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Turi Sulaikyti Agitatorius,

• ' Paryžius, geg. 10. — Kad
neįsivėlus į kilusius nesusi
pratimus Aukštoje Silezijo
je,, alijantų' ambasadoriai 
nusprendė štai ką: Pirma, 
pareikalauti iš Lenkų val- 

. džios, kad ji šulaikytij savo 
agitatorius. Antra, primin
ti Vokietijai, kad Ai j antri 

, komisija Aukštoje Silezijo
je,, laikosi sulig nustatytos 
Versalyje taikos imdama sa
vo globon tas vietas iki auk
ščiausia rodą praneš savo 
nusprendimą rubežių buvu
sio plebiscito ir reikalauja; 
kad Vokietijos valdžią visiš
kai susilaikytų nuo'siuntimo 
kariuomenės į tas vietas.

LENKAI UŽĖMĖ ‘
kosel/

Oppeln, Aukštoji Silezija, 
geg. 10. — Įtūžusi lenkų or
ganizuota kariuomenes dalis 
perėjo miestą Oder ir užėmė 
miestą Kosel po didelių su
sirėmimų. To miesto gy
ventojaibego nuo lenkų di
džiausiame sritnišime,
^Lenini kariuomenei įėjus 

į miestą Kosel, Pranei jos 
kontrolės ofieierius paėmė 
po savo priežiūrą visus ba
rakus ir tuomet įtūžę lenkai 
atidarė ugnį ant jo, taip 
praneša Alijantų komisijos 
nariai.

Daug sužeistų ir užmuštų 
rasta prie gelžkelio ' stoties 
Kraudrzin kuomet Lenkai 
išvijo Vokiečius po trijų 
dienų sunkios ir žiaurios ko- 
vos. *

tadella mieste. Vargu ko
munistams pasiseks. sukelti 
darbininkus prie teroro, nes 
darbininkai mato kokios pa
sekmės yra Rusijoj komu
nistų rojuje.

VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ Į
SILEZIJA- ‘

Batibor, Aukštoji Silezi
ja, geg. 10. — Vokiečių pat- 
rolieriai perėjo Oder upę 
Aukštoje Silezijoje ii’ suga
vo šešius Lenkus, vienas iš 
jų buvo nužiūrėtas užmuši
me, keletos'Vokiečių. Vadas 
Vokiečių patrolierių, yra ci
vilis 23 m. amžiaus. i

Italų kariuomenės vadas 
. praneša, kad jie mūšyje su 
Lenkais gurėjo nemažai ža
los. Čia gauta ir amunici
jos iš Breslau ir Oppeln ir 
Vokiečių piliečiai apsigink
lavę grąsiho Lenkams. •

Dabartinis Vokiečiij. ar
mijos ofieierius paėmė į sa
vo rankas apielinkę vakari
nėje dalyje prie krhnto Oder 
upės. ‘Jiems pristatoma' 

. šautuvų, machine guiisl ir 
amunicijos

Pranei jos ir Italijos ka
riuomenę Vokiečiai ir Len
kai visai ignoruoja.

Visą rytinį krantą Oder, 
plačiai į žiemius laiko užėmę 
Lenkai.

Miestu Krappitz plevė
suoja Vokiečių vėliavą vir
šuje Prancūzijos kariuome
nės galvų.

Prancūizjos ir • Italijos 
kariuomenė ant ' sargybos 
mieste Ratibor n išbuvo tris 
dienas be miego,/bet susirė
mimuose Lenkų su Vokie
čiais neėmė dalyyumą.

Lenkai mūšyje panaudo
ja 'sunkiausias machine 
guns.. ,

Čia Italųkariuomenės yra 
apie‘ 50d vjTų;/Prąncūzijos 
apie 150,
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VOKlETIJADRlfiMfi 
ALIJANTŲ. ŪLTIMA.- ; 

• TUMA BALSUOJANT '
221 PRIEŠ Į75.. ■

Berlynas^ gdg, 10. 
kietija priėmė alijantų uL 
timafumą; Reichstage-šia* 
nakt, balsavimų 221 prieš 
175 priėmė visus alijantų- 
reikalavimus sutinkant tpti* 
dyti išlygas padarytas Ver* 
salyje. ,•

V, u.. —.....-Z...

SUDARYTAS NAUJAS - 
KABINETAS.

Naujas kanclieriųs ati& 
šaukė į Reichstagą^prašyda- 
mas tupjau pradėti taiką SU I 
alijantais, kas balsavimu ir* 
padaryta.

Alijantų ultimatumebuvo 
griežtai reikalaujama* ats^ 
kyti “taip’f ar t‘ne.’^SųįjL. 
kurią Vokietija pnsiiųę w

- - 
"svarų sterlingų; dųliriis 
siginklavimas turį būti tUCjMh^ 
padarytas ir daugelis kitų J 
reikalavimų. • *1

f - -   —- ~ f _
Buenps geg. 10. r-

Atstovai* Fėdei^čijos Paju- 
rės Darbininkų generales 
organizacijos ; darbininkų 
dirbančių prie įvairių darbų 
susirinko šiandiena, kad ap
dirbti ir išleisti paskelbimą 
generalio streiko, kuris tęs
tųsi iki tol, iki Valdžia už- 
draus neunijistams darbi- 
įiinkaThs užimti darbus. Šis 
susii’inkims sekė po to kada 
Stevedore’s’ Unijos darbi
ninkai .išėjo ant streiko ir 
dar keletas kitų darbininkų 
Unijų. V ,

Visuose uostuose, darbas' 
suparaližuotasur. apie 300 
laivų stovi. J

Pienas, sųdąryti naują 
raudoną vėliavą ir iškabas .Dąrbininkų'A 
į • Paryžiaus miestą;’ 'kaip’

kuomet valdžia įgakė užda
ryti uostus. Toji organiza
cija buvo paskelbusi, kad 
įmsianti rieunijistus darbi
ninkus prie darboi Tikima
si, kad’ Valdžia privers 
kompanijas priimti darbi
ninkų reikalavimą:.

Mėsos pakaime ""Painias 
Produee kompanijos mieste 
Uampania, kontroliuojama 
Anglijos valdžios^ užsidarė 
iš-priežasties streiko.

Tame pačiame mieste už
sidarė daug, dirbtuvių ir 
darbininkai apskelbė gene- 
ralį streiką. . • .

PARVEŽTA 1,255 KA
REIVIŲ LAVONAI. 

Vew York. — Čia garlai-r 
viu Soriime iš' Prancūzijos 
parvežta 1,255 , Amerikos 
kareivių lavonai.

PARYŽIUJE RIAUŠES—
■ DAUG SUŽEISTA.

. Paryžius,. geg. 10. — Bu
vusioje gegužės 1 d. demons
tracijose Paryžiaus pakraš
čiuose pasekmės buvo to
kios: ‘vienas nušautas ir a- 
pie 40 sužeista. Susirinki
mai buvo laikomi apielinkės 
miesteliuose, kur buvo išneš-, 
ta protestai prieš valdžią. 
Apie jUO,000 komunistų ir 

’socijalistų dalyvavo susirin- 
kimuosę.' Jau buvo benešą ;

ŠAUŲIMAI STREIKO 
/. ’ RIAUŠĖSE. 'N- 
Bochest&t, N". F.; geg. 16.

•U Namų statytojų streiko 
riaušėse keletą narių policis- 

-, tų .sužeista; trys vyrai pavo
jingai pašauti ir 50 kitų* vy
rų ir moterių sužeista. Iš
kilus riaušėms tuojau pa
šaukta gerai apginkluoti 
policistai, kad numalšinus 
apie 400 žmonių, apsfgink- 
ląvusių plytomis, akmenais 
ir pagaliais. Riaušės, kaip 
pranešama kilo dėlto,' kad 
streikieriai norėjo sulaikyti 
darbininkus nuo darbo prie 
miesto gatvių pataisymo.

*

jūreivių; streikas
JTEBSITŲSIA? .

Pasitarimai bu sekretoriumi Pavis 
Department of Labor išėjo be 

J pasekmių

Wašhington, VP.^C., geg. 
10 d. — Atstovai Jūreivių 
Darbininkų organizacijos 
šiandiena apleido Suv. Vals
tijų sostinę, kaip praneša 
sekretorius Davis. Pasita
rimuose prie rezultato ne
prieita, ir nematoma, kad 
bus- galima sustaikyti .iki 
kompnijos nenusileis ir ne
pripažins jūreivių darbinin
kų reikalavimų. Tad sekre
torius Davis sako, kad dabar 
nėra reikalo nė mėgint^ su
taikinti iki aplinkybės ne- 

-persifceis.'- ^7

STUEMAI ŠAUDO Į
DARBININKUS.

Philadelphia, Pa./ geg. 8. 
— Philadelphijos Centrai ė 
Darbininkų Unija savo su
sirinkime nutarė išskirti ko- ' t
misiją, kurie atsikreiptų į 
policijos viršininkus.

Buvo pranešta šiame susi
rinkime, kad policija leidžia 
streiklaužiams ardyti strei
ką ir nešioti ginklus. Pa
sekmės įo buvo, kad sušau
dė keletą darbininkų, kurie

ti 
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SPĖJAMA, < KAD W. Z.
foster išvažiavo

——
1 Was^gton, P. C., geg. 
10.,— Pranešama, kad Wil- 
liam Z. Foster iš Chicagos 
Farmerių Darbininkų Par
tijos vadas, vadas buvusio 
plieno darbininkų streiko 
1918 m. jau Rusijoje.

Ofieijaliai sakoma ra
porte, kad jis išvažiavo į Ru
siją kaipo atstovas nuo A- 
merikos organizacijų.

f

fV

staiga juos sulaikę policija 
ir atiminėjo .iškabas. Tuo
met kilo riaušės. Į policis- 
tus paleido akmenius ir ply
tas. "

RAUDONIEJI ' 
PRALAIMĖJO;

SIBERIJOJE.
Biga, geg. 10. — Rusų 

laikraščiai paskelbė /sulig 
bolševikų štabo raporto, kad 
Sovietų kariuomenė mūšy
je Siberijoje pralaimėję ir 
panešė daug žalos. Maxim 
Litvino!!, virinusias Sovie
tų valdžios attsovas užsie
nyje, kurio sostinė buvo Rė
vai, įstatė M. Karakhan į 
užsienio ministerius. Ka
rakhan buvo paskirtas So
vietų atstovu į Varsavą.

■ * - - _ ‘

SUDARYS NAUJA 
KABINĖTA

Berlynais, geg. 10. — Dr.
With, buvęs ministeriu fi 
Wirth, buvęs Fehrenback 
kabinete finansų ministeriu, 
apsiėmė sudaryti naują ka
binetą. Dr. Wirth yra žy
miu Vokietijos politikierių 
ir praeitą metą jis buvo užė- 
męš'kanclieriaus vietą Muel- 
ler, kaipo ministerijos ka- 
sierium. Dr. Wirth yra Cen
tro Partijos narys ir jau 
nuo senai darbuojas! toje 
partijoje Pietinėje Vokieti-' cijos kavalerija patruliuoja 
joje. ' Ruhr apiėlinkėje.

■

•*

GAISRAS KENOSHOJ.
KenOsha, Wis.—čia gais

ras palietė vieną iš didžiųjų 
departamentinę krautuvę 

Block'Bros. , Nuostoliai sie
kia $50,000.*

\ .

VOKIETIJA SUSIRŪ- 
. PINUS!

Berlynas. — Talkininkų 
ultimatumas supurtė Vokie
tijos valdžią. Senam kabi
netui atsistatydinus, ^naujas 
dar nebuvo suorganizuotas 
ir preizdentas nežino nė"ką 
bepradėti. Talkininkų pa
siųstas ultimatumas Vokie
tijai yra, taip, svarbus doku
mentas, kokio ji dar nebuvo 
gavuši padarius taikos * su
tartį.
A 11 1" T 11 1

PRASLDEDA.PARTIJŲ 
KOVA

Bymas. — Besiartinant 
šalięs Rinkimams į parla
mentą , prasideda smarki 
partijų kova.. Vienos ir ki
tos partijos vadai dirba išsi
juosę. Komunistai ir-gi 
rengiasi, nors į rinkimus ir 
netiki. - Delei ,to jau buvo ir 
siikilimų. Sakoma, kad pe
reito^ pėtnyeio jJapo.-užmuš- 
ta 6 ąsmenys ir 55 sužeista. 
Tmrtd susirėmimas buvo Cit-

<ie Keičiu uuruimnKą, Kurie - 
randasi sunkiame padėjime4IMlF
nm • • ’ t * ’ ✓ vt i . -r 1SBS

PASKELBS NAUJO / j
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PRANEŠAMA, KAD 
PRANOKTOS 

KAVALERIJA MIESTE 
> RUHR.

Berlinasj geg. 8. — Vo
kiečiai praneša, kaŪPran-

Rųhr apiėlinkėje.
. —— ! j

ULSTĖRIEČIAI EINA 
SAVAIS KELIAIS. \ 

Belfastu Airija. — Ulste- 
rio ųnionistų partijos vadai 
čia susirinkime nusprendė 
nepaisyti kitų dalių Airijos 
ir priimti Anglų duodamą 
savivaldą. * ...

IŠNAUDOJA. 
Atlanta^ Gd., geg. 7.

Gelžkelių kompanijos atsi
šaukė delei pakėlimo kainų 
užpervežimą tavorų ir pasa- 
žierių, kuomet buvo pri
verkti, pakelti algas darbi-' 
lunkams. Tuomet kompani
jos pakeldamos kainas lai
mėjo $1^40,000,000, o darbi
ninkai gavo tik $558,000;000.

- Tad skirtumas -nnt $576,- 
000,000 sako kongresmenas 
William Icldey Howatd ša* 
vo prakalboje federacijos 
darbininkų susirinkime 
George valstijoj. Iš to ma
tome, kad kapitalistai pa
keldami algas ‘ darbinin
kams, pakelia -kairias trigu
bai ir sau sukrauna milijo
nus. s ■

KadlŠmaitintiNeWi Yorko

V

Taip-gi buvo pranešta, kad 
policistai be jokio- reikalo 
stumdo pikietninkus; užgi
nė visus susirinkimus ir 
šiaip daro. įvairius trukdy
mus.

Tame klausime audenyčių 
darbininkai pridavė rezoliu
ciją, kuri buvo priimta.*

NEW YORKO SPAUSTU
VININKAI LAIMĖJO 

44 VAL. DARBO 
SAVAITĖJE.
Tork, N, F.—Šiame 

___ste visos spaustuvės pri
ėmė darbininkų reikalavimą 
44 vai. darbo savaitėje.

tai reikia 
maisto*

KadlŠmaiiintiKeWi Yorko 
gyventojus vierią ^savaitę, 

2G£> traukinių
T v

Bfolhairton, M* Y.

1 ... .... ..................
Hko vietos prie B. Kat< parapijos. B*-
r -• ..... .. -j •
chorq.

+.

81
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VARGONININKAS Jauna? vaikina* 

iįrtn velti tminytfol

a a. IVAI0HJNA8, 
Dovme Jk/

PERLEIDO KARIUO
MENĖS užlaiky- 

i MUI ĮSTATYMĄ- 
WaAh>i^gidn^ B, GŲ geg. 

10. — Kareivių užlaikymui 
įstatymas išnešant maždaug 
sumą $320,000,000 delei 
150,000 kareivių buvo/ nu- 
balsuota Būto ir htiduota į 
senatą. Balsavimas buvo 
243pri^23.
! # ' - ....  .. .... * /
NAUJOSIOS ŽĖLANDL 

JOSDOKĮT'DARBI- 
NINKAIL AIMĖ JO

• "2 CENTŲ J VA^
LANDAI

Aųclįlįifith-įh Z* Strei* 
kas, Luris buvo dokų darbi- 
ninku pasibaigė, > taip kaip 
ir pirmiau buvęs ir darbi
ninkai pri|mč darbdavių 
pasiūlijimusj 2 centu į vai. 
viršaus.

Z'
>

'A
•’A

B*

>

k.

t
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4000 SPAUSTUVIŲ PRI- 
/ EME DARBININKŲ 

REIKALAVIMUS./
640 spaustuvių dar vis 

purtosi ir nenori dubti dar
bininkams 44 vai. darbo sa-* 
vaitėje.. -f

‘ Indianapdli8. Daugiau 
negu 400 darbdavių pasirašė 
ant sutarties’ pripažindami 
unijas ir priimdami 44 vai. 
darbo savaitėje, kuomet 
4,000' spaustuvininkų išėjo 
ant „streiku kad. priversti 
išpildyti reikalavimą, taip 
praneša "J. W. Days, sekre
torius International Typo- 
graphical Uunijos.

■ nashua;n. h. *
> Šv. Kazimiero bažnyčioje, 

16 d. geg. prasidės misijos, 
karias laikys Tėvas Marįjo-' 
nas V. Ktdikau^M Misi
jos baigsis 40 vak ątiaidaiB* 

?2 2 geg. ■ .■ - * •_
Kviečiu visus, apielinkės 

m^tųdcatalikus lietuvius i 
atlfSdus. ; U.

KABINETO 
NARIŲ VARDUS.

„Reichstago susirinkime 9 * - 
vaL vakare Dr. Wirth pra
nešė apie sudarymą' naujo 
kabineto su juo pačiu ir už*’ j 
sienio ministeriu.
. Kiti nariai yra šie: ;. z *’ 

Gustav* Bauer . (brivę^3 
kanclieriųs) vice-kanclieriurf^ 
ir iždo ministeris. ■* z 

HėrrRrauns (centro) mi* 
nisteris. ekonomijos, z 

Herr Schiff^r (demokra
tas) ministeris teisių, \ > 

Robert Schmidt (socija* 
lietas) darbo ministeris.

Gen Groener (social-de- 
mokratas). transportaeijoff 
mjnistęris. 5 / . -

Herr Gierberts XęentroX
— paštoir telegrapo.

Andrės Hemes (centre# ' |
— maisto kontrolierius. *

George Gradneur (Didūo* "d 
menės Soeijalistų, pasuttiti* ' | 
nys nuo Saksonijos). -- vi- 
dąus reikalų. •

Herr Gessler ‘(demdkw -Ž| 
tas) — apsaugos*

Herr SilbefsęKmidt 
duomenis Socijalištų ir 
bįninkų vadas) — atsta “ 
mo. v

■ *
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SUTINKA: DIRBTI TO- 
MIS PAČIOMIS 

* , SĄLYGOMIS.

Ropidą.jk TFia.j g 
V. ^Javinių darbininkai 
naujino intM >■
sąlygų kaip, kad i?

turėjo au Gtand T3|
Jtvm P. Millūg kompanija. W
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MIŠPARAI
- 1L -

• s

\ Bžnyči$ apšviesta keliamis 
elektros lempomis taip; kari 
kampuose žaidžia didėti Sešė* 
tiri* Paveikslai, liustras kokiu 
tai slaptingu .spindėjimu ap-1 
dengti mirksi.-t Altorius apšyli .. 
etas daugybe žvakių ir išįfa 
tik spindį mirguliuoja savo 
pagražinimais. Bažnyčioje miš- 
parai.* Vargonai ^ežiu malo* 
mą, kilnią, slaptingą, piūziką, 

, kuri pakelia .visų širdis jirle .
karštos maldote,4 Žmoneliai 'ty
liai meldžiasi, dūsauja, karštos 
maldos taip veržiasi iš daugelio, 
sieliu į beribę, ta Aūgščiau;- 
sias gyventa Malonus* žiave- 
jantiš, šventas jausmas užpildo 
visas Širdis, jauČiasi/kąd tikra’ ' 
dabar maldoj dalyvauja pat 
Augščiausias, į švenčiausįjį 
ant altoriaus nužengęs. Širdys 
virpa, lūpos kalba,maldos žo
džius, o sielos rauda, verkia 
kartu su! liūdnais, ir žavūjan- 
čiais vargonų garsais.. Darbo 
žmonetiai siunčia Augščiausiam 
Dievui karštas maldas iš gilu
mos sielos, nors čia, bažnyčioj, ‘ 
[jaučiasi varguoliai turį tikrą

«

nfo M # prie ja fetetafar 
ką bet kadangi $ ant to awuti- 
ko, taiburgMojaistaria uita 
bai atkariąja Buvo valdžiai ap
skųsta kaipo prilaikanti 
yius ir turinti ifautavą. Buvo• W’"-’ 
ginama, kartomis ir kol visai pasi- 
liuosavo, daug pinigų i^di Jau- 
nos mergaitės, taip buvo vokiečių 
persekiojamo*, kad/joa bijodavo 
net į bažnyčią eiti, kad mieste jų 
W'' ■ "
sodžiuje Jakutienė Berbero 
tavo dvi graži dukteri nuo vokie
čių riedama išlaikė, nlrokiąita 
kamaroje visą parą. > ,
‘ Teko maugirdėti, Kaip; viena 
lietuvaitė, užkabinta prie žmonių, 
taip davė su kūloku į snukį* kad 
Žandaras kaip jautis kruvinai nu
ėjo Šalin, keikdamas. Abelnai 
doros ir išmintingos lietuvaitės, 
pamatę vokiečius galindavote ir su 
jais nekalbėdavo. Stungių sodžiu
je 3 merginos per prievartą buvo 
pažemintos. Buvo atsitikimų, kad 
akyvaizdoje Vyrų, vokiečiai pa
žemindavo moteris, j vyrus atsta
tę Šautuvus. Buvo ir .tokių kvai
lų avelių merginų, kurion paklau
sė vokiečių meilingų žodelių ir 
veidmainingų prižadėjimų, neku- 
rį laiką vokiškojo rojaus paraga
vę, po to turėjo daug vargo, o ki
tos ir mirties nelaimingos susilau
kė. Gydytojų pripažintos nesvei
komis, buvo vokiečių išvežtos į 
tam tikrus logerius spygliuotais 
dratais aptvertus^ ir neišgydomos 
iš ten nesugrįždavo, nes būdavo 
nužudomos. Vokiečiai baisiai į- 
žeizdavo kaimiečius Ūkininkus, 
varydami juos vežti visokioms sa
vo “ panoms ’ ’-prostitutėms mal
kas ir kitus patarnavimus atlikti. 
Žmonetiai skūsdavos: — “Jei val
džiai reikia vežt, tai ne pikta, ką 
darysi, ■— esame nelaisviai, bet 
toms ištvirkėlėms, tarnaujant; 
kraujais verda širdis iš pykčio.” 
Vokiečių panos nieko nedirbo, 
gražiai vilkėjo,. gardžiai valgė ir' 
žmonių arkliais atimtais vokiečių 
važinėjosi. Bet greit jų laipiė už
geso. Vokiečiai iš Lietuvos trauk
damiesi grobstė su pagelba savo 
panų žmonių mantą irwežė į Vo
kietiją. Pakeliui, kuomet jau tur
to vokiečiai iš žmonių pilnus ve
žimus prisikrovė, savo panas pa
tiko Lietuvoje. Bet kaip?" Tik 
nesijuokite skaitytojai, tuoj pasai- 
kyšiu.' O-gi užrištuose maišuose. 
Kaip tai? — paklausite, — o-gi 
labai paprastai. Du vokiečiai, pa
imdavo platų ilgą maišą, o trety
sis, paėmęs nuo vežimo “paną” 
pusiau stačia galva įleisdavo į 
maišą,,po to užrišdavo arba užsiū
davo ir paleisdavo į griovį (tavą). 
Gerai jei. griovyje nebuvo van
dens, gi jei būdavo, tai kaip ka
tės maiše prirydavo. Gal netiki
te, Štai faktai: Mano parapijietis 
iš N. Žagarės p. Stungių sodžiaus 
P., šiaip pasakojo : “Kunigėli, ei
nu rytą į Žagarę ir už 2 varstų 
nuo Stungių, žiūriu kas-žin*kas Il
gas baltas rave guli, krūptelėjau, 
bet einu arčiau, kruta,-—buvau be
bėgąs, bet iš maišo pasigirdo šauk
smas:“ Žmogau, gelbėk, atrišk 
maišą, tie pagonai vokiečiai manę 
užrišo vakar ir paliko. ” Prieinu 
— atrišu maišą, o-gi žiūriu, pažįs
tama, iš Žagarės mergina, ji užsi
ėmė akis ir paklausus ‘ar toli vo
kiečiai.’ Aš atsakiau, jog" jau ne
pavysi. Ji sugrįžo į Žagarę.” 
Jam pridūriau, kad reikėjo dar 
jos nepaleisti, o pašaukti tėvus ir 
daugiaus pažįstamųr kad prisižiū
rėtų kokia buvo vokiečių meilė 
dėl jų dukters; jis žinoma nusi
juokęs, tarė: “Kad ji ir taip la
bai buyo susivėlus ir prikamuota,, 
gulėjo uždususi. ” Taipo-gi pasa
kojo Kruopių klebonas, kun. A. 
Butkus, kad Kruopiuose taipo-gi

fe ( —
NUO KELMBS PADANGES.

Palukojo folvarko ordinarininkai 
skundžiasi, kad jtenm savininkas 
gyvhlių nešeria. Einam i valsčių. 
Valsčiuje gaunamo greitą atsaky
mą, kad reikia kreiptis, prie Dar
bo n? Socialia apsaugos' Inspekto
riaus. Rašom prašymą prie in
spektoriaus. Už savaitės gaunam 
nuo inspektoriaus raštą, kad rei
kia su .valsčiaus viršaičiu daly
kus ištirti vietoje.
, Vbiaitia įgalioją. į savo vietą 
vietinį seniūną- Nueinam prie 
seninūo, o ik ten į Palukojį. Pra
dėjus klausti, dėlko neduoda ar* 
dinarininkų . galvijams pašaru, 
dvarininkas pasakė, kad jų mo
terys neatbuvusios jam po 40 die
nų. Savininko fžmona įbėgusi pra
dėjo .dailiais “pelekais.” žodeliais 
ordinarininkus kolioti' (net ir 
mus), bet paprašius nusiramin
ti, "polckai” kažin ką kalbėda
ma, nutilo. j

■ Protokolą nusiuntėm inspekto
riui. ' Atsakymo nesulaukiame. 
Mušame telegramą. Galop gau
name atsakymą per valsčių. Su
rašyta kuopuikiaUsiai: savinin
kas turi atiduoti ordinarininkams 
pašarą; nurodyta kiek pūdų avei 
ir kiek karvei, ir kad valsčiaus 
valdyba turi pranešti tokį inspek
toriaus nusprendimą savininkui, 
seniūnas turi prižiūrėti išpildymo, 

j Na, manau, kad jau beliko tik 
padėkubti inspektoriui. Bet mū
sų apsirikta. Valsčius nesirūpi
na. Pradėjus kasdien vaikščioti 
į valsčių, ant galo įgalioja seniū
ną atsverti pašarą. Bet kad se
niūnas nuvyko atsverti, tai savi
ninkas pasislėpė.

Ir vėl ordinarininkai skun
džiasi, kad sav. Orvidas neduoda 
pašaro. Valsčius, sako: kad ne
duoda, ką jam padarysi! Lauki
te dar vieną, kitą dieną, pamaty
sime ką reiks toliaus daryti.

Galop mušame telegramą in
spektoriui, rašom laišką, bet jo
kio atsakymo negaunam. Maty
dami, kad be teismo nieko ne pa
darysi, nueinam į valsčių ir pra
šom inspektoriaus rašto nuorašo. 
Išsyk nenorėjo duoti net pačiam 
nusirašyti.

Parašėme prašymą taikos tei
sėjui ir prašom teismą pagreitin
ti. .

j Dvarininkas dagirdęs, kad dar
bininkai padavė jį teisman, tai ir 
jis surado priežastį, kad jam or
dinarininkai nutraukė spynelę 
nuo daržinės durų. Jis pirmiau 
sakės pametęs raktelį, ir pats lie
pė nutraukti spynelę. Tie ir pa
klausė: nutraukė spynelę. Dvar
poniui to jau gana buvo. Spynelę 
putraukė rodos 26 d. lapkr. p. m. 
įir jis tylėjo iki ordinarininkai ne
padavė jį teisman jau pačiame ga
le gruodžio mėn.

\ Teisėjas darbininkams mažai ir 
įkalbėti leidžia. Dvarponis pasta
to liudytojais savo posūnį ir švo- 
igerį. Darbininkams paprašius, 
kad jo liudytojų neklausytų, nes 
yra giminės, teisėjas atsako, ge
rai kad giminės,

E šalies klausanties teisėjo 
kalbos, tai nereikalingam ašaros 
byra. ,

? Teismas nusprendžia: Ordinari
ninkai turi savo gyvulius vesti 
prie-dvarponio ir jis kartu šers su 
Savo •gyvuliais. Teisėjas nežiūri, 
kad dvarponio kūtės sugriuvu
sios ir gyvuliai stovi daržinėje. 
;Dabar juk ne vasara, kad darži
nėje gyvulius laikyti. Ne iš do
ros savininko arklys padvėsė iš. 
peršalimo. Kaip gali darbinin
kas statyti savą visą turtą — kar
velę į tokią vietą, kur> peršalusi 
gali padvėsti.

O už.spyneles nutraukimą dar
bininkus nubaudė 2 savaitėms, a- 
resto.' Ir. pasirodė visa teisybė. 
Bet ji turbūt tik pas Dievą bus. 
I ’ Dar, reikia pasakyti* kad Orvi- 
do sūnus tarnauja lenkų legijrf- 
nuose,; o ordinarininko — mūsų 
kariuomenėje.

ant peties užslkabinęs^žeina 'ir pa
klausia ką nori? Pirmą Žo- 
d| nžftirdęa “ordinarijos ar gy- 
vuliams pašaro” pasako; jūs tik 
“priČinių”ieškoti * j’ • • ( 

ptarinMkas ir užveizėk matyfe 
darni ojdinarninkus silpnai orga
nizuotus visaip ir kamuoja juos ir 
tyčiojasi. .

» Rugių jau nėr, gyvuliam paža
ras baigias. Žirnius praeitų me
tų.dar neatidavė. O apie pridė
jimą 6' pūdų visai užsigina. Te
lyčioms pašaro visai neduoda. Bu
tus, su valsčiaus priebaudi Siek 
tiek iŠ apačios aptaisė, o viršus 
likos be stogo, pasirodžius debe
siui nežinia kur pasidėti.

Darbininkams trūksta susipra
timo ir vienybės. Iš kur gi bus 
susipratimas, kad žiemos metu 
naktimis vien tik kortavo. Atei
tis jiems nerūpi, jei kas padaro 
susirinkimą, tuoj pranešama po
nui. Tas gi moka su tuo apsei- 
ti.

žmonių liuobė taip taro 

varžyta, kad! irt didmurio*^ vo
kiečių neteisybėta ir žiaurumuo- 
se, negalima buvo ttaaoz nri 
kotį o dar mažiaūą rauti. Jeikae
•mėgino žmones užstatų taa gavo 
bizūnų ir pamatė Vokietiją, kur 

‘gaudavo | dieną vieną buroką ir 
lupynų smbos. Ten dauguma 1Ž- 
tremtųjų ir savo kaulus palaido
jo. Negalima buyo iš parapijos į 
parapiją eiti, o iM kreiso į kitą 
įkreisą griežtai buvo uždrausta & 
važluutir $aktiiriš tik vokiečių 
“panos” galėjo vaikščioti. Susi
tikęs vokiečių oficierą lietuvis tū- 
rėjp nusiimti kepurę, o kadangi 
žmonetiai nelabai atakirdaVo oti- 
cierą nuo kareiyio> tai prieš visus 
vokiečius imdavo kepures ir Ižu* 
guodavo. Taip vokiečių valdžios 
buvo įsakyta. Jei žmogus iš ne
žinojimo sar užmiršimo praeidavo 
pro žandarą ar oficierą, nenusi
ėmęs kepurės ar nepasakęs “gu- 
ten t ag,” tai vokiečiai, tyčioda
miesi, žmones grąžindavo atgal, 
kol susiprasdavo juos pagarbinti. 
Taip daryti buvo verčiami ir ku
nigai. Nekurie kunigai, Jtad nuo
lat nereikėtų ’iminėtis kepurių, 
vasarą jų vigai nenešiojo. Taip 
darė kun. A'Būblis ir k. Pilvū
zai žandarai, reikalaudavo kad 
moterys ir vyrai jiems rankas 
čiulptų žandarams (net Prūsų 
lietuviai. Žemaitis ir Nelaimiškis 
taip darė).

Vokiečiai per prievartą tvirki
no žmones, pasinaudodami savo 
valdžia. Vokiečių valdininkai, 
kaip antai, dvarų leitenantai, ko
mendantai miestuose ir mieste
liuose, žandarai, “beęirksamte- 
riai,” visokie agentai ir špijonai, 
patėmiję gražias moteris arba 
mergaites visokiais būdais storo- 
davos paglemžti jas į savo nagus. 
Vienas viliodavo meilumais ir pa
žadėjimais, griežtesnes gi prie sa
vęs traukdavo bauginimais. Mer
ginas surašę prie darbų, sau pa
tinkamas išsirinkdavo ir pasiim
davo sau į “gaspadines”-paneles. 
Kurios nenorėdavo sutikti, tas 
persekiodavo ir prie darbų spauš- 
davo. Ir tos, kurios pas vokiečius 
apsigyvendavo greit jiems nusi
bosdavo. Štai žandarai iš Lygu
mų į Žagarės dvarą atsivežė jau- 
Uą-gražią 20 m. mergaitę, buvusią 
dvaro pakajauką J.*X. Kuomet 
jai prisiartino paskutinės dienos, 
tai žandarai ją išmetė į gatvę ir 
ji ties valsčium užėjus prie vie
no kiemsargio, praleido gimdymo 
dienas. Ji pati pasakojo, kaip ji 
buvus dievota, mokyta ir dora, 
ją ponai bėgdami į rusus palikę 
prižiūrėti dvaro, o atėję ištvirkę 
ir veidmainingi vokiečiai ją per 
prievartą ir apgaulingus žadėji
mus apgavę ir čia dar atsivežę il
gai monijo ir žadėjo vesti, q ant 
galo kaip šunį išstūmė į gatvę. Ta 

L mergina, palikus kūdikį Žagarėje 
. vienai bobutei, iškeliavo į savo 

kraštą. Žagarėje tokių nelaimin
gų iš vokiečių liko apie 20. O 
kur visa Lietuvą. Dviem mergai
tėm iščiulpę visą turtą ir dar ant 
kelio paėmę keletą šimtų išvažia
vo į Vokietiją^, žadėdami nupirkti 
šliūbiniug rūbus ir kitokių tavo- 
rų ir pargrįžti, bet merginos su
laukė tik pajuokos laiškus: “Mes 
be jūsų, o jūs be mūsų gyvenkit. 
Mums jūs- buvote reikalingos tik 
Žagarėje, namie ines turime savo 
šeimynas, ačiū už lašinius (spėk) 
ir kumpius (šinken). Kol juos 
valgysime ir jumis atsiminsime. 
Pas jus daugiau pinigų negu pro
to?.’ Taip atsidėkavodavo vokie
čiai už dovanas ir meilę,

Visi Žagarės žandarai gyvęno 
susimetę.* štai- istoriški faktai: 
žandaras Žemaitaitis su Ramutiie- 
ne (jos vyras Amerika), yra kūdį- rasta buvo kelios prostitutės įkis- 
kis. Žand. Nelaimiškis su Adele, 
X ; Juodeikių ^and. su Stanmokų 
Varašilkyčia/ir it. Be to daug 
moterų skirdavos, kad vokiečiai yiams spirginti į kulnis. Tie pa- 
prasimetę vaikščiodavo po namus 
ir nesant vyrams namie su gink
las rankose užpuldavo moteris. 
Viena nuūt* Skaizgirio mergina, 
kuri ta ištyirkūsių vokiečių gel-

DgHBlNINKIB
rita* ir buvo nnvriHara pas ko* 
H ta* Mų į Vokietiją taikyta, 
tat kaip katė. n. tpritojdiu par- 
tatakftl 1 Ra&oHrife tai vigą m* 
to' turtą palaitatta. ta1 k* Ita** 
tataa W*tafat neįąlijo jai pa
dėti tame dalyta. vWu žodžiu, 
vokiečiai1labai tamorataivo Žmo 

ir dorą patamifio.

daro kyW^ tat ne taip ditalita 

kaip Tiktai. yoįMta.
kyštas imdavo atsargiau ir dai- 

Vokietamim- 
Uepamatytų vokiečiai? Minčaičkį davo kylių prie «avo draugų ir 

‘ “ kuomet davąjao būdavo na vienas.
Štai taktikoje kaip & ta ką ^0- 
kiečiait imdavo kyšius. . Nurašė 
žmones darbų, aiiku, kad nie- 
ta< nenorėjų važiuoti, nežinia kur 
ir kaip ilgai vargta* Todėl kta 
tik turėjo atsekamą Šimtinę, ar
ba aukso ar?sidabrd pariėpeš, o 
kitas akoĮĮutavčs ir eidavo prie 
vokiečių išsipirkti. Jie to tik įr 
laukė; dar per savo’panas ar gi
zelius ragindavo žmones atnešti 
dešimts arba nors 5 rub. aukso, 
jei to neturėdavo, tai už 500-600 
markių paliuosuodavo tą sykį nuo 
darbų, nes užsimanę ir vėl rašy
davo tuos pačius prie darbo ir už 
naujus kyšius liuosuodavo nuo jo, 
Surašinėdavo ypač tuos prie dar
bų, prie kurių jautė aukso, sidab- 
ro>arba daug markių, beturčiai 
turėjo už visus atkentėti. Kyšius 
ėmė ne tik kareiviai, bet vakmis- 
trai, birgermeisteriai, žandarai ir 
ofieierai. Nelaimiškis, Žagarės 
birgermeisteris, nuo Rėklaičių Jo
no Ivanausko paėmė 800 mark, 
kyšių ir paliuosavo iŠ kalėjimo, : 
kurį buvo pakliuvęs vien už tai, 
kad papjovė savo karvę. Jis.pats 
paėmė nuo Veršių Pilypo . Mačio 
auksu 5 rub. ir . paliuosavo nuo re
gistracijos, kaipo kareivį buvus į 
rusų armijoje. Kuomet gi vokie
čių šnipai susekė ir suėmė P. Ma
cį, kaipo buvusį rusų kareivį, ir 
kuomet tas prieš teismą teisinos, 
kad burgermaistefis jį paliuosa- 
vęs nuo registracijos, tai burg. 
Nelaimiškis, Šiauliuose, griežtai 
užsigynė ir įtarė. Mačį, me
luojant ir užsigynė visai Mačio 
nepažįstąs. Per tokį žiaurų pasi
elgimą ir suklaidinimą, Mačis už 
nesiregištravimą, o jo motina, se
nutė už sūnaus prie savęs laiky
mą abudu nuteisti po 2 metu ka
torgos. Be to daug žmonių žinau, 
kurie gelbėdavos nuo vokiečių 
'žiaurių persekiojimų, įtarimų lai
kyme ginklų iF nuo įskundimų ne- 
laisvių laikyme, didelėmis pinigų 
'sumomis ir, tai dar auksu. 'Pavyz
džiui, Daukšių Jasiuliai; Pabalių 
Skripkai, Veršių Jonkai ir daug 
įkitų. Už kyšius, ypač auksu, vi- 
suomet imdavos vokiečiai liuosuo- 
ti žmones, bet retai būdavo geros 
^pasekmes. Vokietis, tarsi šuva, 
suėdęs numestą duonos kąsnį ir 
vėl lodavo ir kąsdavo, daugiaus 
reikalaudamas. Nekalčiausių, į- 
tartų žmonių, daug, pinigų išpylu- 
įsių vokiečiams kyšiais, žuvo kalė
jimuose. arba liko sušaudyti. Pa
-vyzdžiui, SkaisgirieČių Valančiai, 
žuvo yien dieltcF, kad rusas nelais- 
vis iš keršto, pasisakė prie Valan
čių gyvenęs ir valgęs, o buvo prie
šingai, rusas dėlto ir sakė ten gy
venęs, kad Valančiai iŠ baimės jo 
nepriėmė. Daugiausiai būdavo į- 
tarinėjami, kratomi, areštuojami 
ir į kalėjimus kemšami, žmonės 
pasiturintjs. Kaip išdavikai špi- 
jonai ką nors vbkiečiams skųsda
vo, tai jie visųpirma klausdavo, 
ar skundžiamasis turtingas? 
Nes iš beturčio menka nauda.

Kun. Ė Raščiukas.

(Bus daugiau)'

♦

Į8UMPREGINGA. 
POLITIKA^

s Kuomet pirmosios Misi
-jos nariai atvyko Amerikon, 
Jįįtatuviai Katalikai^ įiežiū- 

kad Misijos sąstatą 
S^buvo žymiai socijalistine, la- 

karštai juos priėmė ir, 
^užmerkę akis ant jų daromų 

būdų, tolei Misijų rėmė, 
ji nebuvo pradėjusi ar- 

Sūdyti esamųjų Katalikų įstai- 
Ypač, kuomet Misija 

į ^suorganizavo taip vadinamų 
L* Wieėių Sąjungų, kuri už

kirto kelių L. Bonų pirki
mui, Katalikai negalėjo il- 

M giau pakęsti tokio Lietuvos 
:* - reikalų ardymo ir sukėlė 
k X.viešus protestus, kurių tie- 
į ^stoginė pasekmė buvo pir- 
I -įmosios Misijos na^ių atšau- 
^kįmas. *

' **** Mūsų liberalai smarkiai 
, < baltino Katalikus už tokį 
—}iiušfci7atymų ir prikišo jiems 
z ^Misijos boikotavimų ir net

* neištikimybę pačiai Lietu
vos Valdžiai. Dabar, Lie
tuvos Valdžiai paskyrus p. 
Mastauską Misijos nariu, 
laisvamaniai nelaukia p. 

T Mastausko darbuotės pasek- 
- ^mių^ bet iš anksto kandžio

tąjį nešvariausiais būdais ir 
į. net išneša organizuotus vie- 
*f šus protestus. Ir taip daro

• ' tautininkais, vadinasi, Lie- 
" tuvos patrijotizmo speeija- 
-'Ilsiais. Taip elgdamiesi, 
\^ftonėš, kurie savę vadina

laisvamaniai parodo, kad 
jiems rūpi ne Lietuvos ge- 
rovė,. bet tik jų pačių parti- 
jos reikalai. Jie tarytum 
šaukte šaukia*: “ Šalin Lie
tuva, jeigu mūsų partija jo- 

v je'nevadovaus!’7

Toksai nusistatymas, jau 
bekalbant apie, mindžiojimų 
doros principų, politikos 

į \ žvilgsniu yra labai trumpre- 
gingąs’ ir vaikiškas. Rimtos 
partijos taip nekovoja. No- 

' ^^nt pravesti savo taktikų, 
' .triukšmo neužtenka, reikia 
ūar sveiko proto. Jeigu li- 
beralai mano, kad lietuviai 

**dar maži vaikai ir juos vien 
^triukšmu galima terorizuoti, 

’ *'tai jie labai klysta. Mūsų 
/ visuomenė jau pusėtinai su- 

į Įimtėjus ir ankščiau ar vė- 
! JUu atskiria pelus nuo grū- 
į *»uų ir tuščių nesąmoningų 
•. -■nksm? nuo teisybės. ■

- P* Mastausko terorizavi- 
; mus yra panašus į pastangas 
J vargŠp-žydelio, kurs baršky-

• damas j sudžiūvusių skran
dutę norėjo išgadinti Savo

. .. A h.
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J

Z
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I. Vikis.
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LINKUVA (Šiaulių apskr.). užtarėją, sunkioj gyvenimo ko- 
Aukštadvario dvaro žemę parda- voj ir tikėtis skaistesnės ateis- - 
vinėja nuo pat rudens. Perka Į ties. f r.u
grosią Aminkai. Kaina už| malonu 
deSnntaę 1000 anka. Dvaro as- Lyį - kuomet joje^ela 
yimnkaą jau prieš karą gyveno Dievulėliui pa^iguo
Vofaetųoje.. Žemes pardavinėja Ljj dvasios gilumoje apsiverki 
Įgaliotinis Stabulis. Bežemiu »sustipfintasl. 
maaasemm ūpas .upnolęs i su po- Bažn -i(>i žmogus už-
ra tukstoneų auks. negalima ne kaB M ma.
manyti įsigyti sklypeli nemes. Sa- 
ko: kol tokius įstatymus isleis, tai gžaaugi-oj() yar uolilj 
visi dvarai pateks turtuoliu ran- taimingi tie, kurie sunkioj gy- , 
kosna. Ir■ urnoms tokiose apys- LenimXvJj neprarado dova, 
tavose plati dirva bolževiku agi- nuraminti, .
tatonams. Beikejo valdžiai to- /
Jaus dvarus nusavinti, ar leisti °
pirkti tokiems, kurie neturi 10 de- Atsimenu tuos mišparus, ku- 
šimtinių. riuos lankydavau su darbo

Svieto Perėjūnas, draugulžliu Ipolitu Strodoms-
Eed. prierašas. Sulig dabar vei- kiu, šeštadieniais, kuomet ank- 

kiančių įstatymų dvarininkas ne- ščiau iš darbo vokiečiai paleis- 
turi teisės parduoti be valdžios davo; Mes grįždami iš darbo . 
leidimo nė vienos dešimtinės. O I užeidavome ant mišparų, ijfmu- < 
parduodamas turi pirmiausia par- vargusią per sąvaįtę sunkaus 
duoti apylinkės bežemiams ir ma- darbo sielą nuramindavome, . 
žažemiams. Jei ten daroma kitaip Į daugiau jiegų įgaudavome sun- 

tai elgiamasi prieš įstatymus. - Irią vokiečių pavergimo naštą 
(Kauno ‘ ‘ Darbininkas ”) vilkti. Kaip malonios buvo tos

■ °__________ • valandos, kuomet mudu iš-
ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. .

Balandžio «L vakare apie 8 pnziūretojv - vokiečių
? j • . i • / • nagųjautemesvisailansvi,jau-valanaą Pasruojaus kaime tapo i- i j A d. .. _ , . teme kad Augsciausioio ran-mesta rankine granata i K. MiL v •• v v • x j i ... . v. n ± j [koše žmonijos keliai, todėl,likus grrncią. Granata sprogda- .vs . . , zv, . ?

m. užmušė K. Milių ir kitus jo 
namiškius sužeidė. K. M. t™P^emsnerakoAidėta!.Kaip 
palaidotas 9 d. balandžio ž. &1- ~ būdavome meJę
varijos kapinėse. Jis buvo Oki- S «<*» wms vo-
ninkas, nevedęs, apie 30 ja. Kai- faeęll» V««W >^1 . 1
kurie įtariami žmonės suareštuo- Neužmiršiu iki mirties tų kil- a 
ti. Taip-pat 2 d. balandžio vietos [niųjų mano gyvenimo dienų, 
milicininkas K. Alvinskis bežaiz- tų jausmingą ir malonių mal
damas^ su žydu B. Margoiinu per-Į dų, to vaizdo išpuošto Dievo al- 
sišovž' koją. Tapo nugabentas toriaus, tų verksmingų ir malo- 
Sėdos ligonbutin. . Įnių vargonų garsų-.. Visa tai

Šiuo tarpu sukruto krikščionys j liks mano sieloj, kol tik ture- 
demokratai. Susirinkimai daromi | giu kvapą krūtinėje., 
kas antrą sekmadienį. Mat pri-l; ......
siartina rinkimai į savivaldybes, r Mudu visą tai jautėme ir ma- 
No.ri kalvariškiai nusikratyti so- Šiaulių bažnyčioj. As jau 
eijalistų-laisvamanių kurie pas |-budamąs ^.laisvo A Lietuvos gy- 
mus Valsčiaus Taryboje sėdėjo, [nėju-kareiviu parvykęs atosto- 

žiogas. nuėjau ant mišparų bazny- 
[ Čion ir širdį sužadino tie patys 

---------;------------------------------- [kilnūs jausmai, kaip ir būnant 
. L. D. S. IŠVAŽIAVIMAS, [man. juodu darbininku. Tuo- 

LDS. Naujos Anglijos Apskri- Įmet aš meldžiausi ir tikėjau 
čio išvažiavimas bus 30 d. geg., Lietuva laisva liksiant o dabar 
prie Dean St., Norwood, MassJaš pats jau laisvos Lietuvos 
Kaip iŠ praeito komisijos prane-į darbininkai. Ir tikiuos gerasis 
Šimo matyt, kad jie isšidalino [Dievulis padės' man mano dar- 
darbus plačiai veiktu Užkvieti- [be. Padėsiu >visas jiegas dėl 
mo koiiusija praneša jau gavusi iškovojimo tėvynei laisvės ir 
pasižadėjimus dalyvauti išvažiavi- [darbininkams gerbūvio; nes tai , 
me su programų.: L. Vyčių 17 kp., į mano šventa pareiga - aš per- 
iMot. Sąjungos 13 kp. ir šv. Petro [mainiau juodo darbininko rū- 
Bažnytinio choro su, p. M. Kar- [bus ant kareiviškų su noru pa- 
bausku. šiomis dienomis tikimės [sidarbuoti laisves atsiekimui, 
gauti daugiaus pasižadėjimų, nęs todel irprivalau likti darbinin- 
daržas yra labai puikus ir priva- jkų kovotoju’, 

.?er??‘ rengtas . Mano darbo draugužiai su ku-
vmipriejsvaziavimo, omessteng-įj^gdaugvai'^etio'kėneiau da- - 
aunta • viską tinkamiausiai -?pn4 Už te-*

^tajo W g«rbūvį kovoja, .arba.

va pW ihmiįM! pasimatyti P»
Žiemos šerno’ir smagią! 4
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- |po-gigimnazistė 8 klesų Dautąįte, 

Igarės^utgertūėfeteriSįĮ Nelaimi^
J? įversti penią Molkte*

BijanSIia.

VIŠČEKAIMIO DVARO, (Vil- 
cąviškio apskn) darbininkai 14* 

bal nepatenkinti saSfo dvarponiu.
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EKTRAPRANEsIMAS!
skaitytą jums, prieteliams ir 
rėmėjams pranešim kad 

■ M «pauzdi-
namta* Už poros dienų bta 
iŽriųjįtei tienuiį' kurie pri
sius savo antrašą ir ‘‘Per
kūnui” ant įsidėta 15 cen- 

, tų. “Etatai
tų pinigus galima siųsti .ta-
kiu, “motfey orderiu1* *

v

* *»V4 . * 4_ T>. v< *4 KlĮPi HIĮO *Šuxięwl9All VvJmvv1Q.’|J61,<priešininkų; Barškančios ^ejbsi bėgimu, liko nušautu. Tai-
*' JU- po-gigtaa?W8klesų Dautaite,

’ ' ’N'/iTntiTAlS-
• ‘ r

»'
O. *

j tos į maišus. Mat vokiečiams be- 
plėšiant kruopįškiųs, susitarė par
tizanų •būrys ir pradėjo' vokie- 

;metę savo įanas, įkištas į maišūs, 
skubinosi Papilės Įtakon. Kitur 
pasakojo Lietuvoje, kad vokiečiai 
savo “panas** pakeliui miškuose 
iššaudę patiko, Kitos ūabagėte vo* 
ki'ęčią paliktos bu kraičiu, važiavo 
į Vokietiją -savo mylimųjų Mko- 
tiM bet veltui Skaisgirio parapi
jos $ MįrmrtkyČia, Mt

TŠt ŽigaHjfc JšsUmf kriklto taUt*
B
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cigarų, papirosų.dr šiaip reikalingų daiktų.

r

»

* ✓
4

ir

f

&
kad kas tik iiori.gali užduoti rUęĮg^s New Yorke. Ten

4
*

L,-

»

t.

r

I

-7

»
«. .

1

v

Jezdauskiškiai, 
22—11—21.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 22 d. gegužės papras
toj vietoj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbią reika
lą aptarti.' Atsiveskite Ir naują na
rtą.

Valdyba.

NEWBRITAIN, CONN.
LDS. 36 kuopos, mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 15 d. gegužės, tuo- 
Jaus po pamaldų, Sv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Visi nariai yra kviečia
mi atsilankyti, nes turime daug daly
ką aptarti.

Valdyba.

CHICAGO, ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 15- d. gegužės, tuojaus 
po pamaldų Aušros Vartą parapijos 
svetainėje, 2323 W- 23 PI. Visi nariai 
malonėsit susirikti ir naują atsives
ti. ■

CICERO, ILL.
- LDS. 49-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks panedėlyje, 16 d. ge
gužės 8 vai. vakare šv, Antano parapi
jos svetainėje. Visi nariai ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu laiku. 
Taip-gi atsiveskite ir naują narių.

Kviečia Valdyba.

'7>
hj.i ' i"

i t . ,

muk Buvo ust ir muzika ir kiti 
Įpykėliai.

Kor^pondeniM,

u
J

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 15 d. gegužės, 
tuojaus po pamaldą šv. Jurgio parapi
jos svetainėj. Visi nariai malonėkite 
pribūti, nes turime daug svarbią rei
kalą aptartu Atsiveskite ir naują na
rių. • «

Valdyba.
• i.

“DARBININKAS,”
866 W. Broadway, 
Boston 27,. Maši-

Ant Jos Wft Išspaustas Ženklas , 
“ ‘DARBININKAS’ PEN.”

•' ’ , T '-i' " .........
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mm, mass. 
Pavyidiųgoi veituvfc».

Gegužio 3 d. Kasiinierb bnž- 
nyčiojė, knų. Jį & asistuo
jant kųfį. J Jfiai^iui, Wor<?ė^ 
tariu kronui, .kun; J. Jankaus* 
Imi, Aii&mijoslkieb- ir kum J, 
Čaplikui surišo moterystės-ryšiu 
daktarą Prančiš^Puskunigi su 
Anastazija Pranaičiute. Nors ne-, 
senai kaip dr. Puskunigis gyvena 
VZ'estfielde, vienok suspėjo įsigy
ti gerą vardą ir daug prietėlių, 

.savo maloniu apsiejimu ir geru 
gydymu.

Laike šv. Mišių giedojo visas 
choras, vedamas yarg. Kanclerio. 
Gražų pavyzdį davė kitiems pri
imdamas, šliūbo dienoje švenčiau- 

’ sf į ąava širdį.
Dr. Puskunigį pagerbti ir pasi- 

džįaugti iŠ jo laimės prisirinką 
žmonių pilnutė bažnyčia. Jam ir 
jojo sužiedotinei patarnavo dr. 
Jonikaitis,. advokatas A. Mileris, 
plačiai žinomas Worcesterio apy
linkėje, Alena Petkiut© ir Mari
joną Alukoniute.

Prie to dar dalyvavo kun. M., 
Pankus, kun. V. Barkauskas ir 

. kun. Kuodis. Po pamaldų jauna
vedžiai su svečiais nuvyko ant ū- 
lcės pas p. Pranaitį, kur pavalgę 
pietus ir palinkėję jaunavedžiams 
ilgiausių metų išsiskirstė, vieni į 
Worcesterį, Įriti į Westfieldą, o 
treti į Springfieldą palydėti kun. 
K. Vasį, kurs tą dieną išvažiavo į 
Jo vietą lyglaikinai užėmė kun. J. 
Čaplikas.

Helen.

WORCESTER, MASS. 
Baseball Ratelis.

Gegužės 6 d.,, vakare, susirinko 
jaunimo būrelis į Vyčių namą, su 
tikslu sutverti 'Vyčių baseballnin- 
kų ratelį., gis buvo daroma, i- 

. . dant patraukti .prie sayęs jaunio 
mą Amerikoje augusį. Ratelio1 
pirmininku y išrinktas Jonas Jur
gelionis, manageriu — Vincas 
Stankus, uolus darbuotojas mūsų 
visuomenėje. Kapitonu ir rast.— 
I. Barkus. Kadangi pradėti tokį 

. darbą^ reikalinga daug pinigų, 
buvo sumanyta surengti šokius, 
kurių pelnas bus tam tikslui ski
riamas.

Worcesterio visuomenė turėtų 
paTėmti tokį jaunųjų sumanymą 
ir paraginti savo sūnus prisidėti 
prie šio atletų skyriaus.

Kitos Vyčių kuopos, kurios tu- 
“baseball” ratelius ir panorė

tų susilyginti su Worcesterio jau
nimo basebalninkų rateliu kreip
kitės šiuomi antrašu: Manager 
Vincas Stankus,-22 Vaverly St., 
AVorcester, Mass.

Sophanisba.

. LAWB»N0M MASS.
Vabalninku bažnyčios reikalu.

; Bal. 3 d, 7 Vi vakare i. R, K, 
bažnytinėj, svetainėj ant Brad- 
ford St. buvo vabalninkrečių su
sirinkimas. Kaz. Pinauskas pa
aiškino susirinkimo reikalą, kurį 
visi matė iš tjlpusio .^Darb? ’ir 
f‘Drauge” Vabalninku klebono, 
Jom. M. Kirlio atsišaukimą 4 va- 
balniiikiečius gyvenančius Ame
rikoje. Kur prašo* aukų* dėl pa
taisymo Vabalninku bažnyčios, 
kuri tapo sugriauta karo metu.

Visi susirinkusieji vienbalsiai 
sutiko aukauti, - Tuoj .svetainėj 
sudėjom 55 dėl. Bet pasirodė per- 
mažai, tai iŠrinkom 4 ypatas, kad 
pereitų per tų stubas, kurie ne
buvo ant susirinkimo. Išrinkta 
šios ypatos: Hipolitak' Baronas, 
Kaz. Baltrėnas, Ant. Pakaušis ir 
Pov. Baronas. a

Išviso surinkom. 130 dol., o į 
Lietuvą pasiuntėm 2 d. gegužės 7 
tūkstančius 5 šimtus auksinų. La
bai širdingai ačiū aukotojams var
dan Vabalninku klebono kun. M. 
Kirlio. , . •

Hipolitas Baronas, 
Kazimieras Pinas.

Aukotojų vardai.
Po 10 dol.: Veronika Grialiu- 

naitč, O. Andriliunaitė, K? Baltrė
nas, P. Baronas.

Po $5.00: Hip. Baronas, K. Pi- 
naųskas, M. Valeckienė, P. Kup
rytė, V. Krišiunaitė, A. Pakaušis, 
K. Pašakarnis, S. Mažeika, J. 
Baltrėnas, Elz. Dovidonienė.

Po 4 dol.:, I. Cibas, G. Masiulie- 
nė.

Po 3 dol.: Morta Andriliuniėnė, 
P. Balazandienė.

; Po 2. dol.: kun/ F. Virmauskis, 
A. baronas, A. Arlauskienė; P. 
Kripaitis, P. Cibas, S. Jankaus
kienė, U. Žiamienė. .

Po 1 dol.: I .Piragis, G. Aukšti- 
fe.Ynis, M. Petrikas, I. Savickas, 
P. Grigaliūniene, Elz. Liazbergie-. 
u ė, O. Vąlkiaučienė, A. Tauterie- 
nė, P. Remeikienė, P. Veličkienė, 
P. Žiemis.

Malonu būtų, kad ir kitų ko- 
lionijų vabalninkiėčiai pasirūpin
ti aukų rinkimu dėl Vabalninku 
bažnyčios pataisymo.

Malonūs broliai ir seserys! Pri- 
sidėkini su auka i¥ ~mfes, nors po 
rružą dalelę atskirkim dėl Vabal
ninku bažnyčios. Tą mes mažai 
jausim, o jiems bus didelė pagel- 
ba. Tik neatsisakykim.

Su pagarba,
Kazimieras Baltrėnas, 

111 Park St., 
Lavvrenee, Mass.

DARŽELIS
Senovėje lietuvaite didžiai my

lėjo ir brangina darželį. Joma 
buvo 'darželis už vieką brangesnis 
ir malonesnis. Taip didžiai lietu
vaitės mylėdamos darželį apdai
navo 'gražiausiomis dainomis, ku
rios ir šiandiena dar tebeskamba 
tarpMusipratusių lietuvaičių. Mer
gaitėms buvo už visas gėles bran
gesnės‘rūtos iŠ kurių sau pinda
vo vainikėlį, kurs joms’ priminda
vo nekaltybęviltĮf jaunystę. Ne
buvo nė vienos grinčios ’kur neža
liuotų po Jangais gražus darželis 
Įr nepuoštų gėlės sšyo žiedais sa
manotos grinčios. t

f ’ * M ’

Šiandiena nors vienoje grih- 
Čioje randasi po keletą lietuvai
čių, bet jų darželiai yra apau
gę piktžolėmis, tiktai keletas ža
liųjų rūtelių žaliuoja dilginių. tar
pe.* Nebeatmena jos senovės lie
tuvaičių dainų kurios apdainavo ; 
rūtą, leliją ir kitas gėleles. Joms 
nemalonus darželis bėra, 'tiktai 
joms malonios dabar yra: “ma
dos,” vakaruškos ir tt. Tarp to
kių mergaičių gyvuoja ištvirki
mas,• ,

Yra dar tokių lietuvaičių ku
rioms yra brangūs darželiai. Jos 
laiko darželį už mokyklą ir dai
nas apie rūtelę ir leliją tebedai- 
nuoja. Joms nerūpi: mados,” 
“vakaruškos,” bet rūpi dora, 
mokslas ir tėvynes likimas.

Kokią naudą atneša mergai
tėms darželiai, kiekvienas gaji 
aiškiai suprasti. .

Taigi’ sesės pamylėkit darželius, 
jais* puoškit savo namus ir seno
vės dainas dainuoti pradėkit a- 
pie garbanuotą rūtą, baltą leliją.

Žiogas.

PHILADELPHIA, PA. 
(P<Xrt Richmond)

•Bal. 30 vaakre, Muzikėlėj Lie-' 
tuvnj svetainėj, buvo balius, pa- 

• rengtas šv. Domininko dr-jos. 
Blius, paprastai, kaip visi baliai, 
nevertėtų nei minėti. Bet čia bu
vo truputį kitaip. Balius buvo 
pavyzdingas ir svaigalai jame ne- 
viešpątavo, prie to-gi pusė pelno 
— 15 dol. paaukavo naujai šv. 
Jurgio bažnyčiai. ‘ Valio! šv. Do
mininko dr-ja! ' ,

Nedėlioj, 1 d. geg. toj pat sve
tainėj kalbėjo p. Vaškas, reika
luose S. L. R. K. Amerikoje ir J. 
S. Vasiliauskas, Am. Liet. Pramo
nes Bendrovės reikaluose. P.Va- 

. siliąuskas savo prakalbėlę pradė
jo tyra filozofija ir viską, 'tvar
koj' ir .gerai lipdant į krūvą už- 

. baigė gryna ekonomija. Mažai 
to, jis po prakalbėles dar kvietė,

BROOKLYN, N. Y.
Bal. 26, š. m. įvyko antras A. 

L. B. K. Mot. Sąj. N. Y. ir N. J. 
valstijų apskričio susirinkimas, 
“Garso” name. Atvyko 14 dele
gačių. Visofe kuopos'buvo atsto
vaujamos, išskiriant Newark, (ka
žin kodėl jos taip užsimiršo?). Bu
vo kalbėtasi apie apskričio tvarką 
ir išklausyti raportai iš kuopų gy
vavimo.

Nutarta rengti išvažiavimą, bir
želio 12 d. š. m., Glendale Park, 
Brooklyn, N. Y. Išrinkta geros 
gaspadinės, todėl bus galima gar
džių užkandžių gauti. Tikietus 
jau dabar galima gauti pas. šio 
apskr-. kuopij valdybas. Dar bu- 
ųp prašyta, kad kuopos pasisteng- 
tų iš savo narių parinkti lietu
viškų naminių išdirbinių ir kad 

’juos paskolintų ant parodos 
‘ ‘ America ’s ..Makirig-’, ’ ’ kuri atsi-

klausinius iš politiškos ekonomi
jos, socijologijos ir tam panašią 
gryčių.

Geg. 8 d., š. m. po piet, šv. Jur
gio bažnyčioj^ buvo, pašventinimas 
tikejimiškos vėliavos, kaip pa
prastai žmones vadina, karūnos, 
šv. Onos draugijos. Vėliava pui
ki/*- regis, 400 dol. kainuoja. 
Tad ir gerbiamos narės tos drau
gijos negailėjo triūso ir suruošė 
puikias iškilmes jo»v pašventini-

bus ir lietuvių stalas, ir kuo ge
rinus jis atrodys, tuo mums bus 
didesnė garbė. Baigiant susirin
kimą, sekantį nutarta laikyti Cen
trai Brooklyn, Šv. Jurgio parapi
joj prie 35 lį., birž. 26 d. 1921 
m. ..f

Bitininke.
... .. ,'■■;>xvygrggy 

jį * * WbįniĮik<>7 
kraičių ĮŠ I4»tuvos.

Balandžio 24 dienąlenkų konaulis New York’e praneša vi 
soma laivų kojnpanijomz, kad Lietuviai keliaujanti per lenkų 
korideil, privalo trniti lenkų viza. Gavimui toklioz vizoe ant 
pMpttttų reikalalinga išpildyti dvį aplikaoiji ir kartu su 
dviem paveikzlate pasiųsti lenkų konsului NEW YORKE. Vien 
tik už p&ąira^ymą kiekvienai žmogus ttiri mokčti leųkų kon- 

ttadt trakti 4 dienas kol’išduo viią. * e 

Prekyhoe Bendrove buvo aurėngnsi partiją į| 
189 Lietuvių važiuoti balandžio 30 d. į Rotterdam’ą o iŠ Ro- 
|terdūm*o Į Mitkimus^ Wu $ Hmterdąntio 
važiuojant į Eitkūnus, yra būtinai reikalinga važiuoti per

p ■ ' u* ‘ .
lenkų koridorį m kito kelio v

Tik 5 dienai prieš balandžio 30-tą toks pranešimas buvo 
gautas Lietuvių Prekybos Benftrovea ofise.
; . Paklausus laivų kompanijos- ^Holland American lAnd) 
kame dalykas, Bendrovė gavo tokių paaiškinimų:

• Idetųviai, kurie nori važiuoti į Eitkūnus per lenkų kori
dorių, gali tai daryti, tik turi gauti lenkų vizą, kaip yrU vir
šuje minėta., .Bet ir vizą gavus, nėra užtikrinta kelionė.-,Jei
gu.^ koks lenkas norės ką bloga lietuviui padaryti, niekas už 
tai atsakyti negalės. Visiems žinoma, kaip lenkai mėgsta Lie
tuvius. ,

Aplenkti lenkus buvo du keliu;
PIRMAS; važiuoti iš Rotterdam’o į BerKn’a, iš Beriino į 

Stettin’a, iš Stettių’o laivu į Konigsberg’ą (Karaliaučių,) o iš 
Konigsberg’o (Karaliaučiaus) į bentkokią vietą Lietuvoje. 
Laivų kompaniją priimu mokįstįjtik lig Beriino p, iš Beriino 
toliau tai žmogus pats elionės lėšas padengia. Kelias iŠ New 
Yorko lig Beriino kainuoja $103.25; lig Eitkūnų $109.60. Skir
tumas, $1.35, būtų grąžinamas žmonėms. Imant tokį kelią, rei
kia gauti Vokiška viza. ■

ANTRAS: Keliauti žmonėms iš New Yorko į Rotterdam 
vienu laivu, o Rotterdam’e kitas laivas juos patiktų ir iš tenai 
stačiai be jokių persėdimų vežtų į Konigsberg’ą (Karaliau
čių). Visi kelionės iškaščiaį butų užmokėti ir nereikėtų jokios 
vizos. .Tik už tpkią kelionę reiktų prie laivakortes da pridėti 
po $30.40 kiekvienam suaugusiam žmogui ir po $15.30vaikains, 
nes laivakortė į Konigsberg’ą (Karaliaučių) kainuoja $140.00, 
o Bendrovės pasažeriai buvo jau užmokėję po $109.60.

Tą pačią dieną Bendrovė išsiuntė visiems pasažierams 
“Special Delivery” laiškus aiškmda<ma, kaip dalykai stovi, ir 
davė visiems, kad ir nę ilgą, bet gerą progą pasirinkti kelio
nei būdų.

Bendrovė siuntė 4 žmonės iš savo skyriaus Boston’e į New 
Yor’ą palengvinti žmonėms visus reikalus sutvarkyti. Bet 
kadangi laikas buvo trumpąs, sunku buvo žmonėms išaiškinti, 
kad tas viskas buvo daroma jų labui. Visgi dalykai gerai su
sitvarkė ir žmones laimingai i^eliavo į Lietuvą.

Iš 189 pasažierių tik 3 važiavo per lenkų koridorių; 30 iki 
Beriino, o kiti į Konigsberg’ą (Karaliaučių.)

j.

,Nei vienas^anogus nebuvo verčiamas važiuoti į Konigs
berg’ą (Karaliuačių). Visį galėjo įasirmldi sau kelią. Jeigu 
būtų norėję —■ tai būtumėm visiems parūpinę lenkų vizą. Tiem, 
kurie važiavo į Berliną, buvo grąžinami nuo laivakortės, $1.35, 
bet Bendrovė užtikrino geriausią kelionę tiems, kurie iš Rotter- 
dam’o kitu laivu važiavo stačiai į Konigsberg’ą (Karaliaučių.)' 

Parvažiavę laimingai namu, tie kurie važiavo į Konigs
berg’ą (Karaliaučių) supras ptys, kad jie geriausia padarė, 
kad Bendrovė jiems geriausia patarė, ir kad jie nebufo nus
kriausti, nes Bendrovė tuos pinigus ne sau, bet laivų kompani
jai rinko.
* %

Visi mūsų priešų prasimanymai, kad mūsų Bendrove ban
do apgauti žmones yra be jpkio pamato. Ginčyties su įvairiais 
agentėliais mes nesiginčysime, perdaug jiems butų garbes, bet 
visuomenės domei šiuomi pareiškiame, kad mūsų Bendrovė vi
sur, visuomet ir visiems ūmaują teisingai. Jei žmonės kelio
nėje patyrė kokių nemalonumų arba buvo iškilę kokių, nesusi
pratimų, tai tas viskas įvyko ne iš Bendrovės kaltės, bet iš per
mainų dėl lenkiškos vizos. “Keleivio” “baltickiai” ir jų agen
tai gali sau erzėti ir trinties Įtiek neri, mums ir mūsų priete- 
iiams to szaunos nepakenks.

h

Pramonėje ir prekyboje mes juos visa galva praaugome, 
tad nėra visai-ko stebeties, kad mizeriokai susinervavo ir kan
džioja mūs ųBendrovę viešai ir iš pasalų. .

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ
' / 

K 
r

SVARBUS PRANEŠIMAS 
L. VYČIŲ N. A. A. KOMISIJAI.

Malonėkit visi būtinai pribūti 
ant N.A A. Komisijos susirinki-', 
rno, kuris bus gegužės 22 d. >1921 
m. L. Vyčių kambariuose 366 W. 
Broadway, South Boston, Mass. 
12:30 po pietų, nes jau laikas pra
dėti rengtis prie gęgužines-išva- 
žiavimo. Turim nutarti kur ir ka
da bus. Tai-gi visi komisijos na
riai prašomi pribūti paskirtu lai
ku ir atsivežti gerų sumanymų, 
kad' galėtume gerai prisirengti. 
Jeigu norima ką nors gerai pada
ryti, tai reikia prie to išanksto 
dengtis, tuojpet galima pasekmin
gai darbą atlikti ir visuomenę pa
tenkinti. Tad darban!

V.*P. ^tankus, 1
L. VyČiąN/A. A. DirmZ,

*

“DARBININKAS" LIETUVON.
1 >

Jūsų Gimines ir Pažįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio “Darbininko;”
NE VISI TURI TA LAIMę SULAUKTI.

* Amerikos Lietuviai Tori Pasirūpinti, Kad 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtų Užtektinai 
Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvasios maištu yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedanti laikraščiai. 
Tokiuo yra laikraštis “DARBININKAS.” 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas.

PrenumeratosKainai^ t

Į Lietuvą metams . ♦ f..;. ■........... .$5.00

7’ t ” pusei metų »..<.. *... .$2.75

Prėnumeratąųr pinigus siųsk šiuo adresu:

c.
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‘ ‘Darbininko’’ admmistraojja turi
keletą šimtą ir .jąsjefcas padalins savo iMk] 

Rytojams ir nariams tįŽ pasidarbavimą.
' Jau niių kovo 26 i '^arbininkas^ spaus

dinamas savo spaustuvėj ant naujos modemiš
kos mašinos. Turint tokią masiną, galime 
nhi patenkinti ^Darbininko’* skaitytojus irJ 
D. S. narius. . .

‘ Tad dabar datig geriau galima pasįdąrbftM 
ti negu praeityje.

' Kiekvienas “Darbininko*’ skaitytojas arba 
LpS. narys gali surasti naujų “Darbininkui” 
metinių prenumeratų ir narių. 1 4 ■

Tad “Darbininko ” Administraeija tam, ku
ris suras du metiniu prenumeratų ir prisius pi* 
nigus, duos $1.50 vertės plunksną su ženklu 
“‘DARBININKAS’ PEN” visiškai dykai; 

f tam kuris prirašys prie LDS. nemažiau kaip S 
į naujus, narius ir-gi duos plunksną dykai, - ,

Tą plunksną gali įsigyti seni ir nauji “Dar- i 
bininko” skaitytojai ir LDS. nariai šiaip;:

Seni “Darbininko” 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” adminstra- 
cjai. , 1 ' <■

“Darbininko” prenumeratos kaina. Suv. Valstijos® 
metams $4.00, į užrubežį arba į Lietuvą metams $5.00.

Į L. D. S. įstojimas $1.00.

Tad į darbą visi!

0 - b. 
P P p p p a 
p IĖ0 g
S o fŠ8

PRIELANKUS PATARNAVIMAS.
f

Siunčiu pinigus į Lietuvą, parūpinu pas- 
- p ortus, užrašau laikraščius ir priimu paieškoji
mus.

Taip-gi parduodu įvairaus turinio knygas1, 
rašančius, škaplierius. '

Apart to užalikau skanių saldžių saldainių,' |
I

J. F. MARGELIS & CO., f I
509 W. Leonard St, Grand Rapids, Mich. j

Tel. Citizen 71748., - - -
■ ' - |

"GEGUŽĖS MĖNUO”
J

Gegužės mėnuo, tai vienas iš gražiausių m&* 
nėšių visame metų sezone, nes tame laike gamta 
po šaltai žiemai, kuri buvo sunaikinus gamtos 
grožę, pradeda atgimti ir rodyti naują’ gyvybę. 
Katalikų Bažnyčia tą vieną iš gražiausių mšrW- , 
šių paskyrė Marijos garbei. Kodėl-gil Kuo-- 

. met pirmasai žmogus, nepaklausęs Dievo sulaūžS 
Jd prisakymus, papildė nuodėmę, tuomi žmogus 
sunaikino savo sielos grožę, užsitraukė ant savęs 
mirtįes nelaimę. Vienok Dievas pasigailėjęs žmo
gaus, ir nenorėdamas/jo bausti amžina mirčįa, 
atsiuntė savo Sūnų, kuris pergalėjęs mirtį, su- ’ 
.teiktų žmogui viltį amžino gyvenimo. Kaipo Ge-» 
gūžes mėnuo suteikia viltį gamtos atgimimo po ,. 
kurio seka vasara su visu savo gražumu, tąip-pat ? 
Viešpats Dievas norėdamas parodyti žmonijai sa- 
vo meilę, jog jis nenori jos bausti amžina .miiS^ 
atsiuntė pirmiau Švenčiausią Mariją, is kurios 
turėjo užgimti V. Jėzuą—pasaulio Išganytojas, 
’ Jei nori plačiau sužinoti, Įsą reiškia Gegužes 

mėnuo, xtai perskaityk knygą po vardu

KAINA 65CENTAI

. Ją galima gauti

onMiniNlN

t.

368 V.BEOAJ)WAY, . so, Bomv, Mm
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ŠV. JONO EK. BL. PASALPINBS 
DR-STES VALDYBOS ADRESAI.

• ••••*• 

•* « a a «*m» • i

Jąs atrasite, kad Šitas bankas yra moderniškas, šių 
dienų bankas, pastovus ir stiprus,. kuris yra pasirengęs 
patarnauti jums kiekviename reikale.

„ t

Reikalavimai
Reikalavimų kalno* 2c. ui žo> 

'd| užklekvleną sykj. :.
... ■i ii ■■■■■ i.l> j ' '«ii" n ;

ANT GREITO PARDAVIMO
Visokių Aprėdalų (Dry Goods) Ir 
Grocery Krautuvė su dviem kamba
riais, kurie atneša $3.50 randos j sa
vaitę. Savininkė serga ir turi išva
žiuot! iš Bostono. Atsišaukit arba a- 
teildt ant šio antrašo:

,MRS. FOLEY,
128 W. 3-rd St., Cor. C Sti, •

South Boston, Mass.

■ f

Paieškau tsavo draugo. Kazimiero 
Virmausko. Jis paeina iš Telšitj apsk., 
Luokės vai., Mizikų kaimo. Kas ži
no kur jis randasi meldžiu pranešti 
ant šio antrašo:

ANTANAS DANGVICKIS,
404 East St., New Britain, Conn.

PARSIDUODA AUTOMOBILIS
Visai naujas šešių cillnderių automo
bilis, Sedan, gana pigiai. Priežastis, 
kad savininkas turi greitu laiku išva
žiuoti | Lietuvį. Atsišaukite šiuo ad
resu:

A. KODELIS,
107 Ames St., Montello, Mass.

PUBLIC AŪCTION

L*

lėtų, savaičių per metusi iš-, 
būti be darbo šaltosb'ir lie-- 
tingose dienose. Jie pripa- 
rodo, kad Bostono pardavė
jai namų statymo materijo
to pirkdavo is Ftorida ūz 
$80. materįjoloj o parduoda- 
youž * f

/
s

it Charbin, 
įTuainet mes pra-

...
1 ■

IF. kMuMIMRO X. JC DRAUGI JO8 
t yjMDttM AMfRJUUL 

8O.BO^TQRtMASX.

pimt a- Jono* Pranaiti*. ' 
.534 BL Oth Sti, So. Boeton, Mote. 

yiCE-PjRM. Vlados Pariauakaa, 
... 136 Bdm 8t, So. BortofeMaM 

RAST. — v. r jakžtaa, 
63 Telegr*!111 St., Boaton 27,Maa«. 

FIN. RAIT. r Juoaaa JuŽkri 
Mtrycliff Academy

. AzBnįfrtiti HdgthA MaM, 
IŽD. — LaonaašvaiidlA

' 75 SHrar gt, So. Bo«toh, M|M 
IliDO GLOBUAr— J. Grubinakas, 

8 Jay St, Boaton, Maa*. Ir 
a n taną a

Tel. 8o» Bo«tcn M88

OR. J. G. LANDŽIUS
< (8EYM0UR) .

. X LiNTŲVIS i, 

Gydytojas ir Chirurgas 
Gydą aštria* ir chroniškas Ilga* 

vyrų,, moterų ir valką. Egzami
nuoja kraują, spjaudalus, Slapu
mą ir tt, savo-Gaboratorljoj. nu
teikia patarimus laiškais kituę sy-

' venantiema. Adresas: ,
Į 506 Broadvay, ' 

j South: Boston, Mass. 
j Kampas G St. ir Broadway

PARSIDUODA KRAUTŪV® 
Visokių. Aprčdaln (Dry Goods) 
Tabokos, Cigaretę, KendŽiij ir 

’ Minkštų Gerinu), triežastis par
davimo, savinilikas važiuoja į Lie
tuvą. Atsišaukite g«eitąi?ant ’Ši<k 
antrąšo; y

J. S, Stanaitis,
423 So/ Main ^t, Bridgepori, Ct

PARSIDUODANAMAS
3 Šeimynų au gesnis ir tolletats kož- 
nal šeimynai.. Gerai ištaisytas.. Kai
na $1,600. $500' įnešti Adresas j .1^ 
pfAKTER ST. SO. BOSTON. {Tarpe 
7 ir 8 gatvių prie E Street).

T. TONDO VALDYBOS 
ANTRASAI.

HAUJOBIOB AMALIJOS L-D. B. 
APSKM6ĮO VALDYBOS t

B££iv. suvažįav
ąZ L. R. K. Pil. Blaivininkų M 
glijbs apskričio 5-tas ą^vaŽih 

j: 29 ę 1 
^rovidence St., VTorcesterpMass, 
lygiai 1-mą vai. po pietų prasidės 
posėdis. -

< Todėl. blaivininkai, fengkitės 
■prie suvažiavimo, išriųkite kuo- 
Saugiausiai rimtų' atstovų, .jduo- 
kite jiems įnešimus, , kaip būtų pa- 
sekmingiau darbuotis blaivybes 
platinimui.1 >

Suvažiavimas įvyks garsingoj 
kolionijoj, kuri turi dvasios vado
vus, uolius veikėjus blaivybėj dir
voje. »Tikimasi~ kad šis suvažia
vimas daug gero nuveiks dėl blai
vybės. ",

♦ Pirm. J. Svirskas,
v

AHTHAiAI.
S

I1

LAuiįjjuKfll ________________

mSSESSS ■SSlilRg 
į rMWFlTOMWf>VfUUlgMFAĮĮilHiil*VJ 11

-AUKAVUSIŲ VARDAI.
Laike T. F. 11 sk. prakalbų geg. 

.$■ dfešv. Petro pobažnytinėje sve- 
So. Boston, Mass. aukavo 

’ Ičiai:
K. Urbonavičius ....$10.00 

. -5.00 
■: • 3.00 

2.00 
2.00 
1.75 

Po .$1.00: K. Babinskienė, K. 
< PetraiČiute, V. Jakštas, J. Urbo- 
' M8, J. Beleekis, S’. Lingiavieius, 
[ A* Ivaška, M .Šeikis, V. Bačiuali- 
* tis, V. Abraeinškas, D. Aveisa, A. 
f, Staniuliutė, I. Mačiulaitis, J. Ra

čius,. S. Bugnavičius, A. Naudžiu- 
, nas.
X.jPo 50c.: J. Valentienė, P. Mi- 
IŠiiskas.

Viso su smulkiais surinkta $49.- 
"-Ė5J

Danielius .... 
A F, Kneižys .... 
Ik, J, Ct Landžius 
A. Žaleckas.........
a. įapalis...........

* DAUGIAU ŽŪSTA DIRB
TUVĖSE, NEGU KA-

7 RĖJE.

Ofaicago, III. — Mirimai
" dirbtuvėse perviršija skait- 

Hų pustančių karėje ir toks 
^ padėjimas tęsis taip ilgai, 

kaip ' darbininkai priims 
^darbdavių, tetriją, kad gy-; 
rvenimas nieko nevertas, sa
ko prezidentas Perldns, Ci-

* gani Išdirbėję Tarptautiš- 
■ kos Uunijos.

<{ Skaitlius Amerikos ka- 
rėje,siekja 50,151, ir tuo pa
čiu laiku skaitlius Amerikos 
-darbininkų žuvo prie darbų 

; dirbtuvėse 126,664 sako pra- 
£ mones unijistas.

“Karės lauke dąribninkas 
į paguldė galvų už patrijotiž- 

: mų iš pasišventimo ir iiuoso 
jro už idėjų. Majuose ar- 

I ba dirbtuvės, ant gelžkelių 
kitur, vyrai, moterys 

ir maži vaikučiai paguldė 
galvas beprakaituodami už 
duonos kąsnį, kad palaikius 
savo gyvybę ir kad sušelpus 
tuos! kurie iš ji) pašelpos 
ireikalauja.”

Tai toks’ likimas laukia 
lUgelį iš mūši) darbininkų.

KAS KALTAS?

Boston,' Mass. — Parda- 
™ Vejai namų statymui mate- 
jJįSolo buvo kaltinąmi už da

bartinį padėjimų šioje in- 
-dustrijoje per kai-kuriuos 
Jsontraktorius. Jie sake, kad 

“ ;os darbininkų nėra auk- 
kuomet jie turi po ke^

ŠOKIAI IR KONCERTAS.
...t:...

Rengia Mot.. Sąjungos Mass. ir 
Maine* apskritis ; sukatoj, geg. 14 
d. Lietuvių Salėj, kampas E ir 
Šilver Sts., So. Boston. Turime 
paėmusios geriausius muzikantus 
iš Montello. Todėl, vietinis ir a- 
pylinkės jaunimas, rengiatės ir 
nusipirkit iškalno tikietus nesma
gumas užtikrintas. Galėsite pla
čiai susipažinti/ nes turime jau 
pasižadėjusių iš kitų kolionijų, 
uirie žada atpiškėti su dideliais 
trokais.

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBA.

PinginųjJjas — A. Kazlas, 
56 New York Avė., 

Vice-Pirmininkas — P. Rupainis, 
30 Warwick St, \ 

Nevvark, N. J.
Raštininkas — A. J. Dymta, 

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

Organizatorius — A. Miėminkąs, 
10 Harrison St., 

Paterson, N. J.
. Nevvark, N. J.

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

VICE-PIRM. — Pv Tuleikls,
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — K. Lulnls,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAšT. — M. Karčiauskienė,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS A. Naudžiūnas,
16 Vinfieid St, So. Boston, Mass. 

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

nedėldienį 2-ą vaL po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. - •

saldžiausios Širdies y. jezaus 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS.

St, So. Boaton, Mom 
A — Povilą* LąUČka,

61 Story St, go., Boston, Maari 
‘Draugljo* antrašą* reikale:

866 Broadwayf So. Boston, Mamz 
Draugyste* nuBlrlnkimal laikomi ku 

antrą .n&dSldleni menesio vaL jją 
platų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So, 
Boaton, Masę , • <

D.L. K.KEIŠTUOIODR-JOBVAL 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejum Verseckas,
41 Gatės-St, So. Boston, Mase. 

VICE-PIRM.— Juozas BiŽokas,
140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAšT. — Ant Moclejunas,
: ,450 E. 7th St, So. Boston, Mass, 

FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas,
200 E. Cottage St, Dorcheaten. 

KASIERIUS —■ Andriejus Zaliėckas,
140 W. 6th St,*Sb. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dfenj kiekvieno mėnesiu po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mare. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge'ir naujų-na* 
rtų su savim atslvesklt prfe musų dr* 
Jos prirašyti,

- • I
^XBL. L. v; J. Kudirk A

. 37 FranW SU 
* Nonrood, Maaa. 

Vice-pirm. M. Žukanskaitč,
■M Grimes'glų

/ So. Boaton/Mim, 
RaJt. — A. J, Navickas,

58 Heaton Avė.) * 
; Noiw(i0d,Ma88. ’ ,

ffiįfafatag ~ M. AbraSinskaa, * 
187 Ames St, • ■ 

Montello,MaM.- r

' • — * ' -
Kuri K« UrhoąftYjSųC pręzid*ria*i

50 W, 6-th Sti, So. Boston, Mazc 
Kun. M. A. Pankus, Viee-Pirmininkas,

443 Parkūrei, Brldgeport, Oti 
P-161S. R tkauskaltė, Vlco-pirminlnkė, 

. 0O2 South Stii Mahanoy City, Pa. 
p, Vaišnoros, Iždininkas,

1514 Caraon St„ Plttsburgh, Pa. 
K* L KraMnskas, -Zekretoriu«,

222 -8. 9th Sti, Brooklyn, N. Y. 
Kun. F, Kemėšis, iždo globėjai, 

,881 Weatmlnster Aye.,
Dettoit, Mich. ' '

Kuri J* Kauiakla, iždo globėjas,
824 Wliarton Sti, Phila., pa. *

•f

VARGONININKAS, suprantąs 
bažnytinę muziką, tuojaus gali 
užimti , v.ietą prie Lietuviij Šven- 
tijjij Petro ir Pauliaus bažnyčios 
Homestead, Pa.

Kun. S. J. čepanonis,
318 Fourth Avė., Homestead, Pa.

i

BANKA VISIEMS ŽM0N8MS
--------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Mes Kviečiame Jumis 

PRADĖTI savo taupymą

Musų Taupymo Skyrius • 
ant padėtų pinigų gt qĮ 
moka nuošimčių . q

/
Musų Užrubežio Skyrius

Turi 'tiesioginius šusinešlmus su Lietuva per 
Direetion.fder Discont o-Gesellschaft, Kaune;
LItausche' Bank fuer Handel und Industrlė, Kaune, 

siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir | Lietu
vą su didžiausiu pasisekimu.

( BOSTON NATIONAL B ANĘ
161 Hanover Siteet, Boston, Mass.

p
[B Narys Federalės Rezervos Systemos ‘
IOI •*'?*»

LIETUVOS PREKYBOS IR 
PRAMONES BANKO 

“AGENTŪRA
Praneša visuomenės žiniai, kad nau
ja ofiso vieta randasi sulig adreso 175 
Adams St., Nevvark, N. J, Visais pi- 
nigf] siuntimo reikalais, jų perkėlimu 
| Lietuvą ant nuošimčių, Jšriiplnimu 
pasportų ir kitų dokumentų, prašome 
kreiptis:

M. Narjąuskas,
175 Ad4ms St., Nevvark, N. J.

10 Mist? South Bostoms f

DR. H. S. STONE
Akiu Specialistas 

3994 W. BROADWAY ’ 
Valandos; Nuo 9 r. Iki 7 v, vak, 
sasiS'ŪH r i i \ y y,,, ;.į

DR. PAUL J. J AKMAŪhI 
(Jakimavičiuj) > I 

609 KAST BRQADWAy B 
TELEPHpNE 502. *<-|

ToL 8<b Boston 270 I 

DR. JOHN MWDONNEtL, M. D. I
Galima ir B
Omso Valandos: H

Rytais ik 9 vaL ■
Po pietų 1 iki 8 vaL , ■ 

Vakarais nuo 6 iki 9 I 
| 536 Broadway, S. Boston Į

. ANT PARDAVIMO
P/irskluoda visas' blokas su dviem 
bizniais (Dry Goods) visokių nprėda- 
lų Ir Meat Market. Priežastis: savi
ninkas serga ir nori parduot! kogrei- 
čiauštal. .Atsišaukit arba ateikit ant 
šio antrašo:

JOHN PATKOWSKI,
> ’ ’ Sprųce ir 270 North Avė.,

No.- Abington, Mass. Telefonas

DR. T. M.GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadwąyį S. Boston
(Viršuj LietfPrelt B-vės ofiso) 

Galima SusikalbEt Lietuviškai.

Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINAUSKAS 
ADVOKATAS

414 Beoadway, S. Boston, Mass. 
Tel. St B. 44L

Gyvenimo vipt.a:
15 AnnApolis St., Dobchesteb. 

Columbla 9159-J.
■ ■■ —■IĮ,

Sugrąžina man sveikatų fr jpialie- 
gas, saka Ponas Matusevlcis

> DalzeU, III. 1
“Ištariu" savą neanrubežioutą jpadėkavojimą 

už, jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam- 'kunui. Jos duoda naują 
gyvybę.Buvau labai nusupnefes ir išdaviau 
aatlį pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gelbieje. Kaip "tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pąjiegas. Jie numeti 
man lazda ir davi energiją. if tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius dauginus darbu negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai ęaliu 
pasakyti, jog Nu^a-Tone yra geriausis vaistas 
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą

' galvą preš - tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam- patariu Nuga-Tone.", . fe* PETRAS MATUSEVICIS.

Nuga-Tone priduodaididesni veiklumą ir 
tvirtumą visiems* gyvybes pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas dei silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują . 
gyvybę iakrtoms ir žarnoms, atgaivin 
inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praša- , 
lin gazusėr išpūtimus, neprilmną kvapą ir 
išvaTa liežuvio apvilkimus. Duoda .puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone tąlpin pilną 
vieną mSnesi gydymą, o preka yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptfo*- 
koriaųą, imkite per 20 dienų ir jeigu |n* 
busite visai užganėdinti, aptiekorius sugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu įiegalite gauti P&1 
aptiekpriaus, siuskite.mums $1.00 o gausite 
pilnąj manėsi gvararituotą gydymą, apmoe 
kietą pačtą. NATIONAL LABORATORYi, 
S37 So. Dearborn St., Chicago, 111. ,

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

Pajieskoiitnai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 šyk| | metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prie toliams už 3' 
sykius $1.50.

■ Pilone—Kensington 5316 I 
Po pietų tiktai pagal sutarti. | 

2588 E. Allegheny Ava. 
PHILADĖLPHIA, PA.

DR. E. 6. KŪMAS
Lietuvis Gydytojas.

Pbižmimo Valandos: . |
9-10 vai, rytę ir 6-8 vai, vakare. ||

PIRM. — Antanas Kmltas,
284 Fiith St., Boston 27, Mass. 

VICE-PIRM. — Juozas Andrilionis, 
301% B’way, Boston 27, Mass.

PROT. RAŠT. —- Vincas Vaikšnorius, 
,178 Bolton St, Boston 27, Mass.

FIN. RAŠT. — Pranas Sinkevičius, 
132 Bowen St, Boston 27, Mass.

KASIERIUS — Jurus Kanevičius, 
174 Bolton St, Boston 27, Mass.

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
405 Ė. 7-th St( Bpston 27, Mass. 

pasirinkimai laikomi kas pirmų ne* 
dėldienj kiekvieno mėnesio S vai. po 
pietų šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston. Moks.

Ieškau brolių: .Jokūbo ir Stanislovo, 
paeina iš Lietuvos Biržų apskr., Lier 
palotų kalino. Girdėju caras buvo pa
ėmęs į vaiskų 1914 m. Po to,laiko nie
ko negirdėjai nuo jų pačių. Meldžiu 
atsišaukti urna kas juos žinote pra-4 
nešti, už kų busiu dėkinga. Lietuvos 
antrašas: Josvainių kaimas, Matilda 
Slegerlutė.
' - Petras, šlegerls,
44 Marine Rd., Boston 27f Mass.

GARAGĘ
Ant pardavimo arba 

y išmainymo; puikioje V 

vietijeUambridge. Tu- j 
• _• _f Y  _fe«* •

t 
T 
T 
T f
Y 
t 
T- f
Y x 
C* SOUTH BOSTpN, MASS. «♦
Y . TELEPONAI: ' Y
Y -So- Boston 605,1337 fr 31. Y• ojs

rime ir daug pigių 
“public garage’ių’ 
Boston’e ir apylinkė- 
je ant pardavimo. 
Kreipkitės į ’

t LITHUANIAN 
AGENGY

361 W* Broadway,

/

CJeSe RAjAkl
Iš NE\y YORKO, TIESIAI J , j

, NEW YORK—PLYMOUTH—CHERBOURG—BREMEN Į
Laivai plaukia I LIEPOJU per Dnncigą. Tiesus perslmalnymaš huo j 

, . . laivo ant laivo. .

SU.SQŪEIIANNA išplaukia ............Liepos 0 ir Rugpjūčio 18 j
HUDSON išplaukia . . .Liepos 18 Ir Rugpjūčio 30 Į
AMERICA išplaukiu ............. Birželio 22. Liepos 23 ir Rugpjūčio 24
GEORGE 1VASHINGTON Išplaukla Llop. 30, Rugpj. 27 fr Rūgs, 24 |
POTOMAK (buv. Antlgofiej' išplaukia Birž 10, Hep. 28~ir Rug«. 3 
...... .  , ......     . ;............ I

i
T

J f
T 
T 
T 

' T t 
t 
T 
T V t

KUBBUINUPUOLUS 
L Tai geriausia proga daug 
auksinu j Lietuvą, nušiurti, j 

[ Greitumą nusiuntimo pinigų 
I* nieks su manim negal lenkty- 
Į nluoti; visiems plfflgų siuntė- I 
tams pristatau kvitas su pana* 
lės priėmėjų pinigų,

. LatvakorČIųlagentura | Ijė- 
i pojų, Hamburgą ir visur.

« Pasai kfeilonėl'l Lietuvą.
Padarymas lietuviškų dokU-*l 

I mentų. ‘‘ 1 ‘
Pinigus siųskite per palto 

f Monėy Order. Rašydami prl- 
Į dėkite 2 cit-štampą ir visados 
I adresuokite: " . 1

P. Mikolaini*.
Į 58 Hudson Avė;, Brooklyn, N. Y,

t

«

Keliauk-į Lietuvą ij įš Liętttvos į Ameriką per g
G. J. BARTĄŠIUS IMMIGRANT SERVICE CORP’N. g 

kapitalizacijA $100,čoo. g
Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų I vi- g 

sas pasaulio ^alis; ne tik iš NEW YQRKO Ir BOSTONO, bet ir G B 
kitų Amerikos* portų. • »> g

Išmainom. ir siunčiam pinigus į VISAS DALIS PASAULIO pa- g 
gal dienos kursą. 'Persiuntimas yra GVARANTUJTAS. Mes tu- K 
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, 
KAUNE. B

Pasportųs ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso- ga 
kius lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lfe* |a

Užlaikome DU HO'pELIU dėl lietuvių keliaujančių I Lietuvą. g 
Kviečiame vlsnajletiivius su reikalais kreiptis l artimiausi mu- 1S 

sų ofisą per laišką arba ypatiškal: g
Centralis Ofisas: 498 Washington St., New York, N. Y. g

Skyrius ; z 414 Broadway, Boston 27, Mass. K
BiBiaiaiaiaiaBiaiEgiBiHriai^iaiaįBiaiaBiaBiaiaiBsiaiaiaiaig^

■ . * o

DR. F. MATUTIS
Gydo-Visokias Ligas 

Pbiskibia Akinius. 
Valandos: 1—8 lr»7—8 P.-M.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS. 

"■BBBiiMBanssBsaasaa

B
ĘĮ tūvoje.9
a

gSi

L So. Boston 828.
Lustuvys Dantistas 

DR. M. V. CASRER 
(Kasparavičius)' 

Laikinai perkėlė ofisą P9 No.
425 Bsoadvfay, So. Boston, Mass. 

0fit9 Valandatt 
N«o 10 iki 12:80 ryte Ig 

,w 1:80—6 ir 6:80-9 P, M,
aKOHnHaaHMaaBBMHMi

Knygų uŽBisakytojams 
“DaibiaMfe” duodsf ^ Jjd- 

ItoŽSiiĮ ii ĮdeUvot | ; , 7;

A- - - . .

Ai

ATEIKITE ŠIANDIENA
Aš noriu kad kiekvienas sergantis 

vyras arba moteris ateitų išmano ofisą 
šlą^šąvaltę, nepaisan\koklą ligą turite, 
Ir teiskite man padaryti egzaminaciją 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbėjau daUg 
sergaųčių Žmonių kurte ėjo prie manęs 
pėr praėjusius metus, kurie bandė viso
kiusgydymo budus ir visokius dakta
rus be pasekmių. Ką aš padariau ki- 

a tiems, a& gailu padaryti ir* jums, jei 
,‘al jųa negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gaunu spe-z 
dalę atydą. Pėr Šią Savaitę aš'uŽ savo 
darbą parokuųsiu tik inažį mokesti 1- 
daat kiekvienas turėtų progų gauti ge
rą gydymų nebrangiai,

l r\ . ’ *

Ofiso vai. 3 ryte iki 8 vak. 
Nedalioms : 10 ryte iki 2 į. p,

DrJJOROHEraTK
Prieiaia Majastic T««trą '

Aš Jonas Stalilioniš paieškau drau
gų : Juozo'- Samaičio if- Mikolo švaika- 
dėko. Malonėkit patys, atsišaukti ar
ba kas žinote, pranėškite, o busiu" la
bai dėkingas.

z JONAS STALILIONIS, t
73 t St., , Athol, Mass.

Viešas pardavimas, namas ant dvie
jų lubų. Ant pirmų lubų yra 5 kam-: 
bariai ir maudynė, ant antrų yra 7 
kambariai ir maudynė, taip-gi su vi
sais patogumais, žemės 5900 sq ft. 
Kainuoja $4,800. Deposit įmokėti 
$300. O, likusius pinigus už 10 dienų. 
Namas yra ant 89 Cėdar St., Rosbury, 
Mass., netoli nuo Hlghland St.

Pardavimas prasidės seredoj, gegu
žio 18 d„ 1921, 11-tą valandą iš ryto. 
Kas daugiau:Jslulys, tam teks namas.

Mark E. Fitzgęraid, Skolintojas.
Ieškau savo brolio ANTANO GLI- 

NEČKIO. Paeina iš Aukštosios Pane
munės, Kauno apskričio. Kuto laiku 
(1915 m.) išvažiavo į Rusiją ir nuo 
to laiko tėveliai nieko apie Jį nežino. 
Grįžusi tūla moteris-tremtinė JŠ Rusi
jos, sakė, buk ji girdėjusi kad jis gy
venus Sevastopolio mieste. Labai mel
džiame kitų grįžusių iš Rusijos ir ži
nančių apie J|, suteikti žinių jo ir 
mano tėveliams, už ką busime labai dė
kingi. Tėvų adresas: LITHUANIA. 
Simonas Glineckis, Aukštoji Panemu
nė, No. 88/ Kauno apskriti Arba 'man 
praneškite šiuo adresu: J. Glineckis, 
366 W». Broadvay, Scf. Boston, Mass. 
U, S. of Amerlca.

Paieškau brolio Vinco Banaičio, bu
vusio Suvienytose Valstijose kareivių 
Kas apie j| Žinote, ar jis pats bukite 
ant tiek mdionųs man pranešti, nes 
šeri* tėveliai Lietuvoj nori žinoti ar te
bėra gyvas ar ne, Rašykite adresu: 

JOHN BANAITIS, 
Metcey Uospital, Plttsburgln^gji.

Paieškau dviejų pusbrolių Vinco ir 
Kazimiero Krivellų, Papilės varčiaus, 
Šiaulių apskr., žilių kaimo.. Apie 12 
metų kaip Amerike. Kas žino kur jie 
randasi, jheldžiu pranešti »ųian šiuo 
antrašu:-

AGNIEŠKA ŠUKAITfi, 
104 MUl Sti, Dmiuesnė, Pa.
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Ieškau dėdės Povilo Sudriko ir An
tanė Rotklo dukterų Barboros Ir Pet
ronėlės. Jie visi paeina Iš Tauragės, 
apskr., Naumiesčio valsčiaus, Nausė
dų kalino.' Tutiu svarbų laišku & Lie^ 
tuvos. Tai-gl Jaigti kas žinot arba pa
tys riKohškit rirtžauktl už kų busiu 
dėklri

51 N
UOTAS ŠIKŠNIUS, ‘

t, Neartą N. J.
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PRMOSKLESOS

DANTISTAS
•DR. W. T. REILLY
Dantys Ištraukiami' ir pripildo 

.mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju* išradi
mų.

469 Broadway, 
South Boston, Mass. * 

(Prie Dorchester St) ’ 
Valandos: Nuo U v. r. iki 8 v.,y. 
Nedžuom: Nuq 16 v. r. iki 4 v. V.

lęllBhoMDickfaseu 899614, 

iDz, Ignotas Stankus 
1210S.BreaiSt.,»<JaMpMa,Pk.

Listuvis Daktaru ir Chirurgu. * >■
l

: OfiaoValąmiMf fe' *- - - - --- z 
Nu* 9ritoiIdS pu plrta ' 

Vakarais, Ketverge ntto*iki9P*M. fl~

4

fe mįkt'AvĮSrcaft"fei irma

Jeigu norit* autaupyti $8,00 
ant poro* averyką, tai parak 
traukite mu«ų ^katalogą.

TTcrfer&ury MoB

m & W0wii ftuev
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4

4


	1921-05-12-DARBININKAS 0001
	1921-05-12-DARBININKAS 0002
	1921-05-12-DARBININKAS 0003
	1921-05-12-DARBININKAS 0004

