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* Krikščionys darbininkai tie* 

nyMtękl ^plėskitės į vienin

telę darKo žmonių organizą- 

eįją Amerikoje ~ Lietuvių

Darbininkų Sąjungą-^: g g g «,
......... ..
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Washington, P. C., VII. 
13 d. — Sulig pranešimo iš 
S. V. Valstybės Departmen- 
to Amerikos konsulu Kaune 

- paskirtas iš Paryžiaus gene- 
ralio konsulato p. Clement 
.Edfrards, vice-konsulu p. 
Charles Hcisler. Abudu ne
trukus vyksta Kaunan. Lie
tuvos Atstovas Amerikoje 
gerb. V. V. Čarneckis paža
dėjo kad mūsų valdžia padės 
surasti konsulatui butą.

Liet. Inf. Biuras.
. . -------- ------s-

. 10,000,000 BADAUJA 
RUSIJOJE.

, Ryga, Latvija, liepos 18. 
—Apskaitliuojama kad Ru
sijoj 10,000,000 žmonių ba
dauja. Labiausia apie As- 
trahan, Tsartsyn, Saratov, 

”Ša&ara, Simbiršk, Ųfa, 
Viatka. Sakoma, kad iš- 
gelbėti gyventojus nuo bado 
šmėklos reiktų $40,000,000 

Įkas mėnesį.

BULGARIJA TURI 
NUSIGINKLUOTI,

>• ‘ ■

\ " ■ ■

Paryžius, liepos 18. — At
silankius į Paryžių Princui 

x Regent Alesander gal bus 
padaryta su ambasadoriais 
pasitarimas apie Jugoslavi
jos atsinešimą į Bulgariją.

Konferencijoje permato
ma, kad bus reikalinga nu
spręsti ant kiek Bulgarija 
turi nusiginkluoti.

v *
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REVOLIUCIJA 
BULGARIJOJE.
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Organas Amerikos IuetttvŽii 
R. K Švento' Juozapo

Darbininkų Są-goa , i j
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ŪTAUNINKAIS; KETVBRGAI8 IB /1 
’ • SUKATOMIS.

UlrubeJyJ metam* 
Bortone ir apylinkėj metam* ♦,

'‘DARBININKAS”
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Malden’o švinoriai streikuos jei 
sumažins jiems algas.

Subatoj Malden’o švino- 
riai pasakė kad jie išeis ant 
streiko, jei darbdaviai nu- 
muš jiems algas. Švinoriai 
dabar gauna po $1.00 į va
landą. Darbdaviai nori nu
mušti 10 centų į valandą.

■iv
k ’
i -m r.iži*.

|vil. 15 d.(EI- 

p, Latvijos ir 
Žsienjų reikalų

y( RINKIMAI KAUNE.
Pasibaigus rinkimams į 

Kauno miesto savivaldybę 
rezultai sulig tautinio sąsta-.. 
to yra šie: Lietuvių—15, len
kų 16, internacionalistų-prp- 
fesinių sąjungų atstovi!—7, 
voldečii}—3, vienas rusas ir 
likusieji 13 žydai. ,

■ Pereitų mėtų - valdyboų 
lenkai turejo 15 atstovų, lie-

—13, vokiečiai 3, rusai — 1, 
likusieji 15 žydai.

ZINOVIEFF REZIG
NAVO.

'Londonas, liepos 18. — 
Pranešama, kad G. S. Zin- 
ovieff, Petrogrado valdinin
kas rezignavo iš Bolševikų 
valdžios. Delko valdininkas 
rezignavo nepranešama.

i ----------------

DIDIS GAISRAS.

Pittsburgh’o karą darbininkai 
sutiko priimti sumažintas 

algas 15 nuoš.

Pittsburg, Pa., liepos 18. 
— Visi PittsbUTgo gelžkelių 
kompanijos darbininkai pri
ėmė sumažintas algas. Dar
bininkams numušė 15 nuoš. 
algų. f

Tiltų darbininkai ir budavotojai 
priėmė sumažintas algas:

Buffalo, Neto York, lie
pos 18. *—- Tiltų statytojai* 
priėmė numuštas algas.Dar- 
bininkai pirmiau gaudavo 
po $1.25 į vai., dabar gaus 
tik po $1.00. Ilgoką laiką 
darbininkai- streikavo, bet 
nieko negalėjo laimėti. Dau
giau kaip 300 darbininkų 
gaus mažesnias algas.

■ Lato’rence, Mass., liepos 
18. -c-'8,000’darbinmkų, na
riai budavotojų unijos, pri
ėmė sumažintas algas. "Dar
bininkai streikavo 15 savai
čių. Dabar sugrįžo darban 
ir gaus 15 nuoš. mažiau iki 
liepos 28 d. Liepos 28 d. bus 
laikoma konferencija, kad 
nustatyti algų stovį dėl 1922 
metų.

Woreester, Mass., liepos 
18. ■— Popierų lipdytojai 
priėmė sumažintas algas. 
Jie gaudavo_po $1.00,;į vai. 
Dabar gaus tik po 90 centų.

NAMAI DARBININKAMS.

METALŲ DARBININ
KAMS NUMUŠ AL-

( GAS.
- - San- Kraneisoey- ‘ ČaUfor-A^ 
nia. — Californian Metai 
Trades Association pranešė, 
kad nuo rugpjūčio 1 d. vi
siems darbininkams numuš 
10 centų nuo algų. 25,000 
darbininkų gaus mažesnias 
algas._„

'■ KAUNA^ 
ta). LietuV 
Estonijos
•ministėrių ltoferencija Ry
goje tęsėsi (|vi dieni. Ne
statyta Pabžtjųrio Valsty
bių sąjungo|*$amątai., Vi
sų trijų valdybių pasirašy
ta eilė konvencijų. Be to y- 
ra pasirašytA’tarp betarpių 
kaimynų ir jifetovų konven
cijų, liečiančių vietos ręika-' 
Lūs.. BąjmUįB£-ą^^ 
ima: politinę, ekonominę ir 
apsigynimo sritį. Sekantis 
užsienių reikalų ministėrių 
suvažiavimas bus už dviejų 
mėnesių. Už savaitės nu
statyta Pabaltjūrio valsty
bių finansų ir. pramonės mi- 
msterių suvažiavimas.

Liet. Inf. Biuras. 
VII. 16 d.

n <•

ŽINIOS IS LIETUVOS
, rja

valstybes neprietelius siun-™ 
čiant knygų ir laikraščių 
linimui žmonėms. Prašomąąj 
užsakyti mums ‘(Dąrbinin^J 
ką” ir kitus katalikiškus 3 
laikraščius. Adresas t /Juo1- s 
zas-. Aleknavičius, Riri^pfoįfey 

igtO^l^j r. Pašvitinio, par.,
DaSar tu^'fžd^

•
ŠIAULIAL—Derlius šioj 

apylinkėj išrodo vidutiniš
kai. Karo metu ir kiaulių 
miestas ir apylinkės be . galo 
nukentėjo. Žmonių ištremtų 
buvo daug.’ Bažnytkiemis 
Kužiai rusų visai‘buvo'išde
gintas ir . žmdnė^l "

/i

Rusijon.
atsistato. Žemės ne visoš 
iki šiol apdirbtos. Šiauliuo
se yra uolių lenkų ir bolše
vikų -agitatorių. Jie. savo 
veikimą plečia ir į sodžius. 
Ypač pereitą žiemą jie uo
liai veikė. Buvo sukėlę 
žmonių nepasitenkinimo 
valdžia ir sukėlę abejonių a- 
pie Lietuvos valdžios tvir
tumą. Dabar žmonių nuo
mone apie valdžią pagerėjo, 
nors rekvizicijomis sunkina- 
si ir ^pyksta, kad miškų ne
duoda kirstis. Čia permažai 
tevedama sveikos agitacijos* 
už, neprigulmingą. Lietuvą. 
Yra nemažai grįžusių iš A- 
merikos. . Apskritai imant 
didžiuma patenkinti. Bet 
yra tokių, kurie pagatavi 
tuoj grįžt atgal. Šiaulių 
nuovados viršininkas Jace
vičius yra patrauktas teis
man apskričio milicijos pa
tarimu.

*. 2 Buvęs Kareivis.
• «

■ T—k

PAŠVITINYS, Šiaulių 
apsk. — Mūsų kraštas visai 
nenukentėjo nuo/karo.. Žmo
nės nebuvo ištremti, nei su
degintų sodžių. Dabar žmo
nės gyvena'gerai, bet yra 
baisi partijine kova. Yra 
aštrių bolševikuojaneių vy
rų ir moterų. Jie veikia 
smarkiai. Bet ir katalikai 
nesnaudžia. Štai birželio 
19 ir 20 d. buvo rinkimai į 
savivaldybę ir bolsevikuo- 
j autieji nieko nelaidiėjo. Y- 
ra Pavasarininkų skyrius ir 
L. Darbo Federacijos sky
rius. O bplševikūojantieji 
susispietę į profesinės są
jungos skyrių* Labai pra
šome amerikiečių prigelbeti 
mums kovoje prieš Lietuvos

uania.
/

ŽASLIAI, Trakus apšk'.-^*3 
Mūsų kampelis karo, meįrf3 
nelabai tenukentėjo.. Žą&ių- W 
bažnyčios labai puikus bok--® 
štai nukentėjo, > ir bažnyčia ® 
gerokai nukentėjo. Vienas ; J 
bokštas visai numuštas/ant-J 
ras pgadytas ir sienoj skyl^’ 
padaryta. Dabar bažnyčia 
atitaisoma. Paparčių kais, 
me buvo vienuolynas ir baž
nyčia su dideliu puikių sod
nu. Rusai bažnyčią ir vie-. 
nuolyną ' išgriovė. Dabar 
ten įsteigta parapija.‘Medi
nė bažnyčią pastatyta prie^ 
kapų. Mūsų apylinke yrą’į 
išbandžiusi bolševikų, vai-/ 
džią ir gerai ją atsimer’! 
tuk. Bolševikai nesvietiškai® 
smaugė žmoneA 
čiuose klebonauja kun. Smo-® 
linskis, uolus veikėjas/, 
nuolyno sodnas ir visa vi 
atgauta parapijai ir pleųudį®

DIRBA 10 VALANDŲ 
UŽ $3;0O.

Plieno dirbtuvėse numušė 
darbininkams algas. Plie
no dirbtuvėse yra sunkiau
sias darnas — bet darbinin
kai gauna tik 30 centų į va
landą. Už $3.00 dirba 10 
vai. Darbininkai dirba sun
kiai, nes mato kad penki 
milijonai bedarbių laukią 
progos'gaut darbą. Kaip 
pragyventi garmant tokias 
algas ?

Kad tie darbininkai būtų 
organizuoti, jie patys dau
giau uždirbtų ir kitiems bū
ti} darbo.

BIRŽUOSE, š. m. birže
lio 24 d. įvyko iškilmes dėl 
atidarymo pirmojo jau sa
vomis spėkomis pastatyto 
gelžkelio tarp Pasvalio" ir 
Biržų. /Iškilmėse dalyvavo 
■Ministeris Pirmininkas ir 
dabar einąs Susisiekimo mi- 
nisterio pareigas d-ras Gri
nius, Vidaus reikalų Minis
teris p. Skipitis ir Finansų, 
Prekybos ir Pramonės vice- 
ministeris p. Dobkevičius. 
Šitas gelžkelis jungia vienų 
turtingiausiųjų _ Lietuvoje 
Biržų jipylinkę su Šiauliais 
iryper Šiaulius su visa Lie
tuva.

$60,000 žalos Eockland Maine.

Rockland, Maine, liep. 18. 
— Didis gaisras pa sunaiki
no daug namų. Apskaitliuo- 
jama kad gaisras pridarė ža
los už $60.000.
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NAUDOKIS PROGA 
įsigyk gerą 
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Londonas, liepos 18. — Iš 
Kopenhagos pranešamą kad 
Bulgarijoje kaimiečiai šu
kele revoliuciją. Sako, kad 
Bulgarijos sostinėje eina 
smarkūs mūšiai.

____________ ■ l 

bolševikų Sukili
mas BULGARIJOJE.
Vienna, Austriją, liepos 

15. —- Pranešama kad Bul
garijoje bolševikai smarkiai 
sukilo prieš valstiečių val
džią. Žinios vienok nėra pa
tikrintos.

• . . t
s SUMAŽINO ALGAS.

Laikytoje konferencijoje 
vienbalsiai nutarta motor- 
monatns ir konduktoriams, 
New Yorko valstijoj, Ro- 
chesteryje, Syracuse ir Uti- 
ca sumažinti algas 11.7 nuoš. 
Numušė nuo 60 iki 50 centų 
į valandą.

I

Darbininkai galės gauti namus už 
$25.00 į mėnesį.

TCorcesterio žmonės pastatys
• 200 namų.

Worcestęr, Mass., liepos 
18. — P. Riciiard H. Long 
ir Isador Katz pranešė, kad 
juodu jau sudarė plianus pa
statyti 200 namų darbinin
kams. Katz pastatys 100 ba
rnų ant Elweel žemės ir 
Long pastatys 100 ant Mill- 
bTook gatvės.

LENINAS LONDONAN.
Roma, liepos 18. — Čia 

gauta žinia kad Nikolai Le- 
nin važiuojąs Londonan da
ryti kokią’43utqrtį su Brita
nija

SUSIORGANIZAVĘ
\ DARBININKAI 

LAIMĖJO.
Pullman kampanija norė

jo numušti darbininkų algas 
12 nuoš.. Pullman kompani
ja jauj)er keletą, meti} ne
sutiko su. darbininkų reika
lavimais. Bet dabar, kada 
darbininkai buvo tvirtai su
siorganizavę ir nors kompa
nija labai norėjo numušti 
darbininkams algas, turėjo 
nusileisti. Darbininkai dir
ba už tokią pat mokestį kaip 
ir -pirma.

4

PRANAŠAUJA LYGOS- 
MIRTĮ. ‘

Paryžius. Laikraštis 
“La Liberti” šiandien rašo 
kad jei konferencija Wash- 

Liet. Inf . Biuras, jngtone pavyks gerai, Pau

KAUNAS, VII. 15 d.'(El- 
ta). Gelžkeli; Konferenci
ja jau pasibaigė. Rezulta
te pasiraštya Kaune š. m,, 
liepos 14 d. vagonų trans
porto konvenciją. Sutartis 
pasirašyta, trijų valstybių 
atstovi}: ^Lietuvos,-Latvijos 
ir Vokietijos. Tokios kon
vencijas sudarymas .žymiai 
pagerins ir pagreitins pre
kybinius santikius tarp pa
sirašiusių valstybių. Iki 
spalicĮ mėn. . rengiama yra 
šioje šrltyje pilnesnė kon
vencijai

į

tų Lygai bus mirtis. “Tau
tų Lyga turėjo veikti nusi
ginklavimo reikalu,” sako 
“La*Liberti,”' “ji ir veikia. 
Jungtinės .Valstijos šau
kiant. konferenciją, pranešė 
apie lygos mirtį, alijantai ir 
kiti pasirašys po mirties į- 
sakymu. “La Liberti” sa
ko, kad Berlynas nemažai 
pyksta už nepakvietinjią kon
ferencijom* Bet gerai kad 
konferencijoj ' dalyvauja 
vien* alijantai. Pl’emieras 
BrianJl pasakė:

.“Mes. turhne^ būti ant 
sargybos iki dienos katla vo
kiečiai priims demokratiją 
ir atsižadės 1914 pan-vokiš- 

lįos dvasios*’1

jama vienuolyno vietoj 
tyti gražiąbažnyčią.Žmor 
pusėtinai gyvena. Yra 
vasarininkų skyrius. ; 
sugrįžusių iš Amerikos, -'M 
didžiuma jų gailisi tąpadi 
rę. Bolševikuojaneių čia 
sai mažai tėra* ' Perei 
metais Paparčiuose bw 
kun. Zimkus. Vieną n 
lenkų būrys apstojo ž kletH 
niją. Kuomet tarnaitė-a 
darė duris, tai lenkai nug! 
labijo ją, o įsibriovę kun 
baisiai sumušė apiplėš 
paskui paėmę tfurr 
voną įmetė į Nerį 
pasislėpė* \
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jos labui darbuotis. Dirb
dami LDS. sykiudirbame ir 
visą darbininkų geroreLTik

.Mg ttUprUalmU
fr irabatomi*.

RtMC ik, Jrrotoo

t ftr©rx ToMdir,
' < bt SbaHfr DtaĮ* 
t Ai»cmttcnf ar Labos. 
CMPTION BATH8:t *

« *.« * ♦> HHf •• •» »f«W-
MUid' Bbboihr .jį5.0Q

ončkhttj matter Sė(A 
po< affici < Barton, 

e AcijrfMareh8t W

, rmaflinfatzpedal mte 
pMtaft provlded fof ta Secttan 1108, 

efOot 8,1017, antttarizad on JiOjr

nw.fr.,... ... ? , r .

į.f pasaulio 'darbininkai 
Kristuje, po 

v&ianrt, visuomenei

; LINKIMAI Į KAUNO 
b MIESTO TAPYBĄ., 
i Skaitytojai pastebės žinu
tę apįe buvusius rinkimus į 

. Katino miesto Tarybą. Rei
škia tik stebėtis, kad Kaune, 

dabartinėje mūsų Sostinėje, 
; Lenkai pravarė net 16 ats; 

tovų. Kame priežastys ? Ne- 
p jaugi lenkai ir Kaune yra 
f didžiumoje? Ne! Čia grei- 

’■ čiausia bus apsileidimas.
Lietuviai prie visko rengia
si labai išpalengvo. Šiuose 
rinkimuose lietuviai turėjo 

■laimėti mažiausia 25 nuoš.
Įsų; laimėjo tik 13 nuoš. 

;Bėt palyginus su praeitų 
Mietų linkimais, lietuviai 

regresuoja. Pereitoj val
dyboj lenkai turėjo 15 ats- 
'tovų, lietuviai — 8, interna- 

’ūnalai—13, vokiečiai — 3, 
rusai 1, likusieji žydai—15. 
Skirtumas tad tarp pereitų
jų metų ir šių metų rinkimų 

L rezultatas tokis: lietuviai 
į g?yo daugiau atstovų negu 

Lai — 7, lenkai — 1, ga- 
’.Vo mažiau negu pernai — 
Internacionalistai — 6, žy- 

Lenkai pasiliko be- 
/ \veik ant vietos.

4, Dėlei lenkų laimėjimų 
rinkimuose štai ką vienas 
nuo seniai Kaune gyvenan
tis pilietis papasakojo Kau
no ^.Laisves” koresponden- 

i tui< Jis sako, “kad tą dar- 
fftą lenkai pasekmingiausiai 
į atlieka ir po šiai dienai te- 

bėvaro per savo vaikų prie
laidas ir pradines mokyk

las ir jie tokių Kaune turi 
Jkur kas daugiau ir daug uo
liau darbuojasi negu lietu- 
'jrtaį- tai-gi ir* ateitis Kaune 
Visokiuose rinkimuose yra 
lems užtikrinta daugiau 

■Begu lietuviams.
“Lietuviai, pavyzdžiui, 

Kaune nuo praeitų metų tu- 
i^i Įsisteigę, tik dvi vaikų 
įįjrieglaudi (Moterų Globos 

omiteto’ ir Kūdikėlio Jė- 
us) ir tai miesto centre, o 
priemiesčius tą darbą te- 

j^varo lenkai ir jiems tai se
si5'tuo labiausia, kad to- 
qs pyieglaudos dabar yra 

gausiai šelpiamos Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus maistu 

drabužiais.”
< Tai-gi lietuviai tą ‘darbą 

gfetų praplėsti ir greta to
pai įstaigų lenkų, steigti 

ivasias, kad susilpninus te- 
eyaromą polonizacijos dąr- 
tą pačiame Lietuvos vidury- 

Liėtuviams smarkiau 
jrddėjųs darbuotis, lenkai 

tuojau susmuktų, kaip- kad 
nusmuko internacionalistai

SUSPENDUOTŲ Ii, D, S* 

■ NARIŲ, SKELBIMAS.

Pereitų metų paskelbimas 
suspenduotų L. D. S. narių 
nemažai sujudino kuopas ir 
narius* Buvo visokių spė
liojimų. Bet tas paskelbi
mas išėjo ant naudos mūsų 
organizacijai. Bent 90 nuoš. 
suspeifduotų narių užsimo
kėjo savo duokles ir Šiandie
na yra uoliais darbuotojais 
mūsų brangioje organizaci
joje.

Praeitas seimas nutarė, 
kad. suspenduoti} LDS. na
rių vardus neskelbtu organe 
nepranešus kuopų raštinin
kams. Tad artinantis mūsų 
organizacijos seimui, su
spenduotų narių surašąs bus 
tuojau pasiųstas ir' raštiniu- 
kai teiksis sutvarkyti taip, 
kad iš suspenduotų skai
čiaus neliktų nė vieno, kurio 
vardą reikėtų paskelbti or
gane 41 Darbininke. ’ ’

LDS. Centro raštinė jau 
nuo praeito seimo'įvedč nau
ją tvarką, kad suspenduotų 
narių skaičių sumažinus iki 
zero. Kaip tik narys pasi
lieka su mokesčiais, tuojaus 
jam’ siunčiamas paragini- 
mas-laiškas su 'pažymėjimu 
kiek narys skolingas. Tie
sa, laiškų siuntinėjimas ne
mažai lėšuoja, bet gal ir ap
simoka. Šį metą suspenduo
tų narių skaičius yra žymiai 
mažesnis, bet neturėtų būti 
visai.

Jeigu nariai žinotų kaip 
yra sunku Centro sekreto
riui skaityti suspenduotų 
narių skaičių seime, o gal 
dar simkiau klausyti kuopų 
atstovams, tai prigulinčių 
mokesčių niekados neužvilk- 
tų, bet visuomet užsimokė
tų išanksto. Nors sykį iš
braukime iš dienotvarkio 
suspenduotų narių skaity
mą.

Mūsų organizacija susi
deda iš pažangiausių ir veik
liausioj. katalikiškos visuo
menės vyrų ir moterių. Tai 
yra neužginčijamas faktas. 
Tad šių metų LDS. VI sei
me parodykime, kad mūsų 
organizacija padarė dar vie
ną žingsnį pirmyn. Stokime 
į darbą visi ir panaikinkime 
tą taip nuo seniai užsiliku
si paprotį—nerangumą. Pa
didinkime narių skaičių, su
organizuokime naujų kuopoj 
ir išplėskime mūsų organiza
cijos veikimą po visas Ame
rikos lietuvių kolonijas ir 
užsienyje.

v

L. D. S. NAUJI NARIAI PRISI- 
M RAšę Nuo GEGUŽĖS l d.

s. m. iki liepos 1 d,t

1 kp., South Boston, Mass.
Konstantas A. Vončlus

. Skolestika Motiejūnaitė 
Viktoras Medonis

_ 2 kp;, Montello, Mass. "
Jurgis Kemėšis 
Juozapas Salatka 
Mikolas Kiiniiindulis 
Simonus Kašėta

3 kp., Norwod, Mass.
Juozapas Lukoševlčla 
Juozapas Didikas

Ąntontt Kuraflh 
Povilą* Pūzlna*

' ■ Paulina Vetienč 
6 kp., Hartford, Cm 

Jurgi* Jąodi&alla
8 kp., CMubridįe, *

Stanislova* Dildom*„ 
Jono* Dobilas t
Adomas Jankauskus 
Juozapas V. Janeliunas 
Povilas Kavpllus 
S^anlsolvas Laukonls '* 
Antanas Sudentas 
Jonas A. TainoSuuskns ' 
I^azlmieras Venckus 

; ,r. - Kazlinleras Jankūnas 
Antanas Zaveckns 

lIJ kjj.. t.
JnaaaonB Karulius

12, kp., Brooklyn, M. Y.
Agota Stankevičienė ~ 
Jifozapas Južkuuskas

13 kp., Philudelphh, Pa.
M/Kiniutis w 
Ona Pokintc 
Domininkas Iliindejka 
Kazimieras Uršula

14 kp., Newark, N. 3.
Antanas KaSlaitis 
Vincas Paliulis 

24 kp. Lynu, Mass.
Tamošius Petkevičius 
Vladislovas Valkevičius 

40 kp., Easton, Pa.
Juozapas Vallckls 
Juozapus Vaičiulis

43 kp., Ansoria, Conn.
Juozapas Vaičiulis

66 kp., Youngstovm, Ohio.
Liudvikai Pakalnis

71 kp., Rochester, N. Y.
Ignas Kalrfs

72 kp., Detroit, Mich.
' Edvardas Eigiuiuas

74 kp., Manchester, N. H.
Juozapas V. Višinis

75 kp., Westville, UI.
Petras GruStas

78 kp., Philadelphia, Pa.
Bronis Kašalinas

90 kp., Minersville, Pa.
Antanas Vesotskis 

. NAUJA LDS. KUOPA, 
92 kp., Montreal, Canada—

J. Griclunas 
J. Braknis 
F. Milius 
O. Buziutė 
J. Kasputis 
F. Dubauskas 
J. Laskevlčia 
J. Paznokaltis 
J. Kleiza . 
M. Buzas 
J. Gyvis . 
J. Kalinauskas 
S. Kontautas 
O. Kreivienč 
J. Kvetkauskas 
J. Pundžlus, _ 
A. šalusevičia 
J. žemaitis 
V. Paklrkis

1

«

j

t

Nors tiek smagu pažymė
ti kad šių metų rinkimuose 
laimėjo nemažai vietų mūsų 
vienminčių Lietuvos Darbo 
Federacijos atstoyų ir tol^iu 
būdu bolševikiniams inter
nacionalistams per pus su
mažėjus, toji kliūtis atpuls 
ir Kaune gal užkviešpataus 
’ . . n. . I . . ...m .. . Z l
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*- 11 \

į

>

p-
s*

T I -•

vienam geram savo Žemes 
sūnui, kuris dideliams Lie* 

_ . __ tuvai įavoj^ulėjus,. dėjo
išvien dirbdami 8ū Auk- gavo cent$ mta visų laimei 
ww* ■■ . . - - remia.

“Tie Jūsų doleriai padėjo 
mums Įsigyti kariuomenei 
daugiau armotu sunkiųjų, 
Šautuvų, kilikų, armotoms 
šovinių, kurių plieninės ske
veldros skaldė priešui gal* 
vas.’ Už tuos Jūsų dolerius 
pabalnojome mūsų žirgus, 
aptaisėme savanorių bata
lionus, Kalėdų Šventėms 
mūs kareivėlius dovanomis 
padžiuginome.

“ Jr Jums, Broliai, pade
da us jaunuoliai
garbingon kovon su pavo
jingu priešu ir įpynė į mū
sų tautos garbės vainikų dar 
vienų niekad nevystantį la
pą, prisegė dar vienų gra
žių gėlelę.

..“Ties Širvintais, ties 
Giedraičiais ir daugely kitų 
vietų mūsų kariuomenė, kad 
ir daug mažesnė, ne kaip Že
ligovskio pulkai, parodė 
drąsos ir narsumo stebuk
lus. '

“ĘJmitlingi lenkų dvari
ninkų legionai subirėjo 
prieš mūsų kariuomenės bu
telius, nusilenkė prieš juos 
ir pabėgo, palikdami mums 
daug savo turto, palikdami 
belaisvių didelį skaičių, pa
likę savo puikybę, bet da ne
palikdami noro Lietuvą už
kariauti, Jos laisvus žmo
nes į dvarininką jungą pa
vergti.

“Jūsų sudėtieji milijonai 
nenuėjo niekais: Lietuva ir 
da kartą liko nuo priešų 
jungo išgelbėta. Slinks am
žiai, praeis kartų kartos, 
šio tautos žygio neužmirš 
mūsų anūkai, nei jų vaikų 
vaikai.

“Bet mūstĮ rungtynes su 
priešu da nepabaigtos:

“Su lenkais padarytos tik 
paliaubos. i

“Paliauboj tai da ne tai
ka!

“Mes žinome, kad nežiū
rint paliaubų, lenkai ren
giasi tolesnian karan su mu
mis. Tat ir mes nenuleidžia- 
me rankų ir toliau rengia
mės gintis.

“Juo geriau būsime prisi
rengę gintis, juo greičiau 
priversime ir lenkus atsisa
kyti nuo noro užgrobti Lie
tuvą. t

“Dabar gi jie vis da sie
kia Lietuvos ir nori atimti 
mūsų amžiais dirbtą ir kru
vinu prakaitu lietą žemelę.

“Bet nesulauks jie to, nes 
mes čia Lietuvoje gyvenan
tieji budriai Tėvynės nepri
klausomybės sargyboje sto
vėsime. Visas pajėgas dėsi
me, gindami Jūs ir savo šei
mynas, namus, žemelę. Ži
nome ir jaučiame, Kad drau
ge su mumis eis visa Ameri
kos lietuvių visuomenė ir 
kiekvienas doras mūsų Tė- 
vynės sūnus. - "

“Dar kardą tariame Jums, 
Broliai Amerikiečiai, nuo
širdų brolišką AČIŪ! t 
“Kaunas, 1921 m. 
balandžio 6 d. ,

“Vyriausiojo Lietuvos 
Gynimo Komiteto nariai: 

k M. Sleževičius, Pirmininkas.
• M. Krupavičius, Vice-Pirm. 

O.Bichląris, Iždininkas. 
RuseokaS) Sekretorius. ♦ 

VI. .Pūtvinakas, Lietuvos Įšali- 
. lių Sąjungos Pirui, 

KUU. jr. VtikMiHl. 
Maj. MotUjta«Val«viSiu».

ŠČiaūriojo’pagelba atrieksi’- 
me gavo tikslą.

■ O.Mf, 
LDS. Centro Sekr^ 

ir Administratorius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
F

Lietuvėj dabar karo sto
vis, bet jokių, aštrių varžy
mų nėra. Bent aš nei men
kiausio nesmagumo ar su
trukdymo dėl to neturėjau, 
nors nei vienos karo stovio 
taisyklės nežinau ir nesilai
kiau,

Sveikiname* naujas 
gas mūšio brangios organi
zacijos — LDS. Šiandiena 
LDS. lošia svarbią rolę dar- 
bininkoj gyvenime. Nau
joms pajėgoms priseis gal 
nekartą susidurti su atvirais 
darbininkų priešais kapita- 
listąis, kurie darbininką 
nepripažįsta Už žmogų ir su 
sau lygiais darbininkais lais- 
vamaniais-sandariečiais, so- 
cialistais ir bolševikais—že
miško rojaus vykintojais.Pa- 
starieji labai dažnai pasi
tarnauja atviriems darbi
ninkų priešams kapitalis
tams. . .

Pirmieji LDS. nariai vi
sur ir visuomet mokėjo ap
ginti darbininkų reikalus ir 
savo organizacijos gražų 
vardą. Jie darbininkų ir 
savo organizacijos gerovei 
visuomet su didžiausiu pa
sišventimu dirbo ir dirba. 
Šiandiena, 'kuomet kapita
listai be pasigailėjimo kram
to darbininkams algas, ar
do unijas, mes savo pajė
gas turime sustiprinti ir vi
si kaip vienas stoti ginti tei
ses delei kurių tiek darbo pa
dėta ir net kraujo pralieta. 
Kovą laimėsime tik dirbda
mi vienybėje. Tad, kad ir 
skurdžiausioje ^valandoje 
nenusiminkite, bet dirbkite 
ir kitus raginkite' prie dar
bo. t ; f

Kiekvieno darbininko pri
gulinčio prie ūtoB<yra prie
dermė raginti sayo brolius 
įr sesutes dėtis prie. LDS. ir

paje-

KEMO8HA, WIS.
LDS. 80 kp, nx$ne8ini8 snairia- 

kimas įvyks nedalioj 24 <1 (liepos, 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtąjį- 
nSj. Kviečiame visus narius bū
tinai atsilankyti, nes turime svari 
bių reikalų. 'Taip-gi atsiveskite ir 
naują narių

Valdyba.

: ■ t-

Lietuvos Gynimo Komite
tas yra prisiuntęs Amerikos 
lietuviams padėkos raštą, už 
aukas, gausiai suteiktas Lie
tuvos gynimo reikalams. Šis 
rastas skamba taip:

JUMS, BROLIAI, 

AMERIKOS
LIETUVIAI!

“-Sužvangę lenkai gin
klais, kumščiu geležiniu 
mums pagrąsė ir tarė: ‘Ei
sim ir Lietuvos nepriklau
somybę sunaikysime, jos 
laisvę pančiais surakinsime, 
jos žmonėms jungą sunkų 
užkrausim. Tegul ponai 
dvarus valdo, kaip valdę, te
gul mužikai nedrįsta prieš 
juos galvij kelti, tegul jų 
klauso ir jų valią pildo?

' “Taip tarė lenkas, mūsų 
lenkų dvarininkų vedamas.

“Užgirdo Lietuva tą len
kų grūmojimą. Sujudo; su
kruto jos vaikai ir petys į 
petį, kaip vienas žmogus 
stojo savo tėvų žemes ginti. 
Stojo, kad apsaugoti nuo 
vergijos save, savo yaikus, 
brolius, seseris, motinėles- 
sengalvėles ir šeimynas visų 
tų, kuriuos vargas yra pri
vertęs svetur eiti duonos 
kąsnelio ieškoti.

“Ir tarė sau tie, kurie y- 
ra Lietuvoje pasilikę: ge
riau garbingai mirti kovos 
lauke, nė kaip vėl patekti į 
lenko dvarininko pančius, 
nė kaip vėl amžiais naują- 
baudžiavą eiti.

“Susirašė, mūs jaunimas 
narsusis, tvirtai stojo prieš 
didelius lenkų pulkus, su
laikė juos ir drąsiai atrėmė 
jų pirmuosius smūgius. -

“Visa mūsų visuomenė, 
Steigiamojo Seimo šaukia
ma, ėmė telktis į Gynimo 
Komitetus, ėmė tvirtai į 
vieną kūną burtis.

“Ant Tėvynės gynimo au
kuro ėmė piltis aukos, kokių 
Lietuva dar niekuomet ne
buvo mačiusi: auksas, sidab
ras, audimų rietimai, stuo
menys, Šilti drabužiai, val
gis, surūdyję iš žemės iškas
ti ginklai... Kiekvienas dė
jo tai, ką turėjo, ką gale- 
jo-

“Kreipėmės.pas Jus, Bro- 
liai, kurie ten už plačiųjų 
jūrių, vargstat giliose ^ka
syklose, sunki} darbą troš
kiuose fabrikuose dirbate. 
Kreipėmės į Jus sunkioje 
valandoje, šaukdami padėti 
mums tėvų žemes ginti, sa
vo sunkiai uždirbtais cen
tais mums kanuolių,“ šautu-, 
vų pirkti. J
; “Išgirdote mūsų Šaukimą; 
ir AČIŪ JUMS TARIA- 
MĖ, BALIAI, ui tuos 
milijonus auksinų, guriuos 

 

mums savo doleriai^ atsiun- 
visoms/Bietuvią 

Amerikos Urau 'gf^om^ učiū

Jokių ypatingų valdžiai 
užmetimų negirdėjau. Ap
skritai imant Lietuvos žmo
nės valdžia labai patenkin
ti, Nors ministerių kabine
te ir-šiaip valdiškose vietose- 
žymi dalis yra liberalų, helį 
iš katalikų veikėjų nepaty
riau nei nepasitenkinimo, 
nei susirūpinimo įel Šito 
fakto.

l

Lietuvoj yra ta nuomone, 
kad dar priseisią ginklais 
susiremti su lenkais. Apie 
tai girdėjau ir nuo karinin
kių Bet apie tai kalba labai 
ramiai. Kai užsiminiau, kad 
reikės stoti vienam lietuviui 
prieš dešimt lenkių tai kari
ninkai sako, kad girdi ne 
tokius krizius Lietuvą per
gyvenus. Dabar esą kur kas 
daugiau vilties laimėti, ne
gu valstybės besikūrimo lai
kais.

Lietuvoj jau trūksta ly
taus. Dėl lytaus nebuvimo 
jau kenčia vasarojus ir pie
vos ir iš dalies rugiai ir kvie
čiai. Vaisių derlius bus ge
ras.

sų žmonelių vaikščiojimas’ 
yra paprastu dalyku, bet ta 
svarbiausiąja ; laikinosios 
Lietuvos sostines gatve kar
tais špacieruoja ir karvės.'

» ' " Ll1' l1A''' ' '‘'U r
Kauno knygų krautuvės 

įr redakcijos komplimentuo- 
ja “Darbininką” nž atsi
skaitymą, o girdi Įriti Ame
rikos laikraščiai, tai nei į 
laiškus neatsilįepią.

% ’ Pr. Gudas.
------- ------- -—-t----------------

“BŪTA” .įgaliota ' pa
reikšti; “Associated Press” 
1921 m. balandžio men. 15 d. 
praneša’ laikraščiams (žiū
rėk “New York Times” 'š. 
m. balandžio 17 d.) būk Lie
tuvos Ministeris Pirminin
kas d-ras Grinius jų kores
pondentui pareiškęs, kąd į 
Briukselį keliaujantieji 

^‘mūsų delegatai pasiūlys 
sudaryti nepriklausomą val
džią Vilniaus teritorijoje iš 
ministerių ir parlamęnto 
pačių žmonių išrinkto; šis 
parlamentas vėliau teisin
gai nuspręstų ar Vilnius-pri- 
derės prio Lietuvos ar Len
kijos. Bile išrišįmas mūs 
užganėdins, jeigu tiktai bus 
tikras žmonių valios pareiš
kimas.”

D-ras Grinius niekam ir 
niekuomet taip nesakė. Ko
respondentas,- matyt; d-ro 
Griniaus nesuprato, nes bu
vo kalbėtasi per vertėją. 
Nurodytas čia tikslas yra 
priešingas ir ministerių ka
bineto, ir d-ro Griniaus as- 
meniam nusistatymui.

Liet.,Inf. Biuras. 
VII. 16 d.

Gegužio 18 d. Kaune Liet. 
Prekybos B-vės buvo pra
moga paminėti metines 
B-vės veikimo Lietuvoj su
kaktuves^ Atsilankė aUgšti 
svečiai. Buvo užsienio rei
kalų ministeris Purickis, 
Susisiekimo vice-ministeris 
Grinkevičius, Teisingumo 
ministeris Karoblis, Valsty
bės kontrolierius Zubrickas, 
Prekybos ir Pramonės de
partamento direktorius Bal
tuška, Ęinkliavų Departa
mento direktoris Tulauskas, 
Muitinės Departamento di- 
rektorisBaldaunis, buvusis 
Lietuvos prezidentas gerb. 
Smetona su žmona, Italijos 
atstovas markizas Sai Al
berto, “Laisvės” ir “Lietu
vos” redaktoriai ir daug ki
tų žymių asmenų. Koncerto 
programą išpildė ' žymiau
sios Lietuvos muzikalės jė
gos: solistė Grigaitienė, O. 
Oleka, M. LeškeviČius, J, 
Bieliūnas. Amerikos lie
tuviai yra papratę maloniai 
priimti svečius iš Lietuvos. 
Minėtoj pramogoj Lietuvos 
veikėjai išreiškė daug 
džiaugsmo ir pasitenkinimo 
iš veikimo Amerikos lietu
vių. Gerb. Smetona džiau
gėsi kad Amerikos lietuviai 
griebiasi Lietuvoj kelti pra
monę ir prekybą, “Lietu
vos,” valdžios organo redak
toriai pasidžiaugė, kad L. 
Prekybos B-ve besidarbuo
dama biznio srityje remia 
dailę. Pramoga buvo Lie
tuvių Kliubo kambariuose, 
kurio yra1 gražiausi Kaune.

Kaune ant. Laisvės Alėjos 
netik žydų ąu luomais ir ba- 

.. - ... / ......  n ' ...... - • -
/ V. BojeVas.

■ (K J'toHtfeas.**

Grigaičio Tarybai subirę- . 
jus, laisvamaniai-sandarie- 
čiai su socialistais rengiasi 
sudaryti naują, ir jos prezi
dentu aprinkti “Keleivio” 
Maikį. į

f

DYKAI!
FONTANINB

PLUNKSNA VERTĖS 
$1.50.

\

Visiems, kurie tik 
užsirašys, arba at. 
naujins “Darbinin
ko” prenumeratą 
ant čielų metą ir 
užsimokės $4,00 čio
nai Amerikoje, arba 
į Lietuvą ir užsimo
kės $5.00, gaus gra
žią FONTANINĘ 

PLUNKSNĄ dova
ną. Šis dovaną lai
kas tęsia nuo Birže
lio 1, 1921 iki Rug
pjūčio 1, 1921.

Kreipdamiesi vi
suomet adresuokite: 

“DARBININKAS”
366 Broadway, 

South Boston, Mass.

»
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PASARGA: ši dovana bus 
duoda ma t ik vienam kuris už
simoki už prenumeratą, ar
ba užmokės' už kūno, nors 
kaip tai j Lietuvą. Agentai 
arba už prikalbuifmą dovaną 
negaus, nes dvieją plunksną 
ui vieną prenumeratą du<M 
negalima. /
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KAS GYVAS STOKIT LIETUVAI GELBĖTI.

OgHHIKIKKZB

1 ■ P®"
apija rubežiuojasi su Lat- 
ija ir Lenkija. Nūo Žara- 
ų iki Latvijos A vertai, o 
d lenkti fronto 7 verstai, 
ios apylinkės žymi .dūlis 
monių gąt^ sulenkėjusi ir y- 
a lenkiškos dvasios. Lietu- 
ių susipratimas, ir apŠvie- 
bnas žemai stovi. Laikra- 
čius teskaito inteligentai ir : 

j aldininkai. Iš/sodiečių Įa- 
ai retas ieškai ;o. Ilgą lai- 
ą čia buvo f rentas, todėl 
monės labai sųyarginti. Me- 

 

d išrodo bus grėstų, negu 
,$arinin-

\

t

ernai. Yra pa 
ų, ,Šv. Vincento a - Paulo 
ibdaringosios Dr-jos sky- 
iai-ir vietine Švietimo ir 
Cultūros Dr-ja “Akstinas.” 
’astarojoj viršauja socija- 
istai.Yra progimnazija, ku- 
i turi didelės reikšmės kraš- 
o lietuvinimui. Su‘apgai- 
jjimų reikia pažymėti, kad 
irtybė ir ilgos vakaruškos 
įbai prasiplatinusios, kaip 
arp liaudies taip\ ir tarp 
aldininkų. Valdininkai 
laugumoj nepasižymi kon- 
truktyviu darbu, bet užsi- 
ma vieni kitų ėdimu.■» »

N.
<

neišgriautu, 
ima^'atsista-

TAURAGE.—Mūsų mies- 
as ir visa parapija be galo 
mkentėjo nuo karo. Tik du 
:aimu teliko 
labai“ žmonės

’yti. Kaimai atsistatinėja 
aip, kaip buvo pirmiau. 
£ina kalbos, kad neužilgo 
iriverstinai reikėsią eiti į 
kolonijas. Tos šeimynos, 
turiu vyrai yra išlikę, tai 
labar jau visai gerai gyve- 
la. Bėdos turi likusios naš- 
ės su mažais vaikais* Yra 
š Amerikos grįžusių. Tie 
įmerikiečiai, kurie žemės 
urėjo, tai grįžę labai džiau
giasi. Rugiai labai geri, ge- 
‘esni, negu pernai, bet šie- 
įo bus mažiau, o kaip bus 
u vasarojų, tai dar nežinia. 

Tauragėj yra gimnaziją ii’ 
jo kaimus yra daug prade- 
lamųjų mokyklų. Žmonės 

"*a^nokyklomis labai užganė-’ 
tinti ir jas labai remia. Mo- 

' rytojau j a daugiausia mer
gaitės. Laikraščiai tarp

- įmonių yra pusėtinai pa
sklidę. ‘1 Pavasaris, ” “ Vie- 
įybė” ii* “Laisvė” labiausia 
Kisklidę. Iš organizacijų 
.urime tik pavasarininkų 
kyrių.

Tauragiete.

TAUJĖNAI, Ukmergės 
ipskr. •— Mūsą parapijoj' 
toliai veikia pirmeiviai ir 
rukdo katalikišką veikimą, 
let ir katalikų veikėjai ne

snaudžia. Labiausia veikia 
lavasarininkaL Bolševikuo- 

•autieji slapta skleidžia tarp' 
Hvarų darbininkų priešvals
tybinius šlamštus. Rinki
kuose į savivaldybes birže- 
io 19 ir 20 d. pirmeiviai lai- 

' nėjo 14,; krikščionys 5, o be- 
lartyviai 5. »

B arfininkas.

DARBININKUS , 
; PERSEKIOJA.

WiUlamson, TF. Va. — A- 
)ie 85 milicijos nariai nuvy- 

- :o į Lynu ir.Blackberry Ci- 
y, 12 mylią į rytus nuo čio- 

i_ tai ir suareštavo 26 asmenis, 
r f uos kaltina padegime tūlos 
. Inglies -kompanijos, įsteig- 
; !os Lynn’e keletas savaičių 
I įim atgal. (

Mes žetaiaus pasirašą Lie
pos 27 d, A m. sudarytas A- 
ūierikos Lietuvių^visuome- 
nes Komitetas, Lietuvos 
Laisvės Paskolai kelti, šiuo- 
mi atsišaukiamę į įvairias 
kolioiiijas, draugijas, kuo
pas, ir į'pavienius, kviesda
mi darban pagelbėti.

Mes šiuomi norime jums 
priminti Jūsų pakartotinus 
pareiškimus jog nenuleisite 
rankti iki Vilnius nebus pa- 
liuosuotas ir iki Jūsų para
ma Lietuvai toliaus bus rei
kalinga. Taigi Vilnius kol 
kas dar priešo rankose tebė
ra, dar mūsų priešai tebe
slankioja Lietuvos pasie
niais, todėl aiškiai galite 
matyti, jog Justi parama 
Lietuvai dar yra reikalinga. 
Apie Vilniaus atvadavimą 
mažiausios abejonės nėra ir. 
būti pas lietuvį negali, vien- 
tik laiko klausimas tėra. Tą 
laiką' galime paskubinti e- 
uergingiaus Lietuvai pagel- 
bon stodami.

Liepos 27 d. įvykusiame 
Paskolos Komiteto organi- 
zatyviame posėdy, svarstom 
kuomi šiuo tarpu' būtų ga
lima geriausia negreičiausia 
Lietuvai pagelbėti. Pasita
rus su Lietuvos atstovu 
gerb. Čameckiu ir su Finan
sų, Prekybos ir Pramonės 

, Ministerijos įgaliotiniu 
gerb. Dr. J. Bielskiu, ir pa
aiškėjus, jog Lietuvos val
džios noru yra, kad Lais
vės Paskolą iki dviejų mili
jonų dolerių davaryti, pri
ėjom prie išvados, jog sukė
limas daugiaus paskolos 
šiuo tarpu yra vienas iš ge
riausių priemonių Lietuvai 
pagelbėti ir savo pilietiškas 
pareigas atlikti. Nuspren
dėm padaryti trumpą., bet 
smarkų paskolos vajų, pra
dedant rugpjūčio pirma die
na š. m. Užsibrėžėni sukel
ti bent tris šimtus tūkstan
čių dolerių. . Tai-gi kviečia
me ir raginame visas pasko
los stotis, visas organizaci
jas ir pavienius kuoveikiau- 
sia prie vajaus rengtis. Dau
gelis draugijų dabar laiko 
savo metinius arba pusmeti
nius susirinkimus, iprie tos 
progos prašome pasvarstyti 
apie įsigijimą daugiaus Lai
svės Paskolos bouų ir taip
gi kuomi daugiaus galėtu
mėte vietinei paskolos sto
čiai laike vajaus pagelbėti. 
Paskolos stočiii valdybos 
privalo į draugijų posėdžius 
atsilankyti ir dėti visas pa
stangas, kad draugiją dar
ban prikvietus. Kur nėra 
paskolos stoties, ten tuoj 
privalo būti sudaryta.®" To
kioje kolionijoje esanti 
draugija Arba draugijos, ar
ba artimiausioje kolionijo
je esančios paskolos stoties 
priedermė yra tokioje ko- 
lionijoje paskolos stotį su
daryti.

Nors tris šimtus tūkstan
čių padalinus ant visų sto- 
čiij,. labai maža kvota kiek
vienai pripuls,' bet pakarto
jame, jog prie darbo reikia 
gerai prisirengti, nes tik pri
sirengę savo pareigas tinka
mai atlikti tegalėsimu J

Broliai ir sesers Jlietu- 
flsmar-

’ -
nes tai yra kęjętimas prie 
Lietuvos valstybės darbo, 
prie pilietiškų1 pareigų pil
dymo. Vienok tas pareigas 
jums primindami, ūorime 
jums aiškiai perstatyti, jog 
nežiūrint į Amerikos lietu- 
viij atsinešimą, Lietuvos tei
sės bus apgintos, Vilnius 
bus atvaduotas* Lietuvos 
kariuomenė yra pasirengusi 
prie didžiausio pasiaukavi- 
mo, laikui priėjus stos žūt- 
būtinen kovon ir užduos 
priešui mirtiną smūgį. Su
prantama, tuomet priseitų 
sunkią auką padėti — dau
gelis Lietuvos jaunikaičių 
paguldytų savo galvas už 
Lietuvos laisvę... Tokios 
aukos yra išvengtinos — A- 
merikos lietuviai tą gali pa
dalyti remdami laisvės, pa
skolą. Kiekvienas Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bęmas yra 
stipriu smūgiu Lietuvos 
priešui. Juo įaugiaus išpla
tinama Laisveė Paskolos 
Bonų, tuo daugiaus smūgių 
Lietuvos priešams užduoda
ma. Juo daugiaus tokių 
•smūgių bus priešams užduo
dama, tuo daugiaus Lietu
vos jaunikaičių gyvybių bus 
išgelbėta ir tuo greičiaus pa
vergtos Lietuvos dalys bus 
atvaduotos.

Tad kuoveikausia stokite 
darban. Kur paskolos sto
tys yra pakrikusios arba kur 
jų visai nėra, tokiose kolio- 
nijose esanti draugija arba 
draugijos, arba net ir šiaip 
veiklesni pavieniai žmones 
privalo tuojaus.susižinoti su 
Misijos raštine, iš kur bus 
pagelbėta paskolos stotį su
daryti. Visais reikalais rei
kia kreiptis adresuojant: 

of Lithu- 
Ave.,

cni ny uolotuose. B

BRIDGEPORT, COMN,
Melaimc.

Liepos 8 d. atrastas nuskendęs 
Housatonia upėje jaunas vaikinas 
Petras Valakonis. Laikraščiai 
raščį kad jo vardas buvo Petras 
Plaskūs. Gyvenck.64 Horaee St,- 
Statford. Jo tėvai gyveną Kana
doje. Sakoma jis buvo pasirengęs 
važiuoti pas’tčvus ant vakacijų.’ 
Ėjo į paštą su reikalais ir dau
giaus negrįžo. Nežinoma kaip 
nelaime atsitiko, ' Drapanos ras
ta ant kranto.- Gyveno pas cife- 
likus ant burdO. Palaidotas Šv, 
Mikolo katalikų kapinėse. Tė
vams ir draugams nieks žinios ne
davė. Palaidojo graborius. Jei 
gimines ar tėvai norėtų ką apie jį 
sužinoti, lai kreipiasi pas J. B., 
185 Railroad Avė., Bridgeport, 
Conn,

■ ’ . o.

*

G.

laikas jptfačja uaūj^ . o 
jau aš esu gavęs 4 kartus laikraš
čių iš Amerikos, už kūrinos ki
bai širdingai dsįoju, W tuu^da- 
mas valandą liuoso laiku galiu pa
siskaityti. Labai džiaugiasi tie 
kareiviai, kurią turi .giminių ir; 
pažįstamų Amerikoje, nes gauna 
nuo jų po kelis dolerius, ojtas ka
reiviui labai geba pašalpa; Gaila, 
kad aš negaliu sužinoti'savo gi
minių Amerikoj antrašų, nes ir 
aš apturėčiau nuo jų kokią norą 
pagėlbą.

: Jaun. pūsk. J. čereška,
9-to pulko, 6 kuopos.

I

Iš LIETUVOJ
Žem. Kalvarija, 26-V-21. 

“Darbininko Redakcija!
“Dar-

Representative 
ania, 370 Seventh
New York, N. Y.

'Lietuvos 
Paskolos

■ Komitetas 
Kun. J. Kaulakis,

' J. Tareila, - 
ii. Statinys, 
J.firinius 
J. Šaliūnas, 
zl. B. Strimaitis, 
J. P. Mačiulis, 
Adv. F. J. Bagočius. 
J. Viskantas. »

Dar vieną narį &. L. R. K. 
Federacija paskirs.

r

DIDIS KARŠTIS PRAN- 
CIJOJ IR HOLAN- 

DIJOJ.
Dar'niekados nebuvo to- 

kid karščio Prancijoj kaip.- 
šiuosmet.» Yra kartais dau
giau kaip 96 laipsniai šilu
mos., Lietaus nebuvo per 
80 dienų.. Aiškiai jau per
matoma, kad. bulvės ir kiti 
vaisiai bus sunaikinti šilu
mos.

Tas pat dedasi ir Holan- 
dijoj.

• t
~ ’ W0R0ĖSTER, MASS.

Visų domei. /
Liepos 13 d. vietinė LDS. 7 kg. 

laikė susirinkimą. Nors jis bu
vo neskaitlingas, bet svarbus. Ap
kalbėta kuopos reikalai. Delega
tai J. Svirs^as ir J. Ciunys išda
vė raportą iš LDS. N. A. Apskr. 
suvažiavimo. Raportu priėmė ir 
užgyrė gausiu plojimu. ' Skaityta 
užkvietimo laiškas nuo Mot. Sąj. 
Mass. ir Me. apskričio, dalyvauti 
jų išvažiavime. Nutatėm daly
vauti, bet programo dalies nega
lėsim išpildyti — pervėlai gavome1 
užkvietimą. Nuo L. Vyčių aps
kričio gavom ir-gi užkvįetimo 
laišką. Visi sutikom dalyvauti ir 
darbuotis dėl jo su visa energija. 
Programą manome sudaryti iš 
lenktynių ir virvės traukimo. 
Tam išrinkta komisija iš: J, Svir- 
sko, J. Cunio ir J. Ročkienės.

Neužmiršom pakalbėti ir apie 
savo brolius Lietuvos kareivius. 
Vietinė • katalikiškoji visuomene 
pirmiaus sistematiškai siųsdavo 
literatūrą L. kareiviams. Bet jau 
ilgokas laikas kaip pertraukė tą 
darbą dėl stokos lėšų paštažen- 
kliams. Laikraščių yra prinešta 
pilnas Vyčių namo kambarys, bet 
nėra lėšų juos pasiųsti L. karei
viams ir darbo žmonėms. Tam 
tikslui mūsų kp. vice-pirm. paau
kavo čeverykus vertes $12.00. 
Vertėtų ir kitiems jo pavyzdį pa
sekti — paaukoti, kokį daiktą ar 
pinigais. Aukas priduokitė Ta- 

. mui Migauskui — iždininkui. Au
kavusieji bus paskelbti “Darbi
ninke.” Tam tikslui lengvai ga
lima kiek paaukauti savęs labai 
iienuskriaudžiant; pa v. svarą lai- 
kraščių galima pasiųsti Lietuvoir-. 
už 8e., už $1.00 jų galima pasiųs
ti net 12Į svarų. O kiek naudos 
ir džiaugsmo suteikiama gavų- 
siems tiek literatūros.

Turint lėšų bus daugelis ligo
nių, kareivių ir darbininkų aprū
pinti laikraščiais. Tai-gi pasyars- 
tykit apie tai 'savo draugijose ir 
jei galima, skirkite kiek iš-ka
sos, ar kitokiu būdu prisidėkite 
prie to prakilnaus darbo.

Ypatingai prie to darbo mus 
paskatinti turėtų L. kareivių kar- 
žygiškūmas,. pasišventimas. Jie 
gina mūs Tėvynę, tai nepaskūpė- 
kim jiems suteikti nors dvasios 
maisto — knygų ir laikraščių, ku
rių jie taip trokšta ir maldauja.

Žemiau telpa vieno puskaiinin- 
ko, J. čereškos laiškas — padėka 
už laikraščius.

Svirskų Svirskas.
%

Gęrb.
Gavome nuo gerbiamos 

bininko ’ ’ redakcijos katalikiškos 
literatūros už ką mes Žem. Kal
varijos Lietuvių Katalikų. Jauni
mo Sąjungos “Pavą savininkų” 
kuopos valdyba siunčiame “Dar
bininko” ' redakcijai kuosirdin- 
giausius dėkojimus už suteikimų 
mūsij kuopai moralės pašalpos.. 
Dabar mes galėsime sau surasti 
tinkamų žinių su ateizmu ^kariau
ti. . '

Tikimės daugiaus’ susilaukti 
nuo “Darbininko” redakcijos to
kios brangios literatūros, kaip, 
kad gavome.

Su aukšta pagarba,
Žem,. Kalvarijos Lietuvių Kata

likų Jaunimo Sąjungos “Pavasa
rio” kuopos Valdyba: ’

Pirmininkas T. Reivydas, 
Viee-Pirm. Iz: VolonČauskis, 
Už sekretorius S. Reivydas, 
Knygininkas A. Kerpauskas, 
Iždininkas Kazys šiliškis.

■---- :--------- >_ % r
BARTININKIEČIŲ DO&EI.
Matant didį reikalą . įsteigti 

knygyną Bartininkuose, kad pa- 
rapijonai, jauni ir suaugę leng
vai galėtij gauti knygų pasiskai
tymui—kreipiuosi į Brolius- Ame
rikiečius, kilusius iš Bartininkų 
parapijos -— prašant, kad teiktų
si savo aukomis paremti šitą gra
žų sumanymą.

Parinkti auloj (ar tai pinigais, 
ar tai knygomis) įgalioju J. M. 
Vieraitį iš Woreester, Mass., 195 
Perry Avė,

Kun. Juozapas šmulkštis, 
Bartininkų klebonas. 

(Antspauda)
’ Bartininkai,

20 Balandžio, 1921 m.
P. S.‘ Kas nenorite siųsti kny

gas ar aukas mano vardu, tai ga
lite siųsti tiesiai ant kun. J. 
Šmulkščio adreso.

Broliai Bartininkiečiai: sukrus- 
kim,e prie šio švento darbo ir pa- 
gelbėkim tam knygynėliui, kuomi 
kas galim?"Aš aukauju dolerį. 
Kas daugiaus?

Su pagarba,
' J. M. Vieraitis.

Šiandien yra diliausi -bol- 
ševikų priešai, \

*‘Mto8 šalįs Rusijos geL 
bėii negali* Rusijos gyven
tojai patys turi bolševizmą 
užgniaužti, Bolševikų val
džios padarytos komercialės 
sutartys su kitomis valstijo
mis nieko nereiškia. Jos y- 
ra nepamatnotos,dr ’komer- 
cialiai agentai nedirba ką 
turėtų, ’ bet dirba kas jiems 
patinka,' aiškina kas dedasi 
Rusijoj, o komercijos reika
lais visai nesirūpina. Aš tik
ras esu kad: bolševizmas Ru
sijoj ilgai negyvuos.”

LENKAI “KARŠTAI” 
ATSAKE BOLŠE

VIKAMS.
Londonas, liepos 15.—Ka

da Rusijos bolševikų užsie
nių reikalų ministeris M. 
Chįtcherin, pasiuntė Lenki
jai notą kaltindamas anti- 
bolševikų organizacijas vei
kimą Lenkijoje, “proše-pa- 
nie” baisiai supyko ir karš
tais žodžiais atsakė bolševi
kams. Varšavos “Nąrod,” 
prilygina Rusijos notą prie 
Austrijos ultimatumo Serbi
jai. Be kitų dalykų M. Chi- 
tchcrin’o nota reikalauja, 
kad visi rusai, kurie yra su
sitarę sū lenkais kovoti prieš 
komunistus, 1 būtų tuoj 
Lenkijos išvaryti.

• v
ĮS

L.D.S. 40 kuopa rengia

DIDŽIAUSf PKNKį
SUBATOJE,,.

UEPŪS-JULY 23,1921
Bus toje pačioje vietoję 

kaip ir visuomet; 
PHILLIPSBURG,N. J.

Kviečiame visus darbinin
kus (es) į sį pikniką simtliifc*. 
gai atsilankyti, o užtikri- 
nam, kad būsite užganėdin
ti. Bus (faug visokių įvai> 
rūmų. • "■>' ’
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CHICAGO, ILU
LDS. 20 kp. mėnesinis susirinkimas 

ivykf-i utarnlnke, 26 d. liepos, tuojaus 
po’pamaldų $v. Mikolą Arkaniolo pa
rapijos svetainėj 1644 tVabansIa Avė. 
Į Si susirinkimą kviečiame visus na
rius koskultlinglausla ateiti.

?• Valdyba.

NEWHAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlloj, 24 d. liepos 1-ą 
vai. po pietą bažnytinėje svetainėje 295 
St. Jolrn St. Kviečiame visus narius, 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naują na
rtą.

Valdyba.

z

PASIKĖSINIMAS
ARDYTI TRAUKINĮ 

NEPAVYKO.
Cleveland, Ohio, liepos 15 

— Pasikėsinimas suardyti 
American Raihvay Expresą. 
kompanijos traukinį su ke
turiolika karų, prikrautų ta- 
voro vertės $1,000,000 buvo 
sudaryta dvi myli nuo Wil- 
loughby, Ohio sulig prane
šimo vedėjų New York 
Centrai Railroad kompani
jos- —

Daugiau nė penkiolika vi
nių buvo ištraukta ir pavilk- 
tys buvo nuimtos nuQ relių. 
Kompanijos įrankių sandė
lyje netoli Willoughby buvo 
įsilaužą ir įrankiai pavogti. 
Traukinys nušoko nuo relių 
ir ii’ėsi apie 200 pėdų. -

su-

TRENTON, N. J.
LDS. 82 kuopos mčnesinls susirinki

mus įvyks nedėlloj, 24 d. liepos, Lie
tuvių Politikos Kliubo salėj 82 Dick- 
Inson St Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbią reikalą 
aptarti.

VaUdybd.
I

CHESTER, PA.
LDS. 19 kuopos mčnesinls susirin

kimas įvyks nedėlloj, 24 dieną liepos, 
paprastoj vietoj 622 Morton Avė., 2:80 
vai. po pietą. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbią reikalą, aptarti. Atsiveskite 
naują nartą.

. ■ S r“ VaZdl/ba.,

WATERBURY, CONN; 
..LDS. 5 kuopos mčneslnlB susirinki
mus {vyks nedėlloj, 24 d. liepos, tuo
jaus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes tu
rime daug svarbią reikalą aptarti. 
Atsiveskite ir naują Darią.

Valdyba.
f

ELIZABETH, N. J. .
LDS. 16 kuopa laikys mėnesini BUsi- 

rinkimsį 24 <L liepos 4-tą vai. po pie
tą bažnytinėj svetainėj. Užkviečlaml 
visi nariai pribūti.

Valtžpba.

l
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ŽINIOS. .
<

VOKIETIJA SKOLINA 
&UKSA NUO HO- 

LANDIJ-OS.
Berlynas, liepos 15.—Pra

nešama kad Vokietijos ban
ką Reichsbank padarė su
tartį pasiskolinti iš Įlolan- 
dijos 150,000,000 aukso 
markių. Vokietija turi ali- 
jantams atmokėti 1,000,000,- 
000 markių rugpjūčio 31 d.
Rrjftuhv janm mrnit ymyririaiT yru

CUMBOLA, PA
LDS. 88 kp. mėnesinis susirinkimas 

{vyks petnyčloj, 22 d. liepos, papras
toj vietoj, ir paprastame laike. Visi 
nariai malonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbią reikalą aptarti. Taip-gi 
atsiveskite ir naują nerią.

VaMpfia.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedalioj, 17 d. liepos papras
toj vietoj. Visi nariai malonCklte pri
būti, nes turime daug svarbią reika
lą aptarti. Atsiveskite, ir naują na
rtą.

Valdyba. 
______ ■____________ __  - — -fr
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KARENSKY APIE 
RUSIJA. ,

Amsterdam, Holandija.— 
Laikraščio “Nieuws v^Jden 
Dag” korespondentas gavęs 
progą pasimatyti su. Ka- 
renskiu, buvusiu Rusijos 
premieru, užklausė ką jis 
^mano apie bolševikšką Rusi
ją. Kareilsky atsakė :^“Nei 
Rusija nei kita šalis nęgali 
po bolševizmų egzištuoti. 
Bolševikų idėjos yra svajo
nės. s It Leninas, koks- jo i- 
dealas? f Pažiūrėk ką jis ra
šė 23 metai atgal ir ką dabar 
rašo, ir suprasi, kad. jis y- 
ra nė idealistas, bet oppor- 
tunistas.” - .

Užklaustas kaip ilg£i bol
ševizmas gyvuos, Karenskys 
atsake i v “ Gal etus, gal’ 
Hek ilgįaų, be Isevifcmas

1

e AR TURI NEDIRBANČIU DOLERIŲ.
Neleisk savo dolerius būti be darbo! Varyk juos darban! 
Jūs dirbate, kodėl ne jūsų pinigai? Mes įdėsime jūsų 
piuigus darban taip kad jie bus absoliutiškai saugūs ir 
atneš junii mažiausia $8.00 į metus už kiekvieną $100.00, 
jei jūs padėsite pas mus.
Jeigu neturite gana gatavų pinigų, galite pirkt ant išino- 

, kesties. ■ .
Jeigu negalite ateiti ir pasimatyti su mumi, išrašyk Se
kantį kuponą. Mes parodysim ir pertikrinsim tau.

HENRY L. DOHERTY AND COMPANY 
Foreign Language Investor Department

, IIANS REIG, Manager
. 12 PEARL STREET, NEW YORK.

* *• - • *
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BELFASTE SUKILIMAI
Londonas, Liepos. 14. — 

^Centrai News praneša kad
—-----*—’

nežiūrint į Airijos daromą 
taiką.. Du policmonu ir trys* 
piliečiai sužeisti.

Cookstone, katalikai buvo 
užpulti, daug namą sudegin
ta. ■ ‘ .

Airijos prezidentas Do 
Valera bus konferencijoje

. X_7 V * i. vx C_M X. ’ VL. T » U/ ■****•*

Belfaste vėl buvolhukilimai.

5

Garbingi Amerikiečiai!
Labai širdingai ačiū Tamstoms, 

ką nepamirštate mūsų, brolių 
vargdienių — Lietuvos karžygių 
ir atsiunčiat laikraščių mums pa
siskaityti. Mes visi kareiviai dar 
^ar vargstame dėl iškovojimo 
laisves 4avo Tėvynei, kad galėtu
mėm gyventi laisvai ir nepriklau
somai Brangūs mūsų broliai, jūs 
Šelpiate mus- kuo galėdami ir 
geYbstit ištiesę rankas idant ne
pražūtų jūs vargstantieji broliai 
Mes’turime.vilties, kadJr toliau#

I

: ’ Milieiiiinkai konfiskavo! viai, supi/antapie, jogi 
'. J ' « v :i v, i - - -> *

4 r

mūsi- keletą šautuvų.
\ x ‘ > -

s •.

.,J>. * ■

(Pasiųsk šitą kuponu šiandiena)
Henry L. Doherty & Co., Foreign Langnage Investor Dep. 

12 Beari Streėt, Nevy* York. > .
Prlsiąsklte man veltulHr .be Jokią obligaciją informacijas apie 
jūžą iuve§tmentą.

Vardus
(Darbininkas) GatvG . *
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SMkaJavlmų kaino* 2a. ui lo 
dt Už 'klekylenų syk|.
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JE*, Šnarasi,
K Wwidon,

■ ĮP, Simanavičiuj , 
j. Mažeika..

FARMOSI-*
77; nkerių žemės, 7 karvės, t arklys, 19 
kiaulių, 100 vištų, 8 kambarin stubn, 
fciitėk, vištinlnkai, visokie įrankiai; pa- 
kinkiniai ir vežimai. U vaisiniai me
džiai, daugybė miško ir geros pievos ir 
apie 40 nkerių dirbamos žemės, Tpvrks- 
btjjry, -Mass., tik 18 mailių iš Bostono. 
Prekė su visais užsėtais laukais, dar-, 
žovemis ir įas tik yra ant farmos tik 
$7,000 ir $2,500 įmokėti. Klauskite 
apie tal pas A< Ivaškevičių. ' .

p.

5 .

i

. ■-... ..............
r SUSIRINKIMAS.

Liepos 21 d., ketverge, 7 :30 y. 
vakare, bažnytinėj svetainėje į- 
.vyks A, L. R, Kryžias ' Kėmejų 
skyriaus susirinkimas. Gerbiami 
nariai ir rėmėjai: malonėkite

a skaitlingai atsilankyti, nes tūrinė 
daug, svarbių reikalų aptarti, y-, 
patingai kas-link didesnio veiki* 
mo. Neužmirškime, broliai-sesų* 
tčs, savo Tėvynės. Ji dar visiš-

. " 'kai nėra pasiliuosavus nuo prie- 
• šų; dai tūkstančiai našlaičių’ ir 

paliegusių varguolių nėra pri- 
. glaustų nei aprūpintų. Lietuva 

' dar reikalauja visokių aukų is 
mūsų. ^Mūsii priedermė yra ją 
šelpti sulig išgalių. Todėl atei
kit ant šio susirinkimo plačiau pa
sitarti apie tą darbą.

' Pirmi. V.- Savickas.
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PIKNIKAS GERAI PAVYKO.
Liepos 17 d. LD^. 1 kp. buvo 

parengus pikniką, Rugby_Parke. 
Nors tą dieną daugelis ir kitų 
kuopų turėjo įvairiūS dšvažiavi
mus, ir Mot. Sąj. apskritųt 
žiavimas pasitaikė tą pač/ą 
bet žmonių vis-gi prisn(ii>Ko pu
sėtinai. Ten pat . greta ir ukrai
niečiai turėjo savo pikiiiką. Jie 
turėjo ir beną, kurio griežimą ir 
lietuviai galėjo girdėti. Saulutei 
smarkiai kaitiuant, pavėsis buvo 
gan patraukianti vietelė, bet kiti 
to. nepaufjraanii bandė savo mik
lumą šokdami kariuomenėj varto
jamu būdu. Pasukus saulutei ge
rokai ant vakartį atsirado pas vi
sus daugiau gyvumo,—ėmė smar
kiau žaisti ir dainuoti. Rengėjui 
irgi būta sumanių, nes numano 
ko tokioj dienoj reiks, todėl ir bu
vo prisigatavoj? įvairių šaltų už-~ 
kandžių ir gėrimų, buvo-net ir lie
tuviškų parūgusių agurkų. Atsi- 
žaidę choristai susispietę būrin 
pradėjo Įvairias daineles dainuoti. 
Apie juos susirinko nemažas bū
rys klausytojų. Ir svetimtaučiai 

' neiškentę atėjo klausytis. Padai
navę kelioliką daintj baigė Vyčių 
ir Lietuvos Kimnaiši Tuomet vi
si smagūs pradėjo išleugvo trauk
ti ant namų. Beabejo kuopai ir 
pelno iš to liks.

Darbininkas.

PRANEŠIMAS.
Mėnesinis susirinkimas L. Yy 

čių 17 kp. bus liepos"19 d., 7 :30 v.» 
vakare, Vyčių kambariuose. Ma
lonėkite. visi nariai atsilankyti, 
nes turime svarbių reikalij aptar
ti. i

Pirm. P. J. K.

NAUJOSIOS ANGLIJOS VEI
KĖJAMS IR FEDDRACI- 

JOS SKYRIAMS.
Į Šaukiamą Federacijos skyrių 

ir veikėjų suvažiavimą dėl suda
rymo apskričio ant liepos 24 d 
kaip girdėt rengiasi visi, Gerb 
kun. J. Švagždys,. Federacijos pir
mininkas, ragina skaitlingai suwv 
žiuoti. Aš nuo savęs ir-gi kvie
siu gerb. skaitlingai suvažiuoti. 
Jeigu skyriai nesuspėtų išrinkti 
atstovų^- tai valdybos" kviečiamos 
dalyvauti. Atvažiavusiems į Bos
toną trūkiais ar karais bile iš kur 
imkite karą City Point. kuris pri
veš prie “Darbininko” namo, 
kampas Broadtvay ir E gatvės ar
ba 366 Broadivay. Susirinkimas 
kambariuose vienais laiptais vir
šuje.

t

J. Gliueckis,
3-čio sk. valdybos narys.

ATGAVO BALSĄ NUO 
PERKŪNIJOS.

Ida Wallatedt iš Lynn, Mass. 
negalėjo balsiai kalbėti per 9 sa
vaites, nuo nervų pairimo, bet per 
pastarąją smarkią perkūnijos 
audrą netikėtai atgavo savo bal
są.

ATSIIMKITE LAIŠKUS IŠ 
LIETUVOS.

]?. Alolcsaudravičia,
A. Mackovičius,
B. Jarok, 
A. Dzikas,
D. Jttčius (2)„ 
A. Rimnvičius,
K. Savati’inavičitus,
A. ^alcckas,

t

101 akerhj žemės, 20 karvių, 1 Jautis, 
kelios telyčios, . 3 arkliai, 16 kiaulių, 80 
vištų, 150 viščiukų j vist-laukai užsėti 
sų bulvėmis, kortinis, binzuls; 310 vai
sinių medžių; 11 kambarių stabų, di
delė kūtė, salio (šilo) geriausiame, pa
dėjime ir Išpulti kaip lietuviškas dva
ras. Mašinos dėl malkų ir karnų pjo
vimo, vežimai, phigai, drapokai, gele
žinis indžinas dėl pmnpavhno vande
nio j stabų Ir i kute. Ženi6,prfe Statė 
ttoact Apie 70 nkerių dirbamos, 15 
ukerių didelio miško ir 16 akerlų ga
nyklos. . Visa žemė be akmenų prie jpo- 
llo ir juodžemio. Bizni daro dauginu
sia iš pieno Ir obuolių. Vieta yra ki
liai linksma ir tiktai 44 mali los Iš Bos
tonai. Trys metai atgal mes turėjom 
kostumerj kuris siulino už tų nkę $13,- 
IKM). beHsavininkas nenorėjo parduoti. 
Paimt, ant greito pardavimo yra pre

 

kė nninušta. iki 10,500 dolerių. Klaus

 

kite dple tai ’pas -

THUANIAN AGENCY
A. IVAŠKEVIČIUS,

361 Broadway, So.-Boston, Mass.
Telepmuit So. Boston 605) 

i ‘ ” 1337)

SP. JONO EV. BL. PAŠALPOMS 
DR-STS8 VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — M. ŽIoba,
639 EL 7-th St, So. Boaton, Maaa 

VICE-PIRM. — P. Tulelkte,
130 Bowen St, So. Boston, Man. 

PROT. RAST. — KlLuinls,
47 Vale St, So, Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečių 
aedėldienį 2-a vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj, ’ 
ffTN. RAST. — M, Karčiauskiene,

47 Vale St, So. Boston; Mass. i 
KASIERIUS A. Naudžlunas,

16 Vlnfleld St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Steponas Navickas.

PRANEŠIMUS ny IR
IŠVAŽIAVIMU 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir į 

piknikus pristatome už labai pri
einamą akiną. Reikale kreipkitės' 
prie mūsų?
SO. BOSTON BOTTLING 00.,

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

<

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
'MRS. J. VUCOL,

135 Farragmt Road, City Point.
(Trečios durys nuo Flftli St.)

Užlaikau ĮvAirlų minkštų valgių. Šaltų 
gėrimų, šaltakošės (ice-cream). Pasi- 
•livaikščloję pamariais užeikite. para
gaut mus ice-cream'o. . Mandagus pa
tarnavimas. K

Didžiausi, Greičiausi Pasauly ’ 
Laivai, šaunus Apsejimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų "Mieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir' 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG^.
SAKOMA------LIEPOS, 23
PAN^ONIA—RUGPJ. 18

II. Kl.
HAMBURG..........$145.00
DANZIG...............$200.00

Taksų $5.00.
Per Oherbonrg Southampton 

Liverpool ir GlasgoW 
AQUITANIA ... 
CAMERONIA ... 
MAURETANIA . 
(’ARMANIA ....

III. Kl. 
$12.100 
$135.00

... .Liepos 

.... Liepos 
.Rugpjūčio 
.Rugpjūčio 
1---------------

26
30
11
13

KURSUI NUPUOLUS
Tai gerlaunla proga daūg 

aulodnų | Lietuvą nn«Ių«tL 
Greitame nualuntlmo pinigų 

■ nieks ra manim negal lenkis?- 
I tūnoti; vlėlėms pinigų «UmtS- ■ 

jame pristatau kvitas m pana- ■ 
Kals prl5m6>j pinigų, ■

Laivakorčių agentam i Lie- ■ 
pojų, Hamburgu ir visur.

Basai kelionei 1 Lietuvą, . 2
Padarynuui lietuviškų doku- ■ 

mentio; - ■
Pinigus ilųeHte per palto S 

Money Osder. Ralydaail prl- M 
dėkite 2 ct štampų ir visados ■ 
adresuokite: ■

F. MikoUinū, ■
KO wr <v

Visiems, Jturie atidSljajo. sava 
kelionę Lietuvon, baimindamiesi 
pamaus kelio, blogo laivo, keblu- 
mų su pasportais, “Lenką Kori
dorių,’* ar pervažiavimo per Vo^ 
kiėtiją, žiudmi paskelbiame, kad 
RUGPJŪČIO (Augusi) 4 dieną, 
1921 m., laivu Mount Clay mės 
siunčiame su dideliu kalendą bū- 
rju speeialį palydpvą VYTAUTĄ 
ŠAUKLĮ, kuris pilnai aprūpins 
visus keleiviu reikalus pradedant 
atvykimu į Nevy Yorką ir baigiant 
Lietuvos gelžkeliu. Jis pasirūpins 
patikimu keleivių stotyse, paren
gimu nakvynės, nugabenimu ba- 
gažo, išgavimu kvito už Ineome 
Tax; jis pasodins keleivius lai- 
van ir pats važiuos drauge su 
jais iki kelionės galo; jis perveš 
keleivius per Vokietiją apsilen
kiant “Lenką Koridorių*’ ir bus 
nuolat ša keleiviais, taip kad 
kiekviename žingsnyje keleiviai 
galės naudotis jo pagalba ir pa
tarimais.

v Laivas, kuriuomi Vytautas 
Šauklis lydės mūsą keleivius, va
dinasi MOUNT CLAY. Jisai bu
vo pastatytas karei, kaipo^greitas 
Skraiduolis (Cruiser), bet Suv. 
Valstijos jį konfiskavo. Dabar 
tasai laivas perdirbtas keleivią 
vežiojimui sulig Amerikietiško 
plano, kaip ir geležinkelio vago
nuose: jame nėra nei pirmos, nei 
antros klasės, tik visiems kelei
viams įtaisyti lygiai puikūs ir pa?, 
rankūs kambariai sulig, paskiau
sią dailės, sveikumo ir švaros rei
kalavimą, taip kad visi be išim
ties keleiviai turi pirmos klasės 
patogumus. Visi laivo dėniai ir 
pasilinksminimo kambariai paves
ti keleiviams be skirtumo. Mat 
greta gero ir sveiko maisto, šiame 
greitame ir gražiame daive-viskas 
Įtaisyta taip, kad keleiviai turėtą 
kolinksmiausią ir komaloniausią 
kelionę. Laivas plaukia iš New 
Yorko stačiai į Hamburgą, be jo
kią stovinėsimą pakeliu j. .
Laivakortė iš New Yorko į Ham

burgą tik $125.—

Vaikams nuo 1 iki 10 metą 
po $62.650.

War Tax $5 už kiekvieną keleivį.
Kūdikiams iki 1 metą $5.50 

(War Tax nereik).

Norėdami prisijungti, prie šio 
mūsiį keleivią būrio, tuoj atsiąs-. 
kitę pinigus laivakortės apmokė
jimui, pažymėdami kiekvieno ke
leivio vardą, pavardę ir metus. 
Nesivėluokite, nes gal pristigti 
■vietą laive.

Važiuodami New Yorkan reika
laukite bilietiį į vieną iš šią sto
vią : PENNSYL  VANIA STA- 
TION, 32nd Stret ir 8 Avė. (vi
sai netoli nuo BALTIC STATĖS 
Bank), GRAND CENTRAL DE- 
POT, ar, kurie važiuojate per Jer- 
sey City, 23-rd STREET FERRY. 
Čia mūsą pasiuntiniai jus pasitiks 
ir atves Bankam Nebus skirtu
mo, jei atvyksite ir į kitas stotis, 
tik liepkite, kad pašauktą mus te
lefonu AVATKINS 2142, o mes 
tuoj atsiusime Smogą. Jei atva
žiuotumėte naktį, kuomet mūsą 
Bankas uždarytas, tai nuvykite į 
vieną šiuodvieją hotelią: HOTEL 
MERLĘ, 8 Avė. and 23rd Str. 
(Phone ChelseU 5319) ir TRAV- 
ELER’S HOTEL, 94h Avė. and 
23rd St. (Phone Watkins 4407). 
Ten gausite pigią nakvynę ir bus 
visai netoli ateit į mūsų Banką.

Bagažus paduokite į tą patį 
traukinį, kuriuo važiuosite New 
Yorkan. Nemainykite bagažo 
eekią ir nesirūpinkite bagažais iki 
atvyksite į mūsą Banką. Gavę jū- 
są čekius, bagažą aprūpinsime 
mes iki kelionės galo. Jei turė
tumėt ekstra didelį bagažą, tai 
pasiųskite mums apmokėtą per 
ekspresą kelioms dienoms prieš 
išvažiavimą, kad spėtą į laiką a- 
teit.

Platesnius paaiškinimus sutei
kiame laiškais.

BALTIC STATĖS BĄNK
tt

294 Eighth Avenue, cor. 25-th Str. 
NmyYork. X *

a x Katarsio de^oe 
dybo« AaaasAi, bostont mass.

Boaton, Muk, 
VlCB-PiiRM?--JUom Biiokaa,

897 E. 9-th SW So, Boston, Mato. 
PROT. RAST. — Ant Modejunaa, 

; 450 EL Tth Bt, So. Boaton, Ha*
TOt. SĄKT. ~ Juo«a$.Kavallauaka«, 
_ 200 E. Oottida St, DorcMater, 
KA8T1PRIŲ8 <— Andriejų Zftllackas,

. 84)7 < P-th St, So.- BoBton, 
ĮTARIAI JTA Antania Gruodi*,

150 Bowpn St;, So. Boeton, Maa< 
D. L. K.' Kelktučio dr-ja laiko 

jrfninM mulrinklmua ku pirma. nedČV

St, Boatoh, MaM 8-tų v, 
vakar*. Ateidami draui* ir naujų na
rtų au aavlm atalvmklt prlę tttuun dr 
fa* prlrakytL

Poemertln&s moka $200.00. PaMelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

NA^DUlkŪBrONaiĖDlNiėV. JĖZAUS 
fDR^0SVA£DTIB08\Jt&RESAl 

SO. BOSTON, MASB.

PTRlg. u Antanw KmltiM,
284 Fifth St, Boeton 27,> Maa*. 

VICE-PĮRM. — Juozas Andrllionla, 
801% B’j^ay, Boston 27, Mase. 

PROT. RAST. — Vincai Valkšnorlua,
178 Bolton St, Boston 27, Maaa. 

Fnr, RAST. ~ Pranta filnkevjčiua, -
IMLBovėn St, Boston 27, Mamų 

KASIERIUS — Juryte Kanevičius,
174 Bolton. St, Bjston 27, Maso.
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TTKSUOTAS
AGENTAS VISŲ

Agentūra Uždėta 
.-.T* hc

1910 m.
. „t.

MARMALKA — Prano Latofcvia^, 
4»6X T-th St, Bogton 27, Mam.

SturtrfnklmMl laikomi jm pirmų w 
dildlaų l kiekvieno mėneelo 8 vaL po 
pietų fiv* Petre Betnytinėj ealij, 80. 
Boeton, Man.. ' x .

J? . *

17. ff. DRAUGUI
FaLDftBOS ANTR^ttl 

SO. BOBTON, MABB.

mNL Ifaiiut Pranaitis, -
524 H. 6th St, Soų Bolton, Mamų 

V4CĘ-PIRM. — J ,ĄndrulIumm,
273 4-th St, So. Bopton, Mass. 

PROT. RAST. V. J. JaMtaa,
147 St; Boston 27, Mass.. 

FIN. RAAT. Juozai Juika,
Meryclllf Academy 
Arllnghton Hėlgtlu!, HtM 

IŽE. — Lepnaa.flvagldlu, x
111 Bowen St, So, Boston, Mass. 

IŽDO GLOBĖJAI —, J. Grubinskas,
8 Jay St, Sa, Boston,. Mass, Ir 

Antanas Kmitas, -
284 6th St, So. Boston, Masa 

MARŠALKA — Povilas Laučka, ’
61 Story St, Soi Boston, Mass. 

Draugijos ontražas reikalo:
886 Broadway, So- Boston, Mass. 

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrų nedėldienj mėnesio 1-ų vkiL po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, Su 
Boston, Mass,

> **■»•«*!•.* i

Paleikojlmų kainos LES, ne
riama ir “Darbjninko” įkaitytų- 
jonu Į nykt t metui ui dykų, u* 
8 Bykiua $1.00, PrleteUanu ui 8 
sykiui $1.60, . '

T«L So* Booton lMB 
OR, J. C. LANDŽIUS
Gydytojas ir Chirubgab

Gydo aštriai Ir chroniMkaz ligi* ' 
tyrų, moterų Ir valkų, Egwnl- < 
nuoja kraują, spjaudalui, lilapu- 
m$ Ir tt, ,Bavo laboratorijoj. Su
telkia pątąrimū* laižkala kiturgfr 
venantiemg. Adresai: i

v 506 Broadway, 
ISoutb: Boston, Mass.

Kampas & St. ir Broadway'

REIKALINGAS namo prižiūrėtojas 
(Jnnftorh Kreipkitės pus fotografų 

GEORGE O STEKAS, 
453 Broathvay, South Boston, Mass.

Pa ieškau Jono OnusaJčio, 7 metų 
amžiaus, sunitus Jono Ir Onos Geidu
tes; girdėjau kad gyvena (’lnelnnatl, 
Ohio. 
man. *
Z

13 A ve. Tlilb<vleaur-Montreal, Canada.

South Boston®

DR. H. S. ŠTOKE
Akių. Specialistas 

Wa w. BB0ADWAY 
Valaudob: Nuo 9 r. iki T v. vak,

Jis pats ar kas žibo. praneškite

ONĄ GENIENE,

T*

t'

bfc

Paieškoti brolio J. Kairia, paeina iŠ 
.Batakių paarpljos, Skliausčių so
džiaus. Trjs metai atgal gyveno Cam- 
Ijridge, Mass. ir vėliaus išvažiavo f 
Ohlcagų.. Turiu svarbų reikalų, tad 
malonėkit atsisaukt arba jkas Žino a- 
ple j| praneškltyman šiuo'adresu: 

V. KAIRYS,
281 Jackson Avė.,

, Long Island City, N. Y.

i

Tel So, pp«ton 270j AK^ PIU pPBLUU «<V
M W Mid)Oimt, M. fr 
GaKmo fS IMuviitaii
Onx00 Vaiabtooi: x

Rytais ik 9 vaL 
Po pietų 1 Iki 8 Tat

Vakarais nun O Ud 9
536 Broadway, S. Boston

Paieškai! brolio .Tono Žitlklo; V .pie
tai kaip Išvažiavo Amerikon, o šeši 
kaip nežinom kur yra. Kas sužinosit 
kur jis yra arba jis pats rašykite šiuo 
adresu : 7-to pėst. Ž. K. B. pulko 1-mo 
Batalljono lnm kuopa, kareivis Vladas 
Žltlkls. LITHUANIA.

IEŠKAU vyro Prano Prlšmanto. Gy
veno PhiladelphljoJ. Pats ar ji ži
nantieji rašykite: Uršulė Prfšmantle- 
nė, Šiauliai, Skersinė gt. 1. LITH
UANIA.

REGiSTBUOTAS NOTiJUg 
LIETUVOS ATSTOVYBEI 

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Bboadwat, 8. Boston, Masb, 
TeL S. B. 44L 

Gyyenlmp vieta:
16. Ankapolis St., Eobchestei. 

,* Columibia 9159-i.
====aMp^.-..» f ......  sa,

Į

ir iš LIETUVOS parduodu per. Rotterdamą, 
Antwerpeną, Amburgą, Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagažitfs pristatau ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkite^ ypa- 
tišk;ai arba per laišką pas seną ir užtikrintą a- 

setk KUNAŠAUSKAS
Visuotiną užstikėjimą Įgijau teisingumu ir mano geru' 
patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

I GERIAUSI LAIVAI Į LIETUVJį IR Iš LIETUVOS I

Parduodu laivalcoi'tes dėl geriausių ir greičiausių laivų Į Lietuvą 
ir. iš Lietuvos, už žemiausias kainas kaip kad pačios laivų kompa
nijos ima, PARTRAUKIU GIMINES IŠ LIETUVOS, PARŪPINU 
PASPORTUS KELIAUJANTIEMS I LIETUVĄ, o taipgi ir užtvirti
nami per Amerikos ir Lietuvos valdžias įvairus dokumentai: IguJioji- 
mal, (dayiernastls) pirkimo ir pardavimo aktai ir tt. Dykai duodu 
patarimus, ypatiškai ir per laiškus kaip geriausiai yra galima čia mi
nėtus ir kitus reikalus atlikti. Visais reikalais adresuokite:

A. S. TREČIOKAS,-
195 Adams Street/ v Newark, N. J.

Tel. Market 4867.- . I,-,.-, .I-.-, , I ■

/

Generallškl dgental dėl CENTBALSS ir RYTINES EUROPOS 
North Gennan Lloyd Br^jnen 

Iš NEW YORK tiesiai j BREMEN—DANZIG 
Laivai plaukia į LIEPOJU per Danzlg’ų. Tiesūs persimainymas 

nuo laivo ant laivo.
POTOMAC ....................... ."............ Rugpjūčio 10 ir Rugsėjo 22
PRINCESS MOTOIKA .....................Rugpjūčio 23 ir Spalio 3

. HUDSON.......... . ............... .’.........................................Rugpjūčio 30
Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN

AMERteA ................ . ...............Liepos 26, Rugpjūčio 27 ir Rūgs.
GEORGE AVASHINGTON........ ...Rugpjūčio 3 ir Rugsėjo

Atslšauklt j 99 State St., Boston, Mass. , arba pas vietos agentus.

28
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SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS

<

1 1

Ar tu sergi chroniška, nerviška arx 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant Užeik pas mane, aS 
galėsiu pagelbėti. Visokių rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas- ir visokias supainiotas Il
gas. Aš duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvltin visus skaudėjimu?, išgelbs- 
ti daugybe vyrų Ir moterų nuo pavo
jingų- operacijų.

Jeigu turi kokių chroniškų, nerviš
kų, kraujo, inkstų arba taip kokių li
gų, ieškok pageltos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių. atneša. 
Eik pas tų kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

Vz
v

. Ofiso vai. 9 xyte iki 8 vak. 
Nedėlioms: 10 ryte iki 2 p. p.

J220 TREMOM ST., 
, J BOSTON, MASS.

t riešais Majastic Teatrą

IEŠKAU vyro brolio Stasio Savic
kio. Pats ar j]*žinantieji terašo: Zu
zana Savickienė, Vilkija, Rupainlunų 
k. LITHUANIA.

IEŠKAU Jono Ii* Prano Zlzų. Gy
veno C’leveland, Ohio. Pats ar kas 
Juos žino rašykite: Jonas I’ranekevi- 
čius, Vilkija, Buklų kaimas, LITHU
ANIA,

IEŠKAU Švogerlo Justino Pečalčlo. 
Gyveno Kanadoj. Prašau atsiliept. 
Visų prašau atsiųsti knygų ir laikraš
čių- praplatinimui tarp biednuomenčs. 
Pran.. Lapinskas, Naumiestis, Ūkinin
kų gt., šakių apskr. LITHUANIA,

IEŠKAU vyro brolvaikių Antano Ir
•Juozo Margelių. Adresas: Agota Mar-. 
gelienė, šakiai, štrjupų gt. 18. LITH- 
VANIA.

.—• ■ — ■  - "p, • - I •

IEšKĄU ganaus Vlado Bacevičiaus. 
Gyveno 846 N. Taulina St.,' Chicago, 
Iii, Tarnilvo Amerikos armijoj. Jis 
ar jį žinantieji terašo: Feliksas Rače* 
vičius, Eržvilko pašt., Tauragės apskr., 
Budų dvaras. LITHUANIA >

T *

*i ' 1 ■ ' ■» ”......................... " z

IEŠKAU brolio Antano Januškos, ki
lęs iš Punsko par., Lipnikų k. Jau 
20 sn viršum metų, kai Amerlke. Pats 
ar kas jį žino terašo adresu: Albina 
Januškaitė. Muziejaus gt. 9, Kaunas. 
LITHUANIA.
•U--------- 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ IEŠKAU tėvo Adomo Vašklo ir švo
gerlo Motiejaus G.vko. Pats ar Juos 
žinObtleji rašykite: Juozas Vaškis. 
Butvičių našto-ir dvaro, Seinų apskr. 
LlTHU.AxIA. Prie progos prašau A- 
merikos liethvlų atsiųsti gerų . knygų 
ir laikraščiu kumečiams išdalinti.

IEŠKAU pusbrolį Vincų Snarskį, ki
lęs iš Vaškų valšč., Pasvalio apskr. 
Nuo karo pradžios neturiu nuo jo ži
nių. Pats ar jį žinantieji attiliepkite 
adresu: Juozas Aleknavičius, Šiaulių 
apskr., Pašvitinio par., Pejeniškių k. 
LITHUANIA. Aš tarnavau rusų ka
riuomenėj, buvau Francijęj, dalyva
vau mūšiuose prie Veriluno- Sugrįžęs 
su lietuviais Lietuvon įstojau Lietuvos 
armljon ir tarnavau 5 mėnesius.

IEŠKAU draugo Juozo Beliuno. E- 
šame pasipažinę Rygoje. Malonu būt 
susirašyt Atsiliepk, drauge, adresu: 
Antanas Janošoniš, Šiauliai, Šiaulių 
Stotis, vagonas “Cexon." LITHUANIA.

IEŠKAU tetos Viktorijos Pilkonie 
nes (po tėvais Puškevičiutė), kilus H. 
Mh'osl avp pa r., Narūnų k., Alytau* 
apslc Gyveno Camden, N. .T. Jar 
virš pusmečio kai negaunu žinios. Pra
šau atsiliept adresu: Jonas Balkumis, 
Seinų dvasinė seminarija, Zypliai, ša
kių apste. LITHUANIA.

IEŠKAU dVaugo Jono Cikanausko. 
gyvenusio Bostone, pusbrolio Juliaus 
Mnlunavlčlaus, gyvenusio Mllford, Ct. 
Karo metu ii1 po karo daug laiškų ra
šiau Ir atsakymo nesulaukiau. Prie? 
karų buvau Amerlke, gręždamas Lie 
tuvon aplankiau Rymų, Jeruzolimų, B- 
giptų, Sinajaus kulnų ir visų bibliji
nę žemę. SugrĮžęs Lietuvon patektu 
rusų ųrmijon ir buvau keturis metus 
vokiečių nelaisvėj. Vos gyvus sugrį
žau Lt 
sų pu 
sus:

DR. F. MATULAITIS
Gino VVUHOUL Įoou 
pjuannu Axuriu«. 

Valandos: 1—8 ir 7-8 P. M.

Tel. So, Boztan 823.

PR. M. e^OS0B30»

UttfBat toffiMJB «acų p Mg, 
<25 BaoAmtAY, Sa. Bustom, Mass.

/i
i

PRMOS KLES08
DANTISTAS
DR. .W, T. REILIĄ
Dantys ištraukiami ir pripildo, 

ini visai be skanamo, su geriau
siais prietaisais, nx nauju Išradi- 
mik

469 Bboadvay, 
South Boston, Mass. 

t Prie Dorchester StJ 
Vmabdos: Nuo 9 v. u. Iki 8 u, v, 
NedClhhc: Nuo 10 v. r, iki 4 v. v.

IEŠKAU pusbrolių Jono, Tado 
Agotos Kilikevičių. Prašau atsiliept 
Kitų Amerikos lietuvių prašau siųs 
gerų laikraščių ir knygų pltitinim 
tarp vietos biednuomenės, nes esu 
Darbo Federacijos narys. Adr.: An-, 
•ius Ktlikevlčlus, Vilkaviškis, Jeruze 
'imo gt. 25. LITHUANIA.
---------------------------------------------------—v

IEŠKAU švogerlo Juozo. Foderi 
Pats ar Įeiti teatsiliepia.’ Esu krikščh 
niškų .organizacijų .narys, tai prašu 
visų Amerikos lietuvių atsiųsti knyp 
ir laikraščių platinimui Lietuvoj. .Tu> 
'.as Zablockas, Ašmentos valsč. ir dvi 
ro, Marijampolės apsk. L'ITHUANI.

i t >

« tuvon. Ieškomų draugų ir vĖ 
štamų rašau atsiliepti. Adre- 
atlojus Oinladn, . Paparčių k. 
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IEŠKAU dėdės Kazio Savicko, klk 
iš Skietelių k., Krinčino vai.; Pasyali 
ipsk. Gyyeno Brookl^n. N. Y. Prie 
metus per “Darbininkų” jo ieškoja 
‘mdaai^s armijoj ir po to gavau nuo j 
?5.00. Jau apie pus? metų kai neti 
rlu apie j| žinios. Prašau jo patk 
Ir jį žinančių atsiliept. Dabar es 
įaiple. Adr.: Altanas Liknratiska: 
Noreikių k., Šiaulių paš. LITHUANIA 

J t.-A.;—:
IEŠKAU Švogerlo Kazio ir -Jurgi 

Bagdonų. Patys teatsiliepia arba Ju<v 
‘.inantieji terašo: Jonas Jonaiti; 
kauliai, Kraštinė gt 2. LITHUANIA, 
Norėčiau, kad ųtslųstumėte iš Anų 

Vitos katalikiškų laikraščių. Pat 
^kaitysiu ir duosiu broliams darbinlr 
kams..

IEŠKAU dėdės Prano Mntūzo, kilę 
'š Vąigtlvišklų k., Plokščių par., šnkl 
•ipskr. Nuo karo pradžios negaya 
įol .vieno laiško. Pats ar jį Žlnnntk 
|i terašo adresu: Jonas Matūras, Va 
mvlškių k., Plokščių pnt, šakių apste 
LITHUANIA. ....... ........ .- »■ ..■■ ■

AŠ Alfonsus Lūkuviičuš Lietuvos tet 
rištos įstaigos tarnautojos noriu sus 
vaginėti su Amerikos lietuviais; ir Ut 
tuvaltmu Mm tulmeas: šinūUn 
Joniško g-vė N& 7, LfTHUANIA

■
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