 
valkais. Jis paeina iŠ Kauna vedybos, 
Šiaulių npskr., Viešmautų kaimo, še- 
duvok parapijos. Kas Minate kur jis 
rau<Wf, praneškite Šiuo nfretnuKjkRALlNAKREVEŠfclENš, 

muTbetiL N. J,Kabutis

l‘ 1

PrieSais M^jattioleatrį

Per Teismą,

.y

■ t,.

Allkų sukoleldavo 16.00 dol. Kopija paliudyta Birželio 23,19
Kabutis >

CIS A. CAMPBELL, Clerk. 

acis A. CAMPBEli, Clerk.

« ..

*

♦

v


	1921-07-07-DARBININKAS 0001
	1921-07-07-DARBININKAS 0002
	1921-07-07-DARBININKAS 0003
	1921-07-07-DARBININKAS 0004

