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Naujienų administracija ir redak
cija laužo darbininkų unijų.

Trečiadienio rytų, rugpiūčio 3 
d., Naujienų spaustuvėje prasidė
jo, taip vadinamas, “neoficialia 
streikas.” Tų dienų unija ištrau
kė visus spaustuvės darbininkus
— unijistus. Gi vakar, rugpiūčio 
5 d., streikas pradėta oficialiai.

Artimiausioji to streiko prie
žastis yra tokia. Trečiadieno ry
tų Naujienų manadžeris p. Kl. 
Jurgelionis atstatė du darbinin
ku — presmanų ir mailerį. Abu
du atstatytieji darbininkai yra 
unijistai ir toki, kurie Naujienų 
spaustuvei būtinai reikalingi, jų 
vietoj reikia samdyti kitus. Tad 
kodėl jie atstatyta? Todėl, kad 
Naujienų manadžeris*, p. P. Gri- 

’ gaičio patariamas, Naujienų spau
stuvę nori padaryti t. v. “open 
shop.” Su unija jie “nieko 
bendra” neturi. Tai.pasakyta ir 
patiems atstatytiesiems darbinin
kams ir vėliau — presmanų unijos 
ofisui.

To negana. Vakare atstatyta 
dar vienas darbininkas-ūiujistis
— linotype operatorius, J. Moc
kus. .

trauke kaukes.‘Jeigu vasario mė
nesy dar radosi tokių,, kurie pa
tikėjo tiems Naujienų vedėjų pa
mokslams, kad mūsų reikalavimai 
yra nedarbininkiški, tai šiandie 
tam nieks nebetikės. Bet ką jie 
pasakys dabar? Mes kovojame už 
Savo unijų, už išvytuosius į gatvę 
darbininkus! Tie reikalavimai y* 
ta darbininkiški, ar ne?

Gana, mūsų samdytojai paga
lios pasirodė kas jie per vieni. 
Jie, nors ir sakosi esą socialistai, 
bet elgiasi taip pat, kaipir visi ar
šiausieji darbininkų priešai. 
Draugai, lietuviai darbininkai, a- 
teikite ■ mums į talkų! Padėkite 
mums laimėti mūsų kovų. Drau
gijose ir šiaip viešose sueigose 
protestuokite prieš tokį begėdin- 
gų mūsų samdytojų darbų. Kur 
ir kaip galėdami, aiškinkite apie 
tai kitiems savo draugams. Visi už 
vienų ir vienas už visus — toks 
dabar tebūnie mūsų obalsis.

Presos komisija:
J. Mockus, K. Sitavičia.
C‘Draugas”)

Darbo diena 6 valandos ir 
pakelti algas yra vėliausias 
darbininkų susispietusių į 
penkias vietos unijas Bro- 

šitaip dalykams susidėjus, or-hyst6s Gelžkelių karų, To- 
gaiūziiotieji Naujienų spaugtuyfc reikalavimas. Vadai
raštines, kurios tuoj ištraukė vi-1 darbininkai pažymi, kad 
sus kitus tos spaustuvės darbiniu-[toks reikalavimas yra tik 
kus — unijistus. [tam, kad pagelbėjus bedar-

, Unijos viršininkai išpradžių ne- biaujantiems. Dabar darbi- 
skelbė streiko tik dėlto, kad ti- ninkai gauna nuo 62 iki 85c. 
kėjos. Naujienų vedėjus į valanda. Reikalaujama
— priversti juos grąžinti išvytuo-Į* . . ' d
sius darbininkus ir pripažinti uni-p”6, t 
ją. Beto, ir pats p. Kl. Jurgelio-Į ___________
nis neturėjo drąsos unijos virsi- Apie 1,400 valdiškt} dar- 
nmkams pareikšti, kad jisai stoja I. . . , v ’ ...
• i m • • • x Ibimnku Baltimore, Md. pa-i kovą su nija. Tai-gi, ginčas su-| , _j ^ xu.u.
tarta išspręsti ketvirtadienį. Bet[^e^ nukapojįmas algų sulig 
Naujienų manadžeris, kuris buvo [nusprendimo miesto inžmie- 
pasižadėjęs nueiti į unijos ofisą ir Irių ir patvirtinimo miesto 
ten kartu su savo darbininkais kfaj oro Broening. Nukapo- 

vMininksis patarti, L nuo j valand

tąsi į Naujienų ofisų ir sutarta, Priežastis nukapoji-
kad toks susirinkimas turės įvyk- lmo paduodama, kad norima 
ti penktadienį. Tas susirinkimas sulyginti ‘ su kitų darbinin- 
jau įvyko. Jo pasekmės yra to-1 kų algomis dirbančių kitur, 
kios: Naujienų manadžeris, Kl* [Miesto čarteris reikalauja, 
Jurgelionis, atsisakė gražinti B- fcad 
mestuosius į gatve darbininkus.!,Jisai, girdi, grąžinsi,s tik tuos, ĮbūU mokama atpildytas vi- 
kurie jam patiksią. Apie unijų—Idutiiuškai palyginus algas 
nė žodelio. Aišku, kad jis pasi-[priimtas privatiškose išdir- 
ryžo’ sulaužyti uniją. Bet jūs, [bystėse.
draugai lietuviai darbininkai, dar [ ,
atsimenate, ką sakė Naujie- l-r * . . , .
n, redakcija ir administracijai 8*8*5™° darbas
kai buvo užbaigtas pirmasai mū-| Japonijoje buvo- Nulaikytas 
sų streikas, vasario mėnesy? Jie[dėlei kilusio streiko 20,000 
tuomet sakė, kad unijos jie senai [ darbininkų, Kobe laivų dirb- 
norfijo. Sakė, kad jeigu mes bū-ĮtuVėše ir simpatizuojančių 
tame reikalavę unijos taikia ne- streikas Buv0 8uda.
būtų priešinęsi. O kas daromai- . . ... T7-
dabar! Ikižiol jie sistemaėiai mė- F1® Kobe, kad
tč iŠ darbo tiktai unijistus.. Pa. j paimtų į. savo rankas laivų 
galios, jie pasryžo išmesti visus u-Į dirbtuves.
nijistus ir pasilikti, neunijistus. j «,---- —--------
šiandie tatai jau yra įvykęs .fak- Popiero išdirbysčių darbi- 

m. Naujienos leidžiant seniukai mieste Kalamazor, 
streiklaužiais. Leidžiama taip jau M
nuo rugpiūčio 3 dienos. f ‘ Pūtuoja prieš

. Drangai, Amerikos lietuviai darbdavius uz nukapojim.ų 
darbininkai! Mūbu samdytojai algų ir reikalauja konferen- 

$ mus išmetė gatvėn. Jie nori su-1 ei jos su išdirbysčiųsavinin- 
laužyti mūsų uniją; nori, kad Įkais. NlikapojimaS ■ (kuris 
Na^ienosę batų “open shop.” veikia) gana didėlis nuo 13 

te“a- 
dėjsi VU dėlto, mes tikime, kad Plunku ir iki 33 nuos. dėl 
«į kartą mūsų kova bus laimėta, [mažiau nusimanančių darbi-

GRįSINA SfREIKU.
Elektriko^ darbininkai bengiasi 

streikuoti. • *

Streikas visti elektrikos 
darbininkų gali greitai iškil
ti. ' Darbininkai streikuos 
nes jiems nori sumaižinti al
gas.

Savo laikytame susirin
kime darbininkai tarė ei
ti streikan ,jeigu tik jiems 
numuš algas.

Apie 7,000 ar 9,000 išeieii 
ant streiko.

. Sulig unijos vadų darbi
ninkai, kurie sunkiai gali 
pragyventi gaudami $30, ar 
$31. į savaitę, visai negalės 
pragyventi gaudami $16. ar 
$17. j savaitę. Tokias algas 
jie gaus kada darbdaviai 
jiems sumažins algas. Ap- 
skaitliuojama" kaA .daybda- 
viai nori numušti algas'nuo 
14 ild 48 nuoš. Bet darbi
ninkai nepasiduos — kovos 
iki laimės.

ATSIŽADĖJO ALGŲ.
Mainieriai oficialiai atsižadėjo 

atlyginimo už liepos mėnesį.
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lyje yra uždaryta ir kitos 
dirba trumpų laikų dėlto, 
kad mažai yra užsakymų ant 
anglių, yra sakoma.
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MŪRININKAI LAIMĖJE.
Mūrininkai priešinęsi prieš suma

žinimų algų-^laiihėjo. ,
N eivark, N. J., Rugp. 9.— 

Šio miesto mūrinihkai, ka
da jiems buvo pasiūlyta su
mažintos. algošrgiaežtai pasi
priešino ir laimėjo. Jie da
bar vėl gauna $10. į dienų. 
Naujai padaryta sutartis 
bus gera iki Naujų Metų.

ŠV. TĖVO ATSIŠAUKIMAS
šv. Tėvas atsišaukia į visų pasau

lį, kad gelbėtų badaujančių 
Rusiją. *

Roma, Rugp. 9..— Popie- 
•žius Benediktas XV prašo 
gelbėti badaujančių Rusi jų. 
Šv. Tėvas įsakė Kardinolui 
Gasparri, paleisti atsišauld- 
mds po visų platų pasaulį 
šųnkiant visus gelbėti Rusi- 
jų nuo'bado šmėklos^

Profesoriai apsakė baisų 
Rusijos padėjimų.

DALYVAUS KONFEREN 
CIJOJE.

Japonija priima Suv. Valstijų 
užkvietimą dalyvauti konfe

rencijoje.

VOKIETIJA IR SILEZIJA.
Vokietija gaį gaus geriausią dalį 

Aukštosios Silezijos. '■

«r.-<i
• -■• • į f

“Perdaug Darbininkų Be- 
darbiauja.

Didelė dalis narių visai be darbo 
~ ir kiti dirba tik po vienų iki 

trijų dienų savaitėje—ma
žas reikalavimas anglių | 

kaltinama.

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJOS SUVA

ŽIAVIMAS.
Springfield, Mass. —Ma- 

ssachusetts valstijos šaka A. 
D. F. rugpj. 8 d. pradėjo sa
vo 30 metinį suvažiavimų. 
Šiame suvažiavime' beabejo 
daug kų naudinga nutars 
darbo žmonių labui.

Petrograde gauna pasportus mas* 
to ilgumo, susideda iš 212 po

pierių su 300 parašų.

Paryžius. — Nors' Benu- 
tarta kaip padalins Aukštų-. 
jų Sileziją, vienok gailina 
spėti, kad Vokietija gaus ge
riausių dalį. Bet nors Vo
kietija gautų Gleiwitz, pačių 
širdį Silezijos, Lenkai gaus 
daugiau negu buvo Britani
jos 'manyta, bet mažiau iiė* 
gu Prancijos jiems buvo 
skirta* V

Lloyd Georgę pasakė kad 
Silezija buvo vokiška per 
700 metų, ilgiau negu Nor
mandija priklausė Pranėj* 
jai. Tiesą, Silezija priklaus 
sė Austrijai iki Frederikas * 1 
Didysis atėmė, bet ir tada ■' < 
priklausė Prūsijai per 17'7 J 
metų, ilgiau negu Alsacą-r 
Lorraine priklausė Pranei- j
jai iki Vokiečiai 1871 ateinė p
nuo Prancūzų. ■ /

Washington, Rugp. 10. — 
Japonijos, valdžia., vakar, 
prisiuntė Suv. Valstijoms 
laiškų pranešant kad ji da
lyvaus Washingtone nusi
ginklavimo konferencijoje, 
kuri bus Lapkričio 11 d. Iki 
šiol jau šios valstijos sutiko 
dalyvauti konferencijoje: 
Britanija, Prancija, Italija, 
J aponi j a ir Kini j a.

Suv. Valstijos mano kad 
kiekviena šalis neturės siųs
ti daugiau, kaip penkius ar 
šešius delegatus.
/ Oi—

Laike puskutinių septy
nių metų vidutiniškai 4 dar
bininkai žuvo ant kiekvieno 
milijono tonų anglių iškastų 
Suv. Valstijose.

‘-4' i
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New York, Rrugp. 9. — 
Laivu Estonia iš Rusijos 
šiandien atvažiavo prof., 
Arthur de Jacewski ir Ni 
\avilov, Rusijos agrikultū- 
ristai. Jii paspoi’tai susidė
jo iš 212 popierių, su 300 pa
rašų. Jiems užėmė 45 die
nas iki gavo vizas.

)
J

t

buvo plebiscitas ‘įvestas ir 
ten Vokiečiai ėmė viršų. 
Bet kaip tikrai dar bus su 
Silezija nėra žinios.

Silezijoje yra 5,200,000 
gyventojų. Iš tų tik 1,200,-. 
000 .lenkai. Silezijoje, kur

•. j
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STREIKIERIAI GRĮŽTA 
DARBAN.

Worcester’io verpėjai ir kiti dar
bininkai priėmė sumažintas 

algas.
Worčester, Rugp. 10, — 

Trys šimtai verpėjij dirban- 
tie j i Whitt ai ‘ ‘ karpetų ’r 
dirbtuvėse, kurie streikavo 
nuo Birželio 17, vakar nuta
rė grįžti prie darbų, f

•Darbininkai priėmė 'su
mažintas algas. Verpėjams 
numušta 20 nuoš., kitiems 
darbininkams 10. nuoš. Šį 
lytų darbininkai vėl pradė
jo dirbti; - * .

Neėmė algų daugiau nė 
J00 valdybos narių United 
Mine Workers of America 
unijos už savo darbų laike 
liepos mėnesio “dėlto, kad 
prasiplatino bedarbė tarpe 
anglių kasėjų,” sakoma mai
nierių darbininkų žurnale, 
oficialiame leidinyje tarp- 
tautiškos unijos.

Visi oficialai, išskyrus na
rius tarptautiško egzekuty- 
vio komiteto, organizatorius 
ir lauko darbininkus, sulig 
pranešimo, “liuosai atsiža
da visų algų už liepos mėne
sį.” * ■

Abelna suma sieks iki ke
letu* tūkstančių dolerių.

John L. Lewis, preziden
tas, gauna $666.66 į mėnesį, 
ir Philip Miirray vice-prezi- 
dentas, ir William Green, 
sekretorius, kiekvienas gau
na po $583.33.

Unijos centrai apskaito, 
kad nemažiau 150,000 uni- 
jistų darbininkų yra be dar
bo ir kad daug tūkstančių 
dirba po vienų iki trijų die
nų savaitėje* v

Šimtai kasyklų .visoje ša- 
/• J '
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L D. S. SEIMAS
—ę---------------- f

Nuo Rugpjūčio 30 d. š. m. prasideda A. L. R. K. . 
Federacijos Kongresas. 
-BROOKLY^, JT. Y.

KARTU SU FEDERACIJOS KONGRE
SU PRASIDĖS IR LDS. SEIM^p

LDS. Seimai skirta pusantros dieno: Rugpjūčio 80 
d. po pietų ir yisa 31 diena.

LDS. kuopos subruskite išrinkti atsto
vus. Lai šių metų Šeimas viršija, skaitliu- 
mi atstovų ir gerais naudingais įnešimais 
jau buvusius seimus.

Būtų labai gerai, kad visus įnešimus 
LDS .Centro Valdybų galėti} peržiūrėti dar 
prieš Seimų ir sutvarkytus galėtų perduoti 
Šeinio išrinktai komisijai.

Tegul nelieka nė viena LDS. kuopa, ku
ri šių metų Seiman neprisiųstų savo atsto
vo. Jei daugiau neišgalėtų, tai bent vienų.

LDS. CENTRO VALDYBA
. M. Abračįnikas, PirmininkM

A. F. KneiŽys, Sekretoriui
»r

Alijantai Sutiko Padalinti 
Sileziją*

Nutarė nesiųsti daugiau kariuo
menės.,

/ Paryžius, Rugpiūčio 9, •— 
Prancijos premieras Briand 
ir Anglijos premieras Lloyd , 
George, privatiškame sųį>. 
rinkime nutarė padalinti 
Aukštųjų Silezįjų. .

Alijantų Vyriausią Kon
sulas nutarė daugiaus ka
riuomenes į. Šilezijų nesiųs
ti. . v ’ ’r •

Kada buvo pakeltas klau
symas apie siuntimų dai
giau kariuomenes, Britani
jos ir .Italijos delegatai

»
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DARBININKAI GRĮŽTA 
' DARBAN.

3,500 kasyklų darbininkų grįžta 
prie darbų.

v Wilkes Barre, Pa. Rugp'. 
10. —• Trys- tūkstančiai ir 
penki šimtai anglių ka
syklų darbininkai/ kurie 
praeitai savaitę išėjo ant 
streiko^grįžta'darban. Dar
bininkai nubalsavo drtbįi 
pagal senųsutartį. * z
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griežtai užprotestavo.

MPO NEGYVA KtDIJI 
. Josepli Crombie, 63 M? gy
venąs 35 AppletonSt, Sų End, 
vakar rastas negyvas. Tų na
mų savininkė rado' jį nuriisi kė
dėje, sėdinčiojo formoje, jo pa* 
ties kambary. 'Mflių samdytojai galutinai nuli- niūkų.

v*

*

Ifr-1
- . ' : į.

SS



B. Ajauskas

**s

t

4

I

•T

*

\

i
<

►
•»#

x ‘

REIKALINGI AGENTAI 
PLATINTI “DARBININKĄ”
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m&nįflcilos Kristuje, po Baš^ 
fĘycioį. vėliava, visuomenei

įsitarnaują.”
.Vadinasi, “ Sandaros” ta- 

dzibatorius dėl šių dviejų sa
kiniu pašvenčia daugiau nči 
skiftį šmeįžįjhuį Vyčių, kū- atdaryti mrtartį ,įų
riuose apie Vyčius nėra nė - ♦* - -
žodelio. , .

Kas dėl tautininkų užsi- 
^ąrūavimo Lietuvoj Ries 
pripažįstame; bet ne tokių, 
kaip Amerikos tautininkai- 
laisvamaniai. Lietuvoje tau
tininkai yra tie, kurie jirba 
tautos labui. Ūrolde ^tauti* 
ninkai” kaip Amerikos, 
Lietuvoje pasivadinę sociaL 
liaudininkais it Purvis savo 
įaiške apie juos vfsaį niekei 
nemini* . *

J- Tad: “Smdaros” bendra- 
dąrbis M J aras matyt nė ne- 
isuprahta. reikšmes tų saki-
nių, o 'redaktdHiis pazale- 
vusioms akims nė nemato ką 
kas ra§d Perskaitė žodį 
Vyčįii ir talpina apsilaižy
damas, Nuo pažalevusių 
“Sandaros” redaktoriaus -a- 
kiu, pradėjo 'Žaliuoti ir ben
dradarbių. .

vŠLfKiSTr Melagystė. 
. Liepos 21 d. užėjęs į Lie- 

tuvos Darbo Federacijos 
raštinę Kaune, paėmiau 
peržiūrėti. “Draugo” nume-

* filis. To laikraščio num. 149,
* birželio 25 dienos laidoje be- 
-sąs redakcijos pastabose 
straipsnis “Tuščios BaČ-

; 1 kųs,” kur ginamas Tautos
. Fondas ir rašoma, būk so

či j al-melagrij laikraštyj bu
vę, paskelbta buvusio cam- 
bridgiečio P. Bartkevičiaus 
girdėti nuo Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio Dr. 
Purickio žodžiai -apie Tau
pos Fondą. Būk gerb. mi- 
nisterįs Dr. Purickis pasa
kęs: Galimas“ daiktas kad 
Tautos Fondas surinko daug 
pinigų Lietuvos reikalams.

• bet gaila,' kad Lietuvos' val
stybė tų pinigų nemato ir ne
gauna.”

Perskaitęs tą straipsnį, aš 
šų tuo “Draugo” numęriit 

' į tuoj pasileidau pas gerb. mi- 
nlsterį Dr. Purickį. Kaip 
(ik gerb. ministeris atėjo už
sienio reikalų ministerijoh, 
tai aš pirmutilūs buvau pri
imtas audiencijom Kai Dr. 
Purickis perskaitė minėtą 
“Drauge” editorialą, tai ta
rė: “Aš to Bartkevičiaus vi
sai nepažįsta. Gal būt jis ir 

’ ,buvo pas mane, daug ameri- 
. kiečių pas mane atsilanko, 

bet niekam tokių žodžių apie 
Tautos Fondą nesu pasakęs.

i Aš ir negalėjau taip pasa
kyti. Juk man gerai žino
ma, kiek Tautos Fondas pa
darė ir daro gero Lietuvos 
Valstybei.”

Dai‘ ir daugiau gražių 
komplimentų Tautos Fon
dui gerb. ministeris pasakė, 
bet jau iš to kas pasakyta, 
kiekvienam aišku kokios 
šlykščios. melagystes P. 

■* Bartkevičius griebėsi, kad 
pažeminus Tautos Fondą. 
•L." * ’ Pranas Gudas.

-M .

Šąndariečiai, kad užpil
džius savo neva laikraštį, 
laipina visokius niekus. Ne
lepiai patalpino laišką savo 

i*iaus brolio iŠ 
Lietuvos, kur aprašo kaip 
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’ geniai patalpino laišką savo 
s'įųministraioriaus brolio iŠ 

’ Lietuvos, kur apraše kaip 
. ąitvarai veisiasi kiaušiniuo- 

. še. Dabar vėl talpina ant 
pirmo - puslapio ilgiaušį 
Steūipštiį apie Vyčius, cituo- 
’dąnri ahierikieČiamš žinomo 
laisvamanio P. J. Ptirvio 

. laišką, kur jis tarp kitko pa
tašė: “Geriausia gąl ame- 
tiliicčių-lictuvių vardą ger
bia, tai kariuomenėje. &t 
it Čia tik tautininkai to už-
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Ameri)tair Japonija

Kalbant apie bosiančią kon- 
sferencįję
lo klausymas apie naują su
tartį kurioj Britanija reika
lai! ja., nori suda
ryti sutartį su Amerika^ įr 
Japomja^ viptoj Anglių Ja
ponų sutarties. • * -
; Japoniją sutinka su' Bri- 
į&ųijos paduotu įr
tiki kad tokių t^jų valsty- 
bių sutartis būtų naudinga. 
Amerika vienok dar nieko 
nesakė ir galima sakyti kad 
^Amerika atsisakys. ;Hats 
Britanijos preniieras jtloydf 
George abejoja ar Amerika 
sutiks su jais ir prisidės prie 
sutarties. Kad prezidentas 
Harding ir sutiktų, senatas 
neužtvirtintų. Ar būtų Ame- ; 
rikai kokia nauda iš tokios 
padarytos sutarties? Šunku 
dabar spręsti/nes Britanija 
dar nepranešė jokių sąlygų 
ant kurių sutartis būtų pa
matuota.

------
London. —y Amerikos šel

pimo administracija prane
šė,, kad gavo žinių,, jog visi 
amerikonai! buvusieji bolše- 
.vikų nelaisvėje tapo paliuo- 
suoti ir dabar apleidžia Ru
siją.

BONŲ .VAJUS JAU ATŪŽL

Pennsylvanija sukruto pirm .

Mūs!} broliai anglek- 
malonįaįnustebino visą 
sų išeiviją, pirmieji su 
darni darbūoties dėl I 
vos Paskolos vajaus' 
kai-kas pasakydavo, 
mainierius esą sunku
dinti į darbą. O čia pasiro
dė, kad net judinimo nerei
kėjo: tik išgirdo, ir tuoj vi
si kaip mūras — į darbą. A- 
tejo žinių iš Scrąnton, Fo- 
rest , City, Minersville, 
Krackville, Girardville, She
nandoah, Mahanoy City, Mt. 
Carinei, Nėw Philadelphia, 
>Tamkqua, kad jau eilės 
^darbininkų rikiuojamos ir 
tuoj pradeda darbą. Schuyl- 
kill’o pavieto lietuviai 15 
d. rugpjūčio ties Mahanoy 
Junction daro milžinišką iš
važiavimą, kur laukiama žv- 
mių svečių ir tikimasi nu
veikti didelių darbų. Lau
kiama žinių ir iš kitų Penų- 
syivanijos vietų.

Bet kruta ir kitų valstijų 
kolonijos. Štai gauname ži
nių iš Worcester, Mass.< 
Thompsonville, Conn., Hart- 
ford, Conn., Amsterdam, N. 
Y., kad jos dar šį • mėnesį 
rengia masinius mitingus 
bonų pardavinėjimo reika
lams. Tad laikas jau sukrus
ti ir visoms kitoms koloni- 
joms į bendrą tautos darbą, s 
Nereikia laukti vasaros pa-. 
baigos. Tuojau reikia rink- 
ties stočių komitetams, da- ; 
ryti veikimo pienus savo kd^ 
jlonijoms. ir neatidėliojant 
pradėti darbą, apie-ką fuo- 
jau prašome pranešti Misi
jai. Pranešimą gavę tuojau. 
Išsiųsime tai stočiai įvairios 
[ litpratūros: atsišaukimų,-
plakatų, korčiukių, knygų-= 
Čių/ir k. d. ■

Nenusiminkime. dėl laikų 
■blogumo. Laikai eina ge- 
Šryn, tik. mes neikime blo-1 
gyn. Kas jau turi bonų, lai 
perka nors pusę tiek, kiek ? 
turi; kas dar nepirko,’lai da
bar perka nors iŠsimokej’ 
'į M

- .t

Numirėlių neliečiamo. 
• Gyvieji atsiliepkite.

Miegantieji pabuskite. 
į Visi į darbą! Už n 
Vilnių! Už laistą, yn< 
blausoidfl įiėtavąf * ’

•-iii

imui.
i

Melillos ispanų kariuoinene 
silpna ir gręsia pavojus.
' Morokiėčių Vadas Abd-EI- 
Krin greitai galės ^u savo 
kariuomenė apstoti Melilla.
i Ispanai pasiuntė Apie Id 
batalijoms į MeWa, bet mo- 
rokiečįų kariuomene viršija 
juos^ Viąjje Morokoje pa- 

RALIUOSAVO4 Iš KALE-

• * JIMŲ; 7 '■ ,
TF«^wi^ž0%Rugp, 10. —. 

Amerikonai, kurie buvo so
vietų kalėjimuose Maskvo
je, paliuosuoti ir grįžta A~ 
nieiikon.

KRITIŠKAS PADĖJIMAS
MOROKOJE. '

Kariuomenė Siunčiama į 
' Melilla. ,

\ * '
Padėjimas; ispanų zoųe Morokoj 

yra kritiškas.
Madridas. — Kariuome

nė siunčiama per Mediterra- 
nean’a į Melilla, kad susti
prinus ten esančius karei
vius ir gen. Berengaer pra
šo karo laivų, kad būtų gali
ma pristayti amunicijos ir 
maisto Ispanams kurie yra 
apsupti Moroldečių.

Iš vėliausių žinių, žinoma 
kad ispanai prie kalno 
Arruit atlaikė' morokiečius.

Ispanai pasidavė prie 
Nador ir Zeluan, ir Visi bu
vo morokiečių užmušti.'Prie !• *

' , ■ V • <

DIDIS GAISRAS, $1000 
' ŽALOS.

TForcdstar,'Rugp. 10. — 
Vakar ant Weštminster 
gatvės kilo gaisras ir žalos 
pridarė už $1000. 'Iš kur ki
lo gaisras nėra žinios. Su
degė gražus ant dviejų gyve
nimų medinis namas.'

** '■ . '* •

RAGELBA BADAUJAN- 
. CIAI BŪSIMAI. ■ 
Londonas. — Rusijai sku

biai siunčiama medicina ir 
valgis. Amerikos šelpimo 
komitetas dirba Įdek galėda
mas kad kuo greičiausiai su
teikus Rusijai pagelbą. Kad 
greičiau pagelbėjus Ameri
kos šelpimo agentai pirks 
maistą Hamburge ir Copen- 
hageiie ir tuoj siųs į Rusiją, 
taip kad iki Amerikoje pirk
tas' maistas pasieks Rusiją, 
daug bus išgelbėta nuo ba
do.

Didis karštis, manoma y- 
ra, priežastis baisaus bado.

Pavasary vos sniegui nu
tirpus, saulė smarkiai užkai
tino taip’ kad Rusijoj pava
sario nebuvo. Visi apgautie
ji javai ir daržovės' iškepė 
ant. saulės.

NĄUJAŠ VYSKUPAS
/ TOLEDO JE.

Toledo, Rugp. 10.^— Iš 
Vatikano gauta žiniai kad 
Monsignor Samuel Ą. 
Strich, yra paskirtas J. E. 
Vyskupu Toledos katalikėj 
diecezijos. Jis užims* Vys
kupo Chrembs vietą, kuris 
paskirtas Vyskupu Clevę- 
lando diooezijos. '

L]M Fa. apskričio siryažiąvi- 
pia's įyyks 21 U, rugpj. 1921 m. 
2-rą vai. pa pietų bažnytinėje svė- 
tainėje, Minersville, Pa., Kviečia
me visas kuųpaė siųsti kodaugiau- 
sia. atstovų į minėtą Suvažiavimą. 
Taip-giįduokite daug svarbių ir 
Naudingų incšinfii dėl labo mūsų 
Lietuvos, ,Jąu 'laikas broliai ir 
sesutes stoti į darbininkiškas or
ganizacijas kovon su mūsų, plė
šais kapitalistais ir visokio plau
ko agentėliais, bolšeyikais, sanda- 
rMais ii’ kitais. Kviečiame ko- ; *Sr 
daugiausia pribūti minetaų' suva
žiavimai! su* svarbiais ir naudin
gais įnešimais. Tolimesnės kuo
pos negalinčios ^alyvauti 'prašo
mos siųsti įnešimus laiškais.

jonas Abromaitis, A
• ‘ Apskr. laikinis rašt. 

P. Ck Box 148, Silver Creok, Pa.
• ~ ■ V1

Į LDS. X4r N. J, APSKRIČIO 
NARIUS.

BroliaUsesutęs darbininkai: ruoš- 
'kimėg visi į darbą,, nes visai ma
žai“ laiko beliko iki Nexv Yorko 
ir New Jersey vaisi, apskričio su
važiavimo, kurs įvyks rugpj. 28 

;d, š. m., 1 vai. po pietų, 69 So. 
Park St., Blizabeth, N. J.

Begalo svarbus laikas yra dėl 
darbo žmogaus. . Dabar mes turi
me pagalvoti, kokiu būdu galėtu
mėm suteikti pagelbą tiems bro
liams, kiuuuos žiaurus nedarbas 
skaudžiai palietė. ^Daugelis iš jų, 
nebeišgali mėnesinių, duoklių už
simokėti. Tokiems turime pagel
bėti. Keletas^ LDS. kuopų jau 
vykdo tą prakilnų darbą, t. y. už- 

' moka duokles, negalintiems, iš /
kuopos iždo. Pageidaujama, kad- 
visos kuopos taip pagelbėti}* savo 
nedarbo’ suvargintiems - nariams. 
Taip-gi turime gyveiiimąn įvykin
ti pakeltą klausimą — steigimą 
bedarbių fondo, kurs labai reika
lingas darbininkams.

Gerb; LDS. kuopos: malonėsi
te' prisiųsti kuodaugiausiai atsto
vų, pilnų energijos ir gerų min
čių, kurie visuomet- darbuojasi ka
taliku visuomenės ir Lietuvos la-- 
tai. ' ■

Kiekvienas LDS. narys privalo 
nors po vieną naujį narį prirašy
ti prie LDS. iki „Naują Metų. Tas 
nesunku būtų padaryti jei mes. 
visi stotūrnėm prie darbo. Prašau 
'visų kuopų, nežiūrint, kad ir ma
žo^, prisii}sti savo atstovus? Taip- 

: gi nesigailėkite jiems įteikti ap
ačiai naudingų sunianymų-iūeši- 
mų dėl labo LDS.

LDS. lū kp,/rengia ctel svečių 
nepaprastą vakarienę su puikiau
siu programų. Todėl, visos kua- 
pos Ir nariai rao^itėsį

1 ArK^last 
\ Apskričio Pirminiukas.

k - ------------- r • v .
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LD^: N.-Y, ir k“ J. valstiją 
Apskričio piknikas įyyks subato- 
je, rugpj/ 20 d. 1921 m, Queens 
County Parke, ant Garrison Ave« 
tarpe Grand St. ir Flushing Ava,, 
Maspeth, L, I., N. Y, Prasidės 
2 vai. po pietą. Įžanga 35 cen
tai y patai.

-Tai-gi gerbiamieji, kaip jau 
.buvome minėję ir garsinę keletą, 
kartą organe ir manome kad jau 
šis pagarsinimas bus paskutinis. 

‘ Šiuomi kviečiaige visus atsilan
kyti ant viršminčto- pikniko, nes 
suprantate kiekvienas Darbininką 
Sąjungos narys, arba narė, kad 
šis piknikas yra rengiamas dėl pa
čią 'darbininkų naudos’ arba kiek
vienas centas, kuris atliks, bus 
galima sunaudoti dėl Tėvynės rei
kalą. Už tai nepraleiskite ne Vie
nas progos. . v

Nuoširdžiai kviečiame atsilan
kyti.

Komisijos nariai:
A. J. Domeika, 
V. Daubaras.

KELRODIS-: Važiuojantiems-iš 
N. J. valstijos: Kurie dąsieksite 
Brooklyno tiltą, paimkite Flush- 
ing Avė. karą ir važiuokite iki 
'Corrison Avė. Ten rasite žmones,
* * X

kurie parodys kur eiti. Kurie da- 
. sieksite AVilliamsburg tiltą, paim
kite Grąnd St. karą ir važiuoki
te iki viršminčtos gatvės.
, ■■ .„..I. ■ —. I "II

dar ir svečius pavaišinti.
Tad rengkitės skaitlingai 

išvažiavifnan/nes bus daug 
naujiėnybiį

1

Apskričio rengiamame iąva-< 
žiavime rugpjūčio 1< d. Ro^ 
muvdš ’.f’arke, 'Montello^ 
Mass. bus dmig ko naujo. -'

Rengimo komisija nupir^- 
ko gyvą žąsį ir atveš ant iš-d 
važiavimb ir vienam iš sve-, 
čių įteiks kaipo dovaną už 
darbininkišką atlyginimą.

Beto šiame išvažiavime 
dalyvaus lietuviškas “Char
ite Chaplin” ir ‘Kaulų kom
panija,” z kurie ' atsilankiu
sius, svečius prijuokins iki ! 
sočiai.

Gauta žinia, kad'apie 1$ 
d. rugpjūčio jau bus Bosto- 
ne .“Datbininko” rėdakto- 
ris P. Gudas. Jis važinėda- - 
mas po Lietuvą daug ką pa-. 
tyrė. Kądangi visuomenė 
susirūpinusi apie Lietuvą, 
tai šiame, išvažiaviihe turės 
geriausią progą išgirsti gy
vu žodžiu pasakojimų R.Gu
do, kuris būdamas Ameri- 
kos<piliečiu, aplankė ir tas* 
vietas kur prošepanai val
do. Tai išgirsite šviežiau
sių ir Įdomiausių žinių iŠ lū
pų Amerikos lietuviais ži
nomo veikėjo P. Gūdo. 
Taip-gi atsivež iš Lietuvos 
visokių, išdirbinių ir lietu
viškų ‘i cukierkų. ’ ’

Rengimo komisija kvie
čia visus Naujosios Anglijos 
ir iš toliaus darbininkus ir 
darbininkes isvažiaviman 
rengtis skaitlingai.

LDS. nariai šią žinią pa
skleiskite koplačiausia.

Komisija.,

.vr ■/

GYVA žįSIS.
LDS. Naujosios Anglijos' 

Apskričio išvažiavimai! riig- 
piūcio 14 d. š.Jm. bus atga
benta puikiausioji karietoje 
lietuviška gyva žąsis. Lai
mingas tas, kuris galės tą 
žąsį gabentis į namus LDS. 
N. A. jau jos atgal negabens. 
Tai-gi vienas iš svečių bus 
apdovanotas žąsimi. Darbi
ninkas, nors labai retai gau
na-paragauti žąsienos, bet 
po išvažiavimui galės ne tik 
pats sočiai pavalgyti; bev

BRIGTONMASS;
Rugpjūčio, 5 d., L. D. S. 22 

kuopa mėnesiniame susirinki
me, apsvarsčius įvairius daly
kus nutarė siusti atstovą į L, 
D. S. Seimą. »(
* Brigtono' JCatalikų Vienybė . 
šaukia susirinkimą, 27 Rugpj. 
Lietuvių mažojoj svetainėje, 
7:30 vakare. Visas katalikiš
kas draugijas, kuopas ir pavie
nius asmenius kurie priklauso 
prie Federacijos meldžiame vi
sus Skaitlingai susirinkti', nes 
turime daug svarbiu dalykų 
apsvarstyti.
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Bet jiems tas nepasiseks. Tik su jų unijos tapo paskirtas de-
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Henry Abrakams, sekre
torius Bostono cigarų dirbe-

A
>
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K. Bašinskas,
Onuškio Rajono Šaulių vado raš
tine, Onuškčn. *
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D-jos ir D, Vyčių 25 .kjft nariai-Sfir 
125 metai sų&afcMtfcą nub ČJIeVe* 
lando įsteigimo. Tan viskas buvo 
paminėjimui šių., sukaktuvių. Gle* 
yelaridas yra jaunutis, bet smaiį 
toiai auga. Dabartiniais laikais jis 
yra penktas miestas, sįaitliUmi 
gyventojų Amerikoje, ,
' t M. SįjįmgM 8eimM.

Rugsėjo 12 d. Čia prasidės A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos seimįas. 

pamaldas” pradėjo “pamokslą’ Vietine Sąjungos 26 kuopa ruo- 
sakyti. Jo didesnę dalį pašven- šiasi kopuikiausiai Sutikti seimą, 
te katalikų šmeižimui. Agitavo Rengiamose pramogose yra už- 

«. _ • 3—11 *1* "TT—Y*   Člj*1

. _ CM Ą. kataliką! gerai
ją ir ruošiaąi Jrie statymo nąujoa 

‘ bažnyčios, Turi nuosavą, parką, 
kuris įr apylinkes lietuviams yra 
žinomas, nes ten tankiai suvažiuo
ja smagiai laiką praleisti.

Yra ir atsiskyrėlių, kurie vadi
nami nezaležninkais. Jų kirkėje, 
rugpj. 7 d., ir man teko būtf. 
Senbernis Šleinis atlaikęs savo

savo* parapijonis rfevažiuoti ant 
katalikų išvažiavimų. Toliaus, 
pradėjo apie katalikų lotus, ku
riuos miestas nupirko, sakei jūs 
visi dėjote pinigus Jei jų nupir
kimo, o šiandien jūą ant tų lotų 

"nei pastovėti neleis, o tie $50,000, 
kuriuos gavo, nueis niekais. Jei 
p. šienus nežino kur tie pinigai 
nueis, tai galėjo bile parapijom) 
paklausti ir jis jam būtų pasa
kęs kokiam tikslui jie bus sunau
doti. Prisipažino ir labai apgai
lestavo, kad jau daug savo ave
lių neteko ir reiškė baimės, kad 
paskutiniųjų neprarastų, nes tuo
met būtų blogai, nes čeverykų 
dirbtuvės silpnai eina o kito dar
bo nemoka. Ką reiktų daryti?

Broliai lietuviai! laikas jau 
žengt prie teisybės. Atsiminkite 
kas atsitiko parkeliavusiems Lie
tuvon nezaležninkams —.visi tu
rėjo js a vo vaikus krikštyti iš nau
jo ir kitokių nesmagumų turėjo. 
Laikas pažinti vilkus avies kaily
je ir dirbti su savo draugais ka
talikais.

Leipalingio Dzūkelis

# *

priešas sukalė mano kūną, bet nėg noriai skaito atsiųstas' ii A* j 
laisvos sielas nėbsukals! Lais
vės ir keršto sėklos nežūna, jos 
milijonus kerštu sukelia. Gal aš 
kada kovoj žūsiu, bėt lenkų prie- 
šU buvau fir būsiu! Nenusimink 
lesuUl kad broliuką~turi karžy
gį. v Ai neverkiu' kai jie mane 

bet tflrtadu man jiąšįdaro 
.liūdna* kada lenkai mus glosto 
ir nbri pavergti pu savu jungui 
; Ignotas sugtįžū iš Rusijos, Pa-

[
i
I

menkos knygas, bet ligšiol tega- 
vome tik bolševikiškų Šlamštų. 
Lieku viąo gero velydamas, - - 

^JMubaiiis, 
SirbiškiU Pandėlio petitas*

Laižk&i prlsto^stas Manchesierj
«... H. ąukotojaiffir(Qm«) dėl M moksleiviai daug prisidėjo 
įlaičtol įrieglatuto®*
P. ’ Žagare, VII. 21 m.
Gerbiamojil .

' *
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dirvos ųeranda. Jei 
sojjas prie šocijaBJ 

niažos doros, ii 
bangose paskendę *

laiko. Dievas žino, ką sulauks, ir 
mūsų šalele Lietuva, nes lenkai 
išmislineja visokias riaušes, ^kad 
užgrobti Lietuvą... Sesut, jeigu 
•gali prisiųsk ąnan laikraščių, ku
rie plačiau aprašo apie pasaulį. 
Dabar laukiame smarkaus sukili
mo. Lietuva nori užimti Vilnių, 
o lenkai rengia kariuomenę civi
liškais rūbais įr nori pasinaudo
dami sukilimu užimti Lietuvą.

civiliais sunkiau kariauti. Sudiev 
sesutė.

ttostos vwao gmizry- 
įku - baisiausia, betwU tebsi- Jr pi-

nig&is. UŽ visas* prisiųstas aukas 
tariu visiems geradariams nuošir
dų ačiū. Negalėdamas kitu kuo 
atsidėkoti geradariams, kas nedėl- 
dieny už juos atlaikau Šv, Mišias. 
L Su gilia .pagarba,

Kun. J. Latvis.

į RAMYGALA. ~ Vietinės 
gimnazijos . mokytojai ir

prie to, kad Ramygaloje y- 
ra įkurta beveik visos * kata? 
ūkiškos draugijos, k. a. kri- 
kščionių dem. partija, ūki- 
ninkti sųjunga, pavasarimn- 
kį; ateitininku ir kitos, lįt 
netinas'toj srity studentas 
Juška. Priešingų draugiją 
nėra. Draugijose daugiau
sia yra merginų, negu vai
kinų, nes didele jaunimo 
dalis išėjo Tėvynes nepn- 
klausomybės - ginti.

; . “Darb” skaitytoja.

SUBAČIUS^Oia yra

agitacijų į Steigiamąjį Sei
mą. Bet nesulaikys jie nau
jojo kilimol ’ čia yra ir ne
senai įsikūrusi gimnazija. 
Dabar dar tik pirmosios kla
sės teveikia.

Skaitąš ^Darliinink^.^

legatu nuo Tarptautiškos
Cigarų.dirbėjų unijos prie* . _ .
Amerikos Darbo FederaciAPavasariiiinlaj. tuopa su 150

* nr-v r . i

još-.

skričo) 
ra okupuotas lenkais 1 
jĘietuyos kraštas. W 
labai žmones kankina 
do. ;

Balandžio 20 dU <U 
šio miestelyje ,buvo 
diena, kur prisirinko d 
žmonių. Lenkų kareiviai 
lanai pradėjo plėšti ii 
ti žmones; liko užin 
Er. Labuckas iš Didžibgį$ 
sodžiaus, Kondratas iš Bar1 
žininkų sodžiaus, 
iš Kaniūkų sodžiaus^ C 
kauskas iš 
džiaus taip sumuštas .susuk? 
tomis spygliuotomis vieloj 
mis, kad maža viltis į 
pasveikimo.

*
KAŽYČIŠKIS (Ežerėnų 

apskr.). — Vilniaus*' srity* 
j e dabar lenkai mobilizuoja- 
vaikinus nuo 20 metų iki ! 
metų, bet dauguma- neina^ 
nestoja; juos gaudo naktį'? 
mis, bet nevyksta, neš vaiki
nai bėga Lietuvos pusėn, uŽ į 
tai tėvai yra bauginami iii 
baudžiami. Gatidymui yra 
iš Lenkijos atvažiavęs baus*. 
'mes batalijonas. 
i Tbnfirastfa

--------------- - / '
Iš grįžusių amerikiečiųy*: 

ra širdingai nepatenkintų" ir' 
norinčių v grįžti Amerikon. 
Bepigu grįžti* Amerikoj pi*'“ 
lieČiams, o nepiliečiains veik 
negalima. Visokiais f atžvil
giais naudinga yra tapti 
Suv. Valstijų piliečiu. Toks 
ir grįžtant Lietuvon neužsi* 

kokių priežasčių netiktų ąp* 
sigyventi Lietuvoj . ’ ■ <

Nors žydai Lietuvoj turi 
daugiau teisių, negu bile 
kurioj kitoj valstybėjpasMii-1 
lyj, bet jų atstovai 8>t. Sėt*; 
me vis straksi ir šokinėja. ^ 
Ii žemės reforma nepafen-*;į 
kinti, girdi obalsis 
tam, kas jų dirba,y> ;ėsųs 
priešžydiskas., Krikščioniui 
demokratų atstovas Ambrų* 
zaitis'jiems atsakė, kati sįpį 
dai-bežemiai galės gauti 
mes lygiai kaipir lietuviai,-® 
žydai nemanantieji • zeau 
dirbti;, jos negaus.

SINTAUTAI. čia yra 
daug įkurta krikščioniškų 
draugijų, kurios gan rim
tai darbuojasi. . Drie šių 
draugijų įkūrimo įr palai
kymo ^augiausiai prisidėjo 
visų mylimas kun. Vaičaitis 
(garsiojo poeto.brolis), kūrs 
savo pamokslais ir pavyz
džiu buvo dįdeliausiu sše- 
pintoju krikščionybės idėjų. 
Savivaldybių , rinkimuose 
laimėjo ūkininkų sųjungos 
sąrašas. Kun. Vaičaitis da
bar jau yra iškeltas; nors 
parapija begalo dar rūpina
si jį pasigrųžmti. Daug vei
dą ir O. Kairaitytė pavąsa- 
rininkų tarpe.

Jauna Mergele.

LUKŠIAI (šakių apskri- 
čio). — Per Saldžiausios 
Jėzaus Širdies atlaidus (1921 
VI. 5) įvyko “Žiburio” sa
lėj visų krikščioniškų orga
nizacijų: Krikščionių De
mokratų (narių turi per 
500), Pavasarininkų, Mote
rų, Darbininkų, Ūkininkų 
ir “Žiburio” draugi jų susi
rinkimas pasitarti apie sa- 
vyvaldybių rinkimus. Dide-< 
lė, erdvi “Žiburio” salė pri
sirinko pilnutėlė žmonių. 
Žymus vefkęjas dekanas Ig.1 
Čižauskas plačiai kalbėjo a- 
pię savyvaldybiij reikšmę- 
mūsų gyvenime, Valstybės 
ir Religijos žvilgsniu. Dar, 
kalbėjo Aug. Kuncaitis apie' 
sočijalizmų ir jų “rojų,”ku-"‘Baro sau durų atgaį jei tb 
riame badąs ir maras vieš- ’ ’ ’ ’ 11 "
pataūja. Dar. norėjo kalbė
ti vienas iš soeijalistinės-bol- 
ševikinčs ‘ ‘ profesinės darbi- 
irinkų sąjungos žymesnis as
muo, šiek tiek išsitraukęs 
dėl drąsos, (matyt per klai
dų pakliuvęs į Inikščionišką- 
jį susirinkimų, vietoje kar
kiamos), bet susirinkimas 
brangindamas laika; nelei
do. Darbininkų ir šiaip ka
talikų yra žymus susiprati
mas. Socijalistams neduo
da vadžiotis už nosių. Soci- 
jalizmų su jo kvailu moks
lu pažįsta gerai. Tai-gi so- 
cijalizmas . darbininkuose

narių. Darbas ypač smar
kiai pradeda plakti, kai su
grįžta ” atostogoms čionyk
ščiai moksleiviai. Šis jauni
mas daug prisidėjo prie au
kų rinkimo Tėvynės gynimo 
reikalams.

; Iš laišką prisiųsto t. Vičai, Wa- 
terbury, Conn. jo brolio L. Ar. 

^cario.

Mielas brolau Liudvikai!
Kaip prašėte aprašyti apie Lie

tuvos valdžią, nes sakote, kad ne- 
. kurie laikraščiai rašo, kad ji su
sideda iš ponų ir kunigų. Tam 
tikėti negalima. Bolševikai skel
bia visokius melus ant Lietuvos 
ir kitų Valdžių, mat jie nori su
kelti pasaulinę revoliuciją ir įves
ti savo bolševikišką rojų. Aš jau 
ten buvau, tai geriau sutikčiau 
eiti į pragarą negu į jų rojų. Len
kai gi meluoja, kad’ Lietuvos 
valdžia bloga, nes nori patys 
į savo nagus jąLpagriebti ir žmo
nes po savo jungu pavergti. Ži
noma, Lietuvos valdžia susidedu 
iš įvairių luomų žmonių, kurie 
gali tvarkyti šalį, nes juk reik iš
tikimi! ir mokytų žmonių, kurie 
galėtų viską vesti tiesiu keliu į 
laisvę. Brolau, kaip žinai, kad 
visai bėdnų žmonių mažai tėra 
mokytų, tai ir negali šalies tvar
kyti. Mūsų Seime yra apie 150 
atstovi! visokių luomų ir tikybos. 
Tiesa žmones spaudžia, bet visus 
lygiai, kaip biednus, taip ir tur
tingus. Reikia pamislyti, kad ka-. 
ras jau ne pirmi metai. Juk jau 
frečią priešą — lenkus mušame, 
prie to ir nuostolių yra. Aš ma
nau, kad atsirastų daug apiekū- 
nų, kurie našlaitę Lietuvą “pri
glaustų.” Dabar liko mums di- 
džiausis priešas lenkas, kuris va
dinasi “broliu,” bet jau daug 
mūsų kraujo išgėrė ir su juo dar 
prisieis kariaut. Tik bėda, kad 
mūsų valdžia nusilenkia perdaug 
prieš visus. Nenor -kariauti, gai
lis žmonių. Senai reikėjo lenkui 
sprandą nusukti. Mes mokam 
priešui ir ginklu atsilyginti. Lie
tuvoje jau^nekurie gavo žemės ir 
greitu- laiku žada duoti visiems, 
kas tik ją dirba. Aš nežinau ar 
imti žemės? Jos gavus reikia 
triobas statyti ir gyvulius pirkt. 
Tai geriaus būti be žemės, negu 
ant jos plikos sėdėti. Mū£h tė
velis jos trokšta, tai gal ir gaus. 
Aš išėmiau liūdymus iš savo pul
ko "vado dėl gavimo žemės. Tai 
galės dirbti tėvelis, kol galės. Su
diev!

jūsų brolis—
Antanas Vičas, 

6 pešt. Pilėnų kun. Margio p. 1 
1 bataliono 2 kuopa. LITHŪANIA.

Chester, Ęa. — 1,600 lai
vų statymo darbininkų išė
jo, ant strpiko iš Mercliant 
Shipbuilding Corp. jardų, 
;uomi išreikšdami protestų 
prieš numažinimų algų.

kviesta L.^ Vyčių 25 kp. ip G L. 
T. CJh, D-ja. Tos-pramogos tolis, 
laike seimo, vakarais. Daugumas 
jau tik kalba apie minėtą Srimą. 
Vietinė Moterų Cąj. 26Tkp. yra 
sumani, veikime, jinai net “ byli
na ” vyrų dr-jas. Manau, kad ji
nai tinkamai prisirengs sutikti ir 
seimą. Iš to bus gaubė jai, o nau
da tai prakilniai organizaęijai — 
A. L. R. K. Mot. Sąjungai:

/' Simono Sūnus.

PADĖKOS ŽOftlS.
f

Gerbiamam tautiečiui — Ame
rikos lietuviui. Antanui Jakučiui. 
(*‘Darb.” skait. iš Lewiston, Me.) 
kaipo pirmąjam parūpinusiam ir 
atsiliepusiam į mūrio atsišaukimą, 
o ypač už atsiųstus kelis siunti
nius amerikoniškų laikraščių ir 
knygų — tariu kuonoširdingiau- 
sią lietuvišką ačiū!

Taip-pat esu labai dėkingas ir 
gerb. “Darbininko” išleistuvei už 
suteikiamus dėl manęs veltui'ap
garsinimus.

Tikiuosi, kad ir toliau gerb. 
tautiečiai manęs neužmirš.

Turįs pagarbos tarti žodį
Leonas Žurauskas,

Ežerėliai, LITHŪANIA.

; VIRBALIS. — Jaunimas 
išpradžiiį gan smakai grie
bėsi’ darbo pavasarininkų 
organiazcijoje. Dabar, dau
geliui veikėju išėjus fron- 
tan ar šiaip tėvynės reika
lams tarnauti į įvairias vals
tybines įstaigas, likusieji 
■lyg kiek tiek ataušo. Bet 
vistik labai remia rinkdami 
Aukas Tėvynės gynimo rei- 

Gerbiami LDS. nariai: Malonė- kalams.

L. D. S, KUOPS SUSI
RINKIMAI.

A

LINDEN, N. J.
LDS. 73 kp. mėnesinis* susirin- 

dmas įvyks 14 d. rugpjūčio, š. m., 
pas J. Liudvinaitį, 5 Wood Avė., 
jinden, N. J. Prasidės 3 vai. po 
pietų. ,

OLEVELAN D,OHIO.
Nedarbas it darbininkai.

CIevelandas turi nemažai dirb
tuvių, kuriose išdirbamos įvairios 
prekės. Sumažėjus darbams viso
je Amerikoje, čia ir-gi tas pats at
sitiko. Tik kelintas nuošimtis dar
bininkų turi darbus. Iš priežas
ties nedarbo, miestas turi daug 
vargo su biednuomene, nes ją tu
ri aprūpinti maistu, aprėdalu ir 

■ kūru.
Prieš metą laiko visur prie dirb

tuvių buvo parašai; “Hclp Wan- 
ted” (reikalaujama darbinin
kų). šiandiena gi visur pamaty
si: “No Help Wanted” (nereika
laujama darbininkų). Po trumpo 
laiko — didelė atmaina. Mano
ma, kad darbdaviai tokiu savo 
pasielgimu vargina darbininkus, 
kad lengviau galėtų priversti juos 
priimti išlygas, kurios darbinin
kams nuožmią kapitalistinę ver
guvę teikia. Nedarbo laiku, dau
gumas mėgsta važinėti po miestus 
ieškodami darbo. Bet nepatarti
na važiuoti į Clevelandą darbų 
ieškoti, neš ir čia šimtai tūkstan
čių yra be darbo. Skaudu ju’a ir 
gaila darbininko, kuris atiduoda 
savo sunkiai uždirbtus centus-ka
pitalistams už važinėjimą gelžke- 
liąis. Kartais savo paskutinius 
centus pravažinėja. . O paskui... 
ir darbo neranda. Kiekvienas tu
rėtų sekti MDarbininką,” nes 
kuoipet pagerės kur darbai, bus 
.pranešta “Darbininke.” 

. Cleyelando 125 m. sukaktuvės.
Liepos 22-30 dd. š. m. buvo ren

giamos įvairios parodos miesto 
gatvėmis bei viešuose parkuota. 
Didžiulės g-vės buvo išpuoštos vė
liavomis. .

Liepos 29 di žymiame Wade 
Parke buvo surengta pramoga. 
Joje buvo pakviesta įvairios tau
tos, idant jos parodytų savo se
novės papročius, k. ti: šokins, žai

dimus, dainavimus, • apsirengimą 
ir kitus. Lietuviui šoko “Sukti
nį” “Klumpakojį,” “Noriu mie
go” ir “Kokotką.” . Svetimtau
čiams geriausia patiko “Noriu 

‘miego,” nes pabaigus šokt, nebu
vo galo rankų plojimui., Norėjo, 
kad daugiau šoktų. Mergaitės bu
vo tautiškai apsirengusios, su rū
tų vainikėliais aut ^galvų. Išrodė 
tikros . ličtuvuites. To stokavo 
vaikinams. Jiė buvo pasirengę 
juodai. Kodėl gėdinosi apsirengti 
tautišlrfattf O gal neturėjo kuo
mi? SokikaLės buvo C» l>, T, ęh.

cite būtinai atsilankyti ant šio 
svarbaus susirinkimo, nes turime 
daug svarbių' reikalų aptarimui, 
keikės išrinkti atstovus į seimą. 
Taip-gi kurie esate užsilkę su 
duoklėmis galėsite užsimokėti, 
nes seimas, arti.

Su tikra, pagarba,
‘ Kuopos Valdyba.

v

KALVARIJA (netoli 
Mariampoles). — Tai diktai 
karo apgriautas miestelis. 
Bet nė žiaurios karo audros, 
nė plėšrusis vokietys ne- 
stenge išrauti pavasarinin
kų idėjų iŠ jaunuoliii sielų. 
Štai jau 1916-17 metais, dar 
vokiečiams tebespaudžiant 
slaptai buvo platinama iš 
Vilniaus einųs “Pavasaris” 
Pir steigiama bent neskaitlin
gi būreliai pavaasrininkų. 
Tam darbe okupacijos Mi
kais pažymėtinas yra moky
tojas Daugėla, kurs savo 
pasišventimu daugiausia bu
vo prisidėjęs j prie jaunimo 
susipratimo. Iškėlus kitur 
mok. Daugėlų pav»kai kiek 
apsilpo. Bet sutrupėjus o- 
kųpanto jungui, jaunimas 
paskatinamas Mariampoles 
ateitininkų greitai susibūrė 
į skaitlingas pav-kų kuopas. 
Nesnaudžia ir Kalvarijos &- 
įpylinkės jaunimas. Ir Štai, 
Jurgežerių kaime, Janavko- 
je, v Trakiškiuose* Mikąliš- 
kiuose susikuria pav-kų sky
riai. Žiiioma, dabar veiki
mas daug rimtesnis negu iŠ- 
pradžių kad buvo. Vaka
ruose nevartojama svaigi
nantieji gėralai. Ruošiama 
rimtos paskaitos.. Tiesa, a- 
pylinkėje smalkiai veikia 
mokytojas Chmieliąuskas, 
taČiatis jaunimas, paaiškė
jus jo “bešalių” (kaikas va
dina “bešoniais”) progra
mai, visiškai atsisako prie 
j o delis.. Taip Kreivosios 
jaunimas raštu ‘ pasiuntė 
Chmieliauskui laiškų, kad 
jis pasijuos nė nosies nekiš
tų. Ir kiti kaimų mokytė- 
■jai, kurie visi yra Čfa socia
listai net išdrįsta gTųsiūti 
kulkosvydžiais (o lazdomis 
tai paprastas apsireiškU 
mas) vietiniams ‘pavasari
ninkams už jų veiklumų i®

f
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Iš laiško rašyto A. Kasinskaitei, 
So. Boston, Mass. jos brolio Liet, 
šaulio.
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Gerbiamoji Sesute:

Manau gavote tą laišką kurį 
rašiau sugrįžęs iš lenkų kalėjimo,, 
tai dabar bus ta pati istorija. Aš 
sumaniau mokytis girininkystes. 
Sumaniau dar pasikalbėti su bro
liu, kurs gyvena po lenkais. . Vi
si tokį mano sumanymą gyrė. Nu
vykęs ant fronto prašiau kad kas 
ateitų, bet sužinojau, kad iš prie
žasties neramumų nieks neateis, 
tai aš kaipo Lietuvos Šaulys (ma
nau žinote apie juos), pasiėmiau 
iš Šaulių S-gos literatūros kiek 
galima nešti, ir dar nešiau Anta
ninos Noreikaitės pinigus, ku
riuos siuntėt per Prekybos Ben
drovę ir savų turėjau apie 7,000 
vietoj, netikėtai sutikau lenkų 
žandarus. Suareštavę mane atva-. 
rė į Valkininkus, kur visi išgamos 
mane pažino ir taip įskundė, kad 
jokiu būdu negalėjau išsiteisinti. 
Po smarkaus tardymo išvedė miš
kan ir Įsakė vi^ką nusivilkti nu
siauti. Minty papianiau: “sudiev 
ant amžių gūštą savoji.” Bet 
kaž ką sumisliję vėl liepė apsi
vilkti. Gal nešovė, kad nebuvau 
nusigandęs, o tik įpykęs smar
kiai su jais kalbėjau. Po dviejų 
idienų iš Valkininkų vežė į Trakus 
.iš kur būtų vežę Vilniun. Bet ka
dangi teii.antru syk pakliūt bijo
jau, tai važiuojant į Trakus oriš
kuose-išsprukau. Atsigailėjau vi
sų viršfninėtų pinigų! Tai mano 
laimė, kad išsprukau, o nelaimė, 
tai tokia, ką jau visko išsimo
kinau lenkų kason užsimokėjęs. 
Dabą? be skatiko vargiai gyvenu. 
Prašiau pas vietinį V. L. S. komi
tetą pašalpos, nežinau ar gausiu. 
Dabar stojau tarnauti L. šaulių 
Sąjungos Onuškio rajono vado 
raštinen už raštininką. Gausiu 
800 auksinų mėnesiui. Be raštiš
ko dlfrbo reikia.ir telefoną dęžu- 
ruoti, taip, kad liuoso laiko ne- 
turiū nei biŠkio. Tai matai ąe- 
i.sut niekados nepįsiseka -taip pa
daryti, kaip jUsistatai, ’ Tamstai 
įsiskolinau ir 
kaltas ir savo

NEWARK, N. J.
LDS. 14^ kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, 12 d. ųigjĮj. 8 valandą 
vakare.§v. Jurgio svetainėje 190 New 
Vorl Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

Kviečia Valdyba.

LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 14 d. rugpj. paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus narius būti
nai ateiti, nes turime svarbių rbfka-3 
(ų. Taip-gi atsiveskite naujų narių.

_____ x ■ •
, HARRISON, N. J. .

LDS. 15-os kuopos* susirinkimas bus 
14 d. rugpj. 7:3O vai. vak. Visi’ nariai 
malonėkite pribūti paskirtą laiku, nėš 
turim daug: svarbią reikalų aptarti. 
Atsiveskft ir naujų narių.

Valdyba.

GREENFEELD, MASS. ,
LDS. 79-kp, mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 14 d. rugpj. 2 vai. po 
sietų 4 Laurel Street Kviečiame 
visus narius?'ateiti. Taip-gi atsives*, 
kitę iortjų narių. „ 4

JERSEY city, n. j.
LDS. 7G kp. mėnesinis susirinkimas 

ųVyks neileiidj, 14 d. rugpj. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskit** ir naujų narių.

Valdyba.
*i f

Prisiuntė LDS. S kp., E. Cam- 
bridge, Mass.

Broliai! Apturėjau Jūsų siųs
tus laikraščius 20-V-21, už ką ta
riu širdingą ačiū. Tą patį “a- 
čiū” siunčia ir tie,' kuriems iš
dalijau juos. • Linkiu Jums, topo
liai, 8 lęps. ir visai LDS. eiti tuo 
neklystančiu keliu prie savo tiks
lo*, kad neįkliūtumėt į tas pra
keiktas bolševizmo pinkles kaip 
kad tūkstančiai yra įkliuvę'1 į jas 
ir prapuolę. Prašau Jjis, broliai, 
ir toletpiiaį. siųsti gorų naudingų 
knygelių dėl sustiprinimo, 'suga
dintos mūsų dvasios. Pageidau
jame ir gorų scenos, žaislų, eilių 
ir monologų knygelių, kad galetti- 
mSm surengti vakarėlių dėl ap- 

a'a

ALBAHY, N. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimus 

Įvyks nedėlioj, 14 d. rngpj. tuojaus 
po Sv. Mišių Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje., visi natini mulohėkite pri
būti paskirtu laiku, neg turime daug 
svarbią reikalą aptarti. Atsiveskite 
Ir. naują narią.

j. Valdyba.
HMeHSOSD, CONN.-

LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks, nedėlioj, 14 d. rugpjų. tuojau^
po sumos Bažnytinėje salėje, 41 ‘ 
Capltol Aye, Kviečiame visus falinė 
ateltk , Taip-gi atsiveskite naują' na- 
rlą. *

VdlČylrtfy

' L'AWRENCE, MASS.
LDS*.' 70 Kp. mėnesinis WsIritdU!W 

įlyyks nedėlioj, 14 d. rugpj. 5 vak pa 
pietą UtOtaytlnėjė Salėjė 94 BraUtorė 
Bt inwiį’inWm» tUrihime čauą
•varblą-mikalą j aptatiL
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ma Bottoa M88

DR.J. G. LANDŽIUS 
(8EYM0UR) 
SįliTuyią

Gydytojas ir ChtrubgIb 
Gydo aitria* ir chroniška* Ilgi* 

vyrų, moterų ir valkų. EgaamI* 
Įnuoja kraują, BpJaudalua,’ šlapu

mą lr tt.! »avo laboratorijoj. jKtt* 
telkia patarimu* laiškai* ritui? gjj* 
venantięma. Adre«a«:

506 Broadwąyx
i South Boston, Mass. ? 

Kampas G St. ir Broadway

Ieškau brolėno į Albino Petronio, ki-1 Elena Taraeevlčienė ieško savo vy-Į 
lęs iš PilvIškiiLk., Elizavo par. Nuo ko, kurs*Jau10 metui kaip iškeliavo’ 
karo pradžios netariu-Žinios, Pats "ka^žSte^mn^
Jį Žfnantfejl terū^ftdrestt: Anėte 
vidanškaitč, Vartotoją; B*vė, Kupišklą, | adresų; Elena TarasevlčienS, Pamušo 

| kaimo, Onušklb valsčiaus, Trakų aps- 
* IkriČIo, LITHUANTA.

t

REIKALINGI AGENTAI UŽ
RAŠINĖTI "DARBININKĄ”

UhDjtlAUSIOS HRDlMViJNZĄUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI • 

SO. BOSTON, MABS^ 
f ' ■ —- - ' ' -

PTRW., . Antaną*
' ■ 384 Fifth 8t, Bo«ton 27, M***.
VICE-PIRM.Juo*a« Andrllionl*, 

801% B’way, Boston 27, Mos*.
PROT. RAŽT. Vtoea* VrikMnoriu*, 

178 BOlton St, Borton 27, Mm*. 
BTN, RAST. •>- Pranu StaJmriČlli*, 

132 Bowra St, Borton 27, Ha**.
KASIERIUS naW Kan*vlčlu*, 

174 Bolton St, Bo*ton 27, Ma**.
MAR&ALKA---Pranas Lukoševičių*, 

405 E. 7-th Št, Boston 27, Maa*.
Susirinkimai laikomi ka* pirmą ne- 

dėldienj kiekvieno mėnesio 8 vaL po 
pietų My. Petrą BažnytinSj »al5j, So. 
Boeton, M**m «

PAIEŠKAU KOMMNO.
. Aš esu išradus dtt naudingu da-r 
lyku: vieną dėl piešimo paveiks
lų, antrą t. y. skrynutę eigare- 
tų; darant skrynutę degtukas už
sidega ir vėjas neužgesina lieps
nos. Braižiniai jad patento ofise. 
Priežastis ieškojimo kompano, iš
radėjas neturi pinigų dėl užpaten- 
tavimdf Užpatentuot lėšuoja $175. 
Tuojau# reikia $100, o $75 po už- 
patentavimo. Kas sutiks tas lė
šas apmokėt, tas kompanas gaus 
puseę pelno kaip nupirks tuos 
dalykus..

Neprieita prie jokio susi
tarimo algų klausime tarpe 
mainierių ir mainų savinin
kai nesutiko , pakelti darbi
ninkams algas, itrodinšda- 
mi, jog jie nepadarė pelno. 
Darbininkai' paskelbė, T<ad 
savininkai mainų padavė

i. .

įM>. R@m. ■skyrius So. Bostone, statistik§ netelsBgĄ ir kad 
-tetvem 7:30 v. Vakaro1, bažny- k,lek Pa^re pelno teisingai, 

>tiu6j.svetaine j. Todel-gi. gerbia- algos gali būti pakeltos.

r-e

mieji(osios) malonėkite visi su
sirinkti, nes yra labai svarbus rei
kalas j turime ruoštis prie suren
gimo milžiniško pikniko ant rug- 
pjŪSĮė'121 d. s- m. Potts Hill, 
Mass., (anapus Mattapan, Mass.) 
toj pačioj vietoj,1 lęur pernai bu- 
yo laikyta keli piknikai.

Tai-gi gerbiama .visuomenė, iš- 
Ąuksto kviečiu ruoštis į -šį svarbų 
pikniką. Ten atislankę praleisi
te smagiai laiką, nes vieta yra la
bą! patogi, o prie to dar atsilan- 
kydaiiii suteiksite pagelbą Lietu
vos varguoliams, nes visas pelnas 
Skiriamas' tam tikslui.

Kviečiu visus,
Pirmininkas V. Savickas.

APLANKE “DARBININKĄ.”
5 Utarninke, rugpj. 9 d. “Darbi- 
iliiiką” aplankė žinomas veikėjas 
darbininkiškoj dirvoj ir Ll5s Cen
tro narys gerb. kun. J. Bakšys iš 

/tVaterbury, Conn. Vakare daly
davo-LDS. Centro valdybos prieš- 
Seiminiame susirinkime.

7 .
/ ■ ' ---- ---------------- ----- --------------* .

Pawtucket? B. L, trįs į- 
staigos AnchoT YVebbing 
kompanijos prade j usios 
dirbti liepos’ 5 d. po uždary
mui birželio 25 d. buvo už
daryta per kokį laikų visai* 
Dabar vėl praneša, kad at
sidarys, bet algos darbinin
kams bus visai kitokios—^nu
mažintos.

Montreal, Que., 300 pres- 
monu, kurie streikavo rei- 
kalaudami didesnių algų, su
grįžo prie darbo patariant 
unijos prezidentui. Jis pa
sakė, kad dabar nėra pato
gus laikas tęsti streikų. Dar
bininkai sugrįžo prie darbo 
sulig seno kontrakto. '

MOT?>S*LEIVIŲ DOMEI.
Massachusetts ir New 

Hampshire valstijų apskri
čio ekstra, priešseiminis su
važiavimas bus Rugpjūčio 
20 d. 2 vai. po pietų South 
•Bostone. Kuopos malonėsi
te prisiųsti delegatus.

£. Knezys,
Apskr. Pirm.

RED. ATSAKYMAI.
Vilniaus Dzūkelei, Grand Ra- 

pids, Mich. — Tamstos korespon
dencijos antros dalies negalėjome 
sunaudoti, nes apie tai jau buvo 
tilpęs aprašymas “Darbininko” 
86 num.

Rep. — Tamstos rašinSlį žymiai 
sutrumpinome, nes apie tuos da
lykus buvo pirmiau rašyta ki
tų.

P. K.
Norintieji plačiau sužinoti, 

kreipkitės šiuo antrašu: American 
European Patent Company, Ino., 
1400 Broadway, New York, N. Y, 
arba P. Kapickas, 40 Vine SV, 
Brockton, Mass.

VAIKŲ VAKARAI.
Kaip jau buvo sakyta, lietuvių 

So. Bostono vasarinė mokykla už
sibaigia rugp. 19 d. Mokiniai, 

i—kaip kasmet, taip ir šiuosmot, kad 
parodžius ką išmoko per vasarą, 
rengia du vakaru. Vakarai bus 
įdomūs, programai turiningi. A- 

v biejų vakarų programą išpildys 
paikai. Pirmas vakaras bus ket
verge ,rugp. 18, antras pėtnyeio- 

-n. ję, rugp. 19 d. 7:30 vai. vakare. 
*./. Gerbiama visuomenė širdingai 

kviečiama atsilankyti ant minėtų 
vakarų.

Į LIETUVĄ
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge

ras valgis ir užtektinai jo. Didelis de
nis, su visais patogumais, naujausio 
laivo.

V^RedSiarLine
Laivai išplaukia 

kiekvieną savaitę iš New Yorko nuo 
No. 58—G2 North River Prieplaukos.

Iš Nėw Yorko tiesiai į Danzigą
SAMLAND (tik 3 kl.) ....Rugsėjo 1 
GOTHLAND (tik 3 kl.).. .Rugsėjo

Iš New Yorko į Antwerpą
ZEELAND ..........................Rugsėjo
KROONLAND ................ Rugpjūčio
LAPIAND .............  Rugpjūčio
FINLAND ....................... Rugpjūčio

BUčERIS PIRMOS RŪŠIES
paieškau darbo; 13 metų praktikavęs; 
geriausia apsipažinęs su pramonija. 
Teisingas, darbštus, blaivus. Paskiau
siai vedėjo darbą užbaigsiu So. Bos
tono Lietuvių Kooperatyviško! krau
tuvėj. Rezignacijos pranešimą gavau 
6 <1. rugpjūčio vakare š. m. Reikalau
jantieji malonės kreiptis.

BEN JAKUTIS,
110 Willow St., Cambridge, Mass.

t

22

10
13
20
27

Komisija.

EXTRA SUSIRINKIMAS.
. L. Vyčių N. Anglijos apskričio 
Pikniko Komisijos susirinkimas 
bus nedėlioj 14 d. Rugpjūčio, pik
niko darže, Montello, Mass. Tai- 

. gi visi komisijos nariai malonėsi- 
.te^pribūti, nes mes turim sutvar
kyti visus Veikalus buvusio pikni
ko 7 d. rugpj. Taip-gi kurie tu
rite kokias bilas tai priduokite— 
Visliau nebus atmokėta.

Komisijos Pirmininkas.
. LAIŠKAS “DARBININKUI.” 

Dėkoja už plunksną.
Gerbiamieji “Darbininko” 
Administratoriai! •

. .Labai širdingai dėkoju Tams
toms už tokią puikią ir brangią 
dovaną'— fontaninę plunksną, 

. kurią Tamstos man prisiuntė!. 
Na, kaipo dovana, ta plunksna 
yra daili ir labai gerai rašo, kač 
geriau negalima nei norėti. Aš 

, yisai nesitikėjau tokią gerą gau
ti. Tai yra didele dovana. Aš už 
tai stengsiuos dėl Tam’stų pasi
darbuoti, prikalbindamas savo 
draugus ir pažįstamus užsirašyti 
“DarbininkąL’ DABAR ir gauti 

. tekią gerą Fontaninę plunksną 
UŽ DYKĄ.
I Su tikra pagarba,

William' Mikalonis/
"VVarehouse Point, Conn.

>American;Iine
Iš New Yorko į Hamburgą

MINNEKAHDA (į Hamburg ir
Danzigą) ..........................Rugsėjo

MINNEKAHDA .............. Rugpjūčio
MANCHURIA ................ Rugpjūčio
MONGOLU. -..... ................. Rugsėjo

Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
Laivai, šaunus Apsėjimas 

Su, Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG’Ą.

PANNONIA—RUGP J. 18

22
11
25
8

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

116 laivų—1,250,000 tonų įtalpos
84 Statė Street, Boston, Mass.

Arba pas vietinius agentus.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAL. 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.

: X
, -■ i —.• I

Reikalavimų kaino*-H- Ui Žo | 
d| už kiekvieną *ykl. ' į

GERI AUSI A PROG A.
faK AN'T TKČMTO

- • I/AIKO,
Vien tik dėl mano' pažįstamų. f
MoKMama^ $53% gausį 

$7.00 vertus. , Norėdamas 
daugiau sužinoti kreipkis y- 
patiškai arba laišku.
EELIX A. ZALECKAS, 

27 Ddris St., Dorchester, Mass.
»Tel, Dorchester 5483*W.

--- - - ....
• T

f

F.

■
. T

<

*. Heli, Phonet PopIar 7545 
ADOLPH F. -STANKUS 

TIKRAS* LIETUVIS 
GRABORIUS

> 1023 Mt. Vernon St.J.vza 1V1T. VERNO.N ST. i
PHILADELPHIA?PA. ||

Pajieskojimai
Paieškojimų kalnoa LDS, 

rlam* ir "Darbininko” skaityto* 
jam* 1 syki | metas, ož dyką, už 
8 gyklūB Jl.CKt Prleteli&mf už 8 
sykius 9150.

i

111 ■ ............... —..... J. , II
Paieškau šių ypatų:': Pilypo Gaiga- 

liauskio, Konstantino .Puošuko, Kazi
miero Grigaliausko, kunigo Jono Ger- 
vlekio.. Mes gavom laišką*- iš Lietu
vos nuo -Apoiionaro Gulgaliausko. 
Klausia apie savo brolius, gyvenančius 
Amerikoje. Prašau atsišaukti šiuo ad
resu : i

MR. K. LIBERIS, 
1437 So, 11 St., Slieboygan, Wls.

‘Paieškau savo'brolio, Mlkolo Barz- 
devrčiau. Pirminius gyvena Union Ci
ty, Conn., dabar nežinau kur randasi. 
Aš sergu jau 6. mėnuo Štate Hospital, 
Hartford, Conn. Įr esu silpnas, norė
čiau sji juomi pasimatyti.

STANLEY CHARNA, 
Statė'Hospitai, Hartford, Conn.

Panevėžio apskr, LITHUANIA. 
■■ mį. n. .,t ,i.

Ieškau brolio Juoko Skeirio, kilę*:Į.m—,—.- - — - ... -■.■.Z-r -x
iš Kuoksių sod., Kamajų valsčiaus, I .
Rokiškio apsk. Neturiu žinios nuo ka- Į Ieškau pusseserės Onos Zubrytės, ki
ro pradžios. Pats ar jį žinantieji atsi-1 tos K Kalvarijos miestelio, nuo karo 
liepkite ndcesht Ona. Skeiryte, .KaI§e-TLnWlŽto^ nųidrlu žinios apie ją. Pa- 
dorys, plento gt. Pradedamoji mokyk-1U ar Ją žinantieji terašo adresu 
la. LITHUANIA. Iri joną ZubrytP, ‘Gelgliudiškė, šakių ap-
L..^. . .. .. - ./■-hkrittes, LITHUANIA.

Ieškau dėdės4 Jurgis Zinio, kilęs lš | _ v, ’ '' ’ , '", _ '' ' “
Bolonių kaimo, Surviliškiu par., Kra-l lestai pusbrolio Povilo Minklno, kl- 
kenavos pašt., Panevėžio apskr. Antri I to Janiivos miestelio, Krtuno apsk. 
metai, kai neturiuapie jį žinios..Pats!&Wnl metai, kai neturiu nuo jo ži- 
ar jį žinantieji meldžiami pranešti Šhto |nI°s* ^n,s nr jį Žinantieji tesiteikla 
adresu: Povilas Svetikns, Botonių k.,l‘tootI A3 mi<> Pat karo pra-
Survilišklų par., Krakenavos pašto. Il^Į09 pnteknh armljon ir buvau su- 
t.TTHTTANTA ■ pėlstas tris kartus. Lietuvos armljon

.... • *■■—*■■• J įstojau nuo pat jos snsltvėrlmo. Ru- 
t \ x c v, L • . J vau'sužeistas bolševikų fronte ties I-
leškau tetos Sarael skienės, taip-gi l tukSta. Dabar tarnauju prie Karo 

jos valkų. Kilę iš Palevemj dvaro. Į Muziejaus Kaune. Adresas. Joklmas 
Pątys ar juos žinantieji terašo adre-1 Kazanovas, Kaunas, Karo Muziejus. 
fiU; Juozapatu PreikŠlenė (po tėvnto I LITHUANIA. Visų Amerikos lietuvių 
Putauskaltė), Subačiaus stotis, Asik- Į .įrašau atsiųsti gerų knygų Ir ialkraš- 
linė, Panevėžio apsk. LITHUANIA. |?hJ. remiančių Lietuvos nepriklauso- 

■ ____________ \ 1 tnybę. Pats -skaitysiu ir dalysiuos Au
- J “ 'i javo draugais, kurie tarnauja prie Ku-

leškau švogerlo Pllipo‘Juzumo, Iki-f *’o Muziejaus ir yra sužeisti kovose už 
ięs iš Ylakių par. Jo Žmona Skuode. I aeprigulnilngą Lietuvą.
Nuo karo pradžios neturiu nuo jo ’žl-1 
nlos. Pats ar jį žinantieji terašo ad-1 .'1 1V “ f , 7“ į 7
resu: Kazys Barkauskas, Mažeikiai. I Atstoaultiu į brolius ir seseris A- 
LITHUANIA. I nertkoje, ypač kilusius iš Dusetų par.,

____________________ I Cžerėnų apskr., prašydamas atsiųsti 
leSkau brolio Tomo Batamoko, kllę.,1

13 Kruotoi k„ Aukotosios Punoimins. Aflr«a»: Leono. SJ®-
pnr. Girdėjome, kad buvo kartuome- i JnslIns' ‘Uos p. Divizijos Stabas, 
nėj ,ir liko gyvas. Pats ar jį žinantle- ] LITHUANIA. Aš esu raštininkas, Ga
ji teiksis pranešti adresu: Marijona įliteratūrą dallnsiuos su kitais. 
Rakauskytė, PatamulŠėlių lc., Aukšto-1
šio Panemunės par., Kauno apskrities. I '11 ' • ———————-
LITHUANIA. I Ieškau brolio Igno Boiašiaus, kilęs
______________ _____________________  I š- Gudų k., Stulgių par., Tauragės ap- 

Ieškau krikšto sunaus — sesers su I I{llt^s‘*r5veno p-jš. Taip-
naus Juozo Kudirkos, kilęs iš Kauno. 4 ksk,ul I’usbl,°Uo Benedikto Baraus- 
Prieš karą išvažiavo į Ameriką ir ne Į co* *;9ęs iš Stulgių par. Pats ar juos 
toriu apie jį žinios. Girdėjau, lq$l I einantieji terašo adręsu: Antanas Mi- 
mane ieškojo, bet nerado. Pats ar jį I ašius, 8-tas pulkas, 1-inas batalijomis, 
žinantieji teiksis rjišytl adresu: Ėlz I >ra kp. LITHUANIA. 
bieta Ramanauskienė, Kaunas, šv. Zl I ._________
tos Dr-ja. LITHUANIA. I Įejų<au sunaus Juozo Vildžiūno, kl-

: I ęs iŠ Troškūnų .par. Dabar adrešas;
Ieškau brolio Jono Pužo, Garlevos I \poloniju Vildžiūnienė, B|ilkhuc!zno 

par., Teleičių k. Gyveno 1344 E. 68tl> j Subačiaus p„ Panevėžio apskrities. 
St„ Cleveland, Ohio. Girdėjau, buk | ;jthUANIA. Esame visi sveiki. No- 
esąs miręs. Pats ar jį žinantieji ra I ,.ime knd sunus grįžtlJ> 
šykite: Ona PuŽlutė, Muziejaus gt. 1,1
Kaunas, LITHUANIA. I --------------------------------------- <----------

. Ieškau švogerlo Leono Stankaus, ki
lęs iš Lietuvos tflakių miestelio. 14 
metų atgal gyveno pas Jonų Aponą, 
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, V, Brighton, Mass.

-------------------- 1— ------- ---------------- -- I Ieškau pusbrolių Antano ir Juozo
Mkau sunaus Jono Kanono, kllU '““‘"“I1- k., VMuklfc

IS žlui'lil k., Slavikų valsčiaus. Sakių I’Hoselnlu apsk. Atsiliepkite n.l- 
apsk. Nuo karo pradžios nesuslrašom, f i esu: Vincas Jokubauskas, 8-tas piil- 
I’ats ar jį žinantieji terašo adresu: I kas, 1 -mas bataiijonas, 2-ra kp. LITH- 
Jonas Ramonas, žiūriu kaimo, Sląvi-1 GANIA.
kų vai. LITHUANIA. I_________________________________

Paieškau pažįstamų gyvenančių Ne\v 
York'e arba Brooklyn’e, N. Y., paei
nančių iš Garlevos parapijos, Mari- 
jampplės apskr. Aš esu iš Tulauski- 
nės, Girininkų kaimo. Meldžiu atsi
saukt per laišką, o aš suteiksiu dau^ 
;naujtenų iš Garlevos,

JONAS TURAUSKAS,
118 Grove Avė., Dayton, Ohio.

■  .t
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16 Mnų South Bobton*

DR, H. S. STONE
'Akiij Speoialibtab 

399a W. BR0ADWAY
Valandos: Nuo O r. lkl 7 Y.

■*;,|r-""!'' —-i"1''-
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!t> •

k

IR. PADL J, JAKMAŪŪ1
(JąJdtooa'VidiUs) I

609 RAST BR0ĄDWAY I
TELEPHONB 502. Į

M So. Borton W j 
DR. J01IN MicDONNELL, O. 
GaU^ta ttMlkalįjgfi fr UefuvUM. 
Omso ViLASbofl;

Rytais Ik 9. vak 
Pfl pietų 1 ĮM 8 Vnt 

Vakarai* nuo 6 iki f 
536 Broadway, S. Boston ]

REGIBTfiUOTJUl NOTAIU* 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINAUSKAS 
ADVOKATAS 

414 Bęoadway, S. Bostok, Mam. 
TeL S. B. 441.

Gyvenimo vieta:
135 Rowe St., Auburndale, Mass.•K

ILKI.
HAMBURG.......... $145.00
DANZIG ........ . .. .$200.00

Taksų $5.00.
Per Cherbourg- Southampton 

Liverpool ir GIasgow
CARMANIA......................Rugpjūčio 13
COLUMBIA ..........................Rugpj. 13
BERENGARIA .............. Rugpjūčio 18
ALGERIA ..............................Rugpj. 20
ALBANIA ....,..............;...Rugpj. 20

III. Kis 
$125.00 
$135.00

PAIEŠKOJIMAI
Iš LIETUVOS.

Ieškau pusbrolių- Mato ir Juozo 
VIockapetrių,- kilę iš Prėnlaukių, Kle- 
jiškių vai., Marijampolės apsk. Pra
šau atsišaukti adresu: Ona Mbckapet- 
rytė, Prėnlaukių k., Klebiškiu vai., 
Marijampolės apskr. LITHUANIA.

; 1 ' I Ieškau brolio Jono žiurlo, kilęs Ba-
Ieškau dėdės Juozo žarkausl<o, ki I -onių k., Subačiaus p. Adresas: Ba

lęs iš Naumiesčio, Suvalkij rėdy Jau I onas žiūra, Baronų k., Subačiaus p." 
septyni metai, kai susirašiau. Regit-1 panevėžla apsk. LITHUANIA. 
gj’veno Anglijoj ar Škotijoj. Pats ai 1__________________________
kas jį žino terašo : Bronė Liudžlutė. Į IeSkau bl.()U I)anieUaus lr Phvll() 
Marijampole, Partttanų gt 14A. LITU I,. ,v., . ... .„ „UANIA Į Valeikauskrj, kilę is Miliūnų k., Su-
______ į________________________ jt-ačiaus p. Adresas: Juozapatu Zuble- 

IMąsli ioniškių k., Subačiaus p., Pa- 
' Ieškau dėdynos Jasaitienės, kilusi I :ieVe3žio apsk. LITHUANIA.
iš . Seinų apskr. Girdėjau, kad jo.*-1 ___________ ____ “ ______
vyras mano dėdė Jasaitis mirė 190S J Ipgkau M Antnno Jono ir Danie. 
m. Pati ar ją žinantieji teatsisaukla: r . , , T , , . .Jonus Stepui’Slavikų k.. Šlaviku p,v ll“»s ,lr itakleru Juo^pntos tr Anatc 
rapija. sakiu apsk. LITHUANIA. | U"s w*lt atsw.nl.
_________________ ,______  11 i. Adresas: Pranciška šaparuienė, 

v I Subačiaus m., Panevėžio apskr. LITH- 
Ieškau dėdžių Kajackų, kilusių h j LrANI v

Punsko par. Petras Kajackąs gyve- Į _____________________
no Shenandoah, Pa. Nuo 1905 m. ne-1 
turiu žinios apie Juos. Patys nr Juos' M,k“« y™ Bnka’iaana
.žinantieji tesiteikla rašyti adresu: ĮJau 14 metų, kai .nieko nuo jo nezi- 
Juozas Kajackas, Marijampolė, Keis- Į nau. Pats ar kas jį žino terašo adre- 
tučio gt. 28A. LITHUANIA. Įsu: Ona Bukavičienė, Subačiaus sto-
______________________ —------------- — |;is, Panevėžio’apsk. LITHUANIA.

Ieškau pusbrolio Antano Klimavi- I ————— ■ ■ -
čiaus, švogerio Antano Nemkevičiaus. Į Ieškau brolio Juozo Kazlausko, ki- 
dėdės Andriaus Glušausko, Andriaus I iš Subačiaus par. Meldžiu paties 
Pranevičiaus. Teatsišaukia adresu: j ar ginančių rašyti'adresu: Juozapatu 
Pranė Norvalaitytė, Vlančiaus gt. 5.1 Kazlauskaitė, Subačiunų m., Panevė- 
Kaunas, LITHUANIA. Į žlo apsk LITHUANIA.

t

Tel. So. Boston 828, * 
tonrns m*3iDn!M 

DB. M. V. CASPHB 
(KaBpazaTi&u^ 

Laikinai perkėlė otką p* Mą, 
425 Rmjadtvay, So. Bostoit, Mis*. 

ay<*0
Nuo 10 iM 12^0 rita b 

? 1:80—e ir 6:80-0 P. M.
Ofisas uždarytas subatoš va

karais ir nedėliomls.

PBMOS KLESOS

DANTISTAS
DB. W. J. REULY
Dantys ištraukiami Ir pripildę 

ml visai be skausmo, su geriau* 
sials prietaisais, ra nauju Išradi* 
mm

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St j 
Valakuos : Nuo 9 v. r. iki 8 v. ▼. 
Nmftuoic: Nuo 10 v. r. iki 4 v, v.

PIRM. — Motiejau Verseckai,
41 Gatės St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Juozas Bižokas,
307 E. 9-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Ant Moclejunas,
450 E. 7th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St, Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
307 E. 9-th Št., So. Boston, MaSs. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, Mass, 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskit prie mūra dr- 
los prirašyti.

Posmertinės moka $200.00. Pašelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų j Lietuvą nuaiųsti, 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks ra manim negal lenkty
niuoti; visiem* pinigų alanto* 
jame pristatau kvitas (U para* 
šals priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra f LIa-! 
pojų, Hamburgą IT visur.
Pasai kelionei j Lietuvą. - 
Padarymas lietuvišką doką* 

mentų^
Pinigu* riųaHta per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct štampą ir visada* 
adresuokite:

P. MikoIabiiB,
58 Hudson Ave^ BrooMyg, IT. T.

Generoliški agentai dėl OENTftALES ir RYTINES EUROPOS
' North Gerinan Lloyd Bremen

Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG |

Laivai plaukia l LIEPOJU per Danzig’ą. Tiesus persimalnymas { 
nuo laivo ant laivo.

POTOMAC....................*.................. Rūgs. 22, Lapkr. 5 ir Gruodžio 24
PRINCES MOTOIKA .................. Rusėjo 15, Spalio 22 ir Gruodžio 10 |
HUDSON ................................. Rugpjūčio 30, Spalio 15 ir Gruodžio3

Iš NEW YORKO tiesiai | CHERBOURG—BREMEN .
AMERICA ...............».........................Rugpj. 27, Rūgs. 28 ir Lapkr. 1
GEORGE "VVASHINGTON ......Rugsėjo 3, Spalio 4 ir Lapkričio ‘8 

Atsigaukit į 99 Stale Stv Boston, Mass. arba pas vietos agentus.

Ii Ieškau brolėnų Prano ir Petro Rasl- 
I inavičlų, kilę iš Vabalninku par. Gy- 
įveno CliicagoJ. Prašau atsišaukti ad- 
l’.esu: Kazys Rasimavičius, Vabalnin- 
Į kų m., Bii'žų gt. LITHUANIA. Aš 
I tarnavau Lietuvos kariuomenėj. Da- 

Il bar jau paliuosuotas.

| ' Ieškau vyro Povilo Jurevičiaus. Nuo 
į karo pradžios neturiu žinios. Pats ar

HI jį žinantieji terašo: Kazimiera Jure- 
■ įvičlenė, Subačiaus m., Panevėžio ap. 
■ I LITHUANIA.

NEW PHILADELPHIA, PA.
LDS. 87 kuopos susirinkimas į-

. .vyks Rugp. 14 d. tuojaus po antrų 
Mišių Bažnytinėje Svetainėje. 
Kviečiami nariai susirinkti ko- 
skaitlingiausia. Bus renkami de
legatai į apskričio suvažiavimą. 
Atsiveskite ir naują narių.

Valdyba.
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JOINT

B

rr

TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO
Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos.

“MOUNT CARROLL” (naujas) rugpj........18 d.
“MOUNT CLINTON" naujas) rūgs........... i d.

Laivai iš Netv Yorko išplaukia nuo
No. 86, North River—gale IVest 46-th Street.

JOINT

S. S.
s. s.

Pier
Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cuxhaven su 
prityrusiais lietuvių perkalbėtojais. ^275 svarai baga- 
žlaus leidžiama veltui iki rubežiaūs.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. Spe
cialiai valgymui, ’ rūkymui ir sėdėjimui kambariai it 
visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios 
klasės pasažieriams.
Užsiregistravimui vietos rašykite l blle agentų arba WITHWITH

JULIUS ROTTENBERG, Ino. New England General Pass. Agent
200 Hanbver St., Boston, Masą.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
« ’ , “DARBININKĄ.”
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SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
t

Ar tu sergi chrouiška, nerviška at 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant Užeik pas mane, a8 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą lr pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį motų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 

. ti daugybę vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu tari .kokią chronišką, nerviš
kų’, kraujo, inkstų arba taip kokią li
gą, Ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas lr 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. 9 ryte iki 8 vak. 
Nedčliomfl: 10 ryte iki 2 p. p.
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Ieškau sunaus .Tono Jacko .kilęs iš 
žviltunų k„ Subačiaus p. Gyveno Clii- 
cagoj. Adresas: Juozapota JackienP, 
žviliunų k., Subačiaus p., Panevėžio 
apsk. LITHUANIA.
- 0

SP. JONO EV. BL. PATALPINES 
DR-STSS VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — M. globa,
589 E. 7-th St, So. Boston, Maam 

VICE-PIRM. — P. Tulelkla, 
- 130 Bovven St., So. Boston, Mass.
PBOT. RAŠT. — K. Luini*,

47 Vale St, So> Boston, Maam 
FIN. RAST. — My Karčiauskiene,

<7 Vale St, So. Boston, Maam 
KĄSIERIUS A. Naudžlunaa,

16 Vinfield St, So. Boston, Maam 
MARŠALKA — Steponą* Navicką* 

. Dr-ja laiko susirinkimu* kas trečią 
nedėldlenl 2-ą vai. po pietą Bažnytinėj 
Svetainėj.

*

• — - 11- - b .
Ieškau sesers Alenos Timinsklutės. 

Jau 17 metų, kai neturiu žinios. Pati 
ar ją žinantieji terašo adresu: Vikto
rija Tlnrfnskienė, Subačiaus m., Pane
vėžio apsk. LITHUANIA.

Ieškau sunaus Jono Gaidžio. Netu
riu žinios nuo karo pradžios. Pats ar 
jį žinantieji terašo adresu: Uršulė 
Gaidienė, Subačiaus in., Panevėžio 
apsk. LITHUANIA.

Ieškau sunaus Petro Tolušlo. Nuo 
karo pradžios netuiju žinios. Adre-. 
sas: .Tonas Tolušls, Subačiaus m., Pa
nevėžio apsk. LITHUANIA.

Ieškau sesers Uršulės Lukošinnhi* 
tęs. Nuo karo pradžios neturiu Ži
nios. Girdėjau, kad ištekėjo. Pati nr 
ją žinantieji terašo adresu: 
kosiunas, PellgĮų vienk., 
w.'

■ . . 1 ■■
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Jonas Ln- 
Subitėtous

SV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
'VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS, 
PIRM. — Joną* Pranaiti*,

524 E. 6th St, So. Borion, Mmm. 
VICE-PIRM. — J -.Andrulhmas,

273 t— 4-tli St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — V. J. JaMta*.

147 H St., Boston 27, Mass. 
FIN.. RAŠT. — Juost* Julka,

lferycllff Academy 
Ąrilnghton Heigth*, Mum 

IŽD. — Leoną* švagždi*,' '
111 Bowen St, So. Bošton, Mas*. 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grublnakas,
B Jay St, So. Boftoių Mum lr 

'Anhmaa Rmihi,
284 5th Si, 80. BoetoH, M***. 

MARŠALKA — potUu LauČkm
«. Story St, So. Bortom Mum 

Draugijo* antralu reikale:
866 Brotditajr, So. Boeton, Mum 

Draugyrtė* raairinkiniri laikote! 
antrą udmehl mtaulo 1-ą tat po 
pteHtn Balnytinlj UHJ ant t 
Bo*toh.MUm , ...

• f i

atsw.nl
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