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Washingtone, .D. C. 30 iriviai, tarp jų vienas Federa- 
31 Geg. 1921 įvyko p. Vilei
šio sušauktas suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo trys Ame
rikos Lietuvių R. Katalikų 
Federacijos įgaliotiniai, a- 
pie dešimts kitų katalikų 

, veikėjų, kaipo paskolos sto- 
čiij narių ir šimtas suvirs 
tautininkų-liberalų, bei so
cialistų liaudininkų. Skait
lingos katalikų draugijos, 
prisitaikydamos Federaci
jos centro patarimo savo 
atstovų į tų suvažiavimų 
nesiuntė, nes jas atstovavo 
Federacijos centro įgalioti
niai.

Iš pat pradžios paaiškėjo, 
kad susivažiavimas ėjo par
tijos keliais, nes . visa susi
važiavimo prezidija h* sek- 
retorijatas su visomis komi
sijomis susidėjo iš liberalų

- rt-tūririmnkij iFsoc^fetų-Iiau- 
dininkų veikėjų, nes tai 
prezidija labai maloniai tei
kė progos savo parti j ij žmo
nėms agituoti už tas parti
jas. Pavyzdžiui minėsime p. 
Bagočių ir p. Alseikų, ku
riuodu buvo kviestu taikyti 
prakalbas suvažiavime.

Kad dar labiau sustipri
nus partijų tirštų rytuose, 
tapo sprendžiamasis balsas-; 
duotas asmenims atvyku
sioms visai be įgaliojimo ir 

■ atstovavusiems vien save.
Imdami tų domėn, Ameri

kos Lietuvai R. Katalikų į- 
galiotiniai, pareiškė, kad 
suvažiavimo nutarimai ne
turės teisėtos galės organi
zacijoms, kurioms nepripa
žinta proporcionalio atsto
vavimo suvažiavime. P. 
Vileišis pirmam j ame posė
dyje pareiškė, kad susiva
žiavimo nutarimai neturės 
teisėtos galės nei vienai or
ganizacijai, kol nebus pa- 
tvirtyti jos posėdyje, sulyg 
jos konstitucijos. Federa- 

• cijos įgaliotiniai paprašė, 
kad Lietuvos atstovo pareiš
kimas taptų įtrauktas į pro
tokolų, nęs tik ta sąlyga Fe
deracijos atstovai gali daly
vauti suvažiavime. . Prezi
dija nedavė to dalyko bal
suoti, ( gi sekretorius p? Sir
vydas atsisakė Lietuvos ats
tovo pareiškimų įtraukti į 
protokolų. Nežiūrint to aiš
kaus teisybės laužimo' Fede
racijos įgaliotiniai turėdami 
priedermę dalyvauti įteiki
me Amerikos prezidentui 
parašų reikalavusių Lietu
vos nepriklausomybės pri- 
pažinimo ir statydami Lie
tuvos reikalų augščiau už 
kitką, likosi suvažiavime.

Parašus įteikė šeši lietu-
I

cijos įgaliotinis ir dvylika 
asmenų kitų tautų, šešeto 
komisijai, kuri matėsi su Ą- 
merikos prezidentu, išdavus 
apie tai raportų ir priėmus 
padėkos rezoliucijų kitatau
čiams buvusiems prie įteiki
mo, p. Vileišio vienminčiai 
pareikalavo, kad būtų jam 
išreikšta padėka dž visų jo 
darbuotę Amerikoje, ka
dangi jo atstovavimas šioje 
šalyje baigiasi. . Savo karš
tose kalbose jie Federacijos 
narius vadino insinuato- 
riais, šmeižikais ir insur
gentais. Karšta prakalbų 
prieš Federacijų sakė ir re- 
zoliucijiį Komisijos repor- 
tuotojas. Prezidija tų užsi
puldinėjimų nestabdė.

Federacijos įgaliotiniai, 
pareikalavo iš pirmininko^ 
kad partijų'dalykai nebūtų 
keliami suvažiavime ir būtų 
svarstomi vien daiktai nau
dingi visai Lietuvai. Susi
važiavimo vedėjas atsisakė 
tų reikalavimų patenkinti. 
Federacijos atstovai pasakė 
žodžiu ir vėliau atkartojo 
raštu šitokį pareiškimų:

■M*

, F ’ “Kadangi suvažiavimas 31 
Geg. 1921 Washingtone, D. G. 
nepastatęs į. dienotvarkę p. Vi
leišio, kaipo Lietuvos atstovo 
darbuotės visapusiško apsvars
tymo priėmė rezoliucijų išreiš
kiančių jam padėkų;

“Kadangi oficialiai ir neofi
cialiai suvažiavimo nariai užsi- 
puldinėjo ant Amerikos Lietu? 
vių R; Katalikų Federacijos ir 
jos narių;

“Kadangi suvažiavimo su
kvietime nebuvo gvarantuotas 
jo proporcionališkumas ir visų 
Amerikos lietuvių pakraipų at
stovavimo lygumas: todėl, Fe
deracijos Centro atstovai pa
reiškia, jog rezoliucija buvo 
jiems nepriimtina ir naudinga 
Jik asmenims ar partijoms, bet 
ne Lietuvai.

Kun. P. Bučys,

Kun. J. J. Jakaitis, 

L. Šimutis.”
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Prie to mes žodžiu pareiš

kėme ir atkartojome jogpia- 
tome būtinų reikalų apsvars
tyti, asmens darbuotę prieš 
išreiškiant jam padėkų, bet 
taip-gi aiškiai matome, kad 
pei kokis Amerikiečių suva
žiavimas neturi teisės davi
nėti nuosprendžių apie dar
buotę asmens, kurį teisėtai 
įgaliojo Lietuvos augščiau- 
sia valdžia. (Kas kitą yra 
pasitikėjimo arba nepasiti
kėjimo išreiškimas).

Federacijos įgaliotinių 
pareiškimai liko be pasek
mių. Padėkos rezoliucija 
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Washington, D. C.
31 Geg. 1921
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buvo priimta. Federacijos 
įgaliotiniai pareiškė, kad jie 
toliau yra nebenariąi suva
žiavime .ir liekasi kaipo sve- 
v* • • ciai.

Tada suvažiavimas ėmė 
klausyti pranešimų apie fi
nansinės Lietuvos misijos 
darbuotę, paskolos ir aukų 
rinkimo srityse. Paskui su
manyta rinkti komisija iš
tirti užmetimams daro
miems p. Vileišiui ir Misi
jai. U žmetimų buvo kilę su
važiavime iš asmenų neprie- 
lankių Federacijai. Siūlyta, 
kad vienas Federacijos įga
liotinis įeitų į tų komisijų. 
Tas neapsiėmė ir kada jis 
sakė neapsiėmimo priežastį, 
pirmsėdiš jam nedavė kal
bėti. Todėl mes turime rei
kalų, tas priežastis pareikš
ti visuomenei.' Į komisijų 
mus kviesta tik tada, kada 
mes jau nebebuvome susiva
žiavimo nariai Tokis pa
kvietimas išeina lyg pasity
čiojimas. Bet ir šiaip Ko
misijos narių dauguma turė
jo susidėti iš asmenų jau 
stipriai ir smarkiai susida
riusių sau nuomonę apie da
lykų
gvildenti. Nei kokis teismas 
pasaulyje nestato teisėju 
skundikų, nei apskųstų j į; o 
jei ir padaro taip, tai tam
pa ne be teismu, tik teisy
bės mindžioto j u. Tokiame 
dalyke mes nežadėjome da
lyvauti. Mes taip-gi nega
lėjome atsisakyti nuo pažiū
ros, kad Lietuvos atstovų, 
ar jis geras ar ne, negali 
teisti nei tokis AmerikieČhi 
susirinkimas, nei jo skirtoji 
Komisija. Tečiaus mes ne- 
sistatėme p. Vileišio apginė- 
jais, nes mes negalime pa
slėpti fakto, kad didelė di
džiuma Amerikos lietuvių y- 
ra rimtai nepatenkinta ir 
užgauta jo darbuotės parti-, 
viškumu, už kų šitas suva
žiavimas taip uoliai jam ren
gė padėkų.

Mums atsisakius dalyvau
ti neteisėtoje Komisijoje, ji 
bet-gi tapo išrinkta iš vienų 
p. Vileišio šalininkų. Dau
guma rinkėjų rinkdami krė
tė juokus, kaikurie ir prasi
tarė juokais renku. Juokų 
stiliumi taip-gi tapo išduo
tas tos Komisijos raportas, 
keliomis/Valandomis vėliaus.

k

Pasirodė kad niekas nesi
kreipė su skundais ant- p. 
Vileišio į Komisijų jo šali
ninkų išrinkta ir sustatyta 
iš vienų jo šalininkų-

Šiuomi, tat, pareiškiame 
kad visas suvažiavimas, po 
to kaip Federacijos atstovai 
atsitraukė iš jo, ' likosi vien 
partijiniu suvažiavimu. Lie- 
tuviĄ Katalikų organizaci
jos neturi priedermės pripa
žinti jo nutarimams teisėtų 
galę. Jei jis būtii vengęs 
partijinių ginčų, tai mes bū
tume pritayę kaikuriems 
gražiams sumanymams iš-

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS KLAUSYMAS 

wWWE.
—”“T"—

Prezidentas/priėmė lietu
vių, latvių ir estų atstovus 
geg. 31 d„ 10:45 a. m.. Au
diencija tęsėsi 20 minutų. 
Visų pirma kongresmenas

tinę kalbų, kurioje puikiai 
išdėstė reikalų Pabalti jos 
valstybių pripažinimo. Lie
tuvių delegacija susidėjo iš 
Dr. Klimo, kun. J. J. Jakai
čio, J. Hertmanowicz’iaus, 
Juozas J. Elias’o, Jonas 
Skritulskio, Antanas Ivasz- 
kevicz’ius. Lietuvių prašy
mų perskaitė Dr. Klimas; 
Latviai ir estai savo prašy
mus įteikė prezidentui ne
skaitę.

Prezidentas kalbos nesakė 
ir tik štai kų maloniu veidu 
pareiškė:

“Aš užtikrinu, kad jūsų 
prašymas bus greitai ap
svarstytas. Po teisybei tai 
jis dabar yra jau Užsienių 
Reikalų Komisijos svarsto
mas. Bet, gerai kad ir pa
tys atėjote savo prašymų iš
dėti.”

Tuomi audiencija ir pasi
baigė. Laike Chandlerio kal
bos įėjo į kambarį ir Valsti
jos sekretorius Hughes.

Audiencija buvo prezi
dento ofise, o ne salone, 
kaip prie prezidento Wil- 
sono.

• v

Reporteris.

dygusiems tarp kitko. Sa
kysime, pastatymui pamin
klo ant a. a. Harris kapo. 
Dabar apie tai ir apie svar
bius paskolos reikalus, turė
sime rūpintis sulyg seniaua 
padarytų Federacijos nuta
rimu.■ b

Leonardas Simutis,

Kuli. Jonas J. Jakaitis, 

Kun. Pr. P. Bucys.
I
I

Vienna, Austrija, birželio 
2. — Austrijos ministerių 
kabinetas rezignavo delei 
Styrins plebiscito, kuriuo 
bus balsuojama dėtis prie 
Vokietijos/,

—- ---------- i
MOTERŲ DAUGIAU . 

KAIP VYRŲ.

1920 m. Cenzo biuras iš 
Washingtbh.o praneša, kad 
Bostone yra 10,54Š moterų 
daugiaus, . negu vyrų, t. y. 
vyrų yra 368,756 o moterų 
379,304.

Tulsa Okla., birželio 1. — 
Tarpe baltųjų ir juodųjų 
kilo dideles riaušės. Vienas 
juodukas užpuolė baltų mo
terį ir iš to prasidėjo mieste 
tikras karas. Baltieji žmo
nės be abejo ne tik šį vienų 
užpuolimų atsitikimų turėjo 
bet daugelį, kantrybės nete
kę stvėrėsi ginklo juodu
kams atkeršyti. Visa juo
dųjų apgyventa kolonija ta
po dideliu ugnynu. Dideli 
nuostoliai padaryta. 25 bal
tieji neteko gyvybės ir 60 
juodųjų, ir dar galo žudy- 
nei nėra. v

/

NORI AMERIKOS DA
LYVAVIMĄ TARPTAU

TINĖJ VAIKŲ .GE
ROVĖS KONFE

RENCIJOJ.
Planai jau užbaigti, sulig 

Suv. Valstijų Darbo Depar
tamento gautų informacijų 

tautines Vaikų Geroves kon
ferencijos, kuri bus laikyta 
Ėrukselyje po vadovyste 
Belgijos valdžios, liepos 18- 
21, 1921 metais.

Organizacijos komitetas 
pageidauja Amerikos daly
vavimų.

Konferencija apsvarstys 
eilę klausimų apie kūniškų 
ir doriškų vaikų gerovę ir 
auklėjimų kūdikių.

Apsvarstymai apims (1) 
Jaunus kaltininkus ir Vai
kų Teismus, (2) Nenorma- 
liškus Vaikus, (3) Visuo
meniškų Kūdikystės Hygie- 
nų, ir (4) karo našlaičius.

Svetimų šalių ir Belgijos 
žinovai pagamins raportus 
apie vaikų gerovės darbų jų 
kraštuose su ypatingais nu
rodymais
klausimams. Raportai bus 
atspauzdinti ir išdalinti iš 
anksto tiems, kurie vyks 
konferencijon. . •

Taip-gi tikima konferen
cijoj apsvarstyti sutvėrimų 
tarptautinės organizacijos 
dėl vaikų gerovės. Buvo ma
noma sutverti tokių organi
zacijų po pirmai Vaikų Ge
rovės konferencijai taikytai 
1913 metais, kuri taip-gi į- 
vyko Bruksely, bet pasauli; 
nis karas sutaikė visus plia- 
nus.

viršminetiems

NUMUŠ 20 NUOŠIMTĮ.
North Adanus, Mass., birž. 

2. — Vedėjai Weber Broth- 
ers ir Wall, Streetes & 
Doyle čeverykų dirbtuvių 
šio miesto prirengė pasiūly
mų įsavo darbininkams pri
imti 20 nuošimtį nūo algų. 
Dirba apie 800 darbininkų. 
Reikalavimas darbdavių yra 
toks, kad nauja sutartis bū
tų priimta tuojau.

£ ?

' Gelžkelių darbininkams 
bus sumažintos^ilgos ant 12 
nuošimčių. Tai esu susima
žins apie $400,000,000. Nu- 
mušimas algų įeisiųs veik- 
mėn nuo liepos 1. Puolant 
algoms sykiu turėtų pult ir 
tikietų prekė, bet apie tai 
dar nemini.

\ .
9

- New York’o rūbsiuvių 
streikas pasibaigė. Darbi
ninkai priėmė 15 nuošimčių 
numažintas algas. Streika
vo apie 65,000 darbininkų 
nuo praeito1 gruodžio mėne
sio. .Dabar tuoj pradės vi
sos dirbtuvės dirbti. Mano
ma jogei bėgyje poros savai
čių darbininkai pilnai pra
dės darbų.

30,000 SIUV® JŲ DARRI- 
■, NINKU SUGRĮŽO Į.

New York, birželio 2. — 
Sulig pasirašytos sutarties 
atstovų nuo Amalgamated 
Clothing Workers of Ameri- 
ca ir New York Clothing 
Manufacturing Association 
30,000 darbininkų sugrįžo į 
darbų. Jie buvo ant streiko 
ntio gruodžio 6, 1920.

Sulig naujos sutarties vi
si darbininkai gaus mažiau 
mokėti 15 nuošimčių, išsky
rus kirpėjus, kurių algos 
bus sulig rūšies darbo.

SUSTREIKAVO 
AUDĖJAI.

Charlotte, N. C., birž. 2. — 
Courode ir Kannapolis’e su
streikavo apie 10,000 bovel- 
nos dirbtuvėse darbininkai. 
Jie streikuoja prieš pasirįži- 
mų numušti algas.

ANGLIJOJE ALGOS 
NUMUŠTOS.

Daugiau kaip 350,000 dar
bininkų jau gauna numažin
tas algas. Numažinta esu 
dėlto kad pragyvenimas at
pigęs. Maistas ir drabužiai 
Anglijoje jau žymiai atpigę.

AUTOMOBILIŲ IŠDIR- 
BYSTĖJE DARBAS 

GĖRĖJA.
Kovo mėnesyje darbas pa

gerėjo daugiau vieno trečda
lio kaip buvo vasario mėne
syje. Iš 14 automobilių iš- 
dirbysčių astuoniuose dar
bas pagerėjęs, o tik sesiose 
sumažėjęs. Kitose išdirbys- 
tėse vilninėse, audeklinėse 
mažai tepagerėję darbai.

ŽVEJAI GRĮŽTA PRIE 
DARBO.

Columbia upės žvejai sal-
. ' . t • 

monų, po dešimts dįg® 
streiko sugrįžo prie darfe 
Susitaikė-jog žuvies paktb 
tojai mokės 9 centus UŽ sv^ 
rų mažos žuvies ir 10 ceni 
už didesnes.

--------------- f -1---------------- ------ ~T '4- *

MAINIERIAMS NĖBU 
ALGOS MAŽINAMOS 
Jonas L. Lewis darfr 

kų mainierių unijos pašto 
be jog mainieriams nebi 
mažinamos algos. Saki j< 
dabar mainieriai dirba sul; 
nustatytos Suv. Valst. kom 
sijos sutarties, kuri baigs: 
tik kovo 31, 1922.

1*

DAUG POPIEROS 
IŠDIRBYSČIŲ f “ 

UŽDARĖ.
Septynios didelės popu 

ros išdirbystės uždarytoj 
Jose dirbo virš 9,000 darbi 
ninku. Uždarė, nes nesuti 
ko padaryt sutartį. Prie t 
dar prisideda ir kitose pg 
pieros dirbtuvėse streikui 

nedirbančių popierbs dirt 
tuvėse randasi apie 15į000 
20,000 žmonių. Tos dirbt 
vės kasdien padarydavo ‘4 
000 tonų laikraštinės popie 
ros. ’ ■ \

I

MOTERYS DIRBANČIOS
VYRŲ DARBUS TUR 

GAUT IR VYRŲ .
ALGAS. :

Topeka, Kan. — Wol 
Packing Co. sulyg teismu 
nusprendimo, moterims at 
liekančioms vyrų darbus tW 
būt mokama vyrų algos.

BUDAPESTAŠ NORI 
SUV. VALSTIJŲ > 

KNYGŲ.
Budapeštas. — Budapės 

to medikališkas mokslas, ku 
ris kasdien išdidžiai laik< 
savo vietų, per septynis 3he 
tus negalėjo tinkamai vest 
savo darbų dėl stokos medi' 
kališkų leidinių ir dabai 
prašo Amerikos pagelbos.

Rockfeller FoundatioT 
siunčia medikališkų ir mok 
sliškų knygų Budapešto U 
niversiteto Knygynui.

DIRBANČIŲ VAIKUI 
SKAITLIUS b .

DIDĖJA,
Bėgyje praeitų aštuc 

metų kaip statistika pat
dirbančių vaikų skaitlius žy
miai padidėjo. Vaikų biuras 
praneša jog 76,194 nepilna* 
mečių praeitais metais dvy
likoje miestų stojo darbam 
Palyginant tose pat vietom 
1913 buvo dirbančių itapib 
namečių tik 67,169. TatU 
nuošimčių pasidaugino. Gai* 
la kad tėvai varo savovaikua 
nebaigusius mokslo dirbt.

% * .



DARBININKAS
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■B.TOS"ŽiNIOS.
^Eįųrtos paštu Liet. Inf.

Biurui) - 
K|NIŲ SPAUDOS BAL- 

■Plniaus klausimu*

Statęsman'1 
^Kudžio 23 d, rašo: 
^Ktorinkus lietuvių to len- 
konferencijai Bruksely, vėl 
Bb tie nemalonūs klausymai, 
Kfc Lenki ja, neduodą mums 

Visi atsimeną, kad 
mėnesį Vilnius buvo ke- 

Bmrtus Želigovskio plėšikų 
Baltas. Miesto paėmimas sų- 
B nepasitenkinimo Tautų 
Bmgoj to Žiligovskis, nors ir 
Ktoomis, turėjo atsiskirti 
BLenHjos. Tautų Sąjungos 
Bangos nuraminti nesutiki- 
Bįnepavyko. Žiligovskis vis 
5 ląike paėmęs Vilnių. Pirm 
Bą sąyąičių tikrai Tautų Są- 
Egą pasiūlė, kad maištininkų 
Kuomenė būtų pakeista len- 
■Lreguliarine karuomene tuo 
Bu, kaip kad lietuviai sakė, 
rad neteisėtas puolimas liko 
Eįą Vertus legalizuotas ir ant- 
|wertus atmetė pirmą Tautų 
■tongos nusprendimą” Bruk- 

konferencija, kuri turi tą 
išspręsti, tikrai patėn- 

KS teisėtus lietuvių reikalavi- 
Lenkų politika, Prancūzų 

jįtoama, nori priverkti Lietu- 
į padaryti “sąjungą” su Len- 
$a. Lietuviai esą silpna ir 
it&ža.valstybė, ir Lenkija, mū- 
■f ąkyše ji netokia didelė a als- 
pbe, esanti Lietuvai galingas 
Idvyris. Todėl neklaidinga ma- 
ytij kad toji “sąjunga” pasi- 
pįs,.kaip jaunos ponios ke- 
miUtigrų iš Rygos. Lietuviai 

jo ja'apie laisvę, jie pasa- 
Ma piktas istorijas iš tų lai- 
uį kai lietuviai susijungę su 
mkūis buvo. Yra daug nuo- 
pnių prieš, mažųjų valstybių 
krušoje skaičiaus didinimą, 
ht dabar yra daug nuonionhj 
jėJŠs'tlitoelę. /Lenkiją. Jei Lie
pą nori nepriklausomybės, 
blųgos valstybės turi ją rem-

įC*Deutsche Algemeine Zei- 
tog” rašo:
VRirmtomkaujant Hymaųsui 
ha Lietuvos-Lenkų derybos 
įtuksely Vilniaus klausiniu, 
uri Želigovskis norėjo Varšu- 
fts noru išspręsti ginklu. De- 

sutinka daug sunkumų. 
Temps” korespondentas nu- 
riečia šį klausimą, taip kaip 
ąro lenkai. .
t Vėl iškelta nuomonė atlvgin- 
?Lietuvai už Vilnių Klaipėda, 
į. Varšuvos, liūliujama svajo
jau jungti Lietuva su Lenki- 
k taip, kad kiekvienas kraš
te būtų nepriklausomas ir su
pūtų tSr viena užsienių ir ka- 
^ konvencija. Žinoma, tas pa- 
RŠU į tai kad Lenkija prarys 
ietuvą.
(Rąįp galima būtų sutaikinti 
|etuvhų ir lenkų politiką, sun- 
į beįspėtį. Leikkija yra sie- 

Prcuzijai prieš bolševizmą 
<aip anoniminiai skelbia mi- 
arėųis sferoms netoli stavys 

ftevue de tleiix rnondes” ko- 
‘^pondentas Lietuva N esanti 
slėptas Sovietų forpastas. 
ąucuzijto būtų patogu įtrau- 
Lietuyą į tą sieną prieš So- 

. tas, kari tęstus nuo Baltų- 
■ jūrų ligi Juodųjų”.
^Deutsche Tagesceitung” ra- 

įTuo tarpu lietuvių-lenkų pa- 
lįMinų būdas informacinis. 
Itas oficialinis posėdis busiąs 
įkviestas kitos savaitės vidu- 
k ‘ Netinkama, kad Ims susi- 
Ikinta, nes Lenkija’ daro vis 
Rajas pasiūlymus ir tikrai ais
ti /nepareiškia noro prieiti 
fete tokių vaisių. Tuo tarpu 
paneuzai stengėsi išaiškinti

, / 
tuvių sferos nei klausyti neno
ri apie sąjunga su Lenkija, nes 
jis palįsta jos ntfjms nugalėti, 
o tas reikštą Lietuvai galą. 
Taip pat lietuvių sf eros nenori 
jungti Klaipėdos klausimą su 
Vilniaus klausimų.”

Berlyne leidžiamas rusų lai; 
kraštis “Rul”.š. m. balandžio. 
25 d. įdėjo felegramąjis Pary
žiaus Lietuvos - Lenkų derybų 
Bruksely Mausimu/ Šia tele
grama, santarvininkai nenori 
įsikišti į Lietuvos - Lenkų kon
fliktą sprendžiamą Brukselio 
konferencijoj. Bet rodosi, kad 
kaip lenkai taip ir lietuviai no
ri tartis su santarvininkais 
svarbiu Klaipėdos klausimu, 
krivi lenkai,matomai nori sude
rinti ’ sų Vilniaus klausimu. 
Lenkai vis dar skaito ypatin
gai svarbiu dalyku turėti Vil
nių, už tai siūlo lietuviams įei
ti į Lenkų valstybės sąjungą ir 
atlyginimo siūlo1 duoti Lietuvai 
Klaipėdos sritį, kuria labai no
ri turėti naujai susikūrusi val
stybė jau vien dėl uosto.

Klaipėda oficialtoai dabar 
Prancūzų valdoma, bet tikrai 
yra Vokiečių valdoma, kitaip 
būti negali. Prancūzų pasiunti
nys Bruksely pasisakė, esą įga
liotas paaiškint delegatams, 
kad Prancūzija būtų laiminga, 
jei lenkai nustotų savo preten
zijų Klaipėdos kraštui. Lietu
viai turi vis dėl to sutikti su 
lenkais Vilniaus klausimu. Jei 
lieuviai nesutiktų Santarvinin
kai neduos jiems Klaipėdos.

Vokiečiu laikraštis “Deuts- b .** •
che Tagėszeitung” Vilnaus 
klausimu taip kitko rašo:

“Įdomi ir Prancūzų pozicija 
ginčijamu Vilniaus klausimu. 
Iš vienos pusės jie visai sti
priai įsisėdę Lenkijoj 4r neno
rėtų nuskriausti savo sąjungi
ninką. Iš antros pusės Rusų 
emigrantai padarė stiprią pre- 
siją Paryžiuje Vilnių bent ligi 
Rusų padėties nusistovėjimę 
atiduot Lietuvai. Jei Vilnius 
dabar galutinai tektų lenkams, 
tai, žinoma, jis būtų. Rusams 
amžinai prarastas. Atrodo, lyg 
Rusų emigrantai savo nusista
tymą butų pravedė.”

. ŽYDŲ AUKŠTESNIOJI 
MOKYKLA.

‘^Draugijai Aukštiesniems 
Mokyklams žydu tarpe skleis
ti ’ ’ atidengia š. m. gegužės mėn. 
pradžioje 3 mėnesių laikui 'žy
dų abiturientams ir studen- 
dų abiturientams ir. studen
tams, negalintiems važioti į už
sienį tęsti savo mokslą. Tuo 
tarpu atidaromi 3 skyriai; ma
tematikos- gamtos sk., istorijos 
-filozofijos sk- i1" juridinis-eko- 
nominis skyrius. Greta pagrin
dinių pamokų bus taip pat vi
sa eilė viešų paskaitų, prieina
mų visiems. Žydu studentai ir 
abiturientai karštai prisidėjo 
prie to darbo ir dabar jau įsi
rašęs žymus, klausytojų skai
čius.

Šiaulių Sąjungos Mariampo- 
lės Skyriaus Valdyba balan- 
džio25 d. surengė rinkliava Lie
tuvos Šaulių Sąjungos naudai. 
Surinkta apie pusantro tuks
ėtos.

— ■ .............— '

rabinas p. Šapiro, Kauno mies
to rabinas p..Kark, Slabados 
rabinas p. Jablonskis, Kauno 
Žydų mokytojų seminarijos di- 
rektoris p. Gez, • 

t
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31LIGOWBKIQ nota. , 
Mąręmkonių, Kaimiečių fetrei- 
ildmas.

Varšuvos radio pranešitou, į 
kovo d. Lenkų Užsienių Rei
kalų Ministerio Sapiehps nolą 
dėl Tautų Sąjungos nutarimų 
Lietuvių Lenkųgto&o klausimų 
Zeligowskis pasiuntė notų, ku
rioj konstatuoją Imk Vilmaus 
paėmimas buvęs Vilniaus gy
ventojų gynimosi aktas prieš 
1920 m. liepos 12 d. lietuvių 
bolše#kų sutartį, tai buvę gy
ventojų neužginčijamos teisės 
apsispręsti,

Seimo sušąukimas butų padė
jęs išrišti tą. Mausimą.

Žinia, kad Tautos Sąjunga 
padėsianti 'išrišti lietuvių-len
kų ginčus, Vilniaus gyventojai 
suį pw nuirtoųpTsed ėip-jns 
ginčas biisjaiptaiitinio vyriau
sio teisės p unalo bešaliai iš
rištas. G i tie esą ne tik 
tarp Varšuvos ir Kauno, bet ir 
tarp Kauna ir- Vilniaus. Mano_ 
mabųvę, Vilnių turėsiant mu
kiausiai bent tokios teisės, kaip 
Kaunas.. Kontrolės Komisija 
vietoj to, kad sutaikinti abi pu
ses, pasielgus taip, kad Vilniaus 
gyventojai ne tik ja negalėję 
pasitikėti, bet ir Tautų Sąjun
ga, jos vyriausia instancija. 
Kontrolės Komisijos Intervern- 
cijos: 1) Nebuvę atvaduotos te
ritorijos, užimtos “Kauno” ka
riuomenės, neatsižyelgiant į tai, 
kad buvę žadėję atsitraukti an
trapus demarkacinės linijos. 
2) Buvęs sulaikytas gyventojų 
mobilizavimas, kurio tikslas 
buvęs apginti gyventojus. 
“Kauno” valdžia tuo laiku 
koncentravusi pajėgas į karo 
paliaubij linija; 3) Neatsižvel
giant į gyventojų norus, po nu
tarimo daryti plebiscitą buvę 
sulaikyti rinkimai į seimą; 4) 
Buvusi atmesta apsisprendimo 
forma. z

Želigovskis sutikęs, kol įvyks 
deųybos Bruksely, prisitaikyti 
savo civiline to karo adminis
tracija prie Lenkų valdžios di
rektyvų. . Tečiau Želigovskis 
reiškia vilties, 1) Kad Lenkų 
valdžia niekuomet nesutiksian
ti lietuvių-lenkų konflikto ar
bitražo keliu rišti; 2) kad Vil
niaus gyventojų noras jrj kraš
to klausimu nebusiąs pamirš
tas, net ir tuomet jei Brukselio 
derybos-tarp lietuvių ir lenkų 
pasibaigtų draugingai. Vil
niaus teritorija negalinti būti 
'dalinama, nes sudaranti neda
linamą vienatą; 3) kad Brukse
lio derybos nedavus pozitingų 
išdavinių, Lenkų valdžia no- 
gaišuosiant sušaukti tuoj Sei
mą, be to įląr, kad ji išsisteng
si auti iš Tautų Sąjungos leidi
mą rinkti atstovus ir tose teri
torijose, kurios “Kauno” val
džios žinioj. Kliokis Vilniaus 
klausimo išrišimas sukelsiąs 
gyventojų nepasitenkinimą ar 
jie pajusią, patys turį nuspręs
ti savo likimą. '

Lietuvos Vyriausybė yra ga
vusi Lenkų okupuoto Mareliu sikeisdami nuomonėmis su Es- 
konių kaimo pareišlrimą šio tu
rinio:.-

Mes M. Kaimo gyventojai, 
neišskiriant žydų kreipiamos 
į Lietuvos valdžią, prašydami 
atkreipti domės į mus, nuskaus
tus našlaičius, likusius be savo 

Tėvynės — Lietuvos. 
Nuo pirmo Vokiečių įžengimo į 
Lietuvą mes nebuvom laisvi 
nuo įvairių okupantų. Vienie
ms pasitraukus, ateina kiti, pie
šia. grobia .menkutį mus turtą 
gabeną į savo kraštą. Ypač tuo 
pasižymėjo lenkai dabartiniu 
laiku. Jie rekvizuoja musų gy
vulius, javus, surašinėja musų 
laukus, piešia musų turtą. Da
bar lenkai leidžia gandus, kad 
musų kaimas pasirašė Lenkų 
valdžiai. Tai yra grynas lenkų 
prasimanymas. Lenkai neras
dami dieną gyventojų nainieje. 
atvykdavo į kaimą naktį, vys-

gauti, nei vienas savo paras< 
nedavė, nežiūrint į didėlę prie^ 
vartą, ,

Mes, kreipdamiesi į Lietuvos 
Valdžiią, pareiškiame, jūg esa
me tame nekalti, Ir šiandien 
dėlto'vargstame, vosiŽ bado 
nemirštame,- nes Lenką ktoį0’ 
pienė žiauriai mus apipiešė, vis
ką iŠ mus atėmė, nepalikdami 
nei maisto šeimynoms.

Todėl mes, prašome Lietu- 
voš Voldžios leisti nusipirkti 
musų šeimynoms maisto arti
miausiam migstely,. esančiam 
Lietuvos Valdžios žinioj, , nes 
lietuviai kareiviai ir Šauliai ne
duoda mums išvežti.

Prašome Lietuvos valdžią' 
mus neapleisti, išklausyti mu
sų skundos bąlsa^ nes visi mes 
norime priklausyti Tėvynei— 
Liątuvai ir laisvai joje gyventi. 
Mes pasitikime, kad Tėvynės 
meilės neišplėš iš musų lenkai, 
kaip tai nepavyko praeity ru
sams, prašome Dievo kantru
mo, kad galėtume iškęsti žiau
rų priešų-lenkų elgimąsi ir kan
kinimą.

Te gyvuoja laisva Lietuva!! 
Pareiškimas pasirašytas vi

sų kaimo gyventojų.

v*

DELEI BALTIJOS VALSTY
BIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS.

Viktoras Cemovas, buvęs RuJ 
sijos Steigiamojo Seimo pirmi
ninkas, socialistas — nėvoltoci- 
ninkas, duodamas pareiškimą 
Talino ‘ ‘ Socialdemokratui ’ ’ dėl 
Pabaltjurio valstybių nepri
klausomybės tarp kitko pasa
kė:

“Musų programa, 1903-4 m. 
išdirbta 1905 m. galutinai pa
tvirtinta, pripažlinsta pilną tei
sę apsispręsti visoms tautoms. 
Termino “Pilna” priėmimas 
paaiškinamas ginčais su tų lai
kų socialdemokratija, kurios 
priešaky stovėjo tokie atkaklus 
centralistai, kaip bolševikai.

Šie paskutinieji, tiesioginiai 
nedrįsdami atmesti tautų apsi
sprendimo teisę, pridėdavo 
daug sąlygų ir pastabų, panai
kinančių šaknyje patį principą.

Primesti federącinį, ar kitą 
kuri ryšį kitoms tautoms rusų 
tauta, musų giliais įsitikini
mai s,neturi joldos teisės. Mes 
turime gerbti kitų valia, net 
tokiam atvęjy, jei musų asme
nine nuomone, ji nusprendę su
tvarkyti savo likimą ne taip ge
rai, kaip reikėtų. Dėl tokios 
pažiūros iš vienos puses bolše
vikai, iš antros pusės liberalai 
mus vadina politiniais metali
nę šio pasaulio riteriais ir tt.

Mes tikėjomės, kad centralis- 
tinės politikos savo laiku pakei
timas fęderalistine politika, iš
gelbės Rusija nuo skilimo. Is
torija išsprendė kitaip. Bolše
vikų despotismo įsigalėjimas 
ilgam laikui privertė pakraš
čių tautas gelbėtis nuo jo vie
ninteliu galimu budu: savo pil
na valstybės nepriklausomybės 
paskelbimu. Mes iš pat prad
žios pripažinome, kitos išeities 
pas jas nebus. Ir todėl mes iš 
savo puses prieš tą jįj nuspren
dimą nepareiškėme jokių prieš
taravimų ir net, pavyzdžiui, pa-

KAUNU ŽYDŲ BENDROME- 
NŠS TARYBA.

Kauno žydų Bendromenės [globėjos 
Tarybos pranešimu, Kaune bal- 
savo tikimuose į naują Kauno 
žydų bendromenės tarybą 3,454 
asmenys, išrinktas 51 atstovas.

Viso išrinktųjų atstovų yra 
sioniiikų 12, ortodoksų 15, kai
riųjų darbininkų 12 o kiti prie 
mažesnių grupių.

Iš rinktųjų tarpe yra Žydų. 
Reikalų ministeris D-ras Solo- 
veičiltos, Žydų Tautos Tarybos 
pirmininkas D-ras Rozėnbau- 

nvtoms visus gerus lenkų- mas. Žydų Tautos Tarybos Kul- 
tvią sąjlmgos privalumus, taros Skyriaus vedėjas D-ras 

Doutschlenderls, Žydų Reikalų 
Ministerijos Kultūros Skyriaus

klos sąjungos, kuria abi vals- 
t$sbūs nepriklausomos. Ypa- 
Ifcgai Prancūzų spauda nori 
H$Utį lietuvius, numesdama 
ĮEpja Varšuvos norą atiduoti 
įįįutiąms Klaipėda. Bet lie-

vedėjas D-ras $vabe, buvęs Pre- davo gyventojus pasirašytų ląi- 
kvbos, Pramonės bei Finansų ‘ 
vicemi tosteris D-ras Racllilevi- 
čius, Kaimo miesto vyriausias

kydanų juos uždarę po tris die
nas šaltam kambary. Bet gy
ventojai supratę lenku norą ap-

ries kombinacijos: Musų parti- jeigu nelaimia rasti lizdą, gali- priimti'del 250jf00 porų, tokon- 
ja didele Užuojauta pažiūrėtąjį ” T -------
pavyzdžiui,. į sudarymą kurios 
nors sąjungos paskraščių —bu
fetų valstybių, demokratinės 
Sąjungos, aprūpinančios ją ti
krą, q ne įsivaizduojamą pepri- 
klausomybę. Smulkiomsnau- 
jatožgimųsioms valstybėms vi
suomet gręsia nemažas“ balka- 
nizaeijos” pavojus. Sunku įsi
vaizduoti blogesnę perspekty
vą, kaip nepalankumas kits kŲ 
tam įr spaudimai iš užsienio, 
prie ko galima kurstyti vieną 
prieš antra ir naudotis, kaip 
Žaislais, diplomatiniam žaidi- 
me. Buvusieji Estijos ir Lat
vijos“ ginčai dėl Valko, neseni 
Latvijos ir Lietuvos ginčai dą- 
bartinai Lietuvos ir Lenkijos 
karo veiksmai. Lenkų—Sovietų 
skaldymas Gudėjos irkt., verte 
ir verčia ir dabar bijotis to pa
vojaus.

Ir mes širdingai linkime pa
kraščių nepriklausomoms vals
tybėms tokių užsienio politikos 
vadų, kurie turi pakankamai 
platų pilietinį regratį, kad 
pirai visko pasiektų jų ginčija
mų klausimų išsprendimo ne 
ginklu, bet trečiųjų teismu, tar
pininkaujant nesuinteresuotie
ms ir be šalintoms busiančios 
“Buferų Santarvės” nariams. 
Panašiai, kaip “Mažoji -Santar
vė?' aprūpino Čekams—Slova
kams ir Pietų—Slavams sava
rankios užsienio politikos gali
mumą; taip ši nauja Buferų 
Santarvė pirmiausia aprūpins 
kiekvienam jos narių ne filmi
nį, bet realinį politinį savaran
kumą. Kitaip, kiekviena pa
kraščių valstybė, palikta viena 
sau ir egoistiniai atskirta nuo- 
kitų, bus visuomet per silpna 
ir kiekviena savo politikos žin
gsny turės vienu metu bailiai 
dairytis ir į Rytus ir į Vakarus, 
lygiai- bijodama priešintis ir 
bolševikams ir Santarvei.

Ir mes tikrai linkime visoms 
pakraščių valstybėms turėti 
priešaky toli ir plačiai numa
tančius politikus.

Pakraščių valstybių vyriau
sybė ir partijos turi žiūrėti to
liau negu šiandien ir suprasti, 
kad ateiti Rusijos priklauso vis 
tik tokiai vyriausybei, kad tik 
susitarimu su ja bus sustiprin
ta pakraščių valstybių buitis, 
kad pats Europos pripažinimas 
jų de jure, pati išeitis iš dabar
tinės pusiau teisėtos padėties 
priklauso nuo priruošiamojo 
susitarimo su vyriausybe, besi
naudojančia Rusijoj neginčija
mu vusų gyventojų pripažini
mu.

Pakraščių valstybės ir Rusi
ja turi tiek bendru reikalų, kad 
nuo šio susitarimo pilnumo ir 
irdingumo priklauso visų klau

simų išsprendimas abi pusės 
patenkinantis. Rusų darbo de
mokratija — vienatinis tikras 
draugu' naujai gimusioms pa
kraščių demokratijoms, ' neno
rinti primesti joms nei buvusių, 
gubernatorių, nei naujų komi
sarų.

Dabar, kai Paryžiuje ir Lon
done pripažįsta, kad, Rusų 
klausimo neišrišus, negalinti 
būti nustatyta pastovi politi
kos ir ūkio lygsvara visoj Eu
ropoj, abejingas žiūrėjimas į 
tą klausimą pakraščių valsty
bėse reikštų didžiausį netoli —- 
matymh ir politinį provincia
lizmą. • .

Rusijos chaosas gal įnešti tik 
nepastovumu visoj Europoj. O 
Rusijos chaosas gali baigtis, 
tik paėmus valdžia darbo de
mokratijai.”

Lietuvos Inf. Biuras

masekti jas lig plyšio-iš kur [traktas tapo priimtas, mokant 
įėjo. Galimaplyšį užkišti su va-1 $3,43 už pora, beveik pusė pto-

• •
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ta, įmirkytu kerosine. ■
Surinkt*daugelį skruzdėlių j 

krūva patartina apšlapint, sal
dytų vandenim mažą pintį ir 
padėti kur randasi daugiausia 
skruzdėlių. Cukyaųs pritrauk
ti jei įlys į pintį, pintį galima 
įmest į verdantį vandenį ant 
kelių minučių.

Pasekmingas budus, bet pa
vojingoms, tai yra šlapinti pin
tį su sirupu (sirupas padarytas 
su vienu svaru ištarpyto cu
kraus, kvortos karšto vandenio 
ir apie ketur-dalio uncijos “ar
senale of' soda.”) Skruzdėlės 
neš tą nuodyta skystimą į šavo 
lizdus ir perduos ldtuoms kas. 
išnaikyis pilnas kolonijas.

■ Skruzdėlės mėgsta riebumus 
ir saldus daiktus; tiejvisi turi 
būt laikyti visuomet uždengti. 
Stalus ir lentynas visuomet nu
šluostyk.

1
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VAIKŲ AKYS. ....

Iš 100,000 New York viešų 
mokyklų moltintinių, kurie bu
vo nepakelti į aukštesnę kliasą, 
50,000 turi nesveikas alds, su
lig raporto Dr. Moteli B. Beals, 
miesto akių daktaro. Dvide
šimts penki tūkstančiai iš tij 
vaiką pasiliko pačioj kliasoj 
vien dėlto,, kad jiems akiniai 
buvo reikalingi.

Aprūpint akinius tiems, ku
rių tėvai per biedni nupirkti, 
Jaunųjų Raudonąsis Kryžius 
sulig prašymo New Yorko Mie
sto Vyriausiųjų (mokytojų) 
Draugystės, įsteigė fundą iŠ 
$5,000. Tokiu budu suvirs 200 
vaikų gavo “naujas akis” iš 
fondo, tie akiniai kainavo į $6- 
00. Tas fondas ne mielaštodys- 
tės dovana, bet savi užlaiko
mas, nes' vaikai po biskiti atmo
ka jiems paskolintus pinigus.

GIRIA AMERIKOS RAUDO
NĄJĮ KRYŽIŲ.

Dešimta tarptautinė Raudo
nojo Kryžiaus konferecija lai
kyta Genevoje girė Amerikos 
Raudonąjį Kryžių. Senatorius 
Crieolo išreiškė, jog. netik 
kaip Italijos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas, bet ir kaipo 
pilietis, nori dėkavoti ameri
kiečiams. Ponia Bispina iš 
Lenkijos taip pat išsireiškė.
Dr. Livingston Farrand Ame

rikos Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas, atsakydamas visiems 

‘sakė, jog Amerikos publikos 
duosningumas ir rėmimas pa
darė visą tą darbą galimą 
Bet, jis sakė, jog ir mažųjų ša
lto Raudonojo Kryžiaus orga
nizacijos irgi atlieka garbingą 
“darbų.

IX,

*

tijos atstovais pirm Vokiečių 
okupavimo Estiją, . žadėjome 
jiems tame dalyke savo mora
linį rėmimą. Ir dabar mes ne 
kartą pareiškėme, kąd pakraš
čių tautų valia, ją steigiamųjų 
seimų reikšta, būti valstybiniai 
nepriklausomais, mums šventa 
ir kad bet kurių rusų partijų 
bet kuris pasikėsinimas sutiks 
mumyse aršiausius priešinin
kus. Aš nepasakyčiau tačiau 
visos savo minties, jei nutylė
čiau, kad musiĮ žvilgsniu žmo
nijos ateitis — ne nuolat didė
jančiam tautų atsitolinime, bet, 
priešingai, jų susiartitintoie, jų 
federavime. Bet kiekvienai at
skirai tautai, žinoma, kelias eiti 
į busiančią fedaratyvinę Taūtų 
Sąjįmgį, lairi kuomet nors pa
keis dabartinę pusiau filminę 
ir per daug priklausomą nuo 
nedaugelio didžiųjų imperialis
tinių valstybių Tautų Sąjungą, 
visai nebūtinai turės eiti per 
priruošiamąjį tapą — federavi- 
mą su Rusija. Čia galimos įvai-
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KAIP IŠNAIKINTI 
SKRUZPŠLS.

Skruzdėlės gali būt pavyzdis 
darbštumo ir taupuhio, bet nei 
viena šeimininkė nori rasti tą 
ypatingą pavyzdį savo namuo
se. Suv. Valstijų Žemdirbys
tės Departamento Entomologi- 
jos Biuras duoda sekančius pa
mokinimus kaip išnaikinti jas.

Geriąusias būdas skruzdėlių 
išnaikinimo tai pirmiausia ras
ti jų lizdą to išnaikinti lizdą su 
“caijion bisulphid”, benzinu, 
gazolinu arba kerosimi/ Bet,

DAUGIAU DRABUŽIU DĖL 
EUROPOS NETURTUOLIŲ.
Pagelbėti maždaug, European 

Relief Council darbą, Ameri
kos Raudonasis Kryžius apsiė
mė padaryti,- per liuosnorius 
darbininkus, įvairiuose savo 
skyriuose, mažiausia 2,500,000 
vaikų drabužių dėl neturtingų 
Centrinės ir Rytinės Europos 
vaikų. - Herbert Hoover, Euro
pean Relief Council pirminin
kas, kalbant apie šį plianą sa
kė: “Jštikrujų puikus ir reika
lingas darbas. Vaikai, kaip ir 
suaugę gyventojai Centrinės ir 
Rytinės Europos, kasdien ken
čia nuo neapsaugojimo ir nuo 
ligų, kurios paeina nuo netin
kamo aprengimo. Dėl nespar- 
taus ekonominio atsigavimo šių 
apieltokiij beveik negalimas 
daigtas jų valdžioms tinkamai 
prižiūrėti.būtiną' gyventojų rei
kalą,ir ką Amerika gali pada
ryti palengvinti ši padėjimą 
bus kitas pavyzdis jos norų pa
lengvinti kentėjimus kur. tik 
randasi.”

NUPUOLIMAS KAINU.
Oeverykų brangenybė suma-, 

žės,tjejgu Quartermaster Corps 
išduotos skaitlynūs prekių per
taisymo' ženklas.

Kuomet siųlijimai dėl 5G0, 
000 porų čeverikų armijai tapo 
priimti balandžio mėn. 1920, 
vidutinis skaitlufs buvo $6.73 

porų. Šiapdjien, siųlijimai
1

mos sumos.
Tas sutaupys milijonus dole

rių mokesčių mokėtojams..
-■ . > , - .

PRAŠALINK savo varda 
NUO DRAFTO BAB£G£LIŲ 

SURAŠO.
Karės Departamentas kelis ' 

karais plačiai skelbė ką reilfia 
dalyti tiems, kurie turi prie*, 
žastį manyti jog priskaityti pa- ’ 
begėliųis, kad galėtą išsmukti 
nuo neapkentimo kas natura- 
liškai seką vardų paskelbimą. * 
Vyrai kurie ne pabėgėliai,, bet 

kurie tilo, jog vardai randasi 
antpabėgėlių rekordų tuoj turi 
parašyti Adjutant General’s ( 
Offiee.

Pabėgėliai dąr gali punaįkin- 
tiviešumą to suai’eštavimą jei-* 
gu pasiduos kariškai valdžiai 
pirm vardų surašo paskelbimą:

Vardų surašąs, vyrą, kurie 
priskaityti kaipo pabėgėliai, at
sargiai pertikrintas ąu Karės 
Departamento, Laivyno Depar
tamento ir laivynės kareivių, 
skyriaus rekordas įdant sužino
ti ar tie vyrai prisirašė ir tar
navo su virš minėtais karės lai
ke. Surašai tapo prisiųsti tų 
valstijų gubernatoriams ir ad
jutant generolams, kurie pra
nešė Karės Departamentui, jog 
gali pagelbėti paženMint tikru
mą. Surašąs ir gi tapo siųstas 
vietiniams bordams, kurie iš
reiškė norą duoti visą infoma- 
ciją apie tas ypatas, kas teko 
jų žinion nuo drafto užbaigimo.

Kaip tik greit surašai perti
krinti su vietinio bordo rekor
dais, bus viešai paskelbti. Ka- 
,rės Departamentas užklausė 
vietinių bordij ar jie galėjų 'pa
gelbėti išbraukt iŠ surašo tuos 
vardus tij ypatų,, kurie klaidin
gai pranešti pabėgėliais. 3,344 
bordai pranešė, jog gali pagel
bėti bet 206 bordai negalėjo. 
Atsakymai nesulaukta nuo 701 
bordų, nepaisant jog Departa
mentas atkartojo' prašymą.

Prašyta visų bordų kuogrei- 
. čiausiai susinešti su Karės De
partamentu, sugražinant sura- 
šus, kurie , jiems/prisiųsti dėl 
pertikrinimo, nes-surašai turi 
būt viešai paskelbei.

c.

KAPSUKO DRAUGAMS 
NEPAVYKO

Panevėžys. Balandžio. 24 d. 
Panevėžį aplankė hnų Vilniaus 
laikų Kapsuko draugai: Požėla, 
Bielskis ir d-ras Domaševičius 
ir sušaukė darbininkų profesi
nės sąjungas.visuotina susirin
kimą. Pradžioj atsilankė profe
sionalų ir svečių nemažas skai
čius. Pirmas prabilo d r. Doma
ševičius. Jo visa kalba buvo 
nukreipta0 prieš St. Seimą iš 
nieku nepamatuotos jo kalbos 
turinio ir būdo, kaip tai, ran
komis nepaprasto mojavime, 
kojomis trepsėjimo, neišpasa>- 
kyto šauksmo, kliksmo, galima 
spėti jį' esant, lankusį “raudo
nųjų” agitatorių kursus St. 
Seimo atstoyams.Bielskui ir Po
žėlai pradėjus kalbėti jri numy
lėta rusti kalba iš lietuviij dar- 
bitonki] taipo įškylo protestas. 
Pirmininkas pastatė balsavi
mam Kadangi susirinkime bu
vo žydų dauguma, taitir rusų . 
kalba laimėjo. St. Seimo atsto
vų kalbos ytin patiko žydelia
ms, kurie po kiekvieno riškes- 
nio sakynio' smarkiai plojo ir 
šaukė: “Da zdravstvyet inter- 
nacional l” Bet kątp gi kalbė
tojai nustebo, išvydę apleidžia- 
nčius salę krikščionis darbinin
kus. Dėl to, matyt, nejaukiai 
pasijutę gerbiamieji - atstovai 
daugiau nebevargo ir tūlojau 
ušbaigė susirinkimą.

Tą pačią' dieną daug darbo 
žmonių prisidėjo prie krikkš- 
čionų darbininkų profesinės 
sąjungos.

J. Naras,
(Kauno ‘ ‘Laisvė ”)

...................... • — , —   - 1

Franci jos gyventojų' skai
tlius susimažino ant 4,000,- 
000 laike dižiojo karo.

Bitė proporcijoj savo di
dumo yra 35 sykius stipres
nė už arklį. '

* • ■
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- Senai jau berašiau dienynų, 
dabar, praleidęs tiek laiko vėl 
pradėsiu rašyti, kad turėti sau 
ir kitiems, kas norūs žinoti, 
atsiminimų. Jau aš tarnauju 
kaipo viršila. Daug jau visko( ppj. 
teko patirti, tai ne mokyklos 
suolų dien iš dienos betrinant, 
karinis gyvenimas tai ne mo
kyklos teorija!'.’. Būtų gerai 
grįsti mokyklon, bet kaip pa* 
žiūri į mūsų tėvynės padėtį, tai 
ir nutari sau aktingai stoti už 
jos laisvę, o mokykloj, žinoma, 
savimi labiaus pasirūpintum, 
bet kad Lietuvos reikalai dau
giau reiškia negu-vieno asme
ns reikalai, tai geram Lietu
vos. vaikui irgi reikia atsiminti.

Šis dienynas eis kaipo tąsa 
pirmiaus rašyto (Jį patalpino 
Amerikos “Darbininko redak- 
ci ja savo laikraštyje)

21 BERŽELIO. Šiauliuose. 
Po pi et' tuojau išvyksiu pulkan. 
Šiandie iškilmingos pamaldos 
ant naujųjų miesto kapinių, 
kur palaidoti kareiviai žuvę 
nuo vokiečių—pasalūnų rankos 
Šiauliuose 1919 m. Ant jų ka
po pastatytas didelis akmens 
kryžius.su žuvusių vardais, jis 
bus sekančioms kartoms atmin
čiai Lietuvos prisikėlimo.

Buvau ir aš nuėjęs ant kapi
nių. Daugybė žmonių prisirin
ko. Tik, žinoma, daug kas 
atėjo ne jausmo vedamas, bet. 
taip saiv iškilmių pasižiūrėti 
Griežė karo orkestras.

Liūdno orkestro griežimo už
gautas aš širdy verkiau už žu
vusius draugus ir už Lietuvos 
laisvę. Iki iškilmių pabaigos 
nebeturėjau laiko išbūti, nes 
reikėjo ant stoties skubintis.

Tvirtai įsitikinau kad krau- 
jas pralietas už Lietuvos laisvę 
neis ant nieko. Drebėkite Lie
tuvos priešai!. _ Liet 
vo būtį pakilo...

22 BERŽELIO. Per
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naktį 
važiavau traukiny. Išryto 2-roj 
valandoj atvykau Eglaites sto
tim Iki rytui perstipsojau ant 
pievutės stoties, susisupęs į 
miline persiraičiau ant kelmo 
galvų pasidėjęs. O, vyruti, ge
riau ne ponai neišs-imiegos po 
šiltas, minkštas lovas, — guli 
ant gryno oro, kiek šalta, bet 
gerai — išryto vikresnis pasi
darai. Kaip jau ryto saulutė 
ėmė kaitinti, tai ir atsibudau 

■ kaip dideli vyras, išsimiegojęs’, 
tik viena ranka baisiai nutir
po ir ant žando nuo kelmo bu
vo didelė, raudona žymė. Vis 
tai palengvina “tuoletų”—ne
reikia- jokių tepalų ir pūdrų. 
Atradęs upelį nusiprausiau ir 
užėdęs iš savo duonmaišio vy
kstu į kuopą, kuri stovi nuo 
čia dar gerokai toli. Kelias 
per didelius laukus, pilnus lie
kanų ir žymių nuo didžiojo ka
ro vokiečių su rusais. Ilgiausi 

t apkasai visaip vingiuojas, rai
tos po laukus, keturias ir dau
giau eiles aštrių vielinių pin
klių tik žibčioja prieš saulę. 
O tai, vyruti, tai karo būta!.. 
Ir kaip gi tie bolševikai ištrū
ko per tas pinkles, jog jiems, 
besitraukiant nuo lietuvių rei
kėjo per čia bėgti. Nabagai! -. 
Nevienas paliko milinės skver- 

;_ ną arba kelnių šmotą į aštrias 
pinkles Įkliuvęs. Po tuo,s lau
kus dar ilgai, ilgai bus apkasų 
grioviai ir šovinių duobės — 
kas čia juos greit beužlygins.

Atstume 40 kilometrų nėra 
ne vienos triobelės išlikusios, 
tik suskilę pamatų akmenys 
apžėlę piktžolėmis riogso. Tie
sa, vienoj vietoj gyvena senu
kas į apkasą įsitaisęs, bet, tur
būt ir kalbėti žmogiškai už
miršo, tarp tokios dykynės gy
vendamas, Ir kuo jis minta 

1 Žmogelis?*
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‘Ne admirole! — tas yra negali
mu ! — mūsų Bažnyčios 'įstatymai 
tą uždraudžia! Jei net matoma 
galva mūsų- Bažnyčios -— popie
žius to panorėti} *—* neilgaus nuo 
manęs išpažinties paslapties! 
Greičiau aš sutikčiau numirti, ne- 
gut pasakyt kas ką man pasako 
laike išpažinties 1’ Ant to gi Kol
čakas it perkūnija pašokęs nuo 
savo kėdės, padarė žingsnį pir
myn link tėvo Bernardo ir griež
damas dantimis iš» piktumo ir-gi 
prancūziškai suriko; iBesakysi! 
— Aš Čia galingesnis negu jūsų 
popiežius.’' ,‘Nel .— atkirto vie
nuolis su drąsumu griežtai. ‘Pra-

’ — suriko, it su
žeista meška, Kolčakas . ir kirto 
tėvui Bernardui į veidą. Pašokęs, 
norėjau atvert už revolverio... 
Bet kur tau — Kolčakas mane 
pralenkė — jis surikęs: ‘Rankas 
į viršų!.. ’ — atkreipė į mane sa
vo. Ir beveik vienkart, su kaire 
ranka stvėrė ant stalo gulintį ilgą 
kalaviją ir pristatė jos smailą, it 
enges gilį galą prie^gei'klės tėvo 
Bernardo. Reginis tai buvo bai
sus’ Aš, nors apsiginklavęs kar
du ir revolveriu, buvau bejėgiu, 
‘— stovėjau pakėlęs rankas į vir
šų kaip kad tas Apierikoj užpul
tas per banditus keleivis; gi tė1- 
vas Bernardas stovėjo ramiai pri
spirtas prie sienoj galu kalavijos: 
jo vien tik lūpos krutėjo — ma
tyt, jis meldės; Kolčakas gi, kad 
jis ir karste taip šaipytųsi!., it 
šėtonas, kaip žmonės kalba, suga
vęs ‘griešninko dūšią,’ demoniš
kai šaipėsis. Po tam gi povaliai 
spausdamas kalaviją, kaip žaltys 
Šnypštė, kartodamas: “Sakyk, sa
kyk ,sakyk... Gi tėvas Bernar
das ant to nekreipė domės — vien 
tik tyliai meldės; kalavijas jo 
gerklėj skendo; kraujaj/it šaltinis 
iš jos plaukė... veidas jo balo... 
Aš kartojau: ‘Admirole! — pro
testuoju! Ką darai!.. SusimilK!.. 
Bet viskas vetlui — jėga tik tur 
teisę — aš ginklą pavartot nebe
galėjau. . i Ir štai bankinis staiga 
lotiniškai sušuko : ‘ Dieve! — at
leisk jam! — jis nežino ką daro-!’ 
Ir susmuko... Kas iš gerklės jo

jMraukū kalaviją. Ant grftw^ 
įėjo lavonas paplūdęs kraujui 
Ii‘ paspyręs lavoną, Kolčakas 
mane grabijoniškai tarė r *Iis 
tu ažijato ! geriau apie tą 
ko niekam nesakyk liūdyto 
heber —- niekas tau nepatiksi’. 
sau tik bėdos įgysi.° I§8jft 
Išėjęs gi buvau taip piktas ir jr. 
erzintas to baisiu nuotikiu, ką 
pats nebežiųojau iškartyfcą ir b 
daryti. Spausdamas rankeną i*< 
volverio iš pradžių piktumo a] 
imtas norėjau užpulti ant Kolč 
ko, ir jį nužudyt; tai vėl 
kulką pasiųst į kaktą... <*-* Kad 
neapgynian nekaltą žmogip Bet, 
ačiū Viešpačiui! — papūtė nu® 
jūrės šaltas vėjas — tas tai'rnan< 
apgynė nuo įsikarščiavimo —- šaljl 
fis sugrąžino man ligsvarą* sąmo^ 
nes — nervai nusiramino -*• pa* 
mačiau, kad Kolčakui aš čia ttt&jl 
nieko nebegalėsiu padaryti jiw 
čia galingas, ir supratau, kad ap^j 
ginti tėvą Bernardą nebegalėjauj
— pats būčiau pražuvęs kartu fili 
juo. Ir gale, visiškai aprimęs, pa-; 
mislijau kad išpildžius mano .su
pi anuotą užmanymą... Bet./, bet- 
te to — lai bus jau galas.” -

“Ne! tamsta,” sušukau ašj ^jel 
yra galiniu, dabaigkite pasakojęs
— matau, kad dar tos tragedijos 
nenžbaiga!”

‘.‘Gerai,” tave jis ant to, ‘‘bet. 
vienok jau čia būtų ne kaipo gyrL. 
masis, o pats savę girti, juk 40* 
pridera, bet te to — lai bus k 
taip kaip jūs geidžiate, bet vję- 
nok pasakysiu kuotrumpiausiaisį 
žodžiais: Šitai papirkau Koleako 
karininką, nes ar galėjau daleištl 
kad mano vienmintį sušaudytų?! 
Karininkas gi suteikė jam progą 
pabėgti ir su mano pagelba dasi- 
gauti į miestą MelbOurną, Austra
lijoj pas savo dėdį. O aš užžavė
tas viršgamtišku tėvo Bernardo 
didvyriškumu, patapau krikščio
niu. Čia tai ir vėl .išsipildė žo
džiai didžio Tertulijono, kad —* 
‘Kraujas kankintinių yra krik
ščionystės sėkla.* ”
I •

Philadelphįa, Pa.

esperantininko; būtent, majoro 
Liujo Kašito’ę. Laike pokylio, 
prie stalo atsitiko man sėdėti ša
lę jo. Gi mūsų gerbiamas sve
čias, kuris tai stf valdiškais rei
kalais atvažiavo į šią šąli, kiekvie
ną vaalndą laiko matyt turėjo ap- 
skaitliaręs, matyt jam laikas bu-, 
vo labai brangus, ar tokį, jau pa
protį turėjo jis laiks nuo lai
ko vis žvilgterėdavo link laikro
džio. Ii* gale, matyt neužsitikint 
viešbučio laikrodžiu, ištrauko sa
vo kišeninį laikrodėlį. Sėdėda
mas gi sale jo, pamačiau ant laik
rodėlio- viršaus, žalią emaliruotą 
žvaigždę su gražiai žibančia auk
sinę raide “E.” Tą gi išvydęs, 
nors gal tai buvo ir nepriJeran- 
čiai, tariau:

“Tamista turite esperantišką 
laikrodėlį Šveicarijos išdirbystės? 
O! kur su Esperanto kalba nebe- 
užeisi, nebeįkiši savo dvylekį?!”

J's gi ant to rimtai atsakė:
“Taip gerbiamas tamsta, su 

pagelba tarptautinės kalbos—Es
peranto jau daug ką galima nu
veikti ir daug visur rasti priete- 
Iių. Tas tai laikrodėlis buvo’ prie
žastim 'didžios tragedijos mano 
gyvenime — baisaus ir vienkart 
laimingo atsitikimo — per jį tai 
aš tapau krikščioniu-kataliku, ir... 
(čia balsas jo jam užmynė gerk
lei) ir... ir., tęsė toliau susira
minęs, vienkart bejėgiu akyvaiz- 
doj kuobaisiausios piktadarystės— 
mačiau, kaip tironas-satrapas už
kankino nekalčiausį žmogų, o gel-. 
bėt jį nebegalėjau, nors, o ironi
ja! buvau ginkluotas.”

Tą viską pasakė jis gan tyliu 
balsu — mat laike valgio nepri
dera kalbėti, o ypatingai gi, gar
siai. Bet, o laimikis! — patarnau
toją pradėjo padavinėti desertą 
— gardumynus — tai čia jau vi
sų liežuviai pasiliuosavo... Tad 
ir aš kad užganėdinus tą mano 
didelį ižngeidumą, ‘kuris mane 
turbūt į pragarą nuves, nes dau
gelis sako: “Žingeidumas — pir
mas laiptas į pragarą,” tariau: 
“Gerbiamas tamsta,-ar nemalonė-

, A . .

tūnfėt prieš mane atskleisti regi
nį tos tragedijos nors kuoniažiau- 
sioj formoj?”

“Gerai,” atsakė jis, “šitai 
prieš pat griuvimą admirolo Kol- 
čako valdžios, buvau Vladivosto
ke. Jau nekalbant -apie civilius, 
kareiviai jo nerimastavo — darė 
sukilimus tai čia, tai ten. — Ka
dangi visi jau aiškiai matė^kad 
Kolčakas. ne tik kad nori kad vi
sos per Rusijos carus pavergtos 
Rusijai tautos būtų jos verguvė
je, bet kad trokšta sugrąžinti net 
dr senąjį rėžimą —.tvarką abso
liutizmo — patvaldystės. Ir... ir 
tai rasi gal dar baisesnioj for
moj, negu buvo prie carų iš šei
mynos Romanovų. Cfia! jpha! Ro
manovų...” —pradėjo jis juok
tis. ’ ’ Bet te bus ir taip... nors 
visi gerai žino, kad gįslose caro 
Nikalojo antrojo tekėjo ne rusų, 
bet tyrai vokiškas kraujas... Tą£ -wų-lrftHnių ką tai į jį prabylo. — 
tai nužiūrėtas per caristus, o kaip 
daugelis kalba, ir slaptai jau pa
teptas ir apvainikuotas caraš-Kol- 
čakas, kuomažiausybės apsireiš
kimą ugnimi ir kardu slopindavo 
Bet vienok, turbūt jis ant to už
sitarnavo, ir pats galą gavo. Bet 
tiek to su tuom viskuom — einu 
jau prie pačio branduolio trage
dijos. Šitai vieną dieną mano pa
tarnaujantis man kareivis prane
šė, kad šiąnakt girdi sušaudys de- 
vynius kareivius ‘ buntovščikus. ’ 
Gi laikraščiai apie tuos dalykus 
-nieko nerašydavo — viskas darė
si slaptai. Koks tai nerimastis ir 
noras apvaldė mane juos pama
tyti. Šokęs tat į automobilį, nu- 
piškėjau. link tos vietos, kur jie 

,*buvo uždaryti. Bet kur tau—ne
įleido; Japonietis greit, nepasi
duoda —• nupiškėjau tad pas visa
galintį Kolčaką. — Jis gi raukės.
Vienok galų gale leido Juos pa
matyti; bet su ta tik išlyga, kad 
turiu jam duoti savo kaipo kari
ninko pagarbos žodį, kad už juos, 
tuos ‘ buntovčikus, ’ kaip jis išsi
reiškė, nemelsiu jo jiems susimi- 
lėjimo ir, kad taip ilgai, kaip il
gai Ilsėtai yra, Kolčakas gyvens, 
niekam nieko apie tą nepasakysiu. 
Sutikau. Padavė man savoviziti- 
nę kortelę, ir pasakė obalsio žodį 
— Paruli. /Girdi, tai pakaktinai., 
Nupiškejaji atgal. ** Sargų per- 
clčtiuiš išgirdęs .Parulį, ant Kol- 
čako kojelės mažai net teatkrei*

sike, kol iišnykau iš jo . aidų. 
Vargas!., O vis tas karas pa
dare, vis tai didžiūnų šėlimo 
pasekmės!..

23 BERŽELIO. Jau aš kuo- 
Pulkas rengia Lauceno 

dvare gegužines — Joninių na
ktį. Buvau ir aš nuėjęs. Šo
kiai ant aikštelės dvaro sodne. 
Iš kabinėjo popierines lempe
les tarp medžlių. Rėžia šokins 
mūsų pulko orkestrą. Viskas 
gerai, tik tos mergiščios, kur 
čia susirinko — abejotinos do
ros atžvilgiu... Greit parėjau 
namon, nes nieko įdomaus ne
radau, neturiu nė kam žodžio 
•pasakyti, neturiu draugužio, ir 
linksmas orkestro griežimas 
— iš karo valdininku vacber- 
gio, kad- parvykčiau į Šiaulius, 
man tik širdį graudina... Pa
rėjęs ilgai negalėjau užmigti...

25 BERŽELIO. Šiandie ga
vau telefonogramų iš Šiaulių 
kur 28 berželio bus jo brolio 
Leono laidotuvės. Jo brolis 
Leonas kartu su manim išvyko 
savanoriu kariuomenėn Kauna 
ir vėliaus kovose, su bolševi
kais buvo nukautas ir palai
dotas Žiežmariuose. Dabar iš^ 
tenai’jį perkelia arčiau gimtos 
vietos. Negaliu dėl tarnybos 
pasitraukti, todėl nevyksiu 
Šiauliuosna.

27 BERŽELIO. Kad jau yra 
progos, tai galima ir pasilinks
minti!. . Šiandie pulkas vėl re
ngia šokių vakarų. Orkestras 
rėžia, eilių eilės siunta šokių 
rate, o aš “Tėvynės Gynėja” 
namie leidžiu. Tegul jiems 
‘1 ant sveikatos!.. -

28 BERŽELIO. Šiandie pul
ko vadas darė pasikalbėjimą 
su mūsii antru batalijonu.

Atėjome į griuvius, o mūsų 
vadas vidury atsistojęs pasa
koja. Labai linksma po tokio 
pasikalbėjimo.

8 LIEPOS. Šiandie išėjome
į barų pagal Daugpilį. Miego1- 
jau daržinėj ant šieno. Tai 
puikumas miegelio!.. Kad mū
sų ponai nebūtų vis prišvinku- 
siųose visokiais kvepalais kam- 
bariuoe, tai ir nebūtų tėvynės 
išdavikais, jog po ankštus kam
barius begyvenant ir protas 
sustingsta. ■■ t

Turbūt niekur nerasi geres
nio kvepėjimo kaip tik kų par
vestas iš lankos šienas ant ku
rio “turi garbės” pasivolioti 
ir pasitampyti.

9 LIEPOS. Kadangi bare 
ramu, tai yra progos rašyti ir 
skaityti. Šiandie gavome iš 
pulko štabo- korospondencįjų 
Koks malonus įspūdis karei
viui, kurį aplanko kokia žinu
tė iš artimesnio krašto, iš arti
mesnių žmonių!..

Tegul visur ta pati Lietuva, 
bet visgi koks tai slaptas jaus- 
prie gimto namelio... Taip jau 
Dievulėlis žmogui yra pritikęs.

Diena šiandie labai šilta. Ne- 
turėdams svarbesnio darbo var- 

: taus augs delniukas ant suolo 
ir skaitau “Kariškių Žodį” 
“Vienybę” ir V. Kudirkos an
tra tomą , kurį pasigriebiau į 
kuprinę iš kuopos knygynėlio 
kuris laikinai paliko mūsų už
pakaly.

(Bus daugiau)
Vargo Poetą.

Kazys Vidikauskas.

KANKINYS IŠPAŽINTIES 
PASLAPTIES.
(šį npysaklmPlĮ aukoju labui 

gerbiamam kun. pralotu! Alek
sandrui Dnmbruusklui — Ado- 

. nuli Jakštui iš priežasties jo (10 
m. suknjctuvlų. -— Auf&rlHa.)

Nepetvsoiiaį viešbutyje Lorraine
, -V. .v?*. '■ j.1 ♦. i» mį Mačiau sėdėjo prieš saulutė buvo suril^tį^okylis **• Aahlrie- 

‘ ir inane žvilgsniu tas p/ų^ ‘ “ -----

f
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Pralotas
A leksa nd.ra Dambrauskas.

pe domės, — tuoj įleido. Įėjęs, o 
baisenybė! — . mažame kambary
je, kur ištikrųjų galėti} sutilpti 
vos apie kokius septynias, dešimts 
žmonių, blivo ten sugrūsta dvide
šimts devyni vyrai! Nei vandens, 
nei indo delei prigimties reikalų... 
tenai nebuvo, — kaliniai ištroškę 
trepsėjo savame mėšle.,. Dvoki
mas, smarvė ten viešpatavo neper
galima. Apdalinęs kalinius papi-' 
rosomis, jau norėjau sprukti lauk. 
Bet..'. bet .sulig papročio, kaip vi
suomet, pirmiau pažiūrėjau -kuri 
valanda. Tas kaip tai atmainė re
ginį, nes nespėjau dar ir laikro
dėlį įdėti į kešenių, kaip vienas 
kalinis parpuolęs ant kelių, sušu
ko: ‘Viestas esperantisto? — Do, 
f aru ai mi unun servonl’ — Jūs 
esate esperantininkas? — Tad, pa
darykite man vieną patarnavimą. 
Nustebęs žvilgterėjau ant jo — 
buvo tai gražus, augalotas jauni
kaitis, laipsnyje vyresniojo pus- 
karininko. ‘Nelaimė! — išgelbė
ti tave nuo mirties negaliu,’ atsa
kiau aš, pančioja mane karininko 
pagarbos žodis tame dalyke. ’ ‘ Ne! 
atkirto jis ant to, aš mirties ne
bijau; Uet jau ir per dažnai veids 
į veidą susidurdavau sp. ja... Aš 
trokštu vien-tik katalikiško kuni
go ; meldžiu Širdingai! pasirūpin
kit atvesti man jį.—Trokštu prieš 
mirsiant atlikti išpažintį, ir jei 
bus galima, pastiprinti save 
dangiška duona — priimti Šven? 
čiausį Sakramentą, altoriaus—Ko
muniją.’ Tie jo žodžiai, nors tada 
dar buvau pagoniu-šintoistu, su
graudino mane, tad tariau: ‘Esi 
katalikas? Na, gal man Ir pasi
seks Išpildyti tą tavo prašymą.’ 
•Jis gi ant tų žodžių, šūktelėjo: 
‘Širdingą ačiū! Taip, aš esu ka
talikas, o sulig tautos — lietuvis, 
ir man pareikalavus, kad manę 
paliuosuotų iš kariuomenės, nes 
mano tėvynė — Lietuva yra jau 
visiškai laisva ir neprigulminga 
šalis — jai tik išimtinai vienai 
galiu būt priskirtas tarnauti, ta
riau ; tad už tą mane ir sušaudys 
kaipo ‘buntovčiką.’ Jam tą už
migus sakyti, keletas karei-

Jis jiems ant to tuoj ir-gi ką tai 
atsakė. Tada jie visi vienu balsu 
sušuko: .‘Ckorošo!*—gerai! Ir jis 
atsigrįžęs į mane, tarė, kad ir jie 
geidžia katalikiško kunigo. Ant 
to gi, nustebęs, klausiu jį, ar tai 
ir jie visi taipogi katalikai. ‘Kur 
tau, atsako jis — jie visi yra sta- 
čiatikiai-pravoslavai; bet jie ne- 
užsitiki savais dvasiškiais — jų 
dvasiškiai buvo aklais įnagiais pa
saulinės valdžios. Jų net ‘popie- 
Nus’ — galva jų bažnyčios, ar 
teisingiau tarus, atskalos buvo ne 
dvasiškis, bet pasaulinis žmogus, 
būtent: Rusijos caras. Jie pa
slapties išpažinties nebeužlaiko 
kaip prigul — viską papasakotų 
Koleakui. Ir tjionii gal rasi daug 
pražudytų anti-kolčakininkų’ — 
draugų čia vargstančių kalinių. 
Mat, per tą gal Kolčakas .susiek
tų visą konspiraciją-suokalbį 
prieš save. Gi katalikų dvasiškiai 
tai kas kita... — Jie yra jei taip 
tarsiu, viename atžvilgyje amži
ni revoliucijonieriai — niekur’ne
nori patapti aklu įnagiu pasauli
nės valdžios. .Valstybės dalykuo
se jo klauso. Bet reikaluose ti
kėjimo, jei tas būtų reikalingu, 

’kovotų ant žūt-būt už liuosybę sa
vo sąžinės. Katalikų kunigas, 
nors jį ir užsmaugtom, niekam 
išpažinties paslapties neišduos; 
tame dalykepakeltų .net ‘buntą’ 
ir prieš patį jįgjihį apaštalo Pet
ro if Krlslmisl yiethmiką ant Še-v

? •v- ■- Y •dj.-x
et-

t r

mes — popiežį; ką jam laikė iš
pažinties pasakai, tas kaip kad be- 
.dugnęi jurei paskęsta, arba ugny
je sudega; apšviestesni rusai-s’ta- 
čiatikiai tą taipogi gerai ži(i£, to
dėl ir mano nelaimės draugai pra
šo katalikiško kunigo, o ne stačia- 
tikiu dvasiškio-popo.’ Šokęs į au
tomobili, nupiškėjau pas Kolčaką. 
Jis iš pradžių nebenorėjo duoti 
ant to pavelijimą. Bet galų gale, 
ant mano karšto prašymo, stačiai 
maldavimų, pamislijęs ’ truputį, 
nusišypsojo kaip demonas — pik
ta dvasia, ir tave: ‘Gerai, — vie
nok Su ta išlyga, kad kada kuni
gas užbaigs savo dvasiškus daly
kus, jis-turi būtinai pas manę keiktas nūnikel’ 
teiti; jūs jam apie tą praneškite.’ j 

^Jluojau supratau šunybę ir klastą i 
Kolčako, bet, kad kartais neuž- , 
kenkus tam, dariau, kad nieko 
nesuprantu, priėmiau adresą ir 
taręs: ‘sudiev tuo tarpui’ — išė- ; 
jau ir šokęs j automobilį nupiškė- 
jali pas vieną kareivį-belaisvį, 
Austrijos kariuomenės kunigą-ka- 
pelioną, kurį tai man nurodė pats , 
Kolčakas. Kunigas, pasakius 
man kame dalykas, nieko neatsa- 
kė, tik drūčiai paspaudęs mano ( 
dešinę, paėmė, kas jam. buvo -rei- . 
kalinga, ir šoko į automobilį. ,

I

Nupiškėjom. Pakeliui gi paaiškė. 
jo, kad mano sąkeleivis molfil apie 
dvidešimts kalbų. — Poliglotas 
pilnoj prasmėj to žodžio! Aš gi 
su juom kalbėjau prancūziškai. 
Buvo jis vienuolis — tėvų pran
ciškonų ordeno. Tėvas Bernardas, 
toks mat jo buvo kaipo vienuo
lio vardas, įėjęs į kambarį iš syk 
stvėrė-sau už nosies... Bet vienok 
tuoj pergalėjęs pasibiaurojimą re
giniu ir smarve, prabylo į karei- 
vius-kalinius rusiškai. Ką jis 
jiems sakė — nežinau; tik tą su
pratau, kad jis juos p& keletą syk 
ką tai klausė, o jie jam atsakinė
jo. Po to gi, atsigręžęs į mane, 
tarė, kad jis girdi stačiatikius pri
ėmė į Katalikų Bažnyčią ir pata
ręs man išeiti, atsiklaupė į tą bra
dą, — nes nebuvo ant ko atsisėsti, 
ir, pradėjo ‘klausyti išpažinties. 
Išėjau. Už kokių dviejų valandų 
viskas buvo gatava — išklausė 
juos išpažinties ir padalino komu
niją. Apleidęs kalinius, šoko į 
automobilį; ir... ir jau mano ka- 
reivis-šo^ris.norėjo paleisti maši
ną. Kaip štai man prisiminė, kad 
aš neatsisveikinau su mano vien
minčiu i esperantininku. Iššokęs
tad iš automobilio, skubiai įbėgau 
pas kalinius ir stvėręs esperanti
ninkui už dešinės, tariau: ‘ Sudiev 
brangus vienaminti! Ak! kaip 
man yra sopulingu, kad negaliu 
tavęs išgelbėti! Jei nori — pasa
kyk adresą — aš gi parašysiu ta
vo giminėms apie tave!’ ‘Ačių už 
viską,’ atsakė ant to jis, ‘aš mir
ties, kaip jau sakiau, nebijau. Vie
nok kas-link laiško parašymo, tai 
tą širdingai meldžiu; bet ne gimi
nėms — aš artimi} giminių Lietu
voje nebeturiu — esu našlaitis. 
Meldžiu, parašykite garsiam espe
rantininkui ir mūs tautos moky
čiausiam vyrai, būtent reverendi- 
simui pręlotui Aleksandrai Dam
brauskui, kad kada atstatys prieš 
mumis vamzdžius šautuvų ir ma
no draugai nelaimės^ sulig sutar
ties, kaipo kontradikciją-priešin- 
gumą Romos vergams gladijato- 
riams, kurie tai mirdami šaukė: 
‘ Cezare! mes mirštantie pasveiki- 
nam tave! Šauks: ‘Liuosybė! mes 
mirštantieji pasveikinam tave!’ 
AŠ gi tuo tarpu melsiuos už jį, 
prašydamas nuo Dievo jam svei
katos ir kuoilgiausio amžio.—Nes 
mat jisai padovanojo man tarp
tautinės kalbos —^Esperanto mo- 
kintuvę, ir net suteikė keletą lėk-* 
cijų-pamokų tos kalbos. Per jį 
tai, aš pažinęs jūsų ypatoje espe
rantininką, su jūs pagelba, mirštu 
aprūpintas Sakramentais; kas bu
vo visad mano širdies troškimu. 
Kaš-link jo adreso — tai viso pa
saulio esperantininkai, regis jį ži
no ; o kas nežino,, tai pakanka pa
rašyti/Lietuva, Kraunas, pralotas 
A. Dambrauskas. Tai viskas — jį 
jau ras.’ Sudiev tariau aš, ir link
telėjęs .galvą jo draugams nelai
mes,. išėjau. Atvykę., pas Kolča
ką, jis-paprašė mumis atsisėsti. 
Atsisėdom. Tada tat Kolčakas 
prabylo į tėvą Bernardą rusiškai.

Tas gi, dar jam neužbaigus da- 
farti sukinį, it iarštu jiešmu 
smeigtaš, paMtkū.» prancūziškai, 
uiatyt JasMaij, aušūkdr
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Kun. Ig. Zimblis,
8 v. Jurgio Lietuvių parapi
jos li'leb., Pniladelphia, Pa.

V^LIO!
(Šios eilutes parašytos pa

gerbimui gerb. kun. I. Zimblio 
ir tų, kurie savo plytomis-ska- 
tikais prisidėjo prie pastatymo 
naujos bažnyčios ir mokyklos 
šv. Jurgio parapijoj, Phila- 
delphia, Pa.

Troškimas mūsų išsipildo: 
Nauja bažnyčia inkurta!
(T^s širdis mūs džiaugsmu pripildė)?
1)rauge su ja ir mokykla!

a

x

«

Valio! už tų, darbštus Klebone, 
Valio! Tau, Kunige Zimbly! 
Štai Tau nuo mūs padėkos donė, 
Nes mums darbuojies’, kiek gali. 
Štai teikiaibįiaurų. Tau vainikų 

Už didžius darbus nuveiktus! . 
Veiki uoliai — nematom dyka, 
Tad ir vainikas nenudžius! .

Dabar visi jau mūs vaikučiai 
Mokės lietuviškai skaityt
Ir melsis plūs kalboj,—mažučiai,- 
Išmoks lietuviškai rašyt.

•
Jau jie daugiau nevirs į lenkus, 
T jenkes, vokiečius, airiŠius; • 
Kurio nūnai mokyklon lankos, 
Jie puoš mūs tautų—-lietuvius. . 
Valio ir tiems, kifee aukavo

■ Plytelių šiem įsteigt namam! 
Viename garbfs Dievų savo, 
Kitame-mokslu vaikam!
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Aouth Bostoa’o utaminkaii, 
fc Bubatomb. Leldiia Am. 

Mimo Kataliku iv. Juckato 
SĮJŲKOA. - • ‘ ■
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aOlNINKAS
' X®ebWokkeb)
taVMOMf Tar-WiEKXY Papis. 

Sttabed every Tuęsday, Thuraday, 
Bfcterday by St. Jobkph’b Lith- 

K.C. A«8O€xation oi Labom.
KfESCEimON KATES:

iraburbs
& eoubtriejs yearly ...

•econd-class mątter Sept. 
at the post otfice^at Boston, 

undęr the Act of March 8,1879” 
iįaiice for malling at speelal rate 

■ provlded for ln SectionllOS, 
oz Oęt 8,1917, autborlžed on July

} ii.!,.',!,. i,?,,, ................. ..

Vtso pasaulio darbininkai 
čnykites Kristuje, po Baž- 

vėliava, visuomenei
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Rugpjūčio 10, 1920 m. 
milijardai markių.

Lapkričio 10, 1920 m. 
milijardų.

Gruodžio .31, 1920 m. 
milijardų.
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Prahcūzų laikraštis/^Re- 
vue IntėrnationaĮe” (Tarp
tautinė peržvalga) iškelia 
Lenkijos klausymą ir priei
na prie laliai jndomių išva-> 
dų.' - •’

Girdi, mes Prancūzai esa
me imaginacijos ir jausmo 
žmonės* Aure garbindavom 
vigką kas tik rusiška. Caro 
ir carienės paveikslai puoš
davo visų namų sienas. Net 
poetams Prancūzų valdžia 
liepdavo dainuoti apie aug- 
ščiausią Rusijos imperato
rių. Poetai taip ir dainuo
davo.’* Gi Franciją prilygin
davo prie jaunos mergelės, 
kuri Rusąms atiduoda vis
ką, ką tik turi.

Deja, mūsų buvo apsirik
ta, — dūsauja Prancūzais 
Rusija, girdi, nūnai visiš
kai pašėlo, ir nors toks ne
natūralūs dvasios stovis ne
gali tverti amžinai, bet vis 
gi gali dar ilgokai tesėti ir 
išsivystyti į baisi} pavojų 
Frau ei j ai,—ir tas viskas po 
tiek aukų ir lėšų, Rusijos 
gerovei išaikvotų!

Dabar, girdi, apsirinko
me Lenkiją, kaipo atspirtį 
prieš bolševizmą ir žygiuotę 
prieš. Vokietiją. Visas ne
pasisekimas su Rusija paėjo 
iš jos nepažinimu, bet ar da
bar mes gerai pažįstame mū
ši} naują talkininkę Lenki
ją? — užduoda sau klausy
mą laikraštininkas. Girdi, 
mūsų širdis labai Lenkijai 
palanki ir gausi, bet ar 
'drauge su širdim eina ir pro
tas^ Ar stengiamės ištirti, 
kur mes kišame savo mili
jardus?

Į tą klausymą atsako ne- 
kuris Prancūzų valdininkas 
išbuvęs Lenkijoj du metu ir 
gerai apsipažinęs su jos 
tvarka. Ir štai kaip tas val
dininkas karakteriziio j a-a- 
pibudina Lenki} kariuome
nę, administraciją ir finan
sus.
N /

Nors ir skaudi mums ta 
mintis—sako Prancūzų val
dininkas,—-bet, ištiesų, Len
kų kariuomenės kaip ir ne
būtų. Medžiagos ten yr už
tektinai, bet kaip būtų rei
kalinga Lenkams suprasti, 
kad būti kareiviu ir lošti ka
reivio rolę — tai visai du 
skirtingu dalyku. Jų karei
vis, girdi, gal būtų ir neblo
gas,' bet jo lavinimas ir mo
kymas karo ^dalykų — tai 
tik vieni juokai. Galop pa
tys karininkai yra be moks
lo, be drausmės ir be susi- 
klausymo. Išskyrus kiek ka
rininkų tarnavusių Vokie
čių kariuomenėj, visi Len-

APSIŠMPIŽIMAS.

“Sandara” ko ne visų 22 
anarį pašvenčia kunigų 
įeižimui. Tarp kit-ko štai 
. ji rašo:

Sandaros’ redaktoriaus, 
kuriam klierikalų organėlis no- 

?; ii prikišti. ‘ kunigų šmeižimų, ’ 
ištikimųjų daug žino ir galėti} 

* papasakoti apie kunigų švarius 
it nešvarius \įarhelius. Arti
keturių dešimtų jo buvusių 

’ mokslo draugų šiandie'yra ku- 
1 ingai, dabartinis Vilniaus vys- 
f kūpąs yra jam rašinėjąs laiš- 
[. ckus, kurių, paveizdan, vienas 
h taip prasideda: ‘ Vineuti, brole-

Ii, kaip aš Tavęs išvilgęs!’ 
į' Jaunystės ir nedatyrimo lai- 

kuoše nežinodamas kunigų iš 
į. pamatų' purvinos, politikos, jis 
' buvo šusidėjęs su kunigais, sa- 

vo mokslo draugais, kurie-'jį 
'• kvietė išvien darbuotas tėvynės 

labui ir darbavosi su jais dau
giau poros metų, kol nepritari- 
aas kunigų purvinai politikai 
dsai jo laipsniškai nuo kunigų 
teatskyrė. Tokiose aplihkybė- 
e jis geriau pažitio kunigus, ne 
aip-kasdieninis pilietis, ir jų 

\ logi darbai, kurių yra be su- 
■ lyginimo daugiau, ne kaip ge- 
; nj, jam buvo geriau žinovui, ne 
j kaip jų artimoms davatkėr 
K lems.. . Tad bostonieti O* K.

kokį pamatų tamsta turi sa
li Ryti, kad 'Sandaros* redakto- 
į riui taip labai rūpi kunigų 
f šmeižimas?

[ dar jam daugiau kas 
tupit Jeigu virš privestieji 
iodžiai nebešmeižimas, tai 
te jau nežinau, kų galima 
įįneižimu pavadinti. Jis 
ratą Sako, kad kunigai jį 
kyietjš išvien darbuotis tėvy
nes labui, kad patsai dabar- 
lįuis Vilniaus vyskupas jo 
Klvo išsiilgęs (!!); vadinasi, 
Kunigai jam parodė prakil- 
pošdanmotės kelių, bet jis 
BL viską pavadino purvina 
ĮjĮtitika ir vieton stoti tėvy- 
■I darbuotojų ėilesna, jis 
Epo pigiu kunigijos kan- 
Kmotoju.
į “Sandaros” redaktorius 

kad, girdi, blogų ku- 
pigijos darbų yra be sulygi
nta* daugiau, ne kaip ge
ra*. Tas labai blbgai skam- 
©a, ir kunigija turėtų gero
kai susirūpinti dėl tokio nuo- 
gprėndžio. Bet čia yra ma
ras kabliukas, kurs visą 
Bandarįečio ištarmę aug- 
Btyū kojom apverčia. Pas 
raus, paprastus , žtnones, 
Kviesti ką tėvynės labui dar- 
Kuotis yra labai prakilnus 
Baiktas, gi pas Sandarietį 
ras pavadinta purvina poli
tika. .Kitais žodžiais, kas 

mus dera, tas pas j j blo-S84 nuoš. tokių, 
ir Jadvęrnai. Tokia/

svarstykle svarstant, jo žo
džiai išeitu šitaip: ‘‘gerų 
kunigijos darbų yra be su
lyginimo daugiau, ne kaip 
blogų.” Bravo! Nors tas 
kdftiplimentas paeina nuo at
kaklaus kunigijos priešo, 
bet vis tik komplementas..

4 4 Sandaros ’ ’ > redaktorius 
purtosi nuo “bogomazo.” 
Tiesa, tas užvardis jam ne
tinka. 4 4 B ogomazas'1 nors 
be talento ir atgrubnagis, 
bet vis tik turi kokį rimtų, 
tikslų. Gi čia, — stoti yie- 
nam prieš 40 draugų, kurių 
vienaswnet»esąs Vilniaus vys
kupas, visų jų darbuotę be 
išimties pavadinti purvina 
politika, nors jie yra jį kvie
tę darbuotis tėvynės labui,— 
ištiesi}, daugiau negu keis
ta. Žiūrint į -tuos prasižen
gimus — prieš logikų, taktų 
ir draugiškumų, žmogų api
ma vien pasigailėjimo jaus
mas. . '

Farmerių Suv. Valstijose 
yra 6.350.000.

Iš firmų suhankrutijusių 
pernai Suv. Valstijose buvo 

kurios nesį-
garsino.

kij karininkai daro įspūdį ■ti sau vergų, 
tuščių vėjavaikių. Nešioti 
platų kardą, barškinti už
kulniais bei pentinais, smar
kiai saliutuoti, vaizdžiai bei 
gražiai pakalbėti, — tai rods 
bus visas išteklius jįj. kariš
kojo išsilavinimo. Jie suda
ro tam tikrą kastą bei klia- 
sę, reikalaujančią daug tei
sių, bet maža priedermių te- 
pripažįstančią. Mokyti ka
reivius ir rūpintis jų gero
ve — peržemas jiems užsi
ėmimas, tinkąs vien tik 
feldfebeliams. Jidealas— 
kuogreičiausia pakilti kar
jeroje ir *pąsigaminti sau 
lengvą, be rūpesčių pragy
venimą.

Toliau seka pavyzdžiai 
Lenki} generolų kompetenci
jos bei tinkamo išsilavinimo 
tokiai vietai užimti. Vienas 
gan gabus piešėjas Sm.. -ky, 
geras Pilsudskio draugas, į- 
stodamas kariuomenėn tuo
jaus patapo divizijos gene
rolu. *

Kitas R. .a, apdraudos a- 
gentas, taip pat Pilsudskio 
draugas, buvo priimtas ar- 
mijon brigados generolu, o 
kiek vėliau pakeltas į gene- 
rolo-majoro laipsnį ir pada
rytas pirmosios armijos vy
riausiuoju vadu.

Trečiasis, filosofijos stu
dentas, išsyk įstojo armijon 
pulkininku..

Ketvirtasis, inžinierius-e
lektrikas tapo paskirtas ka
ro ministerio padėjėju.

Čia, girdi, paprasčiau
sias sveikas protas parodo, 
kad tokia kariuomenę nega
li kariuomene vadintis. a

Ir pats Pilsudskis toli- 
gražu ne Napoleonas, kaip 
jį nekurie jo pakalikai va
dina. Jeigu ne Prancūzų 
generolas Wiegandas, tai 
toji garsi pergalė ties Var- 
šava, kurią gan keistai Pil
sudskis sau priskaito, visai 
nebūtų buvusi pergalė, ir 
Varšuva būtii tekus Rusams.

1 

'Administracija.

Administracijos dalykuo
se Lenkija, girdi, yra tokios 
pat netvarkos pavyzdžiu, 
kaip ir kariuomenės tvarky
me. Jos valdiųipkai neturi 
mokslo nė prityrimo tokiai 
šaliai valdyti, het kas blo
giausia, neturi nė žmonių 
pasitikėjimo. Viešosios Len
kijos įstaigos atsilikę. Kuo- 
didžiausias geležinkelių trū
kumas žaliajai medžiagai iš
vežti. Jos .pramonija labai 
inaža ir ta pąti buvo suorga
nizuota Prancūzų it Vokie- 

emejefyr gana

turtų, bei jyYentęjm nemo- 
ka ją Btmąudėri. AūkW 
kagykta Aukštoje Stadjęjt 
taip tal-dauf padalyta: 
Lenkų daba turi 31/76 nuo
šimti Vokiečių 32,94 ir Če-

mot Vokiečiai m, $ 
vo dalies iškasdavo ABjS mi- 
Įijonmtįpųą Lenkai vos te- 
sug0W|a&ipilij<mw tonų i& 
kasti, ir tų darydavo vien tik 
prigetattat įątaigoma pagU’ 
mintoms Prancūzų ir Vo
kiečių inimiorių ir kapoitą- 
listų/ ~ •

i “Sakoma,^senoviškoji Len
kija mačiusį ir garbingų 
valandų. Būta laikų kuo
met jos sienos pasiekdavo 
juodąsias jūres. Bet ji nie
kados nemokėjusi patraukti 
savyp užkariautųjų kraštų. 
Jos idealas buvo — pridirb- 

Tasai noras 
užgrobti ir tasai nemokėji
mas sutvarkyti užgrobtųjų 
žemių buvo stambiausia ir 
pirmutinė Lenkijos pražū
ties priežastis. Vidujiniai 
vaidai ją pribaigė. • Naujo
ji Lenkija turėti} šio-to iš
mokti iš jų praeities klaidų. 
Bet ji nieko neišmoko. Vos 
pasijutusi nepriklausoma, 
Lenkija apsirgo užgrobimo 
karštlige. Puolė Sovietus, 
ir kas žin kas iš* to būtų išė
ję, jei ne generolas Wiegan- 
das. Dabar ji godžiai pagei
dauja Lietuvos, neatsižvelg
dama į tos tautos teises.'

Ta šėlimo politika kaina-, 
vo jai milijardus. Prieš du 
metu* Lenkija dar neturėjo 
skolos. Dabar puldinėja de
šinėn ir kairėn ieškodama 
paskolos^bet niėks nebenori 
jai skolinti. Pati fPrancija, 
su kuria ji buvo pradėjusi 
daryti derybas^ ir sutartis, 
šių metų pradžioje nebnori 
jau daugiau kišti pinigų į 
tą bedugnę. Lenkijai nieko 
daugiau^ nebelieka, kaip tik 
išleidinėti banko bilietus, 
kurių buvo atspauzdinta se
kančios sumos:

Kaip tos sumos turėjo pa
kilti šiais metais? Finansi
nės Informacijos iš 26 Ba
landžio pranetša, kad sąma
ta šių metų Lenkijos biu
džetui siekia 220 milijardų 
markių!

Štai kaip išrodo tikroji 
penkįjos padėtis.”

Taip rašo apie Lenkiją jos 
širdingiausi draugai Pran
cūzai, kuriems negalima pri
kišti, kad jie'norėtų Lenkus 
apšmeižti. Iš čia matome 
kokia baisi būtų Lietuvos 
padėtis, jeigu ji per kokią 
nors nelaimę politiškai susi
giminiuotų su Lenkija.

* O. K.

SUSIRINKIMAS.
LPS. Centro* Valdybos 

susirinkimas įvyks birželio 
14 d. š. m. “Darbininko” re
dakcijos kambariuose.

Šiame susirinkime turėsi
me daug svarbių reikalų.

Pageidaujama, kad visi 
Centro valdybos nariai susi
rinktų,

A. F. Kneižys, 
LDS.‘ ęentro Sekretorus.

I
*

f.
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Kai tapo atrasta Amerika 
ir kai įvamog tauta skubi
nosi pasigrobti Naujojo 
Svieto, tai. neatsiliko nei 
holapdai. Jie pirmutiniai 
buvo atvykti į. tą vietą, kur 
dabar stovi Ne.w Yorko mie
stas. Rolandai įsteigė tą 
miestą Holandijosguberna
torius Minuit Manhattano 
salą, kur dabar didžioji 
New Yorko miesto dalis gu
li/ nupirko nuo indijonų už 
$24.

Holandija turi keturis u- 
niversitetus. Bet ir holan
dai pripažįsta, kad dėl to
kios mažos šalies yra per
daug. Negalima sukoncen
truoti nei finansinių, nei in
telektualių jėgų, kad pada
ryti bile kurį tikrai garsiu.

Napoleonas sakė kaį Ho
landija turi sąnašos Franci- 
jos upių ir todėl jis buvo tą 
Šalį prijungęs prie Franci- 
jos.

Holandiją valdo karalie
nė Vilhelmina, labai žmonių 
mylima. Jos vyru yra Vo
kietį ios kunigaikštis. Jipdu 
turi dukterį Julijoną, kuri 
irgi žmonių yra mylima. Ka
ralienė veda savo pradžią 
nuo Viliaus Orandžinįo, 
kurs pirmutinis vadovavo 
holandams kovoje už nepri- 
gulmybę ir kuris buvo pa
samdyto žmogžudžio nužu
dytas.

Holandai labai mėgsta 
čiužinėtis ant ledo. Žiemą 
kai kanalai užšąla, tai Vai
kai čiuožia į mokyklas, dak
tarai čiuožia prie savo pa
cientų, moterys čiuožia tur
gum Visi čiuožia .su dideliu 
smarkumu. Palei kanalus 
eina traukiniai. Tai čiuži
nėto j ai nuo traukinių netik 
neatsilieka, o kartais pra
lenkia.

Holandija geruoju gyve
na su Vokietija. Bet karo 
metu, kuomet' Antverpui 
puolus su viršum milijonas 
belgų sugarmėjo Holandi- 
jon, tai Holandija juosius 
užlaikė iki jie galėjo grįžti 
namo. Nors tokia geradėjys- 
tė buvo padaryta, bet ho- 
landai-pripažįsta, kad jiems 
Belgijos reikia saugotis. 
Belgija nelabai patenkinta 
nustatytais rubežiais su Ho
landija.

Holandų tauta yra išda-J 
vus daug garsių vyrų. La
bai gailūs yra Holandijos 
teplioriai. • Holandas Gro- 
tius^ padėjo pamatus tarp
tautinėms teisėms. Karo me
tu pagarsėjo Holandijos ka
rikatūristas Luis Raema- 
kers. Kas šiek tįek sekė ka-. 
ro metu Amerikos laikra
ščius, tai tas negalėjo ne
pastebėti to holando karika
tūrų.

Visi žino, kad Holandijoj 
turi prieglaudą Vokietijos 
ex-kaizeris.

^Holandijos Amsterdamo 
mtatag^yra pagafsėjęš dei
manto išdirbystęmis. Ta 
pramonės šaką yra žydų įlan
kose. Dirba arti 400 žmo
nių.

Holandijos sostinį yrą 
Haaga. Tas miestas'įsteig
tas 1250 o sostine tapo 
1527 Pį. Ten yi*a įaip vadi
namas Taikos Palšius, A- 
merikos milijonieriaus And- 
imv Carnegie’o *

Visos valstybės dabar prisi
deda prie to palociaus užlai
kymo, Suv. Valstijos šiems 
mčtams yra. paskyrusios 
tam palociui $1045.

Retas kas s nežino, kad 
Rusijos Petras Didysis buvo 
atvykęs laivų statymo mo
kintis Holandijon., ’ Jis at
vyko subatoj rugpj, 17,'1697 
m* Gyveno Žaondamo mie
ste. Namelis, kur jis gyve
no dabar yra apmūrytas ir 
carų valdžia tą žemes Sklypą 
yra nupirkus nuo Holandi
jos. valdžios.

Amsterdame karališkasis 
paloclus pastatytas ant 13.- 
659 rąstų, suvarytų klampy
nėm Po birža stovi dar dau
giau rastų. Petrpgradas te
galėjo būti statomas tik su
varius tūkstančius rąstų į 
klampynę.

Holandai yra pasižymėję 
savo švarumu. Holandai y- 
ra švaresnė tauta, negu bi
le kokia kita tauta pasaulėy 
je.

Dabar štai keletas holaii- 
cliškų priežodžių:

Piktumas yra laikinas pa
siutimas.

t

Į ginklus, moteris ir- Įmy
gąs reikia pažvelgti kasdien.

Asilai neša avižas, o ar
kliai jas ėda.

Duok asilui avižų, tai jis 
nusisukęs bėgs prie usnių.

Verčiau elgetauti, negu 
vogti.

'Ne kiekyienu šūviu nu
šauni paukštį.

Visi mano daiktai yra 
aukso ir sidabro, net m^no 
varinis katiliukas, sako pa
gyrūnas.

Kūkčiojanti nuotaka pa
sidaro gera pačia.

Kuomet katės peliauja, 
tai jos nekniaukia.

Kas baudžia savo vaiką 
bus jo godojamas, kas to ne
daro, tai jo gėdysis.

Juo blogesnis dailydė, juo 
daugiau šipulių.

Mažai tepadaroma ten, 
kur daugeliu komandavo j a.

Gera draugija sutrumpi
na mailes.

Įdek į savo sąžinę ranką ir 
pažiūrėk ar neištrauksi, ją 
juodą, kaip smala.

Namai pilni dukterų yra. 
lygūs rūsiui, pilnam surū
gusio alaus.

Šuo su kaulu nežino prie
delių.

Kuomet tavo neprietelius 
bėga, tai'pastatyk o j am auk
sinį tiltą.

Kas neištikimas Dievui, 
tas neištikimas ir žmonėms.

Kvailystė turi erelio spar
nus, bet pelėdos akis.

Turtas nestovi laukdamas 
nei prie Leno durų.

Kuomet Dievas nori nu
bausti tautą, tai sumaišo 
protą jos vadų. . *

Kas nori medų nešti, tai 
tini būt apsišarvojęs bitės 
giliu.

Geriausias arklio maistas 
yra jo savininko akis.

Saugokis dviveidžio žmo
gau?.

Juo geresnis advokatas 
juo blogesnis krikščionis.

Uncija 'kantrybes dau
giau reiškia,. negu svaras 
smegenų.

Smagu Žiūrėti į lietų iš po 
pastogės. ■ z , '■ .

Kas uoli Tožhj'iinkti, ne-

.išeina.
f Iš šaunios dukters išeina 
trapi pati.

Nei bausk, nei saldliežu- 
vauk pačiai, kur ki|i gali 
matyti arba girdėti. **

Vienas Dievas, vįena pa
ti, bet daug prieteliu. • 
r Kam nusibodo laimingos 
dienos, teapsiveda. .

Kuomet vynas yra žmo
guje, tai jo protas bačko
je/" t

Bet gana šiam kartui.
Pr. Gudas.

f '* -

Iš MANO ATSMMĮĮ
Aš sulaukęs 22 metų, tapau pa

imtas Rusų kariuomenėn 1910> m. 
Tarnystė prasitęsė iki karui su 
vokiečiais-austrais'^ir k. Dalyva
vau mūšiuose su austrais ir tapau 
sužeistas. Pabuvęs ligonbuty ta- 
pdu išsiųstas ^įi kitais prieš Bul
garus. Ten, ačjū Dievui išlikau 
sveikas. Suvargęs per keturius 
metus karo laukuose, gavau iš 
valdžios leidimą nuyykti Tėvynėn 
į svečius 17 d, gruodžio 1917 m: 

•Bet mano ir kitų lietuvių nelai
mei Lietuva dar buvo vokiečių 
rankose ir savo tikslo negalėjau 
pasiekti, nors buvau per 7 ir pu
sę metų baisiai "išsiilgęs tėvelių. 
Tuomet pasiryžau važiuoti į toli
mus rytus — Barbinau, pas savo 
brolį. Iš Rumunijos važiavau per 
visų Rusiją ir Sibirą šaltu preki
niu vagonu, apip Kalėdas. Taip 
važiavau 22 dienas. Pasiekęs 
Harbiną suradau savo brolį ir 
daug lietuvių — karo pabėgėlių. 
Lietuviai niekur nemiega, bet 
darbuojasi. Jie ir čia turi savo 
komitetą ir Aušros Vartų draugi
ją. Aš nors ir suvargęs tada, 
bet vis-gi prisirašiau prie pasta
rosios draugijos* Neužilgo gavau 
pasą Lietuvos pilietybės, tuomet 
ir mane atleido iš tarnystes.

Buvo sunkus gyvenimas Man- 
džiurijoj prie rusų visokių Kolča- 
kų dr Semionovų valdžios.

1919 m., ačiū laikraščiui.“Dar
bininkas” daviau paieškojimą A- 
merikon savo brolio Pranciškaus. 
Jis per tą patį “Darbininką” at
sišaukė. Tuomet prašiau Ameri
kos konsulo leidimą ten-yažiuotii, 
važiavau, . per Kiniją, Korėją ir 
Japoniją. Tuomet sėdau į laivą 
Yohogami, kuriuomi važiavau 16 
dienų. Japonai labai blogai mai
tino, kad vos gyvas likau. Pri
važiavom Amerikos miestą Seatt- 
le, Wash. Iš ten nuvežė į Imigra
cijos biurą. Ten palaikę užraki
nę 13 vai. Iš ten atvykau į Chica- 
gą, kur radau daug lietuvių. Jie 
mane maloniai priėmė, nors ir ne
pažįstami Panevėžiečiai. Draugai 
Feliksas Bruckas ir Povilas iš
leido ant stoties iš kur atvažia
vau pas savo brolį į Oleari, N. Y.

Taip tai prabėgo mano jaunos 
dienos.

Aš vis negaliu užmiršti'likusių 
lietuvių, Tolimuose Rytuose. Bū
tų labai gerai, kad Lietuvos val
džia kaip nors pasirūpintų iš
traukti Lietuvos piliečius -iš tos 
nelaimingo^ šalies. Jie begalo iš
troškę grįžti Lietuvon.

Aš atvykau Amerikon 1 7d. ba
landžio, 1921 m.

Aleksandra Vaičkėnas,
211 Connell St., . 

Olean, 'N. Y.
:------------------rr-t-

New Yorko valstijoj per 
pirmuosius prohibicijos me- ‘ 
tus kalinių skaičius pasimą- t 
žino ant 1.871. *

EXTRAPRANĖŠIMASI
' “PERKŪNAS” žiu metųpir- 
‘ mas numeris jau išėjo, Visi 
skubinkitės gauti šį numerį, 
nes yra labai daug* juokų ir 
teisybės. Prisiųskitš savo 
antrai dr 15c. “PerkUnui”* 
ant tikieto, o jis (“Perkū> 
nas”) tuojaus atvažiuos pas 
Tamstą,* Pinigus Siųskite 
“money orderiu,” čekiu ar- 
bą paštaženkįiais (štampe).

‘PERKŪNAS,” ' •- • ’ 
1 W < Broadtfa 

Boftųn ST, N



A

-f.- .

*

p

'f

c.

”•4

i?
I- 
r 
F
!

t *

1-

JB •

• V

. *! *

KAS GIRKTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE. |

......  t

noma, kad lietuviai nezaležninkai 
užrašys savo parapijinį turtą po» 
nui Slocinskidn Nebūtų gerai jei 
Slocinskis iškirstų Lawrence'o 
lietuviams neząležninkams tokją 
štuką, .kokią Plaza iškirto Man- 
chosterio lenkams nezaležnin- 
kams. Kitas-nemalonus apsireiš
kimas kad “Lawrence*o Lietuvių > 
Tautos Bažnyčia” negali ajfeeiti 
be mūši? tautos skriaudikų-lenkų'.

mai daug turiu darbo.
pas mus dabar eina visais keliais 
atstatymo darbas: bėgi žmogus 
tai į^vieną, tai ? kit$ posėdį: čia 
rūpi vaikų prieglaudos, ten kur
sai, — vat taip greitai diena pe
reina, kad ir matyte nematai, 
kaip prasideda diena ir kaip ji 
baigiasi. — Siunčiu Tamstai Ka- 
teehiečių ir priegląudų Vedėjų 
kursų programą. Tiek ^iam 
kartui. —

“Tikrai Tamstą gerbiąs

. “Prelatas P. Januševičius,

“ ‘Vaikelio Jėzaus’ Dr-jos Pir-
* ''

mininkas.”

Tas laiškas prisiųstas M. Datt- 
lydaitei, tuolaikiniai L. R. Kr* R.! 
sk. raštininkei, to darbo sumany-į 
tojai ir vedėjai.

" T’ ‘ \
HĄBHI8OHIH

Tautos 1/ondo 105 skyriaus su
sirinkimas įvyks 6 d. birželio, 7:30 
vakare, bažnytinėj svetainėj. Bus 
svarbių, tarimų, todėl meldžiu vi
skiu narius susirinkti to knygutes 
atsi^fti.

Sekr, M. Petrulis.
‘ .....

TCEaTHELD, MASS.

Gerą to malonu yrą skaityti ži
nutes kada jos esti parašomos tei
singai, be užsipuldinėjimo ir be 
įžeidimo viens kito. Iš visų ka
talikiškų laikraščių “Darbinin
kas tur būt užima pirmą vietą 
garsinime kiekvienos kolonijos 
veikimo. Tad-gi tegul bus lemtą 
ir man šį tą pranešti iš šios ko- 

- lonijos judėjimo. •
Dievo Kūno šventėje, geg. 29, 

tarp Westfieldo lietuvių buvo ne
paprastas'judėjimas. Tą dieną į- 
vyko procesija apie bažnyčią iš 
lauko. Nuo pat ryto šv. Onos ir 
Marijos Vaikelių dr-jų narės ren
gė altorėlius
vienos kitas pralenkti gražesniu 
papuošimu, 
atrodė labai 
rengti,

lauke, stengdamos

Mat jiems kvepia Želigoivskiai ir 
kiti ponai.

Jurgis.

!

salėj,

cĮar dvasios peno todėl, suteikite nigas, ar tie parapijom? “va-. Draugystė turėjo parapijos parka jįjį 
•Ji' w ir dvasios peno, o tai pada-Į dai tn - 1 . Į didelį ir pasekmingi
ryrite įrašydami jw j šventoXa-’{ parapijinę svetainę,. kaip! Birželio d. išvažiavimą v«i w 
zmnero Draugijos sąnarius, todėl!Par- utini, tai turėtų atminti kad [gražieji vietoję Motin* 
ar/ilankiusmanį tamstų parapi-Į visųparapijonų ir< draugijųbuvo Į kuopa.- . { j
jas, kuoskaitlingiausiai rašykit ėsinutarta turėti svetainėdelsusbJ ReparterU
patį? ir gimines Lietuvoje užrašy-| rinkimų, teatrų, balių ir kitokių] , .. .—
kitę į šv. Kazimiere įsusiėjimu-it be jos. rięgMima '

Su pagarba/ sieiti, TamstaP> sakai, kad iš sa- ( ‘ '
» L' Kun/Petras padarė klįubą ir ten *ateiną| t ‘ „
Įgaliotinis gyfc Kazimiero Drau*[boles badyti/ Tamsta turbūt drabužui/idirbystėj, kw

gijas.

antri metai laikau prieglaudas J ; BRIDGEPORT, CONN.
duonos nepritrūko, nors ne kartą p Tūlas Ten!Buvęs nevisai teisini 
viena tiktai duona užsiganėdino, I gai aprašė laikraščiuose , (“ Am. 
dabar štai galėsiu vaikelius vėl LLiet.” ir “Garso” 18 num.) apie 
aptaisyti ir pasigerėti. — Dabar I apie Merginų ir Motžrų. po globa 
rengiu Kauno priemiesčiuose —[ŠvČ. Paneles draugystės balių ir 
Slabadoje didelę vaikų prieglau-j teatrą, būk jis atliktas artistiškai 
d§, nes” tam. tikslui gavau iš savo Įir te^isieriūS padadnsęa ir 
valdžios du dideliu mūro sande- pagražinęs veikalą. Tas nesutin
ku, bet tiktai keturias sienas: ka su tiesa.' -Ar-gi vietinis moky- 
reiks padaryti didelis remontas. | to jas turi daugiau gabumo u£pa- 
Nors neturiu lėšų, bet pasitikiu I tį autorių? Yieton pagražinimo 
Dievo malone ir gerų žmonių prie- Įir padidinimo sudarkė/Antra, tąi 
lankumų. Meldžiu raŠyneti daž-1neteisingas išgyrimas aktorių, k, 
niaus, mums labai ir labai malo- t. D. St. Jis išgirtas todėl, kad 
nu išgirsti,/k0 mūsų broliukai abu su mokytoju riename Iaįsva- 
ir sesutes gyvena svetur; kaip manių vežime sėdi ir įiem tarnau
tiems Dievas padeda. ' Dovanok, | ja. E. Baltušyte atliko už visus 
Gerbiamoji, kad tuojaus Tamstai Į gabiausiai, o ji pastatyta antron 
neparašiau: negalėjau, neapsako-[vieton. Peiktinas dalykas kata
mai daug turiu, darbo. Matote, I likižkom. draugijom kviesti laisva- 

I manius kavo tarpam Jie ir ne- 
I kviečiami gana vikriai skverbiasi 
Į katalikų tarpam- Katalikai turč- 
Itų saugotis nuo jų “vienybės.” 
I Ne kartą buvome priėmę jų “vie
nybę” ir visuomet turėjome ap- 

Į gailestauti tą “priėmimą.”.Kiek
vienas atsimename “Liet. Dieną.” 

Bridgeporto katalikai visus 
pralenkia savo pavyzdingais dar
bais. Nors laisvamaniai mėgina 
pasityčioti per savo šlamštus bet 
be pasekmių. Čia LDS. 39 kp. tu
ri kliubą, kuriame randasi . di
džiulis knygynas ir gerų laikraš- 
čių kur visi gali naudotis. Judė
jimas, iš priežasties bedarbės, 
kaip ir aprimęs, nes visos dirb- 1 
tuvės užsidarė ir daugelis, vei
kėjų išvažinėjo. Yra viltis, kad 
darbams pagerėjus vėl visi stos 

[ prie darbo. Pirmiaus laisvania- 
I niai nežinojo pėtnyčios o dabar 
Į kožna diena yra' sausa.
! . - Lakštingala.

- [matei to kliūbo bet ražai. Kliu? R^viai daugiautift dnba, dar* 
| bas yrą ne salėje, bet prie salSffe pasigerina. Viern dirba 

jpribudavotas ir jį uždėjo ne 
I nigasJaet LD$, kuopa ir ten nėra 1861 nedirba, arba ieško darbų far- 

4 draudžiama nei vienam eiti. Kad I V080 a^ kitur.
GeĮ-uža 30 d. Buvo s«niiKiei!iii įufljgas su nH.l “NaminS” etas neblogai., S&

prakalbos. Kalbėjo kun. J. d(lug geriaus parapijo- sivecda kopiinės fc į btai «W5.
tuvninkas apie apšvietą. Vęro- n!iniq ų * •• Beveik kas namas tai bravorė-

nika Matukaičiutę aWno L. M4^XT^kW Ne vienas, jau patupėjo įr į

Sąj. konstituciją. Povilas Molis | >Iat ir w kaitas,- kad Liatuvą paspruko.

gų patarimų davė. Visi kalbėto- Į mug daboja. Kad kunigas pabarė I , * ....
jai pabėrė, po saują brangių grū-Į^unimą iš sakyklos, tai tas buvo Blaivinlmkų draugija vis sifgu- 

reikalinga. Kurie šoko prieš kle- P^av0> bet laikės kolei Flu ūžė-
Gerai prakalbos, I tai nebuvo parapijonai/bet U0’ 0 nu0 tos oe^lolkė mirė 

bet iš jų miltų neprimalsi; reikią [ tik iai9vamanėliai, tokie pat, kaip vargdienė ir/regis nešventytose 
ir “Am. L.” parapijomis: Ikapinėsę palaidota. Paliko apie/

Pirm gerb. kun. Pankaus atė-1 sūnų ir dukterų, bet jie paau- 
jimo į Bridgeportą, vietinė paradu * ^labai “kėrina” ant ■ 

pija labai skurdo; kunigai nuo-F^ios mirties. * j
ląt maigėsi. Jam atėjus viskas I # # - 1
pradėjo kilti ir jo nenuilstančiu! . \ !
triusu šiandien viską suėmus pa-1 Atiduųdėjo rūstaus veido Bos- 
rąpijos turtas siekią apie $70,000. tono “Perkūnas” į Baltų hmrių ’ 
Skolos yra tik $8,000.00. Tai kas Fiest* M^nkė į A. Ramoškom 
kaltas, ar kunigas, ar tamsta, I kūygyn$ iš kur jo skeveldros pą- 
Parapijone; kad nieko neaukau-18iPy^® P° v’s^ miestą. Nors ir 
ji, bet vien tik peiki kunigą už smarkiai savo plaktuku sukįna, 
neįsteigimą mokyklos. Kiek sy- het, aukšlių išlaktų nepajėgią 
Irių kunigas prašė ir Dievo ir I išdildyti. Mazum, karšiams užė- 
žmonių padėjimo ir su visa šfir-1 *ius prajuokins. Čia juodi de- 
džia troško turėti mokyklą ir vii- aP^ vis%
šuj bažnyčią. Kiek ašarų pralie-P11^^,1^0 gal koda trenks' 
jo kentėdamas visokius neteisiu- j išvaikys.
gus užmetinėjimus ir pliovojimus. 
Mokėkime gerbti brangius žmo
nes,

BALTIMORE, MD.

Sąjungiečių vakaras.

ir tam. K. tostais daug taudin-| po 5Vk jįgjį netea> ^,1
t
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dų i sąjungiečių dirvą. Buvo ir 
deklemaeijtj.

darbo. JKięk kartų mane susuk-, 
ti lizdą—mokyklą ir vis joms ne
pasisekė. Trūksta inteligentiškų 
spėkų. Šį metą norėjo įkurti va
karinę mokyklą, bet vietos netu
ri. Parapijos mūruose daug tuš
čių kambarių. Už vakarą parei
kalauta 2 dol. už kambarį. Moky
toja reikalauja dolerį už 2 valan
das. Tas jas ir nubaidė. Gaila. 
Žmonių buvo nedaug, nes salė ati
daroma po pamaldų. Nesulaukę 
žmonės nuvaikščiojo namo. • Kiti | 
sako, tai niekis, girdi, O ištikrų- 
jų ne niekis. Žmogus ■ atėjęs iš
girsta naudingų pamokinimų — 
prakalbų, aukoja nikelį kitą; gau
na gerą'laikraštį ar knygutę. Pas 
mus vis norima kalakutą pasigau
ti už kaklo, o reikia naudotis ir 
kėlioms plunksnelėmis.

18 d. birželio bus LDS’. pikni
kas, Benkert’s parke. Žadą būti 
ir. prakalbos, tik sunku gauti kal
bėtojas i,š kitur. Mažu pasitaikys 
kokis svečias pakeleivis. Žinoma, 
parems mūsų jaunimas — Vyčiai 
ir Sąjungietės ir kitos organiza
cijos ir pavieniai žmonės, nes mes 
juos remiame ir mūsų laikraštis 
tarnauja visiėrfis. Gal būt bus ir 
dainininkų’ ir kitokių pamargini-] Mass. 

‘mų. Komitetas,- girdėt smarkiai 
darbuojasi. •

• *

NASHUA, N. H. 
Koncertas.

Geg. 29 d. bažnytinėj
Liet. Šv. Kazimiero pat. choras
buvo parengęs koncertą, po pietų. 
Nors gražus, pavasario dienos o- 
ras traukte traukė į laukus, bet 
žmonių prisirinko nemažai. Mat 
žingeidavo išgirsti eborą dainuo
jant, kurs nesenai susitvėrė ir 
pirmą kartą dalyvauja koncerte. 
Kurie atsilankė nesigaili. Buvo 
pilnai užganėdinti. 1

Per didelį pasišventimą varg.
P. Vyčiaus choras tapo išmokin
tas daug puikių dainų ir gerai at
sižymėjo. O. Geiniutė padainavo 
solo porą dainelių, kurios publi
kai labai patiko ką išreiškė smar
kiu plojimu. Nereikia užmiršti ir 
vyrų, kurie gerai išlavinti pui
kiai sudainavo porą kariškų dai
nų. Tos dainos ne vienam primi
nė Lietuvos kareivių pasiryžimą 
ginti savo Tėvynę. Žodžiu sa
kant šis koncertas nusisekė pui
kiai. Pelno liks apie $30.00. Prie 
choro priguli daug mergaičių, y- 
yra ir 15-16 metų, pasiryžusių 
darbuotis dailės sryty: Vyrų pri
guli neperdaug, nors jų čia yra 
nemažai, ypač jaunų vaikinų. 
Mat daugelis iš jų vis dar tebesi
laiko “butelių tuštinimo susai- 
dės.” Vyručiai, verčiau prisira- 
šykit prie choro, ir pratinkitės 
prakilniai darbuoties su padoriu 
jaunimu, o tuonii padarysite nau
dos sau ir savo tautai.

Choro rast.

i

Papuošti altorėliai 
gražiai. Bebaigiant 

štai dangus apsiniaukė, 
lig ant Westfieldieč.ių supykęs, ir 
norėdamas už kaž ką atkeršyti. 
Vienok rengėjai nesijausdami 
kaltais, tęsė savo darbą su vil- 

. k timi, kad gerasis ‘ Tėvas pavelįs 
pagerbti savo Sūnų Viešpatį Jėzų. 

; Ir neapsiriko. Dangus šiek tiek 
prablaivėjo. Procesija prasidėjo 
pusė po vienuoliktos ir tęsėsi visą 
valandą. Procesijoje dalyvavo 
šios draugijos: Sal. Širdies V. Jė
zaus, šv. Onos, Marijos Vaikelių 
ir didokas būrelis vaikų dar ne
priklausančių prie jokios draugi
jėlės. Tvarka visos procesijos bu
vo pavyzdinga, taip, kad svetim
taučiai negalėjo atsigerėti. Nuo 
kąikurįų buvo galima girdėtis pa-, 
sigerėjimas ir lietuvių pagirioms 
kad tai esą “nice people.” Tik 
vieni lenkai ne kažin kaip-jautėsi 
matydami lietuvių tokį gražų su: 
siklausymą su savo kunigu. Mat 
pas juos (lenkus) Westfield’e, 
Mass. buvo pirma viena parapi
ja, ,o dabar jau net trys : viena 
R. Katalikų, o dvi bambiąinės. 
Už šią gražią surengtą procesiją 
riklauso padėka kun. J. Čaplikui, 
kuris liglaikinai, išvažiavus kun. 
Vasiui į Lietuvą, užima jo vietą. 
Tikimasi, kad šioji procesija tai 
nebus paskutinis veikimas West- 
fieldiečių, bet tilt pradžia.

Stasys.
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MANCtiESTfcR, N. H.
Lenkų nezaležninkai.

Keletas mėnesių atgal Ameri- 
. kos laikraščiai pranešė kad šio 
miesto lenkų nezaležninkų klebo
nas nemoraliai gyveno su gasp'a- 
dine ir apvogė savo parapiją. Iš
bėgdamas ponas Plazą išnešė savo 
nezaležnos parapijos $14,000.00. 
Už tokį nezaležninkavimą buvo 
ponas areštuotas. Betupint kalė
jime jis pradėjo labai sirgti. Tai 
valdžia norėdama nusikaltėlio 
gyvastį pratęsti, paliuošavo.

Po šio Manchesterio lenkai ne- 
zaležninkai buvo manę grįžti prie 
katalikų, bet susirinkimuose buvo 
įnešta kad pirui grįžimo prie Ry
mo, dar, pabandytų paimti nemo
kytą proboščių. Plaza buvęs 
jiėms per nialidrus. Tai/nutarta 
išsirinkti tok? ku/s nesugebėtų 
nieko apgauti. Tas ir padaryta. 
Paimta vienas bemokytas laisvas 

.lenkas už Manchesterio lenkų ne- 
zaležninki^ kleboną.

Tečiaus šis buvo per menkas 
nezaležninkams klebonas. Kolio- 
nija visai apsnūdo. Tai sujudini- 
ma dėl^i pagautas Albąny, N. Y. 
kokis lenkas Slocitjski, parvežtas 
į Ajimchestcrį ir apšauktas lenkų 
neząležninkų “vyskupu.” Tas at
sitiko, kaip anglų laikraščiai ra
šo, gegužio 30, 1921.

Kadangi ponas Uodimas Scran- 
Į tono yrą lenkų nozaležninkų .-vys

kupas, tai ponas Slocinskis bus 
vyskupu lietuvių nezaležninki? di- 
vizijos. Jisai jau buvo Lavvren- 

neząležninkų kolionb 
iiijoje to; statėsi esąs tautietis, Mu-

i

m., 
ka-

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)
Mūs mieste birželio 5 d., š. 

bus susirinkimas atstovų nuo
talikiškų draugijų, taip Richmon- 
do, „kaipo" ir South’o; reikaluose 
susibendrinimo, kad galima būtų 
vienybėje pasekmingiau darbuo
tis taip dėl tėvynės-Lietuvos, kaip 
ir šv. Katalikiškos Bažnyčios, au
klėjančios tikrą pažangą — krik
ščionišką kultūrą bei civilizaciją^ 

Richmondietis.

LĘWISTON, ME.
Sausio mėnesyje š. m. Lejvisto- 

niečiai ės supirko ir prisiuvo dra
bužėlių dėl Lietuvos našlaičių ir 
pasiuntė baksą apie 200 svarų per 
Liet. Prekybos Bendrovę “Vaike
lio Jėzaus Prieglaudai/’ Kaune. 
Tą darbą varant nekuric leido į- 
vairias paskaals apie dovanų ne
gavimą. Dabai’, kurios moterys 
buvo įdėjusios savo adresus gavo 
jau padėkas nuo praloto P. Ja- 
nuševičiaus, prieglaudos vedėjo ir 
,uet nuo pačių našlaičių. Štai ką 
rašo pralotas P. Januškevičius:

Gailestingųjų Asmenų 
“VAIKELIO JĖZAUS” 

DRAUGIJA

m. Balandžio mčn. 20
Nr. 591.
Kaune

Gerbiamoji Tautietė :
“Maišelyje, kurį turėjau laimę 

gauti iš Jūsų “Vaikelio Jėzaus” 
Draugijos prieglaudai, rasta Tam
stos adresas. Iki mano prieglau
dos vaikeliai, parašys Tamstai 
laiškelį ir pasakys ačiū ir labai a- 
čiū už prisiųstas dovanas, pasi
skubinsiu tą malonią dėkingumo 
pareigą atlikti aš, kaipo prieg
laudos įkūrėjas ir globėjas. — 
Tamstos ir kitų Tamstos Draugių 
maišelis su dovanėlėmis tiek 
mums malonumo, tiek džiagusmo 
yra padaręs, kad sunku yra ir ap
sakyti. Vaikų globėjos ir moky
tojos drauge su vaikeliais šokinė
jo, kaip arkliukai,’ besidžiaugda
mi. Ačiū Tamstai no vieną, bet 
tūkstantį kartų. Duok, Dieve, 
sveikatos ir ilgo gyvenimo ir vi
sokiu malonių, kad toli-toli nuo 
mūsų Tūvynes-Lietuvos gyvenda
mos, atmenate mus ir neužmirš- 
1nte mūsų vargšų. vJio meldžiasi 
ir melsis už Tamstą ir visus savo 
geradarius. Dievas mums stačiai 
stebuklus daro, Manėme, kad 
reiks pražūti ir badų niįrti, ačiū 
Ąmerikbs liet/uviams,' rA‘s

1921 d.
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NEW PHILADELPHIA, PA.

Teko patėmyti geresniuose lai
kraščiuose „raginimai,- šv. Kazimie
ro, mūs globėjo dienoje aukauti
L. kareiviams kovojantiems už 
Lietuvos laisvę. Nežiūrint agita
cijos įvairių sandariečių, komu
nistų, pradėjo laikraščiuose ro
dytis iš įvairių kolionijų, aukų ir 
aukotojų surašai. Mes New Phi-r 
ladelphiečiai pasijutome likę už
pakaly. Priežastis to buvo, kad 
mūsų klebonas buvo tame laike . 
susirgęs. Pasveikęs kleb. pasita
rė su LDS. 87 kp. prot. rašL.irj 
sumanė pereit per stubas renkant 
aukas. Tuoj atsirado iš narių tar
po (O. Piliutė ir Jul. Kaspariu- Į 
tė) kurios tą ir padarė. Surinko 
aukų $65.19. Aukas pasiuntė 
Vėik. L. Armijai per T. Fondą.

Malonu būtų, kad ir kitos dvi 
kuopelės, 88 ir 89 (Cumbola ir 
Middleport) esančios po ta pačia 
vėliava parinktų aukų Lietuvos 
reikalams. Štai vardai aukavusių 
nemažiau $1.00. t

Po $2.00: M. Mikušauskas, J. 
Račkus, J. Pilius, St. Lukšys. '

Po $1.00: B. Pilius, Fil. Šungai- 
la, O. Rudaitienė, A. Kuklys, Ig. 
Grajailękas, K. Pupinikienė, J, 
Smoliškis,’ V. Stoškus, P. Yrčiuko- 
nis, E. Šiandienė, J. Abromavi
čius, Jer. Pilius, J. Lambovta, St. 
Kubilius, O. Kvedarienė, J, Ale- 
nauskas, A. Slavinskas, Ed. Pau- 
lionis, Jok. Kisielius, St. Bulota,
M. Gotaveckas, J. Tamulevičius,
J. Zajankauskas, J. Žytkus, V. 
Paukštis, Stočkuvienė, J. Staniu
lis, Dr. Ed. Flannigan, J .Abro
maitis, J. Mickus, V. Žalnieriūnas,
K. Kasapara, EI. Kešionienė, A. 
Jakaitis, P. ^Marijauskas, M- Ma-» 
rijaųskienū, A. Želionis, P. Gri
nius/ O. Spudienė, K. Vasiliaus
kiene.

. Viso stambesnių •l'ukiVsuriuktn 
$48,00. Smulkių (mažiau dolerio) 
surinktą <$17.19. Viso $65.19. A- 
tėmus pašto išlaidas pasiųsta T. 
Fondo raštininko vardu $65.00. 
Vardu Liet. Veik. Armijos visiems 
aukotojams tariu širdingą ačiū.

HARTFORD, CONN.
I Geg. 23 d. vietines Liet. L'. Pa

skolos Stoties Komitetas buvo su
šaukęs' viešą susirinkimą kas liAk 
šaukiamo suvažiavimo ant 30 d*, j 

Į Washingtoną. Nekuriems pasiro- 
!dė neaiškus suvažiavimo tikslas ir 
kodėl neduota dauginus laiko ir 
platesnių informacijų. Po trum
pų pasikalbėjimų visį .abejojimai 
atidėta į šalį, bet pasjstątė vieną 
svarbi? tikslą, — kad yra šaukia
mas deį labo Tėvynes Lietuvos. 
Vienbalsiai sutiko nuo Hartfordo 
lietuvių siųsti delegatą? Perstaty
ta 3 kandidatai: 1. L. Elineviskis, 
2. kun. J. Ambotas ir 3. J. Mon- 
čunas. Slaptu balsavimu didžiu
ma balsų išrinkta gerb. klebonas 
kun.-J. Ambotas, kuris pasišven
tusiai darbuojasi visut ir visados 
dėl Lietuvos laisvės. Jis jbilvo 
Lietuvos Laisvės Paskolos stoties 
iždininkas ir daug tame gelbėjo 
jo agitatyviškas žodis. Lauksime 
grįžtant iš Washingtono.

Reporteris.

GRAND RAPIDS, MICH.
Šioje koliopijoje yra daug lie

tuvių iš visokių Lietuvos parapi
jų. Ypač buvo malonu susitikti 

I su Žagarieeiais, Skaisgiriečiais, 
Josvainiškiais ir kitais man žino
mų parapijų žmonėmis. 22 ir 23 
gegužės turėjau paskaitas. Į Šv. 
Kazimiero Draugiją, Lietuvoje į- 
sirašė 16 sąnarių. Gerb. klebonas 
kun. Antanas Deksnis ir p-lė Ona 
Bružaitė iš 1066 Elizabeth St., 
Grand Rapids įsirašę. į amžinuo
sius Šv. Kazimiero Dr-jos sąna
rius ir įmokėjo po 35 dbl. Ačiū 
jiems už palaikymą katalikiškos 
spaudos. Visi kiti 14 sąnarių įsi
rašė metiniais. Visų antrašus pa
siunčiau Kaunan, Šv. Kazimiero 
Dr-jon ir po nekurio laiko gaus iš 
ten gražių ir indomių knygų. Visi 
kas-gerbiate ir mylite savo brau-
IK \

gi? katalikų tikėjimą .ir savo ‘Tė- 
v > nę-Lietuvą, remkite ir palaiky
kite Šv. Kazimiero Draugiją Lie
tuvoje, įsirašydami į tos Dr-jos 
sąnarius. Šv. Kazimiero Dy-ja 
spauzdina ir platina geras kny-’ 
gas ir laikraščius. Tos knygos ir 
laikraščiai plačiausiai aiškina ti
kėjimo dalykus ir žadina tautiš- 
ną- susipratimą bei meilę Tėvynčs- 
Lietuvos. Kuo daugiaus skaity
sime geras kiiygas ir laikraščius, 
tuo labinus pažinsime ir pamylė
sime savo • tikėjimą, Tėvynę, jos 
krJbą^ papročius, praeitį, dabar
tį ir gyriaus suprasimo ir apver- 
tiusimo tą šalelę, kur mes gyve
nome arba mūšĄ tėveliai, gyveno. 

Jonas Abromaitis, [Liętuvoje Jūsų įįmines turi da- 
rūksta,

Ašara.

«

nes jų nedaug teturime. 1 Ramoškos knygyne atidarė 
• Šaltona. Bostono Prekybos

____________  I kur žmonės noriai 
LEWISTON, ME. kia* reikalals’ #

Pranešimas. t
Vietinė S. L. R. K. A. 26 kuo-| _ . . ,

pa rengia prakalbas ant 8 d. blir-1 ur^ 
želio šv. Baltramiejaus Draugijos “““J0
Svetainėje.. Kalbės A. L. B. K.Įlad™s.cluose! ®ene 't J“ T6rdS 
Federacijos pirmininkas, ger^. Irazin in^‘” • 
un. J. Švagždys iš Montello, I.

''■»/! .1“

Lewistoniečiai manau pasinau
dos proga ir visi atsilankys pasi
klausyti gerb. svečio kalbos.

9 d. birželio
atsilankys su
Bumford, Me.

B-vS skyrių, 
lankosi rišo-

«

-O, ne. Jis išvirto į buržu.- 
'< | jus...

Taip Baltimoriečiai kalba.
Tai šmeižtas. Ašara gyvuoji 

“orait” ir vėl rasinės “Darbiniu* 
kun. J. Švagždys'kuk 

prakalbomis ir į

Lewistbnietis. I LAIŠKAS AMERIKOS
Ažūrą.BRIDGEPORT, CONN.

Atsakymas.
Aš patėmijau “Am. Lietuvio”

18 num. tūlo Parapijono kores
pondenciją, neteisingai nušvie
čiančią dalykus. Nežinodamas 
parapijos stovio nekaltink klebo
ną už neįsteigimą mokyklos bet 
parapijonų “vadus.” • Kunigas ir 
geri parapijonys nori kad jų vai
kučiai išaugtų^ gerais lietuviais 
-katalikais ir labai pageidavo lie- ___ _ _
tuviškos mokyklos; bet pirmiausI-atsilankyti ant šio puikaus pik-Įkaį daJgūma rūgoja"ir neužganę-

Mes, Vyčiai, dedam visas j savo* giminių Amerikoje,
. . . ________. „„ti^ja Lietuvon, priešti-

pasitikti ir pavai-1 tūrinio spaudą. Be tą
___ ____ __ o_____ _________i nu* 

mais. Bus visokių lenktynių ir su I__________ kad jų brangūs vaike-
narapijos žirgu vaižnėjimas. Bus L, bei gimiQaičiai n5ra uoliais 
juodukas (nigeris) su cigarais. I |<atam<aįs j, TSvynės mylėtojais, 
Įžangos nebus. Vyčiai, nepamirS- tokiais buv0 bttdami- namie. Ti
kite 5 birželio. Į dėl nuo Širdies visiems patarta A*

v Vytis. I. merikos lietuviams, kokios nebū-
' ------------------- I tūmėte pakraipos bei srovės ir į-

WORCESTER, MASS. Isitįkrnumų -L gerbkite savųjų 
Spaudos Draugijos po globa šv. [-šventus įsitikrinimus tikėjimo to 

Povilo susirinkimas įvyks 5 d. bū- tėvynės reikaluose, todėl ližrąšy- 
želio, pobažnytinėj svetainėj. Į Narni jiems laikraščius Lietuvon, 
šį susirinkimą privalo visi nariai pasiųskite tokius laikraščius, ku- 
ir narės atsilankyti, nes bus vie- rįe jiems suteiktų džiaugsmo to 
nas iš svarbiausi kada nors buvu- sveiko sielai peno, o ne nuliūdi- 
sių. Taip-gi nepamirškite ir nau
jų narių atsivesti. Turiu primin
ti, kurie dar knygų negavo, lai 
ateina ant susirinkimo ir atsiima

Veikalas gražus, 
moksliškas. Jį parašė gerb. prof. 
kun. P. Bučys. Pasinaudokite pro
ga. •
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LAWREH0E, MASS.' LIETUVIAMS.
Nedėlioj, birželio 5 d. š. m. Lię-1 Gyvendamas tarpe žmonių ilgą 

tuvos Vyčių kuopa rengia didelį Ipatėmijau ir sužinojau, kas 
pikniką, šv. Pranciškaus par. | jįems tinka ir ko jie labiaus trok- • 
Darže Methuen, Mass. Prasidės §u Tarp kitlį dalyku atkreipiau . 
ryte ir tęsis iki vakarui. domės į tai, kokias knygas bei lai-

Kviečiame vietinius ir apylin-1 i<ra^jus mėgsta ir skaito Lietu- 
kės lietuvius kuoskaitlingiausiai | vos visuomenė ir persitikrinau,

turėjo būt bažnyčia užbaigta sta-1 niko.

tyti, o iš liglaikinės bažnyčios bū-[savo pastangas,’ kad visus svečius|[mrie sjuir 

 

tų paadryta mokykla. 1919 m. Į kuogeriausiai pasiuku ir paval-1 ^ybini0 tūrinio spaudą, 

 

visų parapijom? ir gerb. klebono sinti gardžiais. valgiais ir gėri- tėveliai ir giminės’kremtasi 
kun. Pankaus buvoę nutartą už- ------1---------------------------- 1
baigti bažnyčios statymą ir mo
kyklai palikti, taip vadinamą skie
pą. SBet kur tau leis tą didelį dar
bą atlikti ’ parapijom? “vadai.” 
Pradėjo šaukti savo susirinkimus 
ir agituoti nenumanančius žmo
nes. Kun. Pankus varė darbą 
pirmyn ir per du mėnesiu surin
ko aukų apie 13,000.00, pats paau- 
kodamas^$500. Reikėjo, apie $30,- 
000.00. Mūsų “vadai” nusigan
do, kad taip sekasi aukų 'rinki
mas. Prikalbino kun. įšaukti pa
rapijos susirinkjmą aptarti bažny
čios .statymo užbaigimą. Bet jų 
tikslas buvo trukdyti tą darbą. 
Iškėlė sumanymą, pirma apmokė
ti skolas.ir tik tuomet baigti baž- |savo 'dalį, 
nyčią. Sutiktą ir ant to. Nutarė 
dėti visi po $5.00 extra skolos ap
mokėjimui,, nes jos buvo tik $8,- 
000.00 Kaip priėjo iš eiles ir mū
sų “vadams” dėti po penkinę, tai 
pradėjo-purtytis i[uo to ir vėl šau
kė susirinkimus tik no parapijinėj 
salėj, bet kur tik galėjo gąuti, net 
kąrčėminčse. Prie to pritraukė ir 
šv. Jurgio Dr-ją.’ Ant vieno jos 
susirinkimo, mažai t narių 
jie imtąre skolos nemokėti ir bnž? 
nyčios statymą stabdyti. Kaiip 
yūliąus kunigas dnžinojo, tai 
griaudžiomis ašaromis per pa
juoksią apsakė apie *tą nutarimą. 
Tai tokis buvo mokyklos pamatas. 
Tai ka® čia dabar kaltas, ar ktt*^
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V. Blavackas, Rast.

LAWRENCE, MASS. 
Išyažiąvlmai prasidėjo.

Kaip visur taip ir Laivrence 
žmones džiaugiasi susilaukę vasa- 

i. Dirbtuvėse dirbantieji la
biausiai pasidžiaugia vasara, ka
da išvažiuoją kur į pievas-pagi- 
rins> O Laivrenciečiai kaip tik ir 
turi puikų* gojų ir lankas: Todėl 
jie vasarą labai gėrisi.
‘ . 80 geg., nors iš šio miesto ttn$- 

. jo dalyvauti Norivoode, LDS'. iŠ- 
važiavimo, tečiaus šv. Kazimiero 
l i -

' ’ 1

mo ir susikrimtimą. Labiausiai 
mėgsta Lietuvos katalikiškoji vi
suomene skaityti iš Amerikos M- 
kraščių:l)“Darbininką/’ “DriHj- ’ 
gą,” “Garsą,” * ‘Žvaigždę/’ “Vy-4 
tį,” “Moksleivį,”’ “Tautos Rįr- 
tą,” o iš Lietuvos “Darbininką/* 
“Vienybę,” “Laisvę/ 
dę,” “Pavasarį/* “Ateitį/’ 
“Draugiją,” “Lietuvą,” “Katį1* 
iv k. Tų laikraščių ir nepasigai
lėkite užsakyti savo giminal^hiūii 
Lietuvoje. Kitokiais gi laikra- 
šČiais labiaus nuo savęs atstumsi- 
te ir nei vieniems nei kitiems ne* . 
bus jokios naudos. Nelaikykite: 
blogu, nos ^ą patėmijau, tai ir pa
rašiau. i

Su pagarba,
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Rungia
Šaižiausios Širdies V» Jėzaus 

Draugija • .

\ NEDALIOJ,

BUfflEUO JUNE5 D. 1921
I e

•BAŽNYTINĖJE SALĖJE, ' 
peikta Gatvė, So. Boston, Mass 

Pradžia 7:30 vai. vakare. .

REIKALAUJU NAMŲ SARGO 
kuria gali namus prižiūrėti ir remias 
turi iškol'ektuotf ant 45 W. >rd St. 
Taip-gi parduodu namus, lengva mo
kestis, taip mokama kaip vendas, Na
mai yra ant 1GJ Broadvvny, 14-1 ū-, 
18-20 Rogers St., -So, Boston, Mnss. 
•Atsišaukite šiuo antrašu:' ■

. E, E. Carpentet,
105 Broadvvny, So. Boston, Mass.

Motjejus MAKAltEVHTUS, prieš ka
rų gyveno Hartford, Conn. Laike ka
ro1 Franci jpje tapo užmuštas. .Tisui-pa
ėjo iš Lietuvos, Alytaus apskr., Mer-' 
kinės parapijos. Kas žino jojo gimi
nes arba tėvų vardus, malonėkite pra
nešti šiuo antrašu:

ONA MILIAUSKIENE, 
Belchestotvn, Mass.

n

Šios prakalbos bus vienos 
B svarbiausią, nes kalbės žy
mūs kalbėtojai svečiai. Tą 
Meną nauji nariai bus pri
imami už pusę įstojimo. Tad 
kviečiame visus skaitlingai 
-atsilankyti.

Pasarga: Tą pačią dieną bus 
šv. Mišios 9 vai. ryte šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje. Nariai prašomi 
susirinkti 8 vai. ryte Į bažnytinę 
salę. Taip-gi 3 vai. $o pietų bus 
susirinkimas.

PRANEŠIMAS.
šhioml pranešame, kad Lietuvių Na

mų Bndavotojų Bendrovė, laikiusi o- 
i’isų po No. 409 Broad\vay Ruoni 12, 
persikėlė kiton vieton. Tad dabar vi
sokiais reikalais /kreipkitės sekančiu 
antrašu: 1
Lithuanian. Home Builders Co. 

Ine.
366 W. Broadivay, Room 1, 

(“Darbininko” name.) 
SOUTH BOSTON, MASS.

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS

Y <?♦
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DETROIT, MICH.
. Tėmykite lietuviai fotografai, tams
toms yra gerinusi proga. Parsiduoda 
Paveikslų Studija ir Namas. Randa
si ant kampo (’ardoid ir IVestminster 
Avė., Detrolt, Mieli, prie pat Lietuvių 
ŠV. Jurgio bažnyčios. Biznis išdirbtas 
per 5 lr pusę metų. Savininkas turi 
išvažiuoti j Lietuvą. Lotas yra 30x100. 
Namas medinis. Cementas po visu 
skiepu. Furnisas, kuris apšildo visų 
namą ir skalbykla, skiepe. . Storas, 
laukiamas kambarys, susitaisymo kam
barys, tolletas, didelė galerija, dirba
mas kambaris ir tamsus kambaris. 
Ant .antrų labų šešių kambarių “rini
tas” ir vanos, guzas, elektra, viskas 
ištaisyta pagal vėliausios mados. Lo
tas, dėl dviejų automobilių garadžius, 
cementinis blokas, vanduo ir elektravi- 
(luj. “Jarde" prisodinta medelių.] Vis
kas Išrodo gražiausiai. Geriausia vie
ta butų dėl lietuvio fotografo, kuris 
darbų gerai supranta. Tokių progų re
tai pasitaiko. Kaina už namų $18,000 
(aštuoniolika tūkstančių dolerių). Ku
ris mokėtų už namų cash. tam visus 
Jrankips dėl paveikslų darymo parduo
sime už žemų lAtnų. Tai-gi. jei tokia 
vieta kam bujų reikalinga, niukinėkite 
atsiliepti kogreičiausiai. nes tas pasiū
lymas nebus ilgai, tiktai 10 dienų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

F. A. DRUKTEINIS
PROTO STŪDIO

9501 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

Rengia
Liet. R. K. Pilnųjų Blaivininkų 

9 kuopa 

LAWRENCE, MASS.

B1RŽELI0-JUNE12,1921
PAPRASTOJE VIETOJE.

INQUIRER
Dėl Geresnių 
PASEKMIŲ 

Tarpe Amerikonų 
GARSINKITE

OFISAS 
4 GATĖS STREET 

TelJ S. B. 720.

t

I
I

S3

PODLRUMIS!
5 STALAI—$550.00

Lengvos išlygos. Geras biznis, 
Dėl platesnių žinių kreipkitės:

A. J. KUPSTIS,
332 Broadway So. Botson, Mass.

SOUTH BOSTONO

LIETUVIS GRABORIUS
- Patarnauju prie, numirusio kogra- 
žiausiai. pigiai, gražiai ir greitai. Vis
ką padarau pagal žmonių norų. Tai 
Bostono ir apielinkės lietuviai kreip
kitės pas mane su visokiais reikalais, 
nes aš galiu patarnauti ir pribūti grei
čiau negu kiti, nes mano automobilius 
visados stovi prie mano ofiso durių. 
Su reikalais kreipkitės ypatiškai arba 
per telefonų.

PETER J. AKUNEVICH,

OFICE:
258 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 381.
GYVENIMO VIETA:

702 E. Fifth St., So. Boston, Mass.
Tel. 1891—’M.

GEORGE C. STUKAS
Vietinis Lietuvis 

FOTOGRAFISTAS 
453 Broadway, So. Boston, Mass.

/

TKeIHgF
Pataisau ii* įdedu varpelius na

muose už labai prieinamą kainą ir 
taip, kaip norite. Reikale kreip
kitės :

JUOZAS B. STRAKAUSKAS 
120 Bowen St., So. Boston, Mass. 
3 Tel. S. B. 2168-M.

PRANEŠIMAS PIKNIKU IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir i 

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

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

i

NAMAI SOMERVILLE’J
Namai turi šešius kambarius su 

nmudynia, gasu ir sklepiniu pečiu. 
Didelis plotas žemės dėl daržo. 
Namai prie mokyklos ir gatveka- 
rių. I’rekė $4000; $1000 jnešt.

M. GARRISON, Roorn 6, 
031 Mnssachusetts Avė., 

. Cambridge, Mass.
Telefonuok: Uaiubridge 8023.

t

NAUDAI. I
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Rp] IETUVIŲ Prekybos Bendrovė yra geriausia lietuvių biznio įstaiga 'Ame- A 
Į I rikoje ir Lietuvoje. Jinai tinkamiausia ir teisingiausia visiems lietu- ♦♦♦ 

1*^1 viams patarnauja.

"riš KIEKVIEKO jos darbo arba užmanymo pąsidaro daug paudos ir pel- & 
no jos šėrininkams ir visai Lietuvai. Tai geriausia lietuvių biznio įstai
ga Amerikoje ir Lietuvoje.

S AM A lietuviuose ir daugiau Bendrovių^ bet iš jų nei viena negalį susi- 
su lietuvių Prekybos Bendrove, kuri pirma pradėjo išmintin

gai kelti pramonę ir prekybą Lietuvos krašto.

ĄTP yra dėlto, kad Lietuvių Prekybos Bendrovę veda gudrūs, biznyje 
prityrę žmonės. Jiems rūpi Lietuvių Prekybos .Bendroves šėrininkų 
nauda, todėl jie ir dirba išsijuosę jų gėrovėj. 1

Ž LIETUVIŲ Prekybos Bendrovę stoja visi protingi Amerikos ir Lietu
vos žmonės, nes jie mato, kad jinai geriausia biznio reikalus veda ir 
nėra mažiausio pavojaus, kad ji sukluptų. x •

IENAIS tik metais Lietuvių Prekybos Bendrovė tiek biznio padarė, kiek, 
visos kitos bendrovės nepadarys suimtos į krūvą per dešimts metų. Kon
kurencijos su Lietuvių Pr. B-ve niekas negali išlaikyti.

" * j
R KASDIEN biznis vis labiau auga. Ypač Lietuvoje gražiai mūsų Ben

drovė pasirodo prekybos ir pramones srityse. Prie kiekvieno naudin
go darbo Lietuvoje mūsų Bendrovė stoja pirmoji.

t

Ž ĮNEŠTUS į Lietuvių Prekybos Bendrovę pinigus, kiekvienas jos seri- 
ninkas gauna tokių dividendų kokių ligšiol nei viena lietuviška Ben
drovė nemokėjo.
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’ Yra tai įdomi kn^ga, talpinanti savyje 

daug gražių užimančių apysakaičių su padavi
mais apie Švenčiausią Panelę. Parašyta kuni- 

' ’go Marijono Gavalevičiaus ir lietuvių kalbon 
•išversta. Knygos formatas 5% colio ir 8 colių 
ilgio. Kietais drobes apdarais. Labai paranki 
vasaros laike išsinešei į pievą ar miškelį dėl pa
siskaitymo ant tyro oro. Kaina $1.00. • Galima 
gauti

“DARBININKO” KNYGYNE,
366 W. Broadway, South Boston, Mass.
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Balu C STATĖS BAnR
KAPITALAS $250.000.00

VIENINTELIS LIETUVIŲ
VALSTIJINIS BANKAS NEW YOB.KE.

Telef. Watkins 2142.

RISIDeK ir tu prie Lietuvių Prekybos Bendrovės. Saugesnės ir pel
ningesnės savo pinigams vietos niekur kitur nesurasi. Tikresnio pelno 
niekur kitur negausi.

YTOJAUS tėlaukia tinginiai ir neranguoliai. Parodyk visiems, kad 
esi išmintingas ir gudrus ir tapk šiandien Lietuviui Prekybos Bendrovės 

‘dalininku.
• l

|<r*iTK tiesiai prie tikslo ir užtikrink sau geresnę ateitį, prie kurios visus 
Iri lietuvius veda Lietuvių Prekybos Bendrove. Dirbk kartu su L. P. 
LMI B-ve ir būsi patenkintas.

E
 ALK geležį kol ji karšta. Pirk Lietuv 

jie pigūs. Taupyk sunkiai uždirbtus 
savo laimės. 1 .

Iyt" RA pasaulyje daug progų, bet iš visų progų lietui
I Y. dabar prisidėti prie Lietuvių Prekybos Bendrov 
1*1 duoda po $7.00.
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BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smuikos mokytojai duoda sa
vo Kariausiu patarnavimų Jūsų vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dykų su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesni’) informacijų kreipkitės prie

395 Broadway,
Room 4, 

So. Boston, Mass.

Lietuvių Rakandų Bendrovė
(FURNITURE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokės*
- ėlo. Užlalkom savo trokų, prlstutom daiktus. 1 kitus miestus Ir per- 

kraustoai Iš vienų namų 1 kitus. , >
!268 W. BR0ADWAY, SO, BOSTON, MASS.

^Miliui.II..lipi rttįr tCeIcph0”0 , - 7 -
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Pirk Lietuvių Prekybos Bendroves serus kol 
"* , savo®pinigus. Nebėgk į salį nuo

RA pasaulyje daug progų, bet iš visų progų lietuviams geriausia proga 
' rovės, kurios Šerai parsi-

ANDYK prisidėti iš pradžių su mažesniu kapitalu, o kaip patirsi, kad 
tavo pinigai neša gerą pelną, tada galėsi daugiau Šerų nusipirkti. Nesi
gailėsi tą padaręs.

KAIP visi Amerikos lietuviai supras Lietuvių Prekybos Bendrovės svar
bą ir prie jos prisidės su savo pinigais, tuomet bus užtikrinta mūsų 
Bendrovės laiminga ateitis. \

AKO garsus lietuvių poetas: “Kaip du stos, visados daugiau padarys. 
Viens pradės, kits padės ir toliau darbą varys.” Nebūk nuošaly svar
baus darbo. Eik dirbti kartu su visais.
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ENDROVĖ atlieka įvairių rūšių darbus. Siunčia pigiausia pinigus į 
Lietuvą, parduoda laivakortes Lietuvon ir į Ameriką, parūpina pasus 
ir kitus reikalingus dokuĮnentus ir visiems patarnauja teisingai.

NERGIJOS ir sumanumo isiems Lietuvių Prekybos Bendrovės vedė

 

jams ir darbininkams neti^j _ 
lietuviai da smarkiau parems

ĖRA Amerikoje ir Lietuvoje šiandien tokio kampelio, kur apie Lietuvių 
Prekybos Bendrovės darbus nežinoti^ Prie kiekvieno naudingo darbo 
mūsų Bendrovė stoja pirmoji.

ARO jinai viską, kas tik galima padaryti, o ypač rūpinasi Lietuvos pra
monės ir prekybos kėlimu. Amerikoje sukeltais pinigais jinai kuria 
Lietuvos ekonominę laisvę.

ENGIA Lietuvai dirbtuves, taiso susisiekimo būdus, steigia sandėlius. 
Tabako dirbtuvė senai Kaune veikia, cukraus dirbykla atsidaro, Ben
droves automobiliai žinomi Lietuvoje skersai ir išilgai.

i f\ [ĮKURTAS Kaune Liet. Prek. B-vės Tarptautinis Bankas parodys lietu- 
|Į 11 viams kelią į taupumą. Kiekvienas lietuvis, norįs pinigų pasidėti, ga- 

lės juos į mūsų saugų banką dėti. * •

S
 ARGAS Lietuvoje sumažės'kada mųsų B-vės dirbtuves pradės teikti 

darbo Lietuvos žmonėms, mūsų B-vės traktoriai apdirbs Lietuvos ūkę 
ir mūsų B-vės sandeliai pagelbės prekes' parduoti ir pirkti.

Įgjjg I, VYRAI ir moterys, nelaukit rytojaus, bet šiandien prisidėkit prie 
■SI Lietuvių Prekybos Bendrovės. * Visus reikalus veskite su Liet. Pr. Bcn- 

drovės pagelba ir pirkite jos Šerų kodą ilgiausia.

sta. Bus ir jų ir daugiau, jei Amerikos 
ūsų Bendrovės darbus.

P BIS1D Ė KI T E — N E SIG A L E SIT E ! .

. Informacijų klauskite ir visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

A-

LITHUANIAN SALESCORPORATION 
414 Broadway •*—?- Boston 27, MasiW88.

*
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SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kablegra* g 
mais pigiausiu kursu, greitai it teisingai, ' ' 0

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4 nuošimtį. |

Nuošimčiai kas menito priskaitomi prie sumos. Pinigus pa- 5 
aidėjimui galima siųsti paštu. Mūsų Banke laiko pinigus i 
New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Bankų Departmentas § 
ir didžiosios Lietuvių Organizacijos. S

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams. g
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš Lietuvos. | 

Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių Čekius ir Kredito sj 
Laiškus. - sj
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnaujame tei- | 

singai, greitai ir draugiškai. Ęį

KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE. ’ g

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių Skyrius 
atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomls iki 7 v. vakare.

B ALTIC STATĖS B A N K,A
294 Eighth Avė., Kamp. 25 gaty., New York, N. Y.

S ATLAS CLOTHING CORPORATION
s Didžiausia ir geriausiaa išdirbystė visokios rūšies rū-
0 bą Naujoj Anglijoj. Mūsų išdirbimas yra kuogeriausias 

ir prekės visiems prieinamos. Norėdami siūtų, spring-o- 
vėrkotų, arba reinkotų, kreipkitės pas mus, o būsuite už
ganėdinti. Mūsų ofisas ir dirbtuvė yra ant

343 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
* (2-ros ir 3-čios lubos) X

i
77

<.'v

STATYKITE DARAGE’DS IR NAMUS
Mūsų BUDAV0JIMO DEPARTMENTAS susideda iš ge

niausių Boston’o Inžinierių ir Architektų, ir palaikydami už 
garbę pranešame kad jau šį. pavasarį savo darbą pradėjome 
tarp lietuviij.,

Mes kaipo Lietuviška Bendrovė, Lietuviams padarysime 
pienus, duosime patarimą per laiškus arba asmeniškai, dykai; 
taip-pat užtikrinam iš kalno kad mes pabudavosim GARAGE ’US, 
NĄMŲS, daug pigiau nei svetimtaučiai.

Mes apsiimame darbą iš visų Naujosios Anglijos Valstijų. 
Tad khs tik interesuojatės budavojiinu ir norite pilnesnių infor
macijų, kreipkitės laišku arba asmeniškai.

VINCENT A. JENKINS, INC.
395 BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS. . 
Construction Dępt.___ _ ___ 2___So, Boston 2341.

■ - >, •
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Kuomet Kreipsitės Prie Apsigarsintojų, 
Tamineklte “DARBININKĄ”
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IŠVAŽIAVIMAS PUIKIAI
NUSISEKĖ.

■ I ■ ■

Nedėlios vakare ūžėjęs lietus į 
nerimastį vedė Išvažiavimo komi
sijos narius ir kitus LDS. veikė
jus ir narius. Geg. 30 d. anksti 
ryte apsiniaukęs pilkais debesimis 
dangus ir net smulkučio lietaus 
purškimas ne vienam slėgė ūpą. 
Bet Dievulis kitaip lėmė. Dan- 

' gūs ėmė švisti. Saulutė tarytum 
vargais negalais savo spinduliais 
prablaškiusi debesis pasiekė žemę. 
Tuomet abejonės dingo ir visi- su
skubo rengtis ir traukė išvaižavi- 
man. Darbštūs Norvvoodieeiai jau 
pilnai prisirengę laukė tik svečių. 
(Jų turbūt lietus yisai nebaidė). 
Saulutė it bausdama UŽ nepasiti
kėjimą pradėjo gerokai kaitinti. 
Pradėjo, plaukti iš visų pusių 
žmonės: didžiuliais trokais, maka- 
biliais, dviračiais ir pėsti. Žmo
nių privažiavo iš visos "Naujos 
Anglijos, virš 2,000. Net tikie- 
tų pritrūko.

Apie trečią vaalndą prasidėjo 
programas. Vedėjas V. Širka ke
liais žodžiais Apskričio vardu pa
sveikino susirinkusius. Cambrid- 
glaus, Bostono ir Norwoodo cho
rai padainavo po kelias dainas 
Kalbėjo gerb. kun. Urbonavičius 
Solo dainavo So. Bostonietės E 
Narinkaitė, M. Gribaitė, (akom
panavo M. Karbauskas) ir Cam 
bridgeietis S. Pauras (akonipona 
vo V. Sereika). Jų dainelės daup 
smagume įnešė miniom Visi bu 
vo atšaukti^antru syk. Karšt< 
darbiiiftldską prakalbą pasakė 
gerb. kun. J. Bakšys įš Water 
būrio. Ant galo kalbėjo gerb 
A. F. Kneižyš.

Pažaidę valandą, ėjo ant Nor 
woodo šaunių gaspadinių paga 
mintų pietų. Alkį prie stalo ap 
malšinus, prasidėjo įvairios kai 
bos-kalbelės ir gausūs linkėjimą* 
LDS. Kalbėjo A. F. Kneižys, kun 
Urbonavičius, kun. Taškūnas 
kun. Bakšys, O. Jankienė, J. Gli 
neckas ir k. Nuraminus pilv< 
“revoliuciją,” visi ėjo prie žais 
lų. Pirmiausiai buvo vyrų bėgi 
mas. Dovaną laimėjo Juozas Že 
maitaitiis iš Wofcester, Mass. Da 
bar turėjo būti merginų bėgimas 
bet jos, ar’ buvo karštos saulu
tės nuvargintos ar gal nenorėje 
savo greitumu vyrus sukirsti kai 
nėjo bėgti nors ir joms buvo do 
vana paskirta. Ją pasiėmė vė 
Žemaitaitis, antra kartu laimėda 
mas lenktynes. Sekė virvės irau 
kimas Bostono su Cambridge’iu 
Imtynės buvo smarkios. Galuti
nai Bostonas persvėrė. Tuomet 
Norivooclo darbininkai užsigeidi 
paveržti tą. pergalės vainiką nui 
Bostoniečių. Ir vėl smarkios im 
tynęs. Nekurie manė, kad nur 
Bostoniečių nieks neįstengs t Vpa 
daryti. Taip manė todėl, kad ge 
rai nepažino Norvvoodiečių. Laba 
ilgai laukti nereikėja kaip pama 
te, kad jie apsivylė. Nonvoodie
čiai pradėjo tempti Bostoniečius. 
Tokiu būdu jiems teko pirma do 
vana ir liaurų vainikas, o Bosto 
mečiams antra dovana. Daugiai 
drąsuoluj nesirado kad eitų imtiė 
su Noirwoodiečiais. Po to sekt 
įvairūs lietuviški žaislai. Beje 
dar svetainėje traukėsi linksmu; 
šokiai per visą popietį. Sauluti 
jau- nusileido, o niekas nei nema 
no dar traukti į namus. Prade 
jus naktužės tamsai imti žemę sa 
vo globon pradėjo skirstyties. T< 
linksrnumėlio neapsakysi. Tik 
dainuoja, džiaugiasi, vėliavos 

■ plevėsuoja. Kiti troliai lietuvis 
komis spalvomis buvo aptaisyti 
Nenorams prisiėjo apleisti tą pui 
kią Dean pievą, kurios viduryje 
aukštai iškeltos Am. ir Lietuva 
vėliavos plevėsavo. Taip tai ta? 
pirmas linksmus ir pasekminga: 
LDS. N. Angį. Apskričio išvažia 
vilnas baigėsi. Iš visų pusių nu 
sisekė puikiausiai. Matyt tai vii 
pasekmės sumąnios darbščios Ren 
gimO Komisijos ir vietinės Nor 

' - a oodo 3 kiiopos. Kurie be abeje 
laug pastangų ir pasišventinu 
mdejo rpngdami šį išvažiavimą 
.teikėjo tak stebėties iš tokio pui 

\.caus sutvarkymo. Viskas pui 
f kiaušiai plaukė.- Visi buvo pil- 
i uausiai patenkinti. Nežinodamas. 
»■ 'isų, daugiausiai dirbusių vardų
f
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jų neminiu. Manau kitu pla&au 
piraiya. Vist LDS. orgooiiarij* 
yrą. dėkinga rengėjams, darb
ščioms Nbrvaodo’ gaipadinifaM ir 
visiems Išvažiavimo darbininkams 
už jų nųčširdų, didelį ir ištver
mingą darbą jos labui. Ląi gy
vuoja LDS! ■ ■ .

' Dęan Pievos Žiogu.

MAMAS ,
L. D,’ S. IMot

Apskrįcięįuopomi.
LDS. N* A. Ą^gkHčio fijetinis 

suvažiavimas įvyks birželio^ 26 
d.T921 m., 1-mą vai. po pietų Lie
tuvių R. K. Šv. Pranciškaus para
pijos svetainėje, Lawrence,AMass, 
Gerbiamos LDS. N. A; Apskričio 
kuopos, malonėkite atsiųsti savo 
atstovus į šį suvažiavimą, nes šis 
suvažiavimas yrą metinis ir pa
skutinis prieš Seimą. Yra daug 
svarbių reikalų delei mūsų bran
gios organizacijos, kuriuos mes 
turime aptarti. Katros kuopos 
negalėsite atsiųsti atstovų, tai 
atsiųskite savo .įnešimus. Įneši-l 
nnius siųskite apskričio valdybai. 
Taip-gi katros kuopos dar neužsi
mokėjo savo metinę duoklę po 5 
liftus nuo nario į apskričio agita
cijos iždą, tai malonėkite prisius; 
4 apskričio iždininkui, M. Abra- 
Mnskui, 187 Ames St., Montello, 
Mass. Taip-gi kurios kuopos. da 
neprigulite prie LDS. N.’A. aps
kričio, tai malonėkite prisirašyti, 
ižsimokėdamos po 5 centus ant 
uetų nuo nario į apskričio agita- 
’ijos iždą. Apskj-itis daug jau pa- 
ndarbavo dėl krikščionių darbi
ninkų kaip Lietuvoje taip ir Ame- 
’ikoj. Kad visos LDS. Nauj. 
Angį.' kuopos prigulėtą, tai dar 
įauginu galėtų pasidarbuoti. Tai- 
jjį, širdingai kviečiame prisirašy
ti. •

LDS. N. A. Apskričio Valdyba:
Pirm. V. J. Kudirka, I

37 Franklin St., 
Nortvood, Mass 

Rašt. A. J.. Navickas,
58 Heaton Avė., 

Notnvood, Mass. ■

račiai, atvyk — paaikalbėsime.
MattimFil Uatuvo. 

Senomog Žagarės, MinUujoa g-vė 
42, paieško savo sesers Bronisla 
vos Vaitkevičienės, kuri Beniaus 
gyveno Amerike pagal jį antrašų? 
W Wallace {St., New Haven, Ct. 
Jei ta žinotų* tai meldžiu 
pešti poniai E. Merkienei į Žaga-

Pr, . Kazakauskuį. — Tamstą 
sveikina brolis Kazimieras šu Šei
myna. ^Jie sveiki-ir turtingai gy
vena* Lietuvoje. •

■ Rąšingkįte, neužmirškite aąvų- 
jų tėvelių irf giminių Lietuvoje. 
Jie gavį nuo jūsų ališką džiaugia
si kaip radę deimantą. Sveikinti 
■visus pažįstamus ir giminaičius, o 
taipo-gi ir visus Lietuvos išeivius 
Amerikoje, manau bus progos pa
simatyti ir plačiauš pasikalbėti, 
tuo tarpu, lieku

Su tikra pagarba,
Kunigas p. Raščiukas, 

4557 So. Wood St.,
Chicago, III.

vb jumb gyrė. DaiktM visi 
buvo jy nl bbki nesujmvgi 
bet geriaiud ir gražiausi. Mes w 
Atsidžiaugiame. Viską išsidaĮijo- 
me gražiai. Dabar naudosimės ir 
jumis minavosime ant visados. 
Dabar kaip klausei apie dvaras. 
Juos išdraskę duoda aavanoriams, 
tiems kurie sukūrė lietuvių val
džią, o taip bežemiams neduoda, 
Savanoriam duoda medžių ir sėk
los dovanai, Žemės nuo gyvento
jų nelabai kur galima gauti pirk* 
ti. tfž maw mokama po 1W ir 
po. 21,000 rub, Kaip amemkonai 
pareina | Lietuvą tai moka ir per
moka, ka^ tik kur. gavus nusi
pirkti namus, o už juos jau nesu* 
skaitomais tūkstančiais rublių 
moka. Sugrįžusieji amerikonai 
jau .dabar graudinasi. Jei galima 
būtų tai grįžtų atgal skvernus pa* 
siemę. Žmonių dėl budavojimo 
triobų galima gauti ik valiai.

ATSIŠAUKIMAS
; visus N*. A. Katalikų Federaci

jos skyrius ir veikėjus.

ello, Mass., laikytame savo susi- 
Mūsų K. F. 9-tas skyrius, Mon- 

•inkime, 26 d. gegužio š. m. pa
telė klausimą, apie reikalingumą 
■utverti N. A. Katalikij Fedcraci- 
os apskritį. Po pasikalbėjimų 
n-ipažinta būtinas reikalas mums, 
V. A. K. F. skyriams, be jokio a- 
idėliojimo susirišt į vieną mazgą, 
dant mūsų darbas būtij pasek- 
uingai varomas Tautos ir Bažny
čios labui. Kadangi mūsų Tėvy- 
m dabartiniu laiku daugiausiai 
•eikalauja nuo mūsų amerikiečių 
paramos. Mes tik būdami gerai 
irgauizuoti galėsime pasekmin
iai darbą varyti visose kolionijo-' 
;e ir tokiu būdu teikti didesnę 
jaramą Lietuvai.

, Abračinskas,
187 Ames St.,

Montello, Mass.

1 PRANEŠIMAS Iš 
LIETUVOS,

Amerikos Lietuviams nuo Žagarės, 
Josvainių ir kitų parapijų.

Aš nesenai atvykau Amerikon, 
todėl kas norėsite paklausti apie 
javo kraštą ir gimines, maloniai 
ai padarysiu, kiek žinosiu ir ga- 
ėsiu, tuo -tarpu\esu Chicagoje ir 
jervažhiosiu visas lietuvių' katali- 
m parapijas.

Pranešu Stanislovui Baltokui, 
1925 Delmor Avė., Detroit, Mich. 
— Tamstos giminės sveikina Jus 
r gyvena po senovei.

Jonui Navickui New Yorke. — 
Tamstos Tėveliai gyvi ir sveikina 
Jumis, a.# a. Juozapas* Raščiukas 
š Šingalių Josvainių par., Tams
ios tikras dėdė, o mano Tėvelis 
nirė 4 kovo 1921 m.

Stasiui Zalogai, 426 E. Elnį St.,- 
tykamore, III.. ■■— Tamstos žmoną 
su vaikais mačiau Kaune, jie ren
gėsi Amerikon prie Tamstos, bet 
ir jie atvyko — nežinau.

Liudvikui Rakužui, 3252 So. 
lalsted St., Chicagot III. — Svei

kina Tamstą Kastas ir Maryte Pa-

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
I.

Prisiųstas A. Ramanauskui, W. 
Frankfort III., iš Vilkijos nuo J. 
Ulięko.
Myl-ii^as Drauge Antanai!

Ačių už laišką. Aš net/nuste
bau išgir dęs, kad vis dar nesiliau
ja ėjus pragaištinga ir nepagei
daujama piktų ignorantų per ko
munistų spaudą, vedama prbpo- 
gandą; neteisinga ir’ demoralizuo
janti amerikiečius. Keista ypač, 
kad dvejojančių randas. Steng
ėtės kiekvieną * padorų žmogų 
pertikrinti, kad tokioms paska
loms netikėtų, k. t.: 1. Kad ponai 
ir kunigai eina išvien ir darbinin
kams bei jų vadams draudžiama 
tiesos žodi kalbėti; 2. Kad Lietu
vos valdžia norinti susivienyti su 
Lenkija ir t. p. Toms bolševikiš
koms propogandoms netikėkite, 
nes jos yra be jokios pamatinės 
•eikšmės. Galite kožnas suprasti., 
ielko priešvalstybinrti gaivalai 
stengias patraukti visuomenę į sa
vo kilpas. Laikykitės prie savo 
teisingų pažiūrų vedančių tiesiu 
keliu į skaisčią ateitį, o ne į re
voliucijos bangas, kaip kad yra 
Rusijoj, — kur viešpatauja ne
tvarkingumas ir paliko driskių 
šalis. Tą ne. vienas iš ten grįžęs 
pripažįsta’ir apipasakoja to “ro
jaus” gražumus.*

Aš tarnauju už Bendrovės krau-, 
tuvės vedėją, ir- gaunu 700 rub- 
mėnesiui. Jei malūną mūsų A. 
Pram. B-v£ nupirks, tai tikiuosi 
pareiti už gaspadorių. Jei taikos 
derybos jBruksely išeis ant gero,, 
-tai galite parvažiuoti, nes prasi
dės savito gyvenimo augimas ir 
stiprėjimas.

Kaslink žemių dalijimo, tai St. 
Seimas pradeda reformas vykdy
ti ir kaip numatoma, tai dalijimas 
žemių ar šiokiu ar tokių būdu vis
gi bus. Jau nekurie dvarai parce 
liuojami.

J. UliCkas,
24-IV-21. .

II.
Laiškas rašytas bal. 14 d. š. m. 

Antanui Bukotai, South Boston, 
Mass. iš Mariampolės apylinkės. 
Mielas Broli Antanei ir Martukė!

Širdingai su dideliu džiaugsmu 
sveikiname mes tėveliai, broliai ir 
sesutės, šiuomi jujns pranešame, 
kad mes nuo jūsų dovanas esame 
jau priėmę. Gavome viską, ką 
buvote išleidę. Bal. 9 d. gavome 
kvitą, kurioj rašė, kad mes at- 
vyktūmėm ir pasiimtūmėm iš 
Kauno. Tai męs davėm įgalioji
mą kanceliarijoj ir Juozukas nu- 
važiavp ii* atsiėmė. Muito reikė
jo užmokėti- pusketvirto rublio, o 
ką sftvežė iš Liepojaus į Kauną tai 
50 ęub. Kaip ėjo per paštus, tai 
atplėšė ir pažiūrėjo ar nauji daik
tai. Kai Juozukas nuvažiavęs 
juos užėmė,- tai jie sako, kad bū
tinai reikia pažiūrėti, kaip tai, sa
ko : valdžia veš ir nežinos ką ve
ža, tai jie atplėšia kožną baksą, 
išvynioja ir vėl sudeda,ale nieko 
negalima sakyti ant jų, nes nieko 
neišėmė-. Mes skaitėm laišką ir 
žiūrėjom, tai radom viską ką tik 
siuntėt; Baksas buvo atplėštas,“tos. 
štangelčs nukirstos, bet vėl pri
kaltos, kaip išžįūrėjo. Tą die
ną, kaip atsiėmem baksą su dova
nomis, tai kaimynai ėjo per kelias 
dienas, kaip ant kokių dyvų ir

PRANEŠIMAS
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 

Conn. Apskričio Kuopoms.

Brangios Sesutės Sąjungietės l 
šiuomi pranešu, kaį. Moterų Są
jungos Conn. Apskričio 3-čias su- 
v-i žiavimas įvyks 19 d. birželio, 
1921 m. Čynių svetainėj (Cheney 
Hali), Hartford Rd., So. Manehes- 
*• r, Conn. Sesijos prasidės 1 vai. 
po pietų. Tai-gi*J)rangios sesutės 
sąjungietės pasistehgkite savo ar- 
t.miausianie susirinkime išrinkti 
delegates ir+įteitki naudingų įne
šimų, liečiančių mūsų brangią or- 
g< nizaciją.

Visos delegatės yra kviečiamos 
suvažiuoti į Hartfordą, ir ateiti 
ant Sumos į Šv. Trejybės bažny
čią ,41 Capitol Avė. Po Sumai su 
Hartfordo delegatėmis' nuvažiuo- 
sit į S'o. Manchester, Conn. ir Vo
kiu būdu bus lengvai surasti.

Tai-gi gerbiamos kuopos steng
ėtės prisiųsti kuodaugiausiai de- 
'egačių, nes šis suvažiavimas yra 
svarbus — priešseiminis ir turime 
daug dalykų apsvarstyti, kurie y- 
ra reikalingi Moterų Sąjungos pa
gerinimui.

P. Geležiutė,
Mot. Sąj. Conn. Apskr. Rast,

NUOLAIVtf r

Štai keletas mano žodžių- 
laivo “Neiv Amsterdath” kuriuo 
keliauju į Tėvynę. Neiv Yofką 
apleidome subatoje, bal. 30 d; Di
delė minia žmonių susirinko iš
lysti keliauninkus, kurie keliavo 
į savo gimtines. Daugelis matėsi 
verkiančių, taip, kad ir man grau
du pasidarė. Rodos • keliaujame 
it ant pražūties. • Bet iš dalies ir 
tiesa, nes niekas negali užtikrin
ti, kad nelaimė neištiks. Per tris 
dienas vėtros siautė. 3 d. geg. 

rfiors vėjas nustojo, bet įdūkusios 
bangos nestoja savo darbą variu
sios. Žmoneliai vaitoja, vaikai 
verkia. Visi serga nuo supimo. 
Geg. 1 d., saulei nusileidus vienas 
keliauninkas šoko nuo laivo į van
denį ir žuvo bangose kaip men
kiausias-sutvėrimas. Nors laivas 
buvo sustabdytas, bet jo daugiaus 
niekas nematė. Priežastis jo nu
sižudymo nėra žinoma. Ant laivo, 
kur tik nepašisuksi, visur išgirsi 
lietuviškai kalbant. Taip-gi ir 
lenkų, tų šungalviij nemažai ke
liauja kartu “do Warszawy.” 
Kaip visur, taip ir ant laivo, tie 
baltos vištos garbintojai pasižymi 
savo darbeliais. Daugumai, išjie- 
tuviij pavogė pinigii ir daiktų. 
Mat, lietuviai būdami teisingi ma
nė, kad įr “ponai” yra tokiem Bet 
kur tau. - .

Šiuomi sakau paskutinį sudiev 
Amerikos lietuviams. Labiausia 
hartfordiečiams: LDS. 6 kuopai, 
šv. Cecilijos chorui, kurie išleis
dami matte apgailestavo ir įteikė 
brangią dovaną, aukso žiedą. Da 
kartą sudiev ir L. V. 6 kuopai.

K. A. Kračkas.

nežinome ko. Daug aukų sudėjo- BAROELONOS PRAMONINIS 
me baisiam karuiiibir daueiaua iš- 
liejome žodžių, kalbų, raginimų, 
pria. ištvermės, darbo ir aukų. 
Kaip troškome turėti vienybę. 
Ęet pasekmės, jei ne blogos, tai ir 
negeriausioB. Gal kas pasakys: 
ar nematei, kaip lietuvis ižgirdęs 
apie savo brolio nelaimes 'aukavo 
ne dolerius bet dešimkes ir šimti
nes; kitas aukavo savo "geriausius 
drabužius, sau pasilikdamas men- 
keėnius. Tas tiesa. Bet iš tų pa*' 
Čių gausių aukoto jų buvo, girdėti 
Ir nusiminimo Žodžių, išgąsčio ir 
nepasitikėjimo. Sakė* kad Lietu
va nebus liuosa, kad Rusija ncpa- 
leis Iš savo kruvinų nagų ir t. p. 
Mes neturėjome vilties Dievuje. 
Mes netikėjome, kad Jis Lietuvą 
globojo per tiek baisių mūšių ir 
kitokias karo , audras. Kuomet, 
amžinieji Lietuvos priešai Lenkai, 
kaipo vagys užgrobė Lietuvos šir
dį — Vilnių, tai daugelis manė, 
kad jau Lietuva žuvo. Bet. ipe. 
Vilnius bus' mūsų tol, kol tu
rėsime vilties. Ta viltis turi bū
ti Dievuje. Męs turime vilties, 
bet perinažai. Viena, kad mes ne
žinome gerai žmonių gyvenimo is
torijos ; antra, kad daugumas mū
sų diplomatų yra be tikėjimo. Jų 
bedievybė sumažino iš dalies vil
tį lietuvių širdyse. Žmones šian
dien žiūri į švenčiausius reikalus 
su -abejone, nepasitikėjinnr, Se
nasis Įstatymas liudija, kad tau
tos nenustojusios vilties Dievuje, 
nors ir po labai didelių vargų ir 
/nelaimių galutinai atgaudavo 
liuosybę ir laimę. Tą liudija dau
gelis tautų. Tad, šalin iš ynūJų 
tautos nusiminimas! Baliu. įvai
rūs bedieviai ir kitokie išgamos. 
Duokit kelią tiems, kurie eina su 
gyva viltimi prie tikslo. Veltui 
mes aukosime, dirbsime ir vargsi- 
mc, jei neturėsime vilties Dievū- 
je. Būkime visi su tvirtų tikėji
mu, gelbėkim savo Tėvynę iš len
kų imperijalistų nasrų. Vykini 
tą Žulikąuskį su jo gaujomis iš 
Lietuvos žemės ir sostinės Vil
niaus !

J. A. Tulauskas.

Neseniai išduota® raportas pir
šlybos atstovo Cunningham, Mad
rido, sako, jog pramoninis padė
jimas Barcelonoje blogyn eina. 
140 audimo dirbtuvių tapo užda
ryta, kas paliuosavo 20*900 vyrij, 
jr 42(T dirbtuvės* kurios duoda 
Užsiėmimą 50,000 darbininkams, 
sumažino darbo valandas,

Vęra Crux, ’
Sulig telegrafinės žinios iš p. 

peštoj amerikoniško konsulio 
Cruz, Meksikoj, apiprekiuo- 

įylęrovimai VerttCruz uoste ha-. 
< andžia 30 d. sieke 21,000 tonų, 
per vieną savaitę 8,400 tonų buvo 
laivais įvežti į Verą. Cruz, ir tik 
3,900* topų perkelti gclžkeliais.

Guba.
Telegramas iš gegužės 9-tos die

nos nuo mūsų konsulio Hurst, 
Įlabanoje, sako, jog susitaiky
mas įvyko gelžkelių streiko j Gu
boje, ir jau keli pasažieriniai trau
kiniai važiuoja. Tų cukraus dirb
tuvių darbas sulaikytas, kurios 
randasi arti gelžkelių, nes negali 
įŠsittniihėti savo produktus.

Neskaitant tas bankas, kurios 
dabar išmoka savo skolas, konto
roj (clearing-houser) randasi visos 
vietinės bankos. Kontora nese
niai atidaryta Habanoje. Kas ryt 
dešimtą valandą^piainos įvyksta ir 
į pusvalandį atsirokavimo darbas 
užbaigtas. Kontoros nauda jau 
matoma nepaisant, jog veikia tik 
kelias dienas.

Džiovinimo Projektai Italijoj.
Konsulis YoUng iš Venicijos 

praneša, jog Italijoj tapo nutar
ta paskirti dešimts milijonų lyrų 
džiovinti žemės plotus, kad duot 
užsiėmimą bedarbiams. Beveik vi
si projektai netoli Adriatiško 
kranto Venicijos konsulinėj apie- 
linkoj.

Blogas Ekonominis Padėjimas 
Paraguay.

Paraguay ekonominis padėji
mas pasilieka neaiškus. -Tabako 
ii* adų prekyvietes, kurie šalies

svarbiausi produktai be galę 
silpnos, nėr jokių biržinėa prekių. 
Kąipo pasekmės.t o padėjimo buvo 
reikalinga suvaržyti įgabenamus 
tavoms, šalies naminiai ir sveti
mi. susinėsimai sustojo.

DĄŲG MAKKKLię ATVĘiTA.

Keturi laįvelmi su 200,000. sva
rų makrelių atvežta į So.Bostono 
prieplauką ir pardavinėjama po 
10 centų aVarą.z
pj——^-1 l»IIIUW—■■ II ■ I. .. ■■■II »| I Illflin — i-

. NORVIOODrMASS.
Praeitam nedėldieny, Kazimię-' 

ro ir Onos Mačių sūnui, kun, Te
kūnas suteikė krikštą, vardais 
Bronislovo ir Vincento. Krikšto 
levais buvo J. Trošku, jr Apol, Šta
raite.

Artymas.

f

*- ■«■ i;

DARBININKŲ 
REIKALAUJA.

Hawaii saloje dideli cuk
raus, ananasų ir kavos lau
kai yra pavojuj sunykimo, 
iš priežasties stokos darbi- ■- 
ninku. Tokio darbininku . 
trūkumo dar ten niekad ne
buvę. Ryžiai beveik turėję 
sugesti ant lauko, ir-g’i 
priežasties darbįninkų sto- 
kos. Gubernatorius McCar- 
thy prašė legislatūros pave- * 
lyti imigrantams iš visų ša
lių atvykti, jau neskiria ir 
rytiečių chinų, japonų.

/

CUKRAUS KAINOS 
VŪIkNUPUOLŪ.

Am. SugAr Refining Co. 
.nupigino cukrų iki 06.35c. , 
svarui.

o «

v»

nuo

mums trūksta VILTIES.

. Kodėl*mes rūpinamės, darbuo
jamės, vargstame ir skurstame 
be pageidaujamų pasekmių. Lai
ke baisiojo Europinio karo, daug 
tapo užmušta; sužeista ir nu
skriausta nekaltų. Šiapus vande
nyno mes ir-gi daug fupinemės, 
dirbome ir dar dirbame ir vis kaž 
ko trūksta. Patys tą jaučiame, tik
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Koresp., Worcester, Mass. ir 

GiedOriui, Naslma, N. II. — Tam
stų žinučių negalime sunaudoti šį 
kartų, nes nuo kitų gavome ank
ščiau apie tuos pačius dalykus.
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MILŽINIŠKAS

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA.

Birželio-June 19,1921
ŠV, PRANCIŠKAUS PARAPIJOS PARKE, LAWRENCE, MASS.

' z

PARKAS ATSIDARYS 9 vai. ryte. ŠOKIAI ir ŽAISLAI PRASIDĖS 1-mą vai. po pietų.

BASE-BALL ŽAISLAI 2:30 PO PIETŲ,

- t

. .♦

Žaislų bus įvairių įvairiausių, kokių dar ligšiol niekas nėra žaidęs. Lenktynia
vime ir žaidime bus duodamos nepaprastai puikios dovanos. Taip-gi dalyvaus ir šių ko- 
lionijų chorai:

CAMBRIBGE — N. P. P. Švč. Bažnytinis; 
MONTELLO — Šv. Roko Bažnytinis;
ŠOU TU BOSTONO — Šv. Petro Bažnytinis; 
WORCĖSTER —: Šv. Kazimiero Bažnytinis; 
LAWRENCE — Šv. Pranciškaus Bažnytinis ;

x LOWELL’1O — Šv. Juozapo Bažnytinis.
Be to dar dalyvaus žymiausi apylinkės ir vietos sol i štai-solistes ir 

puikiausia Naujos Anglijos orkestrą. Kalbėtojų bus net iš Chicagos ir 
vietos apylinkės. Bus lenktynės plaukikų ir irstymasi su laiveliais ant 
ežero —> tyrame vandeny... - • $

Norintieji galės ir išsimaudyti tyrame vandeny. Programas tęsis 
net iki vėlaus vakaro, o ledinės Smetonos bus net iš New Yorko pargaben
ta. Lawi*ence’o gabiausios gaspadinės jčfu nuo seniai rengia skaniausius 
pietus dėl svečių. Blaivininkai parengs skanaus ir blaivo gėrimėlio.

' Ydingai kviečia feENGEJAI.

................ ■ ♦

Vr| DnniQ| Važiuojant treinais, karais — atvažiuokit prie bažnytinės svetainės, 94 
lyLLliŲLlĮuiBradford St,; tenai bus pastatyti žmonės, kurie nurodys kelią, Trokais 
ir automobiliais važiuojant reikia taip-gi važiuoti 94 Bradford St., LawrencekMass. Ke
lias bus parodytas visiems į Parką-Pikniką. Apie tą vietą ant vsių kryžkelių lauks sve
čių atvažiuojant.
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B’WAY SAVAIT. ŽINYNAS

*

Į

M. Sakalauskaitė .

l .

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V, JĖZAUS 
DR-JOS VAIDYBOS ADRESAI 

80, BOSTON, MASS,

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. už žo- I 

d| už kiekvienų sykį Į

j Feature—Louise Glaurn

. / “Až’Kalta”

| RAK^tJTARlf-’--WED. 

Į . Birželio 6-7-8
H Feature—-Mary Piekford 
J ’ “Per užpakalines duris,”

BOSTONE SVETIMŽE- 
MHJ SKAIČIUS 

SUMAŽĖJO.
f

Cenzo biuras praneša, kad. 
1910 m. svėtimžemiy. Bosto
ne buvo. 240,722, o 1920 m. 
buvo tik 238,919. Reiškia 
per10 metu sumažėjo ant 
1,803.

CAMBRIDGE, MASS. 
. S. L. R. K. A. pramoga. 
Gegužes 29, pobažnytinūje

V: ' r

/■'-
4

sve
tainėje vietinė S. L.,R. K. A. kuo
pą parengė vakarą su pamargini- 
mais. Vietos Vyčiai vaidino teat- 

“Grafas Kaimiečio Bernu.” 
Lošėjai gerai savo roles buvo iš-
-A'- {
mokę, užduotis gerai atliko. Ak
tų tarpais buvo eilių, kalbų. 
Kalbėjo vietiniai: gerb. kun. Pr. 
Jiiškaitis ir A. Vaisiauskas. •

Žmoniij neperdau g buvo atsi
lankę. Daugelis buvo išvažiavę iš 
miesto tyro oro pagerti. Pelno 
kuopai vis-gi atliks keletas dole
rių.

Cambridge ’iuje SLRKA. kuo
pa ne mažėja, bet auga nors ir 
pamažu. Geistina kad visi kata
likai spiestus į Susivienijimą, nes 
ta|i saugiausia ir geriausia orgą- 

- iiizaeija.
Report.

VISI Į PIKNIKĄ.
Birželio 5 d. Katalikų Vienybė 

rengia pikniką Rugby Park 
Mattapan, Mass. Pradžia 1 vai. 

Jfo pietį). Prašome visus atsilan- 
.r\kyti, kaip Bostono, taip ir iš a- 

pielinkės lietuvius. Bus skanių 
gėrimų, šaltakošūs (ice-cream) ir 

- visokių valgių. Nepraleiskite šios 
puikios progos.

Rengėjai.
Kelrodys: Važiuoti Elevaiteriu 

iki Forest Hills. Nuo ten paimti 
.. karą Mattapan-Milton, kuris pri

veš prie parko.

da,pusvalandį ar daugiau, žiūriu, 
išeina j priekį vyrukas ir Žemu 
tona pareiškia, kad, girdi, prakal
bos i^ęįvyksianČios, nes permažai 
esą Žmonių stisirinkę. (Tiek to, 
pamaniau, neįvyks einu namo.

Teko girdėti, kad “spycįluoti” 
rengėsi “Keleivio” Maikis ir a. a. 
“Niiteriotų Draugų K-to” pirmi
ninkas. t

Nors “prakalbos” ir neįvyko, 
bet pigu šuprastį kokiuo tikslu 
jos buvo rengiamos. Beto, mūši 
visuomenes duotoji rengėjams 
lekcija kad ir svarbi, bet podraug 
ir Mški, todėl ir suprantamą. 
Mūsų visuomenėje yra žmonių rū- 
'šis, kurie turi'noro “vadovauti.” 
Prie tų žmonių rūšies priklauso ir 
vJrš minėtų “prakalbų rengėjai. 
Visi bostoniečiai labai gerai pa- 
n.na tuos laikus kada visokie te- 
r'cti ir nuterioti draugai (tada da 
jie kitais vardais vadinosi) j turė
jo labai didelį apetitą paimti sa
vo globon Bostono Lietuvių Vasa
rinę Vaikų Mokyklą. Bet kata
likai pamatę jų tikslus ir siekius, 
pasiryžo nepasiduoti, Ir nepasi
davė. Mūsų “didvyriai” “gar
bingai” išstojo iš Vasarinės Mo
kyklos K-to ir “suorganizavo” 
neva “Simano Daukanto Mokyk
lą.” Žinoma, jie tą neva "mo
kyklą” organizavo tam kad ture 
jus pfogos pašūkauti ir katalikų 
varomąjį darbą trukdyti. Šūkau
ti šūkavo, bet darbą sutrukdyti 
neįstengė. Kad ir Šūkaujant, 
tai vis-gi reikia turėti saikas. O 
ar pas juos buvo saikas ? Kur tau! 
Nedyvai, kad visiems ir įgriso sa
vo šūkavimais, Todėl, dabar, nors 
ir labai norėjo pašūkauti, bet... 
progos negavo.

Katalikai savo nesilankymų į 
rengtas prakalbas davė laisvama
niams suprasti, kad jie ne tik jų 
“mokyklų“ nerems, bet nei savęs' 
niekinti nesileis. Už tai bravo, 
katalikams. Tai puiki lekcija 
laisvamaniams. Bet ar jie ją su
pras ir jei supras, tai ar pasimo
kins? Pagyvensim — pamaty-/ 
sim. Skaptukas.

šinomi pranešu, kad Ma«. ir 
Maine Apikri&o, L. R, K. Moterų 
Sąjungos 4^ta8rirorivažiaviinae į- 
vyki 5-tą d. birželio, 1921 m, 1 
jai, po piet, šv. Roko p&rap. sve
tainėj, ant Webster gatvėj Mon- 
tello,Mass,

Sulig apskričio nutarimo Šis su
sivažiavimas bus sujungtas su iš- 
dirbiyių paroda, prie kurios gerb, 
sąjungietės malonėkite stropiai 
prisirengti. Išdirbinius siųskite 
p-lei O. M. Kašėtaitei, 159 Ames 
St.,Montello, Mass.

Mass. ir Maine Apskričio Raš
tininke

PIRM. — Antanas Kmitas, 
284 Fifth St, Boston 27, Mase, 

VICE-PIRM. — Juozas Andrilionis, 
801% B’way, Boston 27, Mass.'

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

FIN. RAST. —- Pranas Sinkevičius, 
132 Bowen St, Boston 27, Mass. 

'KASIERIUS — JuriM Kanevičius, 
174 Bolton St, Boston 27, Maso. 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
405 & 7-th St, Boston 27, Mass.

Susirinkimai laikomi kas pirmą ne- 
dėldlenj kiekvieno menesio 8 vai. po 
pietų Šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Bolton, Maus.

€

IV.'KAZIMIBRO R, K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 
rSO. BOSTON, MASS,

A

nintl r DEDU A IMI . Vasaros kainos bus tokios: po piet UIUtLE rtnmfllIlAi 17 ir 25c. vakare 20,30ir40 centų
KETV.-r~Pm<-SUBATOJ 

Birželio 940-11

Komedija—Larry Semon—’
* Repetos Kolektorius, .

i

v >

Feature—William Farnum
“Jo Didžiausi Auka.”

►** .
IComcdija—Buster Keaton

Didelis Ženklas.

B’WAY SAVAIT. ŽINYNAS,-
• •

Feature—Douglas MaeLean
“Vištos”

"PARBUmtKO” ADMINIS- I 
TRACIJA mio pirmos- dienos ba- l 
landžių siunčia pinigus į Lietuvą 
lulig dienos kurso. Tad, kurie 
norite, kad Jūsų giminės^ tėvai 
*rb& broliai g&utų siunčiamus pL 
nigus greit ir tiek* kiek jiems pri- 
klauso, tai sii|sldte per “Darbi
ninko” Administraciją.

Čekį arba “money order” išpir-Į 
kitę vardu . ' . "

“DARBININKAS/ ’ - T
366 Broadway/ Į 

Boston 27, Mass.

Tel. So. Boaton 2488 .

LANDŽIUS 
(8UĮM0ŲR) *

: Lietuvių 
Gydytojas ir Ohirupoas 

Gydė aštviat Ir chroniškas ligas 
vyrų, mdterų ir valkai. ĖgžimL 
nueja krauju Bpjaudfiius, fllapu- 
mų ir tt sava laboratorijoj, nu
teikia patarimus laiškais kitur ry» 
venantlerns, Adresas:

506 Broadway, ' 
South Boston, Mas& 
Kampas G 'St. ir Broadway

t

10 Metų South' Bobton® '"***"

DR, H. SmSTONE
Akoj Specialistas 

399ą W. BR0ADWAY 
Valandos : Nud 9 r. Iki 7 v, vak.

kOflIMlIC VnMPEDTAC Vaudeville ir krutanti pa- nLUtLlUlYllu Aui1UMll HO veikslai nuo 6 :30—11 v. v.

BROADWAY
. - <

^*7

(Šalę Pašto) SOUTH BOSTON |
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SUSIRINKIMAS.
\ Birželio l'cT. buvo susirinkimas 

šv. Pero Bažnytinio choro, bažny
tinėje svetainėje.

Nutarta dalyvauti L. Vyčių 17 
' kuopos išvažiavime su programų, 
kuris įvyks birželio 19 d.

Buvo užkvietimas nuo S. L. R. 
K. P. Blaivininkij N. A. apskričio 
ilalyvauti jųjų išvažiavime; bet 
kadangi choras yra užimtas ant 

. tos dienos, tai negalės dalyvauti.
Atsisakius pirm. J. Motiejūnui, 

jo vieton išrinko V. Savicką. At
sisakius kasieriui A. Buslevičiui, 
jo vieton išrinko A. Kohanskiutę. 
Valdybon išrinkti nariai pasiža
dėjo uoliai darbuotis dėl choro.

Dėl upsirokavimo su “Darbi
ninku“ už spaudos darbus išrink
ta J. Skudris ir A. Bendoraitis.

Susirinkimas buvo gana rimtas.
Giesmininkas.

1
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EXTRA SŲSIRINR1MAS.
Naujos Anglijos apskričio kuo- 

pij kurios yra paskirtos piknikij 
rengime bus susirinkimas. Malo- 

• nėkite būti, nedėlioj, 5 d. birželio 
po pietų, Vyčių kambariuose, 366 
Broadway, South Boston.

Komitetas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Iškilmingas Apvaikščiojimas V. J. 

Širdies šventės.
Birželio 5, 9 vai. bus šv. ^tįsios 

atlaikytos už visus Maldos Apaš
talystės Draugijos narius. Yisi 
nariai privalo dalyvauti in corpo- 
re ir ėit prie Šv. Komunijos. Va
kare bus pramoga prakalbos; ne
prigulinti galės prie minėtos drau- 

. gijos prisirašyti.

PRANEŠIMAS IR UŽKVIETI- 
MAS VISOMS LDS. CONN. 

APSKRIČIO KUOPOMS.
Pastarajame LDS. Conn. aps

kričio suvažiavime nutarta reng
ti milžinišką apskričio išvažiavi
mą. Išrinktoji komisija uoliai 
dirha. • Daržą Indiau Grove, New 
Haven, Conn. paėmė ant 17 d. 
liepos (nedėlioj) š. m. Vieta yra 
puiki ir plačiai žinoma. Komisi
ja stengsis savo darbą kuogeriau- 
siai atlikti. Bet gerbiami LDS. 
Conn. apskr. draugai ir draugės 
atsiminkite, kad komisija to dar
bo negalės atlikti be jūsų prita
rimo ir pagelbos. Komisija atsi
šaukia į visas Conn. apskr. kuo
pas, kad visos imtų dalyvumą ta
me' išvažiavime prisidėdamos su 
parama. Būtų geistina ir patar
tina, kad kuopos pasistengtų pa
kviesti savo kolionijų chorus da
lyvauti išvažiavime.

Broliai-sesutės: nenusiminkim 
ir neatitraukim rankų nuo idėjos 
darbų. Nors ne vieną palietė šį
met bedarbė, apsunkindama mūs 
darbininkų būvį, bet mes darbi-

PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 E. 6th St, So. Boston, Mana. 

VICE-PIRM. — Vladas Paulauskas,
136 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — V. J. Jakštas,
63 Telegraph St, Boston 27, Mass. 

ITIN. RAST. — Juozas Juška,
Merycllff Academy 
Arllnghton Helgths, Mass, 

ižD. — Leonas Svagždis,
>75 Silver St, So. Boston, Maso. 

IŽDO GLOBSJAI — J. Grublnskas,
8 Jay St, So. Bost&n, Masa. ir 

Antanas Kmitas,
284 5th St, So. Boston, Masa. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, So. Boston, Masa, 

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadway, Sę. Boston, Mass. 

Draugystes susirinkimai laikomi kas 
rntrą nedėldienj u^ėneslo 1-ą vaL po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Masa,

97. JONO EV. BL. PAŠALPINBS
DR-ST&S VALDYBOS ADRESAI,

PIRM. — M.21oba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. r- P. Tuleikls.
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — K. Luinis,
47 Vale St, So. Boston, Mass, 

FIN. RAŠT. — M. Karčiauskiene,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS A, Naudžiūnas,
16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickas.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

aedeidieni 2-ą vaL po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

h

Rep.

NESISEKA.

Pastebėjęs lapeliuose praneši- 
hą, kad nedėlioj, 29 d- gegužės 
Lietuvių Salėje būsią prakalbos, 
kur aiškįsia kodėl neatsidarė Si- 
mano Daukanto Mokykla, todėl, 
nutariau eiti ir aš. Nuėjau. Man 

-- įėjus salėn, žiūriu, kad “publi
kos” “devynios galybės... ” apie 
2-3 tuzinai. Nors jau ir po aštun
tos,' bet “spykerių” da nėra. 
“Steičius” tuščias, net ne ąsočio 
šu šaltu vandeniu nėra. ’ Išlaukus

ninkai nepasiduokime; stokimė'
petys į petį ir remkim visas ka
talikiškas draugijas. Conn. aps
kritis yra daug gero nuveikęs, dėl 
Tėvynės labo, su pagelba savo ge
raširdžių narių. I Tą stengsis ir a- 
teityje daryti, j

Tai-gi kviečiame visus draugus 
ir drauges,—ypatingai chorus da
lyvauti šiame išvažiavi^ne. Laike 
savo gyvavimo apskritis turėjo du 
išvažiavimu ir abu buvo pasek
mingi, tad stengkimės ir šį pada
ryti tokiu.

LDS. Conn. Aps. Raš—kė.

PRANEŠIMAS.
Šv. Jono Ev. Blaiv. Pašelpinės 

Draugystės nariai, vyrai ir mote
rys, prašomi susirinkti, ateinan
čiam nedėldieny, 5 d..birželio, 8 
vai. ryte, į pobažnytinę svetainę, 
su Dr-jos ženklais ir dalyvauti 
ant šv. Mišių 9 vai. ryte, šv. Pet
ro bažnyčioje. Taip-gi yra užpra
šyta ir Saldžiausios Širdies V. Je- 
ząus Dr-ja.

Kito pagarsinimo nebus. Na
riai turi tarp savęs susižinoti. Ži
nantieji praneškite nežinantiems.

Valdyba:

■ ■ ' MJį ■ ■ STEAMSHBP LnriJ-kH IkCompanyjlB 
GeneraTKki agentai dėl CENTRALES Ir RYTINES EUROPOS H 

North German Lloyd Bremen ■
t Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG H

- Laivai plaukia I LIEPOJĮT per Danzig’ų. Tiesus persimalnymasi M 
nuo laivo ant laivo. M

SUSQUEHANNA ...............Birželio 8, Liepos 23 ir Rugsėjo 7. ■
POTOMAC (buv. ANTIGONE) išplaukiu Birž.15, Liep. 28 ir Rūgs. 14 ■ 
HUDSON ...........   Liepos 13, Rugpj. 30 ir Spalio 15 H

Iš NEW YORKO tiesiai į CHĘRBOURG—BREMEN ■
AMERICA išplaukia................ Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpjūčio 24. H
GEORGE tVASHINGTON.............Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24. ■

Atslšaukit j 99. Statė St., Boston, Mass. arba pas vietos agentus.

DR.PAOLJ.JAIIMAUH
smtALAMAin LIETU I

VIšKI DETEKTIVAI telūphone bo2.
Kiek vienam mieste, delei vai- jMBWWi‘MES

mokėti kalbėti ir rasite Anglis- Į TėL So. Boston 270
kai, apmokama gera alga. Jei- I DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 
gu neturi darbo arbo nori va- H Galima susikalbėti ir HettivUkai. 
karė kelias valandas praleisti, i OmR^tate^95vai.
būkę detektivas. Prisiuskę ap-1 y fo pietų 1 iki 8 vaL
likaciję, American Foreign I)e- Ip-oz. •RT,Ao22!JSUQn ’
teetive Burėan 36 Walnut St. 11536 ?rOadway’S~ Bo8ton 
New Haven, Conn. |nimninwrii.i 111.1.1—

Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.
Laivakortes galima gaut pagal prekes kompaniją Ir ant geriau

sių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠKĄ agentą — O. KU- 
NAŠAUKK4.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems f LIETUVĄ. 
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ l LIETUVĄ pagal dienini kursų. 
ATYDA. Mainjunas pinigų ne priverstinas, bet Išmainau, 
klausia.
Kreipkitės ypatiškal arba per laišką pas

1 G. KUNASHEVSKY
NEW YORK, N: Y.

jeigu
kas

og
į 179 Ef £®D STREET,
BiaiaiaiBiaiaiBiaBiaBii

Į

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

V

PUBLIC AUCTIOH.
Viešas pardavimas, namas ant dvie

jų lubų. Ant pirmų lubų yra 5 kamba
riai ir maudynės, ant antrų yra 7 
kambariai ir maudynė, taip-gi su vi- Į 
sais patogumais, žemės 5,900 sq. ft. 
kainuoja $4.800. Deposit įmokėti $800. 
O Įleistus pinigus už 10 dienų. Na
mas yra ant 89,('edar St. , iloxbury, 
Mass., netoli nuo Highhind St. I’ar- | 
davimas prasidės panedėly, birželio G | 
d., 11121 11-tij vai. iš ryto. Kas dau
giau jsiul.vs. tam teks namas.

MARK E. FiTZGERALD. JR..
Skolintojas. |

Telefonas j

DR. T. M. 6AFFNEY
DANTISTAS Į 

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

Galima Susikalbėt Lietuviškai. |j 
............. .  "—.I I ............. i

X

, PARSIDUODA.
2 šeimynų namas (lldęJJfi lotas, pui

ki vieta arti lietuviškos Važnyčios (’am- 
hrldge. Savininkas yra priverstas 
parduoti j| trumpame laike. Prekė že
ma. Kreipkitės į

LITIIUANIAN ĄGENCY OFISĄ, 
361 Broad\vay, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 605.
T

----------------------- 1...........—

Pajieskoiintai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir "Darbininko” skaityto- 
jams 1 syki I metas už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50. '

I

Registbuotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.LKAIJNAUSKAS 
ADVOKATAS

414 Bboadway, S. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 441.

Gyvenimo vieta:
15 Annatolis St., Dobchesteb. 

Columbla 9159-J.

Phone—Kensington 5816 I 
tų tiktai pagal sutartį |4*0 pietų

2588 E, Allegheny Avb. 
PHILADELPHIA, PA

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo Valandos:
9-10 vai. ryte Ir 6-8 vai, vakarę,

0

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

- 1

PIRM. — Motiejus Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — “Juozas Bižokas,
140 W. 6th St, So. Boston, Masa. 

PROT. RAST. — Ant Mociejunas, 
___ 450 E^Tth St, So.Boston, Mass.

209 E. Cottage St, Dorchester. 
KASIERIUS — Andriejus ZaUeckas,

140- W. 6th St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA. — Antanas Gruodis,-

159 Bowen St, So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmų beddl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashington St, Boston, Mass. ft-tų v. 
vakaro. Ateidami drauge Ir naujų na
rių su savim atslvesklt prie musų dr 
Ino nHroftvH.

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

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
Ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa
žįstu muzikų ir galiu vesti bažnytini 
chorų.

a G. VAIČIŪNAS, .
31 Downs Avė., Btnghamton, N. Y.

/\ ■ ,t /

g| Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per ' |
| G. J. BARTAŠIUS IMMIGRANT SERVICE CORP’N.
H . KAPITALIZACIJA $100,000.

n Mes parduodame laivakortes aht visų Vandeninių Linijų | vi- I 
gj zas pasaulio dalis; ne tik iš NEW YORKO ir BOSTONO,, bet ir iš
@| kitų Amerikos portų.
S Išmainom ir ilunčiam pinigus 1 VISAS DALIS PASAULIO pa- 
rS. gal dienas kursų. Persiuntimas yra GVARANTUjTAS. Mes ta- 
g rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, 

KAUNE. •
H| Pasportus ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso- 
Sį klus lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lle- 
O tavoje.
M Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių j Lietuvą, 
fgj Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis į artimiausi ma
igi sų ofisų per laiškų arba ypatiškal: -I
į§ Centralis Ofisas: ‘ 498 Washington St., New York, N. Y. 1
S Skyrius: ” ? 414 Broa<iway, Boston 27, Mąss. j

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 DIENAS
PATARIMAS IR EGZAMINACUA DUODAMA DYKAIJ * . ‘ •% • ■

ATEIKITE ŠIANDIENA
AB noriu kad kiekvienas serganti? 

vyras arba moteris ateitų į mono ofisą 
šią savaitę, nepaisant kokią ligą turite, 
Ir leiskite man padaryti egzamlnaciją 
jūsų ligos, DYKAI. AS pagelbėjati daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs . 
per praėjusius metus, kurie bandė vl$o- 

> klos gydymo budus ir visokius dakta
rus be pasekmių. Ką aš padariau ki
tiems, aš gailu padaryti ir jums, jei 

' afi jus negalėsiu pagelbėti, a3 jums pa
sakysiu ant syk. Kiekvienaįgalina spe- 
dalę atydą. Per Blą savaitę aš už savo 
darbą parokuosiu tik maži mokesti I-
dant kiekvienas turėtų progą gauti ge- Ofiso vai. 9 ryte iki 8 V&k. 
rą gydymą nebrangiai. Nedėlioms: 10 ryte iki 2 p. p.

Aš Antanas sūnūs Juozo ARKAUS- 
KAS iš Suvalkų rėd., MariainpoĮės 
apskr., Veiverių miest. ieškau savo se
sers ir švogerio VI8NIAUSKU, Pra
no ir Magdės (Arkauskiutės) gyvenan
čių So. Boston, Mass.

Prašau atsiliepti šiuo antrašu: 
LITHUANIA', 4-oji pėst. Divizija, šta
bo Rašt. Antanui Arkauskul.

Paieškau savo sunaus Jono Eataru- 
no, 28 mot amžiaus. Girdėjau apie 
8 metai atgal gyveno Latvrence, Mass. 
Jeigu kas žino kur jis randasi, arba 
pats atsišaukit -ant šio antrašo: 

J( )IIANNA FATARUNAS, 
G Forest Avė., Hudson, Mass.

OR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbiskibla. Akinius.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M. 

17 Millbury Street, 
WORCESTĖR, MASS.

Tel. So. Boston 823.
LectuvyS Dantistas 

DR. M. VJCASPER 
(Kasparavičius)

. I’aieSkau savo drautrų: Jono Pociaus |jfl ofisą po No.
ir Jono Tnučiiius., Paeina iš Kauno S 425 Bboadway, So. Boston, Mass. 
rėd., Mažeikių apskr., Sedos vai., lįs Ofiso ValandOti
Vaičaičių k<iiiįio. Girdėjau Jonas Tau-1S Nuo 10 Iki 12:80 ryte, ir
čius gyvena Montello, Muks., o Jonas į®_ w 1:80—fl .fr fl:8O—9 P. H. 
Pocius nežinau kur. Kas žinote apie ■ 
juos malonėkit pranešti ant šio anra-1 .
šo:

MARTINAS STAPINSKAS,
216 First St., Elizabetli, N. J.

Labai malonu butų turėti žinios iš f 
Amerikos lietuvaičių gyveninio, už tad-1 
gi kreipiuo; i prie Jūsų sesės ir manau.'] 
kad atsišauksite. Antrašas: LITU-į 
VANIA, Veikiančioji armija. Atskiro]' 
Gelžkelių b-no Eksploatacijos kuopa,] 
Pranas Stunžys. |

Be-Puleškau Andriejaus Poškaus, 
niau gyveno RockfoM, III. Kas Žino ] 
kur jis daliar randasi, malonėkit inan Į 
pranešti aiit šio antrašo: 

JOSEPH BUTKUS.
101 Rouber St., Itochcster, N. Y.

i .

II PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY 
Dantys ištraukiami Lr pripildo 

ml visai be skausmo, su geriau; 
sials prietaisais, su nauju išradi
mu. ?

469 Broadway,
SoUTp Boston, Mass.?

. (Prie Dorchester St) 
Valandas: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
Nedeliom : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

■ -L

Paleškau brolio Juozo Lišlnskio. Jau Į •— 
10 metų kaip Amerike gyvena. Kas ■ 
žino npie jj -arba pats atsišaukit ant 
šio antrašo: LITHUANIA, Hipolitas 
LIšinskas, Varos Podzilaukė, Pandėlio Į 
pašta, Kauno rėd. .

Paieškau savo brolio Vinco Kutkos, 
paeina iš Voniškių kaimo. Plokščių 
vai., Naumiesčio apskr. Jis išvažiavo 
į Ameriką prieš karti, 1905 motais. Kas 
apjo jj žino pranešk!t arba pats atsi
šaukit šiuo antrašu: L1TIIUANIA, 
šakių pašt ir vai., Prūselių kalinas, 
pus Juozų Riaubų Rozalijai Kutkytel.

Dlękimon 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.Broa<lSt., PbilaMplih, Pi.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Valandos: Nuo 9 iki II A. M.

« 1 “ 3 P. M.
« 7 “ 8 P. M

Nedeliomis “ 10 “ 8 pi M’
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Aš Povylas MIZARA, paieškau 
brolių: Roko Mlzaros,. kuris gyveno] 
•Brooklyne, Bernardo Mizaros, kmis Į. 
gyveno Naslma. Aleksandro Mizaro, 
kuris gyveno iJrohtvoj ir Antano Miza
ro, kuris tarnavo Amerikos IctU’hiomo- 
nėj ir Mtkolo Mizaro, kurto gyvena
mos vietos* nežinau. Kas žino apie 
juoš,. meldžiu pranešti ir ją pačių at
sišaukti. už ką Imsiu dėkingas laimi. 
Rašykit šiuo adresu t Pavytas Mizuras, 
l-mo pėst D. L. K, Gedimino pulk,, 
Kilubfr iv .krautuvės. įveikiančioji ari 
mlja. LITHUANIA.

DYKAI KATALOGAS
Jeigu ;norit« sutaupyti $3,00 

ant pdroz •veryta£ tat pairi- 
traukite mūzų katalogu
TAe TVaierliury Jfotl 
@rdėt Corporcdio^ 

8. Streri,
.5
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