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VOKIEČIŲ jėgos ATAKUO
JA LENKUS.

Oppeln, Aukštoji Silezia, 
geg. 7. — Prancijos vadai 
praneša7 kad Lenkai aplei
džia miestą Rybnik ir kitas 
vietas.

Smarkiausi -kova' tarpe 
Lenkų ir Vokiečių eina prie 
Kieferstaed, 36 mylios piet
rytinėje dalyje nuo Oppelu.

Sakoma, kad jau ir Len- 
. kai prisipažįsta padarę klai-

Turbūt gavo gerai p kaulį. 
I?

r ALIJANTAI PASIUNTĖ KO- 
’ MISIJĄ IŠTIRIMUI LENKŲ 

SUKILIMO AUKŠTOJE' 
SILEZIJOJE. ’

ParyŠins, gegužės 7. — A- 
lijantąi pasiuntė. Aukščiau
sią komisiją į Aukštąją Sile
ziją ištirimui lenkų sukili
mo. Komisijai įsakyta pa- 

t naudoti visas pajėgas1 prieš 
■ lenkus. Taip-gi Įsakyta ko

misijai tuojau nustatyti ru- 
bežius tarpe Lenkijos ir: 
Vokietijos, kur buvo balsa
vimai laike plebiscito.

ALIJANTAI PRIPAŽINO 
VOKIEČIŲ REIKALA

VIMĄ.
Vokietijai pareikalavus, 

t kad rubežius tarpe Vokieti
jos įr Silezijos būtų atdaras 
ir ką'd" visi politiški prasi- 
kaltėliai, alijantų . laikomi 
būtų pHliūosuoti, priimta a- 
lijantij’komisijos.

Dar’ nenuspręsta ar Vo- 
- kietijos kariuomenė bus į- 

leista į Sileziją ir ar Lenki- 
. jos rubežius bus uždarytas.

Apginkluotas v vokiečių 
traukinis,, kuris bėgo nuo 

i Brėslau .įs Krenzburg buvo 
; sulaikytas ir paimtas po 

priežiūra alijantų. Taip-gi 
J alijantai paėmė traukinį su 
p kuriuo lenkai pienavo išva- 
ržiiToti ir užimti miestą 
į Krenzburg.
Į:
y Anglijos oficierių, kuris ve- 
į. da alijantų kariuomenę. ir 
^norėjo sušaudyti, bet paskui 
l f Susiprato ir paleido.
fcj ’ T v * *

U < Padėjimas Mieste Oppeln 
b ■ \ Kritiškas.

Įį Lenkams sukilus ir pradė- 
j ,jw Žudyti it jlėšti ramius 
j gyventojus, Šis miestas atsi

rado kritiŠkamę padėjime, 
; visų apielinkhi subšgo

*v

i

• " ''' . ' ' '•* ,■ * -

nuskriausti. Daugelis iš. jų 
yra sunkiai sužeisti ir išsi
gandę nuo lenkų brutaliŠ- 
kumo. Pabėgėliai gelbstant 
šio miesto gyventojams darė 
demonstracijas ir išnešė pro
testus prieš plėšikus lenkus. 
Vokiečiai sako, kad reikia a- 
pie 30,000 arba 40,000 karei
vių, kad numalšinus intu-7 
žusius lenkus.

Sakpma, kad sulig Vokie
tijos pranešimų Aukštoje 
Silezijoje yra ųpie 60,000 
Lenkijos kareivių . ir gerai 
išdisciplinuotų bneiėrų.

■ ■ j • ■ 1 1 ■ B
• z

ŪŽ SUKILIMĄ KALTINA®
LENKIJOS JUNKERIAI.

X

Berlynas, geg. 7. — Kanc- 
lieriš Fechrenbach pranešt- 
damas apie sukilmą Aukšto
je Silezijoje priėjo 'prieo iš
vados, kad sukilimas paeina 

‘tiesiog nuo Lenkijos milita- 
ristų ir atsišaukė į visą Vo
kietiją, kad- suvaldytų be
pročius Lenkus rir apsaugo
tų ramius gyventojus nuo 
jų .

Vokietija reikalauja, kad 
alijantai leistų pastatyti ka
riuomenę Silezijoje, kad su
laikius intužusius Lenkus ir Lenkus, 
kad sugrąžinus tvarką.

 t:

------------- -------------------------------------------- 1—Iii ......................  >>

LENKAI SUSIRŪPINO.

Warszato, geg. 6. — Kilus 
nesusipratimams tarpe Len
kų ir Vokiečių, Lenkijos 
valdžia susirūpino ir nutarė 
padaryti atsišaukimą, kad 
'sulaikius savo maištininkus, 
kurie sukilo prieš Vokiečius 
ir Alijantus.. Lenkai atsi
šauks į Silezijos gyventojus, 
kad padėti} ginklus ir grįžtų 
į darbus.

Rybnik apielmk|je pulig 
Lenkų*-valdžios" pranešimo 
kovoje ^u Vokiečiais žuvo 
.daugiau negu 150 lenkų ir 
daug,sužeistų.

Taip-gi nemažai žuvo ir 
sužeista vokiečių.

: ČEKO-SLOVAKIJA 
PRIEŠ LENKUS.

Berlinaš, geg. 7. — Čeko- 
Šlovąkijos pajėgos šiandie
na perėjo rSbežių ir įėjo į 
buvusio plebiscito apielinkę 
Aukštoje 'Silezijoje. Tuo 
pačiu laiku Vokietija laukė 
iš Alijantų atsakymo delei į- 
leidimo kariuomenės prieš
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kįų nriestelių buyd privažia
vę pąsiMausyti, Į
; Kuomet buvo įnešta, apie 
numušimą algų 22% nuoš. 
keletas savaičiį atgal,' vedę* 
jas pastebėjo, lįad dabarti- 
niu laiku numųšįmaš algi£ 
yra nepakenčiama/ bet * ka 
galime daryti. ‘ didžių? 
jų dirbtuvių,.tik-Šesioše dir
ba organizuotidarbininkai. 
Kitos net neatstovaujamos.

Po apkalbėjiųiui nutarta 
Rūpintis, kad j^se dirbtu
vėse dąrbimnkaį’ buiit orga
nizuojami. į •'

’ .. -• .. . ■ ■

BARZDASKUČIAI'
. - / LAIMĖJĘ ' .

’ .Rochestet) V. F.,, , gegužes 
B. — Sįriiig naujai padaryto^ 

* amtaMtebarzda^^ gaM 
$25. į savaitę ir 50 nuoš. nuo 
įeigų virš $30. 1 -

v . 4

DARBININKAI ĮSTOJO 
; Į UNIJAS.

Enid, Okla., gegužės *8. — 
Sekančios Unijos buvo suor
ganizuotos šiame: mieste: 
Tinkuotojų, darbininkų, 
miesto, gaisrininkų, metalo 
darbininkų virejųri patar
nautojų.

........ ....... '"PU 1 lllll"W|
Organas Amerikos LfeMhfl 

R. K. švento Juozapo į^l 

Darteiniiįkų Sįifgor i

UTABNINKAI9, KETVeHGAIS Ut ' 
8UBATOMI8. i

UirobeByi metamu ♦ * e s » « e <■ '
Boatotia if ąpyiinkąi metam* , ...i&eo . 3

■ ąhtftm* ■ S

{ y<nanitTynįraįtH > i

i. »M Bro.dw.jr, Morton 27,' MM. ' . 
. irt. Boot« Bortonr W, •- į 
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užimti miestą

/ Lenkai buvo suareštavę

ANGLIJOS'STREIKO 
PAVOJUS 

_ ATSINAUJINO. 
4 Londonas, geg. 7. -— Kad 
prigelbėjus. anglekasiams 
laimėti streiką Transporto 
Darbininką Federacija iš
leido įsakymą savo nariams* 
atsisakyti dirbti, ir pervežti 
Anglis importuotas iš užsie
nio į Angliją,

Taip streikui besitęsiant 
audenycių savininkai pa- 
skelbė* nusprendi numušti 
algas 30 nuoš. Darbininkai, 
kaip praneša šiandiena, 
streikuos.

Daug dirbtuvių uždaroma 
priežasties anglekasiųiš l 

darbininkų streiko.
........... 

tūkstąnčiAi 
STREIKUOJA. “ 

V., geg. 8. — 
Keletą tūkstančių' popiero 
išdirbysčių išėjo ant streiko 
visoju rytinėje dilyje, On- 

—. -ik * .

1 

tario ir Minnesota, kad pa
sipriešinti numušimui 41gų 
Streikieriai pažymi, kad po
pierinių kompanijos neuž- 
tektinai pasipelnė per 1920 
m. ir kad dabįr nėra pamal
to numušiiAui algų.

GAVO 44 VAL. DARBO 
.• SAVAITE ję.

Wic'h^af Ka^ii., geg. 7. — 
Nauja sutattis tarpe United 
Garment Workers unijos ir 
vietos isdirbėjų pasirašyta 
priimant 44 vąl. darbo sa
vaitėje "ir pagerinant darbą 
sąlygas. Priimta praeitų 
metų algų ientelą.

J , '

AUDĖ&YCIŲ DARBI- 
. KINKAI ORGANE ■ 

, ZUOJASL . ■
Latvrence^ Mass. — Vietos. 

audenyčįų darbininkai svąi- 
spiėtę’ 
Dąrbo

i

STREIKUOJANTI TEP- 
LIORIAI PASKELBĖ 

SUKTUMUS.
Cincinnati, geg. 8. —• Že

mos algos tepliorių kontrak- 
toriųx iššaukė^ darbininkus’ 
ant streiko reikalaujant $1. 
į valandą.- y .

Darbininkai taip-pat rei
kalauja, kad prie kiekvieno 
darbo būtų pridėta paaiškį-^ 
nimai. p z ' '

Tepliorių skelbimų komi
tetas priparodo, kad toks 
reikalavimas apsaugotų vi
suomenę nuo išnaudojimo’.

Dabar, kur darbaš reika
lauja 5 arba 6 sykius tepti, 
tepama Ąik 3 ar 4 sykius.

Taip-pat teplioriar kon- 
tr akt oriai, verčia darbinin
kus vartoti plačius teptukus, 
platesnius negu 4% colių.

Plačiais teptukais .darbi
ninkai negali padaryti pir
mos rūšies darbo £r iš tos 
priežasties yra skriaudžia
ma visuomenė.

Taip tai .darbdaviai viso
kiais būdais išnaudoja dar
bininkus ir visuomenę. 

priešin^ilgv VA-
’ LĄ^UŲ-UAKBUT.

• Organi
zuoti auksoriai darbininkai 
pasipriešino prieš pasiryži- 
iną prailginti dąrbo valan- 
das savaitėje nuor44 iki 51

! , DUSETAS (Ežerėną apskr.). 
Gražios apylinkės Dusetų mieste^ 
lio. Visai arti miestelio. 'dideli 
kalnai,^ nuo kurią miestelis mato
si, kaip kokioje duobėje, tik kyšo 
bažnyčios bokštai, d už miestelio 
mėlynuoja į visas puses išsišako
jęs didelis ežeras, kuris tarsi susi’ 
siekia su dangaus skliautais. .

Apylinkė labai nukentėjo nuo 
vokiepią;' ją čią buvo žvalgybos 
centras, už tatai žmonės nelabai 
galėjo ką nors paslėpti, nei iš 
grūdą, nei iš galviją; o taip-gi 

. žmonės negalėjo namie prasimal
ti duonelės,- nes vokiečiai, jei ras
davo namuose girnas, tai nežino
davo kiek pabaudos dėti. įdėda
vo. 1000-tięiis- auksiną, dar ir ' į 

■ k^ęjjmį pąi^dgįatOR
- kbĄT§a®v^‘ur 

kitokios bausmės nebuvo, kaip su
šaudymas. Kada lietuviai vijo 
bolševikus, čia buyo .kiek laiko 

j apsistojęs "frontas, - tada bolševi
kai pristigę maisto, rekvizavo 
kiek rado, bet pradėję neberągti, __ _________________ ______
tada kai kieno tik ką pasodintas tarti Ttamistai mane ypatišką 
bulves nukasė. k

Dabartiniu laiku, gyventojai 
šįek-tiek atsigavo, bet toli grąžu, 
ne taip, kaip prieš karą. Dabar 
jau duona šiek-tiek atpigo ir žmo
gus svėikas^ dirbdamas Bebadau
ja, bet gyvenimo sąlygos retai 
kam patogios. Iš organizacijų vei
kia : keletas politinių partiją, šau
lei ir ugnagesiai. Pastarieji per
nai vasarą darė parodas, kažin šį
met ar darys?

J. Spurgas*
»
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EUROPOSTAIKAI 
PAVOJUJE,'

AHjantai jaučri^kadankiliinai / 
Silezijoje gali būti sėkla ♦

karo. 3

Paryžius. Stovis 
toje Silezijoje kas kart Vfe 
darosi pavojingesnių Euro^t . 
pos taikai. Pavojus nėrA * 
mažuose sukilimuose taps 
Korfanty’s apginkluotų 
maistininkų ir keletos tūks- '■ 
tančių alijantų kareivių pfe 
biscito apielinkėje, bet$avo<- 
jus yra susirėmime LeiikijoB. 
su Vokietija. Vokietija ne ’ ‘ 
juokais pradėjo rengtis prie 
karės, ne tik su, Lenki ja, brt 
iE su Pranei ja. Galimą 
ti iš to, kuomet Pęąn 
kapitonas Dubois buvo « 
niritiBgiiiįBmiirhitTuviitn^  ̂
irio vokiečių plębisčiįa/tit^ 
taijoje įr paimtas į-Neką,t 
buvo palydėtas iki Vokięti* 
jos rubezių ir paskui paleis* 
tas.. Vokietija tą tik padarė 
tuomet, kuomet Prancijos 
ambasadorius Berline, pasi- , 
remdamas įsakymu iš Pary? 
žiaus pareikalavo paliuosųo- 
ti« - <• , . ;.7'\

Po Tuo atsitikimu Pran* 
. 4 -

ei ja griežtai pareikalavo, - 
kad^Vokietija l^ūtų nugink
luota. > *

Reikia pažymėti, kad da
bar Korfanty’s 100,000 ap
ginkluotų maištininkų laikė - 
industriją ir kasyklas tose 
vietose Aukštoje Silezijoje, 
ką jie sąvinasi sulig buvusio

Hs dų arba tiys nariai alj* 
jautų komisijos pritaria, 
kad tai priklauso Vokieti* C 
jai j . * ’
' Prancija kaltina Vokie
tiją už kilusius nesusiprati
mus, deltoTkad Bėrimo žk 
nios spauzdinamos Aukšta 
je Silezijoje skelbė jog Len* 
kija gatiš tik dalelę geręsnįų 
vietų ir tas neva suers^nė 
Lenkus. . * ' *

* » ' t • *1

AmbasadoriM šurirlnks ^

Išrišimui sukilimų ir StH ‘ į 
grąžinimui ramybes Silesk^ 
joje ta^s susirinkimą di*\5 
džiųjų valstijų ambasadą 
riai. Dalyvaus ir maršalas 
RocK AmbasadoriM 
ša, kad joks spaudimas ne^ > ‘ 
padėtys į tuo dvi.Šalį fcaiį y f 
tik nusprendimas padalintu 
AukŠtąją Sileziją. Bet jei* 
gu alijantų ambasadoriai 
dalindami Aukštąją Silri»*j 
ją neduos Vokietijai nieku* 
ką dabar Lenkai turi 
tai tas didinimas jridima įnik 
ti kaip tik pagreitinė kar< 
Vokietijoj au Lenkija ir tao . 
pačiu Įtrauks alijantaua ‘

P

i

Gegužės 5 diena mūsą* leg^- 
eigos biuran tapo prisiųstas iš 
Meksikos. Ambasados žemiau1 
talpinomas laiškai ir įteiktos 
kortelės Meksikos Respublikos 
Atstovybes nariu: Mąnuel C 
Tellež, kaip reikalą vedėjo, 
Jūan B. Saldana, kaipo sekre
toriaus, Manuel J., de Negri, 
kaipo antrojo ir Servando Bar- 
reza, kaipo trečiojo sekretorių. 
Adresuotas Lietuvos Atstovui 
Amerikoje, J. Vileišiui, laiškas 
yra tpkio turinio:

■ ..A > I,-..
Gerbiamas! j

t Meksikos Respublikos VyJ 
riausybė, kurios, reikalus aš tu
riu 0ostiT

mriw> jog* ji, po tinkamo ąp^ 
svarstyti^ TžiStffi^aJūiiškųto 
Vasario 2 ir 21 diedų Š. m. ad
resuotą šiai Ambasadai, oficia
liai pripažįstanti Lietuvos Res
publikos nepriklausomybę.

šfuomi meldžiu leisti m«n iš-

nusidžiaugimą, jog man prisė
jo tą žinią suteikti Tamistai ir 
drauge užtikrinti Tamistai, 
•jog Meksikos liaudisjr Vyriau
sybę nepagailės bykokių .pas
tangą palaikyti, sutartini ir 
draugijini ryšiai, kurie, kaip 
aš tikiu, visados užsiliks tarp 
Meksikos ir Lietuvos Respub
likos liaudies ir Vyriausybės^ 

Naudodamas šia proga, mel
džiu priimti manoj tikros pa
garbos užtikrinimą.

(Parašas) Manuel C. Tellez. 
Apie tokį Meksikos Respub-f 

likos draugišką pareiškimą , . - . >
Suteikta žinia Lietuvos Vai- plebiscito, bet mažiausia da* 

Mažąją- Gruželią dvaro. savhoin-v^Žiai; . .. ^4 ’* "* ~~ **
n Lietuvos Infor. Biura^

L D. S. IŠVAŽIAVIMAS.
LDS. Naujos. Anglijos Apskri

čio išvažiavimąs bus 30 A gėg., 
prie Dean St.', Norrcoąd,. Mass. TT* * •** 1 __* • • ' -r.

9-4-7-21.

VAŠKAI (Pašvalio apskr.). šio
mis dienomis sugrįžo B Rusijos ■rt. ■» •'W. • V l «-> •

t*

Jkas Radinis. Kad. ir dvarponis, 
bet-gi žmogus gailestingas, ,Miažai 
tokią yra ! Daągeli^kumiečią^ il
gūs. metus pas jį tarnavę-ir su
laukę senatvės turėdavo globą vis- 
kuom. aprūpinti.'' Ir dabar jam 
Sugrįžus pora šeimyną pasiliko Kaip is praeito komisijos pranę- 
gyventi. Kad nebūtą sugrįžęs," Šimo matyt, kad jie i^šįdalino 
būtą reikėję jiems išeiti; VįenA “ ‘.............
ją našle; jos vyras ilgus metus 
tarnavo, ir6 antras iš karo ąesu- 
gryžo. Tai • to dvaro valdytojai 
buvo sumanę jas prašalinti- Or- 
dinarįja Jtokia kaip ir praėjusiais 
metais. Žinoma, negali perdaug- 
pagęrinti savo darbininką būvio,' 
kadangi ^kiąri^ai.apleistą.f Pa
lieptą dvare taip pat kaip praėju
siais metais daugiaus nepridėjo. 
Ką. padarysi, jei nėra kas rūpi- 
M8S- • ■' ' •/

Svieto Perėjūnas.

MEKSIKOS RESPUBLIKA 
PRIPAŽINO PILNAI LIETU- 
VOS NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Meksiko^’Respublika, kaipo 
yiena iš didžiųjų Amerikoj -Tęs* 
publiką, ym suteikusi pilną de 
jute Lietuvos Reepublikos -.pri- 
pažbnną. Tai antras i&eifes 
Amerikoje! pripaSnunas. '

jLnygų • uwM£ywj»nw 
IM-

. Ini^liUataMa

darbus, plačiai veikti. Už^vieti- 
mo komisija praueęą jau gavusi 
pasižadėjimus dalyvauti išvažiavi
me su ptogrąmu: L. Vy^fcJ7 kp., 
Mot. S^jungfOti 13 kp. ir Petro 
Bažnytinio, choro su. p. Jį Kar
bausku. Šiomis dienomis tikimės 
gauti daugiaus pasižadėjimą, ne^ 
daržas yra labai puikus ir priva- 
žiavimas geras.- Taį-gi rengkitės 
visi priejšvažiavimo, o mes steng
simės viską tinkamiausiai prp 
rengti. Beabejo pamenat ptaeitą 
vasarą ,LDS. ‘ N. AngL Apskričio 
išvažiavimus, kur viskas buvo tin-’ 
karnai padaryta ir jaunimas ama- 
giai pasilinksmindavo. Dabartis 
vėl prpga jaunimui pasimatyti po^ 
žiemos sezono ir smagiai palais*.
ti. . • u . - ■ ' (į ■■■■

1 Preso* Komisija.

VABG0NININKA.8 jatuiM talkinu 
(alko vieton prie R. Kat/paranŲoa. Pa? 
Blatu ūmautą imliu
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“Sandara’* prisispyrus 
Sąjungų. Gir

di/ ji vien tik tuom gera, 
klierikais! jų peikia. 

Reiškia, ką tik klierikalai 
^įkfet, tas gera ir saaidarie- 
čiams sektina. Žinant tokį 
sandariečių proto išsivysty- 
mą,‘ būtų galima kiek no
rint juos išnaudoti jei tik tas 
gį&shnoketų. Nes užtenka 
tik ką nors papeikti, ir jis 

K i^ ėfetys, kadangi kitokios 
nttevoios apie gerą ir blogą 
netūri, kaip tik klietikalą 

. ^gyrimą, ar papeikimą, 
labai lengva sąj^,- 

l^<JįjįįįfiK &ž? apinasto va- 
č&a nelyginant kaip 

S$ asilu. Niekados nereik jį 
vėsti už apynasrio pirmyn, 
nes tuomet eis atbulas. No- 

■TSftt jį vesti pirmyn, reikia 
stuinti atbulą, ir advernai.

. Žinant tą, manevrą, galima 
asilą kontroliuoti.

.. Jeigu tik tiek kritiškumo tu- 
. ii sandariečiai, tai to jiems 

nepavydime ir pilną jiems
* paliekame laisvę tuom vado

vautis. Tik tiek galime pa-
< stebėti, kad protiškai išsi- 
, y$įt$ Žmonės su panašia o- 
I - rientacija viešai nesigiria.

’ Kąs de! Piliečių Sąjun- 
[ . gpBy tai nėra reikalo jos kri- 

tij6oti, nes pakenkdama L. 
Boną pardavinėjimui ji pa-

< tr savę pastatė žemiau kriti- 
, tas.- Gi blėdies mūs Tevy-

fį n^pridirbo nemažai. Kuo-
mit tik buvo paskelbta, kad 

£ už $3.00 Piliečių Sąjungon 
įstojimo galima pelnyti vi-

* sas piliečių teises ir dagi ge
resnes, negu turi tie, kurie

* yr& jįįįi&ę L. Bonų žr Šiaip 
Tjė^ynei aukavę šimtais do-

--- tuojaus iŠ pakam- 
tingimų ir at- 

į silikėlių gaujos ir danu 
... pirįįti pigiai parduodamas 

Lietuvos Piliečių teises'.
’ Berita net prie skandalo. 
Piečių Sąjungos kalbėto- 

r. ’ jai viešai skelbė, kad kiek- 
' vienas užsimokėjęs $3.00, ar

ta jįet ir 50ck įus taip-pat 
t geras kaip ir pirkęs L. P.

Bbnąr ypač jeigu Boną pir- 
k$3 tatų katalikas. To jau 
tavo perdaug,, jr patys 
la&vąmaniaf pradėjo įtarti,, 
kad-Čia-kas nors, nesvaru. Ir 
jiem^ pasidatč- sarmata už
• k# / /’• • • t ’giOS-XUSl 
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tai vien kaipo Iine* 
taaattttGSainoB 
BltvymeMės, O W
yra. pamigę Būt 
Lietuvę* gerbūvi, tu
Bonų pūrdavinėjinrą. Sės 
reikia pastebėti,

& gąliina jrgšiai swiį- 
kad 9$ ntios. parduodu 

jiūiriMpirk^ ®et bū> 
vo likusios laisvamanių mi- 
juos, kurios Lietuvos , i§ 
principo nešelpta. Jos būti
nai reikeįo išnaudoti. Ir 
jeigu pirmosios Misijos na
riai būtų rimčiau ipž^statf 
įit Skalavę ii vtaį 
į|an$ht Lietuvon, parodu 
Jįonų^ tai visi atsilikėliai 
įbįtu buvę priversti juos 
pirkti Bet organizuodami 

jungų, Misiįjsmariai 
mušte užmušė L. Bonus.

; Tai-gi P. Sąjungos paka
likams nėra su kuom pasi
girti. Jeigų įfe turėtų dą> 
giau politikines sąvokos, tai 
pasistengtų kuogreičiausia 
savo Sųjungą užmiršti,, kad 
savę nekompromitavus. Gi 
dabar tų nudėvėtų pigių 
pirštinę dar sykį mėgina ant 
mūsų visuomenes rankų už
mauti. Ne,. — mes jos neno
rime. Ji tinka vien—sanda- 
riečiams.

jiV.nn

r

O. K.

LENKIJOS SUKILIMAI 
AUKŠTOJE SILEZIJO- 

JE YRA PANAŠŪS 0 
SUKILIMAMS VIL

NIUJE.

Skaitytojai pamena kad 
Lenkija pralaimėjo plebisci
tą Silezijoje. Po tuo Pran- 
cįja,. kad 'nuraminus savo- 
kūdikį Lenkiją pažadėjo 
duoti dalį Silezijos nežiū
rint, kad ir pralaimėjo. 
Lenkija neužsitikėdama sa
vo motinai Prancijai, palau
kus kiek, sukilo panašiai 
kaip,. kad ir Vilniuje ir pra
dėjo plėšti ramius Silezijos, 
gyventojus, _ • *
* Šiandiena, lenką snkilj- 
mas su judino visą pasaulį ir 
delei tos priežasties yra pa
matas, kad gali kilti naujas 
karas..

■K

ŪKININKŲ SAMDININKŲ
. ALGOS.

; (Pavizdys imtas S Kulšį parap.
Kretingos apskr.) 

Berno alga:
: 1> Pinigais 800 auks. 2) Sėme* 
nų (bemosekla) sėti 1 gorč. 31 
Bulvių (ūkiu, sėkla) sėti 28 gorč.
4) Dažyta milo išeiginį 10-12 arš.
5) Grūdais: rugių, 'miežių ir avi
žų po 28 gorč. 6) Lininės dro
bės baitiniaihs apie 1$ ars. 7) 
.Samdininko tėvams vienui dienai 
'darbininką su pora arklių. 8> 
Valgis ir apdaras. Ūkininko tar-

Kalėdų,
Mergos alga:

!)• Pinigais 400 auks: 2) Bul
vių (ūkiniu, sėkla) sėti 28 gor'č. 
B) Grūdais rugių ir miežių P° 28 
:gor& .Vilnų 2 sv. 5) Išmintą 
linų25svk 6) Kailiai m'7) 
šios liuosos dienos. 8) Valgis 
ir apdaras ūkininko. Tarnavimo 
laikas nuo Velykų iki. Kalėdų, 
t Toje pačioje Kulių parap: yra 
samdininkų, kurie gauna., dar 
brangesnes algas’ t. y. snJag-sam
dininko vetW ir tarnavimo sąly
gų* blogumo*; Ž5inaix vienų berną, 
■kuris tūri algos: 1)’pinigais 1400> 
'aukš; 2> Šimėnų, sėti 14 gorčių. 
3) Bulvių sėti 28 gorčių. Grūdais 

J5 pūrus (pūras 28 gorČ.) Tūri 
Ldav išsiderėję vienų, ir kitų daik-

' n

-sc ■

keno ragavo, ta* irfįndm ark- 
HuilZ primuidKvd Imtate iv '4^ 
i^Sd^vo tfMa^ Per kločiai neturėdavo piene aepara-

athA&v* a»Wua be- ta4ų> W ir tos
veik velM 
tūkstančių rublių, kaip ant juo- 

40O-ęęaBąarkiųr| 
'Kiti už menkesnius arklius gaų* 
davo po* 3€Q-30Q naarkiųi 
žmogus naujo arklio įsigyti nega
lėjoj neš menWtfet 
k&ra 2-3 tūkstančfiitf 9^ W.
^Žemiams visai atindavn 
iv jūūs didžiažen^mts'I^Į^tvd 
raut geresnių. afeda*
vo, kad. iš beturėki- jiems" nčtū 
naudos. Jie u^i^Ėląt^ <įio- 
nofe ė jiemajį&na. 
ir arklių nereiktą. Vadinas, vo
kiečiams nerūpi kaip* b eturtis iš- 
dirbs savn žemelę ir išmaitins sa
vo jįe»nyu|. Bet mobilizacijų vo- 

gobšutųin' neužtekdavo. 
Jei kur nėrš vokietis užmatė prie 
žmogau^ geresnį arklį, tai jis tuoj 
žųtogų paliko beverkia^ Jar taip 
tatyažiavo į turgų, į bažnyčių ar 

8^yWb ar kunigų, su ge? 
resniu arkliu. Vokiečių žandarai 
ūžsirašydavo savininką vardų, pa
vardę ir nujoję atimdavo arklį, 
arba ant kelio- ar miestelyje iškin
kydavo arklį ir palikdavo bever
kiančius žmones. Žagarės dvare 
buvo vokietis, kurs atiminėdavo 
nuo žmonių geresnius arklius, net 
mažus kumeliukus s! geros veislės,, 
ir siųsdavo. į Germanijų savo* gi
minėms. Kiti atėmę nuo žmonių, 
pavedę, kitur parduodavo. Atim
davo a^klį nuo lietuvio,, o jį ati
duodavo kokiam vdMeoių spijp- 
nui arba kekšei. Keikia vieti
niams žandarams su ištvirkėlėmis 
yažb&ėtis, o trūksta aj?kliųį. tąiko* 
skign anšj| m vo*
^kiečių ^psnos^’ važinėjasi ar jos 
dinėja, o ’žmogelis rauda ir iš šir- 
jdies skausmo, nežino? ką parytį, 
matydamas savo didžiaūsius prie
šus; čky Pąt važinėjančius jo gy- 
vulįu. Taip- kad ūkininkas kurs 
.seniau turėjo 6-8* arklius, prie’vo- 
’kiečių paliko ant vieno, o kitam 
'nei vieno, nepaliko. Taip Stun
giu ūkininkui L. Laikūnui vienų 
įdieną vokįečįai paėmė visus 8 ark- 
jliųs. Todėl? ir žMes- Įjiet^vojeį įš- 
įdirbimas, užsileido1.
į Rekvižicijos ratguočių. Įr smul- 
^kesniųjų gyvuŪų. Vokiečiai į me
tus atimdavo po 2^3 karves ūki-' 
niūkui,- meitėlį nupenėtu kelias 
avis, žąsis* atimdavo visas, tik 
veislei palikdavo, bet jei žanda
ras užsigeisdavo šviežienos, tai 
žiemą ar pavasarį atimdavo iė 
veislines antis, kalakutus ir viš
tas. Už tuos? visus rekvizuojamus 
gyvulius. Vokiečiai mokėdavo pų- 

- isityeiojimo kainas: raguočius
2-htt auks.,- o už paukščius 10-15 
mark., avis auks. Tuo? tarpų 
Vokietijoje, ūž iuos pačius gyvu
lius? imdavę tūkstančiais markių, 
įtik viens žąsis Berlyne^ tuomet 
prekįūodavo 100-150 auks. Daor 
^gurnas nustojo augmti paukščiu^ 
nes jais negalėjo sau pbsinaudotB 
‘Stipriausieji ūkininkai paliko ant 
i,vrenos karvės. ’ ,
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vbte ftttfafi ftri Mite nepeddb-p^mb^HU, W«d»ma labai tiri- 
dmri. Jei Žmefmi nttarčjo ui H - - ---- 
fiteįtoirktl tai turėjo

Wt gyvuli**, 4cfc ir ų| kukavo. Tųų Wpų keli vokiečių

K iki Šhrtmte dali# nedurihvo 
daikto vertė*. F&vyMįttūl 
m moka Ui $Ūrį retįjų rub.K 
vokiečiai duoda tik (Jkį rub., biįl- 

W ūū-80 n, vokiečiai 
teokė&W tifc £10 tetektų > ,tt.

ptptnktų rekvhici- 
jte^' ‘ I&tuk
:w auvalgydevo vokiečiai. ' jįfct 
turėję *** duoti w-
dų, ir valką. Pastaba : mažai W 
vo lįk$ bičių nuo vokiečių plėši
kų. /Kw-'W^čįų>*Įmvk^'pūr' 

apdebites, jie mt karš
tu vandeniu išplikfedayo’ arba 
šiaudais apdėję uždegdavo, o po 

; to lasydavo medų Oi, dar
* Žiauriaua naikindavo bitas kala*

18 fc? ūktose- Mfaoae. ilgais tufe 
nam WatEŽę fenų durdavo į 
koriui ir tc^au pal&f laižydavo 
tuino galą. Vokiečiams neužtek
davo iOį kad gyvtdnfe imdavo^ 
įefc ta jin įsakydavę Ūkininkams? 
po kelius svarus nuo dešimtinės 
sunešti jiems, rūkytos iiSsoa, ku
rie neturėdavo, turėjo, pirkti ir 
duoti vokiečiams. Taipo*gi ėmė 
nuo žmonių cibulius, lašinius, vil
nas, kailiūs^gijas, išmintus linus, 
•drobes, čerkesus, miliukus, pasiū
tus kailinius, burnasus, net marš
kinius ir kitas smulkmenas. Jei 
pamatydavo pas bobutę vargšę 
"sudžiovintų grybų, tai juos atim
davo.

j Liuosybės žmonęs jokios netu: 
iiėjū. Visus jauneąnius surašę iš- 
isiuntė į Vokietiją ant sunkių ta“ 
btb kitus išvarė į vokiečių fron
tą kasti apkasų, tiesti gelŽkelių, 

dar kitus varė kirsti Lietuvos 
•miškų. Kaip žiauriai elgėsi su 
lietuviais* sumobilizuotais darbi
ninkais, sunku aprašyti. Mušda
vo kaip gyvulius, laikydavo ne
kūrentuose iš lentų sukaltuose ba
rakuose, . valgydindavo kaip 
žemkentes kiaules. Man. pasako
jo iš Žagarės vaikinas Žlabis, kaip 
r jis mate miške. lietuvius kertan
čius kaladę J Sukirstas kalades 
■darbiųinkai kelius varstus ture- 
davo savimi išvilkti iš miško, o 
ant kaladės sėdėdamas su šaka 
mušdavo nelaimingus Lietuvos 
darbininkus.- Vienas iš Pasvalio 
vaikinąs pasipriešinęs tokiam vo
kiečių elgimūisi liko nušautas. 
Kuomet iš Šiaulių apskr. suimtus 

- darbininkus vokiečiai traukiniu 
veže girių kirsti ir jie iš trauki
nio nekurie mėgino pabėgti, tai 

. -vokiečiai kelius nušovė. Vienas 
vaikinas, kurs mėgino priešintis, 
vokiečiai sušaudę. Vaikinas pa- 
sUve draugams savo viršutinius 
•rūbus ir prašė pasiųsti broliukui. 
Atliko išpažintį čia pat prie duo
bės ir kunigui atsitraukus, žiau- 
fūš vokiečiai nušovė Lietuvos sū
nų. Kėdainiuose viešai sušaudė 

: vaikiną^ vien už tat>. kad išsitarė 
Apie vokiečių žiaurumą. Negalė
jo žmogus nei pasirodyti gatvėje. 
Uaug Žagarėje paėmė ir išvežė 
žmonių į Vokietiją arba prie sun- 
kių darbų. Vokiečiai sutikę, juos 
beeinančius per miestą: ir nedavė 
kei atsisveikinti, nei pasiimti rei
kalingiausių daiktų. Vokiečių 
kietų širdžių nesuminkštindavo 
nei ašaroj žmonų, vaikelių, senų 
tėvelių, kurie likdami be savo 
maitintojų raudodamįpuldavo vo
kiečiams į kojas ir mauldaudavo 
neišvežti jų. į darbus varė ne 
itik ‘Stiprius vyrus, bet moteris < su 
mažais vaikais, merginas ir net 
Vaikus» išnaudodavo. Pats ma- 
.eiati, kaip vokiečiaiJs Žagarės ke- 
iRiS'vežtaifc moterį ir merginų 
^eŽŪ į Šiaulių dvarui keliems mč- 
nesiams ant darbų. Ten juos lai
kydavosykiu tam tikruose nešva- 
riuosė barakuose, čia jas Vokie
čių kareiviai visaip išnaudodavo. 
Laug Lietuvos merginų, per vo- 
■kiečių įtarumus gr prievartą li
ko. pažemintų, kitos iš to mirė. Įr 
taip}'P. Krūminyęia, 18 metų la
bai dura ir graži mergaite ii N. 
Žagąris vokiečiai paėmė prie 
darbų ’JoniškSS gelžkolį tiesti;, 
įKaipt pakoja jos draugė, vokie
čiai jas <taytao.tat' MUfos į 
Mojimus. JHa doroms merginoms 
■tfętatao poOmot ^tvirkV.Vbkįė-
.A & .Ui . M.J! — «. .. * .1.

ttus jr Hgua štatas, juos pašilei-1 
taį ausdama ant klojimo aslos j 

taėhta aito & pradėjo gaudyti • 
ma?gitai kta Šiaip taip išspru
ko i iftvfetatių nagų ir išfcčgo. 
NeUtatag^ Ktatošta kadan
gi ji buvo paleidus plauta? aut 
akių, negalėjo greit patčmyti vo
kiečių. jį bta jų auka. Jį vie
ną paliktą, vokiečiai, nutvėrė ir 
perblošta už ptata aukštinta 

'ir laikydami ištemptas raifea 
'ir tajas jų kankino j kitos m<fegai< 
tia nors draugės labai gailėjo, bet 
iŠ ginkluotų vokiečių rauko# jo# 
^gaJtotaM* P.Nrttany- 
čia pasirgus 2 savaites mirė. K 
tu paties ftodita* ApoMbnto ta 
kiuskytč pergązdinta vokiečių 
pasirgus kebą# nedSltatarč. W 
^garše F Kačkyčią iantaaį vo
kiečių itaptamų įg mita W 
ta* prlvĄ pfljd&nSį vetimą iri 
taaskydtaį jų valiavo pro jo« ne 
mus, K&Čkyčm* 5vas išgirsiąs Į 
įtaita*' greit ąlėto 
štad^vij^tadarus fe^orto 
atimti dukterį, bet vokiečiai^ į jį 
Šaudč ir neprisileido netyru Tėvas 
vis-gi nuo tolo sekė 12 kilometrų 

Jodėiįių EfodŽių, kur žandarai 
įgyveno. Norėjo čia .su pagelba 
žmonių atimti dukterį, bet nega
lėjo. Žandarai- jų įsitempė į javo 
kambarius; či«ų mergina raudojo 
ir draskėsi visą naktį, o bejėgis 
tėvas už sienos visą tai turėjo gir
dėti iv jaustų bet padėti savo 
dukterei nieko negalėjo. Ryte pa- 

: leido. Mergina sunkiai sirgo, bet 
pagijo. 1918, 12 d. spalių atjoję 
& Stelmokų sodžių Žagarės p., taip 
‘baisiai išgązdino Naudužyčią, jog 
ji labai sirgo. Vežė gydytojus ir 
kunigą — pagijo. 1817 m. Julijo-. 
:ną Drigutyčią, iš Žūčių vokiečių 
^žandarai primušė, sunkiai sirgo, 
vežė kunigą. Špijono J. Verbicko 
■iš Barnelių, Žag. p. apskųstą Vla
dislovą Skipkų iš Pabalių N. Ža
garės p., kad jis turįs šautuvą, 
baisiai suspardė, sumušė ir nutei
sę katorgon 15 metų, bet Vokie
tijai iširus, Skripkus iŠ katorgos 
parėjo. Petrą Šiaučiuną, Linku
vos klebono brolį, įskūstą, būk 
•prilaikęs rusų nelaisvius Aucėje 
sušaudė. Taipo-gi nekaltus žmo
nes sušaudė iš Žagarės P. Kelp
šą, Liemežionį, Šiemetą ir k.

' Aš. čia paminėjau nekurtuos tik 
vokiečių žiurumų Lietuvoje fak
tus. Jų buvo Lietuvoje tūkstan
čiai. ’ Kun. Gargasas, klebonas 
Vegerės, priverstas vokiečių, spa- 
viedodavo nuteistus mirtin. Dau
gybę, jam teko spaviedbti, ne tik 
lietuvių katalikų bet ir rusų ir 
latvių liuteronų kurie šaukėsi ka
talikų kunigo k pagelbos dūšios 
Reikale. Jis pasakojo, jog daugu
ma nuteistųjų buvo nekaltų arba 
visai mažai nusižengusių ir tai ne- 
ityčiomis. Čia paminėjau tik vie
ną kunigą kuriam- prisiėjo spar 
giedoti vokiečių šaudomuosius- 
:žmones. 0;kur kiti Lietuvos mies
tai ir miesteliai su visokiais vo
kiečių kariškais, lauko ir kitais 
žiauriais teismais. Kiek juose žu
vo Lietuvos žmonių,, Dievas tik ži
no.

— 1
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Sfettd; MLbtlšblyiiku- 
iMU MdC įta'Wt did^ siete 

nair lif dta lyg kad M*
gautas paukštelis, ly&il^ ka* 

kos surakintos tvirtais (geleži- 

n#X skįtauų duoda 
nus..‘ Lietuva pavergta ir su- 
pančiota^ Ji Wi kaišti įr 
$f. wkw.. įO
nuolat M
žgalvio aro wtw.;.

Pavergėjai mano Lietūvų pri- 
varginūš sbBg savd norųisąi 

i įr wuota 
im^WsiofeiĮaisv<^vaIandos,vit 
vnpaū^t-J. ■ sunkius darbus 
j verta eiti tanų^. sttafe
vięai$ išjuoki prieš save paeis* 
įtafe e» Ji toto stovėti ir nė 
>ŽodęW> negalėjos ištart^ ji bu
vo vergė. ’

R

Persimainė pasaulio surėdy
mas, si^nndš^taonss, pakė
lė <$įdel| pasaulinį Sarą ir Lie- 
tuva liko pavogta kito vagies 
riš sėnojo vagie® - pavergėjo, 
Ji turėjo jau viengalviui vokiš
kam, juodam arui tarnauti. 
Taip pat išblyškus, sunykus 
kaip ir prie senojo savo pono- 4 
ruso, bet dabar jau sui kruvi
nomis žaizdomis kūne, kurias 
r jai padalė dū vagiu .tarpsavy 
■už Jų besimušdami^ 
. Ka tolyn ėjo karas, tuo labiau 
pasaulis mainėsi ir sugriuvi
mas viešpatavo kur tik nepaž- 

. žvelgi. Griuvo sostai, degė kai
mai ir miestai ir visų kas gyva 
naikinama. Tuo tarpu kaip 
griuvo žiauri asmenybė, despo
tas ir sauvalė, vergams sušvito 
vilties aušrele, skaisti, vylio- 

, jauti aušrelė, nors dar neisten- 
gianti per rūkus spinduliais 
Uiškiai sužibėti. Vergų širdys

rytų, bet dar neprasiblaivęs 
dangus nuo pasaulinio kam du- 
mų neleido- aiškiai jį pamatyti 
ir pasveikinti. Dar. vergija ne
visai žuvo- tik jautėsi jos Žlu
gimas. . '

• * 9 .

i Stovi Lietuva jaunutė ir lin
ksma antgimtosios šalies griu
vėsių ir šypšos hialoma šypse
na, Jos akys dega karštu gyve- 
įninioJ'Roru. Lietuva laisva, ant 
pos rankų jttli nebėra geležinių 
■pančių, ant Jos kūno jau už
gyja žaizdos, tik Jos gimtinė 
šalele dar negali atsistoti iš su
naikinimo, nes labai žiauriai 
kovotojai - galiūnai ją, sunaiki
no.. Lietuva jau linksma, nors 
darnegnlėjofužųiirštivisųpra- 
'eito gyvenimo vargų, Ji jau 
‘gyvena vilkinu visiškos, patva
ros laisvės?'
Tik spėjo Lietuva atsikvėpti 

nuo pančių įr jati jį Vet užpuo
la’ plėšikai, nettoiT lėisti ištruk
ti iš jų nagų, jr? griebiasi Ino- 
tuya aštrąus- kalavijo kad nuo 
užpuolikų apsigymig, nė& nebe
nori į vergiją krikti, nors ir 
mirti reikėtų. įsiutę priešai 
pamatę ištrukusių jų nagų 
auką, vėl nori ją. pavergti ir 
įžįąuriaž pttola ir ^o&Lieta'vi^ 
Mctedžta Jai skaūtata 

. jgtoy išn&udotail ^ista4 priė- 
įnma? ta pavergti
> jctIJetuvąk(WėnWpaskuti- 
niosios, jį laisvių ir vergijon 
pegrįsf Jeigu priešai nustos 
puolę LiętuVų, tai Ji sutinta 
širdingų taikų padaryti ir savo 
gimtinę šalelę gaivinti, bet;jėi- 
gu per tai Jos laisvė nebus su- 
yaržyta. Valio laisva Lietuva! 
-Laisvės įgavę meSjungo nevil- 
ksim! J tavą, nes matote Ji 
f-Liėtuva* iritalinta Wsų * ge- 
rųjų tautiečių pngelbta* .

• \ 'V &'F g o' Po ė-t a. 
;Veįk armija.
į '

SCENOS utalSlNKAI 
! SUSIOiR<MSIZAVp»

m faAmiaka* jia&e mm- 
telyį« Įuai-

V

• JhteaMUl

'tarti vM ją >»pii<lydava to- 
Jtaū . Kw vs-'

pačtaftriojMwWdavo kaip su 
pienu.
p Ki*oŠhių tatacita Vta 
yito yątataįBOtafc 
lhn& buvo pamoti nel ouvalgytb 
Sodžių “poršteriai” turėdavo kas 
Bavrttirftuo Metafeta •vižt08

žmonėms cyva bėda, ,f* ' ,, . 
rtWti tiek nes llito
yųjh maža yra teirtų ’tete 

dėtų; per kelte
mėnesius visai .nededa. Bet Įga? 
lįrtt^ius žmo^ta v°kiė-s
Čiams apie tai,, bet j;e netikėda
vo; .Buvo juokingų atsitikimų 
žanaarai nujodavo į sodžius, Kep
davo nuo ryto sušaukti vištas ir 
patys žiūrėdavo ąr su kiaušiniais. 
Žinoma, moUry» ir irferginos. iš 
fa turėdavo saldaus; juoM ws 
ptaeidavo netekti visų vištų ir 
pabaudos- gaudavo.
Į Panašiai būdavo ir su karvėinis. 
Moterys eidavę į žandarmerijas ir 
skŪsdavoS, jog karvės užtrūko; 
Vokiečiai; netikėdavo. Vakare už
rakinėdavo kūtes, o nUo ryt arba 
patys arba jiems stovint,, melžda- 
yo jų “panos,” bet Lietuvos 
moteris ir’ čia vokiečius apgauda- 
vo. Josvainių parapijos Šingalių 
kaime AŽnieni Jurgiene, štai kaip 
pasiliuosgvo nuo pieno davimo. 
Vokiečiai užrakino jos karves, ry
tą turėjo persitikrinti ar jos kar
vės melžiamo* & ne* Ažnienė auš
tant įlipo pro Stogą į kūtę ir iš- 
melžė visas savo karves. Rytą 
vokiečiai melžia; bet pienas nebė- 
ta ir uŽrSŽįl jta fca^š bergždžio
mis.

Tokių fe panašių gudrybių lie
tuviai laike vokiečių jungo daug 
baokėjo. ... , ■
: Vokiečiai su pagelba vietinių 
špijonų išmoko ir ieškoti paslėp
tus daiktus. ?

■ Javų rekviricijos. Žmonės ne
tekę- arklių, pardavę kitus gyvu
lius fe daiktus- arba pasiskolinę 
pirkdavo arklius fe dirbdavo že- 
mę fe ramindavęs, sakydami: 
“Jei arsiu,, sėsiu, nors vokietis ir. 
šatims, vis-gi bado nekentėsiu, o 
gal šiada-tada išsivilks tie vagys 
•iš mūsų krašto.” Kaip tik vo
kiečiai -pamatydavo’ žaliuojančius 
išmonių laukus javais, tuoj reng
davo priemones kaip juos geriaub 
atėmus rudenį nuo.žmonių Jie' 
išmatuodavo dar augančius javus 
dirvose fe paskirdavo kiekvienam 
nuo dešimtinį arba hektaru po 
tam tikrą piliavos sajkų Rude
nyje, nuvalius laukus, buvo už
ginta spragilais kulti. Kuomet 
buvo su mašina kuliama, tai vd* 
■kietys prie- kūlimo stc|Vėjo fe su
rašinėjo, bent nugirdžius arba’ 
kur nuvįliojuš' vokietį nuo. inaši- 
noš, ūkininkai- galėdavo paslėpti 
keletą, pūrų. Kur kuMant vokie
čiai nestovėjo,, ten žmonės javus 
išlepdavo po šiaudais, peludėsė, 
[po aukštus namų, tvartų, arba 
.stačiai kasdavo į žemę. Taip pa
slėptų javų daug sunykdavo, svt- 
pūdavo .arba kiti ūžmatę išvogs 

*aavo. Atėjus laikui piliavų vo- 
Įkiečiai reikalaudavo jau iš kalno 
jjų paskirto skaičiaus, centneriu 
javų nuo ūkininkų. Žinoma,. ū* 
kininkai jokių būdu tiek grūdų 
vokiečiams negalėjo pristatyti, 
neųkitafn išviso tiek nebuvo kiek 
vokiečiai reikalavo* O kur dar 
.duoną šeimynai visiems metams* 
sėkla, gyvuliai fe kiti namų rei
kalai ? Kaip žmęnės javų nega- 
lėdsvo priBtatyti, tti^TokiėČiai pa
tys ątva&ubdavo* pasiimti Jti 
įuris neąuskubdavo pasupti ja
vų, tai tam vokiečiai išpildavo 
yisuš grūdlis, palikdami iki pjū- 
Jties po pust .^tagans
‘ghūdų* - prafcyįK
(va s^fes,; tai jį ^afedįvo . jieta

«#; ir ta ta '*
tur polėptus, tai tiem* ateita taktefe 

j

l

Kun. K Kančiukas: 
(Bus daugiau)

JąWQWkasnwpusiaiigavio^i j( ia paskūtirio
laŽO- pimio. likusias dar karves- 
yoirięčiąt sūrašė ir įsake. visiems 
yežti į nurodytas žandarmerijas 
pieno po kelius stopusj dieną. 
'Aišku, tą stopą < žmones nega
lėdavo ^Ktatyti.. Viena karvė 
ir. ta blogai maitinama, ne kiek 
dupda pieno. Antrįt, juk dažnai 
šeimynoje; yra mažas kūdikis, 
:kuys be .pieno negali misti; Nors 
ir kažin kaip būtų žmonės daug 
įriene pristatę, vjstięK jiems 

$at vow čfąį tat* ą> 
įitaįvę vfsoMomfe 

ąį‘ W nmįta^tfgos,r 
«». S4to ytes? gftniiifis iv Į'
ima tatefet* $ jmaįbnta & <b. ian^rat^^y-.*- 

.dįiVbąi dąfe mĮŪni 
jjjMMį&cp . Už 
pieną. btt&’M- Jta

koKiur mJan, o-gt tekiu: ’ateoj* 
baljki girai} *ric|tl fa

> DRAUDŽIA KALBĖTI 
ANTGATViV.

‘ Hartford, €onn. ~ Con- 
necticut Valstijos’ Aūgščiau- 
sias Teismas uždraudė Bile 
kam viešai kalbėti ant gat-. 
vių be 'tam tikro leidimo.

Žmogus peržengęs Šį įsta
tymą areštuojamas ir bau
džiamas $25.

A

EXTRAPRWtESIMASl
Vfokiiiš ‘ ^ PIRKŪNO” 

skaį^y*0i*w prtstriiami ir 
rėmėjams pranešam kad 
“Perkūnas”

išdurtu tiėta kurie pri- 
riųs uvd ajm^ fe "ta 
kūnui” ant tikta Ib cen
tų

> tiųiti ta
kfa, rfmonty orderiu” Įr

t ktartita tatamfc* t *
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Pajieskojimai ,

pnblic garage’ių.”

‘ . s

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

7k»’< •

fe*-

ninės kelnės namų darbo 20 r., 
skranda 100 r., marškiniai 25 r., 
ekepeta 10 r., o apie bažnytinius 
nerašysit^ nes dangūmįf bežemių 

jsu tais pačiaig eina į bažnyčią.'
Saugok Dievo, kaip pas mus gy
vena bežemiai.' Javų derlius ptis 
mus neblogas, ir jei degtinės ne
virtų, tai butų užtektinai visiems 
darbininkams ir pavargėliams, 
Dabar nuo savęt^Ąs, kaip Čia pa- 
rašiau, tų vargų, neturiu,, nes esu 
biekį ūkininkas. Turid iki valiai 
duonoj ir prie duonos, anot pa
tarlės ir iš kitų nieko neprašau. 
Šeimyna nedidelė — 3 asmens. Aš 
su motore ir duktere m., kuA 
einą mokyklon. Bet kada žmo
gui'gana? Aš buvau miąlijęs va
žiuoti į Ameriką,-bet kaip rašai, 
kad ten dabar prastai, tai nevar 
žiuosiu. 1

Naujienos šitokios: Ziplių Nau- 
jokiutė mirė vas. 14,24 m, mergi
na/ Lietuvos nepriklausomybės 
Švente, buvo 16'd, vas. Buvo iš
rėdyti visi keliai, miestai ir baž- 
nytkiemiai. Miestuose grajino ka
melija, sakė prakalbas, darė pa
sivaikščiojimus mokiniai ir moky
tojai su vėliavomis. Labai gražu 
buvo. .

i? 
t

t VONDO PRAKALBOS..
vaakre-, Sv. Petro po- 
svetąinėj, įvyko pra- 

parengtos T, Fondo Lt
i.. . Pirmiausiai kalbėjo 

s, klebonas • kuii, K?į Urbonavy- 
f Hajikiną tf/Ėbndo nuveik

us ir kas dabar švarbiau- 
šelpti. Po jo kalbėjo gętb, 

ijaugkas ii Brightono apie 
jdjės . pragaištingumą mūsų 
if ir mokslo svarbą. Po jo 

gerb. Dr. 0, J. Lajidžius, 
I galvos skąudčjiin^ it nuo ko 

eina, Ant galų kalbėjo gerb. 
, Kųeižis. Jis'kalbūjo apie 

ttisius ‘-atsitikimus Euuąpcue; 
PMiltfsfus' kivirčius Aukšto- 
3ildžijojxir nurodė apie' grę- 
į' naujo karo pavojų, Par
kose inaža mergaite Babins- 

labai puikiai ir aiškiai pa- 
emavo keletą eilių ir jauna 

su dar jaunesniu bro- 
įku puikiai pagrojo duotą ant 
Tiikos ir piano. Jie turėjo-met 
įUrtOti, kad patenkinus publi- 
£ Smagu matyti tokius jaunu- 

taip gabiai išpildančius pro- 
o dalis. « '

■> Kadangi-daugelis nedirba, tai 
ąnkų surinkta tik $48.50.

k v Girdėjęs.

KONCERTAS.
* 0eguŽio 8 d. Lietuvių Svetaį- 

buvo surengę koncerną D. L. 
JL Gedimino benas. Koncertas 
lįtevyko pusėtinai. Buvo tokių da- 
lykėlių, kurie per silpni dėti aiit- ' M-
Įrt*ogramo. Jupg išpildė, kaip iš

Si, svetimtaučiai 
įas, kaip dar nau- 
gerai, tik korner 

vietoms buvo ‘ perstiprūs, už-
l

Kriaueiunas yra 
talentingas muzi- 
erai vesti beną. 
rie muzikos didelį 
a pamylėję^/ 13el 
Igai gyvuos? Juk 

; jo istorija yra sena ir įvairi.. 
. Daug sykių jis yra miręs ir daug 
; Sykių "vėl prisikėlęs. Mat, visi jo 

>. buvusieji vadovai buvo beparty- 
l^iški ir kaip tik bepartyviškais 

pasiskelbia, tai žiūrėk ir žlunga, 
nes nieko bepartyviško nėra.’ Jei 

L bepart^viškas, tai ir laisvamanis.
1?.,. ■— _

feaęxu dangstosi. Patartina Kriau
šiui laikytis katalikiškos pusės, 

ri šį beną išlaihįyti, o jei ne, 
atsitiks taip, kaip kad atsi- 

pirmiesiems benams.
įs programą pagražino, tai 

|&šų gerbiamos dainininkes, p-lės. 
/Nifl'inkaitĄ M. SHM» ir S. 8^°^ tajenus, ir tfc nuo fc. 
(tiejūnaitė, akompanuojant M. EuPkelio>. patarnavimas bus 

bauskui. Publika negalėjo Wn?a3 ir už pnemamą
isAtsigerėti. 
kąS kitas ir 

iKngą publiką.

“visą beiią. 
adovas F

‘ gas
Sugeba

■Ktų 

<*«

' ‘ I 
■* I

i ; I

ŠOKIAI IB K0M0IBTA8.
** .' .IV

Rengia Mot. Sąjungos Man*, ir 
Maine apskritis; .subatoj, geg( 14 
d. ‘Lietuvių Šatėj, kampa* *E /it 
Silver Šts? So/ Boston. Turimų 
pačmusies^geriaušius muzikantu* 
B MontelloK Todlk vUtmis ir a- 
pjrlinkės jaunimas,, rengįdt&i ir 
nusipirkit iškalno tikietug q sma- 
gumas užtikrintas. Galėsite pla
čiai susipažinti, nes turime jau 
pasižadėjusių iš ‘kitų kolionijų, 
.įurie žada atpiškėti su. dideliaž 
trekais.. > *

l.rjl rII I . , , Į !' IĮ ■ ■■■i- ■ . *1    ■* I - n . ■ ■ I' 

•</ VARGONININKAS;, suprantąs 
bažnytinę muziką, tuojau? gali 
ųžimtj'vietą prie Lietimų Šven
tųjų Petro ir Pauliaus bažnyčios 
Ilomestead^Pa. ;

Kun. S. J. čepanonis,
318 Fourth. Avė., Bbmėstead, Pa, \ 
.U

h-.

Iš New Yorko Į Liepojų be pmMimo .|145.00

IJ į W JKiunbturįą ,t/n*. 480.00
Ii New Yorko | Eitkūnus per Rotterdain /,.104.00
U liėte- YoKfes i ERkOaus per Aptvei^en 107.15

Prie tų ’talnų (lasldeda $5.00 tax, -
Pasai grįžimui i Lietuvą £10,00;;
Keleiviai pasittotamt ant <Jypų, nprttpteaml jų bagažai. 

rtt nakvynę apmokėjimas “income tek,’’ palydėjimas ant laivų* ’
Veik vi*uo*e lietuvių JalkraSčiuose tilpo apgarsinimai jog tūli 

‘‘blmid’’gauną pasus į 8 dienas ir^asklaušiai, kad “pasportas geu- 
naift UŽ dykų” yra netelsiagt Ir tokiems netikėkite, Jei kas gauna 
“dykai pazportiiBr” tai jie yra falSyvi ir keleiviams kainuoju dešim- 
rlopai ,daugiau. Rašydami pridėkite 2c. štampų it adresuokite: 
P. MrKOUOMI8, 53 Hud«on Avė, Brooklyn, Wr . y<gk.

^O. BOSTONO LIETUVIAI 
PROGRESUOJA.

PRANAS PŪKELIS, Lietums,, 
žinomas tarpe Anglu ir- Lietuviu 
kjųpo FRANK RUSSELL, papir
ko didelį budinką BR0ADWAY 
GARAGE su šešiom krautuvėm 
ant East Broadivąy, So. Boston’e, 
prie, pat Miesto Namo “Munieipal 
Building.” Papirko ir garage biz
nį tame pačiame budinke. Jojo 
žentas, Bronislavas Mačys bus 
pilnas gaspadorius tame “garage’ 
ir patarnaus visiems kuogeriau- 
siai prie apžiūrėjimo garage ir. 
pyie pardavimo GASOLINO, A- 
LIEJAUS, TAJERIŲ, TIUBŲ ir 
tam panašiai reikalingų daiktų 
dėl automobilių. . *

Budinkas užima apie 19,000 pė
dų žemės ir yra vertas, sykiu su 
bizniu, apie šimtas tūkstančių do
lerių ($100,000.00). Taigi yra la
bai malonu matyti jog atsirado 
vienas drąsus Lietuvys kursai sto
jo į eilę* stambiųjįj biznieriij ge
riausioje vietoje S'o. Boston’e.

Prie sutaikinimo prekės ir su
darymo visų sutarei!], (agree- 
ments) pirkime, patarnavo AN
TANAS IVAŠKEVIČIUS (Litli- 
uanian Agency), pirmutinis lie- 

’e ir da
bar savininkas didžiausios lietu
vių REAL ESTATE ir INSU- 
RANCE agentūros Amerikoje. 
Ofisą užlaiko po No. 361 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

į Patartina visiems lietuviams, 
turintiems automobilius, pirkti

Ffyy........ .. ......... ..

Kriaueiunas ir-gi bepartyviš- tuv^s age^tas Sn Boston <

. ...... I- N—■!—.1 .

D. JT. ŠSlSTŪČlfi DRJ0B 
D'ZBOS ADRESAI, BOBTM, iUBS,

’ '’■•••••■ ',fu . t>*
PIRM. — Motiejų* VeroteMto >

^L Gatea St, So. BcMrton; JtoM. 
VICE-PIRM.— JuęzaiBaokM,

140 W. 6tlž St, So. Boštonv Mate- 
PROT. RAST. — Ant Mbeiejuna*.

450 E. Tth St, Sb. Boeton, Mass, 
BTO. RAST. — Juotaa Kavallauikag,

209 E. Cottage St/ Dorche«ter. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckaž,

140 W. 6th St, So. Boston, Mase. 
MARŠALKA ~ Antanas Gruodis.

159 Bovzen St, So. Boeton,
D. L, K. Keistučio dr-ja laileo m&to- 

elnftu Kuslrinklmua kas pirmą nodčl- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 094 
ĮiVasblngton St, Boston, Mass. 6-tą v., 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na
rių su savim atslvęskit prie musų dr- 
jos prirašyti.
-------- ------------------------- ---------- -------------

SF. RAZIIIIERO 22. JP. DRAUGI JOS 
VAIZBOS'ANTRASAI 

SO. BOSUOS, IAARB.

PIRM. —. Jonas Pranaitis,
524 E. 6131 St, Šo. Boston, Mass, 

VICE-PIRM. — Vladas Paulauskas, .
186 Bowen St, So. ‘Boston, Mass. 

PROT.' RAŠT._— V. J. lafetas, , * 
, 68 Telegraph St, Boston 27, Masą 

STN. RAST. — Juozas Juška,
Merycll^-Academy 
Arlinghton Helgths, Mass.

I2D. — Leoriks švagždi!,
75 Silver St, So. Boston, Mass, 

IŽDO GLOBSJAI — J. ęrublnskas,.
8 Jay St, So. Boston, Matek ir 

a Antanas Kmltasį
284.5th St, So. Boston, Mass. 

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

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadvąy, So. Boston, MasS, 

Draugystes susirinkimai laikomi tas 
antrą nedšldlenį mėnesio 1-ą ral po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mass. ',

t

- i S ' “

t

; 4
: -•

• «

1 9

■e

<3

1*

«r< mu 
dr-btsr valdybos adkrsal I

pnaL - M.JŽtobt, 
m E. 7-th 8t, to Boston, Ma**.

VICE-PIRM. — P. ffrlelldi,
.180 Bovron St, 80. Borton, Mu*. 
PROT. RAŽT. — K, Luini*,

H Vate St, to Bo*ton, Mum. 
FIN, RAAT.M. Karčteuikteni,'

ii Vater-to 'to Botam; Ma**. 
KASIERIUS Ą Naudžiumi*,' ' ;

• 16 Vinfteld St, 80, Bo«ton, Mu*. ‘‘ 
MARŠALKĄ Steponą* Navickas. > 

Dr-j& iąitaį taĮlrtefemu* ta* treėi*
UedžldlM 24 'po ūtetą Bažnytinėj I 
BvutalnM ■ ’ * « ‘ ■ |
SAŽDtiAUBIOB ĄIRDU1SV.JEZAVB 

- DR-JO^VALDYBOSADRESAI
■ ■ . ISO. BOSTON, R^ASS,

MBUL Antanas Kmlta*, z
1 284 ĮTltth St, Boston 27, Mąss.
VICE-PIRM. Juozas Andrlllonis,. 

.» 80iji B’|vay» Boston 27, Mos*.
PROT. RAST, Vincas VMWtiuą 

178 Bolton to Boston 21, Mastu
FIN. RAŠT. — Pranas Sinkevičius, - I 

182 Bdwen St, Boston 21, Mastu | 
KASIERIUS to Juryte Kanevlčtas, I 

174 Bolton 8U Boston 27, Maus. I 
MARŠALKA to pfąna*. Lukoševičius, I 
* *41X1®. 7-th St, Boston 27,MašA" | 

SusIrlnklmaUIaikoml ta* pirmą ne* I 
dSIdlenį kiekvieno mėnesio 8 Vai. po I 
pietų , to Petro BažnytlnBj salGj, So. | 
Botam, Mmy*.' - ’ \ , * . < I

T^. g* Bteteti 3488

M. J. C. LANDŽIOS
(8EYM0UH)

z Lietuvis 
Gydytojas m Chirurgas

Gydo aštrla* ir chroniška* liga* J 
tyrų, moterų te. vaikų. Kgtaml* 
nuoj*‘kraują, «pjaudalu*, šlapu
mą te tt. ravo laboratorijoj. Ou- 
'teikią patarimus tetekate kitur ty* 
venantiem*. Adrteta:

f .506BROAĮ>WAYr
South Boston, Masą’
Kampas G St4r B^oad^ay

_ _ _ ' v - - V ~ *

16 Mzt#’South BobtonS 'biOtio
Akoj SpBcimBTAB 

399a W. BROADWAY 
■: VAuaposi Nito Ji r* iki *1 .v, yak.

Tai tik jos, oĮ0r^%_. , , -p , r ~ . 
sutraukė skait- L ^deta kad p. Rupkelm žada 

atidaryta krautuvę ir ‘repam 
Korespondentas. |sh°P” kuriose P^avlnės įvai- 

■ |rias automobilių reikmenis-(aut0-
mobile suplies); taip-gi užalikys 

. i automobilius dėl pasamdymo vi-
FPMŠO: Juozas Sakalauskas savo Į šokiems pasivažinėjimams. '| 
'^Įrąagui Šukiui, Waterbury, Ct. ,Reportefis.
& Sintautų, Šakių apskr. Rašytai __________

d. vąs. I SĄJUNGIEČIŲ PRAKALBOS?
IŠ tavo laiško, ką esi parašęs I Geg. 6 d. šv. Petro* pobažnyti- 
A kiel^ kainuoja Amerikoje, tai-L^j svetainėj įvyko prakalbos, pa- 
ip suvedi žydišką rokundą, tai rengtos Mot. Šąj. 13 kp. Kalke- 
r iielilogai galima pragyventi. Į pjg jy- joįubaite iš New Ha- 

Lietuvos darbimdkų sunki yenj Conn: jj vigug nustebinp sa- 
l^dėtis. iNeatsiekė tikslo,^ kadrv0 peikiu iškalbingumu. Gražiai 
tolgtų žmoniškai pragyventi. Da- Į apįbudino ir murodė svarbą ir. 

yrą biskį geriaus, nė kaip 18- Įliau(ją Moterų Sąjungos dėlei mo- 
metais,, tai \ graudu buvo ir Lenj įy vjsos lietuvių išeivijos, 

žūrėti, kaip ėjo kaimynas nuo I §v petro bažnytinis choras pad&i- 
kžmųyno pavargėliai. Kitas davė nav0 keletą s dainų. Vakarą, ga- 

-kokią kapeiką, kitas vieną bulvę, kjaj ve^- g Gurkliutė. Prie 
ąjkitas ir lazdą iš kampo, kad ne- [sąjungos prisirašė keletą naujų 
'YArętytų durų... Žmogus ir eina na^ 
ąpmašarojęs toliaus. 'Dabar jau I V 
$)tekį geriau, .gauna vasarą ir I - ■
dįfrbti po kelias dienas. 

ifcoka ”10 rub. į dieną, o motereiL - -
Žiemą darbų nėra, reikia iš| 

Vasaros uždarbių misti, nes fab-1 “r^r“ 
nėra. Daugumas ūkininkų 

javų visai neparduoda, bet suver- 
* j degtinę, nes kiti sako: kam 

Jtofduoti'už tokias pigias kainas, 
rųb.) kad čia gali iŠ rugių ) 

išrinkti $60 rub. Procluk-1 
ti| kaino* yra tokios: rugių kar- 
th TO rub., kviečių115 r.f bulvių I 
20 r., avižų <50 r., miežių 60 [
duona* svaras 1 įe., lašinių sv. 6 

į, r. Ks* link drabužių, tai kasdie-

Vyrui ifcirtayk jg “Darbininko" :k5- 
I kraščię iš Lietuvos.

a Q

»'*•
'1

t GARAGE f
Y TAnt pardavimo aiba
•♦♦♦ išmainymo; puikioje'V
a. .... ^ . . - ~ ° 4»£ 

t 
T 
T 
T t 
T f 
T 
T 
T 
T t

vietije Cambridge. Tu- jį rime ir. daug pigiu A, “pnblic garage’ių” 
<♦ Boston’e ir apylinke- 
& ję ant pardavimo.

Kreipkitės į

I LITHDANIAH 
f AGENCT
A 361 W. Broadway, 
A SOUTH BOSTON, MASS. 
♦> TELEPONAI: * V

Į Tai gertauMa protą . daug 
1 auksinų į Lietuvą nusiųsti. 
Greitame nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negal lėnkty- 

Į niuoti; visiems pinigų siunti-J 
I jams priathtau kvitas ra para-, 
I žals Driėm&iu nfntgn. ‘ -j
į Laivakorčių agentūra į Lte I 
I pojų, Hamburgą fr/vteur. 
I Basai kelionei [Lietuvą. . 
I Padarymas lietuviškų data- 
| mentę. " v . 1
i Pinigus siųskite p«r pakto 
I Money Order. Rašydami pri- 
I dbklte 2 ct įtempi ir visados 
I adresuokite: 
I •PMftmUiTiiai 

IMHudson Ava.. Brooklyn, N.T.

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
j. a ,

JaietuvįĮs Gydytojas ir Chirurgas 
Praneša Savo Ligoniams,. Kad Pelkele Savo 

Ofisą ir Gyvenimo Vietą, Po. No.

T«tephon**toto. Boaton 2488
i I

% *'♦V

aeiGiaiGiDisine
BEIPKIMS PBH! SAVUJUI

Oi 
LIETUVIAI

ReiMavimai

. (Jakimavičius) :
609 KAST BRQ ADWA¥ J

. TELEPHONE. 502,

. Keliauk į Lietuvį ir'iš Lietuvos į Ameriką'per • |
G. J. BARTAŽIUS IMMIGRANT SERVICĘ CORP’N. j

* 1 KAPITALiZĄCIJA $100,000. V . j
Mes parduodame laivakortes ant visų Van&enlnią Linijų į vi- 

\*aa pasaulio dalis; ne tik iš NEW YORKO te BOSTONO, bet te tt ! 
mtą Amęrlko*. pottų. ‘ “ j

Iffmalnom. ir siunčiam pinigu* į VISAS DALIS PASAKUO PA* J 
! gal dieno* kursą. Persiuntimą* yra GVARANTU3TAS. ' Me« tu- 

rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, 
į KAUNE. . . . • \ ■ J'

I Pasportua 'lr kitokiu* dokumentus padarome,' Atliekame Vi»O- 
El klus lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalu* Lie- g tavoje. - "
ra Užlaikomą DU HpTELIU dėl lietuvių keliaujančių { Lietuvą, 
g - Kviečiamą;, visu* lietuvius su reikalui*-kreiptis į artimiausi mu
gi šų ofisą per ląl^ką arba ypatiškal:. ■ 
s NewYQrk,N. Y.

Boston. 27, Mass. 
šiai

g| * Cen.tralis Ofisas; 498 Washington St.,
,i " 414 Broadway,I Skyrius:

aiaiBiaB
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PADABA TOtSTĄ, .RAUDONĄ KRAUJĄ, 
BURBUS, NU0LATUnU3 NERVUS, ! 

TVIRTUS VYRUS IB M01EBES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatą ir Spėkas; tiire-^ 

damas neaiškų mihtę ir nusilpnėtą kūną; pasib 
imant vkistus>dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginau*! 
čiūs, bandyk Nuga-Tone ir pėrsitikrik kaip greitu laiku jau*J . 
■esi visai nauju žmogui Devyne? iž deSiintes visu žmogaus"imu 
tokiu kaip blogas; apetitas, negruomulavima* viduriu, 'gazaPi 
Išpūtimai, užketėjimąs akflves. tulžinla, anemta, kankinimai reu- U 
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, Btokas energijos, nusilpne- . 
jijiias, nervu ir apsiėjimas •. mieguoti, paeina nuo stoka nervu , 

-Mjiegos, skisto vanjlėniuotd kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
-kraujo. ~ u

'Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remisso ant nervu pajiegos, , 
, kurios didžiausei užlaiką "geram stoviu je pilvą, jaknas, inkštus, ir I 
grobus, žirdee plakimo-, -kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir- abel.no sunaikinimo 
kūno. Kodėl T Todėl kad įie yra- sutaisyti iė aštoniu brangiu/ 
sveikatą' dtredanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingą* .Gydytojus., Yra Hė ypatingai maistingi j Geležę ir 

, Fosforą-tnaiatus del-Kraujo ir Nervu. * '
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus teip, ' 

jog'ie tužtinase regaldriškai. Atgdivin inkštus, iš vara .laukui, 
nuodmies atmatas. Nlėra da'u^aua'gazir ir **uputimu, niera. smir
dančio kvapo-ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingų 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą mįegą. 
Nuga-TonO sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibamą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus •( 
vyrus ir sveikesne* ir; puikesne* moteres. Nuga-Tone netalpin savyj'jokiu i______________________ _________________ _________________________________ _____ ar 
daromu paprotę vaistu. Sudžtidie yraparankiam pundeleū Yra apvilkti cukrum, prumno 
akoni ir vartuoti salemu bo jokio ueparanukuma. Baidyk Juos. Bekomenduoai vūiuM 
“VMt^tr^dUUTTSKAGVARANCUArPrA8 Noza-Tone yra vlmua (ll.OO) dolerio 

bonkute. K6Sm Mitkutę, talpina devynios deiimtya (90) pUiuIu, arba vieno 'mėnesi * 
gydymo. Galėta pirkti ieiee.bonjcutee, arba. Saitus meneeius gydymo už penkiue «5.00) 
doleriu*. link Nug*>-Tone per gyideiimt (30) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa- 
-sekftup, sugrgžbik bonkute Ir pHsus, o saes urnai augttpHsime Ju»u pinige*. Negauta 
prapuldyti vieną centą. 'Mes imamės riziką. Nuga-Toue yra pardavinėjamas visoee

- aptiekose tomis pačioms lilygomis ir kę. pacia- garantų*. 
PRjgRJŠK SAVA FASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

Nationp! Isibor^ūy^LįZZ—-887 South Dearborn’St., Chicago, UI.

Gerbiamieji? įdedu čionai* $..............ir meldžia prisiuati man . ..iT-sasp
Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė...,................................    ....s—aACjaįjias
I • ‘

Gatvė ir numeris....,....'.................. .. ....................................
X'

••••••«• ••«*•* ••o t et i»« «« I*^s « t ««• VsIstijAs »*••*•*••»••*••• • « « •

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS )V!RAKIS IR 
MOTERIMS TIK DĖĮLATĖNU*ČIAS T DIENAS 

PATARIMAS' IR ^GZAMINACIJA DUODAMA DYKAI.

ATSEKITE ŠIANDIENĄ .
Aš noriu kad; kiekvienas sergantis 

vyras arba moteris ateitų į 'mano ofisą 
Šią {savaitę, n^alwūt.’takią:Rgą turite, 
ir leiskite maų padaryti eipKamlnaciją 
jūsų ligos, DYKAI. Až pataM^ta daug 
sergančių Žmonių kurte 6$ prie manę* 
per praėjusius metus, kurle bfitidš vlBo- 
kius gydymo bUdua ir visokius dskta- 
rua'be/'pasekinlųr Ką aš padariau ki-, 
tiems, ta galiu-padaryti te jumą jei* 
ta jų* negalėsiu pagelbsti, aš^jums pa
sakysiu ant *yk. Kiekviena gaun^. spe- . 
cialę atjdą. Per Žiu savaitę ta UŽ savo’ 
darbą parūkuosiu tlk mažį mokestį 1- »
dant kiekviena* turėtų progą gauti ge- ' OflŠO V8l. 9 ryte Iki 8 vak. 
rų/gydymą nebrangiai. NedMionis,: lO ryte iki 2 jp. p.

MORONEY22^•'J

I
 ’ TeL/to Botam 270 I
DR.JOBKlrtOm,

GaiUįM nuleisti 1
Ompso Valaudo*: • I

Rytata ik 9 raL I
Po pietų 111d 8 taL I 

Vataial* nuo 6 tkt 0’■ 
536 Broadway; S* Boston 1

.. .... ............
Reikalavimų kainos 2c. už ^0- 

dį už kiekvlenfy jsykį,

■ parsiduoAakrautuvė
Visokių ApredaltĮ (Dry 0oods)
Tabękos, Cigaretę, KendŽių ir 
Minkštų Gėrimų. Priežastis par
davimo, savininkas važiuoja į Lie
tuvą. Atsišaukite greitai ant šio 
antrašo:

J. S. Stanaitis,
423' So. Main St., Bridgeport, Ct.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Visai pigiai ir nauji forniČlaL dėl trijų 
kambarių. Atsišaukite arba ateikite 
ant šio antrašo: 3 Dunham Park, So. 
Boston, Mass. Ateikite apie 6 valandų 
vaakre, nt 8-čių lubų*

------- —v— --------—
PARSIDUODA NAMAS -

3 šeimynų s'ų gesals ir tolletais kož- 
nai šeimynai.* Gerai ištaisytas. ’ KaP 
ha $1,600. $500 įnešt. Adresas: 7a 
BAXTER ST. SO. BOSTON. "(Tarpe 
7 ir 8 gatvių prie ET Street).

PARSIDUODA
. BUČERNĖir GROSERNfi
Lbai patogioj vietoj lietuviu apgyven- 
toj. Biznis gerai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — savininkas išvažiuoja 
Lietuvon. Atsišaukite arba ateikite 
ant šio'adreso:

Wm. NASTOR, .
95 C St., So. Boston, Mass.

Paieškojimų kainos LDS. na
riams ir ‘'Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prleteliams už 3 
sykius $1.50.

 •- \< 

Telefoną*

DR.T, M.DJFFNEY 
t DANTISTAS 

414Broadway, S. Boston 
(Viršuj Liet^Prek. B-v6« ofl^o) 

Galima SubikalbEt LibtūviŠIeai.

Registbuotas Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

EJ.KAI.INAUSKAS ADVOKATAS
* 414 Bboadwat, S. Boston, Mass. 

TeL S. B. 441.
Gy venimo vietą:

‘ 15 Annabous St., Dobobsstk*. 
^jlumbi*9159-J.

Phone—Kensington 6816 || 
Po pietų tiktai pagal sutarti. | 

2588 D.AuEGHjunr Avi. 
PHILADELPHĮA, PA.

DR. E. G. KŪMAS
Lietuvis Gydytojas.

PbiEmimo Valandos;
<9-10 vai. ryte ir 6-8 vaL vakare.

- Paieškau brolio Vinco Banaičio, bu- 
vuslo. Suvienytose Valstijose .kareiviu. 
Kas apie jį žinote, ar jis pats bukite 
ant tiek malonus man pranešti, nes 
seni tėveliai Lietuvoj nori žinoti ar*te- 
bera gyvas ar ne, Rašykite adresu:.

.TOHN BANAITIS, 
Mercey Hospltal,- Pittsburgh, Pa.

<— - _ — ; ■ • -1* ■ ■ ______ ____ — -

ONĄ MAČAITĖ ieško savo tė
vo .Ant? Maciaus kurs gyveno So. Į
Bostone. Jos.adresas tęks: Viekš-J 
nių gatvė No. 41, Triškių ’ m., Į 
Šiaulių apskr. LĮTHUANIA. I 

į
Paieškau dviejų, pusbrolių Vinco ir į T” 

Kazimiero Kulvelių, Papilės valščiaus, L ’ra 
Šiaulių apskr., Žilių kaimo.—Apie 121 
metų kaip Amerike. ,Kas žino kur jie į. 
randasi, meldžiu pranešti man šįuoį 
antrašu: ' - - į

AGNIEŠKA SUKAITĖ, -
104 Mili St, Duųuėsne, Pa. I

DR. f. MAtOLAITIS
Gydo Visokia* Liga* 
-PKrSKiBlAĄKINIU*. 

Valandos t 1—8 ir 7-78 P. M. ’ 
17 Millbury Street, 

WORCESTER, MASS.

Ieškau. d®J6š PAVllo Budriko ir, An- j 
tano Rotkio dukterų Barboros ir Pet-į 
ronelšs. Jte visi paeina iš Tauragės | 
apskr.,. Naumiesčio valsčiaus, Nausfe-1 
dų kaimo. Turiu svarbų laiškų iš Lie-1 
tavos. Tal-gl jeigu kas žinot arba pa-1 
tys malonėkit atsišaukti už kų busiu I 

1 I
JUOZAS ŠIKŠNIUS,.

51 Nichols St, - Newark, N. J\| 
Ieškau savo- pusbrolio “Mtkolo ŠeliU-1 

ko. Jis paeina ik Vilniaus rCd., Trakų I 
apskr./ Vilklnlnkų Vai., Kuršių*kaimo. I 
Pirmiau gyveno. Lowell, Mass. Jaul 
keturi metai kaip išvažiavo iš Lowell | 
ir nieko apie jį nežinau kur jis yrad 
Turiu labai svarb. reikalą. Todėl jis į 
putę lai atsišaukia arba jį ŽinautlejĮ j 
praneškite šiuo, adresu: į

PETRAS SELIUKAS, - Į
83 Jeffėrsoti Sb, E. Cambridge, Mass. Į 

Paieškau sesers Joanos Laminai-1 
čiukės, po vyrų Lavaikls, paeiną iš 
Lietuvos Tauragės apskr., šlial&i yat, |.

• TeL So. Boston 828.
1 LhtuvysDantistas 
DR. M. V. OAfiPER 

(Kasparaviėįus)
Laikinai perWH8 ofisų po .Mo, 

-425BaoADWAT,<$o. BoBTOif, Mass. |
10 Ite 12180 ryte Įry 

” l:8O--6 fr <:8»~U> P.

~PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR W. T. REILLY 
Danty* ištraukiami ir? pripildo: 

mi visai be Skausmo', bu geriau
siai* prietaisai*, *u nauju išradi-.

\mu. . • • .,
' <69 Broadway,

South Ęoston, Mass.
' (Prie pbrchester St) j. 

Vabandos: Nuo 9 v. f.'ikl 8 v. v. 
NmluoMt Nuo lOv.r. iki 4 v. v.

- -■ ■
.... _ ___ _________ d ._____  . ; . ,

■ęlirhMM* Dičkiam 

įDr.Ignotas Stankus 
1210 S. Broad SLV PWiW>fei, h.

. Ltetum Daktam it Chitutgm*

" Nų* 8 rito Ud S pm ptotm .• 
Va1taraia,vK*tv«r*« nU«ąUd*P.M,.

Vaitimėnų kalino.' Kas praneš skiriu I ragm
$5. dovanų. Manė adresus: Įw|i

MONIKA LAURINAlOlUKfi, . 1 
ROT Hamilton Avė,, McKeea Rocks. Pa. I 

Ieškau draugo Prano Buroko, kilęs! 
iŠ Ukmergča apskr.* Deltuvos vai., Kai- L 
vėlių Bodš., Beniau gyveni) Nebark, N. į 
X Turiu laimi svarbų reikalų. Jam y- Į 
ta, užrašyti didelį »InW tūlo kareivio Į 

: žuvusio karo lauke, Francljoj. JI» į 
pats lai atsišaukia arba, jį žinantieji | 
praneškite žemiau nurodytu adresu. į 
Talp-kl prašau atsišaukti Adoma “ 
nškavičlų ir puabroll Bw*ck|

_J3E__ 
tVthTAT 1FAtT*AT.fMlA£

Jeiiu norit* sutaupyti 48.00 
ant poro* •vėtyta, tai pareb 
traukite »twi katalogą, 1

Moti
Orfar CorporcUtoM,

> Mua 1

abel.no


c

1 ■*

mriljM & "Omat
lium Fabultaife” labaiprijuokinę 
žmones. fMBdtai Į^taįirrtia 
•ilea vytė M VaritirtBifeftA
* Vakarą užbaigė Lietuvos him
nų.

*
M

K* tart UtMlII IMMtt
.....*** ' , . *

juodjn* fe aiškina tuos, kurie aų

' nu».;v K&opes yra*«ąwE*mii* r
įanahhą' tarinio Bet jį*!?* !

'fr- ?“6?ftėAfiiiaine

3 dol, -
1 dcl. w yjs ” * pSUfr r.-
nugirkitntti andmUnšė, vežti nuo | 
karo lanko en^ėfettis ,Weivniš[ 
Otavoje. . < W0R6ISTBR, blAfia
L Reikia dar priminti, kuomet, i ' k - < r 2 *x « iuvo L. L. Paakoloa ^jte, tai |7 be?“hjWJS
mfisn išgamos libdė stalnus lane- busl Tu vargini tūkstančius dar- mūsų išgamos npaė stulpus lape ,binink k j mažųą vaikelius. J&u 
liais, kuriuose draudė pirkti bo-Į -r/irj* * j - s*nūs, -bet tėvynainiai’ėmė ir išpir- ^U°v. ® ran. asi aug n * ’ 
fe už $i3<W«>, daugiaus/n^^8”“’ “ ™*>|
fevo paaktaa. Tad valia, W->° VT 

r ■ 'bar reiktų darbininkams susipras
ti, rasyties prie unijų, paduoti 
[viens krfam brolišką ranką ir ne
siduoti kapitalistams išnaudoti 
Kapitalistai nori panaikinti uni
jas ir vėl pavergti darbininkus. 
Bet jiems- tas nepasiseks, jei mū- 
[sų. tarpe bus vienybė;

t

i

rj niif iii įTor,

• •
»

4
• '• « •__________ ,

į
į GD& ■# taii inJMtatf*

tyt daū< t>etadąrbm>tft pyogramui 
. jungtį ^fed^ja, Rhone* 

buvo* dėl neramaus užsilaikymo 
•|ubl&d#? blšfefc svefeinčje

• vieSpatavn kad net
įfetnogo sėdynės^ b& dhinų kitko J] 
negalima buvo girdėti Svnrbian- 
sįos programb dalys paliko be
naudos, nes jų negirdėta. Cle- 
velaridiečiams būtinai reiktų pasi
mokinti rambus užsilaikymo laike 
programų. Už betvarkę kaltą 
publika, bet fe vedėjo negalima iš- 
teisinti. Atidarydamas programą 
vęfc ^amW^k°avL ^e^ visuomenei!
sai nebaisiai pasakė; “Kanksto a- L, . ,, . A . -t- • .v
čiū už ramų užsilaikymą., Tudmi 
lyg užgirdomas betvarkę. Svar
biausią ir naudingiausią dalį pro- 
gramo, p. Kerbelio turiningą kal
bą nukėlė- po perstatymui* Ka» 
Jaugi nekurife lošėjai, nebaisiai 
kalbėjo,- tad publika laikė lošimo 
išėjo* iš kantrybės ir nei laike pra
kalbos neužsilaikė ramiai. 'Vedė
jo pareiga buvo energiškai atsi
liepti į publiką, pagrąsinti per
traukimu programo, bet čih jau 
matyt prie betvarkės pripratę. 
Tad ir programas užsibaigė be jo
kios .tvarkos. Vedėjas nojėjo 
kaž-ką skaityti, bet publika kaip 
ir atsimindamas jo iškalno išreikš
tą padėką už užsilaikymą — išsi
skirstė.

Artimas.

HARRISON, H. J.
Tėmykitr

.-.B. Chorą# rengia^ .milžinišką 
koncertą ir balių Gegužio 14 d., 
Hantmanų Svetainėje, 756 Harri- 
son Avė. Pradžia 6-tą vai. vaka
re.

Dalyvaus minėtam koncerte net 
šeši chorai. Taip-gi bus solių ir 
duetų. Chorai bus šie: Šv. Cecili
jos iš Neivark, po vadovyste varg. 
A. Radzevičiaus, Apreiškimo P. 
Švč. iš Broklyn, po vąd. J. P. Jan
kaus, Karalienės Aniolų i šBrook- 
lyn, po vad. J. Rakiečio, Eliza- 
beth’o bažn. croras po vad. J. Ho- 
delio ip viet. B. choras ir mažųjų. 
Abu pastaruosius chorus'veda Pr. 
Modelis.

Tai-gi gerbiama visuomenė vie
tinė ir apylinkės, kviečiame atsi
lankyti ant minėto koncerto, kur 
išgirsit gražių dainelių, 
bus prieš ir po koncerto.
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tam se®ov|j prastu darbininku, 
Suprato Jis

Jis baro maldoB ir darbųildininku, .

*
Todėl Ji ir Dievas aprinko globėju 

M‘h$tį ntojžHąSttanį Wįo, 
See lįfor žirS^praldlpiea, nękąltos. 

fe’iaį# darbininkas jąą bū&> globėju, 
Jęsvyru, jostčvu, josdraųgu^ru, 
Mk savo rąnkų Jis nešinį’Atpirkėją,' 
Kurs gimdami palaimino juodu abu.

'Jis šventą dorybę per amžių užlaikė, 
Žirdy JoŽydėjo lenją doros, ’
Jis senas tUrė jp dar širdį tik vaiko, ' 

yis Dievo maldos.

Pakelkim širdie mes prie Jo, darbininkai, 
Jis mūsų globėju prie Dievo tebus, • 

. Jis mūsųdarbuoše vis bus talkininku, 
Supras jis* mw* dalį, skriaudas ir vargus.

Broleliai; sesutes, į Dievą. 
Buspiešlnm į kruvą mes darbų jfeas? t J 
įJots darbo mes žmones nef palikim, 
Lai mįrtismus dorušdr IdMus ąta&/

brolius,seses,kuiieyėrkia 
Delsavo vargingospasauly dalies, 
Atveskim prie Dievo—Jis nieko nesmerkia, 
Lai bus darbiųinkų vienoda mintis !

Jei kas ir Dievystes nebmoka mylėti 
Nesmerkim, bet traukini į savo eiles,—* * 
Ir tiems1 kur pražuvę mes turim padėti, 
Suprastųjų ašaras, skundas gailias, 

hncrikos Dovanos Lietuvai.’* Va-[Svetimtaučiai labai stėį»Bi tokitjJ . ,y
[karą vedė gerb, kun. J. J. Jakai-[gan^u lietuvių iškeliavnnu. Bet f Mūsr broliu ir tėvu geruoju dangtEose 

Švent’s Juozapas prie Dievo visuomet tebus, 
Pakelkime širdis prie Jo mes varguose, 
O Jis nuramins mus—nes darbo žmogus.

■ 1 ‘ . • Broleliai, sesutės; mes viltį auginkim, 
Tikėkim į ateitį, bukinutvirti, 
Šalin nuliūdimą, apatiją gimkinį 
Su Dievu mūs’ laimės dienelės arti.

Dėl savo gerbūvio smarkiausiai kovokim, f 
Bet knvąmes veskžm teisingai, šventai, 
Kovojant už būvį už tiesą vis stokim, 
'Tebu&kova sm^rįi, žiburį atvira!. 1 <

- •T '1 POeŽOr |
1921 m. 1t

(Kaip prakilnus šventas Juozapas ir kaip brangus turi būti vi- 
ją. Dainininkas savo švelniu, ge- Išimo algų. Kompanija numažno I. siems darbo žmonėms L. Kas tiki, kas širdį pakelia kaikuomet virš1 
irai išlavintu balsu tikrai publiką [2Q nuoš. Darbininkai norėdami | žemiškų1 dalykų, tas tikrai supras tą darbo žmogų. Kaip gražu 
užžavėjo. Buvo ant estrados, ai-j gauti senąsias algas — sustreika- [ Įjadi darbininkij organizacijos pasiirną švT Juozapą, savo globėju. Jis 
pie penkius kartus įšauktas—-kas |vo. Dabar jau streikuojančių vie-1;—šventasis tebus visuomet mūsų-jėgų stiprintoju, mūsų siekimu, 

 

liudija žmonių užganėdinimą. Vi- ką užima’ skebai. Juos atveža au- Į Daug kas skaito* &unigiškąis prasimanymais visas šventenybes, to- 
soms dainoms akompaniavo varg. [tomobiliais sii policijos apsauga. Įkie tik juokiąs iš,darbininkų, kurie turi globėju šventąjį. Tegul!.. 
A- Visminas. Tik gaila, kad [Ant Velington^ gatvės pastatyta,[Kunigo, kuris* ti^vhrdą nešioja1—4š nepripažįstu, bet reikia kuni- 
gęrb. vargonininkas ir kiti, kurie [policija neleidžią susirinkti se-įgg, G ne “kunigų?* Skaudii kaip kas visus peikia pamatęs blogus 
dažnai mums prielankiai su muzi- [niems darbininkams. L? iŠ Retu-parbus vieno. V&lįd Boet».> 
ka patarnauja, turi vartoti taip [vių atsiranda^-kurie eina-skebau-į s /
prastą pianą. ti. Patarčiau lietuviams sustot[======".. j*. . * _ j.. j_.- ■■■■'■=■... . a. =

• Nors mūsų mieste, kaip ir vi-[dirbus streiko apimtoj vietoj. f 1 
sur, yra baisi bedarbė, vienok ant i . Darbininkas. į

J

»

Darbuokimės ir ant toliausio iš
gamos, laikui bėgant, išnyks:

Žvalgas,

W0RCKSTn, MA8B. _
Gegužės 1 dieną, vietinė Blaivi- 

ninku, kuopa parengė puikų vaka- t Worcesterio lietuvi^ daug va- Į 
rėlį. Buvo suloštas, šiems lai-. įžiuoja Lietuvon. Bal. 30 d. iške- Į 

 

įkams pritaikintas veikalas — “A- įliavo 63, o T” d, gėg. iškeliaus 300. L 
■m^rikos Dovanos Lietuvai.’* Va-[Svetimtaučiai labai stebisi tokitu 
■karą vedė gerb, kun. J. J. Jakai- fgauąįu lietuvių iškeliavnnu. Bet f 
itis. Vaidino gabūs lošėjai, kiek- |;ką Žmonės gaM daryti, jei nečįir-1 
'vienas gerai’atlikdamas paskirtąpa? Ariot jų: “pinigus praval-| 
•rolę. Tarp atsižymėjusių buvoĮgysim ir vėl būsim grinoriais, tai Į 

 

[Pranas Baublys—vietinės moks-įverčiaus keliausim į tėvynę.” Į 
•leivio kuopos Teatrališko sky-1 Pavasaris. Oras gražus. Me- Į 

 

riaus narys. Jis, savo nėpapras- Įdėliai žaliuoja. Bet tam vargeli | 

 

tu. gabumu, artistišku nudavimujbedarbiui, nėra linksmybės, nes| 
pilnai užganėdino atsilankiusius.|be darbo...
Iš šio jauno artisto, tikimės. mū-1 
sų tarpe susilaukti gabaus veikė- į 
□O. J. J&febrięng. taip-gi pasek-I M0HT^VČSjUM- 

. mmgai atliko vieną is svarbiausių |
rolių. Apart įvairių deklemacijų į Čia jau 3 mėnesiai, kaip stref- 
jir duetų, jaunų mergaičių atlik-[kuoja gyvulTų^bkerdyklog, darbi-1 
tų, dainavo 'gėrb. J. Turskis — trinkai ir streikui galo nesimato. Į! 
nesenai atvažiavęs j mūsų koloni- [Streikas kilo iš priežasties numu-[

Bet tani a 
linksmybei
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WOų Į>Iuęhh
irų keletą šimtų ir jas visaą padalins savo%kai*J 

J tytojams fc nariams už pągįd«a?tevimą;
Jau-nuo kovo 26 d. spaw*l

[ dlttaifrtas; w gpiausMYėĮ aut 
>0a mfcšiuM tokią•
aai paįenfchiri “ihtbjMnko?* ife^ytojus.ig 1*1 
D. S. narius. ‘I . 1 ■ - V- . J

Tad dabar daug gėriau galima pasidarbūo* ] 
ii negu praeityje. .

Kiekvienas ^Darbininko” skaitytojas arba 
f LDS. naryš gali surasti naujų ^Darbininįid^ 
Į metinių prenumeratų-ir narių. . J: r -...

ris suras du metiniu prenumerata ir prišiųs pi- | 
nigus, duos $1.50 vertės plunksną su ženklu 

[ ‘DARBININKAS’ PEN” Visiškai dykai;J 
tam kuris prirašys prie LDS. nemažiau* kaip ® 
nauju® narius ir-gi duos plunksną dykai. j

Tą plunksną gali įsigyti seni ir nauji “Dar- ,1 
bininko” skaitytojai ir LDS. nariai šiaip?

Seni “Darbfedtako’ ’ skaitytojai arba nariai 
renka naujus ir gauna plunksną, tą patį gali da^. 
ryti ir nauji; jie gali priskaityti ir save prie nau
jų ir pasiųsti tiesiog “Darbininko” adminstw 
ėjai. i ' .

'‘Darbininko” prenumeratos kaina Suv. Valstijos* j 
mėtoms $4.00, į užrubežį arba į Lietuvą metams $5.00. |

Į L. D. S. įstojimas $1.00.

Tad į darbą visi! .
“DARBININKAS,” '

H'aiJ

4 /į

Į*

366 W. BromfcW, 
. Bostatt 27, Mals.

1 1

| PRIELANKUS PATARNAVIMAS. i 
B Siunčiu pinigus į Lietuvą, parūpinu pas- , g 
S. portus, užrašau laikraščius; ir priimu paieškoj!- |
B mus. lf. |
B Taip-gi parduodu įvairaus turinio knygas, | 
gi rąžančius, škaplierius./ |
8 - Apart to uzalikau skaniu saldžių saldainių, g 
g cigarų, papirosų it šiaip reikalingų daiktų. 1
II ' J. V. MAKGEiis &Ca, g
g. 509 W. Lebnard St., Grand Rapids, Mich< "s
S ’ • Tel: citizen 71748. “ . fi

s
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sur, yra baisi bedarbė, vienok ant į . 
šio vakaro žmonių užtektinai at
silankė, iš ko galima tikėtis, jog [ 

 

ir pelno getai padarė. Lauksime Į 
kito tokio gražaus vakarėlio nuo 
vietinių blaivininkų!

Sophanisba.

PRANEŠIMAS F
L. Vyčių K. V. ir N. J.

kuopoms, I
Šiuomi pranešam, kad L. Vyčių į 

N. Y. ir N. J. apskričio suvažia- [ 
vimas įvyks 15 d. gegužės š, m. į 
nedėlioj, 1:3Q P. M. Harrison/N. t 
J. Į

Tai-gi gerbiamos kuopos pri-f 
siųskite skaitlingai delegatų, nes j 
turime’ daug svarbių dalykų ap-h • 

ant 24 d. geg. Tas bus paskutinis Svetainėje. Programas buvo ga- [būti ant laiko. Kiekviena kuopa I 

 

žiemos sezono vakaras. Po to jau [na platus, tas parodo, jog p. Gri- [privalo atsiųsti savo atšovus į šį Į • 
igoraitis buvo nemažai triūso pa- [suvažiavimą, nes bus svarbus; | 1 
[dėjęs rengdamas koncertą. Kas- Vieta susivažiavimo sesijoms F ; 
[link išpildymo, tai Cambridgio [Hutman svetainėj, 756 Harrison I 

 

[choras kelias dainele# paadinavo | Avė.,. Harrison, N. J. . .
[gerai, kitas/kiekvšllpniau. Biru-į N. Y. ir N. J. L. Vyčių apskri-f : 

 

itės choras paadinavo gana gerai, j čio‘pirmininke \ 
nors yra dar jaunutis, bet spar-| 
Čiai žengia pirmyhf tas rodo kad 
turi gerą vadovą. Iš pavienių, 
'puikausiai padainavo p. Truškię- 
nė .iš Haverhill’io. Ji po kelius l A , >
kartus buvo atšaukta dainuoti, |- Ąpie M4”!1 <1!,lyk\,nc.s [
už ką gavo gelių bukietą,
[’ , Tiesą mylintis, |

? • AMSIRRMAB & t.
BaL 24 d Vyčių 100 kp. Šv | SyS|K|NK|MO 

Kazimiero pobažnytinej salėj su- W
rengė gražų vakarėlį paminėjimui Į -m,- *

spaudos atgavimo ditmos. Pirmi LDŠ, čfentro Valdybos! 
pradesiant programą, kuopos svatbuš 
pirm, trumpai* , kode! igogužSs K ?»•
gyčiai išįiimh|g#Į apyąikŠčioja refeęiįM feąmbM
M 4. bal te pe»®tąt5 vieu-taiosė VM [
yeiksmi yeikalM ^aftąųCentro Valdybos ;ną- į 
Šį VeiįąĮėl} lūžėjai puikiai atdiko,Mąį būtinai f

Mįa^ojū# uėt «ugšįwdfe<>- Bu-hį .nes5

K ».B. CMtro gto. f

Šokiai

~P. H.
—t____________ •

/ SCRANTO& PA.
Geg. 1 d., buvo laikytas šv. Ce

cilijos bąžii. choro susirinkimas. 
Kalbėjosi apie ‘ įvairius dalykus. 
Užbaigimui žieminių darbų, nu
tarė dar parengti teatrų su šokiais.

atsidarys parkai, tuomet pradėsi
me kitokius žaislus. .

Serantuose šokių yra perdaug o 
teatrų, kaip ir nebuvo, todėl 
'scrantonieeiai nepraleiskite šios 
progos paąmtyti dar sykį gražų 
losimą.

P. K. Choristas.

ę 

į

west.lyNn, mass.
- Birutes" Chore koncertas,

BaL 24 d. vietinis Bitutės cho- 
ros, su pagelba Caęibridgio Bažn. 
choro, vadovaujant A. Grigorai- 
[čidi parėfigė koncertą, Lietuvių] tarti. Delegatai malonėkite pri- 
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1 V. Abraite. I 
___ _ ’ M -■ i

WORCESTER, MASS.
Visiems gerai žinoma, kad 

Worcesterio lietuviai gerai pasi
žymėjo savo duosnumu remdami 
mūšų Tėvynės Lietuvos reikalus, 
k. t, aukodami T. Fondan, pirkda
mi L. L. P. bonus, rengdami įvai
rias pramogas, Žodžių sakant, re- 
nria’kas kuo gali. Nors čia’ kaip ir 
kitur darbai sumažėjo, nekurie 
dirba tik po 3-4 dienus savaitėje, 
o-kiti jau po kelis mėnesius ne- 

-dįrba, bet geri tėvynainiai nepai
so ant tė*

Negalima užtylėti ir apie mūsų 
komunistus.- Jie ir-gi veikia. 
Apvaikščiojo savo 1 d. geg. šven
tę, surengdami prakalbąs savo.^ . 
kirkužės svetainėje Jų pliauška- vo'parodomakaip Lietuvi kovojaįrėito 
lų neužsimoka dėti į laikmatį, nes iu savu privati fe W Dieve pik 

L viekui* žiuoma kakiu būdu* jie Igelba juoe P»»feik KHeudvi

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. Į
Koresp. V. B., Worcestėr, Mass: Į

-
JVJiį I I *[me nuo kito korespondento ank-Įf

i “MftBflHBKAS” LIETUVON.
ĮfisJ (Jiįtaes ir Dazįstąmi Ištroškę Žtaių 
iŠ Amerikos; Mukią Mylimo Svečioext 

Žinioniis—Laikraščio “Darbininko.”
* NE VISI TURI TA LSULAUKTI.

' i ■ ‘
Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpintu Kad 

Lietuyofr Piliečiai Lietuvoje Turėtų Užtektinai 
Maisto Kūnui fe Dvasiat Dvasios maistą yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj Vedami laikraščiai. 
Tokiuo yra laikraštis 
«O|MMįiMį «|W»' ir latOmma 

Prenumeratos Kama;
« •

Į Lietuvą metams .. t....... .. . .$5.00 
'4

” ” puseimetų^.w..$2.75
1 ’ ' ‘ ' *

t E^naątttMv W pinigus gMdfan adrettar

4 "DARBIMKKAS”

, ' 366 W. Broad^ay, " Boston. 27,'\Masš.
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[g§ Gegužės mėnuo, tai vienas iš gražiausių, me- j 
[ BS nėšių visame mėtų sezone; nes tame laikę gamta j 
f|g vP° šaltai žiemai, kuri būto sunaikinus gamtom i 
H grožę, pradeda atgimti ir rodyti naują gyvybę* į 
tlff Bažnyčia tą vieną iš> gražiausių mene- j
m šių paskyrė Marijos garbei. Kodėl-gii Kūo* 

metpirmasai žmogus, nepaklausęs-Dievo sulaužė 
ffi Jo prisakymus, papildė nuodėmę,; tuomi žmogus 
ĮSg- sunaikino savo sielos grožę, Užsitraukė ant savęs 
;|S mirties nelaimę. Vienok Dievas pasigailėjęs Žmo- 
be nenorėdamas jo bausti amžina mirČia,

ątsiuntė savo Sūnų, kuris pergalėjęs mirtį su* 
teiktų^ žmogui viltį amžino gyvenimo.. Kaipo G©- \! 
gūžės mėnuo suteikia viltį gamtos atgimimo po J 
kurio seka vaįara su visu savo gražumu,, taip-pat j 
Viešpats Dievas norėdamas parodyti žmonijai sa- j 
ve meilę, jog- jis nenori josrbausti amžina' miriM I 
atmunte pįrįaiau ^Švenčiausią Mariją;^ BJtaba . 
turėjo užimti V. Jėzus—pasaulio Išganytojas.

Jei nori plačiau sužinoti, ką reiškia Gegužės' | 
mėnuo*, taį perskaityk knygą po vardu **-• I
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