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k Lietuvių 'Informacijos 
BiurasParyžidje,iš 1& Lie
pos štai kų praneša: x /

“Lietuvių ir Baltgudžių 
Vilniaus ir Gardino krašte 
sukilimas prieš Lenkus vys
tosi į generalį maištų.

Sulig paskuČiausiųjų El
tos Žinių, sukilimas Lietuvių 
ir Baltgudžiij priež Želi
govskio kariuomenę apima 
kąne visų Vilniaus ir Gar
dino kraštų. Voložirio, Bė- 
nįeų, Rodno (Rodūnės?) 
ir Krevo apskričiai užimti 
sukilėlių.

Sukilimas įvyko Lydojė,* 
kur apginkluoti kaimiečiai 
užėmė senus. apkasus nito 
Berezinos ikiNemunui. Į 

‘Mįi^siškiio ir Ašmėndą 
j^^^rĘ^ktir pMdaū^ifvd 
pasirodę reikalavimų pri-, 
jungti Vilniaus kraštų prie 
Lenkijos.

Maištai įvyko dėlei Lenkų 
valdžios žiauraus' pasielgi
mo. Kaimiečiai degina Len
kų dvarus.

f

Švenčionyse žmonės atsi
sakė stoti į Lenkų kariuome
nę, kuoinet Želigovskis pa
skelbė mobilizacijų.

Želigovskis ant greitųjų 
siunčia kariuomenės dalis 
maištui nuslopinti ir paskel
bė, kad ant sukilusių aps
kričių uždėsiųs po 50,000 
rublių pabaudos.”

Kiek palaukę pamatysi
me, kad Vilniečiai patys ap
sidirbs su Lenkų valdžia.

A

BOLŠEVIKAI PRIPAŽĮSTA 
KAD MILIJONAI 

BADAUJA
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Kaltina bolityikų valdymų. > 
~ >

Berlynas, Rugpj. 8. —- A- 
merikos šelpimo darbinin
kai, kurie yra pasirengę ei
ti į badaujančius Rusijos 
distriktus praneša, kad du. 
trečdaliu Rusijos gyvento jų 
rėikalauja pagelbos.vJie kal
tina bolševikus už politiškų 
ir ekonomiškų kovų, kas ir 
privedė šalį prie bado.. >

Tambove žmones . valgo, 
duonų padarytų iš šiaudį, 
bulvių lupynų ir žolių. Di
džiausias badas siaučia Vol
gos apielinkėje. . . ■

► *
%
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Maskvos ir Petrograde gyventa 
jai piriinfcji. gaus pagėlbę.

Rėvai, Estonija.'— Pri- 
lioduoti laivai su maistu be
veik kasdiena pribūva į Pe
trogrado uostų, kuris bus 
naudojamas išimtinai Mas
kvos ir Petrogrado gyvento
jams.

Pranešama, kad jau gau
ta 3,000,000 pūdų kvietinių 
miltų.

Bolševikų valdžia griežtai 
įsakė, kad tas maistas būtų 
naudojamas tik dėl viršihi- 
nėtų dviejų miestų nežiū
rint kokiame padėjime ras
tųsi kitos vietos. Sako, Pet
rogradas ir Maskva yra 
“širdis” revoliucijos, ku
riuodu ir taip laike trijų mė
tų daugiau nukentėjo negu 
kitose vietose.

caro. zuqynmjneKaiių žmo
nių, tai paprastas atgitiki- 
męs. - Jeigu šiandiena Rusi- 
jojė prasidėtų, naujos sker
dynės žydų^tsd dkdelto, k^d 
žydų valdžiatoje/šalyje per
daug kankina ir Žudo nekal
tus gyventojus. ' Atėmė tei
ses jiems skirtingų įsitikini
mų žmonėms, Uždarė spau
dų. Jeigu šiandieną Rusi
jos piliečiai užsimanytų grą
žinti carizmų, tai tik delta, 
kad jiems perdaug įkirėjo 
žydų valdžia.

AMERIKOS SUTARTI?
SU .KINIJA. p

Berlynas: Gautos fa.-
mos skelbią, kad/Suv. Vai-

tis, abi Šalys ginsis nuo Ja
ponijos, jeigu pastaroji da
rys kokius nors priešingus 
joms žygius.

Ši sutartis paliečia Japo
nijos besiveržimų Sibiran ir 
neseniai praneštus gandus a- 
pie Japonijos ir Prancijos 
sutartį dėlei Sibiro. ;

■ - - _ - - . ■ 1 ■

PRANCŪZIJA ATSAKĖ.
Paryžius. — Prancūziją 

atsakydama ant paklausimo 
valstybės departamento,Wa- 
shington, sutiko ant PrezL 
dento ^Hardingo pasiūlytos 
dienos konferencijai lapkri
čio 11 d.

Grų-
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PASIRĮŽIMAI NUGIRS
TI BOLŠEVIKŲ 

VALDŽIĄ.
Rusuos monarcHstai dar

buojasi visame pasauly. Jie 
plianuoja sugriauti bolše
vikų valdžių pradedant žy
dų skerdynes Rusijoje ir jau 
rengiasi apskelbti naujų ca
rų. Kandidatu skiriamas 
Did. Kunig. Dmitry.

Abelnai tikima, kad Rusi
jos monarchištai slaptai ren
giasi grąžinti Romanovų di
nastijų. *

Taip skelbia žydų vadai, 
kad nukreipus visuomenę 
nuo fakto, kad bolševizmas 
yra nė kas kitas kaip tik žy
dų įrankis pasigauti į savo 
rankas , valdžią ir šalies tur
tų. Rusijoje, bolševikų vai- 

* * džioje visoje didžiumoje žy-
dai ir ten tvarka Šiandiena

■
f ,į . -

Suv. Vaistuos prisirengusios šelp- 
ti kaip tik visi amerikonai bus 

paliuosuoti.

* ^askington, B. C.—Val
stybės Departamentas yra 
gavęs paaiškinimų nuo M. 
•TčitČerin, bolševikų užsie
nių reikalų ministerio, kad 
badas kankina daugiausia 
10 Rusijos apskričių turin
čių viso gyventoji! tarpe 15,- 
000,000 ir 20,000,000.

Rusijos laikraščiai prane
ša, kad cholera smarkiai 
siaučia, gegužės ir birželio 

-mėnesiuose buvo 150,000 ser
gančių, priskaitant 52,000 
vaikų. Skaičius naujų ligo
nių liepos mėnesyje galima 
spėti padidėjo.r i

KITI “DARBININKĄ” yra jlaųg blogesnė negu prie
w*

TAIKA'AIRIJOJE 
PAIRS.

DMin, Rugp. 8. — Taika 
t&rpe Anglijos ir Airijos ne- 
šilipdo. Nors laikinai ka* 
riuomenė atitraukta iš Airi
jos, bet Anglija kol kas’ ne
siskubina paliuosuott Airi
jos piliečius areštuotus už 
sukilimus. ' .

Sinn Felneriai pradeda 
vėl bruzdėti prieš Angliju 
kuomet jf atsisakė paliuo- 
suoti MėKeown, Airijos Re- 
publikonų Armijos vadų.

RADO “MOONSHINE” 
MIEGAMAJAM 

KARE.
Neto Haven, Conn. — Po

licija įėjus į važiavusį trau
kinio karų iš New Yorko į 
Bostonų gelžkeliu New 
York, New Haven^ir Hart- 
fordkuomet sustojo antstoj 
ties čia, ir rado 80 galionų 
alkolio viršutinėje lavoje. 
Du vyru suareštuoti. Jie 
padavė vardus Atakas Vit
kus iš Hartfordir Benjamin 
Gottliev iši Worcester, Mass.

1) Antradienis, riigpjūMą: 
30 d., 10 valandų iš ryto 
kilmingos, pamaldos Katą* 
lienės Aniuolų Bažnyčioje 
Po pamaldų A. Jb. M 
Fed. Kongreso Lji sesiją, 
v 2)* Po pięt, LDS. pirmoji 
sesija, bažnytinėj svętainčį,

3)- “Motinėlės” seimas 
mokyklos kambaryje,

1) Trečiadienis, rugpj. 31 
d. 9 vai. ryto LDS. seimo tų* 
sa.

5) Blaivininkų seimas? 
mokyklos kambaryje.

6) A. L, R. K. Fed. Tary*
bos narių susirinkimas, 
Fed. raštinėje (222 S. 9-th 
St.) -

7) Ketvirtadieny, 1 d»
riigsi 9 vai. ryto, L. R. K ir 
Šv. Vincento a Paulo Dr-jos 
Rėmėjų seimas,. bažnytinėj 
svetainėje ..,/ .

8) Po piet 2 vai Tautos 
Fondo seimas, bažnytinėj 
svetainėj.

* ž *

9) J?enktadienyj, iūgA $ 
d. *9 vat. pyto, A. LI ’M’IC 
Fed. Kongreso 2-ji sesija.

Visos prie A. L. R. K. 
Fed. priklausančios Dr-jos, 
siunčia po vieną atstovų, 
prie Fed. priklausančios pa
rapijos po 3 atstovus.

Mandatai kur galimą turi 
būt paliūdyti Dvas. vadovo.

Taigi gerb. Klebonai ir 
svietiškieji darbuotojai pa- 

, sistengkime kuoskaitlingiau- 
sia šiame Kongrese, daly
vauti, nes yra daug svarbių 
dalykų nuspręsti.

Kun. J. Švagždys, 
k. Ti. R. R. Fed, Birbi

K. J. KruAinskas, 
A. I^B. K..Fed, S’ėkfeL,

■ ....................... Į'i.ji įį
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MAIŠTININKAI 

SUKILO;
<•

Madridas, Ispanija, — 
Šiaur-rytinčje Morokos da
lyje morokiečiai* smarkiai 
sumušė Ispanijos'kariuome
nę. Iš laikraščių sužinome, 
kadmorokiečiai paėmė 5,000 
ispanų belaisvėm Ispanų 
valdžia labai susirūpinusi ir 
įsakė savo kariuomenei ne
atakuoti morokiečių pozici
jų. Taip-gi pradėjo kalbė
ti, kad išliuosavus tuos be
laisvius 'kuriuos morokie-' # * 
čiai paėmė, Ispanijos ka
ralius sumanė sušaukti kon
ferencijų, kurioje dalyvaus 
liberalų partijos vadai, ♦ 

- Paryžius. ~ Ispanijos pk- 
d.ėtiš,‘ nekokia. Gaūtoš zi« 
nios skelbia, kad šiaur-va- 
karinėje Algėrijos Tdalyje, 
sukilę, morokiėčiai supliekė 
ispanus, esanČus ■ netoli 
Mililla. Apart to skelbia, 
kad* ir ministerių kabinetas 
stovi silpnai. Norima suda
ryti naujų stipresnį, bet ar 
pasiseks?

MOLINIŲ INDŲ DARBIU 
RINKAI PRIĖMĖ NU

KAPOTAS'ALGAS. ' 
Ątlai/itic Numuš

tas algas 19 iilioš. į-10 nuoš. 
tųojąuf o ū ųųo'š. sausio mė
nesyje priėmę? National

simmąs JRįjmblikomj va* BrothethooŪ /of Pottery

• v *'** ,.J 
' ' ' v ' J. » ■

! * • - - 
dąms už pąk^ųmų taksų, kad 
padidinus vidurines įeigas 
buvo įduotas penatui, Se
natoriaus B^afc/Republi- 
koni^i^Įdafi^/kuris taip-gl 
pažadėjosuiriąžinti * karįuo- 
menes ir laivyhb išlaidasžar- 
tį $500;000,000. S V r '

Republikonų skaičius kon
grese, jis sako, bus sumažin
tas’jeigu’ rišųpinenės -riks- 
mas dėlči|akšjųnebussutik- 
;taL\./r_x • r

Idano senatorius patieker 
rezoliucijų . sumažinti ka- 

r riuomenę nuo 150,000 iki 
' i00,000 vyrų, kas,, jis*sako 

sutaupytų apie $100,000,000' 
ir prašė laivyno komiteto 
pranešti apie“ rezoliucijų se
natoriui King,. Demokratui 
įš Ųtah, sulaikyti, darbų šė^ 
šių karinių laivų Indiana 
styliaus. , f /

i-

Biskį ekonomijos.
Jau biškį yra padaryta 

prie tų laivų, jis paaiškino, 
bet sulaikius dabar darbų 
dar būtų galima sutaupyti 
$240,000,000^ Dar-būtų ga
lima sutaupyti po $1,000,000 
į mėnesį ištraukus kariuo
menę iš'Vokietijos. Taip-gi 
dar būtų galima sutaupyti 
sumažinus skaičių oficierių; 
sako senatorius Nelson.

Tad, kaip matbme ir Re- 
publikonai pradės rūpintis 
ekonomija, kuomet darbi
ninkai apdėti taksomis ne
gali beatlaikyti. Būtų , gerai, 
kad tų taupymų pradėtų tuo- 
jąū ir kad darbininkai nors 
įdek galetų^itsikvėpti.

NETIKRI PINIGAI.
Pastaruoju laiku pasklido 

visur netikros 20’ dolerių 
banknotas. Yra ant Fede-• 
ral Reserve . Bank iš New 
York, čekio raide A, ąnt- 
Bpaudos numeris 176 ir yra 
vardai D. • F» ’Houston, sek
retoriaus kųSos, ir John 
Burke, kasieriaus Suv. Val
stijų ir pąveikslas Clevelan- 
d9- / __________ _

Iš 196,205 algų pelnytųjų 
Rhode Island, 83,204, arba 
biskį daugiau negu 42 nuon 
Simtis dirba: audenyčių in-. 
Austrijoje. (

. ; Į..%
V 

. v

Operatives' • 'konferencijoje 
su-U.'S. Pętter’s Ass’n.

• 7 IR VĖL STREIKAS.
* Pittst'on, ’ Pa. ~ čia su

streikavo 11,000 darbininkų 
mainietių' astuoniose' Lehigh 
Valley kompanijos • anglies 
kasyklose * reikalaudami 7 
dolerių į dienų'. '
* Kol kįs šįs/streikas sulig
pranešimų' nėra autorizuo
tas. /•/ •

~ * j į■<

DAUG BEDĄRBIAUJA.
Ottaiva, Kanadai — Sulig 

pranešimų, Kanadoje be- 
darbiauja 140,000 ‘darbinin
kų...

: Yra tai prieš moterių 
samdymo įstatymų Pennsyl- 
vanijoje dėl moterų dirbti 
prie linotypo mašinos spaus
tuvėse pirm aštuntos-valan
dos iš ryto arba po 10 vai. 
vakare bile dienoje.

48 NUSKENDO, SKĘS
TANT LAIVUI.

Eureka, Gal., rugpj. 8. — 
Laivas Alaska plaukę^ iš 
Portland į San Franeisčo a- 
pie 10 vai. naktį užėjus di
delei miglai užvažiavo ant 
uolos ir sugurino visų prie
kį. Ant jo buvo virš/200 pa- 
sažierių. Laivas greit sken
do, bet davus signalų pribu
vo paąelba, ir iš visų nusken
do tik 48 pasažieriai.

Z KARIUOMENE AT-

. • ŠAUKTA.
■ B eito ws Pails, Vii. — Įsa

kymas ištraukti kariuomenę 
buvo gautas rugpj. 5 d. va
do dviejų kompanijų Ver- 
monto mnicijos, kuri buvo 
atvežta saugoti nuosavybę 
Champlain Realty kompani
jos ir Intėrnational Popie- 
ro kompanijos, nes mat čia 
streikuoją darbininkai pro
testuodami. prieš kompanijų 
pasirįžimų kapoti algas.

Milicija saugodama nuo- 
savybe leidos augiai konrpa- 
nijoms gabenti. streiklau
žius.. Streikas dar ir dabar 
tebęsitęria ir darbininkams 
nepalarriria, užimti strei* 
kuojančijj vietas,

■'. t ■

v

Riaušės buvo kilę tarpe 
20,000 streikuojančių laivų 
darbininkų Kobe,. Japonijo
je, pranešama vš Tokio į 
Londonu. Streikieriai pa- ’ 
rodavo nešdami raudonas 
vėliavas. f ;
*■---------------------------------------*—•----------- <?-----------------
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Nuo Rugpjūčio 80 d. i. m. prasideda A. L. R. K. 
Federacijos Kongresu.

KANTU SU BEDEBAGIJOS K0NGBE- 
SU PRASIDĖS IR LDS. SEIMAS.

.. Į f,’,.,

LDS. Seimui'skirte pusantros dieno: Rugpjūčio 30 
* d. po pietų ir yisa 31 diena.

LDS. kuopos subruskite išrieti atsto
vus. Lai šių metų Seimas viršija skaitliu- 
mi atstovų ir gerais naudingais įnešimais 
jau buvūsius seimus. .

Būtų labai gęrai, kad visus . įnešimus 
LDS .Centro Valdyba galėtų peržiūrėti dar 
prieš Seimų ir sutvarkytus galėtų perduoti 

> Seimo išrinktai komisijai.
Tegul nelieka nė viena LDS. kuopa, ku- 

'ri Šių metų Seiman neprisiųstų savo atsto
vo. Jei daugiau neišgalėtų, taixbent vienį.

- v f . ]£ Abračinskas, Firmininka* 
A. H 
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iimas ir Ojas kitoks, lai jau rodo»į duoti mua, majorą Petronj, Kon- 
lig ryt po ryt ir bu* galas visiems ltrolCs Komisijos atstovus k kitus 
prieSo piktiems už»anymain8<|belai8vių grąžinimo komisijos na- * 
Bet neaykį tekdavo į* aptivilti.įriu8. Tuojau susitvarkSm ir žy-’ 
Pradžioje lapkričio,, lenkti pasi4jriavonx''linksmi stoties Jink. 
juto kebliam ekonomiikam. pad2-Į Atėjus į stotį, pamatėm paliuo- 
jime, taį ir mums tas tako patirti. Įsuot* tampat generolą Nastop? • 
Išradėjo duoti duonb^ po pusę eva-jkt ir X|tūė karininkus. Mūsą ge
ro, bet ii tikro, ten gal buvo ket-į nerolas išreiškė padėką visą be* 
virtaJalis. Lfetuvią ^ ptitaavjmą
nenuihtaąčiai ir energingai, dar-įKontroles Komisijos pirmininkui, 
buotefir jauną sesučių pasišven-fKomisijoą, pirmininkas padėkojęs 

 

timni lengvinusiem mįsiLbeltia4u^ atmintį, pridūrė mūs gonnro* 
včslkurd| geriauištesėjome ^va^hui, jog jiems yra stebėtina11, kad 
jojom apie pabėgimą. Kiti bį^;tHetuwai ir lenkai tarp savęs ka- 
.tw įvykdavo ir laimingai ir be paJ rįaują. Mūs generolas davė tam * 
sisekimo. Barėm visokias kombL| t)krĮ atsakymą, tik jo žodžių ne- 
110jas paaprukinitti bet vis«gi' 
sprukti, man nelemta buvo. , IŠ Susėjus į vagonus, visas sąsta- 
pradžios aš turėjau* visai kitas | tas tik skamWo nuo dainų Wau- . 
svūjonetiapie pabėgimą, bet jog į-Tkiniui pradedant judintis, 
Vykdyti‘būyo negalima dėl mate- l sveikinant su Vilnium, užtrenkėm 
rialio trūkumo, Dabar tai jaul LietuJos himną, Važiuojant, t>ip- 
gerai įsitikinau jog kas geresne i pat ąiažai tylėjom. Pervažiavus 
irogos laukia ir abejoja, tai daug Į fronto linijų, privažiavom Vievio^- 

saU pakenkia. Mat manoanintys Įstoti, kur išdavė mums maistą. 
juvo tokios: nieko neprašyti pad Ktišedoryse taip-pat gavom šil- 
šalinės pagalbos dėl pabėgimo, bet | tos kavos ir kitą dovaną nuo Cfy-

eiikųckareivio drabužiai tie šiaipt valandą keliones, pasijutom jau 
taip sukombinavūs, pasprukti, iŠ I Kauno požeminėj angoj. Trau- 
pradžią negulėjau gauti reikalin-1 kiniui iš jos išlindus, tuojaus pa- 
gą daiktų o kaip gavau, tai pri-Į sigirdo balsai, kariško orkestro 
^iSjn susirgti ir gulti ligoninėn.lLietuvos hfitiio ir sutikimo mar* 
• Atėjęs iš ligonines radau. visus Į M galingas ” valio ” iš kelią šim- 
draugus pervarytus į Antakalioitų suvargusią vyrą krūtinių su
gautų tą draugų, nuo kurio buvau | skambėjo Kauno stotyje ir mai- 

 

kalėj imu, iš kurio pasprukti buvo Išydaniasis su muzikos akordais 
gavęs šiuelį, tai jis ir vėl atsiėmė.!skrido po visą Lietuvą,, pranešda- t 

; Sužinojau, ka<į mano draugai suTmas -senoms motutėms ir seselėms, 
kuriais buvau ^susitaręs bėgti jau! jog jų sūnaiir broliai gužo iš vėr- 
pagauti ir sėdi kalėjime kitokios! gijos .ir sveikino jas. Stoties plpt- 

 

rūžies, nė kaip mes. Antakalio! tnčj susirinkoriiįeiles,gavomdo- 

 

kalėjime gyvenimas buvo skurdus}Vaną f saldainių ir papirosų. Ly- 

 

ir nuobodus, apsiniaukęs visaLIdimi maršo, keliavom į skirstymo 
Buvoja atskirti nuo tautiečių?kat-,| punktą nakvoti. Ant rytojaus da 

 

rje pirm to gelbėjo mus. ~Tik ei-j gavom dovaną, kas po sūrį, kaš po 

 

nant prie darbo matydavom. civi-j svarų lašinių nuo Gynimo Komi- 
Uus žmones. Iš kalėjimo nieko ne-l teto. Liuosai sau ilsėjomės ir mi- 
galimą buvo matyti, apart Nerio,! nėjom praeitį, gėrėdamiesi kaip 
katro vanduo sriuveno prie pat | šia gera pas savuosius, lik rodos 

 

kalėjimo sienų. Žiūrėdami į Ne- |.jau visai kitaip virtę..
rip vandeni, matėm kaip jo skąi- Šeštą gruodžio pradėjo skirs- 
drių krūtinę rudens ledai pradeda! tyti į dalis. Ant kelionės davė no 
kaustyti ir vanduo lėčiau bėga, f 20 auksiną ir jau 7 d. gruodžio 

 

Gerai, .supratom savo padėjimą, j iš ryto nekurie išvykom į savo da

 

bot žinodami jog atėjus pavasa-Įlis. Parvykęs į savo dalį, visus 
rrai Neris savo jėga sutrauko-le-j savo tirąugUs radau begyvuojan
čius spaudžiusius' visų žiemą jįjį Sius kaip ir pirma. Įr*jau gyyė- 
taip ir mes turėjom .viltį jog truks j.iūmas pradėjo įeiti į senąsias Ve
rnus belaisvės vergijos pančiai žes. Dabar jau gyvuoju kaip ir 

Kalėjime• gyvenom gan ankštai!seniau, tik jaučiuos kaž kokiam ū- 

 

sugrūsti po keliąs .dešimtis žnio-l po sūkuryje.
nių vienam kambaryje. Apart tol ' u
dar glausdavomes, kad butą sil- ■ .y , . _ <
v.- - -7^. , j u |is belaisves likusius savo drau-eiau, \nea.murai salti, liiekad ne-! T- - i • t • js ... -1-j- • • k ' .gus. Jie pasakoja,^ jog dienakūrenami buvo. - I®. / TT.f.. . ■ 4 .IdĮenos Vilniuje gyvenimas ema

Lakui bėgant,, pasigirdo iš kur | blogyn. Pragyvenimas brangūs; 

 

-tai skambūs,, bet neaiškūs gandai Įbiednąomenė skersta neturėdama 
apie mūsiį paliūosavimą. Paga-1jokio* darbo. Plėšimai, žudymtii, 
liaus lenkai viešai paskelbė, jog I atsikartoja'kiekvieną naktį. Len-: 
jau mes ryt v dieną keliausim j j ką kareivių, ūpas gan nupuolęs. 
Kaunu. Prieš paskelbsiant ir pa
skelbus tą žinią, lenkai žiūrinėjo 
kambariuose; kad būt palaikomas 
švarumas ir stengėsi įtikti, net 
maistų, kur kas pagerino. Antroj' 
gruodžio, Vakarė, lenkai paskelbė 
kad. mes rytoj turėsim išvykti, bet 
tas neįvyko dėl kaž-kokių prie- 
žašeią. Prisėjo tisų'parų nekan- 
traujanf laukti savąją išvaduoto- 
jų* . *
. Kaip jau sužinojom jog mės ant; 
tikro’- grįšim pas savuosius, ūpas 
pakilo. Visų tų laikų nuo dainą 
tik skambėjo kalėjimo mūrai. Gal 
dar pirmų syk tos žiaurios sienos 
tegirdėjo, nors klausos neturi, to
kį ūžesį,,.

Gruodžio "3 d. vakare, prieš iš* 
leistuves, lenkai /atnešė mums 
pąndus proklamacijų ir dalino; 
Aš pasiūliau jas nešti į atatiuka- 
mas vietas, bet ne po mūšą butus. 
Lenkas net pradėjo.man išmetinė
ti ir grąsinti, kad aš esąs perdaug 

‘gudrus ir jis pamokįsiąs kaip rei-- 
kia elgtis. Draugai paėmę pro-, 
klamaciją^tipelius po. lenką akių? 
draskydavo. Į
kai patčmijo, jog mūs kas diena! 

j. Apart daliniuio proklamaciją,' 
lenkai atsiuntė pas_m,ūš agitato
rių, katrie agitavo, kad mes pa- 
siliktūme katrie norim pas juos. 
Bet kur tąjį, -ir kalbos- lenko ne* 
buvo gįrdčtij, kaip tiens po kito 
mės sukirtom jį. Ypač tuose gin
čuose atsižymėjo baltgudžią kuo- 
pps kareiviai, bąltgpd&ti. Vienų 
i§ ją lenkai buvo net areštavę, 
bet kltUma užpintėstavus, palei
do, L.- s ? ’’

^tvirtą gruodžio, tik ką atify 
kėlus (niiėgaB ths naktis mažas 
buvo), payurt&n atvykusi aiva** 

t »

S=sk
yairiocę kalbose pašaipas 
daryti iš Amerikos LiuoBy- 
bBe Stovylos (Liberty Sta- 
hte.). Bet dar geresne iš A- 
merikoe pašaipa buvo kuo
met pradėjo “įitąr Spang- 
ledi giedoti* Biskį
pradėjo ti? Bustojo~-'f<’n^ 
įčirt/’ Minėtas pirmsčdis 
pasakė, jog nėr kam akom- 
panjot, Nieks nemoka* Bet 
Anglijos tautinį h^nmų bu
vo kari ' pkompanuot. , Tų 
sudainavo, gerai. Daugelis 
amerikonų, ir aš pats, išė
jom palikę. Vienas iš dekla
matorių išsitarė jog Ameri
ka tai Drodigal Son -K Pa
klydęs Anglijos sūnus. Jis 
sugrįš esą kuomet vėl prie 
sayoztevo — Anglijos. Taip 
tai anglai į mus amerikie
čius žiūri,

šąyystoviai darytiįsigyti1 nimo Komiteto. Po kokią penkią 
-JJy M*3-; UltV VHl rhswfort^lk&iu&iTžar» AiaTiilvlni r vii SlniTiri" vroiTnYi/Tiv TrATtrvnna nnaiTn+nrn 4 n ii 

prie laivo kapitono kas'link 
rytojaus pamaldų. ' 'Labai 
ęaila, kad negalėsime nei šv.- 
©šių ryto laikyti. M kom- 
panija neužlaiko ant laivo 
prie Šv. Mišių laikymo reik
menų. Tad "ryto tegalėsime 
tik šv. Rožančių sukalbėti ir 
vienas iš kunigų pasakys; 
pamokslą. -Ant kitų linijų 
laivuose yra viskas ir alto
rius ii* kielikas ir visi kuni
giški drabužiai.
~Daug juokingų žaidįmų 

mažai trečioje klasoje. Ant 
deck būrys sustojęs Vienam 
matrosui kamandavojant lor 
šė “katiną,” “Vhska pa
lauk” su diržu viens kitą Vy
damasis mušė, Nors atrodo, 
jog varginga jiems kelione, 
bet visi linksmi.

Antroj ir pirmoj klasoj 
prieš piet orkestrą ’ griežia. 
Besiklausydamas muzikos,., 
pamiršti žmogus kad esi ke
lionė jarba kad laivu važiuo- 
1^* •* ■ji.

1 LENKŲ BELAISVĖJE,
■ (Tąsa)

Stovykloje gyvenimas buVo 
toks: keldąvomes apie.6 vai; ry
to ir yelišu. Tuojaūs išduodavo 

į kavų. Po kavos visus išvarydavo 
į kiemų dėl suskaitymo gavimui 

’ duonųs. Apie 9-tų vai. varydavo 
'prie visokią darbą. Prie darbo 

‘ laikydavo iki kokią triją valan
dą, o k<ii kada net iki vėlaus va* 

. karo. Ant darbo varydavo ne vi- 
'sus. Po darbo gaūdavoni pienus 
ir laukdavom vakaro; kaip kada 
ir po pietą išvarydavo dirbti. 
Didna būdavo labai nuobodi, & 
naktis dar nuobodesnė, nes baisiai 
įMfėdavo gulėjJbias ant pliką 
grindų be jokio apsiklosimo ir pa- 
siklojimo. Pirmose dienose lan
kydavosi pas mus Sesutės. Atneš
davo laikraščitj, knygą ir taip vi
sokias raminančias žinutes suteik
davo. Bet tas tęsėsi neilgai. Lem 
Vis darosi kelinis mažiau, Uzdrau- 
dč-visokius apsilankymus, pūga* 
liaus užgynė žmonėms net vaik
ščioti tuo šalygatviu'. prie kurio 
buvo mūšą stovykla. • Nuo to lai
ko prasidėjo žiaurios nuobodumo 
valandos. Rodės ‘lig palikom nuo 
visų užmiršti, bet širdyse jautėm 
esu atmintyje savo tautiečią. Nė-, 
riiisiminėm ir nepasidadvėni jo 
.žiaurumu^ daiuavofu, ir tuomi ža-^ 
dinom puolantį ūpų.'' Dainuojant,, 
gatvėje vaikščiojanti žnjonės (ma-s 
tyt lietuviai jr lietuvaitės) mosi-1 
kavo skepetaitėmis ir plezdeiio 
rankomis. Lietuvią komitetais 
iprisiuntinėjavo kas antrą dieną 
pusę svai'o dUojips, o pagerėjus 
padėčiai ir po svarą. Gaudyda- 
vom visokias žinias, tikras ir pas- 
kalas.. Kiekviena gera žinute su
keldavo kuogeriaūsį ūpų, bot blo- 
gdsy tai jatt n&gėrą įspūdį teikda
vo.. Gaudivom ir tiktą žinią nuo 
ųūujai".■ptiįtą* beltisVią. Baime 
gėją žinių, kalboms ^būdavo ga
lo, Ypač kto papasakodavo, jog 
visos Lietuvis yismąuėnėB atsine-

KAS MKT UCTffl1.
Birtelio ao a. Av. Kul- 

miero knygyne sutikau gerb. 
kun* Tarnų Žilinską. Besąa 
geroja < sveikatoje. Siunčia 
daug labųjų dienų Boatoųo 
lietuviams. Jis dusina AJ 
merikpg lietuvius grįžti Lie
tuvon, Bako, kad Lietuvoj 
stoka kultftpirrgo Įkasto pa
togumų atjaučiamą tik pra
džioj. Neilgai tanką apsi
prasti, o apsipratus miela 
Lietuvoj gyventi*

Šv. Petro ir Povilo Šven
tėje kartu su St. Seimo na- 
ite JFočiu it Beginsiu Mu* 
vykau Veliuonon. Aut Ge
dimino kalno besąs statomas 
didžiulis .ąžuolinis kryžius; 
Veliuonos dvaras valdžios’ 
valgotas* Žmonių buvo pik 
važiavę daūg; Arkliai’ pU- 
setini. Po visam - pasilipę 
ant vežimo pasakėme po 
prakalbą. Žmonės ^klausėsi 
su nepaprastu godumu, Be
kalbant buvo užėjęs būrelis 
lytaus. Bet žmonės nesi-, 
skirstė, o kentėjo .ir klausė. 
Debeselys po • kelių • minutų 
nuslinko ir saulutė užžibė-;
3° ' . '' . '

Pavasaris Lietuvoj buvo 
taip gražus, kad žmonės sa
kė, kur tik Teikės derlių de- : 
ti. Bet gegužis įi* birželio 
pradžia buvb šiltį ir sausi, o 
birželio pabaigoj atsalo, pa
sidarė' vėjuota ir laiks nuo 
laiko lija. Pertai, nors ru
giai ir kviečiai išliko gražus, 
bet šieno mažiau, negu per-: 
nai, o vasarojaus mažiau fe-’ 
bus. Šienpjūtė nesmagi.

Lietuvos Darbo Federaci
jos organo: “Darbininko” 
redaktoriunl nuo liepos -pra
džios patapo Andziulis, ik
šiol kareiviavęs ir dirbęs 
prie genėAlio Štabo Litera* 
tūtos skyriaus.

. P. Gudas.

UUSVB PIKIU
Nemalonu savo klaidas 

nagrinėti, ypač kuomet jos 
įvyksią tokiam momente, 
kada musų Tautos likimas 
svyruoja. Lietuva išjAme* 
rikiečių daug ko tikėjosi. Y- 
pač L, L. Bonų išpirkime 
Tėvynėje neabejotu kad A- 
merikieeiai sudarys 5 mili
jonus dolerių ąu kaupu.

Ką padare Amerikiečiai? 
Nekųrie. asmenys labai atsi
žymėjo darbštumu ir .pūsi-, 
šventimu, bet tik asmenys, 
gi visuomenėm. čia. reikia 
uždengti .veidas dėl sarma- 
tos, nes mūsų VisuomenėLne? 
išpirko lič 2milijonn.Trūks- 
ta dar $300,000, ir jų suda
rymui reikia išnaujo pavarė 
tbti agitacija,

IŠtįesų, čia nemaža gėdos, 
Ar-gi jau mes nė tiek nesu- 
dalysime? Bakytūmf kad 
Lietuvos ' valdžia, nelygi
nant kaip Lenkai, nesąžinin
gai ar neekonomingai elgia
si su'pinigais. Bet ne! šim
tą kart ne! Lietuvos valdžia

6^ «ųsiją nuo
vokiečių stipriu Lenkijoj 
buferu. Reikia manyti, kad 
nei Įautų Sąjungai, nei a- 
ijantams galvosnesopa, 'kad 
ėringai iŠriSus Lietuyos(ar 

runos nors kitos naujos val
stybės) ateities, klausimą. 
Tai mes patys esame pastą* 
’uoju laiku gerai prityrę. 
Ir, žinoma, ne mūsų val
duos ir diplomatų kaltė, kad 
mes negalime įkvėpti Hy- 
mansams, Biiandams ir ki- 
tiems* simpatijos jausmų 
prie mažutės demokratingos 
Lietuvos.respublikos, z 1 ■

fKad dabartiniai pasaulio 
Valdovai, mažių-mažiausiai, 
yfa indeferentas Lietuvos 
valstybės egizstayimui, tai 
turi būtn suprantama; nęs 
vieni (su prancūzais) pagėi- 
lautn stiprios Lenkijos, ku
ri konkuruotų su Rusija, o 
kiti (su Amerika) trokštų 
atgaivinimo kuoplačiausios 
“nedalomos”Rusijos.

Žinoma, visa tai, ką čion 
įšdėsčiau^nčra šių dienų at
radimas. Bet jei visuomenė 
kai kada nusistebi iš .mūsų 
politikos gyvenimo nepasi 
sekimų, tai pravartu y? 
priminti, jog ne vien mum 
se yrą galybė. Dvi prieš 
gosios pajėgos — Lenkijž- 
Rusija 
nių arenoje, norėja: >s

• kiekviena sau paimti dc: -z 
nuojąnčios valstybės rolę i *•

pasaulio 
Kristfį^ fo 

vėliava, * ^įuom^i

- -' ___

LENKŲ—LIETUVOS 
' : GINČAS IR ATEITIS.

•• Po to; kai St. Seimas ap
robavo valdžios politiką 
Lenkiį—Lietuvos ginčo sri
tyje, rasit, visuomenei ūpas 
turės aprimti. Baimė prieš 
“unijas” “federacijas” ar 
kitokių ryšių mezgimą su 
Lenkija mūsų kraštui ir vi- 
^Uojnenei prddings. Žino-. 
mie,- kad Tautų Sąjunga ne
įgali mums ką nors antmesti. 
Tik nugalėjus lietuvių tarr- 

/ * tą, galima būtų ją su kuo 
nors, surišti ar kuriai kitai 
Valstybei prijungti. Tačiaudtų Europoj. Tad mūsų atei- 

■ ikišioliai dar nematyti jo-
'kioš-’pastangoš.

. ' Dar galime gyventi, paly- 
. . gįnaAt ramiose sąlygose^ da- 

hfertiniame “status quo” su. 
\ ^ięffiais tol, kol ’ pasibaigs 

giįtčaš dėl Silezijos, kol pa-: 
gėrės" bent ■ kiek Lenkų fi
nansinė padėtis ir kol tebe- 
M&įįšja Rusija. , Svarbiau- 

r s|as veiksnys mūsų ateities 
likime, beabejo, tai Rusijos 

« afgin^mas. Vis vien, kuri 
L Valdžia ”rušų krašte viešpa- 
y tautų, tarp Rusijos ir, Len-. 

'• kijės turės savaimi kilti’ gin- 
Čas dėl Viešpatavimo ryto 

- Europoje. Šiandien to gin- 
4 ČcK Valanda matomai artina^ 

?>-’ si, nes bolševizmas gyvena 
sunkti krizį. Visa šalis išsi- 
ilgiis praeities laikų, kad ir. 
monalcliiški^ bet sočiui, ne- 
Mtgingų? JainMaskvoj pa
skelbta prekybos laisvė. 
Pramonės įstaigos grąžina- 
mos savininkams arba jų gi
psinėms. Badąs, pirma su- 
kūręs bolševikų dvasią* da
bar ją naikina. Leninas ir 
jo valdžia “dešinėja,” pri
sipažinę savo klaidoje, kti- 
ri kainavo šimtu tūkstančiu 

: Smotoiij. gyvybių. DešinČjan-
; ti Rusija jau pradeda pre-
< Liauti su užsieniais, jau šiū-
‘ • lo susitaikymą ir skolų atly

ginimą Prancūzijai it siekia 
; Dardanelų uosto,, kurio dė- 
: liut^No laiku Miliukovą iš- 

IRilpė minia, o ČiČerinui
‘ (turbūt!) delnais ploja.

* ’ * Juk ne be priežasties ali- 
jautai pripažindami “de 

: jutę” Estiją ir Latviją pa- 
statė sąlygų tom dviem val-: 

J^ybein, kad josios tikty fe- 
v su busimąja Rusį-

‘ , T
Į& ‘Panašiai esama ir su mū- 

kraštų. Įr įpus ptižada 
^ “de' jure,’> ptipažintį Jei 
įį/.pes susifdderuotūme ?su 

įjenklja (nebe su Rusija). 
? Jbet kodėl rūpi alijanfątn to 
f ji tederale Lenkų—-Lietuvos

>
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jau stovi amų - 
arenoj e j

tis galutinai bus sprendžia
ma ne’Brukselyje, Genevoje 
ar kur kitur, ne sulig Hy- 
manso “priešprojektų” ar 
Tautų Sąjungos rezoliucijų, 

; bet gal netolimos ateities išž
ioti jos bėgyje, kada atgimūs. 
Rusija stos greta Lenkijos. 
Mums tame ginče nei su vie
na valstybe nepakeliui.'be
rūpi mums savo šalies lai
minga ateitis; nenorime, kad 
vėl Lietuva taptų pasaulinių 
kovų arena. Todėl negali
me geidauti bet kokio arty- 
mesnio ryšio ^u Lenkais, 
juoba — grįžimo senon mū
sų vergijon.

Vytis. 
(Kauno “Laisve”)

a

Pernai tarp Amerikos lie
tuvių, buvo'gandij apie keti
nimų Jo Malonybės vysku
po Karevičiaus atvykti ap
lankyti Amerikos lietuvių. 
Iš teisybės apie tai rimtai 
čia nekalbėta ir nėra vilties, 
kad Jo Malonybė vyktų ap
lankyti Amerikos lietuvių.

* - - *» 

f'

Yra rinitai pienuojama 
nuo ateinančio rudens ati
daryti Lietuvos’, universite
tu. Augštieji Kursai, ku- 
i*ife turėjo būti Lietuvos U- 
niversiteto pradžia nedavė 
lauktų vaisių. Pernąi lan
kytojų skaičius buvo žymiai 
mažesnis, negu užpernai.

. . r• *’

d tokia taupi, kad skolos kaip 
? ■ iv neturi, g Tvarkosi til<sliai, 

išmintingai. Ar gi gaila ta
kiai-valdžiai padėti?-Ar gi 
jau mumyse nė tiek nėra 
pątyįjotizmo, kad nė kiek ne 
parėmus paskolos, kurią 
mes galėtume4 dvigubai už
dengti?
' Jštiesų, nežinia kam dau

giau stebėtis, ar Lietuvos 
didvyrių narsai, kurie be
veik plika krūtinė Tėvynę 
gina ir nesigaili kraujo jos 
nepriklausomybei nupirkti, 
— ar Amerikos Lietuvių ap
snūdimui, kurie tik kapei
komis laisvę vaduoja,

Kuomet maža'mūsų visuo
menės dalis iŠ kailio neria-: 
si, kad .Lietuvą pastačius, 
ant kojų, tie kapeikiniai 
patrijotai paslėptomis 'šai
posi, kad kiti viską-padarys,- 
gi jie svetimomis pastango
mis nupirkta laisve ir gero
ve galės pilnai naudotis.

Taip nebus. Lietuva kan
tri, bet teisinga. Dabar ji 
kantriai laukia savo sūnų-5 
Amerikiečių susipratimo ir 
išnaujo įduoda mums progos 
savo vardą pataisyti, 
kaip ji mažai tereikalauja t 
Tik $300,000! <

Gerbiamieji! JPasinaudd- 
kime ta proga ir paimkime 
tuos $300,000 vienu rankos 
mostelėjimu. Nes kuomet iš
sisems Lietuvos kantrybė, jį 
teisingai išspręs, kas jos sū
nus, kas išgama.

Bukime visi Lietuvos vai
kais! Teneišsiranda ne vie- 
po išgamos 1 Gi jeigu'turi
me. vaikų širdis, pigiai at
jausime, kad Tėvynes kova 
už būvį . toli-gražu 'neužsi
baigė. Dabar patsai svar
biausias mementas. NędraU- 

į gai Slavai — Lenkai.ir Ru- 
i sai mūsų neatsižadėjo. ‘Viens 
po kitam pasirengę mesti 
Lietuvai kruviną pirštinę ir 
Lietuva tą pirštinę pąstiįžus 
pakelti ir kovoti iki mirties 
už savo laisvę, neš kitos išei
ties nėra. Nieks jai nepadės, 
nes ji draugų neturi, vien 
t. k priešus, kurio jai pavydi 
’ .'isvės, geroves, ir susi|var- 

-kymo.,
Ar paliksime jį vieną ko-

Ilr

i

i.
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Baso KUN.'P. JĮJŠKAITIS. \ Plebistitu nepatenkinti nekurie 
lenkai, bet ir man tai tas atrodo, 
kaž kaip keistai, ne po mano ne
rtis. . ’ .

J \ Vis-gi yra skaudu gal ir ne vie- 
1 nam tautiečiui matant, kaip sve- 
, timtaueiai su mūsij sostinė žai

džia. Kodėl kiekviena, tauta turi 
savo teises prie sostinės, o mūsą 
dalykus tvarko kiti sulig savo 
malonės.

Baigdamas, dar pabriesiu kas 
teko patirti begulint B^onmSje. 
Lietuvius belaisvius-ligonius’ ėmė 
po Savo priežiūra Lietuvią “Po
liklinika.” Dėka savo tautieęią 
triūsui ir rūpesniams, belaięvili 
buvo aprūpinami sunkiose ligo
se, lig savąją metusią ir daug iš- 1 
sigelbėjo muo amžino miego. Jei
gu būtą ligonius slauginusi lenką 
ligoninė, tai gal ir pusė sergančią • 
nebūt sugrįžę pas savuosius.’' Li
goninėje gailestingoms sesutėms 
ligonių prižiūrėjime visame kame 
padėdavo tąip pašalietės liotūvaU 
tės seselės, ginmažĮstės, mokyto
jos ir*taip jpįeligėntės ir papras
tos tarnaitės. Niekad neužmiršiu 
ją vmą rūpeseią ligonių prižift^ 
jime. Jos teikdavo ligoniams U* 
terątūrą del pasiskaitymo, silp- 
ncpnienis pačios skaitydavo,, paša? 
kodavo pasakas ir visokius praei
ties* atsiminus? Lig? rodos jos 
buvo visai atsidavusios * ligonių 
laimei j visad linksfidos, malonios, 
niekad nėjaąčUnčibs nuovargio*

Baigdamas savo huškų, lababat- “ 
siprašau Tamstų, už blogą snre- 
ditgavimą.
, Sudiev! Linkiu kuogeriausios 

klotie*.1 *
\ Su pagarba, * "

JL ItaMyfe

REKKTA kelionės 
DIENA. •

I

Liepose, 1921

Saulė tik pro debesius
kartais pasirodžius šypsosi. 
Vėjas vakarų žiemys Šaltas; 
Dabar jau esame pačiame 
jūrių platume;, kur Atlanti- 
kas su Arktiku susileja. 
Milžiną laivą biskį tai aukš- 

7tyn, .tai žemyn, tai vienon 
pusėn, i tai kiton mėto.' Be 
sirgt rodos juokas neserga.; 
Gal kibą trečioj klesoj.

■■ Vakar vakare buvo kon
certas. Teinąs f jo Anglijos 
jūreivių našlėms bei našlai- 
čiams. Rods bilvo programej 
paininėta jog ir dėl Aniei-i? 
kos jūreivių. Bet pirmse- 
dis, protestonas anglas neva 
pasivadinęs vyskupu; nieko 
neptisimitiė' apie Ameriką. 
Jis tarsi ir Amerikos vardą 
bijojo — nenorėjo ištarti. 
Kojekta sakė bųš tilt dei 
Britanijos jūreivių Liver- 
pool prieglaudos sušelpinio. 
Sukolektavo .apie $1^0,00. 

: Koncertas susidėjo iš qt- 
kėstros, dainų, dejdamąciji] 
:ir akrobatiškų perstatymų 
Ateinat imant buvo njsblo-, 
gas iki ^abai^ai.‘ Whaigojė* 

Ktrnė merėse^anglikonū ^
Jdrtklntniira-iri'iA rn'ndėin i-

t
J
1

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Ek-pimininkui, ffetroit, Mich.

Kadangi suvažiavimo protokolas 
jau tilpo, tai Tamstos viso apra
šymo nedėjome, bet? tik dalį

J. Vaitkūnui, Kearny, N., J: -< 
Jei “Garso” tilpūsiame aprašyme 
įvyko ‘ klaidos, tai per jį geriau 
tiktą jas atitųisyti, įei?
“DarbiniMcų.” ______

J. p. — Tamstos vaizdelis “L roti? Niekados! Remkime 
praoitili,” persilpnųs., Notilpr pinigais, Jsp&kįme
Rųšynūkite taip zmueią. ’ T, L !

B. P.Wfc, WerWy> Cbim.- ? u u 1 . i
Apie ,t< gavome mio Mto irote- \ > 
pondento aąkįčiaus. T. M Tirtu-

I

.* vo 'deklamacijoje pradėjo į-*
* v,yv*

v

M

‘X
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T*jiou tymiM. , * £/ ' . JM'Uętwvo« valdžia <fl-(Laurinai,/J. Jasinskis, F; Kandl-
' Liepos 31, Bažnytinis Chomjrlątig akis atkreiptų į tuos daIy-Įlaitė, J. ir D. Klimai. J. Skabeikį 
turėjo šavo privatinį pikniką, pa-fkus.. Geistina,' kad visa Ameri- ‘ ' ------ ’ “ ”
rangią mW mylimo klebono kūriku lituvių katalikižka viiuoMe- 

1 Aug. Petraičio. Piknikas nenų-|n5 protestai ravo auairhį-
įgiaekf, nramuyykUa ant-6toraiČlo|]rtmnrtHę prfafrtal.fr afangtų^T prą-

— tarmos^olė didis Ketus »u> 
j įd&is. * Tai buvo aiidyak kuri pail ga fr ^***>6^ 

a r m <-?*.*!** dapfc i^arty^L "
Rrt’Jhm įkapodama IspraĮ

/ . -J jWienm augmenims. Tokiu btlduij
n r < • - U audrai praėjus, choristai nugrįžo į]

■ Įh-Dl»tiwSuw .Mfam atijį0 «.!
seimas išrastų būdą/ kad LDS. | vn MpiVttUr*I 
teigta fiamą d«I M.Į s. .. Antaną į

Duoti taežmą seimui kplfamJjri vY^ nemažai pa4;vy?dį

XPS. autferttt. Biurą 4el * *•»»» ———
mo darbu ir kad tą pranežtu ĮHrfc? 8 ” irft -kattlifag). Jos visos y- 0KAMD JUMM, MICH.
organą. " i «• da«8 Bristebjuaios prie Uata-I Gal Ifaa pamanė, kad 8a Mu-

'7 , . .. . . .. W pafafcjĄ Jp»-Ivos valstybe, korimo darbo. jJriat W ^ko apiepm7. Bnoti “ įtakingai visomis iSgalemu> rSm^P^nariai yra daug aukavę ir pirkęLriJS įtikimu jie ii veį-
pas—»eb«bą rapae ir tavo jos tAru MuX L;R w fe ka„w y 8kW
prašalinti katabtaSn prmeipgj išj Baske. gediflmgą sv l^ta. tavąk u padariurios; TO-tą 4-įtL Gal jau bta poMluapie tai 
mąkykltį. --Ipitautele bažnyčia žmonn). ®a*'Įąą yra garbė Clevelando katali4ra5yti, bet geriau vėliau; negu'

8. Sušelpti suvargintas few-įm * gr,uto tayo, matant jąu;kams. 0 U8twai w{ta ir vjlttaf niekad. J W> laitaalMus kai
naa« prastas nedarbo. S. Pus-Įną^. a .totam moterėle su , kas parašo tt šios kotionijos/ tik
kmelia paaukavo $1.00 tam tiks-Liats valkotais einančią, paskuti P#8tMUo-ti lato( ^na iš dr-įnetaau, kodėl ne j taip brangu 
■«» • Įgtabo. Sunku..tavo jiems persi-K XEks. ar.jai,4^pJrm».savo

Bridgeporto delegatai «Wete|«Idrii su Mta« .tėveliu, kurta~ki-|nėra1 Bet galima tikėtis, kad taitaįteki^'^T”

%
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31JL Liepos įvyko priešseiml- 
nin auvatiavimsa LPS. Conn. 
skri2io zNew. Haven, Čonb. Dele
gatų pribuvo skaitlingas būrelis. 
Bitm» B. X Totojjąitig atidąrė bu-! 
važiavimų > pakvietę vietinį kle
boną kun. V* '& 
kąlb^ti maldą. Bo rialdeu pasakė: 
puikią^, prakalbėlę < pasveikinda
mas delegatus (es). Pirm. P. 

t Totorąitik irigi pasakė naudingą 
prakalbą, / ! *

' r* ' •

'Kadangi senoji valdyba gerai 
darbuojasi, tai ji vienbalsjai už
tvirtinta b; sesijas yesiu Jos > sąs
tatas toks: pirm. —- P. J« Toto-, 
raitis, pagelb. V# Bylinskas, rašt.

M. MieiunienS, pagelb.—\A, 
Blažauskaitė, tvarkvedys A. 
Aboja. Delegatų pribuvo 22. Pro
tokolas vienbalsiai tapo priimtas. 
Sekė valdybos raportai: pirm. P. 
J. Totoraitis išdavė s^vo .raportą, 
iš kurio pasirodė kad jis labai pui
kiai darbavosi} iŠ ^ašt.'M. Mičiu- 
nienės raporto pasirodė, kad ji 
daug darbo nuveikus dėl pageri
nimo organizacijos; ižd. P. Gele- 
žiute išdavė raportą, iš kurio pa
sirodė, kad ji moka taupyti mū
sų kapitalą, nes dabar iš viso, su 
nejudinama nuosavybe yra $500.. 
Išvažiavimo komisijos raportą iš
davė A. Aboja, iš kurio paaiškė
jo, kad jis veikė kiek ..galėjo dėl 
surengimo išvažiavimo, nuo kurio 
gryno pelno liko $118.65, Visų 
raportai vienbalsiai priimti. To
liau sekė kuopų raportai. Brid- 
geporto, kuopa pasirodė viena iš 

° gyviausių,, nes turi pasistačius 
savo kliubą ir knygyną įsisteigus 
ir net pašalpą ligoje išmoka. Vi
sų, kuopų raportai tapo , priimti, 
nes pasirodė, kad visos kuopas 
veikia^ Nors šiuo laiku darbinin
kus spaudžia nedarbas^ > bet mį 
tyti, kad kuopos vistiek veikia.. 
Bono išleidimo komisija: J. Tau- 

’tila ir J. Vasiliauskas išdavė-ra- 
/ portą. Pasirodė, kad bilietų par

duota už $75.b0. Boną gavo J. 
M. Juška, iš Poųuonoek, Conn. %

- Nutarimai, .

I. Paduoti inešimą seimui, kad 
mėnesinės duoklės būtų sumažin
tos iki 30 centų.
- 2. Surengti paskaitų maršrutą 
rudenyje.

J. Pageidaujama, kad Conn. ap- 
- skričio kubuos surengtų vakari

nius kursus.
/

mokyklų.

aukavo #5M PoA3.į0t D. ir K 
Sidabrai, BPo HOO: 

JL JMtttk, A, ir B. Vaitttdiai, K. 
^Mintate, J. ir A. Januliai. L. 
jNemunių $1-66, A Stelingis' $1,60.W I 

; |Miknus, V. Blinstrupas, A- Ją* 
pirm, >A B

i ' * I Aukos pasiųatos Vieksmų parą- 
; . IpŲbs kl^oųuį Hepos’ŽOĮ d.4921 

ni ? - ' ‘ :
Į Kiti vfekšnieČiai turėtų sekti šį

♦

Rašt. M V«ciUc£m<

0LMVELAND, OHIO.
Kį j h mąno aUiekti? .

GleveWde ytą’Bkaitlingą ljetudcMeagfečių gražų ^pitetilnų pą*

rll

neži»»ąu, kodėl ne į taip brangų 
“Darbininką?” Gal, kad kuopos

"T-*

<
M

*v

ti ■ '
i, •

■< -» L. . *
i " - . ........

kunigais įęskMiJ 
simas apie 
sparnas rūpinami? ar apietneįė^ 
rųxbūrio «agėiininią. ar 
Jas išaųfitirimi! įįi^|
dariai garbiam^ 
jiems visai kas kitasrjrtlpt 
Seigtt soc* sjcko> jsrtaBi; J 
yra skriaudžiamu tai < tij po- * 
įiį ptddatistt: 0 jiįSj 2
galenite tai padaryti, *aj: ;
mptętis į tas aukštas-viėtaMS^' 
kelti? Aš drąsiai tariu, 
to niekuomet padaryti neįstm-< 
ig$te? nes jus toi nnprig^įBti^e, 
O jeigu ir norėtumėte, tai .vis- 
tiek negalėsite, nes ta 
ne nuo žmonių bet 
į kuri jus netikite, paeina? So* ; 
cialfetai labai apsirinka many- ' 
darni kad ta veidmaininga u£- 
nejauta ir išaukštinimo' paža
dais moteris savo, pusėnt pa-. trauks. Bet moterys jautieį 
yra susipratę, kad jų apgaulin
giems žadėjimams, suteikti tai 
ii . .1 . .1. l,W.f
O, gerbiamieji! moterys labai 
gerai žino kaine jųsų tas unote- 
rų išaukštinimas apsireišlda ir 
tai žinodama, dora moteris ifuo-' 
to išaukštinimo kaip nUo maro 
šalinasi; nes kame moteris di- 
džiausį pažeminimų maty tai 
jus jai ra garbę Skiriate.

Jums, baisios atrodo ĘnML 
kų Bažnyčios jungtuvės 
valdžių, jus norėtumėte į savo 
rankas paimti ir tokiu būdfa 
moteris savo žvėriški} geid^BSį, 
vergėmis padaryti. Ne, ponai, 
jums tai pasiekti nėpąvyk®;^— 

, mes katalikės — darbininkė ir 
visos Katalikų Bažnyčiosunoks- 

gerbiančios moterys, to j4e* 
kuomet neleisime! Tą garbę 
siūlome jums sau' pasilaikyti!“ 

3ocįaldem-ai ir jų sėbrąOr 
net atst. Čapinskis, nors ir pro
fesorius sakydami, kad Katal, 
Bažnyčioj moterį su pašibjsu- 
rėjimu žiūrinti^ užmiršo ; 
sai nežino ir nesupranta at-įtį 
prasti nenori, kad Kat. Bažny
čia, Dievo MotinosMarijos as
menyje, yra moterį tiek auk
štai iškėlusi, -kurios aukštybės 
nei vienam vyrų nepripažįsta/ 
Marijos vardas mumis išoukš^* 
tino, nes Kat. Bažnyčia Dievo 
Motiną po Dievo pirmoje vie
toje garbina. Taigi,' Marija— 
mūsų užtarytoja, aukštybė ir 
garbė! • -

Atstovas Čapinskis .' Siebfe?, . 
kodėl moterys taip-,prie Bažny
čios prisirijusios! Labai gaila, 
kad atst. Čap. nežino kas Kat, 
Bažnyčioje yra, kad jis tai ti* 
notų, esu, tikra, kad ir jis pri
sirištų ir atsitraukti nebenorė
tų. .

Eyiųo Kat. Bažnyčioje, yra 
tikras Dievas ir tikras Žmogus, 
kurs mus • sustiprina, mūsų gy
venimo audrų viesulais nuvar
gintą dvasią gaivina,, suspaus
tą širdį raminą,^gydo žaizdas;

iMiW.iįi ■ iiii i r f'.'!............    i i.ltjJnTi*.

” ( .... .

105 poodis 4
. ■ , ' • r

Krupayičius d.) istorijos’ 
ir Bažnyčios iųokslb daviniais 
prip^do, kad Bažnyčiom 
mose vigai nėra vietos kur juo-, 
teris būtų statuma žemiaus 
to ; atsikirų žmonių nuomonės 
tai neto dogmos ir jomis- rem* 
damos negalima, rimtai kal
bant, Bažnyčios mokslui prie* 
kaištų daryti. Kas dėl to kad 
moteris būtų buvusi popiežium, 
tųiį yra tiek nepamatuotas jr 
netiktai tikinčiųjų, bet ir rimtų 
mokslo žmonių netikėlių atmes
tas prasimanymas, kad keista 
jį iš profesoriaus lūpų girdėti. 
(Iš v:<{Tai-Amerikos Mockus

sekantį suvažiavimą' ” j tiems, .Šiandiena varo pragaištin- [užilgo bus ir kuopay ne's pradžia
.vi c™-*.. - - -- - VĮ>a gerį paąar«ta. Negaliu

. - vargo moterėles g Rėmėjų T sk. ir. jų veikėjus. Į gražų vakarą, 13 d. birž., kurį bu-
-Gi dr-ja duoda jiilhą laisvę tą da-|vo parengę L, Vyčiau bei vietinis 
ryti, Jie žinb, kad tokis nusista-įgv. Beiro ir Pov. par. choras ąaco 

gerk ‘klebonui, kuri Antanui 
Dėsniui jp vardo dienoje. Kėdė 
buvo išpuošt gyvom gėlėm. Cho
ras puikiai dainavo “Ilgiausių 
Metų.” Seserų vietinės mokyk
los vaikučiai dainavo savo dva
sios Vadovui pritaikintas dainas 
ir įteikė dovaną r— gyyų gėlių bu
kietą. Choras ir kelios draugijos 
nupirko jam labai gražų kieliką. 
Įvairių draugijų atstovai širdin* 
gai'sveikino gerb, kleboną. Galop 
ir patsai gerŪ/kleb. kui. A. Dėž

inis prakalbėjo. Gražiai padėkojo 
visiems, už dovanas ir kurie prie 
jų prisidėjo^ir tiems, kurie' atsi
lankė ant to liriksmaus vakaro. 
Kitą, begalo linksmą iškilmę tu
rėjome, 17 J. liepos, kuomet bu

lve primicijos jauno gabaus vei
kėjo, gerb. kun. Juozo JLipkaus.

| Vilniaus Dzūkelė.

geporte.

Daugiau Įnešimų neatsiradus, 
suvažiavimą liždarė pirm. P. J. 
Totoraitis su malda.

Perskaityta ir tilpusi “Sanda
roj” korespondencija užvardinta, 
“klerikalai smunka.” Išgirdę 
kaip Žuvęs Vargoninkas (gal žy, 
do arklių) ten pliauškia visokias, , . ...
nesąmones apie išvažiavimą, H- ™ skaitlingai - riaukusiai jau.- 

|mmo. Tikslas šio vakaro buvo:, 
kad' surišus šios naujos kdlionijos 
jaunimą vienybės ir meilės ryšiu 
ir sujungus su visuomene dėl pą- 
sekmingesnip veikimo Tautai ir 
Bažnyčiai. Programas prasidėjo’

veno Lai nsfeTlamiai šaltoj sve-l^ kėli nariai rėkia,
tiifioj žemelėj. t < Išmeižia Tautos Fondo 22 sk, ir L. I iškęsti beparašius, nors apie <ą

fH-.i r -||J lĮ.nr

DETROIT, MICH.
Liepos 30 d.' Lietuvos R. K,

Jaunimo D-ja ir šv. Petro par. 1 
choras buvo surengę vakarą, pa-j 
rapijinėj svetainėj. Publikos bu- į 

nesąmones BkaitĮi.1!8°i - 3^^
reiškė didelę panieką ir pasipik-l*1 
tinimą tokiu sandariečiųr"melavi- 
mu. •

Turbūt, todėl sanjarietis taip 
viską dergia kad išvažiavime ne
galėjo gauti to “skystimėlio, nuo 
kurio jie gauna savo “įkvėpimą.’

Re|».

■ ?

tymas veikime neduos jiems gar
bės, o Lietuvai ir katalikų visuo
menei maudos, bet nori pasirody
ti “kas aš.” . ♦

Tokis nenaudingas .veikimas 
duoda progos mąstyti. Ar čia 
nėra tik laisvamanių “agentėlių” 
[darbas kurie patyš negalėdami! 
prieiti kursto (gal samdo?) kata
likus tą daryti. Kiti vėl sako,) 

^piTa vd. vlkaroVed5jaš,'^£'-Fi“i .*» n>aW™io vaiaiaij 

leivis J. Medinis trumpai, bet 
kaistai prakalbėjo ir perstatė 

Įkalbėti vietinį kleboną, kun. J. F.
ATKOL, MASS.

IxL_,_>.___ 1____-1-1.1_______________1. *

vyko gana daug dalykėlių.

i Bet dei ypatiškumo beturėtų 
I kenkti gerai 'įstaigai
I Paprastas, bet blbgas būdas. ■
I Daugumas mūsų * ‘ veikėjų’ ’ yra 
j tos klaidingos minties, būtent,
1 kad,ne taip kaip “aš noriu”,yra,

į Jonaitį. Gerb. kalbėtojas mums 
Atholyje paskutiniais laikais l-j suteikė daug naudingu instruk-

j vyko gana daug dalykėlių. ; cijų ateities darbe. Gerb. kun. Jo-. . . ............................
Liepos 20 d. šv. Onos draugU naitis ne viea kalba šią kolionijąftai as eisiu prieš tą ir tą. Tuo

ju apvaikščiojd iškilmingai savoj puoSia, bet ir dal.bu> ūes į tokįĮ^ ima^kenkti kokiam nors daj- 
j metinę šventę. Narės dalyvavo šy.jtrtimpą; laikų pastatė gražią šv.

Mišiose. Laike Mišių visos prji-| Petro bažnyčią ir suorganizavo 
ėmė Šv. Komuniją. Malonu bu^lyf^g lietuvius, kuriemš išsisklai- 
kiekvienai narei matyt laikant šaldžiusiems gręse'ištautėjimo pavd- 

' Mišias prie tos draugijos itaisy-ĮjUS- pas]iUį kalbėjo M. F. Dau-. 
■ ?lloritn}s- A11?1™8 buvo P^- mantas, išreikšdamas prielanku- 

kiai išpuoštas gėlėmis. U šiai kolionijai. Ant galo kal-
Vakare buvo Tautos Fondo I bėjo vietos veikėjas'K Kaučius. 

prakalbos. Be vietinio klebono, Į Po kalbų choras padainavo kelias 
kalbėjo svečiai; kun. J. Bakšys, j dainas su himnais. Po dainų žai- 
iš Waterbury, Ct, ir kun.- J. Čap- dė įvairius lietuviškus žaislus, 
likaš iš Westfield. Abu pasake i Skirstėsi apie 12 vai. Pageidau-i >

Priminta | jama ir . daugiau panašių vakarų. Į
/ 1

fbui, pradedą griąuti tą kurį pats 
pirmiau buvo statęs. Tokis pasi
elgimas neduoda ' garbės jam, ięi 
naudos visuomenei. Kas yrą blo
ga, tą galime, net turime taisyti-' 

Į tobulinti, bet neišmintinga griau
ki. Manau, kad-kiekvienas .gali 
atsakyti į šį. klausymą. Ką jie 

įmano atsiekti? į
Bepar^vis.
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NEWABK,N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 

WESTVILLE, ILL. 7 | Įvyks pėtnyčloj, 12 d. rugpj. 8 valandą 

Liepos 31 fl. L. Vyaiį’85
^oresponaeniaš.l‘«rejo primik* parapijos darže.4^- &Ip_g( at81Ta)Mite•

. i Buvo žaislų, šokių ir kitokių pa- Įruj; - ■
MOSTELIO MASS Įmrgintal.- L.'Vyčių choras pji-į , > KrleSa Va«|/W.

. . L. L.. Paskolos susirinkimas į.pataavo keletą gražiu daineUp.
tai aukaudamas Tautos Fondui, ! vyko rugpj. 2 d. Buvų svarstytą,
ar pirkdamas Jos Laisvės Pasko- |kokiu būdu pasekimngiau galėtų!

turiningas prakalbas.
buvo klausytojam^, kad dar nė-1 
pasibaigė Lietuvos Laisvės Pasko-J 
los bonų pirkimas. Kiekvienas 
lietuvis* turi dar remti Lietuvą, ar

ar pirkdamas Jos laisves Pasko-
Paskolos darbą.

K ■ ® I Nutarta atsišaukti j
S
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E
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Istorijos faktais priveda, kad 
moterų emancipacija (teisių ly- v 
gyb§š ieškojimas) kmp tiktai ^o patys neturi, visai nebetiki, 
katalikių moterų tarpe- yra ki-, - - - ■ -
T&si, b ne socialistinio proleta
riato padaras.
‘ Belgijos įr kitų šalių social
demokratai, moterų teisių klau
simus svarstant, balsavo prieš 
moterų^ reikalavimus. Tai-gi, 
moterys, savo tobulesniu negu 
vyrų jausmų intuicija, geriaus 
jaučią ir supranta kur jų rei
kalavimams pritarimo jos rasti 
gali it vigai neapsirinka laiky- 
damos dešinės, o ne su socialis
tais kairėje sėdėdamos; ir jos 
gerai žino, kad Katalikų Baž
nyčia yra ' tikriausia visų tei
singų reikalavimų rėmėją jr 
skriaudžiamųjų globėja ir už
tarytoja; jos žino kur galima ti
kros stiprybės ir dorps pajėgų 
pasisemti, ir dėl to ne į socia
listų, viliojančio b^t nieko ne
duodančio, mokslo pasekėjų 
prieglobstį puola, bet Kat. Baž
nyčioje Savo reikalų parumpą 
ieško ir neapsirinka.
■ čapinskis (s. d.) sakosi kad 
ir pats jau dabar nebetikįs kad 
moteris, būtų kuoinet popie
žium buvusi, (Iš v.: “Kam gi 
niekus pasakoti?”) bet,'kad 
moterims popiežiais būti' Kata- 
likijzBažn. neleidžianti, tai esą 
m y.ų teisių varžymas ir Baž
nyčia teisę moterims turinti 
pripa (etose: “Ne jūsų
dalykas.” Bet prezidentu būti 
gali ’ Jūokas ir plojimas.) Kal
bėtojas karščiuojasi ir nieko 
rimto savo teorijoms paremti 
neturėdamas/juokingais pasa
kymais kalbų baigia. ’ 

Mackevičaitė (d. fed) Ger
biamieji'! Kų męs- čia girdime? 
kad Katalikų Bažnyčia, mus 
moteris Skriaudžia. Socialde
mokratai ir jų sėbrai mums sa
ko, kad Kat. Bažnyčia į mote
ris su pasibjaurėjimu žiūrinti, 
nes moterų į jokias aukštas vie
tas: Popiežiais, vyskupais ir

yiši Skaitykite Laikrąštį 
“Perkūną!!”

\

IPetaas ėjo dėl parapijos. (Md Snuta.
vyčiams uz tai. . | įvyks nedėlioj, 14 d. rugpj. paprastoj

Toj. pačioj dienoj sutverta irl^eį^ Kviečiame visus narius buti- 
Federacijos skyrius. Valdybonlnai ateiti,, nes turime svarbių reika- 

[išrinkta šie: pirm. J. Genis, pag.iią? Taipogi atrivėėldte naujų narių.
•I J. Ragaišis, £ašt. J. Rakauskas,I
’t II rašt. J. Karpavičaitė, ižd. £.1 
iKaružis, ižd. glob. G. Vendelskisl

j į Nutarta atsišaukti į visuomenės]
o į veikėjus Bostono apylinkėje, kad 
SI Į jie sušauktų bendrą suvažiavimą, 
sRI Į Bostone dėl pasitarimo kaip pa-j

ISV A ZI AVIMAS glpyjinkėj, dėl pl^ntao bonų. | |r M.Ilakauskiene; atstovn j FeiJnaoneute ne,
*** * *‘*^**‘* > f ®Į| Todėl gerbiami veikėjai, malo-i

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 1 išgirsti ir tinkamai atsiliepti peri
NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITYS ,® laikraščius. * . 1

I

NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITYS

NEKIIOJ, RUGPJČI0-AI1GUST14 D„ 1921 ,
ROMUVOS PARKE /;

MONTELLO, MASS. '

Šis gal bus paskutinis darbininkų piknikas ar
ba išvažiavimas. .

Pasižadėjo dalyvauti žymiausi . Naujosios Ang
lijos chorai, 'solistai ir solistes.. Bus žynius kal
bėtojas nesenai atvažiavęs iš Lietuvos. Taipogi . 
gali būti, kad tų diena jau bus sugrįžęs iš Lie
tuvos P. GUDAS, “Darbininko” redaktorius. 
Galų, gale bus Žaislai, Už gerai atliktus bus duo
dama dovanos.

i/

Dovani} skiriama nemažai. Užtad vjsi darbinin
kai ir darbininkes: dideli, maži, seni ir jauni, 
būkite prisirengę išaižksto dalyvauti šiame ne
paprastame darbininkų išvažiavime?

Rengėjai tikrina, kad visi atsilankę bus malo
nini ir draugiškai priiįdti. Tokio isvažavmo dar 
nėra buvę ir gĄ jau nebus.

Vietą visiems gerai žinoma ir prieinama.

*t

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

14 'd. rugpj. 7:30 vai. vak. Visi Bariai
U M ’-j f . ......................................., r- . ~

t_|Tarybą kun, L. «S'. Brigmanas. Dr- j turim daug svarbių reikalų aptartu 
Jos ir kuopos šios įstojo į Šį sky-|A-tsIveskit ir naujų narių, 
lyių: šv. Petro ir Pov. parapija, S. J 
tL. R. K. A. 151 kp., L. Vyčių 85f ——-
|kp., LDS. 75 kp., Moterų Šv. R.| tDg re m5nesinia susirinkimas

I 

Sutverta iš j pietų 4 Laurėl Street Kviečiame
r . 

kitę naujų narių.
' JERSEY CHY, N. L
LDS, 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 14 d. rugpj. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu lai
ku, nes turime daną svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskltą. lr naujų narių. 

Vaizba,

Valdy&o,

i greeneield, mass.
A4U .... . * . » - • - I LDS. 79 kps mėnesinis susirinkimas
BI tikslui mūsų stotis pasiun-1 D-ja-' ir Labdarybės 15 kp.. Ge-| įvyks-nedėlioj, 14 d. rugpj. 2 vai. po
<O|eią vieną ypatą. į Bostono veikė-Iriaušių pasekmių! Sutverta išipietų 4 Laurėl Street Kviečiame 

dęl pasitarimo ir irastatymolkatalikų veikėjų ir L/L. Pasko-jvlsus narius ateiti. Taip-gi atsives-
S laiko ir vietos dėl minimo suva-llos stotis.- Jos.valdybon pateko, r] *
g Įžiavimo ir sutaisymo tinkamo at-IpfrnK kun.-L. S. Brigmanas, rašt. j 
gj Į sišaukimo per laikraščius, v lAlStanišauskas, ižd. P.Vargonas. j
Hj | L; L. P. Komiteto rašt. ■ «Dabąr tik griebkimės prie darbą,
Si ' Ą-Vąitkus. f nežiūrint mūsų *‘raudonųjų” ci-
a| leilikų ir ttušiąųkjisių tautininkų-j

I NORWOOD, MASS. ’ f Įaisyamdnių, kurie neperka bonų] 
MĮužgyro Woroesterio' rezoliucij$s.Jir kitus atkalbinėja nuo to. į 
Sį| Noiuvooda Katalikų Federaci-l į Mūsų bambizėlis džiaugiasi kad 
Sijos Vieriybfe 1« M&»|bwo pavelijai “Ženytfe,"' Otl ~ u vwji>uo
Olme savo susirinkime, liepos 30 (Liko mūsų barttbizai susilaukė, PŪ-j po «v; Mišią Sv4 Jurgio parapijos ąv< 
H š, m. pakėlė klausimą kas link tilAmiau dar vis rėkė, kad jie katuli-1 tntęėje, Visi nariai ipalonėklte pri-’ 
g pusių rezoliucijų “parbimnko^lM » Dabai' bambizai būs|buū paskirtu laiku,* nesPturime daug
m num. 84 (664) delei buvusio at-Tsu pačiomis. Tas ir pratartu, nčs

Į tovo J. Vileišio; kad jis būdamasl'juk reikią klapčiukų. / 
S L. atstovu nepilde prideramai sa-l • * , Bapartfe.
S vo pareigų kaipo Lietuvon val-r . ' '
g Į-džios pasiuntinis, bet daugiausiaiT” CHICAGO, ILK-
8 dirbo partijiniais reikalais, tuomįi Aųk&t* bažnyčiai,

1  ̂ M. » w’ t'll nJf.' a. U. . - >. '
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ALBANY, N. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis WlrinJdinas

Įvyks nedėlioj, 14'd. rugpj. tuojaus 

iau dar vis rėkė, kad jie katali-1 tatęėje. Visi nariai ipaloiiėkite pri- 
p 

svarbiu reikalu ^aptartL Atsiveskite
ir naujų uatiUv* * •

- •....' Vatom
5ABTF0BD, WNN.

LDB, 6 j®, mėnesinis susirinkimas J« 
vyksį nedėlioj,, 14 <L rugpji, tuojaus 
po kūmos ĘatayttoSįe salėjo, 41 
Čėplai Avė. -visus barius
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UdWd^ra Idctavri.. seka vardri^av^tų

žalos. Taipgi aikvojo'pordąug I Viekšnių parapijosbazuy mostai-
Į snukiai ,uždirbtus lietuvių darpb l^ymui- Aukas, rinko L. Nemurią I -
niūkų centus, kaip pats, taip it j^ljr Antanas' Jakutis.. Aukavo se-| 
pagelbiniukas Vinikąs, kuriaml^antiejii D. Klimas $11.11, Po I ,
mokama net $500.00 | mėnesį aUmOūO i B. Klimaitė, U. KHmaitė. Į u*. <0

terlo lietuvių išneštas 
vienbalsiai A \ •*’ A.

kas rinko L. Nemarią | . » WK|iW»

n. Klimas $11.11, Po| LAWBENCE, MASS, 
-D& TO kp. aamni

'i *5
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terlo lietuvių išneštas .le&liueŲanB rtlkalu aptartk .
*»

r-1*. ~

turėsime dau«
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ten ramybe ir atilsis, ten išmin- 
įtirir mokslo turtai; čia, mes iš- 
rmokstam: branginti dorų, tikę* 
įimų laikyti ir sr prieiki kovo- 
įHl’t (Be& plojimai ir >*Bra- 
įrop’J .
< Pirmuoju skaitymu sumany
mų priėmus, referentas siūlo ir 
antruoju skaitymu tuoj priim
ti. ( Referento pasiūlymų prie- 

' mus, įstatymų pakeitjmij sumar 
nymai svarstomi Il-ju skdity- 
mupapunkčini'.

Atskirais straipsniais suma
nymų svarstant,Midesnių ginčų 
nebekįla, tiktai atst. Galdikie- 
niai naujį paragrafų, kuriuo 
našlių teises praplečiamos to
kiu būdu, kad, vyrui mirus mo
teris gauna ne vi'enų septindalį 
bet vienų ketvirdalį nejud. .tur
to dalį ir tris ketvirdalius viso 
turto iki gyvos galvos, -jeigu 
Vaikų nėra, pasiūlius, šleževi* 
čius (s. 1. d.) siūlo Galdikienės 
pasiūlymų atmesti, peš, tokių 
naujienų istatyuian įnešus bū
tų daug nepatagumų Teisma
ms bylos sprendžiant.

Tumėnas (k. d.) kaiptf refe- 
- rentas sakosi nieko dėl GtaLįikie 
nes pasiūlymo nei' prieš nei už 
jis pasakyti negalįs, nes šis.klau 
Simas B* T. Ko-jos nebuvo sva
rstytas; kaipo^atskiras St. Šei
nio narys, jis galįs pasakyti kad 
siūlomasis naujas paragrafas 
yra priimtinas; naujiena čia 
esanti neperdidelė, bet, gyveni
mo reikalan atsižiūrint, kada 
gi septindalis daižnai yra tiek 
menkas kad ir bylos -keiti neap
simoka, kad našlių medžiaginę 
padėti palengvinus, reikia šių 
normų iki ketvirdalio padidin
ti; Teismų darbų eigoje ši pa- 
,taįsa ypatingų keblumų neįne- 
įfeanti', -

Zubauskis (soc) siūlo net vi
sų eilę sumanymo straipsnių 
išmesti.

Galdikienės pasiūlymas - pri
imtas. n-ju skaitymu Civ. įs- 
tat. pakeitimų priėmus, posėdis 
baigiamas 3 vai po piet.

A—kis.
Bendra pastaba. Pažymėtina, 

kad tiek I-ju skaitymu balsuo
jant ar sumanymas yra svarsty- 

t tinas, ar ne, tiek H-*jų sk., kiek| 
vienų sumanymo straipsnį ats
kirai svarstant, socialdemokra- Didžiausi, Greiriausi Pasauly 
fai balsavo prieš; soc. liaud.-| Laivai, Šaunus. Apsėjimas 
dem. ir valst. sąjungos atstovai, Su Keleiviais.

i ar nuo balsavimo visai sušilai- |Ten Yra Vietinis Agentes Jūsų Mieste 
ke, arba dalinai balsavo ir gi I į Uetnvų, Lenkiją, Ukrainą ir 
prieš. Visas moterų teises var- visas Baltike Valsūjas/TIESIAI 
žančio įstatymo' panaikinimas I PER DANZIGĄ.
4r pakeitimas praėjo vieniKri- PANNONIA—RUGPJ. 18 
kšc. dem. bloko balsais. Mote-Į =====5= 
rims įsidėmėtina, kasotųJei-E ......S
gu Seime butų sociąhstų dau- DANZIG ...........?2oaoo ,
guma. I ' Taksų $5.00."

BEIKAUNGI AGENTAI Ut-
A ttTNHPPY' < *T1 A ’DT>1MMHrWW‘ A ’ >

areitųotoz už vaikftinėjimų ant 
Boylston St ir Copley Sq. vilai 
naktį tarp 12 ir’1 vai. Jos tu- 

inti kokiu tik»« 
Tu jos vaikžtiriėjo taip vėlai. ,

, . , ■ ■ 'i

RĄDQ ’ *‘MĖMESIENOS” > 
vaiko vęam

Julius Gųntete, 203 Cambridge 
S’t, E. ČamW3ge> Mase, yra pa- 
leistas po $G0O.CM) kdueiįM. Jis 
polieijpš Mvo-nužiūrima^-' kaipo 
tur|s to ĄkygtinięKp, padaryta HNevr Wk<Jttta^|Daįxig| 
krata l|ė pasekmių, Būt ki^ųnet * '*n- ° M * * •***
sumanč ižkrės6 vaiko vežimuką/ 
kuriame jo vaikutis s&Įįyo, tai 
be pieno bonkos rado ir 1galioną 
“mėnesienos,” \

rėš teisme pasiaiškinti kokiu tiks
lu *-fna vaikŽffriPm taln vėlai:

VAIKAS PAGAUTAS PO 
GATVEKARIU.

Thayer Warshatv, 4 metų- vai- 
kutis iš'Roxbury buvo permuštas 
po einančiu gatvekariu ir pri
spaustas tarp gatvekario ir žemės, 
ant Water ir Quipfey gatvių. Kad 
išėmus j| reikėjo gatvekarį pakel
ti. Nuvežusrjį j ligonbutj, pąsi-, 
rodė visai nesužeistas, .išskiriant 
porą Įdrėskimų.

r i

REIKALAUJA 155,000.00 Iš 
AMERICAN ACID KOM

PANIJOS.
31 Medfordo gyventojas pada

vė skundą E. Cambridge teismui, 
kiekvienas iš jų reikalaudamas 
$5,000.00, atlyginimo, nes rugpj. 
21, 1920 išėjusios rūkšties dujos 
iš tos kompanijos dirbtuvių juos 
susargino.

APLANKĖ “DARBININKĄ”
Subatoje, rugpjūčio 6 d. “Dar

bininką” aplankė klierikas G. 
Česna, kurs dabar, vakaeijų laike 
mokytojauja lietuvii} vasarinėj 
mokykloj Nashua, N. EL Su juo 
drauge lankėsi ir klier. Pr. Juras 
iŠ Laarrence, Mass.

JlIETtlVį.
Artimi suateiekimai su Lietuva. .Ge

ra* valgis ir užtektinai jų. Didelis dė- 
hte, su vteate. patogumais, naujausio

^UtEDSunlna
. ■ . laivai teplaukia
HekYįe^savmtijiNevr mųnud Į Mokėdamas‘$5.50, gauąi 

Sto. JNorrn River Rriąplattkok.L- nA
|?p».vv vertes. jNoredama^ 

SĄMpANp (tikki.> lĮdaugimi šiŠiifori kieipkis y*

0OT« 22 patekai arba' laišku.
.„S® jo KĖLĖS A. ZAI4ECKAS, 

krqonlaNd .........Rugpjūčio m p# Doris St., Dorcbester, Mass. 
lapland• 20 Tel. Doreliester 5483*W«
FINLAND ........ ....Rugpjūčio 271. .įiiir ■ n; ir

MIBIIHU SUMAS.
[ Patogiausioj vietoj South 
I Bostone. Kana prieinama, 
feigtj $80.00 į menesį. Atsi
šaukite. :

ALFRED A. TUCKEB.
Tel. S. B. 311—R.

Reikalavimai
'.■■■Į. , .1.

> UtitatlatiMų kabo* M nl lo* 
< Už kUrriMių zykį.

TIK ANT TRUMPO 
LAIKO, .

Vien tik dal mąna pažįstamų. ,
M «• . ra ■ I. «J.h> wA «

Ieškau brolėno Albino Petronio, ki
lę* ii Pllvllkių k., Elteavo par. Nuo 
kam pradžios neturiu žinids. Pats ar 
jį MlnantiejLterašo adresu: Anelė Nų- 
ridanskaitė, Vartotojų B-vC, Kupl&W

Ieškau brolio JUoro Skeirki, kilęs 
IšKuoksių sod., Kamajų valžčlaus, 
Rokiškio apsk. Neturiu žinios nuo ka* 
ropr^džios. Pats ar ji žinahtJČji atsi- 
liepkfty adresų: Ona Skelrytė, Kniše- 
dorys, Plento gt Pradedamoji mokyk
la. LITHUANIA.

Elena Tarasevltienė Ieško savo vy-|’ 
ro, kurs Jau lOmety kaip iškeliavo1 
Amerikon, ir iau 8 metai kaip gavo nuo i 
jo laiškų. Todėl, kas Žinote^ praneš-1 
kitę arba tegul jis pats atsišaukta $tao Į 
adresu: Elena Tarasevlčtenė, Pamušo Į 
kaimo, Onuškio valsčiaus, Trakų aps
kričio, LITHUANIA. t į

* ■ ' * I
.„M...... I, lld.l I I -.............  1^1^,- L

.Ieškau pusseserės Onos Zubrytės/kl- i 
lūs iš Kalvarijos miestelio, nuo karo Į 
pradžios neturiu žinios apie jų Pa* t 
ti ar jų žinantieji terašo adresu: Ma-1 
rijpnu Zubry te, Gelgaudlškč, šąkių ap
skrities, LITUŲANIA.

■ jfti.’šo. Mm MII

DR, J. G. LANGIUS _ (SJTMOŪB)* IiIBIVVII 8f . 

Gimtoms mOHKraau 
. Gydo aštriu ir tiuMdltaūl llgM 
a moterų ir vaiky. Egzaml- 

t kraujų,* spjaudalu, ši*pu- 
mt ir tt savo laboratorijoj. , 
telkia patarimus Ištekate kitur gy» 
venantlema Adrem: f .

506 BroadWay, .
■ SoWBqbton,Ma^

I

MINNEKAHDA (į Hamburg Ir Į
I^aiizigiįj •« *.,...*•*•. .Rugsėjo 221,

MINNEKAHDA ........Rugpjūčio 11 
MANCHURIA.Rugpjūčio 25 
MONGOLIA .Rugsėjo 8

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

llff laivų—1,250,000 tortų įtalpos
84 Statė Street, 1 Boston, Mass.

Arba pas vietinius agentus. * REIKAUNGAS 
VABMNININHS 

mokantys ’ lenkiškai, pažįstus muzikų 
ir galintys vesti bažnytlįį chorą. AI-

ST.r CASIMIR’S' REOTORY

BAUittAJSBlQB‘ tmDIBBMBZAVB 
D^JOB VALDYBOS ADĄBBAl

BO, BOBTOBt ItABB,
» _____ 
PIRM, Antanas Kailta^

284 Eiftn SU Boston 27. Mass. |g» $80.00 mčn. ir lelgos. 
VimMRM — onhLl CASIMIR’S REOTORYV Audrfllonte. 324 g f . Ereęland, Pa.

80L%, B’way, Boston 27, Jlaas. I_______ ________ • - .
PROT. RAST. — Vincai Vaikfinoriua, | _ ________

178 Bolium SU Boston 27, ’Masa.į Ii
SINrMĮKt - Pr«M Sinkevičius. IĮ Pnijpvltfliiniai

182 Boven St, Boston 27, Masa. | rU]WbtWĮlinul 
KASIEEEtūS — Jurgb KanevičiiM, t H n -—7*------- - m

174 Bolton SU Brtston 27, Mus. Į Palermu kainos LDS. na- 
MARAALKA - Pranas Lukoževlčioa. Ha®* lr “Darbininko- skaityto 

405 A 7-th SU BbBįou 27, Mass, 1 i meto 01 oi
Suaitinklm&l laikomi kas pirmų ne-1 Įp 8 sykius $1.00. Prletellams. už 8 

d&dfenl kiekvieno apnešto 8 vai. po į|į sykius $1.50. 

pietų fiv. Petro Bažnytinėj salėį So.
Bdstan, MaM

PROT. RAST.

REIKALINGI AGENTAI 
PLATINTI “DARBININKĄ”

D. A K. KBIBTU0IO DRJOB VAZ 
DYBOSADRESAI, BOBTON, MASB,

PIRM. — Motiejus. Verseckai, 
41 Gatei St, Ša Boston. Maso.

VICE-PIRM. — Juozas Bižokas,
807 E. 9-th St„ Ša Boston, Mass. 

PROT. RAST. Ant Motiejūnas,
■ 450 E. 7th St, ša Boston, Maža 

FIN.RA5T. -4 Juozas Kavaliauskas, 
2QB E. Cottage St, Dorcbeeter. 

S — Andriejus Zalleckas, 
9-th St, So. Boston, Mass. 
L — Antanai QrUOdl& 
weų Bt. Ša Boston, MaM.

* K. Keistučio dr-ja laiko mšBfr 
us kas pirma nedti- 
ntnetio po Na f!B4 

„ ....________ —i/ Masą 9-tą, y
vakarą Ateldąml drauge ir naujų na
rių su savim atalveakit prie musų as- 
Jos prtaftptfc

nūo dienos susirgimo lid, pasveikimo.1

Paieškoti savo brolio, Mikolo Barz-, 
devičiau. Pirmiaus gyveno Union Ci- 
ty, Conn., dabar nežinau kur randasi. 
Aš sergu jau 6 mėnuo Statė Hospihil, 
Hartford, fonui Ir • esu silpnas, norė
čiau su juomi pasimatyti.

STĄNLEY CHARNA, 
Statė Hospltal, Hartford, Conn.

'U .>■ ■ Į. ' i .m—■^■yn^hi^i.i.-ii. ii.jlp ■ii

Ieškau dėdės Jurgio Žinia, kilęs iš| '~~~^T——-----771B J5PSTON, MA0S,
Bolonių kaimo,' Surviliškiu par., Kra-1 Ieškau pusbrolio Povilo Minkino, ki- l j Jfompgg Q įp Broadway 
kenavos pašt., Panevėžld’ apskr, Aftttifį8 18 kaunu
metai, kai neturiu apie jį gintos. Pats Į ?®btynl mfetai, krtl neturltt nuo Jo Žl- f , ‘ 1 » *
ar jį žlbantlep meldžiami pranešti šiuo | ^o8’t ar jį žhmntiejl tesiteikia l įl įįįįįl1 JjiL 5sB*’
adresu: Povilas Svetikąs, Botonlų k, | žinių, AŠ nuo put karo pra-j jį t ™ Mūrų- pOŲ'r^l BOBTOmi
ŠurviUškių par., ̂ rftkenavos pnžto. |^°f l,a£afca'1 buvau stt-|j gi H gi G G’T'h|| .E
LITHUANIA. - ■ įžeistas tris kartus. Lietuvos armijon. I ||Ka Htf X., A | || N,įj

......-I.lįstojau nuo pat jos STOitvėrimo, Bu- M 111 1,1 Wl *»*«”- 
v, , ,..-........i r Ivmi sužeistas bolševikų. fronte tfes i- 1 ' AKIU SPECIALISTAS

Ieškau tetos Saracinskienės, talp-gl įiukšta. Dabar tarnauju prie -Karoli . onAi/'tinr T>t?AAjYWA’V' ' 
jos vaikų. Kilę, Iš Palevenų dvaro. Į Muziejaus Kaune. Adresas. Joklmasj| ■ -■“* VV»
Patys ar juos žinantieji terašo adre-lsassanovas, Kaunas, Karo Motiejus,!I Vaiakdob; Nuo 9 r. iki ,7 y. yak. 
su: Juozapatu Prelkšienė (po tėvais I LITHUANIA. Visų Amerikos lietuvių it“ 
Putauskaltė) , Subačiaus stotis, Adfe I prašau a'tsfųsti gerų knygų Ir laikraš* ■ 
linė, Panevėžio-apsk. LITHUANIA. |ShI» remiančių Lietuvos nepriklauso-.

Įmybę. Pats.skaitysiu ir dalysiuos su į 
/' • ’“T*< '**~|savo draugais, kurie tarnauja prie Ka-|

; Ieškau; švogerio Plllpo Juzumo, kl-1 ro Muziejaus ir yra sužeisti kovose UŽ į 
lęs. iš, Ylakių par. Jo žmona Skuode. I neprlgulmingų -Lletuvų. į
Nuo karo pradžios neturiu nuo jo ti4l I
nios. Pats ar jį žinantieji terašo ad-| *~77T \ * 77TI
tesu: Kazys Barkauskas, Mažeikiai,I Atsišauktą į brolius Ir sesęrls ,A*|B 
LITHUANIA. įmerlkoje, ypač kilusius iš Dusetų par,, I
-... .  _______ ..r............... .................... , „ į Ežerėnų apskr., prašydamas atsiųsti Į

ieškau brolio Tarno Bukausko. kuį|","’"v«S'1?
UKNokt k., Aukštosios Panemunis P"1,*“"«• Adrese: I.eouas_Blap- 
par. Girdėjome, kad buvo karluomė-1 Mlnskas, 4-tos p. Divizijos stabas, 
nėj Ir liko gyvas. Pats ar jį žinantie-1 LITHUANIA, Aš ęsu raštininkas. Gn-Į 
ji teiksis pranešti, adresu: Marijona |vęs literatūrų dalinguos su kitais, 
Rakaųskytė, Patamulšėlių 'k., Aukšto-į I
šio Panemunės pflr., Kauno apskrities. I .......................................:Į
LITHUANIA. 1 | Ieškau brolio Igno BelašiauS, kilęs įN
, • ________ ______________  I iš Gudų k., Stulgių par., Tauragės ap-

Ieškau krikšto sunaus - sesers su- ^rities: Gyveno KeuoshoJ, Wis. Taip-15 
naus Juozo Kudirkos, kilęs iš Kauno. I-1 leskau Pabrolio Benedikto Bumus- I 
Prieš karų išvažiavo į Amerikų ir no j^o, kilęs iš Stulgių par. Pats ar juos ĮI 
turiu apie jį žinios. Girdėjau, kad pinanti© j L terašo adresu: Antanas Mi- Į 
mane ieškojo, bet nerado. Pats ar Ji I tašius, 8-tas pulkas, Dinas bataiijonas, 11 
žinantieji teiksis rašyti adresu: Elz-p-ra kp. LITHUANIA. I]
bieta Ramanauskienė, Kaunas, fev. Zi-1  11 
tos Dr-ja. LITHUANIA. | je§|Caų sūnaus Juozo Vildžiūno, ki-11
’ * | lęs iš Troškūnų par. Dabar adresas: IĮ

Ieškau brolio Jono Pužo, GarlevosI Apolonija Vildžiūnienė, Balknudzno II 
par.,, Teleičių k. Gyveno 1844 E. 68thįSubačiaus p., Panevėžio apskrities. II 
St, Cleveland, Ohlo. Girdėjau, ’ buk j LITHUANIA. Esame visi sveiki. No- Į 
eąųs miręs. Pate ar jį žinantieji ra-1 rime ka(l gunus J2t 
šykite: Ona Pužlutė, Muziejaus gt. 1,1 1
Kaunas, LITHUANIA. |-------------------------- ------------------------

■■■■■■■■■■■
T«V Bo. Boston ^O 

DR,'WMOWO 
ir ItetuvtfM. 

Ojtmo Tmaspos;
Ryjate i|t 0 vti.

Popiety įlM 8 val» 
yatoraisnųo 6 ikių 

536 Broadway, S. Boston

IVIETOS ŽINIOS

iir.Ki.
$125.00
$185.00

Per dherbooiį Snuthampton 

Liverpool ir Glasgow
CARSIANIA ............Rugpjūčio 13
COLUMBIA ......................... Rugpj. 18
BERENGARIA .............. Rugpjūčio 18
ALGERIA ............................. Rugpj. 20
ALBANIA ............................. Rugpj. 20

f

RjCGiSTBUOTAS NOTA^g tf 

LIETUVOS ATSTOVYBĖJ I 
F.HALINAUSKAS

ADVOKATAS I 

414 Bboadway, 8. Bosioir, Misa. I 
TeL 8. B. 44L |

Gyvenimo vieta: I
185 Rowe St, Auburndale, Mass. Q

h

Sveikatos skyrius, Bostono | 
sveikatos departamento ragina Į 

-kiekvienų gyventoji šio mieštoj 
'Užlaikyti namus švariai. Į 

. Gyventojai, Savininkai arbal 
įnamiai, turi turėti vandeniui Į 
Uždaryti indus^ viena dėl pele-| 
nų ir viena dėl atmatų, su už- Į‘ 
dongais, ir atskirų dėl popierų 

> naminių atmatų. Į
x 'Tie visi neturi būti sumaišy- Į 
ti, bet turi būti laikomi atski-Į 

: rai. I
Pelenai, purvas, popieriai ar- Į 

ba atmatos bile kokios neturi Į 
būti mėtomos ant gatvės, ale-[' 
jos, arba tuščio kiemo. h

/ . Statinės šu pelenais, išmoto-1
mis arba šiukšlėmis, kurios tun j j 
ri būti išvežtos miesto vežimais I jį 
tūri rastis ant šaligatvio arba] ?į 
prie krašto sklypo žemės ant ku] jį. 
rio namas pastatytas dienoje Į j p 
išrinkimo, nes miesto darbiniu-Į jį 
kai yra nepageidaujami eiti į Į jį J 
skiepus. j j

Tai yra dėl gerovės visų, kad.] j į 
' Sveikatos įstatymas butų pildo-] jį 

mas. Į .jį1.
Amerikonizacijos Komitetas ji

Thomas A. Mulleul įr
Pirinsėdis į į

ll
į

Ieškau Svogerio Leono Stankaus, ki
lęs iš Lietuvos Ylakių miestelio. 14 
metų, atgal gyveno pas Jonų Aponų, 
Golden St., Scranton, Pa., o dabar ne
žinau kur jis randasi. Meldžiu, atsi
liept jis pats ar- kas ji žinote.

ANTANAS ’D. SMAIGIS,
24 Lincoln St, Brlghton, Mass.

Paleškau pažįstamų gyvenančių New 
York’e arba Brobklyn’e, N. Y., paei- 

~ --''Z mm.™ I nančlų iš Garjevos parapijos, Mari-Poemertinės moka $200.00. Pašeip®| . • .„ L, m.,cv'HucK.iup, »»»» v. .. . jampolės apskr. Aš esu iš Tuiauskt- 
||nės, Girininkų kaimo. Meldžiu atsi- 
į šaukt per laiškų, o aš sutelksiu daug 
I naujienų iš Garlevos.

JONAS TURAUSKAS, 
1118 Grove Avė., Bayton, Ohlo.

I I - 1 * —-• . _ - L----

I KURSUI NUPTOLUS
Tai geriantis progų daug 

įauksinu i -Lietuva nutiusti, 
i Grotame ^įmĮSį Į

Žmpristetaa kvitas aupara* 
is priėmėjų pinigų.

I Ltivakarcių agentūra I Ide* 
polų, Hamburgu U tiau. 
'Pųati^ktitolteį | Lietuva.

I Padarymo* lietuviškų dnk«* 
f

Ptolgua tfųtidto par požtp 
I Orda* Rašydami prl* 
| Skito 1 cL rtuipt ir vlMias 
ladraauokfte: . . ■ 
I P ĮMfaitafa  ta 
ĮSB Bodam Ąve^BtaoktoM, N. Y.

MOTINŲ. MODERNIŠKO JI LOPŠINg
*Cit neverki manų 
mažulėli—neraudok, 
aS tau duosiu 

BAMBINO , 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 50c. bonką

BAMBINO
Arbatinis. šaukStuka*. tuoj aus pašalins kūdikio virdulių die

gimų ir į kelias^ valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai mėgsta j|! Jie prašo daugiaust”

Motinost Jeigu jtįsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į.

P. AD. RICHTER & CO. -
3td AveotrtJ & 35t& Street, Boraogh BcooHyn, New York City.
-.■■A . ....................................... .... I- .................................. N

v
ARBATAS UŽ VAIKŠČIOJIMĄ 

VĖLAI.
. 7 Jaunos moterys tapo yakar su-’ j

t

įį- v

Keliauk saugiai ir smagiai 
ant vieno iš didelių laivų Red 
Star Linijos, White Star Li
nijos arba American Linijos,

Artymi susisiekimai į'visas , 
dalis Europos. Geras maistas 
Ip apsčiai jo duodama.'Užda- 

I rytos knjutos. Visi moderniš
kų laivų patogumai. •

KsoSiAiitiiiB^
IftOTItDUlUKl itf: AMMUCm ton
INYZKNATIONAI, MSMCANTIKa MAniMB CPMVANV

Bostone ofise: 84 STATĖ’ ST.‘ arjm pa svietos agentus
i ..... .--i - . - ■ -x.

INYNKNATIONAL M*MCANTIK« M****“ COMVANT

4

II Ieškau pusbrolių Mato ir Juozo 
■j Mockapetrlų, kilę iš PrSnlaukių, Kle- 
■į kiškių vai., Marijampolės apsk. Pra- 
H| šau atsišaukti adresu : Ona Mockapet- 
BĮ rytė, PrSnlaukių k., Klebiškiu vai., 
" | Marijampolės apskr. LITHUANIA.
"t / ,
X

. . •. .........—., —............  I Ieškau pusbrolių Antano ir Juozo
Ieškau sunkus Jono Ramono, kilęs I ^as,uIių’ iš Jugailių k.^Vidgklės 

iš žiūriu k., Slavikų valščtaus, SaTriųl!™’- Raseinių apsk. Atsiliepkite tul- 
aįsk. Nuo karo pradžios nesusirašpm. 1 tesu: Vincas Jokubauskas,. 8-tas pul- 
Pats ar jį ‘ žinantieji terašo adresu: I kas, 1-mas batai 1 jonas. 2-ra kp. LITH- 
Jonas Ramonas, žiūriu kaimo, Slavi-1UANIA.
kų vai. LITHUANIA. I ,
8 • _______ _ ________________ ■

I Ieškau brolio Jono žiurio, kilęs Ba- 
Ieškaų’dėdės Juozo žarkausko, kl-L-onių k., Subačiaus p.

lęs iŠ Naumiesčio, Suvalkų rėd. Jau I Vouas žiūra, Baronų k., Subačiaus p., 
septyiU~ metai, kai susirašiau. Regis I paiievežio apsk. LITHUANIA. 
gyveno Anglijoj ar Škotijoj. Pats ari________________________ _________
tais JI žino teraSo: BronS Llndauta, j b ]f Dnn| n lr Povlto:
UAKlT ' karatai. Mk U Miliūnu k., Sn-

______________ i_____  ,_________ I bučiaus p. Adresas: Juozapota Zubię- 
I nė, Masilloniškių k., Subačiaus p., Pa

leškau dėdynos Jasaitienės, kilusi Į nev6?4o apsk> LITHUANIA.
iš Seinų apskr. Girdėjau, kad josi _______ _____________________
vyras mano dėdė Jasaitis mirė 19081 _ ' . . T , ' .m. Pati ar jų žinantieji teatsišaukia : | leslrnu sūnų Antano, Jono ir Dimle- 

• Jonas* Stepšis, Slavikų k., Slavikų pa-|1Ia«s Ir (lukteri* J^apatos ir Anato- 
raplja, šakių apsk. LITHUANIA. . L Uos šapurnlų. Meldžiu greit atsišauk-

________ .____________________ Įti, Adresas:' Pranciška-^aparnienė,
„ , t ... , ,y|Subačiaus m., Panevėžio apskr. LITH-
Ieškau dėdžių Kajackų, kilusių lslnANTA

Punsko par. Petras Kajackas gyve-1 uA1NiA- 
no Sbenandoah, Pa. Nuo 1905 m. ne-Į ,
turtu žinios apie juos. Patys ar juosi vyro Antano Bukavlclaus.
žjnanttejl tesiteikia rašyti adresu: I Jau 14 metų, kai nieko nuo jo neŽL- 
Juįzas Kajackas, Marijampolė, Keis-1 ndu. Pats ar kas JĮ žino terašo adre- 
tuėio gt. 28A. LITHUANIA. Į su: Ona Bukavlčięnė, Subačiaus sto-
. . ——;—j------------------------------------- i tis, Panevėžio apsk. LITHUANIA,

Ieškau pusbrolio Antano KUmavi- I--------------- :--------- —*■
čiatis, švogerio Antano Nemkevičiaus, Į Ieškau, brolio Juozo Kazlausko, ki-1 
dėdės Andriaus Glušausko, Andriaus I ięs iš Subačiaus par. Meldžiu patiesi 
Pranevičiaus. Teatsišaukia adresu:|ar ginančių rašyti adresu: Juozapatai 
Pranė Norvalaltytė, Vlančiaus, gt. 5,1 ga55Įauskaltė, Subačiumi m., Panevė-Į 
Kaunas, LITHUANIA. |Žio apsk. LITHUANIA. Į

!■

Adresas: Ba-I.

—5?

DR. F. MATULAITIS I
Gw Yx«okxm Lįsas I 

PMMttKA AkOTJUa. . ■ 
Valandos: 1-8 Ir H P, E, I 

17 JB I

Tet So.Boitah Q2O
Enrara 'DiiĮrnąil 

DK M. v.
SKa^asa’ĮdMi^ 

ptifclBti perMįi iu
425BKUD1TAT, Sų. pOSTO»į MASO.

■mm*
Ofisas uždarytas’ subato’s .va

karais ir nedėllomls. ■ ,

PSMOSKLESOS
DANTISTAS 
PR. W. M BEILLY 
Dantys jltraųklamj Ir'pripildų 

ml visai be okaušiųo, n geriau* 
tiaįr prietaisais, m nauju išradi
mu,

469 Bboadvay, 
SouthB6bton/MaB8. 

tPrieDorcbeater.Bty 
Vaiabtdo** Nuo p iki 8 r. v.

Nkn&mnt : Nuo 10 v. r. Ud 4 v. v,

• Ieškau brolėnų Prano ir Petro Rasi-| e-------------r-" ■ • ■—
^■Imavičių. kilę iš Vabalninku par. Gv-jSV. JONO BV, BL, PA8ALPINBB 

?agen*i dti CENt52TMS ir AWJŠ®S EUROPOS ■Įveno Chicagoj. Prašau atsišaukti ad-Į DRrBTBB VALDYBOB ADRESAI, 
jfoytli GermaČl IiIovd Bremen ■Blresu: Kazys Rasimavičius, Vabalnln-į - •^.B,T1IS8U‘lLSETT.1 lraraXBWtut d M*

Laivai „tanki. I LIKMOT par j. Tirana.peratantoJmM g_L . jau palluosl)otIls. VICH.HBM. - P. KUelkta,
POTOMAO..............   .Bugs. 22, lapkr. S lr Gruodžio 24 ■I—---------=---------------------------------- Imu^mET-Jk.M"*
PRINCUS MOTOIKA ..................Rugsėjo 15, Spalio 22 ir Gruodžio 10 ■( Ieškau yyro Povilo Jurevičiaus. Nuo Į ' *
HUDSON ............Rugpjūčio 30. Spalio 15 ir GruodžioB Sįkaro pradžios neturiu žinios. Pats ark J!!?

Iš NEW YORKO tiesiai | CHERBOURG—BREMEN Ijį žinantieji terašo: Kazimiera* Jure-Į V**^®“'* 77
AMERICA ...........................................Rugpj. 27, Rūgs. 28 Ir Lapkr. 1 Į vičienė, Subačiaus m., Panevėžio ap‘| rrA cj-rtronTS A. Nandllnns*.
GEORGE AVASHINGTON ......Rugsėjo 3, SpaUo 4;lr Lapkričio 8 ILITHUANIA. Į 16 Vlnfield St, Sa Boston, Kata,

AteBauMt į AG Stata SU jfeo^on, Mašs. Urba poų tiėtos agentai     1 m^saiKA — Steponu NatfekU.
Ieškau sūnaus Jono Jacko ,kllęsUŠ, [ jg-ta laiko BusIrlnkimus kM trečių 

“ žvliiunų k;, Subačiaus p. Gyveno (^.L^į H vaL pą plotų feinytto'J 

■jjlcagoj. Adresas: Juozapa ta .Tackienė, • -
įĮžvlUunų k., Subačiaus p., Panevėžio’ 

IĮ I apsk. LITHUANIA.
"k 

kokia supainiota liga? t Ar nepavor- |t| ie§kau sesers Alenos Timlnsklutės.
b™17 ■**> «■«*

galėsiu pųgtibeti. Visokių rodą lr Imi- I I ar jų žinantieji terašo adresu: Vikto- 
tarlmus duodu dykai. Esu per. dangė* | įrlja Timinskiertė, Subačiaus m., Pane- 

[į vežto apsk. LITHUANIA.
chroniškas ir visokias supaįniotas U- || | 
gas. AM duodu Elektros gydyklų.Įtari |j'—--------- ------------------- -- ----------------
palengvina Vitas skaudėjimus, fšgelbs- ĮĮI .ieškau sunaus Jono Gaidžio. Netu* 

į uo pavo- |H rlu gin|os uu0 j.nro pnuižtog. pate ar
Į jį žinantieji terašo adresu: Uršfflė 

i Gaidienė, Subačiau! m.,' Panevėžio 
apsk. LITHUANIA, . '

Ieškau sunaus Petro TOlušlo. Nuo 
Į karo pradžios neturiu žinios. Adre* 
į sos: Jonas Tolusis, Subačiaus Pa

nevėžio npskl LITHUANIA.

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Ar tu sergi chroniška, nerviška ar ||;| 

kokia supainiota liga? Ar nepavor- || 
gai savp pinigus beeikvodamis svel- || j 
kates beieškant. Užtik pas mane,- aK || | 
galėsiu pęgtibeū. _ Visokių rodą ir t®.- II , 

M meta patyręs įr vaišine* ‘nerviškai lį| 
chroniškas ir visokias supainiotas ii- II 
gos. AŠ duodu Elektros gydyklų.kuri I 
palengvina visus skaudėjimus, isgelbs- I 

• ti daugybę vyrų ir moterų huo pavo- j| 
jlngu operacijų. Į

, Jelsa tari kokių chroniškų, nęrvIŠ- I 
‘ kų, kraujo, Inkstų, arba taip kokių U- II 

gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: I 
Atidėliojimas dųug nelaimių atneša. || 

i Eik pas tų kurįs sra Mjeciallstas ,ir II 
daug .patyrįs gydytojas. Į

Ofiio vM. $ ryte ilriį fc vak, v || 

Nedėliomi: 10 ryte iki p,p. p<

220 TREMONT ST., 
BOSTON, MASS.

Prienais Majastic Teatrų

i

ššacos

111 J L "U 1 • 1 '■ I M^n'...........  •

KABIUIBRO B. K, DBAVGIJOS 
yALDYBOSABTRAAAL 

BO.BOBTOB^ASB, 
PIRM. —Jonai Pranaiti^

524 E. Bth SU So. Boston. Mass.
VICE-PIRM. — J' .Atidrultanas, 

278 — 4-th St, So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — V. J. Jautas,

147 H St, Boston 27, Mass.
FIN. RAST. — Juosas Jolfaų 

Merycllff Academy 
Arliughton Helgths, Mus,

IŽD. — Leonas Žvagždls, 
tti Bovren St, ŠA Boston, Mass.

IŽDO GLOBĖJAI — J, GrublnBkais, 
B && s u Bo. Btitaiu itaM Ik

Antanas Kaltas, 
2845thBU So. Bostou Mt* 

MABULKA — Ponias Laučka, 
WL’ Story SU Btf. Boatoc, MaM.

Draugijoa antraMas raikai*:Uršulės , L^košiunhū

nlps,. Girdėjau, kad; ištekėjo., Pati ar 
Jų žlntmtięjt terašo adresu: Jonaktob 

,,, Subačiaus
■ »

I košiamu?, Beitelų vionk,
Į / Z7 -... ..........—.J*** LITHUANIA.

Draugyste raiirinklaMiI laikomi kas 
intrų ntittidlMl mųnaato 1-ų vaL po 
>I*tų^pqptirteJ salij ant 5 <U fe
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