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and dUt^buted under 

mlt (No. 634) autMorbred by the Act 
of October 6,1917, on.file at the Poėt . 
Office of Boston, Mase. By order of 
the, Bresident, A, S. Burloaon, Poet- 
maater GeneraL’* : .r- : f:
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VOKIEČIAI PAĖMĖ 
1,700 LENKŲ Į 

NELAISVŲ.

Londonas, birž. 10.
Kandrzin mieste, Aukštoje 
Silezijoje buvo smarkus su
sirėmimas ir vokiečiai smar
kiai supliekė lenkus. Vo
kiečiai paėmė 1,700 lenkų į 
nelaisvę. Kuomet šiūos be
laisvius atgabeno į miestą, 
jie pradėjo šturmuoti. Vė
liau bavarai nužudė 10 jų. 

' Bavarai įpyko ant lenkų už 
nužudymą trijų studentų, 
'kurių lavonai rasti girioje, 
netoli Kandrzin miesto. '

Kuomet vokiečiai pradėjo 
spirginti lenkams, tai jie 
kerštu bėgdami “do liasu” 
pradėjo sprogdinti tiltus, 
apiplėšti gyventojus ir de
ganti kaimus.“ Mūšiai dar 
4r dabar ema apie Barawą. 
Taip praneša “Daily Mail” 
korespondentas.

MONTELLO.S LIETUVIŲ NAU
JO PARKO—PUŠYNO 

ATIDARYMAS.

Liepos-July 4 d. 1921 Monte- 
llos lietuviai surengė gražiausi iš
važiavimą. ir naujo parko atida
rymo iškilmes.

Įrenginiai parko atidarymo 
dienoj Monteliečianis lėšuoja tik 
5 tūkstančiai. Įtaisyti pttrke suo
lai, suvestas vanduo; elektros 
šviesa, didis paviljonas (45x60 
pėdų) su geriausios rūšies asla 
(padlage) šokiams ir kitoki įren
gimai.

Pačių iškilmių — išvažiavimo 
programas turtingiausisPar
kas atsidarys 8 vai. ryto. Paro
da maršuos su goriausiu benu 10x 
vai. ryto. Chorai parapijiniai 
dainuos 12 vai., gi chorams ati- 
dainavus bus įvairių-įvairiausi 
žaislai, lenktynės, virvės trauki
mas dr kiti kitoki dalykai. Atsi
žymėjusiems šimtinė paskirta iš
dalyti praisanis. 3 vai. prasidės 

. naujai Įrengtame paviljone šo
kiai iki vėlumos, nes elektros švie
sa pagelbės gerokai prailginti šo
kius.

Parke bus įvairiausios rūšies 
gėri mų (niinkšt ų), • užk andžių. 
net galima bus gauti gardžiau
sius pietus tarpe skaniai kvepian
čių pusią.

ĮŽANGA 50 CENTŲ.
Parkas visai arti Montellos 

žkelio stoties (2-3 minutės 
žingsniuoti).

Monteliečiai visai neabejoja, 
kad tūkstančiai Naujos Anglijos 
lietuvių dalyvaus tose iškilmėse- 
Įišvažiavime. *

'Laukiami net svečiai ir iš toli- 
- • mesnių kolionijų kaip tai- Detroi

to, New Ydrko, Chicagos ir nėt 
iŠ Lietuvos atvažiavusių kunigų 
svečių.

«. v
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Vokietija užmokėjo talki
ninkams antrą dalį karinės 
kontribucijos atlyginimui 
už karinius nuostolius. Pi
nigai buvo perduoti New 
Yorko Federal Reserve 
Bankui, kuris perdavė Ang
lijos ir Franci jos valdiš
kiems bankams. Wah Htreet 
pranešimai sako, jog‘minė
ta kontribucija buvus apie 
$14,300,000. Vienas bankos 
narys, 1 urio buvo klausta 
apie tikras skaitlines pasa
kė, jog jis manąs, kadetai 
btivus pervirš aprokuota.

Finansiškoji sutartis tarp 
vokiečių valdžios ir Federa- 
lės New Yorko Bankos kas- 
link vokiečių finansinio at
lyginimo talkininkams už 
karinius nuostolius buvo ga
lutinai- užbaigta gegužio 31 
dieną, kuomet $35,337,000 
buvo perduoti viršminėtos 
bankos šakoms: Hallągar- 
ten & Co., The Eąuitable 
Trust Co., Speyer & Co., 
Guarantv Trust Co. Tos ke- 
turios firmos veikia, kaipo 
tarpininkės ir koresponden
tės vokiečių Reichsbanko. 
Kaip praneša New Yorko 
laikraščiai, kad šių metų 
kontribucijos talkininkams 
jair Vokietija išmokėjus 
$50,000,000, vienok dar lie
ka išmokėti $30,000,000 su
lig tabelės pareikštos Berly- 
no-Valdžios. Kitą dalį mo
kesčio Vokietija privalo pa
rūpinti iki Rugpjūčio 31, 
1921 840,000,000 auksinių 
markių, $200,000,000 turė
jo būt užmokėta iki birželio 
1, 1921. Abelna suma apie 
1 milijardas markių jau iš
mokėta atlyginimui karinių 
nuostolių.

NETURI KUR DĖTI 
VYNO.

Lisbon, Portugalija. — 
90,000,000 litru, apie 62,- 
500,000 galionų visokios rū
šies brangiu vynų guli Por
tugalijos vyno išdirby sčių 
sandėliuose šiaurinėje Por
tugalijoje ir neturi progos 
niekur parduoti. Taip-gi a- 
pie 63,000,000 litrų kitokių 
brangių gėrimų laukia pro
gos būti parduotais, bet pa
geidaujamos progos nesima
to. Jeigu nepasiseks niekur 
padarytojo vyno išleisti, taipadarytojo vyno išleisti, tai

Komisija.iPortngalijos vyno išdirbys-

PETRAS JOCYS/ 
Lietuvos Darbo Fed. Frakcijos 

. Steig. Seimo narys, L. Darbo 
Federacijos Vyr. Sekretoriato 
sekretorius ir laikraščio ^Darbi
ninko^ Lietuvoje nenuilstantis

7i- bendradarbis,

tę ištiksiąs didžiausias kri- 
zis, nes nebūsią kur dėti 
naujo vyno. Kadangi jau 
visos statinaitės ir kitokie 
indai esą pripildyti.

----------------
Chicago. — Farmerių Fe^ 

deracija rengiasi padaryti 
sutartį su West Virginia

valdžios didesnio kišimosi į 
prekybos Reikalus. Girdi, sa
ko Roderick Stevens: “Mes 
pageidaujįme, kad valdžia 
laikytųsi įsavo pirmutinio 
.pareiškime, kad “mažiaus 
kištųsi į Visuomenės bizniš- 
kus reikalas.” Jis pridūrė: 
“Mėginkf&e savanoriai su-

paviršiaus, kaip . 30 min. 
Bet dar tikrų žinių nėra kat
aras laivas pirmutinis pribu
vo į pagelbą, nes netoli nuo 
tos' vietoš radosi vienas
Anglijos pasažierinis laivas; 
ir .taip-gi Italijos. Laivas 
Charlotte buvo 3545 tonų į- 
talpos, prigulėjo United 
Statės Shipping Board, 
kompanijai ir buvo operuo
jamas Kirr laivų linijos. 
Įgulos turėjo 35, ir vežė 
mažai prekių.

/<_________________________________

DIDIS POTVINIS 
PUEBLOJE.

Denver, Colo, — Pirmas 
traukinis su pabėgėliais ir 
turistais nuo^otvinio pabė
gusiais atvažiavo į Denver, 
Colorado, praėjusią savaitę, 
kuriui yra apie 375. Kitas 
traukinis, kuris buvo ro- 
kuoj amas ‘ ‘ paklydusiu, ’ ’ 
taip-gi atvyko, nes dėlei po- 
tvinio turėjo apsukti didelį 
vatą aplink, ir tuomi turėjo 
susivėluoti.

anglių1 kompanija ir koope-tvarkyti'sillėnią nelaukiat F
ratyviu būdu užpirkt 1 mi
lijoną tonų anglių. Farme- 
rių federacijos skyrių sek
retoriai iš 9 valstijų, turės 
suvažiavimą apsvarstymui 
to reikalo.

Chicago. — Geležinkelių 
darbininkai “Big Four” iji- 
nijos nariai, birželio 8, nuta
rė liepos 1. turėti balsavi
mus,/ ar priimti numažin
tas algas ar streikuoti ir rei
kalauti, * kad algos būtų tos 
pačios, kaip iki šiol.

koliai valdžia turės tą dary
ti.”

LAIVAS SUSIDŪRĖ SU 
LEDINIU KALNU.

DAUGIAU DERYBŲ 
NEBUS.

Washington. — Angleka- 
sių konferencija tarp Sena
toriaus Frelingūvsen ir sek
retoriaus Hooverio pasibai
gė be pasekmių. * Sekreto
rius Hooveris apleido 1 kon
ferenciją ir daugiaus nepa
sirodė. Senatorius Frelin- 
guysen pranešė, kad Hoove
ris nusprendęs daugiaus jo
kiu dervbu nebevesti, nes 
tarp darbininkų. reikalavi
mų ir mainų savininkų pa
siūlymų nesą pamato ant 
kurių remiantis būtų galima 
susitaikyti. Hooveris nu
sprendęs imtis smarkesnio 
veikimo sutvarkymui anglių 
industrijos. Anglių indus
trijos stovis turi , būti žino-Į 
mas visuomenei, ir nesą, ga
lima laukti koliai visuome
nė pakilsianti ir pareika
lausianti valdžios įsikišimo 
į tą dalyką.

Roderick Stevens iš New 
Yorko, reprezentatorius 
smulkiųjų vertelgų pasakė, 
jog tokis Hooverio pasaky
mas esą pirmutiniu ženk. .. /

i * - ’ ' ■ .
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LAIVAS CHARLOTTE 
SUSIBŪRĖ' SU LE

DINIU KALNU.

Įgula pavojuje.

St. John, N. F., birž. 9. — 
Amerikos prekybinis laivas 
Charlotte 200 mylių nuo 
Nevvfoundlando , pakraščio 
susidūrė su lediniu kalnų 
plaukiojančiu - ant marių. 
Anglijos laivas Seapol, ku
ris taip-gi susidūrė su ledi
niu kalnu 300 mylių nuo pa
kraščio St; Johns porto, at
važiavęs pranešė, kad bū
nant 90 mylių nuo pakraščio 
gavę žinią bevieliu telegrafu 
nuo laivo Charlotte
kiantis pagelbos, bet ka
dangi j ii laivas taip-gi žy
miai buvęs sugadintas, nuo 
smogimo į ledinį kalną, tad 
negalėję nuvykti į pagelbą. 
Seapol laivo kapitonas pa- 
reiškęs nuomonę, kad laivas 
Charlotte turėjo būt dide
liame pavojuje, . bet tikįs, 
kad įgula tapo išgelbėta, per 
kitus . laivus, kurie netoli 
radosi nuo nelaimės vietos. 
“Tirštos miglos ir skaitlingi 
lediniai kalnai labai apsun
kina marių kelionę” ~ pri
dūrė kapitonas.

Laivas Seapol apsistojo 
dokuose dėl pataisymo, ir jo 
prekės, kurias jis vežė liko 
nepagadytos.

Laivas Charlotte ant tiek

f X
Washington. — Senato

rius Tague įnešė kongresan 
bilių, kutiuomį reikalauja- 
ma įleist į Suvienytas Vals
tijas tuos imigrantus, kurie 
buvo atvežti į Aiheriką dar 
prieš tai, kuomet imigraci
jos naujas įstatymas dar 
nebuvo įėjęs galėn. Tokių 
imigrahtų yra .ąple 700, ku
rie buvo atvežtu į Canopic 
prieplauką, ir bus laikomi 
iki subatos, birželio 11, 1921 
koliai laivas plauks į New 
Yorką. Jeigu iki tam lai
kui kongresas nepadarys jo
kio nutarimo, tai minėtas 
keliauninkų skaičius bus 
nuvežtas ant Deer salos, iš 
kur paskui bus grąžinami 
atgal. z

NEW YORKE PLEVĖ
SUOJA LIETUVOS 

VĖLIAVA.
Naujasis mūsų atstovas 

gerb. V. Čarneckis iš priep
laukos nuvyko į “Waldorf 
Astoria” viešbutį^ Viešbu
čio savininkai, sužinoję, kad 
Lietuvos atstovas jau atvy
ko, iš lauko pusės, prie 
viešbučio ant Fifth Avė., iš
kabino didžiausią Lietuvos 
vėliavą, greta kurios plevė
suoja ir šios šalies vėliava. 
Lietuvos ir Amerikos vėlia
vos prie žymiausio ir gra
žiausio. New Yorko viešbu
čio tol plevėsuos, kol mūsų 
atstovas tenai būį.

' (Iš “Garso”)

STREIKIERIAI 
STIPRIAI \ 

( Ji ’ LAIKOSI.
Albang, Y.—Jau penk

tas mėnuo kaip čia' streikuo
ja United Traction kompa
nijos darbininkai. Streikui 
galo dar nesimato. Darbi
ninkai ’ laikosi pavyzdingai.

•asaky-lbuvo sugadintas, jog nega- šis. streikas apima ir kitus 
ženklu J Įėjo ilgiaiįs užsilaikyti Į ant apielinkes miestelius.

DARBININKŲ. VADAI 
PERSERGSTI UNIJAS 
BAIGTI NAMŲ STA

TYMO GINČUS.
Denver. — Organizuoti 

namų statytojai visoje šaly
je turi* pąliuosuoti namų 
statymo pramonę nuo tarp- 
unijinių ginčų, amatninkų 
teisminius disputus, ir kito
kius bereikalingus apsunki
nančius varžymus. J ohn
H. Donlin, prezidentas na
mų statymo skyriaus, Ame
rikos Darbo Federacijos pa
reiškė savo kalboje apie tai, 
kalbėdamas metiniame de
legatų susivažiavime. Tarp 
kitko užsiminė apie reikalą^ 
kooperuoti kapitalą su ku
rio pagelba būt galima stot 
į kovą prieš pragyvedimo 
brangumą. Kiekviena orga
nizacija turi gvarantuoti ar- 
bitracijos. (trečiųjų teis
mas)— -pasitarimus-^visuose 
reikaluose^ i s tvirtina, ir ap
sirūpinimas turi būti pada
rytas apsisaugojimui nuo 
perstojimo dirbt besitęsiant ( 
sutvarkymui iškilusių ko
kių nors ginčų. “Meš turi
me sykį ir ant visados per
stoki varžyti statymo dar
bą, prie kurio dirba niekas 
daugiau, kaip unijistai.” 
Jis pridūrė: ‘‘Kad sustab
dymas darbo kenkia pa
tiems darbininkams, daro t 
neteisybę įdėjusiems pinigus 
į tą pramonę ir blogai atsi
liepia moraliu žvilgsniu ant ■ 
visuomenės. Teisminiai. gin
čai yra nevien kenksmingi 
patiems amatninkams, bet. 
taip-gi labai kenkia pačiai 
namų statymo industrijai. 
Jis sako, kad teisminiai J 
streikai, tai esą pasekmės 
demagogiškų agitatorių, ku- ' 
rie nori įsibrukti į vadus 
darbininkams, sukelt juose Į 
nuolatinį nepasitenkinimą, 
kad paskui sukiršinus darbi
ninkus ir juos išnaudoti sa
vo tikslams. v Jis reikalavo 
susirinkimą užtvirtinti pa
ramą, tautiškam komitetui : 
teisminiiĮ nuosprendžių na
mų statymo pramonėj, ku
rios veikimas buvo suardy
tas vįenos didelios tarptaii- 
tįškos unijos, atsisakant 
klausyti jos nuosprendžio. 
Kapitalas .ir darbas turi 
kooperuotis, numažinimui 
pragyvenimo brangumo. 
Kapitalo valdymas turi pri
sidėti visose industrijos ša
kose. Darbininkai sutikda
mi su aukščiausiu pagamini
mu, atskirai negali laikyti 
aukštas algas, o pragyveni
mą žemai Kapitalas ir val
dymas turi pešt visas sunkė- i

taisymo.' Duoti žmon 
ką jie sunaudoja, prirol 
j ant vidutinį pelną.

GELŽKELIO DAI 
NINKAI SLIG-RĮ 

PRIE DARBO.
Praneša, kad tai.pi: 

atsitikimas po pasl 
Sųv. Valstijų darbo koid 
sijos apie numušimą a 
kad Chicago ir Alton kol 
panija sugrąžino 3,00$ (1 
bininkų.

WINNECKES’O:KOM 
TA NEBUS PAVCU 

JINGA. ‘ - 
Cambridge, Mass.^f-Hi 

vardo universiteto astrono* 
mai skelbia, kad Wmneoįį 
es’o kometa, kuri sulig p 
mesniųjų pranešimų, 
gausianti mūsų žemę, ” kU( 
met eis pro įą šiame mene- 
syje, nebus mums pavojihį 
ga. Tūli astronomai tai 
gi tvirtina, kad 27 dieną 1

Vienok nereikia bijotų ne 
tasai lytus nėra pavojingas!

| 7,208 STREIKAVUSIŲ J • 
1 SPAUSTUVININKŲ 

BEDARBIAŲJA.
Pasirašiusius ant .sutarę 

ties įstaigose Albany,. N. Y3 
44 vai. darbo savaitėje, bį3 
vo išsiųsta pranešimas. BnO 
ton Typographical ŲnnJ 
13 nąriams. / ’ J

' Tjaip-gi pranešama, kAd is 
78,000 narių I. tr. U., kųriod 
nariai streikavo visoje-jžMyįj 
j e tik 7,208 bedarbiauja. 1 

------ r'— 1
KITAS KOOPERATY- | 

VIŲ PLEKAS. Y J 
Valdiški darbininkai,'Deri 

ver, Colorado, skaitliuje 3> 
500 uždės laike 60 dienų^ 
mieste kooperatyviškai^ pa 
matais gerierališką departa5 
mentinę ^krautuvę it Velia 
atidarys keletą skyrių, kiteį 
se dalyse miesto. Kraų 
vės bus vedamos Industri 
Serviee Korporacijos, Colo 
ra$o, suorganizuotos yra® 
tą rudenį su tikslu uždėti 
krautuves Coloradoj e. Pei 
kios jau randasi šiose viet 
se: Canon City, Floreric* 
Salida, Crested, Bųttę 
Dolores.
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ULSTERIO PARLA
MENT ASATŠI- . 

DARĖ.
Belfast, Airija: 

prasidėjo posėdžiai šiai 
nes Airijos parlamento, 
rio attsovąi išrinkti Vj 
vkujantis nesenai A,.p 
išleistu “Home įiile^įshlį 
mu. Nė vienas naciona 
tas arba Sinn Seineris į r 
parlamentą Beatsilankė, 
unijistų parlamento narį 

nybes. lygiai jįi-tvarkos,per- (pradėjo darbą.
v * /. a
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kurias rusų, valdžia lionfis-

1

siūlo jokių 
nenuštatinė- 

vykdomajam 
savo nuožiū- 
reikalavinių

(<*

■S

savo 
tas 
pa

ir 1821 m. (Balandžio 

r lėtnčs kEadšibiMs^

prasideda 9 vai. 40 nnn, 
pirmininkauja A. Stttlgins- 

. Tęsiama tolintis diskusijos 
lės reformos įstatymo.

(ūk. fr.)-. J^eniės refor- 
įvedant reikia vfeupfrittft 
Iii Į tai, kad žemes ūkio 
ittgumas nenukentėtų ir 

s žemę dalinant reikia plir- 
cilMję ŪUoti jos tiems, kurie 
dirbti sugeba ir be ypatin- 
alpų gali tuoj imties tą že- 

dirbti ir tuo bųdu šalies gero- 
telti; tai yra fte žemes darbi- 

Htai-r-ntiomin'inkai ir pusinin-, 
kurie jau ir dabar turi in- 
rių., Toliaus turi būti duo- 

& lėmė tiems ūkininkams, lcu- 
dvarininkų iš jų ūkių ne- 

ngai pašalinti. Negalima 
įęiok pir«iiĮjų vietų nustatyti ir 

Jciltie už politinius prasižengi- 
tUŠtJ. valdžios, dažniausiai už 

yiies. naudai darbuotę, buvo 
n ištremti. Kad, prie že- 

ūkio prisirišimą ir suprati- 
į, pakėlus, reikia pradžios mo
kiose. įvesti žerifės ūkio pamo- 

Reikia globoti žemaičių 
kliu veislę,, kuri joja baigia nyk-

AUptųępskis (k. d.) numato že- 
reformoje tris svarbiausius 

ąentus, tai: 1) nusavinimas, 
ŽeinėS paskirstymas ir 3) už 

; žemę atlyginimas ir už 
Bąją žemę atsilyginimas, 
ęmę nusavinant 

ridų *iš ankštd 
o> palikti tai 

anui, kurs sulig 
ir gyvenimo 

ksimumo normą tvarkytų. ,
Užmuša vintas žemes atlyginti r

ia tiktai tiems, kurie doku- 
mįMis gali pripftčodyti, kad šią 

į jie, ar jų tėvai yra įsigiję 
ŪlgiL būdu. Už žemės iš vals- 

fecių.atimtos reikia net atlygiiii- 
; ją ..dvarininko pareikalauti, 
ipo nuomą už jojo naudojimo-

si Įrodyti; kad nusavinimo prin
cipo įgyvendinimas duosiąs pra
žūtingus1 , valstybei. rezultatus. 
Ūkis liksiąs visai suardytas^ eko 
nominė krašto padėtis žlugsiantl 
reikėsią užsieninę paskolą užsi
traukti ir,daug kitokių' baiseny
bių pranašaudamas siūlo palikt:: 
visa kaip ikšiol buvę ir leisti dva
rininkams žemę pardavinėti.

Kriščiūnas (ūk. sąj. fr.) už nu
savinamąją žemę atįygiųjmą pri- 
pažindamas, įrodinėja, kad in
ventorių nusavinti būtų netikslu, 
nes dvarininkai pasistengtų j : 
pirma parduoti arba net sunai
kinti, o tie/ kurie žemės gauti , 
tikisi, jau dabar inventoriaus į- 
sigyti rūpinasi ir gyvulius augi- 
na,-

Aleliūnas (darbo fed.) įrodįiėjli 
kad miestai didžiulėje dalyje mai
tinosi tiktai vidutinio ir smul
kaus ūkio gamybos . produktais. 
Ūkininkai negalėję savo .gyvulių 
veislės pagerinti, nes dvarininkai 
iš pavydo beveliję žydui veislin i 
yeršį ar kitokį gyvulį parduoti, 
bet ne ūkininkui. Toliaus kalbė
tojas, mūsų kareivių savanorių 
Tėvynės labui nuopelnus iškelda
mas, siūlo jiems žemės duoti vi- 
safi be atsilyginimo.

Kanon Šaulys (k. d.) aiškina, 
kad katalikų bažnyčioms pri
klausančioji žemė yra tai ypatin
gos rūšies nuosavybė, kuri yra į- 
gyta ypatingu būdu. Bažnyčių 
žemės valdymos yra surištos su 
tam tikromis pareigomis,, nuo ku
rių Bažnyčią paliuosuofi, tiktai y- 
patin gorus aplinkybėms susidė
jus, gali vien Šventasis Sostas. 
(Mišios, ekzekvijoš' ir t. pan. už 
Bažnyčiai turtą palikusiųjų vėles 
pamaldos ir kitokios sutartos są
lygos.

Lietuvoje Bažnyčios žemių yra 
dviejų rūšių: Vienk Bažnytinių 

ta, kurios rusi] 
nusavintos, bet 
administravimui 
kurių vertybės

žemiamg ir maža^emįamB. Reikia 
dvarams palikti po Jtelefą dešim
tinių durpyno. Kultūriniai veda* 
mų dvarų nusavinti visai nerei
kia,

Aleksa ž. Ū. ir V. T. Ministe- 
ris patiekia statistikos Žinių apie 
numatomų reformai tinkamą že
mės plotą ir kiek turima Valsty
bėje piliečių kuriems žemės duo
ti reikėtų, paskirstydamas juos 
į rūšis. Turimomis žiniomis rem
damos Mhnsteris priveda, kad 
vidutiniai žemes išpultų duoti po 
12 heltlarų šeimynai, tai yra, kad 
tuo būdu Lietuvoje vyrautų, skai
čiumi, smulkusis ūkis. Smulku- 
sis ūld’s ne visai tetinkąs javų kul
tūrai,. nes ir Lietuvos klimatas 
gerinus tinkąs ne grūdų, bet Šak
niavaisių-ir žolių kultūrai, tai-gi 
pas mumis galėtų gerai tarpti gy
vulininkystė, kuriai ūkio rūšiai 
ir gi smulkusis'ūkis geriau .tinkąs. 
Bet gi'pabrėžia, kad'statistinės 
žiniog tai dar nėra tolis davinys, 
kuriuo remiantis galėtų tiksliai 
ir teisingai visa apskaitliuoti ir 
pramatyti. Statistika, gyvenimo 
aplinkybėms pasikeitus, ir gi kei
čiasi. Ir dėl to šindlen kada gy
venimas nėra normalus statistika 
remianties negalima esą tikrai pa
sakyti ar žemės bus nedateklius, 
ar gal būt jos ir dar atliks. Į 
:ai gali turėti įtakos labai daug 
aplinkybių, kurių nei numatytą 
visų nėra galima. Šeimynos są
voka, bausmių taikimas į de-zerty- 
rius ir kitokius prasikaltėlius, 
maksimumo norma, kas ir kiek 
:emės gauti panorės, gavimo są
lygos, pramobės arystimosi ir daug 
kitokių aplinkybių gali statistiką 
teisti.

Toliaus Ministeris iš Vokieti
jos, Rusijos ir Danijos žemės ti
ldo pavyzdžių privesdamas priro- 
linėją, kad Lietuvoje geriausiai 
išsilaikyti gali,tiktai smulkusis li
kis, kuriame būtų vedama gyvu
lininkystė ir pienininkystė. ' -
Posėdis baigiamas/3 vai. 10 min. 

po piet.. Lieka dar 11 užsirašiusių 
kalbėtojų.

•—F"1-1......... ......
ir “bogobolną” kultūrą.

Labūnavos bažnyčios yra dai 
lūs autorius Šv. Panelės stovyla 
buvo papuošta vienos lenkės da
vatkos nupirktais kaspinais. Mi
šios ir kitos pamaldos dėka vie
tiniam klebonui yra laikomos lie
tuviškai. Įniršę “lenkai” rainiai 
to pakęsti negalėjo. Tad šiuo ar 
tuo būęltt stengėsi išlietu savo tul
žį. štai balandžio m. 4 d? š. / 
laike laidotuvių, kuomet visi ' 
žmonės buvo kapynčsc, aukščiau 
minėtoji lenkė davatka nurėdė 
Šv. Panelės sto.yylą pasiteisinda
ma šiais žodžiais; Kaip bus “pols- - 
ki dzien,” aš vėl kaspynus užka- 

. . W” nęga--
lodami įkąsti lietuviams, iŠ . ap
maudo "keršija net šventiesiems.

knyges atimdinėdavo, vienog męs 
Dievo neišsižadėjome ir savo ti
kėjimą drąsiai gynėme. Dabar gi, 
laisvoje Lietuvoje, caro žandarų 
vjetą nori užimti Lietuvos socia
listai. Iš laikraščiu, sužinojome, 
kad.31. Seime socialdemokratai, 
socialistai-liaudininkai daugumo
je ir mokytojų profesionalinė są
junga savame'šių metų kongrese 
reikalauna prašalinti iš mokyklų 
tikybą ir deda visas pastangas, 
kad katalikus mokytų mokytojai 
bedieviai, t. y. kad katalikams 
būtų įvestos bedieviškos mokyk
los. • -

Kietaviškių parapijonų susirin-

sodus ir daržus reikia atiduoti bė-1 bauginimai rakalume .turį atpul-
V. v.v - -X- L. w

Socialistų liaudininkų frakcija 
esanti nusitaČius:‘pilikti dvarinin
kams 50 gektarų žemžs, bet it tai 
reikėtų (išdalinti valstiečiams.’ '

Ata. ^imanaiiikai (k., d,) pro
testuoja prieš at. Plečkaičio ilsi- 
reiškimą dėl Pustapėdžio dvaro 
darbininkų išlaikymo. Primine 
netinkamą ūkvedžio šeimininką-' 
vinių ir'darbininkų sunkią padė
tį- V '

Išsireiškėdėlbažnytinių, žetnię 
palikimo. z

At, Matulevičius (v. s.)k kalbė
jo. dėl darbininkų savarankumo 
dvaruose.

. Nurodė, kad įsikūrimo klausi
mą reikalinga gėriau aprūpinti.

At. ^ečmtiš (s. d.) kalbėjo 
žemes išmokėjimo klausimu.: 1) 
įdek manomą atlyginti dvarinin* 
kams; 2) kiek bus reikalauja
ma iš valstiečio išmokėti už že
mę. -Nagrinėjo, tuos du klausimus 
atskirai, , gindamas darbininkų 
reikalus.

Pareiškė,, kad darbininkai ne
pajėgia išmokėti nusavinimo, bet. 
jis nesakęs dėl komunų kūrimo 
dvaruose, Valstybė nesanti tiek 
turtinga, kaip siūląs šitas Žemės 
Reformos įstatymas, t. y, racio
nalius smulkius ūkius vesti. Rei
kią Numatyti vaisius, kad mūsų 
lėšomis tokio ūkio ^tegalėsime ves
ti. Smulkus ūkis esąs skaitomas 
jau racionalus. Smulkus žemės 
ūkis „plečiąsis tik dėl to, kad įsi
galėję industrija. Socialistai de
mokratai stovi už darbininkų tei
ses ne tik dvaruose, bet visur. 
Darbininkams turėtų būti ne tik 
ordinarija, bet ir pelnas iš tps že
mės.

Pusvalandžiui pertrauka llį 
vai. •

At. J.- Vailokaitis, (k. d.) pa
reiškė nuomonę už atlyginimo pa
likimą ir nagrinėjo kokiu būdu 
atsilyginti.

Atlyginimą siūlo sumažinti ta
da Jura galima sumažinti ir išmo
kėjimo mokesnį. Nurodė,- kad' 
terminas yra įstatyme pertrum- 
pas. Pirmuosius įsikūrimo metus 
reikalauja nuo išmokėjimo pa- 
liuosuot. Nusavinimo klausimas 
yra labai painus. ~ 
. Reikia organizuoti 'valstybės 
banką ir savo, emisiją.

Reikia, kad pinigai būtų iš
naudoti produktyviam ūkio pra- 
vedimui.

Iš Amerikos parsiunčiama apie 
700,000 auks. Reikėtų kuogrei- 
čiau pasirūpint emisijos banką 
sutvarkyti, kad tas auksas bū
tų mūsų rankose. ' • •

Prie žemės reformos skaito bū
tinai reikalinga pravesti skirtumą 
tarp valstybės iždo ir finansavi
mo žemės reformos. Čia turi būt 
sutvertas atskiras Žemės bankas.

At. Liausauskas (k. d.) numa
to visą eilę sunkenybių žemės į- 
sigyti.

Jeigu atlyginimas būtų paves
tas vien valstybei, kitaip galima 
l)ūt žiūrėt į tą klausimą.

Nesimato iš įstatymo, kad 
tų gerai aprūpinta valstiečių 
dėtis.

Normos palikimui valdžios pro-j vo. 
jekte turi būt vienas.

Užsienių Reikalų Ministeris dr. 
Purickis (k. d.) kaipo Seimo na
rys, palietė svarbiausius žemės 
reformos dėsnius.

At. žygelis (s. 1.) kritikavo at. 
J. Vailokaičio pareiškimą dėl at
lyginimo. Į atstovų užmetimus, 
kad žmonės nenori gauti, įrodinė
jo neteisingumą. Pareiškė, kad 
jeigu mes nepagiskubinsini žemės 
reformą pravesti greičiau, tai tos i 
žemės mažažemiamstir bežemiams 
neliks, priminė kr. d. nusistaty
mą, dėl atlyginimo pereitaisme- 
tais ir dabar. Gązdinimai, kad 
išdalinus žemę nebus miško trio- 
boms, yra be pamato. Socialis
tai liaudininkai vedė žemės re
formą ir eina prie to, kad žemė 
tektų tiems, kas ją dirba.

(Kauno “Laisvė>?) •

3. Sušaukti visus mokytojas 
specialistus ir žmones nurimo- 
nančius ir pasišventusius „ tam 
darbui..

4. Už mokymą .jMEiniatėrijos tai
syklėmis atlyginti.

■ 5. Greitu laiku steigti prie švie-' 
finto ministėrijos kariŽkilĮ moky
tojų kursus--

6. Karo’mokyklą efnaričiūs mo
kyti pedagogijos.

j 7. Svaiginančius gėralus už
drausti ^pardavinėti viešuose^va-. 
karSliuose it pasigerusius baus-, 
ti, . ’

8, Uždrausta kirsti jaunas eg
laites vakarėliams, tik jų Šakelės 
dėl oro pataisymo.' • 
‘ 9. Kinemotografų, filnios, ku
rios kenkia doros jausmams už
drausta. Steigti tik tokius, ku
riuose yra naudingų papiokinimų.

įIū/Knygynus Sttigti kiekvieno
je dalyje.
f 11. Bendri skaitymai kiekvie

noje kuopoje. ,
12. Kursai bendriems skaityto

jams.

kimas, kitriame dalyvavo apie du tinsiu!: Tai innt “lenk, 
tūkstančiu įmonių abiejų lyčių, 
1921 metų 24 balandžių' išreiškia 
vienbalsiai grieščiausį , protestą 
prieš tokius socialistų norus ir 
reikalauna, kad mokyklose būtų 
išguldoma tikyba pirmoje vieto
je, kaipo privalomas dalykas, 
kad katalikus mokytų katalikai, 
o ne bedieviai mokytojai,., kad 
katalikams būtų katalikiškos, o 

13rifiekvieno pulko savotiški iie kitokios mokyklos, kad kata-,
-v' "likai nebūtų verčiami už katali-' 

kišką mokyklą mokėti dvigubai 
mokesčių. Jeigu gi nebūtų tiky
bos pamokų mokyklose, jei ka
talikams bus skiriami bedieviai 
mokytojai, susirinkimas atsisako 
nuo užlaikymo bedieviškų mo
kyklų; ir jokisj^vas, ir jokia 
katalike motina neleis savo vaikų 
į tokią mokyklą. Susirinkimas į- 
galioja pasirašyti susirinkimo pir
mininką ir sekretorius, o nuora
šus protokolo nusiųsti centran: 
Socialdemokratų, SociaLLiaudi- 
ninkų ir Mokytojų profesionaliai 
Sąjungai.

Susirinkimo pirmininkas
Jonas Kralikauckas,

Vice-pirmininkė
Petronėlė Zubrickienė,

Sekretoriai:
Teresa Kanapickienė ir 
Ignotas Gudelis.

LlUDYNfi (Pahev. ap.).* Lin
dynės dvare darbininkai ordina
rininkai ir nuomininkai grasomi 
Mcištavičiaus dvaro įgaliotinio 
ieškojo keturius mėnesius s'au vie
tų kituose dvaruose, bet nesura
do. Tad kreipėsi į Steigiamojo 
Seimo Darbo Federacijos Frakci
ją ir į' Panev. ap. Ž. U. ir V. T. 
M-jos Įgaliotinį prašydami pagal
bos. 'Įgaliotinis,’ ištyręs vedamą 
netinkamai ūkį, išdalijo kariš
kiams, bežemiams, mažažemiams 
ir dvanp ,darbbiinkams žemę ir in
ventorių, kurį • darbininkai su 
džiaugsmu pasižadėjo globoti ir 
sutvarkyti. Nors sutarties lapuo
se nėra pažymėta, bet jie jau su
tvarkė sodną ir darželius,, mato
mai rūpindamies kultūra ir gro
že. Nors ir labai suvargę, bet 
švarumas Visame spindi; merge
lių darželius puošia įvairios gėlės. 
Galima tikėtis, kad Žemės Refor
mos įstatymais gavusieji žemės, 
bus pavyzdingi ūkininkai. Te
būna draugams Liudynės dvaro 
darbininkų vedamas ūkis pavyz
dys. Darbininkai reiškia pasiti
kėjimą ir St. Seimui ir Valdžiai 
už rūpesnį darbininkų reikalais.

laikraŠtėliai, sulig išgalių. Lai/ 
krašteliams rinkti rimtų žinių ir 
padavimu iš senoviškų pasaliu jr 
k. "V®'”

14. Kortų lošimas griežtai 
draudžiamas.

15. Kiekvienoje dalyje sportų 
ratelius steigti sulig išgalės.

16. Paskaitos. Leono: “Vals
tybes ir jų rūšys.” Klimo: Lie
tuvos valstybės įkūrimas. Vaba
lo Gudaičio: Ką duoda tautos ne
priklausomybė. Kun. Tumo: Kul
tūra. K-nas Laurinaitis: Lietu
vių armijos švietimo programa. 
S. Čiurlionienės: Auklėjimas. 
K-nas Biržiška: Kaip kituose 
kraštuose steigia sodžiaus univer
sitetus. S. Čiurlionienė: Patrio
tizmas, K-nas Brazolevičius: Ka
rių Klubai.

Mes Tėvynės gynėjai . kiek 
mums spėkos leidžia stengiamos 
ne tik nuo pašalinių priešų apsi
ginti, bet esame susirūpinę švie
timo darbu. Rūpinamės, kad do
ra .nenupultų ir kad kiekvienas 
jaunikaitis sugrįžęs į namus, bū
tų kaiį mokykloje laiką pralei
dęs. Tautieti, suprask ir pažink 
mūsų siekiamus dąrbųs. Jie ne- 
lengvūs. Tani kilniai^/ 'darbui 
reikalinga knygų. Tai-gi kviečiu 
Amerikoj esančius lietuvius sulig 
užuojautos prisidėti knygomis ir 
kitais, tam darbui reikalingais 
daiktais. Mūsų tautos dvasios 
nepergalės priešų kardai, bet jie 
patys žlugs nuo gobšaus noro.

Jei atsirastų kas iš jūsų tam 
..darbui paremti, tai naudingiau 
būti], kad siųstūmėt knygų ir 
mėnesinių žurnalų, nes dienraš
čiai greičiaus nustoja vertės o 
persiuntimas vis-gi brangus ir vi
sus siuntinius reikia apdrausti.

Gilios padėkos reiškiam už pri
siųstus siuntinius švietimo tiks- 
ui, 12-to pulko kareiviams, J. 

A. Brakniuį Slantred, Can. (2 
egz. “V.” ir 20 ėgz. “Darb,” A. 
E. Pctra tei, IVaterbury, Conn. 
(30 cgz. “Darb.” Ižd. K. Petrai- 
tei, Boston 27, Mass. Tamstos 
siuntinio negavome. Turbūt žu- 

Gaila tiek daug knygų. Ki
tus siuntinius gavome be antrašų. 
Malonėkit parašyt savo antrašus 
ir būtų geriau siunčiant apdraus
ti. Esame- labai dėkingi už jū
sų užuojautą visi 12 pulko skai- 
.tytojai jūsų primuštųjų laikraš
čių, per, Leonas'Bražinskas, pul
ko knygininkas. Turime vilties, 
kad ir ant toliaus neužmiršite.

12tas pešt. Kauno pulkas 
Ūkio kuopa.

20 bal. 1921 m. 
Vilkaviškis.

LENKŲ ŽIAURUMAI 
FRONTE.

KAUNAS, IV. 20. (Elta).x Ba
landžio 13'dieną Naujų Alksnė
nų kaime, Punsko valsčiaus, mū
sų pusėj lenkai apiplėšė šiuos ū- 
kininkus: Aleknavičiaus Juozli 
konfiskavo 2 pūdus lašinių, Ma- 
liušio A. išplėšė ir išverto skry
nias, mėsą konfiskavo, šeiminin
ką apdaužė ir suėmė. Iš kitų 
kaimo gyventojų atėmė mėsą, 
bulves, kiaušinius, duoną ir tt. . 
Labai daug ir nuolat varinėja į 
pastotes. *

Gautom žiniomis, balandžio 9 d. 
Smalėnų kaimo lenkų žandarai 3 
vai. po piet puolė Vaitakiemio 
kaimą Punsko valsčiuj, mūsų pu
sėj. Suėmė šiuos asmenis: A. 
Kuosą, 28 motų, M. Adukanskį, 
60 m., R. Adukanskį 70 m., K. 
Gadzinskį, 55 m., P. Bubkanskį, 
38 m., Š. Lukaševičfų, 60 m., ir 
kaimo seniūną; J. Šupinską, ku
rį smarkiai sumušė. Suimtuosius 
nuvarė į„Smalėnus. Per dvi die
nas reikalavo pasakyti, kas yra 
šauliai ir kas suėmė balandžio 8 
d. lenkų žandarus. Nieko neiš
gavę, visi ūkininkai buvo paleisti 
sąlyga, kadz po trijų dienų būtų 
paleisti balandžio 8 d. suimtieji 
lenkų žandarai. Už nepaleidimą 
grasė sudeginsią visą kaimą ir su
naikinsią turtą. Suimant ūkinin
kus buvo suimti ir jų arkliai ir 
laikomi dvi dienas, neėdę. Ūki
ninkai buvo taip sumušti, kad su
grįžę, nebegali dirbti, nes serga.

Lenkai iki šiol 
plėšę,, kratų darę 
tos gyventojus, 
pastotes. Vyrus
būdu verčia juos slapstytis ir ne
duoda galimumo dirbti laukų dar
bus. < i .

(Kauno ‘ ‘ Darbininkas ’ ’

žemių rūšis yra 
valdžios nebuvo 
tiktai valdžios 
paimtos ir nuo
nuošimčius valdžia katalikų Baž
nyčiai nikėjo.: pinigams algų ir 
bažnyčių laikymui pašalpų pavi
dale, lairią pareigą ir Lietuvos 
valdžia atlikti yra pasiėmusi; ir 
tos žemės, ■ kurias Bažnyčia fak- 
tfnai' valdo. Nuo šių žemių val
dymu surištų pareigų Bažnyčia 
nėra paliuosuojama.

Antroji gi rūšis tai yra tos že
mės, 
kavo ir kitiems saviiiinkams ati
davė, 
m u 
tas 
tos 
šio 
’ Bažnyčia 
lauja ir, jeigu valstybės gerovė 
to reikalauja, bažnytinės . žemės 
gali būti nusavinamos bendrais 
valstybės įstatymais einant, bet 
kada gi su žemės nuosavybės tei
se Bažnyčia yra pasiėmusi ir virš 
minėtas pareigas ir nuo tų parei
gų ji nėra paliuosuojama, tai rei
kalauja už- nusavinamąją žemę 
atlyginimo, dėl kurio valstybės 
turi su Šv. Sostu susitarti. Ši
tos tai ir yra kanonų teisės, ku
rių ir reikia Bažnyčios turtus nu
savinant prisilaikyti.

12 vai. daroma, j vai. petrauka^ 
' Po pertraukos.

Beržinskas (d. fed.). 
darbininkams reikia bent po Į de- 
šimtihės žemės duoti, kad pramo
nės įmonių darbininkai, dirbtu
vėse darbą pabaigus, turėtų vie
ton smukiose girtuokliavimo, tu
rėtų kuo užsiimti, kad ir be dar
bo likęs at susirgę darbininkas 
nebūtų gatvėn išmetamas ir turė
tų kur prisiglausti. Šitiems žemė 
turinti būti duodama be atsilygi
nimo.

Valickis (ūk. fr.). Į valiutos 
nepastoVųmą atsižiūrint, išper
iamasis mokesnis gali būti per- 
didelis ir galįs būti net iki 10 kar
tų didesnis negu dvarininkui atl 
yginimas; gi jeigu vokiečių mar
lė pakiltų iki tikrosios jos vęrtčs 

—; valstybė gali tujį'eti didelių 
nuostolių, 
siūlomąją 
nuo

• ----------------
KATALIKŲ VEIKIMO 

CENTRO,
Balandžio 28 d. posėdžio 

nutarimas—protestas.
. Pastaraisiais laikais mokytojų 
ir šiaip veikėjų tarpe apsireiškė 
pastangų įvesti katalikams Lietu
voje tikybai priešingas mokyklas. 
Kat. Veikimo Centras atstovau
damas visoms katalikių draugi
joms Lietuvoje išreiškia ; 
griežtą protestą ir smerkia 
nelemtas ir nedeųiokratiškas 
stangas.

Originalui atatinka: ’
Dr. L. Bistras,

k. V. C. Reikalų Vedėjas.

86-tas posėdis prasidėjo 1921 
m. baalndžio 29 d. 2į vai. pirmi
ninkaujant Seimo Pirmininkui A. 
Stulginskiui. )

«

Sekretoris Natkevičius perskai
tė gautus raštus, kurie paskirsty
ti į komisijas.

Žemės Reformos, klausimu kal
bėjo atstovas Steponavičius (k. 
L).

At. Natkevičius (s. Į.) siūlo vi
sos žemės nacionalizaciją. Jo 
nuomone, negali būt įkalbos dėl 
revoliucijos kelio, nes tokiu bū
du valstiečiai būt jau seniai tas 
žemes atsiėmę. Nesutinka, kad 
dvarininkai galėtų pasirinkti sau 
gūštas-vietas, čia tik Komisija 
galėtų spręsti, kur nuskirti dva
rininkų vietą. Išskaito, kad Lie
tuvoje dvarininkai lenkąi, kurių 
sūnūs tarnauja legijonuos. Pri
minė Latvių baronus ir Žemės Re
formos vykinimą. V

Kalbėtojo nuomone, reikalinga 
dvarus dalinti ir juos išdraskyti, 
kad nžleisti -kelią smulkiajam ū- 
kiui. ’ Darbininkus baugina tik 
įsikūrimas.

Žemę nusavinant atlyginimo 
nepripažįsta, nes tas tik suerzintų 
pačius dvarininkus ii* valstiečius. 
Būtų naivu manyti, kad dvari
ninkai tiktų savo vietoje. ,

Kritikavo at. Meleškos išsireiš
kimą dėl atlyginimo už žemę. 
Liaudininkai reikaalują už Dievo 
mišką ir žemę nieko nemokėti.

Valdžios projektas numatąs 
bažnytinių žemilĮ*nusavinimą, bet 
Komisija jį aiškindama kitaip su
prantanti. Esą reikalinga šį 
klausimą išaiškinti einant nusavi
nimo principu, paliekant klebo
nams tik po 3 gektarus žemės.

Priminė, kad (lariškiai nesą pa- 
tankaniai aprūpinti žeme, jiems 
reikėtų sumažinti išperkamą mo
kesnį ir duo.ti pašalpą. Nesutin
ka,. kad kariškiams, nestojusiems 
laiku, į mobilizaciją būtų neduo
dama žepiė£ i

Nurodo, kad pažiūrėjus’! pro- 
; ekto esmę, pamatysim, kad jis 
nėra radikalesnis už Latvių žemes 
reformą.

Svarbiausias momentas 
ūkių įkūrimas ir tvarka,

£ Bažiiyeių žemė kaipo kolckty- 
So juridinio asmens draugi- 

-kurinetiktai Valstybes įsta- 
lais einant turi nuosavybės 

^pažįstamą teisę, bet ir tarp
iniais šantikiais yra apdraus

ta \QJęada^gi tai būtų visai men- 
žįemčs fondui pajamų šaltinis, 

ddl -nekertėtų sudaryti tarp
elio ir vidujinio konflikto.

Žępię1 paskirstant, pirmoj eilė- 
furi būti grąžintą nuo žemės 
isingai 'dvarininkų prašalin
tą. ūkio darbininkams, kurie 

ist dvaruose bekumeeiaudami 
bernaudami iš žemės darbo gy- 

..aa ' ir jiems atsilyginimas ga
li būti nustatomas nedidesnis, 

gd žemės reformos išlaidi] ata- 
iikamoji dalis.

lyginimas už gautąją žemę 
5 pūdų javų iš dešimtines e- 

►perdidelis ir nepakeliamas ir 
kaipo žemes ūkio darbus dirb- 

r mokąs bežemis, tokiomis sąly- 
fiiis žemės gauti nepgfciorėsiąs. 
lęl^atst. Plęčkajčio praeitame 
~dj& pasakytos kalbos, sakosi 

'ŠUprantąs kokiu būdu Pleč- 
Uftorįs dvarininkus išnaikin- 
taip, kad jų nei pėdsako ne
iktų? Atminus tai, kad Pleč- 

itis reiškia nuomonės, kad dar
iai patys nesugebėsią ūkį 

reikia ten žmogaus, kurs 
‘bu neužimtas vien tiktai ūkio 

įdirnu teužsiinitų, reiškia, kad 
ūkvedžiu bus tas pats dva- 

nkas tiktai jis vadinsis nebe 
riiįinkas, bet komisaras ar 

kitaip. Ir tokio komisaro 
UČtis bus daug geresnė negu 
bartinio dvarininko, nes vaiš

iadvaro deficitą įš valstybės 
padengs.

Jid įtikinus tuos, kurie dar 
ify Md komunizmas gali bū- 
ykdintus, kad priparodž :ius, 

t tai svajone be jokio pamato, 
Jo vieną kitą dvarą palikti lio- 

įznib galimumo mėginimams. 
HtUjcvMdš (lenkų fr.) šteUgia-

Nuo su šios žemės valdy- 
surištų pareigų Šventasis Sos- 
Bažnyeią yra paliuosavęs ir 
pareigos perėja ant falitinųjų 
turto valdytojų.

privilegijų, nereika-

80 iki

t
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norint:
bary. Dvarų

Siūlo pripilti Valdžios 
maksinujino
180 h
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PROTESTAI.
PROTESTAS PRIEŠ BEDLE- 
~ VISKAS MOKYKLAS.

Rusti caro laikais mos buvome 
persekiojami už katalikų tikėji
mą; mums draudė bažnyčias sta
tyti ir taisyti, neleido kryžių pa
šventinti, gynė viešas procesijas. 
Jeigu darėme procesijas ant šven
torių/ tai turėjo būti tvora labai 
aukšta ir nepermatoma, kad jo- 
kis procesijos spindulys į lauką 
neišriverŽtų. Į mokyklą katalikų 
kryžiaus neįsileisdavo, caro žnn- 

maldu-

Bal. 12 d. Š. m. įvyko Armijos 
Šviesimo Komisijų Atstovų suva
žiavimas. Posėdžiai tęsėsi iki 18 
d. bal.

Nutarta šie punktai:
1. Kieliyieno analfabeto lia-, 

reiyio priverstinas mokymas. Mo
kančius mokyti toliaus_

2. Mokyti po 2 valandi į dieną, darai- iŠ katalikų

GAISRO NUOSTOLIAI.
KAUNAS, IV. 30. (Elta). Š. 

m. balandžio men. 27 d. įvykęs 
Kaune gaisras padarė šių nuos
tolių: sudegė 10 mūrinių namų, 
30 medinių namų, 14 tvartų, .13 
įvairių krautuvių, viena kepyk
la ir viena valgykla. Viso sude
gė 14 numerių. Gedimino g-vėj 
sudegė Nr. Nr. 28, 26, 24, 22, 20, 
18, 16 ir 16; Miškų g-vėj Nr. Nr. 
18, 16, 14, 12, ir 10; Keistučio 
g-vėj Nr. 7. Be to sudegė pil. 
Enta Pal. gyv. Gedimino g-vėj 
Nr? 16.

Gaisro metu, buvo vogimų. Su
laikyti įtariami asmens.

(Kauno “Laisvė”)

. LABŪNAVA. Kėdainių apsk. 
Tai pusi.au aplenkinta parapijėlė. 
Čia tarp išsigimusių lietuvių ran
dasi net “polskų” patrijotų, ku
rie kalbėdami tarp savęs stengia
si pagražinti savo kalbą pridėda
mi “praudzivę,” lenkiškų žodžių, 
bet vienkart nejučiomis žlebtelė- 
ja ir “tuteišą” žodį, pa v. “na- 
walione vvielkie p u s n y n y,” 
“pędz bydla prszez s p r o g a” 
ir daug kitų. Nors su kiekvienu 
“palioku” galima susikalbėti ir 
lietuviškai, bet jie stengiasi pa
sirodyti nesuprantą lietuvių kal
bos ir esą tikrais lenkais. Ne ga
na to,— jie kiekvienam lietuviui 
susiriesdami giria lenkų kalbos 
“gražumą” aukštą jų kultūrą ir. 
stengiasi paniekinti lietuvių kal
bą ir “ėhloępską” jų valdžią.

dar nesiilauja 
ir kankinę vie- 
Nuolat varo į 
persekioja—tuo

Paštų Telegrafų ir Telefonų 
Valdybos pranešimų, Aluntoje 
atidaryta pašto ištaiga.

Gegužės 13 d. lenkų partizanai 
užpuolė mūsų sargybą Norvidų 
dvare, bet šautuvų ugnimi buvo 
išvaikyti.

> "................. • .

■Gegužes 14 d. naktį lenkų par
tizanai užpuolė mūšų sargybą ties 
Matąvile, bet, Pavištaičių kaimo 

Šautuvų irg-
t

*■ Štai vienas’ faktas; kurs gali sargybai padedant, 
H»TnltVrthm ** t<n»nobi>,,.| » .
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1 d. sugrąžo į Brukseų. Toliau abejojamą, ar yra pa- d. įvyko Ministerių Kabinete t re-1 
"l* *'kl* naivus žmoguz, kuris čiasis Finansų Prekybos ir Pra-

• • * _ ___•_______________________ '» • 1

rriausybfe sutartis dėl tei
sių garantijų tų respublikų 
piliečiams gyvenantiems ki
tos Respublikos teritorijoj.

Steigiamojo Seimo Konstituci
jos- Komisija rengia Lietuvos 
Konstitucijos įstatymą, Kuris vei
kiai bus, patiektas plenumui.

Antroji Lietuvos Gynimo Pa
skola Šiorni silpnomis bus įnešta 
St. Seiman’ir atiduota.-.Finansų 
ir . Biudžeto Komisijai, kuri pa< 
ruoš Seimo plenumui ‘

Šiomis dienomis eina Lietuvos 
farmaceutų ir dantų gydytojų su
važiavimai- sąjungos inkūrimo 
liksiu.” .

Kaip žinoma, Liofttvių-Lenkų 
derybos Briuselyje nutrūko ir vi
sas ginčas vėl bus patiektas svar
styti Tautų Sąjungai. ■

Birželio 7 Vra gabias
“Eltos” kablcgramas tokio turi
nio: .

“Tautų Sąjungos Taryba stisi- 
rinks Genevaje Šveicarijoj birže
lio -17 dieną. Ilymans referuos 
apie Brifikselio derybas.”

Liet. Inf. Biuras.

kaip reiktų visus tuos bolševikS- 
lius paniųsū-ten, iš kur jau jie nie
kada negrįžtų betvarkės daryti. 
Valdžiai , reikią, taip įtempti visas 
savo pajėgas Kraštui nuo viduri
nių maistų ir kraujo liejimo ap
ginti, kad. niekas negali svetur 
būdamas to Įsivaizduoti. Norėjo 
nuversti valdžią lenkai,, litą va
sario šių metų norėjo bolševikai 
Savo rojų įvesti. 1-mą gegužio vi
soj Lietuvoj rengė malimą* Ki
taip negalėjo valdžia padaryti, tu
rėjo ginti save ir ramius gyven
tojus. •

Gal sakysit, kad žmones turbūt 
nori bolševikų, kad taip tankiai 
norima . valdžią nuversti, Ne. 
Žmonės nekenčia bolševikų , ir bi
jo jų, labiausiai tie, kurie jau 
matė jų pyragus. Priešingi da
bartinei valdžiai ir bolševikų šali
ninkai yra 1): daugelis "žydelių ir 
svetimtaučių, mūsų nepriklauso
mybės, priešų, 2)'iš Rusijos grįžu
sieji; kurie ten darbo nėdirbo ii* 
čia nenori dirbti ir plėšimais duo
ną valgyti, 3) maža saujelė vietos 
gyventojų, agitatorių sukvailintų. 
Žinokit, kad ir pas mus yra tas 
pats, kas Amerikoje. Tie, kurie 
turi gerą liežuvį, loja, ir vieną 
kitą kvailą, fteapsišvietusį žmoge
lį sukvailina visai, kad šis jo tuš
čius žodžius už tiesą bailio. Bet 
žmogus, kuris jau gerai pažįsta 
gyvenimą ir žino kokį rojų skel
bia bolševikai, spiaus ant visų lo- 
Įikų ir dirbs savt) darbą. Kad ge
riau įsivaizduotumėt ką mums ne- 
<a bolševizmas, papasakosiu porą 
dalykėlių, kuriuos girdėjau iš lū
pų tokių žmonių, kurie nemeluo
dami pasakojo tai, ką savo aki
mis matę. Reikia jums žinoti, kač 
bolševikų valdžia, toji geroji, 
kurią ir pas mus nori kaikurie į- 
zesti, Rusijoj laikosi tik ačiū jos 
nepaprastam žiaurumui. Kiekvie
name Rusijos mieste yra taip va
dinami koncentracijos lageriai ir 
■ ‘ erezv'i čaikos. ’ ’ Kas prasitarė ar 
Šiaip kaip nors nepatiko bolševi
kų valdžiai, tuoj siunčia tokius 
koncentracijos lagerln ir jam žmo
gus, kuris tenai papuolė saulės 
nematys.

Kada Charkovo miestą užėmė 
kovojančio su bolševikais genero
lo armija, visas miestas subėgo į 
koncentracijos lagerį ieškoti savo 
artimųjų ir giminiečių, kuriuos 
bolševikai buvo be jokios zkaltėsN 
areštavę. Baisių reginių pamatė 
jie tenai. Daugybė lavonų puvo 
iht kiemo suversti kupetomis. Ra- 
vai pilni sušaudytų žmonių. Na
mo viduj dar baisesnis reginys’. 
Vienam kambary pilna lavonų su 
išpjaustyta oda. Karininkams ir 
?:aip kitiems kariuomenės laips
niais išpiauta ant odos jų pasižy- 
mčjmno ženklai. Kunigų ir popų 
lavonams nuo galvų numauta oda, 
pavydale jų kepurės. Visiems in
teligentams nuo rankų numauta 
oda, kaip pirštinės. Tokių pirš
tinių pilni visi kampai.. Kitam 
kambary prikalti prie sienų mote
rų ir mergaičių lavonai ne vienas 
ir ne du, bet kelios dešimtys. Lau
ke iš žemių iškasta krūvos lavo
nų su iškištais liežuviais ii; per 
burną išsiveržusiu krauju.’ Ma
tyt, kad tie nelaimingieji buvo gy
vais užkasti į žemę. Kas jau be- 
apsakys visą ką tenai matė ne vie

piąs, bet šimtai žmonių ir niekas 
negali užginčyti to, kad tai tiesa. 
Bet nereikia nė Rusijos, bolševi
kai Vilniuje tiek prižudė žmonių, 
kad baėšu. Lietuviai atėję rado 
nepalaidotų lavonų tokiose baisio
se kankynėse numirusių, kad ne
gali žmogus sau persistatyti, kaip 
gali ateiti į galvą panašios kanky
nės. Rasta vienas lavonas, kuriam 
perskrosta pilvas ir ant pagalio 
suvyniotos ištrauktos žarnos. 
Rasta kunigo ląvonas, kuriam ant 
galvos su vinimis prikaltas dyg
liuotas vainikas... *

Įsivaizdinkit ir gerai pagalvo
kit, ką tai reiškia. .Tie agįtato-’ 
riai nori panašų rojų ir Lietuvoj 
įvesti ir ištempę visas jėgas sten
giasi nuversti tą valdžią, kuri gi
na žmones nuo pavergėjų. Jei val
džia kartais vieną kitą *tokį tvar
kos griovėją nubaudžia mirtini ar 
sunkių darbų' kalėjimu, • tai jų 
sėbrai rėkia triūbija po visą pa
saulį, kad Lietuvoj darbininkams 
esąs .atimtas balsas ir teisės ir kad 
jię esą kariami ii* šaudomi. • -

Dabar Panevėžy eina Lauko 
Teismo, bylos dėl bolševikų suki
lėlių, norėjusių nuverst valdžiąryti tokiu, 
ir iš • Lietuvos Rusiją padaryti. LDS. Conn. Aps.

Tyčia einu klausytis į tesimą preį 
tokolų ir teismo nusprendimų i 
aiškiai matau, kad reikią, 
ti tokiuos žmones, kurie 
supmenės tvarką.

► Darbininkų, • ramių 
niekas neliečia, jie gyvena ir 
sotūs ir apsirengę, bet ana 
mums nereikia, . ’ * 51J

Visi tie lojikai ar jie 
menkoj ar'Lietuvoj vieną d 
pučia ir.nori Ruisjos rojų 
ti. Jfclesfduokit, nesiduokit jų pri 
gaunami,x netikėkit jų melame 
Meluoja jie,visi, kaip mo^a, k 
tik žmonės jiems įtikėtų ir jų pi 
sę palaikytų. Rašau Jums/liekai 
po buržujus ar buržujų .papirktas 
bet kaipo suprantąs padėtį, ir .teij 
sybės keliais einąs. Patys MeK 
Dėdė ir Dėdienė, galėjot suptai^ 
kad aš kenčiu vargą nemažą, be 
bolševizme nematau jokio daik 
kuris mūsų padėtį galėtų pągelW^ 
ti. t-

Apie valstybes mokesčiUSį‘.''Pia*^ 
skolas ir rekvizicijas pašUkyąiU 
tiek, kad valdžia; (iš visip pusių< 
spaudžiama turi noroms nenorom*^! 
didinti mokesčius, uždėti irikvizL 
cijas, leisti paskolą, nes kitaip 
kur imtų gyvenimui ir aprigy' 
m u i lėšų. Kiek ir kaip imama 
rašysiu kitam laiške,, taip pat pri-e 
dėsiu šio to apie grįžimą iŠ\Amėtik 
kos. , •

Dabar parašysiu kiek apSeMve1 
ir namus. Gyvenu Panevėžy; lan
kau gimnaziją, kurią manaU'b’aig- 
ti už dviejų-metų. Mokslas tfefctk 
si gerai. Tik, kaip jau“ rašfcttt, 
sveikatos nustojau dėl didelio dar- ; 
bavimosi. Rašiau, kad akyš“Skali- j 
da. Daug išleidai a u, bet* pasigy
dyti negaliu. Gydytojas pataria 1 
duoti akims poilsį ir vasarą 'v& 
žiuoti Į jūrės maudykles, bet kaip ' 
važiuosi — lėšų nėra. NežiWuAr J 
nusiseks man jūros maudyfclėsna 
patekti. Pagydytos akys* ’riųo 
darbo vėl apsilpo ir gelia.”Savo -j 
darbo nedaug teturėčiau, bėt ttt- 
riu uždarbiauti ir savo darbą nak- 1 

.tį dirbu. Dėdė gal pasakysi: “at- > 
siunčiau pinigų, gyvenk,, kaip 1 
žmogus, bet šiais laikais' negali- / 
ma pragyventi, labiausia nesvėi- i 
kam, kada gydytojams rdikM 
tiek išpilti pinigų. Ant gydytojų 
išleidau 568 auks. Kapitalas ne- ^|; 
mažas, bet sveikatos tiek pat

šauly toklnah 
tikėtų, kauĮ^ebiscito 'vaisiai a- 
biejų pusių bus įvertinti ir pra
laimėjusieji nesigrieba ginklo,

Dabar.tas' klausimas-' esąs dar 
sunkiau išspręsti, nes viena , ir 
antra puse yra pašaliniu veiksnių 
suerzinta. Taikai -daugiausia 
kliudanti- Lenkų endekija ir Lie
tuviu reakcija.

Laikraščio nuomone,* konferen
cija arba federaciją su Lietuva 
būtų unijų ąrba federacijų su ki,-‘ 
tomis valstybėmis įžanga, -Nors 
endekai negali, ramiai klausyti a- 
pię federaciją, bet objektiingos 
sąlygo3 ką kitą n’odą ir tikėtis 
reikia, kad, sveikas'protas ir .są
žinė paims viršų.

monėst Tarybos posėdis, pirminin
kaujant L e. Finansų, Prekybos 
ir Pramonės JMinisterio pareigas 

įp-, Doblrtivičius. Buvo svarstytas 
prekybos sutarčių klausimas. ,

Mūsų atstovas Skandinavų 
Valstybėms p.. Savickis buvo pri
imtas Švedų Ministerio Pirtninin- 
kodSydoVo ir turėjo daug pasi
kalbėjimų su žymesniais švedų 
darbuotojais. Švedų spaudoj įdė
ta dėl to keletas straipsnių, Ge
gužės 11 d. p.'Savickis atvyko* į 
Kristianiją, 1

Gegužės 10 d. buvo Bruksely 
Eltos Direktorio D-ro Jį Ereto 
paskaita' apie. Lietuvą socialisti
niu, ekonominiu ir istorijos, at
žvilgiais. Jis kalbėjo apie Lietu
vos padėtį prieš karą, apie jos 
rinkas ir žaliąją medžiagą, kurios 
gali rasti Belgai Lietuvoje.

Gegužes 1 d. Meno Kūrėjų Dr- 
jos rūpesniu buvo atidaryta me
no paroda, kur žymią dalį suda
ro a. a. M. K. č'iurlionies paveiks
lai (apie 150 numerių) daugiau
sia temperos dažais atlikti. Jų 
tarpe “Rešt,” “Ropq,” Amūras” 
veik visos “Sonatos,“ sutvėrimas 
pasaulio, “Žodiano” ir “Žiemos” 
siūlai. Be Č’iurlionies parodoj y-, 
ra dailininkų A. Varno, A. 
dzinavičiaus, K. Šklerio, 
nio, Kalpoko, Jomanto, 
ko ir kitų kūriniai.

t
Atvyko į Kauną žymesnieji 

Latvių operos artistai: p. Ben- 
seldt) (sopranas), p. Kaktin, (ba
ritonas), p. Daugull, (žymiausias 
pianistas), ir dalyvavo Lietuvos 
Operos Tarybos koncerte tikslu 
suartinti Lietuvos ir Latvijos tau
tas meno srity.

SVEIKATOS DEPARTAMEN- 
' TO BRANEftfeAE*
- 1. Iš Amerikos Raudonoj^Kry- 

žiaus gauta skalbinių ir * šiaip 
daiktų reikalingų ligoninis. ,

2. Atsilankė Sveikatos D-to Ko
miteto pagelbės Amerikęs Gommi- 
ttee of Relief Dr. Alkonas, kuris 
atvyko Į Lietuvą aukų skirstymo 
reikale ir nori susipažinti sir svei
katos ir sanitarijos stoviu Lietu
voj / . ’

3. Sveikatos Dep-taš suslirūpi- 
nęs'/ statistikos žinių apie gimu
sius, mirusius, ir vedusius rinki
mu. z Einant rusų įstatymais to
kios žinios tesiunčiamos- tik me
tams pasibaigus, tuo tarpu Svei
katos Dep-tui svarbu būtų tokias 
žinias gauti .dažrtiau. Sveikatos 
Dep-tas praeitais metais pagami-, 
no tam tikras blankas kalboms ži
nioms rinkti, bet praktika paro
dė, kad .pilni} žinių negalima gau
ti, nes dauguma klebonų remian
tis rusų įstatymais visai atsisako 
siųsti panašias žinias.

4. Pastaruoju laiku kai kur pa
sirodė rauplės. Kad rauplės neiš- 
siplėstų, išsiųsta visoms apskri
tims raupjių linipha, paskirta 
skiepytojai ir skiepytojos.

'■5'. Dezinfektorių stokai pašalin
ti Lietuvoj^,. įsteigti dezinfekto
rių kursai ir išleista 11 dezinfek
torių.

' stos jpA&'LfetJ Inf. Biurui J 
' - ■ .■ * -

.{IEČIŲ SPAUDA DELBI 
BRIUSELIO DERYBŲ.

Janzigo laikraščio “Daiiziger 
cucste Nachricten” Brukselio 

įtorespondentas Vilniaus klausi
mu rašo:.

“ Tautų Sąjungos Tarybai glo
bojant, dabar tik Bruksely susi
rinko Lenkų-Lietuvių konferenci
ja nuspręsti, kam tur priklausyti' 
J Vilniaus kraštas. Brukselis laiko- 

J piaš atatinkama vieta, . kadangi 
Belgai mažiausiai suintei’esuoti to 
ginčijamo klausimo išrišimu. Taip 
yrą žinoma, tik ekonominiu at- 
žvilgiiu, o politiniai Belgai, kiek 
tai galima išvest iš Vyriausybės 
spaudos taktikos,, palaiko Lenkų 
pusę. Atvirai pareiškiama, kad 
Lenkai esą ankstai Vakarų valsty
bėms draugingas kraštas, ir kuo- 

‘ didžiausis politinis interesas esąs 
tą kraštą sustiprinti,. Taigi, jei 
iškeliamas Brukselio neitralitetas, 
kaip vietos, lenkų-lietuvių atsto
vams susirinkti, tai tegalima tai 
pasakyti, atsižvelgiant vien į pa
minėtą jau. prasmės apribojimą. 
Lenkų -vyriausybė, tarpininkau
jant Prancūzų Užs, Reik, minis- 

-'A terijai, sugebėjo padaryt kuopa- 
togiausią sau įtaką į opiniją. Jau 
kelias savaites oficialiai' Lenkų 
atstovai skaitė paskaitas Vil
niaus klausimu. Aiškų Prancūzų 
nusistatymą Lenkų naudai gali 
parodyti tai, kad iš Paryžiaus 
taikos konferencijos kapitonas 
ManteuK Bmksely skaito paskai
tas, kuriose Vilniaus kraštą pri
skiria Lenkams. Lenkų delegatas 
prof. Askepazy labai prancūzų "ir 
belgų simpatizuojamas. Jo veika
las apie Nepolconą ir Lenkus nuo
lat giriamas.

“Lietuvos Belgų Vyriausybė 
dar nėra pripažinusi/ Atmenama, 
kad to krašto nepriklausomybė 
buvo pripažinta tik Latvių, Estų, 
Argentinos ir Sovietų Rusų. Dar 
prieš susirinksiant konferencijai 
Lietuvių delegacijai buvu-paskai- 
tyti pamokslai. Tiesioje piktina
masi £ar bent nuduodUk tai), 
kad Lietuva apskritai pratenduo- 

V ja į Vilniaus kraštą. Lietuvių nu- 
g- rodytas istorinis Vilniaus priklau

somumo argumentas visai atmeta
mas. Tai tenka juo labiau pabrėž-

• ti, nes Prancūzai, nustatant Vo
kiečių-Lenkų sieną, nuolat iškiš
davo pirmiausią istorinį momentą. 
Lietuviams tai skaitoma nusidėji
mu.

“Ir lietuvių pabrėžiamus etno
grafinius pagrindus atmetama. 
Atrodo, lyg Lietuvių Delegacija

• norėtų palygint Vilniaus kraštą 
su Elzos ir Lotaringų kraštu. Pa
galiau, liečiant ekonominę to 
klausinio pusę, lietuviai nurodo į 
tai,. kad tuo žvilgsniu lenkų pre
tenzijos visai neteisėtos. .Tautų 
Sąjungos Tarybai pirmininkau
jant, kuriai vėl pirmininkauja 
Belgų Užsienių Reikalų ministeris 
Hvmans, turi derėtis lietuviai su 
lenkais lygiomis teisėmis.

“ Aneksionistinius lenkų pla
nus, Želigovskio avantiūra pa 
mirštama, kadangi tie žinomi 
faktai atrodo Belgų spaudai, agi
tuojant lenkų naudai, neturi tiks
lo. Statistikos žinios apie Vil
niaus krašto gyventojus skelbia
mos Varšuvos vyriausybės patiek
tos. Iš jų matyti, kad ten esanti 
dviiejų trečdalių lenkų gyvęntojų 
dauguma, ir priduriama dar, kad 
tie gyventojai reikalauja atvada
vimo ir prijungimo Lenkijai. Tau
tų Sąjungos Tarybos į Vilnių nu
siųstieji komisarai, pasak laikraš
čio-“Soir” įsitikinę Lenkų pre

tenzijų teisėtumu. Jie padarys 
stiprią Įtaką į konferencijos eigą.
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SUTARTIES PROJEKTAS 
GYNIMĄSI.

Mūsų tam tikro korespondento 
pranešimu, .mūsų Delegacijos pir
mininkas p, Galvanauskas Pary
žiuje aiškiho Prancūzų atstovui 
Londone p. Julės Cambonui, Ar
gentinos atstovui Tautų Sąjungoj 
p. Da Cunha’i, Tautų Sąjungos 
Kontrolės Komisijos pirmininkui 
pulk. Chąrdigny ir kitiems Lietu
vos Delegacijos sutarties projek
tą. Mūsų Delegacijos narys p. 
Norus-Naruševičius taip, pat tarė
si Londone su Anglų atstovų Są
jungoj p. Balfour’u ir kitais. Abu 

. paminėti mūsų delegatai gegužės

' I

v

KARO PASKAITA.
Gegužės 13 d. Generalinio.štabo 

salėje įvyko Karo Mokslo Kūrė
jų Draugijos paprastasis mokslo 
susirinkimas, kuriame buvo "ene- 
rolo Zenk.evičiaus paskaita “Mar
šalas Fošas, jo karo pažiūros ir 
darbai.”

Paskaitos turinys:
1. bošas — Prancūzų Karo A 

kademijos mokytojas (1898 m.) ir 
jos Viyšininkas (1907-1911 m.).

2. Generolas Fošas — 29to pran
cūzų korpuso vadas, 9-tos pran 
eiizn armijos vadas ir Šiaurės 
Prancūzų armijos Grupės vyriau
sias vadas (1914-1916 m.).

3. Generolas Fošas nerikiuotojn
Santarvės klausimais atskiro biu
ro viršininkas prie’ generalisimo, 
Prancūzų Generalinio štabo Virsi 
ninkas (1917 m.), Santarvės
‘ Ankštosios Karo Tarybos” Ver- 
salėj pirmininkas.

4. Fošas — visų Santarvės pa
jėgų vakarų fronte generalisi
mas.

LAIKYSIS. NEITRALIAI. *
Sovietų Rusų Užsienių Reika

lų Komisaras čieerinas Sovietų 
Rusų Atstovui Lietuvoje prisiun
tė šio turinio notą:.

Prašau pranešti Lietuvos Vy
riausybei, kad nei Rygos sutarty 
nei kuriam kitam akte, nei tarp 
Rusijos ir Lenkijos, nei tarp Ru
sijos ir bet kurios kitos Vyriau
sybės nėr nei vieno slapto, arba 
neslapto punkto, priešingo Lie
tuvai ir bet kokiu būdu gręsian
čio jos nopavojui. Tikrinimai, 
būk Sovietų Rusų Vyriausybė 
slapta sutarcia arba slaptu 
straipsniu pasižadėjo laikytis ne- 
itraliai, jei Lenkija pultų Lietu? 
vą yra grynas išmislas, Tokios 
sutarties Sovietų Rusų Vyriausy
bė nepadarė, tokio straipsnio nėr 
nei vienoj padarytųj" sutarty. Prie 
šio reikia pridėti, jog Rygos su
tartis nei kiek neanuliuoja Mas
kvos Rusų-Lietuvhj 1920 m. bir
želio 13 d. sutarties. Rygos su
tartis nustato, kad Vilniaus klau
simas turi būti' išrištas išimtinai 
Lietuvos ir Lenkijos. ' Tas nei 
kiek neprieštarauja Rusų-Lietu
vių sutarčiai, kuri ir po Rygos 
sutarties pasirašymo pasilieka 
pilnoj galėj. Lietuvos respubli
kai priklauso suverene Vilniaus 
valdžia, kuiną j.ai perdavė Sovie
tų Rusų Respublika kol pati Lie
ta vos respublika neliųtars, per
duoti tą suverenę valdžią Lenkų 
respublikai.

8-VI-1921.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Zniui- 
Šimo- 

Galdi-

Prisiųstas Leonui Stoškui, 
Brighton, Mass.

Gegužės 2 d. išėjo iš Maskvos 
mūsų Atstovybės vizuotas Lietu
vos tremtinių Ufos ešelonas, susi
dedąs iš 665 asmenį}.

LIETUVOS DELEGACIJA 
NUVYKO Į ESTIJĄ.

Lietuvos delegaciją, važiuojan
čią iš Rygos į Estiją, pasieny Val
ke sutiko Estų valdžios automo
bilis ir nuvežė į sporto šventę. Į 
Taliną Delegacija atvyko gegu
žės 9 d. Ją sutiko mūsų Atsto
vas Estijai p. Gylys, Estų Politi
kos Departamento Direktoris He- 
lat ir luti. Estų, valdžia širdin
gai priėmė ir principe pritarė vis
kam, padarytam Rygoj. Netru
kus įvyks trijų ministerių suva
žiavimas galutinam Sąjungos su
darymui. Gegužės 11 d. Delega
cija grįžta į Rygą, o kitą dieną 
į Kauną.

LENKAI SUĖMĖ LIETUVĮ 
KUNIGĄ.

Lenkų laikraštis “Gazeta Kra- 
jowa” rašo: “Prieš savaitę Ger- 
vėtuose buvo suimtas lietuvis ku- 
1 igas Jakuvanis, Kuris čia darba- 
vosi jau 11 metų ir buvo labai 
mylimas. Jam prikaišiojo būk jis 
agitavęs prieš lenkų valdžią ir tai 
: ik dėl to, kad jis niekuomet ne
slėpdavo savo nuomonės ir kar
tais žmonėms duodavo skaityti 
“Straž Litivy.” Bet rodos, tas 
JaiKraštis buvo legalus. Ar tai 
jau “Vidurinėj Lietuvoj” nėra 
laisvės ir kiekvienas negali ma-

«

nyti kaip nori, o visi gyventojai 
turi taip manyti, kaip “Straž 
Krasoiva” arba “ Rzeczpospoli- 
,ta ”

Gegužės 6 d. išėjo iš Maskvos 
pirmas visuotinas Lietuvos' trem
tinių Kazaniaus ešelonas, suside
dąs iš 544 asmenų. Ešelone grįž
ta vaikų prieglauda, Steponavi- 
čaitės vedama. Drauge grįžta 
profesores Jaroševičius.

Kauno Vandens "KeRų Rajono 
pranešimu, gegužės 4 d. atplaukė 
Kaunan garlaiviai “Laisve” ir 
“Lietuva.”

• v

LENKŲ LAIKRAŠTIS RAŠO 
APIE. VILNIŲ.

“Nasz Kurjer” lenkų laikraš
tis einantis Varšuvoj, įdėjo Vil
niaus klausimu straipsnį, kuriame 
užpuldinėja endekus dėl jų poli
tikos.

Laikraštis rašo, jei Lenkų val
džia Vilniaus klausimu skaitytūsi 
su Lenkų Seimo valia, netik nu
stotų svarbios provincijos, bet ir 
kiti Lenkų reikalai galėtų atsi
durti pavojui.

Laimei Lenkų užsienių reikalų 
ministeris Sapieha, nors ii» ende- 
kas, bet būdamas kilimo iš Lie
tuvos, numatąs visus nuostolius 
dalinant Lietuvą^

Santarvė galinti ir nuo Lenki
jos. pareikalauti gyventojų atsi- 
klausimo- Gudijoj ir Ukrainoj, 
kas daug kainuotų Lenkijai.

Plebiscito vaisiai Vilniaus klau
simu negalėtų būti tikri. Jei tas 
tikrumo įsitikinimas esą Varšu
voj, jo nesą Vilniuj. Ten ir len
kai suprantą, kad visa istorijos 
Lietuva, ekonomijos ir kultūros 
atžvilgi!ais sudaro vienątą ir kad 
Vilniaus kraštas .ir kultūros ir 
psichikos atžvilgiu labai skiriasi 
nuo Varšuvos ii* organiniai jį pri
jungti Lenkijai negailima. ,

f . - * •

ĮSIKŪRĖ KLIUBAS.
Gegužio 5 d- š. m. Vilkaviškio 

inteligentų- pastangomis tapo į- 
kurtas kliūbas 4‘Bijūnas”: Įsta
tai, su kai kuriomis pataisomis 
bei pakaitomis, priimta Čia prieš 
karą gyvavusio rusų valdininkų 
kliūbo. Nario mėn. mokesnio nu-> 
tarta mokėti po ‘20 auks. kas mė
nuo, tik iš karto už trjis mėn. iš 
kalno reikalingam kapitalui su
daryti, Išrinkta komisija iš 5 
asm.. kambariui ir kitoms įmo
nėms parūpinti. Iš karto įsirašė 
33 nariai.

IŠ STEIGIAMOJO SEIMO 
DARBUOTES.

Raštu iš Balandžio 1 dienos 
Lietuvos Atstovybė buvo užpra
šiusi Lietuvos Telegramų Agen
tūrą “Eltą” teikti platesnių ži
nių iš Steigiamojo Seimo darbuo
tes ir apie eiseną derybų su len
kais.. Laišku iš gegužės 14 die
nos š. m. “Elta” prisiuntusi'yra 
tokių žinių, dalį kurių čion ir pa
duodama :

“ Lenkų-Lietuvių derybos, da
bar vyksta Bruksely. Mūši} val
džia ir visuomenė pasiryžusi at
gauti Vilnių, mes tinkam daryti 
su lenkais ekonominį sutartį ben
drai su kitomis Pąbaltjūrio vals
tybėmis ir dalyvausimi militarinėj 
konvencijoj su lenkais. Sutarties 
su Lenkija projektas jau atiduo
tas Tautų Sąjungai ir įvairių sve
timų kraštų atstovams.

Paskutinėm dienomis Steigia
mas Seimas pirmu skaitymu yra 
priėmęs “Žemes reformos” įsta
tymą. Iš svarbesnių nesenai buvo 
priimti: .

D
ATSIŠAUKIMAS Į VILNIAUS 

GYVENTOJUI
“Sloivo Wilenskie” analizuoja 

Aukštosios Silezijos sukilimą ir 
1919 m. spalių mėn. Vilniuj Želi
govskio pasirodymą. Šaukia' Vil
niaus gyventojus organizuotis 
Aukšt.r Silezijai pagalbą neštji ir 
aukas rinkti. Straipsnis bai
giasi žodžiais: -
' “ SilezieČiai, kovodami už lais
vę, kovoja kartu ir už Vilniaus 
postulatus. Vienokis jų ..ir Vil
niaus liįdmas. Tai-gi rinkim Si
lezijos sukilėliams aukas ir mitin
guose pareiškim mūšų solidarumą 
Silezijos didvyriams.”

2)

3)
4)

Pradedamoms mokykloms 
Lietuvoje įstatymas.
Dvarų darbininkų samdy
mo ir atstatymo įstatymas. 
Šaulių Sąjungos^ įstatymas. 
Priverstino •valstybinio tro
besių nuo ugnies apdraudi
mo įstatymas.
Kariškiems žeme aprūpinti 
įstatymas.
Valstybinio apdraudimo į- 
staigog įstatymas.
Kovos su galvijų

;• (džuma) įstatymas.

Mielas Dėdę ii* Dėdienė!
Ačiū už laišką ir fotografijas, 

kuriuos gavau šiandien. Pinigų 
kiek išsiuntčt, tiek ir gavau ir no 
vienas skatikas nežuvo. Gavau 
1000 auksinų

Klausiat, kaip valdžia elgias' 
su darbininkais, ar tikrai mūsų 
valdžia yra demok'ratinga. Pas 
mus valdžia yra sutvarkyta tik
rais demokratin gurno pamatais. 
Valdžios akyse visi lygūs piliečiai 
ar tai darbininkas, ar kunigas, ar 
daktaras,, ar ūkininkas, ar uba
gas. Lietuvoj visi} teisės lygios ir 
visi vienodai už nusikaltimus bau
džiami. Valdžią rinko nevien ku
nigai ir dvarininkai ir kiti buržu
jai, bet ir'Stambesnieji ūkininkai, 
bežemiai, mažažemiai ir darbinin
kai. Balsas buvo atimtas tiktai 
1) Žmonėms nesveiko proto, 2) 
teistiems už 6vagystę, užmušimą, 
padegimą ir tt., vienu žodžiu vi
siems dideliems prasikaltėliams, 
3)teistiems už išdavimą, gaišinimą 
valdžios turtų ir kitiems tėvynes 
priešams, kurie padarė nusikals
tamų darbų.

Tai-gi darbininkai galėjo ir tu
rėjo teisę balsuoti visur ir rinki
muose į Seimą dr į valsčių savival
dybių atstovus. . -*

Kad dabartinė valdžia būti} len
ki} šalininkė, tai galima tiesiok 
pasijuokti iš kvailumo tų žmonių,- 
kurie tai tvirtina. Nuo pat savo 
gyvavimo pradžios yra vedamas 
karas su lenkais ir, kad ne toji 
keikiamoji ir, kaip agitatoriai sa
ko, su lenkais susidėjusioji val
džia, tai jau Lietuvą senai būtų 
lenkai užėmę. Visas kraštas, 
kaip įmanydamas ginasi nuo len
kų, o jie dar išsimano, kad val
džia einanti su lenkais išvien ir 
parsidavusi jau lenkams. Ar be
reikia didesnių kvailių, kaip tie, 
kurie taip sako! Mes ncretūmėm 
su visais kaimynais geruoju gy- 
v ti, bet kad jie yra užgrobikai, 
v^gys,. tai negalime, reikia rnuš- 

iįrfa gintis lig paskutinio 
kraujo lašo.

r

Apie korimą ir šaudymą pasa
kysiu tai,’ kad dabar be teismo 
neįtariama ir nešaųdoma. Pasku
tiniu laiku mirties \bausmė varto
jama retuose atsitikimuose. Ret
karčiais nušauna tik didelius plė
šikus žmogžudžius. Nekaltų nie
kas neužkabina, < gyvenk ramias, 
darbuokis savo ii’ Tėvynės naudai, 
atlik savo pareigas dėl valdžios, 
niekas tavęs neūžkabins ir būsi 
•visų gerbiamas.

Bet su tokiais darbininkais, ku
rie bombomis, dinamitų ir pirok
silinu mano. įvesti Lietuvoj bolše
vikų rojų, valdžiai prisieina žiau
riau pasielgti. Valdžia nėra tai 
koks ponas, kuris ką nori tą ka
ria, ką nori tą piatina, bet tai 
yra pačių žmonių išrinktas ir pa- 
statytas. sargas žmonių turtui ir 
ramybei saugoti. Jei tas sargas 
mato, kad kas nors nori ardyti vi
suomenės tvarką, tai turi tokius 
žmones pašalinti ir tam tikslui

v —

gyvenk,, 'kaip 1

ra. Ačiū šimtą kartų ačiūj^b^^į 
ir 'Dėdienei už pinigus, neg'bes jų i 
tikrai būtų reikėję pražūti1, tėvai * 
neišgali, o kas kitas rūpinsis. .

Likit sveiki, Mielieji Dėde ir; , 
Dėdiene, bučiuoju Jūsų'rankas^ 
Neužmirškit Jūsų sūnaus. Sudiev-k 
Lauksiu laiško. ’' ’ * Į

Jūsų sūnuš—
St, KasakausKMM

PRANEŠIMAS IR UŽKVIETI->; 
MAS VISOMS LDS. CONF- ” 

APSKRIČIO KUOPOM^,
Pastarajame LDS. Conn/'aps-. 

kričio suvažiavime nutarta <reng~> 
ti milžinišką apskričio išvažiavi
mą. Išrinktoji komisija, r: Uoli 
dirba. Daržą Indian Grove,'Ne’ 
Haven, Conn. paėmė ant 17 
liepos (nedėlioj) š. m. Vieta y& 
puiki ir plačiai žinoma. Kcmis*l 
ja stengsis savo darbą kuogeriau- 
šiai atlikti. Bet gerbiami.,LDS<’ 
Conn. apskr. draugai ir draugča 'į 
atsiminkite, kad komisija to 
bo .negalės atlikti be jūsų pritik 
rimo ir pagelbos. Komisija atsįįs 
šaukia į visas Conn. apskr. *kuoi 
pas, kad visos imtų dalyvumą t*ni 
me išvažiavime prisidėdamos 
parama. Būtų geistina ir pątar* 
tina, kad kuopos pasistengtų pcrd 
kviesti savo kolionijų chorus dOr* 
lyvauti išvažiavime.

Broliai-sesutės: nenusiminki)#; 
ir neatitraukim rankų nua idėjo^ 
darbų. Nors ne vieną palietė Šf- 
met bedarbė, apsunlundW& ųi5i^ 
darbininkų būvį, bet mes darbl 
ninkai nepasiduokime; stokiaį 
petys į petį ir remkim vigas 
talikiškas draugijas. Colių*, ą 
kritis yra daug gero nuveikęs i 
Tėvynes labo, su pagelba gavo 
paširdžių narių. Tą stengsis, 
teityjo daryti.

Tai-gi kviečiame visus draug 
ir drauges,—ypatingai chorus 1 
lyvauti šiame išvažiavime*' i 
savo gyvavimo apskritis turima 
išvažiavimu ir abu buvo , pi 
rningi, tad stengkimčs ir šį |

6
Panevėžys,

d. gegužio 1921 m.

- »
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5)

7)

maru

f

■
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SMULKIOS ŽINUTES.
Finansų Prekybos ir Pramonės

Tarybos pranešimu, gegužes 10
t

8)
’ niuo,

9) Lietuvos tarptautinio
įstatai... .

io banko
<

10) Medicinos praktikos teisių 
Lietuvoje įstatymas. ’ ■

11) Azerbeidžiailo Socialistinės 
Tarybų Respublikos Vy
riausybės ir Lietuvos Denio- ginklą pavartoti. Permaža tankiai 
kratinės Respublikos .Vy- mūsų valdžia vartoja ginklą. Oi

i * •
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^0lŠEVIZMO 
TALKININKAI.

Lietuvos laikraščiuose vis
.daugiau ir daugiau rašoma 

ė“’* bolševizmo pavojų, 
'di,. Ęusų bolševikai bu-

Kfo sumanę pavergti Lietuvą 
įginklu. Tam nepavykus, už- 
3|iėjfr'ją savo agitacija-pro- 
rįpągąnda, kuriai įvykinti iš
Maskvos auksas upeliais 
plaųRia. Daugelis grįžusių 
iŠ Rusijos Lietuvių buvo ten 
bolševikų komisarais. Toje 
tarnystoje paragavę Ąal- 
džios, /kokios nė atkaltiiau- 

"sieji "caro činovninkai netu- 
rčdąyo; apsipylę pinigais, 

(išdidūs, nuožmūs, kerštingi 
bolševikų ex-komisarai būti- 

' nai fą pačią litaniją nori už- 
; giedoti Lietuvoje ir žmo
nėms ant sprando verste 

£ verčią .komuninio vergiją.
Jų'^gitaęžja, pradžioje, lygį 
nedrąsi ir nežymi, dabar at
kaklesnė pasirodo ir tai ne 
vien žodžiais. Jau nebenau- 
jiena^ padarius kratą bol- 

tšęvikų guoliuose, surasti te- 
rnai šautuvų, bombų, svai
domųjų granatų, piroksili- 
mo"ti*'kitos sprogstamos me
džiagos. Prie to būtinai ran
dami glėbiai raudonosios 

į Bušų literatūros. Indomu, 
kad t(|s bolševikų organiža- 
cijos nešioja rusiškus var
dus;' ' Taip, anot Kauniškės 
“Laisvės,” Kaune neperse
niai susekta organizacija: 
“Yselitovskoje techničesko- 

/je biuro propogandy i sklad 
x oružija” (Visos Lietuvos 
/techniškas propagandos biu- 
i tas ir ginklų sandėlis; kur iš 

A teisybes surasta visokios rū 
jį'šjies' ginklų. Kita įpanaši 

bolševizmo gūšta vadinosi 
<rVojenno komuništičeskaja 
organizacija” (Kariškąjį ko- 
munistinė organizacija), ku
rios piymininku buvo Sta- 
^siulis-Soątakas, buvęs Rusų 
XV armijos karo tribūnalo 
pirmininkas.
' Aršiausia, kad tokiems 
.išgamoms veistis padeda so- 
eįąl-tįęmokratai. Jie, tiesa, 

prie III interna- 
ionalo nesidėti, bet kas iš 
of Jų darbuotė vis-gi išei- 

pa grynai bolševikiška. Štai 
Eajpjašo “Laisvė” No. 111:

• /‘Lietuvos sociatdeųiokratai 
MiM klausymu nyo kiVro pra
džias gyvena antro, ryškesnį e- 

> sakau antrą ryškesnį,
ne^būvo momentų, kada jie 
viešai tiesė savo draugišką 
ranką • ‘Jjyoliams lenkams.’ 
Prieš sugrįšiant sočialdemokra*

kiši toliau nuo Maskvos obąl- 
rių ir dirbo valstybės kftrimo 
darbą, bent Įdek ataiiiūrėdanu 
į tautos porus ir reikalus. Tąs 

. gyvenimo .etapas pasibaigė 
< sugrįžus iM/rusų holČevikų ko

misarams Požėlai ir Bielskiui.
i Jie nors nedrąsiai, bet prad£- 
i jo savo draugus trocibitL pą- 

smerkė ‘aoeijalpardavikų* tak
tiką, atsiėmė atsakomybę už 
savo draugų ministerių dar
buotė kabinete, pradėjo uoliai 
skusti nuo partijos nugaros 
dar pasilikusios nors nublan
kusios tautybės žymes ir dažy
ti ją tirštai raudona Maskvos 

. spalva. Pasitraukė nuo vals
tybės kūrimo, nes. tas darbas 
nebuvo kuriamas ortodoksinio 
soeijalizmo dėsniais. Įėjo į St. 
Seimą ne darbui tik informaci
jų tikslu* ir už tai drįsta imti 
iš visuomenes užmokesnį. Vi
sur stoja giūti bolševikus. Kur 
bolšbvikas suimtas, ar nubaus- 
tas, visuomet rasi užtarytoją 
‘įtakingąjį’ St. Seime narį iš

„ socialdemokratų frakcijos. Tei
singai, nubaudė teismas bolševi
ką,—jau socialdemokratai snr-

4 vą-zuja, trina ministerijos prię- 
angiuSį tam prasikaltėliui iš- 
liuosuoti. Sugavo bolševiką su 
proklamacijomis, pirokselinu, 
bombomis musų laisvei sprog
dinti,, žiūrėk, jau sorialdemoi 
kratai visas pastangas dedą, 
kad jį išteisinti ir į laisvę iš
leisti. Išardyta, kur bolševikų ' 
lizdas, socialdemokratai di-

. džiausį triukšmą kelia,, būk 
. žmonių laisvė varžoma. Įkūrė 

bolševikai profesinę sąjungą, 
socialdemokratai jai vadovau
ja*. Žodžiu,, kur baigiasi bolše
vikas, kur prasideda socialde
mokratas, nieku gyvu neat
skirsi; taip ankštai jie sutapę,/ 
tokiais uolikis jų gynėjais ta
po. .. Maža to, jie ne tik gina 
bolševikus, bet ir įstatymų ke
liu, stengiasi komunizmą į gy
venimą įvesti; kaip pavyzdžiui 
žemės klausyme. ”

Tai, ’ mat, kaip “ patiri j Q- 
tingai” socialistai tarnaują 
Lietuvai.

ŠELPIMAS LIETUVOS 
MOKYKLOS.

Kas gali prieštarauti, kad 
mokslas nereikalingas, ir ,kaj 
mokslas nekelia žmonijos ger
būvį.
Prisižiūrėkime gerai, ųies pą-. 

matysime, kad kur tik liaudis 
šviesi ir susipratus, ten visas 
žmonių gyvenimas daug malo
nesnis, ten skurdo mažiau.

Mažoji Japonija apšvietai pą- 
sidėkuojant pakilo tuįp, kad 
šiandie su ja skaitosi galingi
ausios valstijos.

Vokietija pasiekė augšto kul
tūros laipsnio tik per liaudies 
apšvietimą. Amerikoje, švaru 
ir malonu gyventi dėlto, kad 
liaudies apšvietimas, augštąi 
pastatytas, čia visi priverštinąi 
turi lankyti pradinę mokyklą 
iki paskirto metų amžiaus.
. Kokia mokykla bus Lietuvo
je nykus jose mokytojaus?

Kiekvienas mylintis Lietuvą 
lietuvys šiais dalykais turėtu 
šiandie daugiausia įdonjauti.
’ Jei mes dėjome aukas, kad 
iškovojus Lietuvai politiškąją 
nepriklausomybę, taip-pat turi- 
nfe nesigailėti aukų tai nepri
klausomybei palaikyti; .o tai 
atsieksime steigdami kuodau,- 
gįiausia mokyklų paremtų tė
vynės meilės ir-krikščioniško
sios doros pamatais.

Kas nortimatyti Lietuvos pi
liečius dorais - sąžiningais žirni
nėmis, kas nori kad Lietuvoje 
meilė artimo augtų ir klestėtu, 
tenesigaili paaukauti viena-kį- 
tą dolerį Lietuvos Krikščioniš
kosios Kultūros reikalams per 
Tautos Fondą. Kelkime Lietu
vos kultuvą, paremtą krikščio
niškosios darote principais.
f Tautos Fondas.

So. 9tli St.,

lio. Bklebottavo jis fcia kdioii- 
ka<metų. Buvo tai pirmas ir 
vienint&is Šio kampelio lietu- 
vis-veikėjas. Rado parapiją ap- 
sntkdusią tamsią, jaunimas bu
vo sulenkėjęs, nestiipratęs.

. Todėl pirmučiausia stverėei 
klebonėlis u0 tautinio, darbo. 
Savo mmumu. mokėjo pa
traukti sulenkėjusį jmmirną už
degti užgesusią, tėvynės meilę.

‘■•.v i '■i-.',’ —vi..! *1.

npŠvietoš ^Ęytob feąpgijį, $- 
otelį knygynui savo lėšomis i'š- 
rašipėjo įvairių laikraą- 
čiųs,. dalijo jųote žnidnėms, ra
gino—skaityti, Rūpinote!apie 
Žiorą, parsikyietęs baigusį kon- 
servartoriją vargoninką; kurio 
rupesniu choras 50 giedorių 
buvo geriamus visoj apilinkėj, 
su jo pagalba buvo rengiami 
lošimai, gegužinės, vakarai. 
Susipratimo apšvietus darbas 
ėjo spardais žingsniais mokslei
viai, sulenkėjęs visas jaunimas 
spėtesi apie gerb. kun. Čaglį/ 
nors lenkai dejovisas pastan
gas sutrukdyti taip .naudingą 
darbą — bet nieko nėpešdovo. 
Nesutrukdė darbą, ir baisusis 
kaimas žiaurus vokiečių, bolšęvi- 
kų Okupacijos.' Kun. Caglis bu
vo pirmasis inieiatorrius lietu
vių gimnazijai steigti, paskiau 
nesigailėjo jai lėšų. Atėjo gi 
“broliai” lenkeliai, visą tauti
nį darbą gerb.. kunigo nustelbė, 
patį veikėją suėmė, prikama-' 
vę po kalėjimus, Vos liko nesu- 
šaudytas, privertė pagalio jį 
išsikraustyti iš Švenčionėlių, 
Visa parapija verkia, gailesį; 
niekuomet neužmiršime, darbš
tų, prikėlusį iš miego į šviesą 
jaunimą, daug gerą pabarusį 
veikėja gerb. kun. P. Čaglį. Da
bar čia vargas, skurdas, badas. 
Visi dejuoja, kada gį pasibaigs 
mūsų vargai. Kada nukris ver
govės pančiai? ir lietuviai išsi- 
liuosuos iš grobikų nagų. Lais
vi broliai gelbėkit, — nes mums 
jau kantrybės trūksta. •

i . Juozas.
(Kauno ‘ ‘ Laisvė ”)

anairinknmA gimnazijos sa
lėti. Kur po valandėlės atė
jo būrelio mokytojų lydžia- 
ma’s ir, tai^ senai ir širdin
gai laukiamas mūsų svečius 
įVydūnąs, Jis, kaip ir visųti-, 
met, ypatingai linksmus ir 
šypsančiu veiflu; perMljp 
į mus —- bičiulius (taip jįs 
mus vadino), nuo senai lau
kiančius; pasveikino lipda
mas <ant išdabintų gėlėmis 
trapų, prie stalelio. Čia jis iš 
&UkŠgiap£’dw sykį peržvelgė 
mus džiaugsmingais * akių 
spinduliais, išvyzdamas. pil
ną salę, kupinų energijos 
mokinių.

“Linksma man tarp jūsų, 
čia mano širdis, ypatingą 
užuojautą j ūsuose atranda. 
Aš... žinodama? ir matyda
mas jūsų ypatingus jausmus 
ir pristiišimą prie manęs; 
todėl antrą syk jus ir atlan
kau. Noriu tęsti savo dar
bą, t. yr galutinai užžiebti tą 
ugnelę jūsų širdyse, kurią 
pernai pas jus kūrenti aš 
pradėjau ir, jūsų patriotiš
kose širdyse, ją įžiebti norė
jau. Noriu, pas -Jūsus tą 
laiką’ būdamas,' , suteikti 
Jums ypatingą, Jum reika
lingą žiniją, nes tai mūsų 
uždavinys yra” etc. ■

Taip jis mums prakalbėjo. 
Po to sutarėme daryti eks
kursiją už ežero artimiau
sion girion, (Dirkstelių miš
kan). Kaip linksniai, įspū
dingai ir interesingai ėjome 
visi ir ką veikėme tenai, ir 
aprąšyti sunku, ir joks raš
to genijus to neįstengtų...1

Mokinių didžiausias bū
tys pasklido kelyje ir, pa
mažu žingsniuodami ėjo ža
liuojančio klonio ir šlaito 
linkui. Tankiausis būrys 
buvo ten, kur Nemimas ban
guoja...

Didžiausios minios vidu
ryje ėjo žilais, garbiniuotais 
ir labai ilgais plaukais, skry
bėlę rankoje laikydamas, vi
sai nedidelio ūgįo senelis, tai 
Vydūnas...

Miškelyje, žaliame pato
giame klonyje mes įspūdin
gai ir linksmai''žaidėme — 

‘dainavome. Mokinių gi or
kestras (18-jų) su gitaro
mis, balalaikomis ir manda- 
linomis labai gražiai pagrie
žk, kurių akordai stebino ir 
brangųjį svečią V..... Dgą, 
ilgą valandą taip linksmai 
pažaidę ir fiziniai pasivaik
ščioję vėl grįžome iš kur a- 
tėję ir, kupini įspūdžių — 
užsiinterasavimų gerbia
muoju svečiu — išsiskirstė
me.

Ta diena mokiniam buvo 
brangiausia visų metų ir su
lyginant kaip giedra stojas 
po ilgų lietingų dienų. Mū
sų brangaus lietuvio, gal vi- 
siemzAmerikos lietuviam ži
nomas* mokslininkas Vydū
nas, jo atsilankymo Telšiuo
se diena gal ne vienam moki- t 
niui užsiliks amžinas atmin
ties atspindis.

Grig^ Valančius.

BęooklyiioId^UvĄ 
gijų. Sąryšis birž. 6- 
parengė iškihningą vi1 
nę pagerbimui mūsų 
atstovo ge^KV. Čarnę' 
iVakarienė atsibuvo gra, 
je Knapp Mansion salė 
Svečiu buvo gana daug 
visur. Buvo apie 200 asmt 
inj, Dalyvąvo it Lieti Mis’ 
jos narys ądv. B. Mastaus- 
kas, senasis Iiietuvos atsto
vas J. Vileišis, M.Vinikas, 
Dr. Alseika,: kun. Grikis iŠ 
New Brjtain, Conn., Pet
rauskas ir Žukauskaitės iš 
So. Bostono/ kun. Matulai
tis iš Kastom, Pa., kun. Gu
daitis iš Tamaąua, Pa.

Programo vedėju buvo 
K. j, Krušinskas, Pederą 
cijos sekretorius. Kalbėjo 
kun. N. Petkus, J. O. Sirvy
das, kun. .. Remeika, Dr. . 
Alseika, M. Vinikas, L. 
Šimutis, adv. B, Mastaus- 
kas, J. Vileišis, kurs susti 
graudinęs 'sako pamylėjęs 
Amerikos lietuvius. Kvietė 
partijas prie bendro darbo. 
Baigęs savo kalbą sveikina- 
mūsų atstovas gerb. V. Car- 
Žmončs ilgai ploja.

Pabaigoje kalbėjo naujas 
mūsv atstoas gerb. V. Čar
neckis. Pirmiausia pažy
mėjo, jog Aukščiausios Lie
tuvos valdžios esąs _ skirtas 
Amerikon atstovauti Lietu
vos reikalus. Sveikino A- 
merikos lietuvius ir sako, 
kad'Lietuva amerikiečių ne- 
užmiršta-ir neužmirš. Pa- / 
pasakojo trumpais ruožais ' 
apie Lietuvos padėti. Sako, 
jog visa tauta pasiryžus 
ginti Lietuvą iki paskuti
niųjų ir kad ekonominė pa
dėtis daug geresnė negu pasx 
kaimynus. Sako, jeigu kam V 
bloga Lietuvoje, tai dvarį- į. 
ninkamss. 'Tautos reikalai 
Lietuvoje visuomet .statomi 
aukščiau partijų . reikalų. 
Sako, kad jr pas Amerikos 
lietuvius taip-pat privalėtų^ 
būti ir jisai to trokštąs. x

4

Sako, jog dar Amerikos 
lietuvių pagelba Lietuvai y- 
ra reikalingą, nes dar neatė
jo laikas kardus į makštis 
sukišti ir įlsėtis, kol mūsų 
valdžia tebėra Kaune, o ne 
Vilniuje.

Apart kalbų buvo z sudai
nuota keletą gražių daine
lių..- Dainavo M. Martinati 
tė, p-ni Jankienė. Jom a- 
kompanavo P. Jankus.

Pasibaigus programai, 
Lietuvos prezidentui A. 
Stulginskui .sušukta tris 
kartus valio. Po to sugie
dota Lietuvos imlias, sušuk? 
ta valio Lietuvos respublikai 
ir jos naujam atstovui Ame- 
rike gerb. V. Čarneckiui.- 
Nepamirštama ir J. .Vilei
šio.

Įąętųvęs Yąlsį^fe ^jeigia- 
tnątis Seimas pęaįįsja svarstyti 
Žejnes Reformos įstatymo su
manymu ĮJkip valstijoj, ko
kią yra ltietųva, žemes kląusi- 
W& fiH vięnąs svarbiausių, 
ayltiūU ątaakoiuingiąuteių/ Tti 
Was joišrišimas lenda vatiti- 

• » * T •* 1 - ■_»*•»-

Laikas nuo laiko tenka pas
tebėti laisvamanių spaudoje, 
buk Tautus Įfondia vis| 1-3 sa
vo aukų sunaudoja “klerįkalų’ > 
reikalams, UŽ kurias tai ąukag 
jokios atskaitos fc. E\mdąu ne
duodą. Buk T. F, atsisakęs duot 
atskaitą Liet atstovui ir ti p, 

jusįais pripeipų, butų iiij&uudą. ta, tai žeuw vai:
bergždžiasd&baį, ta-JU dtaių wtutymą -rup
vien ue|tįkįųs|. Kas nęri ma-— ------- ~
tyli ’tas mato,, jog Tautos 
do, pajamų bei išlaidų atskai
tos. garsinama viešai visuose 
kątąliW W in
teresuoti mato, kad ten jokiu 
slėpinių nėra.

Visokia auka, nežiūrint dide
lė ai* maža,, yra skelbiama vie(- 
šai. Tas pats ir su išmokėji
mais. Apaft seimo skirtų pa- 
5atpm jokių'aukų niekam T. F. 
Valdyba nęra skyrusi. Kas se
ką T. F. $tskaųas, tąs mato, 
kad taip yra. et, kad praša
linus visokią abejonę, jog T. F. 
Valdyba nebijZjokios revizijos 

 

ir kad reįjt&laujamą atskaitą 
p. Vileįšim T. F. sekretorius su

 

teikė; Žemiau talpiname ištrau
ką iš laiško rašyto p. Vileišiui 
T. F. atskaitų reikale, liepos 
6 d. 1920 m.

‘ ‘ Kokiems tikslams buvo, ren
kamos aukos į T. F. ir kokiems 
tikslams dabar renkamos aukos 
Tamstos rasite Tautos Fondo 
įstatuose, kuriuos siunčių_kar- 
tu su šiuo laišku kitam Vokę. 
1918 ir 1919 m. daugiausia au
kų sunaudojo politiškos akcijos ( 
reikalams už Lietuvos neprigul- 
mybę, ką liudija Lietuvos At
stovų atskaita prie Taikos Kon 
ferencijosParyžiuje, tilpusi 
‘ ‘ Drauge ’ Vasario 20-27 No.49 
be užlaikymo atstovų ten pakvi
tuota 455,763-80 frankų. Kitas 
atskaitas, kurios randasi pas 
mane ant rankų taip pat siun'-> 
čiu. Visos T. F. pajamos bęi 
išlaidos garsinasi spaudoje”

Dabar, manau', bus visiems 
aišku, jog T. F. neslepia jokių 
atskaitų ir kiekvienam T.. F. 
nariui knygos yra atdaros pa
matyti, kas nori persitikrinti, 
jog viskas vedama taip, kaip 
skelbiama ^viešai ir kad jokie 
laisvamanių užmetimai neturi 
mažiausio pagrindo. Visi lais
vosios spaudos užmetimai liu
dija, kad tai daroma iš baimės 
katalikų susipratimo. Lai nus
toja tik katalikai skaitę jų 
spaudą ir tenustoja aukavę į 
visokius “Piliečių” fondus, pa
matysime jog trumpame laike 
jie visi važiuos pas Abraomą 
kaip daugelis jų fondų jau nu
važiavo. \

Lietuvių kątgjikų šventa pa
reiga remti tik savo įstaigas, 
aukoti tik per Tautos Fondą 
Lietuvos reikalams nes aukoda
mi laisvamaniams ir socijalis- 
.tarns mes skraudžiame save, 
stiprindami savo priešo abazą. 
Bukime susipratę, nesijuokime 
save suvadžiuoti, pažinkime 
kas yra mus ir musų Tėvynės 
prietelis ir kas priešas.

Lai nesiranda nė vieno, kuris 
save skriaustų, stiprindamas 
priešą. Atminkime, jog tautos 
išgammas gludi musų katali
kų susipratime. 4

“Vienybėje — galybė.”
K. J. KRUŠINSKAS,.

T. F. Sekretorius,
222 So. 9thSt.

Brooklyn, N. Y.
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šiant, patartina,'teUretiniais iš
vadžiojimai. besivadovaujant, 
praktiškųjų gyvennimo reiką- 
lavimų ne pamiršti. Visos išti
sai reformos nekliudydama, 
a§> kaipo dvasiškių luomo .na
rys, paliesiu tiktai bažnytinių' 
žemių klausimą.

r~*

Ar dvasiškiams žemė reika
linga! Bažnyčios Įsteigėjas 
Kristus žemės nevaldė, Apašta
lai, jos neturėjo, tai-gi ir dabar- 
tiniams dvasiškiams žemės ne
reikia. Taip sako teori ja. Pra
ktikos ilgesnė tame dalyke kal
ba.

Bažnyčios Įsteigėjas Kristus 
ir jos platintojai —- Apaštalai 
negyveno pastoviai vienoj vie
toj; jie ėjo iš sodžiaus į sodžių 
iš miesto į miestą, visur pabū
dami ne ilgą laiką, tai-gi žemės 
ūkio įsitąisyti, kad ir būtų no
rėję, negalėjo. Bažnyčiai išsi
platinus, sąlygoj kitos virto; 
pri^ bažnyčių jį parapijų pradė
jo būt skiriami kunigai į pas
tovių jų administratorius, o 
kad dauguma bažnyčių sodžiuo
se, tai prie jų priskirtiems dva
siškiams priseina gyventi tan
kiai nuo centrų labai nuošaliai, 
kur nėra nė krautuvių, nė rin
kų, iš kur galima būtų valgo
mųjų daiktų ir šiaip jau kas
dien reikaligų reikmenų pasi
rūpinti. Tokių daiktų namie 
neturint, priseitų plukti kas
dien pas kaimynus sodiečius; 
kur gausi kiaušinį, kur pieno 
šlaką, kur surūkusios mėsos 
Šmotelį. Kunigas, kaipo žmo
gus su pareigoms ir inteligen
tas, tankiai turi reikalą susi
siekti su pasauliu tuo tarpu, 
arklio neturent, vienintelė susi- 
siekimo«priemonė jam kojos te
liktų. Iš artimesnių ūkininkų 
arklį gausi nekada norėsi, kuo
met reikalas, kad ir neatidėti
nas bus, bet kada jis jam nuo 
darbo bus atliekamas. Tai-gi 
Sodžiui gyvenančiam kunigui 
reikalingas žemės ūkis, iš kurio 
jis galėtų išlaikyti bent porą 
žemės darbui ir pavažiavimui 
auklių, keletą karvių ir atsako
mą skaičių kitų naminių gyvių. 
Priekaištas, būk ir kiti inteli
gentai, kaip pavyzdžui gydyto
jai, aptiekininkai gyvena so
džiuose be žemės ūkio apseiną 
čia netinka. Gydytojai, vaisti
ninkai, kaipo'laisvos profesijos 
žmonės, nieko nevaržomi, nėra 
verčiami gyventi, kur jiems ne
tinka; jei kas jų užfeįmano ap
sigyventi ne mieste, tai pasirėn- 
kasau žymesnį bažnytkiemį — 
miestelį, guriame randasi jau 
ir krautuvė, ir rinkai, ir paštas 
su telegrafu, ir prireikus pava
žiuoti saindytini arkliai. Ir, jei 
kuris gydytojas vaistininkas, 
ilgesniam laikui ketina mieste
ly apsigyventi tuoj stengiasi į- 
sigyti žemės, kad galėtų laiky
ti arklį, vieną kitą karvę ir ki
tų naminių gyvulių. Kunigas, 
būdamas savo pašaukimu pri- 
gulnungas, esi . kartkartėmis 
kilnajamas, tai gi nuosąviai'že
mės įsigyti negali, todėl gyvas 
gyvenimo reikalavimas ir pa
darė, kad prie bažnyčių, kur 
kunigui skirta gyventi, atsira
do pavienių arba kolektyvių 
asmenų suaukotą .bažnytinių 
žemių reikalingumą patyrimas.

Taip kalba apie bažnytinių 
žemių ūkiui.

“i Kon. V. K.
(Kauno “Laisvė”)

(Vitaiaus rėdy-i^'i°s
figomis vietinio mfes- me- Daugumas ir

tiečio (lenloj pastatyto buunis-lvailtiiių tiį dali dienos, po
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Vydūno atsilankymas. 1920 
metų pabaigoje buvo aplan
kęs Telšių gimnaziją garbus 
lietuvių veikėjas Vydūnas. 
Čia jis išbuvp vos 6 nepilnas 
savaites. Bet per tą laiką 
mokiniai gerbiamuoju taip 
buvo užinterėsuoti, kad. visi 
jo buvimo laiką, vadino: 
1 ‘entuziazmo ^epocha. ” Vy
dūno apleidimas Telšius (1 
d. spalio 1920 m.) mokiniuo
se atsiliepė labai skaudžiai 
irtiitidnai — ilgai jo gailėjo. 
Jis buvo geriausias raminto
jas. Savo paprastumu būdo 
traukė visus savęsp. Todėl 
nestebėtina kad jo įtekmė 
mokiniuose ir atsiminimas 
neišnyko. Nestebėtina kad 
jie laukė jo kaip gervė gied
ros, sugrįžtant... Tas vis-gi 
mokinių laukimas neberg- 
džias ir šit 22 d. balandžio 
gavome iš gimnazijos Direk
toriaus žinią kad: “Šiame 
pavakaryje Vidūnas parva
žiuos Telšiuosna. Sekančią 
gi (23 d. bal.) 1921 m. die
ną jis * atsilankys gimnazi- 
jon, dėlto gi, atsilankymu 
bus mokinių šventė ir iškil
mingas brangaus svečio Vy
dūno priėmimas.” 

, Mūsų viltis ir džiaugsmo 
ugnelė, staiga sužibo jaut
riose širdyse. Kupini džiau
gsmo viens kitam tą brangią 
;(dėl mūsų) naujieną karto
kom ir, visi drauge su išsi-
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Kviečią -— Reng
Brooklyn, N. Y. Protukuląs nesvarbus. 1

k

KERŠTAS.

OOO

Reporteris^

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
. Z. M., Baltimore, M. D. — Ne
tilps šį kartą. Kitąs anksčiau pri
siuntė. ',

Jonui Morkevičįui. — Tamstą 
savo rašinėly jokią argumentą 
nepastatąi, nei savo aiškią pažiū
rų prieš pavąrdzią lietuvinimą 
neišreiški. Netilps.

J. T. -r- Tamstos “Vaizdelis*’ 
netilps. Jei taip tikrai atsitiko, 
tąi.nėra reikalo versti į vaidelį. 
Reikėjo kaipo tikti parašyti, 

i Jtąrklui, Bridgeport, Conn, >—

• Sala .Yap dėl kurios eina 
ginčai tarp Japonijos ir 
Sųv. Valstijų teturi 6.000 
gyventojų ir jos svarbu tik 
tame, kad kabelio stotis. 
1899 m.^tą salų Vokietija 
pirko iš Ispanijos V? $3.300.- 
000. Dalinantis vokiečių 
grobiu ta sala pavesta Japo
nijai, o Suv. Valstijos,tam 
priešinasi.

—-------- {--------------------------- -
CAMBRIDGE, MĄSK

Ateinančiame nedėldieny, bir
želio .12 d. pobažny tinėj svetai
nėj, ant AVindsorSt bus persta
tyta labai pnjikus istoriškas .vei- . j 
kalas “Užkeikta Mergele. Jun
gia .Apaštalystės Maldos Draugi
ja. . Los L. Vyčių 17 kuopoj ar
tistai iš So. Bostono. Tai-gi, ger
biamieji, malonėkite kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes tai ga 
paskutine proga, Šį pavasarį pi 
matyti tokį veikalą, Atsitinki 
šieji būsite pilnai užganėdinti, j

a ■
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tiek daug vaikelių.

l •

1

a

♦

w

stoka išsilavinimo biznyje f Bet 
gal didžiausia kaltė* tai stoka via* 
nybės lietusių tarpe,

tant, betbtaUmM toli, ant kiau
to negalėjo išgelbėti. Kūno ieš- 
kojo viaą dieną, bet be pasekmių. 
Ant rytojaus, atvykus narams iš 
Bostono, lavonas tapo surastas 70 
pūdų gilume. Nežinau ai 'gerai

BAITIMORE, MD. • -Lenk*, nž pašakyn,,, ko

i. m. ant gerb. J. Ąląkaot
Mąpla Shade, N. J, TaF-fi v j 
nešam Ąiphmondo 78 kuop*»

i

Šiuomi pranešu LDS. 30 kuo- nepasiuto ir, jeigu būtų pašilai- Ualaidot ’. s„ bažnytinėmis anėi- 
po snariams, kad susirinkai mū- kęs koks,plytgalis,  ̂tai, be abejo- Tn.
gų kuojos bus laikomi per visą va- nes, - btų sviedę į Liętuvj. 
ąarą, nedėldieniais, tųoj po sumai, JL-- --- r
kiekvieną ^mėnesį prieš penkiolik
tą; Tai-gi, broliai ir sesutės, atei
dami ant susirinkimų' nepamirški
te atšvęsti ir savo , Prieglius ir 
pažįstamos prisirašyti prie tos vię- 
nintėles krikšeįopių darbininkų 
organizacijos.

_ Rast. Juozas čaplinskšs.

N. Y.- * Cft • '
Moterų Sąjungos New York ir 

j New Jersey Valstijų Apskr.
Kuopoms.

Šiuomi kviečiamos draugės visij 
kuopų, šio apskričio atsilankyti 
ant išvažiavimo rengiamo, neda
lioj, birželio 12 d. po pietų 
Glendale Parke, Brooklyn, N. Y. 
Pribūkite kuoskaitlingiausiai ir 
siisipažinkite su kitų kuopti drau
gėmis jr kartu pasilinksminkite.. 
Jeigh lytinga būtų diena, tai mel
džiame suvažiuoti į Apr. Pan. Šyę. 
parapijos svetainę, kampas North 
5th ir Havemey gatvių, Brooklyn. 
Ten po pastoge “ papiknlinkatįsi
me.” Užkandžiai bus pardavinė
jama. ant vietos, parke, tad nebus 
reikalo perdaug savęs varginti su 

‘ atsivežimu. Tad, valio, visos į 
sodą. Nepamirškite vietos ir die
nos.

1

Į gomis. Gera pamoka visiems, ba
lti atsargesniais.
I Kitas jaunas vaikinas buvo nu- 

v | važiavęs pas brolį ant ūkės ir 
* grįžo dviračiu namon, apieųO vai. 

^|subatoš vakare. (Jo .vardo Hr<.- 
Į nesužinojau). Atrastas šaly kelio 
[visas sudaužytas, kad sunku bu
vo ir pažintu. Nuvežti# miesto $- 

Įgoniųėn, ant rytojaus persiskyrė 
su Šiup pasauliu. Niekas nežino/ 

To&arvien- tft ^"8 atsitiko ‘ 
v kad kas, jam vaziuoganty smogu

I ąutbniobiliuin iš užpakalio; ir nu
dundėjo mekeno nepatėmytaš.Pa
laidotas tapo su bažnytinėmis 
apeigomis. Nežinau ar velionis 
kur prigulejo*ar ne.

i Lai būna jiem lengva Amerikos1 
žemelė.

Darbai.
Ameriean Steęl and Wire Co. 

nesenai nukirto savo darbiniu-' 
kams algas nuo 5 iki 25 nuoš. Ža
da ir antru kariu kirsti. Mat, 
darbininkai nesipriešino pirmam 

las puikiai parengtų ‘ mergaičių ;fal S1! numušimui, tai kompanija į- 
prakalba kun. Slavyno. Kalbėto- Sav0 daugiau drąsos. Čia dirba 

tūkstančiai lietuvių. Išviso dirba 
apie 40,000 darbininkų. Gaila, 
kad tokios didelės dirbtuvės dar- 

[bininkai neorganizuoti. Kada 
mažesnių dirbtuvių darbininkai- 
tvėrė unijas ir kvietė prisidėti

Jų tarpe, vįs-gi atsirado vieptasĮ 
gailestingas lenkutis, kurs tarė: v *• 

Gaila, kad'lietuviai atsisky-| 
rė; jie tai btų inums išstatę u vie-1 
zas.” \ .

; Gąilėkitęs, gajlękitęsl Ne lie
tuviams šiandieną su lenkais dė
tis. Bet, vis-gi randasi tokių iš
gamų ir šunbajorėlių, kurie pri- 
sidedą^prie; prošępanų ir su jais! .-••v- ' « . * • Iis vieno ęma. 
gėda ir panieka išpuoM

Samata.•»

NEWAEK, N .J.
Iš darbuotės apŠvietoje. *

Vietinės katalikiškos dr-jos jr 
kuopos su Federacijos sk. pritari
mu, geg. 22, 23 ir 25 d. surengė 
vakarus paminėjimui Apšvietos 
Savaitės. Apie patirtų įspūdžiij 
dalelę čia pabriešiu.

Pirmo vakaro pragramas: iškili 
mingas vakaro atidarymas; žais-

Apskr. Raštininkė.

jas puikiai ir teisingai nupiešė a- 
pie Federacijos naudingumą, 
mums, čionai gyvenantiems. Ant 
galo keliaig turinjngais žodžiais 
prabilo kun. P. Saurusaitis apie 
darbininkų, reikalus, prižadėda
mas suteikti rimtų pakaitų apie I viršminėti} dirbtuviij darbinin- 
būvio pagerinimo būdus. Ikus, tai jie sakė, kad to nereik,

Antrame vakare kalbėjo B. A- nes jie ir taip gerai uždirba. Lai- 
jauskas apie dabartinius laikus, kas jau būtij susiprasti ir geraiI • • . • 1 • . •

kus, tai jie sakė, kad to nereik,

ka-

T*
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PROVIDENČE, R. I. 
j Kame skirtumas.

Pirmiau, kuomet lietuviai 
palikai neturėjo savo bažnyčios

> nei savo kunigo, žinomas dalykas, 
turėjo per fas et nefas priklausyti 
prie kitų tautų parapijų. Priei- 
namiąusia ir suprantamiausia kal
ba dėl lietuvių buvo tai lenkų

> kalba. Todėl daugiausia lietuvių 
prigulėjo prie lenkų parapijų.

Bet gi, kuomet lietuviai geriau 
susiprato, kuomi jie ištikrųjų e- 

' "'są, ^tuomet pradėjo triūsėti ir mą
styti, kaip galima butų turėti sa
vas kunigas ir savoji bažnyčia. 
Tani siekiniui lietuviai dėjo ir sa
vo pastangas. Bet, kuomet^pro- 
šepanai dagirdo apie lietuvių pa
geidavimus, tuomet tie endekai, 
kuriems, lietuviai katalikai dau
giausia prisidėjo prie lenkų para
pijų pastatymo, jokios gėdos ne
turėdami, pareiškė:

— Pirma ant mūsų (lenkų) del- 
-^nų išdygs plaukai, negu lietuviai 

susilauks lietuvio kunigo bei tu
rės savo bažnyčią^

Trumpas laikas praslinko ir lie- 
' tuviai katalikai turi jau savo baž

nyčią ir turi lietuvį ^kunigą ir 
džiaugiasi tuo viskuo. “

Ir, kuomet lietuviai atsiskyrė 
nuo prošepanų parapijų, tuomet 
endekai pamatė skirtumą ir tai 
pražūtingą padėtį lenkų parapi
jom.

— Kaip tai, — sako vienos len- 
kų parapijos prošepanas, — pir
miau, 'kuomet Litvomanai priklau- 

'sčjyrie mūsų parapijos, tai para
pija pinkliausia užsilaikė ir nerei
kėjo ekstra kolektų, o dabar, žiū
rėk, mūsų (lenkų) klebonas dar 
iškoneveikė mus, pareikšdamas, 
kad ne mes (lenkai) pastatėme tą 
bažnyčią, bet lietuviai,.. j

Tapte lenkų klebonas, žinoma, 
nesumelavo, bet tikrą' tiesą pa
sakė. Ir, kadangi lenkai nėra 
duosnūs, tad neįstabu, kad jų kle® 
bonąs .ragina dėti ekstra aukas pa
rapijos išlaikymui. Be to gi len
kų parapija turi virš kelioliką de- 
šimęių tūkstančių dolerių skolos. 
Tad-gj. p ai i o kai viens kitam ir pri- 
dėčbais išsitaria: 
į —■ Mūsų (lenkų) bažnyčia būti} 
irfekd sau, jeigu bent turėtų “vie
šas” (bokštus).

O vienas lietuvis tuotarpu pra- 
bidamas ir garsiai nusijuokęs, pra
tarei •

—‘ Kuomet ant jūsų kaktų už
augs ragai, tuomet tai galėsite tu-

,4 
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L. V
Šimonis ir raštininkė M. MaHu- 
tųkč. Jų kalbos buvo užimančios 
ir jausmingos. Kalbėjo svetys L. 
Vyčių 88 kp. raštininkas Z. Da
mauskas iš DuBois, Pa. Ant pa
baigos D. V.t25 kp. raijt, jr Moks* 
leivių 23 kp. pim. Kemęžis ragino 
jaunimą eiti į mokslą. Programą 
vede J. P, Kvedaras, "(gardžius 
Valgius priruošė darbščios vytos, 
M. Mačiutukč, M. Baborskiutė, M. 
Janušaičiute,,J. Sakalauskaitė įr 
M. Zorubiutė. Pavalgius sudai
nuota Lietuvos himnas;

Visą dieną gražiai žaista įvai
rus žaidimai^ Vakare Jonas Žit
kus nutraukė paveikslą. Vėliaus 
Visi eidami dfttnufo “Risim btoje* 
liai.”, Viąi piln j linksmumo grį
žo narnom ' ■

Birželio’ 1D d., L. Vyčių 25 kuo
pa rengia pikniką Novako darže, 
Lindąle, Ohio. Ta vieta yra pui
kioj vietoj, toli nuo miesto dūmų, 
prie pat gatvokarių' lįnijoS. Yra 
tinkama vieta šokiams. Kas nori 
linksmai laiką praleisti tarpe sa
vų žmonių, patartina vykti į L. 
Vyčių 25 kp;pikniką. Galima da- 
važiuoti gatvėkariais Lorain Ir 
LindalA

Birželio 26 d. Lietuvių Šv, Jur
gio parapijos - mokyklos vaikai 
vaidins teatrą “Siratos” ir turės 
eitus žaidimus, Lietuvių Salėje, 
6835 Superior Avė.- Gerb. Sese
rys. (mokytojos) rūpestingai vis
tą prirengia, tai žmonės jau iš- 
anksto įkalba apie ėjimą i minėtą 
vakžfittą. ;

• Jurgutis.

tiek daug vaikelių. Be to dar ir 
scęna išpuošė savo IššomisL Naš
laičių lūpomis tariu širdingiausį 
°ačiū” už tokį' prielankumą' ir 
meilę našlaičių. ' Ačiū/'. visiems 
prisidėjusiems, kokiu nors būdu 
prie pagelbėjimo. Ačiū gerb. kle- 
bonui, kun. J. J. Kaulakiui už jo 
tėvišką Širdį, kad paaukavo namą 
našlučiams. Jei ne jo g&ilestjųgA 
girdis, tai dar nebūtumėm turė
ję prieglaudos. Šiandien jau tu- 
irme ir seseris kažimierietes, ku
rios prižiūri ir auklėja našlai
čius, kitaip jie būtų Žuvę svetim
taučiu bangose. Ačiū visiems Paš
laičių rėmčjąms>( Ląi Aųkščiauąis- 
atlygina jums. Rats Išgany to jas 
pasakei “Kas vienam i® mažiau
sių brolių duos, man duos.”

jauskas apie dabartinius laikus, kas jau būtij susiprasti ir gerai 
Sulošta vieno veiksmo komedija susiorganizuoti, nes kitaip nieko 
“Neatmezgamas Mązgas.” Vei-|nehus. 
baliukas gana įdomus, tik S. 
Kvietkus, Senelio daktaro rolėje, 
vietoj nurodyti rimtu-senučiu, nu
rodė kokį tai šypsojantį pliuškį. 
•Tą klaidą pataisius, paavartu at
kartoti.

Trečias ir paskutinis vakaras 
buvo įvairiausias. Adv. P. česnu- 
lis suteikė labai įdomių ir rimtų 
žiniiį iš Lietuvoje patirtų įspū- [va žaislams ir kitokiems pasilinks- 
džių. “Birutės” choras iš Harri- 
son, N. J. sulošė dviejų aktų ko
mediją “Gudrus Kvailys.” Vei
kalėlis vienas iš juokingiausių. 
Mėgėjai savo dalį pagirtinai at
liko. j 1 'ų

Visuose vakaruose be- įvairių 
pam'arginimų, sparčiai buvo sklei
džiama švarioji literatūra, gabių 
ir pasišventusiij mergaičių. Ne- Į buvo vienas labai nemalonus atsi- 
dera praleisti nepaminėjus apie Įtikimas. Vienas bolševikas labsN 
teikimą paramos šį darbą dirban- nemandagiai pasielgė su svelim- 
---------- i laikino klebono pusės Į taute mergina, laike šokitj.

Mūsų bolševikėjiai yra labai 
pasižymėję savo nemandagumu. 
Negalėdami su lietuvaitėmis drau
gauti, eina su svetimtautėmis, ku
rios nežino, kas do paukščiai jie 
yra.

Klebonas pamatęs, tą bolševikė- 
lį, liepė tuoj prasišalinti iš sve
tainės. Jis gi sako: “Aš ne kata
likas.” — “Man nėra skirtumo, 
ar tu katalikas ar žydas,, bet ne
gali taip elgtis,” sakė klebonas ir 
sugrąžinęs pinigus išprašė lauk.

Dabar, .nabagutis, vaikščioja ir 
šmeižia visaip kleboną. Žadąs va
žiuoti net pas vyskupą skusti kle
boną.. Oi tu biednas cicilikuti, ar 
žinai dar, kur vyskupas yra.

Broliai, apsižiūrėkit, kada tokie 
juodvarniai atsilanko. Jie nuo 
senai stengias padaryti nemalonu
mų katalikajns, bet vis gauna per 
uosį. Bolše.vikėlių jau ir gerklė 

'paskaudo, bekeikiant katalikus, 
bet katalikai jų tiek teklauso, 
kiek šuns balso. .. ♦ ‘

Salavija.

Žvalgas.

NEW HAVEN, CONN.
Mūsų kolionijos keli lietuviai 

susidėjo ir nupirko puikų daržą, 
kuriame bus daromi visi lietuviii 
išvažiavimai ir piknikai. Daržas 
yra labai gražioj vietoj. SUpui- 
kia svetaine šokiams ir didele pie-

minimams. Labai linksma kad 
lietuviai turi savo vietelę,? kurio
je liuosai'^galiįlinkšmmties".

5 d. birž. šv. Kazimiero parapi
ja surengė pikniką naujame dar
že. Oras buvo gražus, tai ir žmo- 
niii atsilankė nemažai. Visi links
minosi žaidė ir gėrėjosi nauju 
daržu. Bet reikia primint, kad

"tiems iš
gerb. kun. Slavyno. Apšvietosl 
trokštantieji už tai jam bus amži
nai dėkingi. Abelnu žodžiu ta- f 
riant, minėti vakarai į snaudu- 
liuojaneius tautiečius įnešė daug 
gyvumo, už ką pridera padėka 
rengimo komisijai. Dabar drąsiai 
galima sakyti, kad Nevarkiečiai 
geroką šuolį priekin nusirito.

P. Šapas.

BRIDGEPORT, CONN.'
Ar įspėsit kuria. Lietuvių kal- 

tarme šis plakatas parašytas?

“LINKSMA PITNIKA
Rengia S. L. A.
51-mos kuopos 

Bridgeport Conn.
Nedieloj 29 d. Geguzo

. 1921 M. ant Forest Grove por* 
ko pirma ^valanda po pietų

• Kvieczdm wisu Bridgeporto ri 
apelinkieniu miestu atsilankie- 
tie Kaip Jaunus waikienus ri 
Mergienas Teip ri sienus su ša
tro szeimiena o Buosies tviesie 
uzganaditie tvisu kuom Izenga 
ipatai 25 cenfįą užprašo kome- 
tie Atsilankietię^

Tai mūsų liberalų-tautininkų 
gramotnumas, kad' tokioj gana} 
didelio  j kolionijoj nesiranda jiį 
tarpe bent kiek geriau mokančio 
ietuviškai rašyti. Negalima tie- 

siok tikėti, kad šis plakatas būtų 
lietuvio rašytas,, bet kokio žyde
lio ar čigono, silpnai mokančio lie-, 
tuviškai. Ir dar tokie peršąs į 
vadovus. Nedyvai, kad jie nieko 
geresnio neįstengia, kaip tik 
šmeižti ir-niekinti katalikus, nes 
tam mokslo nereikia. Vyručiai, 
vietoje tą nešvarų darbą varę ge- 
riaus pasimokinkite geriaus rašy
ti. Su tokiu raštu darote gėdą vi
sai lietuvių tautai.

bos

I t

May
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NEWARK, N. J. 
Vieša padėka.

Apšvietos ir Apdraudos Savai
tės rengimo komisija, sudaryta iš 
prigulinčių dr-įij ir kuopų prie 
Federacijos, laikytame savo susi
rinkime, 31 d. geg. suranda būti
ną reikalą tarti širdingiausį padė
kos žodį visiems prisidėjusiems 
prie įrengimo minėtos savaitės 
(nuo 22 iki 29 d. geg.). Ypač 
gerb. kun. Slavynui, už širdingą 
prijautimą ir paramą, taip lygiai 
ir gerb. kun. P. Saurusaičiui. Li- 
tgratūros skleidėjams: N. Stan- 
kiutei, O. Malakauskiutei, Aimo- 
niutei, Petrui Lukošiūnui, šv. Ro
žančiaus Moterų Dr-jai už auką 
5 'doį. Visų veikalų perstatyto- 
jams; salės išpuošėjams ir visiems 
bent kuria daįele prie paįvairini
mo prisidėjusiems širdingai ačiū 
varde rengimo dr-jų ir kuopų, 
kartų Federacijos 8-to skyriaus.

Rengimo Komisijos Pirm. ’
D. Rupainis.

WORCESTER, MASS. 
. Nelaimes.

Čia vienas jaunas vaikinas, ku
rio vardo neteko sužinoti, tapo 
auka Quinsigmound ežero. Nelai-

CLEVELAND, OHIO.
• Gegužinė.

Geg. 29 d. L. Vyeiij 25 kuopa 
buvo surengusi šeimynišką išva
žiavimą ant lietuvio ūkės, netoli 
Berea, Ohio; Prieš tą dieną lijo, 
tai iki priešpiečių buvo miglota. 
Daugumui nepatiko, kad turėjo 
sušlapt, bet nebuvo ant ko pyk
ti.'

Susėdus valgyt pietus, hnt gra
žios pievos; staiga pasirodė saulė 
pro medžių viršūne^ ir taip ne
gailestingai su spinduliais palietė 
valgančius,.kad net turėjo slėptis

Reporterių binįnkams, L. Vyčių 23 kuop^t 
prašom visus atsilankyti ant 
sų pikniko. wmtę i
vautį„ taį prašome pranešti j 
sų .koipisįjri nev0Įau4f <k IT 
lio. Būtų gerjii, kad giįl 
tą padaryti 14 d. bir|klib> 
■dienoj bus^mūsų 13 kuopos 
rinkimas, * Važiuodami, 
Mop£eaWn Cąmdan, M* £ 
karj & važiuokite 1U 
Shade, Išlipę eiįdt atgal U įįr ■ :$; 
čia puse, Jtokį 1 bloką* . 1
bus nusodintas$ri$ėmis$-^ , 1
pusių. Tuo kęliu. eikite ; J
mos tąrmoS pu deium. WĮį bW -t j 
piknikas. - ■ į

; Išlipę nuo laivė Camdė< 7 1 
ket f are eikit po kaitei. • “ '" ]

HARTFORD, 0QNN. <
Visi tėvynes rčinėjai kvieciąmi 

atsilankyti į Tautos Fonjo ir*L. 
Raudonojo K R: D-jos sk. susirin
kimus kurie įvyks utarniifko va- 
kgre,14 d. birželio, paroRijos avė-' 
tainėj. Visi, atjaučiantieji tėvy
nės Lietuvos reikalus maĮonČkite 
atriljmkyti ir pasitarti kpfe toli
mesni veikimą.

A. J. P.,
... . T. F. 33 skyr. rašt.

"v'. '
' . ■ 

WESTFIELD, MASS. 
Kad sujudo westfielidečiai, tai 

sujudo. Viri sutarė šią vasarą 
praleisti ubli'ame veikime Bažny
čios ir Tėvynes labui. Kad jų ū- 
pas iš priežasties nedarbo ir buvo 

organizuota Lietuviu Kooperaci- Šiek tiek nupuolęs, bet tas buvo, 
jai Kiek tada išeikvota energi
jos bevarant agitaciją sukėlimui 
kapitalo dėl uždėjimo^ krautuves.

Valdyba Board-direktoriais 
išnaudodavo kiekvieną progą aiš
kinimui visuomenei apie naudą to
kios krautuvės. Jie savo parei
gas išpildė gerai. Vargai® nega
lais sudėta $7,000.00 ir atidaryta 
valgomųjų produktų krautuve. 
Išpradžiįos gana gerai sekėsi. Bet 
po kiek laiko pradėjo apsireikšti 
neužsitikčjimas; pradėjo mainytis 
valdyba, ypatingai gaspadorius-— 
viso biznio vedėjas; beveik kas 
mėnuo, vis naujas. Po laikui pra
dėjo pulti žemyn. Pradžioje šių 
metų, Kooperacija taip pradėjo 
'tirpti, kaip pavasarį sniegas. 
Kad išvengus pažeminimo lietuvių 
vardo svetimtaučių akyse tapo 
parduota' už $2,500.00. Vėliaus iš
mokėjus bilas nei tiek neliko. Še
ras buv<^ po $25.00. Birž. 6. d. 
buvo susirinkimas ir išmokėjimas 
šėrįninkams. Išėjo tik po $5.70 
ant šėro. Nekurie buvo įdėję po

■ G

HARTFORD, CONN, 
‘Nemaloni žinutė.

Renki,metai atgal, čia tapo su-

tikdtaikinai. Darbams šiek tiek 
gerėjant ir ūpas ‘kyla. Visos 
Westfięldo draugijos uoliai ren
giasi prie parapijinio pikniko, ku
ris įvyks birželio IŠ d. tuojaus už 
miestelio baigiantis Franklin gat
vei, po dešine. Vieta puiki, ant 
pat upelio kranto. ^Kadangi pik
nikas rengiamas’ parapijos naudai, 
todėl Springfleldo, Holyoke, 
Northamtono ir kitų aplinkinių 
miestelių lietuviai prašomi parem
ti jį savo skaitlingu atsilankymu. 
Remti bažnyčios reikalus yra iš
ganingas darbas. Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vedamas V. 
Kanclerio, jau nuo senai ruošiasi 
prie šio pikniko su naujausiomis 
dainomis ir visokiais lietuviškais 
žaislais, kokius tik Lietuvoje žai
džia, kad užganėdinti atsilankiu
sią visuomenę. Be to, bus kuomi 
numalšinti troškulį ir atsivėdinti 
salta košele.. Dar kartą primenu 
apylinkės lietuviams, 1 
lankytų, — nesigraųdinsite.

Taip-gi meldžiame 13 fcp. na
rius n^ųžipirŽti ąt^įlsfnkyti ąnf 
slinkimo.r Įžangą ant’ pįkįlkp 
bus <1.00, vyrama ir merginom*. ‘ 
Bus vąlgių, gėrimų ir už ■
tą pačią įžangą, Frasiį^ įP 
ryto. Pranešam, kad nebus įlįp 
džiami pašaliniai, bet tik 
riuos atsives nariai katalikiškų 
drąugijų. Dėl tiįiėtų ir plates
nių, informacijų kreipkitės pas
Antaną Užumęckį, 300 AYharton 
St., arba pas Joną ZikjįrąJLG^ 
Wood St., Philadelphią, Pą. . ..
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Pranešame, kąd “Nemuno’r ’. 
Choras iš Haverbilj, Mass. ben-> t 
drai su Šv. Juozapo pąrąpijęs - |

• ■:
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choru iš Lowell, Mass. .rengia mįL 
žinišką išvažiavimą su milžiniškų^ ’ 
programų, kuris atsibus nėdėlioj/ , 
21 d. rugpiūčio (Augusį) 1921 šv.“: 
Pranciškaus parapijos • į&vfe . 
Lawrence, Mass. Todėl riieldžĮ^. 
me visų Naujosios Anglijos c|rąų-

I'

1

kad atsį- gijų "ir kuopų nieko nerengti ant
tos dienos , kad vieni kitiems nep.a- ; 

Stasys, kenktume.
i

i

r

Širdingai kviečia RENGĖJAI.
» «

žaislų bus įvairių įvairiausių, kokių dar ligšiol niekas nėra žaidęs. Lenktynia
vime ir žaidime bus duodamos nepaprastai puikios dovanos. Taip-gi dalyvaus ir šių 
......... : t

ežer o — tyrąme vandeny... ■ ■
Norintieji galės in išsimaudyti tyrame vandeny. Programas tęsis 

net iki vėlaus vakaro, o ledinės smėtonos bus riet iš Nęw Yorko pargaben-. 
ta. Lawrence’o gabiausios gaspadinėsjau nuo’seniai rengia skaniausius 
pietus dėl svečių. Blaivininkai parengs skanaus ir blaivo gėrimėlio; , •

«♦ ■ i ■

PARKAS ATSIDARYS 9 vai. ryte. ŠOKIAI ir ŽAISLAI PRASIDSS 1-mą vai. po pietų. 

BASE-BALL ŽAISLAI 2:30 PO PIETŲ.
X *
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X ŠV, PRANCIŠKAUS PARAPIJOS PARKE, LAWRENCE, MASS.f
TT♦>rTtTtJ-tT
YTT
T
♦V

v ------- i-j. v a. aj. -----------------j—-----------------------

Ą puikiausia Naujos Anglijos orkestrą. Kalbėtoju bus net iš Chicagos ir
X vietos apylinkės. Bus lenktynės plankikii ir irstymasi su laiveliais ant i

PHILADELPHIA, PA. 
Našlaičių vakaras.

Geg. 28 d., pasidarbavimu gerb. 
kun. J. čepukaičio buvo parengta 
graži pramoga našlaičių naudai. 
! Pirmiausiai buvo sustatyti ant 
scenos našlaičiai (apie 60); . Va
karo vedėjas -gerb. kun. J. Čepu- 
kaitis pasakė trumpą, jausmingą 
prakalbėlę, paaiškindamas vaka
ro tikslą. Uždangai pakilus, stovi 
durys našlaieiij susiėmę rankutes, 
kiblikoj tyla. ■ Našlaičiai užgie
dojo: “Marija Motina gailinga, 
pažvelgk ant mūsų vargšių našlai
čių.” Po to kalbėjo Labdarybės 
vice-pirni. gerb. ’ J. Pranekūnas. 
Gražiai nupiešė Našlaičių padėji
mą. Po kalbos, tie patys našlai
čiai padainavo dvi jausmingas 
daineles. Kalbėjo gerb. kun. J. 
Karalius. Jo graži, jausminga 
kalba padare didelį įspūdį į klau
sytojus. Po to sekė, piidinimai, 
monologai, dainos ir dekleniaei- 
jos. Išpildė našlaičiai ii- šv.’ kazi- 
miero mokyklos mokipiaj. Grojo 
orkestrą po vadovyste Just. Bali- 
ionio; visai uždyką. Po progra- 

mui buvo traukiami daiktai ant 
išlaimejinio, kuriuos suaukavo ge
raširdžiai žmones. Jaunų vaikinų 
korporacija paaukavo Šaltakošės 
dėl našlaičių. Už šio vakaro su-

l

lionijų chorai:

CAM-BlšEDGIiį — N, P, P. Švc.Baznyti^is;
' MONTELLO — šv. Koko Ba&nytinis; 
SOTf TH BOSTONO — Švi Petro Bažnytinių; 
WOĘCĖSTER —'Šv. KasUniero Bažnytinis; 
LAWRENCE — Šv. Pranciškaus Bažnytinis; 
LOtVELL’IO — Šv. Juozapo Bažnytinis.

x‘.<
Be to dar dalyvaus žymiausi apyĮį^g įr vietos solistai-solistes ir 

įjos Audrios orkestrą. Kalhėtoin hus net iš Chicauos ir

D(Hl|Cii Važiuojant treinais, karais atvažiuokit prie bažnytines svetainės, 
M.Į,nyIHviRradford §tj tenai bus pastatyti žpumft; kurie parodys 
ir automobiliais važiuojant reUda taip-gi važiuoti 94 Bradford £awėuce, Mma įfe*
Jjas bus parodytas visięms | Rarką-Pikniką. Apie tą vietą ant vrių kiyžkėlių lauks Aro* 
Čių atvažiuojant. .
■ ■ 1 • ;

- i

1 iųigs ragai, tuomet tai gaiesne tu- 
. , igti4 *viežas ’ ’ (bokštus) jūsų baž

nyčios viršuje.
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EXTRA PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčių Naujos 'Angli

jos Apskritis rengia Išvažiavimą 
(pikniką) 'ant 7 d. rugpjūčio, 
1921, parapijos darže, Montello, 
Mass. Tai-’gi, prašome kitų drau
gijų beikuopų. nieko nerengti ant 
tos dienos. -Taip-gi pranešame vi
soms Vyčių kuopoms, kad pradė
tų T;engtis prie, išvažiavimo^ Jei 
tą dieną lytų, tai išvažiavimas bud 
perkelta ant 14 d. rugpjūčio.

Reng. Komisija.
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i Visiems, kurie tik 

.užsirašys, arba - at- 
' naujins “Darbiniu-" 

į ko” prenumeratą 
ant Čielų m^tų ir 
užsimokės $4,00 čio-

i nai Amerikoje, arba 
i į Lietuvą ir užsimo- 
Į kės $5.00, gaus gra

žią FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ ’ dova
nų. šis dovanų lai- 

r kas tęsis nuo Birže
lio 1, 1921 iki Rug
pjūčio 1, 1921.

Kreipdamiesi vi- 
f suomet adresuokite:

“DARBININKAS”
366 Broadway,

South Boston,<Mass.
« 

„• PASARGA ršt &o\ana bus • 
duodama tik vienam kuris už
simokės už prenumeratą, ar
ba užmokės už keno nors 
kaip tai į Lietuvą. • Agentai 
arba už prikalbinimą dovaną 
negaus, nes dviejų plunksnų 
už vieną prenumeratą duoti 
negalima.

“Darb.” Adm.

N

r 1.

J- Dėl Geresniu 
| PASEKMIŲ ^3 
i Tarpe Amerikonų 
i:. GABSINKITES

į INOUIRER
| OFISAS
į 4 GATĖS STREET 
3 ” Tel. S. B. 720.

•g

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ IR
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir į 

piknikus^ pristatome už labai pri
einamą akiną., Reikale kreipkitės 
prie mūsų.
80. BOSTON BOTTLING CO.,

183 Fourth St., So. Boston, W(ags.
Tel. So. Boston 475-W. •

SOUTH BOSTONO r

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusio kog’ra-' 

žiauslal, pigiai, gražiai ir greitai. Vis
ką padarau pagal žmonių norą. Tai 
Bostono ir npiellnkės lietuviai kreip
kitės pas mane su visokiais reikalais, 
nes aš galiti patarnauti ir pribūti grei
čiau negu kiti, nes mano automobilius 
visados stovi prie maųo ofiso durių. 
Su reikalais kreipkitės ypatiškai arba 
per telefoną.

PETER J. AKUNEVIOH,

OFICE:
258 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 381.
GYVENIMO VIETA:

702 E. Fifth St., So. Boston, Mass.
Tel. 1891—M.

POOLRUMIS!
5 STALAI—$550.00

Lengvos išlygos. Geras biznis. 
Dėl platesnių žinhj kreipkitės:

A. J. KUPSTIS,
332 Broadway So. Botson, Mass.

GEORGE G. STUKAS
Vietinis Lietuvis 

FOTOGRAFISTAS-
453 Broadway, So. Boston, Mass.

EXTRA PRANEŠIMAS!
“PERKŪNAS’ r šių metų pir
mas numeris jąjjl išėjo. Visi 
skubinkitės gauti šį numerį, 
nes yra kibai daug juokų ir 
teisybės. Prisiųskite savo 
antrašą ir 15c. “Perkūnui” 
ant tikieto, o jis (“Perkū
nas”) tuo jaus atvažiuos pas 

z Tamstą. , Pinigus siųskite 
“money order’iu,” čekiu ar
ba paštaženkliais (stamps).

“PERKŪNAS,”
- 866'W. Broadway„

Boston 27, Mass.

c

KAM REIKALINGA?
Pataisau ir įdedu varpelius na

muose už labai prieinamą kainą ir 
taip, kaip norite. ■ Reikale kreip
kitės :

JUOZAS B. STRAKAUSKAS
120 Bowen St., So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 2168-M..

BOSTONAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smuikos mokytojai duoda, sa
vo geriausią patarnavimą jūsų vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių informacijų kreipkite prie

395 Broadway,
Room 4,

So. Bošton, Mass.

t

LIETUVIAI DETROIT’O IR JO APIELINKĖSI
Kas norite siųsti pinigus į Lietuvą,
Kas manote važiuoti Lietuvon, arba partraukti iš Lietuvos 
savo gimines.
Kas turite kitokius užrubežiuių dalykų reikalus— 

šiuose reiknlnose kreipkitės, išimtinai į ■ .
LIETUVIŲSKYRIŲ 

Russian Consultation Bureau 
5756 GRANDY AVENUE, DETROIT, MICHIGAN.

ši vienatinė Lietuviška įstaiga Detroite UŽTIKRINA KIEK
VIENAM piginusį, greitinusį ir snūgiautji persiuntimą pinigų į Lie- - 
tnvą ir važiavimą Lietuvon ir iš Lietuvos. Parduoda laivakortes ant 
visų linijų, suteikia pasportus ir visokius notarijališkus dokumen
tus. Lietuviškoj kalboj duoda tikrus patarimus ir informacijas antk( užklausimą. Pigiau ir teisingiau ne^į viena vietinė agentūra auk-

1 ščiau pažymėti} dalyki) nepadaro.
t - LIETUViV SKYRIUS DETROITE.

I

T
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Lietuvių Rakandų Bendrovė
(FURNTTTJRE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant ISmokes- 
člo. UŽlalkom savo troką, prlstatom daiktus J kitus miestus lr per- 

■ > kraustom iš vlehų namų 1 kitus.
268 W. BROADWAY, ¥ , SO. BOSTON, MASS.

Telcphone So. Boston 839—W.
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IETUVIŲ Prekybos Bendrove yra geriausia lietuvių biznio įstaiga Ame- A 
idkoje ir Lietuvoje. Jinai iinkamiauąįa ir teisingiausia visiems lietu- A 
’viams patarnauja- ' ’ »■ •••• T

m š KIEKVIENO jos darbo arba užmanymo pasidaro daug naudos- ir pel-
• w v • • t f* * • '. * nrt • ___* ...J. • - u? ____1.1—__________ ♦ ..j. •

ga Amerikojeir Lietuvoje.

t

T T t f 

-T♦f
biznyje

no jos šerininkams ir visai Lietuvai. Tai geriausia lietuvių biznio įstai-
y

E
"~| SAMA lietuviuose ir daugiau Bend.rovių, jbet iš jų nei viena negali susi

lyginti siį Lietuvių Prekybos Bendrove, kuri pirma pradėjo išmintin- _J gai kelti pramonę ir prekybų Lietuvos krašto.

ppĮ AlP yra dėlto,, kad Lietuvių Prekybos Bendrovę veda gudrūs,I | prityrę žmones. Jiems rūpi Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkų
I * I. naudą, todėl jie ir dirba išsijuosę jų gerovei. 1

LIETUVIŲ Prekyboj Bendrovę stoja visi protingi Amęrikos ir Lietii- 
" ? nes jie mato> kad jinai geriausia biznio reikalus veda ir 

l.-^ nėra mažiausio pavojaus, kad ji sukluptų.

IENAIS tik metais Lietuvių Prekybos Bendrovė tiek biznio padarė, kiek 
visos kitos bendrovės nepądarys suimtos į krūvų per dešimts metų. Kon- J kurėncijos su Lietuvių Pr. B-ve niekas negali išlaikyti.

("tIR KASDIEN* biznis vis labiau auga. Ypač Lietuvoje gražiai mūsų Ben- III drove pasirodo prekybos ir pramonės srityse.. Prie kiekvieno naudin- LzJ g° darbo Lietuvoje mūsų Bendrovė stoja pirmoji.

0
Ž ĮNEŠTUS į Lietuvių Prekybos Bendrovę pinigus, kiekvienas jos šėri- 

ninkas gauna tokių dividendų kokių ligšiol nei viena lietuviška Ben
drovė nemokėjo. /

DANGAUS- KARALIENĖ
*Yra tai įdomi knyga, talpinanti _safyje 

daug gražių užimančių apysakaičių su padavi
mais apie Švenčiausių Panelę.. Parašyta kuni
go Marijono GūvaleviČiaus ir lietuvių kalbon • 
išversta, Knygos formatas 5% colio ir 8 colių 
ilgio. Kietais drobės apdarais. Labai paranki 
vasaros laike išsinešti į pievų ar miškelį dėl pa
siskaitymo ant tyro oro. Kaina $1.00. Galima* 
gauti - / ’•

“DARBININKO” KNYGYNE, 
į366 W. Broadvvay, South Boston, Mass,

t
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vos žmonės, 
npvn mažinu

v

f > -*■

E RISIDĖK ir tu prie Lietuvių Prekybos Bendrovės. Saugesnės ir pel
ningesnes savo pinigams vietos niekur kitur nesurasi. Tikresnio pelno .

. niekur kitur negausi.

YTOJAUS telaukia tinginiai ir neranguoliai. , Parodyk visiems, kad 
esi išmintingas ir gudrus ir tapk šiandien Lietuvių Prekybos Bendrovės^ 
dalininku.

IK tiesiai prie tikslo ir užtikrink sau geresnę ateitį, prie kurios visus 
lietuvius veda Lietuvių Prekybos Bendrovė. Dirbk kartu su L. P. 

' B-ve ir būsi patenkintas.

ittįALK geležį kol ji karšta. Pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerus kol |Įy| jie pigūs. Taupyk sunkiai uždirbtus savo pinigus. Nebėgk į šalį nuo l*M ąavo laimės.

nfn 2k±\i n i iv pns:
I iii tavo pinigai

fTHilZci +n -nei
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su savo pinigais, tuomet ,bus užtikrinta mūsų
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RA pasaulyje daug progų,betiš .visų progų lietuviams geriausia proga 
dabar prisidėti prie Lietuvių Prekybos Bendrovės, kurio’s Šerai parsi
duoda po $7.00. "

ANDYK prisidėti iš pradžių su mažesniu kapitalu, o kaip patirsi, kad 
*. neša gerų pelnę, tada galėsi daugiau šėrų' nusipirkti, Nesi

gailėsi tų padaręs.

KAIP visi Amerikos lietuviai supras Lietuvių Prekybos Bendrovės svar-
1 _ _ • _ ■ >  . • • ■ | V I * 1 *1 ■ —“ > su savo pinigais, i

Bendrovės laiminga ateitis.

AKO garsus lietuvių poetas: Kaip du stos, 5visados daugiau padarys, 
i ir toliau darbą ‘valys/’ Nebūk nuošaly svar

baus darbo. Eik dirbti kartu su visais.0
1YA1K VISI 7-imeriKOS llf 

bų ir prie jos prisidės 
"Ran/lvn’vrnc? loirninfpn n

S
ajw garsus lietuvių poete 

Viens pradės, kits padės 
baus darbo. Eik dirbti k

IENDR O VE atlieka įvairių rūšių darbus. Siunčia pigiausia pinigus į 
Lietuvę, parduoda laivakortes Lietuvon ir į Ameriką, parūpina pasus 

l ir kitus reikalingus dokumentus ir visiems patarnauja teisingai.

! VERGIJOS ir sumanumo visiems Lietuvių Prekybos Bendrovės vedė
jams ir darbininkams netrūksta. Bus ir jų Ir daugiau, jei Amerikos

Į lietuviai da smarkiau parems mūsų Bendrovės darbus.

ERA Amerikoje ir Lietuvoje šiandien tokio kampelio, kur apie Lietuvių 
~ ~ ' l. Prie kiekvieno naudingo darbo

A

Ali -viiieriKoję ir Liieiuvoje siuntuen i 
|\| Prekybos Bendrovės darbus nežinotų, 
4 U mūsų Bendrovė stoja pirmoji. ’

D ARO jinai viską, kas tik galima padaryti, o ypač rūpinasi Lietuvos pra
monės ir prekybos kėlimu. Amerikoje sukeltais pinigais jinai kuria 
Lietuvos ekonominę laisvę.

ENGIA Lietuvai dirbtuves, taiso susisiekimo būdus, steigia sandėlius. 
Tabako dirbtuvė senai Kaune veikia, cukraus dirbykla atsidaro, Ben
drovės automobiliai žinomi Lietuvoje skersai ir išilgai.

ĮKURTAS Kaune Liet. Prek. B-ves Tarptautinis Bankas parodys lietu
viams kėlių į taupumų. Kiekvienas lietuvis, norįs pinigų pasidėti, ga
lės juos į mūsų saugų bankų dėti. x♦ * ■ .

[Y t| ARGAS Lietuvoje sumažės, kada mūsų B-vės dirbtuvės pradės teikti V/Į darbo Lietuvos žmonėms, mūsų B-vės traktoriai apdirbs Lietuvos ūkę 
I V Į ir mūsų B-vės sandėliai pagelbės prekes parduoti ir pirkti.

fl, VYRAI ir moterys, nelaukit rytojaus, bet .šiandien prisidėkit prie 
Lietuvių Prekybos Bendrovės. Vigus reikalus veskite su Liet. Pr. Ųem- 

® dr o vės pagelbair pirkit ėjos šėrų ko daugiausia.

' P RI aS ID Ė KIT E — N E 8IG A L Ė SI TE !

Informacijų klauskite ir visais reikalais- kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
• <

414 Broadtfay Boston 27, Mass.
i

■\

KAPITALAS $250.000.00
. • VIENINTELIS LIETUVIŲ 

VALSTIJINIS BANKAS NEW YORKE.
Ig SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kablegra- 
§5 V mais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
|| PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4 nuošimtį. 
•ĮUe? * ’ .
gg * Nuošimčiai kas mėnuo priskaitomi prie sumos. Pinigus pa- 
gg aidėjimui galima siųsti paštu. Mūsų Banke laiko pinigus 
m New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Bankų Departmentas 
gg ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.
ęe PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams. „ .
fig PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš Lietuvos, 

gg Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių Čekius ir Kredito 
gg Laiškus. v
S VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnaujame tei- 

singai, greitai ir draugiškai.
gg KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.

gg BANKO’ VALANDOS : Kasdien nūė.9 Tkl 3 v. p. p. Užsienių .Skyrius j 
gg atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomis iki 7 v. vakare. !

•»Z|
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I BALTIG STATĖS BANK, | 
|S 294 Eighth Avė., Kamp. 25 gatv., New York, N. Y. Sg

§ ATLAS GLUTHING CORPORATION
* Didžiausia ir geriausia a išdirbyste visokios rūšies Tū
li bų Naujoj Anglijoj. Mūsų išdirbimas yra kuogeriausias 
s ir prekės visiems prieinamos. Norėdami siūtų, spring-o- 
A vęrkotų, arba reinkotų, kreipkitės pas mus, o būsuite už- 
s ganėdinti. Mūsų ofisas ir dirbtuvė yra ant

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

" -.-II -  - -- .-.I''- I  ...........................  '■ |>

'T

Yf

STATYKITE GARAGE'US IR NAMUS
: Mūsų BUD AVOJIMO. DEPARTMENTAS susideda is ge-
[ mausiu Boston’o Inžinierių ir Architektų, ir palaikydami už 
' garbę pranešame kad jau šį pavasarį savo darbą pradėjome 
tarp lietuvių. x

Mes kaipo Lietuviška Bendrovė, Lietuviams padarysime 
pienus, duosime patarimą-per laiškus arba asmeniškai, dykai; 
taip-pat užtikrinant iš kalno kad mes pabudavošim GARAGE’US, 
NACIUS, daug pigiau nei svetimtaučiai. ’

Mes apsiimame darbą iš visų Naujosios Anglijos Valstijų., 
Tad kas tik interesuojątės budavojimu ir norite pilnesnių infor-

iV
maciju, Jtreipkitės laišku arba asmeniškai.

VINGENT A. JENKINS, INC.
395 BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON,-MASS. 
Construction Dept. Tel. So. Boston-2!

„ ,,,, ...

Kuomet Kreipsitės Prie Apsigarsintoj 
Paminėkite “DARBININKĄ” |

l
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. Dabartiniais laikais prie mūsų 
itvažiavo lietuviai IĮ Ląvrenee 
Pardavinėdami leidimo tikletua 
ant žąsies. Bilietėlių pardavėjai 
/aikŽČioja po visus Haverhillio 
ietuvįus ir kaikuriu^s svetimtau- 
iius ir meldė viaų jlirkti, nes pol- 
įas eiii'ąa Šv. Pranciškaus bažny
čiai, kurioje kunigauja kun. Žt 

A# Virmauskis, Kai kurie Žrao- 
įės pirko žąsies tlkietų, norėęįa- 
iū šelpti Lawwėe’o lietuvių ka
talikų parapiją, kuri dabar jau 
italo ir naują bažny^ą.

Ant galo išeina 'aikštėn kad 
W lietuviai, nežialežninkai 

po MaHkų vardu pardavinėja 
žąsies tikjetus,'. ir surinkę tuo 
būdu $7&0(> pasitraukimui ko
kio ten SĮovinckid lenkų nezalėž- 
niuko dirmavoti lietuvių nežaleŽ- 
ninfcus. 'Nors žąsis teko Haver- 
hillieeitii#r tečiaus- haverkiliečiai 
katalikai nurašė kun. Virmaus- 
kui, 'klausdami ar tikrai jo para
pija neleido ant tikietų tos žąsies. 
Kun. atsakė, kad katalikų parapi
ja leis per savo bazarą žfergą, bet 
žąsies neleido ir kol kas nemano 
lęisti. Tuom reikalu nuskriaus
tieji kreipiasi dabar prie .val
džios. *

Apgautašal

g«rb. Bvočūą kun. J. taus *
■ Iftfiglų kaltoje, bet Mttakhl dvt- 1 

'■tafa . fuuutlrM ‘nMttHfltiik* kalta.šioje, pasakė patrijotttką kalbią. 
Lietuviams ji labai patiko. Po 
prakalbai minėtas choras sudai
navo dar keletą lietuviškų daine*, 
lių užbaigiant su “Lietuva. Tė
vynė mūsų?’ Užbėgus progra
mą prasidėjo įvairi lietuviški žai
dimai ir Šokiai. Tam tinkamoj 
vietoj nuošaly buvo pardavinejar 
ma užkandžiai i? iųinkštiejl gėri
mai,. Iš.visų atžvilgių parapijos 
piknikas darė malonų įspūdį.

Taip-gi reikia nepKmi^tbr ta# 
vietos lietuvis duonkepis, p. Bro
nius BartuševiČiųs, padovanojo 
didelį keksą. Tai buvo vienatinė 
devoną iŠ lietuvių biznierių. 0 
kur kiti? Juk gi jų nemažai Čia 
randasi. IŠ to pumanu,“ kad jie 
neremia parapijos reikalų. Ir da 
nusiskųsdami rūgoja, būk para
pijonys jų neremia.. Veltos rūgo- 
ųės. Lietuviai biznieriai, pirma 
remkite parapiją, parapijonys gi 
pamatę jūsų, paramą,, 'parapijai, 
parems ir jus pasiūs. Ir viskas 
gerai Jbūs ir nebereikės' daugiau 
rūgonių.

Beje, girdėjarą "kad liepos 4 
dieną paarpijos komitetas, ren
giasi prie pikniko parapijos nau
dai t h. ra e pačiame 71arže. Tai-gi, 
lietuviai biznieriai, štai jums ir 
proga. Paaukaukite ką nors tam 
parapijos piknikui,. o pamatysi
te, kad tai bus didis dėl'jūsų pa
garsinimas ir, be abejonės, vėliau 
turėsite puikias pasekmes.

Parapijomis.

PRpVIDENCE, R. I. 
Parapijos piknikas.

Vainikų Dienoje geg. 30 d. bu
vo parapijos piknikas Greonyille 
Darže, Centradale, R. I. Tą die
ną iš ryto buvo apsiniaukę ir ma-. 
Uyta, kad bos lietaus, todėl dau
gumas ir nesirengė .važiuoti. 
Prieš piet išsigiedrojo ir buvo pui
kiausia diena.- Po pietų sųsiva- 
žiavo daugybe lietuvių parapijo- 
nų ir visi džiaugdamiesi puikią
ja gamta kvėpavo į nualintas sa
vo krūtines tyrą orą^, Apie trečią 
valandą po pietų šv. Cecilijos 
Choras, varg. Rapolo Juškos, ve
damas, sudainavo keletą lietuviš
kų dainelių. Po to mūsų klebo
nas, kun. A. Taruoliūnas, prakal
bėjęs keletą žodelių, perstatė j tas, bet orlaivininkas R. F. Tho- 

z

AKRON, OHIO. 
Laimingą nelaimė.

Birž. 5 d. buvo parengtas pui
kus piknikas, šv. Petro parapijos. 
.Greta pikniko vietos buvo orlai
vių stotis. Kas norėjd galėjo jais 
važiuoti užmokėdamas $3.00 už 10 
minutų. Per visų dieną važinė
jęs žmones, vakare 6:30 pasikėlė 
500 pėdų į aukštą ir tuom tarpu 
sugedus mašinerijai turėjo leistis 
žemyn, 
miško.

Į<AWR1MQ1, MAM
Vietinėj nezahžninkų Šleinia 

par, kirkėj atsibuvo “pamaldos”. 
Jąą laikė koka tai “vyskupas” iš 
Chicago, IR. JĘalbą vartojo ang
lišką ię tąi prastai. Kitas vSl 
“vyįkųpas’7 buvo /lenkas, di- 
dlpausias lietuvystės priešas. Bu
vo-dar du “kunigužiai,” “vika
ras” ir Šleitilę. jie išrodė tikri 
juokdariai. Pirmiausiai ponas 
Šleinis suriko: “Štai parapijonys 
ir vyskupas Čionais l” Laike “pa
maldų h į, Šleinis perėjo su krep- 
žluku. Buvo matytis' ir tokių, 
kurie po dolerinę metė._ Jie tan
kiai sakydavo kad katalikų baž
nyčioj renka pinigus, bet ir jų 
kunigužis tą daro. Dar pakišęs 
krepšiuką po uose palaiko ir pa
žiūri į akis, ar duosi, Toliau se
kė pamokslai. Pirmą sakė chiea- 
gietis, o paskui lenkutis. Liepė 
laikytis tvirtai to nelaimingo ti
kėjimo ir gerbti p. Šleinį. Iš pra
džios mane juokas ėmė^ bet kaip 
pamačiau, kad tie žmoneliai iš
tiktųjų yra suklaidinti nedorėlių, 
gaila pasidarė. Mat pertraukia 
jiems visokių netikėlių ir jie juos 
visaip apgaudinėja, o tamsūs žmo- 
nėlrai nesupranta nieko. Pradė
jus lenkberniui kalbėti, keletas 
vyrų ir moterų išėjo, nęs jię^gal 
žino, kaip tie patys lenkai1 "Lie
tuvoj kankina mūsų brolius, gi
mines, o čia Šleinis juos kviečia 
į savo kirkę mokyti lietuvius. 
Pirmu kartu, man teko pamatyti 
tokį “stebūldą” kad lietuviai tu
ri tokią kirkę.. Susipraskite ne
laimingieji.

Svečias.
z

Pasitaikė ant didelio 
Orlaivis likosi sudrasky-

DETROIT, MICH,
Iš S. R. K. Statymo gyet 

susiriukiino. >
Susirinkimas garsi m a 7:30, 

prasidėjo 8:30. Pirmiinpkui ne
atsilankius, jo vietą užėmė Bal
nis. Atidarė su malda. Pirm; 
neturėdamas ^raporto, pakvietė

1O H- 
mB# praheta, kad pstgų turim 
MM frAnlrn su
puitadAjuriri# U,OO0*(M>. Pame
ta, kad kontraktoriua skolina 
$60,000.00 ant 7 nuoš. per 10 me
tų, bei su išlyga, kad bendrovė 

Pinigų $30,000.00. 
Nežiūrint, kad kasoje yra tik a- 
pie $10,000,00/ su paskola nuo 
šėrininkų^ nutarė statyti svetai-
nę ir imti , nuo kontraktorįaus 
tuos $60,000.00. Du šėrininku pa
reikalavo sayo Šėrų paaiškindami 
savo šyarbias prieŽąsfis. Kitas 
Vėl iš kito miesto pranešė nebe- 
galį^ šėro .išsimokėti ir prašo su
grąžinti. įmokėtus pinigus, nes tą 
verčia daryti nedarbas. Tame 
klausime kilo didžiausias triukš
mas, nors konstitucijoj skamba, 
kad:, ^serininkui išvažiuojant į 
kitą miestą arba svarbiam reika
lui atsitikus, pinigai turi būt su
grąžinti,” Vietoj pasielgtjz bro
liškai, sulig konstitucijos, tai •su
sirinkusieji apšmeižė tuos šerinin- 
kus. Vėliaus pirmininkas pradė
jo šūkauti, kad tai eastsidieeių 
kerštas ant mūs ir kad kun. Ke
mėšis organizuojąs juos, kad at
siimtų pinigus. Keletas karštuo
lių stengėsi sukelti kerštą tarp šv, 
Jurgio par. klebono ir West Sįde 
katalikų: "Mes gyvendami East 
Side pasipiktinome tokiu šmeiži
mu. Gerb. kun. F. Kemėšis nie
kuomet* nebuvo priešingas AVest- 
sidiečiams ir neagitavo nieko. Tai 
melas. Jeigu tos Bendrovės na
riai taip elgsis ir bereikalingai 
šmeiš mūsų kleboną, tai ir pasta
tę svetainę neturės pasekmių.

• s, c.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
lt

Seiliūnai, s 
Seirijų, Alytaus.

naisuolių-kareivių ir kuomet už
traukia autartlnę “Mes Lietuvos 
jaunuomenė,” nu, tai tada ir pa
vergia praeivi su tomis puikiomis 
dainužėmis, rodosi, kad jau visko 
gana, noržtūsi viską mesti ir eiti 
,į jų eHę# kovoti sfe Lietuvos di
džiausiais priešais, >

Šį kartą, tai tiek, kitą kartą bus 
daugiau,

Su pagarba,.
' • JŪRIT—'Jūsų—

Vinoa» Riuite
5—10*—21 m.
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SKAITYK IR PLATYN 

’ LAIKRAŠTI 

“PERHINį," 
Vienatinis Amerikoje Kultūrinis 

Juok ir pašaipos Laikraštis 
“Perkūnus.’’ •

r*

Leidžia garsi visam pasauly 
“Perkūno” Bendrovė,

“Perkūną” redaguoja smarkūs 
vyrai ir moterys lietuviai.

Norėdamas gardžiai pasijuokti 
ir daug sužinoti kas dedasi plačia
me pasauly, užsirašyk laikraštį 
“Perkūną.”

Prenumetratos kaina: Metams 
$1.50, pusmečiui $85c., pavienis 
jiurn. 15 centų. Į Lietuvą ir ki- 
tur$2.25.

Pinigus siųskite čekiu, “mo- 
ney order’iu” arba paštažehkliais 
(stamps).

Rašykite šiuo antrašu:
“PERKŪNAS,”

366 Broadway, Boston. 27, Mass.

r
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Dr. J. C. Landžius.

SVEIKATOS 
PASIKALBĖJIMAI.

I

p

J

.1

a Serviee Store 28 Main S t., Woons0ėket, R. I. Nupirkti čeverykai yra geriau- 

£ sios rūšies ir naujausių madų. Vienas atsilankymas į mūsų krautuvę jus per
si tikrins apie jų vertę.

0 • KELIOS IŠ MUSŲ NUMUŠTŲ PREKIŲ.
8» •

fiį MERGINŲ balti, storos dro- 

»• bes žemi čeverykai, smagūs 
A dai vasaros $3.00- ©198 
s Visos mieros. r ■

g ~ u ii imu i n -

| MOTERŲ aukšti čeverykai, 

I juodi ir rudi, šie čeverykai 
/ parsiduoda po $6.00—$8.00 
1 porai 0095
s Mūsų prekė....... . . W

Mažų ir didesnių MERGAI
ČIŲ, skoliniai čeverykai sti
priai 'padirbti ir stipriais pa
dais. Vertės $2.50. ©129 
Parsiduoda už.........

“MARL JANE” gražūs že- 
mi čeverykai. čeverykai ge-
ri, bet kaina žema ©4 98 
Visos mieros ..........._____ /

VYRŲ stiprūs darbiniai če- U 
verykai. Kainavo $4. M95 g 
Mūsų Prekė .............t* A

VAIKŲ — Briedžio skaros Jį 
čeverykai. Nereikia mums ’A 
aiškinti kiek jie verti ©495 
Mūsų Prekę......... . '. ▼ ■

MIEROS 9—5į

k • v"
| MOTERŲ geriausi juodos ir, 

j rudos odos čeverykai. Labai 

pgražū# 095
) Kaina  .................V“ B

Drobiniai čeverykai |su sti-
•>

priais padais. Pigūs — 
$2.50
Mūsų preke ..

jp9

VAIKŲ stori juodi čevery
kai. OftOO :
Mieros 2^-6........... j

i * _ *
Stiprūs DARBINIAI^ gra- | 
žiai padirbti. Visos .©045 j

•mieros  ............. ’¥•■<■ J
'............A;.............. . .. .I

Mylimam draugui 
M. J. Šimoniui.

Brangusis:
Jau juiris šį trečią laiškutį ra

šau, bet nuo jūsų tai nei vieno 
Iaiškęlio negavau.

(Parvykau į Lietuvą laimingai, 
bet parvykus, tai negeriausiai ė- 
josi, t. y o į trumpą laiką apsirgau 
pavojinga liga “dizin furija.” 
Tais laikais apie tuds kraštus ta’ 
liga žmonės labai sirgo. Man va
žiuojant namon teko apsinakvoti 
pas tokį ūkininką, pas kurį buvo 
ta viešnia lankiusis, tai ir man 
atsitiko taip... . Bet ačiū Dievui 
dabar esu pilnai sveikas ir labai 
gerai jaučiuosi.

Ką buvote Surinkę aukų laike 
mano išleictuvių,' tai-tuos pinigus 
$10.50 atidaviau Kūdikėlio Jė
zaus” Dr-jai, Kaune (taip elgiau
si patariama^ draugų Vyčiij. ame
rikiečių Kaune). Tuos pinigus.į- 
teikiau per pil. M. Krupavičių. 17 
d. rugpjūčio buvo tos aukos pa
skelbtos laikraštyje “Laisvėje.”

Buvau šv. Kazimiero Draugijos 
administracijoje ir teiravausi, ar 
jie gavo tuos pinigus, kuriuos 
Tamsta pasiuntėte, bet jie peržiū
rėję knygas, tai nuo jūsų neran
da atėjusių tokių pinigų.

Dabar mano darbuotė yra to
kia: Darbuojuosi prie keleto or
ganizacijų, k. 1 prie Lietuvos Gy
nimo Komiteto ir L. šaulių Sąjun
gos. Prie pirmosios užduotis yra 
sekti visokius gaivalus kurie tik 
yra pavojingi Lietuvos laisvei ir 
pranešti Šaulių. Sąjungos skyriaus 
valdybai. Prie L. Š. Sąj-.’tai įeinu 
į Apskrities valdybą. Žinoma, ir 
tenai darbo užtenka. Prie “Pa
vasarininkų” ir-gi šiek tiek tenka 
darbuotis. Buvome surengę porą 
vakarų; vieną ant Kalėdų, kitą 
ant Velykų. Nusisekė gana gerai.

Šiais laikais tai linksmiausi lai
kai Lietuvoje. Pavasaris anksty
vas^ sodai .žydi, baltuoja. Ruge
liai žiemkentėliai jau aukštokai pasilsėti; nedirbti/bet atsigulti 

k v — W • * »■* krf 0.4 lt • . ♦ •

[ . GERBIĄMĮE JT t Vieta mums neleidžia daugiau minėt, bet mes daugkar- r]
I e V

’ .tų papeTkam stebėtinai pigiai tavomis iš kitų krautu viii ir todėl galim par-
! duoti daug pigiau žmonėm. NEUŽMIRŠKIT RAUDONOS KRAUTUVES. 1
I . J (j

iiuo žemelės pakilę: i Girelės ža
liuoja. Paukšteliai mums geriau
sias koncertus atlieka, o raibosios 
gegutės, tai tik kukuoja, tilt- kva
toja ir džiaugiasi toldu puikiu pa
vasarėliu. O mes, Lietuvos jau
nimėlis, tai Rengiame gegužines 
puikiausiose Lietuvos giružėse. O, 
mielas draugužėlt -Ttaip puiku, 
smagu ir linksma dabar Lietuvoj; 
tai ne man prasčiokėliui įstengti 
ųors kiek tas atvaizdinti!..

Mielas dratigūžų kuomet pama
tau atžygiuojant pulkus Lietuvos 

f- ■ ' '

PRANEŠIMAS
1. D. S. Naujos Anglijos 

Apskričio kuopoms.
LDS. N. A. Apskričio metinis 

suvažiavimas įvyks birželio $6 
d. 1921 m., 1-mą vai. po pietų Lie
tuvių R. K, Šv. Pranciškaus para
pijos svetainėje, Lawrenče, Mass. 
Gerbiamo# LDS. A. Apskričio 
kuopas, malonėkite atsiųsti savo 
atstovu# į. šį.ativašiayimįb tos Šis 
suvažiavimas yra mėtinis ii^pš- 
skutinis prieš Seimą. Yra daug 
svarbių reikalų dėlei mūšų bran
gios organizacijos, kuriuos mes 
turime aptarti. Katros; kuopps 
negalėsite atsiųsti atstovų,, tai 
atsiųskite savo įnešimus. • Įneši- 
Šimus siųskite apskričio valdybai. 
Taip-gi katros kuopos dar neužsi- 
mokėjo savo metinę duoklę po 5 
centus nuo nario į apskričio agita
cijos iždą, tai malonėkite prisiųs
ti apskričio iždininkui, M. Abra- 
čitiskui, 187 Ames St., Montello, 
Mase. Taip-gi kurios kuopos da 
neprigulite prie LDS. N.. A. aps
kričio, tai malonėkite prisirašyti, 
užsimokėdamos po 5 centus ant 
metų nuo nario į apskričio agita
cijos įždą. Apskritis daug jau pa
sidarbavo dėl krikščionių darbi
ninkų kaip Lietuvoje taip ir Ame
rikoj. Kad visos LDS. Nauj. 
Angį, kuopos prigulėtų, tai dar 
daugiau galėtų pasidarbuoti. Tai
gi, širdingai kviečiame prisirašy
ti.

LDS'. N. A. Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka, 

. 37 Franklin St\ 
Norvvood, Mass.

Rast. A><eJL Navickas,
58 Heaton Avė., 

Norvvood, Mass'.

OREENEIELD, MĄgS.
LD». TU kp. mėnesinis susirinkimą* 

įvyks ned811(yL12 d birželio $ vai. po 
pietų 4 Laure! Street. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gl atahta* 
kitę naujų narių. . . .

NEWARK, N. Jk „
LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks petnyčloj, 10. d. birelio 8 vnl. 
vakare gv, Jurgio svetainėje 190 Nevr 
York Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti, Taip-gi atsiveskite naujų ba
rių. ' ;
4 Kviečia Valdyba.

JBBSĘYffla’Y, N. J. .
LDS. 76 kp, mėnesinis susirinkimas ‘ 

įvyks nedėlioj, 12 <t birželio. Vhi na* 
riai malonėkite pribūti paskirtu laD, 
ku, nes tupime daug svarbių reikalų 
aptarti, Atsiveskite ir naujų nariu.

Vinute''

PHILADELEHIA, PA./
LDS. 13 kp. juCncslnls susirinkimas 

įvyks 14 et, birželio 7:30 Vai. vakare 
bažnytinėje salėje. Kviečiame vWus 
narius būtinai ateiti. Taip-gi atsi
veskite natini.narių. \

Valdyba.
■ VVOROEŠTEB, MASS.'

LDS,.* 7 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks sėredoj, 8 d. birželio 8:00 , vilt, 
vakare paprastoj vietoj. Kviečiame 
visus narius ateiti. Talp-gl atsiveski
te naujų narių.

Valdyte. .

N0RW00D, MASS.
LDS. 8 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 12 d. birželio tuojaus; 
po sumai bažnytinėje svetainėje. Visi, 
nariai malonėkite susirinkti lr natfjų 
nariu atsivesti, . . .

Valdyba.

/ HARTEORD, CONN,
I.DS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas į- 

vyks nedėlioj, 12 d. birželio tuojaus , 
po' sumos Bažnytinėje salėje, 41 ,i 
Capitoi Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gl atsiveskite naujų na- .1 
rių. ■;

Valdyba. ’

iLis tai. yra Tonsils '(liežuvė

liai) ?
Torsillitis (uždegimas liežuvė

lių).
Štai klausimai su kuriais kiek

vienam žmogui reikėtų susipažin
ti. Sekančiomis -eilutėmis supra
site šitą ligą, jeigu atsitiktų jūsų 
šeimynoje. Atsitinka kaip, vyrui, 
taip ir motęrei, bęt< lėčiausiai 
tarpe vaikų.

Tonsils, arba liežiuvėliai, tai y- 
ra apskriti kavalkai mėsos, ku
rie randasi gerklėj kiekvieno 
žmogaus. Jųjų tikra vieta yra 
užpakaly gerklės, tarpe bąlso 
kambarių, užpakaly ir žemiau jų, 
guli valgio ir oro takai. Jie yra 
nuo pusės1 iki pusantro colio aps
krito didžjo.

Tikslas jų yra toks: jie prižiū
ri, kad bakterijos, (maži gyvūnė
liai, akimis nematomi), kaip 
mums nežinant pereina į gerklę 
nuo valgio ir oro ir užkrečia 
kraują.

Tonsillitis. Tai yra uždegimas 
abiejų liežuvėlių. Atsitinka tan
kiausia tarp jaunimo ir viduram
žių. Šaltis, ir drėgnas oras, svar
biausia priežatsis šitos ligos, y- 
pač jeigu žmogus yra silpnas ir 
nuvargęs. Liežiuvėliai bakterijo
mis apauga, ligonis jaučiasi pu
sėtinai blogai.

Pradžia'šitos ligos yra daug 
maž smarki. Pradeda drebulys 
visą krėsti. Karštis atsiranda. 
Ligones turi; apie 100-102 laipsniu 

 

karščiu. Galvą skauda, troški
mas, skaŪsmaT ir tinimas gerklės 
ir taip-gi maistas sunku nuryti. 
Ant galo visas kūnas Jiešmagus, 
silpnumas laiko savo vietą.

Laikui bėgant, šita liga trau
kiasi nuo 3 iki 7 dienų, bet lai
mingai, kad daugumas pasveiks
ta. Užtroškimas atsitinka tarpe 
vaikučių, bet labai retai. •

Kaip reikia pasveikti arba iš
sigydyti. Visųpiriųiausia reikia

Nevaikščioti, nes visa energija; 
reikalinga šitokiame padėjime.' 
Valgis turi būti skystas, nes ger
klė priverčia taip. Jeigu šeimy
niškos gyduolės nepagelbsti, — 
kreipkitės prie gydytojaus, jis 
patars.

Atsikartojimas, šita liga tan
kiai ątšikai’tojąį’jrigU foikla, ląi- 
kas ^iiuo laiko panešti šitą bedą, 
geriausias patarimas yra išpjauti 
liežuvėlius, Tada skausmas 
Vargas greitu laiku pasibaigia.

L. D. S. KUOPŲ SUSI
RINKIMAI.

LAVVBENCE, mass.
LDŠ. 70 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 12 d. birželio, 5 vai. po 
pietų bažnytinėje salėje 94 Bradford 
St. šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti. •

Valdyba
f 1 "■ 1

Uarrison, ir. j.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 

13 d. birželio 7:30 vai. vnk. Visi nariai 
malonėkite'pribūti pasidėtu laiku; nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS. *
LDS. 8-tos kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks utaminke, birželio 
14 d. 7:30 vai. vakare bažnytinėj 
salėj.. Visi nariai yra kviečiami 
ateiti.

Vaidyba.
. ■---------------- •<

BALTIMORE; MD.
Visi nariai-es LDS. 30 kp. malo

niai ųžkvieeiami atsilankyti ant 
susirinkimo, kuris bus 12 birželio 
parapijos svetainėje, tuojaus po 
pamaldų (sumos) bažnyčioje. Bus 
apkalbama kuopos piknikas, kuris 
bus subatoj, 18 d. birželio ir kiti

LEWIST0N, ME. ;
LDS. .37 kp. mėnesinis susirinkimas . 

įvyks nedėlioj, 12 d. birželio paprastoj ‘ 
vietoj. Kviečiame Visus narius būti- . 
nai ateiti, nes turime svarbių reika
lų. Talp-gi atsiveskite naujų narių. « 

f

v 
t

LDS. 07 kp. mėnesinis susirinkimas.) 
įvyks nedėlioj, 12 d. birželio, tuojaus 
po šv. Mišių šv. Jurgio parapijos sve- ’ 
tainėje. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku,, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
lt naujų narių.

CAMBRIDGE^ASS. Z

LDS. 8-tos kuopos |Varbūs suslrln-.■ 
kimus įvyks utarniųįte 14 d. birželio^ 
vakare, -bažnytinėj^ salėje. Visi na-' 
riai būtinai privaįo ateiti. Taip-gi ir*, 
nauji nariai yra kviečiami ateiti ir pr-« 
srašyti prie rausiu kuopos.

I ■

ALBANY, N. Y.

Ji

Valdybai'
. f

BRGOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. susirinkimas * būš 

panedėly, birželio 13, 7;30 vai. vą| 
kare, Kar. Aniolų parapijos salė-; 
je. Kviečiami Visi nariai skait
lingai susirinkti. Yra daug svar
bių reikalų, kurių keli negali at
likti, todėl kviečiame visus na
rius Atsilankyti pabaigti senus rei- 
aklus iriprisirengti prie rengiamo, 
mūs apskričio pikniko. Nclaukim, 
broliai, keno malonės, dirbkime 
patys.

Kviečia Valdybą.

“DARBININKAS” LIETUVON
✓ ■

Tusų Gimine^ ir Pažįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukią Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio “Darbininko. ”
NE VISI TŪRI TĄ LAIMį SULAUKTI

Amerikos Lietusiai Turi Pasirūpinti, Kg4 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtų Užtektinai 
Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvasios maistu yra

. dori, krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai. 
Tokiuo yra laikraštis ‘‘^AimiNINKAS.’’ 
“Darbininkas Lietuvoje-mylimas ir laukiamas.'

> Prenumera^ Kaina:

Lietuvą metams.......................... $5,00

■

** *• prūsei metų .......... .$2.75
! ‘ 7 • •

Prenumeratų ir pinigus siųsk šiuo adresu:

“DARBININKAS”
*

366 W. BroačLway, Boston 27, Miša*

S*
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Į VIETOS ŽIHtOs“1 

1 suims.
LDS. Centro Valdybos 

• susirinkimas įvyks > birželio 
14 d. M* m. “Darbininko” re
dakcijos kambariuose.

Šiame susirinkime turėsi
me daugsvarbiŲ reikalų.

Pageidaujama, kad visi 
Centro valdybos nariai susi
rinktų. .

LDS. Centro Sekretorus.

'*•

PINIGUS GAVO.
• Ųfetuvos Raudonojo Kryžiaus 
Remėji) Draugijos Bostono Sky
riaus pirmininkas p. Vincas Savic
kas iš Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vyriausiosios Valdybos ga
vo sekantį laiškelį:

“Tamstų shjstus pinigus 8,606 
auks. gavome. Už- auką tariame 
Širdingą ačiū. Sulig Tamstų no
ro bus apverčiami naudai ^užeis-.' 
tų kareivių. Čia pat siunčiame 
Tamstai kvitą iš š. ni. 16-TII Nr. 
987 ant sumos 8,606 auks., 1 
ekzemp. Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Statuto. 1

“Neužilgo bus prisiųsta ir vie
šai paskelbta, tokia atskaita ir 
už 1920 metus.

“Priimkite pagarbos parpiški-
mą.

R. šliupas,
Vyr. Liet. Raud. Kryž. 
Valdybos. Pirmininkas.

DAR TRUPUTIS IŠ Jį. D. S. 
. N. A. APSKR. PIKNIKO.

Komisijų rūpestingu darbštu
mu, viskas buvo kuogeriausiai 
prirengta. Tik laukėtu paskirtos 
diei os, 30 geg. Štai ir išvažiavi
mo diena. Prib’ldėjo daržas pub
likos. Visi tik gėrėjos maloniu 
pavasario kvapu. Visk buvo sma
giame ūpe. Linksmai žaidė ir 
vaikštinėjo sueidami j naujas pa
žintis su kittj kolionijų vienmin
čiais. Daržas puikiai prirengtas, 
ųžkąndgių, įvairhj gardžių sveikų 
gėrimėli^ ir. kitokiij skanumėlių 
kiek ir koklių tik širdis trokšta. 
Darbininkai' visur mandagiai pa
tarnauja. Nė nejutom kaip pra
dėjo temti. Rengėjai vėl viską 
sutvarkė džiaugdamiesi, .kad iš 
vist) matėsi užsiganėdinimas ir ge
ros pasekmės darbo, padavę viens 
kitam dešinę ir trauką į namu
čius. Už kelių dienų pasirodė 
aprašymas programų.. TS publikos 
kasdien girdi užsiganėdinimo žo
džius. Sako, kad LDS. N. A. aps
kritis visuomet-.geriausiai aut sa
vo piknikų pritaiso. Net Dean 
pievos žiogas tą pripažino.

Malonu mums girdėti, kad mū
sų prirengintu gėrisi ntūs gerbia
ma visuomenė. Jaučiamės, kad 
ir pelno liks gražaus, nes darbi
ninkai gerai dirbdami uždirbo. O 
mūsų visų komisijų nariai užim
tas vietas su pasišventintu išpil
dė, Šiandien parodė pavyzdi ki
tiems, kad mūs uolus darbas yra 
su pasekmėmis.

Mano troškimas ir linkėjimas 
yra, kad gegužio 30 ,d. pataptų L. 
D. S. N. Angį. Apskričio Metinio 
Išvažiavimo diena. ' Valio, LDS. 
N. A. Apskritis!

Jonukas.

EXTRA PRANEŠIMAS. *
A. L. R; K. Moksleivių Nau

jos Anglijos apskritis rengia išva
žiavimą (pikniką) ant 24 d. lie
pos, 1921, parapijos darže, Mou- 
tello, Mass. Tai-gi prašom kitų 
draugijų beū kuopų nieko nereng
ti ant tos dienos. Taip-gi prane
šame visoms moksleivių ir kitoms 
kuopoms, kurios atjaueihte moks
leivius rengtis prie šio milžiniško 
išvažiavimo. Valio 1 visi į ptirtną 
moksleivių apskričio išvažiavimą!

A
«<* r _lyvauti jų rengimiauie piknike *T. KUUBVO K. X. nMVOUM 

s??ro?”sTnrtirt.^ Vi tftisSSSrAntras laiškas skaitytas nuo Pilu J ;
Bl/N..^A/Apskričio, kuriame ir- [BEBIL Jonas Pranaiti*, 
gi kviete dalyvauti šu programų,Į If*M‘
jų rentfatųąnie ifoąSnvtoe 19 d. P“- 
birz. Laiškas priimtas, bet BU* pnAm. niyn _ v, .t. Jairiu.. ♦ 
tarta nedalyvauti, nes jau buvo-J 68 Telegyaph St., Boeton 27, M*M 
me pasižadėję vyčiams ant tos pa- ITN. RAiT. *- Juoaa* Južka, - 
čios dienos. Įferydite Acadamy *

Taip-gi duodam papeikimų r«n- 
gėjanis BĮairininkų Apakr, Hva-| ,,, Bowen at/staBoaton, Mana, 
žiavimo, kad jie negavę nuo ėlio- riDO globšIAI — J. Grnbinika*, 
ro padlžač$m dalyvauti su abo. Boatou, įcu^ ir 
pfogramu jų išvažiavime, drįsta! Antanas Kmltas, 
vartoti choro varčią. Tai-gi cho- L •M**u
ras neimk atsakomybes mt neda- n Bh)_ 
iyvavimą. Choras priešingas to* ’ Draugužę vitražai telkates 
kiems pasielgimams, 866 Broadvray, go. Boston, Man*.

Vedėjas M. Karbauskas, Draugystei murtrinidmąt laikomi ka* 
Ph-miiųnkas V. Savicke, *♦ J®

| plotų Bažnytinėj salėjlant 5 gtų Bo. 
" j y [Boston* Maa*. - - . \

niuaiikiu a ib7* EV. ĖL. PA&KEPINEB

NEPAPRAŠĘ PIKNĮNKįl ^sris važmos mm
, .Rengia PIRM. — M. žtoba,

Tautos Fondo 11-tas Skyrius I Et 7-th St, So. Boston, Mase.
South Boston, Mo®. „

BIRŽELI012 D., 1921 H—
ĘUGBY P ARK |ein. RAST. — M. Karčiauskienė,

" M A nr’T'A P A NT TVlT A^Cl I » 47 Vale St, So. Boston, Maso.
MALIAPĄjN, MAbb. ĮkasieriūSA. Naudžlunaa, 

Pradžia 1-mą valandą po pietų. ių vinfleldBt, So. Bostem Mass.
Šis išvažiavimas bus vienas iš Į MARŠALKA —- Steponas Navickas, 

'naikiausių. • Rengėjai yra gerai I Ur-ja laiko susirinkimus kas trečią 
pasirengę priimti visus atsilankiu- ?^““1 ral 110 ‘,Iet’ »«»»«“« 
sius kogenausia. Bus gėrimų, Į 
ŠaitakoŠės (ice-gream) įr skaniau-1 
šių užkandžių. Tad nei vienas ne
praleiskite šios progos, bet atva
žiuokite visi.

Taip-gi bus visokių žaidimų, 
kaip tai: BĖGIMAS, VIRVĖS . 
TRAUKIMAS ir tt.

Visus nialmvni kvieč’i afsilan-
k-vtl~~ _ I Parsiduoda mūrinis na-

Rengėjai. mag į-eįur£ų meįų senumo, 
KELRODIS: Važiuokite Elevei- 36 familijij, su naujausios 

teriu iki Forest Hills. Nuo ten mados įrengimais (elektros 
paimkit Maitapan-MUtonkr™ žviesos). Rendu neša $14,- 

P. S. Jei lytų, tai ta pramoga Į ___ . 7 , ' v
įvyktų šv. Petro bažnytinėje salė- 000 1 mętus’ ExPeIW tlk 
je. $7,000. Gryno pelno lieka

---------------- . $7,000.00 per metus. Pre-
EXTRA PRANEŠIMAS. kė $90,000, įnešt $6,000. Vie- 

Kupie norite važiuoti į Nauj.- ta* labai graži, netoli Fran- 
Angl. Pilu. Blaivininkij apskričio ! Į-Įjn parį ;
išvažiavai, 19 d bh-Mio į LMV- PARSIDUODA naujas 
rence, Mass. su trokais, tai ma- ,v. , r .
lonėkite išanksto, priduoti vardus, ^ara<^Z1US -Doichester y, tel- 
kad išvažiavimo komisija žinotų Į Pa automobilių ir lotas 
kiek nusamdyti trokų.
galima priduoti šiem 
nariams: St. Bugnavičiui (“Dar-I PARS: 
♦bininke”), P. Grinkaitis, St. Na-Li v ’ <3^
viekas, A. Dagis, K. Petraičiutė ir L-. c, n v ■ . « j
Ad. Varžmskaito. Kelionė į Lrnv- ĮBr0.adwa/; 6 storai lf du 

rencė’ą ir atgal vienai ypatai ant P0 štisias Šeimynas namai, 
troko kaštuoja $1.25. Iš South dvi sales ir lotas ant kurio 
Bostono trokai išeis 19 d. birže- galima pastatyti garadžius. 
lio, nedėlioj, 8 vai. ryte ir kad preke tik $37,000, įnešt $3,- 
tokia būdu suspėti į Laivrence Innn

. T- . v . v_. uuu.ant sumos. Kurie uzsiraset va- . rT . TT^.lirr?,
žinoti;trokais, -malonėsite susi- ^THUANIAN HOME 
rinkti palei bažnyčią ant Penktos BUILDEHS CO. INO". 
gatvės, So. Boston, Mass. Taip-gi Į 3^6’ Broadway JRooin 1 
norintieji važiuoti,k malonėkite 4 Darbininko” name) ' 
priduoti vardus, nes vardai bus . ^O. Boston, Mass.
priimama tik iki 16 d. birželio. Į . ,

Širdingai kviečia — I - .

VISI!

\

i

i

i

PABARA HRŽTAv RAUDONA KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLĄTINtUS NERVUS, ’ 
, SVnMHB VYRUS IR MOTERIS. 

Turėdama* Bunafltfntą Sveikafą ir Spekas; turę- 
cĮtama* neaiškų minte ir nuailpnčtą kūną: paaibodiąl 
įmani yaidku d« padlduifatta. vniklumo ff -rtiatui ■ynl*inan-5 
ifa«, Mindyk Nuta-Tonn ir ijęinitilūik kaip <rritu laiku jau 
M'al viaaf Baniu imoaru! Davyno M daiimtfi virti ir«o<Mu» 
tekiu, kaip Mor*» apatitaa. naaruomulavimar vidnriu, ntx_ . „ iipntinuu, uik«n0kna*' ■k&T«i, Vajilnir, anrmia,' kankinimai rru* 
mati*mt>, »kau«tnai raivo*, nauralyia, įtoku. anrnrŲor, nurihjna- 
jintM narita ir »«tal4Jima« mlriupti. paalna nuo stoka nrrvtt 
p*ji»*os„ skirta yandanipota kraujo Ir nsttžtaktlnio# cirkulacijos 
kraujo. ' j

KoinU dalis k«nu ir koltui Jo Yrikms rMniai* ant nrrvk pailgos, 
kuriu dfdiiauilai -uibiika rsraOt stoviąja-nilvnl jaknas, -inkštu* ir 
rrobu»,’ llfdMĮ plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tona yra labai J 
protingas Kylytnaa nuo Buailpnatu nervų Ir ^abalno aunaikinimo 
kūno. Kodai! Todtt kad jia yra sutaisyti iŠ aitonių brangiu, 
sveikata duadsniiu suditiniu vaiatų. rakomandųotu ir nuruodytu 
Per gamingu* Gydytoju*. -Yra jie ypatingai malrtingi [ Gtiažfe ir 
Foafdr»-«aaf*tus dgl Kraujo ir N«rvU.

Nugs^Tona priduoda, gyvyh* Juknoms, paatiprin grobus taip,' Jo< Jr tultinaaė regūlarlikSV Ataaivfn ynkitu*, llvara. tauku! 1 
nuodfnks atrištu*. ’ Niūra datfgtaus getu ir *uputimu, niūra smir< 
dančio kvapo ar apvilkta liUiųviol Nuga^Tone duos Jum* stebuklingą 
apatita, tiarą 8truomulavimą» tvirtus, nervus Ir kietą pastiprintą mieg*. 
Nuga-Tone sbatipris kraujo7ir pageriu* cirkulavimb jo,-priduos raudo- 
naSio veidui ir iibumą akitpis t Nuga-Tona padera tvirtu*, rustus 
vyru« ir ivnikespea ir puikesnes motete*. Nuga-Tdne ndtalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paproty vaistu. 8udžti ji» yra parankiam pumlelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonj Ir'vartuoti galsma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem* 
skva Dretaiems. • rq ■•>.*■

MUSU ABSOlJtJfrtalfA. CVARANCfJAt PreHNuga-Totte yra, vienas (*t.OO) doleri* 
uŽ bonkute. Kožna. boiikute tah>ixįat devynios daiimtys (80) piliulu,, arba vieno mėnesi 
gydymo.- Galit* pirkti šeiee bonkute*, arba Želiu* menesiu* gydymo už penkių* ,($$.00) 
dolerius. link Nuga-Ton* lįįer dvidelimt (20) dienu ir jeigu ne busi uiganedinlas pa
sekmių, spgtaBnk bonkute. ir pilsus, o mes urnai augrąžisime jutu pinįgus. Negauta 
prapuldyti vieną cente. Mea (mama rtaiką. Nuga-Tone yra pardav laijamas, viaoae 
aptiekose tomis pačioms illygomfo ir tą pačia garantija.

PRISIUSK' SAVĄ PASTELIAVIMa ANT TUO KUFONA.
-f.- e - j

9 Jt
Gerbiamieji: įdedu Čionai* ... ir meldsiu prisiųsti man • • *'*y* * ■ **^**^^^5

Nuga-Tone.

X .

I

Vardas ir pavardč

GatvS ir numeris.,,. .^-f,

]!£•■&*•«...........     Valstija.......................
National Laboratory, 1018 So, Wabash Avė., Chicago, UI.

»’ • *

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

Vardus 14,004 sq. pūdų. Preke $56,- 
komisijosjOOO, įnešt $10,000.

ODA didelis 
Bostone ant

m Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per
| G. J.BARTAŠIUS IMMIGRANT SERVICE CORP’N. J 
B. ' KAPITALIZACIJA $100,000. I
B MeU parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų f vi- i 
S nas pasaulio dalis; ne tik lfi NEW YORKO Ir BOSTONO, bet ir Iš i 
« kitų Amerikos portą. j
M IŠmalnom ir siunčiam pinigus I VISAS DALIS PASAULIO pa
ra gal dienos kursų. Persiuntimas yra GVARANTUuTAS. Mes tu- . 
M rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, 
g KAUNE,
g Pasportus ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso- | 
gkfus lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lle- I 

tuvoje..,. , I
g Užtaikome DU HOTELIU bei lietuvių keliaujančių j Lietuvą. I 
g i Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis J artlrolausį mu- i 

sų oflšĄper laiškų arba ypatiškai: ; • i

€| Centralis Ofisas: 498 Washington St., New York, N. Y. j
O Skyrius: 414 Broadway, Boston 27, Masš. |
BiaiBiaiaiaiaĮaiBUBBisiaoiaiaiaiaiaiaiaiaiaooiEžiBiaiBiaiey

g
H

[i

Komisija.

SALDŽlAUS/OS SZBD/BS V. JBZAŪB 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

80. BOSTON, MASS.

PTftM. — Antanas Kmltas,
284 Fifth St, Boston 27, Mass. 

VTCE-PIRM. — Juozas Andrillonis, 
30DĄ B’way, Boston 27, Mass. 

PROT. RAŠT. —• Vincas. Valkšnorlus.
178 Bolton St, Boston 27, Mass. 

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

KASIERIUS — Jurgiu Kanevičius,
174 Boltęn St. Boston 27, Maga 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
405 E. 7-th St, Boston 27, Mass. 

Susirinkimui laikomi kas pirmų ne- 
dSIdlenl kiekvieno mėnesio 8 vakpo 
pietų šv. Petro Bažnytinėj salėj. Sol 
Boston, įfa**. ___

«

Generoliški agentai , dėl CENTRALES ir RYTINES EUROPOS 
North German Lloyd Bremen

Iš NEW YORK tiesiai j BREMEN—DANZIG 
Laivai* plaukia į LIEPOJU per Danzig’ų. Tiesus peršlmainymas 

nuo laivo ant laivo.
PRINCES MATOIKA ..................... Birželio 11, Liepos 23 ir Rūgs. 7

POTOMAC (buv. ANTIGONE) išplaukia Birž. 15, Liep. 28 ir Rūgs. 14 
HUDSON .................1................ Liepos 13, Rujjpj. 30 ir Spalio 15

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN 
AMERICA išplaukia................ Birželio 22, Liepos 23 lr_ Rugpjūčio 24.
GEORGE WASHINGTON .............Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24.

Atsišaukit į 99 Statė St., Boston, Mass. arba pas vietos agentus.

f '

IŠ SUSIRINKIMO.
Birželio 1 d. š. m., buvo laiky

tas susirinkimas, šv. Petro Bažny
tinio choro. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir gyvas. Dalykai 
buvo- svarstomi rimtai. Skaity
ta laiškai, kviečianti dalyvauti, 
piknikuose su programų. Pirma 
skaityta nuo L. .Vyčių 17 kps. 
Laiškas priimtas ir nutarta <la-

KŪRŠUINTTPUdLUS
Tai geriausia proga tatūr 

auksinų j Lietuvą nusiųsti^ 
Greitame nusiuntimo pinigų 

■ nieks* su manim negal lenkty- 
nluofl ;■ visiems pinigų siuntė- ■ 
jums pristatau kvitas ra para- ■ 
tĮals priėmėjų pinigų. Q

■ Laivakorčių agentūra j tie- ■ 
■ pojų? Hamburgą ir visur. ■
■ Pahftl kėl|onei | Ltetuvą. . ■
■ padarymas HetuvLŽkų doku- ■ 
"■mentų. ■.
2-Pinigu* per palto =
H Money ‘OrdArr Rašydami pri- ■ 
■ Jėklte 2 čt štampą ir visados ■ 
■ adresuokite: • ■

P. Mikolainii. ■'J

/ S
X
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D, L. Ę. KEISTUČIO DR-JOS VAL. 
DYBOB ADRESAI, EOSTONj MASS.

PIRM. Motiejų* Veraeckat,
41 Gatės'SU So. Boston, Mawu • 

VIOE-PIRM. — Juozas Blžokau,
: .140 W. 6th St,, So. Boston, Mm 

PROT. RAŠT. —> Ant MociejunaS, t
450 fiC 7th St, Sos. Boston, Maža 

FIN. RAST. —. Juozas Kavaliausko*,
209 ja. Cottage Št, Dorchester. 

KASIERIUS -r Andriejus Zalieckas,
140 W. 6th St, So. Boston, Mum. 

MARŠALKA —■ Antanas Gruodis,
159 Boven St. So. Boston, Maso. 

D. L. K, Keistumo dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus, kas pirmų nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St, Boston, Mass. O-tų v. 
vakare. Atejdaml drauge Ir naujų na
ftų su savim atslveaklt prie musų dr- 
|e»’pBtrnžvf.t ,

Posmertlnčs moka $200.00. Pašelpn 
Ano Utenos susirgimo Iki pasveikimo..

Reikalavimai
, -..... '

Reikalavimų kainos 2ą už žo
dį už kiekvienų syki..  , .. *....................- ...... ...... .....

*

PARSIDUODA RAKANDAI.
Laimi pigiai, nes savininkas turi išva
žiuoti į Latviją greitu laiku. Gulima 
tuos rakandus matyti vakarais ant šio 

,adreso: 84 C*St., So. Boston, Mass.
(Ant 3-čių lubų).

MnmmMmrnraMimmimmNmMHmmmMreMm**-*'

1 . • ' T*!. 8o, B(»W2e»|

DU. J,C. LANDŽIUS
LlBTU^VIfl 

Gydytojas, ir Chirurgas; 
Gydo aštrina lr‘chroniška* Ilga* 

vyrų, moterų Ir valkų. Egaaiųl-' 
nuoja kraujų, Bpjaudalua,. šlapu
mą ir tt. savo laboratorijoj. Du- ( 
teįklp. patarimus laiškals kitar gy-: 
venantlcms. Adresas: \ '

506 Broadway, 
Southt Boston* Mass, 
Kampas G St, ir Broadway

_ .. .. . . - . ' - ■ ■ ■ - _ . .-t - »   j . ..
T"-""1"-1"" 
■<■Tįlll H...T

10 South Bobto^b ^ 

DR. H. S. STONE 
. Akiu Specialistas 
399a ,W. BROADWAY 
Vaeandos: Nuo 9 r. iki 7 V. vak, —~ i'..,..- - .Į.,.-

, __ Į

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jaldmavičinfl)

509 KAST BR0ADWAY
TELEPHONEĮ5O2. '' '

PARSIDUODA KRAUTUVE
• Fruktų, šaltnkoščš (ice-cream), sal
dainių, tabako ir visokių smulkių 
daiktų. Noriu kogrolčlausinl parduo
ti ir labai pigiai. Atsišaukit ant šio 
antrašo:

Jotim VcnckerlHmT,
89 Newton St., Somervįlle, Mass,
REIKALAUJU NAMŲ SARGO 

kuris Rali namus prižiūrėti Ir reiulas 
turi iškolektuott ant 45 W. 3-rcT St. I 
Taip-gi parduodu namus, lengvu mo-1 
kastis, taip mokama kaip vendas. Na
mai yra ant T05 W. Broachvay, 14-10- 
18-20 Rogers St., So. Boston, Mass. 
Atsišaukite šiuo antrašu:

E. E. CARPENTER,
105 Broadtvay, South • Boston, Mass.

c

Tel, So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 
Galima susikalbėti ir lietuviikai. 
Osvreo Vaiandos:

Rytais ik 0 vai.
Pa pietų 1 Iki 8 vai.

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, & Boston

Reikalingas VARGONININKAS. 
Gera vieta, darbščiam vyrui, ku
ris supranta muziką. Turi turėti' 
paliudymus.

Kun. J. V. Miliauskas,
837 D. Diamond Avė,,’

Hazleton, Pa.

Telefonas

DR. T.M.GAFFNEY
DANTISTAS / 

414 Broadway, S. Boston 
(Viršuj LleųPrek. B-vės ofi£o) 

Galima Suslkalb&t Lietuviškai.

Al

h

Variniai p-uodai,. liydrometral Ir puo
dynės visokių formų vario. Užsaky
mus greitai prlsi.unčianie. Kam rei
kalingu rašykite šiuo anrašji: 

SKLAR IR LEHRMAN C.O.,
36 I’ortland St., Boston, Mass.

Parduodu I’raneuziškus ir Lenkišku^ 

Bonus, ,rabu mainau ant Nejudinamo 
Turto, kuris yra parduodamas ant 45 
)V. 3-nl Si. ir 105 Broaduay, 14-16-18- 
20 Rogers St. Kas nori pigiai pirkti, 
atsišaukit ant šio adreso arba telcfo- 
nuokit. Telefono No. So. Boston 52104. 

IL E. CARPENTER,
105 W. Broadvray, So. Boston, Mass.

....... .......■
Registbuotas Notaras 

LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAIJNAUSKAS
ADVOKATAS -

414 Bboadway, S. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 441.

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dobchestib.

Columbla 9159-J.

X. i 
o ii 9-10
5 | urena.1

•—n

Pilone—Kensington 5310 
Po pietų tiktai pagal sutartu * 

■ . 2538 E. Alleghent Avi.
PHILADELRHIA, pa.

DR. E. G, KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

PmEmimo Valandos:
9-10 vai. ryte Ir 6-8 vai, vakare.

l

DS. F. MATULAITIS |
Gydo Visokias Ligas 

Pbibkieia Akiniu*. 
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M.

17 MillUiuy Street, 
WOBCESTEB, MASS.

DETROIT, MICH.
Tėmykite lietuviai fotografai, tams-1 

toms. yra geriausi proga. Parsiduoda I, 
Paveikslų Studija ir Namas. Randa- g 
si ant kumpo Cardoni ir iVestminster į| 
Avė., Detroit, Mieli, prie pat Lietuvių | 
šv. Jurgio bažnyčios. Biznis išdirbtas II 
per 5 ir. puse metų. Savininkas turi IS 
išvažiuoti į Lietuvą. Lotas yra 30x100. ji 
Namas medinis. Cementas po visu g 
skiepu. I'urnisas, kuris apšildo visų 19 
namų ir. skalbykla, skiepe. . Storas, ja 
laukiamas kambarys, susitaisymo kam-|| 
barys, toiletaš, didelė galerija, dirba- | 
mas kambaris ir tamsus kambaris. • 
Ant. antrų lubų šešių kambarių “Rai
tas” ir vanos, guzas, elektra, viskas j 
ištaisyta pagal vėliausios madote. Lo- j 
tas, dėl dviejų automobilių garadžius, 
?emeiitin.is blokas, vanduo ir elektravi- 
duj. “Jarde” prisodinta medelių. Vis- j 
kas išrodo gražiausiai. Geriausia vie- f 
ta butų dėl lietuvio fotografo, kuris | 
darbų gerai supranta. Tokių progų re-1 
tai pasitaiko. Kaina už namų $18,000 
(aštuoniolika tūkstančių dolerių), Ku
ris mokėtų už namų cash, tam visus 
Įrankius dėl paveikslų darymo parduo
sime už žemų kainų. Tai-gi, jąi tokia 
vieta kam butų reikalinga, malonėkite
atsiliepti kogreičlauslal, nes tas pasiu- _ 
lynms nebus ilgai, tiktai 10 dienų. g| 
Kreipkitės šiuo antrašu:

F. A. DRUKTEINIS 
PIIOTO STUDIO' 

9501 Cardoni Avė., Detroit, Mieh.
.. .................... . ■ ■ ................... .... " 1 ■■■ 'U! -

Tek Šo. Boston 823.
Ijetuvys Dantistas 

DR. M. V. OASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No.
425 Bsoadvfat, So. Boston, Mass. 

Oflto Valandos: 
Nuo 10. Bd 12:80 ryte Ir 

___ ” 1:80—Ą Ir 6:80—9 P. M.
. Į LIETUVA IR IŠ LIETUVOS.

LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau
sių laivų visų linijų.pas seniausių LIETUVIŠKĄ agentų — G. KO- 
N ASAUSKĄ-.

- PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.

• Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursų.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, jeigu 

kas klausia.
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškų pas . .

G. KUNASHEVSKY
179 E. 3-RD STREET, NEW YORK, N. Y.

Pamėginkite naujo__ _ —r

Ryfflc-s-
Sa užregistruotu vaisbAŽenkllaSar. Vaisi, 

l’atentu Biore.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės. Šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

Ruffles yra taoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
paikus plauku sutaisytojas, kuris 

-■įy. patiks kad 
irgačniau- 

| uiaiypatai. 
I ' * 
I Aptiekose 

parsiduoda 
poOao.arba 
atsiųskite 
75c., tad 

I atsiusime 
Į per paštų 

tiesiog iŠ 
lakant 
torijos.

’•* 
Būtinai • 
reikalau
kite 

(šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 

LiKKABO 
ya!*« 
baženklls.
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SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 

kokia supainiota liga? 
gal savo pinigus beeikvodamns svei
katos beieškant. Užeik jpas mane, aš 
galėsiu pagelbėti. Visokių rodą ir pa- 
ta-i-rtnus duodu dykai. Esu per dauge
lį ifletų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 

. • palengvina visus skaudėjimus, išgėlbs- 
\ ti daugybę vyrų Ir moterų nuo pavo- 
. I jingų operacijų.
į\ Jeigu turi kokią chroniškų, nerviš- 
| j ką, kraujo, inkstų arba taip kokių li- 
Aj gą, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
T? Atidėliojimas daug' nelaimių atneša.

R Eik pas tą kuris yra specialistas ir ■ 
JI daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. 9 ryte iki 8 vak. 
NcdėlkMns: 10 ryte iki 2 p. p.
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Užeik pas mane, aš

Esu per dauge-

Vargonininkas jaunas vaikinas 
ieško vietos prie B* Kat, parapijos. Pa
žįstu inuzlkų ir galiu velti bažnytini 
chorų.

G G. VAIČIŪNAS.
Down* Avė.,51 Blnghamton, N. Y. į

PUMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY
Dantys ištraukiami ir pripildo 

ml visai be skausino, su geriau-., 
sials prietaisais, gu nauju išradi
mu.

469 Broadway,
. Šouth Boston, Mass. >

(Prie Dorchester S t.)
Valandos : Nuo 9 v. r., iki 8 v. y. * 
Nedaliom: Nuo lOv.r. Iki 4v.v..

Pajieškoįimai
Paieškojimų kainos LDS, na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams l sykį 1 metas už dyką, už 
8 sykius $1.00. Prietellama už 3 
sykius $1.50.

, Dickimon 8905 M. ■

Dr. Ignotas Stankus!
1210 S. Broad St., Pbiladelpbia, Pa. I
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas* I 
Valandos: Nuo-9 iki 11 A. M. I

« 1 « 3 B. M., |
« rj « g p4 YH

rtedeliomis “ 10 « 8 P. |

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norit* sutaupyti $3.00 

ant poros everykų, tai parsi
traukite katalogą. 7;

IIIN

The Mali
Ordėr 
m & 

o 4 W«torb«ry, \

Palešlmu Mntiiušo Vinelsko Suval-. 
kų riki., Marijampolės apskr., Skriau
džių parapijos, Meškinių kaimo. Se
ninus gyveno Wllkes-Bari\\ Ptt, Kris 
žinote kur jis ralidasi, praneškite šiuo 
antrašu, ims turiu svarbų reikalų su 
juo* - . ,

Mimiti Ambro^icui1,-
91 Wm-\vlek St, N. J.
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