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Krikščionys darbininkai vie- 
nykitės! Spieskitės į vienin

telę darbo žmonių organiza- 
įlją Amerikoje — Lietuvių 
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Organas Amerikos LdfetiiviiĮ 
R. K. švento Juozapo į 

Darbininkų Są-gos f!’
► . A • •

“DARBININKAS”
..... ..

UTAItNlNKAIS, KETVPRGAI8 IU 
SUKATOMIS. •

UfrĮibtibJ nięt&BM »
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KAS VALDO RUSIJĄ.

»

BAZELIS, VI. 28. (Elta). Rusų liaudies komisariatuose yra 
“Basler Naehriehten” pranešimu j valdininkų tautybės atžvilgiu:

A

Karo liaudies komrte 34 žydai 8 latviai 0 rusu 1 kitų tautų
Vidaus reik. M 45 >1 11 Jt 2 n 4 '>» lt

Užsien. reik n 13 » 1 tt 11 tt O >1 >t

Flnansi; 26 t, 1 lt 1 t» 1 tt ♦t

Teisiųgunio tt 18 tt 0 tt 0 » b tt n
Sveikatos tt 4 ft 1 M > 1 o » »
Maitinimo tt 4 1 tt 1 tt 2 »»

Aukšč. Elton. Tar. » 44 lt 2 tt 2 » 5 tt tt

ICom. P. C. K-te 9 0 t» ' 0 t« 3 tt M

Viso 237 žydai 25 latviai, '15 rusų, 19 kitų tautų
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LONDONAS. — ‘ ‘ Moming 
Post” pranešimu iš Talino, su
sektas slaptas kesinimay prieš 
Sovietų .valdžią. Pasikėsinimo 
rengėjai nori sudaryti naują ko- 

, niekei jos v valdžią, susidedančią iš 
i Lenino ir dešinesnių.

( ' LONDONAS.—“Morning Post
Ag.” pranešimu iš Talino, III-jo 

$ internacionalo Kongrese Maskvoj 
galutinai paaiškėjo rusų komu
nistų partijos suskilimą esant ne- 
išvengtiną. Lenino krypsnio ko-* 
munistai aštriai ginčijosi su radi
kaliais komunistai, kurie nugalė
jo, nežiūrint to, kad vokiečių ko
munistai remia Leniną. Radikali} 
komunistų kandidatas į III-jo in
ternacionalo pirmininkų vieton 
Zmovjevo, kuris pats pasitraukė, 
statomas Bucharinas.

TrOekis III internacionalo kon
grese kalbėjo apie tarptautinę si
tuaciją ir nurodė greitos ofenzy
vos reikalą.

(Kauno “Laisvė”)

BADAS RUSIJOJ.
Berlynas, liepos 20.—Pra

nešama kad daugiau kaip 
dvidešimts milijonų žmonių 
Rusijoj badauja. Žmonės 
nežinodami ką daryti ir bi
jodami bado šmėklos, bėga iš 
vidurinės Rusijos į visas ša
lis -kad pasislėpus nuo bado.

Kaip jau buvo pirmiau 
Tašyta kad Eiropoj šiuosmet 
baisus karštis, žemė taip iš
džiūvo kad susprogo, me- 

j, džiai jau be lapų, šuliniai ir
- upes išdžiūvo.

Beveik visi gyvuliai jau 
užmušti senai kad apsigynus 
nuo mirties. Dabar žmonės

- maitinasi žole, medžių žievė
mis ir kitokiais daiktais.
• Didis būrys badaujančių 
eina Sibiro link.

'į Tikrai Dievas parodė bol- 
ševikams kad Jis yra galin- 
gas, kad Jis yra pasaulio 

r Karalius, kad galįs viską 
paversti į dulkes.

‘Bet ką tauta, kuri turi 
: 180,000,000 gyventojų, darys 

kada 20 milijonų badauja? 
* ‘Ar nemanote kad jie bado 
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iš Elsinkų, labai patikimu šalti
niu žiniomis, įvairiuose Sovietų

.1 
kitas

šmėklos vejami subėgo 
Lietuva. Lenkiją ir 
šalis? Kaip juos išgelbėti 
nuo mirties? Pinigais? Už
laikyti 20 milijonų reikėtų 
mažiausia $80,000,000 kas 
mėnuo. Iš lmn gautis - Die
vas edenas gali juos išgelbę- 
ti.

RUSŲ-LENKŲ KARAS.
Kopenliagen, Danija, lie

pos 20. — Nesutildmai tar
pe Rusijos ir Lenkijos gali 
greitai iškilti į atvirą karą. 
Pranešamą, kad abi šąli mo
bilizuoja kariuomenę.

. Nesenai “prošepanai” 
karštai atsakė rusams kad 
bolševikai paliepė lenkams 
sustabdyti antį - bolševikų 
veikimą Varšavoje, ir visus 
rusus, kurie susitarę su len
kais eina prieš bolševikus iš
varyti iš Lenkijos. Lenki
ja atsakė, kad galinti dary
ti su jais ką ji norinti.

J ei iš to kiltų didesni ne
susipratimai tarpe tų dviejų 
tautų, būtų rusų-lenkų nau
jas karas.

--------------------- Į, l ' *

HIROHITO MATYSIS
. SU ŠV. TĖVU.

Roma, liepos 15. — Japo
nijos kunigaikštis neužilgo 
važiuosiąs pasimatyti su šv. 
Tėvu. Manoma kad Vatika- 
nas padarys santikius su Ja- 
ponija ir ji siųs savo amba
sadorių Romon.

Roma, liepos 14. — Japo- 
nijos kunigaikštis Hirohito 
iš Prancijos atvažiavo į Na- 
ples. • Jis atvažiuos Romon 
pas karalių Viktorą Emma- 
nuelį. Hirohito apsistos 
Romoje apie tris dienas. Bū
damas Romoje jis matysis 
su Šv. Tėvu. Toks pasima
tymas ar tik nebus pirmas 
žingsnis prie santikių tarpe
Japonijos ir Popiežiaus sos- ]$ didžiumos narni], šiame 

miestelyje, atsakė su pasiū- 
■ I ' ■

to i

GRASINA KUNIGUI.
Anonymiškas laiškas įsako kuni

gui nesikišti į darbininką 
reikalus.

B e iii n, N. II., liepos 19.— 
Kun. T. J. Whelan, klebo
nas Šv. Teresės bažnyčios, 
gavo laišką be parašo, ku
ris įsako kunigui; nekalbėti 
apie darbininkų reikalus, 
nes “BerĮin’c yra užtektinai 
dinamito, išnešti tave ir ki
tus į padanges.”

Klebonas vienok, gavęs 
laišką visai nesirūpina. Jis 
sako kalbėjęs apie darbinin
kų reikalus nė vienos pusės 
žmonių neužgavęs, kalbėjęs 
visiems. Aišku, kad Čia so- 
cijalistų darbelis. Jie kuni
gų taip neapkenčia kaip-kip- 
šukas švę’sto vandens, dėlto 
kad kunigai drąsiai pasako 
tiesos žodį/

• i

Savytarpinis sutarimas sulaikė 
’ nuo dirbtuvių uždarymo.

Krautuvės sutinka nukapoti 
kainas.

A

Vyrai dirbanti prie Ame- 
rican Manganese Kompani
jos, Dunbar, Pa. priėmė 40 
nuoš. mažesnias algas ir į- 
staiga pasižadėjo numažinti 
rendas. .

Miestelis Dunbar, Pa. iš
mėgins naują ekonomišką 
eksperimentą.

Maž daug visi vyrai yra 
darbininkais Ameriean 

Manganese Kompanijos.
Nesenai kompanija pra

nešė, kad atsižiūrint į da
bartinį stovį įstaiga bus pri
versta uždaryti dirbtuvių 
duris nuo liepos 1 d.

Tuojau darbininkai pa
siūlė kompanijai propozici
ją, kad jie sutinka primti 
numažintas algas 40 nuošim
čiu sii išlyga, kad jie galės 
ii’ toliau dirbti. Kompanijų 
vadai darbininkij propozici
ją priėmė.

Kompanija, kurį savinin-

lymu, kad numusianti ren
čias 40 nuošimčių

Krautuvės taip-gi sutiko 
numažinti kainas ant visų 
daiktų reikalingų pragyve
nimui.

STREIKIERIAI SUKILO 
VIDURNAKTYJE.

Belloivs F dils, Vi., liepos 
20. — Šimtai streikuojančių 
darbininkų International 
Popiero Kompanijos užgir- 
dę skambučio balsą dirbtu
vėse Norih Walpole, sukilo 
pačiame vidurnaktyje ir ap-" 
siginklavę ėjo patrikti streik
laužių. Mat toks ženklas 
duodamas Kompanijos kuo
met sužino, kad atvažiuoja 
streiklaužiai. Daugiau nė 
dvi valandi darbininkai bė
giojo. po gatves prisiklausy
dami paskalų, apie atvažiuo
jančius streiklaužius.

Jeigu šiandiena darbinin
kai būtų visi organizuoti ir 
susipratę, tokių atsitikimų 
nebūti} > ir darbininkams, 
prieš tokius pat darbininkus 
nereikėtų ginkluotis.

Suvienytos Valstijos turi. 
266,000 milių gelžkelio, kuo
met Kinija, su žemės plotu 
vienu-trečdaliu didesniu ir 
gyventoji} skaičių arti ketu
rių sykių daugiau, turi tik 
6,800.

Švedijos darbininkai prie 
saldainių išdirbimo yra vi
sai pigus. Didžiuma darbi
ninkų yra moterys, kurios 
gauna daug mažesnias algas 
negu moteris audenyčių in
dustrijose.

•Sugrąžinti $16: savaitėje 
vidutinė alga dėl 30,000 mo
terų vaisių ir daržovių į 
skardines dėti darbininkių 
Kalifornijoje buvo įsakytu 
valstijos industrijos gerbū
vio komisijos.

Konduktoriai, motorme- 
nai ir kolektoriai Chieago 
North Shore & Milrcaukee 
Elektrikinių gelžkelių nu
balsavo priimti" numažintas 
algas negu -įteikti propozici
ją sutaikymo komisijai. Mo- 
tormenų algos bus sumažin
tos nuo 82c?ild 73, centų į va- 
- i

Kaunas, Lietuva, Liepos 
1. —'■ Kaune buvo suimtas 
komunistų agentas, pas ku
rį atrasta kelesdešimts įvai
rių įvairiausių padirbtų ant
spaudų daugumos mūsų į- 
staigų, — daugiausia Kraš
to Apsaugos Ministerijos, y- 
pač Intendantūros, iŠ ku
rios tie paukščiai gaudavo 
padirbtais . dokumentais 
maistą. Tasai agentas išda
vęs visą komunistų Centro 
komitetą, kuris taip-gi su
imtas.

BELĄ KUN KALĖ
JIME.

Kopenhagen, Danija, lie
pos 20. — Čion atėjo žinios, 
kad Belą Kun, buvęs Veng
rijos komunistų diktatorius 
Lemberge suareštuotas. Sa
koma, kad Belą Kun plia- 
navo sukelti komunistų re- 
voliuci j ą Galici j o j e.

Belą Kun atvažiavęs i Ga
liciją tuoj po komunistų 
kongresų.

SMARKŪS MŪŠIAI.
Rusai smarkiai mušasi prie 

Zangezur.
įLondonas, liepos 20. — Iš 

Teheran Britanijos ministe
ris praneša, kad rusai 
smarkiai mušasi su armė
nais prie Zangezur. Sako
ma, kad bolševikai atmušė 
armėnus. Jie viską degina, 
plėšia, žudo žmones.

LLOYD GEORGE BUS 
BRITANIJOS DELE

GATU;
Londonas, liepos 20. — 

Pranešama, kad Premjeras 
Lloyd George bus delegatu 
Washingtono Konferencijo
je nuo Britų.

'V 1 “ “1 1 11

SAKO BUS DVI KON- 
EERENCIJI.

f Paryžius, liepos 15,—Pre
mjero Lloyd George pasaky
mas kad bus dvi internacio- 
nali konferenėijį, viena Lon
done aptarti Tolymųjų Ry
tų klausymą, kurioje Fran
ci j a negalės dalyvauti, kita 
Washingtone apie nusigin
klavimą, sukėlė nemažai 
klausimų Pranei jo j e. Pran
ei j a manė kad bus tik viena 
konferencija kurioj visos 
viešpatijos turės teisę daly
vauti*

1

I-

NAUMIESTIS (Šakiiį 
apskrities) — Tai didokas 
miestelis ties pat Vokietijos 
ribomis. Jis stovi ant gra
žių Šešupės krantų. Nors 
per karą pačiam Naumies
čiui ir jo apylinkėms teko 
daug nukentėti nuo nuolati
nių mūšių, tačiau dabar 
žmonės pradeda užmiršti ka
ro padarytas žaizdas ir ima
si ramaus atsistatymo darbo. 
Jau net yra čia įsisteigus 
“Žiburio” keturių klasių 
gimnazija, kuri žada neuž
ilgo išaugti į pilną aštunkla- 
sę gimnaziją. Vietinių in
teligentų dėka įsikūrė kele
tas katalikiškųjų draugijų. 
Gimnazistų tarpe yra’ galin
ga ateitininkų kuopa, šiaip 
jaunimas yra stipriai susi
organizavęs “Pavasario” 
Sąjungon. Vietinių pavasa
rininkų valdybos veiklumo 
dėka pavyko ir apylinkės 
kaimuose suburti jaunimas 
po “Pavasario” vėliava. 
Kadangi čia katalikų veikė
jai sutinka ir griežtų pasi
priešinimų iš sopializmo 
apaštalų, tai ir paaiškėja, 
— kad išlaikyti taip stiprią 
pavasarininkų organizacij ą 
teko daug padirbėti ir 
jaunimo apšvietos srityje. 
Vietiniai kat. inteligentai į7 
kūrė pavasarininkų organi
zacinius kursus, kur jauni
mas buvo ruošiamas į akty
vų visuomenės darbą. Taip 
kad jau dabar Naumiesčio 
jaunimas pradeda vis drą
siau ir aiškiau kelti savo 
garbingą vėliavą. Ypač ste
bino vietiniai pavasarinin
kai per 16 vasario iškilmes 
savo puikia raitarija. Da
bar yra kuriamas didžiulis 
knygynas. Tesiteikia ame
rikiečiai jį paremti knygo
mis ir laikraščiais. YpaMe- 
atsiliepia Naumiestibčiai A- 
mėrikoje.

Vietinis. 

SUTKAI (Šakių apskri
ties). — Karas negailestin
ga savo globa labai nukama
vo' šį neturtingą kampelį. 
Žiauriojo vokiečio ranka 
pelenais pavertė didelę dalį 
šios nesenai dar įsikūrusios 
parapijos. Ir vos dabar, 
Įdek daugiau‘pradėjus rem

ti mūsų valdžiai, pradeda

?

f

• 1

sparčiai dygti ankštoki tro
besiai. Suvargę . žmonelės 
džiaugiasi, galėdami išsi
kraustyti iš- žeminių urvų į1 
patogesnius butus. Bet pa-> 
tys džiaugdamiesi nė Dievu* 
lio neužmiršta. Ir -štai 4 ba
landžio šių metų reikalo pra
versti sutaria vietoj sulin
kusios koplytėlės statyti pa- - 
togesnę medinę bažnyčią, 
kur ir Dievas galima būtų 
tinkamiau pagerbti. Tam 
kuolabiausiai pritaria visų, 
karšti norai, bet taip-pat 
rimtai prieštarauja padegė-' 
lių - istuštejusie j i kiseniai.^ 
Tat sutkiečių galvose neno-’ 
roms kyla grasus klausimas^ 
“Ar ištesėsime gi mes įruoš
ti tinkamą, patogų Dievo na
melį? Ir daugelis skrenda 
vilties pilnomis širdimis į a- 
ną pusę vandenyno prie my
limųjų tautiečių, tikėda
miesi iš ten sulaukti gelbtin- 
čią paguodos ranką. Tat, ’ 
Gerbiamieji Amerikiečiai, 
ypač tie, kurie esate išskri- 
dę iš Sutkų padangės, kurie 
jau tiek kartų esate sušelpę 
vargais nuslopintą mūsų ša
lelę, — teikitės palengvinti 
ir sutkiečių vargų naštą, 
siųsdami savo reikšmingus 
centus Sutkų klebonui kun. - 
Katiliui (Lukšių valsčiaus, 
Šakių apskr.).

Berželis.

*
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VISOJE Lietuvoje vyks
ta dideli protesto mitingai. 
Žmonės labai pasipiktinę ir 
protestuoja prieš Tautų Są
jungos pasiūlymus, o ypa-> 
tingai prieš kariuomenės de
mobilizavimą, nes tuomet 
Lietuva būtų visai atiduota1 
savo plėšriųjų kaimynų ma
lonei. Š, m. 10 d. Kaune de- 
vynių . tūkstančių minia / 
griežtai, protestavo prieš 
Tautų Sąjungos pasiūly
mus, prieštaraujančius tei
singumo principams ir įžei
džiančius lietuvių tautą.' k

■ -j 
■' ‘ •! 
.. it 
■; "i

Opera/ “Demonas” jau. 
tris kardus yaįlinta Kauno 
teatre1 ir be abejonės dar 
bent tris sykius vaidins.

. * •

Žinomas veikėjas gerb'. 
pralotas Prapuolenis jau 
sugrįžo iš Rymo. Dabai1 
gyvena vyskupo namuose* Z

1
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.1 RUSIJA NERYMAS- 
TAU J A. .

Laikraščiai praneša, kad 
Rusijos Sovietų valdžia 
griežtai pareikalavo iš Len
kijos, kad jinai išvarytų 
^Savinkovą ir Įeitus rusus, 
kurie pasprukę iš bolševikų 
nagų, rado Lenkijoj prieg
laudą ir tenai, girdi, veda 
prieš bolševikinę agitaciją. 
Išrodo, kad Lenkija nepa- 

• klausys Sovietų valdžios 
reikalavimų ir dėl šio klau
symo gali iškilti kivirčių 
tarp dviejų valstybių. Ar 
Rusų Sovietai ištiesų atran
da Savinkovo veikimą sau 
pavojingu, ar čia tik prie
kabė, sunku žinoti, bet tiek 
jau lengva suprasti, kad kas 

/ieško priekabių, tas pasi
rengęs peštis.

Taip, Rusų Sovietai ne- 
rymastauja. Jiems rūpi į- 
vykinti keletas problemų. 
•Visų pirma, jie nori atker
šyti lenkams ir atsiimti že
mės plotą, kurs po paskuti
nio karo teko Lenkijai. To
liau, jie nori padaryti gink^ 
luotą intervencij ą-įsikišimą 

. į Sovietų padėtį Lenkijoj, 
neš yra faktas, kad ten ver
da smarki kova tarp. bolše- 

. .vikiškų ir nebolševikiškii 
darbininkų unijų, kaip pra
neša pačių bolševikų lei
džiamas an^lų kalboj laik
raštis ‘4MoscoAv’ ’ (Maskva).

Galop Rusų Sovietai, anot 
Kauno “Laisvės” (No. 139) 
nerymastauja dėl naujai į- 
kurtųjų Pabalti jos valsty
bių. Kaip rašo jų pačiii or
ganai “Pravda” ir “Bied- 
nota,” jau, girdi, atėjęs lai
kas pritaikinti Gruzijos li
kimą kaikurioms Pabalti jos 
valstybėms, vadinasi, įkur
ti Sovietų bolševikii valdžią 
Lietuvoj, Latvijoj ir Esto- 
nijoj.

Taip, sovietų meška ne
rymastauja. Ji turbūt jau
čia savy pajėgų silpnesnius 
kaimynus praryti. Nestebė
tina tat, kad sugriuvusioj 
Europoj išnaujo vaidinasi 
karo šmėkla, 'galėsianti kil
ti iš dviejų drumstų 
nių: imperi j alistinės 
kijos ir bolševikinės 
jos.
i.

I ■

1 I
4

šalti-
Len- 

Rusi-

ę. V; O. K.

....i.,.,, . ........................ ,, ,7, .

Viekšniai, 19’21 m. 
Birželio mėn. 1 d.
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praMamosios 
mokyklos mokines 
Emyles. Klcivaites:\

.tųringSi

Pirklys nupirko dviejų' 
rūšių arbatos: "3 pūdė 20 sv, 
pirmosios, rūšies po 25 auka. 
50 sk. svarą ir 2 pūd. 25 sv. 
antros rūšies po 20 auks. 25 
sk. už svarą. Visą nupirk
tąją arbatą jis sumaišė ir 
pardavė,“ gavęs parduodant 
12 auks. 25 jskat; nuostolio. 
Po kiek jis < pardavinėjo 
maišytos arbatos svarą? '

Uždavinio sprendimas.
L Kiek pirklys užmokėjo 

už 3 pūd. 20 sv. arbatos?? 
3 p. 20 sv. -7-140 sv. 25.50 
sk. x 140 — 3570.00 sk.

II. Kiek pirklys užmokė
jo už antrąją rūšį arbatos? 
2 p. 25 sv. — 105 sv. 2025 
sk. x 105 — 2126.25 sk.

III. Kiek jie gavo pinigų 
per abu kartų? 3570.00 sk. 
plius 2126.25 sk. — 5696.25 
sk.

IV. Kiek jis gavo pinigų 
be nuostolio ? 5696.25 sk. — 
1225 — 5684.00 sk. *

V. Po kiek jis pardavinė
jo maišytos arbatos svarą? 
568400 sk.-245—23.20 skat

Rašybos klaidos paliktos.
Tuomi baigėsi egzaminai 

raštu. Per egzaminus žo
džiu kaikurie parode origi
nalumo. Į klausimą kiek 
galėtų sverti žvaigždė vienas 
mokinys atsakė: “Nieks nėr 
jos svėręs.” Kitas į klausi
mą iš ko koriai yra padary
ti atsake: “Iš bičių prakai
to.” Man besikalbant su 
tos- pradedamosios mokyk
los mokiniais ir mokinėmis 
pasirodė, jog nei vienas ne- , 
žinojo kelios yra Lietuvos 
vyskupijos, į ldausimą kas

=»Prekybos Taryba” gali 
veikti atskirai nuo Lietuvos 
Atstovybes, kaip kad veikia 
kątąlikų naudingos įstaigos, 
net ir labai daug parimu
sios Lietuvos Valstybę.

g tybinių įstaigų, kurių pa
laikymui išaikvota kaip gir
dėt nemažai Valstybes pini
gų. Tomis . valstybinėmis, 
įstaigomis buvo kiek mums 
žinoma Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Ta- 
ryba ir' Lietuvių Piliečių 
Sąjunga. Pastaroji dau
giausia žalos, padare Lietu
vai Sutrukdę L. L. Pasko
los bonų pardavinėjimą.

Amerikos Lietuvių Pre
kybos ir Pramonės Tarybos 
tikslas buvo sutraukti visas 
pramonės ir prekybos įstai
gas ir pavienius asmenis 
profesijonalus. Šis sumany
mas kilo tuomet, t kuomet 
katalikų remiamos įstaigos, 
kaip tai: Amerikos lietuvių 
Pramonės ir Amerikos Lie- 
tuviij Prekybos Bendrovės, 
buvo pačiame išsisiūbavime 
ir laisvamaniai nėrėsi iš kai
lio ir šukė galveles kaip čia 
pasižabojus tas įstaigas.

Kaip sumanyta, taip ir 
padaryta. Sutverta Pra
monės ir Prekybos Taryba. 
Pirmame susirinkime daly
vavo atstovai ir nuo virš mi
nėtų katalikų’ remiamų įstai
gų. Bet sužinoję tikslą tos 
Tarybos pasitraukė. Liko, 
grynai laisvamanių kontro
lėje. Visuose susirinkimuo
se ii* prie suorganizavimo 
dalyvavo "buvęs atstovu J. 
Vileišis.

Kadangi Amerikos Lie
tuvių Pramonės ir Preky
bos Taryba yra grynai par- 
tyviška įstaiga ir Lietuvai 
jokios naudos nėra suteikus, 
o jos palaikymui išaikvota 
nemažai valstybės pinigų, 
tai naujas Lietuvos atstovas 
gerb. V. Čarneckis, kaip 
praneša Brooklyn’o “Vie
nybe” No. 52, nori atskirti 
visai nuo Lietuvos Valsty
bės reikalų ir palikti ją kai
po privatę įstaigą, tiems, 
kurie prie jos priklauso.

• Toks gerb. atstovožings- 
nys yra remtinas ir tuojau 
reikėtų padaryti operacija, 
kad sutaupius šjmtus, o gal 
ir tūkstančius dolerių Lietu
vos Valstybei, kurie buvo 
leidžiami visai bereikalin
gai.

J .Vileišis . savo sumany
mais labai daug pakenkė 
Lietuvos Valstybei. Saky
sime, kad ir suorganizavi
mas šios Tarybos. Sukėlė 
ginčus tarpe žymiausių ir 
stambiausių Amerikos lietu
vių pramonės ir prekybos į- 
staigų, o naudos nė už cen- j 
tą.

Brooklyno bobelka “Vie- ! 
nybė” delei daromų pęrmai- . 
nų spėlioja ir užsiduoda sau 
klausimą: “Kodėl šitos per- i 
mainos nebuvo padalyta ' 
prie senosios Atstovybės?”- ! 
Atsakymas trumpas ir aiš- i 
kus: Nejaugi J. Vileišis ims. ; 
ir griaus savo darbą, o ypač 
kuomet tas darbas naudin
gas jo partijai. J. Vileišis 
buvo užsimanęs sugriauti 
nevalstybines katalikij į- 
staigas “Tautos Fondą” ir 
kitas, kurių palaikymui 
mūsų senoji atstovybė nėra 
davusi nė cento ir iš kurių 
Lietuva gavo didžiausią pa
ramą.

Gerb*. V. Čarneckis grio
vimo darbu neužsiima, o tik 
atskiria partijų įstaigas nuo 
Lietuvos Atstovybės ir lei
džia joms savarankiai veik
ti, kas labai pagirtina.

Labai unaudinga” laisva
maniams įstaiga n Ameri
kos 'Lietuvių pramones/u? ką rinkimui

i

PERMAINOS.

Buvusiam Lietuvos atsto
vui J. Vileišiui užsimanius 
palaidoti visas katalikų re
miamas įstaigas pritveria 
Haug valstybinių ii* pusvals-
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IR BOBELKAPRABilO 
Brooldyniškė bobelka 

“Vienybė” No. 52, susirūpi
no “Darbininke” spausdi
namų straipsniu “Krikščio
niškoji Pažanga.”, Sulig 
jos išvedžiojimų,^ darbinin
kas neturi rupiais; pakeisti 
dabartinį pasalino surėdy
mą jeigu jis tiki į Dievą. 
Taip-pat “Vienybe” nema^ 
to skirtumo gerume soeialio 
pasidarbavimo tarpe katali
ko tikinčio į Kristaus moks
lą ir ciciliko tikinčio į Mark- 
so teorijas. Jai kaip vienas 
taip ir antras yra netikęs ir 
nereikalingas.
, Patartume fW-bės” re
daktoriui perskaityti nors 
pradinį vadovėlį apie socialį 
klausimą, kad pamačius 
skirtumą Kristaus makslo 
nuo Markso teorijų.

Užbaigdama savo mali- 
malieiię sako: “Tai tiek apie 
pradžią. Žiūrėsime toliau, 
koki bus toji ‘Krikščioniš
koji Pažanga.’ ”

Ką čia išžiūrėsite, jeigu 
jau pradžios nesukramtote. 
Antra, tai bereikalo ir galvą 
sukate jeigu nepripažįstate 
reikalingumą kovoti su ne
tikusio pasaulio surėdymu 
ir užsilikusiais nuo senovės 
baudžiavos laikų papročiais.

■

GERB. KUNIGAS PROF. 
BUČYS IŠKELIAVO 

LIETUVON.
Iš “Draugo” sužinome, 

kad gerb. kun. prof. Bučys, 
buvęs “Draugo” redakto
rius, liepos 16 d., belgų gar
laiviu Lapland iš New Yorko 
iškeliavo Lietuvon.

Gerb. kun. prof. Bučiui 
linkime laimingos kelionės.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
T. Bakanauskui ir Edvardui 

čiočys, Nashua, N. H. — Tamistų 
atsakymą į gerb. kun. Daniūno 
paklausimą apie surinktas aukas 
prakalbose sausio 23 d. nedėsime. 
Lyginti gerb. kun. Daniūną ir ki
tus, kurie norėjo sužinoti apie 
pasiųstus. pinigus, prie bolševikų 
yra negražu ir labai nerimta.

Tamistos prisiuntėt laišką nuo 
Lietuvos Atstovybės aukų sky
riaus liudijantį, kad Atstovybės 
skyrius tuos pinigus gavo.'

Nieks nė nesako, kad Tamistos 
surinkti} aukų nepasiuntėt Lietu
vos Atstovybės aukų skyriui, bet 
tik ne ten kur buvo pageidauta. -

Kaip praneša kun. P. Daniū- 
nas, kad aiškiai rengėjų ir auko
tojų buvo nutarta visas aukas 
siųsti tiesiog Lietuvon L. Šau
liams. Taip-gi kalbėtojai advį 
Mileris ir kun. P. Daniūnas atkar- 
totinai aiškiai patarė siųsti tiesiog 
Lietuvon. Aišku, kad aukotojai 
buvo, įstiįknę, kad taip bus pada
ryta. Na, nieko jau nepadarysi.

Dabar Tamistos turėtumėte griū
ti paliudymą nuo Lietuvos Šiau
lių Centro arba nuo Lietuvos Gy
nimo Komiteto ir tik tuomet kal
bos visos galėtų užsibaigti.

“Darbininko” redakcija yra 
gavusi per Lietuvos Atstovybę A- 
merikoje, Vyriausiojo Lietuvos 
Gynimo Komiteto, gautų nuo A- 
merikos. lietuvių aukų apyskaitą. 
Tą apyskaitą atydžiai peržiūrėjo
me ir neradome kad kur būtų pa
žymėta Nashua lietuvių auka per 
T. Bakanauską. Tai-gi gerb. kun. 
Daniūnot ir kitų1 paklausimas-bu
vo Vietojo ir siuntėjai turi pasirū
pinti gauti paliūdymą iš Lietuvos, 
kad patenkinus visuomenę, nes. 
tas-labai kenkia tolimesniam au-

- t .
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Artinasi LDS. VI Sei
mas. ,Mūsų užduotis šį sei
mą padaryti nepaprastu ir 
kad jame būtų atstovauja
mas kiekvienas lietuvių dar- 
bininkų kampelis,

Kviečiu LDS. apskriČkis 
ir kuopas linkti kodaugiau- 
sia atstovų.

Mūsų organizacija Šuo
liais auga ir jos reikalai ple
čiasi.

Milžiniški darbai guli 
prieš mūsų akis nepajudin
ti.

Suvažiuokime į šį Seimą 
su gerais ir naudingais su
manymais organizacijos ir 
darbininkų labui ir kad po 
šio šėmio galėtume mūsų or
ganizacijos darbus daugiau 
išplėsti ir ją sustiprinti. .

Mūsų organas “Darbinin
kas” turėtų rastis kiekvie
no lietuvio darbininko na
muose.

Šiandiena soeialistai-bol- 
ševikai ir laisvamaniai-san- 
dariečiai per savo šlamštus 
įnešė mūsų darbininkų gy- 
veniman tiek puvėsių, z kad 
jau ilgiau toleruoti negali
me, bet turime stoti atvi- 
ron kovon ne ginklu, bet ap- 
švieta ir susipratimu.

Begalo liūdna matant ne
mažą dalį mūsų darbininkų 
tuose puvėsiuose besivolio- 
jant. Laisvamanių-bedięvė- 
lių spauda juos taip aptem
dė, kad jie net ir Lietuvos 
išsižada ir prieš ją kovoja.

Broliai! Dievui, Tėvynei 
ir darbininkams nesigailė
kime, kad ir sunkiai uždirb
tų centų, darbo ir laiko, bet 
stokime petys į petį kovoti 
prieš veidmainius, mūsų idė
jos priešus, laisvamanius- 
bedievėlius ir skriaudikus 
kapitalistus.

LDS. VI Seimas bus 
Brooklyn, N. Y. sykiu su 
Federacija rugpj. 30,31 d. ir 
rūgs. 1 ir 2 d. š. m.

M. Abracinskas,
L. D. S. Centro Pirm.

laiškas
Lietuvių Krikščioimp De

mokratų Partijose
* ‘ Lietuvių k

KRIKŠČIONIŲ, DEMOKRATĘ 
Partija.

CENTRO KOMITETAS 
Kaunas, 

Laisves Klejos ir Ožeškienės 
g-ves kerte No. 3.

No. 236.

Kaunas, 

Liepos 1 d. 1921 m.

Šiuo turime garbes pranešti, 
kad iš J. E. Žemaiičų Vyskupo 
esame gavę 11,318 auks. aukų 
nuo Lietuvių Darbininkų Są
jungos Naujosios Anglijos Ap
skrities.

Malonėkite Augštai Gerbia
masai Redaktoriau perduoti 
virršminėtai Sąjungai mūsų 
kuonuoširdŽiausį padekavojimą 

, už gerą atmintį ir taip gausias 
aukas.

-M. Krupavičius,
C. K. Pirmininkas. 

V. Jurgutis, Kasininkas.
(Antspauda)

*

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis ir pus

metinis susirinkimas tapo atidė
tas ant liepos 31 d., š. m.

Visus narius kviečiame atsilan
kyti ‘ -ir užsimokėti mokesčius. 
Kuris perdaug užsiliks su mokes
niais gali netekti savo teisių ir 
laikraštis bus sulaikytas. Kurie 
nedirba ir negali užsimokėti, tai 
tokiems kuopa iš kasos užmokės.

16 kp. rašt. A. Karaneckas.

Pačiame Viekšnių mieste
lyje yra vidurinė mokykla 
įr pradedamoji. "'Viekšnią' 
^rupijos k^imuosė dar yra 
9 kitos pradedamosios mo
kyklos. Birželio 1 d< buvo 
egzaminai baigiančiąją pra
dedamąsias mokyklas.* Visų, 
kaimų mokyto j os • su savo 
mokiniais ir mokinėmis at
vyko į Viekšnius.. Atvyko 
Mažeikių apskrities prade
damųjų mokyklų instrukto
rius ir prasidėjo egzaminai 
Iš viso mokinių buvo arti 
100. ~*, •

-Egzaminai buvo iš lietu
viškos kalbos, aritmetikos, 
geografijos, tikybos, Lietu
vos istorijos, gimtinės mok
slo, krašto mokslo Ėr gamtos 
mokslo. Gimtinės mokslas 
yra tai apie vietą ir apielin- 
kės, kur randasi mokykla. 
Krašto mokslas yra tai Lie
tuvos geografija-.

Bernaičiai ir mergaitės, 
būsiantieji Lietuvos pilie
čiai, yra gan akyli, drąsūs, 
ypač mandagūs. Nei pas 
viena nei šešėlio nesiranda 

¥

Amerikos gatvinių vaikpa
laikių akyplėšiškumo. ‘Ant 
kiek Lietuvos pradedamo
sios mokyklos mokiniai yra 
prasilavinę rašyboj ir* arit
metikoj gerokai kiekvienam 
paaiškės iš žemiau paduoda
mo vieno' mokinio diktanto 

. ir vienos mokinės uždavinio.

WATERBURY, CONN.
LDS. 5-tos kuopos susirinki

mas įvyks 24 d. liepos mėn. ant 
pirmos po pietų, naujam par. 
mokyklos kambaryje. Malonėki
te atsilankyti visi nariai, nes bus 
svarstoma daug svarbių dalykij ir 
bus renkami atstovai į apskričio 
suvažiavimą.

Valdyba.

NEW YORK CITY.
LDS. 9 kp. yra šaukiamas eks

tra susirinkimas, nedėlioję, liepos 
24 d. Susirinkimas bus tuojaus 
po pamaldų bažnytinėje salėje. 
Malonėkite visi nariai pribūti, nes 
artinasi LDS. apskričio suvažiavi
mas ir LDS. Seimas. Turime iš
rinkti delegatus į apskričio suva
žiavimą ir į seimą. Ir prašome tų, 
kurie dar nėra pilnai užsimokėję 
už šiuos pietus, kad užsimokėtų 
visi prieš seimą, kad delegatui ne
reikėtų ant seimo raudonuoti 
skaitant suspenduotus narius.

Valdyba.

F

Štai:

1

Viekšniai, 1921 m.
Birželio mėn. 1 d.

Viekšniiį pradedamosios 
mokyklos mokinio
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PADĖKA.
J. E. Vyskupo Pranciš

kaus Karevičiaus ir Lietu
vių Krikščionių Demokratų 
Partijos padėka Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Nau
josios Anglijos Apskričiui.

LAIŠKAS
J. E. .Vyskupo Pranciš

kaus Karevičiaus:
EPISCOPUS 
SAMOGITIENSIS 

Pasvalys 
Dje. 17 birželio an 1921.

Lietmūą Darbininkų Sąjungai 
Bostone.

Tamstų laišką ir perlaidą 
11,318 auks.'apturėjau ir ją 
pasiunčiau Kaunan Krikščio
nių Demokratų Partijai. Esmu 
kelionėje, lankau bažnyčias. 
Dėkingas Gerbiamiems Darbi
ninkams už taip gausią mūšų 
Tėvynes reikalams, auką,. lie
ku su pagarba in meldžiu Die
vo Tamstoms visokios pąali- 

f ** ■• mos. 1
f VyikupM Pran. 
Kampui (Karyil

t
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BROOKLYN, N. Y.
Pranešimas.

LDS. N. Y. ir N. J. valst. aps
kričio piknikas bus subatoje, rug
pjūčio 20 d. š. m., Queens County 
Park, Garrison Avė., Maspeth, I. 
I., N. Y.

Tai-gi pranešame visiems, kad 
iš komisijos pusės viskas yra pri
rengta, Leidimą gavom. Norė
tumėm kad kuopos daugiau# 
kreiptų domės į šį svarbų daly
ką. Buvom pasiūlę kuopoms par
davinėti tikietus dėl to pikniko,1 
bet nei viena neatsišaukč.

Broliai darbininkai, sukruskim 
pasidarbuoti patys dėl savo* nau
dos, nes kitas už mus darbus 
neatliks. Nenorėdami įžeisti kuo
pas, joms tikietų nesiuntūm, lau
kėm kol pačios atsišauks. Todėl 
pasiskubinkit. Norinčios pikni
ko tikietų gauti kreipkitės pas 
V. Daubarą, 300 So. St., Brook
lyn, N. Y„ arba A. J. Domeiką, 
149 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

Komisija.

CLEVELAND, OHIO.
- Pranešu visiems LDS. 51 kp. 

nariams, -kad* šios kuopos susi- 
rinkimas . bus 24 d. liepos, Good* 
riek salėje, 3 vai. po piotų. Pa- 
geidautina,—kad kiekvienas na-

AITVARAI.
Srauni upe teka. Paupy

je ąžuolynas nuo senovės au
ga. . Ten daugelį metų že
maitis gyveno. Su juo gy
veno ii' didi, graži juo šei
myna. Juo tvartai pilni bu
vo gyvulių, jayai netilpo 
kietyje. JTokio kaimyno, 
kaip jis, niekur aplinkui ne
buvo. Aplinkiniai žmonės 
kalbėjo, kad tam žemaičiui 
aitvaras visko prinešąs. Ne 
vienas sakėsi matęs ir patį 
aitvarą, ant žemaičio stogo 
nutūpus. Žmonių valdžia, 
gyrdėdama tokias kaimynų 
kalbas, nusiuntė urėdą į žeA 
maičio namus, liepė jam su
drausti žemaitį, ir pasakyti, 
kad žmoniškiau su kaimy
nais gyventų.

»

Vietoj juo šeimyna, juo 
tvartai turi būti jo šeimyna, 
jo tvartai; vietoj.gyrdėda
ma,. turi būti girdėdama; 
vietoj nusiuntė, turi būti nu
siuntė.

f

$1.50.

J

L

s.

rys atsilankytų, nes atstovai iš L. 
D. S. Oliio ir Micliigan valsti
jų apskričio suvažiavimo išduos 
raportus. Kiekvienam bus .suteik
ta po kelis mum. laikraščių iš 
; jietuvos dovanai.
. Malonu būtų, kad kiekvienas 
narys daugiau atydos atkreiptų į 
savo organizaciją ir geriau su
prastų dabartinius darbininku 
reikalus ir neduotų savę išnau
doti visokiems darbininkų šarla- 
tanams.

LDS. 51 kp. M rašt.

t Malkų simisįiis Kaune ir 
000 auksiniu sviesto svaras 

auksinų \ į

Visiems, kurie tik 

užsirašys, arba at
naujins “ Darbinin
ko” prenumeratą 
ant -Sielų* metų ir 

užsimokės $4,00 čio- 
.nai Amerikoje, arba 
į Lietuvą ir užsimo
kės $5.00, gaus gra
žią. FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ dova
nų. Bis dovanų lai
kas tęsis nuo Birže
lio1, 1921 iki Rug
pjūčio 1,1921.

Kreipdamiesi vi
suomet adresuokite:

[ “DARBININKAS^'
866 Broadway,

W South Boaton, Bta,

PASARGA: ši dovana bus 
duddamalik vienam kuris už* 
simokes už prenumeratą, ar
ba užmokės už kono norą 

. kaip tai į Lietuvą. -Agentei* 
arba už prikalbinimą dovaną 
negaus, nes dviejų plunksną 
už yieną prenumeratą duoti 
negalimi. 1 ■
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yra Lietuvos prezidentas ak 
Bake: ^Smetona.” Bet in- 
'domiausias Amerikos lietu
viams bus vienos mokinės 
^įsakymas į klausimą, kas 
tai yra Amerika. Ji atsakė, 
kad Amerika tai šalis, kur 
begaatsižadėjusieji tėvynės. 
Toliau į mano* klausimą ar 
kuris norėtų ir ar mano 
Vykti Amerikon, tai nei vie
nas nesakė norįs arba* ma
nąs paaugęs Amerikon va
žiuoti.

■Viekšnių pradedamoji ūio- 
• kykla gan prastą namą tetu
rinti. Laike bermontininkų 
siautimo tame name Lietu
vos teriotojai laikė arklius. 
Vedėja tos mokyklos yra 
vietinė p-lė Emilija Ken- 
traitė, uoli, šviesi lietuvai
tė. Viekšniečiai, leidžiantie- 
ji į jos globojamąją mokyk
lą savo vaikelius atsidžiaug
ti negali jos atsidavimu auk
lėjimui ii‘ mokinimui. Vai
keliai pralavinti dainavime 
ir lietuviškose žaismėse. 
Kitų Viekšnių kaimų mo- 
kytojos. yra taip-gL uolios ir 
Savo darbą pamylėjusios lie
tuvaitės.

—Zapyškyjė virte virė drau
gijinis gyvenimas. . Jiems 
pasitraukus į Mtąsurietas, 
draugiją gyvenimas lyg kiek 
apsilpo, ,bet tikimasi neuž
ilgo vėl atsigaivinti,

4" ' apafbiniin1ęo^ ręp*
t •'

. mULKMENp 
PLUOŠTAS.

£ '

Veik visi la&raščiai Kau
ne parduodami po 1 ąuks. 
ekz, Po tiek imama čia ir 
už Amerikos ^Daikiiiinko ” ■ 
ekz. '

Pabaigoj balandžio, 
gužyj ir 
buvo labai šilta ir tik retkar
čiais po truputį telijo. Nuo 
antros puses birželio atšalo 
ir dažnai lįja.

..... - .. -- t
Katechiečiiį kursusjfr esa

mus prie Vaikelio Jėzaus 
Dr-jos prieglaudos, baigė 
14 merginų. Jos bus moky
tojomis ir prieglaudų vedė
jomis.

. Pr. Gudas.

Bankų ir viešbučių Kau
ne yra labai daug. Bet re
tas jų panėši į tikrų bankų 
ir viešbutį.

i
ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

VILKAVIŠKIS, — Čia 
yra “Žiburio” penkių kla
sių gimnazija. Klasių skai
čius" auga. Šitoji, kaipir 
daugelis kitų gimnazijų, su 
savo susipratusiais katali
kais auklėtojais ir auklėti
niais - ateitininkais labai 
daug prisideda prie katalikų 
visuomeniniu darbo. Pačia- 

tarp daugelio ki
tų kat. draugijų žymią vietą 
užima pavasarininkai. To
limesnėse gi Vilkaviškio a- 
pylinkėse k. a. Paežeriai, 

. Elkšnėnai ir kitur, 1919 me
tais atsiradus geresnių vei
kėjų susidarė gan skaitlingų 

; pavasarininką' kuopų, ta- 
Čiaus, karas ištraukė dauge
lį veikėjų į karo lauką (sa
vanoriais ir mobilizuotais), 

- tat ir kaikurios kuopos, kiek 
tiek turėjo apsilpti ir net ap
mirti. Bet vis tik vra vii-

v

ties, kad, švystelėjus rames
niems laikams, ir šitas jau
nimas susipras ir stos į kul
tūrinio darbo dirvą, kuri dt4 
karo turi dirvonuoti.

Jaunutis.
4

me mies

z.-

Lietuviškų knygynų Kau
ne yra daug. Didžiausi yra 
Švyturio B-vės ir Šv. Kazi
miero. Visi knygynai šva
rūs ir smagu į juos užeiti.

Vytauto bažnyčia,, kur 
klebonauja kun, Tumas, da
bar aptveriama geležine tvo
ra, atgabenta iš Kaimo for
tų.

Kun. Byla ir kompozito
rius Naujalis, kuriuodu no
rėjo atvykti koncertuoti A- 
merikon pereitą rudenį, da
bar vėl stengiasi gauti Ame
rikos vizas ir vvkti. Ameri- 
kon ateinantį rudėliį.

N0RV00D, MASS.
; Trumpai norėčiau paminėti a- 
pie inūsų kolionijos pro-lenkčliūs, 
Žulikatiskio.bernus. Pas mus yra 
apie du pustuziniu vilniškių pus- 
lenkių, k k: Asmeniškių, Švem 
čionišįių ir kitokių, it apie šeši 
tikri lenkai, kurie kaip žinomu, 
visai neapkenčia lietuvių. Lietu
vių čia yra, abelnai imant apie 
vienuolika šimtų - didžiuma ka
talikai, kurie užlaiko sau puikią 
bažnyčią. ' Nors visi proše-panai 
supranta lietuvių kalbą, bet vis- 
tiek įsitaisė ir "savo koplytėlę.

Tūlas laikas tam atgal daugu
mui žinomas “profesorius” — ap
leido lietuvių parapiją ir-nusi
kraustė pas prošepanus. Bet ma
tyt, .kad “profesoriui” menkai 
sekasi pas šlėktas. Visiems žino
ma, koks šiandien proše-panų fi
nansinis stovis yra pasaulyje, tai 
tas pats nelemtasis “triubelis” y- 
,ra ir pas vietinius proše-panus. 
Tas gana nemaloniai atsiliepia 
ant “mūsiškio” kišeniaus. Len
kai žinodami kokią jie garbę *turi 
per lietuvius — jį myli. Net ke
lius farmerskus piknikus ant jo 
naudos surengė. Bet to neužten
ka jam pragyventi. Liepos 9 d., 
Li S. S -B. name surengė polską- 
lietuvišką koncertą, kuriamo dai- 
navo lietuviškas, dainas, pridur
damas ir polskų. Turbūt jis ma
nė ir čia padaryti ‘ ‘ Srotkovą Lyt- 
vą” ir pasipelnyti, kaip Žuli- 
kauskis Vilniuje. Bet ant kon
certo atsilankė tik keli puslenkiai 
ir apie tiek pat soeijalistų (mat 
jų name buvo “koncertas”). Tai 
tokias pasekme^ turėjo mūsų pro- 
lenkėlial

Apylinkių lietuviai apsisaugo
kite nuo pro-lenkiškų išnaudoto
jų, nes girdėtis, kad jie važinėja 
su koncertais, prisidengę Nor- 
ivood’o lietuvių vardu. Užtenka 
nešioti vieną kailį o ne du.

Vilnietis.

pastatyme ir pienų sudaryme 
daug darbavosi J. Bizauskas, 
P.; S. Atkoč’iunas ir moksleivis J, 
K. Medinis » Prie bažnyčios už
baigimo nenuilstančiai dirbo bu’ 
davoįimo komitete; P. F. Ąndriu- 
laitis, P. J,'Miglinas, P. J. Lei
nartas, P. J. Latuzis, P, A, Įtakas 
ir kiti, Garbė vietiniams lietu
viams, kad suprato bažnyčios 
naudą ir vienybėje dirbo, gi vie
nybėje atsirado ii' galybė.
' Mes esame dėkingi gerb. kun. 

J. F. Jonaičiui;' gerb, svečiams: 
kun. Vaitukaičiui iš Cicero, UI. 
Už gražų pamokslą; kun. Ambotai 
už puikią prakalbą; šv. Jurgio 
par. klebonui kun. F. Kemešiui 
už jo naudingus patarimus ir-vi
soms dalyvavusioms draugijoms 
tariam nuoširdų "ačiū."

Kur pirmiaus velnių kupčius 
Mockus velnius kupčiavo, šian
dien ten stovi Kristaus bažnyčia, 
kurios ir pragaras nepergalės.

Varpas.
*----

kleb. atkalbėjo maldą ir visi 
;riukšmingai*padainavo Vyčių ir 
Lietuvos himnus. Po to gerb. 
Profesorius pamokino kelis lietu
viškus žaislus ir susipažinęs.su at
silankiusiais užkvietė ateiti ant 
autuos.. . -

Ned^ldienio sulaukus prisirin
ko bažnyčion skaitlingai žmonių. 
Kaip užgrojo ant naujų vargonų, 
tai visi r tik . stebėjosi. Girdžiu 
viens kitam.-sako: * “nepaprastus 
vargonus gi mes.turįme.” Mat 
ligšiol nebuvo‘kas juns tinkamai 
čiupinėti galėtų tai ir jų gražumo 
nežinojo. Garbė springfieldie- 
ęiams„ kad. sulaukė tokį garbų 
veikėją. Kilo viltis ir mums pa
vyti aukštai stovinčias kolionijas.

Tat žėngkime vienybės taku ir 
dirbkime darbą sutartinai.

Laimingas Vargdienis.

L.

I

N0RW00D, MASS. 
Puikus piknikas.*

Katalikų Vienybės Draugija 
rengia didelį ir puikų pikniką, 24
d. liepos, 1 vai. po pietų, labai 
gražioj vietoj palei didelį ežerą, 
*1110 Grove Park New Pond. Bus 

skanių valgių ir saldaus .gėrimo, 
o nuo karščių atsikratyti — šalta- 
voščs. Bus žaislų jr kitokių mar
gumynų. Maudytis galėsite kiek 
tik norėsite. Kviečiame vietinius 
ir apylinkės lietuvius atsilankyti. 
Praleidę tą progą — gailėsites. 
Savo atsilankymu paremsite Ka
talikų Vienybės dr-ją.

Kviečia —
Rengimo Komisija.

WESTFIELD, MASS.
Šiame miestely darbi! nedaug 

tėra. Geležinės dirbtuvės neturį 
laiką buvo uždarytos, dabar vėl 
dirba gerai. Kitos dirbtuvės ma
žai dirba, o kitos visai uždarytos. 
-Iš kitur atvažiavusiems darbo ne
galima gauti. Nors lietuvių ner 
daug yra, bet draugijų yra įvai
rių. Visos sutikime gyvuoja. S. 
L. R. K. A. 97 kp. rengia didelį 
piknikų ant 24 d. liepos, toj pat 
vietoj kur praeitą sykį buvo. Vi
si lietuviai yra kviečiami skait
lingai atsilankyti, nes tuomi pa- 
remsite mūsų darbą. Kviečiami 
ir apylinkės lietuviai atsilankyti. 
Bus indomių žaislą. Virvę trauks 
Kaunas su Vilnium. Indomu bus 
matyti kas laimes. Bus ir dau
giau visokių pasilinksminimų. 
Laimėjusieji gaus dovanas.

97 kp. narys.

<

h.

>

VAJ^EIjIO kapelis.
E Iv. S. Nikitino.

' s

(Skiriu, vargo znwnevas)t
< ~ v *

Gieda sau lakštutė 
Ant tavo kapelio f 
Šviečia sau saulutė, 
Svyruoja krūmeliai.

Sukas ant lėlelių 
Nekaltos bitelėj 
Šnabždasi vėjelis 
Su tamsiais lapeliais.

Miegi tU, vaikeli^ ..
/ Ari tik taip sau guli?. .. 
Kelk, apsidairyki 
Kas aplinkui dedas.

Keltom tu,—negali:
. Karstelis, užkaltas, 
Išėjimo nėra 
Į šį svietą baltą.

Tai miegok, vaikeli! 
•Neverta nė keltis, 

^Tarp šios žemės purvų
Nekaltam tau veltis....

Mūsų—dienos margos, 
Tiesa, nevylioja;
Tu miegok, vaikeli, 
Neverta nė keltis.

»

Tavo miegas—meilus. 
Ant akmens kryželis 
Stovi liūdnas, dailus 
Ant tavo kapelio;

Gražiesiem paukšteliam 
Didis gerumėlis—
To akmens duobelėj 
Lietaus vandenėlis.

c

I U teigto p»Wfrto MltaMat* 
I Furviniui, Saitai, M. H. ? •

_ . ...........

GerWiwi Užuita! > " *- 
šįmet pas mus- ankstybas pasą- ( 

sarki. Per visą ^geguiie W 
Buvo lytaus, taį Javai nelabai 
tai atrodo. Ačift Dievui pf&4Žta| 
birželiu gerai 
raginus buvo ledą. Nekuria ihąsF. 
n& pjovū ruglUs įr Veži t W«lį' 
tuš., < -ttfjU ttukritusiv Mį btf '
vo svaras.. Jie per kelias pargg 
neištirpo. Iš tos priežastki ' 
vai pabrango. Pirma rugių 
dus buvo 18 ralį., u dabar po M 
rub. Dž 60 pūdą šieno užmolc|- 
jome 1000 rub. Dabar pradfijoąi 
po biškį atsigauti iš po sunkią VU* i 
kiečių ir bolševikų okupacijų. 
Kaip žinote vokiečiai mums pali
ko tik po vieną karvę ir vieną-kti" 
melą. Vėliaus buvome įsigyt ga
rą arklį, bęt bolševikai atemž ir 
davė tokį su kuriuo negalima’ irfr . J

1

: • ZAPYŠKIS. — Prieš pat 
karą ant puikaus Nemuno 
kranto buvo baigiama staty
ti erdvi mūrinė bažnyčia. 
Bet, karo reikalų vedini, 
rusai ją susprogdino ir da
bar vien griuvėsių krūva 
primena zapyškiečidms .jų 
gražias praeities svajones... 
Laikinoji bažnyčia - šiopa 
jau nėperstipriausia. Apie 
naujos statymą nėra nė kal
bos, nes kad geresnę bažny
čią prisieitų pastatyti, tai 
reiktų visa parapija parduo
ti ir tai dar kas žin ar užtek- 
tų. Čia yra dar kita apgriu
vusi, maža mūrinė bažnyčia 
brangi dėl savo nepaprasto 

« senumo. Padavimai jos pra-
d^įą nukelia į 14rl5 amžių. 

) Lietuvos Archeologinė ko
misija žada pasirūpinti jo
sios palaikymu nuo visiško 
sugriuvimo. Visiškas tos 

^bažnytėlės atstatymas yra 
perbrangu ir persunku,’ juo 
labiau, kad parapijai nepa
togi.

Esant parapijoje tokiems 
veikėjams kai kun. Gurevi
čius, kun. Kirveląitis

■ ‘1
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Lietuvos St. Seimas yra 
gan , lietuviškas. Turi pra
dėti posėdžiauti nuo 9 vai. 
iš ryto, o ištikto pradeda' 
veik ištisa valanda • vėliau. 
Lietuviškiausia i s pasir odo 
kairieji. Birželio 21 d. užė
jęs salėn 9:30 vai. iš ryto, 
pamačiau, kad dešinieji 
(krikščionys demokratai ir 
L. Darbo Federacijos atsto
vai) veik visi besėdi, o kai
riojoj pusėj besėdį vos pus- 
tuzinįs, o jų turi būt virš 50. 
St. Seimo pirm. Stulginskas 
palaukęs dar 15 miliutų ir 
sulaukęs arti 10 atstovų kai
riojoj pusėj, atidarė posė
dį.

Šv. Zitos tarnaičių Dr-ja 
Kaime turi pusėtiną viešbu
ti “Rūtą,” pirko namą, kur 
bus įsteigta kepykla, laiko 
karvę, dvi kiaules ir vieną 
ožkytę. Zitiečių pirm. kun. 
Dogelis Romano tarnaitei 
pasakė, kad ožkyte būsianti 
jai pasogon. - •

. Šv. Kazimiero Draugijos 
spaustuvei naujoji didžiule 
knygoms spauzdinti mašina 
jau atėjo ir jau įtaisoma.

P. Gudas.

t

f
ELĮJZABETH, N. J.

. Milžiniškas išvažiavimas.
Vietinė r‘ Lietuvių? Darbininkų

Sąjungos-16 kuopa rengia milži
nišką išvažiavimą ) autfngą), ne
dalioj, liepos 24 d. š. m. Hunters 
Grove giraitėj, ant pusiaukelio 
važiuojant Į Neivark, Elizabeth 
Citv Line. Pradžia- 10 vai. ryto.

Gerbiami Lietuviai! Kviečiame 
visus atsilankyti, nes bus dainų, 
šokiu, lenktynių ir kitokių žaislų; 
Užkandžių ir gėrimų koskaniau- 
sių.. Ypatingai vaikinai nepra
eikite tos progos, nes praleidę 

gailėsites.

Z., Worcestex\ Mass. — Tams
tos prisiųstą T*F. pikniko pagar
sinimą nepastebėjome iš-syk jog 
tai pagarsininum, todėl ir nesus
pėjome, įdėti laiku.

Gegutes r 
Mass, — Pani « v» •J -*t'p*l* fl

troliui, LawrcneX 
įyų parnešimų lai-

5

Valdyba.

‘ DETROIT, MICH,
Bažnyčios pašventinimas.

• Liepos 10 d., š-/ui. tapo pašven
tinta Šv. Petro p. R. K. bažnyčia 
ant kampo Longivorth ir Mullane 
gatvių. Iškilmingas parodavimas 
prasidėjo 10 v. ryto. rPas šv. Gab
rieliaus bažnyčią pasitiko Jo Mal. 
Vyskupas. Iš ten sugrįžome prie 
savo šv. Petro bažnyčios. Marša- 
viinas tęsėsi apie 20 blokų. Paro- 
davimo tvarka buvo-tokia: 1) jo
jo raitelių batarija; 2) nešė Am. 
ir Lietuvos vėliavas, iš šalių ėjo 
kareiviai su šautuvais; 3) ėjo ka
riškas benas; 4) Ungarų šv. Juo
zapo draugija su. uniformomis; 5) 
Šv. Jurgio dr-ja; 6) Šv. Antano 
dr-ja; 7) Šv.. Juozao dr-ja; 8). S. 
L. R. K. A. 230 kp.; 9) Amerikos 
buvusių kareivių benas; 10) Liet. 
Dukterų po globa Motinos Švč. 
dr-ja; 11) A. L. R. K. Mot. Są
jungos 54 kp.; 12) Šv. Onos un
garų dr-ja; 18) Lietuvos jauni
mo dr-ja ir Šv. Petro par. choras; 
14) berniukai baltai parėdyti; 15; 
mergaitės baltai parėdytos ir Jo 
Malonybė Detroito Vyskupas M. 
J. Gailagher, D. D.

Tai bene pirmas Detroito tol<B 
gražus parodavimas. Vietiniai a- 
merikoniški laikraščiai plačiai ap
rašė apie šį istorišką parudavi
mą, Prie šių iškilmių surengimo 
dauginusiai pastangų dėjo klebo
nas gerbi kum X !?♦ Jonaitis. 
Taip-gi tbs bažnyčios ir (svetaines

1

SPRINGFįELD, ILL. i
Iš mūsų padangės.

Šioj kolionijoj yra gana daug 
lietuvių. Labai gražiai gyvuoja 
šv. Vincento de1 Paulio parapija, 
kurioje dabai’ klebonauja bran
gus asmuo skelbime Dievo- žodžio, 
tai gerb. kųn. Ignacas Keršis^ .lVJū- 
štį ’nedidele/bažnytėle .stovi gra- 
žiaušidje'miesto dalyje. Joje .tu- 
rime naujus ir labai puikius, ke
lių tūkstančių dol. vertės vargo
nus. Medžiagiškai mūsų parapi
ja, yra labai gerame stovyje. Pa
rapijos turtas siekia kelias de
šimts tūkstančių dol., o skolos vi
sai neturi. Tai garbe mūsų veik
liems pavapijonims ir gerb. klebo
nui, kurs savo gražiu apsiėjimu 
gijo didelės svetimtaučių užuo

jautos dėl mūs parapijos ir gie jus 
reikalus gausiai parėmė. Yra ke
lios pašalpinės draugijos ir šių or- 
ganizaeijų skyriai: T. Fondo, L. 
R. Kr. R., S. L. R. K. A. ir L. 
Vyčių 48 kp. Visos jos gerai dar
bavosi, ypatingai pastaroji — L. 
V. 48 kuopa. Ji visur būdavo pir
mutinė. Nors daug veikė, bet. 
laikraščiuose nesigarsino. Veiki
me vis buvo jaučiama dailės-Va
clovo trūkumas. Jo neturėdamas 
jaunimas negalėjo nejausti to 
nepilno džiaugsmo, nes negalėjo 
pilnai veikti dailės srity. Tas mū
sų ilgas ir kantrus lūkesys lai
mingai užsibaigė. Sulaukėme 
garsaus, visiems amerikiečiams 
gerai žinomo muziko A. Aleksio. 
Tas lauktasis svečias atvyko 1 d. 
liepos. Tą pačią dieną vietine L. 
V. kp. parengė sutikimo ir pager
bimo vakarėlį." Jame skaitlingai 
dalyvavo jaunimas. Darbščios 
vytės gražiai prirengė stalus iš- 
puošclamos gėlėmis ir vėliavomis. 
Kuopos pirm. A. Kuperis pakvie
tė visus prie .stalo. Kun. Keršis 
atkalbėjo maldą. Besįvaišinant, 
vakarę vedėjas A. Kuperis sveiki
no gerb. svetį L. V. ltp. vardu ir 
pakvietė pakalbėti gerb. kleboną. 
Jis savo trumpa ir jausminga kal
ba išreiškė džiaugsmą, kad sulau
kė tokį žymų veikėją ir jaunimo 
auklėtoji. Buvo ir daugiaus kal
belių ir dailių. Ant galo pakvieš- 
tasi gerb. svetys pakalbėti. GorK 
veikėjas savo jautria kalbą dar 
didžiau patraukė jaūnųjų širdia 
pr c savęs, Ugi aplodismentai Iy-

ROOHESTER, N. Y.
Liepos 6 d. vietinė L. Vyčių 93 

kp. laike mėnesinį susirinkimą. 
Jame buvo ir gerb. klierikas B. 
T. Vitkus ir persikėlė prie šios 
kuopos.

Nutarta turėti vakarinę mo
kyklą panedėlio h’ seredos vaka
rai^. Bus mokinarųa lietuvių gra
matika ir-Lietuvos istorija. Pui
ki progą visiems^ lietuviams tuo
mi pasinaudoti. Mokytojaus gerb. 
klierikas B. P. Vitkus, pilnas e- 
nergijos ir gerų norų.

Liepos 12 d., Šv. Petro ir Povi
lo -dr-ja laik$ savo pusmetinį.su- 
•sirinkftną. $orškaitjM& Au-M-dEL 
K. Moksleivių Centro laiškas, ku
riame meldė piniginės paramos. 
Gerb. pirm. J. Rickis paaiškino 
mūsų tautai moksleivijos svarbą 
ir pavyzdžiui nurodė A. Bačkų, 
kuris čia sykį buvo su prakalbo
mis. Vienbalsiai nutarė paaukau
ti $20.00. Ši draugija niekuomet 
neatsisakė paremti prakilnių tau
tiškų reikalų. Garbė jai už tai.

Korespondentas.

L. VYČIŲ IX-TAS SEIMAS 
GERAI UŽSIBAIGĖ. -

Iš svarbiausių nutarimų 
padaryta šie: steigti fondą 
šelpimui neturtingų moks- 
leiviif, pirkti nuosavą spau
stuvę, redaktorių skirs Cen
tro, Valdyba.

Į Centralę valdybą išrink
ti šie : kun. Jg. Albavičius— 
dvas. vadovas, Pr. 41. Juras 

pirmininkas, Zof. Mas- 
tauskaitė — pirm, pag., V. 
Rukštalis — raštininkas, P. 
Varakulis — iždininkas.

Iždo globė j ais: Al. M. 
Račkus, St. Šimulis, Kup- 
rienė, A. Rubliauskiutė, A. 
Šlapelis.

Literatinė.Komisija: Kaz. 
Jonaitis, A. Aleksis, A. Lin
kus, kun. A. Tamoliūnas,* E. 
Šulčiute^

Atletų skyriaus valdyba: 
J. Millefis — pirm., V. Ab- 
rąeinskas^“ pinti, pag., Pr; 
Savickas — rašį

. Atstovai į A. L. B. K. Fe
deracijos Tarybą: kun. Ka
raliais ir Ą. Aleksis.

Sekantis Seimas bus Det- 
icli. ’ 
(“Draugas „i

Geria jį lakštute,
Šėlsta su sparneliais,
Tave, tu mažuti,
Nuramin dainelėm... i

Vargo Poetą.

(Iš Iv. S. Nikitino, “Meilės 
Painų”—Piesni Uuboi) 

(Skiriu vargo žmonėms)'

Susisuko, uždainavo
Lauke vėjužėlis,
Greitai sniegu užbaltavo- 
Platus vieškelėlis.

Vieškelėlis baltas* liko/ ' 
Tako nebmatyti,
Dulkės, vėjas lyg iškriko, 
A nė ką daryti!..

Tik vaikinui-žaliukėliui 
Audra—ne baugumas 
Jei tilt noras—nugalės jis 
Visokį sunkumą.

Nebaisi jam nė naktužė,. 
Audra, kelionėlė,
Jei tik laukia jo mergužė 
Savo svimužėlin.

Kaip sutiks jį mielą svečią 
Su aušra baltąja,
Kaip priglaus jį apkabinus 
Ranka nekaltąja.

Akeles žemyn nuleidus, 
Numyluos draugužį...
Jis, užmirš tuoj užsidegęs 
Kelionę, audružę...

Vargo Poetai
25. VI. 21.

4 VAPPUVeS.
(Skiriu, vargo žiųoneįlįs)'

Su muzilvosTfrei^smu
Ir daug“ pilstytu vės” 

(degtines)
Štai ‘i švenčiamos ’ ’ gražios 
Laimingo varduves...

Kalboms bėrą galo— 
Linksmumas, gražybe— 
Dalyviai tik sąla 
Nuo ūpo “kilnybes.”
I *«•••»**«

Prieš auiŠrą išėjęs 
Jis valdo kastuvą,
Prie darbo minėja..»• 
Savąsias varduves.,..-

EASTONA
L. D. S. 40 kuopa tengia:

DIDŽIAUSI PIKNIU ’ 
SUBATOJE, < 

LIEPOS-JULY 23, 1921 
Bus toje pačioje vietoje, j4 

kaip ir visuomet. 
PHILLIPSBURG, N» J.
Kviečiame visus darbinin

kus (es) į šį pikniką skaitliu* 
gai atsilankyti, o užtikrL 
nam, kad būsite užganėdin
ti. Bus daug visokią įvfti* 
rūmą. ‘ ‘

r-
1

i ■ .
’l' y ■

l

CHIOAGO, LLL'. T
LDS. 20 kp. mėnesinių auslrlnkliną* 

Įvyks Utarnlnke, 26 d. liepos, tuojaūs k 
po pamaldų Sv. Mlkolo Arkanlolo pa
rapijos svetainėj 1644 VVabansla Ava, 
Į šį susirinkimų kviečiame visus na
rius koskaltlingiausia ateiti.

t Valdyba,

; NEW HAVEN, OONN.
LOS. 28 kuopos mėnesinis sųslrln 

imis Įvyks? nedalioj, £4 d. liepęs 1 
vai. po pietų bažnytinėje svetainėje 2 
St. Jotui St. Kviečiame visus’ narii 
ateiti. Talp-gl atsiveskite naujų n 
rlų.

Valdyti

TRENTON, N. J.
LDS.'82 kuopos mėnesinis susirinki

mus Įvyks nedalioj, 24 <L liepoj Lie
tuvių Politikos Kllubo salėj 82Dlck- 
inson St. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. •*

M

1.

• ė

CHESTER, PA. L
LDS. 19 kuopos mėnesinis susirltt’ 

kimus įvyks nerišlioj, 24 dieną llėpo*, 
paprastoj vietoj 622 Morton Avė., Ž.'SO 
vai. po pietų. Visi nariui malonSklte 
pribūti paskirtu laiku, nes turim* datbf 
svarbių reikalą aptarti. Atslvėsklte 
uaujų narlą. • -

. *■ *

WATERBURY, CONN. - 
..LDS. & kuopos mėnesinis susirinki* 
mas įvyks nedalioj, 24 d. liepos, tkO- 
jaus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, be* tu- „ 
rime daug svarbią reikalą aptarti. J 
Atsiveskite ir naują narių.

t-

v

4j 
*į

■>13

< J

i

l

>i

L'*

ELIZABETH, N. J* *
LDS. 18 luopa laikys mėnesinį Btieb j 

rinkimą 24 d. liepos 4-tą vat po pie
tų. bažnytinėj svetainėj. tjikvlefciiual 
visi nariai pribūti. .

- -•—L-—

jo kalbą. Po užkandžių

Į-

kraštin dėti dĮsai negalime, Tas 
...... ’'mus.

iI

CIMBOLĄ,
LDS. 88 Kp. mėnesinis suairinkimaf 

įvyks pčtuyčloj, 22- <L liep0e, 'Mpra»» ; 
toj vietoj, ir paprastnme lnike. ,' Vtal ■ 
Duriai nialonCklte pribūti, nė* tarka* ’ 
daug svarbiu reikalą aptarti., Taip-H 
atsivykite Ir aauJu narių, .

BRIDGEPORT, CONNV
LDS. 39 kp. mėnesini* auelrlakittHUi : 

įvyks nocięiloj, it u. liepos 
toj vietoj.' Vl«l nariai malonėkit* pr> , 
būti, net turime daug nwbh| 
ių aptarti. w

susipa%25c5%25bein%25c4%2599s.su
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REIKALINGAS tfftmo prižiūrėtojos į 
(Janltpr). Kreipkitės pas fotografą 

GEORGĖ C STUKAS, ;
453 Brondwny, South Boston, Mass. !

Reikalavimai
-............‘ l»l 'I1 ..... .

Reikalavimų kginog Bu. n« 
dį ui kiekvieną eykį.

r

į; DIDIS GAISRAS.
? if. KpoaJttinę. Didelis mū- 

rinis namas ant Audubon 
Ed., užsidegė irbeveikvisas 
miplegkejo.' Apskaitliuoja- 
ma kad nuostolių, padaryta 
daugiau, kaip už $2.500, Is 
Jnr kilo ugnis nežinoma.

v ‘
r —»i !■■■

■ * LDS..N, A.. Apskričio išvažiavi- 
iūą komisijos susirinkimas. .* bus 
liepos 24 d. 19^1 m, So. Boston, 
#Ea«8-. LDS, kambariuose, Pradžia 
1 vai, .po pietij.

■ * Gerbiami najiai komisijos : Ma- 
lė^čldte pribūti ant -minėtos die- 
iios ir valandos, nes turime daug 
iėikahj dėl LDS. N. A. Apskričio 
ižvažia'vimo, kuris bus rugpjūčio 
14 d. 1921 m. parapijos darže,

• Mpntelio, Mass,
Rašt. M. Žukauskaite.

Iš laiško prisiųsto O. Vasiliaus- 
’ Menei, So. Boston Mass., iš Ve- 

liuonos par., pil. Mickūnų, 14 d. 
birželio š. m.

LYGYBE.
Montreal, Kanada* liepos 

15. — Rukymd kambariai 
dėl moteįnį bps padaryti ant 
Cąnadiam Pacific Bailroad 
itaukiniij. Kompanjia sa
ko, kad keliauninkams tu
ri būti pripažinta lygybe

t-*

Lv

E. CAMBEIDGE, MASS. .
Man teko čia Įgilti 1913-14 me

tais ir dabar vėl sugrįžti. • Tuo
met lietuviai gana puikiai gyve
no suly ginus su dabartiniu įniku. 
Didelis skirtumas. ’ Nei susikal
bėti negalima. Girtuokliavimas 
ir šeimyniški nesihįkimai, plačiai 
įsigyvenę.

. Liepos 15 d. š. m. apleido Šį pa
saulį Krizimieras Daujotas. Mirė 
nuo džiovos. Jis buvo vedęs 1914' 
m., bet vėliaus jo Šeimyniškas 
gyvenimas pairo. Jo moteris su 
dukreleJhpleido jį. Sakoma būk 
iš to ir ligą gavęs, Mirdamas la
bai gailėjos Savo dukreles ir ją 
suspaudęs laikė ir verkė. Paliko 
dar ir du broliu. Paskutinį pa
tarnavimą suteikė dabartinis 
Cambridge’io klebonas misijonie- 
rius Tėvas Maria. Laidotuvės bir- 
vo su bažnytinėmis apeigomis.

Lai būna jam lengva šios šalies 
žemele.

&P-ka8.

.Pas mus jau bažnyčią atnaujii- 
im ir altoriai nauji, tai linksma 
pranešti. . Kur už bažnyčios yra 

■ tas aukštas kalnas, tai dabar va- 
dina Gedemino kalnu. Ten stato 
-kryžių kurį šventins ant Žolinės. 
Bus dideles iškilmės. Bus ir vys
kupas. Dabar iš visur važiuoja 
mokiniai pasižiūrėti to kalno. Bir-

| želio 3 d. buvo 'atstovai iš trijų 
valstijų. Juos pasitiko daugybė 

F, ' žmonių su vėliavomis. Bažnyčioj 
F buvo uždegtos visos žvakės 10 vai. 
h vakare. Mes ant to kalno daina- 
* vom, nes mokam gražiai dainuoti. 
£ . Vargonininkė mokina. Tie atsto- 
į • vai labai išgyrė Veliuoną, sakė, 
Į kad ji bus žinoma visame pasau- 
I ly. Dabar jos pasižiūrėti važįuo- 

ja iš labai toli.į

14—

NAUDOKIS PROGA
> • :. išimk gsftf 

FOb'TANIKĘ 
FZ V N.K S N 4-

KF
j

CAMBRIDGE, MASS.
1 Liepos 2 į’ pėtnyčios vakare po

■ ŠV. Valatkos bažnytinėj salėj bus 
• katalikų Federacijos nepaprastas
misminkimas. Bus daug naujų ir

■ svarbių dalykų apsvarstyti ir bus 
renkami atstovai į šaukiamų Ka
talikų Federacijos apskričio suva
žiavimą. Todėl visi K. Federaci
jos nariai, dr-jų bei kuopti įgalio-

’niai meldžiami 'pribūti.
Visus kviečia—

J. K. Naujalis,
ALRKF. 16-to sk. Rašt.

4

ATVAŽIUOJĄ AME
RIKON.

> Roma-, Italija.—Laikraš
tis “Tempo” praneša* kad 
T, Tittoni Senato preziden
tas atvažiuojąs New Yorkan 

/ ant laivo “Dante Aligliieri.’ 
< Btikonia, kad jis atvažiuojąs 
| .Vashįngtonan ir įduosiąs 
t prezidentui Hardingui laiš- 
E ką nuo Italijos karaliaus.

PUIKŪS IŠVAŽIAVIMAS!
* ' —^Rengia—

ŠVENTO JONO KRIKŠTYTOJO 
DRAUGIJA

Cambridgey -Mass.

■N.ED Em I O .T,

LIEPGS-JULT 24 D. 1921
KITOBY PARKE,

MAl’TAPAN, MASS.

DARBININKAB
ou>«rAra(Mi ni&mv.muv* 

DBJOfl YA£DF*O< ADMMLtr 
<0. BOAT(Mrt M4M. .

BTBSL <—
2M Fifth St, Boeton », Hmm.

— JudM^Andrlllonia,
801^4 B>ay» Borton 27,* Hmm, ' 

EBO& RUT. Vtoca» Valktooritm, 
178 Bolton St, Bootoa 27, Mm>. 

mr. RAST. — ]?r»M StokorliSuo, 
, 182. Bow«n Bt, Boston 27, M»M.
KASIERIŲS — Jonli Kanoviau*,

- lT4 Bolton St, Won ST> Mmb. 
MARŠALKA — PraųM Ltitoofetfaut,

405 M. 7-th 8t, Boston 27, Mmb.
SusIrinklm&I laikomi ku pirmą no- 

dėldlonį kiekviena mftMMdO 8 vaL po 
pietų «v. Petro B*Wtln«j •*!«, 00. 
Borton, Man,

Lietuviška užeiga.
MRS. J.VUCOL,

135 Farragut Road, Čity Point.
(Trečios durys nuo Fifth St) % 

Užlaikau įvairių minkštų valgių,, šaltų 
gėrimų,’šaltakošėš (ice-cream). Pasi- 
alvaikščlojį pamariais užeikite para
gaut mus ice-cream’o. Mandagus pa
tarnavimas.

Todėl gerbiamoji Visuomene, 
kaip Camjjridge/iaus, faip ir iš a- 
pielinkės yra kviečiama atsilan
kyti ant inūsn išvažiavimo,' nes ; 
vieta yra labai graži dėl pasivaik
ščiojimo ir žaidimo. Mes užtrk-Į 
rinam kad atsilankiusieji būsite! 
pilnai užganėdinti, nes bus gar-Į 
džių gėrimą, užkandžiu, o taip-gi j 
ir visokiu žaiski, kur galėsite ty- KMHHMMBBMMil 
ru oru pakvėpuoti ii* linksmai lai- DidfiaūaŲ GreiiSausi Pasauly , 
ką praleiąti. Kaip senus taip ir Laivai, Šaunus Apsęjimas 
jaunus, visus širdingai kviečiame Bu Keleiviais,
atsilankyti. I Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste

Rengimo Komitetas, ¥._.... Ar neton Jo.
J Lietuvą, Lenkiją, Ukraina ir 

.....R’ visae.Baltiko Valstijas, TIESIAI

FARMOS-FIRMOS PER DANZIQ’^. . .. .
TT 1 arklys, JSASONIA—LIEPOS 28
Maunu, 100 Vistu,-8 kambariu įtaba, PANNONIA—RUGPJ. 18 
kūtės, vlštlninkai, visokie įrankiai, pa-1 ....... . .......
kinklmal ir. vežimai. 45 vaisiniai me-| II. Kl.
tižiai, daugybė miško ir geros pievos, ir IHAMBURG.......... $145.00
apie 40 akerių dirbamos žemės, Tėwks-1 DAN^JG .............. $200.00
būry, Mass., tik 18 mailių iš Bostono, r Taksų $5.00.
Prekė su visais užsėtais laukais, dar-1 
žovėmls ir kas tik yra ant farinos tik I 
$7,000 ir $2,500 įmokėti. Klauskite |J 
apie tai pas A. Ivaškevičių.

101 akerių žemės, 20 karvių, 1 jautis, | MAURETANIA

i«F* KAJHMIJIRO R. £* D1AUGIJO8 
E4LDTMMI AmuUUI

. jotum PraB*ttbį,y s 
KM M. 6th St, Be. Boeton, Hm 

VICE-PIRM. — J ^ndrutiunas,
273 —‘4-th St, So. Boetpn, Mass. 

MLOT. RAST. — V. JaiitM,
147 H St, Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — JhMM laiką,
HtrycUtC
Arlinghton Heitths, Maas, 

ISD. — LeonasSvagMdis,
111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBOTAI — X GrUbinskos,
1 8 Jay St, So. Bostom.Maae. k •

- Antanas Kmltas,
' 284 Bth St, So. Boston, Mos.

MAR8ALKA Povilas LauČka, 
Story St, gc^ Boaton, MtM.

Draugijos antrašas reikale: * 
M8 Broadvray, 8o, Boston, Haas.

Draugystė* smdrlnklmal laikomi kas 
antrą nedėldienį mėneilĮią 1< vaL po 
pletą: Bažnytinėj salėj ant 5~ft, So. 
Boeton. Man, K v ’

D. th K. KBZfiTUdZO B&30B FA& 
DYBOS AURBSAI, B08T0N\

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

VICE-PIRM. -7 Juozas BLŽokas, 
* 307 E. 9-th St, So. Boston, Mass.
PROT. RAST, Ant Moclejūnas,

450 R. 7th St, So. Boston, Mass 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas,

200 N. Cottage St, Dorchester, 
KASIERIŲS — Andriejus Zalleckas,

307 K. 9-th St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Antaną* Gruodis, 

. . 159 Bowen St, So. Boston, Masa.
b. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St., Boston, MUsa 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim Utslveskit prie musų dr 
Jos prlralytt

Posmertln&s moka ?200.00, PaŠelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.\.

Pajieskoiimai
\ ♦ 

Paieškojimų kainoe LDK na- 
rtame ir •‘Darbininko” ėkaltyto 
jame 1 «yM| į metas oi dyką, ui 
8 eyklui $1.00. Prleteliami ui 8 
eykiua $1.50. r

Tel. So. Borto* 2488

DU J. C. LANDŽIOS 
(8KYMOUR) 
LiBTŪVIH ,f.

| Gydytojas nt Chirubgab
| Gydo aitria* ir chroniškas ltgM - 
| vyrų, moterų ir valkų. Egzeml- 
| nuoja kraują, epjaudalus, šląpu- 
I m ir tt. laboratorijoj. 
I telkia patarimus laiškais kitur gy- 

venantiema. Adreaaa: 
506Broadway,

I South Boston, Mm 
Kampas G S|. ir Broadway

18 Mirę South Bostone

DR. H. S. STONE
'Amų Spepumsits 

399a 5V. BĘ0ADWA¥ 
Valandos : Nuo 9 r, 4M T vtk;

iiinraiVifai'

Paieškau /.Tono Onusnlčio, 7 metų! 
amžiaus, sunatiš Jono ir Onos. Geniu-Į 
tčs; girdėjau kad gyveno Clncinnnti, Į 
Oltlo, Jis pats ar kas žino praneškiteį

Z*. PAUL J JAKMAŪH1
_— ----------------— --------- 1. ]

Paieškau brolio J, Kairio, paeina iš i BR0ĄW£Y
Batakių . paarpijos, Skliausčių so- ■ 
džiaus. Trįs metai atgal gyveno 
bridge, Mass. ir vėlinus išvažiavo į 
Cliicagų. Turiu svarbų reikalų, tad Į 
malonėkit ntslšaukt arba kas žino a- Į 
ple jį prnnešklt man Šiuo adresu: ]

V. KAIRYS, Į
281. Jaekson Avė,, f

' Long Island Clty, N. Y. I

TeL 00, Bolton 270 I 
ii Dfc JOHNMkDOm 
L| Galima ir Uetuviikak I.
| Onriso VAiASpon ': I
1 Rytais IJc 0 rak I I
I *> cH'tS-i J* R „ III vaJwb 9IH ?I 
1536 Broadway, S. Boston I

NAUJOSIOS ANGLUOS VEI- 
KfiJĄMS IR FEDDRAOI- 

JOS SKYRIAMS.
Į šaukiamą Federacijos skyrių 

ir veikSjij suvažiavimą dėl suda
rymo apskričio ant liepos 24 d. 
kaip girdėt rengiasi visi. Gerb. 
kun. J. švagždys, Federacijos pir
mininkas, ragina skaitlingai suva
žiuoti. Aš nuo savęs ir-gi kvie
čiu gerb. skaitlingai suvažiuoti.’ 
Jeigu skyriai nesuspėtu išrinkti 
atstovų, tai valdybos kviečiamos I kelios telyčios, 3 arkliai, 16 kiaulių, 801 CARMANIA 
dalyvauti. Atvažiavusiems į Bos-1 vts<-U. viščiukų; visi laukai užsėti L_ 
, ... . .... .v . su bulvėmis, kornais, binzals; 310 vai- >
toną trūkiais ar karais bile iš kur Linių medžiij; 11 kambarių stuba, di
linkite karą City Point, kuris pri- dėlė kūtė, sailo (šilo) geriausiame pa-j

“Darbininko” namo, ,lėjln,^h: ^rodo kaip lietuviškas dva- LTTppoLK SS 
ras. Masinos dėl malkų Ir komų pjo-1 u 1? n vj-U.iv, 
vimo, vežimai, plūgai, drapokai, gele-Į

Susirinkimas Į žlnls indžiuas dėl pumpavimo vande-Į 
nto j stubų ir į kūtę. Žemė prie Statė . ’AHnrncv-G-pnPimL-
Iload Apie 70 akerių dirbamos, 15 211101 ney-Creneidl
akerių didelio miško ir 16 akerių ga-Į VS

J. GUneclris, Į nykios, visa žemė be akmenų prie mo- Josėph Kowal & Company, Ine. et ai
3-Mo sk. valdybos narys. »” 'į J"~“°ol) PRISAKYMAS DARODYMUI SKUNDU

----- -------------------- :—!---------------  bal linksma ir tiktai 44 malllos iš Bos- Kas link viršminėtos bylos, yrą dabar prisakyta kad David 
L. R. K. AMERIKOJE | ron’°- Tf-V,s metul at*al mes turgJ°m Maloney, Esąuire, Priėmėjas, kuris tapo paskirtas, duotų žinią vi- 

KterSink^ kurie turi ^ skundus prieš Joseph Kowal & Co., Ine., kad jie
Dabar ant greito pardavimo yra pre- priduotų juos Prięmėjo ofise, 196 Hanover Street, Room 305, Boston, 

21-MA KUOPA RENGIA lkP numušta iki 10,500 dolerių. Klaus- Massachusetts dėl pripažinimo prieš 1 d. Rugsėjo, 1921 metų kitaip -1 v v illTnillilIlIllOtlinV bus užginti, išskiriant jeigiE Teismas dėl geros priežasties, kitaipI Š V A Z I A V I M A I tlUANlAN AutNvT prisakys; šita žinia bus duodama per įdėjimą paliudytos kopijos
' A. IVAŠKEVIČIUS * prisakymo sykį į savaitę, per tris savaites, paeiliui, į Boston

¥FnūTTnT L/-, -n j « ■» * ’ n/r Traveler ir į Lietuviškus laikraščius, kurie yra leidžiami Bostone, ir
AEDELIOJ, 361 Broadway, So. Boston Mass. . RusSką laikraštį, tois Ieidžiamas New Yorke. P8sknWnta paskei.

LIEPOS“JULY 94 D 1991 i eipona . \,0- 2S on 133y) bimas kiekvienam laikrašty turės būtį bent trisdešimts dienų pirma 
LILI UU JULr Ui. lw£ij_—.— -------- ------------- ~ pirmos dienos Rugsėjo, taip-gi bus tuojau siunčiama apmokėtuose

oimuv B Avy JONO EV. BE. PAAAIAPINliB haiškUosė drukuota kopija advokatams ir kiekvienam kreditoriui šios
> DR-STfiS VALDYBOSE ADRESAI. k0rp0racij0S kuris yra žinomas Priėmėjų Ir tada padaryti affid’avit

. MATTAPANy MASS. pirm, _ M. aotaT" kad yra išPild?s prisakymą ir priduoti surašą visų kreditorių šios
t | .539 H. 7-th St, So. Boston, Maw. korporacijos.

TZ - v . , .,v ĮVICE-PIRM. — p. TnleUds, . Per Teismą,Kviečiame visus Skaitliu- stt Sa Barton, FRANCIS A. CAMPBELL, Clerk.

gai dalyvauti. mOT.SASt. -KUMb K<JpiJa paliudyta Birželio 23,1921SLKK.21kp.Valdyb.| • ... FRANCIS A. CAMPBELL, Clerk.

• : r nedėldienį 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj
REIKALINGI AGENTAI, svetainėj.
“Perkūno” Bendrovei reika- fin. rast. — m, Karčiauskiene, 

lingi agentai. Kas narite už- 47 Vale st* So* Boston» Mass. 
dirbti daug pinigu, atsišaukite stTZU Mtaa
^įeitai. MARŠALKA — Steponas Navickas.
Smulkesnių informacijų kreip- ______ _____ __  ...________

^IeRKūN^S” ^PRANEŠIMAS PIKNIKO
366 Broadway I ixii i xi imliu

Boston 27, Mass.j IŠVAŽtAVIM|l
STOUGHTON, MASS. BĖDOMS. 

««■- - fe
dirbtos žemės; 6 ruimų stuba; d.- etoamą akhlą. aeikal0 kreipkitės 
dėlė banė; 2 vištininkai ir virš prje 
100 vištų; mašina vištukų perėji- gO. BOSTON BOTTLING CO., 
mui.-Labai gražioj ir patogioj vic- HgS Fourth St./fiO. Boston, Mass. 
toj, prie pat gelžkelio stoties ir Tel. So. Boston 47^. 
karų linijos. Parsiduoda greitai. Į. 
^Meldžiu kreiptis ypatiškai ar per l| 
laišką: j]

1460 Centrai St., 
Stoughton, Mass. I

rri.Ki. 
$125.00 
.$135.00

į per Cherbourį Smrthampton 
| Liverpool ir Glasgow 

[AQUITANiA ..J...................Liepos 26
ICAMERONIA ......................Liepos 30

.Rugpjūčio 11 

.Rugpjūčio. 13

Variniai puodai, hydrometral ir puo
dynės visokių formų vnrlo. Užsaky
mus greitai prisiunčiamo. Kam rei
kalinga rašykite šiuo anrašu: 

SKLAR IR LEHRMAN CO., 
36 Portland St., Boston, Mass.

Parduodu Prancūziškus ir Lenkiškus
*>   ....

veš prie '‘Darbininko" namo, 
<ampas Broačhvay ir E gatvės ar
ia 366 Broadivay.
Kambariuose vienais laiptais vir
šuje.

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS.
SUPERIOR COUR? 

In- Equity. 
No. 18367.

J.
s.

South. Bostono

Paieškau brolio Jono Žltlkio; 7 me-į 
tai kaip -išvažiavo Amerikon, o šešt-f 
kaip nežinom kur yra. Kas sužinosit Į 
kur jis yra arba jis pats rašykite šiuo į 
adresu: 7-to pėst. ž. K. B. pulko 1-mo I 
Batalljono Ima kuopa, kareivis Vladas I 
Žftlkls, LITHUANIA. I

IEŠKAU vyro Prano Prlfimanto. Gy
veno Phlladelphijoj, Pats ar jį ži
nantieji rašykite: Uršulė Prišmantie- 
nė, Šiauliai, Skersinė gt. 1. LITH
UANIA.

IEŠKAU vyro brolio Stasio Savic
kio. t Pats <ar ji žiriantiejl teražo: Zu
zana Savickienė Vilkija, Rupalninnų 
k. LITHUANIA.

• IEŠKAU Jono ir Prano Zizų. Gy
veno Cleveland, Ohlo. Pats ar kas 

(jups Žino rašykite:’Jonas PranckevI- 
•ius. Vilkija, Buklų kaimas, LITHU
ANIA.

IEŠKAU švogerlo Justino Pečalčio. 
Gyveno Kanadoj. Prašau atsiliept. 
Visų prašau atsiųsti knygų ir lalkraš- 
'■ių praplatinimui tarp blednuomenės. 
Pram Lapinskas, Naumiestis, Ūkinin
kų gt., šakių apskr. LITHUANIA. ~

IEŠKAU vyro brolvaikių Antano ir 
Tuozo Margelių. Adresas: Agota Mar- 
gelienė, Šukiai, štrlupų gt. 18. LITH
UANIA. • . t

IEŠKAU sunaus Vlado Racevičlaus. 
Gyveno 846 N. Paulina St., Chieago, 
Iii. Tarnavo Amerikos armijoj. Jis 
ar jį žinantieji terašo: Feliksas Bace
vičius, Eržvilko pašt., Tauragės apskr.,’ 
Budų dvaras. LITHUANIA

IEŠKAU brolio Antano Januškos, ki
lęs iš Punsko par., Lipnikų k. Jau 
20 su viršum metų, kai Amerlke. Pats 
ar kas jį žino terašo adresu: Albina 
Januškaitė, Muziejaus gt. 9, Kaunas. 
LITHUANIA.

RS»«yBVOTAiNOTABA4l£ 
LIETUVOS, ATSTOVYBĖ 

F.J.KAIINAUSKAS
ADYOKATAS .

414 Bboadwat, S. Bosion, Mass. 
TeL S. B. 44L 

Gyvenimo vieta:
135 Rowe St., Aųburndale, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Grjpp YlAOKZAI LzflAJi 

Bbuooku AKjstfuf. 
Valandos: 1—8 ir 7—8 F, H.

& Butai 828.
jsmMu lunnBMi 

db. m. y. a^Ss

,5*9^** b*
425BaOAovUT, So. 'Posnoa, Mass.

__

PUMOS KLESOS
DANTISTAS
PR. .W. T. BEILLY
Dantys littauklamJ U pripildę 

mi visai be/skauamOf su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi
mu*

469 Bboadvay, ’ 
South BosdoN; Mass.

. {Prie Dorchester St.) 
Vamjtoob: Nuo 9 y. r. iki 8 v. v. 
NedKliom: Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

t

f

r • VOKIEČIŲ OFICIERIA1 
t e . NUTEISTI.
E . Levpsie, Vokietiją. — Lei- 
Jį- tėnantai Dittmar ir Bolat 
& nuteisti I metams kalėji- 
į Uiąn. Sakoma, kad leitenan- 

kada laivas Handovery 
Gastle 1918 peršautas sken- 

. do, paliepė nuskandinti lai- 
" Tolius kurie gelbėjo skęstan- 

' . eius pasažierius.
a' •

aį

Generoliški agentai dėl CENTRALES .Ir RYTINES EUROPOS 
North German Lloyd Bremen 

Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG 
Laivai plaukia į LIEPDJŲ per Donzlg’ą. Tiesus perslmalnymas 

nuo laivo ant laivo.
POTOMAC ....................... ..Rugpjūčio 10 Ir Rugsėjo 22*
PRINCESS MOTOIKA .............Rugpjūčio'23 Ir Spalio 3
HUDSON......................................... Rugpjūčio 30

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN
AMERIOA ............... . ............... Liepos 26, Rugpjūčio 27 ir Rūgs. 28
GEORGE 1VASHINGTON.................  .Rugpjūčio 3 ir Rugsėjo 8

Ats i šaukit) 99 Stato St., Boston; Mass. arba pas vietas agentus.

IEŠKAU tėvo Adomo Vašklo ir švo
gerlo Motiejaus Gyko. Pats ar jups 
žinantieji rašykite: Juozas Vaškls, 
Butvičių pašto ir dvaro, Seinų apskr. 
LITHUANIA. Prie progos prašau A- 
merikos lietuvių atsiųsti gerų knygų 
ir laikraščių kumečiams išdalinti.
, -T ---. — ~ -• --- . -- - ---

IEŠKAU pusbrolį Vincų Snarskį, ki
lęs iš Vaškų valšč., Pasvalio apskr. 
Nuo karo pradžios neturiu nuo Jo* ži
nių. Pats ar jį žinantieji atsiliepkite 
adresu:. Juozas Aleknavičius, .Šiaulių 
apskr., Pašvitinio par., Pelenišklų’ k. 
LITHUANIA. Aš tarnavau rusų ka
riuomenėj, buvau Francljoj, dalyva
vau muštuose prie Verduno. Sugrįžęs’ 
sū lietuviais Lietuvon įstojau Lietuvos 
armljon ir tarnavau 5 mėnesius.

.IEŠKAU pusbrolių Jono, Tado ir 
Agotos Kilike vičių. Prašau atsiliepti,. 
Kitų Amėrikos lietuvių prašau siųsti 
gerų laikraščių Ir knygų platinimu) 
tarp vietos blednuomenčs, nes esu Lv 
Darbo Federacijos narys. Adr.: And
rius Kllikevičlus, Vilkaviškis, Jeruzo- 
llmo gt. 25. LITHUANIA.

IEŠKAU Švogerto Juozo Poderio. 
Pats ar kiti teatsiliepia. Esu krikščio
niškų organizacijų narys, tai prašau 
visų Amerikos lietuvių atsiųsti knygų , 
ir laikraščių platinimui Lietuvoj. Juo
zas Zablockas, Ašmentos valsč. ir dva
ro, .Marijampolės apsk. LITHUANIA,

I

SKakn&ca:
■c

%

•ar■į

-

; Lenkų markė Lietuvoje 
gaunama už 3 skatikus, A- 
merikoje už vienų doler 
gaunama. 2,500 lenkiškų

| markių.

AR SKAITEI’“PERKŪNĄ”?
7 Jei da neskaitei “Perkūno”
No, 7-tą^ stenkis kuogreičiau- 

j: siąi įsigyti. -Jei nori linksmą 
jti|>ką turėti atsiųsk “Perkū- 
įui” ant tikieto 15c., o “Per
kūnas” tuoj pas tave atsibala- 
dos.

“PERKŪNAS”
. 366 Broadway, Boston 27 Mass.

DelGėrbsndj
PASEKMIŲ^

Tarpe Amerikonų 
garsinkite^

INtJUIRER 
OFISAS 

4GĄTĘSSTRĖET 
Tel. S. B. 720.

I
 KURSUI NUPUOLUS

Tai geriausiąAproga daug 
moJalpų j Lietuvą nušiurti. 
Greitame nūsluntimo pinigų 
nieką su manim negal lenkty
niuoti; višlemš pinigą ąlontė- 
jamš pristatau^ kvitaą m para
šais ųrfAmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra 1 Lie
poją, Hamburgą Ir vhrar. 

Pasai kelionei į Lietuvą. 
Padarymai lietuviškų doką- 

mentų^ v
S Pūdgui Blųakite per\pašto 
■ Money Orderi Rašydami prl- 

I ■ dėkite 2 et rtampą ir .vlsadoa 
!■ adresuokite:
■ • P. MiknUinla

Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beelkvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs ir Vaišinęs nerviška?, 
Chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, IŠgelbs- 
tt daugybę vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, Inkstų arba taip kokių Il
gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tų kuris yra specialistas ir 

• daug patyręs gydytojas.
Ofiso vai 9 lyte iki 8 vak. 
Nedalioms: 10 ryte iki 2 p. p.

220 TREMONT ST„ 
BOSTON, MASS.

IEŠKAU draugo Juozo Belluno. E- 
same pasipažinę Rygoje. Malonu būt 
susirašyt. Atsiliepk, drauge, adresu: 
Antanas JanoŠonls, Šiauliai, Šiaulių 
stotis, vagonas "Cexon.” LITHUANIA.

IEŠKAU tetos Viktorijos Pilkonle- 
nės (po tėvais Paškevičiūtė), kilus i? 
Miroslavo par., Narūnų k., Alytau* 
apsk. Gyveno Camden, N. J. Jau 
virš pusmečio kai negaunu žinios, Pra
šau atsiliept adresu: Jonas Balkonas, 
Seinų dvasinė seminarija, Zypliai, ša
kių apsk. LITHUANIA.

IEŠKAU draugo Jono Cikanausko. 
gyvenusio Bostone, pusbrolio Juliaus? 
Malunavlčlaus, gyvenusio Mllford, Ct.i 
Karo metu ir po karo daug laiškų ra
šiau ir atsakymo nesulaukiau. Prie? 
karų buvau Amerlke, grįždamas Lie-i 
tuvon aplankiau Rymų, Jeruzolimų, E- 
glptų, Sinajaus kalbą ir visų bibliji
nę žemę. Sugrįžęs į Lietuvon patektu 
rusų armljon ir buvau keturis metus 
vokiečių nelaisvėj. \Vos gyvas sugrį
žau Lietuvoj Ieškctnų draugų ir vi
sų pažįstamų rašau (atsiliepti. Adr<s 
sas: Motiejus iShilnla, Paparčių k., 
Mąslių P«št„ Trakf apskr. LITH
UANIA,

IEŠKAU, dėdės Kazio Savicko, kilęs 
iš Skiltelių k., Krinčino vai., Pasvalio 
apsk. Gyveno Brooklyn, N, Y. Prieš 
metus per “Darbininkų” jo ieškojau 
būdamas armijoj ir po to gavau nuo jo 
$5.00. Jau apie pusę metų kai netu
riu apie Jį Žinios. Prašau jo paties 
ir jį Žinančių atsiliept Dabar esu 
namie. Adr,: Aatanas Likarauskas, 
Norėlkių k„ Šiaulių paš. LITHUANLk.

.•------------ .  -------------- --- -n.-, i . ■ - ■. ... - .Į.
IEŠKAU Švogerlo Kazio ir Jurgio 

Bagdonų. Patys teatsiliepia arba Juos 
Žinantieji terašo: Jonas Jonaitis, 
šlaullhi, Kraštinė gt 2. LITHUANIA. 
Norėčiau, kad atsiųstumėte lš_ Ame
rikos katalikiškų laikraščių/"" L'is 
skaitysiu Ir duosiu broliams’ darbimn- 
kams.

IEŠKAU dėdės Prano MatuzO, kilęs 
IŠ Vaiguvišklų k., Plokščių pat, Šakių 
upskr. Nuo karo pradžios negavau 
nei vieno laiško. Pats ar jį žinrintlo- 
,|£ terašo adresu: Jonas Mntazas, Vnl- 
guvišklų k., plokščių pat, Sakių apskr,’ 
LITHUANIA.
-iw"":r'"i'įimi........ .................................. ■■■■■■ i -f '' iTH—ii

Aš Alfonsas Lukaviičus Lietuvos ka
riškoji įstaigos tarnautojas noriu susi* 
rašinėti su Amerikos lietuviais it Re- 

Mdna ftdręsast SlhuTlalį 
kJoniškio g-vė M T» rt *

♦» ‘ te*

< ■

£ * f z<- •
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