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DARBININKŲ 
ŽINUTĖS.
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Organas Amerikos Lietuvių
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Darbininkų Są-gos

ARBININKA
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UTABNINKAIS, KETVERGAJ0 IB 
suBAiojną

DirubeMyj ihėtafflii .»*t.v,«<,'<95.00 
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, “DARBININKAS”
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KrikŠčionys darbininkai vie^ 

nykitės! Spieskitės į vienin- 

tėlędarbp.tomdų organiza- 
’ ciją Amerikoje Lietuvių

Darbininkų Sąjungų (: [t ■: [i< -
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ITALIJA REIKALAUS 
7,000,000 LIRŲ NUO 

LENKIJOS.
London, geg. 19. — Itali

ja pienuoja reikalauti septy
nių milijonų lirų kaipo atly
ginimo nuo Lenkijos už nu
žudymą italų kareivių Auk
štoje Silezijoje. Taip pra
neša iš Rymo.

7,800 LAVONŲ PARVEŽ
TA Iš FRANCUOS.

New York, geg. 19. — 7,- 
800 lavonų Amerikos didvy
rių, kurie padėjo savo gy
vastį pasaulinėje karėje. 
Dar daugiau lavonų iškastų 
atvežta vėliau ant kito laivo 
AVheaton, kuris sustojo Ho- 
boken.

ATSISAKĖ PRIIMTI 
NUMAŽINTAS AU -f. - L. , -

DARBININKAI
KĖ PRIIMTI NUMA

ŽINTAS ALGAS.

Atstovai, nuo darbininkų 
signalo departamento atsi
sakė priimti pasiūlymą nu- . 
mažinti algas 20 nuoš., bet 
sutiko stoti'su Atęhison, 
Topeka & Santa Fe gelžke
lių kompanijos vadais, kad 
tą klausimą pavesti gelžke
lių darbo komisijai.

t*

TURI DIRBTI ARBA 
BADAUTI.

Golden, Colo.t geg. 17. — 
“Dirbk jeigu fiziškai gali, 
arba valgyk tik duoną su 
vandeniu. ’ ’ Šitoks praneši
mas buvo paduotas įna
miams Jefferson paviete be
turčių name, Eairmont, per 
komisijos direktorių. Įna
miai šituose namuose per il
gą laiką buvo ant streiko, 
nes jie nenorėjo dirbti.

Oppeln, Aukštoji Silezija. 
Daugiau negu 100 lenkų 
maištininkų buvo vokiečių 
užmušta prie Gogolio, kurį 
dabar vokiečiai kontroliuo
ja. Vokiečiai visai mažai 
nuostolių turėjo. Lenkai 
žiauriai kovojo, vartodami 
kanuoles ir šautuvus prieš 
vokiečius, kurie veržėsi į 
miestą. Lenkai maistininkai 
stiprino savo pozicijas kad 
atsilaikyti prieš vokiečius, 
taip buvo pranešta. Italų 
kareivai, kurie laikė lenkus 
nuo. prietrytinių miestelių, 
Pless ir Rybnik,. buvo pri
versti atsitraukti, nes lenkų 
kariuomenė užėmė artimą 
miestelį Nikolai.

Remiantis alijautų nu
sprendimu, vokiečiai ne
siunčia kariuomenės į Auk
štąją Sileziją, bet oficialiai 
šaukiasi į alijantus ir kad 
tos vietos dėl kurių eina ko
va, randasi didižausiame pa
vojuje. ’ -
^Pranešama, kad lenkų 

valdžia 'jau. pasiduoda ali- 
jantij. spaudimui ir dalį 
maištininkų jau ištraukė 
Silezijos.

BEDARBIAUJA

DAUGIAU ANGLEKASIŲ 
IŠMESTA ANT GATVĖS

■ . •_____ t

Gyventojų dešimtos kolio- 
nijos streikuojančių angle
kasių mieste Williamson, 
W, Va. anglių kasyklų pa
sidaugino daugiau negu 1.- 
000' asmenų nuo gegužės 1 
dienos. Suvargusių be pa
stogės randasi daugiau negu 
300 šeimų.

Tolimesnis besiprovoji- 
mas buvo atšauktas per teis
mą, sulig termino nuo kurio 
blėdis už rendavojimą namų 
yra apribota sumoje nuo pa
keltų rendų iki gegužės 1 d., 
kuomet savininkai paėmė sa
vo globon. Pakeltos rendos 
ir teismo iškaščiai siekia 
$15,000, advokatų reikalai 
sako.

Dar penkiems šimtams 
gyventojų įsakyta išsinešti, 
tie kurie . yra suvarginti 
streiko ir beveik neturi ko 
pavalgyti,'taip praneša uni- 
jos komisija.

“PERMAŽASPELNAS"
MILŽINIŠKAS PLIENO 

PELNAS,
New Yorkj^g. 16.—Oam- 

bria Steel kompanija skel
bia, kad per 1920 gryno pel
no turėjo $9, $93,116. 
įdėto kapitalu išeina 
nuoš.. 1

Pelnas 1919 p. buvo
nuoš. ir 57.1 n ioš. 1917 m.

Iš raporto t s kompanijos 
prezidento pa lakėjo dar ir 
tas, kad pelĮas permažas, 
nes “darbininkai buvęs ne
paklusnūs ir neveiklūs.”

Kada darbininkai paso
tins kapitalistus.^

GATVEfcĄRĮŲ 
DARBININKAI 

NUOŽINA
ALGAS.

DARBININKĮĮ.
............................. .................................... - - T

ALGŲ SUMAŽINIMAS 
SUGRĄŽINO 5,000 

"DARBININKŲ.

Chicago ir Alton sugrąžino gelž
kelių darbininkus

Chicago, geg. 19. — Pir
mas atsitikimas Suv. Valsti
jųŲarbo Komisijai pranešti 
darbininkams apie algų nu
mažinimą. Chicago ir-Alton 
gelžkelių kompanija sugrą
žino 5,000 darbininkų. Alton 
dirbtuvė, Bloomington, atsi
darė ir priims 2,000 darbi
ninkų apie birželio 1 d. Pra-

250,000 gelžkelių darbininkų 
be darbo, bet tikimasi, kad 
visi darbininkai dirbs prieš 
liepos 1 d.

Komisija šiandien prane
ša, kad 87 gelžkeliams, pri
dedant mažesnius kelius, tai 
bus apie 100 gelžkelių ant 
kurių nuo birželio 1 d. algos 
darbininkams bus'daug ma- 
zesnes negu praeitais metais;

Boston ir Albany kompa
nijos paprastiems darbinin
kams, klerkoms, draftemans, 
ir inžinieriams. Boston Ter
minai kompanijos papras
tiems darbininkams, kler
koms ir signalų taisytojams. 
Bangor ir Aroostook — pa
prastiems darbininkams, 
klerkoms, ugnagesiams ir a- 
liejininkams, valgyklų ir 
viešbučių darbininkams. 
Boston & Me.—paprastiems 
darbininkams, klerkoms ir 
■stoties darbininkams.

Central-Vermont — pa
prastiems darbininkams ir 
klerkoms.

Grand Trunk — papras
tiems darbininkams, signalų 
darbininkams, aliejininkams 
ir ugniagesiams.

Maine Centrai ir Port- 
land Terminai kompanijos 
— paprastiems darbinin
kams, klerkoms ir signalų 
darbininkams.'
\N. Y. N. H. & H. — pa

pigtiems darbininkams, 

 

klerkams, mechanikams, ug- 

 

nagesiųi ir pieninkų darbi

 

ninkam^- ir valgyklų patar
nautojams.

ITALŲąiRBTUVĖ 
UŽSIDARĖ.

Turin, Italijoje.— Auto
mobilių dirbtuvė kuri išdir
ba geriausius E. A A. T. ka
rus, užsidarei Mat darbi
ninkai pareikalavo surašo tų 
kurie buvo Nutarti prašalin
ti. Direktoriai atsisakė jiems 
duoti, žinodami, kad jie 
pasiliks didžiausi agitato
riai. O kaipo darbininkai 
visai nenaudingi. Nepriei
nant prie jokio susitaikymo, 
kompanija nutarė dirbtuvę 
uždaryti, paliekant '13,000 
darbininkų be darbo.- V

darbą.

Daugiau negu 75 nuoš. 
deimant darbininkų Rotter- 
dame bedarbiauja.

Gatvekarių darbininkai 
Bay City, Mich. sutiko pri
imti numažintas algas 10 
nuoš. \

hą granito kirtėjų bus palai
koma iki balandžio mėnesio 
1923 m. New Yorko mieste.

DAVIS PASKIRTAS’ 
IŠRIŠIMUI 

JURININKŲ STREIKO

Vyrai paveda Darbo Sekretoriui 
užbaigti ginčus.

Washington. — Atstovas ' 
jurininkų, inžinierių ir ra- * 
dio operatorių turėjo kon
ferenciją su sekretorių Da- j 
vis ir^Ltiko jam pavesti SU* 
taikinimo dąrbą laivų savi- 
ninkus su jureįyjaią; dįrįi* 

. j ųjnkaig;/ . Pn kelių vatažų /

Davis pasiūlyti darbinui^ J 
kams algų sumažinimą, nės 
jo nuomonė yra, kad. dar
bininkai turėtų priimti.

IKI 30 D. BIRŽELIO 
VOKIETIJA TURI 
NUSIGINKLUOTI.

B&rlynas, g,eg. 17.v— Ali- 
jąntai įdavė Vokietijai pra
nešimą, kad iki 30 d. birže
lio turi nusiginkluoti. Kaip 
jau buvo reikalauta, kad 
Vokietijos kariuomenė ne
būtų didesnė, kaip 100_,000 
ir kad amunicijos išdirbi- 
mas būtų sulig nutarimo ali- 
jantų gegužės 31 d. Taip
gi reikalaujama sumažinti 
skaitlių visokių policijantų 
iki 150,000.

Pennsylvąnijor iiį Ohio praneša, 
numušė 20 ir 15 centų į

Algos gelžkdių^ darbininr 
kamš dįrbahŠem|į>a t̂$ėnnr 
teylvžtižijok 
kompaniją visoje vakarinė
je Pennsylvanijoje ir ryti
nėje Ohio valstijose, kur bu
vo algos pakeltos 20c. į va
landą geg. 31,1920, bus nu
mušta dabar nuo 18 ir 15 
centų į vaalndą, taip prane
ša vedėjas G. T. Seeley iš 
Youngton. ■

Naujos algos bus moka
mos nuo birželio 1, 1921 
šiaip: 45e. į’vai’ už pirmus 3 
mėnesius darbo, 48c. į vai. 
per' kitus 9 mėnesius, ir 50c. 
į vai. po tuo priskaitant po 
5c. į vai. darbininkams, ku
rie dirbs prie vieno žmogaus 
karo.

Senos algos buvo 60, 63 ir 
58c. į vai. .

*
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Sako kapitalas yra padi
dintas.
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GELŽKELIŲ 
DARBININKAI 

BEDARBIAUJA.

---------------- į 
TEIISĖJAS WHtTE 

MIRĖ.

NETIKĮS VEDIMAS
Unijos atstovai sako, kad blo

gas vedimas yra priežasčia 
žalos.

DIDELE ČEVERYKŲ 
DIRBTUVĖ 

NUMUŠĖ ALGAS.

Endicott Johnson Korporacija 
Praneša, Numažinanti Algas.

• v
1S

lei blogo vedimo, padarė ant- 
milijonų Žalos.

o

/-

t

VĖL REIKALAUJA 
KARIUOMENĖS.

Boston, Mass., geg. 17. — 
Darbo sekretorius Davis 
planuoja ištirti tuojau padė
jimą anglių kasyklose West 
Virginijoje. Sekretorius Da
vis praleidęs vieną dieną 
Bostone skubiai išvažiavo į 
Washingtoną kad gavus su- 
sinešimus su West Virginia.

Washington, D. C., geg. 
17. — Vėl reikalauja Fede- 
ralės kariuomenės į Mingo 
apskritį, West Virginia, kur 
ginkluoti susirėmimai eina 
tarpe streikuojančių 'angle
kasių ir kasyklų sargų.

Senatorius Sutherland 
pranešė šiandiena preziden
tui Hardingui, kad pasira
šyta proklemacija skelbian
ti karės įstatymą turi būti 
paskelbta, nes kito išėjimo 
nėra. Karės sekretorius 
Weeks sako, kad jis prokla
maciją dar kol kas palaikys 
savo o’fise iki Mingo apskri
ty kils didesni ir žiauresni 
susirėmimai.

Williamson, W. Va., geg. 
17. — Kentueky valstijos 
sargyba pašaukta sulaiky-. 
ti kovą tarpe anglekasių ir 
kasyklų sargų. Kaip prane
ša, suareštuota penki vyrai 
kovos lauke. Milicijai įsa
kyta areštuoti nužiūrėtus 
asmenis,* .

Daugiau negu septynius 
tūkstančius gelžkelių darbi
ninkų palietė išleistas įsa
kymas Montreal’io, uždary
ti dirbtuves ant Canadian 
Pacific ir- Grand Trūnk 
Raįlway ant astuonių dienų.

Blogas vedimas dvidešim
ties gelžkelių, begalo daug į- 
eigų praleidžiama nenau
dingai, yra kaltinama ir ap
skusta Suvienytų Valstijų 
gelžkelių darbo komisijai ir 
pranešta visuomenei nuo 
darbo unijų atstovų. Pra
manytas kapitalas sumoje 
$692,000,000, buvo išleista 
gelžkelių kompanijų per lai
kotarpį nūo 1910 iki 1919 m. 
sulig išrodymo ir tuo pačiu 
laiku išleista bonusai arba 
Šerai su dividendais ant su
mos $233,559,000. Kitos rjj 
sies, finansiškai blogas! 
dimas, kuris davė žalos 
$123,00,000 yra patvirtinta. 
Netinkama tvarka pardavi
nėjant Šerus padidino naštą, 
nes trylika atstovaujamų 
gelžkelių, per tuos devynius 
metus išleido $51,456,878.

Daug kitų aplinkybių de-

KAILIŲ DARBININKAI 
LAIMĖJO.

San Francisco, geg. 16. —- 
Kailių darbininkų unija jau 
atnaujino sutartį su pakeltą 
mokestimi ir 44 vai, darbo 
savaitėje.

ŠELPS BADAUJANČIUS 
DARBININKUS.

Birmingliam, Ala., geg. 
15. — Valdžia valstijos dar
bo federacijos paskyrė $500 
badaujantiems e darbinin
kams.

“Bedarbė šioje valstijoje 
yra didelė, kokios dar nebu
vo istorijoje šios valstijos, 
sako darbininkai. ’ ’

Taikstančiai darbininkų 
be darbo jau per kelioliką 
mėnesių.

~ “Ypatingai pablogėjo lai
kai kuomet gubernatorius 
paskelbė nuosprendį laike 
anglekasių streiko kur buvo 
pasakyta, kad neturi sam
dyti tų, kurie buvo ant strei
ko ir jis nematąs reikalo 
teikti moralę paramą darbi
ninkams. Kasyklos Alaba- 
mos valstijoje beveik visds 
uždarytos ir tos kurios dir
ba, tai ne pilną laiką ir an- 
glekasiai yra bedarbo ir ne
turi kd pavalgyti. Apskai
toma, kad apie 40,000 vyrų, 
moterių ir vaikų yra visai 

maisto. Keletą tūkstan
tių iš jų gyvena namuose, 
kuriuos užlaiko United Mine 
WorkersUnija.”

Geg. 19 d. po sunkios ligos 
ir pavojingos operacijos Su
vienytų Valst. Aukščiausias 
teisėjas E. White apleido šių 
pasaulę.

Teisėjas Ed. D. White bu
vo geras katalikas. Jisai 
neapleido nei vienos dienos 
neaplankęs Švenčiausio Sa
kramento. Jis buvo labai 
pavyzdingas teisėjas. E. D. 
White teisdamas žmones at-

. e

sižymėjo savo didžiu teisin
gumu.

f

KEPĖJAMS PAKELTA
* ALGOS.

Baltimore, Md., geg. 16.— 
Qrganizuoti kepėjai šiame 
mieste pasirašydami naujų 
spartį laimėjo didesnes al-

BELGIJA IŠKASĖ 
DAUGIAU ANGLIES

Bekjijos anglių kasylos 
gruoiRo mėnesy, 1920, pa
siekė aukščiausį laipsnį, nes 
iškasė daugiau anglies 107 
nuoš., negu 1913 m. Koksų 
laukuose iškasta gruodžio 
mėnesį, kas lyginasi kovo 
menesiui, ir per tuos dumė- 
nesiu iškasta 123 nuoš. dau
giau negū kitais mėnesiais

Daugmeninės Drąbužių 
kompanijos Anglijoje suti
ko pakelti algas savo darbi
ninkams.
~x------- ■

Delaware ir Hudson gelž- 
keEų dirbtuvės uždaryta Co- 
lonie, Green Island ir One-

* * i

onta neaprubežiuotam lai
kui Tas palietė 1,500 dar
bininkų.

Pakeitus darbo valandas į 
8 vai. dienoje Suv. Valstijų 
Plieno Korporacijos dirbtu
vėse Gary, Ind. reikėtų sam
dyti 10,000 darbininkų dau
giau negu dabar yra.

Palies 13,000 Darbininkų.

Binghamton, N: Y. — The 
Endicot Johnson korporaci
ja pranešė, kad numuš algas 
ant 20 nuoš., kas palies 13,00 
darbininkų.

Prezidentas George John
son pastebi, kad dabartinės 
algos yrą 141 nuoš. didesnės 
lyginant 1914 m. Pr keletą 
mėnesių tos dirbtuvės darbi
ninkai dirbo tik dalį laiko, 
bet manoma, kad algų klau
simą užbaigus, pradės dirbti 
pilną laiką. Tas pats John
son sako, kad jų dirbtuvėje 
algos, palyginus su kitų, yrav 
ir taip didesnės 25 iki 40’ 
nuoš. ’ . •

Suv. Valstijos prekyboj 
užima pirmą vietą,/o apšvie
tei devintą*

STREIKAS CURTIS 
DIRBTUVĖJE;

Pliiladelphia,Pa. — Cur- 
tis Apgarsinimų Kompani
jos spaustuvės darbininkai 
vakar, išėjo ant streiko, rei
kalaudami 44 vaalųdų į sa
vaitę. Viršininkai ir kėli 
spaustuvės darbininkai ne- ., 
apleido savo darbo, taip sa
ko kompanija. Kompanija 
praneša, kad tai buvo sutarę 
tis tarpe dviejų Chicagos į- 
staigų kad spauzdinti5 da
lį savaitraščio “Saturday j 
Evenįng Post” ir t “Thė 
Country Gentlemen.” ’

GELEŽIES LIEJIKAI PRL 
ĖMe NUMAŽINTAS - ' 

ALGAS.

Sutarčiai išsibaigus gėle- ■ 
žies liejikai visos šalies pasi
rašė New Yorke ant Sutar- . 
ties po ilgos ir trukšmingos 
konferencijos. Sulig nau-. 
jos sutarties International 
Moulder’s Unija, North 
America sutiko priimti nu- ; 
ma^v*į? algas 5 nuošim- 
čiafttrhua ‘ algų dieniniams ; 
darbininkams ir 15 nuoš. . 
nuo dalių darbininkams, i 
Kas-link numušimo, unijos 
nariai pasirodė ūžganėdin> N 
tais, nes kompanijos buvo 
pasiryžusios numušti iki 20 į 
nuoš. ir pakeisti darbo sąly- į 
gas, kas būtų prispaudę* t 
darbininkus perdaug..
» •

* < “

Chicagoj yrą toks būdų 
žinovas, kad jis hox’^‘' 
svečių pasirašymus pamatęs^ 
gali eiti ir pasakyti kurio 
kuris parašas yra.
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tos padėtį, kad^ Valdžia galėtų
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kų laikraštm“Gax. VU” BkeU 
Ms&tįkm žinią,, neparodymas 

lynas, Buvusis Lietuvos prezi-

'tlTOS
(Prisiųstu DeMnf. Ęiuro) '

ANE PADt^rMĖlTPRAIJIJ 
ZONOJ,

’ ■ . N ..... .
Gautomis žiniomis, balandžio 9

, Smalynų kaimo lenką žandarai 
i|įv*L po piet puolė VAitakiėinio 

Hą į Punsko valsčiaus, mūsų 
ije. Suėmė a^ėniš i A, Kuo- 
į& nmtų, M Aduk^nslti, 60 

R Aditkanrią; • K 
•.Gaidjjnskį, 55 P. Bubkanskį,

88 m., & tiūkaševičią, 60 m., ir 
kaimo šiipmsk^kurį

’ markiai sumuŠA "^Suimtuosius 
' navmMS Smalenus. Per dvi die

nas reikalavo pasakyti, kas yra 
; šauliai ir kas suėmė balandžio 8 
; d. 2 lenkų žandarus. Nieko ne-

- E^avus, visi ūkininkai buvo pa- 
• leisti sąlyga, kad po trijų dienų 

. būtą paleisti balandžio 8 d.. srim-
į tieji •lenkų žandarai. Už nepalei- 

dimą grąsė sudeginti visą kaimą 
i ir .sunaikinti turtą. Sūiuiant ū- 

. Joniukus buvo suimti ją arkliai ir 
/ laikomi dvi dienas, neėdę. Ūki- , 
r rinkai buvo taip sumušti, kad, su-
- grįžę, nebegali dirbti, nes serga.

- Lenkai iki šiol dar nesiliauja, 
plėšę, kratų darę ir kankinę vie- 

į tos gyventojus. Nuolat varo į pa- ■ 
statės, Vyrus persekioja — tuo 

FI būdu verčia juos slapstytis h* ne
duoda galimumo dirbti lauką 
darbus.

' Balandžio 9 d. atvyko į Punską - 
dvi lenkų kareivių kuopos, perėjo 
Curzorio liniją ir žygiavo Svidi- 
<žią — Sodiškių kaimų link. Ba
landžio 13 d. buvo susirėmimas su 

.lenkais Sodiškių kaime, po kurio 
lenkai iš to kaimo pasitraukė. Du 
mūsų kareiviai dingo be žinios. Į 
nelaisvę paimtas vienas lenkų 24-

/

lietis,“Joint Distrihution Conuri-. 
ttee” vienintelis narys.. Pasikal
bėjime su vienu asmeniu jis t^rp 
kitko yra pabrėžęs* apibudinau-J 
čių bruožų apie Lietuvos padėtį 
užsieny. : .

“Lenkai griebiasi visų priemo
nių, kad patraukus didžiųjų val- 
Įit^bių Vyriausybes savo pusėn. 
Jau nekalbant apie Prancūziją, 
jie veikią apsukriai ir Anglijoj, 
kuri yra šiam momente viso pk- ’ 
'šaulio politinis centras. Reikia pa- i 
nurieti, kad Lietuva teturi dar vi* 
sąi nedaug draugų, bet jai bū
tinai reikia padėti jos pastangose 
politiniam atgimimui, Mėš pri- 
pažįstame, kad tai yrą mūsų žjrdų : 
prievole ‘jai padėtį tuo keliu. '' 

r*MŪaą darbuotė Britų žemėje 
muniš laiduoja/ kad mes galime 
turėti- didelės įtakos į Anglijos 
santykių su Lietuva pagerinimą, 
Aš kelis kartus kalbėjau su Lie
tuvos atstovu Anglijoj. Tai yra 
veiklus geras žmogus, ir aš jani. 
tą pat pasakiau, ką ir jums: Mes 
žydai, be abejojimo, pasistengsim 
pasinaudoti mūsų įtaką Angluose,/ 
kad Lietuvos tęisėti reikalavimai 
visur būtų pripažinti. Mes priva
lome dalyvauk Lietuvos paskoloj, 
mes turime pradėti vesti plačią a- 
gitapiją Lietuvos Vyriausybės ne
priklausomybei ir tt. Bet pirm 
tai padaryti, mes norime susipa
žinti su Lietuvos žydų padėčių. 
Aš pats, Lietuvos žydas,, noriu kuo 
begalėdamas, padėti jaunai Lie- 
Tuvos Vyriausybei, bet mano prin
cipas toks: pirm pradėti darbą, aš 
turiu susipažinti su padėeia vieto
je. Aš jums tegaliu pasakyti, kad 
svetur kiekvienas žydas yra labai 
patenkintas dabartine laisvaja 
Lietuva; geidžiu, kad ir vietoje 
neapsiviltūme. ”

D-ras Cohelman dabar važiuo
ja į Taliną susipažinti su pašalpos 
akcija Tarybų Rusų Žydams ir, 
sugrįžęs atgal į Kauną, jis pasi
liks ilgesniam laikui, ištirti ir su
sipažinti su žydų padėeia Lietu
voj.

misteria Pirmininkas, kviesdamas 
savivaldybės, partiją ir grupių at- 
sjovus išsitarti nušviesti visų vie- šaltiniu iš kur ji gauta:/‘Ber
tos padėt į, kad. Valdžia
■žmonių reikalavimus geriau pa- dentaį Smetona posakė Bygo- 
tenkinti. Kalbėjo keletas vietos 
organizacijų ir grupių atstovų. Ų- 
pas buvo pakilęs.

DELBI ĮVAŽIAVIMO

Amerikos Konsulatas praneša* į 
Ameriką-keliau jančių Žiniai, kad 
vizas įvažiavimui į Ameriką Min
tinai tegalima gauti Amerikos 
Konsulate Rygoje, bet nieku bū
du ne iš agentų ir atstovų, ku- 
rfenevatai atstovauja Amerikos 
Vyriausybei. Keliaujantieji įspė
jami,. kad keliolika asmenų iŠ mū
sų, t. y. Pabait^lrio Amerikos 
konsulato Naujorke, mėginant iš
eit į kraštą padirbtomis visomis, 
buvo suimti ir jų pačių, lėšomis iš
varyti atgal.

l

X

. MEDIKŲ DOMEI.
Balandžio 15 d. įvyko “Lietu

vos Aukštųjų Kursi) klausytojų 
Medikų Draugijos” steigiamas 

• susmukimas. Į valdybą išrinkti 
- A. Dumbrys, A. Ysąkas, St. Gied

raityte, S. Vilkutis ir 0. Milevi- 
^-ęius.ir į revizijos komisiją Mar

tinkevičius, B. Staeinskaitė ir Bu-
’KL* terlevičaitė.

* Šios draugijos tikslas — jungti 
t medicinos mokslą einančius Auk- 

L - Štųjų Kursų klausytojus, teikiant 
, jięmS dvasinę ir materialinę para

mą'.. Kadangi dabartinės mokini- 
'mosi aplinkybės, ir lėšų ir moks- 

- lo priemonių stokos atžvilgiu, yra 
t labai sunkios, dabar įsikūrusi 
. draugija tikisi susilaukti visuo

menės paramos ir pagalbos.

delegacija Steigiamo Seįrnp 
pąatatyta. Prelirninariams 
šitarimams Bruksęlų ienant, 
turi būt Suvalkų gutartta ras* 
pektavimas (ploja). Ginčijama 
klausima daug svers vietos gy
ventojų nuomdu^ bet jai parei
kšti turi brit Itudaviuias auto- 
ritetatingam trečiam asmeniui, 
pąrėiškė, kad ekonominės ir ’ 
prękybo^sutartys gal būk abi
šalio naudingumo principu pa* 
-remtos. « . ' ... . w.

Steigiamojo Seiįwo Vice-Pir- 
mininkas d-ras Staugaitis pažy
mėjo Btiikselio derybose preli
minarius pasitarimus. Ik vii' turi 
būt pareikalauta Žiligovskio 
kariuomenės atitraukimo! iš Vil
niaus. pastabėjo kad mes su
tinkam du’ot mais toj it sėklos 
Rytų Lietuvai muw kautyn 
liuojant. Liepos 12 d, turi būt 
mūsų reikalavimu (salėj plo
ja). .Mes turim reikalauti pri
jungti Seinus, Ježainius ir Pu
nską. To nepaminėjo Ministe
ris, Nepriimtina mums sU len
kais nei unija nei federacija 
(ploja) PareiškėŪžsienių rei
kalų Ministerid politikai prita
rimo; kad lenkų nepultų Pa
minėjo1 Laikinosios Konstituci
jos nustatymą, kuris duoda pa
kankamai garantijų tautų ma
žumoms plėtotis, o mažai san
tykiuota Su Rytų Lietuvos vi
suomenes. Reikalinga tinkamas 
išvadas, padaryti iš lenkų pusės " 
pavojui gresiant. Išreiškė vil
ties, kad delegacija Bmksely 
galės tinkamai mūsų reikalus, 
Valstiečių Sąjungos ir socialis
tų liaudinipkų vardu siūlo ra- 
žolucija; iš klausus Užsieniu 
Reikalų Ministerio pranešimo 
Steigiamas Seimas pereina prie 
kitų dienotvarkės punktų.

Kalbėjo at. Rozenbaumas 
(žyydų frakcija) at. Vanelaus- - 
kas (sf dj savo kalboj pareiš
kė nusistebėjimo, kad ligi šiol 
dar nepaaiškėjo' ir išreiškė ne
pasitikėjimo tuo klausimu San
tarvei (kairėj ploja). Jo nuot 
monė vienintelis išėjimas 
klausti visuomenes ar ji norės, 
prigulei prie Lietuvos. Sočiai- . 
demokratų frakcija mano, kad 
reikalinga sušaukti Seimas ir 
sudaryti tam aplinkybės. Siūlo 
daugiau kreipti domės į lenini •. 
santykius, o' nepasitikėti gin 
klams: Socialdemokratų frakci
jos vardu pasiūlė priimti rez'o-» 
lūciją.

At. Liaus . (1. f.) pareiškė, 
kad lenkų frakcija stovėjo vi- 
suomef ant Valstybinio Lietu- 
Vos nepriklausomybės pamato 
|(salėj ploja.) Lenkų politinė 
[programa supranta Lietuvą ne 
Vienos tautos valstybe visų jo
je gyvenančių tautų sudaran
čia. Reikalavo daugiau tupėti 
[ekonominių ir politinių santy
kių su Lenkkija.

Užsienių Reikalų MipisteS? 
[pridėjo dėl Seinų ir Ponsko sri
čių prijungimo Lietuvai. Nu
rodė priežastis, kurių dėlei ne
gali, būt gyventojų atsiklaųsi- 
mo. Okupaciją prašalinus ga
lima bus su visuomene tartis 
bet negalima iš anksto užmesti. 
Rytams, mes duosim jiems au
tonomijas teisę (ploja).

Dėl Socialdemokratą pasiūly
tos rezoluci jos at. Draugelis (k,. 
d.) išsireiškė apie jos nepriini- 
tinumą. Priimta so'eialistų liau
dininkų ir valstiečių, pasiūly- * 
tojį rezoluciją.

{tonas ir Kauno lietuvių kanto- “LIETUVOS SEIMAS DELEI 
nas, būtų leriky įtakoje ir su į BRDKBEU? tARW-r^ 
laiku visai susidėtų su Lenki; į 
■ja; ir 5 ). Provizoriumo auto
nomija kantonų sistemos pavy
zdžiu; Minsko gudų, Vilniaus 
lenktu kuri sritis kitų plačia 
juosta nuo Dvinsko-per Vilnių 
ir Gardiną į Lenkija,’ ir Kau
no lietuvių, kurie autoaomingi 
kraštai,* laikui bėgant, lenkų 
numatymų, ir vėl visai prisidė- 
ių pri^ Lenkijos;

Gerk. prelegentas, aiškiai^- 
rodęs visų, paminėtų būdų pra
gaištingumą • gudams, išvedė, 
gudus privalant nieku būdų 
nenusMšti nupėtialistinienis 
lenkų dabartines valdžios po- 
nams, turintiems begalinius že
mės plotus Gudų krašte ir da
bar manantiems išparceliuoti 
juos Lenkijos lenkams, nieko 
neįeiti lenkams žalia medžia
ga, ypač linais, miškais ir 
Šienu, turtingą Gudų kraštą 
atskirti nuo; pasaulio rinkų 
ir paversti, jį į galiamiausiai 
išnaudojamą koloniją, lygiai 
Afrikos kolonijoms, ir visomis 
pajėgomis siekti nepriklauso
mos Gudų valstiečių respu
blikos (prelegentas pabrėžė 
esant ‘klaidingą siekimą ūki
ninkų ir proletaru arba visų 
proletarų respublikos). ’ 
Prelegentas tvirtai tikėdamas. 
Gudų rdspųblikos nepriklauso-’ 
mybe, baigė .savo paskaitą. 
Džiaugsminga viltimi, kad'gu- 
dą kaimynė lietuvių tauta, jau 
sukūrusi ir sustiprinusi savo 
neprikalusomą valstybę ir taip 
pat griežtai priešinga lenkų 
ponų valdžiai grobimo sieki
mams ir dabar jau galinti sta- 
tytijsavo narsą ginkluotą pa
jėgą prieš Varšuvos ekspansi
ją, būdama broiingai susidėju
si su gudų tauta, padės jai iš
kovoti neprikausomvbę. Taip 
pat pasidžiaugė žydų tautos’, 
kuri esanti Gudijos didžiausia 
tautinė mažuma, aktingu deji- 
musi prie gudų valstybinio 
judėjimo. r

Užsienių Reikalų Ministeris 
d-ras Purickis pranešė apie 
Brukselio derybas, kurios turi 
didelės svarbos, nes tai pirma 
faktas su lenkais tarkuosi kai 
dalyvauja liudininkais, Tautų 
Sąjunga. Ligi šiol lenkai dar 
niekur nesuformalavo aiškiai 
savo reįkąlavimų, bet Bruksely 
turės aiškiai juos padalyti, tai 
busianti žodžių ir diskusijų ko
va- ;
: Pastebėjo, kad abiejų pusii) 
reikalviinai labai nesutaikomi, 
nes lenkai siekia prie uni jas, 
federacijos ir militarinių kon
venciją. Mes to,visko priimti 
negalem(satėj ploja.) f
t Esamomis žiniomis’ Tautų Są- 
jungair Ententos valstybės pri
pažįsta Vilnių organiškai su 
Lietuva.Surištu. Priminė, kad 
Lenkija dabar kaip tik reika
lauja iš Tautą Sąjungos para
mos, kai turi išrišti Aukštosios 
Silizijos klausimas. Tas klau
simas Lenkijai yra svarbesnis 
už Vilnių. -

Rytų Lietuvos visuomenė vis 
labiau įsitikina, kad Vilnius ir 
politiškai ir organiškai su Va
kari) Lietuva surišti Vidujinis 
įsitikinimą® yra' svarbus, nes 
galutinai nuo. jo priklausys Vil
niau klausimo išsprendimas.

Pareiškė nuomonę, kad -Pa- 
baltjūrio’ valstybės labaiyra su
kištos politiniais ir ekonomi
niais santykiais. Mūsų kaimy
nai užtektinai įsitikinę, kad žu
vus Lietuvai ir jų padėtis pa
sidarys problemiška. Pabaltjū- 
rio valstybių solidarumas, de
ryboms einant, yra mūsų nau
dai. L

Lenkų politika k gaždini- 
mai, kad Lietuva bolševistiška 
šalis, nustoj.o savo reikšmės 
Santarvėj. Lenkai bijo, kad 
Lietuvai esant išluotai, jie ne
gautų įtakos priešingai veiks
nių Santarvės politikos. Už tat 
derybų prognozą statant rėkia 
visus, veiksnius, kurio sudarus, 
dęrybi) rezultatus tiktai įver
tinti.

Dėl mūsų valdžios linijos de- 
! rybose, tai Ministeris. pareiškė, 

Lietuva .kol kas pasižadėti ga
linti, kad:
1) Lenkijos uepuls; 2) mes ga
lim duot Lenkijai laisvą tran
zitą gelžkeliais.ir Nemunu prie 
jūrų; 3)palaikyti ekonominius 
santykius irmums naudingas; 
4) susiartinę su Pabąltjūrio 
kaimynais vaduovautis bendra 
su Lenkais politinuos ir ekono- 
minuos santykiuos. Į neparati- 
nius santykius su Lenkija ne- 
sidėti. *

Santykkiai su Rytų Lietuva 
nustatoma, duodant Rytams au
tonomijos teises.

; Apie politinę taktiką pabrė
žė du griežtos politikos meto
du: l)kada apmąstoma gerai 
tikslas ir priemonės jį įgyti, pa
jėgos ir sąmoningai prie jo ei
nama, ne slaptai. Čia griežtu
mas apsireiškia metodo lanks
tume. 2) Ritai griežta politika 
einama aklai, ji daugiausia ve
da prie katastrofos (Vokietijos 
ir%Rusijos politika.) Mes eina
me grięžtai, bet ne aklai. Lie- 
dendorfo politikos varyti mes 

' neprivalom. Pastebėjo lenkų 
gandus dėl mūsų jų puolimo. 
Tais gandais lenkai norėjo pa
gaminti moralės presos, kad 
greičiau prie savęs prilenkti. 
Dėl to atsargumai šiandien yra 
labiau reikalingas, kad lenkų 
bandymams prasidėjus galėtum 
atremti. Susirėmimo norims iš
vengti, bet jeu|enkai pultą, tai 
visomis jiegomis ginsimės (sa
lėj’ploja). Dėl demarkeijos li
nijos,- ilti laikysimės sutarty 
pažymėtos* Konstatavo, kad. 
mūsii reikalavimai randa vis 
daugiau’ paramos Tautų Sąjun
goj irSSąntarves valstybėse.

Po Ministerio pranešimo A. 
Venolauskis pąsiūlč pradėti di
skusijas tuo klausimu ir pada- ■ 
rytL.niažą pertrauką susitari-; 
moin frakcijos, Pirmą pasiūly
mo dalis priimta, b pertrauka, 
atmesta. Diskusijose dalyvavo: 
ittoMeoKU (k> d. b. •) pareiš
kė, kati ErukMy 1-ejlkai susi-Į 
tinka bu Lietuva* i

je, jog^liefuvifli. žino iŠ viy- 
žaųs, fc»d konferencija Brtfc 
selyje neduos vaisių. Lietuva 
norį, kad derybos apie Vilnią 
įvyktą,* Pirmininkaujant 
glui, kaipo tarpininliui tei
sėjui.” .■*-■’

. - ’ .... 1 .

“Litva” pranešimu, nuo 
1920 m. spalio 29 d- -iki 1921 
m. vasario X d. iš Vilniaus kra
što į Lenkiją buvo išvesta (da
lios medžiagos ir prekių 49,684 
pūdai. Iš Lenkijos į Vilniaus 
kraštą buvo įvežta: bulvių-— 

■ 7,500 .pūdą; druskos —- 59,065 
pūdai, duonos-ir miltii-35,437 
pūdai, dektukų 2,500 skry
nelių ;anglių'3,75O pūdai; kny
gų — 437 pūdai.

Per tris mėnesius Vilniaus 
apygarda buvo beveik visai 
neaprupinama knygomis, dek- 
tukais ir jaugiu. ‘ 

i Lietuvos Vyriausybe gauna 
Lenku okupuotų Lietuvos kai
mų skundus, kuriuose prašoma 
kreiptu domesį į jų vargingą 
gyvenimą. Viename Lenini 
okupuoto’ M. Kaimo pranešime, 
arti 200-ti) gyventojų pasirašy
tame, skundžiamasi kad: Len
kų valdžia rekvizuoja visus 
gyvulius, javus, Lenkų karei
viai atima visą maistą, nepa
likdami nei šeimynoms, ko mi
sti. Be to lenkai leidžia gan, 
dus, būk tas kaimas davęs Len
kų Valdžiai parašus, norįs jai 
priklausyti, tuo tarpu, kai to 
kaimo gyventojai, Ivenkų val
džios įvairiais-būdais persekio
jami ir verčiami, ,nei vienas sa
vo' parašo nedavė.

1

SMULKIOS ŽINELŽS.
Telšiuose pasirodė komunistų 

laikraščiu: 14 Tiesa, ” “ Komunis- 
tas,” “Rankpelnis,” “Raudonoji 
’ čliava,” “Kareivių Tiesa.” Vie
ni jų leidžiami Lietuvoj kiti Ang
lijoj. Stebėtina, kad ise laikraš
čiai pasirodo liaudies mokyklos 
vaikų rankose,,kurie neša namo 
skaityti. /

Susisiekimo Ministerija prista
tė Ministerių Kabinetui > sąmatą, 
Kaune galingai' radio stočiai -sta
tyti.

Garsingas Mažosios Lietuvos 
mūsų rašytojas ir mokslininkas p. 
Vydūnas sugrįžo į Telšius moky
tojauti vietos gimnazijoj. Balan
džio 23 d. Telšių Lietuvos Gimna
zija iškilmingai jį priėmė.

Gautomis žiniomis, Tolimųjų 
Sibiro Rytų respublika yra laiki
nai pripažinusi p. Vaitiekaitį Vla
divostoke ir p. Čiapą Čitoje Lie- 
tuvęs Respublikos atstovais.

Susisiekimo Ministerija ‘nupir
ko iš Klaipėdos krašto direktori
jos garlaivį “Nemuną,” kuris šio
mis dienomis atvyksti į Kauną ir 
pradės plaukioti ■ tarp Kauno 
Jurbarko. ' ...... *

A ■ »,> ■■
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Tautų Sąjungos Kontrolės 
Komisija yrą gavusi iš Lenkų 
pranešimą, kad Lenkų Vyriau
sybė sutinkanti įsileisti iš Kau
no Vilniun traukinį su pabėgė
liais iš Vilniaus- srities, ŠEŠ
TADIENĮ, BALANDŽIO 9 D, 
sulig sąrašo, kuris buvo mūsų 
Vidaus Reikalų Ministerijos 
Tremtimi) gražinimo Skyriaus 
sudarytas, Lenkų Vyriausybei 
pateiktas ir jos priimtas.

Tas pats traukinys grįšda 
mas, paims iš Vilniaus, pabė- 
gelius iš Kauno* srities sulig 
sąrašo1, man Lenkų Vyriausy
bės įteikto ir mūsų Vyriausy
bės patvirtinto.

Ignas Jonynas 
Liet. Vyr. Ats. prie Ttutų Są
jungos Kontrolės komisijos.

GUEŪJA IR LENKIJĄ. 
■' Balandžio 6 d. Karių Kliūbo 
salėje gudų darbuotojas D-ras, 
A. Cvikevičuo turėjo labai įdo
mią paskaitą tema “Gudija ir 
Lenkija.” Gerb. prelegentas 
pabrėžęs, gudus neturint nie
ko prieš lenkų tautą, kuriuos 
tautinės kultūros kovotojai Vil
niaus uiuversito laikais, iškėlę 
ii^. gudų tautinį atgimimą ir 
tą presidėji ir prie gudų tau- 
1863 m. sukilimo’ metu dar kar
tinio atgimimo judėjimo, kuo 
griežčiausiai pasmerkė dabar
tinės lenkų imperialistinės po
nų valstybės pastangas paverg
ti Gudiją. Tos Lenkų valdžios 
pastangos pavergti Gudiją rei- 
škiąsi įvairiais būdais.

1). Tiesioginiu Gudijos inkor
poravimu Lenkijos, kaip pro
vincijos ; 2). Didžiosios istori
nės Lietuvos atsiekt, ir Gudi
jos, kaip jos dalies, sujungimu [ 
su Lenkija seniai sutrūkusia 
Liublino unija, kurios negalį 
dar atsižadėti Lenkai; 3). Gu
dijos, arba jau. paminėtos Di
džiosios istorinės Lietuvos, ku- 
*ią, esą,, lenkams pirmiau tek-1 
tų’ atstatyti prieš lietuvių ir 
gudų norus,, federaciją su Len- 
Jtija; 4). kantonų sistemos 
koįforacija, kurioj Minsko koū- 
tonaas turėtų jungti gudus, Vil
niaus kantonas —" vadinamus 
lenkus, .atseit, sulenkintus lie
tuvius įr lenkais skaitomus gu
dus katalikus, ir.Kauno kantor 
na^ -^ lietuvius,, ir kurie karu 
tonais, lenkų supraĮimij, turė
dami savo centru Vilniaus len- 
kij’kaatonn, į iširi Ėriktijj knij>. - „ ....
du sparnui, Minsku gudę kan- ponas Medžianovski s,

LIAUDIES MOKYKLOS 
' TELŠIUOSE.

Paskutiniais trimis metais liau
dies mokyklų ir mokytoji) skai
čius žymiai padidėjo.

1918- 1919 mokslo metais Telšių 
apskrity būta vos 19 mokyklų su 
22 mokytojais.'

1919- 1920 mokslo metais ' jau
buvo 41 mokykla su 57 mokyto
jais (14. vyresniųjų ir 47 jaunes
niųjų mokytojų). Iš šių mokyto
jų būta lietuvių 51, žydų 5 ir ru- 
jsų 1. Be to su keturiais mokyto
jais buvo. 1 mokykla-, su trimis 3, 
su dviem 5 ir su vienu mokytoju 
32 mokyklos. x

1920- 1921 mokslo metais jau e- 
sama 62 mokyklos su 84 mokyto
jais (vyresnijų 19 ir jaunesnių
jų 65). Jš šio skaičiaus esama lie
tuvių 75 mokytojai, žydų 8 ir ru
sų 3; 2 mokytojai baigę moky
tojų seminariją, 4 rusų laikais į- 
giję mokytojų teises, gimnaziją 
baigusių yra 4 (iš jų 2-lankę auk
štesnius kursus),' 7 baigę gimnazi
jos 6 kl., vienas 5 kl., 17 baigę 
gimnazijos 4 kl. ir kiti mažesnio 
mokslo. Su keturiais mokytojais 
yra 2 mokykla (Telšiuose ir Plun
gėje), su trimis 2, su dviem 10 ir 

■likusios visos su. vienu mokytoju. 
Lankė mokyklas apie 4,216 vaiki) 
(vaikinų 2,346 ir mergaičių 
1,870); taigi kiekvienam mokyto
jui tenka mokinti apie 50 Vaikų.

Prie Telšių liet, gimnazijos yra 
mokytojų kurgai, iš kurių tikima
si ‘stfsilaukti naujų mokytojų. Jau 
rimtai mąstoma'ir apie atidarymą 
Telšiuose mokytojų seminarijos; 
nuomuojami ir taisomi namai ir 
ateinantį rudenį manoma moks
lą pradėti.

MINISTERIS PIRMININKAS 
UKMERGĖJE,

Balandžio 17 d .Ukmergėje ap
silankė Ministeris Pirmininkas p. 
Grinius, Vidaus Reikalų Ministe
ris ir Finansų Mimsterio Pava
duotojus. Svečiai hųyo iškilmin
gai primti Miestas-aRpuoštaS; tau
tinėmis trispalve' X vėliavomis, 

Miesto 
estradas.

ir

SPORTO RUNGTYNĖS.
Balandžio 10 d. Telšiuose, 

“Kanklių” dr-jos skaitykloje 
įvyko visų Telšių skyriaus šau
lių būrių atstovų, suvažiavi
mas. Tartasi svarbiais organi* 
zacijos klausimais. Ypač domė
sis kreipiama į sportą. Sutarta 
visiems būriams lavintis spor
tu ir nevėliau,'kaip po dviejų 
mėnesių padaryti pirmas Tel
šių apskričio sporto rungtynes, 
? . "T—----J--------
Į Balandžio 9 d. ties Širvin- 
tais į mūsų sargybą atvyko 4 
lenkų karininkai, kurių S^Želi- 
[govskio generalinio Štabo ka
rininkai. Jie pasisakė, nebeno
ru tarnauti lenkams, nes esą, 
vis vien želigovsltininkai bai
gia savo dienas. Atvykusieji 
siūlosi stoti mūsų kariuomenėn.

Balandžio 7 d. lenkų raiteliai 
ir pėstininkai puolėsi Valinčių 
Burokų ir Kreivėnų kaimus. 
Jau’ iš anksto pasiruošę vietcfe. 
Šauliai sutiko lenkus smarkiai 
ugnimi ir privertė pasitraukti. 
Lenkų yra sužeistų.

r .

«

STEIGIAMOJO SEIMO 
DARBUOTĖ. ’

Steigiamojo Seimo 79-tas po
sėdis 1921 m. balandžio 12 d. 
prasidėjo 1(5 vai. rytą, pirminin
kaujant Steigiamojo Seimo 
Pirmininkui A. Stulginskiui.

Prie darbu tvarkos atst. Jur- <r «
.gutis Finansi) ir Biudžeto Ko 
misijos vardu siūlo num, 2 pri
imti “Algų nustatymo’ Valsty
bės apdraudimo įstaigos valdi
ninkams įstatymą” ir num. 3 
priimti “Žemės Ūkio ir Valsty
bės Turtų Ministerijos istatų 
sumanymą”- (1 skaitymu).
Atst. Krikščiūnas siūlo num. 4 
priimti “Žemės Reformos įsta
tymo sumanymą.”

Pasiūlymai priimti.
Vyriausi® sekretoris Natke

vičius perskaitė gautus rastus, 
kurie paskirstyti Komisijos 
svarstytu

Perskaityta at. Galdikienės 
paklausimas Miništerii) Kabi
netui, kodėl buvo daryta krata 
pas Lazdynų Pelėdą, ieškant 
lenkiškų proklamacijų.

Toliau eina “Pradedamosios 
Mokyklos įstatų sumanymas” 
(I skaitymo tasa.) ~

musų gimnazijos/
Telšiij gimnazijos 

tėvai balandžio 4 d. ęūnnazi- 
jos salėje turėjo savy pasitari
mą. Išrinktas komitetas: pir
mininkas kun. P. Kįfirzonas, na
riai kun. Dagilis, ^enstavičius 
ir Svilienė; be ^'išrinkti dar 
8 nariai pilnam/tėvų komiteto 
sąstatui. Nutarta, kad visi mo
kytojų tarybąs nutarymai do

 

ros žvilgsni]^ b(itų vykinami, 

 

kad mokinėli lankytų rečiau 

 

(Viena kariFį mėnesį) vakarus, 
kad ^mokytojai lankylį moki
nu) . butui; |vedama* mokinių 
uniform _ L

Daug įinču ldlo klausim.ur 
ar Telšiųl gimnazija turi tilpti 
privatine “Saulės” dr.(gimna
zija, .ar valstybine. Už “Sauj 
lės” gimiaziją, balsavo 40 už 
valstybių j, tąd Telšių gimna
zija liko uaip iig šiol buvo.
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“ŽEMAIČIŲ TEATRO RŪMAI.”
Telšių miešto gyventojai ima 

rūpintis daile ir menu. Sudaryta 
tam tikras prie “Kankbi)”*dr-jos 
.Komitetas, išdirbtas Žemaičių Tę- 
atro Bjumų statymo -Telšiuose pi-

» niginio fondo statutas, kuris jau 
įregistruotas' valdžios įstaigose. 

.. • Manoma per kelis metus surink- 
} ti apiė''~250,00 — auksinų ir pa

statyti pageidaujamus Rūmus,
į. Geresniam veikimui Fondo komi- 
; tetas pasiskirstė į sekcijas: aukų 
< rinkinio, ženklų ir markių, paskai- 
'r tų,Aedakeijos.

j, s. Balandžio 17 d. “ Kanklių”*dr. 
š Skaitykloje Žemaičių Teatro Rū- 
L mų statyųio Telšiuose Komitetas 

. paruošė pirmą paskaitą “Dailė ir 
1 donininkai.” Skaitė J. Gediminas. 

■ Rengiama ir daugiau paskaitų 
Šiomis temomis: “Instruktas ir e- 
goizmas, “Dailininku* privalu- 

i,lttąi,’’ “Daina ir Muzika/’ “Tau- 
Į takumas Muzikoje.”

ŽYDŲ NUOMONE APIE 
LIETUVĄ.

Pasak “Žydų Balso,” šiomis 
dienomis viešėjo Kaune, važiuo
damas ijS Londono į Taliną, “ Uk- 

■rainos Žydams Pašalpos teikti Ko- 
iĄftėįo” pirmininkas D-ras Ochel- 
tuaū. Jis yra podraug ir Pales
tinoj darbininkų fondo Anglijoj 
pfrmiinnkas ii\ kaip svetimas pi-

<
(1

vainikais ir eglaL«t 
sodne gražiai aptai’
Netoli griežė 1-mo ]Ebt. L. L. K. 
lediriiino pulko orkestras. Žmo

gių tūkstančių minia apstojo es
tradą ir laukė prabilsiant svečius.

Pirmas

*

,3

f

—»
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DVARININKAI RŪPINASI. 
“Vilnius” rašo:
“Ligi šiol Lietuvos nepriklau

somybės priešai nuolatos pri
kišdavo lietuviams, jo'g girdi, 
Vilniaus krašte liaudis Lietu- 
Vos nenorinti. Šią sąvaitę bet
gi aiškiai parodė^ jog ne liau7 

I dis, Įik susirūpiąę dėl dvarų 
dvarininkai ėmė telegramas į. 
visas puses mušti, kad tik . ją 
prie Lietuvos neprijungtų. O 
mes jau seniai sakome, jog ne
tik Vilniaus, bet ir Kauno dva- 
jfiįiiikai šaukiasi svetimos pa
gelbės savo’ dvarams apginti. 
Matyt, nekokią darbo 'žknonėins 
tvaiką ’zūda Lenkija, jei jivari- 
iinkai tos Lenkijos taip nori, o 
Lietuvos kaip ugnies Bijo.

. “Vilniaus” pranešimu, Lai- 
kinbjo Lietuvių Komiteto prat
iestą dėl laikraščių uždarymo 
Laikinoji Valdomoji Komisija 
gražina atgal lies* jis parašytas 
ne lenkų kalba. Prieraštu, ku^ 
1‘iuo jis gražinta, pasirašą Ko
misijos Raštinės VirMim^kūs

PIENO STUDENTAMS.
St. Louis *— “Daugiau pieno” 

vajus, sumažinti netinkamai 
piaitintų vaikų skaičių, tapo 
pradėtas Amerikos Raudonojo 
Kry^aus Skyriaus, sulyg išty
rinėjimo vaikų, gyvenimo. Ke
lios pieno stotys tapo įsteigti 
įvairiose mokykloje sulig pra-' 
šyino mokyklį viršininkų, ku- 
įie putėmyjo netįkamą maiti- ’ 
nimą tarp stdSentų. Pianas 
^pardavinėtas puspantiųems 
įonkotas ir kamuoja keturia 
centus už bonką, bet kur vai- 
kai netiu'i pinigų mokėti jiems 
išduota bilietas, tuomet gauna 
pieną dykai. Suviš 1/200 bon- 
kų išdaLųita kasdien.
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1'1 vaį 40 min. daloma į vai.
\ pertrauka.

lENGVrPASlSKAlTYMAI.

* &

Z

Po pertraukos, Ambrozaitis sa
vo pranešimą papildydamas aiš
kina, kad Valdžios maksimumų 
priėmus, Ž. Uk. M-jos surinktomis 
statistinėmis Žiniomis, žemės re
formos fondui liktų apie 1,250,000 
dešimtinių,, gi Komisijos maksi
mumo normą tepaliekant, liktų a- 
pie 1,500,000 deš. Mhžažemių, ku
riems reikėtų žemės pridėti yra a- 
pie 41 tūkst.; bežemių norinčių 
žemės gauti yra apie 52 tūkst.; gi 
išviso norinčių žemės gauti gali 
rastiesi iki 104 tūkstančių,' į tą 
skaičių telpa ir gryžtantieji pabė
gėliai ir emigrantai. Atsižiūrint 
į tai, kad naudojimui tinkamos 
žemės ploto dar nėra pilnos sta
tistikos, nes daugelis dvarų tikro
jo skaičiaus nepaduoda ir patyri
mai parodo, kad’tas plotas nuolat 
didėja; gi iš antros pusės, atsi
žiūrint j tai, kad 1) žemės gauti 
norinčių tarpe yra užsirašę 16 
tūkstančių dvarų darbininkų, ku
rių dalis liks ir toliaus dvaruose; 
2) kad užsirašiusiųjįj tarpe yra 
daug tokių kurie dėl tam tikrų 
aplinkybių, ji} apskrity žemes pri
trūkus, nepanorės kiton apskritim 

. keitiesi; 3) kad daugely- atvėjij 
žemes gauti užsirašo po kelis šei
mynos narius, o gauti galės tik
tai vienas ir daug kitokių aplin
kybių žemės gauti norinčių skai
čių sumažins, galima tikėtiesi, 
kad žemės užteks. Baigdamas 
praneša,, kad činšininkai, komi- 
sijos-nusistatymu, turi būti pri
pažinti valdomųjų ūkiij savinin
kais; miestų činšininkų su tų že
mių savininkais santikių normavi
mas bus pravestos atskiru įstaty
mu.

Ž. Ūkio ir V. T. M-is Aleksa il
goje savo kalboje pabrėždaams; 
kad Lietuvos gamybos '90 nuoš. 
pripuola žemės ūkiui, plačiai nu-' 
šviečia kokiu būdu žemė Lietuvo
je pateko tiems, kurie jos nedir
ba; kas ir kokie veiksmai turėjo 
įtakos į dalinį žemės perėjimą į 
rankas tų, kuriems ištikrųjų jų 
valdyti dera. Toliaus aiškina, kad 
žemės reforma yra tai būtina so- 
eialė reforma ir kokiu būdu ją 
vykinti tiktų bei kokie dėsniai re
formos pagrindan turi būti deda
mi.

Baigdaams pabrėžia, kad čia 
nesivaduojama kerštu, kaip tai 
kas aiškinti nori, bet gi kitais mo
tyvais; norima vien tiktai mūsij 
gyvenini^ žmoniškesnių, sveikes
niu padaryti.

D-ras Steponavičius (k. d.) nu
rodo į tai, kad žem. ref. turi dvi 
svarbiausi pusi, kurių viena tai 
žemės nusavinimas ir kita — už 
nusavinamąją žemę atlyginimo 
klausimas. Žemės nusavinimas 
veda į naują fazę; čia jau yra 
maža revoliucija iridei nusavini
mo kįls griausmai, bet mes į tai 
neatsižiūrėdami, kada gi gyveni
mas to reikalauja, turime tai pa
daryti. Kalbėtojas stebisi, kodėl 
norima būtinai nustatyti maksi
mumą ir siūlo dėti pagrindinę pa- 

. jėgą, ne paragrafij gerbimą, bet 
žmogaus dvasios gerbimo princi- 

, pą. Kas dėl maksimumo, tai jo 
visai nustatinėti nereikia ir tuo 
reikalu vaduotiesi obalsiu: “imsi
me kiek bus reikalinga, — duosi
me, kiek turėsime.”' Dėl 13-jo 
kalbėdamas, kur sakoma, kad tam , 
tikroms prasikaltėlių rūšyms že
mės nebus duodama, — siūlo vi
sai išmesti, nes tai esą senovės ne
tikusia būdas-bausmę didinti ne
duodant žmogui pasitaisymo pro
gos.

Posėdį baigiant,; pirmininkau
jantis D-ras Staugaitis praneša 
Seniūnų Sueigos nusisĮtatymą kad 
St. Seimo plenumo posėdžiai bū
tų daromi tris kartus savaitėje. 
Antradieniais ir penktadieniais 
bus svarstoma Žemės reformų; 
trečiadieniais — kiti įstatymų su- 
manymai.

\ 1 Posėdžio pradžioje padalyti se-
4 ’ Imti komisijų ir Seniūnų Sueigos
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pakeitimai: jDarbo ir šocialės ap
saugos komisijoje: vieton atšau
kiamojo k. d. Mieleškos — Įveda? 
masBalčas'(ūk.s.); Savivaldybių 
komisijoje: vieton (k. d J Bražė
no .— k. d. Mielešką ir Seniūnų 
Sueigom vien Šleževičiaus s. t d.

s. 1, d. Buzelis.
Posėdis baigiamas G vai. po piet. 

(Kauno “Laisve”)
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9 vai. 45 min. ryto posėdį ati
daro St. Seimo vice-pirminmkas 
kun. J. Staugtas. Svarstomas 
“Lietuvos Šawų\Sąjungos įsta
tymo sumanymasI sk.; refe
ruoja D-ras Steponavičius (k. d.).

Ruseckas (s. 1. d’.). Iš Šveica
rijos, Skandinavijos ir Anglų 
krašto gynimo organizuotės būdų 
pavyzdžių patiekdamas, pabrėžia, 
kad ir naujai įsitverusiose vals
tybėse, kaip Estuos ir Latvijoje, 
mūsų Šiauliams panašios organi
zacijos veikia ir daug, šių valsty
bių kūrimosi ir nuo priešų gyni
mosi žvilgsniu nuveikė. Ir Suomių 
“Šuc Koras” kurin susispietė 
virš 150 tūkst. Suomijos piliečių 
ir sudaro bene stipresnę negu o- 
ficialė kariuomenė, krašto gynimo 
pajėgą, yra ne kas kita, kaip tik
tai šauliai. Ir mūsų šauliams rei
kia duoti pamato, kuriuo remda
mos jie galėtų savo tikslo atsiekti.-

Pronckus (s. 1. d.), nurodyda
mas į išorinius ir vidujinius prie
šus, aiškina šauliij uždavinius ir 
j ii svarbą.

Galvydis Bikauskas (ūk. fr.) 
aiškina kūno ir dvasios lavinimo 
,ir auklėjimo žvilgsniu, — sporto 
reikšmę. Sporto draugijos paren
gia tinkamos medžiagos, reikalui 
priėjus, greitu ir lengvu būdu ge
rą kariuomenę orgahizuoti. Poli
tika,. bet-gi, karinėse ar pusiau 
karinėse organizuotėse yra daly
kas nepageidaujamas. Pilietinės 
sąmonės auklėjimas ir-gi visaip 
suprantamas; tam reikalui yra ki
tos organizuotės, gi Šaulių Sąjun
gą reikėtų nuo tos pareigos pa- 
liuosuoti.

Šimkus, Kr. Aps. Minis. Šau
lių Sąjunga, kaipo sporto organi
zacija — labai pageidaujama, bet 
kaipo karinė ir ginkluota, tai tik
tai gali būti laikinai, reikalui at
siradus. Kaip pati organizacija 
taip ir ginklai turi būti K. A. Mi
nisterijos žinioje.

Venslavskis (soc. dem.) frakci
jos vardu kalbėdamas įrodinėja, 
kad Šaulių Sąjunga esanti Visai 
bereikalinga; esanti tai buožiiĮ 
baltoji gvardija, kuri laisvai pi
liečių organizacijai ir veikimui, 
lyg ir žvalgyba, kliudo/ (Iš vie-' 
tų: “komunistams dinamitą ga
benti?”). 1

Aldinas (k. d.). Iš kovų su 
bermontininkais atskyrus epizo
dus nupiešdamas, prirodinėja 
kiek šauliai šalies gynimo reika
lu yra nuveikę ir siūlo įstatymą 
priimti.

Škirpa (s .1. d.) aiškina pilieti
nio susipratimo kariuomenėje pa
siekti tėra galima liuosų piliečių 
sąmonės auklėjimu. Visuotinu 
ginklo vartojimo mokinimu to, 
pasiekti ir gi nėra galima. Įsta
tymą reikia priimti.

Jočys (darbo fed.)’. Šaulių or
ganizaciją išauke pats gyvenimas.. 
Tame apsireiškia Lietuvos gyven
tojų pasiryžimas sdVo šalies ne
priklausomybę ginti iki paskuti
nes. Dėlto apie Šaulių Sąjungos 
nereikalingumą šiandien ir kalbos 
būti negali, ypač po to, kai ši 
organizacija, sąvo darbais ir au
komis frontuose, savo pasiryžimu 
ir ištverme, ' šalies gyvenimo 
žvilgsniu, savo naudingumą bei 
reikalingumą priparodė. Lietu
vos priešai gerai tai'suprato ir į- 
vertino, ką priparodo per T. S.J 
Kontr. Kom. priešų reikalavimai 
-L šaulius nuginkluoti. «. .Turime 
duoti Šauliams pilną organizaci
jos laisvę ir jon ne tiktai vyrus 
bet ir moteris raginti stoti, nes 
šalies gyvenimo reikalas visiems 
turi lygiai rūpėti. Socialdemo
kratų baimė, kad .Škuliai tai bū- 
sią baltoji \ąr kitokia gvardija, vi
sai tuščia, nes Į bki visuomenė -L 

 

tokie JkjliaL.
„z ■

Ralys (b. I. d.), pilietinės są
mones auklėjimo reikalą aiškinda
mas, nesutinka kad & S. būtų iš
imtinai Kr. Aps. M-jos globoje, 
nes tai butų varžymas ir gali prie 
S-gos lĮkvidavimą privestu ‘ v* 

18val.daroma pusėval. 
pertrauka.

Po pertraukos siūlomą, už- 
bMigti kalbėtojų eilę ir sutrumpin
ti kalbėtojams laiką iki 5 minu
čių. Pasiūlymai priimti. Užsira
šę 'dar 7 kalbėtojai,

Liazauskiui. (k. d.) ir žitinevi- 
čiui nuo Žodžio atsisakius, kalba 
Mikšys (ūk. sąj.). šį įstatymą 
dabar priėmus ir priėjus Konsti
tuciją svarstyti .gali kilti neaišku
mų ir painių krašto gynimo orga
nizacijos tvarką Konstitucijoje 
nustatant. Jeigu Šaulių S-ga — 
sporto organizacija, tai nėra rei
kalo -jos įstatų įstatymo formose 
įvilkti ir St. Seime svarstyti; tai 
galima, atlikti paprastu registravi
mo būdu. Siūlo šio klausimo 
svarstymą.atidėti iki bus svarsto
ma Valstybės Konstitucija.

Starkus (k. d.) mano, kad y- 
patingo įstatymo išleidimo būdu 
legalizuoti veikiančią organizaci
ją, tai būtų labai siauras dalykas.. 
Jeigu galima leisti gyvuoti vienai 
kariškai piliečių organiząeijai, tai 
kodėl gi neleisti liuosai tvėrtiesi 
ir veikti įvairioms panašioms or
ganizacijoms. Reikia tuo žvilgs
niu duoti pilną laisvę visuomenės 
iniciatyvai -ir tiktai bendrą, Vals
tybės ir karo organizacijų santi
kių normavimo ir tvarko&^reika- 
lu įstatymą išleisti. Įstatymą rei
kia grąžinti komisijai.

Bičiūnas (k. d.). Ši organiza
cija, be abejo turi daug naudin
gumo žymių, bet yra ir ydų. Yra 
žinių,7 kad šauliai kai kur netin
kamai savo teisėmis ir ginklu nau
dojasi. Jeigu leisti panašioms or
ganizacijoms laisvai tvertiesi, ga
li jose kilti antagonizmo ir tai ga
li neigiamai atsiliepti ir- į pačią 
Valstybę. Reikia esamąją tinka
mai Sutvarkyti ir legalizuoti.

Račiūkaitienė (mot. fr.). Karo 
organizacijose dalyvauti šaukia
ma piliečius ir pilietes. Tuo 
būdu norima sužiaurėjimo verpė- 
tan įtraukti ir tą visuomenės da
lį kurios ausyse kardo žvangėji
mas darė nemalonaus įspūdžio, 
kuri dar neįprato žmogų žudyti, 
dar nesužiaurėjo. Karas, yra tai 
vyrų fegoiznjo ir brutalės pajėgos 
pasekmė ir priemonė kumščio pa
jėgos viešpatavimo tvarkai palai
kyti. Moterys tam, pritarti ne
gali, nes jų obalsiai ir idėjos yra 
karui priešingos. Kai dėl paties 
įstatymo sumanyme, tai prisideda 
prie atst. Mikšio pasiūlymo.

D-ras Steponavičius (ref er.) ■ 
Venslavskiui atsakydaams dėl Š. 
S-gos spalvos, aiškina, kad šaulių 
spalva bus toki, per kokius aki
nius kas į ją žiūrės ; bet organi
zacija, kurion visiems piliečiams 
atviras kelias ir visa rišama bal
savimo būdu ir dauguma visa nu
lemia, apie kokią norins spalvą ir 
kalbėti netenka. Dėl ŠauliiĮ reikš
mės fronte kalbėdamas, tarp ko 
kito, nurodo į tai, kaip šauliai 
savo veikimu padarė į Želigovskio 
legionus įtakos, kai šie įsivaizdinę 
kad Lietuva tai lyg širšių lizdas 
ir baimės' paimti neišdrįso Lietu
vos giluriTon veržties.

Įstatymas pripažintas svarsty
tinu ir grąžinamas Komisijai ant
ram skaitymui paruošti.

Toliaus eina Užs. Reik. Ministe- 
rio nepaprastas pranešimas , dėl 
derybų su lenkais Bruksely.

(Kauno 1 ‘ Laisvė ’ ’)

ANT KAPINIU
į - (Atsiminimai iš vaikystės 

laikų)
Atsimenu vieną labai jaus- 

mingą-mano gyvenime atsitiki
mą. Aš- būdamas da’r vaiku 
apie aštuonetą įnetų buvau va- 
šarą Norušaičių kaime pas ma
no mamutės tėvelius. Puikus 
buvo mano gyvenimas kaime, 
senutė ir senelis mane labai my
lėjo, o aš bėginėjau po kluoną, 
nubėgdavau pas upytę, kurpą- 
krantyse daug, daug grąžui 
laukinių gėlėlių augdavo ir gra
žios, gražios, marga spalves 
plaštakėlės skraidydavo, nuei
davau su seneliu į mišką uogau
ti. O, kaip laimingos tos mano 
vaikystės dienelės!.. Būdavo, 
atsikėlęs rytą tuojau bėgu gam
ta grožėtis, gražus man buvo 
sodnelis prie namo,- graži upy
tė, gražus javų laukai be galo, 
be krašto išsitiesę, buvo graži 
jauna ryto saulutė, kuri mano 
vaikišką sielą taip-palinksmin
davo, kad aš imdavau dainuoti, 
linksmai bėgioti ir užmiršda
vau kad reikia į trobą eiti., *
Labai graži man buvo kregž

dutė, kuri kas *rytą tupėdavo 
ant šiaudinio stogo prieš sau
lutė ir taip gražiai, gražiai kal
bėdavo. Aš negalėdavau pri
siklausyti tos jos šnekos, vis 
meilesnė ji man atrodydavo. 
Kaip malonu būdavo rytą laks
tant po pievutę jaustį malonią, 
Šaltą rasą,' kuri kojas švariai 
nuplaudavo ir jas kutendavo'. 
O, Dievulėliau, koks gražus 
vasaros rytas Lietuvoj ir kaip 
laimingos, be- rūpesnių, be 
skąudumėlių vaikystės dienos!. 
Kaip skausta širdužė kad visa 
tą laimė prabėgo ir į amžinastį 
nugrimzdo iš kur jau niekuo
met nebegrįš!. ...Žmogus jau su
augęs ir gyvenimą pažinęs nie
kuomet nieko hebeatjaus taip 
giliai, taip' tyrai, kaip nekal
tas vaikas - žmogaus gyvenimą 
pažinęs greit susitepa kuo nors, 
o vaiko siela jog nekalta, ne
kalta ir tyra kaip aniuolėlio!.«.
Prisimeni žmogus kartais lai

mingąsias vaikystės dienas ir 
graudi ašara nurieda per veidą 
jį degindama.

Kaip žmogus sugyvulėji Šioj, 
tankiausiai sunkioj gyvenimo 
kovoj!.., I
Kaime vaikystės dieneles be

įeidamas pažinau daug gražių 
gyvenimo pusių, daug gražių 
minčių, kurias uįan maloniai 
kalbėdami seneliaipsielą įdie
gė. Tos mintys senelių paša# 
kytos bus visame mano? gyve
nime gražiausiu siekimu, jos 
man visuomet šviečia mano gy
venimo kelionėj, tik skaudu 
prisiminti tai kad žiaurus gy
venimas kitas iš jų nori nus
telbti. Sunki kova su įsiutu
siu gyvenimu!.. •
Daug, daug jausmų turėjau 

vaiku būdamas, daug iš jų ir 
ikišiol taip, pat skaisčiai tebe
jaučiu kaip ir tuomet - laimės 
dienelėse.

; . KAUNO KRONIKA.
’ ’ Kauno miesto Savivaldybės rin- 
' Rimai.’ Kauno Miesto Savivaldy

bė, sulig Seimo priimto apie rin- 
’ kimus įstatymo, pradėjo ruošties 
' prie rinkimų. Tarybos posėdy, į- 
1 vykusiam 1921 m. balandžio m. 11 

d., liko išrinkta Rinkimų Komisi- 
ja šiam sąstate: pirmininkas K- 
jos — L. Kairiunaitis; nariai: F.

1 Damijonaitis, Burba, Zatorskis, 
VarŠavskis, Jegorovas ir JBielopet- 
rovicius. <

(Iš “Darbininko”-)

Jei žmogits proporci j ova
liai savo didumui galėtų šok
ti, kaip blusa, tai vienu §uo- 
liu ii Nr~ ,

*

#
a

Kartų, labai gražųvasaros ry
tų, aš atsikėlęs ir apibėginėjęs 
kiemų, kluonų ir upytę jau ne
beradau senutės, kuri tuo laiku 
visuomet kur nors jau dirbda
vo: ar tai kluone kvvnuš ran
kiojo, ar tai pas upytę" autus 
plaudavo1, kurie jau iš vakaro 
buvo jos įmerkiami ir vandeny 
akmeniu prislegiami, kad van
duo jų nenuneštų. Taigi apla- 
kstęs visas mano mylimiausias 
vieteles ir neradęs niekur genu
tės truputį iš karto nuliūdau, 
bet greit mano, liūdnumu per
traukė margaspalvės plaštakė
lės, kurios tarp savęs gainio
josi ir mane privyliojo. “šian
dien sekmadienis!” — atsimi
niau pamatęs kaip kaimo gatve 
jau traukė šventhdieiiiškai pa
sirėdę juokaudami jaunikaičiai 
ir merginos. Ir'keli vežimaiviwiiibuu- ir merginos* .ir'Keii vežimai 

ew Yorko nušoku l|pravažiave^-iūat^nuk&i.ibaž-

žiuoja, kurgi seni bepaeis greit 
nuils, negalės nuvargę nė mels- 

. tis... , : - • t ■
Aš žinojau kad manęs šiendie 

bažnyčion nesiveš, tik vakar 
žadėjo • senelis su ‘Emilyte va
žiuoti. Turbūt jau juodu ir iš
važiavo, kadi aš jau jų šįryt 
niekur nebematau.
Bet kurgi senutė, jog ji va

kar sakė kad bažnyčion neva
žiuos, bet pasiliks namie ir 
mudu abu pftsimelsiva?..
Taip begalvodamas ir gėleles 

pievutėj berankiodamas (jomig 
sekmadieniais išpūošdavom 
šventųjų paveikslus troboj ant 
sienos kabančius ir medinę mū- 
kelę ant langelio stovinčią) aš 
užsimaniau nubėgti ant kaimo 
kapinaičių, kurios dabar, gra
žios saulutės apšviestos buvo 
begalo gražios ir vyliojo savo 
vaizdu1 didelių, plačių * liepų 
ir mažos medinės bažnytėlės 
bokštelio. Aš tuojau pasilei
dau bėgti link kapinaičių, pa
kelėj dar nuskildamas gražes
nes-gėleles ir pavydamas, ko
kią labai- gražią plaštakėlę.
Dabar aš būti ant kapinaičių 

nors ir vienas nebijojau, nes 
saulutė skaisčiai švietė ir vis
kas aplink buvo matyti, o va
kare arba naktį kuomet, tai bu
čiau bijojęs ir pro šalį eiti, nors 
to nė karto neprityriau,. Man 
rodėsi kad visi žmonės, kurie 
tenai po žeme guli labai nenori 
kad vakarais ar naktimis kas 
nors jų ramumą drumstų.
Kaip matant ir prie kapinai

čių priėjau. Gražios tos kapi
naitės, turbūt jose ir ilsėtis po 
žemių kaip sakydavo senutė, 
gera. Vidury jų stovi sena 
medinė bažnytėlė, .pakraščiai 
apsodinti liepomis, kurių ša
kos susipindavos tarp savęs su
daro lyg didelį vainiką, kuri 
apsupa žemėj sustatytus kry
žius ir kryželius. Jauki ir slap
tingai maloni vietelė, ypač va
sarą tos Norušaičių kaimo ir 
abelnai visos Lietuvos kaimų 
kapinaitės!.. Kiek minčių^jos^ 
sukelia savo slaptingu m 
mu, kokius jausmus sužadina 
sieloj, kokius atsiminimus iš se
nelių dar tebegyvenančių apsa
kyti] pasakojimu jos atgaivina. 
Jauki vietelė Lietuvos kaimo 
kapinaitės, kad duotų gerasis 
Dievulėlis ir man jose kūnui 
poilsį atrasti, o ne žūti kur 
svetimame sielai ir širdžiai 
krašte!.. -
įėjęs pro senus vartelius įtai

sytus į akmeninę kapinaičių šie 
ną tuojau pamačiau kryželius 
įš abiejų pūsiu ir kairėj pusėj 
prie žemo, apsamanojusio ge
ležinio kryžiaus prisilenkusią 
bobutę. Be abejo tai buvo mano 
senutė, nes aš ją pažinau ant 
jos margos, senoviškos skarelės, 
kurią jį sekmadienais užsidė
davo, o ir tas geležinis kryžius 
buvo man pažįstamas, jį man 
parodė ir apie jį papasakojo se
nutė, jau pirmiau, kartą mane 
ant kapinaičių atsivedusi. Čia 
buvo palaidoti jos vaikai ir tą 
kryžių, rodos, vienos jos du
krelės vyras pastatė (Apie ši
tą nebeturiu, aiškaus atsimini
mo) Bpt kodelgi dabar senutė 
viena atėjo ant kapinaičių ir 
manęs kartu neatsivedė, juk ji 
visur mane vesdavosi?.. Čia aš 
nesupratau kas galėjo jai atsi
tikti, ar tai ji nenorėjo manęs 
iš miego žadinti ar manė tuo
jau ir pareisianti, bet užtrūko. 
Mano didelis džiaugsmas pra
puolė, pasidarė kažko liūdna, 
liūdna ir aš persižegnojęs ėmiau 
kalbėti maldelę už numirusius 
kurią mane senutė išmokino, 
ir prisiartinau prie prisilenku
sios prie kapo bobutės.' Taip, 
tai buvo mano senutė, galvą į 
kapo žoleles Įdėjusi ir rankas 
maldai suėmusi ir ištiesusi 
priešakin su rožančiumi, kurį 
senute, 'sake nuo amžiną atilsį 
savo motinoš gavo ir laike ji di
džiausia šventenybe. Aš persi- 
gandaų pamatęs taip vargiai 
senutę ant žemės bėgulenčią ir 
tuoj priklaupęs iale ėmiau ją 
judinti, žadinti, p pats testo- 
mis ašaromis privirteL.. So-

v*

nute gulėdama ėmė lėtai judėti, dar nesupranti viso to, tita^L v 
lyg skaudžiose konvulsijose ir dar esi mainas ir todėl ir nerįf. 1 
sunki ai* pakelė nuo žemės gal
vą. Ką aš pamačiau, Dįevjilė- 
liau! Gi. semite, ta mano ge
roji, mylema senute verkė; jos 
akys buvo labai paraudonavę, 
b rukšlėtas/ meilus veidas la
biau kaip paprastai išbalęs. AŠ 
dar nebūva matęs savo senutės 
verkiančios, todėl dabar labai 
nustebau ir pats dar labau ė- 
miaū verkti. Verkiau pasikūk
čiodamas,. negalėdamas susilai
kyti - gaila man buvo senutės, 
kad ji verkia, tos senutes, ku
ri visuomet meilų veidą turė
jo ir žavejančiai Šypsodavo į 
mane žiūrėdama ir kokią mal
delę mokindama arba pasaltą 
sakydama.4 ~
“A, tai tu, vaikeli, ko taip 

ankstį atsikėlei, galėjei gi mie
goti?”- paklausė manęs senutė 
nors verkdama, bet labai ma
loniai. Tuojau ji ėmė šluos
tytis ašaras, kad aš neverk
čiau ir pradėjo mane maloniai 
kalbinti ir kelius kartus į gal
vą pabučiavo, nors jos akyse 
aš mačiau kad jį begalinį šir
dies skausmą kenčia. Ko gi 
tu, vaikeli, verki, neverk, nu
tilk, žiūrėk kokios gražios ge- 
lėlės antai žydi” ėmė mane ra
minti jau atsisėdusi senutė pri
siglaudusi mane arti prie sa
vęs ir rodydama į gėleles ant 
kapelių. . Senutė glostė mano 
galvą, o aš žiūrėjau į jos veidą 
ir laukiau kol jis visai prablaj- 
vės, kd išnyks jame paslėp
tas skausmas. Aš nors vaikas 
būdamas, supratau kad senutė 
verkė iš skausmo, nors aš dar 
jo nesupratau, jog aš tik vai
kelis buvau. “Ko tu, senutė, 
verkei?.. ” paklausiau prisi
glaudęs arti prie jos “pasakyk 
ka tau skaudu, pasakyk, man 
tavęs gaila ;”su dideliu užsi- 
karščiavimu, uždusdamas kal
bėjau. “Nieko, vaikeli, nieko, 
neręikia tau viską žinoti, dar 
tau reikia džiaugtis, tu dar 
tik vaikelis, dar paspėsi, vis
ką sužinosi” - ramino marie sel 
nutė, bet aš negalėjau nurim
ti, aš būtinai norėjau sužinoti 
kas daro skausmą mano gerą- 
jai senutei ir verdamas jos 
klausinėjau.
“Na, neverk, neverk , tu ma- 

-no malžuti, klausykis, aš pasa
kysiu kas man skauda, tik ne
verk mažuti” pasakė senutė, 
dar karta mane pabučiavo ir 
ėmė sakyti rodydama į geležinį 
kryžių. “Čia, vaikeli, po šuo. 
kryžium guli numirę brangus 
geri mano' (žmonės. Aš juos 
mylėjau, labai mylėjau, taip 
kaip tave dabar, dar labiau ir 
jie pasimirė, paliko negyvi.
Labai aš' verkiau juos kavoda- 

ma po žeme, po šituo pat kry
žių, nes jie mane apleido, vai
keli, aš jų daugiau niekuomet 
nebematysiu, jie pas mane dau
giau nebegrįš, jie negyvi. Il
gai aš verkiau jų ir negalėjau 
užmiršti. Ant to kapelio pas
tatė kryžių taigi mano bran
gus žmogus, kuris taipgi, vai
kei, kažkur dingo.
Tai aš dabar atėjus čionai ir 

atsiminiau juos ir savo dukre
les, kurios dar gyvos, kaip ta
vo mama ir Paliutė, kuri mirė 
toli, toli nuo mūsų, svetimoj 
žemėj - Karbinę, ir man gaila 
paliko jų, todėl ūš ir verkiau.
Vaikei, jog mano viena dukre

lė, kaip dabar Emilytė namie 
yra, išvažiavo taip pat toli, 
toli iš čia, į Ameriką. Ji ten 
ir gali numirti kaip ir Pauliu- 
tė išėjus į svietą. ’ Tai man 
daugiausiai jos ir gaila. Ma
tau aš ją tankiai per sapną,. ji 
tokia sublogusia, nusibaigusia 
atrodo, aną naktį ji man pa
sakė: “mamytė, mamytė, sun
ku būti vienai toli nuo’ tavęs ir 
nuo gimtojo kraštelio, šuniui 
svetimoj žemej mirti.”
Taigi ūš tą sapną prisiminus 

ir nėgaliu neverkti, jog vaike
li, žinai kaip gaila tau savo 
mamytės, mano brangiosios 
Katutes, taip man visu sava 
vaikelių gaila. Vaikeli, man 
gražu' ir linksma žiūrėti į ju
tais, kurie esate, mana vaike
lių vaikai. Aš jumis taigi la
bai myliu, Jūs - tas pats krau
jas kaip mjino. Bet tu, vaikeli,

kia sttprąsti dąfį paspėsiu,*?/ 
; Klausiau, klausiau aš gtalOę 
meilius semtis kalbas į graity'; 
jos veidų žiūrėdamas, tėmydlfc.f 
mas slaptus’MeliuSj kum r 
dę jos veide prisiminus apiė V 
savo, vaikelius ir nustojau verk- 
ti, tik kažkoks liūdnumas jau 
manęs neapleido, aš ko tai & * j 
miau bijoti ir glaudžiaus ar- ' 
čiau prie’ senutes, o ji man gal- 1 
vų glostė; saulutės gi gražiai 
švietė ir lengvas, Įengyas, ma
lonus vėjelis nuo miško puses 
mumis abu palietė-ir mačiau 
kaip senutės veidų prablaivino 
ir kaip ji godžiai traukė tų vė
jelį norėdama atsigauti'.

"Na, vaikeli, eisim jau na
mon” pasakė senute, atsiklau
pė ant keliu, paklupdė mane ir 
liepė sukalbėti maldelę už nu
mirusius ir “Teve mūsų’ ’ už 
gyvūs žmones “kad jie visi ga- į 
lėtų laimingai mirti savo tė
vynėj ir ilsėtis prie senų-pro- 
senučių.”
Abu pasimeldę išėjome-ii ka- 

pinaicių, aš jau nurimęs visai 
besimeldžiant, o senute nebe- 
taip išblyškus. . :
Iki namų, apie buvimą ant ka- ; 

pinaičiu nė .žodžio nebepasa- ’ 
kėm. Parėjęs aš ilgai galvojai^ < 
kaip tai negerai mirti kur nors 
toli nuo mylimų žmonių sveti* 
mame krašte ir vakare kalbė
damas su senute poterius pra
šiau gerojo Dievulėlio, prĮė£ 
kurio paveikslų klūpojau, kad į 
man daleistu užaugus ir pase- i 
nUs mirti savo kraštely,* kad f 
nereikėtų svetur žūti.
Tas atsitikimas giliausiai įs

migo mano vaikiškon sielon ir 
aš jo iki mirties neužmiršiu,

#

• #

Brangus tautieti, darbininkei 
Sunkus gyvenimas verčia jieš- 
kotis po platųjį svietą geresnės 
dalelės ir tu eini iš gimtosios 
savo bakūžes iš^ brangiosios tė
vynės į tolimas'|alis< >
‘■'Nors ir priversiasTėsf apleisti 
gimtinę vietą, bet ir svetinia
me krašte ji vis prisimena,, vau. 
denasi kaip maloni deivė sap
ne sapnuojasi, nes jį tiek tavo 
gyvenime laimingų valandų pa
liko, ten brangią vaikystėlę 
perleidai, ten mėlynu dangum 
grožėjais ir manei sau laįmin- t • • * t ♦ i*t T
ū - - 
lis tavęs patieis, todėl tėvyne j 
tegul bus tavo siekimu visuo- 
met, stengkis grįsti jon, kada 
tik iš skurdo išbrisi, nes bran
gioj tėvynėj daug ramiau ir 
numirus ilsėtis po žemele.
Tėvynė - šventas dalykas. Ne

manyk, brangus tautieti, dar
bininke, kad taip sako tau to
kie, kurie gali džiaugtis tėvy
ne būdami visako pilni, ne— 
tėvynė yra brangus, dalykas ir 
vargšams reikia jos neužmirš
ti, jos naudai dirbėti, kad at
siekus tėvynės vargšams ir be
daliams meilės. Darbininkai! 
Pastatykime laisvą, darbo žmo
nių Lietuvą—mūsų tėvynę!,. ’

Vargo Poetą, t
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PAGELBA ŠIAURINEI 
AFRIKAI.

Amerikos Raudonąsis Kry
žius siuntė savo pirmą siuntinį j 
aprūpinimų Šiaurinei Afrikai. 
Apart išrengimų Motinystė Ii- fa 
gonbučiams, siuntė 11 skrynę- £ 
lių vaistų, 5,000 svarų pieno, 
2,500 svarų muilo, 1,000 kaL 
drų, ir 1,000 jardų audeklo, nė- j 
skaitant drabužius, kuiie. 
išdalnti Rusijos pabėgėliams, į 
Insular and Foreign Divizija j 
turi su virš dvi ėjus šimtus dar- j 
bininkų Afrikoj. . ' _ 1

— ........................................

KŪDIKIŲ SVEIKATOS M- 1 
MONSTRAVIMAS. 4 

Tautiška Vaikų Sveikatos J 
Taryba, prie kurios ir Ameri- i 
kos Raudonąsis Kryžius pliki- j 
dėjo, paskelbė planus dėl ori- J 
ginališko kudikių^ tsveikatom 1 
demostravimo. Taryba, iŠ Š®-, 1 
šių tautiškų bngamzacajų, 
kyre. $200,000 pagelbėti kokbm^ 
nors miesteliui iš 20,000 gpuft 
ventojų, įgyti .ideališką 
dėl išlavinimo savo vaikų nnoM 
kūdilępnt®® lig jaunystėe. * 
vų komitetą* paekirs miestelį <
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į Kišo pasaulio darbininkai 
r vienykitės 'Kristuje, po Baž- 
f nyčios vėliava, visuomenei 
'gelbėti.

V KAS IŠ TO IŠEIS?

praeitoje savaitėje vokie- 
l’ Čiai priėmė sąjungininkų są

lygas, reiškia vokiečiai pa
sidavė sąjungininkams. Bet 
ar vokiečiai tikrai mano tą 
baisią' sumą pinigų kuomet 
nors išmokėti, tai sunku į- 
spėti: Vokiečiai mato, kad 
Franci jos su Anglija daly
kai blogėja ir nekurie diplo
matai spėlioja, kad Jie eis 
dar blogyn, tai gal vėl 
dviem susipešus tretysis pa
sinaudoti. “Boston Herald” 
savo editoriale pabriežia, 
kad Franci jos su Anglija 

. susikirtimas esąs labai gali
mu daiktu naujo karo ir kad 

^tuTgŪli įvykfTnetolymoje a* 
-teityje. Kitas anglų laik
raštis pastebi jog Europoje 
kaip nebuvo taip ir nėra ra
mybės.

Lenkų kariuomenė, kuria 
Kųrfanty’s vadovauja, ūžė- 

^mę Silezijos dalį. Sąjungie- 
ciai nusileidę lenkams. Jie 
sutiko, jau mažne, pavesti 
lenkams Aukštąją Sileziją. 
Kuomet Želigowskis. užėmė 
Vilnių, sąjungiečiai sakė 
lietuviams, kad jums nerei
kia imti ginklų, lenkai turės 
Vilnių apleisti. Jau dau
giai! kaip pusė metų o tas 
^Žulikaufes” dar tebepo- 
liauja po Vilnių, kuris tikrai 
lietuviams priguli. O kaip 
išeis su Silezijos užėmimu?

Geg. 15, Koiirfanty, rašy
damas Lloyd George, sako- 

#sį« kad lenkai nėjo mūšiu su 
Sąjungininkų kariuomene. 
Bet kuomet Sileziją užėmė, 
ąr pačiam sąjungininkų va
dui neprisėjo bėgti? Kor- 

■'tanty sako vienaip, o jo sėb
rai pareiškia, jog jie Aukšt. 

• Silezijos neapleis, nes, esą, 
tur . lenkams tas kraštas 

, prigulėk Jei esą norės at- 
; imt, mes kovosime,*nes Sile- 
^oįoje ginklai yra taip pigūs 
įaip taukuose kepti kuku- 
laičiai (doughnuts). Kas iš 

ktb išeis ?
t • ■ • • *
p.- Jeigu niautų Lyga ką nors 
į reikštų, tokių šposų len- 
į. kamsmeduotų iškirsti. Daug 
J ką matome apie tą Lygą 
į Spaudoje, bet praktikoje jos 
; veikimo nėra ir turbūt bijo 
; parodyti. Kartą “Darb. 
" Balsas’’ pastebėjo kad Vil- 
f šono 14 punktų tai didžiau- 
r Haas muilo burbulas. Ar ne 
-tą patį bus galima pasakyti 
ir apie tą jo sugalvotą Tau-
to i»m-

pyB»iyiyKXg
'tat ntbągąlįa daugiau bfttijo 
nariu. Per teismą d-ras Bo gu- 
šeTskia pasakė, kad 50,000 r. e- 

' auna lankų Komiteto Žinioje 
(narą Konutftas raš^T buvo 
pranešęs Lietuvių Komitetui 
g&vęa Loiąnnoą pinigų, kuriais 
galėtų sušelpti lietuvius) , o p, 
Venriauskio «tt kun. Adminis
tratorium Michalkevičium ir iš
viso“ grono zaii&ųych -osob” 
valdžioje. Paftirod& jog vfeas 
tas “jafronn žkufanyoh .oggtf” 
buvo vien lenkai Piliečių Komi-, 
tęto nariai, ygdinųmr Piliečių 
Komiteto šulai, kurie reklama- 

- vo tą Komitetą, kaipo perdėm 
nevienaŠaližkų įstaigą, betgi 

• velijo pinigus, skirtus lieti!* 
viams, . lenkams ir gudams Šelp
ti, pavesti ‘Lenkų Komitetui, 
kurs, kaip jo vardas Skelbia, 
yra sudarytas pašalpai 'netur
tingų lenkų šeimynų.1 Tokiu 
būdu paaiškėjo, kad Piliečių 
Komiteto galviniai, būdami 
vienu žygiu ir Lenkų Komite-

‘ to nariais* tik tam antrajam 
buvo visa širdimi atsidėję.

*‘Be to, dvarininkas Stane
vičius važinėjo po Trakų aps
kritį iF Piliečių Komitetoto var
du siūle lietuviams Lozannos 
Komiteto pinigų ta sąlyga, kad 

Z jie aięįgtūsi lenkiškas mokyk
las, kuriose būsią ir lietuviškai 
mokoma, bet su lenkėmis mo
kytojomis. - .

“Turėdami galvoje visus 
tuos vyksnius, galime pasaky
ti, jog lietuviij būrelio spėji
mai apie dvejopą Piliečių Ko
miteto veidą buvo visai teisin
gi ir jog tas Komitetas buvo 
išanksto įmintas *tuo, kas jis iš- 
'tikrųjų yra.

“Tik jo reikšmė šiandien su
menkėjo net pačių lenkų aky
se, kada, vokiečių vyresnybė už
draudė jam varyti lenkinimo 
darbą sodžiuje.”

Šiame straipsny puolasi 
akysna šitie stambus faktai:

1) Kad Piliečių Komite
tas buvo sudalytas lenkinin
ku su tikslu apdumti lietu
viams akis ir juos nutautin
ti bei sulenkinti.

2) Kad p. Vileišis už jį a- 
gitavo ir, lietuvių būreliui 
išparodžius kenksmingu lie
tuviams. Komiteto veikimų, 
p. Vileišis vis gi prie jo pri
sidėjo.

3) Kad susikivireyjus už 
lenkų užgrobtuosius’ lietu
viams skiriamus pinigus, ir 
p. Kymantui iš Komiteto iš
stojus, nerandame paminė
ta, kad p. Vileišis būtų taip- 
jpat padaręs.

Iš šių faktų išeina labai 
nepalanki p. Vileišiui išva
da. Čia mintin savaime ver
žiasi šie klausymai: Kam p. 
Vileišiui reikėję prie lenki
ninkų dėtis? Jeigu pradžio
je buvo kiek abejonės kas 
dėl lenkintojų tikslo, tai, da
lykams paaiškėjus, kodėl p.’ 
Vileišis iš Piliečių Komite
to nepasitraukė ir laukė kol 
Komitetas dėl netikusio vei
kimo patsai savaime turėjo 
likviduotis ?

P. Vileikis statosi autori
tetu’ lietuvybės klausyme. ir 
nori savo intakai pavergti 
visuomenę gąsdindamas len
kybės šmėkla;' vadinasi, kas 
nesideda prie j o .sutvertosios 
Piliečių Sąjungos, tas turi 
tik .dairytis, kad jam nebū
tų. prisegtas lenkystės prie
kaištas^ ’ Čia ištiesų reikia 
pasakyti: Gydytojau, išgy
dyk patsai save! P. Vileišis, 
kaip matome iš viršminėto 
straipsnio, anuo metu buvo 
lenkininkams 'palankus. 
Kaip jisail šiandien nusista
tęs, tai jam vienam tik žino
ti.' Bet jo darbuotė čia A- 
merikoj nebuvo iš pasekmių-

Piliečių Sąjungą ir 
Piliečių Komitetas
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'drattgiją/ lygiomis tekriknis, V&-
Koiaitete imtu? 

viamSreiktų turėti bent du. 
trečdaliu vietų, o lenkams ten 
turėtų tekti, žiūrint jų ąkal- 

’ čiaiią ^fyfentoįų Vūniaiią & 
Kauko gubernijos, paskutinė, o 
ne pirmutinė vieta kitų tautų 
eilėje. j

°4: Lietuvos lenkai pasirodė 
’karo metu ypač blogi piliečiai: 
Vilniaus miešto valdyba paau
kojo 10.000 rublių dėl karo nu
kertėjusiems ir Msą tą sumą 
paskyrė Varšavos Piliečių Ko
mitetui, ne skatiko nedavusi nė 
vienai, tuomet jau buvusiai ne
lenkiškai organizacijai, šelpu
siai Lietuvoje pabėgėlius ir dėl 

• karo nukentėjusius; lenkai dva
rininkai ir lenkai kunigai, su? 
•rinkę bent 50,000 rublių pini
gais, paskui drabužių ir avali
nės, nusiuntė visą tą auką irgi 
Lenkijai, nors čia pat Lietuvo
je žmones šaltį bei alkį kentė. 
Šiaip jau pavieniui lenkininkai 
niekur nerėmė lietuvių organi
zacijų labdarybės darbo, — or
ganizacijų, kurios šelpė visus 
lygiai, neskirdamos nei tauty
bes, nei.tikybos.

“5. Jef Piliečių Komiteto'šu
lai nebūtų turėję paslėpto tiks
lo, priešingo lietuviams, tai bū
tų lietuvius irgi kvietęsi į or
ganizacijos darbą ir nebūtų vi
so ko savitai darę .

“6. Iš to viso aišku, jog Pi
lie čiiį Komitetas, prisidengęs 
Lietuvos piliečio vardu, seka 
Lenkijos eridekų programų, no
ri vokiečių vyresnybės nežino
jimu Lietuvos gantykių pasi
naudoti, save pateikti jai beša
lišku, o kitas vietines organiza
cijas, jau daug gero Lietuvai 
padariusias, nustelbti ir visiš
kai nusiekti.

“A<jv. J. Vileišis, kurs tei
ravosi lietuvių inteligentų bū
relyje, ar verta stoti į Piliečių 
Komitetą ar neverta, bet-gi ne-, 
paklausė jo, surado dar ketu? 
rius lietuvius ir įstojo su jais į 
tą organizaciją.

“Netrukus Piliečių Komite
tas, kuriam pavyko įsiteikti vd- 
kiečiii vyresnybei* gavo leidi- 

-mą dviem savo nariam, lenkui 
adv.. Kryžanovskiui ir lietuviui 
J. Šiauliui, važiuoti į Berlyną ir 
Poznanę, prasimetus ieškojimo 
RokfelĮerio komisijoje pašalpos 
Lietuvai.

* r

“Lietuvių Draugijos dėl ka
ro nukentėjusiemš šelpti Komi
tetas taip-pat norėjo gauti lei
dimą savo dviem atstovam va
žiuoti į Berlyną ir į Ameriką 
pagalbos Lietuvai,, iš pradžios 
vokiečių vyresnybė, p. Beerato, 
policijos šefo, asmenim buvo 
besutinkanti, bet po kelių die- 
nij atsakė negalinti, nes, viena, 
girdi, vienas lietuvis’aš Piliečių 
Komiteto važiuojąs tuo pačiu 
tikslu,-’0, antrU,- Lietuvių Ko
mitetas esąs tautinės ^palvos. 
Nors jam buvo paaiškinta, jog 
savo darbais visur ir visuomet 
šelpė visus be jokių skirtumų, 
teciau Liet. Komiteto' atsto
vams nebuvo'leista važiuoti nei 
į Ameriką, nei į Vokietiją, 

“Piliečių Komiteto atstovai 
pargrįžę iš Poznanės ir iš Ber
lyno Vilniun, pranešė, jog Lo
zannos Lenkų Komitetas at
siuntęs į miesto pirmininko. 
Venslųvskio ir vyskupijos vak 
dytojo kun. Michalkevičiaus, 
rankas 50,000 rublių ta sąlyga,- 
kad bent trečdalis tų pinigų pa- 
tektii lietuviškai kalbančiai' 
Lietuvos visuomenei, ir. jog vi
si tie pinigai esą dabar atiduo
ti Vilniaus Leųkų Komitetui.. 
Išgirdęs tqkį pranešimą, p. Ky
mantas iŠsižodo Piliečių Komi
teto posėdyje^ jog tokiu būdu 
pinigai, lietuviams skirti, ’ėgą 
užgrėbti. D-ras Boguševskis, 
Piliečių Komiteto narys, o Len
kų Koųdteto pirmininkas pasi
juto užgautas ir pašaukė p,’ 
Kymantą tiešon. P. Kymantas 
nutiko teisti® bet tuo pačiu 
giu apreilkaiPiliečhi Komhe*

Lietuvių Kalendoriuje, 
spauzdintame Vilniuje 1916 
m^ir PŽvardiutame: “Vil
niaus jSdjs,”’ant’84 pusla
pio randasi straipsnis: “Pi
liečių Komitetas,” kuriame 
įveltas ir p. Vileišio vardas 
sąryšy su lenkininkų dvar
ponių veikimu. Kadangi 
šiandien p. Vileišis yra vie?- 
šaš asmuo, apsisiaupęs tatt- 
tiškumo'nepaliečiamybe, ir 
kitiems dalinąs tautybės, di
plomus taip autokratingai, 
kad nuo jų jau nėra apelia
cijos, tai mums būtų pravar
tu žinoti jo politikinis veiki
mas visai netolimoj praeity, 
ką minėtasai straipsnis gan 
tiksliai nušviečia. Manau, 
už(interesavęs tokia inžanga, 
nereikalausiu raginti skai
tytojų, kad atsidėję per
skaitytų tą tildomų straips
nį, kurį čia ištisai spauzdi- 
name: • -

PILIEČIŲ KOMITETAS.

“Prieš pat vokiečiams atei
nant Vilniun Lietuvos dvari- 
ninkij lenkų vadai Maištavi- 
čius, Končia, Vankavičius ir 
kiti įsimanė steigti Vilniaus bei 
Kauno gubernijom tokių drau
gijų, kuri, pasitraukus galuti
nai rusams iš Lietuvos, paimtų 

^savo rankas visuomenės tvar
kų. Pirmučiausia jie mėgino 
Petrapylėje, išvaikščioję. ten 
ministerijų kancelerijas. Pet- 
trapylės vyresnybė pavedė rū
pimos draugijos, reikalų nu
spręsti Vilniaus. gubernatoriui 

, Veriovkinui. Šis ilgai svyravo, 
leisti ar neleisti tų lenkininkų 
sumanytų organizacijų, ir, pa
galinus, diena ankščiau prieš 
išvažiuodamas visai iš Vilniaus 
sutiko leisti ir pasirašė po į- 
'statų. Ant rytojaus jau buvo 
atėję Vilniun vokiečiai. Palikę 
lenkininkų galviniai, priešaky
je su dvarininku Kognovickiu, 
ėmė rūpintis, kad vokiečiai tai 
patvirtintų, kų ^nesenai buvo 
leidę rusai. Ta nauja draugi
ja, pasivadinusi save Piliėeiij 
Komitetu, pasirūpino vokiečiti 
vyresnybės akyse pasirodyti ne 
vienašališka, likdama betgi 
lenkiška. 'Lenkininkai pasisky
rė sau 12 vietų, lietuviams su 
žydais siūlė po 4 vietas, o gu
dams 3 vietas. Iš vienos pu
sės jis, tarytum mišrus (mat į- 
leisti visų tautų “atstovai”), iš 
antros pusės betgi lenkiškas; 
posėdžių kalba lenkiška, šiokį 
ar tokį klausimų svarstant nu
sprendžia lenkų didžiuma, pir
mininkas lenkas ir tt.

“Apie tokį Piliečių Komite
to sųstatų pranešė Vilniaus lie
tuvių būreliui, kuriame buvo 
ne vienos sroves žmonių, adv. 
J. Vileišis, ragindamas lietu
vius neatsisakyti nuo lenkinin
kų organizacijos, nors, girdi, 
sųlygos ne visai tepatogios lie
tuviams. Išklausę J. Vileišio 
pranešimų, visi, kurie buvo, 
liūtai, kad jokiu būdu nede- ■ 
ra lietuviams palaikyti tokios 
nedemokratingos draugijos, 
nes:

“1. Lietuviams reikia spies- 
ties į tokių organizacijų, kuri 
apimtų visų Lietuvą, o ne vien 
Vilniaus ir Kauno gubernijų.

“2. Piliečių- Komiteto šulai 
aprėpia dvi gubernijį dėl to, 
kad nenori išskirti Sūvalkų gu
bernijos iš Lenkijos: tai juk 
prieštarauja endekų progra
mai. . Tuo tarpu Lietuvių Sei
mas Vilniuje 1905-m. (kuriame 
dalyvavo visų srovių atstovai, 
tiek lietuviškai, tiek kitaip kai- ’ 
bančios Lietuvos visuomenes) 
nutarė, kad Suvalkų gubernija 

* eitų visur ir visame kame su 
fcrisa Lietuva. ;
Į “3. Lietuviai, būdami dem.9- 
Hiatai, tegali deiįokratiligais 

lat&is detUį Šiokįųar tokią

<1
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UPELIS
tfąrp gražiųjįpžaliųjų miįlkųj, 

pievų ir aukštųjų kalnų vingiuo-

i

ko sūnus Pranas ir išgirdęs sve
čio kad, pradėjo juokties ii Jono. 
Jonas pakiliame ūpe pradėjo pa
sakoti Pranui visas savo paslaptis 
ir karžeįuodamasis. girti brolius 
bolševikus, ją teisingumų ir pa- 
vyzdingų tvarkų. Pranas, ne jo 
plauko žmogus, pradėjo Jonui 
bolševikus ir jų tvarkų peikti, aiš
kindamas, kad bolševikai yra žvė
riškiausi pasauly žmonės, patar
damas Jonui prie jų nesiŪSti.,Jo
nas nors ir linksmo būdo vyrukas, 
bet vw-gi pradėjo ant Prano pyk
ti, Hm Jis bolševikus peikiąs ir 
jt perkūną trenktas,'pašoka nuo 
kedeg ir nesavu balsu -pradeda 
rėkti:

’ — Pranai, aš žinau, kad tu ga
vai nito Žemaičių Kalvarijos kun. 
J. G. 100 auksinų už tai kad bū
tumei priešingas darbininkų par-

silpnai ir tai dėl Misijos ap- 
sileidmo. , Sakysime, kad 
klaidos Čia padarytos ęalĮ 
būt* kiek pateisintinos delei 
Amerikos sątikią N nežinoji- 
mor bet kaip suprasti Pilie
čių Sąjungos įsteigimą? Juk1

grelšiaua Susi- Bonų pirkimas, nes. duodant UeUgo dmpl npė1{tr‘ fc 
progos UŽ 3 dol. ’ L. Piliečio l keliauti tolimon kelionėn; 
teises įgyti, tuom pačiu bu-l Ant vieno kalnelio riogso šim- 
vo atimta galimybe parduo- I tamečiai ąžuolai pro kurį vin- 
ti Boną už 50 dol. Tai ai§- moja sriaunusis upelis. Visas 
ku kaip saule. Dabar, rirJ^Hs paskendęs gHij Meduose 
dėtis, p. Vileižjs nori toliau “i Ft

e* * ..J;“ toli upelio stovi pražilęs ąžuolas, 
stumti Bonų paidavineji- kupi0 Šaknis plauna sriaunusis u- 
mą, bet kaip tas padaryti, peiu, po ąžuolu sėdi visai dar 
jeigu jau . pats Paskolos jaunas vaikinas ir rankose laiko 
principas sugriautas ? IŠl’O- kažin kokių knygelę ir -alds lai
do IVfT kas norėtu varvfi lko įsmeigęs į šimtamečius ąžuolus trauldni uždeies ant trarL F rctka™ais Pažvelgdamas ant 

lupelio tartum kų norėdąams pa- 
Žio 1 a U OrmOZą. , I klausti tai* į ąžuolų, tai į upeli, Hunu pnesingua wumuiK.ų ptvr- 

Gi koks Piliečių Sąjungos vis tyli. Per jo veidą veik-Įtijai ir kunigui padedi organizuo- 
yeikimas, — visiems gerai I ščioja įvairūs šešėliai, vieni švie- įti kokių tai Lietuvos Krikščionių 
žinoma. Užteks paminėjus, I sesni, kiti tamsesni, iš ko galima Demokratų Partijų,'kuri yra pra- 
kad jos tūzai, — liberalai ir lsP5ti’ kad jaunuolis giliai yra pa- keiktųjų buržujų partija. Narei- 
visokios rūšies “ikaį’Anepa- ^8 .Kanl^s kį bekrikštyto,

lankiai nusistatę dabartineiUžniigęs pradej0 sapnuot! ir būsiu darbininkų partijoje. Tu, 
Lietuvos valdžiai. Piliečių I Dūk tas ąžuolas po kuriuo sėdėjo įl Prahai, daugiau neniekink bolše- 
Sąjunga ir Piliečių Komite- jį kalbėti pradėjo ir paėmęs glė-1vikų, nes a§ tave suareštuosiu ir 
tas daug turi savyje pana- bin jaunuolį rodydamas su pirštu pristatysiu. į Sėdų savo vadams, 
šumo ypač tame, kad abudu I kaaP senovėje mokėjo lietuviai įkurie taye nuteis ir atatinkamai 
labai blogi piliečiai. Ar m «“ ir bMn8tati laisvę, nubaus, greičiausiai už tokias kai-

genai! būtų užvardinus juos vilnh} jfa &imininkaa Mbe»kęSdaams
obyvatėliais ? _ Kęstučio laikus, Vytauto pradėjo Jonų ramintį sakydamas:

O. K. I karžygiškumus. Viskas įro "tykis — Jonai, juk tu nesi tikras kaip 
----- ---------- Įeina ir mato kaip mūsų bočiai ka-tįilgai bus tie “darbininkų tėvai,” 

SEPTINTA DIENA Įriavo už laisvę, nepriklausomybę, gal ir tau priseis bėgti paskui juos 
Viena diena iš septynių lštai pasaulinis karas... Griūu ga- i kadugynus.

. .... r • | lingos valstijos... Lūžt-tyst ga- Jonas rūsčiai atkirto:turi būti pailsim. Gerai su- sostaLJ - Ne, taip nebus, mes visus
organizuota Leag’lie of Dl-j , - . I pažįstam kurie tik yra priešingi
mois, kuomet atsisauįmias -ol6mis virst j Salis iktžofe ir mums, o mes savo priešus »au- 
buvo išsiuntinėtas per Virė- s vidnrio kaplJ keliasi senl- kv0. dysnn ir bus™ laisvi. Byto, va
jų ir Kepėjų organizacijos aai. štai jau ir Lietuva keliasi « z!u031m J P'atehus, tena’ isgaimo- 
865 skyriaus, varo smarkių numirusių. Beg jaunuolis viską s™ burmųų komitetą, nuimsim jų 
agitacijų, kad’pravedus įsta- kaip Lietu™ keliasi iš letarg. va
tymų, kad “nė vienas darbi- ““f0-. Ant prisikdusios Lietuvos su klausjmu;
ninkas dirbtuvių, skalbyklų, į ™ Pnesai m viagpn^ P _ ”
Viešbučių, Valyklų, Ofisų “ k «is ir kokia yra
arba šiaip prie bile kokiui Pabund jaunuolis iš miego, ... D . .... ,.
darbų nedirbtų daugiauLidairo, nieko nemato kaip tiktai Jo“as.pradėjo Pranui aiškinti:

kaip sesias dienas savaite-kzuolę ir sriaunioj upei;... Įsi-Lemažiaus 20 dešimtinių žeme’s, o 
je. Tokiam, kuris perzeng-1 vaizdinęs viską jaunuolis pradėjo Ivėliava yra trispalvė: iš vir
tų tokį’ įstatymą bausme ne- Minuoti Lietuvos himnų ir links- gaus geltona> viduryje žali* 0 a. 
mažiau $25.00 arba nedau- e?el’^^.aS/Pleldo Zali^ pačioje raudona, 
giau $100. už kiekviena pra- r™ lr Ųpb11, ■ Pranas PradgJ° juokties iš Jo-
siženjrima. Lvttiū t j 1^1 • • 2 g *' n0 aiškiuimih Gi Jonas> Pyk“

• o1 ?’ -8-KII-19. Jezdauskiskiai. Lį0 paraudonavo it virtas vėžys ir
-------------------------— ■ ----- į __________ Į pašokęs nuo kėdės vėl pradėjo 
LIETUVON GRĮŽTANTIEMS. n7lAIIQQI*AQ giedoti savąją giesmelę: 
Linksmas Lietuvos pavasarėlis, I llfclAUUvIUAv I . Gana betarnauti burzujams- 

bet dar linksmesnė vasarėlė,, nei — Labas vakaras! — prabilo klerikalams, o reikia remti darbi- 
vienų iš mūs vilioja plaukti per į Jonas žengdamas per slenkstį, pklklJ užtarytojus^ brolius-bolše-
platųjį vandenėlį... Ten, kur gi- —' Ačiū užgerų vakarą. Pra-]v^kus’ p tuokart būsim tikrai lai
mėm, augom, kur pirmą kartų ko- |šom sėsties — atsakė šeimihinkas. P1111?1 žmones, 
joms žemę pasiekėm; rkur dauge- — Kas naujo begirdėties? <—Į k)au^? dar kalbėjo Jonas pats i 
lio iš mūsų tėveliai, po ilgo, sum Ližldausė šeimininkas. LS<aV^ „esakydamas. nei vienam,
kaus vargelio ilsis po velėna; kur Jonas pasididžiuodamas prade- sudiev, apleido grineią. 
saulelė skaisčiau šviečia, vėjelis I jo pasakoti naujienas: į Prabėgo dvejatas dienų ir Jo-
maloniai pučia; paukšteliai links-l —- Dieduk ar girdėjai kad šeš- fIlasJ?J nešinąs šautuvu. Jis 
miau čiulba; gegutė kas rytąg ku- tadieny bolševikai jau užėmė Sė- [Pasididziuodamas, pasąkojo pi
kuoja žadindama visus... Kur vi- dą ? . džiausiąs naujienas apie bolsevi-
sų upių tėvelis Nemunas vingiuo- — Taip girdėjau — atsako šei- kus» BĮ žemiškąjį rojų ir girė sa- ja, tankiai lydįmas lakštingalos Liniukasi- Dabar bus blogai, v_°* ‘‘broūus-bolševikus” kiek ga- 
giesmeles. Kur jiesenai kanuolčs jog jau ne kartų esame girdėję Pydamas, ^ jmų spėkų. .Ant jo 
baubė, granatos laukelius ardė; ( kad bolševikai Rusijoje didžiai r vaikomojo džiaugsmo sese- 
vargšų gūsteles’ draskė... Ten|vargina žmones įvairais būdais ir |Jiai ir dažnai kartodavo: neberei- 
mes sugrįžę išvysime senai maty- įtt, • |k®s niu¥s daugiaus ' bevergauti,
tus lygius javų laukelius; naujai Jonas pradėjo §meižti laikinųjų P™™ ir
supiltus brolių kapelius... Iš kar-kietuvOs valdžią ir visaip šeimi- T. 1 J d JPranas it
to gal bus liūdna, nejauku, bet cinkui aiškinti, kad Lietuvos vai- vos-ne-vos bepratare:
vasaružės vaizdai ir mūs sulauku- Lj^ia esanti grynai ponų ir norinti I v. . „i, *„c5 i,n
šieji suramins mūs.. ’. Vienų sena-darbininkus apkalti geleži- Visi nustebo ir klausė kame ka
sis tėvelis, kitų motinėlė, trečią niais pančiais ir tt. Iras • ■
— brolis sesute, o kitų jo gyveni-1 šeimininkas nusijuokė ir už- T.S?d. fs tanP1"
mo draugė su vaikučiais. Haus5 STečj0 H mS0S^^taaMųFra™71,'

Laimingos kelionės grjžtan- - Jonai, Tamsta dar nepažįsti odT tam
tiems ir lintamaus gyvenimo Tė- programą ir dabartinės 4?“ . ? .apa“^de *25' .
višksj! Aš dar liekuosi čia. Lietuvos valdžios, kuri tveriasi
Giltatville Mass * "T“’*"’ « »■**«*•. . Vakarop 'atėjo kaimynas links-

Svemas kiek nusiraminęs tęsė , raudoniėji
1 1 ' toliaus savo kalbų: iš Sėdos jau išvyti ir Sėdų ilžėmė
---------- ——------------ ----- --- TD,lcdl*’ ?s,dabaruka.1,a^1" vokiečiai. Visi bolševikai Įšąidan. 
BĘfiAKOnoŠ ATSAKYMAI, p“ ^užmokė- gino * to!
WJmWąi»iį Akron, Ohio. Turia’teises mi-h"“

Apię tų patj dalykų gavome nuo .licij9ntOi gali„ laisvaI vaikščioti P,eV’U-
Sva^rAo. Boston, Ass. -fe5”? dl*i,dn! v«a. 29-IV-21, JeadausIrišMai. 

Tamsta neparašei kada ir kwikliwsti BHttt.ęs. kas csi fa. kur 
Vyčių kuopa buvo parengusi tą L* Stirti nesi ^baltgvardie-į Pi’ieš karą Amerika Allg- 
vSardŽ^qi&Šie' w»nt ** * nMS W** Alinga,
vo paitardcs ir aptiaso, tųdel e ti kiškutį galiu ir v- _ nn0Siračįu Aiurliįui l'ei-

t.-—™— AtanieiStii, Akton, Ohio. -iAr Mtumei priešingas mūsų vgldfeaiĮ . ! _ — ~
gūMlsiųrp tanfcdėl gamlMų|pįe |g pati vakarą gavome nųoĮarbakąnoi^pasąfo’tūiilėian.tmtt-Į1^™^ Dahar Ajfflija Až&e* 

j—.T *... . I • — -■ ” ■ • Irikai, tei nwl«lfanSQ.(X».*
*000 nnofimčitt uiskola. '

žio ratų tormozą. klausti tai’ į ąžuolą, tai į upelį,

DŽIAUGSMAS
• X

X

(

tn«t L. B©* kito ankščių, todėl Tampos 4a-]aų‘vadų it tt. 
^čįo labai] galimo Kmaudoti. į Tuo tarpu įėjo

žiogas.
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Įrūdyja, tame kalti lenkų-pran- 
cfizų ponai. Daug neikia darbo 
ąpšvietos srity/ (Dabar kun. Vai. 
savo pulke yra švietimo .komisijos 
iždininku).

Lietuvoje daug formalizmo, 
biurokratizmo, o mažą privatūs 
inicijatyvos, tame kaltas karas. 
Lietuvos valdžios reformos la
biausiai netiuka lietuviams grįžu- 
siems iš Amerikos. Liet. Amer. 
tankiai pyksta, kad niekasznenori 
klausyti jų amerikoniškų patari
mų, (Ne tik Lietuvoje, bet ir A- 
merikoje daug yra tokių “supra- 
tlyvų,” kurie peršasi vadovauti 
IVashingtono valdžiai, ne tilt kačl 
Lietuvos. Nenuostabu. (Mano 
pabraukta). Lietuvoje prekės žy
miai nupuolė,, maisto turi pilnai. 
Pavasaris ankstyvas.

Stasys Daunoras.

N0RW00D, MASS. ♦
Nors “D-ko ” 47 num. jau bu

vo aprašyta apie vietos LDS. 3 kp. 
viešus debatus bąl. 10 d. su taip 
vadinama Pil. Sąjunga, apie jos 

. ' bepartyviškumą. Vargšai gavę 
didelį smūgį viršminetuose deba
tuose^ dabar nedrįsta tarp žmonių’ 
vięšai pasirodyti su savo pil. Sąj., 
tai nors per savo šlamštus kibi
rus pliovonių verčią ant katali- 
kų/“ Sandaros” 18 num. iš mūs 
kolionijos tilpo sieksnine korės- 
pondeneija, arba geriaus sakant 
piemenų pasakos, nes ir piemeųs 
kartais pripasakoja nebūtų daik
tų. Po tų pasakų ir pravardžiavi
mų pasirašo Zanavykas/kaipo ge
rai visiems žinomas J. P. ir pasi
žymėjęs šmeižikas katalikų vi- 

• suomenės Minėtas Zan. begėdiškai 
šmeižįa LDS. kp., būk ji sumanė 
rengti debatus, žinodama, kad jie 
(Pil. SąA) negalės ateiti. Taip 
meluoti gali tik sandariečiai. Mi- 

mėti debatai (diskusijos) buvo* 
garsinti per prakalbas bažn. svet. 
dviem savaitėm prieš, taip-gi pla
katai buvo išmėtyti po visas lie- 

4 tuvių įstaigas savaitė prieš deba- 
1 tus, o sandariečių ranka rašyti 
% vakarienės apgarsinimai pasirodė 
įtik bal. 9 d. — viena diena prieš. 
'Čia aišku, kad sandarieeiai veng
dami stoti ant debatų, rengė va
karienę tuo pačiu laiku, kad tuo- 
Vii lengviau išsiteisinus prieš pub- , 
liką, jog jie negalėjo dalyvauti Į 
viešuose debatuose, ir kad publi
ką nuo jų atitraukus garsino kad 
prieš vakarienę bus didelis kon- 

■ certas už dyką. Vargšai ir su tuo 
^jMiieko .nepešė, nes visa publika su

sirinko ant debatų. Kad priden
gus nuo žmonių akių savo bailu
mą, viens po kitų atsivilko. Pas
tarasis žodią Z. baisiai nepatiko. 
Jis reiškia; jeigu žmogus negali 
našiai eiti, sakoma, velkasi. Kuo
met ubagas apsunkintas tarbomis 
ateina, tuomet sakoma, atsivilko. 
Kadangi ir jūsų, nekuriu makau
lės buvė “apsunkintos,” todėl 
mano pasakymas, “atsivilko” bu
yo vietoje. *

Toliaus Z. teisinasi aiškinda
mas, kad jie molių P_. Sąj. 3 dol. 
į metus nieko negaudami. Mat 
kokie patrijotai, mokėdamį^savo 
partijos Pil. Sąj. iždaii ir dar 
skundžiasi, kad iš ten nieko ne
gauną. Tiesa, jūs skurdžiai ne- 
gaunat nieko, bet už tai jūsų va
dai (lyderiai) turi šiltas viete
les, už jūsų sumokėtus pinigus. 
Tolimus Z. vėl meluoja, sakyda
mas, kad minėtuose debatuose 
buvo išneštas protestas prieš Pil. 
Sąjungą. Juk pats Z. skaitė 
“Darb.,” kad: protestas buvo iš
neštas prieš Pil. Sąj. vadus, o įie 
prieš P. Są-gą. Kam taip meluo
ti? Toliaus, Z. mėgina lošti dur
nelio rolę; turbūt sarmatijas vie
kai aprašyti Liutkausko paleistus 
gazdinimus. Mat čia Liutkaus- 
kas pirmiaus kalbėdamas sakė, 
kad, Pil. Sąj. veikia kontakte su 
L. St. Seimu ir ragino tos Sąj. 
narius, kad registruotų visus lie
tuvius, kurie tik atsisako rašyties 
prie P. Sąjungos. Matome kad 
ir Z. pripažįsta, kad Liut. mulki
no žmones taip kalbėdamas, nes 
to visai nemini ų mėgina jį tei
sinti tuomi, kad jis to visai nesa
kęs. *

Bet tas visiems aišku ir jūs lais
vamaniai su tuomi nepateisinsit. 
Mes krikščionys darbininkai pa
žįstame jūsų veidmainiškumą, su 
kuriuo jūs stengiatės pagauti va
dovavimą visų Am. lietuvių. Bū
kit ramūs, jūs to neatsieksit.

Vilyčia.

ŽINUTĖ Iš LIETUVOS.
Lietuvos kariuomenes kapelio

nai kunigas J. Valaitis (buvęs 
Gir ardv iilės klebonas) rašo, kad 
Lietuvoje reikia jlaug pasišventu
sių darbininkų, nes galybe visokių 
triikump, bei painumų, ypač jau- 

/ nimo sunki padėtis. Geriausia jau- 
• nimag fronto, kame nėra progos 

lavintis nei šviestis, ir tas verčia-

's

t

Į
jaunimą tinginiaut ,o tinginystė-^ 
motiną ištvirkimo. Kunigas trp*^ *'*■

<

L

laidot ant savo .kapinių ką tik 
gaunam. ,

Išėję Žmonės iš “bažnyčios” 
dar labiaus ėmė murmėti.- Vienas 
atsišauks iš būrio: “Ar-gi Čia ne
aišku ką p. Šleinig daro; nei me
tas laika .nepraėjo, kaip šie, po-* 
neliai organizavo, savo gaujas ir 
siuntė Lietuvon, kad Žudytų mū
sų tėvus, brolius m seseris ir pats 
per savo prakalbas susiriesdamas 
juos keikė, Šiandien-gi pasikvietė, 
kad pasakytų ką mes galime lai
doti ant savo kapinių, t. y. viso
kius Dievo sutvėrimus. Byt sa
kam šaukim susirinkimą ir ’grei- 

sučiausiai vykim proše panūs 
Šleinių kur pipirai auga.”

Žmogau, čiaF tavo teisybė.
Parapijonas.

K

pa." Jokio triukšmo nebuvo, kaip 
Žmonių buvo pilna 

M, ]&.. RSm. vięL skyr. valdybai/ svetainė ir visas jaunimas gražiai 
linJmmmost tik pora libei^lų'San- 
darokų, tyčia prisiųstų trukšmą 
kelti, bet jiems pradėjus indi jo
nišką Šokį šokti, tapo yaldybos 
prašalinti.

Kas-link mokyklos, kurios čia 
nėra, tai patartūme ne ttik vai
kams bet ir liberalams lankyti va
karinius kursus, nes pastarieji ne 
tik rašto nemoką, bet padoraus 
apsiejimo.

Taip-gi ir parapijonas geriaus 
padarytų kaKyietoje pliauškęs vi

 

sokias nesąmones ir kitus nieki
nęs, lankytų v rinius kursus.

A L. R. K. M. £>ąj. 18 kp. val- 
r

Pirmi. M. Gaidiene, 
Rast. E. Mačiuliene, 

r t

jL. », Kryžiui. J<? Iš
kasog pridėjo $1.50 ir perdavė L.' par. rašę.

LAWRENGE, MASS. 
Nepaprastas atsitikimas.

- Haverhilio mieste, vienas lietu
vis gyvendamas ant šios ašarų pa
kalnės sakydavo, kad nėra Dievo, 
nereik Bažnyčios nei kunigų, —p 
jam vislias buvo niekais. Gyven
damas ištvirkime nemanė,. kad 
taip greit ateis valanda mirties. 
Dvi ar trys savaitės atgal žmogus 
apsirgo. Moteris turėdama šiek 
tiek tikėjimo ir matydama, kad 
liga darosi pavojingesnė, pradėjo 
įkalbinėti savo vyrui, kad prisi
imtų kunigą ir atliktų išpažintį, 
bet jis ilgai atsisakinėjo, kad jam 
nieko nereikia. Ant galo sakė pa
kviesti. ,

Parvedus kunigą, jis nusidavė 
be kalbos, kunigas manydamas, 
tikrai ligonį esant be kalbos davė 
išrišimą ir su dideliu vargu įdėjo 
Švenčiausį į burną. Ligonis po 
trumpos valandžiukės \ ištaręs 
biaurius žodžius išmetė šv. Komu
niją ant žemės. Garbingas kuni
gas pasiėmė šv. Komuniją ir pa
sielgęs kaip pridera, pažiūrėjo ant 
amžinai žūstančio ligonio, apsi
verkė ir išėjo.

Už kelių dienų ligonis pasimi
rė. Moteris su grUborium ‘nuėjo 
pas kunigą. Kunigas sužinojęs, 
kad tai tas pats žmogus, kurs taip 
pasielgė, pasakė, kad tokiam žmo
gui nėra vietos ant katalikiškų 
kapinių, bet tik su galvijais ga
li būti palaidotas. Kadangi jis 
prigulėjo prie šv. Kazimiero dr- 
jos, tai tos dr-jos komitetas nu
ėjo pas miesto kapinių užvaizdą. 
Tas sužinojęs apie velionies gyve
nimą ir-gi pasakė, kad tokiam nė
ra vietos miesto kapinėse. Neži
nojo kur jį djįti. Bet atsiminė, 
kad Lawren.ce nezaležninkams 
klebonauja ponas Šleinis, kuris už 
pinigus bile ką palaidotų savo ka
pinėse.

Atvažiavo* ir perstatė visą daly
ką p. Šleiniui. Tas paklausė ar 
turi pinigų užmokėti už palaido
jimą. Gavęs atsakymą, kad už
mokės ir per virš, kad tik palai
dotų, p. Š. liepė atvežti ir atve
žus palaidojo nezaležninkų kapi
nėse. Apie tai sužinoję Šleinio pa- 
rapijonai, baisiai pasipiktino 'ir 
pradėjo ant savo “klebono” mur
mėti. Daugelis jų grįžo atgal 
prie Rymo Kat. parapijos. 8 d. 
geg. per pamokslą ir gerb. kun. 
Virmauskis pranešė, kad- “ tautiš
kos” parapijos žmonės būriais 
grįžta prie tikrosios R. K. Bažny
čios. “Tautiškas klebonas’ ’tą su
žinojęs labai persigando, nežino
jo nei ką daryti. Vėliaus parsi
kvietė paliokų bernelius apsiren
gusius vyskupiškomis drapano-- 
mis, kad lietuviams polskus pa
mokslus- pasakytų ir sulaikytų 
nuo grįžimo prie tikrosios Bažny- v * %e įos.
s Teisybė, proše pane, kad rėžę 
pamokslą, kad nereik tautos; ne
reik išpažinties sakramentų ir tt., 
o apie kapines sakė, ko, jūs paisot 
kokį žmogų jis ten palaidojo,,lai 
būtų ir su keturiomis kojomis bi- 
l'e tik Dievo sutvėrimas ir užmo
ka už žemę, ' z

. Ait pabaigos ponas šleįniš aa-
A ar girfejot, kaip/gražiai sa- 

' 'irs. ir polškai, Icąd mes galim

HARTFORD, CONN.
♦ Si kolionija' yra turtinga orga-' 
nizaeijomis. Jų veikimas nei 
kiek nesumažėjo, tik spaudoje a- 
pie tą jų veikimą mažai žinučių 
tesimato^ Apie vieną draugijėlę 
gana svarbią rolę lošiančią ir dau
giaus kaip metai gyvuojančią ne
buvo spaudoje matyti. Tai yra 
Marijos Vaikelių Draugija, susi
dedanti vien iš mergaičių. Ji ta
po suorganizuota rūpesniu viet. 
vikaro, kun. A Vaškelio. Pri
klauso gana skaitlingas būrelis — 
daugiausia čia augusių. Jų tiks
las —-dalyvauti bažnytinėse apei
gose ir tt. Be to dar rengia į- 
vairius gražius vakarėlius. Vie
nas paskiausi* biivo 12 d. geg., 
par. svėt. Pirmiausiai, kun. A. 
Vaškelis pratarė keletą žodžių, 
perstatydamas draugijėlės veiki
mą ir tikšlą. Programo vedėja 
buvo pirm. Ona Jakaičiutė. Pro
gramas sekė: 1. — Lietuva Tėvy
nė Mūsų, 2. — "Mergaitės padai
navo juokingą dainą, “Gaidys” 
vaitas.” Buvo atšauktos atkar- 

, toti. 3. — Dialogas: “Girtuoklė 
su Blaivininku.” Gerai atliko, 
Blaivininko rolę — M. Alinskiu- 
tė, Girtuoklės — J. Alinskiutė. 
Pastaroji yra gabi aktorė. 4. —. 
“Kaip lelijos daržely,” duetą pa
dainavo Ona ir Anelė“ JakaiČiutes, 
pritariant pianu-5?el.'’Plikūniut ei. 
5. — Kalbėjo gerb. kleb. kun. J. 
Ambota, apie idėjines draugijas 
ir jų veikimą. 6. Mergaičių cho
ras — “Į Tėvynę grįžt norėčiau.” 
7. — “Čigonės atsilankymas.” Či
gonės r. — T. Buivydžiutė, Mer
ginos — O. Katiniutė. Jos labai 
prijuokino publiką.

Drilių. su dainomis, angliškai, 
išpildė 8 mergaitės, tam tikrai ap
sirengusios. Publikai patiko, nes 
turęin 
žaicfe.

X .
Publikai patiko, nes 

atkartoti. Po to šoko ir

Reporteris.

NASHUA, N. H.'
Lietuvių šv. Kazimiero par. cro- 

rasjeengia puiki} koncertą. Bus 
nedėlioj, geg. 29 d. š. m., bažnyti
nėj svet. 119 Temple St., Nashua, 
N. H. Pradžia' 3-čią vai. po p. 
Įžanga tik 35c. Gerbiamieji! Ši 
pramoga bus viena iš puikiausių. 
Dalyvaus pasižymėję dainininkai 
N. Angį. k. t. Ona Geiniutė ir cho
ras. Šiuomi kviečiame visus, vie
tos ir apylinkės lietuvius-es atsi
lankyti į šią puikią pramogą. - Už
tikriname, kad visi būsit pilniau
siai patenkinti

^Kviečia Rengėjai.
/

• r

ROCHESTER, N. 'Y?
Geg. 8 d., vakare, šv. Jurgio 

svetainėje,- vietose Kareivių, tar
navusių Suv. Valst. kariuomenėj 
draugija (American Legion, post 
459) parengė vakarą, ant kuj'io 
vaidino “Ponas ir Mužikai.”" Vai
dinimas labai gerai pavyko. Ro
les turėjo: Pono Magerskio — A. 
Zdanevičia, Onytės — Em. Sauno- 
riutė, Tamošiaus (tarno) — J. 
Bartmonas, . Araburdo, akamono
— A. Norvičius, Baltruvienęs — 
Ųrš. Veberiute, Liudytos — M. Ti- 
kūniutė, Žydų.— S. Butrimaitis 
ir J. Bardrilauskas, Stonio, ūki
ninko — J. Šulus, Igno Bajonio
— M. Sunkus, Piemenukas — Mo-
ciė jūnukas, Jono, berno — P. Bu- 
rinskas. \
* Monologą “-Amerikona’s,” pa
suke St. Klinmitis, kuris padare 
skanaus juoko. Ant pabaigos dai
navo L. hiųmą. Dainuojant, K. 
Dubisa ir S, Butrimaitis apsiren
gę Lietuvos kareiviu drapanomis 
laikė Liet, vėliavą. Tas darė gi
lų įspūdį. Peirn buvo skiriamas

}

viso $30.00,

t ■'
MAHANOY CITY,PA. 7

Kaž kodėl, iŠ mūsų miesto, lai
kraščiuose žinučių nedažnai ma
tosi, tąd kiti gali ir pamanyt, kad 
jau, garsusis Mahanojus užmigo. 
Kas būtų netiesa. Ačiū Dievui, 
šis linksmas pavasarėlis, mums y- 
ra skaistesnis, jis atnešė .mums 
daug vilties ir parodė mūsų vie
nybes, pasiŠvęntimo vaisius. Tai 
matydami apsireiškia nauja ener
gija darbuotis ir ant toliaus. 
Dėka mūsų gerb. klebono kun. P. 
Česnos pramatoma šviesi ateitis, 
nes jis yra pasišventęs ir rėmėjas 
kilnių užmanymų ir darbų. O kur 
darbas varomas sutartinai, tai ir 
pasekmių reikia tikėtis. Pas mus 
dažnai rengiama vąakrai, prakal
bos. Tuomi užsiima daugiausia 
choras, Vyčiai ir. S, L. R. K. kuo
pa.

Koreipondentas, » *<

'-•

Uyba:

Minoras.

AMSTERDAMAN, Y. 
Pavyzdingas vakarėlis.

Gegužio 8 d. s. m. vietos lietu
vaitės surengė gražų vaakrėlį, ku
ris buvo iįetuvių šv. Kazimiero 
bažnytinėj salėj y^kąre. Buvo sta
tyta trijų veiksmų drama “Palo- 
cius Ežero Dugnuose.” Vakarą 
pradedant, Z. Kisieliūtė paaiški
no veikalo turinį, po to seke vai
dinimas. Visos lošėjos buvo gerai 
prisirengusios įr kiekviena' savo 
rolę atliko gana pasekmingai Vai
dinime dalyvavo šios merginos: 
Gineitis — A. Gudzinskaite, Meil- 
rodė -hr R. Jurkuniutė, Grynuolč 
— S. Vasįliauskaitė, Ačiūtė — A. 
Kinderiutė, Rangys — F. Kutins- 
kaitė, Pinonas — V. Kisieliūtė, 
Protalė — J. Jąkaiciutė, Arnoldas 

O. Kutinskaitė, Freteris — M. 
Žukauskaitė, Šviesuolė .— Z. Ki
sieliūtė, Gražiutė B. Vasiliaus
kaitė, Aukse — A. S’takniutė, Zu- 
lelė — I. Stakniūtė/Giedruolė — 
O. Kutinskaitė, Andrbn— V. Ki
sieliūtė, Vejutė -4‘F. ' Liepiutė, 
Kaimietis ir Kaimietę 77- K. Ku
tinskaitė ir Januškeyieiutė. Kiek 
teko sužinoti, tai veūj; daugiausiai 
pasidarbavo surengime šio vaka
ro M. Žukauskaitė ir O. Kutins- 
kaitč. Publikos pas mus papras
tai visuomet nemažai susirenka, 
taip ir šį sykį prisirinko veik pil
na svetainė. Pelnas visas buvo 
skirtas L. R. Kryžiui.

Turiu keletą'žodžių tarti apie 
Amsterdamo lietuvaites, Čia veik: 
visos lietuvaitės susipratę, mylin
čios tėvynę Lietuvą. Visos ben
drai darbuojasi, kaip čia augusios, 
taip ir iš Lietuvos atkeliavusios. 
Jos darbuojasi po įvairias draugi
jas bei kuopa.s, Tėvynės ir Bažny-; 
šios reikalais. Apart to, dar karts 
nuo karto suręugia pačios vienos 
įvairius programas,’ kaip ir šį sy-. 
kį gražiai palinksmino visuomenę 
ir galima tikėtis, k3d dar nepa
skutinis toks vakarėlis. Garbė 
joms priklauso už tokį pasidar
bavimą. Laike pertraukų p-lė! 
Kreiviute paskambino ant piano, 
publiką palinksmindama..

Berželis.

kareįvių if vargšų seneliu Dėl 
Dievo, Tėvynės ir broliško* meilė* 
paskirkim dar jiems nors pu ma
žą dalį, ^ts aukaus $l,00j bū* 
tikras jų narys- it rėmėjas Šios 
prakilnios, draugijos.

L.R. Kr. Rėm. Dr-jos 7-to sk,. 
sekretorius,* , ’ x <

Alekas Banys,
1774 E. 47th^t. įf

S--

— * A |

laitkė. Bet viB-gi Bv&tainė btrf» 
puipilūč. MbSjo vM&ig 
Rr< Juškftitfc, A Vairiaūiltag it. 
p* Steponaitis Geležinio Vilką-ję- 
yės ageaias* » < L

Prakalbosbuvo naudingoąBlįi’.y 
Federacijos raginamą spiestis -

t
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: NWĄRK, K.
HARTF0RD, GOBK* Į Subruzdimo laikąs.

Dąrbai rilpuai eina. Be darbo | §įQS kolionijos katalikiškos 
tūkstančiai vaikščioja;ljo|i fe ta6pos sntoito darbuotU,
Ijum dfrta, tai ir nepilnu laiki-fpakSIimui broliu ąpšvietos.. SiA 
Nors apie Hartford'u yra daug artM gmial:l sektūSi 
ftnMb kur taboką augina, vienok Tj?os po 
ir ten sunku gauti derbs. Įjos skyriaus priežiūra ir jau iia&. žiūrint ant bedarbes, draugijų Į ^įenDarbas smarkiai varomas 
.veiktaaaneaųnasūjo, ypaū L. Vy-Imyn. ~viaas 
&U 6 kp. ir Mot. Siuungo, 17 kp. jau atHktas. V6iWnw piįflae į* 
dar smarkiau vsiIaaBuvienytomiB rtatytea geltaaiĮiai. Bua 
spėkomis. ~ Bal. 3 n* 4 dd. statė [ ėdriosios spaudos platinimo vaka- 
scenoje veikalą ‘-Kantri Elena.”Laj, ’ ■ /
Losimas labai puikiai išSjo, nes Į , i_maa vakaras pavestas pašaipi* 
aktoriai buvo gerai itaokę savo nto|J prigulint p°i6
roles ir gyvai atvaidino. Hart- P de dj j rengiamas prog. 
fordie^i negalėjo atsigerėti to- ramaa £ praU% vi4
kiu losimu. I veiksmo komedijos “Aš numi-Mėjai su tuo veikalu buvo nu- Lall„ žMų bil--
važiavę irimas kolonijas, k. t.; LekIema(iijų> ^s išpildyapn- 
Poąuonoejf, Conn. ir So. Manehes- auganaos mergaitės. ; -
ter, Conn. I 2-ras vakaras bus dėl ąpšvietos

Bal. 10 d. M. S. 17 kp. buvoja idėjinių organizacijų kuopų, smengus prakalbas. Kalbėjo 1 p * fa LOS. U fe,
gerb. Ona Jankienė M So. Boston, Lrįtėmoj* 
Mass. Prograams susidėjo iš dai- ,<A §viota o^aniaatyvė pajėga ■ 
mj, deklamaeij!} ir,prakalbų. Pub- Am lietuviuoselabai juokingos 
likos prisirinko nemažai, pasek- komedijoS> .«Neatmezgamas Maa- 
mė3 buvo neblogiausios; prisirašė ga8„ ir įvaM? pamarginimų, ta- 
•prie kuopos 3. naujos narės. .1 rįu08 a(jiįs gabūs priauganti 'jji. ‘ 

Bal. 17, L. Vyčių 6 kp. buvo su-1 
rengus vakarų su prakalbom ir te-1 3,čias vakaras paskirtas ap- 
atru. Statė scenoje veikalų jRy- Mraudai. To vakaro visų įvairųjį 
tų Pilis. Lošimas nusisekė, la-1 programą išpildys & L. B. K. X 
bai puikiai. Lošėjai savo roles at- Igg 
liko labai gerai,-nes geriau nega-| Kad darbas nusisektų, 'kaip 
įima nei reikalauti. Prakalbų pa- yra organiznojamas gabių
sakė gerb. vietinis kleb. kun. J. 3paudos platintojų būrelis, nes jie 
J. Ambotas. Žmonių buvo pilna a]H(!ms pasi3ekimų. Jų vaidai bus 
svetainė. Buvo svečių ir-iš kitų paskelbtt spa11doje. Parfeaukia- 
iroliomjų. ncs tų pačių dienų bu-|ma ■ ap§djai literatūros, kurios 
vo L. Vyčių Conn. apskričio šuva- tvarkytoju paskirtas' Pranas Vi- 
žiavimas, tai visi delegatai daly- LDS. M kp. j

■vayo tame vakare. Abelnai imant du „akara bus ma2nts j.
vakaras nusisekė. _ • Įžanga,, 'flarbuotojų dvasių-stipri- ”"'

BaL 16, Moterų Sąjungos 17 kp.|na viebinis klebonas, gerb. feinn 
buvo surengus “Vainikų Balių, Slavynas> prižadėdamas savo pfc 
kuris gerai nusisekė. Uz geriau- bas newai.kiečiams jau B* .

■sius vainikus buvo įduodama 3 do- y(j atprasta. Kaip mlonu 
vanos. Jas laimėjė mos n>atos:Lį patarėjų klebono asmenyje t” 
1) Elena Beizeriene,.2)_K. Keršiu- LgeAvaritiečiai darbuojasi išsijuosę 
tė ir 3) Agn^Zabeliutė. k maioniai kviečia kaimynes ko*-

Geg. 1 d. buvo surengtos pra-1 Įįonįjas paremti juos savo atšilau* . 
kalbos L. B. Kr. B. Dr-jos 33 sk. I jjymu. šita Spaudos ir Apdršut 
Kalbėjo gerb kun. J. Petraitis išĮdos gavaitė bus viena is geriausių 
Paterson, N. J., tos dr-jos eentro I į sutrauktos V’
pirm. Žmonių buvo neperdaugiau- kjausios pajėgos, kokios čia yri. 
šiai, betpgekmės buvo labgl Spaudos Komisija;

7?
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CLEVELAND, OHIO.
L. R. -Kr. ir Šv. Vinc. a Paulio 

Dr-jos 7-to sk. veikimas.
Kas negirdėjo apie šitą labda

ringą draugiją. Ar atsirastų nors 
vienas, kurs užgintų tos organiza
cijos prakilnius siekius ir darbus? 
Ar-gi rastųsi lietuvių tarpe tokis 
beširdis, kurs.neremtų, arba no
rėti! ardyti būrelį aukotojų? Mes 
clevelandiečiai visados pasirodo
me, kad esame tikrais Tėvynės 
mylėtojais.

Čia išduodame atskaitą iš 1921 
m. Iš jos pamatysite, kas stovi, 
gelbėtojų eilėje.

R. Žitkaus ir V. Baltrušaičio 
auka pelno davė $77.10. Jiems 
padėkota už tai plojimu. Po $1.00 
aukąvo: J. Staknys, E. Stalionie- 
nė, D. Kaklaitis, S. Sutkus, A. 
Kuzmickas, A. Gaidįnzauskas, S. 
Alyta, V. Černiauskas, K. Bagdo
nas, S’. Sojezikis, S. Raugiškas,
O. Labošauskas, M. Kunča,’ O. Mil- 
man, O. Šarkuvienė, J. Zaunis, J. 
Janulionis, K. Jonulionis, S. Šą- 
lalas, A. Šūkis, Inzilaitis, J". Du
donis, J. Vaizmužis, K. Zagunis,
P. Štaupienė, J. Dudonis. Viso 
sausio mėn. įplaukė $103.10. Iš
tarta ačiū P. Štaupienei, kad vie
na surinko aukų $26.00. ' . ' "

%
Vasario mėn. aukavo: A B. $6. 

Po $1.00: V. Balutis, J. Kuzas, J. 
KupraVičius, A. Uselis^M- Špokie
nė.. Viso $11.00.

Kovo mėn. po $1.00 aukavo: S. 
Kimutis, A. Pauliukiutė, V. Jark- 
šaitė, M. Palilionis, O. Geeevičie- 
nė.. Viso $5.00.

Balandžio mėn. važiuodami Lie
tuvon A. Pamedintis aukavo $5.00 
ir F. Laučius $1.00. Lai Dievas 
laiminą, aukotojų kelionę. Po $1:. 
Cigelskis, K, Amšiejus, J. Dražab. 
tis, K. . Šumskis, O. Mihelich, J, 
Dubinskas, M. Šertvydis, J. Ver
seckas, V. Baltrušaitis, A Stasi- 
liunas, A. Urbšaitis, M. Kuzmaus- 
kienė, J. ALberektas. Taip-gi 26 
d. bal. buvo prakalbos. Oras bu
vo bjaurus. Susirinko tjk 125 y- 
patos. Kalbėjo gerb, Dr. Rut- 
kauskas. Aiškiai nupiešė baisius 
vargus, kokius turi kentėti mūsų 
broliai vargdieniai ir^ kareiviai.; 
Meldė visų aukauti nors po ma
žą dalį. Aukavo sekančiai. Po į 
$5.00: A. šliokaitis hvJ. Mieliaus- 
kas. Po $3.00: M. Adzijauskas. 
Po $2.00; J. Garankštis, A. Pau- 
liukiutė, V. Janušaitis,. J. Jakai
tis, J. Urbšaitis, A Tamašauskas, i 
J. Žitkus, T. Naura. Po $1.80: A. ■ 

. F Inčius, 
J, Geraitis, J. Zenkevičius, K Bu
čius, M. Bučienė,. A Zitkiute, M.: 
Valūkaitienė, G. GUstaičiute, T. 
Gusnauskas, K. Pastąrnotiene, J. 
Dubickas, J. Stasiulionis, J. Debe- 
sienė, V. Baltrušaitis, P; Andri
jauskas,, D. Ivinskas, J. Trečio
kas, A. Jasinskaš, S. Kimutis, J. 
Šmitaą, J. Kuzas, kun. V. Vilku- 
taitis, A. Urbšaitis, P. Mušinskas, 
P. Lucką, V. Pampičas, R. Žitkus, 
V. GibaviČia, K. Mačiekus, C. Ru- 
sinskas, V. Kiveris, V. J. Pugeris, 
M. Šimonis, J. Matulaitis^ K. Ži
linskas, A. Stasiuliunas, F. šaut- 
keviČius, A. Baikaųskas, P. Jač- 
kius, L. Vasiljausldute. L. Vyčių 
25 kp. $5.00. Smulkių $15.20. Vi
so. bal. mėn. $11.00.

Viso per 4, menesius $230.10. ( 
’ Išlaidos -buvo sekančios: Rašti

ninko išlaidos $2.00 /(paaukavo). 
Bal. 26 d. už svetainę $20.00. Ap- 
garsinimas/spaiida $8.00. Viso iš
mokta $28.00. Lieka $202.10.

Visiems aukotojams Lietuvos 
gelbėtojams tnriąme šitdihgą a- 
Čitt, vardu

M

NEW YORK CITY. ____ _______
A. L- R. K. Moterų Sąjungos 49 tį p0 $1.00: j. Mus, 3

kuopa rengia, gražų vakarėlį ne-! 
dėlioję, gegužio 29 d. 7 vai. vaka
re, Bažnytinėje salėje, 568 Brome 
St. Tokio vakarėlio dar šioji ko- 
lionijoje niekad nebuvo. Visą va
karo programą išpildys Moterų 
Sąjungos 24 kuopa iš Brooklyn, 
N. Y. ’

Tad-gi .prašome visų New Yor- 
kiečių, jaunų ir senų, 'neužmiršti 
atsilankyti ant šio puikaus vaka
rėlio, nes užtikriname, kad visi 
būsite užganėdinti.

Pagelbininkas.

BRIDĮGEPORT, CONN.
Teisybės žodis melagiui “A. L.” 

korespondentui.
“Amerikos Lietuvio” 18 nūm. 

tūlas korespondentas,- pasirašęs 
“Parapijonas” prirašo visokių 
nesąmonių, dergdamas mūsų ger
biamą, kleboną ir A. L. R. K. M. 
Sąj. 18 kp., neteisingai aprašyda
mas jos parengtąjį halių. Nors 
šmeižikas nepasako keno tas ba
lius, bet tą dieną kitus niekas ne
turėjo baliaus, kaiptik mūsųkuo-

i.
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geros. Metinių narių prisirašė] 
prie skyriaus 72. Pinigų surink-] 
ta išviso $102.95. Apmokėjus iš-1 CHICAGO, ILL.
laidas, liko $90.35. Kadangi 331 (Brighton Park)
sk. turėjo nuo seniau surinkęs pi-j LDS'. 57 kuopa rengia prakal* 
nigų, tai eentran pasiuntė del| bas, kurios bus geg. 22 d., 6 vai.

vakare, N. P. P. Švč. paarpijofiRaudonojo Kryžiaus $150.00. I vakare, N. P. P. Švč. paarpijofi /
Mot. Sąj. 17 kp. apvaikščiojo iš-į svetainėje, prie South Fairfield ir 

kilmingai Moterų Sąjungos Savai- Į44 gatvių. j- .

tę. Geg. 15 d., iš ryto buvo at-| Broliai sesutės darbininkai! Ar z 
laikytos iškilmingos šv. Mišios ir i ilgai mes sėdėsime rankas sudėję 
visos1 narės ėjo in corpore' prie šv. i jr duosimės išnaudoti kapitalis- - 
Komunijos. Tą pačią dieną vaka-1tams ir visokio plauko darbiniu* 
re, buvo surengtos prakalbos ir ikų apgaudinėtojams. Gana mums 
teatras bažnytinėje svetainėje.]taip leistis išnaudoti. Stokime-f 
Kalbėjo gerb. M. Jokubaitė išlorgamzatyvį darbą ir vienykim&s 
-New Haven, Coirn. Jos prakalba Į į Darbininkų Sąjungą, po globi 
labai visiems patiko. ' Kiekvienas Iš v. Juozapo. Susivieniję ir apsi- 
gėrėjosi tomis prakalbomis. Bu-išvietę galėsime pakelti savo balsą 
vo sulošta veikalėlis “Paliepus 1 prieš savo skriaudėjus, kurio, jiė 
Knarkia.” Lošėjai savo roles at-1 turės klausyti. Susipratusieji lie- 
liko gęifai ir nemažai prį juokino į tuviai darbininkai sutvėrė L. Dat* 
publiką. J. Kilmanis • turėjoįbinink Sąjungą, kuri auklėja dar- 
Dratevkos rolę. Taip-gi l>risidė-|.Liniukuose . vienybę, apŠvietą # 
jo su programų Mąrijos VaikeliųIdarbininkišką susipratimą per są** 
Draugija. Padainavo keletą dai-įvo organą “Darbininką.” Todėl 
nelių ir sulošė dialogą “Dvi Se-įaš būdamas darbininkių, kviečiu 
sųtefe” -—K. Sungailiutė ir J. A-į jus, broliai-sesutes stoti į tą 
lenskiute. Brolis su sesute Ker-1 jungą, kur mesągysime daugiatm 
šiukai, sulošė dialogą “Amerika 
irAietuva.” ' 
ir eiles pasakė, 
puikiai nusisekė, 
neperdaugiausiai. 
prisirašė keletas naujų narių. 
Taip-gi Moterų Sąjungos 17 kp. 
taria'širdingą ačiū Marijos Vai
kelių Dr-jai ir tiems, kurie daly
vavo prųgramo.

, Kuopų Koresp.
1

(Taip-gi K. Reršiutė
Vakaras labai 

Žmonių buvo 
Prie kuopos

•—-■. j ■

CAMBRIDGE, MASS. 
Federacijos Prakalbo*,

Gegužes 15 d. pobažnytinčje 
svetainėje vietinis Kederaeijos 
skyrius, surengė , prakalbas. Iš 
priežasties Šilto ir puikaus vakaro 
įmonių nedaug prakalbama ataL 
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supratimo apie tikėjimą, tėvynę-fr 
savo luoiųo reikalus. ,

Liet. Darbininkas, 57 kp. Mįįflk.

.................................  y

CHICAGO, ILL.
LDS.. 48 kuopa turėjo susirinki 

mą geg. 2 d. šv. Kryžiaus pan. 
svet. Kuopan įstojo 13 nauju 
narių. . *

v Susirinkimas išrinko komisiją 
platinti katalikišką spaudą įviris 
riose vietose. » • • .

■ • Koyi,

Per pereitus 1920 m. kom
panijos ir žįmm ivaimog. 
pagarsinimams išleido įt* 
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DARBIĮriBTKAS '

D. L. K. KEISTUČIO DRAOS V AL. 
4D1 R ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM. —:r.dtlejus Verseckas,
41 Gatės St., So. Boston, Mass.

Ię=JUc=J Ųpl UęUl.Utzl A *
’’ ■.■hK

, BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Startt smuiiios mokyta jai duoda su* 
itf'jgeriauslę patarnavimų jūsų vaikui 

y. atM mergaitei.' Smuikas duodamas 
su. pirma kurso lekcija. Dėl 

pigesnių Informaciją kreipkifės * prie 
89a Broathvny, Rooni4, Soiitli Boston; 
3$'s& . ’ ‘

; ------—------ ------- —------------------ ------ —-----------
^JONO ,KV. BL. P/SALPINBS 
JAKŠTĄ# VALDYBOS ADRESAI. 
“f*

PtRM. >*- M. Žtaba,
580 st 7-th St, So; Boston, Mat®. 

VP0E-PIRM. ~ P. Tuleikta,
• 100 Bowen St, So. Boiston, Maža.
P&OT. RAST. — K* Lulnls,
$ 47 Vale St, So. Boston, Mass. 

F£N. RAST. — M. Karčiauskienė, 
47 Vale St, So. Boston, Mass.

• EįĄSIERIUS A Naudžiūnas,
A 16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickas. "
T)r-ja laiko susirinkimus kas trečių 

nedėldlenl 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.’ h -

■ &-----------------------
__ 1

S. JANKAUSKAS
IR J. PŪRAS

Peitaausto namų nukandus Ir anie- 
lm visus kitus, transporiacljos darbus 
kogeriaiisla ir .greičiausia “su automo- 
biliti. Darbas i garantuojamas. Musų 
Stotis .

Prie E gatvėh ii’ Broaclway
- . Arba

377 Broadway, So. -Boston.

GEORGE G. STUKAS
Vietinis Lietuvis 

FOTOGRĄFISTAS 
453 Broadway, So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — Juozas Bilokąfc
140 W* 6th St, So. Boston? Mass. 

PROT. RAST; — Ant Moclejunas,
450 E. 7th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŽT, — • Juozas Kavallnuakas, ,
200 E* Cottage St, Dorohester. 

KASIERIUS —Andriejus Zalleckas,
• 140 W. 6th St., So. Boston, Mass. 

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

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 
elnius susirinkimus. kas pirmą nedėl- 
dfeni kiekvieno mėnesio poNo. 604 
Washington St, Boston,Mass...d-tą V. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rių bu savim atslveskit prie musą dr- 
jos prirašyti.

Posmertinfs moku $200.00. Pašelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

ETN._ BAŠT. m* Pranas Sinkevičius, 
’ 182 Bowen SU Boston 27,,Masfc 

KASIERIUS — Junta Kanovičius, 
174 Bolton St, Bastau. 21, 

MARŠALKA PranM Lukoševičius, 
405 BI. 7-th St, Boston 27, Muša.

Susirinkimai laikomi ka* pirjdų na* 
dėldlenį kiekviena mėnesio 8 vai, po 
pietų Žt. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mass#

IŽDO GLOB&TAI —.1, Grtiblnaktė, 
8 Jay St, So. Boston, Mm ir 

Antanas. Smitai, - '
284 Bth St, So. Boerton, Mito.

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

Draugijoa antrašas reikale: 
866 Broadway, So. Boston. Majgs. 

Draugystės znalrlnklmal laikomi kas 
antrų nedčldlenl menealo 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant B gt, So.- 
Boston, Mam

n

■ .iii.. i.ii ui., u ■ ■(■nm L A ■ i i.

M KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.

PIRM, <?- Jena# Pranaitis,
524 M 6th St, Šo. Boston, Mąslu' 

VIOB-PIRM. Vladas Paulauskas, .
136 Bowen St, So. Boston, Masa. 

PROT. RAST. — V. J. Jakštas,
63 Telegraph St, Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Juška,
Merycllff Academy 
Arlinghton Helgths, Mass.

IŽD. — Leonaš' Svagždla,
75 Sllver St, So. Boston, Mass.

GREIČIAUSIAI SUTEIKSITE PAGELBį
SAVIEMS LIETUVOJE

SIŲSDAMI PINIGUS PER LITHU J? SALES CORPORA
TION (Lietuvių Prekybos Bendrovę). Prie LIetųovs atstatymo ir - j 

 

Jos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti Amerflfos’LietuviaLriųs* j 
darni pinigų savo giminėms ir pažįstamiems. Per Lietuvių. Preky- i 
bos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntė .saviems suvirš i 
(25,000,000) dvidešimts penkis milijonus auksinų.

ŠIAIS METAIS ši BENDROVE pasiunčia Lietuvon kas mėnesls 
su viršum po penkis milijonus (5,000,000) auksinų. Tas liudija, I 
kad daugumas Amerikiečių jau suprato kaš geriausia patarnauja j 
persiuntime pinigų Lietuvon.

NORĖDAMAS PINIGŲ Į LIETUVĄ PASIŲSTI, siųskite per i 
Lietuvių Prekybos Bendrovę, nes pigiau ir saugiau nei viena kita 
agentūra pinigų t Lietuvę neišstųs. Persitikrinimui galite pabandy* j 
ty per mus pasiųsti pinigų Lietuvon.

LIETUVIŲ PREKYBOS bendrove parduoda laivakortes 
ant visų laivų linijų važiuojantiems į Lietuvę ir norintiems parsi
traukti gimines iš Lietuvos. w

VAŽIUODAMI LIETUVON NĘSIVEžKITE savo pinigus su sa
vim. Kelionėje vlsoko gali atsitikti. Išslplrkite musų Bendrovėje 
perlaidų (draftų) ant tokios sumos, kokios norite ir parvažiavę 
Lietuvon, pinigus tuojaus gausite be jokių trukdymų iš musų Kau- jj 
no Bankos. ' Sj

NORĖDAMI SAVO PINIGUS iš Amerikos I Lietuvę perkelti, g 
tai geriausia ir saugiausia Lietuvoje ištaiga Jūsų pinigams Lietuvių ' a 
Prekybps Bendrovės Banka Kaune. s

JEI NORI GAUTI GERĄ PELNĄ UŽ "SAVO PINIGUS; tai g 
pirk Lietuvių Prekybos Bendroves šen], kurie dabar parduodami po • u 
$7.00 vienas. Įn

SIŲSDAMI PINIGUS, pirkdami laivakortes ir norėdami gau- gį 
daugiau žinių apie musų Bendrovę, kreipkitės šiuo adresu:

Suvienytose■ Valstij ose 
vištos padeda pusantro tri- 
liono tuzinų kiaušinių. Jų 
vertė yra $606.000.000. Pa
namos kanalas atsiėjo $350.- 
000.000. Iteiškia veik du 
Panamos kanalu būtų gali
ma iškasti pž kiaušinius, 
įdėliais metais padėtus.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

■ SO. BOSTON, MASS.

PIRM. Antanas Kmitas,
- . 284 Flfth St, Boston Maus. 

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

PROT. RAST, — Vineas ValkŠnorius, 
178 Bolton St, Boston 27, Mass.
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VAŽIUOK - - EIK - - LINKSMINKIS

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA L. B. S. NAUJOS ANGLIJOS APSKRITIS

GEGUŽIO-MAY 30 D., 1921
ATMINIMO DIENOJE (MEMORIAL DAY)

ANT DEAN PIEVOS
Norwood, MassPrie Dean St.

Daržas bus atdaras nuo 8 vai. ryte, šokiai prasidės 2-rą valomo pietų.

)

Šventą Petro Parapijos Bažnytinis Choras, Soutb Boston, kM ass., vedamas p.7M. Karbausko.

Šis išvažiavimas bus vienas iš puikiausių, nes turime pasižadėjimus nuo visų apielinkės CHORŲ, SOLISTŲ 
ir SOLISČIŲ. Bus puikiausias BENAS. Tad galime* drąsiai tvirtinti, kad visi husite užganėdinti.
Aparto ką paminėjome, dar bus įvairių PAMARGINIMU ir ŽAISLŲ. Atvažiuos “RAĮJLŲ KOMPANT- 
JA”‘iš' kito miesto ir pridarys daug juokų. " ' • ?
Nonvoodo šeimininkės rengia PUIKIAUSIUS PIETUS pavaišinimui.svečių. Apart to bus skanių valgių ir 
gėrimėliu. * J'. ; •

Širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti.
■' ■" ' -......................... g , „I _ „ , i ■ .............. t i, i l .......................... '

|f r I D f) [) I Q i Važiuojant g-atvekariais iš Bostono, Cambridge’io, Brighton’o ir Lynn’o, reikia imti Elaveiteri ir važiuoti iki • 
h L L n U U I d i FOBEST—HILL. Išlipus ir nuėjus žemyn, paimti karą GROVE ST. ir WASHINGTON; nuo Grove St.
imti EAST—WOLPOLE karą, kuriuo davažiuosite iki DĘAN ST. Paėjus Dean St. porą minutą ir Daržas. Važiuojant traukiniais, 
reikia sustoti ant N0RW00D CENTRAI STOTIES^ Paėjuš Washington gatvė, ąit .po kairei iki Dean St. Čia pat.ir Daržas, Au

tomobiliais ir trokais atvažiavus j Norwood, Mass., bauskite DEAN ST* arba DEAN PARK. čia jau stovės žmogus ant kryžkeėls 
ir nurodys. * : ’

.RENGS J A I.
a

:■

LĮTHUAN1AN SALES CORPORATIŪN
414 ERO ADWAY, BOSTON 27, MASS.

(><=z^>do<=z=^o<rz^o<zz^(><^z=>eo<z^c><=z=>€0<=rz>oo<zr^o<=z^(><=r^o<zz><)

KAM GYVENTI APLUŽUSIUOSE NAMUOSE?
r

Jeigu jau tftržt pasipirkę lotą; 
arba pasipirkit, o mes pabūdavo- 
sini naujausios mados namus už 
pigiausią kainą, nes budavojam

i visokius namus, garadžius,.ir taip- 
gi taisom. ir maliavojam senus iš vidaus ir iš oro ir įve- 
dam elektrikos šviesas.

Suteikiam visokius patarimus ir teisingiausius 
skaitliavimus veltui, ir padarome visokius pienus.

Taip-gi perkame ir parduodame namus ir ūkės, 
gu norit parduot ar pirkt namą bei ūkę; kreipkitės 

^aus, mes parduodam laba i greitai.

LITHUANIAN KOME BUILDERS CO. INO.
409 BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

(Rooml2)

iš-

Jei-
pas

*

iii.

M

ATLAS GLOTHING CORPORATION
A

Didžiausia ir geriausiaa išdirbystė visokios rūšies rū
bą Naujoj Anglijoj. Mūsą išdirbimas yra kuogeriausias 
ir prekės visiems prieinamos. Norėdami siūtą, spring-o- 
verkotą, arba reinkotų, kreipkitės pas mus, o būsuitė už- ' 
ganėdinti. Mūsą ofisas ir dirbtuvė yra ant

343 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
(2-ros ir 3-čios lubos)

«

I

u. *
I

||STATYKITE GARAGE’US IR NAMUS
1 Mūsų BUDAVOJIMO DEPARTMENTAS susideda iš ge- 
s mausią Boston’o Inžinieriij ir Architektą, ir palaikydami už 

garbę pranešame kad jau šį pavasarį savo darbą pradėjome 
?’ tarp lietuvių.,
j Mes kaipo Lietuviška Bendrovė, Lietuviams padarysime 
I pienus, duosime patarimą per laiškūs arba asmeniškai, dykai; 
’ taip-pat užtikrinam iš kalno kad mes pabudavosim GARAGE’US, 
| NAMUS, daug pigiau nei svetimtaučiai. , ■
i Mes apsiimtame darbą iš visą Naujosios Anglijos Valstijų. 
[ Tad kas tik interesuojatės budavojimu ir norite pilnesnių infor- 
[ maciją, kreipkitės laišku arba asmeniškai

VINCENT A. JENKINS, INC.
895 BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Construction Dent.

Kuomet Kreipsitės Prie Apsigarsintojų,

r
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. Geg. 8 diena pažymėtina, kad' 
jdje įvyko- Lietuvių Katalikų Š’ir. 
Kazimiero bažnyčios pašventini
mas per J. Mr vyskupą 'VTilliam 
A. Hiekey, p; D. Lietuviai pirm 
laiko rengėsi iškįlmiai pažymėti 
tų dienų. Tad gi/prisiartinUR jai, 
Ertily^ sutarimo, lietuviai paroda
vo svarbiomis miesto gatvėmis, 
Benui gm jaut ir įvairių spalvų 

‘ vėliavomis plevėsuojant Pasiti
kus J. M. vyskupu^ parpdoje eita 

* link Lietuvių Katalikų Bažnyčios, 
kur minių minios laukė X M. vys
kupo ir paroduojančių atvyks
tant. . /

Pusė pa 10 vai. prasidėjo baž
nyčios pašventinimą ceremonijos, 
Visame asistavo sekantieji kuni
gai: F. A. Foley, kancleris, A. 

'Tamoliunas, vietos klebonas, J, J^ 
Jakaitis iš AVorcester, Mass. ir du 
domininkonu — Tėvai: Welsli ir 
Kienberger. Pritaikintą“ gražų 
pamokslą lietuvių kalboje pasakė 
kun. J. J. Jakaitis, o anglų kalbo
je. J. M. vyskupas, kurs sveikin
damas lietuvius jų iškilmėje išgi- 
rė-ir linkėjo puikiausios ateities. 
Mišioms baigiantys suteikė savo 
palaiminimą/ Iškilmės gi užsi
baigė Šv. Sakramento pagarbini
mu. - » _

Anglų spauda ir prakalbos.
Rytojaus anglų laikraščiuose 

plačiai buvo aprašyta apie paro
dą, iškilmes ir buvo indėta baž
nyčios atvaizdas. Be to gi buvo 
pažymėta anglų laikraščiuose, 

\ kad iškilmių dienos vakare atsi
būta prakalbų. Kalbėjo kun. J. 
J. Jakaitis. Išnešta dvi rezoliu- 
ciji. Viena dėl Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo, kita gi 
prieš Vilniaus okupavimą • per 
lenkus. Kopijos taip-gi tilpo ang
lų laikraščiuose.

štai viena rezoliucija,
Prieš Vilniaus okupavimą per 

Lenkus rezoliuciją kopijuojame iš 
anglų laikraščio “The Evening 
Tribūne” Vol. XVI. — No. 109.

taip, kaip ji tilpo — žodis į žo- 
di- . A ... .
v “The>>lloM?iųgf. 
drawn up against the occupation 
of Vilna by the Poles:

“Lithuanians of Providence, R. 
L, gathered at a mass meefing 
in Casino Hali, on May 8-th, 1921, 
Unaniinously adopted the folloiv- 
ing rešūlutions:

“Whereas, Lithuanian Capital 
City Vilna was established on the 
Lithuanian territory by the Lith
uanian Ruler Grand Dūke Gedi
minas ;

“Whereas, Vilna was capital 
city of Lithuania for many cen- 
turies until she ivas euslaved by 
the dispotic Russia;

“Vhereas, trree years ago Lith
uanian Parlianient after gather- 
ing in Vilna declared Lithuania 
as an Independant Republic, ivith 
the capital city Vilna;

“Whereas, lašt summer, Po- 
land, after making in Sūvalki, 
communications with Lithuania, 
leaving f Vilna in Lithuanian 
hands, only a few days later made 
of that treaty a serap of paper by 
treacherously seizing Vilna and 
holding it until the present; 
’ “Therefore,. we resolve as the 
lovers of liberty and the followers 
of the American idėas of self- 
determination in oppressed na- 
tions, we protest against Polish 
imperįalistic 
reąuest our American Govern- 
ment not to estend any further 
assistance to imperialistic Poland 
while she is making mockery of 
the American ideals ih oppressing* 

; neighboring nations;
. “And be it further resolved 

^that the copies of these resolu- 
tions be sent to his Ęscellency 

\ the President of the United Statė, 
to each of the Senators of the 
Uuited’Statęs from this Statė, and 
to the Represeiifatives jn the 
iJiiitcd Statės Congress from this 
4istrict.”

, Aukavusiu vardai.
"Kun. A. Tamoliunas — $10.00, 

Aukavo po $1.00: Vincas . Dze- 
feeviČitis, Silvestras Spitpliūnas, 
Jokūbas Rusas, Ąlekas Dzekevi-. 
či’uš^Eleonora Sopkaitė, Ona Ze- 
lęniutčf Jurgis Delis, ^Petronėlė 
Delis, Yaelovaa Dilionis,. Vincai 
Normuntaa, Jurgis Bagdonas, Ro-< 
žė Jakelevičiute, Antanas Jonai-

*9

»

fa, trniSM tiunettil, A. O. At»-( W *P- OUiitt, U- 
jfe, Antras Avižių rrfik—J ISHK’JSS!
Dvareckas, Rolė GicevįčiuU, Ma
rijona JakeįevįčiutA ’' .

’ - *4 •

Iš visko pasirodo, kad Lietu
viai Katalikai ue tik * khd r myli 
Bažnyčių ir teikia-gaįbę Viešpa
čiui, bet taip-gi nepamiršta ir sa
vo tėvynės ir šelpia ją Bavo'au
komis. Nūn gi, kad in bedarbė, 
vienok, aukų surinkta nu gmmk- 
meriomįs apie 50 Joi.* kurie tapp 
įteikti Vilniaus Atvadavimo Ko
mitetui,

Svarbi pastaba.

< Dar neseniai, kuomet laisvama
nių ir soeial-liaudininkų {Sąjungos 
piliečiai rengė savo- prakalbas ir 
Lietuviai Katalikai . minėjo šv, 
Kazimiero Dieną, būifa| iš laisva
manių pusės per jų sroves’ gelto
nuosius laikraščius žemiausios rū
šies šmeižti] ant vietos katalikų ir 
jų klebono. Dabar gi pažiūrėsi
me ar tieji Sąjungos slapukai ir 
juodašimčiai ir jų geltonoji spau
da ar atšauks minimus šmeižtus 
ir ai* paminės bent ką apie Lietu
vių Katalikų darbuotę.

Lietuviai katalikai, dabokitės, 
kad nebūtumėte apgauti!

Reporteris,

Parduodam visokius Rakandus ,užmokant Ir duodam ant lSmųkse- K 
ČIo. tJžlafkom savo troką, prlstatom daiktus f ki tus miestus'lr p«- JĮ 

, kraustam lž^vienų naiųų I JdtM *w
^W. WiWAYf. * 80. BOSTON^ 8UK f

■ » , Boston 83©-^Wi . 1

-i ■ ■ i F i g
* *•
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r ' ♦ * 
gomų daiktų; kiaušinių, pieno, 
sviesto, sūrių ir duonos. Aš atša
kia tiepaus išgalėjusiems lenkų 
žandarams, kaįne jtts esėt pir- 
niųtiiii&įp ir kad daug tolau buvo 
pirmiaus jūsų. Tas išdykėliams 
nepatiko ir pradėjo ieškoti lig 
pasiutę Šunys maiste ir priekabių. 
Buvo vienuolikta valanda nakties, 
tokių būdu žandarai' ir apsistojo 
vilų riakį mūsų name neduodami 
mums pailrio, o rytojaus metu su
rado pas mumis laikraščių “Drau* 
?gą” ir “Darbininką,” kuriuos 
prfritthtei mums iš Amerikoj pa
grobę išsidangino grūmodami keri 
Štm

Balandžio 9 d,, 54ą vai. vakare 
sugrįžo tieji patys labai supykę,* 
gal būt už laikraščius, ir paėmę 
manę ir tėvelį nusivarė į Žerąnų- 
kaimą per kelioliką mylių. Tuo
met pradėjo tarife ką daryti 
mums. Po viso išklausinėjimo 
mudviejų, Tėvelį paleido namo, a 
aš buvau uždarytas kalėjime vie
ną naktį. Rytojaus anksti rytą 
išvarą į Trakus ir tenaribuvau vie
ną naktį kalėjime Užrakintas, 
kaip didžiausia prasikaltėlis caro 
laikais už spaudą.

11 bal. iš Trakų išvarė Vilniun. 
Vilniuje mes buvomeketuri vy
rai ir penkios moterys areštuoti. 
Valgyti nedąvė mums'nieko, nei 
juodos kavos, nes jie ir patys ne
turi. . ...

Balandžio 12 d., buvo tardymas 
ir klaustas buvau: ar buvau Ame
rikoj; Kaune ? Kokių partizanų 
narys esu? Kur “Draugą,” “Dar- • 
bininką” gavau ir tį.

Nerasdami jokios kaltes many
je nes ^.visuose klausimuose atsa
kiau, kad nesu, amerikietis nei • 
kaunietis, o tikras Lietuvos pilie
tis, gyvenu visą laiką Tiltų kai
me. Tai ir paleido nuvargintą.

Lietuvoj ,viskas būt gerai, kad 
tik nedori lenkai riemindžiotų 
mūsų žemelės ir liautųsi plėšę ra
mius gyventojus, bet kol jie sto
vės mūsų šalelėje, tai kaip var- 
gom'ir vargsime, nes viskas bran
gu ir nusibodo ligi gyvo’kaulo, 

h Gyvulius jau gano&e, iiės ne- 
■ turime kuom šerti, o pirkti neiš
galim'. Pūdas šieno 300 len. mar
kių, pūdas šiaudų 150 markių.

Už laikraščius širdingai- ačiū, 
Prašome ir toliau siuntinėti, nors 
už juos ir reikia kentėti,
'. Sudiev Jonai.- , :

J. Vilkišius,
K, Vilkišius.

PLATELIAI (Kretingog apek.) 
Platelių dvaro kumeČiai-darbiniw 
kai randasi sunkioje padėtyje: 
butai be »togųx be langų, dirba 
anų tamsos iki tamsai, ordinamja- 
beveik viaoje"Lietuvoje :pati may 
žojiirtt.

Šįmet parvažiavęs dvaro savi
ninkas Sua«l-dė Gulfe (kuria per 
didįjį karų Dievąs line kur 

kno iš gaivesne-? 
iŠėjOj radęs.*-vokWų okupacijoa 
gerokai! 4fskarbą”, sumažintą* 
beveik visų kaltę IU®ta ant dvarijk 
kių ypųė darbimbkų.

Pabuvęs kelias dienas, kol atė
jo į saye, nieko ncSakęs, išvažia
vo. Netrukus, sugrįžo, Bet jau 
nebe vienas, parsiveža kokį-tai 
“globėją” feancūząTr ją pasta* 
rojo “globos” “grafas” įgavo 
nemažai ‘“panaberijos” (mat 

’francūzai galingi viešpačiai) ir 
tuoj ėmė griežtai reikalauti iŠ ne
va “neprielankiųjų” ir senųjų, 
kurie darbą dirbti nebegali, dva- 
riškių-kumečių butuB patuštinti*) 
nežiūrėdamas, kad1 daugelis ir 
sveikatos visai nustojo jo dvarui 
tarnaudami.

Pastaruoju laiku minėtas “gra
fas” su “globėju” — francūzu 
atsilakė duoti valdžiai paskirtas 
rekvizicijas ir sakosi jbkių Lietu
vos įstatų nežinąs ir nenorįs ži
noti.

Darbininkų visa viltis atkreip
ta Lietuvos Valdžion-ir laukia tos 
valandos, kada Seimas išleis -įsta
tymą, kuriuom bus dvarų žemės 
dalinamos nuosavybėn tos žemės 
rausėjams-darbiniilkams.

Tada grafai if viši darbo žmo
nių skriaudėjai sų savo “globė
jais,” be jokio . rųpesčfo galės 
mirkti kaip inkstaiAaukuose gai
lestingosios Francuos “priegloba 
styjė.” ''

Vytauto Ainis.
**- - _

*) Reiškiu atstato-nuo vietų.

Sėmena* 
j. Antanas Draugelis

Antanas Statkus *
74 kp. JfeMtetor. M. H.

bteifertJJa Ctnpiįalt® 
85 kp. Girdami Man.

Jullvg Kukauskas 
8V kp, New Philadelphia, Pa. <

Slhflrtma »H*Welis, 
Jonas Gredeckts, 
Monika žalnleriuniene, 
Vincas žaln ferlupas, 
Jonas Abromavičius 

' Jonas Lttniborta 
Juozas Damborta, 
Knzys Vlrbila^. 
Zigmas Kalanta, 
Baltrus Zubris.

88 kp. Gumbate, aP. 
Marijona Petrukevlčlene

8Ū kp. MiddUpori, Pa.
• Muteuaas Kuraitis, 

Agota Valnkonlenf, 
Audrius ValukmUa.

L. D. S. NAUJA KUOPA. 
90 kp. Mineraville, Pa.

Jonus Mkutavlčiūs, 
Silvestrus Miękus, 
Muteufias Kizevičius, 
Juozapas Stasiulevičius, . 
Augustaš Stankevičius, 
Juozas A. Lozorevičius, 
Juozas Slavickas,
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Tveriasi LDS, kuopos dar šiose 
kolioni jose: Shenandoah, Pa., 
Grand Rapids, Mich. Po pirmos 
dienos gegužės susitvėrė ir jau gy-' 
vuoja LDS. kuopa Montreal, Ga- 
nada.

MONTELLO, MASS. ,
Gegužės 15 d. LDS. 2 kuopa tu

rėjo Spaudos Savaitę. Išplatinta 
daug katalikiškos spaudos ir ga
lima sakyti mūsų darbas pilnai 
nusisekė. Kalbėjo gerb. kun. K. 
Urbanavičius. Pirmiausia skaitė 
laišką nuo Lietuvos Pavasarinin
kų Sąjungos, prašant pagelbos ir 
apie geros spaudos platinimą. 
Gerbiamo kalbėtojąus žodžiai pa
siliks ilgoje atmintyje. Išparduo
ta daug literatūros ir prirašyta 4 
nauji nariai prie LDS. 2’ kp. Pri
sirašė šie: Mikolas JJamandulis, 
Simonas Kašėta, Jurgis Kemėžus 
ir Juozas Salatka. Tikimės, kad 
šie draugai labai daug pasidar
buos mūsų brolių darbininkų la
bui. • Daugiausia literatūros par
minė, A. Akstinas, Juozas Širkis ir 
Elzbieta Roženiutė. Pastaroji y- 
ra smarki veikėja. Mes tikimės, 
kad LDS. 2 kp. netolimoje atei
tyje’bus viena iš didžiausii] kuo
pų. Lietuviai katalikai privalo 
remti tą organizaciją, kuri neša 
Šviesą ir stoja drąsiai į kovą prieš 
išnaudotojus. Meskite skaitę 
šlamštus ir imkitės už naudingi] 
laikraščių ir knygų. Būdami na
riais LDS. organizacijos, gausite 

i ‘Darbininką tris kartus į savai-' 
tę, kuris bus jums geriausiu va
dovu ir patarėju. Į LDS. įstoji
mas $1.00; mėnesinė 35e. Už tą 
mokestį gausite laikraštį “Darbi
ninką,” LDS, išleistų knygučių ir 
kalendorių nutarimu centro val
dybos.

i

Jonas Jeskeliavičia.

I

tendancies and

L. O. Š. NAUJI -NARIAI
Prisirašę nuo kovo 1 d. iki

Gegužės 1 d. 1921.
1 kp. So. Boston, Mass.

Stasys Steponavičius
2 kp. Montello, Mass.

Juozapas Manstis
3 kp. Norwood, Mass.

Stasys Jasionis 
Juozapas Karalius

4 kp. Athol, Mass.
Aleksandra Ringis

5 kp. Waterbury, Conn.
: Justinas Valaitis

6 kp. Hartford, Conn.
Juozas Ivanauskas, 
Marijona Ivanau'skiutė

7 kp. Worcester, Mass.
Juozas Baltromaltfs 
Motiejus BulauJja 
Matilda Černienė 
Juozapas Gaidys

4 - ,

Kun. L. Kavaliauskas 
Domininkas Kručas 
Kazys žavenis 
Juozapas Stoškus 
.Tonas Grigas

ŽINUTĖS Iš LIETUVOS.
LENKAMS AGITACIJA? 

NEVYKSTA.
KARVĖ (slav. Korwie, į‘šiau- 

rės-r^tus nuo Vilniaus)- IIV, 26 
(Elta). Lenkų administracija pa
reikalavo iš vietos kunigo, kad jis 
iš sakyklos ragintų žmones rašy-- 
tis į “Straž Jlezpieczenstvva” 
(taip dabar vadinasi P. O. W.). 
Jam atsisakius naudoti bažnyčią 
politikos tikslams, “Straž Bezpie- 
czenstwa” agentas sukvietė žmo
nes Karvės dvaran, prašė rašytis 
organizacijon ir imti ginklus. 
Vienas iš susirinkusių pareiškė; 
kad žmonėms jau gana karo ir 
kad jie nori darbo dirbti ir išėjo 
iš susirinkimo. Paskui 
Skirstė ir kiti. Niekas 
kalbamon organizacijon.

LENKAI DRAUDŽIA
, LIETUVIŠKAI MELSTIS.

GERVĖČIAI, (slav. Gerviaty, 
Ašmenos apskr. toli į rytūs nuo 
Vilniaus) Gervėčių miestely ir 
parapijoje kalbama lietuviškai. 
Bažnyčioje-gi pridedamosios pa
maldos būna paeiliui lietuviškai 
ir lenkiškai. Lenkų administra
cija nutarė lietuvių kalbos Varto
jimą bažnyčioje panaikinti, da
rant pamaldų metu trukšmą. •

Balandžio 17 d. bažnyčioje, žiū
rint tvarkos, pamaldos turėjo bū
ti liėtuviškai. Lenkai, žandarams 
padedant nutarė tuo pat metu 
giedoti lenkiškai. Žandarai ^pa
reikalavo iš vargonininko-lenkor 
kad jis prisidėtų ‘prie riaušinin
kų, bet šis atsisakė. Tuomet 
riaušininkai visą nepavykimo kal
tę- Suvertė vietos klebonui, lietu
viui,'Jakovaniui, kurį.suėmė, kaip 
maištininką, ir balandžio 21 d. at
vežė Vilniun. Kim. Jakovaniui 
gręsia karo'lauko teismas.

• • »v •

J] 16S1- 
neįsirašė

&

12 kp. Brooklyn, N. Y. .
Jurgis Kalinauskas

; . J. Savage 
Jonas Kliorikaitis 
Juozapas JuSkauskas|

13 kp. Philadelphia, Pa. ,,
; z Aleksandra Povilnuskas
! Boleslavas Daunoravieia
14 kp. Newark, JT. J.

; Izidorius Murozas
Jonas Itatantas

16 kp. Elisabeth, N, J.
Petrus 'tamoSanskus 

į ' Izidoįrhis Venckus
Ž5 kp. Ohicįgo, III.

Juozatips Saktilnuskas
48 kp, Ansonia, Conn.> 

Vincas Mockus ., ‘ 
Stasys Trap'kmtakns 

Mkp. Muditm, Mmi.V
h*-'#

’l
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LENKŲ PLĖŠIKAMS 
NEPAVYKO.

= KAUNAS, IV. 26.\(Elta).
landžio 25 d. Lenkų raitelių apie 
20 žmonių su kulkosvydžiu atjojo 
fį Gervynių kaimą ir, palikę ark
lius, nuvyko *į Panašiškius gyven
tojų plėšti. Žmonės, paėmę ark
lius, bėgo į mūsų pusę. Lenkai 
juos persekiojo ir Šąudė. Ties 
Antokoliu Šaudė apie 10 min. iš 
kulkosvydžio ir šautuvų į mūsų 
užtvorą. Lenkai pasitraukė. Kal
bamos vietos yra ties Vilkokoznio 
ežeru.

/ ______ _
IRGI — “GARBĖS” PILIEČIAI 

ELNIUS, TV. 26 (Elta). Ba
landžio 18 d. Vilniaus miesto ta
ryba siūlė nepaprastąjį Vaclovo 
Studnickjo. pasiūlymą^ padaryti 
Vilniaus miesto garbės. piliečiais 
Juozą Pilsudsk|, geii. Želigovskį ir 
gen. Šeptičkį. D-ras Vidoskis žy
di] vardu pareiškė, žydai nedaly
vausią nei šio pasiūlymo svarsty
me nei Sprendinio.

Balandžio-19 d. Vilniaus mies
to taryba įteikė garbės piliečių 
diplomus J, Pilsudskiui, Želigovs
kiui, it išeptickM Žydų, lietuvių 
ir gudų atstovai nedalyvavo. di
plomų įteikimo iškilmėse,

Ba-

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Džiaugiasi laikraščiais. t

, Vištytis, 11-3-1921.
Sveikas gyvas,; malimas tautie

ti! _ \ J|
Širdingiausiai aeiu ' ųž Kalėdų 

dovanas, kurias gavau 1-25-21, 
paveiksle laikraščių. Kad žino
tum, tautieti, kokį didelį džiaugs
mą padarė tie laikraščiai, tai ne
abejoju, kad ir daugiaus prisius- 
tum. Aš maniau, kad Amerikos 
laikraščių'kaip ir nėra gerų, bet 
pasirodė, kad apsirikau. Aš mat 
buvau skaitęs “Keleivį,” “Lais
vąją Mintį,” -“'Satflę’1’ ir 4am pa
našius šlamštus, na ir pagal tų lai
kraščių vėrtę visus-vertinau; vie
nok, ačiū Dievui, pasirodė, kad aš 
klydau. Man prisiųsti ta^o skai
tomi laikraščiai visai nepanašūs į 
anuos šlamštus. Jie į mano pa
žiūras pilnai atsako. Ot, “kad tu, 
Jonuk, padarytum džiaugsmo, 
kaipo buvusis ir be abejo būsian
tis Vištyčio“ pilietis užsakytum į 
valsčiaus raštinę ;dar Kauno “Lie
tuvos” 1 egz. Mes per visuotiną 
sueigą nutarėm, kad būtinai rei
kia užrašyti nors vieną laikraštį, 
bet kapitalų trūksta. Aš esu Viš
tyčio valsčiaus 'viršaitis, todėl ir 
meldžiu viso valsčiaus vardu ir tfc 
khų kad busim patenkinti. Nau
jienų nęr ką rašyti, nes jųsi^ai- 
kraščiuosevgana smulkiai visaš 
'Lietuvos gyveniff/ąs yrti aprašo
mas. tjaukiu ir daugiaus, jei ne 
laikraščių, tai nors laiškų.

Su pagarba,
Juozas Bilevičius,

H-lauko viršaitis, 
i / 'Vištytis.

i

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Iš Vilniaus gub., Trakų pavie

to, Valkininkų paarapijos, Tiltų 
kaimo, Jono* ir Karolio Vilkišių,, 
prisiųstas Jonui A Vilkišiui, Val- 
paraiso, Indiana.,

Štai ką tašo iš po lenkų vergi
jos: . ‘

Brangus broli Jonai, mudu pra
nešam jum. ir visiems lietuviams 
gyvenantiems Amerikoj,, kaip mus 
vargina ^priešai lenkai:-jau pusė 
metų kaip atsibeldė į mūsų, kraštą 
paliokų išbadėję kareiviai su žan
darais, pavergė mumis nekaltus 
.Lietuvos gyventojus neprisilaiky
dami demarkacijos linijos. • Bet tą 
visą laiką plėšia ir vagia kas tik 
jiem patinką ir naudinga. 

? Balandžio 6 d., atsivilko lenkų 
žandarai iŠ Žeromh kaimo į Tiltų 
k. ir pareikalavo manęs vai-į

WILKES BARRIĮJ IR JOS 
APIELINKĖS, 

LIETUVIAI IR LIETUVAITES!
Nors jaunekartą girdėjote, kad 

Šauliai reikalauja ginklų — su 
pagelba kurių tiktai galinta išva
ryti ir panaikinti tuos žiauriuo
sius lenkus iš Lietuvos, kurie nu
žudė ne vieną iš mūsų brolių, ne
kalbant tų visokių žiaurumų, ku
riuos aplaikė ir aplaiko dar mūsų 
broliai bei sesutės Lietuvoje, plė
šimus nei neminint.

Tai-gi Lietuvos Šaulių Sąjun
gos 19-tas Būrys daro pikniku ir 
užkviečia visus kas tiktai gyvas 
ant šito pikniko, ant kurio yra 
užtikrintas pasilinksminimas, ir 
šiuom tarpu-gi pasidarys nuošim
tis pęlno, kurį ir paleisime per 
Lietuvos valdybą, kogreičiausiai 
Šauliams Lietuvoje, idant Šitie 
Karžygiai greit gautų pasipirkti 
šautuvus ir eitų vyti tų prošcpamu 
.iš Lietuvos ir iš mūsų sostinės Vil- 
niaus. . _
: Piknikas atsibus 30 d. gegužio 
tani Gergetoįvn, Wilkes-Barre, Pa.

Širdingai kviečia —
L. šauliai.

1, K
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l PINIGAI IR LAIVAKORTĖS
■ a * V,! ’ i■+« * • * 4 • •’ »** . •
t " Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos jkutsu negu . 
į kitos įstaigos. Parduodam laivakortes ant visų Unijų ir didžių- 
į jų laivų, Padarome pasportus važiuojant Lietuvon. Patinka*; 
t me kėteivius ant visų Nmv. Ybrkę stočių. Partraukiamą gimti 
I nes ir šeimynas iš Lietuvos, Rašykite klausdami dieninio 

J tuvos auksinė kurso ir surašo išplaukiančių laivų. Atsakymui » 
j į pridėkite 2ę, štampų. , ’ ’ ‘*ai

f! , AMBRAZIE.JTTS IR DANIELIUS, 
g ’■
p 168 Grand.Street, Brooklyn, N. Y/’
j? t.
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TĄ PLUNKSNĄ GALI ĮSIGYTI KIEKVIENAS 
VISIŠKAI DYKAI.

h

I #
Į ‘ i Darbininko ’ ’ administracija turi tų plunks- 
Į nų keletu Šimtų ir jas visas padalins savo skai-J 
Į ty tojams ir nariams už pasidarbavimų.
I Jau nuo kovo 26 d. “Darbininkas” spaus- 
Į dinamas savo spaustuvėj ant gaujos moderniš- 
[ kos mašinos. Turint tokių mašiną, galime pil- 
I nai patenkinti “Darbininko” skaitytojus ir L.
J). S. narius. •

Tad dabar dailg geriau galima pasidarbtio- ■
■ ti negu praeityje. ■

Kiekvienas “Darbininko” skaitytojas arba ■
' LDS. narys gali surasti naujų 4‘Darbininkui” H. 
metinių prenumeratų. ir narių. - k

Tad * 'Darbininko ” Administracija tam, ku- ■ 
; ris suras du metiniu prenumeratų ir prisiims pi- B 
nigus, duos $1.50 vertės plunksnų su ženklu B 
‘ "DARBININKAS’ PEN” visiškai dykai;B 
tam kuris prirašys prie LDS, nemažiau kaip 5 B 
naujus narius ir-gi duos plunksnų dykai.

*Tų plunksnų gali įsigyti seni ir nauji “Dar
bininko” skaitytojai ir LDS. nariai Šiaip: |

Seni “Darbininko” skaitytojai arba/nariai B 

 

renka naujus ir gauna plunksnų, tų patį gali da- B 

 

ryti ir nauji; jie galipriskaityti ir save prienau- B 
jų ir pasiųsti tiesiog “Darbininko” adminstra- 
cjai. .■ r "

“Darbininko” prenumeratos kaina Suv. Valstijose 
metams $4.0*0, j užrubežį arba į Lietuvą metams $5.00.

Į L. D. S. įstojimas $1.00.

Tad į darbų visi!
99
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“DARBININKAS,
366 W. Broadvvay, 
Boston 27, .Mass.

Į Lietuvą metams,.............     $5.00

« ” pusei mėtų .........$2.75

į ir pinigus siųsk Šiuo adresu:

“DARBININKAS”

« 366 W. Broadvray, Boston 27, Mass.
i . • »
/ ( ■ . ■ v . •
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Jūstį Gimines ir "Pažįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žirdomis^-Laikraščio “Darbininko.”
NE VISI TURI TĄ LAIM® SULAUKTI.

• Amerikos Lietuviai Tari Pasirūpinti, Kad 
Lietuvos piliečiai Lietuvoje Turėtų Užtektinai 
Maisto- Kūnui ir Dvasiai. ^Dvasios maistu yra 
dotir krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai. 
Tokiuo yra laikraštis “DAKBININKAS.” 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas.

Prenumeratos Kaba:

i -

EXTRA PRANEŠIMAS!
“PERKŪNAS” šių metų pir

mas numeris jau ižčjo. Visi 
skubinkitės gauti šį numerį, 
nes yra labai daug juokų ir 
teisybės. Prisiųskite savo 
antrašą ir 15c. “Perkūnui” 
ant tikieto, o jis (“Perkū
nas”) tuojaus atvažiuos pąs 
Tamstą. Pinigus siųskite 
“money order’iu,” čekiu ar* 
bk paMąienklią& 

“PERKŪNAS,”
866< 
BMMft 37t
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DARBININKAS
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Reikalavimu kainos 2c. už Yo- 

dl už kiekvienu syki.
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DR. J. G. LANDŽIUS (smoo)
Gydytojas įr Chirurgas

■ Gydo aštrias ir chronlškasllgas 
.vyry, moterų ir vaiky. Egzami
nuoja kraujų, spjaudalus, Slapu
mų te tt savo laboratorijoj. Su
telkia patarimus laiškais kitur <y-, 
venantlems. Adresas t ' -

506 Broadway,
' South Boston, Mass.

Kampas G St. ir Broadivąy

' Plei«k<noa? '
naudokite Roffles * 
Ar jums Galvos OdL*Nialti?' Jf-

^NAUDOKITE 
ht JtH1! Plauk** oi*aka? 
naudokite Puffle^ z 

Ar Jųa Norit® ^jiaujfotr Juo*?,./ 
NAUDOKITE \ /

'ISfaiipniiui **VO plauk<4 'Sr*>uu* ir tankiai* p 
NAUDOKITE

f ląiailęynuu gklvo* odo* raukauIr kvariai 
NAUDOKITE

J

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonįtę, arba tiesiog 
iš lŽdirbeju. per paštą už 75c. bonkę.

F. AD. RICHTER & CO.
Srd Ava. & 3Sth St. Brooklyn. N. Y.

BROADWAY * (Žale Pašto) SOUTH BOStfOff g

~ Penktos gatvės, So. Boston. 
ĮI pĮtadžia 7:30 vai vakare. 
Į Į Kalbėtojai svečiai ir vietiniai.

I Nariai bus priimami už pusę į- 
įstojimo, vyrai ir moterys- Pašal- 
Įpa išmokama ir gyvenant Lietu- 

BOSTONO KOLEGIJA voje.
1 NURINKO $2,250,000. Todel ^i^iame' koskaitlin- 

|giausiaįprakalbasodaugkonau-
IšvisoiBos^ijo’išgįsite,

_ tono -Kolegijos $2,000,0001 Apart kali Aj, bua ir pamargini-

, &ąmę, kad. ne tik. surinko Valdyba.

Mok kiek reikalavo, bet dar - ■'/' :: .
ferejo viršaus ' $138,679.53. 1 SUSIRINKIMAS, '
Beb dar nė visi pridavė savo l. Vyčią 17 kp. mėnesinis susi- 
raportus ir spėjama, kad rinkimas’ įvyks gegužio 24 d. 7:3O 
hps $250,000 yirš $2,000,000. vai. vakųre LDS. kambariuose. Į 
r.Geras tai pavyzdys lietu- Malonėkite visi nariai ątsilonky- 
riams. Į visai faumpų laito? “»
— į dvi'savaiti surinko virš į ’ Valdyba,
įyįėji) milijoną dolerių. Mes I • . .. 1
pardavinėjame L. L. P. ^^IpA-i^TVTmrAT "PRAT?A ' 
PUS antri metai ir dar toli

r gyąžu nuo dviejų milijonų. ’ W PREMIJĄ
Jie kitaip pradėjo negu mes. j Premija ant $240, kuri 
Pas juos pačioje pradžioje Įturėjo būti išmokėta po birž.' 

< $M$>o viskas buvo prirengta. 130, sulig laiško priimto ir į- 
į D^rbįnjnkai turėjo užtekti- duoto .jūreiviams darbiniu- 
1 nai amunieijos, kad persta- kams dėlei brangumo pragy- 
. . ^į reikalą; laikraščiai tu- venimo nebus išmokėta. ' 

rėjo užtektinai ką rašyti iri ■
. taip darbas ėjo su didžiausiu
smarkumu. Pas mus, pra-Į SUAREŠTAVO UŽ 
dČjome darbą bonų neturė- ĮSILAUŽIMĄ, 
darni, laikraščiai net ir mūsų Joseph Keaney, gyvenan
čių kiek parašė, tai nuo|tjs ant “M” Street Place ir 
savęs.

-I

Tokia betvarkė davė 
visokiems ištautė- 
pavaryti ' agitaciją 
O čia dar Misijos 

BJįropiej iškas būdas ir no- 
, ras didžiuomenę katalikus 

E pasižaboti visiškai darbą su- 
f ,ląike. Jei ne katalikų kan- 
? trybė ir duosnumas būtume 
L . nū;tiek nepadarę.
r'; % < ‘
K. ’’ ,

‘ ^^AŠIURĖS SUDEGĖ.

’ 0aisnninka>i nesuranda, 
'Pf..' priežasties.

. ’/Ant Apple salos, dęvynių 
v akrų platumoje, valdomos 

Bostono miesto, buvo gais
ras, Keturios neapgyventos 
vilos sudege. Žalos padary
tai .apie $4.000. Gaisrinin
kai nuo laivo No. 44 ir poli- 
cjstai nuo laivo Argus, ėjo 
gėsinti. Nė vieno nerado 
kuris pasakytų iš kur pra
sidėjo gaisras. Apart tų ke- 
ttirių vilų, sudege keletas 
mažų pašiūrių ir žole kuri 
Buvo nupiauta kiek dienų 
atgal. Yra gandas, kad kas 
nors išdirbinėjo “monshine’ 
ir.kad ugnis prasidėjo iŠ to, 
bet gaisrininkai nieko nera
do, kad šį gandą galėtų pa
tvirtinti.

SUSTOK, 
PASVARSTYK 

ATEIK!

v

Frederick Conley, gyvenan
tis ant Penktos gt. So. Bos
ton, geg. 19 d. buvo teisiami 
So. ^Bostono teisme už įsi
laužimą į Peter Stupack 
krautuvę ant šeštos gt. ir už 
pavogimą $20. Rado kaltais 
ir paliko po kaucija $500. 
kiekvieną.

, NUOSTOLIŲ 
ANT $30,000.00. '

Bay Statė Grocery kom
panijos krautuvėj ant 801 
Fultoū St., Bostono, kurioje r 
dirbo apie 30 žmogių, ištiko t 
gaisras, kuris padarė dąug j 
nuostolių ne vien toje kraif~ l 
tuveje, bet ir kitoms krautu-1 
vėms,I kurios netoli randasi* t 
Gaisro priežastis nežinoma.' į

> w>. ...... . .. I
NUBAUSTAS $30, UŽ • 

ATĖMIMĄ LAZDOS.
Charles B. Kappaun, ku~ l

ris gegužio 1.d. buvo teisia
mas už atėmimą lazdos nuo I 
policisto Harry Uragg ir už j 
mušimą per galvą buvo nu- 

' teistas užsimokėti $30. Ded- Į 
ham Teisme. ■ I

KONCERTAS.’ ‘ - Į*
Ketverge, gegužis 26 d. Dv. Pet- Į 

ro Bažnytinis Choras rengia pui-J 
ką koncertą su .perstatymu fan-Į 
tazisko veikalo ‘’.GIRIU KARA
LIUS. ’ ’ Apart choro dainuos žy- r 
mūs vietos ir svečiai solistai ir so
listės naujausias-dainas. Kaiku-d 
rie dalykėliai bus atkartoti iŠ pra-1 - 
eito koncerto, nes to reikalauja 
nemažai žmonių. > Tad rengėjai Į 
kviečia, visus į šį taip puikų kon- į I 
eertų. Šv, Petro Bažnytinis Cho- Į | 
ras vedamas gabaus muziko var- ĮI 
gonininko M. Karbausko, kaip vi-11 
suomet taip ir šį kartų pasirodys «■ 
gerai sudainuodami nemažai nau-| * 
jų dainelių.

Programa koncerto prasidės 
7:30 vaL vakare.

Kad užtikrinus sėdynę nusipir- 
. dte išanksto tikietų pas choro na
rius arba “Darbininko” adminis
tracijoje,

&

r*

*
*. r

« POLITIKOS MĮSLĖ,

Žulikų žuliks, kraugerių vadas, 
eina kai siaubas,' maras badas; 
laužo ir daužo, žudo, naikina — 
ir visa šventa kojomis mina; 
galvą pakėlęs, iltis išvertęs; 1 
ožiško būdo, vilkiško kraujo; 
velniški) norų, baisiai įnirtęs; 
sugrobęs Vilnių gniaužo jį saujoj; 
kauja ir karia, gaudo ir šaudo, 
ir plęšdams, lupdama, kraujuose mau-. 
spekįt kas būtų, jeigu jis žūtų ? [dos;

Kevėkškepiiris.
Skaityk pirmąsias raides. Re<L 

(“Karys”). .

I PMf.-nTm.-WD. 
Į / Geguži* 23-24-25, 

r Komediją-7-0 Monkey Kero
Į Fjeaturea^-Cecil B. DeMilles—
I Syer Prodncfion f
[' ‘
[ B’WAY -SAVAI?. ŽINYNAS 
Į Roy Jfraaee^Vargonininkas 
į Dulsa- Diio— ‘ , v

Vaudeville’K Variety
į Keefe & Show—-

“Dbdeland to Broadway’
Tony—

Garaug Gatvfc VMkištis 
fc^Mępa,praaW sinidkoriiia

Ifyusi i& .^atisĮ;— ■ ’ 4.
Į “CIowii OoĮnic0

KETV.—PSTN.—SUBATOJ
Gegužio 26, 27, 28 >

Eeature—Tom Mix—
. “Handi Off” . 

The GountryHeir
Komedija—
B’WAY S AVAIT.-ŽINYNAS 

' Roy Frazes — Vargonininkas
Cleara May—-

. Dainos ir Pasakos
4 Songsters— .

Ateliodija' Mtuįikos
Londer & Smith-— 

A bundle of mirth
Roy (turtis & Co.—

''Novelty act”

, “DARBININKO” ADMINIS- 
ITRACIJA nuo pirmos dienos ba- 
I landžio siunčia pinigus į Lietuvį 
jaulig dienos kurso. Tad, kurie 
Inorite, kad Jūsų giminės, tėvai 
krbft broliai gautą siunčiamus pi- 
Inigus greit ir tiek, kiek jiems pri- 
j klauso, tai gfųsldfo per “Darbi- 
j pinko” Administraciją.
į Cekį arba “money order” išpir- 

kitę vardu ;
“DARBININKAS,’ ’ 

Į 366 Broadway,
Boston 27, Mass.

10 Mktv South Bostonu

DR. H. S. STONE
« » • ' •

Akiu Sfeoiamstas 
399a W. BR0ADWAY 
VAtAimos: Nuo 9 r. iki 7 v. vai,

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičitus)

609 KAST BROADWAT
TBLBPHONB 602.

VARGONININKAS, suprantu 
bažnytinę muzikų, tuojaus gali] 

___ užimti vietų prie Lietuvių Šven- Lhg 
■=^1 tųjų Petro ir Pauliaus-bažnySos | gft „„

iHomestęHPa. • DU. JOBU MicDONNELL, K H.
Kun. S. J. cepanoms, Galima auiikaibeti ir iiėtuvUĮcai,

318 Fourth Avė., Homestead, Pa. į Omso Valandos: 
_ _______ ;________ ________ i Rytais Ik 9 vaL

PARSIDUODA TONIEO^b^SK“:, 
IŠDIRBYSTĖ

Su visais {taisymais, 1000 kelsų bu
telių ir trokas. Biznis yra išdirbtas 
nuo, senovės. Geriausia proga pasi
daryti pinigų, jeigu kas myli. Biznis 
turi būt parduotas greitai iš priežas
ties kad savininkas turi kitų užsiėmi
mų. Dėl fjilnos informacijos kreipki
tės pas BRONĮ KONTRIM, 361 Broud- 

—i------------------------ ---------------------------------------------------------------- - —- ■ wa.v, South Boston; teleponai So. Bos-
Į ton 605 ir 1337; prieš 7 vai. iš ryto 

JSs^ėaaEiaEiaBiHiannBffiiaaaHaasigiEiBigr“"1''1“’ 7124-m-
LIETUVIAI KBEIPKITES PME SAVVnn || eXTEA Aui ^ARDAVmtT

| Į Parsiduoda paveikslų Studija. Gera 
, I proga dėl lietuvių. Gali pirkti ir ne- 
j Į mokantis, bus išmokintas. Turi būt 
11 parduota greitu laiku. Atsišaukite j 

I “DARBININKĄ,
| f866 Broadvvay, So. Boston, Mass.

DR. T. M. GAFFNEY 
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
(Viršuj LletfPrek. B-všs ofiso) 

Galima SusikalbEt Lietuviškai.

Telefonas

i

ii; KeįjaųiLietuvą ir i§ Lietuvos ) Ameriką per
G. J. IMMIGRANT SERVICE CORP’N.

' KAPITALIZACIJA $100,000.
Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų j vt- 

sas pasaulĮĮ^alls; nutik iš NEW YORKO te BOSTONO, bet Ir iš 
kitų Ąmerii^’portų, ’

‘. Išmainyto ir siunčiam pinigus i VISAS DALIS PASAULIO pa
gal dienos kursų Persiuntimas yra GVARANTUjTAS. Mes tu
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, 

. KAUNE.
Pasportus te kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso

kius lietuvių k reikalus Amerikoje Ir Amerikos lietuvių reikalus Lie
tuvoje. i
hi. 5-^flaflč5j|@I«lK0į. llOTELIŪ dėl lietuvių keliaujančių 1 Lietuvą.

Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis 1 artimiausi niu- 
sų ofisų per lalškų arba ypatiškal:
Centralis Ofisas: 498 Washington St, New York, N. Y. 

Skyrius;. 414 Broadway, . Boston 2L Mass.

VARGONININKAS jaunas vaikinas I 
Į ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa-1 

! I žjstu muzika Ir galiu vesti bažnytini | 
11 ehorą. lt
i L C. G. VAIČIŪNAS, I.
? jhl Downs Avė., Bingbamton, N. Y. Į j

Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

FJ.KAĮJNAUSKAS 
ADVOKATAS

414 BboadtVat, S. Boston, Mass. 
TeL S. B. 441.

Gyvenimo vieta:
15 Annapoljs St., Dobchestib. 

Coiumbia 9159-J.
f

. Phone—Kenslngton 5310 ]| 
Po pietų tūtai pagal sutarti. | 
. 2538 E. ALLEGHENYAm ll 

PHILADELPHIA, PA. I DR. E. G. KLIMAS I 
Lietuvis Gydytojas. II 

Priėmimo Vaiandos: ||
9-10 vai, ryte ir 6-8 vai, vakarei IĮ •

......... :....  - -----

Pajieskojimai ■
Paieškojimų kainos LDS. na

riams Ir "Darbininko.” skaityto
jams 1 sykį 1 metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prietellams už 3 
sykius $1.50. -

•fe

i
<

f

J

i •

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Liga* 
Priskibia Aminus, 

Valandos : 1—■8- ir 7t8 P. V* 
n Millbury Street, 

WORCESTER, MASS.

Ieškau'brolių: Jokūbo ir Stanislovo, 
paeina iš Lietuvos Biržų apskr., Lie
palotų-kaimo. Girdėju caras buvo pa
ėmęs Į vaiskų 1914 m. Po to laiko nie
ko- negirdėjau riud jų pačių. Jieldžiu 
atsišaukti arba kas juos žinote pra
nešti, už ką busiu dėkinga. Lietuvos 
antrašas: Josvainių kaimas, Matilda
Slegeriutė. iŠ ®os^on ®®.
44 Marine “ToSa 27, Mass. | DAMIBIAfl

DR. M. V. OASEEB 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425Bsoa»way, So. Boston, Maso.

Offeo VakMidos; 
Nuo 10 Iki 12:80 ryte ir 
■ h • 1:3O—O ir 6:80—9 U

Telef. Watkins 2142.

na

IJ.S.M A8 L. 8SSSK5I
GeneralfŠki agentai dėl CENTRAIS te RYTINES EUROPOS K 

Iš NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU ■ 
Laivai plaukia i LIEPOJŲ per Danzig’g. Tiesus perslmainymas H 

nuo laivo ant laivo.
HUDSON-,;............................ Gegužio 28, Liepos 13 ir Rugpjūčio 30
SUSQUEHANNA ...............  Birželio 8, Liepos 23 ir Rugsėjo 7.

'POTOMAC (būv. ANTIGONE) išplaukia Birž. 15, Liep. 28 ir Rūgs.. 14

Iš NEW YORK į PLYMOUTH—CHERBOURG—BREMEN' 
AMERICA išplaukia............. .. .Birželio 22, Liepos,23 ir Rugpjūčio 24..
G.EORGE WASHINGTON.............Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24.

Atsišaukit Į 99 Statė St., Boston, Mass. arba pds vietos agentus.

Sugrąžina man sveikatą Ir pa jle- 
gas, saka Ponas Matusevlcls Į 

• . " . . Dalzell, III. .. I ]
“IŽtariu savą neaprubežioutą padekavojimą I ’ 

už ■ jusu .vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda Į 
tvirtumu visam kūnui. Jos duoda naują I i 
gyvybe. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau I I 
daug jpinigu už visokius vaistus bet nieką ne l 1 
gelbieje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, I I 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti | 
man lazda ir davi energiją ir tvirtumą. Galiu I 
dabar atlikti trys sykius daugiaus darba. negut I I 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu į 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausia vaistas Į 
ir geriausia atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą I 
galvą preš tuos, kuris sutaisą tuos vaistus ir I I 
kožnam patariu Nuga-Tone.” I I

'PETRAS MATUSEVICIS. I I
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir I I 

tvirtumo Visiems gyvybes pajJėgoms, yra | I 
stebuklingas vaistas dSl silpnu, nervuotu, | I 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują Į I 
gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivų t I 
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, praša- I I 
lln gazus ir išpūtimus, nepriimną kvape ir į I 
įšyaTa liežuvio apvilkimus. Duoda puiku į I 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius i I 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą. • I I

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpin pilną I 
Vieną inSnesi gydymą, o prekč yra $1.00. I I 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie* Į I 
koriaus. imkite per JO dienų ir jeigu |n< Į I 
busite visai užganėdinti, aptiekoriuš sugrąži* Į 
jum* Jutu pinigus. Jeigu negalite gauti pat Į 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite Į I BeHPhon*DIckint*n 300$ M.

|n't; * c. i ’
Deutom st.. chK«o, m. kur. Jjmotiis btankus

Į LietuviiDaktarss ir Chirurgą*.
11 OB*o Vdomio«|
| Nuo&ritoikiB popbfa 

IĮ Vakarai*, Katverga nno*ild9P«M^ 
||' NadaBamte iH4 *avUtą» . *
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BANK® yALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 3 v. p. p. Užsienių Skyrius 
atdaras kasdien nuo 9 v. ryte Iki 5 vai. Subatdmis iki 7 v. vakare.

BALTIC STATĖS BANK,
2H Eighth Avė., Kamp. 25 gstv., New York, n.N.X

<
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Didei Gerb. Prof. Kun. F. Bučys 
Cambridge ’iuje duoda 

. rekolekcijas.

■Gegužės 24, 25 ir 26 Ne- 
kalto Prasidėjimo Panos 
Marijos bažnyčioje Did. 
Gerb. Prof. Kun. Fr. BuČys- 

- Marijonas,' duoda visiems: 
dideliems ir mažiems dvasi
as rekolekcijas. Gerb. Pro- 
fesorius yradidei atsižymė
jęs savo talentingumu mok
sle,. iškalboje ir. k. d. Jis 
tuoj vyks Lietuvon. Ameri
kiečiai daugiau Profeso
riaus gal nebregės. Todėl 

■'lįįi Cambridge ’io, Brigh- 
ton’o, Lynn’o ir kiti) apie- 
IMkių lietuviai ateikite pa- .«i • • v « • W • pa-si^lausyti labai gražių 
mokslų.

■ ***■*''■' - . -
PRAKALBOS.

rįv. Jono Ev.angelisto Blaiv. 
FAŠelpos Draugystės prakalboj 
bus nedėlioj, gegužės 22 dienę, 
jij&l pobažnytinėje salėje ant

Baltic statės banK I
dMl JĮfe gg

! KAPITALAS $250.000.00

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kablegra- 
mais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai

į PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4 nuošimtį.
[ PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams.
į PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš Lietuvos.

Į Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių Čekius ir Kredito 
I Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnaujame tei
singai, greitai ir draugiškai.

I KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTEBIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 DIENAS
PATARIMAS 1B EGZAMINACIJA DUODAMA DYKAI.

ATEIKITE ŠIANDIENA
Aš noriu kad kiekvienas serganti? 

vyras arba moteris, ateitų 1 mano ofisu 
Šią savaitę, nepaisant kokią ligą turite, 
it leiskite man padaryti egzaminaciją 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbčjau daug.» 
sergančių žm^nlą.kūrib ėjo prie manęs 
per praėjusius metus, kurie bandš viso
kius gydymo budus te visokius dakta-. 
rus be pasekmių.. Ką až padariau ki
tiems, aš gailu padaryti te jums, jėl, 
aš jus negalėsiu pagelbsti, aš juma Pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe- 
dale atyft. Per savaitę aš už savo 
darbą parokuosiu. tik mali mokestį 1-
dant kiekvienas turėtų progų gauti ge- Ofiso vai. 

rų gydymų nebrangiai. NedėliomBt lO ryte iki 2 p. P-

220

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
dr: w. t. reilly
Dantys Ištraukiami Ir pripildo 

ml visai be skausmo, su geriau- 
• slais prietaisais, su nauju išradi

mu.
469 Broadvay, 

South Boston, Mass. 
(Prie Dorchester St) 

Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
NkdReiom : Nuo 10 v. r. Iki 4 v. v.

» . 4 ■ I

Prl«iai* Majastlc Teatrą

KURSUI NUPUOLUS
I Tai geriausia proga daug 
į auksinų j Lietuvi nuriųstl. 
! Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks* su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė’ 
Jam* pristatau kvitas va para-

i lala priėmėjų pinigų.
1 Laivakorčių agentūra į Ue- 
pojų, Hamburgą te. visur. 

Pasai kelionė! t Lietuvą. .. 
Padarymas lietuviškų doka- 

mentų. ” -
pinigus sių«kite per palto 

Money Orderi Rašydami pri
dėkite 2 et štampų |r visados 
adresuokite:

&
58 Ttedihm a va,

1 DYKAI KATALOGAS I
S , Jeigu norite sutaupyti $3.00 i 
B ant poros svaryluL tai panri-
5 traukite musų katalogų.
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