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Darbo komisijos nuosprendžiu 
leidžiama nukapoti algas 12 

nuošimčių.

Nauja algų skalė -įeina į 
galę nuo liepos 1 d.

(fe «*) Jtet
Oetobtr di IMT, <m ai Put

. Offigt af Battotų Msm.' bąr «0ae 
tte Pmideot; A. S, Burleion,

: _ ’J. « ' ’V , '

* Krikščionys darbininkai vie

ny kitėa! Spieskitėsį vieniu- 

tėlę darbo žmonių organiza-
- riįjį Amerikojeiiriiivių

Darbininkų Sųjungų
• ’ * t . ■ 
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DAUGIAU SUKILIMŲ Kaip būrys uodų pakilusių 
RUSIJOJ, ji balų lekia ūždamas, neš-

Kopenhagen, — IŠ Rusi- Į damas miilį/nuodus, taip 
jos pranešama kad ūkiniu-j būrys orlaivių šiandie pra- 
kų sukilimas Rytinėj Rusi-[lėkė į jūres ūkdami mirtį, 
jpjt yra pavojingas, įr kad [ieško vokiečių buvusio po* 
valdžiaįsakė generolui Sviedi vandeninio U-117 išmėgini- 
f jin dirbti tame reikale; Išmui sumanymų daužyti po- 
Maskvos pranešama kad vi-[ vandeninius ii orlaivių. Iš- 

. si studentai buvo priversti Į viso buvo 188 bombų, kiek- 
aplėjsti miestų, delei tokio Į viena svėrė po 163 svarus, 
maišto, bet taip-gi sakoma[Taip-gi pranešta kad jeigu Grand Lake Bag kompa
sui buvęs sukilimas tarpe [UGJ.7 dar , nebus nuskan-jnija, IVoodlands, Me.

dintas orlaivių, didesnis bū-[kės tas pačias'algas popiero 

 

rys bus pasiųstas į Langleyj išdirbystčje laike vienų me- 
Fields nuskandinti. tų.
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Aplikacijų prie vietos 
darbų New York’o mieste 
pasidaugina 600 nuoš. virš 
tų kų buvo du mėnesiu at
gal. • ’

studentų.
ų mo-

PROTESTUOJA PRIEŠ 
LYGOS pagelba 

RUSIJAI
I?Ž//7O. —- M. Chitcherin, 

! - i

1 - -

A

anti-bolševik^.i i

MUŠTI ŠIBERIJOJ. 
“JOJ.

Organas Amerikos Lietimų 
R. K. ' Švento Juozapo 

- Darbininkų Są-gos

<‘D ABBĮNINK A 
’ «—ElWA»—-

UTAHNINKAIS, KETVEROAI8 IR 

UMtutyaMyJ .metama , į. « v • r •, • • * . 
Bostoną ir apylinkių metama . .|5,00 
Metama ■ I f t • . .. i, • *'. < • »> •'»; V * . ĮhMXl „

866 Broadw*y» Boiton 27, Maw. 
bĖttr South RorroK 620.

1

Kaina 5 centai,

' BrooMyn, N, Y, -r- Jūri
ninkų lokautas . ir .streikas 
Atlantiko užlajos prieplai
kų pasibaigt Įvairios lai
vų darbininkų unijos nubal
savo didžiuma balsų grįžti 
prie darbo, 'nelaukiant galu
tinos su kompanijomis su- ♦. 
tarties. Jūrininkų streikas 
tęsėsi 52 dieni, kuriame da
lyvavo $0 tūkstančių darbi
ninkų.
BERLYNO DARBININ- 

KU&-SPAUDŽIA
< BEDARBE.
Berlynas. — Tūkstančiai 

bedarbių žmonių atėję į 
u Labor Union Assembly/’ 
pareikalavo kad visi darbi
ninkai pavestų savo darbus 
bedarbiams. Prezidentas 
“Labor Union Assembly” 
buvo sumuštas, sukruvintas 
įr ;paliktąs, vienus. Mūlįy ’ų 
dalyvavo^,000 
lėtas šimtų j)61ibthoilų pri
buvę numalšino įsiutusių 
minių. Sukruvintas prezi
dentas nuneštas į artimiau
sių valgyklų, kurios durys 
buvo užrakintos.. Minia iŠ- \ 
daužė langus, išmušė duris 
ir įnešė sužeistąjį. Mūšis ' 
prasidėjo kada\ “Labor 
Assembly’’ turėjo susirinki-* 
ma o bedarbiai laikė de
monstracijas. Bedarbiai pa
siuntė delegatus susirinki- _ 
man; reikalaudami, kad 
darbininkai pavestų darbus 
bedarbiams. Karas prasi
dėjo.

i PRANCIJA VĖL PER- 
SERGEJO VOKIE- 
., / ■ eiua ' - j ' 
Berlynas, birž. 23. i—

Praneįįa yol pasiuntė Ber
lynan* notų persergėdama 
vokiečius/ kaslink generolą 
Hoefėr veikimo Silezijoje. 
Persergėjimas skamba*; —
“jei Hoefer atsisakys pasi- Palieka 10 nuos. daugiau nuo 
traukti, - ali,imtai įsiMS sti- , prieStariniv algą, 
daryti tvark.ą.” . Abelnai 12 nuošimtis nu-

——:------- - * kapotų algų, dėl gelžkelių
[darbininkų sutaupys savi
ninkams $400,000,000 per 

[metus; taip praneša Suvie- 
Įnyių Valstijų gelžkelio dar
bo komisija sulig nuospren- 

Į džio įduoto dėl 104 kelių. 
I Nauja skalė įeina į galę lie- 
ipos 1 dienų, kuri nustatyta 
[panaikinimui tautiškos dar- 
|bo sutarties.

Permatoma, kad naujų 
[algų nustatymas palies vi- 
[sus kelius šioje šalyje. Ga- 
Įlimas daiktas, kad sulig šio 
pųėsprettdžiu’susimftžins'^š- 
mokėjimai ant $400,000;000.

— Galveston ir Texas ryti- fTai yra,' jeigu tas bus pri- 
nėj pusėj nuo Corpus Chris- 
ti, .baimės apimti lauke bai
sios viesulos. Viesulą jau 
nepertoli ir ėjo smarkiai, 90 
mylių į valandų. Beveik 
per 24 valandas barometrus 
puolė, ir smarkus vęjaš^su 
lietum pranašavo baisių vie
sulų. •

Daugumas ^gyventojų pa
liko savo' namus, išbėgo į ki-1 
tas puses kad išsisukus nuo 
pavojaus. ■

Radio žinios? gautos nuo 
laivų, praneša, kad viesulą I 
bus baisi.
persergėti pavojumi.

■9

ANGLIJA RAGINS NUSI
GINKLUOTI. < 

___________  i

Londonas, birž. 24. — Au
stralijos . ministetių pirmi- Į pė tartis su darbininkų uni- 
ninkas, Hughes ir Pietinės Į ja ir atmetė kompanijos at- 
Afrikos premieras Smuts, 
buvo įnešę sumanymų Ang- 
ijos premierų konferenci

jai, kad kviestų' Japonijų ir 
Suv. Valstijas į konferenci- 

Jjų apkalbėjimui rfksiginkla- 
vimo.

The Grand Trttnk gelžke- 
lių dirbtuvės, Montrear, Ka
nadoje, . atsidarė' po kelių 
savaičių uždarymd. Kana
dos Paeific idrbtifces, buvo 
pranešta, kad dirps po ke
turias dienas savaitėje.

Kompanijos pranešė, kad 
algos darbininkam^ bus nu
mažintos.

12 UŽMUŠTA. SILEZI
JOJE,

Berlynas, birž. 23. — Dvy
lika ypatų užmušta ir 30 
sužeista komunistų sukilime 
Broomberge, Lenkijos mies
te, Aukštoje Silezijoje. | 
Komunistai užpuolė Brom-Į 
bergo miesto-, salę. Karino- Į 
menė turėjo būt pašaukta Į 
numalšinti komunistus.

STT-| Motinyčių įstaigos Ohio 
stojo išvien už pasiūlymų 

[mokėti sergantiems ir silp- 
Anti4)olŠėvikų|niems darbininkams pašel-

bolševikų ministeris užsie
nių reikalų’pariuntė. bevię-] Pekin.

lį pranešimų Britanijos sve- [kariuomenė, vedama gene- [pų. 
timų šalių sekretoriui, p . - —

; testuodamas prieš norų Į**

’ro-Įrolo Baron von Ųngern 

 

/testuodamas prieš norų Tau- Stunbęrg, kuri užpuldinėjo 
j tiį Lygos siųsti pinigiškų Į pietinę Siberijų, visiškai 
pageltų _ ______ _____ __ ___ _ __ . v.
ma^sųįo, kad t.olri pagalba nes respublikos karįuome- o amatnjIlkal perleido 

.... . . i ■ bilių 8 vai. darbo dienoje,
kad.legislafura negali

<4
Kasyklų darbininkai, na-

pagelbų Ruųljai. Praneši-[buvo sumušta tolimos ryti- statymo ir daug kitų 
« v * « • I *._ - ♦ l^vrtS’iiT fiYYinTmviVm

kontr-i*ew.lnes^ Taip pranta iš 0hL

t^iary-^NEaskVoj) paaiųljš pasiųsti
iai iaBchi jpagelbų^rytinei yęspųblįkai,

..._______ kuri kariauja prįeŠ generolų
GASOLINAS ATPIGO. Baron von Vngetn Stern-

Chicago. — The Stanjard|ber^ bet Chinijos valdžia

4

t

Drobės išdirbystės šioje 
šalyje pristatė kariuomenei 
00,000,000 ketvirtainių mas

tų drobės audimo laike bu

bilių 8 vai. darbo dienoje,

j. -- - X11V M tCAML|.CUX U. f .

e Oil Ohio numušė gasolino | Pasakė kad pati respublika
• į kainas 2į4e. ant galiono ir apsidirbs.

i “wholę»lėM iki Ke-
rosinas dabar kaintioja 1c. 
mėžiau. : ;

ITALIJA SUTIKO PA
SIŪLYTI TARPI-

NINKYSTĘ.
London. — Italija 8utiri-|ėhias, turtingo Baltimorės | ninku, 

ka su sąlygomis Anglo- graiko^ ' ”
Francijos notos Graikijai, *į-1 FraįhiaS, sulyg praneši- 
kalbant tarpininkystę tarpe [mo policijai nupirko degti- 
Graikijos ir Turkijos.

S

Jk iDARBININKŲ VADO 
ALGA $25,000.00 

METAMS.
Warren S. Stone yra 

vienas iš augščiausia apmo
kamų darbininkų 4^1 šio
je žalyje Hąažfc.trimeti- 
neje konvencijoje Brotner- 
hood of Locomotive Inžinie
riai , nubalsavo jam algų 
$25,000 metams kaipo auk
štam vadui ir prezidentui jų 
kooperatyvio tautiško ban
ko, namų statymo organiza
cijos ir pensijinės organiza
cijos. Warren S^Stone me
tinė alga- iki šiol buvo $13,- 
500.

Konvencijoje, kuri tęsia
si keturias savaites nebuvo 
fprmalio išsireiškimo kas- 
ųnk numušimo algų prade
dant liepos 1 d.

VIESULĄ AMT
~ - ^GAfcVEŠTOMr

Galveston, Texa 's, birž. 23.

> »

I

I

vusios pasaulinės karės. «

-- , Į* Darbininkai, S trea t o r, III.,'
250 BAKSŲ LIKERIO [ Clay Mfg. kompanijos šutu 

PAVOGTA. ko priimti numuštas algas
Provideface, R. I. Du h g nuošimčių ir įstaiga atsi- 

šimtu ir.50 baksų geriausios [darė birželio 1 dienų, 
degtinės ir $11,500 pini (VII 
pavogta nuo Charles Fra-

t’

hę Baltimorėj iŠ kur vežė 
Providencan. Jis vežė savo 
privatiškame laive. Suba- 
tos naktį priplaukus jam 
Popusąuash Point atvažia-

Nemažas skaičius darbi- 
garvežių departa

mento, Ontario & Western 
gelžkelio, Middletowi< N. 
Y. turėjo būti paleisti Idelei 
neturėjimo darbo. ’

Numuštos algos 10 nuo
šimčių buvo priimta per Bta- 
liorių unijas, Salėm, Mass. 
po konferencijos su Nprth 
Shore Building Trades Em- 
ploydr’š organizacija. Dar
bininkai priėmė numuŠimų,

DAUG ŽUVO
EKSPLIOZUŪJE.

PRADĖS FONDĄ 
PUEBLO 

NUKENTEJUSIEMS. 
Pucblo. — L. R; Plieno Į vo trys trokai ir keletas vy- 

 

darbininkai pradeda darbų, rų/ kurie priėję pasakė kad 
Dąugiau Įc^įp 4,<®Q Į*. R. Į jie nori pirkti degtinės. 
Plieno korporacijų darbi- Jie davė jam $10,000 už 
ninku pradėjo linkti aukas [125 baksų degtinės sakyda-Į_ Sumažrua algas nuo $1. 
2,500 šeimynoms kurios nu-[mi, kad kaip sugrįš pasiim- ^9O.eėntų i valandų, susų- 
kentėjo laike potvinio, likom kitų 125 baksų duosią ki- [y#^ vidutinis numazi- 
be'namų. Mr. Steel, prezi- tų $10,000. Kada vyrai-va-• M111*8 ^us padarytas visiems 

 

dentas • korporacijų įsakė [giliai susikrovė degtinę statymo amatų darbi-
kad darbininką^ pašvęstų j trokus, jie primušę Frachių 
nors vienų valandų kasdie-| baisiai nudūmė su 250 baksų 

 

na rinkdami aukas nuken-Į degtinės ir $11,500.00 pini
gų kuriuos atėmė nuo Fra-1 darbininkama 
chias. Vagiliai dar nesuim-

4

tėjusiems.

KETURI SUŽEISTI.
Waterbury, Conn. — Ke- 

. ari Žmonės sužeisti, vienas 
labai/ kada traukinys No.

r. ti.

PASITRAUKS IŠ 
SILEZIJOS.

15 Boston & New YorkĮ Berlynas, bir. 24.—Reich- 
t^prešs nušoko nuo rėlių. stag komitetas, vokiečių val- 
jJohn L Snaveby, vietinis l ūžios pasiųstas Silezijon 
/vedėjas praneša kad, prie- perkalbėti generolų Hoefėr, 

žastis nesurasta. Traukinys [kad jis partrauktų iš tų 
vežė 175pasftžieriu«.

£ ORLAIVIAI SKANDIS 
I POVANDENINIUS.

Old Point Comfort,

vietų kurios pažymėtos ali- 
jautų, bet kad’ kariuomenės 
nepaleistų, pranešama kad 
generolas Hoė.fer sutiks

ninkams, išskiriant mūri
ninkus.

Numažinimas spaustuvių 
___ _________ i užmokesčio 
iki $*5.50 prie popietinių lai
kraščių ir $6.00 prie rytinių 
buvo patiektas per Reaver 
Folk, buvusį valstijos iždi
ninkų ir taikintojų algų 
klausime/ Nashville, ‘ Tfenn., 
tarpe leidėjų ir darbininkų. 
iSpaustuvių darbininkai, rei
kalavo’ pakelti algas $1.00 į 
dienų, o leidėjai panorėjo 
numušti vienu doleriu. Tai
gi -taikintojas pasiūlė nu-

»

—ak

Berlynas, — Mont Cenis 
kasyklose ekspliozija, kilusi 
pereitų savaitę padarė daug 
nuostolių. Užmdšta 83 dar
bininkai, o 100 žmonių su
žeista. Daug iš jų miršta 
baisiose kančiose. Tose ka-' 
syldose dirbo 1,200 darbinin
kų, kuomet įvyko ekspliozi
ja. Nemažai nelaimingų 
darbininkų pateko ugnin ir 
supleškėjo; o dar kiti, išne
šioti šmoteliais į šalis.
; Kasyklos randasi Vestfa
lijoje, netoli Heame miesto.

ATYDAI MOTERŲ SĄ—GOS 
NEW YOBK IR NEW 

JERSEY VALSTIJŲ . 
APSKRIČIO.

Šiuomi primenu' gerb. drau
gėms, kad sekantis susirin
kimas šio apskričio bus nedčlioj, 
birželio 26 d. š. m. Šv. Jurgio par. 
salėjo 207 York St.,. Centrai Bro- 
oklyno. Pageidaujama, kad bent 
po dvi delegati pribūtų nuo kiek
vienos kuopos. Susirinkimas 
->ra«idės 3 vai. po pietų. Tai-gi

mušti algas ant 50 centų i 
dienų, nes, sako pragyveni
mas pinga,

Įimta visų darbininkų ir ant 
[visų kelių. Bet ant nekuriu 
kelių algos bus. numuštos tik 
paprastiems darbininkams; 
ant kitų skirtingos rūšids; 

[ant kaikurių^buvo reikalau- 
|-ta numušti algas dėl visų 
rūšių — tame nėra galutino 

[nustatymo. Komisija . nu
sprendė numušti algas visų 
rūšių darbininkams, nuo re
lių taisytojų iki inžinierių 
ir konduktorių ir įsakoma 
dėl kiekvieno kelio kompa
nijai taikintis prie naujos 

Visi gyventojai Į s^a^s* ’ ’

SUVARŽĖ DARBDAVIUS.
Chicago. — Pulman Co. 

karų, darbininkai laimėjo. 
Algos .liks po senovei. Val
džios darbo komisija palie-

JUODRANKIAI PAREI
KALAVO PINIGŲ.

Robertas Kenton, pasi
turintis Maldeno gyventojas 
gavo nuo juodrankių laiškų 
reikalaujant atiduoti pini
gus. Kentonas numano kas - 
-tas rašytojas yra ir visai ne-, 
sutiko su reikalavimu. '''

rsišaukimą algų numažinime 
Įjos dirbtuvėse dirbantiems 
darbininkams. Kompanija 
privalo pirmiaus tartis su 
atsakančių darbininkų or
ganizacijų atstovais, o jeigu 
negalėtų prieiti prie sutar
ties su darbininkų . atsto
vais, . tai kompanija turi 
priduoti valdžios komisijai 

Akron, Ohio. — Goodyear Įformalę peticijų, sulig ku* 
Tire kompanija sugrųžino Irios valdžia rūpinsis darbl- 
darbininkus darban' ku- j niūkūs su kompanija sutai- 
riuos buvo paleidus kiek lai- [kinti. Tokia valdžios pasi
jo. 1,200 darbininkų grįžo Į elgimas neduoda kompani- 
darbap. Goodyear Tire jai sauvaliauti,--kad kompa- 

' kompanija dabar išparduo-Jnija nukapojus darbinin- 
da daugiausia rataplankiųlkams algas, galėtų sukelti 
(tires).’ Nauji darbininkai J darbininkų ‘nepasitenkini-: 
kol kas nepriimami, vien tikimų, kuris galėtų privesti

i SUGRAŽINO DARBI 
NINKUS.

Tokia valdžios pasi-

Ežime pfib/ti, Taip galE ^^nr^adaro 8^ prie streiko, ^kę susfo- 
ant laiko, ‘ 000 rataplankių į savaitę* Į- hu§trai^portacųai, pnsmi-

vairus pirkliai praneša kad [ na daug nukentėti ir visuo- 
daug visur parduodama** i J

■5

Su pagarba, .
» 1menei.

* »
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EKSTRA! EKSTRA!

NEPAPRASTAS 
IŠVAŽIAVIMAS.

Rengia

šv. Kazimiero akademijos . 
RĖMĖJŲ SO. BOSTONU ) 

SKYRIUS .

BIRŽEH0-JUNE26,1921
RUGB Y BARK

MATTAPAH.MASS.
■■'■■■į1 m'!■■■■

Tikimės, turėti įvairhj ir skanių^ 
valgių So. Bostono -geros širdies 
šeimininkių pagamintų? Taip-pat 
dalyvaus ir vienas šeimininkas* su . 
naujai išmanytais užkandžiais. 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsi- j 
ankyti kaip 86. Bostoniečius taip * 

i? iš* apie'jinkčs, nes pasidarbuosi
me kad viltis patenkinus. ‘ 

BenfeitačKOMiSIJA,
1
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užšalusius jausimus, u2i 
tejusiasAirdis, bfet aš nd 
simėnu, aš jaučįu kad d: 
jausmingų širdžių su mi 
mi gyvena, aš jaučiu gal 
gą dvasinį paramą iš broį 
sesučių darbininkų pusės 

“Žiūrėk, žmogau,, 
prask, širdin įsiimk visą? 
kas dedasi dabar žemoj, | 
rioj tu gyveni” sako n 
žvaigždelės. “Tu matai 
mų dangų, užmigusią gi 
tą, jauti maloniną žiūre 
mas į mumis, bet supr 
kad .tamiaktužė yra> d; 
kanrklausimu tolimesnio 
venimOj. nemanyk,* žei 
gyventojau, ■ kad visi da 
grožėjas gamtuže ir f 
>t su malonintai, kail 
tu, žiūri į mumis ir gr< 
jas, svajonėmis gyvena^ 
žiūrėk dabar į žemę — 
joje dedasi. Vienur gir 
sunkūs aimanavimai, k 
mirtis jau nešasi savo au 
— mes danguje žibam į 
žios, bet-neldysk, žmoga 
mumis žiūrėdamas, ne 
siems mes gražios,šio j 
mioj naktužėj, kuomet 
rodosi vien tik laimė v 
žydi, y-ra daug bedalių ’ 
kiančių ir. per užverktas; 
mūsų gražumo nematau 
Čia duonos kąsnio vargi 
motina vaikams ’ nebel 
čia vėl šeimyna badauja 
tekus maitintojo, ir visi 
gali net šioj ‘rami o j na 
žėj užmigti ir per aš;,, 
dangaus matyti, kad jo 
žumu sužavėtiems nors '
užsimiršti... ”

Daug, daug pasakoj a ■: 
nekaltosios žvaigždelės, 
klausau, klausau sielos' I
simis tyliosios jų kalbo 
prisižadu joms ir kilnią 
dangui visuomet; būti aj 
tųjų dainiumi,^^dūMų/ 
guolių poetą, ne džiaugi/, 
ir linksmybių — vargo • 

eta.
Mirga žvaigždelės « 

gaus aukštybėj, gam. 
miega, sapnus sapnuoja 
mėj verksmai ir dūsav 
gjrdifji, o aš sielos aus 
girdžiu ir grįžtu sustij 
tas dvasioje, pasiryžęs 
žinai kovoti už darbo £ 
nių gerbūvį ir nešti švi 
varguoliams kad jie n 
menkus jausmus sup 
mane, taip pat mylėtų ] 
aš juos visa siela myliu 

Broliai-sesutės darbi 
kai, kurie žemėj dau.- 
Vargo ir' skausmo turite 
aš jūsų vargų poetą, aš 
sų eilėse, — priimkite n 
jausmus, kuriuos visut 
jums skiriu.
, Vargo Pc

rį, išejį iš gražaus ^pušyno, 
atsidūrėm atvirame jūros 
krante, Čiapat lūžo bangos 
ir, pasiautosios savo liku
čiais, . drėkino mūms_ kojas, 
vėjas sklaidė drabužius ir 
taškė veidan retais lietaus 
lašais. Mes nieko nebodami 
ilgai vaikščiojom pajūriu ir 
svajojom apie būsimą uostą,' 
apie būsimą garbų ir galy
be.

Už geros valandos grįžom 
miestelin.. Miestelis stovi 
gražioj, aikščioj vietoj, nuo 
karo neperdaug tehukęntė- 
jo;. daug.gražių, po pušy-’ 
ną išblaškytų, iki šiol nieko 
negyvenamų vasarnamių.

*

dą ir trispalvė Lietuvos vė
liava pakilo ties Birutės kal
nu padangėn. Iš k^iuolių 
buvo 'paleista 31 šūvis, t.

Tuo pat metu orkestras 
užgroja Lietuvos himną, 
Kamuolių trenksmas, galin
gi himno akordai, ir jūros 
audros ūžesys ūmen susipy
nė ir skelbė pasauliui nau
jai atgimusią, suvienytą ir 
jūrių platybių pasiekusią 
Lietuvą. * Visų Širdys buvo 
pertekusios prakilniu tėvy* 
nes meilės jausmu. v

Po prakalbų aikštėj ties 
Tiškevičiaus rūmais sustojo 
kariuomenes dalys parodai. 
Komandą padavė arm. va

Graži “naktužė sukelia 
daug minčių, priduoda tyro 
jausmo, jėgos... Dabar aš 
■jei dirbu, „tai daugiausiai 
dvasios jėgomis, peš jaučiu 
kad turiu jų, o jei turiu, tai 
mano pareiga jas sunaudoti, 
todėl aš neporiu darytį sau 
garbes iš įų — aš galiu sa
vo mintis pareikšti, galiu 
jausmus aprašyti, tai ir 
Skiriu savo darbelius vargo, 
broliams ir sesutėms, ifes 
tikiuosi kad mano nors ir 
menki darbeliai gali nors 
kiek nušVįėsti jų vargingą 
dalį ir'"manau kad broliai- 
sesutės , darbininkai, kurie 
pragyvena iš rankų darbo 
nepaskaitys .manęs’ ponų, 
kad aš tilt svajoju, jaučiu,“- 
rašau, -t— aš viską vargin
giems skiriu ir ponu nenoriu, 
būti.’ Tikiuosi kad brolis ar 
sesutė darbininkai, Šiuos' 
mano žodžius skaitydami, 
nepasakys man: “Bepig jam 
svajoti, rašyti ir abelnai lie
žuviu malti, kad visuomet 
dykas, niekas nerūpi ir tt.” 
Aš savo dvasinėmis pajėgo
mis dirbdamas taip-gi nu
vargstu, kartais net labiau, 
negu kad nuvargdavau vo
kiečiams dirbdamas gelžke- 
lį su Štopaku ar. kirka... Ne 
tuščias pasakymas yra tie 
mano žodžiai — aš tanikiai 
kenčiu dėlto kad žemėj ma
tau tiek vargo, ašarų,, pur
vyno; aš galėdamas save 
kitiems atidengti stengiuos 
ivšrodyti žmonėms viską, kaŠ 
rodos taip paprasta, kas ka
muoja apleistuosius va'rguo- 
lius-bedalius.' Tikiuosi kad 
rankų darbininkai priims 
mane kaipo savo brolį, o aš 
iki paskutinio kvapo krūti
nėje būsiu jų vargelio ken
tėtoju, jų skausmų reiškėju 
užšalusioms'Širdims...

Dangaus ^platybėje mirga 
žvaigždelės, mirga malo
nioj, tyros, mirga nežemiš
kos nekaltybės pilnos. Šioj 
žemėj daug .permainų įvyks
ta, daug ašarų, kraujo išlie
jama, daug Tamsybės die
vaičio darbų vaisių matosi; 
ši žemė daug kartų nupuola 
savo skaistybėj, o jos — tos 
ramiosios, žvaigždelės buvo 
ir yra skaisčios, nekaltos,— 
jų neliečia žemiški purvai, 
bet vistiek gyvena — tai tik 
gamta miega, o gyventojai 
tos gamtos miego nejaučia 

ar tai pragyvenimo klau
simas griaužia smegenis per 
kiaurą naktį, ar liūdnos,, 
skaudžios mintys sielą per
sekioja.

Žiūrėdamas į žvaigždeles 
apmąstau visą šios žemės 
vargą, pamatau kad- ilgai 
dar iš jn žemės vaikas ne- 
įšbris, ir jų — tų nekaltųjų 
žvaigždelių, sužavėtas pasi- 
rįžtu stoti į sunkią kovą — 
iovą už gerovę vargingųjų 
medalių šioj žemėj. Sunku 
kovoti, nes perdaug jau 
jos yra skaistybės amžinu 
•ženklu. Žiūriuos į tas nekal
usias žvaigždeles ir' iš jų 
daug sielai paramos jaučiu 
— jos veikia į mane, aš jom 
galiu pilnai save apreikšti, 
—: jos, netaip kaip piktos 
valios žmonės, nenieldna 
mano jausmų, mano svajo
nių, mano siekimų...

Žiba, mirga žvaigždelės 
danguje skaisčios ir ramios, 
o ši žemė miega. Žeme ne
miega kaip rocjns žiūrint, 
žmones su “pažanga” pir
myn nužygiavo, kad pama
tytį tai, ikąs po jų'akimis 

Slinku sužadinti
r .
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Paskubus trečiųjų teismo*Gąrbės syečįus yeže.* ištisa 
nusprendimą, lietuvių ūpas* 
buvo neperpuikus. Atgavi
mas garsios ir lietuviškos 
Palangos ii* išėjimas jūron 

f džiugino visų širdis, bet, at
siminus Unkštos pralaimėji
mą, malonui džiaugsmas 
blyško.: . .

Pirmam įspūdžiui pra- 
? ėjus ir aiįmintis naujų ru- 

bežių perėmimo dienai (31 
kovo) laikinoji Lietuvos 

'. sostinė Karmas vis-gi ėmė 
z judėti ir rūpintis, kaip Čia 

StttikUs tą istorišką dieną. 
MĮražios pavasario dienos ir 

linksma saulutė' visus gundė 
atlankyti garsią Palangą ir 

’ vietoj išlieti- savo džiaugs
mą.

Jau išvakaro tai yra 30 
kovo Kauno gelžkelio stoty 
prasidėjo nepaprastas ju
dėjimas. Didžiuliai trauki- 

. . niai vienas po kito riedėjo 
Palagos linkui. Būriai ka
riuomenės telkėsi apie vago
nus, minios piliečių veržėsi 
į Palangon einančius trau
kinius. .

Paskutiniu ešelonu išėjo 
karo-mokyklos auklėtiniai 
ir garbės svečiąi: St. Seimd 
atstovai, keli ministeriai, 
didieji valdininkai, įvairių 
visuomenės organizacijų at
stovai ir tt. Rodėsi, kad vi
sas Kaimas pakilo iš vietos 
ir keliauja Lietuvos jūrių 
pasveikint.

Tuo .paskutiniu traukiniu 
teko važiuoti ir šias eiles ra
šančiam.

Pavakare, pavasario sau
lutei leidžiantis, didelis 
traukinys smagiai išbėgo iš 

" /' Kauno_. stptįes- ' Palangos. 
link. Visų ūpas geras, visi 
karštai svarsto įvykių svar
bą, politiųę ir ekonominę jų 
reikšmę. Šiek tiek gadino 
ramumą paSklydę gandai 
būk latviai, neužleisią Palan- 
gos, visus sulaikysią, bet 
nieks tam nenorėjo tikėti.'

Kelionė gana tolima, maž- 
ko išilgai Lietuvos tenka 
pervažiuoti. Traukinys 
^arčiai bėga, mažesnėse 
stotyse nei nesustoja. Ilgiau 
kiek užtrukome Latvių pa- 
sienv — Mažeikiuose, mat. 
tenka ruožas važiuoti' per 
Latvių žemę — Priekulę. 
Be jokiiį įvykių pravažiavo
me ir tą tarpą ir jau 31 die
nai išaušus pasiekėm Skuo
do. Čia išpuošėm traukinį, 
tautinėmis vėliavomis ir 
linksmai nuriedėjom tolyn 
gražiais žemaičių laukais. 
Tik nelaimei kilo smarkus 
vejas ir ėmė niauktis.

Kretingon atvykom 9 va- 
\ landą ryto. Pasitikt Kaimo 

syečių atėjo vietinės orga- 
■ nižacijos ir mokyklų auklė

tiniai su vėliavomis. Prie 
stoties ir miestely nemažas 
judėjimas. Visur pilna žmo
nių, nuolatos vaikščioja ka- 

. reivių, būriai, trenkia auto
mobiliai. Senai Kretinga 
nėra mačiusi panašaus žmo
nių supludimo.

Apie 10 vai. didžiulė žmo- 
. nių minia ir kariuomenės 

dalys išsipylė vieškeliu Pa
langos pusėn. Didelis vejąs 
ir lietus žmonių neatbaidė, 
iškeliavom linksmi. Sulyg 
sutarties 12 valandą, kariuo
menė su dainomis ir muzika 
perėjo pro iškilmingus var
tus buvusią Latvijos sieną. 
Kartu sekė ir žmonių minia.

iT^
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virtinė automobilių, kurie 
nuolatos siuvo vienon ir ki- /• *
jton pusėn. Prie pat Palan
ges minia vietinių gyvento
jų pasitiko atvykstančius 
nuolatinius Šeimininkus. 
Palangos žvejai ir žydai, 
trumpai ir širdingai sveiki
no valdžios atstovus. - Jiems 
atsakė Vid. Reik. Mitu Sld- 
pitis. Paskui minia pėrsis- 
kirė ir svečiams ir kariuo
menei prąęinant barstė gė
lėmis ir o Vacį j o

r
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Birutes kalno rytiniame šone minia klauso prakal
bu. Ant kalno matyt koplytėle, kurioj buvo pamaldos / 
ir ties kuria buvo iškelta Lietuvos vėliava, 
viršaus tuojaus po kojų plakasi.jure.

džiaugsmo ir susijudini-Iš
mo ne vienam žybėjo'asara 
akyse — po tiek šimtmečių 
atskirtas žemaičių kampelis 
jungiasi prie savo „tikrosios 
tėvynės,

..Miestely kariuomenė su
stojo ties bažnyčia. Mieste-- 
lis gražiai išpuoštas, puiki 
bažnyčia iš oro ir ‘ vidaus 
skendo vainikuose. Po 

' trumpų padėkos pamaldų 
bažnyčioj," kariuomenė ir 
minia nuėjo senojon Lietu
vos šventvklon — į Birutės 
.kalną. Čia koplytėlėj vėl 
trumpai buvo pasimelsta. 
(Jiesmių balsai įspūdingai 

’jjynėsi jūrės bangų ūžesy ir 
nešė Dievui padėką už tą 
malonę, kad po tiek metų 
išsipildė visų mūsų svajo
nes,, kad, pagaliau, Biru
tės gimtinė ir Lietuvos gar
bės lopšys jungiasi su gim
tuoju kraštu.

Po pamaldų didžiulė mi
nia susimetė rytiniame Bi- 
rutės kalno šone, kariuome
nė išsirikiavo kiek atokiau 
kabio, raiteliai sustojo aikš
tėj ties Tiškevičiaus rūmais, 
o batarėja užėmė pajūry po
ziciją. Minioje metėsi akys- 
na nemažas būrys Mažosios 
Lietuvos jaunimo" su savo 
žaliai-baltai-raudona vėlia
va. Tai Klaipėdos ^iedorių 
dr-jos “Aidas” choras* ir 
atstovai.

Prasidėjo prakalbos^ Pir
mas sveikino St. Seimo vi-

• v

ce-pirm. dr. J. Staugaitis. 
Žilas, lyg senovės vaidyla, 
tautos atstovas išreiškė tą 
džiaugsmą, kurį šiuo pietų 
pergyvena visa Lietuva 
glauzdama prie savęs šį že
maičių kampelį -su plačiąja 
jūra ir brangiais senovės at
minimais. Toliau kalbėjo 
Vid._ Reik. Min. p. Skipitis, 
Kr. Aps. Min., Arbitražo 
Komisijos nariai ir kiti; Pa
skutiniuoju paėmė žodį 
Maž. Lietuvos atstovas p. 
Brazaitis. :Su -pirmais jo 
žodžiais pajūry batereja 
griaųsminą’u trenksiu sa
liutavo šią iškilmuigą valan-

das gener. Žukauskas, 
kilmingu maršu tvarkoje 
pradėjo batalionas žaliukų 
pėstininkų, po jų sekė ant 
suganytų žirgų eskadronas 
raitelių, toliau parubežinė 
sargyba ir, pagaliau, geleži
mis žvangėdama pravažia
vo batarėja. Palangiečiai 
džiaugėsi pirmą syk išvydę 
Lietuvos kariuomenę, gėrė
josi jos miklumu ir išlavini
mu.

Tuom baigėsi viešos, iškil
mės.

Visi ėmė Skirstytis. Kau
no svečiai daugumoj nuėjo 
jūros pasveikinti ir pasi
džiaugti jos^reginiu. Diena 
buvo audringą ir senoji Bal
tija galingai išsisiūbavusi 
pasitiko naujus, bet teisė
tus savo valdovus.. Didžiu
lės Vilnys kriokdamos ir pu
todamos plakėsi Birutės 
pakojy, plačiai užliedamos. 
lekščias \ smėlių pakrantes. 
Toli horizonte šėlstančios 
vandenų platybės nyko ir 
neatskiriamai jungėsi 

i kanotu dangumi.
Pirmasai jausmas 

dus nuo Birutės kabio 
ją jūrę net kvapą Užtraukė. 
Čia platus kelias į visą pa
sauli, čia niįisu ekonominės 
gerovės pamatąs, čia atei
ties viltis, čia garbingos se
novės sapnai ir pasakos... 
Pirmam ūpui atslūgus, nu
sileidom nuo Birutės kalno

/ -

Nuo kalno. *
■

. Iš J Aš dairiaus ir ieškojau lat- 
yiškumo žymių, bet niekur 
niekę, jeigu neskaityt latviš
kų parašų, ant iškabų. Per= 
sitikrinau, kad Palanga 
glumai žemaitiškas kampelis 
ii* kitoks jo likimas būt ne
suprantamas ir stotųsi gy
ventojams skriauda. Apie 
5 vai. prieglaudos namuose 
kun,f<‘Kasperavičius paruo
šė" svečiams- pietus, laike 
kurių taip-pat buvo pasaky
tos širdijos kalbos. Čia 
Klaipėdiškių lietuvių atsto
vas atsisveikinant kvietė 
kuogreičiausia panašią šven
tę sudaryt ir Klaipėdoj. 
Ten lietuviaj nemažiau išs? 
ilgę laukia^ kuomet šimtme
čius nuo Lietuvos juos skirę 
rubežiai galutinai bus nu
šluoti. Oracijomis buvo su
tikti šie žodžiai.

v

Pagaliau svečiai nuėjo^ at
lankyti vaikų -sūrengtą va
karėlį vietinėj mokykloj. Čia 
taip-pat susirinko mažne 
\nsa Lietuvos “šeimyna — 
Kaimo svečiai, Klaipėdos 
choras ir svečiai, Palangos 
piliečiai^ stigo tiktai.. . Vil
niaus. Mielas ir jaukus su
sirinkimas.

Programa trumpa, leng
vutė, bet atatinkamai pa
rinkta. Mažučiai vaikeliai 
dailiai deklamavo tautines ir 
patriotiškas eilesr Visos o- 
kupacijos nenuslopino tėvy
nės meilės! Čia jau Klaipė-

* . »

su ū-

išvy- 
savą-

■X.—___ ___ _
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dos lietuvių choras sutarti
nai padainavo nemaža gra
žių dainų* Užbaigiant va
karėlį Klaipėdos atstovas 
pasakė trumpą, bet širdin
gą ii^karštą kalbą, ^kurioj 
nurodė Klaipėdos lietuvių 
pastangas įr norą susijungti 
su Lietuva. Užbaigė kalbą 
šauksmų: “Lai gyvuoja su
vienyta Lietuva su Vilniu
mi, Palanga ir Klaipėda.” 
Nuo galingo “valio” 'sudre
bėjo mokyklos sienos ir o-* 
vaeijos penėjo į himno gie
dojimą, kurį publika su-, 
turtinai .atgiedojo^ Tuom 
baigėsi iškilmių diena.

■*

* *
Ant krašto marių, Palan

gos miestely, kadaise su
skaldytos 'Lietuvos ’ sūnų 
širdys vėl susiliejo ir pasi
žadėjo varyti bendrą vargą, 
džiaugties bendra laime ir 
kurti bendrą tėvynę. Ir šio 
pasižadėjimo jokia spėka 
neįstengs sugriauti, bendros 
pastangos pasieks tikslo.

Su šiuo šventu jausmu 
svečiai ėmė skirstytis:' kas 
Kaunan, kas Klaipėdon, o 
kas čia pat vietoje į ramų 
poilsį.
. Dar nekurį laiką, nakties 
prieglobsty, buvo girdėtis 
Palangoj skardžios datuos 
grįžtančių į savo stovyklas 
mūsii kariuomenės, ūžė au
tomobiliai išvažiuojančių 
svečiij. Dar. valandėlė ir 
viskas nutilo, Lietuvą apė
mė, nakties poilsio ramumas 
Tiktai jūrė neramiai už Bi
rutės pušyno šniokštė, nors 
jau vėjas aptylo ir iš dan
gaus žvaigždės sužiuro.

P. Klajūnas

— v

• v * * v *
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Graži pavasario 'naktuže; 
Išėjau laiikan ir paėjęs ga
lan kluono atsisėdau ant 
tvoros ir gražios mintys ma
nė apsupę. Laimingas kas 
gali ramioj naktužėj gamta 
pasigrožėti ir pasvajoti — 
ne visiems tokią proga yra, 
nes daug kam brangus va
karas kad-jo sulaukus būtu 
galima pailsinti per dieną 
nuvargintus prie sunkaus 
darbo kaulus. Žinau aš kaip 
žmogus laukia vakaro kad 
gavus poilsio, kad kritus 
guoliu taip užmigti kad ne 
tik kad gamta grožėtis, bet 
ir daug mąstyti nėra pro
gos.. Aš žinau darbininko 
vargingą dalį.

Dabar as iš Aukščiausiojo 
gerumo turiu progos savo 
dvasią' plėtoti, bet iki mir
ties prisiminsiu savo sun
kas gyvenimo dienas ir jas 
prisimindamas stiprinsiuos 
darbui Lietuvos darbo žmo
nių gėrovei.
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- Iš PALANGOS.
Sinitčs pakalnėjuola urvas. Tame

jo Švė. Panelės Liurdo paveikslas. J^bar latvių sudąuA 
sytas ir matyt ptedestalo- likučiais Y *
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SKAITYK IR PLAT\ 
' laikraštį/

“PERKŪNU.”
Vienatinis Amerikoje Kultu 

Juok ir Pašaipos Laikraš 
“Perkūnas.”

Leidžia garsi visam pa: 
‘ ‘ Perkūno ’ ’ Bendrove.

“Perkūną” redaguoja sme 
vyrai ir moterys lietuviai.' 

- Norėdamas gardžiai pasiji 
ir daug sužinoti kas dedasi pi 
me pasauly, užsirašyk Jaik; 
“Perkūną.” . ’

Prenumeratos kaina: Mc 
$1.50, pusmečiui $85c.,* pav 
num. 15 centą. Į Lietuvą i 
tur $2.25.

Pinigus siųskite Čekiu; * 
ney orderiu” arba paštaženl 
(starups). .

Rašykite šiuo antrašu:
-į

866 Broadway, Boaton 27, X 
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JONAS J. ROMANAS, 
Lietuviu Prekybos B-vės Prezidentas

- ■ yrv .

Lietuvių Prekybos Bendrovė pagelbsti Amerikos lie

tuviams atitraukti savo gimines iš Lietuvos į Ameriką. 

Parūpina visus reikalingus kelionei dokumentus ir teisiu- !

.gai pataria kaip galima gauti leidimus iš Lietuvos ir Ame- . 

rikos valdžių įvažiavimui į Ameriką.

Siųsk .pinigus per Lietuviu Prekybos
. • . ' ■ ■ . ' •

Bendrovę. Lietuviu Prekybos Bendrove 

siunčia pigiausiu kursu pinigug į .Lietuvą. 

Pinigai siunčiami per Lietuvių. Prekybos, 

Bendrovę - greičiausia išmokami Lietuvoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
GENERALIS OFISAS AMERIKOJE (BOSTON, MASS.)

.. 1

Amerikos lietuviams, grįžtantie.ms Į Lietuvą, 
tu va Prekybos Bendrove1 parūpina pdsus, isgaumUuždUr- 

bių taksu paliudymus ir parduoda laivakortes geriausio

mis linijomis. Patarnavimas geras ir greitas. Kelione ‘ 

saugi ir užtikrinta. Atsikreipkite į mus visais kelionės 

reikalais ir pilnai būsite* patenkinti.
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LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖS. CUKRAUS DIRBYKLA LIETtfVO-
JE (PLANAS). PRIE JOS STEIGIMO JAU PILNAI PRISIRENGUS MŪSŲ
B-VĖ. IŠ LIETUVOS VALDŽIOS REIKALINGI LEIDIMAI JAU GAUTA.
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VIENAS SERAS $7.00. !
Z“ J

Pirk Lietuviu Prekvbos Bendrovės šė- I 
kiek gali ir kitiems patarkit1 pirkti.x

P

0

šiandien, nes Lietuvos pramonei .ir 
prekyb: ko]ii pinigai yra reikalingi tuo
jau. Visi pinigai įdėti į Lietuvių Preky
bos Bendrovę varo svarbų darbą Lietuvoje. 
Nei vienas centas neina vėjais. Jvestmen- 
tas saugus^ pelnas užtikrintas.

GERIAUSIAS 1VESTMENTAS.
Kas perka Lietuvių Prekybos Bendro

ves sūrus, tas daro labai išmintingai, nes 
pinigai į mūsų Bendrovę įdėti netik duo
da gerui dividendų, bet kartu užtikrina Lie
tuvai ekonominę laisvę ir Lietuvos žmonėms 
.gerbūvi. Lietuviu Prekvbos Bendrovės dar- 
bai Lietuvoje yra ant tiek svarbūs, pelnin
gi ir naudingi, kad yi-iein- Amerikos lietu- 
\iajns verta tuojau prie mūsų Bendrovės

»4

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS
T>TTre*~ HnnDnttAtt” adta t'rrmTTty^

^-4
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 

TRAKTORIUS “FORDSON” ARIA LIETUVOS ŽEME. 
TAI“ GERIAUSIAS ĮRANKIS ŽEMĖS APDIRBIMUI LIETUVOJE.

T
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300 Savoy Theatre Bldtf.CHICAGOS SKYRIUS: SS KS; m.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS TROKAI LENGVAI 
IR GREITAI PERKELI^MONES Iš VIENO LIETUVOS MIEŠTO 

KITA. TOKIŲ TROKŲW5ETUVOJE YRA JAU KELI DESĖTKAI.

I MiiQII ARAI QlAli Ekonoinine Lietuvos krašto laisve. Teisinga apyvarta ir 
I lYlUdy UDALuIAIi kuodaugiausia pelno Lietuvių Prekybos R-ves šerininkams.

LITU. SALES CORP.
i

Lietuvių Prekybos. Bendrovė įsteigė 
Kaune LIETUVOS TARPTAUTINĮ 
BANKĄ, į kurį visi Amerikos,, lietuviai ga- 

•li gūromis sąlygomis savo pinigus padėti. 
Bankas užtvirtintas Lietuvos Steigiamojo 
Seimo ir randasi Lietuvos valdžios priežiū
roje. Už pinigus padėtus ant pareikalavi- 
inw*-mokama 3 nuoš.; metams 5 nuoš.; 

į dviems metams ir daugiau 7 nuoš.
I

\z

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
CENTRALĖ KONTORA. KAUNE, LIETUVOJE.
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RIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS
■ ORLAIVIAI VEŽA KELIAUNINKUS IŠ KARALIAUČIAUS Į 

KAUNĄ IR ATGAL. VEŽA 6' PASAŽIERIUS. KELIONĖ VISAI SAUGI.
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į^BBININKAS

* ;(Thh Worker) .
3Mm, Lxmvxwiak Tm-Wx*ki<t Pamjį. 

k PuW!«hed every Tuesdaj’, Thnr»day, 
' tad Sfhirtlftyby 8t. Lmr-
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SUBSCRimUON RATE® J 

iMrly • » •-r* O •.
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niai skamba prisiketinimas 
praryti mus paskiausiai) 
Lietuvos nekurie nayvūs po
litikai nori pastūmėti Lie
tuvą bolševikų nasruosna, 
gal tuom tikslu, kad tas pra-: 
ryjinio procesas lengviau ir 
greičiau įvyktų. Jie už
merkia akis ant Gruzijos, 
Armėnijos, Ukrainos ir M- 
tę “sovietinp”” respublikų 
likimo ir nayviai-vaikiškai 
tvirtina, kad Rusai geriau
si Lietuvių draugai. * .

Žiūrint į tuos keistus ap
sireiškimus nekuriu Lietu
vių pčlitikoj, sąvąime ver- 
žiasPmintinŠie klausymai: 
Kodėl Lietuviai užmušta, 
kad Rusas, . būk jis bolševi
kas, sočijalistas,' ar imneri- 
jaMstas; visųpirma yra Ru* 
sas, ir j am Lietuvon įsibrio- 
vus,. “obiaisenijos” politika 
eis po senovei ? Ir — kode! 
gi Lietuviai jau nor sykį 
rimtai nepasirįžta likti vien 
Lietuviais, be jokio šeimi
ninkavimo Slavų, — Rusų 
ar Lenkų?

Vergija yra didelė ir sun
ki nelaimė. Jos intaka yra 
tokia keista, kad pavergtie
ji? ypač žmonės silpnesnio
jo proto ir būdo, ilgai-ilgai 
nuo još negal atsikratyti. 
Lietuviai kaipo' tauta jau 
nebevergai. / Bet, gerbiant 
laisvę ir demokratingumą, 
ar jie negalėtų pažaboti tų, 
kurie išnaujo traukia tautų 
vergi j on?

“S" " ’ 

pasaulio 
vienykitės Kristuje, po 
tyčios vėliavų, visuomenei 
gelbėti.

ft >
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• RUSIJOS VERGAI.
a Labai puolasi akysna 

faktas, kad įžymi Rietuvių 
dūlis ir čia ir Lietuvoj ą yra

■ palanki Rusams ir ne vien 
palanki, bet taip vergiškai 
pasirengus jiems- tarnaut, 
kad pasiduoda jų bolševieti
nei ir anarchistinei intakai 
be jokios abejonės Ar atidė- 

.. Rojinio. Kaip tą išaiškinus?
Gal čia dar Rusų vergijos 

. liekanos, kuri daugiau kaip 
Šimtmetį Lietuvą smaugė; 
gal-jų mokyklų intaka; gal- 

į paprasčiausias Lietuvių nuo- 
laidūmąs, . kurie, kuomet 
bolševikai su ginklu puolė,
išblaškė juos kaip tamsų de
besį; bet kuomet gražiuoju 
siūlo savo kacapišką kultū
rą, Lietuvys krapšto pakau- 

; šį ir nebtųri pilietinės drą
sos griežtai ją atmesti. Gal 
Čia tik atskirų ex-koniisarų 

y 'agitacija, kurie Rusuose pą- 
jodę ant mužikų sprandų ir 

į matydami, kad tas ir sma-
f gu ir apsimoka, tokią pat
f ponų-komisarų baudžiavą
į . nori mauti ir ant Lietuvių 
F skrandų. Kokios ten nebū-
l tų priežastys, bet faktas y-
^^„ra begalo skaudus, kad net 

pačioj Lietuvoj atsiranda 
politikų, kurie pyksta ir į- 
sižeidžia, jeigu kas drįsta 
griežčiau nusistatyti prieš 

* bolševistinę agitaciją, tary
tum apsigynimas nuo bolše
vizmo būtų lyg kokiu pada-„ 
lytosios su Rusais sutarties 
iaužvmu.

h. *k ■ ~ ’
■ ’’ Bet štai ką parodė faktai, 
į {įžiūrint padarytosios tarp 
į Lietuvių ir Rusų sutartie# 
| ■/ viens kito nepulti , ginklu ir 
į' nekenkti viens kitam vidu- 
į.. jine agitacija, bolševikai, 
| ‘ anot Kauniškės “Laisvės” 
f (Ko. 117) nesiliauja darę' 
f; suirutę Lietuvoje, ką paro- 
į do glėbiai bolševikų litera- 
I ' tūrosj piroksilinai, bombos, . 
E visokie Stasiūnai,- Onufrai, 
| . Spstakai, Močiai, Balvočiai 
į įr. ldti Lietuvių laisvės 
t sprogdintojai. Gi antra ver- 
R tūs, ką gero- bolševikai 
f mums žada ? Ugi sako, kad 

jie myli Lietuvius ir dėlto

O. K.

RUSIJOS IMPORTAS 
DIDĖJA.

Neužilgo atvažiuos į Ka
nadą Bolševikų valdžios už
sienio reikalų ministeris- 
Leonid Krassin, kuris ne tik 
darvs sutartis su Kanados 
išdirbėjais, bet taip-gi kal
bės apie pirklybą ir su Ame
rikos išdirbėjais.

Dabartiniu laiku impor
tas į Rusiją padidėjo. “Eko- 
nomičeskaja Žizn” skelbia, 
kad importas per Latviją ir 
Estoniją gegužės mėnesyje 
siekė iki 50,000 tonų, arba 
15,000 tonų daugiau negu 
balandžio mėnesy. Daugiau 
nė pusė viso importo buvo 
maistas. Rengimasis atsta
tymui Rusijos gelžkelių — 
gali būti vienas iš svarbiau
sių reikalų dabar —■ yra vei
kiama ant labai plačios ska
lės. Specialė komisija yra 
nuskirta sudarymui kon
trakto dėl 2,000 garvežių su 
Švedija — kur jau 1,000 už
sakyta. Pristatymas prasi
dės šią vasarą ir tęsis iki 
1925 m.

Vokietijos įstaigos jau da
vė 80 nuošimtį sulig kon
traktų dalių dėl garvežių, ir 
jų kainos yra pusę tiek, kaip 
kad paduota Švedijoj ir pri-11

v*

fj 
į]

. žada juos paskutinius prą- 
' ryti’; kad sugrąžinsią Lie

tuviams garvežius, kurie, 
-susiaurinus Lietuvos gele
žinkelių vėžes, niekam ne- 

. tiktų ; kad atiduosią j^ietu- 
■ vai kažkokius miliardinius 

turtus, kurinės, prarijus
‘Lietuvą kad ir paskiausiai, 
bet vis dėlto prarijus, bolše
vikams bus lengva

■ T ........................

Prie progoj norėčiau pa
brėžti keliais* žodžiais mūsų 
kelionę iš Tolimųjų ^ytų į 
Lietuvą.; Be Abejo bus dau
geliui įdomi, kaip mūsų 
viengenčiai įvairais keliais 
stengiasi persikraustyti į 
gimtinę šalį; ir dar tie kurie 
ketino keliaut, galėtų kuom 
nors orientuotis, kas jiems 
reikalinga žinoti įvairiuose 
kelionės prietikiuose." .

Mes dešimts lietuvių, su 
pagelba mūsų Liet. Respub. 
įgaliotinio iškeliavome 
ant garlaivio .“Peiko,” Tau
tų Sąjungos* nusamdMo, dej 
belaisvių grąžinimo, z Mus 
apsiėmė vežti į skolą,' su ta 
išlyga, kad už mus atsily
gins Lietuvos Valstybes iž
das; mės-gi savo keliu — 
jau turėsime atitarnauti sa
vo valdžiai,, virš minėtas iš
laidas, Vladivostoką aplei
dome 11 d. balandžio 7 v. v. 
Ant garlaivio būtų viskas 
gerai, tik valgis, buvo ne
koks ir to- labai mažai. Už 
kų negalima buvo pateisinti 
garlaivio administracijos, 
už tokį nelaisvių išnaudoji
mą. Ten pat galima buvo 
bufete už pfiigus pirkti kiek 
geresnių pietų. Jūra visų 
laikų, per 45 dienas kelionės 
lyg pat Trieštui — buvo ra
mi, išskyrus trejetų dienų, 
ką biskį supo. Ir per tai be
veik visą laiką nieks nesirgo 
jūrių liga. Tik karštis buvo 
gerokas apie Singapūrą, nes 
siekė lyg 50° R.

. Mūsų laivas buvo sustojęs 
trijuose portuose: Singapū
re (ant Malakos pusiajlsa- 
lio), Kolomboj (ant Ceylo^ 
no salos-)-, ir Port-Saide. 
Singapūre išrodė , labai pui
kiai ekvatorinė gamta; tik 
labai gaila, kad mūsų nelei
do ant kranto; į miestų, ^rs 
ir buvo pas daugelį atatin
kamoj vizos ant pasų. Pai
nios ir palmos, jų begaliniai 
gojai išmarginti ' įvairiau
siais namais, vasarnamiais. 
Mums ant laivo pristatė — 
daugelį vietinių gamtos vai
sių k. t.: bananių, anana
sų, palminių, riešutų ir tt. 
Kolomboj taip, lygiai ir Port 
Saide — beveik nieko neiš
leido. Vietos vyriausybes 
bijojo, kaip matyt, rusų di- 
džiumiečių epidemijos. Ko
lomboj gyvenimas, vietinių, 
genčių (tautų malaicų) yra 
labai vargingas, nes kurie 
dirbo ant mūsų laivo ant 
anglių kręvimo — išrodė 
labai nelaimingais. Visi be 
dvasios, apipilti prakaitu 
dirbo-bėgiojo, o kuomet grį
žo nuo laivo — tai • gaude 
trupinius duonos nuo laivo 
ir valgė su tolau alkiu, jog 
liūdna ir skaudu buvo į juos 
žiūrėti. Bet Port-Saide da 
šlykštesnį įspūdį išsinešeme. 
Ten su arabais ir aigiptie- 
čiais — elgiamasi tikrai'bar- 
bariškai. Anglių krovėjai 
darbininkai su pilnais-krep
šiais ant pečių — turi teki
ni bėgioti. O kuris tik kiek 
stąpteli — tuojau gauna su 
virvagaliu per pečius nuo 
prižiūrėtojoo kiek riksmo, 

štumdimo perneša, tie var
go sutvėrimai, kurie nelai- 
’tomą žmonėmis. Ir nors jie 
dirba pragariškai, vienok 
yra neužtęktinai sottK Ir Berlyno, kadangi pas. jį ne 
nėra ko stebėtięs, jei duo- sąlėšų, antra-gi jis ir už vo* 
nos į&lvse badaujama,

-c "
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forai jos, Kevados, Wash- 
ingtono, Utahosirkitų val
stijų atgabeno, obuolius, 
grūšes, “peachės.” Tikat- 
mykie, kad Washington-as,

7-

Tūkstančiai Amerikos lie
tuvių darbininkų pienuoja 
grįžti į Lietuvą^ Apie grįži
mą mažai galvotų, jei ^mo
tų už ko Lietuvoje bus gali-

griebti^ Mio grį^moj^ G. arba Baltimore yra 

to, kaip būtų galima Lietu
voje Verstis ir pragyvenimą 
daryti. Amerikos lietuviai, 
pienuojanti grįžti Lietuvoj 
laukia šito klausimo išąiški- 
nimo.

’ Atvykęs KaunanJ susiti
kau agronomą Dominiką 
Pratapą. Jis yra netik mo
kytas vyras, bet be^ galo 
praktiškas. Apie nieką ne
nori kalbėti, kaip tik apie 
Lietuvės krašto pakėlimą, 
apie ūkio pagerinimą, apie

___  -i- *_ • —u
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Kaune mž lyterį paima iki 
septynių auksinų ir dau* 
giaūs. Bet kas čia pastebė
tina,. kol dar nuo viršaus i- 
ma uogas, tai dar šiMp bei 
taip gali iškentėti, Bet kai 
jau iš vidurio ir giliaus 
pradeda kabyti, • tai reikia 
geros Širdies žiūrėti į tokį 
reginį. r Uogos sumaltos į 
košę, sokas varva per iš
skleistus pirštus; dulkes nuo 
gatvės krinta 1 tą mišinį; 
Gaila darosi žiūrėti į tokį 
reginį. Bet žmones perka, 
moka brangiai. Tiek Čia pri
dedu, kad į miškų nueiti ir 
pareiti paprastai ima kelias M M ' K * . » « »

už kelių tūkstančių mylių 
nuo minėtų valstijų, iš kur 
vežama ūkio pfoduidai.. Aš 
labai plačiai žiūriu į dalyką 
ir noriu, plačiai išaiškyti. 
Juk agronomijos mokslas 
nemokina vien, tai, kaip rei
kia užaugyti daugiausiai 
vaisių ant duotos žemes skly
po. Jeigut mokslas ant to 
apsistotų,- tai agronomijos 
mokslo niekas nesimokytų, 
nes jis būtų net blėdingas ū- 
kiliinkams — išmokytų ūki- 

v t . ninikus kodaugiausiai išau-.
užvedimą Lietuvoje seta-k^j tuo kartll. nežill(>tlJ 

kur ūkio produktus padėti. 
Išeitų tas, kad kur ūkinin
kai būtų mokyčiausi, ten 

• įie jbūtų bie^niausi, nes pa
dėję daug lesų ir darbo, ma
žai'ką gaūtų už savo darbą. 
Tik niekur taip nėra, Ame
rikoje galima matyti, kad 
kur tik yra susispietusių 

; hiokytesnių ūkininkų, tai 
tęįr jie turtingiausi. Todėl 
aš noriu eiti atgal ir aišky- 
ti, kas galima nuveikti Lie
tuvoje.

Jau pirmiaus paminėjau, 
kad aš mėgau eiti ant turga
viečių Amerikos didelių 
miestų. Aš buvau Rytuose 
kur atveža ūkio produktus. 
Mačiau turgavietes Chica- 
gogoje, St. Louis, Salt Lake, 
Dalias, Phoenix ir tt. ir tt. 
Taip-gi buvau ir ant ūkių, 
sodnuose Utahos, ^Nevados, 
Idahos valstijose, buvau te
nai, kur augina tuos ūkio 
vaisius, kur atveža į rytines 
valstijas. Ten aš labai daug 
medžiagos turėjau iš ko pa
simokyti. Atmykiė, kad sly
vas, peaches, reikia gerai ir 
atsargiai vežti į turgavietes 
už tūkstantį' mylių. Žingei
dumas užsiveria tame, kad 
tenai yra išdirbta systema 
tokius vaisius krauti į vieno 
didumo dėžes. Slyvas deda 
į krebes nuo dviejų iki sep- 
•tyniii svarų didumo. Pea
ches ir-gi taip veža. Jas ve
ža dėžėse arba pintinėse po 
trisdešimts svarų. Saldžias 
vyšnias, -avietes, juoduoges, 
veža į turgavietę krebelėse 
kvortos didumo.

Dabar štai eisime prie da
lyko arčiaus. Lietuvoje aš 
ir-gi turgaviečių neužmirštu 
atlankyti. Aš, skaitau tur
gavietę tautos pulsu. Aš 
daug ką -papasakosiu apie 
Lietuvos turgavietes. Jas 
aš mačiau Kaune, Jurbar
ke, Skaudvilėj, Ukmergėj, 
Kėdainiuose. Štai ir pavyz- 
dis gana tipiškas. Skyni
muose auga' geros avietės. 
Moteriškės renka jas ir- at
neša į turgavietę lietuviš
kuose kresciuose, kur telpa 
iki trisdešimts svarų ir dau- 
glaus. Štai ^moteriškė turi 
lyterį pasidėjus ir su savo 
penkių pirštų įr delno pa
gelba semia avietes iš kres- 
čio ir pilą ‘į saiką-Įytęrį.

čia geriau vargiai laukti, 
prie tokio gamtos neturtįn- s 
gurno. Labai buvo aišku ke
liaujant Suem perkasu. Iš
tisi laukai kurių ir galo nę- į 
matyt iš abiejų pūsiu, į- tik , 
begaliniai'smiltinai ir smil- , 
šių sunešti pusnynai; Tr į 
pats perkasas vietomis smil- ! 
timis užneštas, kad laivas 
su dideliu atsargumu tegali * 
praslinkt. Męs visi stebėjo- _ 
mės, kuom čia žmonės gali 
gyvent? Prisiminėm sau 
kad nofs yra puikių šalių, 
kaip nesenai pravažiuota 
Indi ja, Ceylon ir kt. kur 
gamta daug skanių ir mais
tingų vaisių dėl žmonių tm-’ 
kia — vienok daugybes—di
džioji dauguma yra pusalka
niai, nelaimingi žemės gy
ventojai, kuriuos išnaudoja 
svetimi, tolimi atėjūnai ang
lai ir kt. O kų bekalbėti a- 
pie Aigipto arba pietinių 
Mažosios Azijos kraštų Su- * 
ezo apygardas — kur šaule 
be atsikvėpimo degina, ir 
lietaus metais nebūna ? Mes 
galėtumėm džiaugties savo 
šalies gamta, kuri nėra to
kia'žiauri ir gali sočiai ne • 
vien savus .išmaityti savo 
duonele, bet duoti ir kitieips 
jos mažai turintiems.

Turkai ir arabai — labai 
suktus pirkliai. - Port-Saide 
jie daugybę, prekių ant laivo 
prigabeno ir pardavinėjo 
keliauninkams už kainų ke- * 
lis syk didesnę — vertės pa
čio daikto. Čia buvo įvai
rūs išpjaustyti iš medžio 
kryžiukai, rožančiai perla
mutro būk tai iš “Jeruza
lės” pargabenti. Strauso 
plunksnos, įvairūs audek- • 
lai, karolių ir įvairiausi ka
ileliai TnkĮftrimflp. yy!.: 
bet viskas Visgi labai bran
gu ir už “amerikonų” pini
gus, kurie čia geriausia, ei
na. Žodžiu saaknt Amen- , 
•kos pinigai visuose portuose 
geriausią vertę turi.

Pats Port-Saidas išrodė 
labai dailiai. Ant Suezo per
kaso pabaigos pastatytas. 
Jo kraštai įsikiša į vandenį, 
o šalytakiai (trotuarai) jų 
krantinių gatvių, ant van
dens paviršio stovi neauk- 
ščiau vieno aršino. Ir rodo
si, jog jis (miestas) lyg ant 
lygaus ledo patiestas.

> 26 d. gegužės 8 vai. ryto— 
pribuvome į Triestu. Ir taip 
buvo linksma jog priplaukė
me paskutinę prieplaukų ir 
su jūrėmis jau daugiau ne
turėsime dalyko, bet iš ki
tos pusės buvo biskį neramu, 
kad nežinojome kaip pavyks . 
iš čia lyg namų persikraus
tyti. Tiesamums iš Vladi
vostoko lyg ir buvo prižadė
tų vokiečių pagelba, parke
liauti ligi Berlyno iš Tries
to — vienok tam mes nela-. - 
bai tikėjome. O grašiu ki
šenėje pas kiekvienų mažai 
beliko. Dar neišlinųs vi- 
siems iš garlaivio — mes 
pasiuntėm savo žmones pas 
vokiečių konsulų sužinoti 
taip galima bus keliauti to- 
iaĮi. Ir kųip manyta buvo . 
aip ir atsitiko. Vokiečių 
vopsulas paaiškino, kad prie, 
geriausių jo porų — jis* ne
galįs niekaip pagelbėti, kad 
mus veltui parvežus ligi ’

J4*
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valandasi Avietes-gi galima 
augyti namuose ir. kol į miš
kų nueisi ir priskysi, tai na
muose į -pusę laiko geresnių 
uogų priskysi. z

Žemuogės Lietuvoj labai 
braiiios-. Praeitą vasarą 
mokėjo iiž žemuogių lyterį 
iki dešimts auksinų. Bet tas, 
ką pasakojau apie pardavi
mą aviečių, tai tą pat galiu 
atkartoti ir apie žemuogių, 
vyšnių ir juoduogių parda
vimą. Tik dar norisi vieną 
pavyzdį duoti apie slyvų 
pardavimą. Štai Kaune 
turgavietėn žmogus atva
žiuoja į kripes įsidėjęs tok; 
milžinišką krestį, kad kri
pių platumoje kaip tik išsi
tenka. ,Tas krestis su dide
liu kaupu pripiltas slyvom. 
Kiek aš galėjau spėti, tai ga
lėjo būt* apie porą, šimtų 
sVarų slyvų. Bet man be
stovint užtėmy jau kad sly
vų sokas jau bėga po veži
mu.
.Aš jau pirmiaus pastebė

jau, kad iš Utahos arba I- 
dahos atveža slyvas *į Chica- 
gą, į Washingtoną. Tas reiš
kia tūkstančiu mylių % dau
ginus. Ir tenai sodnais nu- 
sodyta laukai po daug mylių 
ilgio ir pločio. Ir jeigut 
tiek daug auginant Ameri
koje kas metas nepinga,'bet_ 
brangsta vaisiai., tai tą gali
ma padaryti ir kitos^ šųlyse 
ir Lietuvoje.

Ir tiek turiu tikrai pažy
mėti, kad kuo daugiaus ga
lima būtų*sueiti prįe tokio 
darbo ir prie tokio užsiėmi
mo, tuo daugiau naudos būt 
visiems. Ir štai delko. Rei
kia pradėti nuo pat pradžios 
tą pramonę kelti. O tas la
bai 'Sunku. Reikia lentas 
plonai išpjauti ir jas su- 
piaustvti delei krebių. Rei
kia" dėžių dirbti. Tas kaip 
kartas vienam negalimai 
Reikia mašinų,' reikia tar- 
toko.^z Todėl aišku, kad jau 
vienam negalima nieko nu
veikti. Taip-gi reikia galų 
gale žmogaus, kuris turga
vietę. surastij produktams, 
nes pats ūkininkas už Įdek 
mylių negali kas kartas va
žiuoti. ' * ‘

*' v (Bus (Mugitvu)

ninkystės, pienininkystės, 
daržininkystės, apie pamo
kinimą sodiečiams turėti . iŠ 
ūkių didesnio pelno, apie- 
pagelbęjimą grįžtantiems A- 
■menkos- lietuviam^ įsikurti 
Lietuvoje. Jis yra mžlno 
jaunų dienų draugas, kartu 
kiaules ganėme, kartu pra-; 
dinę mokyklą ėjome. Rei
kia pasakyti, jog pirmieji 
žingsniai moksle Dgminikui 
Pratapui buvo sunkūs. Pra
dinėj mokykloj jis buvo vie
nas iš paskutiniųjų moki
nių. Bet tas nėra jo paže- 
niinirhu, bet net’jo kreditan 
eina, nes nors buvo pradi
nėj mokykloj atsilikėliu, bet 
dabar yra baigęs augščiau- 
siusalkio mokslus Amerikoj. 
Baigė vieną didžiausių A- 
merikos mokslo įstaigų Wis- 
consino universitetą. Dir
bo valdišką darbą prie Agri
kultūros departmento. Ap
važinėjo Suvienytas Valsti
jas skersai ir išilgai. Pabu
vojo, pagyveno veik visose 
valstijose. Prisižiūrėjo mo
derniškiems ūkio užvedi
mams. Dabar jis darbuo
jasi Lietuvoje. Žemės Ūkio 
ministerijoj ir jau apvaži- 
nė j o veik visą Lietuvą. J am 
labai rūpi Amerikos' lietuvių 
grįžimas ir norį* kad Ame
rikos lietuviai pataptų už
vedėtais geresnio gyvenimo 
Lietuvoj. Progų Amerikos 
lietuviams jis mato begales. 
Bet apie tai lai pats agrono
mas Pratapąs papasakoja. 
Štai jo žodžiai:

Aš matau tiek daug pro
gų Lietuvoj, kad man nera
mu darosi žiūrėti į tas pro
gas ir neturėti finansinės

. .Kad aiškiau perstatyt nors 
vieną. pavyzdį, detaliai iš- 
aiškįsiu.

Turiu 
merikoje 
mąsčiau^ 
grįžti į Tėvynę ir būti nau
dingu tenai. Rengiaus kiek 
galėjau. Aš mėgau eiti ant 
turgavietes (market) dide
liuose miestuose Amerikoje 
būdamas. Ir Washingtone, 
D. O. būdamas prisižiūrė
jau, kaip1 iš Texas valstijos 
atgabeno į Washingtoną-ko
pūstus, “mušhmalons,” ci
bulius ir tomates, o iš Kali-

statymas nepaprastai grei- [gatoybe^- išnaudoti
tas.-. Dabar dalykams taip 
stovint’ ir Amerika nelabai z 
purtosi pradėti prekybų su 
Rusija. Galimas daiktas kad 
Krassin’ui pasiseks persta
tyti Rusijos reikalus taip, 
kad užinteresuos šios šalies 
išdirbėjus ir. valdžių. Vis
gi Amerika -■ nenorėtų likti 
visų kitų šalių užpakalyje.

pasakyti) kad A- 
būdamas visada K 

kad po karui reiks

’V‘-

atsiimti, lių.

Jei žmogaus balsas pro- 
porę i jonuliai^ jo didumui 
neštiį taip, kaip kanarkos, 
tai jo tyliai ištariamas bal
sas girdimas būt už 800 mai- 

t

Pereitaismetais Suv. Val
stijos su Vokietija biznio 
darė už $553.000.000. Vokie
tija iš Amerikos gabenosi 
maišto, o Amerikai davė da
žu, indų, karbatkų. ; 

*»/ k

i
!

tai kiečių belaisvius- turįs tuo*
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KAIP SEK1SI PASISTATYTI NAMAS, KUR 
GALĖTŲTILPTI PROGIMNAZIJA.
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niūkų — išviso 28. 
žiūrėti, kaip mergaitės pasipuošę 
baltai su yelionėliais ir rūtų vai
nikėliu ant galvelių, o berniukai 
su baltais kaspinais* ant rankų 
vedami kun. J. Čapliko, 'ėjo iš sa
lės į bažnyčią klausyti Šv. Mišių 
ir priimti į savo nekaltas Širde- 
les pirmą kartą savo Išganytoji ir 
Viešpatį; Visi trys altoriai bu
vo papuošti gyvomis gėlėmis, y- 
paČ gražiai atrodė didysis alto
rius, ant kurio nesimatė kitokių 
gėlių kaip" tik vien gražiai pra
žydusios rožės. - * s

’ ’ Vaikučius priruošė prie Pirmos 
Kmuiiijos, šv. Mišias ir tos die
nos iškilmėms; pritaikintą pa- 
nieksią pasakė kun. Julius Čap
likas. Šv. Mišibs buvo 8' vai'? ry
to. *Po šv. Mišių visi vaikučiai 
sudėjo apžadus nevartoti apcoliš- 
kų gėrimų iki nesulauks 21 m. 
amžiaus. Tą.djeną, taip pat ap
lanke mus įvestfieldiečius didžiai 
gerbiamas svetys kun. V. Kuli
kauskas, M. L C., kurisai įraše 
visus vaikučius į rožančius ii’ 
«* ,

škaplierius, Taip pat tą dieną at
laikė sumą ir pasakė gražų pa
mokslą, už ką mes įvestfielclie- 
čiai- gerbiamam kun. V. Kulikaus
kui esam labai dėkingi. •

Birželio 19 d. šv. Kazimiero pa
rapija turėjo pikniką. Piknikas, 
atsižvelgiant į šių dienų bedarbę 
ir brangumą, gan gerai pavyko. 
Westfi§ldiečiai prapijinį pikniką 
gan gerai parėmė savo skaitlingu 
atsilankymu; buvo svečių ir iš 
Holyok ’ąr Visuose ūpas buvo 
malonus ir smagus. Tik vienas 
nedateklius, tai vieta pasitaikė 
nekokia; jei vieta būtų buvus ge
resnė, tai ir pasekmes būtų buvę 
dar gražesnės. Už skaitlingą at
silankymą garbė priklauso west- 
fieldiečiams kad jie taip sutarti
nai su savo kunigu veikia. Ypa
tingai šiame piknike pasidarbavo 
šios ypatos: Al. Atkočait|s, Jo
nas Vilkauskas, I’gnas Gegužis, 
Juozas Balukėmis, Jonas Ulins- 
kas, Zigmas. Jegele'vičius, Ju
lius Juknevičius, Mikolas Mikai- 
lionis ir Antanas Klebauskas. Jie 
visi yra Sald. Širdies Jėzaus Dr- 
jos nariais. Taip pat gerokai pri
sidėjo prie pagražinimo pikniko 
ir mūsų vargonininlcas V. Kanc
leris, kuris su vaikučiais visą lai
ką žaidė naujausius žaislus, ko
kius tik Lietuvoje žaidžiama. 
Kaip ve: Linelį, Jurgutį, Tėve
lį, Malūną, Matuko uodą, Kiške
lį ir kitus. Šitie išvardinti žaidi-, 
mai visuomenei labai patiko. Gir
dėjau, kad ivestfieldiečiai jau y- 
ra paėmę vietą ant viso liepos ir 
rugpjūčio mėnesių ir rengiasi da: 
ryti piknikus kiekvieną nedėldie- 

•nį. t Visos draugijos, kaip tai: Šv. 
Kazimiero choras, šv. Kązimie- 
ro, šv. Jurgio, Sald. Širdies Jė
zaus, Šv. Onos ir Marijos Vaike- 
Jių dr-jos rengias viena po kitai 
surengti piknikus parapijos nau
dai, o paskui savo naudai. Toks 
draugijų pasiryžimas yra labai 
pagirtinas.

Šv. Kazimiero parapijos choro 
.piknikas atsibus liepos 10 d. 1921 
m. Visi apylinkiniai ir vietiniai 
yra kviečiami. ?

Tai tiek iš AVestfieldo šiuomi 
kartu.

t

a inteligentam*.
Choras, 12 d. š. mėn. turėjo m€- 
mį susirinkimą, kame daug-ką 

psvarstč; žinoma, svarstymai bu
vo.link veikimo ateity. Naujų pri
sirašė 2 airių. Nors. jau. šiltokas 
oras, vienok bandymus laiko, kęs 
rudeniop laukia milžiniški darbai. 
Jau teatrą mokinasi vardu “Gra
fas Kaimiečio Bernu.”

Vyčiai turėjo išvažiavimą, ka-. 
m® daug lietuviškumo parodyta. 
Laike pietoj, buvo kalbų, dainų ir 
gražių pasikalbėjimų.
į Bolševikai-bambizai baigdami 
savo dieneles gerų ląikų pusėtinai 
triukšmauja. ? Saliūnčikai dieną 
•ir naktį galvojai kaip bus su biz- 
ųiu, nebus pavapi jonų, kas'dole
rį atneš-, dėlto tai jie naktimi ne
miega. Akį Vargas bedą kūpri
na, nekas.

Katalikai stipriai laikosi vieny
bėj ir jie turi vilties susilaukti 
laikų kad jų vaikučiai galės mo
kytis savo mokykloje, kame bus 
lavinami .daugiausiai artimo- mei
lės ir kaip branginti senuosius tė
velius ir pažinti bočių šalelę.

• 1 • Dulke.

ipuiiu3 patiems 
Salžburgui — 
bežiaus miesftų,y o jis pasi
stengsiąs viskam toliau, pa
gelbėti Mes užsimokėjome 
po 60 lirij nuo ypatos už bi
lietą (Amerikos pinigais 
$4’20)j- turėjome rytoj 27 9 
valf ryto iškeliauti drauge 
su. vokiečiais. * '

Italijoj pasirodė vis
kas be galo brangu, o rūkyt, 
tai tiesiog negalima ir už pi
nigus; kartais,. gauti/

Gi Austrijoje biskį pi- 
_ giau. Tik čia vietiniu kronu 

. kursas labai žemai nusiritęs, 
nes už Amerikos dolerį duo
da* virs 500 kr. Austrijos* 
Alpiuose miest. Villaclr-— 
prabuvome vienų parų. ^Te
ko nueiti į vietos ^bažnyčia 
ant gegužiniu pamaldų. Iš
rodė laba/dailiai išpuošta, 
iš vidaus, nors iš oi’o gana 
paprastai išrodė^ Aš paste
bėjau beveik visur, k. t.: I- 
talijoj,; Austrijoj ir Vokie
čiu Bavarijoj —r ypatingo 
styliaus bažnyčia^. Jos dau
gumoj, beveik visos vienu 
aukštu smailu bokštu, iš ša
lies prie prišakinio, ar gali
nio bažnyčios galo pristaty
tu. Kiekvienam bokšte, ne- 

' atbūtinai laikrodys, su ro
dyklėmis į visas keturias pu
ses. Vokietijoj , bažnyčios 
atsižymi — labai statnm, 

' smailu stogu.
, 29 d. iškeliavome iš Vii- 
lacli’o iš kur eina du gelž- 
keliai — viens ant Viennos, 
antras, kur mes keliavom — 
ant Salzburgo. Visų laikų 
pamažu" kėlėmės ant Alpių 
aukštyn. Snieguotos viršū
nės rodėsi iš visli pusių, 
debesis užkliuvę už jų — lyg 
ir nežinojo kur ieškoti išė- 

drailcėsi tarp jų. 
Kėlėmės aukštvn ir oras da-

v 

rėsi vėsesnis. Lynojo daž
nai. Toli žemai pas upelį 
matėsi gražūs, ^su mūro trio- 

'•bėsiaišTkaimai ir vidury baž
nyčia su aukštu bokštu. Bet 
tasai bokštas, rodos čia yra 

. nustojęs savo reikšmės, ka
dangi mes lėkėme, keliolika 
sykių aukščiau tojo bokšto, 
ii* vis kėlėmės aukštvn. Irv 
todos ką galima būtų ^sutikt 
bei patirt keistesnio — juk 
mes pasiekėme pačių debe
sių ir net aukščiau jų. Taip 
toliau pasirodė debesys apa
čioje mūsų, iš po kurių var
giai galima buvo matyti klo
ny baltuojančias kaimo trio- 
bikės, kurios išrodė labai 
smulkiomis. Privažiavome 
stotį Kolbnitz’o, kur neto- 
limais ant viršūnės vieno iš 
kalnų, buvo matyt bažny
čios bokštas, virš debesių.

Nuo ■ -St. Obervellach 
ėmėm leistis žemyn. Pra
sidėjo tuneliai; iš jų vienas 
buvo ilgiausis “Prano Juo
zo” vardo, per kurį trųko- 
iųe 12 minučių. Artinantis 

- Salzburgui — privažiavome 
vrenų o paskui antra pili, vi
duramžio laikų. Jos pasta
tytos labai aukštai, ant sta
čių kabio viršūnių; apsup
tos akmeninėmis sienomis 
su daugybe apskritų bokštų. 
Žiūrint į jas, jauti senovės 
viduramžių dvasių, surakin
tų ir užslėptų už apaugusių 
kerpėmis ir samanomis sie
nų.

3 Apie kelionę per Vokieti- 
pabriėšiu kitu svk.

. S^Filo clc Patim jo.

i

s

-v
■>*-.

“-- / . /.. ibai visi džiaugėmės, kad tiek jai- į> 
rengėihe^ „ . į y

, Delko statyta namas?
. Įsteigtoji 1918 metais Prienuo
se katalikų draugijos 
progimnaziją du metu gyvavo pa
samdytuose ’ namuose.. Besidau
ginant progimnazijoj klasių ikaL 
čiui ir tose klasėse mokinių įkai
čiui pritrūko Prienuose buto, ku
riame galėtų tilpti progimnazija, 
^ręsū. pavojus žūt| progimnazL 
jši. Kad nęleiJus žūti tai naudin
gai ąnokslo įstaigai,- * sumanyta 
statyti namas, kuriame galėtų 
tilpti progimnazija.

IŠ kur imta išlaldcį statyti *'
• namui?:

Didesniam, namui pastatyti nei
kia daug pinigų. Buvo ruošiama 
statyti Prienuose parapijas na
mas. Jau buvo nupirkta apič du 
šimtų medžių. Tie medžiai kau
ta statuti progimnazijos naprni. 
Pirkta medžių daugjaus. Pinigų 
namui prašyta visų, iš kurių tik 
buvo tikėtasi išprašyti. Parašy
ta daug laiškų ir į Amerikoje gy
venančius lietuvius, kilusius iš 
Prienų ir apylinkės parapijų, Įpra
šant aukų Prienų progimnazijai 
namui pastatyti. Iš vienos kitos 
vietos gauta aukų, pav. iš Bos
tono, iš Wat'erbury, iš' Pittston. 
(Visus asmenis, davusius aukų, 
nurodysiu atskirame straipsny
je). '

Iš daugelio Prienuose girdėjau, 
kad iš Amerikos giminės rašą ir 
klausią, ’ ar ’ištikrųjų ruošiama 
Prienuose progimnazijai namas, 
ar nesą Čia sumanyta prigavimas 
pinigams išgauti.. Jei ištikrijjų 
žinosią, kad kas daroma, tuokart 
pasistengsią padėti aukomis. Iš 
kaikurių gauta laiškai, kuriuose 
žadama atsiųsti aukų.

Kadangi^ mane įgaliojo statyti 
nam'ą progimnazijai tai nurody
siu, kas.flaryta, kaip ėjo darbas, 
kas dar reikia padaryti.

. Kaip ėjo statymo viarbas.
Pradedant ruošti statyti jpro- 

gimnazijai namas, 1920 metij pra
džioje, buvo numatyta, kad ta
sai namas kainuos apie penkias
dešimts tūkstančių rublių (šimtas 
tūkstančių auksinį). Bet vė
liaus sumanyta statyti didesnis 
namas, kuriame galėtų tilpti ne 
tik' progimnazija, bet ir visa 
gimnazija. Be to dar nuo sausio 
iki kol pradėta statyti narnąs dar
bo kaina trigubai pabrango. Tai- 
gj, progimnazijos-gimnazijos na
mas kainuos jau daug daugiaus.

Padedant geros Valios žmonėms 
pasisekė paruošti medžiaga. 1920 
m, gegužės menesyje išmūryta na
mui pamatas. 16 birželio pradė
ta statyti medžio sienos. Per va
sarą pasisekė pastattyi namo šie-* 
nos, uždengti stogas, pastMyti 
keturi kaminai ir jau 6 rugsėjo 
naujame name pradėjome mokslo 
metus (mokyties). Tiesa, prieš 
pradėsiaiit mokslo^metus dar tik 
tą dieną sudėta langai, nespėta 
jų net apkamšyti (pro šonus ve
jai švilpavo), įsidėta tik,vienos 
durys iš lauko, krosnys (pečiai) 
dar tik statyti pradėta, tespčta 
įdėti tik pirmosiom grindys, -lubos 
'buvo dedama, bet vis tik galėjo
me pradėti mokslą.

Kadangi reikėjo skubiai ruošti 
narnąs, kad žiemai atėjus nesu
šaldyti inokinių, tai nors progim
nazijoje btNo jau keturios .kla
sės, bet tegalėjome mokinti tik 
dviejuose kambariuose: dvi klasi 
mokinosi įki pietų, dvi klasi po 
pietų. Kituose kambariuose dir
bo darbininkai — ruošė kamba
rius. Tik sudėjus klasių kamba
riuose antrąsias grindis k pasta
čius krosnis jau nuo spalio mėne
sio pradžios galėjome dirbti su vi
jomis keturiomis klasėmis prieš 
piet. # -

Ild užšąlant įtaisyta visos-du
rys ne tik iš lauko, bet ir vidu
rys (pirmiame gyvenime), -įtaisy
ta krosnys keturiuoso klaslų kam
bariuose ir didelėje salėję,/ sudė
ta antrieji langai. Žiemą nauja
me nai^Kjau buvo šiltą ir išsiteko 
keturios klases. Dar trūko kam
barių mokytojams susirinkti, kny-

r ,

Garso ’ ’ spaustuvėje, Plakatai 
išėjo iš spaudos pėtnyčios vaka
re, o ant rytojaus jau atstovas 
pribuvo. Plakatus ankščiau, ne
buvo galima padaryti, nes tik 
petnyeioj^kuvo sužinota apie ko
kį laiką laivas pribus..
"Garso” name atsibuvo Ameri
ka ?s Making parodos * Komite tu 
V.1 Sirvydas. Buvusieji susirin

ką. patį pčtnyčios vakarą, 
paimti po pludkštą (kažkurie pa
ėmė), kad, paskleisti,, bent tarp 
savo, draugų. Gi jeigu V, Širvy- 
dūkas nesiteikė paimti plakatų ir 
paskleisti “Vienybes” name, .ar 
bent įprašyti tėvą ^‘Vienybės” 
redaktorių), kad perskaitytų pla
katą, ant kurio buvo parašyta, 
kad yra rengiama Lietuvos atsto
vo patiktuvės, tai-kaš gi kaltas? 
Čia'labai aišku yra tas, kad “Vie
nybės”-redaktorius norėjo paig- 
uoruoti naujo Atstovo atvažiavi
mą! , Bet pamatęs, kad Uoksai 
aktas nepadarys jokio įspūdžio, 
sumanė už savo netikusį pasiel
gimą apkaltinti “garsiečius.”

Kas lihk vakarienes.
Draugijų Sąryšio (kuris & Vi

leišio sulauktuvių vakarienę su
rengė) komisijos narys J..Tuma- 
senis užklausė mane: ką mano
me apie vakarienę — atsakiau, 
kad Direktoriato susirinkimas ne
įvyko. Pasiteiravus ar bus gali
ma gauti vakarienei vieta, kad 
ir kiek vėliau, pasirodė, kad to
lesni ai, iš eilės, vieta užimta, 
ir tik buvo galima gauti toj die
noj, kurioje vakarienė įvyko t. y. 
6-tą Birželio. Niekas daugiau 
neliko daryti, kaip^tik pasiskai
tyti su aplinkybėmis ir pasinau
doti Sąryšio iniciatyva.

Tai-gi, tiktai pasidėkojant 
tiems, kurie teikėsi paskleisti 
plakatus, susirinko diktas lietu- 
viij būrelis prie laivo, kad patikti 
gerb. svečią,- kuris išlipęs iš lai
vo visus sveikino ir maloniai pra
kalbino. Apsisveikinus, gerb. 
svečias su Misijos nariu.adv. Mas- 
tausku nuvažiavo į pačios Misijos 
paruoštą buveinę.

Nors ir vakariene staigokai pri
sėjo suruošti, bet -tie, kurie no
rėjo spėjo dažinoti ar paimti da- 
lyvu^ią svečio pagerbimo vaka

Tai-gi, tikrenybę mylintiems 
bus užtektinai aišku, jogei “Vie
nybes” redaktoriui ne buvo jo
kios priežasties daryti katalikams 
užmetimus. O kad juos padarė, 
tai parodė ne ką kitą, kaip tik' 
savo blogos valios apetitą, kuriuo- 
mi, .matomai, ieškoma priekabių 
naujiems ergeliams.

Kada gi tie redaktoriai atsikra
tys fanatizUotos epidemijos?! Ne 
bent skaitytojams ir visuomenei 
priseis prispirti jlios prie pasvei
kimo.

Labai yra nesmagu daryti pa
stabas laikraščiui, su kuriuo, kar
tais, reikia turėti reikalų’. Bet, 
užtylėti šitokiuos atsitikimus, bū
ti} perdaug.

REDAKTORIAUS NEGRAŽUS
• ' DARBAS.

Brooklyn, N. Y. — Čia išeinan
čiame tauiininkų-liberalų pakrai
pos laikrašty “Vienybė” 42 nu
mery, iŠ birželio 10 d., tilpo aiš
kiai neteisingi Redakcijos raštai, 
kuriuose įtariama vietos katali
kų. darbuotojai ir "Garso” šta
bas/ - bule Jie, katalikai, slaptai 
rengę patiktuvės m visai norėję 
no visų Lietuvių tiesiok nuo lai* 
ve konfiskuoti Lietuvos -atstovą 
gerb. Voldemarą Y’arneckį, kuris 
pribuvo Amerikon 4-tą dieną Bir- 

jželįio. V , ' /
Jeigu' tokios imsies raštui būtų 

tilpę tiktai ♦‘Tarkos” skyriuje, 
tai nereiktų kreipti domės, nes 
skaitytojai žino, jogei "Tarkos” 
sic. susideda- iš klastų, bet kuo
met be jokių pamatų ir teisybės 
raštai patelpa svarbiausioje laik
raščio vietoje — Redakcijoj Pa
stabose, tai jau reikią manyti a- 
pie Redaktoriaus blogą valią ir 
atkreipti skaitytojų atsargumą į 
to laikraščio žinias.

Man, žemiau pasirašiuisarn, e- 
sant pirmininku Didžiojo New 
Yorko Lietuvių tarpsrovinio Ko- 
miteto-Direktoriato, kuris buvo 
sudarytas surengimui mass-mitin- 
go„ atvažiavus.naujai Lietuvos 
Misijai, aiškiausiai yra žinoma 
Misijos patikimą reikalai įyaplin
kybes- (nemažiau žinojo ir "Vie
nybės” redakcija). Todėl aki- 
veizdoje faktų, gerb. Atstovo ir 
visuomenės žiniai turiu pasakyti 
štai ką:

Didžiojo Ncw Yorko Liet. Dr-jij 
konferencijoj, atsibuvusioj 26-tą 
gegužės, gavome pirmą žinią (Ro
mano kablegramą, tos pačios die
nos “Darbininke”), jogei gerb. 
Čarneckis atvažiuoja Amerikon 
—sėda ant laivo 28-tą gegužės. 
Konferencija trumpai apsvars
čius dalyką, išreiškė pageidavi- 

O -rną, kad kodaugiausiai lietuvių 
eitų prie laivo pasitikti svečio. 
Toje konferencijoj dalyvavo“ Vie
nybės”“ redaktorius ir patikimui 
svečio išreikštas pageidavimas 
tilpo “Vienybėje.” Nejaugi "Vier 
nybės” redaktorius galėjo apie 
šitą visą užmiršti rašydamas apie 
“slaptybes” ir “konfiskavi
mus?” Be to, konferencija bu
vo pavedus Dircktoriatui rūpintis 
atstovo sutiktuvių reikalais.

Būdamas -Direktoriato pirmi
ninku ir matydamas, jogei virš- 
minėtoj konferencijoj randasi ne-' 
mažai Direktoriato narių,® tęn 
pat užkviečiau Direktorius, kad 
susirinktų 30-tą gegužes, “Gar
so” name .(kur ir pirmiau Direk
toriato susirinkimai atsibūdavo), 
kad pasitarti apie patiktuvės pla
čiau ir sudaryti tinkinus Atsto
vo palikimui pienus, nes laikas 
trumpas.

Atėjus -.30-tai gegužės, kuomet 
Direktoriato susirinkimas turėjo 
įvykti — susirinkimas neįvyko. 
Mat vieni buvo išvažiavę į Wash- 
ingtoną, kiti-gi, 'kaipo šventės 
dienoj, ir-gi nesusirinko. Gi o- 
ficijalių .žinių, kad Atstovas tik
rai atvažiuoja, irgi, dar neturė
jome. Tokiame atvejyje buvau į- 
prašęs V. Sirvydo (dirbančio 
“Vienybės” redakcijoj), kuris 
laikinai ėjo Direktoriato sekreto
riaus pareigas, kad išsiuntinėtų 
Direktoriams atvirutes, kviečiant 
susirinkti trečiadienio vakaregi 
jei nesuspętina, -tai ketvirtadie
nio vakare. V. Sirvydas pasiža
dėjo tai padaryti, bet nepadarė— 
susirinkimas ir vėl neįvyko! Kas 
reikia daryti? Štai jau gauname 
žinią, kad tikrai atvažiuoja, tik' 
nežinome kurią valandą laivas 
pribus. Oi a vėl prašau V. Sirvy
do, kuomet bus gauta žinia, ku- 

a-ią vaalndą laivas pribus, ar ne
galėtų atspausdinti, “Vienybės” 
spaustuvė, plakatų, kuriais bū
tų galima visuomenei-pranešti, a- 
pie vietą ir valandą, kurioje gerb. 
svečias pribus. V. Sirvydas at
sakė: “Vienybės” spaustuvė, 
dabar labai užimta—"Vienybėj 
nebus galima plakatus padaryti.’ 
Tuomet plakatai buvo

J. P. Mačiulis.

t

LAWRENCE, MASS.

. Trumpos žinutes.
LDS. 70 kp. pirm. A. Stravins

kas rezignavo praeitam/susirinki- 
me, delei svarbios priežasties. Jo 
darbas visuomet buvo prijaučia- 
mas viršminėtos kuopos. Jo vie
tą užėmė viee-pirm. Tarnas Skuse- 
vičiuš; tikimės kad nemažai pasi
darbuos kuopos labui, ir prie jo 
kuopa išaugs dvigubai, nes vi
siems žiuoma kiek triūso jisai pa
dėjo L. L. Paskolos reikale.

L. Vyčių 78 kp. rengiasi prie 
gražaus (sočiai) vakarėlio ir ti
kisi sulaukti svečio, gerb. klier. 
Prano Juro, kuris su visa savo 
siela prigelbėjo pereitą Vyčių Sei
mą suruošto « .

Pil. Blaiv. N. A. apskr. išva
žiavimas buvo gražus ir pavyzdin
gas. Indomiausiąs dalykas man 
pasirodė tas, kaip vienas iš kata
likų jaunikaičių. 21 m. ėjo per- 
šiimt su didvyriu šiaudinio tikė
jimo verš 30 m. ir tas jaunikaitis 
sulaužė tą šiaudinį tris kartus.

Nezaležninkų yiena It^ba pasi
samdė ’stubelę ant Salisbury 
Beach bent ant keliolikos savai
čių. Girdėjau, kad turės skaniau
sių valgių, gėrimų — bus pirmos 
klesos. Tai-gi patarčiau nezalęž: 
ninkams vaktuoti. savo kunigjižį, 
nes jis gali paklysti, Itaip,. kaip 
kad Geniotis besisvečiuodamas O- 
uos varduvėse pas mūsij tautinin
kus pasivėlino ant "mišparų.”

' A----------
Žirgą pamylėjo visi, net ir sve

timtaučiai ; turbūt to'dęl, kad ne-, 
gali jo priveikt. Vyčių ožys pa
kliuvo į Athol, Mass; pažiūrėsim, 
kam žirgelis-juodbūrėlis teks!

o žirgą myliu.

.(/ 
Kiek vra name uvveuamn

ba^ių h kide kambarių dfcr į

■ f
Pirmame gyvenime,. p«sWw 

me iš rąstų, turime keturius km* 
barius klasėms ir didelę salę, ku
rion sueina mokiniai iš klasių, kad 
pravėdinus klasėse orą, ,parivaOj* 
ščiojus pertraukų laiku. . Atttrąk 
gal gyvenimas daroma lentinif 
Čia dar tilt pastatyta stulpai, ar 
kurių užtiesta balkiai, uždėta 
rai ir stogas ir tik kartą iš la , 
ko apkalta lentomis Antrani^ 
gyvenime bus šeši • ’Mmbariai 
koridorius. Trečiame gyvenine 
(jau stoge) bus keturi kamba- > 
riai. •

: '• \ ’
Kas dar reikia name padaryti?

Antrasai ii? trečiajai gyvenimai 
dar reikia įrengti ir‘ pabaigti 
rengti' kai kas pirmame gyveni
me. Visą suėmus reikia : 1) ap
kalti iš lauko gražiomis lentomis 
visas namas, 2) apkalti leptų ei
le lauko sienos iš viduri(/|į/S 
kalti lentomis sienos tarp kamba
rių antrame ir trečiame gyveni
muose, 4) įdėti prastosios lubos 
antrame ir. trečiame g^venliauo-! 
se, 5) ridėti gražiosios lubos vi
suose trijuose gyvenimuose (pb*-U 
manie yra dar tik prastosios); 6) n 
grindys antrame ir trečiame gy- y 
veniniuose, 7) pastatyti pečiai 
antrame ir trečiame gyvenim. 
(reikia bent 10), 8) padaryti lan* į 
gai II ir III gyv. (jų reikia 35),
9) įtaisyti durys II ir III gjrven.,
10) ištinkuoti viso namo stėnos 
viduryje namo, 11) pJdirbČLyti 
geri laiptai į antrąjį ir trečiąjį gy* 
.ven., 12) pastatytl trejos gonkos-—-

Kas dabar daroma? .
Naitfo įrengimui reikia dar pa* . J 

rūpinti medžiaga; Pernai buvo J 
parūpinta medžiagos tiek, kad 'j 
užtektų namo sienoms ir, bent pir- j 
mąjį gyvenimą įrengti taip, kad .-1 
būtų galima jame gyventi. Šįmet <1 
pirkta pustrečio šimto 3
kad pagaminus visokios medžią* a 
gos, ypatingai daug lentų, įreng- « 
ti antram ir trečiam gyvenimam* -3

Ateinantiems mokslo metams • 3 
nuo rugpjūčio men. pabaigos 192t 3 
m- atidaroma Prienuose penkto?^ ' ’ 
gimnazijos klaės, rgili&^būti’ 
paruošti vietos jai; kiafcėi . 
kitiems gimnazijos reikiamiems- j 
kambariams/ Tat medžiai vėšl/^ki 
ma iš girias,^piaujama įlents% ^j 
obliuojama, gaminama blankos, •

Kiek kainavo "žiburio” progim- / 
nazijos namas pinigais,ąpie 

kiek dar gali kainuoti?

Iki šiol išleista pinigais še- k 
šiasdešimts septyni tūkstančiai į 
(67,000) rublių arba šimtas tris- į 
dešimts keturi tūkstančiai (134,- 1 
000) auksinų. Kol bus galima na- 4 
mas išbaigti kainuos dar apie RL 1 
ta tiek. ’ 1
Kiek gauta pinigais, kas gania j 

kitais daiktais arba atlikta 3 
darbube užmokesnio. 3

Iki šiol (1921 m. balandžio pa- 3 
baigos) gauta pinigais 'devynios- 
dešimts-keturi tūkstančiai (94,- 9 
000) auksinų arba keturiosde- *9 
šimts septyni tūkstančiai (47,000) 
rublių. Tat skolos turima kotu* J 
riosdešimts tūkstančių (40/000)’ W 
auksinų arba dvidešimts /
tančių (20,000) rublių, ‘

Iš žmonių gauta be pinigų maiš
ias darbininkams maitinti, \ žmo<- ; 
nes suvežė medžius iŠ girios į 
ientpiuvę ir iŠ lentpjūvės į 8taĮY*j 
mo vietą, gauta be pinigų 
n ys, daug kalkių, daug/ 
dirbo be užmokesnio lygina#/ 
tą namui statyti, mūrinant pai 
tus. < ' J

’ . . . »

Kokioje vietoje pastatyta 
nurijai namas Priėmume? j

Namas pastatyta ant Nem 
kranto, nuo Prienų bažnyčios 
gytus už upeliuko Revuonoa. V 
ta labai graži.

J i
<

\

4 
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MONTREAL, CANADA.
Birž. 19 d. L. Vyčių 33 kp. bu

vo parengus pikniką, \ puikioj 
Kancinpolo giraitėj. Jaunimo 
prisirinko daugybė, Kurs smagiai 
linksminosi, smarkiai griežiant 
prancūzų benui. Muzikai susto
jus, jaiuios vytės ir vyčiai susi
kibę į ratą it gyvų gėlių vainiką, 
ir žaidžia dainuodami: "Karvelė
lį,” “Bijūnėlį” ir kitus. Žmonės 
neatsigerėjo tokiais puikiais žais
lais. Bažnytinis choras po vado
vyste gerb. varg. J. Auriaus pa
dainavo kelias daineles. Šaltako- 
še prisivaišinę, tyru oru pakvėpa
vę, linksmai grįžo namon. Va
lio, Montrealio vyčiai! Lauksime 
dar surengiant panašaus pikniko. 
Man vaikščiojant pagiry teko pa
matyti kelios pempės. Gal nebū
čiau pąžinęs, jei nebūtų pasveiki
nusios: gyvi! gyvi! Iš to supra
tau. Išrodė labai apskurusios. 
Mat netoks oras kaip Lietuvoje.

Smidras.

MAHANOY CITY, PA.
Mahanojus .kyla kaip ant mie

lių. Lietuviai vargo daug metų 
be susapratusiij. inteligentu tėvy
nainių. Šiais laikais, gerų tėvų 
moksleiviai nebėga iŠ tarpo lietu
vių,’ bet parvažiavę iš-, mokyklos 
stoja tarpan ir sąvo prityrimą, ga
bumą žada paskleisti, sunaudoti 
lietuvių naudai. Mahanojaus lie
tuviai džiaugiami susilaukę gabaus 
Ujokytojaus muzikos. Gerb. Pet. 
Karašauskag. pabaigęs Nexv Yorke 
Virgil Piano Konservatoriją su
grįžo Alahanojun ir pabaigoje bir
želio niėn. atidaro žymiojo vieto
je savo konservatoriją. Jauni
mas jo seniai lauW Gerų pasek
mių jaunam ir gabiam muzikui.

. šį metą ant atostogų iš mokyk
los sugrįžo ir- p-lė Kubertavičiu- 
te, duktė nefiuilstaneio 'darbuO- 
tOjaus ir biznieriaus Kubcrtavi- 
eiaus. Mahanojaus lietuvių \ra 
ii’ dauginus baigusių mokyklą, bet 
nekurie mažai paiso savo miesto 
ii’ prisigėrę svetimos dvasios trau- 

dideliuosna” miestuosna

Ignas.

NEW HAVEN, CONN.’

Mūsų kolionijos jaunimas jau 
šiuom tarpu smarkiai darbuojasi. 
Surengė puikius koncertus, teat
rus ir kitokias- pramogas. Nors 
jau oras atšilo, bet dar Šv. Ka
zimiero parapijos choras rengia 
koncertą, kuris bus 26 d. bir. baž
nytinėje salėje. Dar pirmą kartą 
New Haveno lietuviai turės pro
gą išgirsti, tokių puikių dainelių. 
Bu vsisokių: .solo, duetų, kvarte
tų ir t. p. Taip-gi prisižadėjo 
dalyvauti ir šv. Antano parapijos 
choras iš Ansonia, Conn. Dar ža
dėjo atsilankyti gabus. (daininin
kas J. Sprainaitis net iš Pater- 
son, N. J. Tai-gi iš vįsiį atžvil
gių koncertas bus vienas iš pui
kiausių. • Tąi-gi visi atsilankyki
te, nepraleiskite progos. -

A
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WESTFIELD, MASS..
Štai Veseniai, apvaikščiodami 

Dievo Kūlio šventę, VZestfieldie- 
čiaį turėjb gražią procesiją, ku
ri paliko ' ražų įspūdį žmonėse. 
Praėjus nemitriam laikui, štai ir 

 

vėl iškilme. ^Būtent: Pirmoji Ko-
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H kar tikimasi gauti pinigų 
įrengti gimnazijai namui 

. PrienuoM?
Kadangi pinigų jau neturima; o 

turima tik skolos, tat vėl prašo
ma’ visų geros valios žmonių pa
dėti aukomis, ' •

Ir jūs, Gerbiamieji, kilusieji 
irs a. v * .* •»-

tvermėj mokytojams, o moki-f da slinkti.
niams džiaugsmo ir noro rūpėsite- ImiškTH skubini dangina ir kai$ 
gai mokyties. Visi jaučiame, kad [nėra kas jų išpūstų kišenių gv 
ne tik Čia, bet ir užmaryje yra na. Mato penu®, valdininkus, 
padedančių mums. [kurie už. algą, tarnauja, bet mū-

Prašymai. Į8?’ semia jau tešku-
f Kad mūsų tėvynėje Lietuvoje Įlomis ne sauja. Departa- 
būtų tvarkiau ir visiems geriau direktorių mūs Sufcfejaa
gyventi, reikia mums daug gerų te mato, kaip patapo trum- 
mokyklų kurios išmokintų te iš. M prasmė biuro,
auklėtų gerų žmonių, kurie vi- Lkrątui chaosą — netvar
iems kitiems sunkiai įtekantiemsW keliuos, tdtuosį ga^e*-

H 4- 
M' . -
Į r iŠ Prienų ir apylinkės parapijų 
j ( lietuviai, dabar gyvenantieji A- 
' G merikęje, labai prašau padėti Jū* 
j ), sų aukomis padėti įrengti gimna-i _

rijai Prienuose m* JisriioHa-lSuub |^ « visur aįBaeidimiw m tta-
mas .rnsų broliams-sesutSniB, .TO-1 tvaj.kytieB. iki w 5,^^ tllJgmyste—eina dviese. Ogirnū- 

rime mokyklų ir gerai išauklėtųR ^diįginai, grįčios, jaujos, 
tams, kuomet sugrįšite < sąvo tė- | .?m į kaiū galėdami dū- pvarta1, kluonai apgitraųkę lęn-
vįmę ir tėviškę. Padėkite;. mokyk- nepaprastu me-

. lonieji,savoaukomis, | Jomis. ' lynu,.. Jaučia tik Jo. Malony-
geriausia padėju* Prienų I KHusięji iš Prienų apylinkės M®’ičį gerves

* * būkite savo uždirbtais -fr šutau- r Kas ™pas samogom-
pytais pinigais katalikiškaijąt» T ^ūsSuk^as mpr^e mena, 

žiburio ’ ’ progimnazijai Prie- ežerai ir upes nebe vande- 
I tuose. .Paprašykite ir kitų pad5- r^1| jau teka, o jei ųe tiki.,> 
bijai. Drąsiai tiesiu ranką į JusJPwsemsiu samogonk^, duok 
[ Broliai ir Seselės, prašydamas au- lekų. Mato. . jau It maiš
ių įruošti Prienų gimnazijos na- |.i$ rengia, ir baisiai, tai viską 
mui. Ne sau prašau,, bet augan-J^ato. Šaukia. . Bet gerkle už- 
iems Jūsų broliams it sesutėms, ptas & sudrausti neįstengia. 

[ Viylimaijai mūsų tėvynei norima [Jr Sulcėjūs nusigando^ nes aiš- 
šauklėti daugiau pramokytų 
įmonių, kad jie dirbtų jos gero
vei. Aukoju pats savo darbą, 
kiek galiu ir pinigų, taigi juo drą
siau tiesiu į Jus ranką.

-z
“Žiburio” progimnazijos Prie

kiuose direktorius ‘ .
Kun. Peliksas Martišius.

’rienai, 5 gegužės 1921 m.
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j progimnazijai įsitaisyti
J namas? ■
! • Aš, Malonieji, manyčiau,. kac 

■ ! būtų gera visose tose vietose, km 
• gyvena bent keli lietuviai, kilu

sieji iš Prienų parapijos arba B 
aplinkinių, kaip t.ai: Pakuonio,į. aplinkinių, kaip t,ai: r akųonio,

< Šilavoto, Plutiškių Igliaukos; Gu

i
t' „

r 
m’,;

A ■ -
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ušteks mielieji 
Juoku® varinėti 

Turem nuo ko kito ' 
Jau kalbėt pradėti. 

Kad viBuptemiausiai, ’ 
Jei tik nesuklysiu 

Kas Čion mane' siuntė, 
Jumis pasakysiu. 

Mane čionai siuntė, 
* LietuvK matutė, < 
Kad jumsapsakyČiau 
. Jos vargingą būtį. 
Kiek vargų nelaimių 

Jije iškentėjo, , • 
Ir kiek ašarėlių 
t Grandžių jų išliejo. 
Praeitais ir Šitais, 

Karesmeteliais 
Jos tyras krauju 

Jiiejosi upeliais.
Niekas jos negĮnė> 

Niekas neužstojo.
Vokiečiai ir gudai 
, Trempė ją miniojo. 
Degino ir plėšė „

Kiek katram patiko, 
Pakol jiems ūBėko 

Ir nieko neliko. 
O/dabar ant galo,

Dar prakeikti lenkai, 
Plėšo ją ir drasko

Kaip alkani vilkai. 
Nori ko greičiausiai,

Jie ją numarinti 
O visą jos flirtą

Sau pasidalinti. 
Ji ginas kiek gali, 
' Nuo visokių priešų, 
Bet labai nuilsus,

Netur gana spėkų. 
Tad šaukias prie jūsų .

Broliai te sesutės, 
Padekite ginti,

Savosios matutes. 
Kas tiktai kuom galit, 

Tuomi prisidėkit, 
Norius po skatiką 

Dėl jos negailėkit. 
Ji už suaukautus,

Jūsų tuos skatikus, 
Nusipirks dėl savęs, 

Reikalingus ginklus. 
Sūkuriais ji priešus, 

Tai ūžatakuos, 
Ir didžiSusį smūgį, 

Dėl jųjų užduos. 
Iš savo tėvynės,

Laukų juos išgins 
Tada jau jie ilgai 

Lietuvą atmins.
Ir daugiauą-bijosis, * 

Jie prie jos kabintis, 
Nes josios įveikti 

Nebebus jiems vilties.
Tuomet musu miela 

Lietuva matutė, 
Gyvens sau laimingai, 

Linksma savo bute. — 
<raujagerių priešų, 

Daugiaus neturės 
Savuosius vaikelius, 

Širdingai* mylės..
Suteiks ji kiek vienam, 

Pilnąją liuosybę
Įves tarpe visų, 

Dorą ir lygybę.
Tada tik brolybę, 

Visur Viešpataus,
Didesnis mažesnį 

Niekuomet neskriaus.

*

• f
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Toj šviesos ir nląkslo
Žvaigždį užžynfs, 

Ir Lietuvoe vardas
Visur suskambės.

Tada ir jus mieli,
Broliąi sesutės, , 

Išgirsite balsą
Lietuvos matutės. 

Sugrįžkit pas manę
Myliami vaikeliai,

Gana jum® liūdėti
• Svetimoj šalelių 
Derlingi yr plotai,/

Lietuvos žemeles.
Užteks dėl mus visų

Lig valei duoneles 
Dabar dar ant galo’, 

atėjo į mintįį f 
Kitas labai svarbus,.

Dalykas priminti,.
Šaukiasi ptie jusu 
i Sesutes broleliai, 
Išalkę, ištroškę, 

. Lietitvois vaikeliai,
Li etuva matutė.

Suvargus nusilpus, 
Negal išmaitinti

Alkanųjų Šimtus.
Tad meldžia prie jūsų

Susėmę rankutes, 
Nusiuskif mielieji,

Jiems nors ant duonutes. 
Di džiausią tad auką,

Dievui padarysit, 
Jeigu tuos našlaičius,

Noą mirties \apginsit.
Na, tai jau ir viską

Aš jums pasalčiau, 
Todėl netrugdysiu, | ‘į 

Aš čion jus ilginus.. * 
Nes jau nusibodo 

Teip ilgai sėdėti, 
Laikas jau atėjo, 

Visiems pasilsėti. 
Dabar tariu ačių,

Dėl jūsų širdingai,
Kad taip užsilaiket,

Visi pavyzdingai.
Tad-gi jau sudievų 

\ (Lenkia galvą) i 
Broleliai Sesutės

Aš grįstu atgaliai
Prie savo matutės.

GALAS

»

i*

.J*
f

r 
,j?

I.F, 
h

i.

* v*

1 “ ‘ (RŪRNITURE ST(feE) ;.
" parduodam visokluji Rakandus užmokant Ir duodam ant limokes- 

čia. * UŽlaikom savo troką, prlstatom daiktus j kitus miestus Ir per..
* klaustom ifi vieną namą 1 kitus. . ' ■ .

• 268 W, BR0ADWAY, ’ SO. BOSTON, MASS.
relephona• So. Boston. 8$fr—■ .h*.
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dėlių, Balbieriškio, Birštono, Jiez 
no, Nemajūnų ir kitų Prienų a 

i- py linkės parapijų, sutverti tan 
, tikras komitetas padėti Prienų 
progimnazijai-gimnazijai. Tokie 

. '"'komitetai surastų ir daugiaus 
Prienų ir apylinkės parapijų lie 
tuvių, Amerikoje gyvenančių, i? 
jų paprašytų aukų/ gal Įtartais 
gautų aukų ir iš kitų gerų žmo 

‘ nių ir tąs visas aukas su savo au> 
komis siųstų į Prienus “Žiburio’’ 
progimnazijai.

Komitetai būtų naudingi ypa 
tingai dėlto, kad daug tautiečii. 
negali iš karto daugiaus aukoti, c 
po mažiaus tai dažniau aukotų 
Kiekvienam skyrium nepatogi 
siųsti pinigai ypač kai jų neper 
daug siunčiama, taigi komitetą 
siųstų jau keletos'ir keliolikos as 
menų pinigus.
Ar reikėtų be gimnazijos narni 
dar . kuo daugiaus padėti Prienų 

. ‘ ‘ žiburio’ ’ progimnazijai? 
Reikėtų įsigyti knygų knygy-1 

nūs, įrankių gamtos, fizikos, ge j 
ografijos kabinetams ir kiti, 
mokslo priemonių.

Prienuose maža namų, taigi ų 
mokiniams gyventi trūksta vie 

s.. Būtų labai gera įsitaisyt’ 
^kras namas, kur mokinia i 

galėtų*iš gimnazijos sugrįžę gy 
venti protingai auklėjami ir pri 
žiūrimi. I
Kas ir kiek pinigų yra atsiuntę i>

Amerikos “žiburio” progim- I 
- nazijai Prienuose namui į 

‘‘^statyti? i ]
Iš BostonO'pąr Povilą Petraus ] 

‘ ką: Fr. J. Kalinauskas 5 dolerius j 
Gendrūta Gabijolienė $1., Fr. Vi ] 
raks $1.50, P. Firevičius $1., A ] 
Zaleekas 50c., Ant. Ašmenskas j 
50c., Ign. Tarutis $1., Jon. Gli I 
niekas $1., Marijona Sakalaus I 
kaitė 50e., St. Noreika 50c., Ant I 
Kneižys 50c., Domiu. Antanavi I 
Sius 50c., Bostono Katalikų “ Vie I 
nybė” $1.05. Viso 14 dol. 55 cent I 
Tie pinigai mainyta Amerikoje ii I 
atsiųsta į Prienus.929 auks. I 

Iš Waterbury per kleboną kun I 
Urbanavičių gauta 100 dolerių t 
Juos sudėjo: Po 20 dol,: Blažu I 
kiutė Anelė, Auseniūtė Magdal. I 
Auseniūtė Kątarina; po 10 dol. .1 
Jūoz. Marcinkevičius, Kaniins-I 
kaitė Antanina; po 5 dol.: Ližau- j 
skas Kazim., ir Mačinauskas Ka-| 
zim.; po 2. dol.: Blažukas Anta I 
nas ir Mažeika • Antanas; po 1 | 
dol.: Valaitis Ant., Karpavičių r 
tė Kazini., Miškevičius Antanas, I1 
Žųjus Juozapas, Daukšytė Roza | tybėi 
Uja, Maluškaitė Konstancija.

Iš Brooklyn’o Dumbliene Kons 
tancija atsiuntė 6. dolerius.
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f-. ■ Iš Worcester’io: šiugždinis Jo

nas 10 dolerių; per Šiugždinį: Ka
šėta Adomas, Vaitkevičius Jo- 

-nas ir Sidaras Juozapas po 1 dol. 
Iš Pittstono: Šalčius Jonas at

važiavęs į Lietuvą davė 500 auk
sinų (vasarą):; balandžio 20 d.

> 1921 m. draugija “Klubas” 50 
dolerių; tuos pinigus pakeitęs' į 

"2,500 auksini} atsiuntė kasininkas 
Pranas Žurauskas.

Be šių atvažiavusią nežinau iš 
kurio miesto Gerulis 50 auksinų.

Širdingiausią ačiū visiems au
kojusiems! Jūs savo aukomis pa- 

.■ dedate įtaisyti namą“Žiburio” 
gimnazijai Prienuose, Jūs drąsi
nate be paliovos dirbti nepaisant 
jokių .kliūčių, Jūs priduodate iš-

• ?L, . «

*

Kam siųsti pinigai, skiriamieji Į 
progimnazijas namui I 

įrengti? ’ I
Pnigus prašau siųsti arba ma-l 

to Vardu: Prienai, Marijampolės Į 
.pskr., “žiburio” progimnazijos 
lirektoriui Kunigui T. Martišiui, I 
Lithuania, arba Prienų klebono Į 
kunigo Jono Valaičio vardu; j į į 
Iaugelis Jūsų pažįstate, nes ke- 

Į ioliką metų prieš karą gyveno 
Menuose, jo antrašas: Prienai, 
Marijampolės apskr., Klebonui 
£un. J. Valaičiui ithuania. Jis 

 

nan tuos pinigus įteiką
Kun. P.

| kiai tai viską, mato. Ir iš mie
go staigiai' Šoka nuo valstybės 
[aparato...

— Kas tai? klausia adjutan
tas: — Sapnavai baisaus ką —’ 
tokio; kad iš miegoj Malonybė, 
taip staigiai išblyškęs šoki!!

— Sapnavau, liūdnai praby
lu: — Bet, kad tai tik sapnas 
būtų... Ir sunkiai, sunkiai nuo 
kėdės Ekscelencija pakilo...

Botagas.
(Kauno “Laisvė”)

Telef. Watkins 2142.
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KAPITALAS $250.000.00
VIENINTELIS LIETUVIŲ 

VALSTIJINIS BANKAS NEW YORKE.

♦

CUKRUS ATPIGO.
Visos didelės cukraus 

kompanijos numušė kainas ] 
iki 5i^ė. už svarą.

* ! 1 't i • f . ,*

MONOLOGAS EILĖMIS.
Parašė S. Kimutis e

SENELIS : — Su žilais ūsais ir 
ilgais plaukais, apsiavęs vyžomis, 
ar naginėmis. Užeina ant scenos, 
nusiima kepurę Ir -priišlenkdamas 
aiškiai kalbėdamas sveikina — 

^publiką.

[Sveiki gyvį, broliai sesers, 
Kas pas jus girdėti?

Paip padeda jumis Dievas,
Šioj, šaly krutėti?..

rtišius. [Kaip sveikata dar tarnaiiją,
Ir kaip laimė klojas?

Ar prikasei aukso kalnus,
Kaip kalbėjo žmonės?.. 

Pakol jaunas ir aš troškau, 
. - i Tą šalį matyti,
I Ponas Girnis, nukamuotas q jabar kad ir nenoroms .
I )rie valstybės aparato’, savo kė- 
I lej užsimąstė ir užsnūdęs štai 
I ką mato: Jo akyse prasiskleidė 
I iparato < melsvi dūmai, kuriuo- 
I ;e ko jis tik nemato! Įvairumų 
r — įvairumai!.. Ratai, ratylai, 
[ ačiukai... Valdininkų, štai’, Mieli broliai ir sesutės, 
[ janamos, čia direktoriai, čia Į Tas nėr jokis dyvas, 
į lamos, raštvedžių gelsvi bačiu- [Visko’ priseina datirti, 
| kai... Spekuliantai spekuliuoja. 
I Prie šąunaus miškų urėdo; tas 
| ęi, kaip kišenė rodė, taip vals- 

ybės miškais rėdo. Parubėžio, 
tetai, sargyba uoliai sergsti, mui- 

us ima, bet į užrubežį tik slen
ka veizimas po vežimo... Iš ry
tų laisvės šalies — rausvi, rau- 
loni, ugningi) žengia laisvai į 
Gietuvą, o šalę jų nusmukę, ir 

[pinigingi: pirmi stengiasi savo 
Interesus pataisyti, antri stro
piai rengias kruvinai mūsų ša-, 
tį dažyti. Oia miltuoti inten-l 
('.antai, jautį prašmatniai pasvė
rę, randa, kad.namie... Jį pas- 
yėrėt atsigėrusį.. Suėmimo Ko- Į___ __
įritėtai ima: moka ir nemoka.] Zingeidaus sau turit?.. 
o produktų kaĮp miinis^ stoka. [Nereikės jums klausti

[ Aš pats pasakysiu, 
Į Vieno svarbaus daikto 
Į Tiktai jūs prašysiu. 4 
[Bukite spakainūs 
[ Tykiai sau sėdėkit, 
[ir vienas si/antru 
| Nebeisikalbėkit, 
[Kad galėtų visi ’
[ Aiškiausiai išgirsti 
Šituos mano žodžius

Ilgai neužmiršti. 
Ana ! tik žiūrėkit, 

I .(Rodo pirštu).
Jau ten nerimauja^ 

[Tarpe savęs šnekas
Ir balsiai-juokauja ■ 

Ak, juk tas dėl mūsų
(Pamoja su ranka)

[ Tai visai nedyvas. 
Nes Lietuvio kraujas 

Visuomet yr gyvas.
Vis kruta ir bėga 

Kaip vanduo upely, 
Nieks jo sulaikyti 

Niekuomet negali. 
Hą - lia - ha - ha 

(Balsiai juokias Ir valkSČloja) •

NAS
Jeljetonėlis.

Prisėjo atvykti.
Meldžiu jūsų mą atleisti, 

Kad aš toks kudlotas,
(Tdisosi plaukus) 

Neapsiavęs gražiais batais, 
Atėjau vyžotas.

3

■>

Pakol žmogus gyvas. 
[Turėtumėt ir jus mieli

Vyželėms dėvėti,
I (Rodo j vyžas)
[Kad reikėtų už čebatus,

Du šimtu mokėti1. z 
Bet dar ir tai jų teip greitai

Negalima gauti, 
Reikia kartais visus metus ‘

Basoms kojoms laukti.
A! tai1 tas visai niekis, 

e (Pamoja ranka i
Galima priprastą 

Jeigu ko geresnio, ’ 
1 Negalima rasti. 
Bet dėl ko jūs visi, *,

Taip į manę žiūrit? 
Ar ko nors paklausti,

I
I

e

VALIO PRIE DABI
Dabar yra laikas, 
Patogus ir sveikas, 
Nupentyti namą, 
Ką būtinai reikia 
Tad šaukite mūsų 
Pentorius geriausius 
Kurie seną namą 
Padaro, NAUJAUSIU.

Lithuanian Home Builders Co. 
Ine. and Real Estate 

(Pentorių dep.) 
366 Broadway, Boom 1

ŠOĮJTH BOSTON, MASS.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kablegra- jjį| 
mais pigiausiu kursu, gręitai ir teisingai

PRIIMAME BINIGUS DEPOZITAM^ ir mokame 4 nuošimtį.
gg Nuošimčiai %kas mėnuo priskaitomi prie sumos. Pinigus pa- ‘ 

aidėjimui galima siųsti paštu. Mūsų Banke laiko pinigus 
New Yo?ko Valstija, N. Y. Valstijos Bankų Departmentas 
ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš Lietuvos. 
Keleiviams parduodamo Draftus, Keleivių .Čekius te Kredito 
Laiškus. ' <

VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnaujame tei
singai, greitai ir draugiškai.

.KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
t

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9Iki 3 v. p. p. (Užsienių Skyrius 
atdaras kasdien nuo 9 v. ryte Hd 5 vai. Šubatomls iki 7 v. vakare/

BALTIC STATĖS B A N K,
294 Eighth Avė., Kamp. 25 gatv., Nėw York, N. Y.

I r
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ATLAS CLOTHING CORPORATION
Didžiausia ir geriausiaa išdirbysto visokios rūšies rū

bų Naujoj Anglijoj. Mūsų išdirbinius yra kuogeriausias 
ir prekes visiepas prieinamos. Norėdami siūtų, spring-o- 
verkotų, apba reinkotų, kreipkitės pas mus, o būsuitė už
ganėdinti. Mūsų ofisas ir dirbtuvė yra ant

843 BEOADWAY, SOUTH BOSTON, MABS. 
(2-roe ir 8-čios lubos)

DOVANOS!
° Šiuomi kreipiame Lietuvių domą kad SOUTH 
BOSTON TRUST CO. lietuviai Direktoriai ir šėri- 
ninkai skiria dovanas tiems, kurie atyes į minėtą 
Banką didesnį skaitlių naujų depožitorių per ŠIUOS 
DU MENESIU, š. m.

Dovanos skiriamos sekančiai: pirma -dovana .. 
$50.00 auksu; antra dovana $25.00; trečia ~ $10.

Depozitus gali padėt pradedant nuo dolerio iki 
didžiausios sumos. Taigi, kas nori laimėt šias do
vanas, malonėkit užsiregistruoti pas šias y patas r 
M. Venį—bankoje, K. Šidlauską—aptiekoje, Ą. I- 
vaskevičių, F. J. Bągoeių ir J. G. Gegužį.

So. Boston Truat Co. yra viena iš seniausių ir ’ 
saugiausių Bankų Bostone. Įsteigta 1891 m. Turi 
suviršum 3J miliono depozitų ir turi perviršio 
$800,000.00, ;

SOUTH BOSTON TRUSTCOMPANY
474 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

JOS. A. MAYNARD, Prezidentas,
/K ŠIDLAUSKAS, Viee-prezidentas.

j taip stoka.. Pasirodo jam tų 
Į visų šaunių esybių šaunus ape 
j'titai ir kitos ypatingesnės ypa-

!s...
f Valsčius, štai veizėk valdy
ba traukia. Visi įkaitę politi
kuoja, kurion pusėn valsčiui ei
ti. ... Na, o ten mūs žalkepurte 
kaltininką pagavo... Bet jau 
delnoj kažką turi ir tas “kažr 
kas” vėl sau vienas. Oia vėl 
liepta, įsakyta bravarus uoliai 
naikinti; ir kaip tyčia dar dau
giau jų pristatyta. Mato jis 
milicijantą,. kurs vos ant kojų, 
stovi ir kiekvieną minutytę jau
čia pavojų, kad pasaulis nepra
dėtų per daug smarkiai suktis. 
Kai kuomet dar jo malonė nusi
gandusius paguodžia... I

Viršaičiai su valdyboms be i 
valgydami nutuko ir nusiminę] 
laukia 13-tos birželio dienos.] 
Apsidairęs Girnis mato; kaip| 
jaunimas žemin sjėnka, ir kaip ] 
Kairiai ir Dėžiniai* jiems pade-’

I
 LIETUVIAI DETROITO IR JO APIELINKĖSį

-Kas norite siųsti pinigus į Lietuvą,

Kas manote važiuoti’Lietuvon, arba partraukti iš Lietuvos 
sąvo gimines,

Į Kas turite kitokius užrubežinių dalykų veikalus—
1 šiuose reikaluose kreipkitės išimtinai į

LIETU VIŲLSfc YRIŲ 
Russian Consultation Bureau 

5756 GRANDY AVENUE, DETROIT, MICHIGAN. 
ši vienatine Lietuvišką ištaiga Detroite UžtlKRINA KIEK- 

yVIENAM pigiausi, greičiausi Ir saugiausi persiuntimą pinigų. į Lle- 
Jtuvą Ir važiavimą Lietuvon ir Iš Lietuvos. Parduoda laivakortes ant 
visų linijų, sutelkia paspirtus ir visokius jioturijaliSkiis dokumen
tus. Lietuviškoj kalboj duoda tikrus patarimus ir inforpacljns ant

• užklausimų. Pigiau ir teisingiau nei viena vietinis Agentūra auk
ščiau pažymėtą dalykų nepadaro. ■ ‘ . - f

LIETUVIŲ SKYRIUS DETROITE.

A C,*J
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Paminėkite “DARBININKĄ”

>
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** 1921 jnet. gegužės men. 15 dienos 
posėdis motinoms sukaktuvėms 

* paminėti;

Bosedfe prasidėjo 5 Vai. 1&- 
mįu vak.) pirmininkaujant 

' Steigiamojo Seimo Pirminin- 
, kui A. Stulginskui Bė St. Sei

mo nariu posėdy dalyvavo: di- 
plomatinėse ložose svetimų val
stybių atstovai — Tautų Sajūn- 

i gos Nariai, valdžius vietose —- 
visas Mmbteril^Kabiiiėtas,

• Salėje daugybe žymių svečių,
Lietuvos visuomenės darbuoto
je ’ /

St. Seimo Pirmininkas, ati
darė posėdį šia kalbai

z '“Gerbiamieji Steigiamojo Sei
mo Nariai!

Štai šiandienų gegužės 15 d., 
suėjo lygiai metai nuo tos rei
kšmingos valandos, kada Lietu
vos priešakyje atsistojo visa- 

' f eisis šalies Šeimininkas, demo- 
kratingii : būdu / išrinktas, -St. 
Seimas, kai jafuno's mūsų vals
tybės organizacija pasiekė pil
nos demokratingo valdymosi 
formos.

Toks įvykis kiekvienai (tau
tai yra nepaprastai svarbus, jis 

. ypatingos reikšmės turi lietu
viams — tai tautai, kuri kita
dos gyveno plačios, -galingos 
valstybės .gyvenimu,valde že
mes nuo Baltijos ilį Juodųjų 
marių, kurios kiūtinę apginta, 
Vakarų Europa ir josios kultū
ros turtai nuo žiaurios totorių 
invazijos, kuri triuškino vokie-v 
čių Ordeno galybę — tai tau
ta, kuriai vėliaus istorijos įvy
kių eigoje praradus nepriklau
somybę, teko vilkti sunitus svo 
timos vergovės jungas, kuri 
priespaudos metu gaivino savo 
nepriklausomybės atminimais, 
tautai, žiauraus paskutinio ka- 
r| po kojų’feųmintai, būriai' pa- 
galioti, santarvės valstybėms 
didijį pasaulinį karą laimėjus 
(ploja) šviesiai užliepsnoja lai
svės idėja (triukšmingai ploja,) 
milžinišku tautos pasiryžimu 
realizuojama ir, kaip mes ma
tome, tampa kūnu. Tokiai, sa
kau tautai St.- Seimo sušauld- 
mo* diena vra ir bus minėtina, 
kaipo vienas žymiausių ilgos 
ir'sunkios kelionės į laisvę at
siektųjų etapų.

Minint tą dienų mums, kaipo 
Steigiamojo Seimo nariams, 
pravartu yra mesti akį atgal į

• mūši} atliktus darbus, praeitų
jų motų laikotarpyje. Įverti
nant Steigiamojo Seimo dar
buotę reikalinga turėti omeny
je tas apystovas, kuriose teko 
ir tenka vykinti aukštas,! r at- 
sakomingas Steigiamojo Seimo 
uždavinys.v

Dar neužgydžius žaizdų, pa
saulinio karo padarytų, kruvi
nais savo pečiais keliant nepri- 

y klausomybės gynimo valstybės 
atstatymo naštą, mums reikia 
eiti naujais keliais, nes tie dės
niai, kimiais anuomet buvo val
doma Lietuvos Didžiųjų Kuni
gaikščių Valstybė, šiam istori
jos momentui jau nevisai tetin
ka.

Be. to, Steigiamajam Sęimui 
tenka tie pagrindiniai mūsų 
valstybes įstatymai netik ap
svarstyti, priimti, bet ir patys 
įstatymų sumanymai' paruošti. 
Einant Steigiamojo Seimo pa
reigas, kaipo tokio, reikia kar
tu atlikti paprastojo parlamen
to funkcijos ir žymią savo dar
bų dalį pavesti einamiems Val
stybės- reikalams. -

Čia reikia-dar pastebėti, ka'd 
. kaimynų pavojus iš šalies, ku

ris gresia mūsų nepriklausomy
bei yra daug pakenkęs Steigia
mojo Seimo produktivumui; 
buvo laikas, kur mūsų nepri- 
klasomybė išsilaikė ačiū mtfeų 
narsios kariuomenės žygiams, 
laikas, km- jungiant visas ša- 
lies, pajėgas apsigynimui, teko 
net pertraukti trims niėnesia- 

- ms ir plenumo ii* komisijų dar-

Aišku, kad tokioms apysto- 
voms esant pirmaeiliai Steigia
mojo Seimo darbai, kaip kons
titucija, žemės reforma, nega
ilėjo eiti pirmyn tuo . greitumu 
kokio pageidaujama..

Nesigilinant į Steigiamojo 
Seimo atliktų darbų kritiką pa
liekant 'tai vėlybesniems lai
kams, bendrai imant jo darbuo
tę skaitmenų šviesoj, reikia 
pasakyti, kad Steigiamojo Sei
mo yra labai daug dirbta ir 
daug nudirbta. Per tuos niptus 
teko St. Seimui padarytį 92 ple
numo ir 43 Mažojo Seimo po
sėdžiai. Tuo pačiu metu dirbo 
pagelbines SĮ. Seimo įstaigos: 
prezidiumas, seniūnų sueiga, 
komisijos. Komisijų ir subko- 
mfeijų buvo 28; jų padaryta 963 
posėdžiai, skaitant sėmimų su
eigos ir prezidiumo posėdžiu 
kartu. Žemės reformos finam, 
sų ir biudžeto komisijos yra 
daugiausia turėjusios posėdžiu, 
.tai yra, po 80 kiekviena.
; Per. tą laiką įnešta į St- Sei
mą 240 įstatymų sumanymu, 
liečiančių visas mū/ų gyveni
mo sritis; priimta 122 įstaty
mu. Atmesta 18 Likusieji 
svarstomi ar plenume ar komi
sijose.

Sekant valdžios darbus buvo 
išklausyta 19 jos pranešimų. 
Patiekta 9 interpeliaeijds; iš jų 
3 atmestos, viena atsiimta, ki
tos gi Ministerių Kabineto at
sakytos. Gauta 138 paklausimai 
ir 108-iems duotas atsakymas.

Bendrais ruožais pažymėtie
ji skaitmens aiškiai rodo, kad, 
St. Seimas.jausdamas visą at
sakomybę, kurią jam uždėjo 
tauta, dėjo ir deda visas pas
tangas, kad tas pareigas tin
kamai atliktų. Tai liudyja, kad 
ir iš paskutiniojo laiko žemės 
reformos įstatymo sumanymo 
svarstymas, kur St. Seimo na
riai parodė dideliausio susido- 
mėjiteo, tiek rūpesčiu, kad tas- 
pamatinis- krašto' gerovės įsta
tymas tiksliai būtų išrištas.

Ir taip žengdami į antruo
sius mūsų darbuotės metus, 
mes .turėjome jau geros progos 
nuodugniai susipažinti su vie
nu mūsų pagrindinių įstatymų 
sumanymu. Pats gi įstatymų 
įstatymas, konstitucija, tiek pa
ėjo komisijoj pirmyn, kad rei
kia turėti tvirtos vilties, jog 
antrais mūsų gyvavimo metai 
laimingai užbaigsim mums tau
tos pavestus darbus.

Leiddžiant įstatymus viduji
niam valstvbės gyvenimui tvar- 
kyti St. Seimtii teko daug do
mės kreipti į mūsų santūrius 
su kaimynais St. Seimui stovi
nt valstybės priešakyje padėtas 
pamatas mūsų santykiams su 
rusais 12 liepos sutartimi.

Nesusipratimai su broliais 
latviais delei sienų — išrišti ar
bitražo beliu ir šiandien mes 
galime sveikinti.beprasidedan
čių užsimegsti demokratingų 
Pčibaltmario valstybių sąjungą 
(bravo ,ploja.) Ir tautos turė
jusios tiek bendro praeity, nū
nai tiems bendriems reikalams 
dar labinus apsireiškus, atsirė
mus į sąjungą, reikia tikėtis pa
sekmingai vykins savo sieki
mus. Galima sakyti, kad toms 
tautoms atsisldeidžia nauji is
torijos lapai'

Mums rūpi taip gi užtaisyti 
■ekonominio mūsų gyvenimo 
spragas, padarytas vokiečių o- 
kupacijos metu.' . -

Daug pastangų dėjonie ir de
dame dabar, kad galų gilę nūs- 
tačįuš gerus kainmiini/is san
tykius su lenkais. Bet vvisi 
mūsų mėginimai neturėjo iki 
šiol laukiamo, pasisekimo. Iš 

 

mūsų perdaug reikąliuta: norė
ta , kad delei gerų aaitylrių, dėl 
paliuosavimo mūšį sostinės, 
mes šiokiu ar toki! būdu atsi
žadėtum savo neffriklausteny- 
l)ės. Šiuo klausim 
buvo vienas atsak 
(ploja) -

Briuksely je dabi 
kalas ne be stinke/ybių gvildo
* 

r

Visgi tikimi kad, 
i Tautų Sąjungai, bus 

pasiekti abi vaistybi patenki
nantis rezultatai.
• Gerb. St šeinio Nariai! Me
tinės St Seimo sukaktuvės rei
kėjo minėti ne čia, bet senoje 
mūsų sostinėje Vilnui je. Priva
lėjome turėti Lietuvos piliečiais 
ir Klaipėdos lietuvius. Vilnius 
buvo jau laisvas, bet ginklu 
mums vėl išplėštas, Delei Ma
žosios Lietuvos dartebetęsią- 
ma ir neleidžiama kol kas jai 
prie mūsų prisidėti, /

/Tačiau delei to mes nusimin
ti neprivalom; mes turime ta!k 
dar labiau suburti savo pajer 
gus/atsiminus, lįid tauta — tie 
darbo žmones, kurie atštatyda- 
mi savo valstybę pergalėjo tiek 
sunkių (kliūčių, išėjo iš tiek pa
vojų parodė, ypač paskutinių 
laikų, tiek bei’ojizmo; pagalios, 
kurie, kaip mes matome, iš die
nos dienon vis labiau bręsta ir 
tvirtėja kultūriniai, ekonomi
niai ir valstybiniai, tad sakau 
turėkim geros viltiem, jog tau
tos branduolys, Dievui pade
dant, mokės sujungti visas sa
vo dalis ir sugebės nepriklau
somybę išsaugoti.

Tegyvuoja ilgiausius metus 
Nepriklausoma Demokratinė 
Lietuvos Respublika-

Tegyvuoja nepriklausomybės 
Gynėja Lietuvos Kariuomenė!

Tegyvuoja visi Lietuvos pi
liečiai! (visi ilgai ploja.)

Pabaigus Pirmininkui, I-asis 
St. Seimo Sekretoris Natkevi
čius skaito gauti} šiai dienai pa
sveikinimus. yra gauti pasvei
kinimai: Iš Latvįų St. Seimo 
Pirmininko Čakštės (perskai
čius, ploja), be to gauta visa 
eilė pasveikinimų iš įvairių įs
taigų ir organizacijų.

reikalus. &unnkęs faktus, su 
žmonių parašais, apie okupaci
jos valdininkų šunybes, nusiun
tė skundą aukštesnei vyriausy
bei, už ką tie “poneliai” gavo 
“nosį.”

Pats nepanorėjo prieš, gatvė
je sutiktą vokiečių, valdinin
ką — sulig įsakymo — nusiim
ti kepure^ w '

Be to, mokytojų vardu, grie
žtai spyrėsi, kadvokiečiąi nesi
kištų su savo vokietinimo poli
tika į mokyklų reikalus,

Tat iškilo konfliktas, kurs 
tragiškai ir baigias.

Gimnazija su mokykloms 
uždarytos. Vieną plūdinę 010’- 
kyklą uždarant, pJė Apolioni- 
ja Draugely te pasakiusi šiurk-. 
Štesnį ž$dį, uždarymo akto 
skaitytojui Maž. Lietuvos lietu
viui Rimkui — gauna nuo jo 
per... veidą, '

Velionį.J. Dailidę suima ir 
išvežę 1 Vokietiją nelaisvėn.

Ir šits .aras, svajojus savo sie
los sparnais, pasikelti į aukšty
bes ir iš tęp. ginti savo brolius 
nuo priešų, plėšrųjį} vanagų... 
tampa į narvą uždarytas! Ir 
blaškosi tenai apie trejetą me
tų. I

Išplėštas iš šeimynos lizdelio, 
atskirtas nuo tėvynės, begali
nio ilgessio kankinamas, krin-t 
ta ,į ligos patalą.

Tuo pat laiku ateina ir pas 
jį-gandas, kad žiauriosios nelai
svės pančiai jau sutruko ir jo
jo likimo draugai —- kun. kleb. 
Krištolaitis ir kun. S. Čepulevi- 
čius—važiuoja namo: jį atsi
sveikina ir... palieka. Jis prū.--.^ 
šo, kad ir .su lova jį vergtų, nes įšaukia, 
tenai;.. savo brangiosios Tėvy
nės, šiandien jau Nepriklauso
mos/ už leurią jis tiek iškentė
jo, prieglobstyje; pasveiktų,

gręsiančiai bangai...
Ir delto^ matyt, atsisakė nuo 

kitų vietų/nes, ^žiburio^ cen
tro valdyba buvo delegavusi 
rašantį šiuos žodžius, kviesti 
velionį į Vilkaviškio gimnazijos 
direktorius, arba “Žiburio” 
draugijos apmokamus vedėjus. 
Buvo tai pirmose dienose^ po 
jo ėU gryžimo Kaunan.

(Ir tuomet nabagėlis ligos 
parblokštas gulėjo lovoje, bet 
netrukus pasveiko.)

Tačiau neilgam...

, NuvWiūoju Kamūpi ir blau
siu pas Kazimieriečius: kili* 
gyvena p. V. Endziulaitis?

•—•BJo kambariuose — atsa
ko man. Susiradęs nurodytą 
butą, įeinu, ir vėl klausiu; .

—Ar čia gyvena p. Endžiu- 
laitis?
; VAa... p. g...s^šiišiinka. 
..-^ Prašau, prašau iš balso 
tamstą tuojau pažinau. *

— Tai draugas; Patrušaukas 
parodė ranka į šalę -lovos 

stovinti dar jauną vaikinų. Ir 
jis dar nesenai grižo1 iš bolšėvi- 
lrijos.

Pats gi VytautėUs išblyškęs, 
išbalęs, veidai idubę, apie /akis 
pajuodavę. Tačiau pačios7akįs 
žėri kokia tai nepaprasta gyvy
be;’vaizdina tą vidujinę-jo sie
los galybę, kuri to Silpnojo kū
no yra dar nugalėta ir turi be 
darbo gulėti.

Tat krūtinė jo sunkiai alsuo
ja; širdis neramiai plakąs ir 
paslaptingas sąžinės . Jųilsas 
nuolat jam įkyriaj.' šnabždą,

Posėdis baigias 6 vai. 5 mįn. 'bent josios, oro krūtinėn įtrau- 
Lietuvos imnu. kęs;

(Kauno “Lietuva”)

noriai patarnaus delegatam* 11 
viename reikale. Taip-gi ir į 
vietines LDS. kuopos nariai Į 
legatus priims draugiškai, Jri 
vienminčius ir brolius lietuj 
darbininkus. r ;«

Reikia *tik(fti, kad šis suvf 
virnas bus vienas iŠ sekiniu? 
šių, kuris pagamins priėmei 
tinkamą dirvą veikimui š!

, tiems metams. Tai-gi gdby
. pos'n.eatsilikite,, siųskite de 
djiiadauglausin. *. .į 
’ ' . ■. Pirm.. Ht &

Rašt. J. Kak

'Įsigykite puikią FONT 
PLUNKSNĄ visai dykai, 
*(Darbininko ” adminiatrar

džiau jam ranką ir išėjau. i 
* K J

* #

Iš Rusijos dar jisai sugįžo 
studento rūbuose; nuplyšęs, nu- 
nudriskęs. Užtat Pakuomečiai 
bi\vom sumanę jį ten' parsi
kviesti paskaityti ir sutaisyti 
jam bent eilutę, žmoniškesnių 
rūbų.’ Tsčiaii jisai pats nebe
galėjo atvažiuoti1 h\savo vieton 
atsiuntė su paskaita draugą 
Petrušauską.

Taip ! Jam teat, nęrfipejo ne! 
rūbai, nei maistas, nei šio, pa
saulio .tuščio-garbė; 'jisai ėjo į 
savo idealą įsižiūrėjęs, ėjo per 
žmones gerai darydamas.
' Jisai nesutepė savo sielos 
kąssdieninio gyveninio purvais, 
nes skaisčiausiomis dorybėmis 
buvo pasipuošęs. t

Nebereikalo tad, savo drau
gų buvo vadinanias “ Vytaute
liu/’ Nes kur jisai atėjo, čia 
Užžiebė savo' karštosios meiles 
ugnį ir palikes ėjo kitur užžie
bti, o tas jau toliau jo draugų 
kurstomas, negeso, raseno.

Ir taip jo sukurtasis draugi
jinio veikimo žibintas yra be
maž visą mūsų Tėvynę apėmęs 
ir liepsnoja,, plečias ir jokios 
perkūnijos jo nebeužgesys.

Bet paties kūrėjo kūnas ne
beišlaikė savo sielos galingojo 
meilės karščio ir pamaži nyko, 
džiūvo, pajėgos visiškai išsekė 
ir gyvenimo siūlas, lyg ugnies 
pakąstas — užgeso...

Geriausiu prirodymo to, koks 
buvo veikėjas a. a; Vytautas— 
tai jojo laidotuvės.

Rodos taip trumpai jis pagy
veno Kaune, o visų- širdis už
kariavo; nes nesuskaitomos mi
nios jį lytlčjo į amžinuosiuos 
kapus.

Daug pasakyta prie jo kars
to graudžių kalbų.
^r Darbininkų — Krikščio

nių. Sąjungos atstovas įpynė į 
jo amžinosios garbė nevystam 
tį vainiką, ^avo tikrosios'mej- 
lės ir dėkingumo gėlelių... ?

Tat ir dar minėdami jo mir
ties metines sukaktuvės, pakel
kime ęavo sielas Dangun ir 
prašykime, kad jisai, ir pas 
Aukščiausi jį mus užtartų...

Skausmas
(Kauno 4 ■ Darbininkas ’ ’)

r

PRANEŠIMAS
L.,D/S.. Naujos 

‘ Apskričio kuopoms. ' 
LDS, N A, Apskričio m 

suvažiavimas fvyks biriai* 
d. 1921 m., 1-nią vai. po plot 
tuvių.R.’K. šv. Pranciškaus 
pijos svetainėje, Lawrihce? 
Gerbiamos LDS. N, A? Ap$ 
kuopos, malonėkite atsiųsti 
atstovus į šį suvažiavimu 1 
suvažiavimas. yra metinis S 
skutinis prieš Seimą, Yra 
svarbių reikalų dėlei mūsiK 
gios organizacijos, kuriuoĮ 
turime aptarti. Katros K 
negalėsite atsiųsti atstovų 
atsiijskitc savo įnešimus. . į 
Šimus siųskite apskričio vald 
Taip-gi katros kuopos dar.fi' 
mokėjo s/ivo metinę duoklę 
centus nuo nario į apskričio » 
cijos iždą, tai malonėkite pr 
ti apskričio iželininkuj, M. * 
einskui, 187 Ames St., Montęi 
Mass. Taip-gi kurios kuopos, & 
neprigulite prie LDS. N. A, 
krivio, tai malonėkite prisirašyfl 
užsimokėdamos po 5 pelitus 8a 
metų nuo nario į apskričio  ̂t*4-* 

cijos iždąi Apskritis dįu& . 
sidarbavo dcl krikščionių, 
ninku kaip Lietuvoje taip ifl» 
riko j. Kad visos LD^.’/T 
Angį, kuopos prigulėtų, tai d| 
daugiau galėtų pasidarbuoti, 
gi, širdingai kviečiame prisiral 
ti.

' LDS. N. A. Apskričio- Vald- 
Pirm. V. J. Kudirka^ 
'37 Franklin. St, 

Norivoodi, M
Rast. A. J. Navickas/;® 

58 Heaton Ave., - 
Nomvood, M

LINKSMOS ŠOKIAU
II e n g 1 a *

L. D. S. 22 KUOPA IR 
KATALIKŲ VIENYBE 

SUBĄTOJ ' 

LIEPOS-JOLT 2 D„ 1 
LIETUVIŲ KOOPEĘĄCIJOI 

SALĖJE, , 
26 Lincoln St., Brig’hton, 

Pradžin 7:30 vai. vakare.
Tai-gi Brightonicčiai ir api 

■kių miestelių lietuviai dr' li®i 
vaitės meldžiam jumis atsila 
ant minėtų linksmų šokių pąrW 
mūs užmanymą ir meldžiam tą 
karą- niekur nerengti šokių o 
silankyt pas mus. Užkviesti 
sūs muzikantai, tad galėsite 1 
mai vakarą praleist. ;

Kviečia RENGĖ<|

‘ ‘ Kelk, Vytautėli, kelk!
Jug tavo ugninė Tėvynės 

meilė savo sparnais parneša ta
ve dar gyvą Iš bolševikų ver
guvės ir liepia savo brolių ge
rovei darbuotis.”

“Eik tat greitai į tarpą tų, 
kurie labiausia reikalingi tavo
sios pagalbos.”

‘ ‘ O tokiais yra vargšai .dar
bininkai/’

Tokias tai, maž-daug, mintis 
iš jojo akių išskaitęs, po kietos 
karo mėtų negalėjimo su juo šil
eli ir pasimdtyti — nes su to
kiu žmogum vien pasimatymas 
uždega norą darbuotis, jaučiau
si užimti' krikščioniškojo vei
kimo poziciją.

Tat paklausęs apie ligos prie
žastį ir jam atsakius, kad tai 
tik nuo paršalimo turįs kelias 
dienas pagulėti jr tuojaus ga- 
lėsęs kelti, pareiškiau jam savo 
misijos tikslą.

— Esmi “Žiburio” Centro 
Valdybos įgaliotas prašyti tam
stą užimti Vilkaviškio “Žibų- 
rip” giminazijos direktoriaus 
vietą arba 'būti minėtosios 
draugijos centro vedėju.

Širdingai' ačiū — sako — už 
atmintį apie mane, bet direkto- 
torium Būt nesutiksiu, kadangi 
nebeturiu nei mažiausio palin
kimo prie mokytojavimo; ma
no tėvelis yra mokytojuin, tai 
aš tą užsiėmimą gerai žinau. J

Kas Įrita “Žiburys.” Aš vi
suomet svajojau prie draugijų 
darbuotis. TaČau tuo tarpu 
ėsmi surištas, su Kaunu. Už 
dviejų savaičių važiuosiu Vil
niun, žadamosios Lietuvos Ne
priklausomybės išgavimo iškil
mėms rengti paskaitų.

Paskui pažiūrėsim, susižino
site. \ .
. — Ar jau tamsta algaivinai 
savo Darbininkų Krikščionių 
draugiją? . -

— Dar ne.
— Kodėl?
— Mat, patsai d? r tuo tarpu 

negyvenu/nuolatai Mariampolė- 
je ir tikrai* nenujaučia, kas ga
lėtų rimtai padėt darbuotis, tai 
bijau ir pradėti, , .

— Meldžiamieji, būtinai pa-' 
pfe- ’ ‘ - . . < . \ '
sistengkit. atgaivinti tą^drau-

— Ten, Mariampolėje padęs' 
jutus-draugai Matulaitis ir 
Dailidė, o Prienų apylinkėse— 
Štaį draugas Petrušauskas. Vi-, 
si jie darbštūs vyrukai.

Taip Užbaigė ^vo 
paraginimui organizuoti darbi
ninkus. ; . 1
‘ Pasižadėjęs ję priorimais pa- 
sinaudoti,. širdingai ■ paspaus

_ •' -'4-' ' *
Bet gydytojai griežtai užgi

na važiuoti, nes —- salio — ne
beišturėsi..

" - # »
■ i ♦ #.

1919 mudapkričio 30 d. lytą 
graudžią!- sugaudė Marijampo
lės bažnyčios varpai ir suvadi
no jom- “^itourid” gimnazijas 
moksleiviją šu savo mokytojais 
ir šiaip jaū daugybę žmonių.

Tai susirinko melstis už a. a. 
diakono J.1 Dailidės vėlę.

■ T .
♦ : * *

Vos spėjome nubraukti 
akių ašaras, kaip vėl kita liūd
na Žinia užgavo . mariampolie-

I. DAILIDEI IK V. ENDZIU- 
LAIČIUI ATMINTI.

•------------------  . f

(Skaityta per metines sukaktu
ves Darbininku — Krikščionių 
Sąjungos susirinkime Mariam- 
poleje.) / •
- Dabar, kuomet jau -mūsų tė
vynė tiek amžių išbuvusi ver
gijoje stoja į Nepriklausomų 
valstybini gyvenimų, kiekvienų 
•inteligentinę, veiklesnę spėką 
reikti} tarytum skaldyti' ir kai
šioti į tas spragas, kurių dar 
tiek daug mūsų valstybėje te
bemanos.

Tuo tarpu beširdė giltinė ne
gailestingai skina mūsų tautos 
dar vos tepražydusius žiedelius.

Štai vėl palaidojome du kar
žygiu, iš kurių tiek daug- buvo 
tikėtasi, nes jie kupini tėvynės 
meilės, apsišarvoję aukštųjų 
mokslų žiniomis, buvo drąsiai 
pasiryžę užsirašyti šalies rimtų, 
karsti} gynėjų eilėsna. *

Ir ušsirašė!! Nes abudu kri
to kovos lauke...

Karo audrai iš Rytprūsių.nu- 
slinkus į šiaurę viskas nuo Lie
tuvos padangės tapo nušluota: 
švietimas,'Tlraug^jos, mokyklos. 
Okupacijos valdžia vėl žiauriai 
prislėgė šalį. Germanizmo ban
ga išplėtė savo plačiuosius nas
rus ir tykojo praryti mūsų tau
tų. Todėl''narsesni' iš veikėjų 
pastatė savo krūtines prieš tų 
pavojų: vėl kūrė kur tik išga
lėdami draugijas, mokyklas.

Viėni iš tiį, kurie troško tam
siųjų mūsų liaudį šviesti, susi
pratimų tarpe jos . kelti, tauty
bę žadinti — buvo a. a- Dija- 
konas Jonas Dailidė. y

Jį karas užklupo Marianipo- 
Įėję, tame Suvalkijos lietuvy
bės sūkury. Taigi jisai čia ir 
matė patogių dirvų savo idea
lams, kūnyti.

. Šuspietęs’ apie savę būrį im 
teligentų įsteigė “Žiburio” gi
mnazijų ir patsai ten mokino 
mūšų vaikelius.

Taip pat buvo įsteigtos pra
dines mokyklos. Ir jau rodėsi, 
kad švietimas pradės eiti f pa
prastųjų vaga. Bet štai, atsi
tinka kastai netikėto.. 1

Velionis, kaipo karštas tau
tietis, visur

/>
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vėl tas rei-’• »f f

visų mūsų 
as — ne!

{ištaria lietavių
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čiiri’: Vytautas Endziulaitis mi
rė! ■

Taip dar* neseniai buvo pas
klidęs garšas po 'Lietuvą, kad 
Vytautas grįžo iš Rusijos ir čia 
kaip milžinas išsitiesė ir kibo į 
visuomeninį darbų.

Kaip anas mūsų Didysis Ku
nigaikštis Vytautas, prisiekia 
prieš liepsnojanti' Kauną amži
nų kerštų kryžiuočiams ir jį iš- 
tesa sutriuškinęs, ties Žalgiriu 
anų galybę... ’

Taip šitas mūsų Didysis vei
kėjas pargrįžęs iš Rusijos, ta
rytum, prisiekia savo sieloje; 
kad turi pirmučiausia Kauna 
paimti iš savo idėjos priešinių^ 
kų rdnkų.

Ir paėmė. 1
Ola atgaivino buvusias drau

gijas ir kvėpė joms veiklumo, 
gyvybės ir kūrė kitas organiza
cijas.

Kad būtiy jo kas. rimtai pa
klausius kokių speeijalybę ap
sirinko, manau, jog neirtų mo
kėjęs griežtai atsakyti. Nes tai 
buvo didi'š veikėjas/trokšantis 
viską apimti kas tik dora, kil
nu, aukšta, šventa.

Bet visgi lyg išrodo, kad la
biausia buvo numylėjęs varg
šus darbĮųjnkus,- juk tai jis pir
mutinis iį pasauliečių —krik
ščioniškosios sriovės žmogus— 
baigęs dilintuosius mokslus, iš
tiesė savo’ organizatoriška pa
galbos rubliu darbininkų luo
mui. \
Matydamas,» kad bolševizmo 
banga gali iš Rusijos atplaukti 
ir išgriauti tėvynės f pam’atus, 
tvirtai pasiryžo kitiųmrii dar- 
biniiūtus į krikščioniškąsiųs 
draugijasir iš jųjų krūtinių 

stiprį t rankinį; tai

LDS. OHIO m MICHIGAN 
APSK. S-TAS METINIS 

SUVAŽIAVIMAS.
Šis LDS. apskričio suvažiavi

mas atsibus Detroit, Mich. Liepos 
2 d. 1921 m. šv. Jurgio parapi
jos bažnytinėje svetainėje,' kam
pas Cardoni Avė. ir Westminster 
S't.

Geistina būtų,, kad visi delega
tai atvažiuotų kiek galima ank
ščiausia tą dieną, kacLsuspčjus vi
siems delegatams .ant šv. Mišių. 
Po pamaldų, tuojaus prasidės pir
mas posėdis (10 vai.). Gerb. de
legatams, patartina atvažiavu
siems L Detroit, Mieli, apsistoti 
pas p. K. Abyšalą (jei kas netu
rėtų kitų pažįstamų), kaipo įžy- 
nuj vietos darbuotoją ir vertelgą, 
,9258 Cardoni Avė. p. Abyšala

VISI SKAITYKITE L AI KR'AšTIS'‘PERKŪNĄ/

f

Jau išėjo iš 
spaudos “PER
KŪNO” 7 num. 

už birželio mėnesį. 
Turinys ląjbui .įvai- f*

r tas nepaprastai grali®.
1 mis karikatūromis, ’ųi, 

r si skaitykite. Kasnožft
jį pamatyti, siųskit 15o, 

PERKŪNAS”
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‘ A, Ivaškevičius minėjo, kai. 

toniečiai kuomi'nors pažymėtą 
išleistuvių vakarą ir sakė,

S*
f ........ - *
b ; būtų puiki atmintis, kad bbs- 
i iečiai sulaukę Liet,, atstovėj - 
Ogiausiai boną išpirko ir auką\ Iftį

|s čl 9 vai. iŠ ryto. ,Vi«b ku- 
1 tie tik nori mokytis, bua priima
nti. Są0|fU8ięją taip-gi, kąri® 
nori f erai prasilavinti sąvo kal
boje, bm priimti mokyklon-

Vaiko.
I 1

išiomią dienomis sugrįžo vais
ei joms Steponas Kneižys. Jis iį 
metą užbaigė Niagara Univerrity 
kolegĮją* • VaKacijų laiku moky- 
tojąąą Sb. Bostono lietuvių va
sarinėje mokykloje,• - .

i*
X

(dčjp, ir kad dabai? vėl išleis- 
mi jį daugiausiai' aukų sudėtų 

.rtbonų Išpirktą. Bet kur tau. 
Mht “Nuterioti draugai” (dabp 

‘tfRiliečiai”) nepratę aukauti, bet 
tiK pratę kitą* suaukautus pini* 
gus Išleisti. Atvažiavus Misijai iž 
suaukautą pinigą pirko jos na- 
dapta brangius overkotu\, dabar 
VČ1 išleisdami (gal iŠ tokią pąt pi- 
KįM) perka taures.

> Oj, kad pirmą sykį Misijai at- 
dlankius daug boną išpirkta ir 
lukų sudėta, tai vis kataliką nuo- 
lelnas, kuriuos dabar jūs uo- 

č lig ir kitokiais vardais vadina- 
t , nes katalikai, kaip ir “San-

* d ii’ar’ pripažįsta, išpirko 90 nuoš.
I. D. P, boną. /

Dar J. Varaitis padainavo solo 
porą dainelią ir Šarkaitė padai
navo solo. Akoniponavo M. Pet- 
taųiškas. Po to akomponuojant 
Petrauskui padainavo duetą J. 
Varaitis ir Šarkaitė, katalikas ir 
Uezaležninkė — puiki kombinaei- 
ja! /

Ant galo dar Bagočius pradėjo 
. kalbėti, sakė, kad šios vakarienės 

parengimas, tai esąs nuopelnas 
‘‘Piliečių Sąjungos,” ir jei jos 
nebūtą, tai ir šios vakarienes ne
būtą buvę ii* pradėjo agituoti ra- 

ris prie jos. Tuomi ir baigėsi, 
onią buvo apie 200.

g^.^abar kyla klausimas: kokia
* ąauda Lietuvai buvo iš tosxvaka- 
rienės? Ar teko jai nors trupi
nys nuo gausiai, apkrautą stalą. 
Ne.’'

i Tiesa, gražią kalbą daug pasa
kyta (juk tam jie specialistai); 
'Visokią reikalavimą, kaip kas tū
ri būti sutvarkyta, nemažai pa-, 

.reikšta, bet kur žyminis naoke^- 
tist Juk siunčiaut atstovybėn 
kolų prašymą pats Vileišis reika
laudavo pridėti ir žyminį mokes
tį^ bet dabar reikalavimus paėmė 
dar , nuo tą, kurie mažiausiai 
Lietuvą yra parėmę jos kovoje, 
nereikalaudamas nieko pridėti, 
*bet dar paragino ją daugiau duo
ti^ Paprastą darbininką išlei^

* clžiantr į Lietitvą jo draugai susi- 
ęinkę išleisti sudeda po kelias de
šimts dolerią Muktuvią parvežti 
našlaičių prieglaudai ar tam pa
našiai įstaigai, o čia susirinko 
visi beveik stambesnieji biznie
riai,- profesionalai, liaudies M va
dai” tautininkai, kurie sakosi sta
tą Lietuvą aukščiau »ž partijas 
U? viską, o ne taip, kaip tie 
“klierikalai” “uodai” ir nedavė 
nei vieno cento ant Lietuvos au
kuro. Ir dar visai nerausdami sa
ve vadinasi Lietuvos laisvės pijo-

i nieriais. Bet kam jiems dėti, sa
vo kišenių, skriausti, juk katali
kai Sūdės o jie vistiek tuomi pa
sigirs ir jiems teks ta garbė. Juk 
juos ir Liet, atstovas daągiau my
li. ‘faip tai mūsą “Tautininkai 
Piliečiai” šelpia Lietuvą puikiais 
Žodžiais, o katalikai, ją vadina
mieji; uodai — darbu ir pinigais.

Prasčiokėlis* 
(Galas)

I

VASARINE MOKYKLA.
Per daug jau vasarų So. Bos- 

4on’e vasarinę mokyklą vaiką &- 
jo ąii geriausiomis pasekmėmis. 

' Nereikia nieko aiškinti, nes kiek
vienas tęvas ar motina kuris lei
do savo vaikus į vasarinę mokyk
lą1. Žino mokyklos pasekmes. Ma
lonu pastebėti kad kas metai lie
tuviai daugiau pradeda rūpinties 
aavo-vaiką auklėjimu, daugiau 
siunčia mokyklon.

Šią vasarą taip-gi bus vaįkama- 
(lietuviška mokykla. Mokykla jau 

paimta. Pasamdyti geriausi mo
kytojai, kurie lavins vaikučius 
savo prigimtoje kalboje,
kyklą prasidės liepogtiį d. Bus 
taip-pat mokinama lBp ir per* 
nai; tos pačioą valandos ir die
nos. Tėvai pasirūpinkite kad i 
mokyklą atsiųsti vaikus liepos ’kl

ATOATUA MOKYĘLA
Vietoj. AūgįStėsnioje inoky- 

kloję igbiVO diplomus 148 mo- 
T&iįio skaičiuje buvo.6 

iiętUViaį fnokiuiai: Jurgis Au- 
ir A* KąMKus- 

kai, Jurgis, Plenskas, Aldona 
Japišiute įr Alena Kolianskiu- 

fastųroji dirba "prfe-L, D. S. 
Ceątro raštines.
- Lietuviai visi buvo pažymė
ti ženklais už gera mokinimasi 
ir pavj7 jiąga užsilaikymą.

Birbilo 23 d. buvo užbaigi
mo tfakąrelis, kuriame skaitlin- 
gai ’afsilanke tėvai, giminės ir 
draugai,«

Mokiniu orkestrui griežiant 
atmaršavo “ineorpo're” moks
leiviai (ės), kurie (os) išpildė 
programą

Apart gralių dainą, kalbėjo 
kapitonas Murpliy ir Gould 
prižiuretojaus padėjėjas.

Dalijant diplomus aplodis
mentams nebuvo galo. 
Ypač mums lietuviams smagu 
susilaukus naujų -pajėgą. Butu 
gerai, kad tėvai leistu į aukš
tesnes'mokyklas, pasiekti ko
kia Vors mokslo Žaką iš ko mir 
sų Tautai butų didelė nauda. *

PRANEŠIMAS.
Mėnesinis susirinkimas L. 

Vyčiu 17 kp- įvyks birželio 27 
d. 7:30 vai yaįare L. D. S. na
me. Kviečiame visus narius at
silankyti nes turime daug svar
bių reikalai

Pirm. P. j. R.

VIENYBES SUSIRINKIMAS 
Mėnesinis susirinkimas Ka 

tuliką vienybės įvyks birž. 28 
d- antradienio vakare, 8 vai 
ŠV. Petro pobažnytinė svetai
nėj.

Visus narius ir veikėjus kvie\ 
čiame atsilankyti’, nes turime 
daug svarbių reikalų ąpsvars 
tymui; Taipgi bus, išduoti ra 
portai iš buvusio pikniko.

Rašt- Z. Gurkliute.

SUĖMĘ DU — MĖGINO 
PAVOGTI GASOLINĄ.
Joną Sheehan, 2 Jackson 

Avenue, Ęvąrętt; Roger 
Campbell, 13 Walden St, 
Cambridge ir Jameš W. 
Slattery, 6 Grunwood St, 
suimti Už įsilaužimą į Lex- 
ington gasolino stotį ir mė
ginimą pavogti gasolino, if 
atvežtį teisman. Kaltinam’’ 
$1,500.00 kiekvienas. Teis
mas bus velįau. 
itČffeLIAI ATPIGINO 

VALGIUS.
. «■ •

Valgiai teikiami hoteliuo- 
se atpiginti 10 nuoš. Atpi
gus maistui koteliai nuleido 
kainfeš. “Negalima per
daug imibisti,” sako prezi
dentas Mr. E. Hali, “bet at- 
pipgant maistui’ galima at
piginti it Valgį-’ ’ Kamba
rių kaiiibg bebus numuštos.

INTROLIGATORTAI ne
sutinka, KAD NU- 

’ MUŠTŲ ALGAS. 
Specialiame susirinkime 

Introligatorių. Unija No. 16 
nubalsavo $16 • prieš 6 kad 
nesutikti su numažinimu al
gų $4.00 į savaitę, kaip no-

JtJJU. ATSAKYMAI.
P. A jomąičiui, Panašių at- 

elŠaukhntl ininimos bažnyčios 
rinkliu yfcA “Darbinių- 

minu. »io aefalpbirim.

Kada ant Howard tilto 
užsidegė brokas, didis būrys 
praeivių susirinko pamaty
ti ugnies, brokas užsidegė 
nuo perdaug įkaitusio v inži- 
np. Nuostolių padaryta už 
$200.00. Boston’o Ugnies 
departmentas buvo pašauk
tas. ĮCitas trokas važiuo
jant pro Unioft užsidegė ir 
mtostolių padaryta ūž $100.

*
-J ■ i i . ' M - >
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22. Jonas 
Žaloni, 38 pietų amžiaus, 
gyvenantis po numeriu 166 
Park Street, Baverly, yra 
ant pavojingo sąrašo BaVer- 
ly Ugonbiity. Angelo Kalei- 
no/ 40 metų amžiaus Baver
ly gyvenąs, peiliu subadė 
Joną Žąjonį. Angelo polici
jos suareštuotas ir laukia 
teismo. Sakoma, kad mu
šimas prasidėjo kada Žalo
ms neleido Angelui kalbėti 
šu jo dukteria.

r

Didžiausi, Ora&Uaturi. Pasauly 
- laivai, Žaumu Apėjimas 

. Su Ketehiaiif. '
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Miesto 

Ar netoli jo.
I iirrnVĄ, uetoja, ukhai- 
M4 I* VI8*S baitiko w.s-

TUA8 KE* HiMBtmGĄ.
.'eg.yąg; '**' -

Saxoiua Liepos 21

II klesos $M00, III klesos $125,
Taksų 5 dol.

Per Cherbourg , Southampton 
Liverpool ar Glasgoww 

BERENGERIA . ?, .Birželio 30 
COMERONLV (naujasl Liep, 2 
CARONIA . ....i..... .Liepos 
AQUITANIA ^.Liepos 6
CASTALIA,......... .......... .Liepos 9

BiELGERESNTų 
t^BASEKMDgr'^ai 
Tarpe Amerikonų 

GARSINKITE

INOŪIBER
OFI8A3 

4 GATĖS ŠTREET 
TeL S. B. 720,

4

4

M

—................... ....... I ■ «

SUAREŠTAVO KAD ĖJO 
GELŽKELIŲ, TURE- 

! JO $412.00.
Kad kišenėje turėjo $412. 

pinigų, Mikolas Gointa, 42 
metų amžiaus, gyvenąs Rox- 
būry,- grįždamas naryon iš 
South Stoties ėjo pėsčias 
Vietoj mokėti 10c. ant karo. 
Mikolas ėjo tiesiai gelžkelių. 
Priėjus jam Massachusetts 
Avenue and ‘ Southampton 
gatvę, pasirodė policmonas 
ir suareštavo už vaikščioji
mą gelžkelių;

UŽSIMOKĖJO $150.00 UŽ
PERŽENGIMĄ ĮSTA

TYMO-
Abyaham Hollicker, gyve

nąs po numeriu 15 Rich St., 
VVatham; šiandie užsimokė
jo $150.00 už pardavinėjimą 
ivaigalų. Jo namuose poli
cija rado 36 galionus alko
holio, 4 galionus degtinės ir, 
nemažai saldaus vyno.

NAMAS DĖL VIENOS
ŠEIMYNOS.

. Cambridge— penki (5) kambariai 
.u naujausiais įtaisymais,'turi maudy- 
ię — šiltų Ir šaltų vandenį, gesų, taip- 
11 yra plotas žemės apie namus. Rei- 
udauju mažų dalį įmokėti Ir parduo
du pigiai. Telefono numeris Cam- 
irldga 8038 arba nuelkit pas M. GAN

IOM, ABI. Masųaęhusettš Avė', ' Cam
bridge.

teisingiausia
ttJLESTATE AGENTŪRA

Norintieji pirkt arba parduot 
ląmą bei ūkę, visuomet kreiplti- 

pas mus, o mes suteiksime 
irčitą ii* teisingą patarnavimą. 
JTHUANIAN HOME BUILSE 

Lithu&nian Homė Builders Co.
Ine. and Real Estate > 

166 Broadway, Boom 1
(“ Darbininko ” name)

KAM REIKALINGA^
Pataisau ir įdedu varpelius na- 

muese už labai prieinamą kainą ir 
;aip, kaip norite. Reikale kreip-

*
JUOZAS B. STRAKAUSKAS 

120 Bowen St., So. Boston, Mass. 
- x Tel. S. B. 216Š-M.

T
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Mooay Order. Baiydami prL ■ 
įtekite 2 et ataaipi Ir vieadoa ■ 
adraraoklte: - ■

F.MlkoUinU, . ■ 
Iro IWUon JMifc BftoMrn. K. t. 4>»'J
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Snuittglitruota vnlsbažėnkUaBuv, V*l«t 
l’ateutu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus nžnmSan- 
• | čio8 ypatybės Šiame vaiste įdėtos, 

su^ priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffl'es yra xaoai paveikiantis 
pleiskanų* pašalintojas—-begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
irgaeniau- 

i 6i*Iypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
Atsiusime . 
perpaštę 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Bitinai 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad botų 
INKARO 
vais- 
baženklis.
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Sugrąžina man sveikatą Kr JNiJie* 
gss, saka Ponas Matusevlcis* paImii, nu .

- "IlUria aąv« ne*prub«liout< p*4«k*voiim< 
ui jutu vantų*. Nu«a-Ton«, kurio* duoda 
tvirtumu viaam kunui. Jo* duoda nauju 
gyvybę. .Buvau labai nusupneta* ir išdaviau 
dau* pinigu už vuujkiua vaistu* bet nieką ne 
telblejt. Kaip tik pradiejau imti. Nuga-Tone, 
atgavau aavą. aveikat* ir pajiegas. Jin numoti 
man kada ir davi energije- ir-tvirtuma, Galiu 
dabar atlikti try* aykiua daugiau* darbą negut- 
pirmiau* ir n* jaujiunavargimo ir pur tai giliu 
puaakyti, jog Nuga-Ton* yra gtriausis vaistą* 
ir geriausia atgaivitois sveikatos. Lenktu savą 
galv* prel tuo*,.kuri* Autais* tuo* vaistus ir 
kožnatn patariu Nugą-Tone.”- „

« C 7, HriusMĄTusfevicis.
. Nug*-T<>n* priduoda, didesni veiklumu Ir 
tvirtumą visiem* gyvybe* pajlegoms, yra 
stebuklinga* vaistu d>V silpnu, nervuotis, 
sunaikintu vyti* it moterių.. Duoda nauį4 
gyvybę Juknoms k žarnoms, afgaiviu 
inkitus, limsta nuodingu atmatas, praia- 
lin aazu* Ir IŽputlmus, nepriimtu: Kvapa Jr 
ižvata liežuviu apvilkimu*- Duoda puiku.

; apetitą,., stote gruomulavimą. nuolatinius 
nervu* Ir tvirtą*, pastiprinanti miegą.'*

. Kožria bonkutt Nuga-Tono talpiu Puuą 
yleną mSncĮi gydymą, <> preke yra Sl.O*. 
Gaukite borikuti šiandien pa* Sava aptie* 
koriaus. Imkite per 20 dienų |r įeigu m* 
busit*vi*aiuŽganedinti,aptlėkorius*ugrąžit 
jumsjusii plruguš. Jeigu negalit* gauti po* 
*pt|*kori*u*, siuskite mum**l,00 o gausite 
pilnai mine*! gvarantuotų gydymą, apmo* 
kietą, pačią. ( NATIONAL LAIJORATOR.V,

Nailonai Laboratory,
1018 So. AVabnsh Avė., Chicago, 111.<

Pranešam kad "Nemuno" fenoras 
Iš Haverlilll, Musš. bendral'su šv. Juo
zapo parapijos elioru 13 Lovvell, 
rengiu inližmlSkų išvažiavimų su mil
žinišku programų, kuris atsibus neda
lioj 21 d. rugpjūčio (August) l’rfth- 
cIškuus parapijos darže, Lavrence, 
įliiss, Todėl meldžiam visų Naujosios 
Anglijos draugijų ir kuopų nieko ne
rengti ant tos dienos; kad vieni kitiems 
nepakenkus. »

RENGIMO KOMISIJA,/

■ 'i

5

SF. KAZiMDBRO R. K. DRAUGIJOS 
valdybos ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.
PEĖiM. — Jonas Pranaitis,

524 E. 6th St,, Šo. Boston. Mass. 
VICE-PIRM. -^Vladas Paulonaka*,

186 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. -- V. J. Jakštas,

63 Telegraph St, Boston 27, Mass. 
FIN. RAŠT. — Jaozaa Juška,

Merycllff Academy 
Arllnghton Heigths, Mas*.

IŽD. — Leodas švagždi*,
111 Bmven St,, So. Bostpn, Mass. 

IŽDO GLOBšJAĮ — J. Grublnakas, .
8 Jay St, So. Bdston, Man. ir 

Antanas Kmitas,
284 5th St, So. Boston, Mase. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, So. Boston, Man*. 

^Draugijos antrašas reikale:
866 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugystes susirinkimai laikomi kas 
antrą nedSldienį mėnesio 1-ą vaL po 
pietą Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Man*.

NAMAS OŽ 5250,00.
įmokėdami $250 Ūksite savininkas 

2 Sfeimymj, 7 knmĮta’lą medinio namo 
geroj vietoje, Soūįh Bostone, Neptfa- 
lelslcite progos, Bei platesnių žinių 
krelpkltčs pns: X

A. J .KUPSTIS,
332 Broadw&y, Su, Boston, Masė*

BOSTONIAllMUZIltU 
MOKYKLA.

Ištirti smuikos mokytojai duoda sa-. 
vo geriausią patarnavimą jpsą valkui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma taršo lekcija.. Dėl 
platesnių Informacijų kreipkitės prie 

395 B<roadway,
Boom 4, 

So, Boston, Mass.

TeU So. Boatoh M88

DR. J. G. LANDŽIUS
(8EYM0UR)

* LriTUVis '' 
U^TTOJAS IR CHIRUMAfl 

Gydo aitria* ir chroniška* Ilga* 
vyrų, motorų Ir valkų. JDtetinl- 
nuoja kraują, *pjaudalu*, ilapu- 
mų. ir tt gavo laboratorijoj. Jto- 

: teikia patarimu* lalikali kltūr gy
venantiem*. Ądreaaa:

506 Broadway, ’ 
‘ South Boston, Mass. 

j Kampas G St. ir. Broadway
MM&
te-

Vnįįį įtajiat BwwiL ~

D R. H. S. STONE
Akiu SpeoiaubtAb 

399a W. BR0ADWAY 
Valahdo*! Nuo 9 r; Iki 7 v. V*k

i

*

87. JONO ffV. BL. PABALPINDS 
DR-STRS VALDYBOS ADRESAI. 

PIRM.— M. 2i0ba,
639 E. 7-tb St, So. Boston, Mam,, 

VICE-PIRM. ->P. Tulelkto,
130 Bowen St, So. Boaton, Mass, 

PROT. RAST. — Et. Lutais, x
47 Vale St, So. Boston, Man. 

FIN. RAST.' — M. Karčiauskiene, ;
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS A. Naudžiūnas,
10 Vlnfleld St., So, Boston, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickas. , 
Dr-ja talko susirinkimus kas trečių. 

aedSldlenį 2-ą vai. po pietų Bažnytine) 
Svetaine).

I
DRPAUL J.JAKM AUH

(Jaktmavičiiif)

809 RAST BROADVAY

MMHI
. Tai. So. boaton 270

DR. JOHN M.D.
OaUata aatiltelbSH ir IMaviiM. 
Omao V^nąspei s. : 

Rytėto ik 9 vai.
Re pietų I lki 8 vaL 

t Vakarala nno 6 Iki 9 
536 Broadway, S. Boston,

Telefonas

DR, T. M. G AFFNE Y
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
(Vitfiuj LfeųPrek. B-vės ofiso) 

Galima Suseeullbžt Lutuyižkai.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS V AL 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Verseckas,
41 Gatės St.. So. Boston, Mcsa. 

VICE-PIRM. — Juozas Blžokas,
140 W. Bth St, So. Boston, Mas*. 

PROT. RAST. —- Ant Mociejunas,
450 E. 7tb Št, So. Boston, Mass 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St, Dorčhester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,,
140 W. Oth St, So. Bostop. Mass. 

MARŠALKA — Ahtdnag Gruodis,
1S9 Bowen St. So. Boston, Mass 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmų nedSl- 
dien) kiekvieno mėnesio po No. 694 
Wnshtn.gton St, Boston, Mass. 6-tų v 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na 
rlų su savim atsiveskit prie musų d’’ 
ln« nrf-rnSvt!

Posmertinės moka $200.00. Pašei pa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo-.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES F. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Antanas Kmltaa,

284 Fifth St, Boston 27, Masu. 
VICE-PIRM. — Juozas Andrlllonis, 

301 Vi B’vvay, Boston 27, Mass.
PROT. RAST. — Vincas ValkSnorlus, 

178 Bolton St, Boston 27, Mass. 
FTN. RAST. — Pranas Sinkevičius, 

132 Bowen St, Boston 27, Mass, 
KASIERIUS — Jnrgto Kanevičius, 

174 Bolton St, Boston 27, Mass. 
MARŠALKA — Pranas LukoSevfčlus, 

405 FL 7-th St, Boston 27, Mass.
Susirinkimai laikomi kas pirma ne- 

dSldlenl kiekvieno mėnesio 8 vai. po- 
pietų P°tro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mass.

Rmistbuotas Notaras ‘ 
LIETUVOS ' ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Bboadvat, S. Boaroif, Mam. 
Tek S. B. 44L 

Gyvenimo vieta:
16 Ajnnapolm St., Dosonnim. 

Columbla 9159-J,

Reikalavimai

• f

. Po pietų tiktai’ pagal autertj. 
2588 E. t Ava.

. PHILADELPHIA, PA.

00. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

| Priėmimo Valando*:
9-10 vai, ryte Ir 0-8 vaL vakar*, įf

IU« Si SąFBJK&.0 č&ai companv.ij: I
* Generališkt agentai dėl CENTRALEg Ir RYTINĖS EUROPOS |

. North. German Lloyd Brejnen
Iš NEW YOEK tiesiai į BREMEN—DANZIG

Laivai pladkia Į. LIEPOJŲ per Danzig’ų. Tiesus persimainymas 
nuo .laivo ant laivo.

HUDSON ........................... ....Liepos 13, Rugpj. 30 ir Spalio 15
PRINCESS MATOIKA ................... ................ ..Liepos 23, Rugsėjo T
POTOMAG ................................:........... Liepos 2&. Rūgs. 14 ir Spalio 20

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN
AMERICA ......................................... Liepos 23, Rugpj. 24 ir Rūgs. 2S.
GEORGE TCASHINGTON..............Liepos. 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24.

’Atslsankitį 99 Stato. S t, Boston, Mass. arba pas vietos agentus.

£1 II R STEA»W 
SUiCOMPANVJL

Reikalavimu kainos 2c. už žo
dį už kiekvienu sykį.
”T ~ '■J=ss^=sa=:

| IIETUVĄ IR Iš UĖlE““l 
' LAIVAKORTES gaHma gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau-. ®5J 
slų laivų visų-linijų pas seniausių LIETUVIŠKĄ agentų — G. KU- B5| 

NASAUSK4- Agentūra uždėta 1910 m. K5
PASPORTUS Išreikalauju visiems keliaujantiems į-LIETUVĄ. g 
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. įĮ£J
Persiuntimas PINIGŲ l LIETUVĄ pagal dieninį kursų. Ę3
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, .jeigu' ĘS] 

kas klausia. J-
Kreipkitės ypatfškal'arba per laiškų pas

G. KUNASHEVSKY
179 E. 3-RD STREET, NI

KAS NORI KAMBARIŲ.
Paleškau vedusių žmonių, su neskai

tlinga šeimyna, kurie norėtų gaut pas 
mane kambarį ir galetij prižiūrėti stu- 
bų. laike mano nebuvimo namie. Kreip
kitės pas

J. BALAŠAITIS,
337 Thiril St.. South Boston, Mass.

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir j 

piknikus pristatome už labai pri
einamą akiną. Reikale kreipkitės 
prie mūsų.
SO. EOŠTON BOTTUNG CO., 

183 Fourth St., So. Boston, Mass.
Tol. So. Boston 475-W.

1
y

_____ .... ____ □
7 z > Tęl. So. Bo«tOU 828.
Liorvtra Dm*®** ■ ' 

DU M. Y, OAŠeJIB 
(KftaparaviSiti*) 

UĮMmI perHII »*»*
425 BioADivAT, So, Btentuą IČMhfe

Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota, liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beėlkvodamas svei
katos- beieškant. Užeik pas mane, aš 

, galėsią pagelbėti. Visokių rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per. dauge
lį metų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir „visokias supainiotas Il
gas. Aš duodu Elektros gydyklų tari 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- • 
tl daugybę vyrų Ir moterų nuo pavo- 

. jingų, operacijų.
Jeigu turi kokių chroniškų, nerviš

kų, kraujo, inkstų arba taip kokių li
gų, ieškok pugelbos tuojau. Ątmlnk: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas' tų kuris yra specialistas Ir 
daug patyręs gydytojas.

Of&o vai. 9 ryte iki 8 vak. 
Nedalioms: 10 ryte iki 2 p. p.

PY220 TREMONT ST., 
w 1 BOSTON MASS.|

PrieMs Wjastic Teatrą *
-» ■ X s • '

Įs^Kįjgįaigsy^ - ri "‘ri.' TJitti'į ;Llrįit aiii.nao;

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS 

“Ford Coupe” už labai pigiai. Matyti 
Ir visas informacijas gauti galite pas 
Šią. F. RUSSEI.L, Broiuhvay Garage 
541 Bhvay, So. Boston, Mass.I

■■■ ; —n ........................    «

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
Ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa
žįstu muzikų ir galiu vesti bažnytinį 
chorų.

O. G. VAIČIŪNAS,
81 t><?wns Avė., Bingbamtonr N. Y.

PRMOa KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY 
Danty* ištraukiami Ir | 

mi vl*al be •tatunuo, bu 
«iula prietakai*, «n nauju ilrtdto 
mo,

469 Broadvtay, 1 
South Boston, Mass.

(Prie Dorcheater St) 
Valandoj: Kuo 9 ▼. r. Iki 8 v. v. 
NkbUuom: Nuo lOv.r. Ud 4 v. v.

pripildo 
i gurtan-

Rajieskojimai
Paieškojimų kaino* LDS. na- 

. riams kr “Darbininko” skaityto* 
jams^ 1 sykį į metas ui dyką, ui 
8 ejbdi a $1.00. Prleteliams ui 8 
syktua $1M a

L

Jam^ l1

thlieštali savo pusbrolio Juozo šldft- 
gio, puolųjį iš AukŠtelklų kaimo, Rad
viliškio parH Šiaulių npskr. Kas Ži
note ąvbaVjmts atsigaukit aut sekan
čio iwhwj\ - r

S, MATAITIS,
180 8q Ročhcdor, & Y,

DlckfaMOū SW5M.

Dr. Ignotas Stankus 
tesilMėk, IHttoHii, ft. 

Lietuvis Daktaras ir Chirurgą*.
Valandos: Nuo 9 iki 11 A. M.

“ 1 “ 8 Bi M.
« <j «< ■g p*

Nedeliomia « 10 « 3 P*. M*

i

į'DYKUKATAI^aj^įl
9 Jtąpi norite iutaupytl 18.00 |Į[
ĮS ant poro* everykų, tai penrt- 
9" traukite mum] katalogą.

TJU TFdžerUffMoa
Onter Corporaiion,

IflH - SJ
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