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Krikščionys darbininkaiv ie- 

nykitės! Spieskitės į vienin- 

tėįę darbo Žrnpnių orgardza* 

piją Amerikoje -y- Lietuvių 
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. t JBmeZts. Seredoj Bru- 
'' -setyje prasidėjo lenkij-lietu- 

t viii kon^er^neijay kurioj bqs 
bandoma išrišti Vilniaus 
ir-kitus klausimus dėl rube- 
žiaus tarp Lenkijos ir Lietu-

• vos.' .
'Pirmoje sesijoje pirmi

ninkavo Paulius Hymans, 
eBlgi jos attsovas Tautų Ly
gom

f. 
ū

FRANCUOS ATSTOVAS 
' IŠVAŽIAVO.
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Organas Amerikos Lietuvių
& K* Švento Juozapo • , j 

Daibiniųktl Są-got . U 

“D ABB ĮKINKĄS”.
TBlKA

UTABNINKAIS, KETVERGA18 1JI
SUBATOMIS.

.UfambeMyj metami ..VJ.00
Bortine ir apylinkėj metama .. » *SCLOO

‘^daubinimkas’*
8ei Broadtiay, Boston Muk ’•

Inu Sootu Boaron 62U
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4 New Y oris, —• Franci jos 
• ypatingas attsovas Ameri- 
‘ kon Viviani išvažiavo iiamp.

Jis čia norėjąnrikalbintL 
naują valdžių isfeti _ 
•i? k •* X i ’ " *t Aa * ?■ B B- • * ' -i ’ • A -A. bSlIldjB TĮTHrfttTlT-Tkta rA m

jmeįtkų irieffe ‘ sStarSu su 
Francija, norėjo moralės 
paramos Franci j ai smaugti’ 
Vokietiją. Bet nieko nepe
šęs išvažiavo.

A

AIDOBLISTŲ VADAS 
RUSIJOJ,* •

* ------------ ------------- . ■ n. n, . ■

Chicago. — William D. 
Haywdod, Amerikos aidob- 
Jįstų vadas, esąs Rusijoj; Jo

į apie tai neabejoja, 
įią, kad bal. 
avęs Rygoj. 

Haywood ir 45 kiti aidoblis- 
tai nuo ateinančio pąnedėlid 
turėjo pradėti kalėti'20 mė
tų terminą. Už Haywoodą 
buvo užstatyta $30.000.

NUMAŽINTOS.

ČHICAGą, — Arbitracijos 
taryba, kuri svarstė' Chieagos 
kad kriaučių algos- butu nuko
pėtos ant ruoš., po ilgo tar* 
dymo ir svarstymp nutarė, kad. 
nupigiiiimas pragyvenimo ne
pateisina reikalavimą algas 
nukapoti 25 nuo. Tarybos nuo
sprendžiu rubsiuVių algas gali
ma numažinti nuo S iki 10 
ruoš. Tos nukapotos algos 
prasidės nuo balandžio 28 d. 
Taryba be to nustatę kad mi- 
nimum alga pradedantiems 
mokintis ‘rubsiuvystės būtį se
noji ’— $15 į savaitę.

Rūbų fabrkantai*įteike rub- 
siuvią unijai reikalavimą, kad 
ji priimtų. -25 nuoš. nukapoji- 
mą algų keletą savaičių atgal. 
Negalint susitarti su pačiais 
fabrikantais, fabrikantų r'eika- 

, lavinas tapo atiduotas -arbit- 
lst01:t^WW-raGijps taryba Rubsiimns

'nis rubsiuvh) unijos preziden^ 
tas Sidney Hillman. Pirminin
ku if bešališku nariu tos tary- 
boš,’ kuris ir padarė sprendimą 
algų ”■ klausime, ■ buvo vienas 
Northwestem universiteto pro- 
fespriųs. To universteto salėje 
buvo- laikomi ir tardymai. Tar
dymai buvo vieši, o-ne prie už^ 
darytų duijų, kaip paprastai 
buka arlųtracijos teismuose', i 

Rubsiuvių vadovai dar nes
pėjo išreikšti savo ^nuomonės 
apie sį tarybos nuosprendį.
• •' i t * V' -

' GAL KILTI GELEŽIN
KELIEČIŲ STREIKAS.

<

' ŽYDAI BE VYNO. 
. New York. — Žydai

Judo, kuomet pasirodė, kad 
Velykas reikės leisti be vy- 

' uo. Žydams vyno reikia sa*- 
kramentaliams . tikslams, ne^ 
lyginant katalikų mišiose. 
100 rabinų policijos komisi- 
jonieriui. skundėsi negalį 
gųuti sakramentalio vyno/ 1 

... . . t - . .

SU-

RĖIKAIINGAS VEteJAS
‘‘ • ■ '' ’ •
Kooperatyviškai valgomai produk

tą krautuvei tuojaus reikalingas vedfe- 
j*«į gorintieji ir K°U vžimti vletę, at- 

. slŽauklte lalSku, atsakydami J Šluos

Jei nedirbate/ tai ’ Kur vKUansla
• dirbote? (r
2. Ar buvote krautuves vedėju? Kaip 

( , ligfti ir kur? . '
4, Ar turite lludymus npie savo teb 

Blngiitnt? j. \ '
Kiek galite uZsistatytl kaWj0a?

6, įtiek norėtumėte algos 4 gftvūlt^ 
Kiekvienas atsiSaukušlB gaus Atsa- 

V' į kyiW Įlaljfkltė-t - ■ >• 1
r ■ A. NAVIKAS,1
j . ^tory St., Boston 27, Mass.

eIŽaiiklte lalSku, atsakydami J Šluos 
; 4 klausimus: • .

, 4; Ar dįrbate? M dirbate, tai kur? 
va ' ’•> u A r j
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WASHINGTtfNDarbinin
kų rateliuose jaučiamas didelis i 
sujudimas. Daugelis permato, 
kad kils geležinkieliečiu sfrai- 
kas, iš priežasties darbo tary
bos nutarimo panaikinti seną
ją nacionalę sutartį ir palikti 
teisę kiekvienam geležinkeliui 
atskirai tartis sū darbininkaiš 
ar kapoti jiems algas.

Jau ginčiuose prieš darbo ta
rybą. geležinkeliai parodė sa
vo . tikrąjį veidą ir tiekas ne
sitiki, kad galima^ butų pada
ryti kokį nors susitarimą su 
geležinkeliais, ’ prie dabartinio 
jų nusistatymo, Geležinkeliai 
yra pasirengę ant žut-but su
naikinti darbininkų unijas ir 
visiems darbininkams kiek tik 
galimi daugiausia Nukapoti, ai-. 
ga&. •
/" Sakoma, kadr neužilgo bu
sianti Sušaukta geležinkeliečių 
konferencija ir nutarsianti? 
Ūieko nelaukiant, paleisti rėfe-’ 
rendumui nubalsuoti klakshną 
Streikpj! Jei kiltų geležinkeliu 
čių .streikas? jame dalyvautų 
nemažiau Įmip 1,500,000 dar
bininkų.

4 , ,U, v į n ' '■■*- :**

Reikalingas atsakantis V1RGO- 
gerab tiiantia ■> 

amatą/ - kreipiatės pas t Kum Ėk 
V. Grieti 396 Ohiirdv Bt.,l Ntir 
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Hobsdn pasak!

PONIJAfc . v

........... . ■ *>

r P r _

GUDRI JAPONIJOS 
POLITIKA .

Plės savo intaką visos AM 
jos reikaluose. .Dabos ir 
------2.—Rusiją. - r J ...

PARYŽIUS, — JapoAjapa- 
dątė svarbų žingsnį prraplėti- 
titi savo interesų kaipo pa
saulinės jiegos ir paskirė vy- 
tinopolyj, kuris yė&u bus pa
darytas ambasactoriu. Japoni
ja prieš karą' neturėjo Turki
joje diplomatinio atstovo.

Šiame žingsnyje pirmu Ja
ponijos tikslu mat buk yra pa
daryti taip, kad jos spėka, kai
po svarbiausios Azijos Šalies 
butų jaučiama ir Mažojoj Azi
joj, Jos antru’tikslu matyt yra 
daboti Rusiją iš vakarų, kaip 
ir iš rytų. Trečiuoju tikslu yra 
praplėšti savo politinį veiki
mą,- kartu sū didžiosiomis val
stybėmis, už Paeifiko ir 'Toli
mųjų Rytų rybų.

Kad sumažinti Rusijos te- 
ritprialį plėtojimąsi Japonija 
mano remti Turkijos'naciona
listų reikalavimus. Tame ji 
sutiks* sū. .jhstioįją. ir se^tiaks 
srrAnglij^ 
abęlną Japonijos' politika grei- 
čiąU, įtinka' ta Anglijos poli
tika/ > <į ne su • Francijo^J •1 * ‘

Tokia padėtis turbut leis Ja
ponijai pelningai tartis sū abe
jomis šalimis. Už jų stovėjimą 
prieŠf.Suv; Valstijas klausi-: 

, .muo'se apie Šantangą, Šiberiją 
ir Paeifiko salas, Japonija ga
lės vakarų valstybėms kąmors 
pasiūlyti Artimuose' Rytuose.

Japonijos politikamūo taikęs 
konferencijos laikų labai prieš
taravo Suv. Valstijų politika^ 
Japonija nepatitiki Tautų Ly
gą ir nesirūpina pagelbėti įvy
kinti ■ Europos teritoriales ar 
kontribucijos sutartis. ’

Tame ■ dalyke ji laikosi tote 
pačios pozicijos, ką ir Suv. 
Valštijos^bet nę taip kaip kad 
Sųvu( Valstijos, ‘ Japoniją ne
mato sau blogdmo batil 'ijYg;oš 
nariu ar pasyviai dalyvauti 
talkininkų vyriausios, tarybos 
posėdžiuose.,. Japonijos delega
tai paprastai dalyvauja,Lygos 
debatuose ti^ -įądą*kada.klau
simai paliečia Japonija intere-

t> t ' ‘tfu

GRASINA DAREftNINKAMS.'

čKEGAGOj, ---.Mainų buduti. „
vojimo kpntiaktoriat grasma^^tiiriiiubųstiĮfr^eMgtiška-7 
paskelbti darbininkams lokau- [Uan SU Japonija.; Karas su 
tą, jei jie/nepriims pasiūlyto Japonija galįį kĮtiteėide- 
nukaposimo algų* - ' įgąf Gaiįg darti^sitęsti mė*
r Namų budavotojai atmetė' ™ -
kontraktorių reikalavimą nu
kaposimo algų, bet sutiko kad 
algų klausimas butų paduotas 
arbitracijai.. A

fečiau bosai apie arbitraci- 
ją nė klausyti nenori, turbut 
jaučiasi, kad jie> arbitraciją 
pralaimėtų. Tad jie nori nu
veikti darbininkus spėka. Nors 
kdntraktoriai į darbininkų rei- 

p&tįs įtekinngia^&a^ tena salH^ 

bitracija bus atmesta, o iš dar-' ®-™ .S®yr“°į ’ ,artl
bininkį bos pareika auta, kad Marmurus ]u« u . smde, t ry-

kelbtasįokjųLtąį,. ^ffl.etmUs;jsĮ1 
ir karf TO lokautui aria 
to JrJLT5-'/X.«M*' Att.pus& kai&
po gegužio 1 d., jei unijos ne-L atnaujiiis sutarčių kmltrakto- Į^V6®8, Ia^' 
rių ^ligomis, su. visomis m- ffl1? SRentOM ^tyma.pne

bendra daugiau' nebus tarimai ti.- -’-v. r +« - i ir su jomis jokių derybų nebus L >**¥» n~lmtų> vai. 
S'ė.s”“ >R*iSaaSžs- 

riai kartu sm namu btfdayoii padajmų. -Jei sultonasmo medžiagų fabrikmt^s bL 
vo paskelbę lokautų namų bn- S?^' ^®“?^tų% rane 
davotojam^ Bet tų lokautų, fa-fe b 
brikantai vfesi pralaimėjo. ^Konstaitm^olyj,. ,na-
Babar konta&toriįi pasitiki] olmaĮtstal skelbta nau-
ant bedarbės, kad toji pagel- ?^ s . on^‘ ‘ ,
bes jiems nuveikti darbininkus TAT vTWTmrAT ® -
Bet varvamų budaioto- 
jai yra tvirtai susiorganizavę! r 
ir juos nė taip, lengva nuveikti. . , Lloyd ^oor-

' ' ge paskelbė atstovų bute, kad
45 RAUDONŲJŲ FRA- talkininkai nutarė laikytis nė- 

PtfOLž įutrąliai linkui-karo tarp turkų
Y [ir graikų Manojoj Azijoj.

DETROIT, MICH., bal. 15.1 J
Sandie tapo paskelbta, kad 45 ' B ALSITOS AB TURĖTI *
svetimšaliai, kurie yra nuspręs- itatj atttt
ti deportavomui netikėtai pra-j ' JAAtvAlu 1Ų.. _ 
puolė. Jie Visi pabudsuotif __ • - ...
už kauciją. Manomą kad tie- tekų Lucernoj sužiųota, kad* Tu(r J^pija gauną . tikra
kūne jįj slapta išvažiavo ą, sa- Į Vengrijos parlamentas, iW 
yošati! 1priilsus J būsiąs: paleistas.
NETVA^^UW

• MDISASL

— Ikšiol kraštati- Įvimu aę grąžinti karalių ant 
niųjų načionalištų komiinis-1sosto ar ?nė. VTūkiu būdu 
tų kruvini • susikįriūmę.i te-Lbųs atlaikytas plebiscitas 
buvo šiaurinėj Italijoj, D,a- [karaliaus^grąžinimo, -klausi^ 
(bar Jau ' ta^ jSpsittiške ąrime^ U / 
pietį, Italijoj, Jau šeši ko*1 ' -— ■"
inuriištai ir trys.nacionaHs- ’ ^ATĖRBpR^’GONH,' 
tai (fasetitai) žuvo^ *v - • Ks& mrike linksmai.’ mtitiiti 

r -.r r, j ■ .r. I jlaiką.ir turStidaųgTųojm,'ateiki*
NEPRIIMSDEPORTUO-H™**

Inemo-i ųauj: par> salą i:3Q vai AMĖRlKp^i rTen LDS. A-ta kuopa, atvaiidns 
—r Ameriką’ jau ne- taaa dvi (laabi/ juokingas: koniedi- 

gūlę^.deportuoti bolševikų ir jas: ^Paliepus Knarkia? & ifGd* 
anarcįistų. Rusija? jų^nėįs^)riam‘Vč&us Negu 'NicM.?’' Be. 
&įsH į©&. sugrįžjūsieji

vfeko lųrimenmn aMan<1 priesąiJbolsevi&iiio Suiėdy- į^įtts|B1]gL;k<w dūddama<dykri ;hik*' 
- in0< TodėlBBStiaggjų iiįpiėtuvos ir daūsl®® 
portnotį Jtię. ę tatite
'Rusiją sutiks priimtu/ juųgi Kondiijat

L .. '

tusa^dū. Betfjis manąs, 
kad tas karas nėsųsišvengti- 
nas dabartinėse aplinkybė
se. : b ' ■

; 4. v ■ \
j__ • "" ■ ■■ '“r y i1 "

t;

t,

GRAIKIJOSARMIJA 
BEUOMr 

Mūšiai tebesiaučia.
. KONSTANTINOPOLIS,— 

Graikijos armija Mažojoj Azi
joj yra šulraldytų į tris gru-
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ARČIAU PRIE !M- W 
TAIKINIMęSU * 

; VOKiEa?ilA<::
^ąryžius. Gegu^fbus »S 

konferencija ■ Augščiausie*--O 
sios- Tarybos Londo&Į ‘Xra H 
spėjama, kad jon busjįęisti JB 
ir vokiečių delegatai.Vo* ■ 
kietija padavus 9
tribucijos pienus, kutife'esą 9 
tokie, kad galima Įmtirde- 9 
rybų pamatau. P 9

Llbyd George, &gWos 9 
preipieras, t griežtai, pasakė, 9 
kad Anglija neimanti ątsa-1 m 
komybės už Francuos naują 3 
briovimąsį Vokietijon.* 3

> *'-‘0 e

GAL PERSIKEIS - 9
VOKIETIJOS - 9

VALDŽIA. •/' 1
Berlin.— Bėgyje ątėiųan- 3 

čių dviejų savaičių gal/per- 9 
sikeis Vokietijos valdžia. 1 
Ypač jei francūzai briausis J 
gilin į Vokietiją, tai puoli- ■ 
mąs dabartiiiio < minjsįeriųL 12 
kabinetą romiojąmas neis*,., ;^j 
vengtinu. Jau ‘ Šnekama a-,. f j 
pie naujus .ministerija .-/J 
bartiniš kabinetas užsilaikys,.. 1 
tų tik tuomet, jei Amerika ,.<1 
•ras reikalu panaudoti savo 1 
intaką-jam palaikyti* 'A 3

> a,v • i J . , ų-M•■k4 if-
t . ......... ................................ 1 w

/"GRAŽIAI ATŠAfiE “ I 
VOKIEČIAMS. ' J 

: ■ rastoji:'' Arobeį: . Į 

jos valdžią kreipėsi, į/prez<(, J 
Hardirigą,. prašydąmanu-.. J 
skirti V9kietijąi.kopĮtiUųyi- J - 3 
ją it gąuti ąlijaųtų ? sutikiu 
iną4 ant' toš_kontribucijos. r J 
Valstybės, ,/sekr. Hughes 
mandagiai atsate^ jog. Ame- ■ , į 
rika šitokio .žygių negalinti’ , -J 
daryti* j

DĖL YAP SALOS,

LONDONAS, Oficialiai 
pasakyta, kad Suv. Vitfetijų 
valdžios paskelbta’ klausimas 
apie Yap salą yra tokios svar
bos, kad tisas- Mausimas bus 
atiduotas talkininikų vyriau
sios tarybos susirinkimui pra
džioje gegužio. ■
* Manoma, kad bus steigiamą- 
sį visą, klausimą atidėti iki 
Lloyd George nepasitars seka
mą berželio mėn. su kitai Ang
lijos, premierais apie kausimą 
atnaujisimo Anglijos-Japoni- 
jos sutarties.

WASHINGTON, — Valstybės 
departamentas .paskelbė savo 
paskiausią - notą Japonijai, 
taipjau pirmesnį Japonijos at
sakymą* Japonija savo atsaky
me į pirmesnę notą reikalauja, 
kad Suv. Valstijos prirodytų, 
jog prezidentas ne tik kad pa
davė savo pasipriešinantį už-, 
reiškimą, bet kad ir vyliausio
ji taryba priėmė jo jų pareišr 
kimą. Taigi sulig Japonijos iš
eina, kad ’norsAmeriką protes- 

tą' salą -atiduoti kam ji norėjo, 
jei ji iienutarė to proteštOi pri- 
silaikyti.

Valstybės sekretorius Hu- 
gheš atmetė tokį Japonijos 
tvirtinimą ir sako, tuo dalyku 
savo notoje.

“Kadangi jokios sutarties 
nebuvo padaryta su Suv. Vals
tijomis apie Yap salą, negi 
niekas nebuvo autorizuotas 
atiduoti SuVr Valst teises ar 
interesus prie salos, ši valdžia 
•tari pareikšti, kad ji nepražu
dė tų savo teisių ar interesų, 
kokie buvo prieš, vyriausios ta
rybos ar tautų lyjgo's veiksnį ir 
negali pripažinti 'atidavimą štU 
los ar teisotumą mandato Ja
ponijai?’ ‘ - ■

FRANCIJA PERSERGEJO 
. AUSTRIJA.

PARYŽIUS, — ’Franėijos 
ambasadoriui įt^k^ Austrijos 
yaldžiai persergėjimą* kad jei 
valdžią : neįstengs sunaikintį 
planus, siekancius sujungimą 
Austrijos sū Vokietiją, tai 
Francija nebeduos daugiau jo- 
kįois pagelbos Austrijai’. . ’*

Sakoma, buk ambasadorius 
dar prigrūmojo, kad kontribu
cijos komisija atgaus visas pir
mesnes galės respublikoj.

Anglijos ir įtalijps ambasa
doriai, tai/jau prisidėję r prie 
šios deklaracijos ir pridūrę, 
kad Francijospasitraukimasiš 
kokios nors " veikimo duoti 
Austrijai pagelbos reikš pasv 
traukimą iŠ to darbo it kitų 
Al^ąnLtg* ’ '... t.5;
; ANGillMŠįasTRĖl* 

f KAS TERSITĘSIA
? tieaų ąa-
vaitę angliakasių • sutikus 
dttiužsįįęs. Kasyklų šatik 
nmkai pasiūlė sąlygas, bet 
angliakasiai pasakė, kad tos 
sąlygos ’ perneaiškios, . kad 
dėti derybų pamatam

žimąrąpie .Tąutų. Lygos ir Vy
riausioj Tarybos veikimą, gi
na šavp interesus abejose įstai
gos jrrtuo pačiu laiku nepri- 
siiriia jokios atsakomybės už 
Eųtopos teikalųsUy * A 7

, REIKALAUJA PRIPA-

V^ASlIlNGTON, 7T-į Valsty
bės dnįąrtatiehtė pėtirtar Md! 
Tbliįiųjįj Ryti mšpiibiika no
toj, panašytoj bišIdV aŠirešne 
ktibą, nbgu.kM-vąĖtojąmą W 
plomatiniuosef taštaųne,. prašo 
forititiųip Jugt. Valstijų prV

Ryti :tįspublikk "susideda* iš 
visos < buvusios’' Rtirijos impe
rijoj į rtytis *nno Baikalo ežė* 
f e ikr Ęari|iko.i,vąndėnyno. ir 
šiaurinėj. dalies Sąchalino‘ sa-- 
los. Gintie. /įdomų tąį,
kad’ gautdjioą iš tivįeti Mn-r 
aijoį; ^ Vaftd'crii^o kontišįjoš 

inaūjotięfe- rešpubiikosĮ’'
Žiemose. * ■. A ."'7•?■... > Iją skaitytoją.
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VOKIETIJOS BREKY- 
BA DIDĖJA.’

kzoriusijonierius -ragė, ją •> 
Londono praneša, jog’Vb*
kietijos preįybą/tis dįde|ą.( t inl 
Daug prekių iš yd^ętįjos - 
gabenama Anglijon.?. f • ę

• t.............. ;A ‘7

. % ;; ; ? xJf. j
•t - <’ i/.** ' fl

f ,

w *

'i .p* . '■ r„i, ,';

' Madbbik bDarbfadnkti” nta'

EHH!
į' VEL ŠVIEŽIENOS. 
', Šiomis dienomis išLLietu 
vos atėjo.
NAS,. ,,. .,
terattlEOS župialas, ioidžia* 
nMs kas Jkčįą m^nęsj* 33xri . .

pusi, sTitiį brawnį 
Rimtas ir indomus vėikala& 
Straipsniai iš po plunksnos j 
getiaųšių. Lietuvos litėratih 
Leidžiu; Lietuvos G^nerKMo # 
Štabo iiterataros ^Skysius* t ]|

dorintieji gero ritųio J..
skaitymo išsirašykite MCt* 

aą ir glėbį Mtokbą 
visokiųlaikraš<Šų ’iš lietai 
vos/ kurįjį kasdien naujų 
ateinat '*
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£t< Kaomes Kreipsitės PrieApsig«ršijitejt|, 
Pamiigkite “DARBIMINKĄ”

<I — Į..* .*,«* 1*.^. ,4 ; M,| „JĮ,.,, į ,„

BANKA— .
, So. Boston Savhig Bank

• | Plęvolois': ; į U U
RAKANDŲ KRAUTUVE— 1' 

‘j pitliuanian.i'urnittięęCo*- 

GYDYTOJAI- p - ę 

ik ■ j. a įwd|te‘ 1U 
\ I Dr. R d* jJį|įįį|įčB^ Ų 

• Dr. F, Matulį s ‘ i w 
Dr. T. M. Gaffhey ‘ 
Dr. Moroney ' t 

Dr. H.'^ Stohe* ' 
/ įr* E. H Klimas . t 

p?. M, V* Kasparavičius 
Dr. IV. T; Berily 
Dr. I. Stankus' 
rįr. jį>

FaHb^U to VAfSTŲ- 
t p , *
Triner *'-/ /

, Ad. Riehter 
-Nuga^Tone* «

čeverykų
j^Vaterljury Mail

LAIVAKORČIŲ IR PINIGŲ 
SIUNTIMO AGENTŪROS—

Mikolainis - - 
U. S. Mail’ J 
BartaŠiub * ’* 
Polish Aineriean,. . 
Jonas Gerdauskas 

: R. M. S. P.
J.B. Mikalauskas

PERSTATYMAI-
■> T. 17

J * . v

• T

K* :
Į"4T"fc
■jmįtouos ■ _> ,, u
E Rv. Jono E. Pašalpiiiū 
B Šv. Kajzįjnkra R..K. Pas., 
E; BaldŽiauąios širdies V* J. 
E* IX K K.XęistūČio ., . j 
|teuįmMo pinigų, ;.,

■b Ueiuvoje ; į
Įp JLlthuanian. Sales Corporation 
t ftnulkft* apgarsinimai, pajeiko- 
mai ir jreikil avimai imt < pusi*- 

*■ ' Jf1

|r — s ■* ■ ;
rAUDENYČIA , . ,
L AnįOriemr & Lithuanian
[• Textile Corporation*

F NEJUDIN AMŲ TURTŲ 
Estate)

V* A- . lenkins •'
1 X^rKupsti8 :

I Gep U. liukas
IIŠDIRBYSTfi 
r Progresą Shoe Mfg. Corp.

'LAIKRODININKAI—
£ ■* Ą Bukonis
I.',. LM^Dilis .

r BABZDASkŲTYKLAr-
JrKhziukonis

• SIUVĖJAS— W
Bhriokaitis

VAtįRhtįuB—

. I Sftp'ūėd Luneh 
' Libetty Luneh

MEiKBAšTIS—
• “Perkūnas”

l J1’
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♦
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*

- *
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RAINKOT IČDIRBYSTĖ—
Amerieari Eagle Raincoat

VARPELIŲ TAISYTOJAS—
: J» -D, Strakauskas

« Broadway Theatrė
.N*'

r

—J-

k

V

KAM REIUUHGA?
Pataisau ir įdedu vardelius na

muose už labai prieinamų kainą ir 
taip, kaip norite, ^Reikale kreipi 
kit&r . ■,

it * amai1 4rrftir &$trW'VVJrj||flkjĮb JS« fitlulVaR ■■ įk.ypįįt. ĮĮtjO ■ 
120 Bowtn 8t>, So. Baaton, Mana, 

'Tei:S.B.'2168-M. . s » ' 
■iiĮiMaiaiaBiaiaiainiaiaiaiBia

įrtaaiHaaR^įįte..-......^,

IPERKŪNAS JAU 
| GRAUNA I

‘į jįp J '■‘■■BaiM'yti^^^^aMiiąaĮtaĮMteiteįfaįteĮteBlteteteteį^^
~ - ■" - '• " - *' - ■ *■. - •'• -- f, - ' * • . _ _ _ 1 • _ 1 1

6KRAGmij''iiiiiius 
BtTOAVOJIMO DEPARTMENTAS 'susideda iš. ge- 

maugm Boston’o'Inžinierių ir Architektų, ir palaikydami už ; 
garbę, ^ranežame kad jau ši pavasari savo darbų pradėjome i 

AatpMeįtnylų.į '< ’ ’•- ', - • ■ ’ !
A ~ ^fibir kaipo IiettryWą Bendrovė Lietuviams ^adfti^Mme ; 

laižkus fibba asmeniškai,. dyWt ’ 
Jtaų>pat užtikrinani is kalno kad mes pabudavošini GARAGE^S, ’ 

I® NAMUS, daug'pigiąu nei svetimtaučiai. '. ' į
Mes apsiimame darbų iš visų Naujosios Anglijos Valstijų* 1 

Tad ka» tift, interesuojatčs budav.ojimu ir norite pilnesnių infor
macijų, kteipkites-Iaišku Urbų asmeniškai.

VINCENTA. JENKINS, INO.
305 BBOAbWr, . , /

< ’ SOUTH BOSTON, MASS.
^OtefTuętipii B0fit* įej. Sd* B08|0ft\284Į.
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(mum) 
LlBTVTIf 1

Gydytoją® a OHtHuHa 
Glito aktriM Ir ciurooilk&t Um* 

stoton ir .▼*!&
Atioji tartoje* Mrfaudtrat, • 
me tr tt mv» WratoHM 
teikto Mttruttei ultcua Jatttr fy« 
Vįittintwiir. jMtmmu *366 Broadvay', ' j 

It South Boston, Mib& 
' (CttoMAMO .Uo. 1.) 
nanto* ktmp. ® Ir B*rrty)

' 10 Mrrų South; BtoTOua 4

I 0R. H, S. STONE
. Akiu. Specialistas ' 
399a W. BR0ADWAY

1 ‘ ; Nuo 9 r. lki 7 v. vata
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GEORGE C. STUkASi \ Vietinis lietuvis ? 
d FOTOGBAFISTAS r .

<5$ Broadw«y,.8o, Boston,

l ,

AR IŠTROŠKĘ?
Ųleikite pas niuo įMsigert \ vlaokių 

šaltų gčrimų.. ' . _
IŠpIldome ųM^yjiųiiĮ kuogčrlauafa.'’ ‘ 

Baliams lt- visokiems v^karama prlstn-. 
tome Šaltos ta$ės; ir visokių p<^nįi|d* 
nynčių gėrimų. ~ .

■ . CENTRAI. SPA, z .
481 Broadw&y>..&<£ Bp$oiįWa8iį
< TeLE, B. 72149. ‘ ' ’ '.

*

P. VALUK0N1S
ttPimS DEIMANTŲ.;

Jei Tapastagimpi Raįandžią mė* 
ųeay, jūsų laimėshrangakųfenig-—< 
DeimAntae. b?uaįpit*k $ iMtošį 
1M laimįftg&ta.\Ta5iąū yi&Įdo* 
rttiišs laikrodžius ię ŽMuaiu M* 

tuklus ūukduius. įu siduhrliuug 
daiktus. , , *
■<. J. M. D.r / ’
37p Broadway, So, Boston^ Mass.

(Prie Broadway) ‘ ?

1 •. . . ,- , t ; / ’i * > i,f

> i M ■>

'. f *
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>4Ų >• .' >«>■ <<t>u*V^4V>4'V>«\r-<.. >•<', .4V .4I. <«<U«V It\".l_.
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fČR, PAUL J. JAIluffl
I (JaktaMfiStai) ., I 
I» 6O9 JUST BB0ADWAY 

gąįjįj

I
-- 2^-

ihu

Galima twM««k
' Ocneo ' ■ 1
: i ., Rytais ik p Vai., .'., , j 

t Po pietų 1 Iki 8 vai. J 
’ ■ Vakaraia hūo C ikl d

536Broadway, $. Boeton

LIBERTY1UNCH
23BRUAWAY 

(Biie BTOadrcay Turinei j ‘

ATKINS Navininkas’ * ‘ . *
Mūsų valgiai yra pagaminaidi 

tikrai LIETUVIŠKAI. Ateikit ir 
persitikrinkit? ' /

.......  '. I 
* ’ i

I k .
‘i ■ >

t

4 DEPO ZIT ORIAMS
♦ p

'x./

I

sios mados: gerai,. greitai. ir ų? 
prieinamų kainų. Taip-pat valau, 
prosinu ir taisau, ,• ‘ . * > . v

A. SIMOKAITIS, . Ų 
278 Broadwayį So. Boston, Ma^s, 
agiaėlBISBiaEHHSfflaiSlg

BARZDASKUTYKIA
, - • > .• : j ' » i ! f i * i

. Skutu ir kerpu plauku^. Taip- 
pat kurie norit turėt gerų skustu
vu namuose, ypač tie kurie ma
not važiupįi .Lietuvon; kreipkitės 
pas mane. Aš jums, patarnaųsiji 
kuogeriausia. ~

J. KAZIUKONIS,
224 Broadyray, So. Bostpp,,Maps. 
;E5ES2SS!«§ES^^^^^^«
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-VS jausios ir gražiausios mados, bet yra stipriai pa- 
H ‘daryti įr pritaikyti, prię kiekvieno kojos.,

B _ jMęįkitę pas mus pasižiūrėt ir pasikalbėt, o 
j-g - • -mes-esame tikri; kad rasit tikra patarnavimą ir 

"bdšit'iižganedhiti per ’. ' j

I PtaB SHOE MANUFACTiHUNG CORP. 
g KRAUTUVĖ F
| BR0ADWAY (NEE SQUABE), SO. BOSTON, MASS.

I . *

ij>B-

■  : •; . ■ ■ ‘ .. I

L. Vyčių 17 kp., So. Boston
L. Vyčių 27 kp., Clevand, OJ

PRAKALBOS— |
Šv. Jurgio Di’-ja, Brighton. 
LDS, 8. Ijip., Cąmb'ridgų.
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GREIČIAUSIAI SUTEIKSITE PAGELBį 
SAVIEMS LIETUVOJE

siųsdami pinigus per lithuanian sales- gorpora-
r •

|5gį .TlON (Lietuvių Prekybos Bendravę). Prie Lietuovs. atstatymo ir 
įos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti Amerikos Lietuviai, siijs- 
.dami pinigu savo giminėms ir pažįstamiems. Per Lietuvių. Preky
bos Bendrove 1920 metais Amerikiečiai pasiuntė saviems. suvirS . 

dvidešimts penkis milijonus auksinų.
ŠIAIS METAIS ši. BENDROVE pasiunčia Lietuvon Iras mėnesis 

SU viršum po penkis milijonus (5,000,000) auksinu. Tas4liudijar 
■ kad daugumas Amerikiečių jau suprato kas geriausia patarnauja 
| persiuntime pinigų Lietuvon. \

Norėdamas pinigų į Lietuva "pasiųsti, siųskite per 
Lietuvių Prekybos. Bendrovė, nes pigiau ir saugiau nei viena kita 
agentūra pinigų į Lietuvą, neišsiųs. Persitikrinimui galime pabandy- 
ty -pėr-m«s .pasiųsti pinigų, Lįetuvon.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE "parduoda laivakortes 
■ąttt visų laivų linijų važiuojantiems į Lietuvą ir norintiems parsi
traukti gimines iš Lietuvos. s

; VAŽIUODAMI LIETUVON NESIVEŽKITE savo pinigus su sa
vim. Kelionėje visoko gali atsitikti. Išsipirkite muSų Bendrovėjė 
perlaičių^ (draftų) ant tokios sumos, kokios. norite ir parvažiavę 

J Lietu votį, pinigus tuo jaus gausite be jokių trukdymų iŠ musų Kau- 
" mo stės. , . • ,

. ^NORĖDAMI SAVO PINIGUS iš Amerikos į Lietuvą perkelti,
- tai.geriausia ir saugiausia Lietuvoje įstaiga Jūsų pinigams Lietuvių 

i Pfėkybos Bendroves Bunka Kaune. > . .
-JEI NORI GAUTI GERA PELNĄ Už SAVO PINIGUS, tai

* i?refcybd$ iBęuūrbvės Šerų, kurie dabar parduodami po
j,wę^» ■.
S VJNIGŲS* ^pirkdami laivakortes ir norėdami gam\

tl.ŪJįrigtnų.žijiių apie nuisų Bendrove, kreipkitės šiuo ačU’ešu.:.

t ImiUANiAN SALES
- 414BROADWAY,M44. 4-< * » f

CliįŲi'ig^ uplelinkčs lietuviai, 
kr^kltės į musų skyrių šiuo 

' . • . . į’,

iMhuanian PALES 
-Ų^BOBATION,. t

‘ itelstųd St., V

Tolias; Yards 6062,
• - itoįri^ ,

v.
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CORPORATIOIĮ:
BOSTON 27, MASS. /
ĄVllkes-Barre, Pa.‘ apieUnkės lie
tuviai, kreipkite į musų sky
rių šiuo adresu:

V LiTHUANiAir Sales 
CORPORATION,

300 Savoj Theatre Bldg., 
Wilkes-Barre, Pa,

1 —■"■-■.......... .. .-.........................................—.. ....... ...... ,., , , ....... ,, ,

Męs ’-es^m5 pi^irengg su pilnu tavoru vyrų 

ir vaikų LIETUVIŲ" padarytų ceverykų, išdirb
tų LIETUVIŠKOJ dirbtuvėj, Šd tikra LlE- 

? t TŲVĮŠKA ATYDA į gera darbą per'geriausius 
■ ^LIETUVIUS Laučius. ’ ” *

/
z /■

Apart to, čeyerykai yra padaryti is geriau
siai prirengtų skutų. ČeVervkai yra ne tik nau-

*» 
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Savings
, . , INKORPORUOTA 1863.

Uždarbis Sesių1 meilesnį .pasibaigiant‘Balandžio 18. 
iqoi "Tl > B \
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’»351,694.27:..
' l ■* • * :

■ • > -11 * 1

šita suma buvo panaudota sekančiai; dividendas No.
112, po 4| ant metų, kredituota depositoriams 248,286,76

Išlaidų išmokėta ....................... .......... . 19,062S71
Užmokėta Valstijos Taksai ............................. .. 9,701.25 >
Pridėta prie Gvaraneijos Fondo ir Perviršiaus Ats- .

kaitos,.... .......................... ... ............................ 71,643,55
^-H-- •*.-*• ■• :

.i

>

. * I ' . I , -

VASARINIAI DRABUŽIAI
Padaromi, is geriausios materi

jos ir pagal naujausios, mados, 
Taip-pat vatom fir prošinam dra>- 
panas. Ateikit ir persitikrinkit, .

-1 MAČYS IRMATUtAITIS,b ‘ 1 * I '■ 'i *
247 D Street,. South Boston, Mass.
e tilt liHi,'imi .iuj Aw£ jUiAMLJi/i MT< lliTC'ilMfc lUiilUi iŲClJ

$■

t

* i -4

f

$351,694.27
t f ■ • .

ALFRED Y. MITCHEK, .
‘ Iždininkas.

■ •■—-’■ r-,a, .■■■a.a^,asaija..^„.=ssg

«►

TT
LIETUVOJE: ’ VV

43 Laisves Alėja, y

KAUNAS. • &

 . - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . .1 

pinigus jau perkelia į Lietuvą prioš gegužio 1 d. • y 
,*- a—; —ss:_ „x  t—j m------_„J X
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AMERIKOJE^

* 395 W. Broadway,

i

t ■1;, *£»

T H f •❖ -• .i:

t AMERICAN & LITHUANIAN TEKTI 
♦y

(AMERIKOS IR LIETUVOS AUDIMO KORIf.❖t y t T
•V . SOUTH ■ BOSTON, MASS.

Tėl. So. Boston 5v09—>-R.
t ■■4 u—t ’ •T
T•T . --r ••.■•• -V w ir tuoj išsiunčia atšovus kacPkogreičiausia prą- 
A dejus darbą Lietuvoje. Kada darbas Lietuvoje 

prasidės, korporacijos akcijos kils ild $15-, o

J ' dabar dar galima gauti po $10. serų. Skubinki

te užsirašyti! Mažiau Šerų nepard.uosime kaip 
k \. ’r

P. PAUL PJHAGK (PLEVOKAS) & COMPANY
/ STOGU TAISYTOJAI IB METALO DIRBĖJAI
Mes dabai? esame prisirengę atlikti visokius darbus prie sto-. 

gų taisymo (roofiųg) ir metalo išdirbinio. Mes faip-gi parduo
dame stogams taisymui materijolus, conductor pipes ir tt.

Taisome ėinoš, vario, statės, metalo, asphalto ir žvirgždų j 
stugus, dedame naujai ir taisome gutters it Conductor pipes.

VISAS DARBAS gvarantuojamąs.
Jeigu jūsų stogas prakiuręs ar reikia dėti nauja stogą, atei

kite į mūsų ofisų: ■ * . . ’

361 WEST BROADWAY, SOUTH BOSTOK, MASS. ■ 
DlRBltUy®: 8 5Vest 7th Si, S(MiTB&ftoių W«s.

Ofiso valandos: 7 iki 8:30 vakarais. ■ Subatomis Į iki 9 vak.
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŽEMDIRBYSTĖS L. 
DRAUGIJA,ING,

332 BROADWAY, 
/ SOUTH BOSTON, MASS.

r- - T-i T; . į - ’ |

SOUTH BOSTON, 7. Įeimynų 
namas ir storas. Rendų atneša 
$80.00 į mėnesį. Parsiduoda už 
$5,350. Lengvos išlygos.

DORCHE&TER. Mūrinis na
mas, 18 kambarių dėl 3 šeimynų. 

; Visi įtaisymai. Rendų atneša 
82.00 į mėnesį. Kaina $8,200.

SOUTH BOSTON. 16 kamba- 
, rių 3 šeimynų medinis namas. 

Rendų atneša suvirs $500 į me
tus. Parsiduoda labai pigiai, ir 
ant lengvų išlygų?‘ Atsišaukite 
tuo jaus,

«OUTH BOSTON. Medinis na- 
- ;mas 14 kambarių. 3 šeimynos. La
bai puikioje vietoje. Kainuoju;. 
$5,800. įmokėti reikia tik $1,500.

DORCHESTER. šeši 3 šeirny- 
nų mūriniai namai. 17 šeimynų’ir 
vienas storas. Visb naujausios ma
dos įtaisymai. Dženitoriaus pa- 

; tarnavimas. Rendų atneša $7,776 • 
į metur. Kaina $46,000. Lengvos 
išlygos.

DORCHESTER. Mūrinis w ‘ 
nias. * 20 šeihiynų ir 1 storas. Vi- 
įi įtaisymai. Elektros šviesa. 
Steaui šiluma, Rendų atneša $7>* 
392 į metus. Parsiduoda už $63,- 
m. . . , ' *

Visi kurie atsišauks, bf nupirks 
vienų iš virimiinttų nąmjF^ūš R < 
.procentu.pigiau, h V™

' Šių '.prog* galima riaudoties iM 
16>tai Gegužės; 1921 nn k ūū^Jti* 

;apie •$200 su viršum ant kožno > 
pirkūrio. Pasinaudokite šia ne- 
paprasta proga. Ateidami atsl' - 
neškite šį paskelbimų.

v ‘ A. KUPSTIS, Mmgfen

11

Lietuviu
' - ■ (FURN1TTTRE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant it duodam ant išmokės-
> , -' , • •* ■ J>

čio. ūžlaikom savo troką, pristatom daiktus į kitus miestus ir per* 
kraustom iš vieuų nanių į kitus. . . ' .
268 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. .

' • • Teleplione So/ Boston 839—^V, ‘ * *v
• i,^, ....................... -__________„ ,.4...... *; ,T. , * -, ^,.1, .2i-r>■.-..■>l-r1i,,ll

,,į,*įĮ|lĮ*,.,.iJlĮ.M rjĮJIl.u.,1.1 ,,.rĮ*«». ,1 t..— .!,,. ,1.1 .,1 .! MĮIlIjįmf „lį lllll |,f,M«,llllll IHUlUIlTlIlįl^.Jllil..,.

AMERICAN EAGLE RAINCOAT MFG. COMPANY,
.. 339 BBOADWAY, 8OUTH SOaS0jrt’WŠ. ' • ’

• ■ ‘ ' '■ ”5,

RęjtoflaiŲtime batyru^tų agentų rinkimui, ordėirjų aut, rMnfcoūh To
dėl kurie tik turite pht/rlmo tanae darbe, atulšaiikit^'bftii’iriUB; a tties y 

i užtikriname kad jus turcalfe MMesnęč DaBėkišee, dlrbdiuiit -jpas 

mus nęgtt kur-kitur, jiė&IUiisų t&WM ttM ittive kalba, » . >

“ K

'h-

‘ tf.

TA- ■ -

- ■ « 
<L 1 f

4 ■ STRANIJ VALGYKLA
304 BR0ADWAY, SO. BOSTON.

Naujausia įr svariausia $outh Bostono .VaigyM
la. ' 1 •' ■■ ■ r ‘ ’

Valgiai koskaMaitsi, patarnavimas kogeriausias ‘ 
ir kaina piTemaaia. * / , ‘ \ .’
ĄtsHaukvkit viena karta, t o mes užtikrinain kad:

‘ vaigysit pas mie visados*-*

s

4 ,
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Gamtužę aplanke 
Pavasarėlis,.
Danguje pragydo 1 ■5 
Jaii vyturėlįs,

•t . ' W > *■ k - 4 * ?: < J » *■* M *

^efttAjd^iėsnjięlg 
Sielų gaivina, * * * 
Linksmina dalį, 
iBkaiismUS naikina.

1 >■* .

Bet ta jo giesipele 
^Brangi ne visiems— • 
fepneertaįiaiioriujš^ 
Brangesni'kitiems, f

fcaip ponai gėrėjau 
Giesmelės gaida, 
Tąi sako kącL skambi, 
Bęt? jįęms perntašta.. £

Tik jie nbsujM'antą J ; 
Giesmelės gaidos— . 
Jok Dono širdis » 
Kesupras niekados...

I .*

Vargdienis—-bedalis 
Tikrai jų supras 
Ir jo j naujų viltį 
Jt džiaugsmo atras.

t

4

s

E
f

4-Ak H'
j /Jiems ateities viltį ir pa- 

/ ,r įįąiįą^uos!. ,

’• . 1 Vargo Poetą.
20 kovo 1921 Hh? / ; ».
, <■ < ’ 4- ' t - Z / ‘it ę

EAI^EdsAŲi^ifd"
■Laisves saulele

i 
Karau įsejo-^ . 
TevĄį’g^r, 1 
Šalį vaduoti;
Mtistj bakužių 
Sergėt ramumų, 
Musių mergužių 
Lietuvų gintį ‘ f‘ 
Sergėt skaistumą— 
Nepasiduoti. .

Vargo Poetą.

į '
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Veik. Armija.

KARSTAS.
■F »

9
»R

-f

t

^'ilętai dųi’bifiinkas 
^tĮVaTgęį. darbe' : 
Įh'alinksmins dalelę * 

' Ta kilnia giesme.

Giedok: vyturėli, 
Giedok vis linksmai— 
Nebus vargšui sunku 
Kentėti vargai.

Tu ponams—didikams 
Netiksi labai,
Širdims jų plieninėms 
Mažai tu sakai...
v- t. ’.. ‘ ■ ■

Giedok, vyturėli, 
Varguolius ramink, 
Didik plienines
Širdis sugraudink,

i /

Giedok, vyturėli, 
Giedok vis linksmai, 
Klausys tavo giesmės 
'Bakužiu vaikai. .

t

11

Paguosk ju dalele. 
Prablaivink mintis,. 
Te jiems nusišvnso 
Gražuolė Viltis.

Tavęs,prisiklausę 
Jie dvasioj atgims, 
Kenčiant neverks jau, 
Jų širdys nurims.

Brangus, vvturėli, . 
Būk dainius vargu. 
Graudink plieno širdis 
Didiki], visų. -

Primink jiems jautrumų, 
Suminkštyk širdis, 
Tegul jie atgimę 
Suvilgys akis, t

'■}

į.

K

Tegul darbo žmogų 
Tikrai pamylės, 
Jo laimei sukurti 
Jėgų negailės,

Sutvers’ jiems gerovę, 
Ir bus jo, draugais— 
Jo artimais broliais, 
Ir kartu tėvais.

Bet to neatsieksi
Tu giesme šventa... 
Svajonės tai vienos, 
Tai silpsta galva...

* •
Tavęs, užsiklausęs 
Perdaug supratau, 
Minčių, sužavėtas 
Pertol’ nuklydau...

‘ĮNebuš jog pasaulyj
Brolybės tikros,* 
Vargdienio apleisto 
Jog niekas nebos.

Jis žuvo ir žus vis
. Prislėgtas vargų,' 
įTors laimės tikėsis...
Jaii taip iš senųjų laikų....

Čiulbėkit paukšteliai,
Čiulbėldt linksmai, 
Padėkit varguoliams.

./ Kentėti tvirtai,— 
aJuoą ne didikau-Dievulis

«

t

< - V *** • -« * * -

štai stovi - jis sĮaptipgas. ir. 
liepia kiei^viliiam apie jį prisį- 
tainti... Taip rodos ir sako: 
“Žemes vaike, J ^tilsi į mane, 
tapg-i stengias kad gultum ver
tas, . eik tikruoju gyvenimo ke- 
įiu, nes kitaip ir po. mirties ra- 
miinio sielai nerasi ir aš tau 
busiu perankštas,. tu Įdėjusi .ant 
Žemės, o žmonės sakys, kad 
tai tavo dvasia neranda vietos 
kitame pasaulije ir jieško ant 
žemės gailestingumo, kuri'‘tave 
nuramins gyvenimui kitame 
pasaulyje.” l ,
Karstas - tai žemiško kelio

nės galas, tai slaptingoji anga 
per kuriųf einaina .į nauja gyve
nimų paruoštų sulig užsipelno
mo žemėj4 bėgyvennknt. Kafš-t 
tas daug- kų ir baugina savo 
slaptinga išvaizda. ; ’

Gyvenimai! įeinantis jaunas 
žmogus, ar tai bernelis, s ar mer
gelė - prisibijo apie mirtį ir 
karstų kalbėti, nes jis dvasią 
dar nepasiekė tos vietos gyve
nime nuo „kurios pradedama 
Wistir atgal* -dar gyvenimo no
ras tveria vaidentuvėj vaizdus 
laimės ir šviesos', bet pažinus 
gyvenvmų priseina kartais ir 
juodoms mintims pasiduoti ir 
karstas slaptingas, juodas 
karstas nenoromis stojo vai- 
dentuvėn ir koks tai vidujinis 
šaltis surakina jausmus ir žmo
gus lieka pesimistas. /
Karstas yra gyvenimo kelio

nės galas ^visokiems žmonėms, 
tekis pat vargdienėlį žemės ke
lionėj išvargusį; karsto reikš
mė ta patir tik, žinoma, pavir
šutinė karsto išvaizda nevieno
da visiems skiriama.
Turtuolį' veža į kapus su gra

žiomis ceremonijomis, ant gra
žiai išrėdyto vežimo, paskui jį 
seka daug artimų žmonių o 
vargdienėlį kartais tik karsto 
nešėjai į kapų įleidžia ir visas 
laidojimo ceremonijas atlieka.. 

Niekas ir nepatėmija to, kad 
vienu vargšu šioj ašarų pakal
nėj mažiau palieka. Tokia jau 
dalelė žmogui, kuri negali 
turėti pilnų teisių gyventi, nes 
neturi jiegos ir galimybės.

Daug kas ir be karsto į anų 
pasaulį turi eiti tai daugiau
siai Tėvynės gynėjai, kurie ko
vos laukuose miršta.
Kartais nėra galimybės jiems 

karstus padirbdinti ir .jų ap
gintoji Ižemelč priima jų kūnus 
be karstų. Žiūrėk žmogau, ta
vęs jau laukia tamsus lmrstas, 
nors tu apie jį ir nemanai.

Visus gyvenimo džiaugsmus j 
ir Tinli-iirlimrift- flnvnirilrnns

$

T

suteikia žmogui tyros širdies, | |Į Q |ffIflDII OIICNI 
tai&-čavęu gyvenime jo neužr m iii v* IkUViJį Vllvr 

jside. - /r/ - DIUYII1O
■ r.Z. Vatg,9/F|ke|as.|?l l|liWMw»Mi ’ 

Veiit.laimija. .IJ 4’ -S i'flį " ' »■.•.?,*■ g.... ‘
- -----------------------------—Iž-H-F >  

DŽIAUGIASI GBBU > 
’ PAT4WW k 

Ijietuiįhį Pf^yįbę^ * M . 
iReiKlroy^ j&ųmąj ■ - • • ■

T|iriu;<gir|)^ ‘ pjaneŠH“ 3?amis- 

toms, kad su^jg čėhio, ijfė* 6880 siį- 
ajks. sių^tųš mtmo, yąr-. 

;dte|įš JJiliŠhelitf pafoš ^ąvąųj’hęfr' 
ir Įpiuigųs atnešė į kambarį. 
riigin5h®ūi buvo'siųsti iš Airierikoš 
mioj pono Frąiik ^odia,' Arthur 

Nor ,JjĮLbai eąų nų$tebps| 
įąj Wreįi|e3$ įe| mokėti Iii 
siuntimą Įiįųigų per paštą įš phų- 
ną j Joniškėlį, .kas-yrą^praktilHio- 
janfa gaunant f pinigus per. kitas 
BaTLkąs ir.Bęųdroves Lletųy.Ojg, t. 
■y. kiti :BąT0ęM€ir‘Rėndfdvež dšgi* 
skaito^' šnmosHąl
kuri felfedlmga sūmoketi paštui 
už ^ersiųtim^Į hrbą *ndt Toikalau- 
jaųųi atv^d^bĮ įdardi!}, ir-Behdro* 
;veUils?ą<siišlja ĮtįsĮįnia rfeigyi, 

su gaminimu laiko .i rnemazais ke
lio iikąič,raTs.s . t p Į, r į * p 

Jeigu nš. galėeiąų, tąi..tikrai >pa-' 
tarčiau visiems Amerikiečiams, 
turįntiein's reikalus “ $u Lietuvos 
gimiuemiš,; turėti-yisus reikalus 
tik su* jūsų. Bendrove.- '

Jeigu por-ite galite pranešti niĮi-; 
sų giminaičiui, mylimam mano 
broliui 'Pranui Kodžiui * apie • pik 
na mano ^užsiganėdinimą Jūsų 
darbuote. Linkėdama Tamistoms 
■neĮškrypti iš tų vėžių-ir, tos gra
žios tvarkos, kuri šiandie žydi 
pas Jus ir Jūsų Bendrovėje palie
ku tikrai Tamistas gerbianti :

i ’Petibni BaltrrŽaftienė 
■tr jos v^rfis r

• Viktoras Baltrušaitis, 
o k | , mokytojas.'

įitynišMli^. ltovo1 6 'dilną/1921- m. 
Pasvalį) Apfekriiies.ii Licttiva... į

* — '■ •

TAUTOS FONDO .
PAJAMŲ BEI

■ ’ ’ ištAipV "" >1
ATSKAITA UŽ 
KOVO MENESĮ.

PAJAMOS: 
. Shamolcin, Pa. 72 sk..... 

Port Carbon, Pa..............
Johbston City, III..........
Coaldale, Pa. 107 sk...T*. 
Scranton, Pa. 36 sk.........
So. Boston, Mass. 11 sk. 
Phiiadelphia, Pa. 21 sk.. 
Detroit, Mieli. 168 sk.... 
Baitimore, Md. 6 sk..... 
Springfield, III. '69 sk... 
Cicero, UI. 59 sk............

. Washington, D. C..........
Shenandoah, Pa. 132 sk. 
Schenectady, N. Y. 142 sk.

■ Broektoh, Mass. .......... .
Clevęląndi Ohio 22 sk. 
Bucine, Wis. 79 -sk. .. 
Newark,. N. J. 1 sk. .. 
West Scranton, Pa. S. L. R.

155- kpt ........... 
Middlebord, Mass. 66 sk. 
VVorcester, Mass. 3 Osfc. 
Chicdgo, HL 31 šk.’ .... 
New York, N. Y............
Girardville, Pa. 3 sk. . 
Shaniokin, 2^72 sk. .. 
Rockford, III. SLRKA. 137 kp, 
Springfield,' HL 69 sld .........
Nuošimčiai už bonus............... .
Brooklyn, N.*Y......................
Chicago, III. 31 sk". ............
Valparaiso, Ind.................... .
Brooklyn, N. Y. 13 sk. ........

J*. ‘u " • ą ' *1

WA^fetKąt,..ė0KN.’>' 

, -LDS. 5 kuopos menesiais sąsirūki- 
m«s nedėtoj* 24 d, jMįląndžto tuO-
jaus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes tu- 
rime. daug ..svarbią reikalų aptarti.- 
Atslvcsklteirnaujų narių.

: "i VdlSpfi<h
'■ -*1 ,‘^i f * ■ ■ į '"/■ ■ *■ >■ ■

r’ į. v bHiŠTKR/I'A ■’ ;
;IipS. 19 kuopos 'mėnesinis, suslfin- 

k|mtfs įvyks'nedėltoj 24 d. balandžio 
paprastoj vietoj 622 Mfrton Ave„ 2:3Q 
vaL po pietų. ,VIąi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nesi turime daug 
svarbių reikalą aptarti. , Atsiveskite 
naujų narių. , /

< Valdyfia,
| ? ...U;——' ' ■■

' HA.VEN, CONN.
LdS. 28 kuopos mėnesinis susirinki

mas Įvyta rtedėiioj, 24 |>nĮiindžĮo Im
PO pietų baŽnytinėjC| 'svėtalnėjB’295 

St. John St Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gl atsiveskite naują na- 
A.; •

J 
i

•- ;'TBENTON, N. J?-
! L.DS. S2 kuopos mėnesinis susirlnki- 
mąs Įvyta nedėlloj, .24 d.^baland. Lie- 
ttžrtų Politikos KliUbo salėj 32 Didfr

i __ -4—Y
elizabe^u/n: j.

i LDS. 16 kuopa laikys mėnesinį 
misiirnkinią 2-1 d. bahlpdžio 4-tiį 
^al. po pietų? bažnytinėj svetainėj. ,■ 
lUžkviečiami visi nariai pribūti.

Valdybą.
, ' M ’

’ »

• ‘ f * 1 Valdyba:
• *■ ' • t

WEST LYNN, MASS.
NEPAPRASTAS KONCERTAS.

? Nedalioj, balandžio 24 d. š. .m. 
vietos Birutės Choras, vedamas 
Antano Grigoraičio rengia nepa
prastai puikų koncertą.'

, Dainuos didelis puįikai išlavin
tas choras ir solistai, vietos ir 
svečiai. Jš svečių solistų paminė
kim šiuos: V. Sereika iš Cambrid- 
gę, ’Mass. ir M. Trųškjenė 
vertuli, Mass.
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Istoriškai vakaras.
Tarpe vietos lietuvių skaitlin

gas jaunimo būrelis L. Vyčių 25 
kuopos išvargo- Žiemos negražius 
orus, pašvęsdami savo pastangas 
dėl pakėlimo lietuvių vardtfc 
Vieni lavinosi rašybos, kiti muši* 
kos, skaitlingas Mrelis lavinosi 
dainų, kilrios yra sielos gaivinto
jos. Taip kad su gražiu pavasa-

♦ ,

rio rytu L. Vyčių 25 kuopos triū
sas parodys vaisios ji jų darbų. 
Balandžio 24 d. Vyčiai ‘išpildysi 
milžinišką prbgmiįą' ^lUatuąį V? Į 
Turu svetainėje. , Vaidiną “KO- į 
VA ties ŽalgiriaisJ* -/V$3ių aho-| 
fas dainuos gražias. lietuviškas 
dainas. Atsilankiusieji turės kuo 
pasigrožėti, nes vaąkro programas [ 

nepaprastas. ; šalavija.

. L1KT[,V(4I EĖ.EFK1T.H PE1B a.VŲJŲl

R. M. S. P.
dvi Mrdfik'PfA* EMftnt

NEW YORK. HAMHBURG
. Ali. • t o i ą ■, „ ■, 
Cherbourg ir Southamptun 
0BBITA....<3eg. 21 ir Llępo» 2 
OROPUSM-4 Ir JJep/16
ORDUNA.,..BlrŽ.18 Ir Liepos W

1-os, 2-os ir S-ioe klesos pastiiierlam 
$rėčlos kleaoą paąaMtprial .pilnai-' 
\ • aprūpinami. ’ ' 3

THE ROYAL MAIL m 

6TEAM PACKĖT 00.
; ’SANDERSŪN4 & S0N» Agetttol«. .' 

StoertnšhiP’A'Taiirist ĄgeW«> '*<
ĮOCONGRESS ST, BpSTON,MASS 

^Afte pat laivakorčių ds^nt^

| fiF. RAZIMIERO R. K.-DRAUGIJOS

* VAZDYROS ANTRASAI ' ” /

SO. BQSTQNt MAS^t' L* • ‘ a. rv* t-L į.

i

j !A.i y m

1

Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per g
j. BARTAŠIUS IMMIGRANT SERVICE CORP’N. g 

KAPITALIZACIJA $100,000. g
Mes pardUOdame laivakortes ant visą vandeninių Linijų I Vi- S 

sas pasaulio ‘dalis; ne tik lfi NEIV YORKO Ir BOSTONO, bet Ir tl H 
kitą Amerikos portą. ' . ' -0

__ Ifirnatnom ir siunčiam pinigus | VISAS DALIS PASĄDLIO pa- g 
S gal dienos kursą. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Mes tu- g 
SS rime Sukepa Kapitalą 800,OOČ markių, LIETUVOS ŪKIO BAČKOJ, R 
9 , KAUNE. • f ‘ ‘ ■•B
a ■ Pasportus ir kitokius dokumentui* padarome. .Atliekame viso- . sį 
G? kius lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalu^ LIS- £ 
g tuvoje. g
g Užlaikome DU-.HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių j Lietuvą, E 
□j ■ Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis į artimiausi mą- £ 
g ’ gq ofisą per Intaką arba ypatičkal; g
g| Centralis Ofisas:. 498 Washington St., Nevr York, N. Y. E 
§1 Skyrius: į 414 Broadway’ Boston 27, MasB. |

\ POLISH AMERICAN NAVIGĄTION COBP,
Be Permąinymo Laivų, Tiesiai Į

D A N C I K Ą ir L I E B OJŲ
GREITAS, DVI-ŠRltBINIS, PASAŽIERINIS LAIVAS 

“GDANSK” 
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO GEGUŽIO (MAY) 4 DIENĄ. 

Geri Kabinai. Pirmos Rūšies Valgis.
KAINOS: KABINAS

Iki Dancigo .......................$150.
Iki Lieppjaūs ...................$165.

Su dadėliu $5, karės taksų.

PIRM. — Jonas Pranaitis, /v
524 E. 6th St, So. Boston, Mass. * 

įVipĘ-PIRM. — Vladas Paulauskas,
186 Bowen St, So. Boston* 

lĮ PROT. RAST. — V. J. Jautas, * ■’ -
68 Telegraph St, Boston 27r.$$MWw«. 

FIN. RAST, rr Juozas, Juška,
L Į Meryclift Academy ------

Arllnghton Helgths, Mass. • , /
II2D. - Leonas Švagždls,. , . ' /■’

75 Silver St, So. Boston, Mas& •" ” • 
IŽDO GLOBS JAI — J. Grablnrtam;

I 8 Jay St, So. Boston, Mass/ir ., „A 
Antanas Kmitas,

H ' 284 5th St., Sb. Boston, Mdks.'
1 iMARšALKA — Povilas LauČka,' u 
, 61 Story St, So. Boston, Ma««.•,;* <
I Draugijos antrašas reikalą: i -
I 866 Broadway, So. Boston/ Ma*fc/f 
U Draugystės susirinkimai laikomi kas- ų 
I ( antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vaL po, 
I]pietą Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So.’ 
| j Boston, Mass. i « ;

I saldžia ūsios širdies v. jezaus, 
|. DR-JOS VALDYBOS ADRESAI .

- '3.

9
*7FT4T* - 
-.v. -

Anj/i

3-ČIOS KLESOS . 
$135. 
145. f

G R RIPUARn £ PH Generaliai Pasažieriniai Agentai 
i Ui niVllAnU 0& UUi 2S Broadw» ®r«w York Oity

_________________ . _________________ ______________________________ _ t?

ANTANAS ČIUŽAS
PIRMAS LIETUVIS GR AB ORIUS, LEWISTON’E .

Kaip visiems Lewlstono lietuviams žinoma, mes užlaikome čeve- 
rykų krautuvę, o dabar atidarom ofisą laidotuvių direktorių. Musų 
prekė yra daug pigesnė nė kaip kitur. 'Taip-gl turim naują automo
bili, su kuriuo patarnausime vestuvėse, krikštynose ir Šiaip pasiva
gi j imas; Kreipkitės Siuomi adresu:

. ANTANAS ČIUŽAS,
183 Lisbon Street, Lewiston,‘ Maine.

TEL. 1743-M.
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SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Antanas Rinitas,-
284 Fifth St^ Boston 27, MflB8.’-

VICE-PIRM. — Juozas Andrllionlsį* 
801% B’wuy, Boston 27, Mass.

PROT. RAST. ~ Vincas Vaikšnorlus, 
178 Bolton St, Boston 27, Mass.

FIN. iiAST. — Pranas Sinkevičius/’ /
-7-7^ i, 182 Bowen St.( Boston 27, Mass. .

[KASIERIUS.— Jurgi, Kanevičius, • 
174 Bolton St, Boston-27, Mass; .

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius,. " 
Į 405 E. 7-th St, Boston 27, Mass. * 
į Susirinkimai laikomi kas pirmą ne- t 
Įdėldlenl kiekvieno mėnesio 8 vai. po 
(pietą šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 

[ Boston, Mass.

•v

I

l

p

- 5

ir nuliūdimus apvainikuos 
karstas - taip jau išaugšto že
mės keliauninkai - žmogui yra 
lemta. Ir laimingas tas, kuris 
įer karstų įeis į Poilsio vietų., 
ir nelaimingas tas, kuris sulig 
savo praeito gyvenimo nėra 
vertas pomirtiniu laime gėrėtis.

Tegul yra žmonių kurie ne
siskaito su pomirtiniu gyveni-, 
ura bet karstas vistiek kiekvie
nam priduoda rimtumo, mintis 
apie mirtį vistiek šalčiu sielų 
paglamonėja.

Tikintisis pasaulis stengiasi 
kad, karstas sulauktų juos - že
mės keliauųinkus švariais’ ir

17.00 
10.00 
,10.00 
.26.00 
109.30

..129.00 

. .220.00 

.. .13.87 

..100.0(1 

.. .31.00 

..342.90 

....1.06 

.. .24.00 

... .5.00 

...13.Q1 

..'245.85 

...52.78 

..130.41 
A.
: .142.30
-..;.5.2Š 
...75.00 
...90.00 
... .3.00 
...42.50 

. .16.00 
68.00 

..11.50 

. .52.99 

..11.00 

..35.00 

...8.00 

..52.47

^Viso .............................$2,094.19
kovo men. išmoksta.
Ąl. Stulginskas, Liet. Preziden

tas, Lietuvos, Laisvės Reika- • 
lains, likusieji vajaus pinigai 7,492.78 

“Garsas,” reda keturių mėnesių 60.00 
Kalbėtojams kelionės išlaidos va

jaus reikalais .......  82.99
Sekrėtorlatts alga UŽ kovo mė-'

YJėsį .. ........ ............ .150.00

Visb......................... ...$7,785.77
Nuo įsteigimo Tautos Fon-
: do pajauną būva $501,474.39 

Nuo įsteigimo Tautoj Fon-. ■ 
do išmokėta... .473,015.43

Balandžio 1 d. Ižde lieka $28,45S.96 
Atsargos kapitalo $8,439.15
Lietuvos pakraščiams švies

ti ............. .....10,154.41
Universiteto Fon?

das ............1,033.73,
Kultūros reikalams 3,592.62 
Kūdikėlio Jezi/us Na- .
• šlaičiij Fondas.., .2,677.25 
Vajaus L. L.iP. Boųų

ir. žemės B’d Šerų 2,400.00 
Lietuvos pašto ženklų 45.57 
Lėšų fondo .........115.23

* j • ■ ■ -rr-

A Labu .$28,458.96
K. J. KruSinskas. Sekretorius, 

222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. .

fe
■TT

z*

Marijona Truškienė.
Dainuos solo šiaųLe koncerte. Ji 

tūri .puikų prigimtą balsą- ir ne 
vieną nustebins. Apart to,, šiame 
koneerte dar dalyvaus Cambrid-x 
giaūs lietuvių choras vedamas V. 
Sereikos. Įžanga labai prieinama. 
Bus Lietuvių Svetainėj 25 ,Cam- 
den St. • • ■ *

Rengėjai kviečia visus vietos ir 
apielinkės lietuvius koskaitlin- 
giausia ateiti. ,

Vienas iš jų.

l

Ar Juš Kankina Pleiskana*?
r naudokite Rtįffies

Ar Jum* Galvos Oo& Nuglti?’ 
NAUDOK8TE 
Ar Jųsų Plaukai. Slinka? 
NAUDOKITE

Ar Jųs Norito Ap«au5ptt’Joaa? / 
♦ NAUDOKITE . /

Užlaikymui savo plauktu grasiai* ir tankiaia z 
. NAUDOKITE

’ miaikymią ^alvoa odoa sveikai ir Svariai. 
Z NAUDOKITE jfrgffiėr J

Ruffles galima gauti visose aptiekoso po 65c. bonta, arba tiesiog 
is iždirbeju per pašty už 75o. bonkf. ,

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 35tfa St. Brooklyn, N. Y.

«*

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAZ- 
I I DFBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.
I Į i , *

Į Į PIRM. — Motiejus Verseckas, y
41 Gatės St, So. Boston, Mase. ■ 

VICE-PIRM. — Juozas. Bižokas, .
• 140 W. 6th St., So. Boston, Mass^ t
H PROT. RAST. —Ant Mociėjąnas, 

I ■ 450 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
| FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

2O0 E.. Cottage St, Dorchester, 
KASIERIŪS — Andriejus Zalieckas, 

140 W. 6th St., So. BostonyMass. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis, 

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

sinius susirinkimus kas pirmą nedSI- 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St, Boston, Mass. 6-tą v., 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na* 
riij su savim atsiveskit prie musą -dr* • 
jos prlrofiytl. >

J

»•

» a

*

šv; JONO EV. BL. pabalbinbb• • . Ar.

DR-STBS VALDYBOS ADRESAI,
■ 4

J
v

. i
.'F1

PIRM. — M. Žloba,
589 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — P. Tnleilds, t -
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — K Lulnls,
47 Vale St, So. Bopton, Mass. '* 

FIN. RAST. — M. Karčiauskienė,
47 Vale St, So. Boston, Maso. 

KASIERIUS A. Naudžiūnas, 
' 16 Vlnfleld St, So. Boston, Miusi. 

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

nedėldlenf 2-ą vai po pietą Bažnytinėj’ ’ 
Svetainėj. -

H

DYKAI!—-VISIEMS DYKAI! T~
Patarimai reikale PASPORTŲ, DAVIERNASČIU, LAIVAKORČIŲ, 

Siuntime pinigą į Lietuvą. . Tąfp-gi kurie rengiatės važiuoti į LIETUVĄ 
ar. norite partraukti kų iš LIETUVOS, ar norite pavesti savo dalį ki
tam, NERAŠINĖKITE kur Į tolimus miestus pas y|sokius‘agentus ir ne-’ 
sittntinėkite bereikalingai jiems pinigų, jidk jums vistiek reikės ųnt vietos 
kitam už darbą užmokėti, nors jie yra pasigarsinę kad atliks darbą,’ bet 
tik kartą atsilankykite pas mane ir aš ant kart viską atliksiu ir nereiks- 
po keletą kartą berelkallngai vaikščloti., • Taip-gl INŠIURINŲ VISKĄ 
KAS TIK GALIMA INšIURINTI. Mano ofisas’ yra atdaras kas vakaras.

JONAS J. GBRDAUSKAS, 
45 E. Main Street, New Britam, Conn,

TEL. 623.
.. , ,....... i i ... , .~ ....

CLEVELAND, OHIO.
^ Pašventinimas akmens.

Vietos- lietuviams, katalikams 
balandžio 24 diena pasiliks ilgoje 
atmintyje. Dėka gerb. kun. V. G. 
Vilkutaičio didelio pasidarbavi
mo, d parapijonių gausiu nuravi
mu per trumpą laiką puikiausias 
namas stojosi, kur bus vaikučiams 
mokykla, svetainė dėl vakarų kur, 
tilps virš tūkstančio ypatų, ant 
trečio aukštd bus bažnyčia, kurio
je tilps virs trijų tūkstančių ypa
tų. Tai-gi to taip puikaus namo 
šv. Jurgio naujos bažnyčios kam
pinio akmens paŠventįnimas bus 
24 d. balandžio. Dalyvaus visos 
katalikiškos draugijos. Pradžia 
parodavimo ,2-rą valandą.

Bažnytinis Choras ' puikiai 
gyvuoja.

Reikia pasidžiaugti (Vietos šv. 
Jurgio bažnytinio . choro puikiu 
gyvavimu. Jis per Velykas pasi
žymėjo. Per šv. Mišias giedojo 
laabi gražiai. Pasirodo, kad chor
vedė, p-lū K. VilkUtafte. yra gabi 
mokytoja jei Įstengia taip puikiai 
chorą išmokinti. Garbė chorve
dei ir choristams už mininti.

v /

w»

■o

Sugrąžina man sveikatą Irpajk-^' 

ga?, saka ItonasMatusevlc!s y 
* ;. DaMl, nu. •‘ištariu. sąV* neaprubdiouta p*dUc»wjūn« 

už, ju»u vaiMiuų Nug*.Tone, kurio* dupd* 
tvirtumą . kunul, Jo* duod*n*uj*
gyvybę. .Buvau labai nusilpnėtas ir i&laviatr 

. daną ūitugu uM visokiu* vaistu* bet niek* n# 
Bclbieje. Kaip tik pradiejau imti Ndga-Ton#, , 
atgayaįf savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazda ir davi energije it* tvirtumą. Galitf 
dabar atlikti trys sykius uaugiaus darba.negut,. 
pimuausirrie jauciiipavargimo ir par tarmiu®^ 
pasakyti, Jog Nuąa-Tone yra geriausia -vaistū 
ir reriajiisĮS atgaintois sveikatos. Lenkiu savą 
jtalvą pret tuos, kuriejnitalsa tuos vaisbįSlifrl. 
koinam pattou Nu»4buę." m ‘Nura-Tone priduoda^idesni veiktumą1^ 

tvirtumą vUlsma gyVyMs palietoms, yra 
stebuklingu vaistas d»l silpstu, nervupuil 

- sunaikintu.vyru -ir moterių. Duoda naują 
P'Vybt’ Jaknoms ir iarnoftts, «t«atvla 
lnkitua, ižmata nttodlntas atmatsuų pr*i**

apetitą, <ier< truomulavlmą. nuolausutH .

*

6Qe.
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STASIO ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS
Naujai išėjo 4š po spaudos

“LIETUVIAIS ESAME GIMĘ” .... F.-
Taip-gi galima gauti:

“VIENAS ŽQDIS NE ŠNEKA (antra laida) ............45c. 
“OI KAS?” (šu anglišku tekstu) ..........  .$100

» “OI GREIČIAU,” solo ....... .......................... .$100
“AŠ ĮSIVILKČIAU ČIGONO RPBĄ,” duetas................. .$100-
“ PLAUKIA SAU LAIVELIS/’ duetas .............................. .75c.
DAINŲ DAINQR£LIS, 30 dainų, tinkantis mokyklų vai- , 

kains... .... . *. •. .... »* • * .... ........., 60c<
Taip-gi pas mane galima gauti visokių dainų J. KELPŠOS kom
pozicijos. Imant: didesniais skaitliais; nuleidžiu nuošimtį. Cho- 
rams ir pardavėjams duodu iki. 50* nuoš. Reikalaukite katalib-

' gO. ■ '' '
X AVIER StoRUMSKI^J?uO, Bo> 249,
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nS* M Soutn Bontoų’o utarnlnkai*, 
<ul^tonil«.' Leidžia Airį 

LnmJVių Rtmo Kataliku fa JĖošura 
SvOma.; ' ';-Į

; ’r -t * . ' * ■ .

D'j£RS ĮNINKĄS ♦

. • Pranas a.WmūB“ker- Politiscll6r Dis'

>

..pAB.BIK.I^.KAS

FAMūt’- 
, {Hmradfty, 

l|ųa ;8tthirdttx į>y ftr. Joąim’ij IkTrį- 
.TOftMr it,C. AssoCUTiok o> JuBOiu , 

“ gpBŠmlP'Dm# UATUSi ’ 
**'4-, .A-»— 

faUn aubųUis '«»•»>« »•*»* 
pjsjeigu ootių|rk® •*>* -* A&to

ll^tei^ as' šacdntl-clazs nintter Sėpt 
8$, 1015 at the post afflce at Boston, 

the Act-o£ Mareli 3,1870b' 
V^Aecėptatice 'for mallinž at apeclal rate 

OČpnttage prorlded for iU Sectlon1103, 
Act of Oct. 3,1017f authorlzefl-on-Jųly

,ffipo .pasąuįio dagininkai 
Anpiltįs Kristuje j po Bą&. 

seliava, visyoįnenei

» * 
.............................. .. ..................... ...< > «<T *

■įAV'oiltVASTĮIR 

SYĘĮKAT4.

; 'Susivienijimas Lietuvią 
Kataliką Amerikoje 

varo smarką, vają už gavimą 
tąįbrganizacijąi nartą, Pats 
-įsibėgėjimas, to vajaus, bū
siąs gegužio mėnesyje. • 
'/LDS. nariams ir apskri- 
tiiį/^parbihinko” ■ skaityto- 
.jaiąs patariame ir raginame 
ŪO tik šito. Susivienijimo 
tąptį nariais, bet ir uoliais 
jė * veikėjais. Darbininko

, -j į i >,> Ani m . ■"< y n. ! »■ ■■ q .......... . i..h> ■ .m  

PKITAHUMK . ■ L

(eGaisas” num. 16 pake-j ji« 
lia' svarbą ir ypatingą suma- į Įyl 11C11 
nymą. Nurodo, kad be jo- ’ ■ ***,bl*“ 
kią ypatingą -pastangą, bei

X? SftfŽjgį IMIPSNIS, Dtt KURIO 
^Stai kame t-ia dalykas. KILO DEBATAI.

Liepos 1 a. š. m. pirkusio- [KAPITALAS IB 
iji Lietuvos Laisvės Paskolos] ' KAPITAhlSPAS. 
bonus rauna nuošimti; Tiįl mofc>W wra vsfflnMi Poiitis- 
t. ' ■ jt * Įkojl Ekonomam Yrat ai "mokslas spįjoną* parduota UZ SUvirŠĮpia turtų. Polltlikojl Ekonomija su- 
pusantro milijono dolerią. y- W yra tat turtas py 
m '- a V t.• skirtas gaminti daugiau turto. Taip
Tai atseitą išmokėti ŪpiŪ [plačiai imant supratimų, ma* 

| tomą, kad pat elgeta yra
*.? > . 4 ĮpitaJiątas, tdd tfefbUr Jaadų,

* *GąrS0” sumunymuij knd įfrotagTi, ir tie Vl»l daiktai yra kapt- 
nffiižaflpH -metu nes jie Jam tarnauju logytf dau-atsizaaeri ^įą merą nuosim
eią, pritariame. Dabar rei- Įsidėti mezliavų, o botagai ir lazda, kad 
kotu knd rpiknlp hnfn ISunes atsfeyą. Ūkininkas, turis žemę
Ketą, Kauname rėmam putą fr ^^1^ jai apdirbti inventorių 
balsą iš plačiąją minią, Bėi- yra kapitalistas. Ig to Išeina, kad 
kėfii k<td T>rnkalhnqp hnfn Lietm'08 elg5u Rietis yra toks Kerą, Kau piaKUiuose qutą[pftt kapitalistas, kaip čia Amerikpje 
priimtos tame reikale rezo- kasyklų, skerdyklų Ir milžiniškųjų 
llUcijos, kad dl augi JOS, bo-[ra< Iš antros puses tas, kurs turėtų 
nūs pirkusius, išreikštą pri- ir mm jonus dolerių, bet nebūtų blz- 
tarimą, kad uz daugiausia |nebutų kapitalistas, 
pirkusieji boąą išreikštą i^Į-kinii^s, Jokio b^nio netuiis,

. t j -r -r -r* i * S1 tulu žvilgsniu yra kapitalistas. Jo 
pritarimą, kad B, L. Basko- kapitalas yra jo. raumenys/ sveikata, 
los Stotys tam pritartą.

Kuomet Amerikos' lietu-1 
vią visuomenė buvo pakėlu
si balsą, kad boną. nėpirku- 
sią neįleisti Lietuvon be tam 
tikro mokesčio, tai Vileišis, 
L. Misijos, kėlusios pasko
lą, pirmininkas protestavo 
prieš tai., Vilimės, kad. ši
tam sumanymui nesiprie
šins. Juk vargu Vileišis ir 
kitu du L. Misijos nariu y- 
ra pirkę Lietuvos Laisvės 
■Paskolos boną. ’ Bent šitas i 
faktas nebuvo viešai pa- 

Tai jiems nerei-

nai.” Šįs įsakymas kaip tik 
galima tiesioginiai pritai
kinti p* Šėrininkui,straips
nelio “Kapitalas ir Kapitar- 
lištas,f autoriui, Šįtį. mėtą 
“Barbininko” 16 numery.

Galimas daiktas, kad virš- 
minėtasai straipsnelis sukė
lė daug nesusipratimo ir ne
pasitenkinimo darbininką 
tarpe.^ Šiaip manydamas ai 
ir* manau keletą minčią pa
liesti apie tai:. ’ *

1.

v*

Kas yra politinė ekono- 
* « M *mija,

gyvastis ir sveikata darbe gobtas. ■“ 4 " 
.^ėilv tokiame pavojuje yra Lgs atsižadėti nuošimčią. 
kaip kareivio kai’o lauke. 
fc|ąimės ištiktas darbiniu- :
įąs3i ypač jei vedęs ir PIRMI DEBATAI. 
feūnyna, ir jei neapsidraū- Debatai, kurie, įdėti 
"dęs?, ‘ tai jisyir jo šeimyna Liiumerin, tarp Šėrininko ir 
tampą nasfd/ savo ?«artimte- prauo čisavinio yra pirm ar [pasaulis 
siems arba šiaip jaugerasir- tos ____
fižj^ihs žmonėms. Šitokių ĮįĮps tiįimė, kad iie debatai 
Msmagumij lengvai įgalima [skaitytojams patiks. s

Kiekvienas klausimas turi
, o kartais ir tris. 

Per šitokius debatus ir nu
šviečiamas klausimas iš vi-*

-.... WlWWl-

surištas valstybiniai-draugi- 
jinio bendro sugyvenimo 
tikslu” (Volkewirtschaft ist 
die Wirtsehaft des Volkes* 
als eine durchden.Zweek dės 
staatlicb — »ge8ellschaffli- 
chen Zusammenlebens ver- 
bundene EinheitL) H. Pesch 
šiuo trumpu aptarimu nori 
pasakyti, kad'. tam. tikrose 
yalgtybės rybose esantis ūkio 
veikimas; arba tautos, kai
po veikiančios dalies, dar
buotė turi sau laisvės' savo 
veikime, bet siekią bendro 
tikslo, kuris yra visos tau
tos gerovė. Čia supranta^ 
ma ir vargšą Šelpimas, ligo
niu, mvalydą užlaiįymas,. 
rūpinimasis bedarbiais ir

sime dėtą kiaušinius,- kaip į 
kad vištos deda (bet ir tos | 
Šelmės nevisuomet deda, į 
kartais užsimano ir perėti!), 
tai gal būti, ir galima būtą ; 
sakytį, kad tas elgeta ne^ į 
prastas yra, bet turtuolis- 
kapitalistas. Neteisingai y** 
raf kad pinigai, kurie nėra 
biznyje nesudaro kapitalo* 
Bet vis-g?eikime prie supra
timo, trumpai paėmus, kas 
tai yra kapitalas. Kad bū- 
tą aiškiau' aš Čią priminsiu 
gaminimo prosesą, kuris y- 
ra kaipo veiksnys, '• kame 
per žmonią ar gamtos veiki* 
mą atsiranda nauji turtai, 
burtai galį būti dvejopos,' 
rūšies : materialiniai ir ne
materialiniai turtai. Pasta
rieji yra tai mokslininką, 
daktarą ir tt. darbuote. 
Kad gauti materialį; turtą 

^tai jį turi pagaminti gamta 
arba Žmogus savo darbu, 
Bet gaminimo arba t pramo
nės supratimą reikia pa-* 
skirti į: 1. žemės arba pir-* 
mykščią pramonę j 2pindus- 
trijos pramonę*. .J l

1. Pirmykštė arba' žemes 
pramonę yra — žemdirbys
tė, medžioklė, žūkLlvunas, 
angliąkasimas įrtt.

Tiesiog sakant tai-. mer 
džioklė, žūklavimas. nieką 
negamina, bet tik jau užau
gusius , žvėris, • paukščius, 
žuvis sugarma ir pasisavina 
medėjas ar žuvininkas.

Čia jau gamta pasirūpino 
užauginti ore paukščią, že
mėje gyvulią — žvėrią, van
deny žuvis, o žmogus jau 
tik jais naudojasi ir kaupia 
sau turtą.

2. Industrijos pramonė 
negamina, bet tik perdirba 
jau gamtos ar žmogaus pa- 
gammtus , tur-tuš.. Įvairiose * 
dirbtuvėse,. . pav., siuvama 
drabužiai, daroma bataij į- 
yairiausios . mašinos, auto
mobiliai ir tt. Kaip žinome 
medžiaga visa taip arba že
mėje rasta, kaip anglis,, ge
ležies rūda, medžiai; arba 
jau padirbta pristayta, kaip 
antai : odos batams, gelumbė 
rūbams.

3. Todelei pramonei arba 
gamybai reikalingas žmo
gaus ir gamtos sandarbiiin- 
kavimas. Reikalinga saky
sime, kad kas nors prižiū
rėtą dirbtuvę, leistą į darbą 
mašinas, reikalinga ma
žiausiai gamtos, kad pasta- 
tyti.dirbtuvę kur žemės šmo
telis, reikia oro, kur paleis
ti anglią dūmus arba, kad 
sukurti ugnį. Bet to maža, 
reikalinga pramonei ir į- 
rankią, dirbtuvės namą, į- 
vairią mašiną. Tai-gi pra
monei prie gamtos ir žmo
gaus reikalingas dar ir kapi
talas. Kapitalas yra tie 
turtai, kuriuos žmogus pa
gamino ir vėl varto ja naujai 
turtų gamybai. Šioks kapi
talas yra vadinamas gamy
bos kapitalu, Kitoks turtas, 
kaip va: pinigai^ dvarai, ku
rie4 tarnaują savininkui kaip, 
pragyvenimui, taip ir nau
ją turtą gaminimui ir-gi y- 
ra kapitalas; .

Kapitalistasyra tasrieuris 
suoovoM^oje turi daug tur
to ir jį gali vartoti taip kad 
ir kapitalas yra Žymi jėga ir

Bet kalbėti apie darbinin- 
ko raumenis, sveikatą kaipo 
kapitalą būtą perdaug jau 
neišmanyti dalyko. ‘

Kiekvienas žmogus taip
gi ir darbininkas yra Dievo 
sutvertas iš noniąribs stelos

kurs 16Į7.**)
3. Toliau :■ Eiansois Ques-

nay. Tableau economiąue 
1758. Dupont de Nemours. 
Physiocratię on Constitu- 
tfon essentielle dės societes 
politiąues 1761. Condillac. 
Le čommerce et te gouvęrne- 
ment 1776. ■ •

4. Simonde de Sismondi. 
NouveauK Principes . de 
PEcopomie politiąue, 1818 
ir daug kitm kaip an
tai: Erįedrich List., Bruno 
Hildebrand, Kari Kalės, 
Gusfąv * Sehmolter, Adolf 
Wagner, C, Menger, L. 
Breutano, Afolmari, 
rice Block? Leroy—Beau-|daugkita. Toliau reikia su- 
lien, Leon Say, Paul Cau- lprasti, kad atskirą valstybė, 
weg,. Charler .Clide, Jbhn [kaipo ūkio vienetas' negali 
Stuart Mill, Cairnes, Sidg7 išgyventi. , Čia jatl? siekiama 
więk, Marshag, Niofelson,juž vaistyti & rybą ir mtaž-; 
?0ąrlyte> Kiiigstey, Jphn gama ūkio santikiai-su ki- 
ttuseib^'Vf. X Asilėj - Les- [tais tautos Gidais, arbą poli- 
lie, A. ,-T.oynbee^’S. ir WHtine ekonomija tampa pa- 
Webbs. Ją veikalus sura- [sauline politinė ekonomija, 
syti užimtą labai daug vie- Prancūzas C. Colson są-

: tos? Vardus visą moksUnin-dko**) t (c Politines ekonomi
ką, bent žymesniąir-gi'sun- [jos dalykas yra tyrimas dės- 
ku šutalpintį trumpame nią, kurie vyrauja gamini-’ 
straipsnely, tad aš ir miniu me, puslrirstyme, mainoje 
Bk svarbesnius? Iš ?Ąmerį- (eftuliamjoje), vartojime 
koš mokšlihiiiku žymesni y- turtą, taip-gi teikime patar
iu:. Laughlm, Hardley, [navimą; visa tai tiek, kiek 
Seager, . Seligman, • Clark, šie dėsniai išeiną iš žmonių, 
Patten, Carver, Davenport, gyvenančią organizuotoje 
IrvingPisher, Cary, Ely ir draugijoje, ‘ proto stovio. ” 
t. toliau.*) .. ■ ’
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5. Dabar prieisime kalbėti 

apie tai, kas yra toji Poli
tinė Ekonomija. ’* Čia mini- Į 
mojo mokslo pavadinimas 
pats per save dar* suvisai 
nieko neduoda paties moks
lo įtalpos supratimui tuo la
biau, kad nevisi mokslinin
kai šį mokslą vienodai vadi
na/ ’ Franėūzai ir anglai 
maždaug dažniausiai varto
ja pavadinimą “politinė e- 
konomija” arba prancūziš
kai : Economie politiąue; 
angliškai gi: Political Eco- 
nomy arba tiesiog Econo- 
mics. Neretai vartojamas y- 
ralvardas “nationale ekono
mija” taiprgi mokslas apie 
tautos ūkį; vokiškai “Volks- 
wirtsehaftslehre. v 
vardas mums nepirmaeilės Į kaip atskyrus žmones, taip 
svarbos dalykaj šiam reika-[ir esamąją dabartinę (tiesa 
lui. P. Šėrminkas, kad jo nevišą) kapitalistinę (kaip 
neužmiršus, sako, kad Po- yra sakoma) tvarką.. Kad 
litiškoji Ekonomija tai yra j daugelis nesupranta, ką kal- 
mokslas apie turtą; jis sar ba, tai yra labai aišku. Tas 
ko, kad ekonomija .svarsto [patsai zp. Šėrininkas sako 
ir-gi apie tai kas yra kapita- Įminėtame straipsnely: kad 
las. Bet kapitalo'suprati
mas pas p. Šėrimnką yra 
toks vaikiškas paduotu pa
vyzdžiu apie elgetą, jo ter
bas ir. lazdas, kad Politinė 
Ekonomija tokio kapitalo 
visai nesvarsto. Bet apie tai 
kalbėsime savu laiku ir kiek

♦

2. Kapitalas, kapitalistas 
» ir kapitalizmas,

3. Darbininkas, darbas, 
uždarbis,.

. .. .e'*

L Darbdavys ir darbinink 
kas,'- ■ - --
Kai kurios reikalingos 
pastabos.

Dėl virš minėto straipsne
lio nebūtą ko ir rašyti, nes 
iats savaimi tas straipsnelis 
yra taip sulipdytas,, kad jis 
rimta kritika :suvfsaį nėr# 
koliestis— ' .

Tad pradėsime' pirmiau
siai kalbėti apie tai

I. Kas yra toji Politine 
Ekonomija.

1. Šis klausimas padaryti 
pilnai suprantamu i# visa
pusiškai išrišti' reiktą kele- 
tos metą darbo padėti ir 
daug storą knygą prirašyti. 
Šiuo klausimu yra labai 
daug, prirašyta įvairiausio
mis pasaulio kalbomis, jam 
pašvenčia savo amžią šimtai 
mokslo vyrą," juo užsiima 
keletą metą aukštus mokslus 
eidami tmiversituose stu
dentai, kurie nori pažinti 
Politinę Ekonomiją. Aš ne
noriu ilgai varginti “Darbi5 
įiinko”- skaitytoją, tad čia 
paduosiu keletą rimtą poli
tinės ękonomisjos apibudi
nimą. Nenoriu leistis į. šio 
mokslo istoriją, tai mus la
bai toE nuvestą. Alės pa
siektume garsą anglą moks
lininką Adam Smitb, kuris 
1776 išleido knygą vardu 
“Inąuiry Into tke Nature 
and Causes of the Wealth of 
Nations” ir da toli, tok turė- 
tume į senovę nueiti. Reik
ti} minėti ir daug kalbėti a- 
pie senovės graiką moksli
ninkus Plato, .Aristoteles įr 
kitus, taip-gi prisiminti Ci
ceroną, romėną konsulą ir 
garsą kalbėtoją, kuris para
šė tarp kitko “Be re publi- 
\ca.” Trumpai vis-gi noriu 
I paminėti bent svarbesnius 

Sėrininkas. Politinės Ekonomijos isto-

t,
d •

T

Jo raumenys ir sveikata tarnauja In
gyti daugiau turto.

r Bet Šiaip paprastoje kalboje kapita
listais esame papratę vadinti didžtur- ' 
čius, kuriem valdo dideles dirbtuves," 
kasyklas, skerdyklas, bankus, ar Šiaip 
kokius biznius, Šitie kapitalistai daž- ' 
nai yra smerkiami, kritikuojami, ly
ginami prie ponu, kuriems žmonės bau- 

Į džiuvę 6jo. ■
| Už skriaudos arba neteisybės daty- 
Į mų smerktinas yra kiekvienas. Bet 
{didelė yra klaida sakyti, kad kas ba- 
| gotas, tai vagis.
Į . Ponai, dvarininkai, kuriems reikėjo 
■baudžiava eiti ir kurie tokia gadynę 

Įnori gražinti yra smerktini, kaipo di- 
| džiausi nenaudėliai. Jie iš tikro yra 
Į darbininkų dėlės*, išnaudotojai, daž- 
| niausiu besmegeniai, tinginiai, ištvir
kėliai. Kas kita yra su biznieriais, 
pramonininkais. Tose srityse galima 
turėti pasisekimų tik per darbštumų, 

J mokslų, apsukrumu, išmanymų.
I Palyginkime kapitalistus su pasižy- 
| mėjusiais žmonėmis kitose srityse.
L Tie, .katrie turi literatiškas išgales, 

kurie pagamina knygas, veikalus, ku
rie per tūkstantmečius tveria,/tai to- 

I kie rašytojai vadinasi geniališkais ra- 
| šytojais, arba genijais. jDante, Shaks- 
peare, Goete buvo genijai. Kiti nu- 

{piešė gražius paveikslus, nuliejo dai- 
Į kas stovylas. Ir jų veikalais visas 

s gėrisi ir brangina; Ir tokių 
. . i veikalų pagamintoje! yra genijai. An-

apsireiskimas. gelio, DeVinci yra genialiai piešėjai.
| Mozart, Beėthoven, Bach, Handel y- 
ra genialiai muzikai ir kompozitoriai. 
Nexvton, Pasteur, Kopernikas susekė 
kaikurias nežinomas gamtos paslaptis 
ir jie yra genijai. Aleksandra Didy
sis, Caesaris, "Napoleonas mokėjo j- 
veikti su mažesnėmis jėgomis stiprius 
priešininkus ir jie yra genijai.

Minėti didvyriai atliko stebėtinus 
darbus ir kiekvienas jų savo šakoje 
buvo genijai.

Gal jus nusistebėsite, kad aš pasta
tysiu šalę minėtų genijų ir Carnegie, 
ir Rbckefellerį, ir Qary ir ■ Scliwabų, 
ir TCanamakerj. Taip šie asmenys sa
vo šakoje yra tikri genijai. Papras- 
tų-gabumų žmonės jokiu budu nesuor
ganizuotų ir nesutvarkytų tokių biznių 
ir pramonių, kaip kad padarė minėti 
Amerikos kapitalistai.

j Butų didelė klaida sakyti, kad mi-' 
nėti milijonieriai pramones ir biznius 
suorganizavo vien darbininkus išnau
dodami? Gal tas pasakymas keistu iš
rodo. žiūrėkite. Rusijoj dabar vieš
patauja Lenin ir Trockį, kuriedu ir-gi 
yra savo rūšies genijai... Ten visi ne 
tuk kapitalistai, bet ir buržujai iš- 

| smaugti, išnovinti,. Kas užmato gero- 
Į vės skirtumo ir gėrybių gaiisumo Len i- 
| no valdomosios šalies ir šalies didžiau- 
| šiųjų pasaulio kapitalistų. Kas iš dar- 
Jblninkų rinktųsi Rusijų, kur darbinin- 
Tkij didžiausi prieteliai, kaip save va-. 
| dina, viešpatauja, *o “ne Amerika, kur 
| kapitalistai, didžiausi darbininkų ne- 
| prieteliai, kaip kiti juos vadina,'turi 
{progų sunaudoti savo gabumus.

*

siu

< prisirašant. . prie
Susivienijimo apdraudžiant Į dvipusį

. ir savo sveikatą ir gyvastį. 
yApdraudžiant savo svei-

Jkaįą ir gyvastį reikia atfei-ĮS1J pusią. • ’ [[
/ minti, kad nepąkanka apsi-1 \ . I

prausti tik taip, kad. užtik- .
. rinti sau grabą: Ne taip jau NEDALINAMO JI 

baisu būtą .būtį ir be grabo RUSUA IK 
palaidotam; kur kas baisiau Į DIDŽIOJI LENKIJA. 
palikti našlę su būriu vai-l Nežinomos šalies Pilieeią 
kelią be cento. ,Nepasiten- Lg^junga savo “seime” kovo 
Mįę apdraudimu savo gyvy- 3f d< priemg rezoliucija 
bąs įr sveikatos ant mažą su- prieš ady> Mastauską, nau- 
mą. .Teestie tavo minimiun Lyį L. Misijos narį dėlto, 
npsi^audimo suma $1.000. kaį jis Yorko aienraš-

.. tokios sumos po pa- hįuose rašęs už Didžiąją 
laidojimo dar liks našlei ir [Lenkija.. Ant, kiek mums I 
vaikeliams. . Įžmomalidv. Mastauskas sto- Į

’O^$Xedčliai ir-gi ant aug- |vį tokius Lenkijos rūbe-į 
fgtuąusio.Si. sumos privalo ap-. gi^s, kokius ,-prez. Wilson j 
sidrausti. Tik savo ap- savo 13-tame punkte pažy- 
toudą .neužrasytr nei bro- Bet tiek to> Jei ne_
Bąįy. nei seserei, nei kitam žinomos šalies Piliečiai iš; 
kokiam giminaičiui, nebent Lnda reikalu protestuoti 

jam. būtum skolingas.. Ne- prieš Mastauską, tai jiems 
Vedėliai lai savo apdrąudą reikėjo ^užprotestuoti . ir 

-užrašo ••Tautos Fond^ arba pl.ie§ viIeišį socija_
.šiaip kokiam tautos • reika- Įįsįįues partijas ir veikėjusį 

•Jtd* .. - kurie .Rusijos lietuvią Sei-
tau ■■ •-------- -  -------------- ;— me Petrograde stovėjo už

^Iti ęnTC OlM If’ri^ ^dalomą Rusiją ir nepri- 
;w,| y v*n i I L T I Iri u U w pažino Lietuvai neprigul-

■• *'1 LIETUVA, fe53-.; •/ ., - į. i viiji . kscionys demoįratai irpa-
w ‘ ApMUUS- žangieciai tęstojo už nepri-

fgtUmhigo. Lietuvą, A visokie'

dienos kurso^ Tad, kurie
• W .tėvai santanečiai, socijaldemokra-

į arba brpliai gautą siunčiamus pi- tai ir kitokie gaivalai stojo 
* .• nigus greit ir tiek, kiek jiems pri-[prieš neprigulmingą Lietu- 

Idapso, tai siąsMte per “Darbi- vą. Dėl šito skirtingo nu- 
ninkoV Administraciją. ■

• Čekį arba “mbney ordor” ispjr- 
? ' kito* vardu

“DAHBIHmASJ ’ .
366 Bioadway, | Tai-gi

, Boston Ž7, Mase. Piliečiai,

t ' V-

<*-q;

rijos mokslininkus ir kaiku-

Visais laikais ir amžiais, 
buvo ir dabar yra labai 
daug žmonių, kurie dažnai 
nežino kaip ar nesugeba sa
vo, jėgas suvartoti. Neretai' 
imasi tokio darbo, kurio iš
pildymui neturi nei tinkamą 
žinią, nei prityrimo. Ne
veltui ir yra prie dešimties 
Dievo įsakymij dar pridėta 
du, kurie‘liečia viršui minė
tus asmenis. Čia man rūpi 
dvyliktasai. įsakymas, kuris 
štai koks, yra: (iNekalbėk ir 
nerašyk apie tai, ko neišma-

sistatymo Lietuvos- nepri
klausomybės klausime tas 

; {seimas skilo,
nežinomos šalies

».

kol dar jūsų 8ų-
( J

U

, | (L’Economie politiąue a 
pouf object l’etude des lois 
qui prėsidait a la produc- 
tiorij a la rėpartition, a la 
circulation, et a la consom- 
mation dės richesses, ainsi 
qu’ a la prest’ation dės 
services, entąut queceslois 
de’couteut de 1’e.tat d’esp- 
rit dės hommes vivant en 
soeiete organigee, Bar <ga^ 
lėtume visą eilę politinės e- 
konomij os aptarimą pasa
kyti, bet man rodos už
teks;*) ,

i
II. Kapitalas, kapitalistas 

ir kapitalizmas..

Šie žodžiai seniai jau ir į- 
vairiausioje prasmėje yra 
vartojami. Jais pasigauna 
ir socialistas ir katalikas 

Patsai peikti, kritikuoti ii” rūgoti*

_ S Ul\ZJO.1CH 1111. L|XVkp JJL liUAJLkU. , v .

riucž\ jų raštus. Kaįp *an*''^fJI^1>- mes Pai?0<^ysi"

2. Bodin. De re publica 
1584*) Montcliretien, de 
Vatleville, Traite d’Econo- 
mie politiąue 1613. Mun. 
Disėourse of Trade 1621. 
Mun. England’s Treasure 
by Foreign Trade 1644. 
Child. Observations- "con- 
cerning Trade 1688. I. Stė- 
nart. Inąuiry in to the Prin- 
ciples of Political ‘Economy 
1767. Seckendorff. Deuts- 
cher Fūrstenstahti 1656.

junga šiek tiek laikosi, iš
neškite protestus prieš visus 
veikė jus * ir. partijas, stovė
jusias aname seime už neda
lomą Rusiją ir prieš Lietu
vos heprigulmybę* •

*) Čia nurodoma metai, kuriais 
tas raštas pirmu, kartu išleistas y- 
ra. -!-■ *. ‘• *

Visi pasidarbuokite dabar kata
likiškos spaudos platinime.

’ I
' «

me, ką mokslo vyrai vadina 
Politinė Ekonomija. Tad 
pradedame :• Henrich Pesch, 
š- J; sako*): “Tautos ųkis 
tai yra tikis kaipo vienetus 
—---------- . ' . \

***) Apie tai galima pasiskaity
ti : A. W. Small. Tre Cameralists. 
Londone 1909. J. Ramband. 
Hįstoire dės doetrines economi- 
qųes Paris 1909 h* daug kitų.

Lietuvos sodietis, turįs že
mes, elgeta ir Amerikos mi- 
fionierius yra vienodi kapi
talistai. Labai gražu nėra 
kO sakyti. Terbos, į kurias 
ubagas-elgeta sudeda savo 
išmaldas yra kapitalas, ą el
geta, kuris tas terbas turi 
yra kapitalistas. Nesupran- 

Liai- iš kur toks nuosakumas. 
Jau patsai žodis elgeta ro
do, kad jis nėra kapitalis
tas, tuo labiau, kad ne jo 
terbos. gamina jam išmaldą 

I—mezlevą, bet jis tą mezle- 
vą gauna iš žmonių, kurie 
teikiasi jam duoti. Jeigu jo 
terbos gamintą turtą, saky

*•?•) C, Colson.<iifeCours d’econo- 
mio politiouę. P. 16. 2/gd. Papis, 
Felix Alcon 1907.

.....—«
•

*)Galima pasiskaityti: G. Site 
Allgėmeine Volkswirh- 

i. 
en France' depuis la troisiemo\Į K Bucher. Die Eutįteiumg dėr 
republiąue, 1906 ir ,tt. |Voįkš^virtšehaft Brsty Šamtidung

, \ _ - I_  I •

. .*) Plačiau galiniu rasti: Daigi 
Oossa, Introdurionc alio studio de Į 
‘Ekonomių Politika Milano 1892. 
Levasseur. Evoliution. des doc-lmoller. Allgėmeine Volkswivk 
trinės e’od$iomiques et socialistes l murthedire, .Munbhen1919. p, 5

Frlhingen; 1919. p, 8& 88, 147 h’
*♦) Žiūr. U Perdi 3VY. 1 

btwh dei‘Vatio>iaIoękon<>nde. Frei- ' ‘ 
bui'g: ,Bx*. 1914. p. 267.

įąomie šociftte 1908 p. ,^ sc|U. ki
tus. % 1 * •

4
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ir kūno. Žmogaus sveikata, talistas arba išnaudojo ver- 
protas, fizinė jėga ir kiti jo. 
privalumai priklauso prie 
žmogaus, kaipo asmens esy
bės. Mes negalime kurių 

. nors mūsų dalį, sakysime 
kojas, rankas parduoti įle- 
"kenkdarni sau arba ir visai 

' nesuardydami savo .gyvybę, 
Jei mes dirbame savo svei
katos gale,-proto išmanymu 
ir už tų darbų gauname už
mokesnį, tai nereiškia,'kad 
mes. parduodame sveikatų, 
raumenis — už kų ir moka
mumų pinigus. Suvisai ne. 
Reikia skirti darbų, kaipo 
veiksnį, nuo.veikėjo, arba 
ėsmens~ kuris dirba. Mes 
atlikę darbų pasiliekame to
je pat sveikatoje, kartais 
dar įr sustiprėjame. Jeigu 
parduotame sveikatų, tai 
greitai mes. ja išalkvotūme. 
Tiesa, kartais darbe ir svei
katos nustojame, bet tai vis- 
tiek nepatduodame, o -tik 
per fabrikos blogų orų, ne
laimingu^ nuotikius ar pa-;

. našiai tas atsitinka.
H '

Tik socialistai ir tie patys 
kapitalistai (didžturičai, iš
naudotojai ir tt.) vertina 
žmogų tiek, kaip p. Šėrinin- 
kas. . Jie nekreipia domės į 
žmogaus, darbininko asme
nį, bet tik tiek kainuoja dar
bininkų, kiek tas gali dar- 
bo padirbti ir duoti kapita
listui pelno. Išeina, tartum 
darbininkas koki prekė, 
kaip va jaučio oda; medis, 
iš kurių galima padaryti ku- 
rių-nors prekių. Darbinin
kas ištiesų gi, nors jis ir dir
ba parsisamdęs visuomet lie
kasi žmogus. Kad kapitalis- 

. tai darbininkų žmogumi ne- 
' skaitė ir veik dar ir dabar 

, tųl daro tai aišku. Beveik 
niekur7 pats kapitalistas' nė- 
pUsiūlo darbininkams nei al
gos daugiau duoti, hors tas 
ir sulig teisybės taip išeitų, 
nei pagerina darbo apysto- 
vų. Senovėje kapitalistai 
turtus krpvė valdydami šim
tus, tūkstančius vergų. Tuo
met vergai .kapitalistui at
likdavo visus darbus ir pel- 

, nydavo jam turtų. Vergės 
gi, kurios buvo gražesnės, 
tarnavo ■ kapitalisto lyti
niams geiduliams patenkin
ti. Dar neseniai Lietuvoje 
dvarininkai gražesnes ku
mečių duki’eles'^pasiimdavo 
savo kūno geiduliams paten
kinti. O kas buvo praėju
siame šimtmetyje. Tie pa
tys giriamieji Amerikos ka
pitalistai susikrovė sau tur- 

_• tus vergų darbu. Jie (kapi
talistai) siųsdavo savo žmo
nių į Afriką ir kitur gaudy
ti nigerių (juodaodžių), ar
ba pirkdavo sugautuosius ir 
vartodavo, nelyginant ko
kius gyvulius, įvairiausiems 
darbams. . «

. Ir jeigu, dabar nėra tų 
juodųjų viešo pirkimo-par
davimo, tai čia ne kapita
listų nuopelnas. Čia •įvai
rios valstybės tų uždraudė 
daryti. Jeigu būtų laisvė 
vergus turėti ir .jeigu darbi- 

- ninkai ar įriti nepajėgtų at- 
• sispirti,' tai ir Šiandien ka- 
•<_. pitalistai gaudytų žmones, it 

Šunis, ir varytų dirbti į sa- 
/ vo dirbtuves. Nėra abejo- 
; mėš, kad ir p. Šėrininkas, 

v taip girdamas kapitalistus 
patektų į jų nagus. O gal 
p, šėrininkas prisidėtų prie 
kapitalistų, kaipo “didelių

Mes gi esame nuomonės, 
' ' kad kapitalistai doru būdu 

^sau turtus neįsigijo. Kapi-
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gų dąrbą ir turtus krovė, ar
ba iš kruvino darbininkų 
prakaito. Baveik niekuomet 
darbininkas negaunu tiek, 
kiek jis uždirba ir sulig tei- 
Syjbes turėtų gauti, Tas nę- 
damokėjimas teisingai už
dirbtos algos ir deda kapita
listui turtų. Reikia pažvelg
ti, kaip daugelyje valstybių 
darbininkai’ gyvena, ‘ Jis nė
ra tikras rytojaus dienos. 
Jam gal kapitalisfas-darb- 
davis atsakyti, darbų ir daf- 
bininkas ^u. savo šeimyna 
priverstas badu mirti, iš
maldos prašytį arba nakties 
tamsumoje eiti vagiliauti, 
plėšti ir taip ’sau duonų pel
nytis. Toks stovis, kur ka
pitalistas yra pilnas vieš
pats darbo įrankių ir darbo 
įmonių visuomet yra sunkus 
darbininkui.

Tokia visuomenės tvarka, 
kur pramonės ir uždarbio 
priemones ir žmonės yra 
rankose turtuolių-kapitadis- 
tų, kurie suvisai mažai ver
tina darbų (darbininko dar
buotę) yra vadinama kapi
talizmas.

KrikŠčionis-katalikas ne
gali drįsti šiokių tvarkų gir
ti. Net mūsų Bažnyčios Gal
va, Kristaus vietininkas 
Popiežius Leo XIII geg. 15 
dienų 1891 m. savo encikli
koje “Rerum Novarum,” šių 
tvarką pasmerkė ir reika
lauja darbininkui teisingo 
darbo apmokėjimo ir darbi
ninko vertinimo, ne kaipo 
raumenų ir fizinės darbo jė
gos, bet kaipO^žmogaus, ku
ris yra sutvertas. Dievo pa
veikslu ir panašumu. Taip 
pat liečiama yra darbininko 
ir asmens vertė enciklikose: 
aQudd Apdstolici muneris” 
iš gr. 28 d. 1878, ir Graues 
de communi” iš sausio 18 d. 
1901 m.

Tikras darbo žmonių ir 
darbininkų draugas ir kata
likas visuomet smerks / da
bartinę ‘išnaudojimo tvarkų, 
kur viešpatauja kapitalistai 
ir reikalauja bei reikalaus 
teisingo darbo ir darbininko 
įvertinimo. Darbininkas nė
ra mašina, nėra raumenys, 
bet yra pirm, visko žmogus. 
Darbininkas, . kaip ir kiti 
žmonės turi teisę ir nori sau 
šeimynų -susikurti, vaiku
čius gerais žmonėmis išauk
lėti. Ir darbininkui turi bū
ti tam reikalui tinkamos, a- 
pystovos. Todėlei darbinin
kas turi biiti ne tik apmokė
tas zuž savo darbų, kad galė
tų pats išgyventi ir savo šei
mynų žmoniškai išlaikyti, 
bet taip-gi dar darbininkui 
turi būti dirbtuvės pelno da
lis duota. Tik suteikdami 
virš minėtų darbininkui ir; 
leisdami apart to darbinin
kų, per jo rinktus atstovus, 
prie dirbtuvės ar kitokios^ 
darbo įmonės valdymo, ga
lime patenkinti teisingus 
darbininkų reikalavimus, ir 
padaryti darbininkų vertu 
žmogaįs, o ne mašinos, kaip 
dabar daro kapitalistai.

Dar .turime keletu klausi- 
mii trumpai paliesti, tad 
tęsime toliau, apie tai kas 
yra

III. Darbininkas, darbas, 
uždarbis.

Jau pirmuose krikščiony
bės gyvavimo metuose buvo 
skelbiama, kad darbininkas 
vertas yra užmokėsimo. Mū
sų gi tauta .labai gražiai tų 
suprato ir išreiškė godžius. 
'^Kas nedirba, mielas} vailce,

•-<

nedirba, mielaąvaike,

tam ir duonos duot nerei
kia.” Ar gražiau galima a- 
pie darbų išsireikšti. To 
maža, > Patsai Jėzus Kris
tus, kol atėjo jam lūikas sa
vo mokslą—Evcmgeli jų žmo
noms skelbti klausė savo glo
bėjo šv. Juozapo ir dirbo 
pas jį, Patsai Dievas dir- 
ba, kodėl gi mes žmones ne
galime dirbti* £r žmogaus 
pašaukimas yi’a savo jėgas 
ir gabumus vystyti bei juos 
darbiose apreikšti. Visiems 
yra žinomas Evangelijos pa
sakojimas apie talentus, čia 
vieni duotus jiems talentus 
apyvartai leido ir uždirbo, o 
kiti paslėpę laike, kad ne
prarasti. Ir \kųgi? Gauna 
pagyrimą tity kurie dirbo, o 
ne tie, kurie nedirbo ir su
grąžino tai, kas jiems buvo 
duota.

Patsai jau žmonių, .gyve
nimas yrą toks, kad dirbti 
reikia savęs išlaikymui 
lūiko praleidimui. Tinginys 
nuobodžiauja, turtuolis ne
dirba, tas visa ką prasima
no : jam reikia ir pramogų ir 
kitokių smaguriu, bei kūno- 
geiduliu patenkinimo. Šiaip 
jis vietoje, kad kiltį tobu
lėti, kasdien puola ir grims- 
ta į|gyvenimo purvyną. Vi- 
siems žinoma, kaip malonu 
savo darbą atlikus pasilsėti, 
Dievui pasimelsti šventąją 
dieną. Tai gi, kuris būda
mas sveikas nedirbo, neturi 
jokio malonumo poilsio die
ną. Darbas, kaip matome, 
pakelia žmogij, įvairina jo 
kasdieninį gyvenimą.. Būti 
darbininku, darbuoties sulig 
savo, sąžinės ir išgalės yra 
nei kiek nęžemas, bet girti
nas dalykas. Bloga yra tik 
tiek, kad,. darbininkas ž nevi- 
sur yra įvertinamas ir tin
kamai gerbiamas, kaipo 
naudingas draugijos ir žmo
nijos narys. Dar blogiau, 
kad darbininkas yra išnau
dojamas, kad jis yra skriau
džiamas. Darbininko dar
bas yra kilnus uždavinys ir 
veiksnys. Reikia taip-gi, 
kad darbininko užmokegnis 
atatiktų darbinjko darbui ir 
suteiktų galimybės jam žmo
niškai pragyventi.

Žmoniškas pragyvenimas 
yra tame, kad sulig laiko ir 
vietos apystovų. darbųiinką^ 
ne tik išmistų su sąyo šeimy
na, bet galėtų dar-gi naudo- 
ties dorais kultūros pragu
mas, pav. pasiskaityti laik
raščių, nueiti į teatrą, pado-* 
riai apsitaisyti su savo šei
myna. Apart to darbinin
kui turi būti užtikrinta, kad 
jis senatvėje, negalėdamas 
dirbti gaus žmonišką pragy
venimą ir bus jo šeima ap
rūpinta, kiek to reikalinga 
yra/ Žinoma, aš čia noriu 
dar pridurti, kad patsai dar
bininkas ir-gi turi • savimi 
rūpinties ir kol gali- taip-gi 
negalės dienoms atidėti iš 
savo .uždarbio, būti taupus 
ir leisti padoriai savo gyve
nimą.

Kalbėję apie darbininką, 
jo darbą ir uždarbį negalime 
nepaminėti ir. santūrių, ku
rie turi būti tarp

IK Darbdavio 
; ninko.

Kaip jau buvo minėta 
sMmelyjė apie kapitalą, 
kapitalistus ir kapitalizmą, 
darbdavis arba kapitalistas 
darbininką vettina tik kai
po tam tikrą prekių, .kuria 
jis ąaĮi sau. daugiau prekių, 
gaminties ir tuo savo turtus 
^—kapitalą dauginti. Darb- turi taip-gi žinoti? kad ta?*

ir darbi-

davys užsimiršta, kad . ir 
darbininkas yra toks pat 
žmogus, gal doriniai ir ge- 
resnfe? kaip " darbdavys. 
Darbdavys mano, kad tas 
turtas, kurį jis valdo, tai y- 
ra ’jo tokia nuosavybė, 'ku
rių jis kaip nori taip gali pa
versti. Čia darbdavys labai' 
klasta. Visi žemės turtai y- 
ra Dievo-Sntvertojo valios 
ir tverybos akto vaisius. 
Dievas yra visų, turtų auk* 
ščiausis viešpats ir savinin
kas. Jeigu darbdavys ar 
kas .tenai nebūtų įuri ir val
do. turtų, tai jis tam valdy
čiui ir rybas turi žinoti. Jis 
yra to turto prižiūrėiojas- 
tvarkytojas ir jam Jas tur
tas uždeda didelius parei
gas. Kam daugiau duota, iš 
to bus daugiau ir pareika
lauta teismo dienoje. Turin
tys turto turi sulig savo iš; 
galių ir neturinčiais rūpin
ties, šelpti vargšus ir kito
kius pavargėlius, . bei ne
skriausti savo'darbininkų.

Darbdavys turi rūpinties 
nustatyti, su savo darbinin
kais santikius kaipo susau 
lygiais žmonėmis. Visi esa^ 
me prieš Dievų lygūs, nes 
visi žmonės paeina iš Dievo, 
visi buvo Jėzaus Kristaus 
atpirkti 4š nuodėmių, visi 
bus lygiai Dievo teisiami 
pagal savo gerus ar blogus 
darbus irz gaus užmokesnį 
arba bausmę, sako Leo XIII 
savo enciklikoje TQuod 
Apostolici muneris” iš gr. 
28 d. 1878 m.

Sulig teisingumo pareigų, 
kurios yra turintiems turtus 
ir darbdaviams yra šiaip: 
Išmokėjimas teisingo užmo- 
kesnio darbininkams; nelėi- 
dimas skriaudimo nėr' jėgų, 
apgavimų arba užslėptų iš
naudojimų ; davimas reika- 
lingos tikybinėms pareigoms 
atlikti laisvės; apsaugoji
mas nuo ištvirkimo ir susi-• *■ 
graužimo - pavo j aus; globo
jimas šeimos .h; taupumo 
dvasios ;nereikalavima*s dųr- 
bų, kurie neatatinka darbi
ninko jėgoms, amžiui arba 
yčiai” (Enciklica “Rerum 
Novarum” iš geg. 15 d. 
1891).

- Būtų gera, kad darbda
viai klausytų šių Leo XIII 
žodžių. * Išnyktų išnaudoji
mas ir nežmoniškas darbi
ninkų skriaudimas. Kaip 
me§. matome toli, tok dar 
kapitalistui į tiesos ir teisy
bes bei a-rtymo meilės keliui 

Bet mes turime priminti, 
kų sako Leo XIII ir darbi
ninkams bei neturčiams:* *
“Darbininkų ir neturčių pa
reigos sekančios: pilnas ir 
ištikimas darbo1 atlikimas 
sulig laisvo susitarimo; ne
gadinamas turto ir neįžeidi- 
mas darbdavio ašmens; ne- 
sigriebimas žiaurių darbų 
savo teisėms apgmti.”(“Re- 
rum Novarum.”). ■

Einant šiais nurodymais 
galima .gerai ir teisingai su
tvarkyti darbdavių ir darbi
ninkų sugyvenimų* ir’santi- 
kius. Baigdami turime 'pa- 
darytidar- ■’

V. Kaikiirias reikalingas 
pastabas. ,

Tik kų kalbėję apie darb
davio ir darbininko santi
kius mes visai nematome, 
kad tie žmoniški santikiai 
gali tuojau arba savaime į-, 
vykti: Čia reikalingas dide
lis kuriamasai darbas. Darb
davys turi suprasti darbi
ninko kaipo žmogaus vertę,

• v

tr-

Kuo skiriat maną definicija 
nuo paduotos Encyclopedia Bri« 
tannicaf . ‘.y

Garsusis Amčtikos ekonomistas 
Richard T. Ely Bako, kad Politiš
koji Ekonomiją yrą “ącience 
which treatš of thąąe sočiai phe-. 
nomena that are due to wealth- 
getting and wealth—-using activi- 
ties of man,” f. y. mokslas, toks 
gvildena tuos aooijalius apsireiški
mus, kurie rįšasi su žmogaus vei
kimu turto ingijimo ir turto su
naudojimo srityse, O kapitalą ta
sai autorius de|in.uoja, kad tai e-, 
sąs “evefy produet whięh is used 
or held for fKe purpose of prodūc* 
ing or acąuiring wealth,” t. y, 
“kiekvienas, produktas, kurs pa
naudojamas ar laikomas tikslu 
kad pagaminti arba ingyti turto, 
Tai yra veik tas pat, ką Encyclo
pedia Britannica sako. Palygin.- 
[dte ar aš savo straipsnyje esu nu
klydęs šitose deficijoseir ar as ne
žinau to, ką rašau!

Dabar apie išvadas iš definici- 
jį A

Savo straipsnyje sakiau, kad 
plačioj prasmėj imant kapitalo 
definicija galima ir sodietį į net 
elgetą pavadinti kapitalistu, nes 
jie turi šiek tiek turtor kuriuo.... .. ............... ..

h. . . _______ daugiau turto gdiin®^_ Wri:.pa«įkmmMj^tLWyk^4almiW
lui Rusai suvisai nepavyz- rakiau toje prasmėje ir .elgeta ir x ‘ " 1 a ■’

iidžių dirbtuvių savininkai yra 
zienodi kapitalistai.' Gi gerb. Pr, 
& čia sako : “Nesuprantu iŠ kur 
toks miosakumas.7’ Jei taip, taį 
gerb. Pr. č. turėtą vandens lašą 
nevadinti* vandeniu, o vandeniu 
gadinti tik jo kibirą, upę, ežerą 
ar jurę. Bet jtįk ištikro netik 
vandens lašas, o in jo molekula 
yra vanduo. Tik tos molekules 
arba lašo nevadiname nei ežeru, 
nei jure, kaip lygiai elgetos ne
vadiname nei turtininku nei mL 
lįjonierimn. Tai-gi man rodos nei 
logikoj nesuklupau.

Pr. Č. sako, kad “jeigu jo (el- 
gėtos) terbos gamintą turtą, sa
kysime dėtų kiaušinius, kaip kad 
vištos deda... tai gal būt ir ga
lima sakyti, kad tas elgeta ne
paprastas yrą^bet turtuolis-kapi- 
talistas.”

Jei elgetos terbos negaminan
čios turto negalima pavadinti ka
pitalu, tai lygia logika negali
ma būtų vadinti ir milijono dole
rių mašinų, juk ir jos negamina 
eurto, kaip višta dėdama kiauši
ams, o darbininkai jomis gėrybes 
gamina, kaip elgeta su terbomis, 
lazda ir botagu kad ingija turto.

Dar Pr. Čisavinis sako: “Ne
teisinga yra, ■ kad pinigai, kurie 
nėra biznyje nesudaro kapitalo.” 
Atsimenant, kad kapitalas yra 
kiekvienas produktas pavartoji
mui pagaminti ar ingyti daugiau 
turto, tai net milijonas "dolerių 
gulįs bailaus liguisto šykštuolio 
Šėpoj ar žemėj užkastas nėra jo- 
kis kapitalas, nes jis neneša nei 
tuošimčių, nei dividendų, nei ki
tokio turto. • • x
. “Bet kalbėti apie darbininko 
raumenis, Sveikatą kaipo kapita
lą būtų perdaug jau neišmanyti 
dalyko,” sako Pr. Čisavinis. Gal 
būt Europoj taip nerokuoja, bet 
Amerike yra rašoma ir apie svei
katą, ir apie raumenis, ir apie 
talentą, ir apie blaivumą ir t. p., 
kaipo apie kapitalą platesnėje 
prasmėje. *

Pr. C. sako, kad girdi jei da
bar pirkimo pardavimo vergų nė
ra, tai ne kapitalistų nuopelnas, 
girdi įvairios valstybės uždraudė 
tą’daryti. Na, q juk tų įvairių 
valstybių valdžios yra kapitalisti- 
nės? Amerike prieš virš pusšimt- 
metį pietinėse valstijose buvo ver
gija. Ir kapitalistines šiaurinės 
valstijas pakėlė karą prieš pieti
nes už vergų paliuosavimą. Tai
gi ne visos bėdos iš kapitalistų ne
dorumo ir visame kaltinant kapi
talistus galima prieiti prie tos pę- 

:nios padėties, kuri visame kalti
no savo berną. O kuomet jąi gi 
m ė šleivas vaikas, tai bernas pa
sakė, kad girdi *turbūt ir čia jis 
būsiąs ^kaltintas.

“Mes-gi esame nuomonės, kad 
kapitalistai doru būdu sau turtų 
neįsigijo,” sako Pr. čisavinis.

Milijonas dolerių žinoma yra 
didelis turtas. Nž, o autorius 
garsaus veikalo Ben-JĮūr gavo mi
lijoną dolerių vien už leidimą re
miantis jo veikalu ižd&ryti filmas 
judomiems paveikslams. -MM tą 
veikalo autorius ne vieną milijov 
ną gavo už šitą veikalą, kurs riJ

to krovimas nėra žmogaus 
tikslas. Gražiau yra šv. 
Rašte pasakyta “Ką gelbės, 
nors ir visą pasaulį nupelny- 
tumei," jeigu savo sielą pra
žudysi.” Čia reikia daug 
auklėjimo t ir persiėmimo 
krikščionybės mokslo dva
sia. Tas mūsųmaterialisti- 
niam pasauliui, itin kapita
listų tarpe, -labai sunku, yra 
padaryti. Tokiu būdu ra
miu keliu, be jokios paŠąli- 
nės jėgos sunku gerai su
tvarkyti darbininko ir darb
davio saptikįus< Jiesa, kar? 
tais ir pašalinė jėga bloga 
daugiau daro negu gera, 
Taip, sakysime? Rusuose 
bolševikai įgavę valdžią no
rėjo (- žemėje rojų” padary
ti. Nepavyko, nes čia ro
jaus įkūrimas negalimas. 
Naikydami" ' išnaudojimą 
kartu su išnaudotojalą bol
ševikai pertoli nuėjo. Vie
toje gerovės darbininkai 
Rusuosfr'dabar vargą ir ba
dą kenčia. Bet mūsų reika-

dys.
Santilrių nustatymui tarp 

darbdavio ir darbininko tu
rime būti ' organizuotiems 
darbininkams ir mokėti sa
vo teisingus reikalavimus iš
kelti'ir apginti. Valstybes 
valdžia turi stovėti visų pi
liečių gerovės sargyboje ir 
savo teisingais įstatymais 
ginti darbininkų nuo Skriau
dos bei išnaudojimo. Tik 
tokiu teisingų, įstatymų ke
liu galima kapitalistų sau
valę suvaržytjfir duoti dar
bininkams doras gyvenimo 
apystovas. To dar maža. 
Reikia pasirūpinti ir darbi
ninkų senatve, liga, sužei
dimais įr kitais nelaimingais 
atstikimais. Reikia taip-gi 
apsaugot, vaikus ir moteris 
nuo išnaudojimo’ arba darbų 
kenkiančių jų sveikatai. Tik 
gera įstatimdavystė ir dar- 
bininkų privalomas apdrau
dimas senatvei, ligai etc. ga
li išvesti darbininkus iš sun
kaus ir kartais neišeinamai 
dogo padėjimo.

■I II. I p

ŠSEININKO ŽODIS. . 
a

Visu pirma tiųni garbės gerb. 
Pranui Čisaviuiui išreikšti ačiū 
už priminimą man neįrašytojo 
12-to Dievo įsakymo, už manda
gią kritiką apskritai ir už mane 
klaidų išrodymą straipsnyje Ka
pitalas ir Kapitalistas. Nors už 
kritiką aš užmokėjau $5, bet ir 
gerb. Pranas Čisavinis.ir “Darbi
ninko” skaitytojai perskaitę Pr. 
(5—nią straipsnį pripažįs, kad ma
no padėkas žodžiai yra vietoj.

Bet čia padėkos žodžių nepa
kanka, juk “solovja basniami ne 
kormiat.” Tad (vienas kitas 
kontr-kritikos žodis. :

Gerb. Pr. Č. pačioj pradžioj pri
taikęs man nerašytąjį įsakymą 
“nekalbėk ir nerašyk apie tai, ko 
nežinai” pasijuto stovįs ant tvir
tų pagrindų ir užreiškia būk ma
no supratimas apie kapitalą esąs- 
vaikiškas. Be to duoda kitą Po
litiškosios Ekonomijos definiciją. - 

Turiu pasakyti, kad aną straip
snį Kapitalas ir Kapitalistai ra
šiau be žvilgterėjimo į bilę kokią 
enciklopediją bei kitokį veikalą. 
Gavęs gerb. Pm Č. kritiką, pada
riau ekskursiją į kaikūrius veika
lus, Kas, kas o Encyclopedia 
Britanniea gali būti autoritetu. 
Tai-gi minėtas veikalas sako, kad 
politiškoji Ekonomija yra Scįence 
or Study of wealth, t. y. mokslas 
apie turtą. O'* apie tai kas' yra
kapitalas sako, kad tai yra 
aceumulated wealth eithev of a 
man or a commUnity that is 
available for eamįng' interest and 
produeing fresh vrealth, -t. y* su
krautas turtas pr tai atskiro žmo
gaus ar visuomenės panaudotinu 
pelnymui nuošimčių b* gamybai
Wežatw turto.
* . A '

I0M fyritaniM kaltam yr< 
tas. jlm pasaMys^ vra*Ma 
autorius milijonus ingija 
būdui Vėlar čiansmatoms, 
talentas yra kapitalu!

Gal sakysite, kad Hteratijjį| 
talentu ingyti turtas, tai vianiUJL 
anglių kasyklų savininkų 
mas visai kitokia, tvarstykime.

’FįUkųrton aakiį kod 
nas atstoja 50,000kareivių. 
pasakymo teisingumą vargu Jo* 
kandytų užginčyti. Tad iinsftft 
pasitvirtina nuomonė, kad .taUfr 
tas ir genijus yra kapitalas, lįt 
sakysite, *kąd reikia eiti prie 
sykių, dirbtuvių, 
prakaitas lisjasi, kur darbinimsat 
išnaudojami, iš kurių tinginĄį 
dykaduoniai turtus kraujai, itį. 
o .ar pramonę užvesti, Išauginti, Ir 
išaugintą užlaikyti gali bib lįj*'• 
smegenis t Antai Lietuvoj degto 
degant reikėtų steigti įvairiais, 
pramones, užvesti prekybą, VHį- 
tą reikalą, matome, 
teigia arba labai palengva te$k 
teįiga reikalingos pramonės ir pa- 
maži tefeyyato. prabylą!' AI 
kM kad tai y#ft M itokos 
niųrjfmonių turinčių tos raibi ta 
lentą, M jūs pripi$naM kad 
dideliems bWams įr pramontom

<■

tai buš galas debatams* Jūs tuo
met pripažiųritK kad Bta
ratukas talentas turi . prie
gausaus uet miiįįoukūo 
įtaptai ta teisė įriMiūso m pta 
moninianuB kapitonams, kaip A* 
merike juos vadinama (captrimi 
of industry), Lew Wrilace, 
torius veikalo Bernai#, pagami
no taip sakant dvasinį (nemato- 
rialį) turtą ir ingijo tuomi kelis 
milijonus dolerių. Arthur '.Bris*, 
bane, vienas žymiauisų Amerikos 
laikraštininkų^ turbūt if-gil yra 
milijonierius, nes jo metinė alga 
yi’a’ $200.000. Tai-gi manu Mub* ’ 
mone, jei nematerialių, ttįrių 
mintojai turi teisės prie gausaus 
atlygįnjmo, tai matėtialių turtų 1 
gamintojai turi dar daugiau'tei
sės. Ir. talentas, kurs pagamini 
veikalus, kuriais milijonai grožė
jasi, arba talentas,, bei genijuj 
kurs karo lauke sų Įąęnkoudl* 
gomispstiprius prie^idnkus^įl^.. 
kia, nėra menkesnis už tuos ta 
lentus, kurie išaugta 
korporacijas, firmas ir t pi ’ Kžip 
tas, kurs be tam tikriltalenio 
užsimanytų pagaminti kokį diii^l 
veikalą —- paveiksią nupiešti, 
pysaką parašyti, galų gale njjjfcS 
verto nepagamintų, tai lygiai ^, 
kurs be bizniško talento įaiicįtil 
sutverti korporaciją,
tuvę nepralobtų nei tadaLjri d$^ 
bininkai jam dirbtų dvigiiijlii 'S’ 
giau ir dvigubai pigiau, negu .dtf- 
ba Fordams, Gary’iams, RdČkefČ- 
lleriams. Tik tuomet žinomtk^ 
išvengtų kaltinimo 
išnaudojime darbininkų/ . 1 

Jei iVellingtono nuomone ;
poleonas. atstojo 50.000/ karrivjų 
karo lauke, tai Fordas atstoja nti- 
000 darbininkų automobilių 
monėj. . - ,

Ne vienas ‘^Darbininką** 
tytojas, spėju, pripažins,, ''ĮSld 
mano išvadžiojimai pą 
bet sakys, kad a& vis-|ri turėtu 
pažinti, kad kapitalistai 
ja darbininkus, Be abejopįį :įįį| 
išnaudojimo yra, Bei ap& 
iškaitykite Prano 
tų raštuose. ' ' % r

*• • *' Ot c
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PINIGUS UETUVON
Siųskite Sulig Dbnąi 

‘. fąr 2
Siuntimo Skyrių? 1

“Dąrbipiūko” 
timo Skyrius už įį 
perlaidų duoda 
kad pinigai nepražus. 
čiawš periaiūaa

Skyrių Lietuvoje daūr 
Čįau galčs išsimainyti 
kitų, nes mes parduotas* 
perlaidas
mos įstaįgoe Lietuvoje ir A* 
merikoje Lietuvių 
boa Bendroves, 
liotiniai rnesesam<j» '* 

Tad norėdamas p&dųįgi 
pinigų į Lietuvį, W 
^Darbininko” Biįiįį

f-.
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KETURIŲ AKTŲ ISTORIŠKA DRAMA-
, ’ ■ ■ *

MINUOS LIETUVOS VYČIŲ CHOR AS. BUS DUETU, KVARZrETŲr’lš PUIKIAUSIU DAINŲ.
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»I1 LIETUVOS VYčiy 25-TA KUOPA NEBĖLIOJ, BALANDŽIO-APRIL 24 D., 1921 M. 
6ERM.ANIA V. TUBN SVETAINĖJE,
1610 EAST 55-TH STREET, CBEVeDAND,-1 bffiO
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Pradžia lygiai 6-tą vai, vakare.
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Jaunučio Vytauto priesaika amžiną kerštą ir atmonijimą kryžiokams už sunaikinimą Kauno pttĮes 1362 m.~-
—-------------------------------
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GARBINGI CLEVELANDIECIAI!
Skaitome istorijoj, kad Did. L. Kunigaikštis Vytautas Liepos 15 d. 1410 ui. ties Žalgįriais sutriuškino 

n kryžiokų. galybę. Tad-gi yra žingeidu kožnarn skaityti,' bet dar žingeidžiaus bus savo akimis pamatyti. Jagai- 
la^u karaliene Jadvyga bus perstatyti kaipo didžiausi Lietuvos priešai. Perstatymas labai žingeidus, nes vai
dinime bus arklių ir dalyvaus apie 50 ypatų.

' V k . * ■ H ■

Prie to bus ir kitokių pamarginimų. Žodžiu sakant, programas bus indomus visiems. Bus šokiai. Gros 
Clevelando Lietuvių Tautiškas Benas.

ĮŽANGA: .50 CENTŲ, 75 CENTAI IR $1.00 YPATAI.

Visus kviečia LIETUVOS VYČIŲ 25-TA KUOPA.

Mainieris.

f •

K

CLEVELAND, OHIO.’
Balandžio 10 d. š. fn. Lietuvių 

’ Darbininkų Sąjungos 51 kuopa 
buvo surengusi vakarą Lietuvių 
Salėje 6835 Superior Avė. Prog
ramas susidėjo iš teatro ,solių ir 
deklamacijų. Pirmiausia buvo 
Vaidinta vieno veiksmo 'drama 
“Užsipelnė Diplomą.” Vaidino p.

’ Jackus, p-lė Br. šerkšniutė* p. M. 
I JSundza, p-lė M- Naviekiutė, p. J.

Kuzas, p. M. Pftliulionis ir p. F. 
v.- Gaižutis’. Vaidinimas išėjo gerai.

Geriausia atsižymėjo p. P. Jackus 
Sėrleckio (dvarponio) rolėje. At- 

■$pje tikrai susirūpinęs Lietuvos 
dvarponis... Taipo-gi p-lė Br. 
Šerkšniu t ė Leokadijos (jų duk
ters) tolėjo gerai darė nudavinius 

■bei parodė drąsą. Kuomet norė
jo perkalbėti savo brolį, kad jis 
atsižadėtų dvarponių įpročių, o 
pamylėtų . kaimiečių gyvenimą.

P-lė Br. Šerkšnintė yra viena iš 
gabiausių. Solo dainavo p. St. 
Stepulionis tris daineles. Solo išč-‘ 
jo gerai. Publika Įšaukė pakar
toti antru kartu. Pianu lydėjo 

;■ p-lū M. Kemežiutė. diliai matyt 
bus gabi pianiste. '

Deklamavo p. M. Paliulionis ir 
P( A.‘Slaviškas. Pastarasis labai 
patenkino publiką savo jausmin
ga deklamnsija. Gaila, kad nebo- 

’’ atmenu koks užvardininmš tos1

deklemacijos buvo.
Programo išpildyme dalyvumą 

ėmė daugiausia L. Vyčių 25 kp. 
nariai. Tai yra geras apsireislk- 
mas kad jaunamas supranta nau
dingumą remti "Lietuviu Darbi
ninkių Sąjungą. Garbe tau jauni
me ! Nors oras buvo negražus tą 
dieną, bet žmonių buvo’ nemažai. 
Pramatoma pelno liks kuopai. 
P-uas M. Ardzijauskąs buvo pro
gramo vedėju. Ragino rašytis į 
LDS.

Darbininkas.

TCESTVILLE, ILL.
Mūsų mieste nėra, kitokių dar

bų, kaip anglių kasyklose. Dar- 
•bai visai sumažėjo. Dirba po ,2-3 
dienas savaitėje.

Balandžio 3-4-5 dd.- buvo mū
sų bažnyčioj atlaidai. Talkinin
kavo tik kun. Venslavaš įš India
nos valstijos. Gaila, kad daugihu 
lietuviu kunigų nebdfcte. Tuo pat 
laiku buvo tautininkai 'pakvietę 
Alseiką. Nežinia ar taip darė, ty
čia, kad pakenkus’atlaidams ar 
netyčia taip pasitaikė. Alseika 
mažai ką tepeše. Korfiunistėliai, 
kurių čia priviso nemažai jam 
Prilydė. Komunistėliai išsivystė iš 
valnamanių.
' Oras čia labai nepastovus. Bu

vo atšilę, žmones buvo bepradedą

PATERSON, N. J.
Baland. 10 d. L. Vvčiu 61 kuo-
-1 *■

pa,’, vadovaujant J. Sprainaičiui, 
Šv. Kazimiero parapijos svet. at
vaidino “Aptiėkorius,” vieno vei
ksmo komediją. Veikalas trum
pas, bet laba| juokingas ir gra
žus.

Svarbiausią rolę išpildė Juozas 
Žilius — Vaistaičio aptiekos už- 
veizėtojaus. Neblogai būtų atlik
ta tik biskį trūko drąsos. Jonu
ko, aptiekoriaus mokinio rolę at
liko C. Balsys. Nors rolę gerai 
mokėjo, bet neparodė scenoj ar
tistiškumo. • Šaukaieio, advokato 
rolę atlikę Pr. Juškaitis. Nors tai 
rolei labai tilto kaipo pririnkta y- 
pata, bet lošime nepasirodė jokio 
artistiškumo ir labai greitai ir 
maišydamas žodžius kalbėjo, taip 
kad daug žodžių negalima buvo 
suprasti. Policijos viršininko — 
Kulavo rolę atvaidino Vik. Gudu
kas. Savo rolėje laabi tiko, bei 
vaidinime jokio gyvumo neparo
dė ir savo rolės žodžių nemokėjo. 
Marytės,neturtingos mergaitės ro
lę atvaidino Alena Balsiutū. Sa
vo rolę atliko pusėtinai. Matytis 
ateityje gali būti gabi lošėja, bet 
vis-gi buvo matytis pas lošėjus di
delis noras ir pasišventimas tame 
dalyko savo užduotis atlikti ko- 
geriausia.

,Po teatro buvo Šokiai. Vietinės 
juii^Uonionės trilaukė,

L vietinė

nigams išėjus, vaikai apsupą vai
niku ir invedė bažnyčion. <

Celebrantas šv. Mišių buvo pats 
jubiliantas " kun, M A. • Pankus, i 
diakonas kun.. J. Ambotas, sub- 
diakbnas antras kunigas, tusiau 
mišią pamokslą'tam tyčia pritai
kytą pasakė kun. J. Ambotąs, Lai- | 
ke mišių choristai šv. Jurgio pa
rapijos savo išlavintais balsais 1 
pridavė patraukimą prie karštės- ; 
pės maldos* Bažnyčią buvo pilną 
žtuonią. Be to Jbažnyčią buvo 
gražiai išpuoštą.,

■Vakare buvo iškilmingi Mišpa- , 
rai su palaiminimu Švenčiausio. ■. 
Po Mišparų visi salėn suėjo ir su- *1 
sėdo už stalą v|rž 200 porib <*• kt- 
ti turėjo stovėt, nes nebuvo kur, 
Vakaro vedėjas pasiuntęs tuos pa
čius, vaikučius atvest . jubiliantą 
kun. M. A. Pankų ir su svečiais. 
Kun, Pankus pribuvo lydimas 
vaikučių vainike ir svečhį. Iš sve
čių buvo šie: kun. Jakštis, kun. 
Milukas, kun. Abolas, kun, Kodis, 
kun. Karkanskas ir vienas nepa
žįstamas. Pribuvus jubiliantur 
kun. Pankui su svečiais j salę, vi
sa publika atsistojo ir vaikai vi
si atlydėjusieji pasveikino:. “Lai 
gyvuoja mūsų klebonas f” prita
riant visai publikai: Valio! Va
lio!! Valio!!! Užėmus jubilian- 
tui ir svečiam vietas, vakaro vedė
jas inteikė dovaną, vardu LDS. 39 
kp., L. M. S. 18 ir šv. Jurgio pa
rapijos choro sidabrinį indą 
(Loving eup) su trumpa prakal
ba ir linkėjimais. Antrą dovaną 
inteikė šv. Jurgio parapija bukie
tą gyvų gėlių-rožių. Tą padarė E. 
Šetkiutė, 13 metų mergytė. Tre
čia dovana nuo,, moterų Dr-jos po 
globa Panelės Švč. kamžą. Tą pa
darė Kauneckienė. Užvakarienia- 
vus prasidėjo prakalbėlės bei 
linkėjimai. Pagalios kalbėjo ju
biliantas kun.-Pankus. Abelnai i- 
mant vargu Bridgeporte yra bu
vę didesnių iškilmių už šitą.

~ Karklas.

J ’

. ( ' ——-RENGiA-^— / /'■
Švento Jurgio Draugystė
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lietuvių jaunuomenė taip mažai 
atjaučia dailės veikimą. Nors ne 
visi,. bet didesnė dalis mūsų jau
nųjų tai dažniau nueina ant sve- 
timtaučių šokių. ‘ Taigi labai ne
smagų įspūdį daro parengti lie
tuvių vakarėliai su ta vien ame
rikoniška muzika, patartina kad 
mūsų lietuviai stengtūsi vakarė
lius rengti lietuviškesnius, juk 
mes turime tokių įvairių lietuviš
kų šokių. . Taip-gi didelis ačiū 
priguli tarti Harrisono, N. J. vyT 
čiam. kurių didelis būrys atsilan
kė ,ant mūsų vakarėlio.

Vargdienėlis.
t

ELIZABETH, N. J. , 
Dr-jų ‘atstovams taip-gi ir visuo
menei turiu už garbę pranešti, 
kad L. L. Pį Kom. susirinkimas 
bus ^įedėlioj, 24 d, balandžio. 
Pradžia 6:30 vai. vakare .A. Liut- 
vino svetainėj. Bus skaitomas vi
sų metų raportas,

L. L. P. 'Ę. Rast. D. Petručionis.

N0RW00D, MASS.
L. P. Sąjungos nariai debatuose 

supliekti.
Bal. 10 d. š. m.’LDS. 3-čia kuo

pa- buvo surengus viešas diskusi
jas Icuriosna buvo pakviesti ir da
lyvavo vietos laisvamaniai, kurie 
t adinas save Lietuvių Piliečių Są- 
jungiečiais. Tema diskusijų:“ Ar 
ištikrųjų L. P; Sąjunga yra be- 
partyviška ir veiiką kontakte su 
Lietuvos Steigiamuoju Seimu?” 
Atėjo paskirtoji valanda diskusi
jų, žmonės pradėjo rinktis į sve
tainę. Jau-susirinkę buvo pusėti
nai žmonių*, o mūsų drąsuolių pi
liečių da nei. vieno nesimato. Mat 
vargšai iš kalno žinojo jog prieš 
publiką atsistoję negalės žmo
nėms akių mulkint. Tad ir tūp
čiojo kur nor-s. Bet pagalios at- 
riv”’ko viens po kito. Pradėjus 
diskusijas, vietos LDS., nariai fak
tiškai aiškiai nurodė, jog minėta 
sąjunga yra partyviška laisvama
nių įstaiga užvardinta L. P. Są
junga. Tik dėl to kad suklaidi
nus žmones ir patraukus juos 
prie savos pusės, iš ko turi nema
žą sau pelną. Čia laisvamaniams 
pasidarė karštos sėdynės ir iš jų 
tarpo šoko pirmutinis J. P—klis. 
Matyt jau žmogus gerai buvo pa
čio ęs ant drąsos, nes išokęs iš sė
dynės atsistojęs prieš publiką 
pradėjo sakyti kažin apie kokius 
tf tanėius Lietuvoje. Žniones 
pradėjo juoktis iš tokių nesąmo
nių Antras laisvamanis atsisto
jo kalbėt S. P—a. Iš šito žmoge
lio burnos žodis klerikalas nieka
dos neišeina. Tad ir Šiuom syk 
nei vieno žodžio prie temos bepa
sakė. Iškeikęs kunigus, išpravar- 
džiavęs katalikus—atsisėdo. Taip 
laisvamaniai viens po kito tą pa
tį atkartojo. Iš ko publika pa
matė jų nepaiėgimą nei kiek ap
ginti savo sąjungos. Matydami 
laisvamaniai, kad prieš teisybę 
neatsilaikys, tai viršmiųštasai J. 
P—klis dar iŠpravardžiavęs pub
liką išvadino davatkomis, žodžiu 
sakant išliejo pamazgas i.š savo 
šlamštų išskaitytas. Tad publika 
reikalavo argumentų, o ne keiks* 
,mų.hJBet iš kur jie gaus, jei ir 
ją vadai argumentų neturi. Mi- 
nėtasai J. P-klis kuris pravar
džiuoja kitus pro-lenkais nėra 
pirkęs L. L. P. bono ir nėra au-

I ’

Tai-gi kviečiame visus Brolius ir Sesutes ant minė
tu prakalbų, nes yra užkviesti geri kalbėtojai. Pricj 
tam bus ir deklemaeijų. Grajis Cambridge’io lietuvių 
benas. Tokių prakalbų dar Hera buvę Brightone.

Tą dienų galėsite įstoti prie Draugystes UŽ PUSĘ 
ĮSTOJIMO.

Šv. Mišios atsibus 24 d., balandžio 9 valandų ryte 
Cambridgiaus lietuvių bažnyčioj. Meldžiame susirinkt 
bažnytinen svetainėn 8 valandų ryte. Už nepribuvimų 
nariai bus baudžiami.

I

Šv. Jurgio Draugystėm VALDYBA.
’’ . _ . . - ----- ------------------------------- -■..... .

sias priešas Lietuvos. Matot, bro
liai, koki žmonės tie vadinami 
Piliečių Sąjungos nariai ir su ko
kiu tikslu minėta sąjunga Nutver
ta. Mes krikščionys demokratai 
turime viešai jienjs pasakyti: ša
lin slekerių sąjunga iš lietuvių 
tarpo ir visokie išsisukinėtojai 
nuo Lietuvos pareigų. Pabaigus 
diskusuoti tapo išnešta protesto 
rezoliucija.. Už rezoliuciją balsa
vo 50, prieš 1. Rezoliucijos su
statymui tapo išrinkta komisija. 
Publikai buvo pasiūlyta da viena 
diskusijų,tema, būtent: “Kodėl 
lietuviai komunistai neremia Lie
tuvos valdžios, ’ ’ bet šioji tema ne
buvo diskusuojama, nes pasirodė, 
kad Norwoode komunistų nėra. 
Su tuo diskusijos ir užsibaigė.

Vilyčia.

t

H
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Bal. 17, LDS. 8 kuopa pradėjo 
spaudos platinimo savaitę. Minė
toje dienoje kuopa buvo surengus 
šaunų vakarą pobažnytinėje sve
tainėje. Buvo sulošta juokingų 
veikalų, pasakyta gražių eilių, 
monologų, dialogų; ’ bažnytinis 
choras dainavo keletą dainų. Pa
nelė Gribaitė, “Darb.” adm. pa- 
gelbininkė sudainavo keletą'gra
žių dainelių. Prakalbą nors ir 
trumpą, bet naudingą, sakė gerb.., 
kun. Pr. Juškaitis.

Literatūros nemažai tapo išpar
duota šiame vakare.

Repbrteris. 
SLRKA. 127 kuopos vajus.

Bal. 17, pobažnytinėje svetai
nėje tuoj po pamaldų atsibuvo' 
viršminėtos kuopos prakalbos.- 
Kalbėjo p. L. Šimutis “Garso” . 
redaktorius. Nurodė susivieniji
mo svarbą, naudą ir reikalą. Pra= 
kalbų tikslas ^buvo gauti kuodau- 
giausiai narių prie Susivieųijimo. 
Po prakalbų rodos apie desėtkas 
prisirašė. prie vietinės kuopos.

Narys.

f

PROTESTAS
PRIEŠ L. P. SĄJUNGOS 
VADŲ MELAGYSTES.

* Mes Norwoodo kolonijos lietu
viai katalikai bal. 10 d. 1921 m. 
susirinkę šv. Jurgio salėj į viešas 
diskusijas, kurias surengė LDS. 3- 
čia kuopa išaiškinti visuomenei L. 
P. Sąjungos tikslus ir parodyti 
jos vadų melus. Mat kovo 10 d. 
š. m. Liutkauskas, kalbėdamas L. 
S. B-vės name viešai ragino mi
nėtą Piliečių Sąjungą registruoti 
vietos visus lietuvius, L. P. Są-ga 
kontakte veikianti su Lietuvos 
Steigiamuoju Seimu, gązdino 
žmones visokiais išmistais, kad tik 
daugiau žmonių patraukus savon 
pusėn. Todėl laisvamaniai arba 
L. P. Są-gos nariai tapo pakvies
ti į viešas diskusijas, kad darody- 
tų kada L. Steigiamasis Seimas 
užtvirtino minėtą Są-gą ir kada 
L. Steigiamasis davė ingaliojimą 
Pr Są-gąi registruoti tikrus Lie
tuvos piliečius ir kadangi P. Są- 
gos nariai neįstengė nieko daro- 
dytiir apginti L. P. Sąjungos be- 
.partyviškumo ir Liutkausko tvir
tinimai pasirodė melagystėmis, to
dėl mes krikščionys demokratai 
pirkusieji L. L. P. bonus ir rėmę 
aukomis Lietuvos valdžią ir ant 
toliaus pasiryžę remti per Tautos 
Fondą,, griežtai protestuojame 
prieš L. P. Sąjungą ir visokius jos 
išmislytus gazdinimus. Prašome 
Lietuvos autoritetų užčiaupti, bur
ną tiems, kurie melagingai dang
stosi Lietuvos Steigiamuoju Sei
mu skleidžia melus ir kelia erge
lius lietuvių kolonijose-

JRągolMjoa komisija.:

f

SVARBUS 
SUVAŽIAVIMAS.

Atsibus Geg. 1-mą d. 1921 m. 
Homestead, Pa. Šv. Petro ir Po
vilo bažnytinėj Svetainėj 3:30 po 
pietų.

Visos apieįinkės kuopos turėkit 
už pareigą dalyvaut šiame susiva
žiavime, nes yra reikalų aptart.

Ar kuopos nori apskritį palai
kyt ant toliaus? Jeigu ne, tai su- 
sivažiavę atstovai turi aptart ant 
kokio tikslo pinigai turi būt pa
skirti, nes ilgiauš laukti negali
ma. f Į

Šis susivažiavimas svarbus tuo- 
mi, kad Vyčių Pittsburgli apskri
tis turi būt atgaivintas ar palai
dotas. Iki šiol kuopos mažai do
mės teatkreipė link apskričio. 
Kiekvienai kuopai žinotina, kad 
apskritys buvo tveriaams. su tiks
lu pagerinti Lietuvos Vyčių orga
nizaciją, pagėliaus kad būtų nau
da tautai ir bažnyčiai.

Tad gi visi atstovai kuopų ir 
svečiai yra kviečiami minčtan su- * 
sivažiaviman, neatsižvelgiant kiek t 
atstovų bus susivaŽiavę, jie turės 
nuspręst apskričio likimą.

Anele J, AučiutS,
L. V. Pittsburgh Apskr, Rast.

*•
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BRIDGEPORT, CONN.
Balandžio 3 d. š. m. buvo ap

vaikščiojama gerb. klebono kun. 
M. A. Pankauš 10 metą klebona
vimo sukaktuvės šv. Jurgio para
pijoje. 10 :30 vai. ryte iš parapi
jos salės po vadovyste Jono Šat-. 
kaus ir Antano.Maciulevičiaus ve
damas būrelis — 12 vaikų ir 12 
mergaičių liepini vainiką atėjo 
ties klebonijai Iš klebonijos išė
jo, mūsų gerbiamas jubiliantas 
kun. Pankųa ir svečiai kun. J>| kavę3 nei v'cno cento /viešuose 
Anibotas ir kitas, svetys kunigas, jauką rinkimuose delęi Lietuvos.

Ku-J Vos metai .atgalios buvo didžiau-

Paieškai! dsflės Jono- M, MIkolo, H 
Vinco MOdineviętmis, kurie paeina iŠ 
MnrijaąįpoW apskr., MokolU val
sčiaus, Turingą kaimo* Jie prie& ku- • 
rą gyveno WaterbuAr Coim, Alsi- 
Hcpklte Šiuo adresu: UTlinANIA* 

k-to pM & K. M* pulke 2-tro bata- 
lijono Juo*ax Mlkllnevi-

/L

kurio vardo nesu mižittojęa*

*
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nežiilk dėl ko
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A. -Navickas, 
P. Kudirką.
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Raudiiig a .

fcaygū yta išleistu Lietuvoje ir turune uo labai maža 
sfaaitliif; ■‘ Ifed1 su^4iBa^inms'į>4sis^iiffiieįk ’
mus pagal knygų įvardiuipuis ir pažymėtais numeriais^ 

'***“du arbamoney ortaiuĮ siuskite*
t

r

W*WWW- VVIVIKIIIRIB «f vyww

PMlltkkK I*atL ffinriUfrMOi 8, P&« 
ropijoa komiteto įgaliotinio pMi- 
kalbėjimas. 4, Vokiečių kultūros 
atspindžiai arba Šlitina Lietuvoj 
1917-618 metais. Parašė A.Vlenuo- 
Ity Kaunas — 1920m.

Q7. KIAULIŲ AUGINIMAS IR KIAU
LIŲ ŪKIS. Fairpšė agroooina* fe 

40 Al. I01p m. ■ Kaunas «
ta

*•

kalbos visti A. BusUaa. iv. KmI- 
x miero Draugijos leidinys. Kaunas

; 85. ATSARGIAI SŲ UGNIM! tai yra 
su knygomis. Tarti kmtuK. > 8y. 
Kurimiero Draugi josJsMIays.K*u-

* • s > ♦ s i •• •»<»■« Ą ♦ 
133* ATSTOVŲ RINKIMAI LIETUVO

JE* Parašė K. J* Skrandis, Vil
nius f♦**.\jt*«*

I.-AUKSINIO OBUOLIO ISTORIJA. 
(Graikų mythologljoii žiupsneli*.

*■ paveikslais) * Lietuvių kalbon ii- 
y laidė Alyva. * e » y * «• * v * < a * • v »

ajiOLŽį . ęrathrŲiu 41 laida.
k kaltis. PMUriiii V. Bičfmm. m 

172. A . Airhkka. Paražl A*
4k' -įW*'KULT0AW VEEšpĄTUA '̂ Para-

62, JONO” BiLIUNO RAŽTAL Pa< A, Jakštas. Kaunas. .***.**>. 40
veikslai, apysakos Ir aIW Ilteičfo A JOJ. KUNIGAI KOVOJE SU CARO^ 

.......................  ’................." ' .Ji.*

J5

,15
i

45

(Pasiskaitymai). I*. 
'. lileido “Katali

kas," Chicago,'III* ****.**•,,«.*« 
186. PILNOSIOS BLAIVYBES KATE

KIZMAS, pagal J. M. CulIer. Su
taisė Kun. P; Saurusaitis, . Spau
da “Draugo," Chicago, m« »*♦*»..

' TARPE. 
“Draugo” spaudei, Chicago, UI. 

132, RYTAI IR MITAI. (Žinios Iš »&- 
nųjų 4ttikų istorijos). Parašė K. 

’ Jvetnov. Iš rusų kalbos vertė J*. 
Jablonskaltč. švietimo Ministeri
jos leldiuysu Tilžė. V '

t*
guldė B. P. T.

Duktė.

45

*

’W'
45

, *204. REVOLIUCIONIERIŲ 
,50 JS

167. KIŠKIAI. 5 pasakos vaikams. Plu
mpino Pr, Mašiotus. Piešiniai P, 
Kalpoko, Vilnius, 1516 m.**.-•

15. KOVOTOJAS DĖL VILNIAUS LIK- 
č TŲVYBlfS. (Kun, Juokis Ambra- 
• slejus). Parašė Liudas Gira.. Vii- 

trfua, 1914 m, uh.;.4

182. VIENUOLINE LUOMĄ, sykiu «u 
trumpai* patarimais apie pašauki
mų kunigystėn. Šr. ATponso, Baž
nyčios Daktaro, veikalas, J3 ang-.- 

. , llškos kalbos vertė Kuft* P. Bauru- 
1 saitls •*..,»

133. LEMAIČIŲ KALVARIJOS APRA
ŠYMAS, ‘ ypatingai dievobaimin
giems keleiviams į tų stebuklingų 
Vietų. Su 3^ paveikMtf. 
Kun, Ragaišiu*. Vilnių* *.,***., 

, 16, RAMYBE JUMS ! (Laikraštis) ,TėI- 
sybes Lapai, Gruodžio, 1920 m*

DAįroa ir eilės
^M* ANYKŠČIŲ ŠILELIS, paino* ir el- 

lės. Sutaisė Vysk. AhL Baranaus- 
i t kririt išleistas A* Ramožkos+ ji
’ J7K BlRtJTEs;GARŠAL Partykto* dril- 

4 neles vartOjimuI Lietuvčs jaunuo
menei. -“Birutės" leidinys* Tilžėje 40 

,,JŽO 74. BRĖKŠTA. Poema. Parašė M* ’ 
Vaitkų* * * •. * * * * * ♦ *. • *, * • •. * *85

152. BYRUTES DAINOS. Visiem* tik
riems lietuviams pavestos 45

137. CIT, PAKLAUSYKIT! Parinkto- 
■ stos lietuvių poetų eilės, Pafttn- 
. klojo Liudas Gira ... ...................

16& DAINOS IR SAKMES. Mikalojus 
Dagilėlis «»• * • * •» ... * . . *. *. *.

142.. painų atsiminimais iš. lie-
* TU VOS- ISTORIJOS. M1 Biržiška. 

Lietuvių Mokslo Draugijos leidinys 
23. DAINŲ- KNYGELE. .Pavasario* 

Balsai. Išleido M- B Tananevl- 
clus,. Chicago, Iii, ....• • ,•»•*..* 

163. DEIVE Iš EŽERO. Svanetų žemės 
legenda’eilėse. ‘Parašė Balys Šruo- 

*• ga ..r. » . ■ i 9 9- i 9 ..... »U».. ....
n* grAži dovanele Lietuvos 

ARTęjAMS. Eilės. K. Stiklelis. 
Chicago, III. '■*•,•*«,»......... •■,. * * 
Jaunimo AIDAI. Eiles. II lai
da. M. Ateivis. “Birutės” leidi
nys. Klaipėda, 1920 m.. 
JUOKAUNOS DAINOS; Išleido M. 
J. Tananevičius, Chicago, UI. . 

KARO METŲ EILES. Surašė fa? 
išleido Kun. St. Durslris. Lietuvo
je ■ —“ 1920 m. .••••» 9999999999.9 

LAIME. PoenTa. (Eiles) Parašė 
M. t Vaitkus. Išleido' “Katalikas,” 
Chicago, Iii. ........... . ........

22. MEILI?. .Poema. Parašė IK Gus
taitis. Išleido- ‘Katalikas," Chi
cago, UI. •«•••••••■•»•<*«••••••

4 ’

T

t .50
lis

t t

.35

jog leidlnya, > Tilžė. »■»**.>*». ,50
85. BAPRŲ KNYGELE, iŽ^ifdnntt klek-, 

jlena sapnų Ir kaav ateityje stosis.
. Tortu Ir Spauda &f, į TftĄjmęvičlo,' 

Chicago,..IU. ,25
136., SAULEI ŠVIEČIANT. Parašė

‘ Buivydls, Krašto Apsaugos Minis* 
tėvijos Literatūros Skyriaus leidi
nys. Kaunas, 1919 pi, f JJ* .

134. SAVASTIES KLAUSIMU. Para
kė kun. s* s., Filosofijos It Teolo- . •

• . gijos 'daktaras. Kbtmas, 1019 m, 4Q

Ir z pamokinimai musų mergaitėms.
• , Iš' vokiško perdirbo Kupranas.

Kaunas, *.*-», >.*•■■■♦..»,* <■ 45*'

kartu.su pinigais (Sakiu . r

A, .
!! » A

*'. *

f

'41 . y./
A-*’'. ‘ 4 ■>,

"knygų
įamos 1* .muncs-č1'

XAI, VEIJJLVdŠ Ut žaNKLAl. * -1
KOVĄr^B ; ŽA^0jRICU: 4^pferini$ 

pąVeifi(ihf juįiiejirilp//;^l§dimo,
r 1M6*W. 22144 diduriio';; *o.. *$1.00 

LIETUVOS ŠILKINES VĖLIAVOS. > 
18x12 didumo .*>*.. į f, ,$1,00 

LIETUVOS TRISPALVES’ SPILKUTES 5.5 
LIETUVOS VYTIS (HERBAS) įs

Popieriniai paveikslai. 21%x25% di
dumo* , *««•., ^*..••*«•...*.*•* $1.00

’ Gipsiniai —'balti **>,...v.<**$5.00
Gipsiniai — 'paauksuoti ar pabron-

. ZUOti .*• « * *•, *»'♦ r,. • * * • • .$6;00"
LIETUVOS žlšMLAPIS’-^ POPIERD 

nis 27x38 didumo *$1.00 ■
KEISTUČIO STOVYLOS:

. Glpisinčą — — baltos ...........,$2,50
' Gipsinės/— paauksuotos ar pabron- 

zubtos * * * * .. •. • •. * . • * * .... $3.00 
BIRUTES STOVYLOS:

Gipsinės — baltos ......'.*... .$2.50
- Gfošlųės — paauksuotos ai* pabron- 

zuotos .... «.. * ...•$3.00

k •s

* » * »> v.

VĖLIAVOS.

( .-.t ,
43, SNIEGAS, Drama 4-se veikmėm. 

Verte Vincas Akelaitis. Spauda ir 
■ iGšom&i *K$tįiiko,r CMcagd, IK

* '85.4VAIKŲ TNaTKAJ,. Tttrinys.: «) Iš- 
tyi’siine paskui ; b) Antanukas Na- 
šlaitiš j Ą)f jMėginitatia. įSurlnĮty Ir 
Išleido Š, it.' D. *ir' N. *»■*■«. .♦ į P.>.

, 64., VERGAI IR TiTYKIAI. Keturių

.į — 
v k

.40

[d

; vėtomųtragaidJ. Vidumis. Tik 
'* žėje. > 126? puslapiai ........ .* Z 

2. VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABI
NU. Vieno veiksmo juokai. Sulie
tuvino Vaidevutis, Spauda* ir lė
šomis “Kataliko," Chicago, III, (4 
vynai) IR ptĮst,- «»•«>•

133. ŽIEMOS BUDAI. 3-jų veiksniąja-
barties sodiečių gyvenimo ‘dramos 
paveikslėlis. Pgrašė Vythręlis. Til
žė. (7 vyrai ir 3 merginas j, 46 psl.

MALDAKNYGĖS IR. RYMO 
1 KATALIKŲ TIKĖJIMO 

KNYGOJ

45

’.35

.. VALDŽIA; 'Kaunas,
63. KUN. JONAS-BALVOČIUS-GERU-

štns. ‘IštauimSr į. *,, c+
tm;. LEGENDOS APIE KRISTŲ. Para- 

• ""sė Seimą Lagęriof. Lietuviškai 1Š- 
,veri< Kūn/Ą; Alekna.' Jžangą^pa> 
rašė Ą. Jakštas, šv. Kazimieto 
Dr-jos leidinys, Kaunas. .......

J* BillunlenĄ Tilžėje f, *■»*.*. ,75
132. BOTANIKOS VADOVĖLIS, fc- y. 
. - t • augalų tybkriiufe i dalį** (Morfolov , .

■ gijo* Verta I* Tonkūno*. ' Lietu
vių Mokilo Dr-jos leidinys .75

H.'UmESTDMATIJA Styriu’1^ , 
/ratyri)* istorijoj iĄn«pik& Sutyl* 

‘ 'Sofija čiuriJonf^iė^tKjtyiantyl- 
w tė) * Kultūros Ir Švietjmo Sekcijos- 

Leidiny*. *,,, *•*-»♦ »<■.*
3. DEGTINE—NUODAI. . Parašė 0,

* *’■ Kaimieti* »\**sf »■•*.■* 

173. DĖL ŽEMES KLAUSIMO LIETU- 
' yOJE. i dalty ‘Patašė Albina*

Rimka, Lietuvos žemės Reikalų 
. leidinys. »■»■*•? -,•-♦*.> ^ >.«««:
66. DIEVO KARALYSTE JUMYSEhY- 
^jRA, «^ba apie gerumo dorybę, šv* 

Kazimiero Dr-jos leidiny*.
63. -DOLPELIS MINJSTBRIJOJH TAR

NAUJA. Monoliogas Ir laiškai; 
Parašė -Spflja Čiurlionienė (Ky- 
mantaltė) * * *« ***• v • <* ••**, *.»• 

175. DOROS OBJEKTIVUMAŠ.. Para
šė K. Čibiras. Kaunas. ........

65. GAMTA—SVEIKATOS ŠALTINIS. 
Parašė G. M^ Seinai. ■<-® *«•»•■« 

153. GAMTA IR ŽMOGUS. Parašė D- 
- ras Simonas šultė. Kaunas 

152. GAMTOS PRILYGINIMAI LIE
TUVIŲ DAINOSE IR RAUDOSE. • 
D-ras R- von der Meulen Rz.^JŠ 
Vokiečių kalbos vertė M. B- 
ijfeįttviųt Mokslo- Dr-jos leidinys; ,50 

*34. GELEŽINKELIO . SARGAS^ TY- 
'.-į • 'GerĮtyrty; $riupttyanūte 

fįoveiėį Verti Bėgis. Chicago, III* .15 
34. G]|fežINimif r Pagal svetimų? 

lipnius pair^ė Kr..Stiklelis, Čhl- 
U^eįPji1, UI, *.*» •*-, •*•»••’•,••

146. GEDW^PĮKTINEL< Apysakėlė.
vM$j Kųu, ^ĄtybTazleįus.' 
KĄfcin^iero*Dr-jos leidinys. Kaunas. 

33. GERAŠ 4—— • - --------------
PAVYZDŽIUOSE, parašė 

Žf^Bslm* "Vertė Bedrflskls. Chl-
• eagbf, 111* .*«.,'****>.*.«...••.*• .25

147. ŲRKuMAS; Ąprašymas apie geru- 
ty^zperi;TeYU-^aIier<-Fniptaa, Ele- 
^Ą\^ikUl .vertė BJm.- P, L- •- žv* Ka- 
žliMero^Dr-jdš" leidinys.; 'Kaunas* .15 ’

77. GIMDYMO SLEpfNlAI. Antras 
'taisytas Išleidiirias. Viduhas......

- - lG5r-GUDŲ-KDAUSIMAS- Versalės -Tai- 
kos Konferencijos metu. Istorijos 
politikos rašinys. J. J. Voronko, 
Lietuvos Valstybės Tarybos’ Narys 

;•!•■’ Ir -Gudų Reikahj Mlnisteris. Kaina .20 
i3 24. GY5^1NIMQ GABALĖLIAI. Para- 

'šė‘E S. T. K. L. S. Chicago, III. 
202. GYVULIŲ PROTAS. ‘Parašė Dr.

T. Želi. Lietuvių kalbon vertė 
Juozas Laukis. “Kataliko” lėšos ir 
spauda.• ...* •*.'••-**..• •••• .... 

“HOMERO DRAUGIJA" ir “VIL
KOLAKIS."5- Parašė A. Jakštas. 
IR Aš MAŽAS BUVAU. Parašė 
Pi’. Mašiotas. Vilnius.

,25

P

.50

45

,7O

.15

TIS. (1042—1015), Parašė A. Jak- .
40 1

h

40
«.

Dr-Jos leidinys. Kaunas. ....... ,50
J» ^ LlfiTUViŲ DAINŲ LIoiEJRATG*

. ĮSKAITYMUVADOVĖLIS,, Antjėlt
40
A

45

40

45

40

'• RQS ISTORIJA. M/ Biržiškos. 
LIetuvįiĮ Mokslo Dr-jos leidinys. 
Vilnius.. ,. ■, . •. *,.,. •. t. ..^,75

142. LIETUVIŲ SENOBĖS BRUOŽAI. 
R. Klimo. Lietuvių Mokslo Drau-

’ gijos leidinys. Vilnius, 1919.,.,.
161. LIETUVOS 'STEIGIAMOJO SEI

MO RINKIMŲ ĮSTATYMAI, tre
čiuoju skaitymu Valstybes Tarybos 
prijmta 1919 m. Spalių mėn. 30 d.

•171. LIETUVOS SUKILIMAS 1704 M. 
M. Biržiškos* Lietuvių Mokslo 

•Dr-jos leidinys. Vilnius,1919... .. .1% 
67. LIETUVOS VISUOMENES IR TEI- - 

SĖS ISTORIJA. Parašė Augustl- ‘ .
. nas Janulaitis, švietimo Ministe
rijos knygų leidimo’ Komisijos* ifei- 

■dlnyg. 1920, ,
135. LIMPAMOSIOS LIGOS IR KAIP 

t

D-fas A. Vileišis, šv. Kazimiero

157. HTĄUEN das besetzte Gebet, sėta 
Volk und desseri goistlnge Stromun- 
gen Von Dr. W. Gaigalat. 1917...$1.00 

83. LOGIKA. Sekdamas Mercieru ir 
čelęanovu sustatė A. Jakštas. Kau-*, 
nas. .19.1.1 ....... t .$1.00

164. LOGIKOS. EVOLIUCIJA. Parašė 
A. Jakštas. Kaunas, 1919. v..,.

23. MALDOS, GALYBE. Istoriškas pie
šinys IV šimtmečio krikščionybės -. 
Lietuvių kalbon išguldė P. B, “Ka
talikas,” Chicago, III. ....................

143, MALDA KARMA. Parašė gr. L. 
ų Tolstojus. Iš rusų kalbos vertė Ą.

Agaras. Ryga, 1911 m,
' 12* MATERIJOS KEITIMOSI ORGA-’ 

NIZAiUOŠE.. .(Paskaita), 
lionis. Spauda ir lėšomis “Kata* 
liko," Chicago,,UI. .................. .

21. MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ 
KAlfEj, 10187-1919 m. ParaSė 
Kun.” J. F. Jonaitis, ~ kapelionas. 
Išleido Lietuvių Prekybos B-vė, .

.Boston 27, Mass.......... *........ ..
155. MAŽA DOVANELE Lietuvos ir Že

maitijos pypkoriams; taip-gi ir 
,tiems, kurie dar nerūko, bet žada 
rūkyti. . Iš latviškų raštų sutaisė , 
K. K.* D-tas. Vilnius................... .

93. MAŽAS VOKIŠKAS KALBAMOK
SLIS. Lietuviams pritaikė Ado
mas Vilimavičius. Heidelberg, 
1919................................. ................$1.00

S4. METODIKOS ETIUDAI. Skaify- . 
mai tėvams, pradedantiems dirbti 
mokytojams ir mokytojų kursams. 
J. Murkos. Lietuvių Mokslo Dr- 
jos leidinys. Vilnius,-1919. .........

175. MOTERYSTES NESUARDOMYBE.
J. Lesauskls.. šv. Kazimiero- Dr- 
jos leidinys. Kaunas .................... ,10 •

155. .MŪŠIAI PRIE NEMUNO IR AU
GUSTAVO GIRIOSE. Visapasau- 
linės karės knygynėlio leidinys, No.
2. .... .... .... a. • • a*.*-. *-*«^.r .10

5. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE, Juokin
gas aprašymas kelionės j Paryžių 
ir atgal. Mikalojaus" i& Glapiros 
Ivanovų. W. A. Leikin. Išguldė 
Magnus Parvalkieti^K “Katalikas,” 
Chicago, HL............/....................

181. MUSŲ DAINIAI. Kritikos^ Bruo
žai. Parašė Kazys Puida. * Spau
da ir lėšos “Kataliko,” Chicago, IŪ. 

MUSŲ JAUNUOMENES IDEALAL 
Parašė Pr. Penkauskas. šv. Kazi
miero Dr-jos leidinys. . Kaunas .35. ■ 

NAMAI. Jųjų svarba, vieta, padė
jimas, stRius, medega, statymas, 
išvaizdos, ir planai. Parašė Pr. 
jariušeričius. Kaunas.............. 45
NAUJOJI VALDŽIA. Parašė Drns-’ 
kius. Perspauzdinta iŠ Nedėldienlo 
Skaitymo, šv. Kazimiero Dr-jos 
leidinys. Kaunas. ............... 
PAKELUTT. Graikų paveikslėlis. 
M. Konopnickienė. VK. Žegotos ver
timai. Išleista “Vilniaus žinių" lė
šomis. Vilnius. ......... .

153. PASAKĖČIOS. Rinkinėlis kalbos 
mokslui* Švietimo Ministerijos Kny
gų leidimo f Komisijos leidinys* 
Kaunas, 1920 m. .10

126. PASIKALBĖJIMAS APIE LAI
MŲ. Iš lenkų kalbos vertė Lapu- • 
ga^ Kazimiero Dr-jos leidinys. 
Kaunas. • • • * .... ..a«. ,*.••• •••• 

132. PASIKALBĖJIMAS giesminin-
• KO SU. LIETUVA. Vysk* Ant. 

Baranausko. Spaudon prirengė A- 
domas Jakštas*- šv. Kasimteto Dr- 
joą išleidimas. ■ Kaunas.

24/ PASLAPTYS BURTININKŲ ir Me
timas kortų su dildė) Imu visokių 
Štųkų Ir juokingų šposų. Turtu tr 
spaudo. M* J. Tananevičiaus,. Clil- 
cagė,.lll*

150. PAŽANGĄ IR LAIME, paražė J, 
Gobi s. Kaunas. ,.. * , **. ,,.*,***

.75

.10

pataisyta Ir papildyta laida su 
Kap, P, Rusečko 'priedu, Kartikio 
knyginius. Sustatė’Ą. Rimka, <I<au-
DflHt J • » > » • » 9 •’» «*•-*- *-*■ V «2.

71- SOOIALIZMĄS IR KRIKŠČIONY
BE. Parašė Prot V. Jurgutis. Kau- 

. ttas,
.133. STATISTINES ŽINIOS ĄPIE LIK-

✓

kybos Ir Pramonės Ministerljos, 
Bendros StĘtfstikos, Deportamen-

♦ * » • f ♦ r • • t į • ♦ » t ir • >’ » • ff-u:

$W4r- >-lIgl karui 1014 m. 7 Pre-

9

, ■ -it*

40
1]

i,

to leidinys* Kaunas. ...f.$l,50 
12į. STUBURINIŲ GYVULIŲ ZČOLO- • 

GIJĄ. Parašė Jurgis Elisonas. Lie
tuvių Mokslo D-jos leidinys, Vll- 
illUS.* r.-*. , ••», , , ,$L00

, 00 .171. SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. (Ii
, ' mano atsiminimų). Antanės Ru-

NUO JŲ IšSISAUGOTL Parašė . Š!Š‘m ®1Ž5?’ «’' ’ ’-7 ‘ ‘1 ” “

* 6. SVEIKATA, arba tiesus Ir trum
pas kelias, j sveikatų. Pamatinės 
žinios i3 anatomijos, Ųzijologljos 
ir Iiygljenos. Raukvedis pradinėms 
mokykloms ir. plačiajai ilaiidžlal žl- 

■ nynas, Sutaisė Dm ą? L. Graičiu- 
nas. *didcago, M. .'.s...... į... ,$2.00 

61. ŠEIMYNIŠKIEAIS VAKARĖLIAMS 
Pramogėlė. Surinko Svirno žvy- 
mė. Antrasis leidimas. VllftlllS-. 1920. .10 

JOS. ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAš- 
’TAI. .--Pasinaudota Gorbunovo-Po- 
sadovoįchrestomatlja ir kitų. Pa
rašė Pr. Mašiotas* Tilžė.

3. TABAKAS—NUODAI, ir kenksm’dS 
nuo rūkymo. Pagal D-rų D. P. 
Nikolskl. Iš 4-to rusų kalboje lei
dimo parengė S. Kaimietis. Spau
da Ir lėšomis “KatrilIkOį” Ohlca- 
gO, Iii.

35. TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖ
JAS. Sutaisė L. De Marasse. Ver
tė V. A. Juristas. Spauda ir 15- 
šomis-M.-~J^-Tananevičio, Chica 
go, m.*.

42. TME HISTORY QF THE LjTH 
UANIAN NATION and its pfesent 
nailonai aspiratlons, by Kunigas 
Antanas Jusaitis. Trarislated from 

• ’the Lithuanlan. 1918. ......... .$1.25 
131. TIESIANT . KELIĄ LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBEI. 1916— 
1917 m. Vaižganto. Vilnius. .... 

124. TRYS PAMOKSLAI APIE GAS- 
PADORYSTĘJ dėl gaspadorių so
diečių. Paraše P. N., Tilžėje. .... 

147. TRUMPAS ŽEMES APRAŠYMAS. 
Pirmieji geografijos pamokymai su 
apsakymėliais, įvairiais kitais pa
siskaitymais ir daugybe paveikslė
lių. Versta Iš rusų kalbos; S. Me
daus.-Vilnius. ................................. 50

153. ŪKININKŲ KLAUSIMAS. Para*
Šė P. Tučkus. Liaudies knygynas.. 40 ‘ 
UŽKEIKTA MERGELE su Barzda ’ 
ir Barzdaskutis. (Apysaka). Tur
tu ir spauda “Kataliko,” Chica^ 
gO, III. r .*..*■» •*
VAIKŲ KNYGELE su paveikslė
liais. (Pasiskaitymui dėl vaikų)’, 
šv. Kazimiero Dr-jos leidinys. Vil
nius */... ...» .... .• • • •. •••/ 

146. VAIKU PASISKAITYMAI. Sak
mės, apysakaitės ir pasakos. 'Su
taisė B. pR-tė. šv. .Kazimiero Dr~ • 
jos leidinys,. Kaunas ............r .

.15 •
f

f

f ( .

213. APAŠTALYSTES MALDOS. Vieny
bėje1 Saldžiausios Jėzaus širdies 

. Statutos. Iš -angliško išguldė kun. 
P. Saurušaitls ......... . ............... . .

204. AR “YRA DIEVAS? Išleido “Drau
gus,” Chicagą, III. .......................

146.’GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė 
,s ■, Vysk. A Baranauskas. IV-oji lai

da. ’šv. Kazimiero Dr-jos leidinys
S5. JĖZAUS ŠIRDIES MENUO. Iš vo

kiečių kalbos vertė kun. Pr. žadei- 
kls. II laida, šv. Kazimiera Dr- 
jos leidinys, Kaunas ............

204. KA KIEKVIENAS KATALIKAS 
•TURI ŽINOTI ARBA MOKĖTI 

-81. KATALIKŲ TIKYBOS KATEKiZ- 
■ MAS, patvirtintas žemaičių Vys- 

’kupystės. II laida, šv. Kazimiero 
dr-jos leidinys .... ....................

195. kątekistaS ARBA KATEKIZ- 
, MO MOKYTOJAS kūdikių mokyk

loje ir auklėjimo namuose, Sulig 
'kun,- Ldmberto Nolle, O. S. B. "Er--, 

atistos ^Liturgijos ir 
•Katekizmo’ procesoriaus, šventosios' 
Marijos Centralinėš Seminarijoš 
Oscott. Lietuviškai sutaisė kun.
P. Saurusaitis .......................... .35

151.'LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI 
^PRIE MANUS. Patarimai ir mal-, 
dos, laukiantiems ir sulaukusiems 

gražiausios gyvenimo dienos. Pagal 
Kun. Fechtą. Sutaisė K. U. Pra
nas. ' Vilnius...................................

193. MEILES GALYBE. Parašė Kun. L.
j. Vaughan. Vertė kun. Jurgis 
F. Jonaitis .....................................
Audekliniuose,apdaruose 
MELSKIMĖS ! Maldų knygelė Lie
tuvos jaunijnui. Merginoms ir vai
kinams atskiros knygutės. Susta
tė. Prelętas A Dambrauskas, šv. 
Kazimiėro Dr-jos pirmininkas. II- 
oji. laida. Apdaruose .......... .

74. PIRMOSIOS KOMUNIJOS ATMI
NIMAS. Sustatė kun. P. D. II-ojl 
laida, šv. Kazimiero Dr-jos leidi-, 
nys. Vilnius-.................................  .1

.35

.15 40

*s.

f
45

i

40
1,

Dr-jos leidinys. Kaunas. .50,-
l&*146. «

.5DAINOS (ASORTUOTOS)
LIETUVOS HIMNAS, V. Kudirkas žo- .. 
■*, dŽirit ir melodija. Vienam balsui su 

fortepijanu pritaikė J. Tallat-Kelp- 
ša*. “švyturio” B-vės leidinys....... 25c.

VYČIŲ HIMNAS. Keturiems vyrų bal
sams . Parašė A. Ąleksandravičius* 
Išleido S. P. Tttnahevičius, Chicago, 
III* ... t •**. .... ^... .... 9...

LIETUVIŠKAS BAŽNYTINIS GIES- 
z M^NAS. (Partitūra)* < Adynos, Ro

žančius, graudus verksmai, įvairios 
giesmės, Litanijos ir nekurie loty
niški gimnal gafmbnfasuotl vienam* 
^tęims ir keturiems balsams 5U Pri* 
tririmu ir be prityrimo vargonų^ Su
rinko. Ir garmonlzavo parapijlniems ,,

r....Chorams J. Naujalis., Kaimas.....$2.00 ' dingtono •• Opat; 
LIAUDIES DAINOS. Mišrių balsų Cho- 

rul. Suharmonizavo Juozas Tallat
■ Kelpša. > (Gaidos ir žodžiai ant at- 

.. skirų lapų):
I. tEiSiU 1 girelę. — Ui, ui, ui, Dieve.
II. Aš pas tepeli*--r- Močiutė.mano.
III. Mergvakario daina. —,Ei, tė

veli, tėveli ................ *............
V. Močiute, miego noriu. —• Ei, var

ge, vai’ge ........................  15
VI* Kati aš buvau mergele'. — Ir 

atlėkė sakalėlis '.............. . . . . .
yil. Oi tu, Jakštingėle. — Vanagė

lis. tupėjo
VIIT. fcalriolA tarne, žirgų. — Ger- 
' Mm,’'broliai ...;.............. .
Sitįhakdaly. (Dzūkiška). Solo bal

sui ir pijanul. Sutaisė Petraus-
?--**kų Mikas 

' TAUTIŠĘ3: ŠOKIAI: Suktinis—Našlys, 
—* Noriu miego. Sutaisė Juozas Ta-

• «c* k •

40
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126. VARGONININKU KALENDORIUS

■. f\

t

.25

ĮVAIRIOS ĮTALPOS KNYGOS.
124. ANT DUGNO. Puiki apysaka. Pa

rašė. Iy. Franko^ vertė Pr. Siūle
lis, Vilniuje. Kaina ............

• TEATRAI,

r •:>.
I -

. *

.5

.25

.25

40 
RVŠjRBLOGAS AUKLĖJI-

klų. veiksmu drama. (Iš pirmųjų-' 
krikščląnių persekiojimo jalkų - Ry- 
m,e). Parašė Z, itišpenak Lletu-

■ ■' 7 ■1'M f *

< ' ,i ■

.*

• lat-Kelpša ..

Stegdtb. Z**

sakojimų. Pr. Mašiotas. Lietuvių 
. spaustuvė. .... .... ......

63. APIE VYSKUPŲ RINKIMUS. Pa
rašė P. Malakauskas. Kaunas.,...

.5

■■ 

f

z- 
z

•851166. MUSU KARIUMENES DAINOS.
20 dainų dviem Ir trims lygiems 

. baisums su gaidomis. , Parengė A.
Vaičiūnas, karo chorvedys. Panė- 
niTtnę*,««»« • • *•* • *■ • • • ••••••,

46. NAUJOS EILES IR DEKLIAMA- 
CIJUS Ttt pavestos Iietuvių-katalikų. 
visuomenei dėl naudos visuose su- 

. sirinkimuose, prakalbose - ir šiaip 
visokiuose pasilinksminimuose. Su
rinko P. P. Mikalauskas, South 
Bošton,1 Mass. *•*.••■••«••••..•«» 

166. RESEINIŲ MAGDE (Poemataš).
%

M IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI, ar- 
- ba atėjimas ir gyvenimas ant že

mės Jėzaus Kristaus. Teatraltyis 
.* vaidinimas. (Su gaidomis). Su

dėstė V. Juozas K—s. Spauda ir 
turtu “Kataliko” Chicago,^UR 45

L5Ž. JURGIS ŽIBURYS. Trijų veiks
mų scenos veikalėlis. Parašė Mi-’ 
kas Gudaitis. Kaunas, 1918 m...... 45

L63. JŪRIŲ VARPAT* Triveiksme mys- 
terija. Parašė Vydūnas. Tilžė, 
l^"0* m.

126. KAME IŠGANYMAS? Libretto 4- 
rifiis aktais. Parašė Maironis-Ma- 
čtylis. Tilžėje. 37 puslapiai.... ..y45 

ii. Knarkia paliepus. Komedija
> 1 akte. Sutaisė Gineitis. “Kata

likas,'’ Chicago, 111; ...........*...........10c.
L73. LIETUVOS PASAKĖLĖ. ’ Vien- 

Veiksmis dramatinis poemas. Vi
jūnas. ‘Tilžė. .25

; GT. MUSŲ LAIMĖJIMAI. Mysterija. 
Trys veikšmeliaL Parašė Viduuas. 
Tilžė . *. • •*•• «.»* «,«••■ *»•••* .50 

>42. NIEKO BE PRIEŽASTIES. Ko- 
,■ meJlja viename akte. Lietuviškoh 

Kalbon vertė Maguos Pasvalkietis. 
pulkus ir lengva* perstatymas, rei
kalauja vieno, vyro. ir 2 merginų. 

, Spauda “Kataliko,” Chicago, Ilk
j i . 31; pUSl. •••* .... . •••»• • • « » .15
■.M PIRMIEJI KRIKŠČIONYS. Pen- 
H “ ...........  :......

> f vių scenai prirengė A Vitkauskas, 
’■ t-• Kauna*. 64 pusi,
• '65. PRABOČIŲ m-lšEMAL (Trys vėl-

ir

t M < i i t * »

į* 
kalci) j.11 Anga, 2) Ne-sau įmonės < 
Ir 3) Šventa ugnis). Dtnmutlyka 

« Akltfn-Ho dalyse* Parašė Vida- 
P Tilžė,

.'P1 -v-

Parašė Maironis. Antroji laida, 
naujai pataisyta, šv. Kazimiero 
Dr-još leidinys, “žaibo” spauda, 
Vilniuje. .................. ;. .... ....
62 SAKMES.’ (Eilės). 48 naujai 
surengtos ' Sutaisė Margalis. Kau
nas .......................... . ...............
STRAZDELIO DAINOS. (Parink
tosios eilėse kun. A Strazdo dai
nos). Jubiliejinis leidinys. Vilnius, 
1914 m. •••••• • v««,.
SVODBOS DAINOS. Turtu ir Spau 
da M. J. Tananevičiaus, Chicago, 
III.....................................................
ŠIŲ DIENŲ DAINELES. Surink
tos ir išleistos jaunuomfenęs pasi
linksminimui. Turtu ir spauda M. 
J. Tananevičiaus, Chicago, JR, 
TĖVYNĖS KELIAIS. (Eilės). Su
taisė Liudas Gira. . “švyturio” B- 
vės leidinys. Kaunas. ........ .....'

161. VIEVERSYS. — Gražiausių dainų 
. rinkinėlis. Kaunas. ................... . *

172. VOLUNGE. Eilės — pirmieji ban
dymai, Parašė Juozas. Margalis.
Tilžėje. •••• .v.. .... «*• •

157.‘ŽAIDIMŲ VAINIKAS, savybės va- . 
karuliams ir gegužinėms nupintas. 
Su gaidom^. Sutaisė Matas Gri
gonis, Panevėžio Gimnazijos mo
kytojas............  ....................... ..

4o- ‘
174.

196. RYMO KATALIKŲ MOKSLAS, kū
dikių prie pirmosios Komunijos 
prirengimui tinkantis, su pridėji
mu pirmoje vietoje Komisijos pa
taisytųjų Poterių. Surengė ir. iš
leido kuri. P. Saurusaitis .............

134. RYTMETINIAI IR VAKARINIAI 
POTERIAI, kaipo tikybos sintezė. 
Sutaisė K. S. J. Kaunas .........

46- SKAITLIAI IŠ ŠVENTŲJŲ GY
VENIMŲ. Kiekvienai metų die
niai. Spauda “žvaigždės.” ....... .§3.5Q

212. ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS VAR
DO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Vertė 

, iš anglų -kalbos ir išleido Kun. P. 
Saurusaitis......................... -..........

ŠVENTASIS RAŠTAS SENOJO IR 
NAUJOJO ĮSTATYMO, su vulga- 
tos tekstu. Verte ir Komentorių 
pridėjo Kun, Juozapas' Skvireckas, — • - -—- - -,-........- - -
Teologijos Magistras, žemaičių Ka- • 186. APIE LIETUVOS SĘNOVŲ 10 pa-
pitulos Kariauninkas, Seminarijos 
Profesorius, šv. Kazimierė Dr-jos 
leidinys. ^Kaunas.

I-aš tomas ............   /. .$4.00
; ’ . fl-as tomas i...... $3.00

ŠVENTOJI NAUJOJO iSTATOiO 
ISTORIJA. Parašė kun. Kazimie
ra^ Paltarokas, Teologijos Magis
tras, žemai&ų Seminarijos Profe
sorius. III-ji pritaisyta laida. S v. 
Kazimiero Dr-jos leidinys. .

123. ŠVENTOJI SENOJO ĮSTATYMO 
ISTORIJA. Parašė Ktut Kazimie
ras Paltarokas, Teologijos Magis
tras, žemaičių Seminafijos Profe
sorius. IlI-dji pritaisyta laida. Šv. 
Kazimiero Dr-joą leidinys ...........

137. TRIJŲ DlEjSlŲ REKOLEKCIJOS, 
Sutaisė Kun. D-ras Antanas CIvins- 
kas. Solnm*

142. VA DIEVO RODŽIO APSAKYnC JI^ 
MAS*’ Jo Stovis, ‘ ydOs lr jųjįį prie* 
sžtmŲ&jįp ^tavnnėiė klebonams. Kun. 
p. Januševjčius..Kaunas t,..*<
. t »• i ■ ,

..... ____...____________  ...... 40
4. APSAKYMAS kelionės i Palestinos- s 
. Žemę, apie Jeruzolimų ir kl^s 

šventas vietas. Aprašymas^ Kun.
. , P; ^Gondkaus. Naujai pertaisytas 

ir. treti kartų išspaustas • . • • ?. •- • .50 
2.APSIRIKIM0 KOMEDIJĄ. Atsl- , 

tikimas iŠ Amerikoniško /Gyveni* ' VU . -- — . ♦- .

131.
Pi’. Mašiotas* Vilnius. ................. .y

24. ISTORIJA APIE GENOVAITE* Iš
guldė Laurinas Ivinskis. ..............

144. Iš ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠ
TŲ Mokykloms parinko M. Bir
žiška. Lietuvių Mokslo Dr-jos lei- 
dlnys- .... ..............  .... ......$1.00

46. Iš KELIONES PO EUROPĄ IR 
'AZIJA "Parašė Pranaičių Julė.

' • Philadelphia, Pa............. *.........*.$2.50
174: Į LAISVŲ. (Iš musų atgijimo is

torijos). Parašė P. Ruseckas. Kau
nas,- 1919 metai ............................

204. Į SOCIJĄLISTŲ . ROJŲ* Spauda 
“Draugo," Chicago, III..................

64. JO MALONYBE, NAUJAS ŽE
MAIČIŲ VYSKUPAS PRANCIŠ
KUS KAREVIČIUS* Parašė Kun. 
A. Dambrauskas, "“Draugijos” re
daktorius. šv. Kazimiero Dr-jOs 

•.le£jlnys. Kkunas* ri............
156. JONINIŲ NAKTIS. Laurinaičio 

Jono. Krašto Apsaugos Ministeri
jos literatūros dalies leidinys. Kau
nas. .... .... .... .... ....

61. KĄ MOKSLAS GALI PASAKYTI 
APIE PASAULIO PABAIGĄ ir a- 
plę apokaliptiškųjį skaičių 666?* 
ParašėĄ. JąkStas. Kaunas. ...... 

'123. KAI-KURIOS MUSŲ LAIKO YPA- 
. TYBES. (Perspausdinta iš “Lie- , 
tuvaJJtės”). Kaunas ............ .

82. KAIP DAROMI SUSIRINKIMAI 
IR KAIP JUOS VESTI. Parašė 

. P. D. II pataisyta laida, šv. Ka- 
zimiero Dr-jos leidinys, Vilnius, 
1918 ,m.

12. KAIP IŠSIRINKTI ŽMONA iš PA
NŲ MILIJONO. Brolių jaunikių 

• naudai parengė‘K. Stiklius. III iš- 
. ’leljltyas. .‘?RatalikaSJ’ Chicago, IR. .

172. KAS ŠIANDIEN, KALBAMA apie 
Dievų,. «teių, religijų, pažangų ir 
HQcializmiĮ. Pafašė D-ras Povilas 
MlfA Kaunas, 1019 m. .•.,...,*. *, , 

1L KATĄRGONF.Atsitikima* Murav- 
*. jdvd laikuose Vilniuje. Parašė P.
fe katalikas" Chicago, III. .... 40

11. KĄTORŽNINKAS IR TĖVYNĖ. 
Biaft Br„ Var$3a«.

■ •? Ch(cagp, Jli. . 45

mb. Išguldė Lapšaūs vaikas. Ant
ra* laida.- ..,•*»....<>,....

3. APSAKYMĖLIAI. 1) Teismas. 2) 
Neišmlegotną Motiejienčs 1 miegas.
3) Iš senpvės Egypto padavimų. 4) 
Ar atsimeni? Surinko ftį išvertė 
Pranas Siūlelis ...

125. APSIŠVIETIMAS. 1) Kelias Švie
son, 2>* šjij dienų žrpegaus npsi- - ■ 
švletlmįĮs.-3),,Ąpg|Š^tImu kllutls,*'&į<«^s-r 4l»» *-?•»*»**
4) ApslšyMlmo iSitoA 5) PūtsW^175, KELEIVIS. Legenda. Išleido'
tamhiffea tiiiJmtmnit ViriuriniT.’ - žiniošy Vilritpje. ParaSė K.

MtHt

1914 M. Su gaidomis. Vargoninfn- 
\ kų šy. Grigaliaus Didžiojo Drau

gijos leidinys!* Seinai. ................
152. VERŠIUKŲ AUGINIMAS SU 8 

vaizdeliais. Parašė agronomas /u 
Stulginskis. Vilnius. .............. .

151. VISUOMENES ĮNAMIAI. Su dau
geliu paveikslėlių, Prof. M. Bog- 

• 'donoro. Panevėžio mokinių verti
mas. “Vilties" išleidimas. Vilnius* 

81. ŽEMES - SAVASTIS TEOLOGIJOS 
SUPRATIMU. ■ Parašė D-ras J. 
Maculevičius. Kaunas. .......... , 

123. ^IEMĄ LR VASARĄ. šaltutiS— ' 
. skaistutis; šiltutis—purkštutis. 

Parašė Pr. Mašiotas. Iliustravo P. 
Rimša. Tilžė. •. . b*.*.v ,

"15. .ŽIEMOS VAKARAS.. Parašė EI.
Oržensktenė. Vertė K. Puida, (Ar • 
pysaka), Spauda ir. lėšomis “Ka
taliko,” Chicago, Iii. ............... i.,

125. ŽINOJIMAS JR TIKĖJIMAS FI
ZIKOJE. (Lekcija skaityta Pet- • - 
rogrmjo uųlverslte, pradedant ru- , 
deninl semestrų 1915 m.). Prof. 
O, D. Chvoisonas. Iš-rusų kūl* 

1|os vertė J. Masiliūnas. Kaunas*t40 
143. ZOOLOGIJA (Mokslas apie žmogų - : 

ir gyvulius) skiriama sodiečiams.
Parašė J. Gerutis Jaigci Bromo* Bei- . 
nat . - '''

I tomas .ti*»>.«>>i*»i*»*
:>,o$2.5Q

40

kartu.su


8
sa^

«

*'if'.i ..'"-agį

I II Į IH Į I Ji! Il»—■■ a IĮIIĮ lln iii IIIIĮ.... I ■ Įl f
LMOimO VAIDYBOS

’3 ,, »«» :• *«i> r u mnkbiiįh1

AtetMntkM, - 
■ ;g|f Aam - Mam. *

j 
K-žMSi. 

IlDININKAd^.railn^d*, - >. - *
BL, SaUo» 2T^ -Mm«. f 

I*DO GWWJtI*MUr. J; ifckžn, ’ 
Į «MK'A.Wv

.* 63 Brcak gt,-lMWTtoo«, iMMk . '
< & 7^*' •

.■žo^oiįGr-KGMtei?^* .

Ltwwr-T ■ 

; Wfe,’ Bąfe -MįĮĮtMI,

įDS/mdlK0Mi8i?rAt*<vF ■ <
g 't $.

.±r.YU:-?umry-, ,<• < ■

I II.. iUw

(11..[Dieve nukmi

Reikalavimai
~~~--- ų

j Reikalavimų kalno* 2e. 0 16* 
,dl Ui kiekvieną fyk|*

/j*-. " .ipt. oi.fT. ny.;. jy* ,
4 ^Pranaė Gudas, u<Dar» 

Aįnlfų” rfiflfrtazirisĮ.
iil^s AteiDRi^iiį Šjl- 

įątųj mirariu Hefuvięt-8i8 
Mivan^fcvr AmsteDdam įr 

H Oefuvoi 
.grįž s-- m

s, K
hpielhikhį

NMAI.TOraABIWliaO ' 
r ' švenčiausioaPanos '

Marijos Draugija 
Caųibridge, Mass. ’ 
Gausiai ielpia.' Lietuvos 

i ŠsMŠffir. "
•V '• ' ■ . .■ v' '■ 'J. v .

Praeitoje vasaroje virš minėta 
draugija savo pusmetiniame susi
rinkime vienbalsiai nutarė*: 'kad 
kiekviena narė4 Lietuvos ųašlai’; 
Čiams aukuotų bent po vieną do
lerį. Daugelis narių jaū šonai* tą 
priedermę atliko. Ritos dar vis! 
tebemoka. Iš vėliausiai užsiriįo- 
kėjuaių pasiųstų attkĮį' Wdymdi; 
pirties Jo ifalonybėk 
KąrevjČiau^ Laišltai siųsti’gįibJ 
kum Pr. Juškaį^iūi. ’■ 1

Kaunas' Lietuvoje j

Gerbiamas P^akasčiaU! ’' ’;
’ Laišką iš 15 gr. 1920, b taip-gr 

čekį 1,629 1 auksinų kaipo‘auką' 
Lietuvos našlaičių nuo Nekalto 
Prasidėjimo Panos Marijos Mote* 
rų Draugijos Cambridge apturė
jau. Pinigus tuo vakar " iŠ ben
drovės (Lietuvių Prekybos) pri
ėmiau ir, aukų kriygon įtraukiau.

Nuoširdžiai ^vardan Našlaičių 
Tamstai ir Moterų, i Draugijai už 
gausias aukas dėkuodamas/lįeku 
su pagarba ir palinkėjimu visokių 
i. .*.... •, j L.-

PRAKALBOS IR
PAMAR0INIMA1!

’ * ■** * .e . *
k » 4 ■», .

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
66 kuopa rengia

PRAKALBAS^ SU

Š ■' j * kurio s atsibus

BALANDŽIO D.; 1W
' LIETUVIŲ PROGRESYVIŠKO

* >

KATALIKŲVIENYB1 ŠAUKIA 
> SUSIRINKIMĄ.

Balandžio<25 d. .šv. Petro baž- 
-Mylinėj s^ttamėj įvykasusririnki- 
maa Kataliką Vienybės 7:30 vai.

. 'tak,' / t- ‘ < •■■’■•
Daug yra darbo Katalikų Vie* 

iiybei-ir jis turibūtatliktas tuo
jaus, nes palaukus bus pervėlu. 
Mes matome, kad laisvamaniai į- 
ėję j katalikiškas draugijas ir uŽČ- 

. mę valdybų vietas nesnaudžia. 
Bengiasi pirkti daržus,, vien tik 
sau .ant naudas ir nori katalikus 
įtraukti,, kad-jiems sudėtų pini- 

. gos. , f
’ Katalikiškose draugijose perva

ropritarimus, kad daugiau nepri- 
gulčti prie A.L. R, K. Federaei- 

. Jo*.
Aiškiai matome, kad. laisvumą' 

niai bando užvaldyti visas kata
likiškas .draugijas, : . -

Tai-gi taip dalykams esant ar 
mes-kat^Tikai galime leisti prie to 

■savo katalikiškas draugijas,.prie 
kurių mes per tiek laiko prigulė’ 
join, ir tiek į jas pinigų ir darbo 

. įdčjom. Ne.. Mes daugiau pride- 
simdarbo ir pasišventimo ir visos 
draugijos bus mūsų rankose, taip, 
kaip kad jos privalo būti.' - .

Nuo dabartės Katalikų Vieny- 
. be imsis tą darbą ir dirbs tol, kol 

visas usnis išraus ir katalikiškos 
* draugijas nuo laisvamanių apva

lyk..
. Taip-gi nepamiršim, ųei katali-

- kiškos spaudos platinti.
Tad visus katalikus kviečiame 

į Lįarbą. dirbti drauge su Katulk 
kų Vienybe iki atsieksim savo 
tikslą. .

«-»• ■ i /
Valdyba.

VISI Į “RYTŲ PILĮ.”
Balandžio 23 u. Dudley St. Ope

ra‘House, Vyčių 17 kp. stato di
delį ir puikii veikalą “Rytų Pi
lis,” dramą penkiuose aktųpsj.

Veikalas yra pilnas gyvumo ir 
, juokų, bet taip-gi parodo jr rim- 

"""ius atšiHkimus"S gyveninio, tųr- 
tingesnių žmonių., Kas ateis, tu
rės juoko iki soęiai ir nusist.ebėji- 

' mo. .
Kas gyvas nepraleiskite nepa- 

. matę šio veikalo.
, į<« ■

SUSIRINKIMAS!
r LDS. 1 kp. mėnesinis" susirin
kimas. įvyks nedėlioję, balandžio 
24.d. tuoj .po, pamaldų bažnytinėj 
svetainėj. Prašome visus narius 
ateiti, nes, turime daug Svarbių 

■ reikalų, o ypač apie nusistatymą 
. tolimesnio veikimo. Turime pra- 

■ dėti yeikti su padidinta energija, 
kaj išauginus mūsų organizaciją 
į didžiausį milžiną.

, " • Valdyba.
t

> LINKSMA ŽINIA.
. LDS. 1 kp. ir D- Vyčių 17 kp.
. rengia šokius. Įvyks balandžio 30 

d. Lietuvių Svetainėj.-
• Visi kurie tik norite pasilinks- 

įhinti, vaikinai susipažinti su 
merginom, o merginos , su vaiki- 

; nais, ateikite ant šių linksmų šck 
kių, nes bus jaunimo" iš visos apie
linkės. Jaunime, nepraleisk šios 
progos, kita tokia negreit pasitai
kyk

Tikietus pasipirkit iš kalno. Jų 
galima gauti pas kuopų narius.

Rengėjai.

Rengėjai.
. .< ■

PADĖKA.
Šv. Petro Bažnytinis Choras, 

yo‘vadovyste p. M, Karbausko šir- 
dingaiaČiuoja už skaitlingąatsi- 
ląnkymą ant buvusio koncerto 
balandžio 18 d. š. m. Dar dau
giau ačiū Svečiams iš‘ kitą kolio- 
hijų. AČįū svečiams:'solistams: p, 
M, Juškienei ir It. Juškai už jų 
pasišventimą, kad ir iš tolimės- 
'nčs kOlionijos—Providence’o at-* 
važiuoti net kelius kartus ant re- 
peticijų. Taiprgi ačiū visiems dai- 

’ nininkams ir .dainininkėms ir 
tiems kurie prisidėjo prie suren
gime šio koncerto. ? ė

Mv. Petro Bažnytinis Choras,
' A "O , n .-iifni. i ..\ ."ti" ..■*■■■■

Knygų ■ užsisakytojams 
**I>airbirSĮil£4*r la^ 
kramių iš Lietuvos įgtetyt * -v .r., - y •Ai“ • *u» y

* , . r.
•ir

i

4

t U6 •ii “■/
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■■■........ ............. 1

KLIUBO SALEJE,- 
, 628 Franklin AVenue,
Y0UNGST0WN, QHI0.

"Pradžia 4-tą vai. po pietų.
1 i • .

Kalbės įžymūs' kalbėtojas dau
giausia apie darbininkų reikalus 
kad išsigelbėjus nuo despotiško 
kapitalistų išnaudojiido ir išven
gus kruvinų pasaulinių karių ir 
darbininkiškų riaušių' per pačių 
darbinink nesusipratimą.

Programą išpildys gerai Young- 
stown’o, Ohio lietuviams žinomas 
mūsų tautietis J. ŠEŠTOKAS# ku
ris iškrės keletą svarių juokų su 
savo “mylima” balalaika*. Juok- 
daris pribus iš Cleveląnd, Ohio.4 *

Tai-gi širdingai kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti, kadangi Bus 
prie iheigos dalinamos dovanos— 
brošiūros pasiskaitymui dėl nau
dos darbininkų.

Įženga Labai Prieinama—
20 centų ypatai.

Lai nepasiliekatą'dmną iiė vie
nas lietuvys ir kėtu^aitė neišgirdę 
šių prakalbų ir taiji-gi nepamatę 
juokdario iš svetur.

\ t .

'i ’.'

; Kviečia visus— a
LDS. 66 kp. Valdyba.

t
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[ KVRSVI NUPtTOI,t[8 ] 
I ' '■ Tai geriausi* sprog*. dvoig I 

Suksimą | Lietuvą nusiųsti. I 
(teitume nurftintlnią' pinigu i 

h nieks šu maųim bėgai lankty- I 
niuotl; vlfilepiė pinigų fluntft-1 
joms pristatau kvito* *u par«r 
žais pHčmėjų pinigų. Į

Laivakorčių agentūra į Lte* 
po jų, Hamburgą Ir visur. * 
Pasai kelionei t Llėtuvą.

' Padarymo lietuviškų dok*- | 
į mentų.
Į Pinigu* >.ilų«klte peri pattol 
I Monėy Order. Rąžydami pri- 
[ dėkite 2 et štampą; ir .visados > 
| adresuokite: ’ ,

i F. Wfflfttfjifate | 
|53 Httdffon Avn. Brooklyn, N. Y.l

i KVRSVI NUPtJOI,lI8 
‘ ' Tai geriausi* sjrog*. daug 
Sukslnu i Lietuva nusiusti- 

(teitume nuritintlniė^ plnlgu į 
h nieks au manim bėgai lenkty

niuoti; vlfilepi* pinigų siuntė
jams pristatau kvitas fa parari 
šals priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į Ida-1 
po J u, -Ųamtmrgą ir risnr.
Pasai kelionei t Llėtuvų.

’ Padarymo lietuviškų dbltav 
Į rnentų.

Pinigus > siųskite peri palto 
Monsy Order. Rąžydami pri
dekite 2 et štampu; ir .viimdoa > 

[adresuokite: ■ , I
Jp.wnimbi.faiA

NjRttdrtm Av»»t
• i R L I

rooklyn, N, XI
■f •

■M» «K S •• W
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Gerbiaiųas'ptaboščiau! “ ' į į

Laišką^į yąaarioir.čekį^SėO 
auksinų iš r Prąsidėjimb
:Pąnbą;

apturėtu ir nuošiiiįąi .uš jąa d&- 
.kūojm ' tEu 03-i i'’
; Mėhdamaa lŠganytojaus malo- 
»jiįiUi«bV *f\ . ■. .•
?.‘.‘8tt--IWWPlWį‘7 ■’ o - ' r ■ 

; •*/ i

*2 ■;? p*'i;'-"W"^fTti;^ ’\juiji1""-■■ u*1';
juom O«tUaiūka» ieškau 

Antmainb* ir švogerio Pruno 
ko seniau gyvenusiu Ųr. Frimk G®?rk»i 
1$ A- lst SL, J«W W,’N.rX i N. 
Amerlca. ; AtelŠattknsleiS Jrašąu rašy
ti tokiu antrine LlTHUANIA, 2-ra1 
Bdtftteja, Lauko frežtas - NitK 5 
klhnabjl armija,’ Įmani Černiauskai. 
At emi kilęs iš Veiverių kaimų ir val- 
žčtau^Mttfjampo^ aękktfikA

: t Z.:* ;$,-r f. •{., \ ./

<&t06 * tamefe Visūoinene |>tt- 

kiems‘- nesaŽiBngięms1 paįųeg-: 
dMotojams yra' ipra|jw ■ 
kaltis. fcMnMMiš-Kck
rųUf į92Įį
tų4 yw

įaįal zįą&įįmti. -įsu ©jįįtių. 
Kartuoju Vynu. VrioĮei^pasa-:

šaut jokių Į^egdŽĮojiinų/.nie-: 
kas mus - negalr prigauti, sgįj 
pagarba ‘ dobn Jicha:,”-‘įP^sĮ- 
gane^Mįias ? mųsų {kostįįųU- 
rių šiuonii yra 'pilnai atvaiz
duojamas Tfineyio iKžįtiisiš 
Vyteif to ^pA^^&iiaiisi^ gy- 
duole^nuo/neyp^kininio/ vidų-, 
riųpžkĮe^jųęib,! galyoĄ i^ę-; 
jįjųo -jr įitų vidtfrių nesmagu- 
mip Niekas negali parašyti ge- 
resnio .rėcepto šituose, atsiti
kimuose ir niekas negali suda
ryti geresnių gydųųlių už pa- 
tyrusįus chemikus Trinerio la- 
barųtorijos sfypągelba visokių 
modemiškų. įtaisui : Taipgi rei- 
kaįaukĮitėi pa&žsavū aptiekoriu 
-įr JPrinėĖios į AngelžeaiAjKaiitąųs 
Tonikoj Trįjįerto pougli Seda- 
f Lv^ -.Triuerią; lAnimentedr' tt;> 
vięnaa pabhndynm3 jumsparo- 
dysikukipspųždos yra/šios gy- 
duolę&. Josephi Triner Čompa- 
nyi 11-333 45 Sox ■ Ashlandi Avei, 

. ‘ i Chiūago, iBL '' <• •
r1 1 i ■ J " . i .......-t f h i; ■ ....... Lr
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PAS.'1 OTAEN. 8ERED.

Wituii^Gėorgb Atitari
- -

’ jttNfNASrr-VARGONUOŠ / 
Komedija—Larry-Semon į *. 
p - p

Morčnf n:' /

n

* - • ’ < rę

v

. - PALIUOSŲOKITE - 
£ave zNuo. Skalbimo Vergijos. 
Išplauk Sayų Drapaiiast-Kuo^s* 
čiau8iajBe TrynimoStebuklingu

, , Būdu/.. .
;ksĮ'E Ą^N—R I T E;

Naujas/ JŠtėbųRlr^as1 -Išradimą^.
Išplauja* drapanas kuočysčldėsiai f 

apo 15 iki 25 minutų be trynimo*. Ma
no stebuklingas. Išradimas užganėdina 
visas šios,šalies moteris. , Vįsl yra pil
dai'užganėdinti su KLEAN-RITK, ūž 
Ijai kad jis stėbūklingaihšim& šubdžĮus? 
i&fdra^anų.-. Ner»elldą'<dugiąu štoyėtl 
ylrš ęėberio I? ųuyarglutž sąve, kuris 
pudhs nė’ tik sudrasko'drapanas bet 
Uušllpn|nė seikatųj ' ■ ?
, iKLEAN-RITĘ 5yra musų Išradimas 
ir yra gyarantuotas kad jame nėra jo- 
kių blėdingų' dalykų, kaip tai Lyjaus, 
Kalkių,.,Acidų,1 Patašiaus, Vaško ir d t. 
v-;yra absoliutiškai tyras. KLEAN- 
RĮTĘ nesugadins, delikatniausius au
deklus. Padaro ’ rankas tųltes' ir mftik- 
štaš,1 kurik parodą, kadi nėra'bl&dingas.

Jus mylite -matyti savo, dnapanajs 
čystas paltas., ir fjųš busite užganė- 
ūlnti matyti kalįl gerai] ir' lengVai 
KBKAN-RITK išltų padarys! * •KLEAN-
RITE nemyli,purvyne ; niekas nesu-, 
atlygina su juo dėl drapanų plovimo Ir
šimto kitų dalktų^apiė namus. Jis yra 
labai geras dėl čystinlmo puodų, bliu- 
d& kvarbųf modiūių daiktui maudy
nių, sinkų, stiklinių daiktų ir tt Ma-;
žas valkas gali jf . vartoti .ir gaut geras
pbsekmef. .

KLĘAN-RITfi neparduodamas kraU- 
tuvese. Yra 'parduodamų tik per ma
no agentus'visuose'miestuose' Ir yra 
gaunama pas mimo’agentų jūsų mies
te^ Jel^u kaip bofs esate nepatenkin
ti, mano agentas su. mielu noru sū 
grąžins jurai jūsų pinigus, bet aš ži
nau -kad jųs husite užganųdlntl taip
kaip tūkstančiai kitų moterų.' 

RėgUleriSirdš' ‘nŪėhtoė' pakėllšt %Sė.
;Mįą neprilmam užsakymus mažiau $1.
dęl ^pakelių.

RĖIKALAUJAME AGENTŲ.
Ir p'aiėduodrtma pds

TJEH ^ARTZ> 
į „• t I 1^wingrMi<?h

A it 4 l
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| DYKAI KATALOGAa B 
jeigu norite iotaum^l fš.0ą F 

Į ant poro* •▼ttT’kty tai parai* 
traukite musų katalogu 
Įhe ;]

t OrdęĮ Oorporation, 
■ ifli jŠtrHAk i ?. .vi

S!>

Miiin-mi7—■ ; -m'u .r.-prTrrT
RARSIDUCDA 3 šelinynų 

riniai n^htąĮsų 12, kambarių., ^Cai- 
na $3,000.- i Dėl 3 šeimynų medi* 
niai nambi su lO kambarių. (JKaf- 
na $1,500; R,A 

8o. Boston> ‘Masių
PBKARNA ANT PARDAVIMO.

Varsldu^bt bukame iii labai p|gt< 
preke,' Lfetųyių apj&vęntoj - Wk<& 
Uąčsortį Pei pjatesmų informą- 
cijų ' atsiMaukit^'J. W. ^mrtjlnfnko^ 
administracųokį . / / "7 "

. PARSIDUODA FORNIČIAĮ s 
pigiai ir nauji dęi trijų kamba

riu. Priežastis—savininkai gteittt lttl- 
ku neri ižvažluotl 1 Lietuvą. AWaū- 
kife arba- ateWte ant- žio ruitrąžo: 

ALEKSANDftA
291 Fourtii St.r So. jioBton,. JIa«8. 

.i . f ZAUt ^tų luhu)

ĘgP E$TATj

j"11'-''... ———

FTf ■’
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f W,
r#' 7'" !-^ '^7 ' ir ■ >'■■■ 'U' . f" *
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' • J * f’*’ - *-* l*'. '» ■’ v ’I ■. a ' E
i . «mmM» tiiil®*” a
ŽINYNU - 'H

KON^hMJA^VARGONUOsfi

Jolar &KhoXr' >-v*' B
“B^akiui Muzikos ir' B 
Meliodijut” g

Ctojiroy $DųpųelI < ? ■ , E

_ GERAS PROGRAMAS!
T; .į

artiižfią TEATRAS

Mr * JElB ‘ Jfc ; JmI JL Bur '
. * ’ 4.f f ;. y ■ - ■

,,- 4

ir
r 1

[.Delioach & Buddie • ,

KSMSOSJU;
Murray Clark ir Sydncy Koss

- -

-j .

•- n?

Al

M

/ drama ?
-tA^uHai-Mėgejai

I “iatMita^ARULjaTliĖliį 1921
■ •--‘^nBD!E>,ST.:<A>EHAm0ITSE

pįfidžiu ^O yak vataų^ .
? 4 \ ’ r a ' * ‘ ■> i * ■ • t

tL

B3

> J*O«-rM»,TfctWF ^11 W <Wfc l ®
tt't .~zjS

gll84’19*Dudley Streetr - «• . ... .. .. .Roxbury, Jffass,g
i! -v
i S!) Mes Žihoine,- khu^r^on^ atšilank ir nekviesti, bet tik ptif į§
iSmenamę/kad -pirmas toks puikūs veikalas yra statomas- Bostono ® 
: Sapielink&je ir iirdbmus. Naudinga pamatyti kaip vedusiems taipjf s 

p* ypač kurife turi gra|ips pačias-ir gr^įfųa vj^us,’ B 
B^inoma, įyisi turi gražiąsias ir gražjucjsjus, tai v&iHr &teikte, =| 

• B Patartina; merginoms ir vaikinams ypatingai. -. . . s
:lh : t I ■ Kviečia L. VYČIŲ 17 KUOPA;E
h?j KELRODIS : Važiuojant Iš visų pusių’telkia sustoti ant Dudley E

lgihiaHi3Siai3a®ssiaiBHiansH0@iaHiiiaHi3@igBte 
^imrSiriž.

Tįįį
ė "

M

ATIDA BEDARBIO ;
. VMiaik dktits -Š šeĮiūyMūį 10 

$ambWų jifimiUf su tvartalt 4r WtF 
nįnkuls arti audlpj^lū kur dabar dir
ba pilna' laikę. Kurs pirks tą narna 
bus. užtikrintas ddrbų,' nes Savininkas 
tu namu yra bos^s tenykštėj dirbtu
vėj. , PrękJ $800 ‘
, . A.r ĮyaškeviąiaMj Opsąs ,r
3(H Broadway, So. Poston, Masė.

Tet So., Bosfon . .OB. .......,

• ’• » V*.raiieskoitmai
Pa!0oJW kainot LDS* na*

Lrlams ir .*tD_arbinlnkąn 
joms 1 syki [ mętu< už <jyką, ųi 
8 sykius $1-00. Prietellams už $ 
syHus .............  i

■■■■ ■■^Xf..l.-.?.r.i.TM-.'«.Filly I|l •! ■T..i- >l Inu,. i.'Mi-i,
■ !■■» I ■Į^.IĮb.lUljMĮJIIII t|BĮ 1^1 .ĮIIHIII llh.l II n

Kas Žinote kur randasl .A. RŪKAS 
gyengs'pirmiau 479 No, Franklln Šį., 
PliIladėlpĮiin. Pa., prhiič^l’tė'* “Darbi* 
ninko” administracijai, 360 Broad- 
way, So, peston, Mass.

Paieškai! sesers Joanos Laurinai- 
člukčs, po vyru Lavalkls, paeina iš 
Lietuvos Tauragės apskr., šilalSsi yak, 
Vaitimėnų kaimo. Kas praneš skiriu 
$5. dovanu. Mano adresas;

' MONIKA LAUĮŲNAiČIUKE, 
307 ĮJamUlčn ,'Ave.į MpcKefes Ęock^, Į*a.
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LAIVAKORTĖSi Į LIETUVį IR K LIETUVOS.
Parduodu. LAIVAKORTES. į Lietuvą ant geriausių ir-grei- , 

. čiausių laivų,1 už- žemiausias ‘kompanijų Nustatytai kai
nas;' Partraukiu GIMINES iš LIETUVOS.

4 LAlVAKORtfiSiKAINA IKI EITKŪNŲ. ' SI 04iBB
■ Farftpinir pasportus kėliaujautiems į .Lietuvą. , v,
: DuodUT,a!tarimus laiškų kąip geriausia grįžti tėvynėn, .

" ttlrtl ilICirM 2<8:WESTFOURTH,STBEE  ̂
ll jniMLAy dKAdi SOUTH BOSTON 27, MASS.

T rr-
~ ~~ . Ui

* ’■ -ŽŽeŠ ’j fe' JBĮ itey W-W ' i CTEAMSHBP 

•‘S&95vB/Rk0 ISraicompamv.bs: 
Generaliai AgentąlMCįlNTB'ALSj it- RYTiNfiJ EUROPOJ.'

. . NORĖS ’ GEBMAN ttOVO.......
*

t

..... 'j —T“—. '-.r ."■•-■TI a'■ T —
Ieškau draugo Prano Burpkov kilęs 

iš Ukmergės apskr,, Deltuvos. vaU Kal
veliu sodž< seniau gyveno Newark, 
.T. Turiu -labai Svarbą reikalą.: Jaut y- 
ra užrašytil dideli pinjgai tūlo kareivio 
žuvusio karo lauke,. Franci jo j. Jfe
pats lai,kisišaiikia arba j]ržmahtfejl 
pranefcite^ žeinldu ' nurodytu adresu, 
Tdip-gT prhsau Htšfšaūfcų Adomą. Je- 
n^Revičių i.r .pusbroli, Igną Zerecką U- 
žūšalią s’od^rVepriu vai, ’ * ~
rJ " ‘ ■ ANTANAS; PALIONIS, '' / ; 
1017 Htiy^š St; , ^kroh'Ohm,
-TT---------' -Į-.Į-T ------->11,

Ieškau suvargusią merginą’hirba naS- 
lę kad ir, su vienų Vaiku norinčią ap
sivesti. Ši.ano Ž vaiku o mergaite įdir
ba.- Norinti: apsivesti,- atsišaukite^ že
miau paduotu adresu. . Platesnes in- 
formaciJĮds suteiksiu ant pirmo ališko.

-• - JONAS.‘BURINSKAS, • ' f
235BelIwoods!Xe-,Tororito

fr-.:
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. ■ 'l'tt B®W',1TOBK0|.<TIES«&J1-) >;>’•
- ;■. XJB^ŽMEN4, irliEpojų. . f,

Laivai plaukia tiesiai J LIEPOJŲ pe'r l)anclg£ Tiekus persimai-" 
? < \ . jĘTOąS;. nuo laivą ant laivo.

S. Š. . 4 - lfee^^28Tin>epos 18
& 8. ANTIGONĘ išplaukia.,..; . Gegužio 3 ir Birž. 15 
S.S.-IOT<ŽUK»ANNAišpIaukia<...

SU Bostn,. - Arba pas. vietini agentą.
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i ■ i T"JT* VT-1 - - , 'i . ' -

m;«Areta 
, . UXNtISTAS, „ 

414 B roadway, S. Boston 
(Viršuj Llet^Ptek. B-Včs oftto)

GAtiui SuBlKALBE^ 
sssssattMKAasRM^SMŽ&iKSsssssSi

Emmmns
4ia’BB0AWit;'S:B08‘TON,MlSB. 

TėLSiB'441 W

15 ANjTAVęLI* . ST.j .POĘCHESTrB. .

' 1 one-^Kensingtoii 5816 H

Po pietų tlktal/pagal sutartį 11. 
—nMMEft- 1 M£5.;«W .1 
wT»dDietiivi^(Sydytojas. I '' II

■;> jt -. į.';

t

i

,■-.••■•■ ■. 1 ■' . 4. ► ■- 1 ■ ,r: 
; i Paieškuu savo vyro. Juozo Miluko, 
paeina, iš Krolmlaukio, Kalvarijos 
pav./*Sualkų rėd.. Keturi metai atga
lios. gyveno Rochester. N. 5T., paskui 
New Britam,' Conn. Jis pats ar kas 
kitas praneškite,, o Vušių dėkinga. .

APOLTONIJA MlLUKIĖNfi, .
12 Dudl^ '■ R6cWt^*1$t.’'T;

PAIEŠKOJIMAI IŠ LIETUVOS^
; ArnetlkoS/lietuvių ir lietuvaičių pra-; 
šau susirašinėti su manimi.- Daban 
kuomet ginklai nežvanga butų maio*| 
nu šuširaSinėti.; Prašau atsiųsti* kny^ 
gų ir laikraščių? ; •?
v Jona8įJan'Ušaiti8, ’
■ 4 ,^Vb*'EWta&v.<**.

; 4 * , LITHUANIA;
Paieškai trijų saV<F- bfolių- Šimkų? 

paeina iŠ Kauno rėd., Teigiu apSkr^; 
Paundęnės pąr„ šaklank|ų, . ^kaimas? 
Turiu labai svarbų 'reikalų ir noriu su, 
jais, susirašyti. Kas žino, -kur-anie
yra, meldžiu, laišku man' pranešti. Ma
rio ^atrašas : Telšių apskričio, 'Luokės 
pan, žaklauklo k„ Marijonajšu4iėn&

PaieŠkau brolio Antano Jonė S. Pul
kauninko,'’ gyvi Chicagpje.; /Buvau ga
vęs* laiškų J bet siidėgl sykiu, fu v|sa
mana manta užėmus bolševikams Ša*
barovskų.. Mano antrašas :t'Joftn 

Bezymianny pereUįdk S. No. 6
Korolkevitdi Kartin.
TUCIF'IC.

CMnat VU

Pateškau brolių: Stasį Augustą, V4n 
cą,’ Viktorą ir Antaną MikaUonlus,
Seinų apskričio. Veisėjų valsčiaus, 
Smalllonlų kaimo. Vincas Mikollonia 
(Viršila) *. >10 pčst. Marijampolės pulko 
4 kuopai LITHŪANIA^

Palėškau savo gimines:. Kunigą’My
kolo sūnų .Adomą Urbonavičių ^IIU- 
M iš Lietuvos A, Panemunės;, brolj jo 
•TuVgl Urbonavičių; brolčnus: Petrą ir 
Jurgi ^lunienlUs sūnūs’ BaltrnmMIaūa 
kilusius Iš sodž. Dubruvaf. PožalSlio 
vai; Ir Antaną Kreivėną kilusi iš k, 
Šlienavos, Panemunės, Panemunės, Pa
žaislio valsčiaus, .Maną antrais i 
Kalinus, Dumi. g-vė-No. SO. Fhi. Prek, 
ir Prnm, Ministerija Rinkliavų D-tas 
t aukštas. No. 5. Jonui Matulaičiui 
LITHUĄNIA, * 3
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<. • Jjetoj' ®ijrotaW'1’'' 
: IM M •;> OėSeBb
•iŽ?9w'-INnW.«iiit' «iw,'
425 B*0AmvAT, So, Boston, Majų.'
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I i PBMOS KLESOS' 

N TĮSIAS 
DR. W. T. REILLY 

! Danty* Į^tadatūj it jripiW 
ml’ visai, bę skausmo, ‘ su geriau- 
rihfaf plteįrhterti ėč nkūjtfil^dfc 
n»k

rr tt

■7
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South Boston, Mabs.
iM^teter

VAnUmof: Nuo nh Ikį 8V v. 
NkDžiiOM ? .Nuo-lOv.r.JUrtA.1. v,
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Ieškau Prano.Mufblto,J
_ Ukmergės .apBkrlčiOj 'D^, 

'tuvos vat, Kalvelių .sodžiaus ir dUrtUpį 
Kuto^iWil»vĮ«< MM.«&***'

Kauna-rėd.,

jPetro f

Nmynrk, a.
9

•v

KVJįūIUS, 
krt>Ą Ohlfc

[J*r
įDt. Ignotas Stankus

.I4rtuy« DlAterteir Chirmfa«,< . |
OfteeVskadsM 4
k N**8HteildS poptete 

Vak*tete,K*ev*rt**u«t(M»lM<Į 
N«A»k»MkUci4)»«|»Mte. ~ •
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