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Padaryta daug žalos.

Keliolika elektriškų štur
mų sekant 'didelio lytaus, 
smarkaus vėjo, ir kaikurio- 
se vietose ledai užtektinai di
džio, kad išdaužyti langus 
nedėlioję perėjo visų Mass. 
valstiją. Pridaryta daug 
žalos. Išardyta nemažai na- 
mų ir laukuose vaisiai ir ja
vai sunaikinta. Pačiame 
Bostone audra beveik nepa
lietė.

Atholyje ledai colio didžio 
išdaužė daugiau nė 40 lan- 
gĄ

Suffield, Conn. ledai nu
šlavė 200 akerių tabako.

Middletown, Conn. Kelio
lika smarkių audju perėjo 
šių apielinkę. Daug namų 

. išgriovė ir tabako augmenis 
sugadino.

Smarki audra pridarė 
daug žalos ir kitose Naujo
sios Anglijos kolionijose.

ŠEŠI GAISRININKAI 
APDEGS.

Bridgeport, Conn., liepos 
31. —Vyriausias gaisrinin
kas ir penki kiti smarkiai 
apdegė gesindami namą už
sidegusį nuo žaibo Rowaton, 
Conn. Namas buvo vertas 
$25,000. Žalos padaryta 
ant $15,000. Gaisrininkai 
randasi dabar ligoninėje.

AntPalerson, N. J. 
tūkstančių dolerių pridary
ta žalos ir nemažai sužeis- 
ta^ kuomet užėjo audra su 
ledais kiaušinio didumo |- 
vairios išvaizdos, nušlavė vi
sų žieminę dalį Passaic apy--1 
linkėję ir valstijoje.

Stovyklos pakrantėse New 
Jersey gale Greenwood eže
ro apardytos. '

Po audros vienas ledas pa
imtas svėrė 11 uncijų ir bu
vo apie 3 colių ketvirtainiš- 
kai* didžio.

VAIKAS MIEGA 127 
DIENŲ.

Louisville, Ky., liepos 29. 
— Mikolas Fitzgudd tryli
kos metą vaikutis serga mie
gamąja liga ir jau miega 127 
dienas. Nuo kovo 22 d. Mi- 

yien
/

kolas valgydinama^
■ *
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skystu maistu. Dar nė vie 
nas taip ilgai nemiegojo.

TURI PALIUOSUOD 
AMERIKONUS.

Rusija turi paliuosuoti ameriko
nus pirm negu Suv. Valstijos 

i duos pagalbą.

Washington, P. C., liepos 
31. — Bolševikų valdžia tu
ri paliuosuoti visus Ameri-, 
konus ir leisti jiems pradė
ti grįžti į namus pirm negu 
koks nors žingsnys bus da
romas pagelbėti Rusijai ap
siginti nuo bado ir maro.

Galimas daiktas, kad bol
ševikai atsakydami į Suv. 
Valstijų sekretoriaus Hug- 
hes ir Hooverio pasiūlymą 
patars daryti kokįus nors 
pasitarimus dėlei pripažini
mo bolševikų valdžios. Toks 
atsakymas bus padėtas į ša
lį, nes sekretorius Hughes 
reikalavo tik paliuosuoti a- 
merikonus, kurie sėdi kalėji
muose kaipo politiški prasi
kaltėliai-

Gali būti, kad ir Rusija 
reikalaus nuo Suv. Valstijų 
pirma duoti maisto, o pas
kui prižadės paliuosuoti a- 
merikonus. Bet suprantama, 
iš tokio atsakymo Rusijai 
jokios naudos nebūtų.

ą

VALGO ŽVĖRELIUS IR 
ŽOU.

*

Badaujanti rusai, deaperacijoje, 
priversti valgyt! maŽiH žvė

relius ir žolę.

Rėvai, liepos 81. — Badas 
Rusijos gyventojus privertė 
maitintis laukinėmis grūžy- 
mls ir žole.

Svarbiausia ŪkinfnRystės 
dalis prie Volgos upės visiš
kai apmirus. Badaujanti 
gyventojai išstafe ant lauką 
kilpas, kad^ sugavus bent 
kokį žvėrelį, kad palaikius 
gyvybę.

Žolė valgoma godžiai.
Viename distrikte prane

šama,’ kad gyventojai mėgi
na valgyti pielavinas sumai
šę su miltais, jeigu kur ka
da gauna.

Iš keletą distriktų prane
šama, kad vyrai ir moterys 
taip nusilpę, kad vos kelis 
žingsnius gali paeiti be par
puolimo. Kiti atsigauna ir 
atsikelia, o kiti^taip ir mirš
ta, A

1 ■

».« t,
t

Distriktuose, kur siaučia 
cholera, miršta be skaičiaus 
daug.

RUSIJA IR WWUA 
PLIANUOJA GRĄŽIN

TI BELAISVIUS.
Budapest, Vengrija, rug

pjūčio 1. -p Sutartis tarpe 
Vengrijos Ir Rusijos dėl su
grąžinimo Vengrijos 'karės 
belaisviu iš Rusijos buvo pa
sirašyta liepos 28, Rygoje. 
Sulig sutarties, belaisviai 
turės būti grąžinti prieš pa
baigą metą.

Palies 40,000 darbininkų-

ConnellsviUe, Pa.—40,000 
darbininką H. C. Kriok Coke 
kompanijos gaus numažin
tas algas 10 nuošimčiu.

tt

RUSIJOS KARIUOMENĖ 
SUMAŽĖJO. ~ ,

Riga, Latvija, liepos 31.— 
Leon Trotzky> Bolševikų 
karės ministeris pasikalbėji
me su Rosta Agentūra, Ma
skvoje, pripažino, kad ka
riuomenė žymiai sumažėjo 
ir vis dar eina mažyn.

Jis taip-gi pripažino, kad 
raudonoji armija kariaują 
po vėliava Turkų nacionalis
tų prieš grekus.

------------------------------------------------ -- * l 

RUSAI* RENGIASI PUL
TI VtADIVOSTfįKĄ.
Tokio, Japonija. -— Lai

kraštis “AsalS Šimėnu/’ 
kurio korespondentas ran
dasi Vladivostoke, rašo, jog 
rusai bolševikai rengiasi 
pulti ant Vladivostoko ir tuo 
pačiu laiku, Vladivostoko 
valdžia rengiasi patikti 
jUOS. : _ .

ateis į pageĮ^ kiti J&rbĮ- 
nlnkai -ir Unijos me- 

gaus užtektinai streiklaužių. 
Kompanijos - pasišaukė ka
riuomenę, kad apsaugojus 
streiklaužius dėlei kurių ir 
yra didžiausias pavojus.

Kada gi darbininkai susi
pras ir stos kaip vienas ko
voti prieš išnaudotojus ka
pitalistus? Kada pranyks 
streiklaužiai? Tada, kada 
visi darbininkai bus organi
zuoti.

50 SUŽEISTŲ RIAU
ŠĖSE.

Kolte, 'Japonija, liepos. 
— Streiko padėtu seka liūd
nai. Valdinlnkal išnešė re
zoliuciją prieš policistus, 
kurie kardais kapoja strei
kuojančius darbknnkus.

Riaušės prasidėjo pūtnj- 
Žfloje, kur apskaitoma ma
žiausia 50' asmenų sužeista. 
Subatoje apie 7,000 dokų 
darbininkų paroduojanČių 
buvo sulaikyti 500 poŪcistų, 
kurie skaldė darbininkų gal
vas buožėmis ir kardaiB. Nu
malšinimui riaušininkų bu
vo pašaukta kariuomenė.

SVINORIŲ UNIJA GRĄ- 
SINA BTREIKU.

Lawrenee, Masą. Law- 
rence Svinorių unija nubal
savo išeiti ant streiko jeigu 
tik tam tikri darbininkų 
.neikalavlmai nebus priimti.

» Skaitlingame susirinkime 
nariai unijos nubalsavo at
siskirti nuo namų statymo 
amatninkų skyriaus ir rei
kalauti 90 centų į valandą ir 
pripažinimo unijos iš Ponų 
Namų Statymo Organissaci- 
jos. .. ,

dvinariams buvo siūloma 
į tik 85c. į vąlaūdą. ; .

Tokio, liepos 31.— Japo
nijos kabinetas svarsto pą- 
(detį streiko.. Daugelis laik
raščių kaltina valdžių už 
pritaininų kapitalistams. Iš 
Vladivostoko pranešama, 
kad darbininkai rengiasi 
prie teroro bombomis ir šau- 
dymu. /•,*'/

r'
t-.

' * ■■■ '* ■' " ■

...
- * • ' - 4 • r-

1. ■■■ " ? 4

Z V • < ” ■ .• ” . -

r*k

i

i*

i

.i

, j ._< ,,,.

K inOMĖHč PUIK
UARBIHIKKUS.

. k - • *«*■' ^Zb-' -
, ■—S—/

KarinomėnJ kapitaliitanfc 
išardyti įtrdką.

Bellons Palty, Vt., liepos 
31. Dvi kompaniji valsti
jos kariuomenės - pasiijsta 
reikalaujant kompanijai ant 
darbininkų gąlvos,

(Sakoma, kM pavojus grę- 
sė iš darbininkų pusės. 
Champlain Realty kompani
jos sąryšy su Intemational 
Popieros kompanija.

AiškUj kad' darbininkai 
taip spaudžiami neišlaikys.” 
Nebent tiems darbininkams

ŽEMAIČIŲ KALVARI
JA (Telšių apskr.). Že
maičių Kalvarija garsus 
miestelis visoj Lietuvoj, o 
ypač Žemaitijoj pragarsėjęs 
atlaidais"* ir Keliais Kry
žiaus. Pats miestelis nedi
delis, trobesiai apgriuvę— 
,negrąžūs. Bažnyčia didelė, 
mūrinė. Iš vidaus labai gra
ži — nesenai maliavota, bet 
viršus • apgriuvęs — stogas 
vandens nebųžlaiko, leidžia 
per save iš ko. trupa mūrai. 
Vietos klebonus nesirūpina. 
Tai iie jo vieno kaltybė, bet 
ir parapijonų. Nesykį kvie
tė padėti gelbėti bažnyčių, 
bet nieks neatsiliepdavo, ta.į 
kų daryti vienam? Žmonės 
užsiėmę pąrtijihiais bar
niais nei bažnyčia, nebesirū
pina. Čia atsibūna atlaidai 
vadinami Didžiąja Kalvari
ja. Tęsiasi nuo 1 iki 12 d. 
liepos. Čia yra didžiausis' 
Švč. Dievo Motinos paveiks
las. Prie’ švietimosi' žmo
nės linkę vidutiniškai, bet 
prie samogonkos, tai labai. 
Ją verda visur. Geria didi, 
maži, o ypač seni. Mokyk
lų yra 3, dvi miestely, viena 
kaime. Vienoj jpokytojau- 
ja A. Karpauskas, žymus sa
vo, darbštumu visuomenėje, 
ypač katalikiškose organiza-

PALEIDO KĘLET4 ŠDL 
TŲ DARBININKŲ.

Hotyolte, Mass. ~ Keletą 
šimtų tterblninkų, Ameriean 
Writing kompanijos apkai- 
navimo ir inventoriaus de- 
partamentųgavo už dvi sa- 
vaiti algą iš‘ anksto ir pasa
kyta nesugrįžti prie., darbo 
iki nebus pranešta.

.. >2.'
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POPIERO DIRBTUVĖSE 
PRADĖJO DIRBTI 

PILNĄ LAIKĄ
St. John, N. B., Rugpj. 1.

— Nashwaak Pulpmnd Pa- 
per kompanija, kuri buvo 
uždarius dirbtuves per kele
tą mėnesių* pradės dirbti 
pilną laiką.

l«IS SUŽESTŲ,
Tfitatančial Išgąstyje.

Minneapolis, Minn., Blpos 
31. — Prakiurus gaso pože
minėms dūdoms viduryje 
miesto keliose vietose ištiko 
ekspliozijav Dvidešimts, aš- 
tuoni asmenįs nuvežti ligo
ninėn ir dvidešimts kenčia 
nuo^utrenkimo, užgavimo ir 
stiklų subraižiojfmo. . 1

Ekspliozija prasidėjo kuo
met požeminė dūda sprogo. 
Ugnis pasirodė ir liepsna 
iškilo 20 pėdų į orų. Eks
pliozija sekė ir lutose mies
to dalyse. Tuksiančiai žmo
nių ant gatvių didžiausiame 
išgąsty.

Gaisrininkai ir policis^i 
pribuvo, kad palaikius žmo
nes nuo susibūrimo ant gat
vių* z

v—v,
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cijose; kitoje — St. Jonuš- 
kevičaitė, o trečioj — A. ML 
ka, uolus darbuotojas soci- 
jalistų tarpe. Čia gyvuoja 
kelios organizacijos; Krik
ščionių Demokratų, susitvė
rus 1918 m., kun. vikaro Jo
no Gerulio rūpesniu, dabar 
narių turi apie 300, susirin
kimus laiko kas antra savai
tė ; Pavasarininkų kuopa 
sutverta 1920 m., Telesporo 
Reivido rūpesniu, narių tu
ri 100; Šv. Vincento Pau
liaus draugija susitvėrė geg. 
1 d. š. m., taiį-pat yra Vals
tiečių s-ga ir nesenai susi
tvėrusi Profesinė s-ga, kuri 
net išdrįso rinkimuose savo 
kandidatų sąrašų statyti. 
Siūbuoja, plakas, kaip ban
gos,. kalvariečių gyvenimai

Ą-ztioftiMas.1

MARIJAMPOLĖ. — čia 
yra vienas iš judriausią cen
trų krikščioniškųjų draugi
jų. Didelės reikšmės yra 
dvi svąrbesnėsės gimnazijos, 
kurių diduma moksleivių— 
karšti ateitininkai šalia sa
vo mokslo uždavinių uoliai 
darbuojasi ir visuomenės 
draugijose. Energingai re
miami ateitininkų, nepai
sant aušrininkų pastangų, 
suorganizuota didelė jauni-

PASIBAIGĖ STREIKAS.
Nortliampton, MgĄs., lie

pos 31. — StreįkjJ Bald- 
win’s šilko audenyčios audė
jų kilęs praeitų panedėlį, 
pasibaigė. Darbininkai' grįž- 
ta'prie darbo panedėly rug
pjūčio 1. Kompanija, sako
ma nepripažįsta unijos ir 
bus liuosas darbininmj pri
ėmimas.

GINKLŲ IR AMUNICI
JOS DIRBTUVĖS 

UŽDARYTOS.
Paryčius, rugpj. 1. — Su

lig žinių per Havas Agentū
rų iš Danzigo sAkoma, kad 
įsakymu Tautų Lygos užda
ryta visos dirbtuvės ginklų 
ir amunicijos Danzige.

* STREIKAS TOflO.
Tokio, liepos 31. — šeši 

šimtai darbininkų Tokio Ca- 
lįco Textile kompanijos su
streikavo, kuomet darbda
viai ijpetė darbininkų rei
kalavimą.

įtekau tetos SaraČiiiKkten&s taip-gl 
jos veikų. Kilę 1S Pnlovenų dvaro. 
Paty.i nr Juos žinantieji tefnSo adre
su: .Tnosšpate PreikMIeufl (po tėvais 
Putftvsknlte), Suimčlnus stotis, Aslk-
llnf?, I’rinMMlo npak. UTHUĄ^IA,
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Organas Amerikos Lietuvių .

R. X Švento Juozapo,/ .į 

w Darbininkų Są-gofc J 

“DARBININKAS’* ' 
fe.

DTABNINKAIS, KKTVEBGAIS IB 
SUBAT0MIS.

Ketumi .............15.0® 
Boitene Ir apylinkę) metami ,.«.15.00

8W Broadw, Boaton 27, Htmr
South Koštom 62$

Kaina 4

iNKIMASr j
L.D.S. CENTRO VALDY

BOS PRIEŠSĖIMINIS 
, SUSIRINKIMAS.
LDS. Centro valdybos 

priešseiminis susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 9 d. i
vai. vakare 4tDarbMūfe** " 
redakcijos kambariuose. į

Šis susirinkimas bus, gana' 
svarbus ir visi nariai valdy- , 
bos turi dalyvauti. **

A. P, Knei^s, i 
Sekretorius. .
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mo dalis į pavasarininkų ei
les. Marijampolės pav-kų j 
kuopa yra paskyrusi pav-kų 
fondui 1,000 auksinų. Beto 
čia yra įkurtas iš 10 kuopų 
pavasarininkij. rajono cent
ras, kuris daug prisidedą 
prie sėkmingos pavasarinių- 
kų darbuotės. . !

SeminaristaBi ■ 
----------:------------------ -

PAPARTIS yra lenkų' 
parubežyje. Vietinis jauni- . 
mas menkai teišsilavinęs. 
Nors neskaitlingi neva “lenį į 
kai ’ ’ kiek ir šnairuoj a, > ta
čiau pavasarininkų srove y- į 
ra nesulaikoma: ji pasiekė 
iri šį kultūros’ užmirštąjį 
kampelį. Pavasarininkų bū
riuose energingai darbuoja- 
jasi mokytoja Gaulaitė ir. 
kun. Smolenskas.

Moksleivis.
-_______ _ - r.

ŽAGARĖ. — Čia yra gra
žaus jaunimo susibūrusio į' 
pavasarininkų eiles. Pava
sarininkai su savo choru da
lyvauja procesijose .ir ypač 
pasižymėjo iškilmingai su
tikdami vyskupą. Mūs mies
telis yra arti Latvių ir Ru
sų fronto. Tai vedamas di
delis šmugelis. ;

Buvęs Amerike,

GŪŽIAI, jauni- ■
mas pradeda Wmšti ir pra- . f 
deda spiestis į pavasariniu- * 
kų būrius. Jie ruošia savo 
vakarus, daro gan rimtus i 
susirinkimus. Po ‘ susirin- ? 
kimų daroma padorūs žaidi- J 
mai, kuriais yra patraukia* 
mas jaunimas ir jis vystoma 
iš nesusipratimo pančių. 
Pavasarininkams prašant, ; 
žadama* 
karčema.
“dry.”
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uždaryti vietinS jį 

Tad Gūžiai bus į
v

Amerikietis^'Ą

-4 *-K

PLUNGĖS jaunimas ir 
pradeda Sparčiais žingsniais ‘ , 
šviestis, organizuodamies a- 
pie pavasarininkų vėliavą. ] 
Lietuvos Vyčiai Amerikoje I 
saviškiams plungiečiamspri* 1 
valetų siųsti “Vytį,” ‘‘Dar- J 
bininką” ir apskritai litera- | 
tūros, kad tuomi pakelti a> i 
tšvietą. J
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; 13,
\ MfUic, und«r the Act of Mareh 8,1879” 

; *^ec«ptapęo,foF ^lūlta^ąĮfpeęfal rato. 
1 ytycMrtftge provldedforlttSecttonllOBi

pasaulio'darlfininkaii 
Kristuje, ptrBa^ 

įsčios vėliava, vi~$uomenei\ 
gėlėti. '
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PERDA UG PAKAN
TUMO,

» ’ ■ *•
*. Lietuvos priešai, labjau- 
siaiįkomiuiistai, mėgsta pri- 

!•’ kaišioti Lietuvos valdžiai,—
- xi%, tik prikaišioti, bet ir 

kruvinu kerštu grūmotų — 
kad-Lietuva perdaug ‘žiauri,’ 
nesigirdi, tai šen tai ten su
šaudę'maištininką kesinan-

• tįsi.su.ginklu ant Lietuvos
- nęprildausomybės. Žmogus 

nėžįpąs Lietuvos dvasios iš-
- tiesų taip galėtų pamintytų 

jeigu komunistų priekaištus 
paimtų už tikrą pinigą, bet 
faktai\yisai ką kitą parodo. 
I^LUtuvos laikraščių mato- 
sį 'kad tėvynėje' perdaug 
jąų tolerantijos-pakautumo. 
Anot Kauno ‘ ‘ Laisves ” (No. 
137J, Lietuves tolerantin-

stebisi visos kitos vaN 
stybės. Ji savų tolerantin- 
gumu kitų tautų piliečiams 
dažnai nuskriaudžia tiki-uo- 
shsiietuvius.

\Kas aršiausia, toki sve- 
timtaučiai, įsibriovę Lietu
von ne su ginklu, tik per at- 

. visas duris gerosios ir sve- 
tingosįos lietuvių širdies, ei- 
' M tiesiog į valdybą ir begė
diškai skriaudžia Lietuvą, 

ką, ’ ’—sako ‘ ‘ Laisvė ’ ’— 
^‘tie ‘nebyliai lietuviai’ ypač 
lenkiškos kultūros padarė? 
Jie išnaudoję mūsų gerumą 

pasitikėjimą tarimo ki
tiems. Vogė mūsų dokumen- 

, tūs ir siuntė Varšuvai, vo- 
ge pinigus^ir su pinigais 

•_ dumdavo, kur juos širdis 
traukė.. Tuo būdu padarė 
daug žalos ir privertė, lietu- 

/ vius tąme reikale būti atv- 
. sargesniais. Bet ir šiandien 

I* mes turime tų “nebylių” 
, daugiau negu reikia. Pa- 

imkim Susisiekimo ministe- 
Tiję: ten tie ‘nebyliai’ kone 

? ministeriją valdo, tuo 
įtarpių kada-Jietitviai inži- 
. mečiai ir technikai privalo 
. ieškotis sau kitur vietų. 

Į: Daug jų yra Žemės Ūkio mi- 
. Misterijoj. Daugely vietų 
lietuvis atėjęs su reikalais 

; irątųviškai negali susikalbė
ti. Lenkų ir rusų kalba 

į skardžiai skamba Lietuvos 
valstybės įstaigose, ko nie
kur pasauly nepastebėsi. To-

• M ponai lietuvių kalbos ne- 
laiko, savo pareiga išmokti, 
nes tikisi toji kalba -nobū-

: sianti reikalinga.’ ’
* Oja, kaip -tik ir\slepiasi vi- 

paslaptis. Taip, komu-
iati'i ir lenkų bernai tikisi 

f ^ijetųvę pavergti ir nekan
trauja ir kruvinu kerštu 
grūmoja, kad tas darbas ne-

H

& ’

■S

/.

pareini jiems^ eina, 
jiems pikta, kad Lietuvcį 
valdžia prądeda pažinti sa
vo priešus ir Lietuvę kiek 
lįetuviškiau, nors dar nevi-, 
sai grynai lietuviškai tvąr- 
kipti. Bet jau girdisi balsę 
iš visijmnenes, kurTvisgriež
čiau ‘ reikalauja Lietuvos 
valstybes įstaigas .sulietu
vinti it nereįkia'ne kiek abe
joti, kad tie įsivyravę, syeb 
timtatįčiąi turės tapti lietu
viais bei mažiausio nelietu-, 
vybes priekaištu,. arba iš sa
vo vietų pasitraukti, nes, 
kaip sako “Laisvė, ”? jei val
džia to nedaro, pati visuo
mene privers ją taLpadary* 
ti. . v

Kuomet tas4vyks,7išgirsi- 
me dar daugiau kruvino 
keršto grūmonių. ,

O. K,

;Ma> MkitUVOS
vėMauor aąką&au tgrea 

įoi poverunteir Uetev 
taf&tai&ti tada. Galim 
Mkyti Lietuva amtoai tu* 
rčs budriai budėti. Gi da- 
>arvidujinis Lietuvos gy- 
vininm yra pilnai,'tvankiu- 
goe, ramus, sav^mąlonu£.| 
Tikraf xnanaęiįi grįBį 
Iūetuvon, -naSįęĮimtiejt 
dariny t^fef^įW‘ww.

Br. Gudas.;
■* * ■■ ■

IŠ KELIONĖS LIETUVON.
Rašo KUN. P. JUŠKAITIS:

KELIONE LIETUVON 
. PER VANDENYNĄ.

Liepoš 6,1921.

Žmogus rengdamasis. ke
lionėn turi daug1 rūpesčių, 
daug reikalų. O ypač reng
damasis ilgesnė# kelionėn, 
let sykį jau susidedi savo 

daiktus kelionėn reikaling 
r sėdi į laivų, visi prisir 
gimė kelionėn rūpesčiai 
sihaigia.

Laivu linksma važiuo 
rui esant ramiam. . Alai 
vyko geras laivas Aquit; 
o dar geresnis tykius, ra? 
saulėtas oras. Šilti sauiės* • • • •spinduliai tįk raičiojasi po 
niėlvna vandenyną.’ Laive 
žmonės Linksmai šnekuMuo- 
jasi, tarsi visi vienos Šeimy
nos vaikai.

Pirmoje ir antroje klaso- 
je neteko matyt nei vieno 
lietuvio. Vienas prie stalo 
su maninikartu sėdasi labai 
panėši lietuviui, bet grei
čiausiai turbūt bus lenkas. 
Trečioje klasoje mačiau ne
mažai lietuvių. ■ Bet pažįs
tamų nei vieno neteko ma- 
tvt.v

Būnant man pirmos kla- 
sos rašomam kambary per 
langą, rakamam kambary, 
pirmu kartu pamačiau ko
kią tai panenką paėmusių ci- 
garetą ir užsidegusią. Žiūriu 
riko sau kaip senė, ‘______
pastebiu jogei išsitraukė iš 
savo maišelio ir pypkę ii* 
daugiau lūkimo prietaisų. 
Kam kam 'lūkimas, bet mer
ginoms vis-gi labai netinka. 
Ypač pirmoj klasoj tenka 
'pastebėti ir daugiau kokių 
nepaprastų apsireiškimų, 
bet tokioj kelionėj esant gal 
yra. dovanotini.

Prisižiūrėjęs į žmonelius 
į tokį būrį nenoroms klau-

OŽKOS.
Prieš karų Lt^voj veik 

Hk biednuornene telai
kydavo ožka*. Dabar įau ir 
žtnonęsję laikę, 
•akstiną dar viena aplinkybe. 
į§tai kaip-tem* Vokiečiai i
rekvizuodavo viskų, tik ož-: 
kę neliesdavo. Vokiečiai 

'hękėnęia. ožfoL WeL 
čiau žydas griebs kiaulę, ne- 
gu fokiętis ožkų. Žmonės tą 
pastebėję ėmė veistis ožkų, 

iu. ir dahan VL 
dutinė ožka pieno duoda die
noj dvi kvortas. O Kaune 
pieno kvorta kainuojaB^auk- 
sinąi. Ožką Lietuvoj , yra. vi
sur # nemažai ir-, nuėstu? 
kitose dažnai girūišf balsai, 
kad nežinai ar tai žmogus 
bftauja, kaip ožys ar ožys 
bljauja kaipJmogus.

OPERA.

Ęirželio 15 d. Kaune bu
vo statoma opera^ Vaidinta 
“Demonas,” vertimas iš ru
siško. Teatras, kur vaidin
ta “Demonas” yi’a medinis 
ir-tokio didumo, kad man® 
ipdos tilptų ant Chicagos 
Auditoriumo estrados. Su
sirinko rinktinė Kauno inte
ligentija. Veik visi vien; 
kitą pasipažįsta ir atmosfe
ra buvo kaipir šeimyniškoj 

(, pramogėlėj. Kai dėl vaidi- 
! rūmo, tai pasakysiu genero- 

. Įlo Žukausko nuomone. Jis 
sako, kad mūsų opera grei
tai progresuoju ir turi gra
žią ateitį. Sako, kad mūsų 
opera jau kur kas'geresnė, 
(negu prieš karą kad būda
vo Kazanėj ar kitame pana
šiame centre.

0- 
ia- 
ia,
S

Paskui ^patogumų kiekvienas grįžęs

t , i .

I

i, TEL^IAIyražymuscen- 
•įtęg į^ikgčiomBkii.oTgamža- 
ei jų. Ypač puikiai susior- 
ganizayo. jąimimaSį energin
gai pri^deįaiit uoliems vi^j 
tįnes gimnazijos ateitinin
kam^ ir mok^ojains.. Čia 
yra įsteigta 15 pavasarinin
kų kuopų rajonas. Padaly
ta vienas rajono suvažiavi
mas, kuris įneše daugtvar- 
koš į visas jaunimo kuopas. 
Kuopose yra savi knygynai. 
Telšių rajono . pav-kai yra. 
vieni iš,veikliausiųjų pava
sarininkų visoje Lietuvoje.

Pavasarininkė.
L-—   —.........■.. ......... ..

PATVIRTINO TEISES NE- 
ŲNIJISTyDARBININKŲ.

’ _r »
Lojališkaa Darbininkų Legijonas 

sako atstovaująs 20,000 darbi- 
z ninku Ncw Yorko?

KAS NEPATENKINTAS 
LIETUVOJ.

Iš Amerikos lietuvių grį
žusių Lietuvon tie nepaten
kinti, kurie Amerike buvo 
pripratę prie patogumų ir 
kurie negali apsiprasti su 
stoka šitų patogumų. Kad 
ir štai Kaune nėra fų pato
gumų, kurių randasi pa
prasčiausiame Amerikos 
miestuke. Nėra kanalizaci
jos, nėra vandentraukio, iš
einamosios vietos .biaurios, 
vanduo šeimininkei neatei
na į virtuvę dūdomis, nėra 
nei gazinių, nei anglinių pe
čių, nevisur tėra elektros 
šviesa, o gazo šviesos visai 
nėra. Stoką šitų ir kitokių

Važiuoja? Kiekvienas lai
vas išplaukiantis iš New 
jVork’.o sako išeinąs visada 
pilnutėlis. Šis laivas ir-gi 
pilnas žmonių tiek; kiek gal 
Vežti. Sako apie, trįs tūks-- 
jaučiai suvirs yra keŪaųnin- 

į Netrukus būsiu Jau Krau
li jo j e, o iš ten skubėsiu Lie
tuvon.

•I------------ -------- .—■—
; MONTELLO, MASS.
• LDS. 2 kp. mėnesinis siwLriiJlilmns 
|vyks utnrnhikl*, 2 d. Ilugpj. purinai’

iš civilizuoto krašto labai 
atjaučia. Suprantama, kad 
gimusieji Amerike vaikai tų 
labiausia atjaučia. Girdė
jau, kad vienos grįžusios iš 
Amerikos, šeimynos vaikai 
visai netekę apetito; vienas 
vaikas iš tužbos miręs. Gi 
kas šitų nepatogumų stoką 
perneša ir įsikimba į patin- 
kamą^čia užsiėmimą, tai 
džiaugiasi Lietuvos gyveni
mu.symas kįla, kux tiek daug ir į™1, _

|-BEi;i<'IKAT.INGA8 ATI- 
DĖI.IOJĮMA& .

• Yra Ameriką lietuviu, tu
rinčių Lietuvoj žemės ir šei
mynas, j)et'atidėlioja-, grįži
mą Lietuvon deltą,' kad esu 
neramūs laikai, tebeinąs ka
ras, . kažjii kas dag gal. būti, 
kitokie lietuvįąi,, laukiantie
ji • visiško ^epragttlmmgos 
Lietuvos nusistovūjimo, ga
li nesulaukti sau patinkamo 
laiko grįžtį Lietuvon. Už 

^«aifMa)Webrtorstį-V81.«u. piętij aif daug «1RŽ w Stt 
Jinkiimi iivioauiuo viau»_. luinus < > į Leiildja galės bilt šiokiu to- 

4 4 i nęjb y kia sulipdyta* t, Rūšį*

a

ww.w«i,cm . 
. Ch dfctei visai silpnai eina, 

^kurios ditbtęfpradeda dbi* 

ti, bet kitos atleidžia darbiniu* 
Ietis. Dėl toę priežaątieg ♦daugelis 
htuvių važiuoja į Tėvynė Lietu

vą. Nedarbui galo nesimato. Nors 
aip yra, bet šmaguinę mūsę ko- 

Konijoj ir-gi netrfiksttį. Mat tu* 
H patoghyįietą prie tai ne 
tik vietiniai rengia kas, savaitę į- 
vairius isvažiav^nus, bot ir een- 
tSūę organhaciję apsMžM 
Visi n<^į. įtiek uisidtebS įvairios 
draugijos rpng$ išvąžiavjmus' bet 
dėl Lietuvos nieks dar nesurenge, 
ners jai parama ir labai reikalin
ga, to ir aiškint nereikia. ( 

•t Dabar pranešu visiems, kad ant 
rugpjūčio 7 d. L. K. Kjv Remr 
'Pzja/repgh išvažiavimą (pikni- 
ką) Lietuvių $arke visiems žino
moj vietoj. Kviečiame visus atsi
lankytų nes visas pelnas bus pa-’ 
^justas tiekiai Lietuvon. Bus įyai- 
pią žaislų ir pamąyghnmų. Bus 
škaniij valgių, saldžių ir šaltų gė
rimų ir košelės. Todėl’visus pra
šome atsilankyti ir pranešam, kad 
kiti a’ūt tos dienos nieko nereng
tų. ų Atsilankiusius maloniai pa- 
tenkinsim. «•:

A. J» D.

ĮToliąu sokė prakalbos. K. Na- 
įkrošius, progsųmo vedvją| per? 
Ltatč L. Vyčių ap8kr. pirĮn?P, Ab* 
feutę pakalbėti.\ Ji paaiškino a+ 
įpie L, Vyčių vyikimą ir ragino 

rašytis prie YyČią,* To* 
1 liaus kalbėjo į; Ūiiautig, kųrįįl sa* 
Įyo kalboje plačiai paaiškino apie-7

.laso « w. cook Psm-U yra w get0 -nveike tte e 
,^?kąva'orgsni>iiioijoj, bot ir hituose., 

rųo iStrett tA pwastĮ, b?t T^ųatiss roiltaluosoj ir ragino, jaunio 
duris ^fotas.. Tuomet supra- ‘ ismi. Bnigdpmoį.
to, kad mu ta negero m. Įa-1 kalb firo!Sk5 k^
innkjs langvirjojęs Mdoir afe-U. . ; pj6 tfet k. •
gaingji kambm užrakantis rc.dito.^ „apriMauto- ,
mAmtais;WfatĮ Jtausęs4wktt Tuoj totf •
PĄmatS to regini: buvo dviįfrL k- ĮBvypč. jum,”
Ą viena gramai paklota ,a.krtos visni pnbakoį. Tbllm
.jan.bata.degti mMiasas, ant syeaas n<ssėB(liatvyfesjS
w gnlžao skersai Elisa Moželpmą wtkvos. tf(t ncsį2ino.
tometn vokiete, ?.V1^IO ^ jaB) Gerbiamas kėlbstoj* tam-' 
jo Elena Stankoy&uta-a^etij nt k^ dobaptffii
jos. Wiukas Feliksas Ž'metts ?g^towMhwj, jtomta buvo ta. 
abu lietuviu ievų ; .kitame krašte k jo pa3iktasyti fr ko
gulėjo tos senės duktėTilho Mu- g Netaiem ne-
selman 38 m. Norėjo dW Jis gd-. labaf atUt0 jo kaikul.ie aakiniaJi 
bėti vaikučius, bet jau buvoj>er-1 6S Mb-j(Į ia Lietuvą

Įyetones jau n kaftĮąi a buvo todėl Idausinėjosi vienp .
pradėję ^luzdeti. • Tai buvo bai-Į į . <«kba jio.do vienas stt.tokia 
tas reginys. To vfeo PNeząste.y- uikia Hkalba „ Po jo wbo8 
™ nelabai aiški. Amerikoniški laisvamoa51iai tl)oj apspit0
toikražciai sako, kad kaltė esam I klauainiais. kaip
ti tos senės.dukters, nes ji gyvo- d5jo jfcm3 vggaa,> _
nusi su savo motina n niekus ne- ai5ktet};-tai tį0 tik Akinėjo kaip ' .
pasirodydavo žmonėms, .tarytumj ; čial ap1. 3kaBi.įdos. visą 
JU bijojo. Bet^mums tai nelabai laik s„ ju0 kaIb5jo j, aegll()jo 
svarbu, . tik gaila, kad lietuvis au ka0. Kaip jiems praiie-
vaikai yra atiduodami svetimtau- U kad tni buy0 ue civyIia 
ėiams auklėti Neprožalj bus pro (smBOi bpt laulig tnomet visK 
minti ir apie siiį nelaimingą vai- nuli)ido nosis
Kuenj tėvus. Jų tėvais yra Felikg Į /
šas ir Marijoną Stankevičiai. M.|,.rT‘įau. '“„'U0 . atv>'k«3 » 
Stankevičienė 1919 m. mirė, gi to- į a^ąg ?1?°.. ' i^HUiis, kurs sa
vas jaunu būdamas nelabai jil|y0.<als\°v .ca °jb<. Vyčius gero- 
paisė ir pavedė juos auginti sve-1 cal L?aa fs^1U0^ bedamas pra- 
timtaučiams. Nuo jų pasiliuosa-Įsl a5c Ie nm jsodžiua ir apie bu
vęs pradėjo vykinti “žemiškų to-Į.vus,‘4 ,k 'Tusniūsų tąuti-
jm” Dėl tos priežasties turėjo [““kumaBis-tavamanaiams ir-gi 
bėgti net iš Clevelando, nes poli- nepat‘k<>; atv6j“ knlbiyo
eija pradėjo jį nužiūrėti neta ?“«!“!?*.?? “uS“eiems, nes kai
riuose “darbeliuose.“ Dabar, ro-Į Jį-10.1-5 otl,Į uors lr kalba lietu- 
dos,-randaši West Virginia. Ne- ™1'?1’ bet kitų svaibosnių žodžių 
žinia, ar atvažiuos savo vaikučių “esapa.1'“t“’ ta.‘ l>ems angliškai - 
palaidoti ’ ' paaiškino kas tie Vyčiai ir ką jie

Tai tokios pas mus naujienos. .veikia; .P",“* sekįdotarf“ suiu“8- 
Vargo Vaikas, tų dvicjų chon?’ IIamsono, N. Jr 

S [ir Brooklyno, N. Y. Padainavo
• r keletą'gtažių dainelių diriguojant

MONTREAL, CANADA. Harrison’o varg.-J. Sodeliui. To-
Man . bevaikščiojant Pullman I ^au vyrų, moterų lenktynės; 

g-veM išgirdau didelį riksmą. Ma-|yhvės traukimas. Laimėjusieji 
niau, kad nelaimė atsitiko — nu-Į žaislus gavo dovanas. ■ '
bėgau pažiūrėti. Žiūriu—•gi_žnio- į ’ Ten buvęs,
gelis išlindęs pusiau per langą ir |---------- -------- -------------——
jaukia visu balsu “rup..T” Kaip I PASAKA, KURIĄ ŽEMLAPIS ’T±“ 
patyriau, • tai besąs prisitraukęs | GALĖTŲ PAPASAKOTI. 
“ rojaus skystimėlio) ’ ’ tai jam tur- 1620 metais, laivo “Mayflower ’ ’
būt ir vaidinosi tie gyvūnėliai Gė- kolonistai rado naują kontinentą; 
da taip apsipilti svaigalais savo H921 -metais amerikiečiaFnuosta* 
protą, kuomet yra plačiausia dir-1 biai žiūri į Naujos Europos žem- 
va naudingam ir prakilniam dar- Į lapį,” sako .Natioiial Geographie 
bui Kada tie lietuviai atsikra- Draugystės, iš .Washingtono, pra- 
tys nuo to pragarinio raugalo? Įnešimas.

Vincukas, į žmogui, kuris gyveno ant Marš 
-—r—*---- Į nuo 1914 metų, 1921 sausžemina

' WORČĘSTER, MASS. [Europa, apart jos pussalių ir sa- 
Liepos 26 d., Šv. Onos Moterų l lų, būtų naujas svietas, “sako tas 

draugija apvaikščiojo savo meti-Į pats pranešimas, kuris išleistas 
nę šventę. 7:30 vai. iš ryto buvo pykiu su organizacijos neseniai iš- 
šv. Mišios, kurias atlaikė gerb. Į leistu žemlapiu su vėliausiomis 
kun? Lt Kavaliauskas. Per Mi- Ipermainomis sulig naujų tarybij, 
šias visos narėą priėmė šv. Komu- Į sutarimų ir plebiącitų.
niją. Iškilmėse nares buvo pasi-1 Žiūrėdami į naują perdirbtą 
puošusios su ženklais. Po Mišių Įžemlapį matome, į

gerb. ‘dvarus vadovas kun4 J. J. I “Čekoslovakiją, kuri stumia 
Jal>aitis||pasąke grąžų pamokslą I savo vakarinę dalį toli i Vokieti- 
apie gyvenimą(šv. Onos. Ragino ją; jos rytine dalis kaip til< da- 
visas nates bei motinas sekti jos [siekia dikeiai padidintą Rumuni- 
tobulą gyvenimą. Kiekvienas, jo 
žodis krito, klausytojų širdin.
- Po pamokslui buvo naujų narių 
įrašymas. Įsirašė* 12 naujų na* 
tių. *

Išėjus iš- bažnyčios girdėjosi 
džiaugsmo išsireiškimai dėl gražitį 
pamokinimų. IŠ tiesų mes turim 
džiaugtis ir didžiuotis, kad turim 
progas prigulėtit prie taij> bran
gias d-jos, bet n^ąmirškime ir 
kitas sao sosuteS pąkalbinti pri- 
sirašytir d tuomet daugiau galėsi
me .pasidarbuoti Bažnyčios ir Lic^ 
tuvos latūi,

*
į

KASHUA, a B;
' Iš katalikų veikimo.

Liepos 9-10 dd.. L. Vyčių 20 kp? 
turėjo puikų išvažiavimą prie 
Tonie Pond ežero. -Labai daug 
žmonių privažiavo. Višiems vie
ta labai patiko ir vakare sugrįžo 
visi pilni gražių dienos įspūdžių. 
Minėtą daržą gavo . gerb. kleb. 
kun. P. Daniūnas.

. L. Vyčių jaunameeių skyriaus 
vakarėlis Įvyko liepos 24 d., baž
nytinėj salėj; Viskas gana gerai 
pasisekė, tik gaila, kad žmoniij 
neperdau giausiąi atsilankė.

Vasarine vaikų mokykla gerai 
gyvuoją. Vaikų lankosi labai 
daug: Mokina g.erb. kun. P. P. 
Daniūnas ir klierikas Jurgis G. 
Česna, kuris atvykeę vakaeijas 
praleisti. Nors čia gimęs, bet 
karštas lietuvis tėvynainis.
\ • Vytė.

DAYTON, OĘia
Čia yra Katalikų Vienybėj prie 

kurios priklauso šios draugijos: 
Šv. Petro, Šv. Mikolo, R M. Mo
terų ir keletas org. kuopų, k. t. 
SLRKA.’’191 kp., LDS. 69 kp., 
L. Vyčių 96 kp., L -V. Benas ir Te
atrališkus ratelis. Iš visų šitų d- 
jų ir kuopų susideda, šv. Kryžiaus 
Lietuvių parapijos ^choras, Vi
siems esąnt vienybėj daug gero 
nuveikiama Tėvynei ir Bažnyčiai.*

Bet ką gero nuveikė* mūs tau
tininkai arba soeijalistai? Ar 
dąug pągelbo^ susilaukė nuo jų 
Tėvynė Lietuva? Juk ir jie to
kioj pat dvasioj buvo užauginti 
dievobaimingų motučių. Bet jie 
užaugę pamiršo savo tėvelių bran
gius 'pamokinimus. - Susidūrę su 
svetimtaučiais ir pamatę svetimą 
-^rąątb tuoj paiųynė ir paniekino 
tuos brangiausius Įsitikinimus — 
tikėjimą, o su juo kartu ir tautys
tę. ' Jeigu kas. šiandien'ir ^vadi
nasi tautininkii, tai tik dėl mados, 
nes iš darbų matosi kiek jiems tė
vynė terūpi.

Bet reikėtų įau visiems susi
prasti ir pametus visas^paklaidas 
stoti vienybėn ir Aįrbti, iŠ visų 
spėkų, kąd. paliuosavuš Lietuvą 
iš.-tironiškų lęnkų .nagų, ,f kurie 
savo žiaurumu pprviršijo.-ir pik
čiausius, miškinius žvėris. Jeigu 
tik mag tinkamai susijungę štoslm 
Tėvynei pagalbon, tabnetrūks pa-
siUuoSUGti iš- grobonięs lenko ma
gų.' Tuomet visi galpsįųie pasi- 
'įižiangti su laisva; Lietuva ir mu 
gosŪue^^Bhiiuniv. Kųpipet? užpte- 
vesuos trispalvė, vėliava- ant tik
rųjų Lietuvos rūbežių,,r ti$a gaU- 
pįiiibe sakyti t valio I nepriktauso- 
|nk Ūietųva l * 
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Veto York, liepos 31. — 
Sutverta Lojališkų Įlarbi- 
ninkę Legijonas New Yorko 
mieste, pažymi “ visai kitokį 
supratimų negu Amerikos 
Darbo Federacijos kas-link 
darbdavių, visuomenės ii* 
organizuotų f darbininkų,” 
taip pranešė E. D. Ą. Vaeą- 
relli buvęs prezidentas In- 
ternatięnal Lpngshoremen’s 
organizacijos yir dabar gal
va Legijono. -

Naujosios organizacijos 
konstitucijoje priimti se
kanti punktai:

■“Teisė vyrąms ir. mote
rims dirbti nepaisant na
rystės- arba nęnarystės ama
tų unijose;

“Teisės visuomenei kaipo 
partijai užinteresuotai dar
bininkų judėjimu;

“Reikalinga įstatymai už
dedant taikos teismus, su ga
le privesti klausytį ję nuos
prendžio.

“Sutaikinti . nesusiprati
mus tarpę Alarbdavių ir al- 
gų-peįnyto jų be įsikišima as
menų nepaliestų asmeniškai, 
arba tiesioginės, partijos 
klausime besiginei j ant.”

Sakoma* kad 90 nuoš. 
naujoje organizacijoje yra 
nariais amatų, unijų surištų 
su Amerikos Darbo Federa
cija.

“Jie atstovauja 20^000 
.darbininkų New • Yoyke. ’ ’ 

xŠioi organizacijos tikslas 
nėra kol kas aiškus. Gali* 
Ina suprasti iš skelbiamų 
čnnstituęijos puųktę*x kad; 
parbinįnkaius laimės neat- 

įtieš.
i .. .
i LIEJYKAL FRIBMĖ 
į NUKAPOTAS ALGAS* 
J Daugiau nė 2;O0Qmarių 10 
įiejykų unijų, prigulipeię 
prie Bostono ir apielinkės 
Savo masiiiįanię ssuMiildmė 
liepos 31d. nubalsavopriim
ti numažintas algas- nuo 
$6.25 ild $6.Ū0 dienoje. Nu

 

mažintos aigosr įeiną galėn 
i'iigpj. 15 ir les iki vas. 15. 
įm : / i’'’''
t Laike te 
gaudavo $^20 f dieną.

■r.
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Imli tmridih.

Liepos2įd. 6203 to

' “Matome susitraukusįjį Austri
ją, ię nudrožtą, Vengriją truputį 
žeminus. Liekanai praeito ppiku* 
mo, bet dabar kitę mįelaširdystes 
užlaikytos. Jos atrodo kaip mū
sų Maine valstija. Bet ne ma
žesnes.

“Prikelta Lenkija, šiauriuose, 
visai nekaip sena šalis, bet kaip 
naujai gimus?? Nepriklausbmi 
miesteliai, Tiunia ir Dancigas, 
priduoda žemlapiui viduramžinio 
|cvapo. *
,uCeųtratin5s Europos tautos, 

pasakoja svarbias istorijas. Ję 
kreiyotos formos lyg nuolatinių ' 
karo audrų apsuktos ir panašios  J 
kampuotas Suvienytų Valstijų va? 
karę.valsjiijas^
i *5Trys mažos, respublikos—Es* 
tpnija,xLatvija ir Liętuva/— pa- 
kėlė savo aphrodatiškiis galvas iš 
paltuos vandenų. Viršuj -jų ma- * 
tmne? Finltnidijąju kuri gims te 
baisių, skausmų kaip tai naujom

t. -Lopyta brma^ kuri Jfcatlatsia*

M, U.
> ' " - L-- 1

HABWm & t.
ITh Vyčių k’Yi 
pio Dietinis išvažiavimas buvę 24 
fliąną . Ikpas Limvellyan oval, 
Ęlooinfielį N."? J. Diena pašilai? 
kė gaiži Žmonių buvo nemažai 

apie 100. Visi gražiai linksmi* 
losi tyramė ore. Vėliau sblcė pro- 

io^Brooklyno ... ...
uWąilošajnM ...

N, Jį.smarktįoliai laimėjo'žai* < “Lopyta fOj^,
■Simą ir gavo akįrtą dovaną—Uąlžonklino. Balkanų valstijas dabar
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iramą pR06osi f*swwdok. |
Heli Šimtai gJfex^io« rūMeiy 

v • Lietuvon. / < .

- įv&iria« koliouijM ’ >

VISIŠKAI DYKAL»^ |

DopuIėriškiaųsĮa& tabo žmonių laikraštis-* X 
“Darbininkas” galina reikalingiausių dovanų, & 
kokias dar nei vilias laikraštis nėra davęs. &

Brangi dovana yra duodama kiekvienam, T- 
kas: užsirašo arba atnaujina “Darbininkų” me- T 
taw Dovana duodama ir tiew> kurie užrašo x 
“Darbinink<y* į.Lįetuvų savo giminėms arba pa- X 
žįstamiemsi ' z * T

Kerą brangesnės ir naudingesnės dovanos 
Lietuvoje, kaip laikraštis “Darbininkas'” ir 
'priedu iontaninė plunksna. . •

Su ta plunksna parašytas laiškas arba ko
respondencija daug gražiau išrodys ir sutaupy
si daug braųgaus laiko negu vartodamas papras- 
*2 ’ -.v 'X

Jeigu nepatiks plunksna laike 10 dienų,. ♦£. 
grąžink mums, o mes tiek pat 'vertės duosime 
dovanų knygomis.

puodami dovanas mes neimam nė vieno cen
to daugiau už^prenumeratą “Darbininko,” o tik 
tiek, laek paprastai kainuoja.

Amerikoje metams..............................
Užrubežyje arba į Lietuvą metams 
Bostone ir'apylinkėje metams ....

Jeigu kas jau užsimokėjęs prenumeratą 
norėtų gauti dovanų gerų fohtaninę plunksnų, 
tai gali prailginti savoA prenumeratą, dar vie
niems metams.

Pasinaudok šiuo pasiūlymu tuojaus.

RAŠYK ŠIANDIENA.
Išpildyk užsakymo lakštų ir su money or

deriu siųsk šiuo adresu: '.

' “DARBININKAS,”
366 W. Broadway, 
t So. Boston 27, Mass.

';.t'.

iiT
T
T <■

’ tų. /

... $4.00 

.. .$5.00 

...$5.00

ir

z

&

“DARBININKAS,”
366 Broadway,

Boston. 27, Mass.

\

\

GERB. ‘ ‘ DARBININKO ’ ’
ADMINISTRACIJA:

Pasinaudodamas proga, Čia prisiunčia ® 4- 
už ką malonėsite siuntinėti tris sykius į savaitę 
visus metusz— Šiuo adresu:

r “ .ta.

oo oo 
per

Vardus pu vardo

...... ...... ^ . . . ....... . ...... ...... . . ... . 2
Adresas

Dovaną siijskite šiuo adresu:
-

c

1
i

mi j.unm i

Kaip jau skelbėme, dovinių laikas baigiasi 
rugpj. 1 d., bet matydami, kad skaitytojai tik 
paskutiniose dienose sujudo siųsti prenumera
tas, prailginame laikų iki rugpj. 15.

. Tad prašome gerb. LDS. narių, “Darbinin
ko” skaitytojų ir rėmėjų nelaukti paskutinės 
dienos, siųsti tuojau.

i

vingiuoja savo kelią į šiaurius, įĮ 
Baltiją. Visur štriįs iKfikiratjricML 

>, IMfontenegro, romautiškąs, atmini
mas, dingo. Kaip tik matyti ge- 
raį žinoma Turkija.

Ukraina bando nuiikąati\k»m- 
priį iŠ Rueijoėu Joa plotas gali 
bfit palygintas su Frąncija. .

* “Jugo-Slavija dabar inima tris 
karalystes' Serbų, Kroatu įr 
Slovėnų -U ant Adriatiko ■kran
te- y / ’ ' • .

1
^isą Epropą Azijos pilgaliu 

Vakarį EpropA. k$po ąntrįfe 
įMteSąįįį kuri# kabo npo^Rusijos, 

“Skabdinavija, Danija, Ispanių 
ja, Italija ir Graikija gali būti 
skaitytos kaipo; trečias pasitelk. 
Pirmos irys nedalyvavo kareje, 
mūšis visai nepasieks anas dvi.

v “Akis mato keblumus, kurie 
stovėjo prieš Ėerlyno ambicijos 
taką į Bagdadą, Galima sekti jū
rių kelionę, ,kurią Britanijos ga
ja, teisingai laimėjo prize jos azia- 
jtiškų .sferų.

“Karlsbada kaip visuomet taip 
ir dabar, puilci, bet ją sunku ras
ti po naūju Vardu ‘ Karlo  vy-Vary?

* ‘ Šiomis dienomis būtinai reika
linga turėti žemlapio rodyklą su 
visais senais ir naujais vardais. 
Negalima pažinti daugelį sugrą
žintų miestelių.

? “Pirmians paprastas žmogus 
žiūrėjo į žeinlapį kaip į traukinių 
surašą, ReUii būtinai reįkalin- 
gas. Šiandien gerai apsipažinęs 

kj turi vartoti žeinlapį idant supras- 
. tų savo kasdieninio laikraščio ap- 
k. švietimo vertę.
, “Tam, kuris skaito žemlapį su 

tokiu atsargumu kokiu skaito at- 
, spauzdintas eiles, tai žemlapis pa- 

pasakos pasaką apie istoriškus 
►. žmones ir jų dabartinius kovas, 
►. ir tt”

ĮĮ>-

eiR&iEB nJBS&tJB-
DR-JOS VALDYBOS ADRHS4J

SO. BOSTOIf* MASS.,

PIRM, — Antanas Kmitaa,
284 Fifth St, Boston,??, Maaa. 

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

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

FĮJf; KĄST. — Pranas SinkevIClujs, *
IŠaBovren. St, Boston 27, Ma»ų

KASIERIŲS JurgU Kąnevlėiūs,.
174 Bolton St, Boston e, Mass. 

MARjSALKA Pranas LukoSevičins,
405-E. T-tU St, Boston 27, Masė.

. SUilirin]ĮWI- laikomi kai pirmą, ne- 
dėldlęnl klekvięUQ Rėn«>Io 8 vai. po 
pUtą Sv. Petrei BainyttnėJ salėj,,So. 
Boston, MmNrt "

S?. JONO BF. PASĄLPINE8
D^Š^aS VALDYBOS ADRSSAi.

r ■
PIRM. — M. Žloba,

. 589.E. 7-tb St, So, Boston, Mass. 
VięĘ-PIRM. - P. TuW!,

18ft St, So, Boston, Miw
PROT. RAST. K. Lnlnlsį

47‘Vale SU Sfc Bpston,, Ma»*. 
BAŽT, - M/ KąrCiauskianė,

47 Vate SU. So* Boston, Mas^ 
KASIERIŲS A* Naudllunas,.

■ 18 Vinflėld SU So. Boston, Masf* 
MARBALKA Stepęnąi Navlękafc-, .

DH*Uaiko. ,su«biąWniM- W resas: Vyr. pusk. Jonas čluclulka, 7-ta
nedėldlenl 2-ą m’ 5’tus pulkas, VelU ktiriyome-

,xC‘

SF. KAZIMIERA R, K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTONį MASS.

PIRM. — Jonai PranaltbB,
524 H. 6tb St, So. Boston, Man, 

VICE-PIRM. — J .Androliunas,
273. — 4-th St, So. Boston, Mass, 

PROT. RAŠT. — V. J. JakStaa,
147 H St, Boston 27, Mass. 

ETN. RAŠT. — Juozas Juška, .
MerycIIff Academy 
Arlinghton Helgtbs, MaM

IŽD. — Leonas švagidis,
111 Bowen St, So, Boston, Mass, 

IŽDO GLOBĖJAI —’’ J. Grubiąsias,
JJ Jay gt, So. Boston, Mass, įr

• Antuaną KniitaS,
. . 284 Bth St, So. Boston, Mase.

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

Draugijos antralaa relksĮe: ** 
8M Broadtfay. So. Boston, Mass. 

Draugystės suBlrluklnjal laikomi kas 
antrą nedildlenį mėnesio 1-ą vai ^o 
pietą Bainytlnij ialBj ant 5 gt,, So. 
poston, Haiaų ~
)

* I

Ieškau. brQ]lo Petro Cluelulkos, ku
ris prieš kuru gyveno Tumugvej/knb 
]po kilęs Iš. Kauno rėd? Ir apskr., liau- 
flondvnrlo vnLščhius, Netnnlu kaimo. 
Jei gyvus prnSftū atsiliepti. -Mano ad-

f-
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uęe gamtužę gražiomis var
somis, >žiūri< į tuos beskny- 
linČius vienai kitų fflltvėri- 
mus ir giliai, jausmingai

‘. - ' ■ 

r * i? '- „ Į f
(Skiriu varge žmonėms)*
Gnrnteffi ŽycUjjo> gyVeiso 650^8%'^aijausdtotoB jųd***I- 

J

jaunygtee diena^ gamtužėj 
buvo kilnusis pavasarėliu 
VisiutgbRUiiDjlBpažiemoa 
šalčių gyviai ir augalai kve- 
payo . jaunystę . kibiusį^ 
pavasarėlis/, tai jaunystė. 
Graži jaunystė, iixri datj# 
'gražumo, kurio ir senatvė 
nestengia niekuomet nu- 
|tumti įi-užnuKiinų. Graži 
gamtužes jaunystė, graži 
jatmystė ir žmonhi, ji nors 
sunkiame varge būdamar vis- 
tiek ne nustoja savo paslap
tingo’ gražumo, kartais net 
vargelis dar labiau, išmokina 
pažinti jaunystės gražumų.

Yra žmonių, kuriems ir iŠ- 
tiesų jaunystė* nieko gra
žaus neparodo, bet, • turbūt 
nedaug tokių' tėra/— tai vi
siško nusivylimo aukos, ku
rių reikia jausmingiems 
Žmonėms neapleisti ir- kil
nia, paprasta- meilė prie jų 
vėl atgaivinti tų ugnį, kuri 
sielose jų degė persilpnai 
dar kūdikystėj ir buvo gy
venimo užgesinta, arba kuri 
net nestengė įsiliepsnoti ir 
liko tokia pat gilumoj už
slėpta nesuprantama, ugnis, 
kuri savo karštume buvo t 
šalta. Jaunyste—jėgų bren
dimas, gražiausios svajonės, 
aukso laikas. Nėra ko kal
bėti apie didžturčių jaunys
tę — jie pažįsta labai daug 
linksmybės ir gražumo, kar
tais gal perdaug, bet var
gingųjų žemės vaikų ir gi 
gražiai žydi,i. gal būt gra
žiau, nėgu; didžturčių, nes 
nepažįsta tuštuma, islepini- 
mo, kuriedu sieldms vos tik 
gyvenimą pažįstaiicioms ne
ša tik greitų atsibodama, 
nuovargį.

■ X

• Kilnusis pavasarėlis — 
gamtužes jaunystės simbolis 
palaimino gamtužę, kuri, 
klestėjo savo grožėj ir amži
noj nekaltybėj. Visur žalia
vo miškai, pievos, bangavo 
gaivinantis oras, nešė gyvy
bę žemei. Pražydo gėlės — 
tos gėles, kurios yra amži
nai tyros, nekaltos ir pripil
dė orų savo maloniu kvaps
niu. kuris tik ir reiškė, am- 

t '■

žiną skaistumų, amžinų-to
bulumų, amžinas nenykstan
čius svajones. Pražydo ant 
skaistaus ežerėlio gražioji 
vandens lelija ir tuoj savo 
nekaltumu papuošė .ežerėlį, 
kuris taip“ pat nekaltas am
žinai bilvo.

Vandens lelija pamylėjo 
nekaltų ežerėlį ir jiedu abu 
saVo amžinoj nekaltybėj la
bai gražūs, meilūs atrodė— 
Skaistusis ežerėlis laikė ant 
savo tratinės gražiųjų van
dens lelijų, tankiai supo jų 
švelniu bangavimu, glamo
nėjo, bučiavo jų tyru, am
žinu bučkiu^o. lelija jautėsi, 
labai laiminga ir taip pat 
ežerėlį bučiavo savo ūekaltu 
-veideliu ir abu amžinos ne
kaltybės simboliu buvo lai-. 
mingi ant šios žemės.

Kaip gražiai jiedu myla- 
vosi, kaip kilniai, nekaltai 
glamonėjosi, bučiavosi t.,.
Būdavo, skaistusis ežerėlis 
sujudins švelniu bangavimu 
krūtinę, o vandens lelija pil
na laimės supaši, supasi ant. 
tų švelnių bangų ir prisi
šliedama kartais veideliu 
prie jų bučiuoja, bučiuoja ė- 
žerėlį pilnu meilės bučkiu^— 

ViMiU jA. Dtekai o’ gražus ‘saulėleidis^ iiBahi*

IŠ KELIONĖS per 
ATLANTIKĄ.

Laivu “Estonia” apleidom New 
York’ą birž. 22 d. 4:15 po pietą. 
Iš pradžios rodės mažas* būrelis 
lietuvių, bet vėliau pasirodė gana 
daug..

Birž. 24/d. mūsų gerą draugą 
Liudviką Litviną iš Elizabetli- 
port, N. J*, patilto nelaimė — nu
stojo proto. Kapitonas davė dar
bininką jį saugoti. Birž. 25 A 
lenkė nuplikė savo mergaitę su 
karšta arbata per vakarienę. Ant 
rytojaus mirė. Sekančią dieną į- 
dėjo į jūreivių padirbtą karstelį, 
sustabdė laivą ir įlęido į jūres. 
Tuoj ir dingo iš akių amžinai... 
Tą pačią dieną 9 -30 vakare nelai
mingasis Liudvikas Litvinas šoko 
jį vandenį. Jo sargas metė “gy
vasties gelbėtoji” (lite saver) šu 
šviesa ir- laivas pradėjo stoti. 
Lenkai išbėgę ant viršaus ir pa
matę šviesą ant jūrės ir mažą lai
velį leidžiant žemyn, pradėjo rėk
ti, klykti, vieni apalpo, kiti no
rėjo šokti vandenin gelbėti gy
vastį, nes manė, kad submarinas 
mūs laivą skandina. Pamatę lai-, 
velį plaukiant prie šviesos nusi
ramino. Laivelis per siūbuojan
čias vilnis sugrįžo, bet mūsų 
draugas L. Litvinas nebsugrįžo ir 
ten paliko aihžinai... Buvo ge
ras vyras. Važiavo 2 klesoj. Ki
tas draugas Jonas Biidris iš Pitts- 
burgh, Pa. ir-gi neteko proto ir vi
sus savo daiktus, ką turėjo į jū
res išmetė, bet jis pervažiavo lai
mingai.

Birž. 30, paliokai turėjo mitin
gą ir išrinko komitetą reikalauti 
geresnio vūlgio ią užlaikymo. Lie
pos 1 d. lietuviai išnešė protestą, 
prieš tai, susirašė vardus ir išrin
ko komitetą kurs ištiškę padėką 
kapitonui-už gerą, užlaikymą ir 
mandagų patarnavimą, Kapitonas 
ir jūreiviai labai gerbė lietuvius. 
Valgyti davė gerai, tik lenkam 
neužteko, nes .jie cukrų ir svies
tą nešė ir krovė į savOkromelius 
kad parsivežus do PolŠče. A Važia
vo du kunigiuldnku iš Chięagos. 
Vienas susirgo ir Anglijos prie
plaukoje Plymoūth mirą ant lai
vo. Jo lavoną atvežė į Hambur
gą. Hamburgą pasiekėm 3 d. lie
pos, 7 vftl. ryto. Vagysčių nebu
vo. Rodėsi visi užganėdinti ke
lione. . ♦

Sudievu Hartfordo šv* Juozapa 
dr-jai, LDS. 6 kuopai ir visienm 
pažįstamiems. ’

• Pasilieku su gilių pagarba,

_<r * *_tv..

mę... Skaistusis ežerėlis 
mylisi bu vandens
elij&ė, o saidBteidh įnyli 

juo&abu, ir jie myli tmp pat 
jį, ir visa gražioji gamtužė 
rodosi vienaamšina,paBlap- 
iinga, nekąlta ‘meiles gnr* 
mohi ja^ į ; .

* Arba, / kiiomet gdmtužę 
užmigdydavo. paslaptingoji 
naktuže,, kiek buvo ežerėliui 
ir lėlijai malonumo,,— ba
davo,, krantai snaudžia nak
tužes kilnumo apimtį svajoj 
pese nugrimzdę o ežerėlis 
laiko vandebs'Mjjų ant sar 
vo krutinės ir myli jų... my
lisi jie abu. - * jiedvjema ra
mu, tarnu, . • Hamu žiūrė
ti į gražias dangaus žvaigž
dutes, ramu gyventi amži
nai nekalta mede...

Ežerėlio ir lelijos meilė — 
irtai gamtužes jaunystė 

meile...
*

4

meilė artimų, * mejlė visų 
žmonių, <
; Ir taip amžių mnžįaia 
jaunystė ir meilė klojarpĮfie 
savo Gerojo Tėvo gražiau* 
sitis gelių vainikus klos 
juos amžinai, kol bus Šio pa
saulio pabaiga ir mylinčios 
stelos galės vėl per nepabaįg- 
tus amžiuiTmylėtis ir matyti 
savo Sutvertojo kfbnausį 

iaųn^stė ir- ipeilę
f

• >

*ISŪS L D. S. KUOPOS 
RENGKTTĖS SEIMAN.

veidų. 
am®na»’

k *
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y^trr..........rrįns r-—vreg^Į y

Bumai gvų MUtoto part>fjo« rvafelnAk * 
jf. Virinariai mahmMdt*pHbutfr patį t, 
skirtu laiku, nes turime,daug žvarbią/ 
reikalą aptarti. Atelvezklte Ir naują 
narltj.

r

CHICAGO, ILL.
LDS. 29 kuplios mėnesinis spsįrin- 

Rimas įvyks ketverge, 4 d. Rugpj. pa
prastoj vietoj. Visi nariai prašomi 
susirinkti ir naują narių atsivesti pri
sirašyti.

,t ; \ ' VaMH^

’>     p ■ v

~ DŲ PA >
LD~S. 55 kuopos mėnęęlnia su4rlnkfe 

mes įvyks *7 dv Rugpj* pp pom^i'dty 
Į gį fiUsIrinklma .kviačlnine .vU^. n** 
rfus J£ąo0ąlOjgiauste '

/ - ■dv.'l ■'j ii. L l.fi'iTO■t >

I4WRENCE, MASS, •
LDS'. 70 kuopos mėnesinis susirinki

mas į vyks, nedėlioj, ir d, Rugpj. PQ 8U- 
;maJ, salėje prie baMnyčfos. kviečiama 
visu® iuuiiUB ateiti Tuip-gL ataiv&altb^ 
te naują narių,

>r,'-: .

'KENOSHA, WIS. ■’ 
■ LDS, 80 kupos-mėnesinis BUSlrln- 
kimus hrykfj ne^Uoj, 7 o, R,ugpjr tuo- 
■jaus po sumai šv. Petro parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus narlna bū
tinai ateiti, nes yru. svarbią reikalą 
apsvarstyti. . **

NBW PHILADELPHl'Aj
RA* , ■

LDS. 87 kp. mėnesinis suslrlnk|mą« 
įvyks, nedėlioj, 7 d. . Rugpj. paprastoj 
vietoj. Visi nariai malonėkit pribū
ti paskirtu laiku, nes turim® daug 

j svarbių, reikalų aptartu Atsiveskite 
ir naujų- narių.

Vaiavbfti

>•

Valdyba.

CHICAGO,ILL.
, LDS- 57 kuopos, mėnesinis sųsirin- 
khjias įvyks nedėlioj, 7 d. Rugpj. Nek. 
Pras. parapijos .salėje, 1-mą vai. po 
•pietą. Visi nariai Širdingai kviečia
mi atsilankyti Ir nepamirškite atslves- 
tL naują nariu.

4 ■■ ■■ ................................
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Žemės vaikas — skaisčio

ji mergužėlė pamylėjo * že
mės vaikų — bernužėlį ir sa
vo nekalto j meilėj jiedu bu
vo neapsakomai laimingi ir 
abu norėjo kad amžinai ga
lėtų gėrėtis ta jaunystės ir 
meilės laime, kad ir kūnui 
pasenus meilė liktų tokia 
pat kaip ir jaunystėj, kad 
jaunystė ir meilė būtų jų sie
lose ir tuomet kuomet jos 
skirsis iš kūno ir lėks į dau
sų pasaulį, kadvVėl taip pat 
medėj ir jaunystėj matyti 
kilniausi veidų galingiausio 
ir meiliausio pasaulio Sutvė
rėjo — Dievo.

'Kiek daug laimingų, kil
nių valandų praleisdavo tie
du žemės vaikai, kuomet 
juos gražusis saulėleidis at
rasdavo arti, arti vienų prie 
kito prisiglaudusius, bežiū
rinčius į skaistųjį ežerėlį ir 
|o nekaltų numylėtinę—van
dens lelijėlę, - kuriedu taip 
pat meile gėrėjos? Bernu
žėlis ir mergužėlė mylėjosi 
vienas kitų žmogiška; nekal
ta meile, o ežerėlis ir leli- ! 
|ėlė—gamtužes amžinai ne- ! 
kalta meile, bernužėlis ir i 
įnergužėlė norėjo amžinai iš- ; 
laikyti medę tokių pat1 pui
kių svajonėmis ir savo gilu- 
inu, o ežerėlis amžinai my
lėjo gražiųjų lelijėlę ir tos 
ųbi meilės buvo garbinimu , 
Gerojo Dievulėlio, — Dievu
lėlis žinojo ir visuomet žįno 
meilę gamtužes ir meilę žmo- 
iliU abi jaunyste kvepian- 
čias ir lainmo savu sųtvėją- 
įnus. ■

Ežerėlis bučiavo iš meilės 
lelijėlės veidelį, bernužėlis 
— mergužėlę taip pat giliate - 
šių jausmų reikšdamas ir a- 
biejų meilės vaikų bučkiai 
buvo palaiminimų jų amži
nos laimės.,
*. Dievujėlis-davęs jaunystę 
ir meilę7 matė savo sutvėri
mus, kuomet tieiš meilėsbu
čiavosi ir savo nekaltumu Jį. 
garbino, ir laimino, Jaimino 
jaunystę ir meilę, kurios tu
ri būt visuomet tokios pat 
šielose —■ ar tai pirmame 
bučkyje jas giliausiai aijaii- 
ius, ar einančiuose į. naujų, 
dvasinį pasaulį per žemiškų 
mirtį.'' '•/ ;

jaunystė ir meilė nuo pat 
pasaulio sutvėrimo yra kil*

NEW. YOliK, N. Y. ■
LDS. 9 kp. mėnesinis susirinkimai 

įvyks nedėlioj, 7 d, Rugpj’., tuojau^ 
po sumai, antrą valandą po pietą baž* 
nytinėje svetainėje 55G Broome S.t ėja* 

rme susirinkime turėsime daug symbią 
LDS. 40 kp. mėnesinis susirinkimas į reikalą aptarti.

įvyks nedėlioj, 7 d. Rugpj. tuojaus po . Valdybai
ii.'n iri irh v>tt vwr»'»wr imnn imrimt lirtl IMI IBUIMt IMnfflTB ’
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RUGPJŪČIO <13,- 1921.

Cunard Linijos. laivas “ASSYRIA” 
plaukia iš Boston’o Rugpj, 13, 1921, šifkarte. ■ 
iki EITKŪNŲ tik $104.50. .

Pasinaudokite gera proga ir tuojau atsi
šaukite į

LITHUANIAN SALES CORPORATION, <
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.
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- ‘f’"JllNO IMTO EtS'*' \
' _ JAU GALIMA PIRKTI

LIETUVIŲ PREKYBGS B-VĖS KNYGYNE BOSTONE*.

“JONO KMITO EILES” parašytos taip gra
žiai ir vaizdžiau kad jas skaitant, prieš tavo akla 
gyvai atsistoja tie vaizdai, kuriuos gabus auto- , 
rius savo eilėse, piešia. Jose atsispindi Tėvynės 
meilė, lietuvių džiaugsmai, vargai, bėdos ir* 
klapatai. -

Kiekvienas Amerikos lietuvis tikrai mylintis 
daūę, privalo tuojau “JONO K1&ITO EILES” 
įsigyti. Ši graži eilių knyga bus namų pagraži
nimu ir geriausiu dvasiniu maistu žmogaus pro
tui ir širdžiai, x ‘ •

“JONO KMITO EILES” atspausdintos ant’ 
gražios popieros ir pagražintos įvairiomis vinjė-. 
temis. Puslapių turi 191. - .

. " L
Kaina atsižiūrint į knygos 'didumųir -gražumu 
nedidelė, ■ ‘

Puikiais drobes apdarais . 
Grasiais popioros apdarais

- *
Išrašyk čekį arba money orderį ant- $2.00 arba' 
$1.50 ir tuojau kartu sUįUŽsakymu siųskite šiuo- 
adresų; ' ’ * ' . ■ \?•

• * + /L; 4i4Bm<W>
■ BostOM 27, M*M*■ > * V * *5*'

Užsakymas bus greitai išpildytas*.
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iiy^tes ir1 meilės gimsta Mgįfi4
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■ PLIANUOJA ŠŲ JUNGTI 
VISUS VALDŽIOS 

. DARBININKUS.
«‘ Liepos 31 d. konferencijo
je atstovų nuo National 
Rtederątįon of RėderaI 
ployes nutarta sujungti.vi
su^ valdžios darbininkus. ,

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Seredoje, rugpjūčio 3, Š. ni. 7:30 

vai. vakare, bažnytinėje svetainė
je bus šv. Petro Bažnytinio Cho
ro susirinkimas. Visi choro na
riai malonėsite susirinkti, neš bus 
svarbus. <

Raštininke.
--- -

. KORĖ RIVER DARBI- 
r KINKAI ŠAUKIASI 

Į VALDŽIĄ.
Laivų statytojai visiškai 

metė įstaigą Ėore River. Ma- 
' siniame snsirimme išnešė 
__ rezoliuciją ir nutarė pasiųs

ti; Kongresui. Susirinkimą 
vedė James Edwards, (įuin- 
cy Centrai Labor Unijos 
prezidentas. Rezoliucija pa
tvirtinta komisijos apsaugo
jimui pirklybos reikalų, ku
rioje prašoma valdžios be 
atidėliojimo imtis rūpintis 
šeimynomis Quincy ir Fore 
River, Mass. distrikte.

Įstaiga Fore River palei
do 3,600 vyrų praeitą savai
tę, paskelbdami, kad dar
bas sumažėjo,. nes pradėjus 
kalbėli apie nusiginklavimą 
daug kontraktų panaikinta. 
Darbininkai atsirado keblia
me padėjime.

y
■ ■ , L I I———Į*« I—M—ĮHB-IW»»—M" I —

nesirūpinti: Banko prezidentas 
Evans taip-gi pranešė Žmonėms 
kad visiems bus išmokėta kurie 
tik reikalaus, ir kad banka tvirta
me ir Baugiame stovyje. ’■ * 

Yra žinoma, ir kaltininkai yra 
ieškomi, kad kas nors norėdami 
bankąi .pakenkti paleido tą -netei
singą paskalą. Jei kaltininkai 
bus surasti, jie bus sunkiai bau
džiami, ,

Pasitikėdami, Banką Komisijo- 
nieriui (Allen, mes patartume lie
tuviams* kurie’ten turi savo pini
gus padėję, visai nesirūpinti ir pi
nigų iš bankos neišimti, nes tai 
paleista neteisinga paskala.,

PIKNIKIERIŪS SULIJO.
Liepos 30 d. L. Vyčiai ir LDS. 

surengė milžinišką pikniką, bet 
suvažiavus piknikieriams ir vos 
pradėjus linksmintis, užėjo smar
kus lytus taip ūmai* kad žmonės 
nespėjo pasislėpti. Visus gerai 
sulijo.

Kad* ne-lytus, galima * sakyti, 
piknikąs būtą buvęs vienas iš ge- 
riausių. Ant tos pačios pievos ir 
“prošepanie” turėjo pikniką, bet 
jie visada dirba ?<kytriai.” At
važiavę į pikniką, neturėdami lei
dimo. ‘liceūse” viską pardavi
nėjo. Sužinojęs tą “dėdė,” atė
jęs uždarė visą ją “biznį.”

Nežinia kaip “prošepanie” bū
tą sutikę su lietuviais sykiu pik- 
nikaudami kad lytus nebūtą iš- 
skirstęs^ “Prošepanie” turėjo ir 
beną. Kiek toliaus, Ukrainai taip
gi turėjo pikniką, bet jų buvo vi
sai mažai.

Šį pikniką daugumas ilgai pa
minės.

Buvęs.

NUSTATYS NAUJAS 
ALGAS BARZDAS

KUČIAMS.
Vietos Barzdaskučių uni

ja 182 savo tęsiamose sesijo
se svarsto naujij algų klau
simą. Kontraktas, kuris tę
siasi dabartinė savaitinė al
ga $25.00 savaitėje ir pusė 
pelno virš $33.00 gauto prie 
kiekvienos sėdynės. Spėja
ma, kad bus reikalaujama 
sutrumpinti darbo valandas.

t

... ........................ ............. IĮ 11 » ...........................

duota 3,768 persiskyrimo 
leidimai Reiškia beveik 
pusė vedimo' leidinii}., Tai 
bėnt‘‘progresas.”

v-* -*-•

. *K

,te*-

*

[ $5,000.00 DOVANŲ Ųž 
BANKOS VAGIO;

” MIRTĮ. '
Djfroįt, — Viętžue 

jng House Sąjunga paskelbė 
55,000.00 dovanų už suėmi

mą ar užųiūŠimą, .tokio as
mens, : kurs, aj>ipfetų m 
mėgintą apiplėšti franku-ta* 
ri yra nariu virŠminėtos są
jungos. . r '

RAUDOSTIEJI PROTES
TUOJANUO EX-KAI- 
ZERIO PALOCIAUS.
Perlonas, liepos 3L — 

Priekyje karališko palo-, 
ciaus, Lustgarten, kur Im
peratorius > Vilius septyni 
metai atgal, sakė puikiausią’ 
prakalbą apie/ karą ir pa
skelbė delderaciją nepriete- 
ingą prieš Rusiją, didele 
demonstraciją ' buvo šian
diena. Dešimts tūkstančių 
raudonų vėliavėlių plevėsa
vo toje vietoje. Kelios 
šimtys raudonųjų kalbėtojų 
rėžė “spyčius” prieš karę. 
Kareiviai ir civiliai rinko 
aukas “Raudonai Rusijai.” 
’ lidžiuma iš susirinkusių ne
dalyvavo demonstracijoje, o 
ik tėmijo radikalus demon- 
stratorius. Daugelis iš pa- 
roduotojų nešė iškabas su 
parašu “Neręikia* karių.” 
demonstracija raudonųjų 

užsibaigė be sukilimų.
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RENGIA LIETUVOS VYČIŲ NAUJOSIOS 1 
" ANLJLErOS APSKRITYS' J

* /
\

I ROMUVOS PARKE 
(šL IlOKO PAIiAriJOS DAUŽĖ) 

■ž MONTELLO, MASS:- '
A

.. I
y :

i*

: PRADŽIA 10-TĄ VALANDĄ RYTE.
«

GERBIAMOJI VISUOMENĖ:
Šis išvažiavimas bus vienas iš smagiausių, 

su gražiu programų, kuriame dalyvaus visi 
Naujosios Anglijos chorai ir dainininkai,-ės, iš- 
pildydami gražiausias mūs tautos dainas. Apart 
to, Vyčių atleifoi rengiasi smarkiai pasirodyti 
su įvairiomis leiikt^iemis, kaip tai: bėgimas, bo-

Ieškau brolėno Albino Petronio, ki
lęs iš Pilviškių k., Eiizavo par. Nuo 
karo pradžios neturiu žinios. Pats ar 
l žinantieji terašo adresu: Anelg Na- 

vldanskattS, Vartotojų B-vė, Kupiškis, 
Panevėžio apskr. LITHUANIA.

KOVOS UŽ ĮLEIDIMĄ 
IMIGRANTŲ. 6 

Delegatai atstovaujanti 
165 žydų organizacija^ su 
daugiau nė 300,000 narių su
sirinkime liepos 31 d. sutvė
rė “Eree Imniigration Lea-
giie” ir padarė plianus r ei-1 ŽINIOS,
kalauti panaikinimo istaty-| 
mo draudžiant įvažiuoti iš VYRAS RETKATiAUJA 
Europos. 30,000.00 ALGOS NUO

---------------- SAVO PAČIOS.
. DB. D. D, BROUGH UŽBAIGSI &»’ York, liepos 28. — 

GYVENIMĄ NEGARBINGAI. Į August Kochler padavė ape- 
Dr. D. D. Brough, 51 metą am- Į iįacįj a aukštesniam teismui,

, maus, kurį Miesto Sveikatos Ko- . Priversti to Da-jmisijonierius prašalino praeitą TSt 1V3° ??
kovo mėnesy nuo tarnystos kaipo IĖ. Kochler Užmokė 
“netinkamą,” ištarnavusį 27 me-|ti jam $30,000.00 jo “algos” 
tus, atęmė sau gyvastį, liepos 31 už gyvenimą su ja per 
d. po pietą, pasikorė nuo lenty-1 pastaruosius 3 metus. Pa
nos drabužią kamaraitėje savo } «0 pareigkjmo jo pati 
namuose 86 Charles g-vė. I. ~ ji

Būdamas senatvėje negalėjo su-P • P
rasti sau darbą kitur, nežiūrint to, Į $10,000.00 į metus kuomet 
kad-jis turėjo nemažai draugą, jis atsisakysiąs gyventi 8U 
kurie buvo pasižadėję jį gelbėti. Į ja. Dabar, anot jo, ,jo pa- 

Dr. Brough buvo jau besutaręs Į fį neišlaikė“ savo prižado, 
užimti vietą miesto ligoninėje, bet | ... •

‘di(škas Į“1“, 1 IŠ DVIEJŲ VEDUSIŲ
piliečio Bostono ofieialams pasi- 
priešinantis prieš daromus plia-| vAVv JrlliKbloJS.X-

• nūs. Po to jis liko be vilties, kad I RIMĄ,
kada nors gaus vietą, kad galėtą! San Prant^SCO, liepos 28. 
ramiai praleisti senatvės dienas,]—Pavieto raštinės paskelb- 
nusprendė pasidaryti galą. tos skaitlinė parodo, kad

Vieta, kur išpUde saužudystę, paBtarąji metą pasibai- 
buvo taip maža, jog turėjo pri- r v .
lenkti kojas. Jį atrado poliais- Į gUSlJbirzellO 30 d. 1921 m. 
tas Riehard Conway, kuris buvo I čia išduota 7,586 vedimo lei- 
pašauktas tarnaitės po to kad jil dimai ir per tą patį laiką ts- 
nubėgusi pašaukti prie telefono,1 
rado negyvą. T

GERIAUSIA PROGA.
TIK ANT TRUMPO 

LAIKO, 
Vien tfc dėl mano pažįstamų.
Mokėdamas $5.50, gausi 

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

27 Davis St., Dorchester, Mass.
Tel. Dorchester 5483-AV,

ĮLIETU^.
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge

ras valgis ir užtektinai jo. Didelis dfr> 
uis; su visais patogumais, fiaujausio 
laivo.

V^RedStarLine
Laivai Išplaukia

iįlekvtenų savaitę iš New Yorko nuo 
No. 58—62 North River Prieplaukos.

Iš New Yorko tiesiai į Danzigą
SAMLAND (tik 3 kl.) ....Rugsėjo 1 
GOTHLAND (tik 3 kl.).. .Rugsėjo 22

Iš New Yorko į Antwerpą
ZEELAND ........................Rugpjūčio 6
KROONLAND ................ Rugpjūčio 13
LAPLAND ........................Rugpjūčio 20
FINŲAND ........ .. ... .Rugpjūčio 27

^Amekkakline
Iš New Yofko į Hamburgą

MINNEKAHDA.............. Rugpjūčio
MANCHtTRIA ................Rugpjūčio
MONGOLIA ........................Rugsėjo

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

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

Arba pas vietinius agentus.

11
25
8

NETEISINGA PASKALA.
Iškilus .paskalai kad * * Boston 51 

cents Savings Bank” ant Schoolį 
‘ street “baukrutys, ’ ’. šimtai žmo- Į 

nią bSgo atsiimti savo pinigą. 
Banka visiems išmokėjo. Suba-| 

' toj išmokėjo daugiau kaip $600.- 
000.00. J

Prie bankos tiek prisirinko 
žmonią, kad nebuvo vietos nė pa
sijudinti. Kelios moterys apal-j 
po. Speeialis policijos būrys bu- 
Vo,pašauktas daryti tvarką.

Banką komisijonierius Allen iš- 
tirynėjęs pranešė, kad bunka yra b 
gerame stovyje ir prašė žmonių1

T.

MOTINU MODERNIŠKOJI LOPŠINI!
•Cit nevertą mani 
mažulėli—neraudok, 
aš tau-duosiu 

BAMBINO ,
Čiūčia-liūlia.’’

Greičiau bčgki į aptieką ir 
nupirk! 50c. bonką

_____________ BAMBINO
Arbatinis šaukštukai tuojaus pašalink kudikio virdurią die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. “Kadlkjal tnSfsta jl! Jie praio daugiaus?”

Motinos 3, Jeigu jiįsą aptickorius neturi jo, tai prisiąskite 
60c. paštu markėmis tiesiog |

F. AD. RICHTER & CO. / 
—m

t

1

I

.........—..
D. £. K^KtlISTUOlO DB-JOB FA£. ( 
DMtoB 1DR8BAI, BOSTOV, lUBBt I

PIRM, — Motfejaa V«r»*ėk>*, 14l"ttatea St, So. Boeton, Mta*.
VICEWPIRM. — Jttoour BilokM,

• Sui E; 9-th St, Šo. Boston, Mate.
P^BOT. RAŠT. — Ant Moclejunae, I 

450‘ E. 7th St, Boston, Mate.
-m Kavallauskaii, I

209 E. Oottage St, Dorchteter. | 
KASIERIUS a- Andriejau ZalIockhM,

307 H. 0-tti St. So. Boston, Mase.
MARŠALKA — Antano* Gruodis, 

15R Boteeu St, So, Boston, Mate.
D. L. K. Keistučio dr-ja talfcMttBnfc 

sbpįltta suslrlnklmtis kas pirmų hedM* I I
| s01w Bosw, Mm 

II Kampai «st. ir Bmaway-, 
tat prirašyta * į-lf*11 ........ .......

PoBinertinčs moka $200.00. Pašalpa, h 
atįo dienos susirgimo iki pasveikimo. I

DR. J. C. LANDŽIUS (SITMbUR) . *
limvja - H ■ 

Gydytojais m Cherubgab 
' Gydo aštrin ta chroniškas llgmr 
vyrų, moterį) lr valkų. Egzami
nuoja kraujų, apjaudaius, Žlapu-

I mų ir tt bavotaboratorlJoj.ru- 
tėlkia patarimus tetekate kitur gy* 

Ivenantiems. Adresas: \
506 Broadway, . -

•• .w
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10 Mirą South Bostokm

DR. H. S, STONE
’Jjcnj. Si®WėM8 - 
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Didžiausi, Greičiausi Pasauly4] RSOnOHMNlM

IK PAULJ-JAKMAUH
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste (WdwiM

į 
visas Baltiko Valstijas, TIESIAI R 
BER DANZIG^. ’ 1

ŲANNONLA—RUGĮ’J. 18

VASARI ..........
MAURETANIA

lės mėtymas (bsft?e-ball), virvės traukimas, to
lumo ir aukštumo šokimas, Akrobatų, ristynės 
ir įvairių juokingų ir naujų žaislų* kurių dar 
niekas nematėte. Lenktynėse ims dalyvumą ir 
merginos. Tai-gi kaip matele programas bus 
gana turiningas. Todėl atvažiuokite ir pamaty
kite, ką mūs jaunimas gali parodyti, nes tuo
mi ne tik smagiai praleisite laiką, bet dar paro
dysite' jaunimui prielankumą ir paskatinsite 
prie ūOl^snio veikimo, kas atneš didelę naudą 
mūs tkutai, nes jaunimas, tai tautos žiedas, tau
tos viltis, iš kurio tauta tikisi susilaukt sau nau
dingų ir darbščių piliečių.

I

X. ĮŽANGA VISAI PIGI.

Širdingai visus kviečia—
RENGIMO KOMISIJA.

PAStf AB A: Jeigu tą dreną lytų, tai išva
žiavimas bus nukeltas ant 14 d. Rugpjūčio, 
1921.*

KELRODIS: Iki parko nuo Montello Sto
ties reikia eiti į šiaurės-rytus 3-5 minutes. Par
kas randasi tarp Howard St .ir Charmont Avė.

ci;s
Generoliški ageritai dėl Š ir RYTINES EUROPOS

North German Lloyd Bremen 
Iš NEW TORE tiesiai į BREMEN—DANZIG 

. Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzlg*ų. Tiesus peraimalnymas 
' nuo laivo ant laivo.
POTOMAC ................i....................Rugpjūčio 18 lr Rugsėjo 22
PRINCESS MOTOIKA ............  .Rugpjūčių 28 ir Spalio 3
HUDSON .............................................   .Rugpjūčio 30

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN 
AMERICA .............. ..........................Rugpj. 27, Rūgs. 28 lr Spalio 29 ‘
GEORGE WASHINGTON vRugpjUčlo 3, Rugsėjo 8 ir Spalio 4

Atsiiauklt i 09 Statė St, Boston, Ma arb* pn« vietos agentus. *

■ .STIEA&aSHIPkBU ■
ii

r

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

kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš 
galėsiu pagelbsti. Visokių rodų Ir pa
tarimas duodu dykai. Esu par dauge- . 
11 inetų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas lr visokias supakuotas Il
gas. Aš duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus skaudSJhnua. tšgelbs- 
ti daugybę vytų !r moterų nuo pavo
jingų operacijų. <

Jeigu turi kokių chroniškų, nerviš
kų, kraujo, inkstų arba taip kokių li
gų, Ieškok pagelbos tuofau. - Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tų kurta yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

i Offio vai 9 ryte ild 8 vak. 
Nedėlioms: 10 ryte iki 2 p. p.

PY220 TREMONT ST., 
L Į BOSTON, MASS.

Priešais Majastic Teatrą ,
• ■

R

£
S £

v1

I

k

H.KI.
IIAMBURG..........$145.00 $125.00
DANZIG ........ 1200.00' $135.00

Taksą $5.00.
Per Chcrbourg Saulhampton I 

Liverpool ir Glasgw
B

a

v e .Rugpjūčio G į 
.Rugpjūčio 11 į 

. .Rugpjūčio U? Į 
.....Rugpj. IBĮ

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. už žo

di už kiekviena syki.

REGISTRUOTAS NOTABAg. 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KA1INAUSKAS

Sę. Borion
DR. M MNNEUU M. D, 
GctHma tunilcalblįti ir UetvvUkdf. 
Granto TtoULspos:

Rytate įk 0 vaL 
Po pfetą 1IM B vnL ■

* VaJtačatajOho 6 tM V
536 Broadway, S. Boston

ADVOKATAS
414 Bboadwat, S. Bostok, Mass. 

TeL g, B. 44L
Gyvenimo yletja:

•185.Rowe St., Auburndale, Mase.
i

ANGLIAI PABRANGS. I
Pirkite anglis dabar, nes 1 trumpų | i 

laikų bus daug brangesni, o včllaus r 
gal bus visai sunku gauti. Mus ang
liai yra geriausias lr pigiausio, todėl j 
pirkite i9 |

LITHUANIAN A.GENCY, , |
381 Bti&uivniy, So. .Boston, Mass. b 

Tel. So.y©Qston 605. w I

AUTOMOBILIS TARSI- ; 
DUODA LABAI PIGIAI.

Automobilis dėl 5 pasnžlerlų parsi
duoda pigini tik už $200.00. Kam rei
kalinga, atslšaukit' šiuo .adresu:

JAMES A. (’ARR,
& West 3-rd SS t, South Boston, Mass.

Automobili Į I
ga1Ima*omtytl 7-tų valandų vakare.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS 

mokantys lenkiškai, pažjsttjs muziką 
ir galintys vesti bažnytini chorų. Al
ga $80.00 mPn. ir Įeigos.

ST. CASIMIR’S REOTORY '
324 R#ge Street, Freelnnū, Pa.
, _ - ■ -------------- --------------

<

PUIKI STUDIJA
ANT PARDAVIMO.

Labai puikioj lietuvių apgyvento] 
vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Par
siduoda labai pigiai, nes Savininkas 
nesveikas ant akių, todėl ir nori greit 
parduoti. Kam reikalinga, atsišauklt 
šiuo adresu: 366 Broadway, So. Bos
ton, Mass.

$

NKUB3UĮ nupuolus
Tni geriausia proga dastg 

ankstau į Lietuvą nbahjstk 
Greitame nusiuntimo pinigų 
nieks sa mantornegal ftnkty- 

Į nluotl; visiems pinigų itantė- 
Jams pristatau kvitas sp pate> 
žals priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra i Lis- 
pojų, Hamburgą lr<visur.

Pasai kesonai į Lietuvą.
I Padarytos* lietuviškų doku

mentų. 1
Pinigus Siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct štampų lr vUuUtoa 
adresuokite:

F. Mikolatas,
!,58 ECūdfion. Ave^ Brooklyn. N. Y.

Pajieskojimai
PaleSkoJlmų kalnoa LDS. na

riams ir ‘‘Darbininko" elmltyto- 
jams 1 sykį į metas už dykų, už ' 

^8 sykius $1.00. PrtotelJama už 8 
sykius $1.50.

Ieškau- Prano žlobos ir Pievos žio- 
baitčs, kilę iš Bučkiemlo kų Pakuo
niu par. Gavau 500 auksinų ir neži
nau nuo kurios gimines tat yra, nes 
laiškd negavau. Meldžiu a teliepti ad
resu: Gčndruta žiobaitfy-Prienai, Ma* 
tijninpolšs apskr. LITHUANIA.

RENGKIW OTMV.
i

I
V

T

03.1 MATULAITIS
Gxpo Visokia* Įaoajs 

pRIfiKKUA AjCTtfU* 
Valandos: 1—8 lr ■.

17 .MillbuTy Street 
MASS.

Tek So. Boston 838, 
LiKEcraYB Dantįem 

DR. M. Y. OSBREB 
(KaspaiaviSuM) 

Laikinai perkėlė eflsą po J?a, 
425-Bboadvtay, So. Boston, Mine. 

Futatofuta 
Kito 10 4H VSf h 

w lffl(>-etrfl48O-0 B B 
Ofisas uždarytas subatos va

karais ir nedaliomis.- ■ • ■

PR®OSKLESOS
DANTISTAS
DR. W. T. BEILLY
Dantys įžtranMamį lr pripiUto 

tol. visa!. be. skausmo^ ea gvriaif 
slak prietaisais, su nauju lSradl-

Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester StJ 
Valandos: Nuo 8.v. a Iki 8 « 
Nmftuooit: 'Nno 10 v. s, iki 4 v. v;

Paieškau brolio Vinco Paukščio, gy
venusio 1914 metais Kanadoje (Toron
to mieste). 1920 metais jis buvo Chk 
cagoje (5131 So. Halsted St.). Musų 
visi laiškai rašyti Chicagon grižo at
gal, matyt Jis kitur apsigyvena Ger
biamieji Amerikiečiai, Jei kas SJ tų ži- 
nothmėte apie JI, — tikitės tomis ži
niomis paguosti didžiai nusiminusius 
namiškius, siunčiant žinias šiuo adre
su : J. Paukščiui, Lūšnos kaimo, Jan
kų vniščiaus, šakių apsk. LITH
UANIA.

■ t ■ ......

Paieškau savo brolio Damlntko Ver
bicko, prieš karų gyveno Bostone. Jis 
paeina iš- Vilniaus rėd., Alytaus aps., 
Rutinos kaimo ir parapijos. Kas ži
note kur jis -randasi, praneškite šiuo \ 
adresu: Mokytojas Adomas Verbickas, 
Vasariniai Mokytojų Kursai, Alytus, 
LITHUANIA. Arba praneškite D. K., 
549 E. 12 St, 1^- York City.

Ieškau pusbrolio Prano Rako ir pus- 
seseres Katrės Rukalt&s, kilę Sabais- . 
nų k., Pakuonio par., Marijampolės 
apsk’ Nuo karo pradžios neturto nuo 
jo žinios. Pats ar JI žinantieji tera
šo: Monika Žukaite, Prienai. Marijam
polės apskr. LITHUANIA.

Kareivis A. Jankūnas Ieško savo ta* 
velto Jono Jankūno. Paeina iš Vil
niaus rėd. ir apskr.,'Alusninkų vnlšč., 
Vindelklų kaimo. Išvažiavo Amerikon 
ir jau 1Q metų kaip negaunam jokios 
žinios. Nekurto paistam! pargrįžę. iŠ 
Amerikos pasakoja buk tai .matę Bos
tone, bet tikrų žinių neturiu: ar gy
vas ar miręs, Kas žinote, arba jis pats, 
lai praneša Šiuo adresu: Antanas Jan
kūnas, 7-oa kuopos, 3-Čio B-no S-to pčst. 
K, K Vaidoto pulko velk, armija. 
pIW|IUA«Į-t.
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