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Tel. South Boston 820.

Organas Amerikos Lietuvių 
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Numušė geležinkelininkų

DIDIS ALGŲ

NUKAPOJIMAS.

I . ---------
Chicago, III. — Suv. Vals

tijų Railroad Labor Board 
nutarė geležinkelių darbi
ninkams numušti algas. Bus 
nukirsta $48.000.000 nuo me
tinės darbininkų algos. Al
gos numušamos ne v visų dar
bininkų ir ne po lygiai. Šis 
nukapojimas paliečia 400.- 
000 darbininkų.

PRANAŠAUJA KARĄ.

New York. — Iš Europos 
sugrįžo ex-gubernatorius 
McCall. Jis pasakė, kad 
Europoj gali kilti'naujas vi
suotinas karas. Atstūmimas 
Rusijos ir smaugimas Vo
kietijos ir jų abieju susijun
gimas gali prie to karo pri- 

/ vesti.

IŠ DARBO LAUKO. PRANAS ŠIVIGKIS, PH. D.
Chicago, III. — Pereitą 

pėtnyčią perėjo, egzaminus 
Pranas Šivickis Chicagos u- 
niversitete zoologijos sky
riuje. Gavo augščiausią 
laipsnį -— Filosofijos Dak
taro laipsnį. Tai pirmas A- 
merikoje lietuvis, kurs gavo 
tokį augštą mokslo laipsnį. 
Chicagos universitetas, kurį 
Pr. Šivickis baigė, yra vie
nas žymiausių Amerikoje. 
Yra įsteigtas milijardierio 
John D. Rockefellerio. Ta
me universitete profesoriau
ja garsūs zoologai prof. 
Child ir prof. Lillie. Po jais 
ir studijavo Pr. Šivickis.

Pranas Šivickis yra kilęs 
iš Zolokiškių kaimo, Šidlavos 
parapijos. Amerikon atvy
ko, kaip tūkstančiai kitų 
jaunų vyrų, tik su pradiniu 
mokslu ir dirbo kaipo pa
prastas darbininkas. Tečiau 
Šivickis skyrėsi nuo kitų 
tuomi, kad mylėjo mokintis 
ir liuoslaikius sunaudojo 
knygų skaitymui. Užsidir
bęs ir sutaupęs keletą šimtų 
dolerių 1907 nuvyko Valpa- 
raiso universitetan,* kur kaip-}— 
daugelis kitų jaunų lietuvių 
stojo į prirengiamąjį skyrių. 
1912 m. toje įstaigoje gavo 
bakalaureatą. Po to stojo 
į Purdue universitetą agri
kultūros skyriun. Dėl lėšų 
stokos turėjo pertraukti 
mokslą, stojo dirbti prie 
“Draugo” ir ten dirbo kar
tu su gerb. kun. Kemešiu. 
Po to stojo į Missouri uni
versitetą ir studijavo medi
ciną. Amerikai stojus ka- 
ran dirbo prie Foreign Lan- 
guage Information Biuro. 
Karui pasibaigus vyko Chi
cagos universitetan, kur sto- 
jcf zoologijos skyriun ir su 
nepaprastu pasisekimu va
rėsi. Per pastaruoju du me
tu Šivickis buvo to skyriaus 
laboratorijoj instruktorium.

Daroma pastangų moks- 
lavyrį Šivickį priskirti prie 
Lietuvos Respublikos uni
versiteto.

Baisus lenko darbas.
I—

GERTI NEREIŠKIA

PRASIŽENGTI. 1
tų dar uoliau streikuoti!

Tokie rojai tik tenai tega
limi, kur darbininkai yra ne
organizuoti.

*

* *

Tie geraširdžiai kapitalis
tai rūpinasi ne tik apie tė
vus; jie nepamiršta ir vai
kų ir net kūdikių. Tos “glo
bos” pavyzdžių nepriseina 
ieškoti toli; yra jų čia pat 
Rliode Island’o valstijoj. 
Faktai žemiau paduodami 
nėra surankioti kokių ten 
agitatorių, bet Darbo De
partamento agentų tam ty
čia Federalės valdžios at
siųstų. Sulyg jų raporto 
pasirodo, kad Providence, 
Pavvtucket ir Centrai Falls, 
R. I. dirbą suvirš penki tūk
stančiai nepilnamečių vaikų 
ir kūdikių. Jie dirba ne dirb
tuvėse, bet namie laike va
saros atastogų, ir rytais ir 
vakarais, kuomet atsidaro 
mokyklos.

Jie varsto siūlus į tagus, 
dirba rožančius, varsto ka
rolius* SOrtuoja čeverykti 
raiščius ir dirba kitus pana
šius darbus, kurie reikalau
ja akių ir atidos įtempimo. 
Laiko pažaisti nebelieka.

Tuos darbus fabrikantai 
atiduoda agentams, kurio 
vėl samdo vaikus. Tie agen
tai tankiai padaro 100% pel
no iš savo mažiuki] darbi
ninkę.. Daugumas jų tegau
na mažiau negu 5c. į valan
dą, kiti vos tik po tris ar du 
centu. Ir dėl tokio pelno 
priseina apleisti žaislus ir 
ncdamiegoti!

Sulyg tirinėtojų 
pasirodė, kad iš 
tūkstančių ištirtų 
ninku” 2338 dirba 
Iš tų: 39 neturi dar penkių 

i melų, 56 yra terp 5 ir 6 me- 
į tų amžiaus, rasta net 3 įne
rtų “darbininkų.” 
i
! 7C% tų “dari Įninku tėvų

darbininkai ir į jų vietą at- yra ateiviai, taigi yra ir lie •
‘ ‘ . Aršiausia

tas. kad daugely atsitikimų 
tėvai verte'Savo naikus dirb
ti re iš bado, bet iš gobšumo 
ir tai dėl ke’ią tik centų!

Tiems, kurie šiandien į- ■ 
tardinėja unijas, streikuoja 

i nenoriai ir nesupranta ang- i 
Tių streiko reikšmės, nepro- < 

BANDITAI NUŽUDĖ DU Įšali bus sužinojus apie tą 
LIETUVIU. ‘kapitalistų rojų, kuriame

1 jiems teks gyventi, jei uni- 
Pereitą’jos jįps nugalėtos ir sugriau

tos. Jie gali ir dabar tuo ro
jų pasigerėti, jei nepatingės 
nuvykti į Somerset pavietą 
1 >ennsyl vani joj. Somerseto 
kasyklose unijų niekuomet 
nebuvo. Streikų nebuvę ir
gi. Gandai ėjo, kad tenai 
viskas pavyzdinga: pavyz
dingi namai, pavyzdingi 
miesteliai, jokios betvarkės, 
o jau tų mainierių pasiten
kinimas savo gyvenimu bu
vęs tiesiog neišpasakytas. 
Tokius gandus leido opera
toriai. “Mūsų santikiai su 
mainieriais,” sakė jie,, “yra 
kuogeriausi; mainos dirba 
nuolat ir niekuomet neturė
jome jokių nesusipratimų.

Bet štai tie “laimingieji” 
mainieriai susiorganizavo. 
Operatoriai tuoj žinoma išė
mė ant jų injunction’ą. ir 
prie to injunction’o ėmimo 
susitiko operatoriai su mai
nieriais teisme ir mainierių 
advokatai prispyrė operato
rius prisipažinti, kokias 
“laimes” jie teikdavo tiems 
savo “višuokuo užganėdin
tiems” mainieriams.

Pasirodė, kad tai “ramy
bei ir užganėdinimui” pa
laikyti turėta ir įvairių rū
šių “policijos” ir šiaip gin
kluotų kompanijų mušeikų; 
kad mainieriai mušta, į jų 
būrius šaudyta, jų visi žing
sniai šnipinėta, kišta juos į 
kalėjimus be jokio teismo; 
jų šeimynas mėtyta iš kom
panijoms priklausančių na
mų. Pasirodė, kad tenai ly
giai kaip ir unijų mamose i 
prisiėjo tankiai būti be dar-j 
bo; kad mokesčiai liko nu-1 
mušti; būta ir streikų ir vie- į 
nu atveju pravaryta net visi

PABLUDUSIO PALIO

KO DARBAI.

Chicago, III. — 

pėtnyčią žuvo nuo banditų 
rankos Feliksas Juozapaitis 
ir Gabrielius Benošius. A- 
bu yra savininkai aptiekti. 
G. Benošius uždaręs savo 
aptinką po num. 4559 So. 
Hermitage Avė. Kai abu ė- 
jo su dienos uždarbiu namo, 
tai susitiko banditą, kurs 
užkamandavojo pakelti ran
kas. Tada banditas šovė į 
Juozapaitį, o Benošius kibo 
į razbaininką. Bet razbai- 
ninkas su revolveriu taip už
drožė per galvą Benošiui, 
kad tas apalpo. Banditas 
pabėgo nekratęs savo aukų 
kišenių. Abu sužeistuoju 
nugabenta į German Deaco- 
ness ligoninę. Juozapaitis 
tuoj mirė, o Benošius dar 
gyvas.

l

tris

ATŠAUKĖ STREIKĄ. '

PINIGU BURSAS.
ŠNEKA APIE

DERYBAS.

NELIES KATALIKŲ 
BAŽNYČIŲ.

MOKESČIAI LIKS 
DIDELI.

POPIEŽIAUS

PROTESTAS.

SUDEGINO SEPTYNIS 

NAMUS.

Belfast. — Pereitos savai
tės pabaigoje atgijo netvar
ka ir pjovynės tarp katalikų 
ir protestantų. Padaryta 
padegimų ir sudegė septyni 
biznio namai. Buvo mesta 
bomba, kuri sužeidė 
žmones.

Geneva. — Šventasis Tė
vas pasiuntė Tautų Lygai 
notą, kurioj protestuoja 
prieš projektą, pavedanti 
Palestiną Anglijos globon. 
Popiežius nurodo, kad pro
jektu gręsiama tikybinei ly
gybei. Šventasis Tėvas nu
rodo, kad Palestinoj daro
ma žydams daugiau teisių, 
negu krikščionims.

Fall River, Mass. — Len
kas farmeris Walenty Suv- 
ley pablūdo ir nesvietiškos 
nedorybes papildė. Prara- 
kė galvą savo pačios ir vy
riausiosios dukters 12 metų 
amžiaus. Paskui su peiliu 
savo moterį baisiai apraižė. 
Biauriai sužeidė visus ketu
ris vaikus. Po to padegė 
namus ir save bandė papjau
ti. Atbėgę gaisrininkai už
gesino ugnį. Sužeista ir 
baisiai apdegusi moteris ir 
vaikai nugabenti į ligoninę. 
Visi vos gyvi, o duktė neat
gauna sąmonės. Vyro ne
rasta. Jis su perpjauta ger
kle išbėgo į mišką. Policis- 
tų būriai pasiųsti į aplinki
nius miškus ieškoti pablūdu- 
sio palioko su perpjauta ger
kle. Nei moteris, nei vaikai 
nepagysiu.

Topeka, Kan. — Lumą 
E. Munson buvo kaltinamai 
tame, kad turi svaigaUĮ 
Teismas pripažino, kad tS 
rėti svaigalų ir išsigerti nt 
ra laužymas prohibicijos į 
statymo. Tik dirbti ir pai 
davinėti nevalia. ;—

DEGANTI ŽIURKĖ.

Porthsmouth, N. II. - 

Policistas Demars ant Mąi 
ket gatvės užmušė deganči 
žiurkę. Kaž kas ją apipyi 
žibalu, padegė ir paleidi 
Tos gatvės gyventojai suji 
do ieškoti žmogaus, kurs t 
padarė. Nori suareštydint 
Sako, kad žiurkė galėjo si 
kelti gaisrą.

NENORI KAREIVIAUT

SKAITYKITE

Maskva. — Rusijos val
džia sutiko nekonfiskuoti 
katalikų bažnyčių turtų. 
Šventasis Tėvas už tai turės 
išmokėti pinigais tiek, kiek’ 
tie turtai verti.

Rymas. — Generalis strei
kas tapo atšauktas, bet tarp 
raudonųjų ir tautininkų (fa
šistų) susikirtimai tebeina. 
Pastarajame susikirtime už
muštas vienas komunistas.

W ashington.—Augšti 
dininkai išsireiškė, kad 
kesčiai Suv. Valstijose 
augšti bent 25 metus. Taip 
bus dėlto, kad Europos val
stybės nepradės prieš tą lai
ką atsilyginti skolas.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:

Antradienį, geguž. 23 —* $4.00 
Trečiadienį, geguž. 24 — $4JO 
Ketvirtadienį, geg. 25 — $4-20
Penktadienį, geg. 26 — $4.30 
Šeštadienį, geguž. 27 - $410 
Pirmadienį, geguž. 29 — $4.30

LITHŪANIAN SALES
( ‘ i PORATION^

BOSTON MASS

val- 
mo- 
liks

» _______
"■X. _____

Laurence, Mass. — Eina 
gandas, būk kunigų komite
tas bandys suvesti į derybas 
streikuojančius audėjus su 
darbdaviais.

’ . # - _ ** i.~

RINKS KOMITETĄ.

Manchester. N, B. — Au-
dėjai streikininkai išrinko Press, 
komitetą vesti derybas su 
kompanija konferencijoj grt- 
bf rnaforiaus Brov ų sušauk-

vežta juodukų iš pietiniųiuvių jų tarpe, 
valstijų. Operatoriai gavo 
prisipažinti, kad jie moka 
savo darbininkams “sulyg 
to, kiek jis yra vertas,” ki
taip sakant, tifek kiek ope
ratoriams patinka, kiek jų 
‘ ‘ loska. ’ ’ Trys visų ‘ ‘kom- 
paničnų” namų ketvirtda- 
liai visai be vandens, gatvių 
saidvokai sindrais tiktai iš
pilti. . '

Toks tai kapitalistų rojus 
ir jų “tėviškoji” globa. 
Kad pasaulis nesužinotų a- 
pie tą.“medum plaukiantį” 
kampelį, kiek galint saugo
ja jį kompanijų sargai nuo 
korespondentų. ASsociated 

r žinoma, tokiais 
“niekniekiais” nei kiek ne- 
siinteresuoja. Mat galėtų 
kartais papiktinti Streikuo- 

Į. jaučius mainierius ir tie im-

raporto 
penk’uj
“darbi- 
“štedi.”

■
U|
i

DOVANOMS

FOKTANINE 
PLUNKSNĄ ‘

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo. 

“DARBININKAS, 
366 Broadway

Boston 27, Mass.

Tokio, Japonija. — Ji 
ponijos jauni vyrai prade j 
įvairiais būdais stengtis ii 

naujokų platinasi patžudy 
tė. O kad išsisukti nuo ki 
reiviavimo, tai eina iki t 
kad nusipjauja ausį, art 
pirštą.
PASIŽYMĖJO

MERGINA

*

t

Springfield, Mass. — Š 
šiolikos meti] amžiaus me: 
gina Levvi tapo teisėjo pr 
pažinta kalta pardavinėjin 
munšaino. Ji prisipažir 
prie kaltės. Sakė uždirbi 
$1.500. Nubausta ant $10

IŠTEISINO.

Tharlestov'n, W. Va. 

Vėdliam Blizzard, kalti 
mas išdavystėje sąryšyje 
žygiu ant Logan pavieto ] 
reitą rudenį pripažintas 1 
kaltu.

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas

26%x33y2
-*• * —_

Sulankstytas

.... ....

jaUjk r/ĮIm o?

Kaina 75 Centai.* » ,
Kongresas antru atveju 

pervarė įstatymą užginantį 
vaikams dirbti iki nepasieks 
tam tikrų metų, bet Vyriau
sias Suv. Valstijų Teismas 
vėl nusprendė, kad jis esąs 
priešingas šalies konstituci
jai. Bet tuo dar viskas ne
pasibaigs. Priseis arba Iš
leisti tokį įstatymą, kurs ne
sipriešintų konstitucijai, ar
ba pačią konstituciją patai
syti.

Tuo • tarpu kapitalistai 
“globoja” vaikelius kaip 
degioji neaptvertą daržą.

LIETUVOS ŽEMLAPIS

Galima gauti
“DARBININKĖ,”

366 Broadvay, 
Boston 27, Mase.



* *
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PRIELANKUS ŽODIS 
LIETUVAI.

> Į

ftoa a South Boston’o utarainkala 
fcrtrtrgah! Ir rabatonal*. Leidžia Am, 
LBKVUV Rimo Katalitū iv. Jdoum 
Dajkltuių Šutomu.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMEKTKTEČIAMS.

Siąsk tuojaus 75c. “Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ.” 

“DARBININKA8,” 
366 Broadway» Borton 87, Mass.

DRAUGAI IR DRAUGES! 
“GIEDRA”

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metama Amerikoj $2.50.
55 W. Market Str.,

Wilkes Barre, Pa.

“Entered u secoad-daas matter Sept. 
12, 1915 at the post office at Boston, 
■aau «nder the Act at Mareli 8,1878.'

“Acceptance for mailtng at speclal rate 
□f poetage provlded for in Seettea 1108. 
Aat af 5et t, 1917, autborlaed pu JuV

41 su.*

' Subsoription Ratas j
itariy ................................$4^0
Boston and suburbs .......................$5.50

ceontries yearly............  .$150

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMS- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš- 
^aičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMĖLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš. 
“DARB.” ADMINISTRACIJA,

ų RAŠO AK UE1W| MĖSOS UKRAm.■ ' ■___ _
koslovakija (Gyveetojų iš- 

; viso 100 milijonų).

☆
☆ ☆

valstybinėse ir visuomeniš
kose įstaigose, atsižvelgiant į 
jų tikybinius įsitikinimus. 
Pagal laisvamanius ir soci- 
jalistus kadir niekam tikęs- 
darbininkas, o bile jis bedie
vis, tai gali užimti viętą, o jį 
pakeisti tinkamesnių tikin
čiu darbininku yra toks 
skandalas, dėl kurio reikia 
po visus laisvamaniškus ir 
socijalistinius laikraščius 
triukšmą kelti ir atstovybę 
smerkti .

VISIEMS.
*

tymas, žinoma, paremta bu
vo tuo, kad Taryba Lenkų 
žygį skaitė reikalingu esant 
kariniam operavimui prieš 
bolševikus. Bet vėliau de
legacija pranešė, kad ji ne
galinti prieiti prie jokio su 
Lenkais susitarimo — (Ge
gužio 23 d., 1919 metais).

“Birželio 13 d. 1919 nu, 
Lietuvių valdžia įteikė Auk
ščiausiai Tarybai protestą 
prieš Lenkų veržimąsi į Lie
tuvą vakaruose ir prašė Ta
rybos, kad ji paveiktų Len
kus tartis su Lietuviais dėl 
nustatymo demarkacinės li
nijos. Tąsyk Taryba nusta
tė pirmą demarkacinę lini
ją. Ta linija prasidėjo nuo 
Vokiečių miesto Lyck ir ėjo 
į Augustavą, Ratnicą, Asa- 
vus ir Vilniaus—Dvinsko 
gelžkeliu iki Dvinsko. Tuo 
būdu Lenkų kontrolėj pasi
liko penkių kilometrų plo
čio teritorija į vakarus nuo 
gelžkelio. Iš svarbiausių 
punktų Lietuviams teko Su
valkai, Seinai ir Punskas.

“Tuo laiku da galiojo 
Alijantų vyriausias karo 
štabas ir maršalas Foch’as 
buvo vyriausias vadas kaip 
Lenkų, taip ir Alijantų ar
mijų. Liepos 10 d. Lietuvos 
valdžia pranešė maršalui 
Foch’ui, kad Lenkai perėjo 
demarkacinę liniją ir užėmė 
naujų teritorijų. Maršalas 
Foch’as paliepė Lenkams ap
leisti užimtas vietas, bet įsa
kymas nebuvo išpildytas. O 
Aukščiausioji Taryba nepa
rėmė Foch’o, bet nustatė 
naują demarkacijos liniją, 
apie ką Lietuvos valdžiai 
buvo pranešta Liepos 27 d., 
1919 m. Sulig tuo patvar
kymu Lietuviai neteko Su- 
JsIku, o Lenkai įsigijo 12 
kilometrų pločio teritoriją į 
vakarus nuo Vilniaus-Dvins- 
ko gelžkelio. Rugp. 30 d. 
Lenkai perėjo Seinus. Rug
sėjo 8 d. jie perėjo antrą de
markacijos liniją šiaurinėj 
dalyj ir užėmė Turmontą.'

“Gruodžio 8 d., 1919 m. 
Aukščiausioji Taryba pa
skelbė naują Curzono de
markacijos liniją. Lenkams 
vėl teko naujų teritorijų Su
valkijoj. Tačiau Lietuvos 
valdžiai nebuvo suteikta jo
kio oficialinio pranešimo, a- 
pie naujos linijos nustaty
mą.

“Demarkacinių linijų nu
statymą ir Lenkų nesilaiky
mo jų galima pavadinti ko- 
va dėl Vilniaus istorijos sky- 
rium. Antrasis istorijos 
skyrius prasideda 1920 m. 
vasarą, kai Rusai ėmė pul
ti Lenkus. Lenkų okupuo
ta Lietuvos dalis virsta ka
ro lauku.”

vaikai ir spergaitės mėgsta 
eiti į mokyklą.” . ^Nurodo
ma lietuvių praeities vargai 
dėl mokslo ir dėl mokyklų. 
Parodoma, kaip dabar, lais
vę gavę lietuviai brangina 
mokslą, kaip Lietuvos vai
kai mylį savo mokyklas. Jie 1 
nežiną, kas tai yra apleisti 1 
mokyklą. Baigiama patari
mu amerikonams, jeigu jie 
kada nuvažiuosią į Lietuvą 
ir sutiksią Lietuvos vaikus, 
gink Dieve lai nesaką jiems, 
kad Amerikos vaikai tingį 
kartais eiti į mokyklą, nes 
Lietuvos vaikai dar galėtų, 
sako pamanyti, jog Ameri
ka yra labai atsilikusi šalis.

Liet. Inf. Biuras.

■ -• - •_—
Amerikos platesnei visuo

menei Lietuva jau kaskart 
yra daugiau žinoma. Laimė
jome jau bent tai, kad šian
dien vidutinis Amerikos 
prasitrinęs žmogus žino bent 
tai, kad 1) Lietuva — ne 
slavų tauta, 2) kad ji yra 
Pabalti jos (auta, atsiskyru
si nuo buvusios Rusijos im
perijos, 3) kad Lietuva da
bar neprigulminga šalis ir 
4) kad Lietuva veda kovą su 
Lenkija už Vilnių.

Svarbu ir tai pastebėti, 
kad lenkų propagandai ne
pasisekė sudaryti Amerikos 
visuomenėje Lietuvai ne
prielankios opinijos. Toji 
viešoji Amerikos opinija 
Lietuvai yra gana palanki; 
didžiumoje straipsnių ir ži
nučių dedamų laikraščiuose 
apie Lietuvą — viršija aiš
kios simpatijos tonas. Rei
kia pastebėti ir tai, kad ap
skritai imant apie Lietuvą 
rašoma gana daug. Tolimes
nių laikų nebeminint, čia iš
pultų tik pažymėti, kad' dar 
esant Washingtono konfe
rencijai šių metų pradžioje 
Lietuviai buvo gavę nepap
rastos reklamos Vadinama
me administracijos oficijoze 
“Washington Post.” Tuo 
laiku viename iš nedėlinių 
numerių kurs buvo skiria
mas vien paminėjimui kon
ferencijos kurs išėjo maga
zino pavydale, su daugybe 
paveikslų ir konferencijos 
i prašymų — lietuviai, lat
viai ir estai gavo visą pusla
pį straipsniui: “The Truth 
about the Baltie Statės” 
(Tiesa apie Pabalti jos Val
stybes). Tas dailus leidinys 
buvo plačiai paskleistas tarp 
konferencijos dalyvių. Jau 
vien taitturėjo didelės reikš
mės. Lietuvių Informacijų 
Biuras pasiryžęs yra duoti 
kartkartėmis- mūsų visuo
menei trumpą peržvalgą A- 
merikos balsų apie Lietuvą. 
Naudinga ir indomu bus 
mums žinoti, ką apie mus 
rašo amerikiečiai, o gal tai 
paskatins daugelį mūsiškių 
dar daugiau ir dar geriau 
juos informuoti apie Lietu
vą ir lietuvius.

Šį kartą paminėsime tik 
tai, kas buvo rašyta tik per 
pastarąsias dienas nuo gegu
žės pradžios.

» <
Platinkime taip žmonių geras 

knygas ir geras laikraščius, nes 
ją skaitymas apšviečia šmągni 
protą ir ižtabalm* valią.

i Beskaitydamas geras knygas ir 
garus laikraščius, žmogus gali už- " 
MKusai apnuviMTi,

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą. Eitai ką sako 
niokslavyris B. Būry. “Knyga, 
n. ant jo Patariant yyg grobta Tipjoa 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir nemokesnio nereika
laus. Kada, tilr nueisi, jo
miegančio neatrasti, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuoks.”

Visi nori mokėti, bet ne visi 
-mokytis.

Gegužės pačioje pradžioje 
mažne visi Amerikos dien
raščiai padėjo žinią, kad 
Lloyd George’as dės pastan
gų nustatyti greafti laiku 
Rusijos vakarų ir Lenkų ry
tų sienas. Čia ineina ir Lie
tuvos rytų klausimas su Vil
niumi. Gegužės 11 d. dien
raščiai padavė gana platų 
pranešimą, kad tas pats 
Lloyd George tuo reikalu tu
rėjo susirėmimą su Franci
jos delegacija kuri buvo 
priešinga Lietuvos ir Gali
cijos klausimo kėlimui Ge
nuoj. Tečiau Anglija ėmus 
viršų ir Lietuvos klausimas 
būsiąs neužilgo Genuoj svar
stomas.

Čia dar neprošalį bus pri
minus, kad dar balandžio 
mėnesį Amerikos dienraščiai 
pranešinėjo apie žingsnius 
lietuvių delegacijos Genuoj, 
apie jos memorandumus ir 
reikalavimus Vilniaus klau
simui apie jos padėtą taikai 
sąlygą išrišti pirmą ginčą su 
lenkais dėl Vilniaus.

Nation, vienas rim
čiausių Amerikos savaitra
ščių, gegužio 24 d. š. m. indė
jo nuodugnų ir Lietuvai 
prielankų straipsnį antgal- 
'yiu The Struggle for Vilna, 
tai yra Kova Dėl Vilniaus.

Kad parodyti kaip išsa
miai ir nuosekliai tas laik
raštis Vilniaus klausimą 
gvildena, paduodame ' to 
straipsnio dali:

“Nesenai Prancūzų laik
rašty, buvo paskelbta žinia 
būk Lenkai ‘formaliai pri
jungę Vilnių.’ Tai kuoge- 
riausia, kad ‘Nation’ savo 
editoriale pabrėžė, parodo 
Tautų Lygos bejėgumą. Bet 
į dalyką reikia giliau pa
žvelgtu Jei ta žinia teisin
ga, tai tuo pačiu Lietuvių 
tautos aspiracijos žlunga. 
Nuo pradžiosllto šimtmečio 
iki 1795 metų, kada Lietu
va buvo prijungta prie Ru
sijos, Vilnius buvo Lietuvos 
sostinė. Tai yra svarbiau- 
sis gelžkelio centras tarp 
Petrogrado ir Varšuvos. 
Pirm karo Vilniaus gyven
tojų’ skaičius siekė 200,000 
dauguma kurių kųvo žydai, 
o Lietuvių, Gudų ir tLeidviĮ 
buvo beveik vienodai. Da
bar gyventojų skaičius nu
puolė iki 120,000. Visi Lie
tuviai laikosi tos nuomonės, 
kad Vilnius kaip politiniu, 
taip ir ekonominiij žvilgiu 
yra būtinai reikalingas ne: 
priklausomos Lietuvos gyve
nimui. «

“Karui pasibaigus (Lap
kričio 11 d., 1918 m.) Vilnių 
užėmė bolševikai. Naujai 
organizuoti Lietuvos karei
viai ėmė pulti Vilnių iš va
karų. Bet Lenkai, Pilsuds
kio vedami, greičiau pasie
kė Vilnių ir balandžio 20 d., 
.1919 m. užėmė jį. Tolimes
nis Lenkų armijos veržimą
si privedė prie susidūrimo 
su Lietuvių kareiviais tarp 
Gardino — Vilniaus—-Dvin
sko linijos iš toliau į pietus 
ir vakarus Suvalkų provin- 
eijoj .

“Lietuvių delegacija Pa
ryžiuj tuoj užprotestavo 
Taikos Konferencijoj prieš 
Lenkų Vilniaus užėmimą. 
Alijantų Aukščiausioji Ta
ryba suprato, kad ‘Gardi
no ir Vilniaus apylinkėse, 
kur Lenkų ir Lietuvių ka
reiviai yra kontakte* padė
tis susidaro labai rimta.’ Ji 
priėjo prie tokios išvados:

“ ‘Apeliuoti į Lenkų ir 
"Lietuvių valdžias, kad jos 
taikiu būdu bandytų išspręs
ti tuos rimto pobūdžio nesu
sipratimus ir vengtų gink
luotų susirėmimų. J uoba kad 
tų dviejų valstijų kooperavi- 
mas yra būtinai reikalinga 
kaipo atspara prieš bol : 
kų pavojų.’

dtkgacija lai-t 
antike tai okupacijai'

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

'•Si r-'

Jau tiys menesiai, kaip 
prasidėjo visuotinas audėjų 
streikas Naujojoj Anglijoj. 
Jau du mėnesiu sukanka, 

| kaip angliakasiai padėjo į 
■ šalį-savo pikes ir dinamitą. 

Ant -streikais apsiniaukusio 
dangaus nesimato nei ma
žiausio prasimušančio spin- 

| didėlio, rodančio streiko ga
lą. Nyku ir liūdna streikuo
jantiems darbininkams to- 

i kioje padangėje. Iš kitos pu- 
| sės vis-gi darbininkai gali 

susiraminti. Jųjų eilės tebė
ra tvirtos, kaip gerai discip- 
linuotas kariuomenės. Vėl-gi 

į Amerikos Darbo Federaci- 
jos -suvažiavimas netrukus 
įvyks. Jau yra žinių, kad 

L tos organizacijos suvažiavi- 
iąs uždėti . sa^ 

specialę mokestį 
I streikuojantiems audėjams 

i paremti.
Dėl angliakasių streiko 

šalis kenčia daug daugiau. 
. nuo audėjų streiko, 

igliakasių streikas negali 
iek tęstis, kiek gali audėją 

ir kitos menkesnės pramonės 
darbininkų streikas.

Tik daugiau ištvermės 
sunkiose valandose ir 
darbininkų viršus.

New Yorko laikraščiai 1 
d. geg. paskelbė žinią iš Lon
dono, paduotą “Daily Mail” 
korespondento iš Genuos, 
kad Lietuva, Latvija ir Es- 
tonija daro Genuoj sutartį 
laikytis išvien užsienio poli
tikoj.

Daugelis laikraščių — y- 
pae pietinių valstybių indė
jo žinią, paleistą iš Kauno, 
“ Associated Press korespon
dento apie tai, kaip rusai 
gabena kontrabandos būdu 
iš savo šalies auksą. Nese
nai Lietuvos valdžia suėmu
si vieną elgetą, kurs ant laz
dos galo pasikabinęs nešė ne
švarų puodą, skardim ap
dengtą, bet ištikrųjų — gry
no aukso.

SAU UŽDROŽĖ.

bus
Gegužės 2 d. New Yorko, 

laikraščiai pranešė žinią, 
kad Amerikos žydai sudėję 
ir nusiuntę Lietuvos žydams 
sušelpti 24 milijonus 
kiij.

mar-
Dėde Samu

Keliauk su

☆ ☆☆
☆ ☆

Amerikos lietuvių laisva- 
f /manių ir socijalistų laikraš 

čiai kelia triukšmo dėl at- 
į Statomojo iš Atstovybės ko- 
- kio ten jų vienminčio Rim 

Tie laikraščiai skel 
lūa, būk tas atstatymas esąs 

| tittn, kad atstovybę apvalius 
DUo bedievių, o jo vieton e- 

: eąs statomas gerb. kun. F. 
Kemesis.

Laisvamaniai ir socijalis- 
tai tuępii nori prirodyti, kad 
dabartinė atstovybė renka
si darbininkus pagal tikybą.

Bet'.laisvamaniai ir socija- 
1 i štai įhiomi savo triukšmu 
dėl šito mažmožio netik ne- 
sudarę Jokio “case^o” prieš 
atstovybę, dargi jai prieš sa
vo nčtt^ atiduoda kreditą, 
o sau' > sprandą, uždrožia.

Imaųt už faktą Rimkaus 
vi'-tor statymą gerb. kun. 
K irNio, palyginkime juo
du. Katras tinkamesnis 
darbininkas: ar .koks ten ne- 

’ žinom:.< Rimkus. 6 ar vi- 
■ flpms* žr r as tiek pasidar- 

EAavęs; g-7 .
iMinoūta. . id ktm. F. Kemė- 

dĮug -k■ : * mesnis.
į Iš fo išeina, kad ia^-ar.. 
gkiai m* socija’ii'tai

~ ad darbininkus skirti
Įt fc i>~. <• - -iiSsUfea*,f i 

■ifll i
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biznio 
Trade

,i okupacijai'
i. Tas susitai-

“Brooklyn Eagle” indėjo 
ilgą 7 skilčių straipsnį su 
Europos žemlapiu apie Eu
ropos valstybes, dalindamas 
visas jas į tris kategorijas: 
į 1-ąją kategoriją priskiria
mos tos šalys, kurios netiki 
į dideles armijas, bet už tat 
į atstatymą, prekybą ir pra
monę; prie tų priskaitoma: 
Anglija, Olandija, Šveica
rija, Vokietija, Danija, Šve
dija, Ispanija, Italija, Lat
vija, Lietuva, Austrija, Es- 
tonija. Portugalija, Bulga
rija, Finiandija. (Iš viso 
gyventojų 190 milijonų). 
Prie antros kategorijos pa
skaitomos tos šalys, kurios 
svyruoja tarp utilitarizmo ir 
atstatymo: Rusija, Turkija, 
Vengrija, (Gyventojų išviso 
160 milijonų), pagaliaus į 
tręčią kategoriją militaristi
nių šalių, kurios tiki į ka
riuomenių laikymą į milita- 

priskiramos y- 
Fragcija, Bei

Rumunija, h 
Graikija, Če-jle

Pusiau oficijalis 
žurnalas “Federated 
Information Service” indė
jo kelius straipsnius, gautus 
iš Lietuvos Infromacijų 
Biuro apie ekonominę Lie
tuvos padėtį; apie Lietuvos 
importą ir eksportą, apie že
mės reformą, apie savo va
liutos įvedimą, apie durpių 
pramonę ir tt.

Federated Press agentūra 
indėjo nesenai “New York 
Call” ir kituose laikraščiuo
se straipsnį apie Lietuvos 
Žemes Reformą, gautą iš 
Lietuvių Informacijos Biu
ro.

• Gana ilgą ir gana prielan
kų straipsnį apie Lietuvą in- 
dėjo “National Geographi- 
eal Society” savo buleteny- 
je. Minima tautos praeitis, 
papročiai, ypatybės, pabrė
žiama Vilniaus svabba. Tą 
straipsnį atsispaudino tūli 
Pennsylvanijos ir Nebras- 
kos valstijų laikraščiai.

1 r

Jei keliausi aplankyti Senąjį Svietą šiais 
metais^ tai išsirašyk Dėdės Šamo nemokamą 
knvgylę. Ji tau paaiškins dalykus, kuriuos ke
liaujant reikia žinoti. Ji parašyta tavo prigim
toje kalboje. Ten bus paaiškinta apie Dėdės Ša
mo Linijų laivus, kuriuos valdo Suv. Valstijų 
valdžia. Ar tu keliausi pirmoj, ar antroj ar tre
čioj klesoj su tavim bus mandagiai apseita.

Trečios klesos pasažieriai keliaus kajutose 
su 2, 4 ar 6 lovom. Yra rūkomieji kambariai, 
pasilsėjimo vietos, deniai pasivaikščioti, valgis 
geras ir apstus, visokie pasilinksminimai ir pa
togumai. Tu nusistebėsi, kaip Suv. Valstijų Li
nijos surevoliucijonavo trečiosios klesos kelionę.

Laivakortės.
Jei nori parsitraukti savuosius iš Senojo 

Svieto, tai leisk jiems keliauti Suv. Valstijų val
džios globoje. Pasiųsk jiems Suv. Valstijų Li
nijos laivakortę Tu busi užtikrintas, kad jie tu
rės patogią, saugią ir smagią kelionę.
Reikalauk nemokamos knygutės

Hpiliyk žemiau kuponą ir atUųsk jį, reikniaaiamas h®- 

mokamos knygelis, kuri tau pasakyt faktus, kiekvienam 
keliauninkui Žinotinus. Tas tau nei oento nekainuos ir 

nepastatys po jokia obligacija.

United Šates Lines
Moore k McCormack, Ine. ■’ Rooteveit StemsMp Co., fnc. 

45 Broaduay, Neto York City.
To U. 8. SHIPPING BOABD

■ Passenger Deportmeit 54OE8
4S mv*dway, New York CHy. , »

PraSan atsiunti man be atlygintBe Vaidilos Knygutę, ntei- 
fcianėic keltonta taktas. taipgi pito» informaciją apie Suv. Vals

tijų Unijų laivus, z
Mano varias • •••••••■••• ••••••• •• • «>•••*•••••••••••• ' 
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U. S. SHIPPING BOARD
45 Broadw%y Nev York City

Pasažierių Departmentas.

7fe

I



*t

Baseball

augimas

WESTFIELD, MASS.

Darbai pagerėjo.

LINIJA 9Bfoa<lvay. * Nev\ork N Y^LIETUVA

.. .......
Buvo pranešta “Darbininke,” 

kad L. Vyčių 6 kp. susitvėrė spor
to sekcija — beisbolninkų. Geg. 
21 d. pirmas susirėmimas buvo su 
svetimtaučių beisbolninkais ant 
Colts Park. Lietuviai laimėjo. 
Tūkstantinė minia žmonių tėmijo 
lošimų.

Reikia pastebėti, kad be sve
timtaučių daugybė buvo ir lietu- 

’vių, kurie interesuojasi jaunimo . 
žaidimu.

Tai-gi pirmas lošimas parodė 
pas lietuvius nepaprastus gabu
mus. Taip-gi puošė juos puikios 
uniformos. \
—^int^usirašj^fi'ta’ėipkitš^pa? 
V. Labesky, 44 Madison St., Hart
ford, Ckm&

Magdalena Valašiniutė įsirašė 
į St. Kazimiero Draugijos amži-: 
nuogius narius ir įmokėjo $35. 
Jaunutė mergina ir nesuskubo su
sidėti pinigų savo reikalams, o 
vienok iš tų pačių paskyrė ne
mažų plokštų lietuvių katalikų 
spaudai paremti. Ji matomai su
pranta, kad spauda, tai mūsų ga
lybė. Ji uoliai platina lietuvių 
spaudų Šv. Kazimiero parap., o 
visų katalikų spaudos reikalai jai 
dar brangesni. Užtai uoliai lie
tuvių spaudos platintojai ir rė
mėjai taria didžios padėkos ir pa
garbos žodžius.

Kun. P. Kaščiukas.
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AUKOS PASIŲSTOS

(GURAUSKAS)
DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)
TeL Brockton 5112-W5.

LIETUVIU IR LENKU DARBU 
OFISAS

Dėl vyrų ir moterų. Reikalaujama dar
bininkų kiekvienų dienų prie įvairių 
darbų. 103 STANĮ FORD ST., BOS
TON, MASS., arti North Station.

MAURETANIA—AQUITANIA 
BERENGARIA 

Per Angliją ar Hamburgą
1 Danzig’ų §106.50 — Liepojų §107. 

Taksų $5.00.

PAIEŠKAU PARTNERIO su 
mažais pinigais užsidėti “LUNCII 
CAR” arba restaurantą, kur nors 
apie Bostoną -arba AVorcesteryje. 
Kreipkitės per laišką.

B. K, Grigas,
įll Lawręnce St. Worcester, Mass.

P. LOZORAITIS,
407 Millbury St., Worcester, Mas:

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

ANT PARDAVIMO,
Dviejų šeimyną namas ir kran 

tuvė netoli Broadvray. Namas tu
ri visus patogumus. Krautuvė se
na ir daro gerą biznį. Kreipkitės:

Mr. THOMAS FLYNN,
236 C Street, So. Boston, Mass

Velykų Dieną šv. Jono E. BĮ. 
dr-ja savo susirinkime parinko 
auką Lietuvos kataliką reikalams. 
Aukos po $1.00 P. Tuleikis, P. Mi
kalauskas, M. Žioba, M. Šeikis, A. 
Naudžiūnas, K Jankūnas, po 50c. 
J. Šeikis, J. Šaduikis. Iš kasos 
skirta $5.00. Auksiniais sudary
ta $32.33. Pasiųsta Jo Malonybės 
vysk. Kario vardu.

VISI Į PIKNIKĄ.
Visus kviečiam į LDS.''Naujo

sios Anglijos pikniką, kurs įvyks 
gegužio 30 d. Montello, Mass. Ruo- 
muvos parke. Pranešame, jog 
So. Bostoniečiams trokai jau pa
imti. Trekai yra geri. Jokio var
go nebus. Kelionė linksmoj kom
panijoj bus smagi. Komisija už
tikrina, kad visi būsite patenkin
ti

Kviečiame tikietus išanksto 
pirktis. Trokai išeis 10 vai. ryte 
nuo LDS. namo, kampas Broad- 
way ir E gt. Tikietus parduoda 
p-lė S. Motiejūnaitė,-V. Valatka, 
A. Bendoraitis, V. Medonis, -K. 
Rusteika, O. Jankienė, M. Kerbe-| 
lis, P. Milius, A. Kohanskiutė ir 
“Darbininke.”

Tokiu laišku galime dau
gybę parodyti. Todėl visi 
kas gyvas skaitykite ir pla
tinkite šį numerį, nes vienas 
iš geriausiu visu buvusiu 
“Perkūno” numerių.

“PERKŪNAS,”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

IŠVAŽIAVO.
Pereitą nedėlią Bostoną apleido 

Jonas J. Romanas Lietuvių Pre
kybos B-vės prezidentas. Su juo 
išvažiavo būrys lietuvių. Cam
bridge’io LDS. nariai išlydėjo sa
vo uolų narį Bartkų. Buvo užė
ję “Darbininkan” ir išgėrę gar- 
džiųjgėnįBįų JŠEažia ve^_

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Federacijos ir T. Fondo skyrių 

susirinkimas bus birž. 1 d., 7:30 
vai. vakare L. Vyčių kambariuo
se, 366 Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Minėtų skyrių valdybos ir na
riai malonėkite būti, nes bus pa
sitarimas apie seimus, kurie bus 
South Bostone ateinantį rudenį.

Sekr. K. J. Gervilis.

SANDARIEČIŲ ŠUNDARYBŠ
Kauno 11 Tėvynės Balsas’ ’num. 

69 praneša apie Sandaros” bu
vusį redaktorių ir Baltic Statės 
Finance Corporation įgaliotinį 
Kaune. Jis pateko į teismo na
gus. Štai kokia žinia paduota “T. 
Balse”-

“Iš Teismo Kronikos. Pagar
sėjęs Lietuvoj emigrantų ‘globė
jas’ ir didelis'filantropijos veikė
jas,’ buvęs Lietuvos Emigracijos 
Biuro ‘direktorius’ Kastantas 
Norkus (Baltijos Valstybių Fi
nansinės Korporacijos atstovas) 
traukiamas Valstybės Gynėjo teis
man už tai, kad jis neteisėtai iš
reikalavęs iš dviejų keliauninkių 
už ‘parūpinimą’ užs. pasų ir vizų: 
iš vienos 1500 auk., iš kitos 1590 
auks.”

PARSIDUODA STUDIJA 
PIGIAI.

Didelė studija puikioj vietoj 
biznis išdirbtas per daug metų 
Lietuvių 4,000 kolioniją .ir vienin 
tėlė lietuvio galerija Amsterdame 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon 
Fotografai kas pirmas, naudoki 
tės puikia proga. Kreipkitės ypa 
tiškai ar laišku:

JONAS ANDRIUŠIS,
134 E. Main St., Amsterdam, N. Y

V įsi kurie turite tikietus ant t? 
D. -S. apskričio išvažiavimo Vyčių 
ir Darbininkų Rengimo 'Komisi
jos susirinkite pobažnytinėje sve
tainėje gegužio 29 d. 7:00 vai. va
kare. Taip-gi kurie norite tikie- 
aų gauti ateikite virš nurodytoj 
vietoj.

Lietuvių visuomenei indomu 
dažinoti apie tai, kad “Keleivis” 
padarė federaciją su lenkais. Bos
tono lenkų dienraštis Kuryer Co- 
dzienny skelbia šitokią “Zawia- 
domienie’ę”: “Niniejszem poda- 
jemy do wiadomošėi, že w ponia- 
dzialek, dnia 29-go maja — admi- 
nistracyja, redakcija i drukarnia 
‘Kuryera Codziennego’ znadowač 
šią będą pod numerem 255 Broad- 
way W South Boston. Numer te
lefonu 506 M. So. Boston.” Tai 
iš antro galo pagarsėjusio “Ke
leivio” adresas ir telefono nume
ris.

“Kur. Codz.” ikšiol buvo taip 
vadinamame Journal Bldg’e. Ta
me name buvo lenkų Chmielins- 
kių bankas vardu Hanover Trust 
Co. Tas lenkų bankas sprogo pe
reitais metais. Namas tapo par
duotas ir tam lenkų laikraščiui 
reikėjo ieškoti prieglaudos. “Ke
leivis” turįs gerą širdį, pasigailė- 
ir įsileido lietuvių smaugėjų laik
raštį, kurs nuolatai dergia lietu
vius.

BAYONNE, N. J.

Magdalena ‘RinkeVičiutė įsirašė 
į amžinuosius Šv_.Kaz. Dr-jos na
rius. Ųž taip didelę paramą reiš
kiu didžios padėkos ir pagarbos 
žodžius.

150 AKERIŲ FARMA. — 50 
akerių dirbamos ir 100 akerių 
miško ir ganyklos. Miškas vertas 
$8000. Stuba 10 kambarių, kūtė 
dėl 14 galvijų, vištinyčios, 2 ark
liai, 2 karvės,’ 20 vištų, visoki Į- 
rankiai dėl dirbimo žemės, teip- 
gi yra Buick trokas, Fordson trak
torius, plūgai, akėčios ir piūklas 
malkom piauti. Prekė už viską 
$5500, $2,500 įmokėti.

LITHUANIAN AGENCY,
A. Ivaškevičius,

361 Broadvray, j5o. Boston, Mass.

. VYČIŲ NAUJ. A. A. PIKNIKO 
KOMISUOS SUVAŽIAVIMAS.
Visa Lietuvos'. Vyčių Naujos 

Anglijos pikniko komisija turės 
suvažiavimą 30 d. gegužio Ruo- 
muvos .Parke, Montello, Mass. 
(laike LDS. išvažiavimo). Visi 
nariai būkite ant LDS. išvažiavi
mo, o vakare turėsime pasitari
mą kas-link rengimo pikniko.

Presos Komisija.

Ir vėl išėjo naujas birže
lio mėnesio “Perkūnas” nu
meris 14. Kaip pirmiaus 
taip ir šis numeris yra pil
nas juoku. Daug yraj apra
šyta apie politiką. Jeigu 
nori žinoti plačiau, tai siusk 
vardą pavardę, adresą ir 15 
centu “Perkūnui” ant gelž
kelio tikieto, o “Perkūnas” 
tuoj atsibalados.

Jau keli šimtai laišku atė
jo su prašymu, kad siąstū- 
mėm jiems “Perkūną.” Sa
ko ,kad su laikraščiu “Per
kūnu” jie nenori skirtis nė 
ant trumpiausio laiko. Be 
laikraščio “Perkūno” taip 
kaįp žmogus nebylys ir ne
regys, ant pasaulio nieko ne
būtu galima naujasnio gir
dėti ir regėti.

Štai ka sako žmonės:

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli Jo.
Į LIETUVĄ, LENKIJA, RUSIJA 
LATVIJA UKRAINA IR I VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

CARONIA ..............................Brželio 17
SANONIA ................................Liepos 1

Cabin W30. 3-«a W. $105.50.
Taksų $5.00.

Per Liverpool ir Glassgow
CAMĖRONIA .........r........... Birželio 3
LACONIA ..............................Birželio 8
ALGERLA. ............................Birželio 14

Iš Bostono:
CARMANIA ..........................Birželio 16
SAMARIA ............................Birželio 28
ASSYRIA ............................... Liepos 8
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime į Southampton j Danzig, 
Piliau ir Libau: 
Per Cherbourg 

KIEKVIENĄ UTARNINK.į.

PRANEŠIMAS.
Antanas K, Rockville, Conn.— 

Tamstos laiško negalima išskai
tyti, todėl nežinia kokiam tiks
lui yra skiriamas tas $1.00. Lauk
sime aiškaus atsakymo.

“Darb.” Administracija.

NAUJAS BĮ NIERIUS.
p. K. Gervilis dirbęs prie “Dar 

bininko” kaipo intertaipistas, da 
bar pradėjo dirbti prie Vinceni 
Jenkins, Real Estate agentūros 
po no. 395 W. Broadtvay, Soutr 
Boston. . Vietos ir apielinkės lie 
tuviai norintieji pirkti namus ar 
ba apdrausti (inšiūrinti) visuomet 
kreipkitės pas K. Gervilį virš pa 
žymėtu adresu, o gausite teisin 
gą ir rūpestingą patarnavimą.

Gerbiama “Darbininko” Re
dakcija meldžiu Tamstų neatsa
kyti man šiame dalyke;

25-30 metų tam atgal mano iš 
senų laikų pažįstama KUNIGUN
DA UTAKIS išvažiavo iš miesto 
Šiaulių, Kauno rėdybos, į New 
Yorką. Pagyvenus neilgą laiką 
New Yorke apsivedė su turtingu 
prigimtu amerikiečiu ponu BIN- 
H^MU (vardą jo užmiršau) ku
rie turėjo New Yorke savo na
mus.

Prieš karę p. p. Binhamai rasė 
man laiškus ir žinojau anų ant
rašą, bet prasidėjus karui mano 
namai su vįsu mano turtu sudegė, 
taipogi paliko sunaikinti gaisruo
se ir anų laiškai su antrašais, tik 
žinau kad prieš didžiosios karės 
ponai Binhamai gyveno New Yor
ke savo namuose, bet ant kokios 
gatvės ir No. namų aš neatmenu. 
Per karės laiką aš buvau išvažia
vus į Rusiją. Neseniai sugrįžęs iš 
Rusijos aš negaunu nuo pp. Bin- 
hamų nė jokios žinios.

Viršminėta poni Binham iš na- 
,mų Utakis yra labai gailestingos 
širdies ir sužinojus, kad aš esu 
per karės laiką sunaikintas ir pa
likęs labai neturtingas — atsiųs
tų man piniginę pašalpą.

Prašau gerbiamos redakcijos 
neatsakyti man suieškoti antrašą 
ponios Kunigudos Binhamas iš 
namų Utakis per jūsų laikraštį 

•“ Darbininkas. ’’ Ji moka skaity
ti lietuviškai ir apskelbti angliš
kuose laikraščiuose, nes jos vyras 
p. Binhamas skaityti' lietuviškai 

Komisija..į nemoka.

1^ Birželio 10 Iii

RO™°am 
Rv,ndaM 

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažleriams.

Užsakant vietą kreipkite prie 
prie vietos agentų arba pas
HOLLAND ĄMERICA LINE

89 Statė St, Boston. Mass.

“Chicago, III., geg. 23, 1922. 
“Gerb. Redakcija!

“Apturėjau nuo Tamstų para
ginimą kas-link pasibaigimo “Per- 

Įkūno” --prenumeratos......Pirmojo 
pranešimo visai neapturėjau. Tur
būt kur nors žuvo. Dar aš ne sy
kį paminėjau, kur dingo “Perkū
nas” su pranešimu ir vėl nusira
mindavau, nusipirkdama kas mė
nuo.

“Apie ‘Perkūno’ patikimą tai 
nėr ką nei klausti. Aš su juom 
skirtis visai nemanau. Nepasiga- 
nėdindavau su tuom ką turėjau 
užsiprenumeravusi, bet dar pirk
davau po 2-3 ir 4 numerius kas 
mėnuo, siuntinėdama į Lietuvą ži
nomiems pažįstamiems, net ir ka
reiviams. Nei už vieną laikraštį 
negavau tiek padėkos kiek * už 
‘ Perkūną. ’ Sako, skaitome ir juo
kiamės, net šonai braška.

“Tai-gi įdedu $1.50 ‘money or
derį’ ir vėl ant visų metų atnau
jindama ‘Perkūną.’

“Su aukšta pagarba,
“Ona Aleliūnienė.”

PARSIDUODA GERAI 
IŠDIRBTA SUDĖS 

IŠDIRBYSTĖ.
Gera mašina bonkoms. plauti 

gera automatiška mašina į bon 
kas pilstymui ir korkavimui, ma 
šina kuri lėbelius lipina, daug 
bonkų ir baksų, du geri trokai 
Gera proga kas nori pasinaudot 
Priežastis pardavimo noriu va 
žiuot į Lietuvą. Dėl platesnių in 
formacijų kreipkitės šiuo adre 
su:

Į LIETUVĄ. 

lomns Star 
Į Cherbourg, ir Southampton: 

OLYMPIC—Birž. 3, Birž. 24, Liep. 15 
HOMERIC—Birž. 10, Liep. 1, Liep. 22 
MAJESTIC—Birž. 17, Liep. 8, Liep. 29

(50,000 tonų)
Didžiausias Laivas Pasaulyje.

Greitai pribuvus į Southampton pa- 
sažieriai yra pervedami į kitų laivų 
keliaujant tiesjok j Danzigų ir Liepo
jų. Užtikrinant linksmų kelionę ir 
tinkamų bagažiaus priežiūrų. .

V- Red StarLine
Tiesioginis patarnavimas į Liepojų. 

Dideli linksmi laivai, reguleris išplau
kimas.

Vt American Line
Į Hamburg’ą per Cherbourg:

ST. PAUL—Birž. 7, Liep. 12, Rugp. 16 
MONGOLIA—Birž. 21, Liep. 26, Rug. 3 > 
MINEKAHDA (tik trečia klesa) — 

Birželio 28. Rugpj. 2, Rūgs. <> 
MANCHURIA — Liep. 5; Rugpj. 9: 

Rugsėjo 13
Parankus permainymas pasažieriu 

bagažiaus j laivus keliaujant į Liepojų 
ir Danzigų.

Parsitrauk savo pažįstamus ir gimi
nes iš Lietuvos ant šitų smagių laivų 
ant musų linijos. Geras valgis, sma
gios kvatieros. Mandagus patarnavi
mas. Klausk mus apie kainas delei 
pasažieriu.

PASSENGER DEPARTMENT.
84 Statė St, Boston. Mass




