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Kai kurie Amerikos-lietu
vių laikraščiai paskelbė 
Associated Press-paduotąją 
iš .Genevos klaidingą žinią 
būk Lietuvos delegaci ja Ge- 

fnevoje sutiko, kad iš Vil
niaus ir apylinkių būtą su
daryta atskira Lietuva, ku
rioje administraci ja būtu po 
po Lenkijos priežiūra. Lie
tuvos Informacijos Biuras 
yra įgaliotas pranešti, .kad 
panašaus sutikimo Lietuvos 
delegacija nėra davusi ir iš
viso toji žinia nuo pradžios 
iki galo yra klaidinga.

Liet. Inf. Biuras.

AIRIJA m ANGLIJA.
I

(Kablegrama)
Kaunas. (Via Radio N Y) 

— Karipelavos mergaičių 
Ūkio mokykloj ištiko gais
ras. Sudegė-jauja su javais. 
Pagelbėkite.

Vedėja Paliulytė. 
(Šitoji nuo gaisro nuken

tėjusi Mergaičių Ūkio Mo
kykla yra Karmėlavoj už a- 
pie 12 verstų nuo Kauno. 
Mokykla yra pavyzdingai 
vedama, joje auklėjama ir 
mokinama arti 40 neturtin
gų mergaičių. Mokykla už
sipelno’ kuodidžiausios pa
ramos, o dabar nelaimei iš
tiktai mokyklai reikia nesi- 
vėlinti su pagelba. Moterų 
Sąjungos Seimas tesiteikia 
nutarti suteikti greitu pa
gelbą).

NAUJAS SOOIJALIZ- 
MAS.

Lucernas. — Susiorgani
zavo, ketvirtas intemaeijo- 
nalas. * Suvažiavo atstovai 
antrojo ir trečiojo interna
cionalo (bolševikų). Atsto
vavo 12 tautą. Pripažino, 
kad visi Esantieji internacio
nalai negeri, o trečiasis (Le
nino, bolševiką) internacio
nalas esąs lavonas. Tai de
legatai įsteigė ketvirtąjį in
ternacionalą ir . leisią laik
raštį vardu Raudonoji Ap
žvalga. i

■ U

TARIASI APIE AIRIJĄ.
London. — Anglijos mi- 

nisteriai susirinko tartis a- 
pie Airiją. Tarsis, kaip čia 
susitaikius su ta šalimi.

BEDARBIŲ MAŽIAU.

jos darbo departamentas 
skelbia, kadz per birželio 
mėnesį Š. m. New Yorko'val
stijoj bedarbių buvo nema
žiau. negu per tą pat mėnesį 
19T4.

PILSUDSKIO ŽMONA 
MIRĖ.

Krakova. — Marija Pjl% 
sudskiene, žmona Lenkijos, 
prezidento, mirė. Velionė 
bus atgabenta Lydon, kur

“J***"®-* jįš TSi{Ifš1®aŠkis. B-’ien

MOKĖS SKOLAS IŠ 
AMERIKOJE ESAN

ČIO JŲ TURTO.
Washington. — Vokiečių 

turto šioje šalyje prižiūrėto
jas Miller’is pataria prezi
dentui Hardingui iš to turto 
atsiimti Amerikos karo nuo- 
gtolius.

Daugiausiai nuostolių A- 
mėrika .pakelę dėl Lusitani-

SOLISTĖ MARIJONA ŠIRVAITIENŪ.
Dalyvauk Moterių Sąjungos vakaruose 12 ir 13 

■ dd. rugsėjo Cleveland, Ohio.

< PIRKOMULU.
VĖL KARO UŽSAKY-

' MAI.
St. Louis. — Amerika tu

ri naują karinių užsakymą. 
Ispanijos atstovas pirko 1.-

BOLIVIJA PASITRAUK
SIANTI Iš LYGOS.

Geneva. — Pietinės Ame
rikos respublikos Bolivijos 
delegacija Tautų Lygos Ta-

1A4VXJ.4A.LV *J£T LVAXVXy 'VLVX w | J *• ‘ . . ’.

jos ir kitų laivų prieš Ame^^^hmlųJ^pšiBajos

bus gabenama Vilniun lai
doti.

>»

CENTRALIAI KLINIKAI 
LIETUVOJE

American Red Cross Bulle- 
tin, kuri leidžia Amerikos Rau-. 
doiiojo Kryžiaus komisija Va- 

. karų Rusijoj ir Baltijos Valsti
jose, sekančiai aprašė gerovės 
darbą tarp Lietuvos vaiką.

Buletinas pirmiaus minėjo 
jog nėra American Refief Ad- 
ministration virtuvių Lietuvo
je, ir dėlto nebuvo galima pa
siekti Lietuvos vaikus taip pat 
kaip Latvijos arba Estonijos, 
per įsteigimą Amerikos Raudo- 
nojoKryžiaus kliniką arti A- 
merican Relief Administration 
.virtuvių. 1

Kaipo pabandymas Kaune, 
trys centraliai klinikai tapo a- 
tidaryti. Ten bile vaikas gali 
gauti inedikališką priežiūrą dy
kai. Raudonasis Kryžius pa 
samdė kelis vietinius gydyto
jus ir slauges. Raportai, jog 
klinikai piaktiški. Kasdien 
daugelis vaikų lanko klinikus.

Čion, kaip ir lutose Baltijos 
Valstijose, randasi odos ligos. 
Irgi’ atsirado džiova ir panašios 
ligos.

Pulk. Ryan, komisijonierius, 
atvažiavo Kaunan ir ypatiškai 
peržiurėjo darbą. Būdamas ten, 
sutvarkė atidarymą dar penkio-j 
lika kliniką Lietuvoje.

Randasi 3,334 našlaičiai Lie
tuvoje, bet visi valdžios našlai
čių namuose ir Amerikos Rau
donasis Kryžiais duoda pagelbą 
valdžiai. Kaune yra keturioli
ka tų namų su 809 našlaičiais. 
Per 29 miestus yra 32 namai, 
kurie užlaiko 2,525 našlaičius.

Lietuvos vaikai gaus savo 
pilną dalį į sandėli ą, kurie tik 
parvežti Rygon Paryžiaus. 
Kaune klinikai dabartiniu lai ku j 
turi užtektinai drabužių prižiū
rėti (b000 vaikų.

KAPAI ŽUVUSIŲ AU
TOMOBILIŲ.

(įuincy,- Mass. čia ak
meni} kasyldose rastas auto
mobilius kuris vakarikščiai 
buvo pavogtas. Matomai 
vagis atvežė iki akmenų duo
bės ir paleido į vandenį, ku
rio -čia esama apie šimtą pė
dų gihimo. Bet automobU 
liūs užkliuvo ir pasikabino 
ant uolos. ‘ Netoli tos pajuos 
vietos rastas kitas tuščias 
automobilius. Policija pir
miau manė jog automobilius 
invirto su žmonėmis. Tai
gi atsiuntė* būrį policistą iš 
Bostono ieškoti po vandens 
pilną duobę. ' Bet potam pa
aiškėjo kad.žmonių nebūta. 
Sakoma, kad tai būsianti 
vieta, kur vogtus automo
bilius skandindavo. Polici
ja rengias tai nuodugniai iš
tirti.

LIETUVOS ATSTOVO
MARŠRUTAS.

%

Spalio 2 d.—Detroit, Mich. 

Spalio 4 d.—Rochester, N. Y, 
Rugsėjo 25 d. — Chicago, III. 
Rugsėjo 2t d. — Cicero, III.

Rugsėjo 29 d. —- Cleveland, O. 
Rugsėjo 30 d.—iPittsburgh, Pa. 

Lietuvos atstovas gerb.
V. Čarneckis lankysis šiose 
kolonijose:

Lietuvos Misija.

Viena žvakė prięšaky daugiau 
šviečia,—negu kelios uzpąkaly. 
Tad žinok tai, kad dabar nupirkę 

” , tas BONAS už šimtinę—/augiau 
reiškia, negu Vėliau už k^as šim

tines.

rikog inėjimą į karą. Vals
tijos department tų nuosto
lių priskaito į 400,000,000 
dolerių. Prižiūrėtojo ran
kose esama vokiečių nuosa
vybių už 415,000,000 dole
riu. 'Nėra jokios žinios ar 
prezidentas sutiko su tuo 
pasiūlymu ar ne.

Spėjama, kad apsaugos už 
pražuvusius žmones ant Lu- 
sitanijoš Išeis daugiau kai 
16,000,000. Beto dar reikės 
užmokėtu apsaugos- už pra
žuvusius ant Sussex ir kitų 
laivų kuriuos vokiečiai nu
skandino.

Nemaža konfiskuoto vo
kiečių turto tapo sugrąžinta 
moterims Amerikoje gimu
sioms, bet už vokiečių nute
kėjusioms. Tarp tų ir įvai
rūs brangumynai ir'turtas 
Vokietijos ambasadoriaus 
Bernstąrf žmonai.

Apie $50,000,000 vertės 
turto sugrąžinta naujaUcu- 
sidariusioms valstijoms iš 
Austro-Vengrijos, k. a; Če- 
cho-Slavakijaą Jugoslavijai, 
Lenkijai ir Rumunijai.

Vokietija iki paliaubą pa
sirašymui buvo užgriebus a-' 
pie $191,147,346 vertės ame
rikiečių nuosavybės Vokie: 
tijoje. Dalis tos nuosavybės 
jau sugrąžinta amerikie
čiams, ypatingą! nuosavy
bės American Harvertvr 
Company ir United Shoe 
Machinery Company.

Knox-Porter taikos rezo
liucijai neatmainė dar ^pir- 
klybos sU priešu stovio. TaU 
gi k&ro tiesos dar tebevei
kia,’ nors Amerika tir yra pai
koje su Vokietija.-

Manoma, jog tie dalykai 
bus tuojau sutvarkyti, kaip 
tik naujoji Vokietijos tąika 
bus’Tatifikuota.

Už juos užmokėjo $150.000. 
Tie mulai bus naudojami 
Afrikoj, kur ispanai kariau
ja su mprokiečiais.

PIRMA PAŠELPA 
PETROGRADE.

Rygg. — Amerikos laivas 
Phoenix pirmas atplaukė į 
Petrogradą šti pašalpa ba
daujantiems. Tas laivas iš
plaukė iš Hamburgo. Rug
sėjo 5 d. iš Maskvos į Sama
rą išvažiavo pirmas trauki
nis su Amerikos pašelpa ba
daujantiems.

na*pasitraukti iš Lygos. Bo
livija su Čili nesusitaiko dėl 
dviejų ginčijami} apskričių. 
Nori, kad ginčą išrištą Ly
ga. O ji nesiskubina to rei
kalo imtis. Tai Bolivija ir 
sako pasitrauksianti iš Ly
gos, jei jos ginčo neimąs iš
spręsti.

RŪPINASI BEDAR
BIAIS. I

Washingion.— Preziden
to Hardingo paprašymu, ko
mercijos sekretorius Hoover 
.sušauks netrukus konferen- 
eiją 'apsvarstyti bedarbių 
reikalus. Medžiaga tai kon
ferencijai j3u pradėta rink
ti. Darbo Departmento sta
tistikų biuras renka pasku
tines žinias apie pragyveni
mo pabrangimą ir bedarbių 
skaičių. Konferencijoj at
stovų būsią apie 30. Samuel 
Gompers, Darbo Federaci
jos prezidentas, pasiūlė 25 
atstovus nuo įvairių unijų iš 
įvairių Suv. Valstijų kraštų, 
o Hoover paskirti} 5 kitus 
atstovus. Iš tų nominuotų 
atstovi} prezidentas Uard- 
ing paskirs atstovus konfe
rencijai. Hoover kartu pri
duos prezidentui Hardingui 

. konf erenci j os programą.
Konferencija turės susi
rinkti apie rugsėjo 15 d.

. NUMUŠĖ ALGAS.
New Y o)'k. — Nuo T-ugpJ. 

29 plieno korporacija numu
šė darbininkams algas ant 
10 nuoš. Jau seniau toji kor
poracija buvo numušusi. 
Dabar darbininkai tegaus-po 
$2.40 dienoj už 8 valandas ir 
$3.60 už 12 valandų diebą.

BEDARBIAI PASIDVI-
■ -GUBIN0. ■ •(

Cleveland, Ohio. -j
land Trust Company -įHel? į 
bia, kad 55 dh&tųrt^ 
samdžiusios pernai 12.262 
darbininkus, dabar tesamdo 
6.717. Vyrų nedarbas dat 
žymiau pasididino. 50; dirb- 
įuvią, samdžiusios pernai 
50.000 darbininką, dabar te
samdo 20.950. Algos kartu 
if-gi<nupuolė. Pernai vidu
tinė alga buvo $28, įabar 
$16.80. ( /

PRAGYVENIMAS PA- 
BRANGO.

Washington. — Suv. Vai* 
stijų darbo biuro statistikų 
akylius skelbia, jog maistas 
brangsta. Ištyrimai parodė; 
kad maistas apskritai imant 
liepos mėnesį š. m. aiit 2.7 
nuoš. buvo brangesnis, negu 
birželio mėnesį š. m.

f

)
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į

ERIKOJ SUTARTIS 
TRUPINO FRAN- 

' CIJĄ.
Paryžius.—Amerikos tai

kos sutartis su Vokietija 
surūpino alijautą valstybes, 
ypač Franci ją. Sako, kad

TAUTŲ LYGA PADALI
JO ŠAyO DARBĄ.

Gęnųva. Tautų , Lyga 
laikys du posėdžiu tuo pačiu 
laiku, nepaprastą posėdį, 
kuriame bus aptariamas Si
lezijos klausimas ir keturio- 
liktasai reguliąris posėdis. 
Praėjusį pirmadienį tapo 
pakviesta Lenkija ir Vokie
tija prisiųsti savo atstovus. 
Pakvietime sakoma^ kad 
lenki} ir vokiečių atstovai 
turi pripažinti teises Versa
lio sutarties ir atvyktų susi-

SAKO LAIKAI TAISOS.
New York. — George E. 

Roberts, . vice prezidentas 
National City Bank pirklių 
konferencijoje pranešė, kad 
matoma geresnių laikų žen
klai., Dolerio perkamoji 
vertė kįlanti aukštyn, nors 
šalis ir negali tikėtis prieš 
karinių laikų, bet jie žymiai 
pagerėsią.

jei Amerika turi atskirą su- rinkiman.' Taip pat paša-
tartį su Vokietija, tai ji ne
padės išreikalauti iš Vokie
tijos pildyti Versaliu sutar
ties. Girdi toje sutartyje 
neminima, kad Alzacija ir 
Lotaringija turi likti Fram 
ei jai. i

I — — —

kyta, * kad Aalando salų gin
čas būsiąs rišamas vėliau, 
visai atskirai nuo dabartinių 
ginčų. „

Pranešama, kad du bata- 
lįjonu Italijos kareivių atei
nančią savaitę eis iš Italijos 
į Sileziją.

Mes per geri buvome lenkams.
J*

štai kodėl jie iš Lietuvos nenori 
kraustytis. BONAI tai jiems šluo

ta per pakinklius.

Kas šveičia išgamą smegenis ir 
I 

ją sąžinę budina?
BONAI! Tad nesigailėkime 

jiems tą vaisto. . J
------------------------- ----------------^-^2-----------------------------_____________________________

a

Ar grįši į Lietuvą? . Jei taip— 
tai tuojaus 'pirk Laisves BONĄ 
kad pargrįžęs galėtumei paliudy* 

ti, jogei buvai šalininkas Lietu-, 
voa laiškia ,o be lenką baudžia- 

vos,
i

JAUPINA VALSTYBĖS
. TURTĄ.

Washington.—Prez. Hard- 
ing savo laiške senatoriui 
McCormiąk rašo, kad dabar
tinė respublikonų adminis
tracija jau padariusi ^ymią 
Žingsnių prie taupymo vals
tybės pinigą, o toliau taupy
mas dar labiau būsiąs padi
dintas. ,

Oi BONAI, BONAI, jūs laimu* 
Žė mano,

Kas Jiū| neturi, tas nedaug 01*
1 ■'

APGAVO. >
Seattle, Wash.—Prieš 

mėnesių medžio korppraei- 
jos dėjo didelius skelbimus 
laikraščiuose ir tvirtino, kad 
reikią darbininkams algas 
numušti. Sakė, kad tuomet 
medis atpigs, prasidės pir
kimas, namų statymas ir ki
tokie su medžiu surištieji 
darbai. Ir pavyko kompa
nijoms ant savo pastatyti. 
Numušė algas hnt 10 nuoš., 
o kaikuriems' darbininkams, 
net ant 25 nųoš. ’ Kaikurie 
darbininkai tegauna po 
$2.50 dienoj. * Bet kas iš to 
išėjo. Praėjo veik čieli me
tai, o medis nei kiek iieatpi- 
go. Kompanijos apgavo ir 
darbininkus ir visuomenę.

DARBININKŲ ŠUVA- 
ŽIAVniAS. J

Hamilton, Ohio. — Meti
nis Ohio valstijos Darbo Fe
deracijos sufažiavimas į- 
vyks spalio 10 d. x ’

10

KIEK ŽUVO.
Williamstown, W. 

įėjimas ,pom >.Cha^ęš&^^ 
kad angliakasių sūsfrėtnithe 
su policija ir- kitomis jėgo
mis žuvę nuo -250 iki 500 
žmonių. Iš Logan apskričio ■ t 
kalėjimo paleista 50 kalinių,; 
kad įdarius vietos minė-.; 
tiems angliakasiams. y

-----------------;. ,4

KĄ DARBININKAS''‘i 

GAUNA. •
Boston. — Čeverykų.dar-^ 

bininkų unijos laikraštis pa-* 
duoda tos pramonės darbi- * 
ninku algas ir čeverykų kai-;’ 
nas. Sako, kad prieš karą ? 
už čeverykų porą/ kuri par** 
duodama buvo po $3.50, dar- * 
bininkui tekdavo 60ė. Ka-ą 
ro metu tokia pat čeverykų 
pora buvo parduodama, po 
$12, o darbininko atlygini’ 
mas tepakilo iki $1.00. ' Už 
čeverykus, kurie parsiduo
da vo po $29 ar viršaus, tai 
darbininkams proporeiona- 
liai dar mažiau tetekdavo*

Tas laikraštis, įšrodinėja, 
kad kompanijos kainas, ant 
čeyeryką kėlė visavbe reika
lo. Dar tasai laikraštis ra* 
so, kad vienas žmogus pirk
damas porą čeverykų UŽ $18 
keikė darbininkus už bran
gumą. ' Bet kuomet -sužino
jo, kad iš tų $18 čeverykų 
siuvėjui teteko $1.30, tai bė 
galu nusistebėjo.

Dabar čeverykams visoki. 
medžiaga nupuolė iki* prieš
karinių kainų. Bei Čevery- 
kai, kurie prieš karą kai
nuodavo po $2.85, dabarkai
nuoja $4.00.

t
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jsigijo namus.;
Springfteld, 11K — Ang* 

liakasią unija nusipirko 
pūiką namą viduryje mies
to. Namas yra šešių aiigŠČių* 
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jame bus unijos būtdė. 
mas atsėjo $275.000.
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■m SUMOJO SEIMP. 
■gMdhkim m. Biri. 23 d, 

lefomu
Mnpythyų žėmių Hausiinas 

Žemės* Reformos įsta- 
^M»>BUiganyma8/ II-jo skait, 
MnjBk tvarstoma 5-aA Komi- 

įptrojetajo § as, kur kalba- 
Mripta bažnytinių žemių nusa- 
■pgną. Nors Kom-jo^ 'projek- 
■Ej^bama, kad “Bažnytinės; 
■jįfųnjinėB ta vienuolynų žemės 
■Ošinamos, bendraisiais že- 
Htafęiormog įstatymo dėsnįat& 
Kįp scfeiąlistams .tai pasirodo 

jierniaža^ ėsą. Pats pirmas 
KdMtaįfcs I&ldjčįūnas (v. s.) 
nHRa kalboje pabrėžia, kųd iš 

Žemės visos turį būti 
Ktitatos be jokio atlyginimo ta 
Ktidnotas savivaldybėms ta siu* 
fta atatinkamą, soc. liaudininkų 
f ir. vslat. sąjungos suredaguotą, 
v apie Bažnyčios žemių atėmimą, 
| ^-njtaojėktų. 
p Kriščiūno pasiūlymas iš lcri- 
1 kluonų dem-aų pusės iš šaukta 
j kontr. pasiūlymą, kurį pareiš-. 
j. kia kr. dem. Starkus: bažnyti-' 
» nių žemių nusavinimo tvarka ir’ 
Lno’fmos turi būti, nustatytos at- 
į ririrais paragrafais, kuriais ei- 
r ųata, bažnytinės žemės būtų nu- 
Išgarinamos prisilaikant bendrų- 
| jų žemės reformos dėsnių, kaip 
f ta iš kitų privatinių savininkų. 
Į Žemėsfkurios rusų valdžios iš 
r Katalikų Bažnyčios buvo pOim- 
btos valdyti, turi būti Kat. Baž- 
[ Ryčiai grąžintos. Komisijos 
jy projekto apie bažnytines žemes 
* kalbančiųjų dalį siūlo išbraukti, 
‘ .0 jos vieton siūlo įdėti sekan- 
į čiūs dū paragrafus: 
!/ £ ^Bažnyčių, vientiolyųų ir
x kitų bažnytinių įstaigų |emės 
? imamos žemės reformos reikalu 
y .tais pat dėsniais, kuriais ima- 
l mos' privatinių savininkų že- 
k;mės?, 
J Pastaba. Katalikų Bažnyčios
5 turtų nusavinimas gali įvykti, 
| atsižiūrint į Kanonų teises. 
T II '“Bažnyčių, vienuolynų ir 
‘.l^t^įįažnytmių įstaigų žemės* 

• kurios buvo rusų vyriausybės 
s atimtos ’ir kurios 1919 m. Ba-
landžia 4 d. įtat ylnu imamos 
.Valstybės žinion, žemės refor- 

[ mos reikalu imamos tais pat dė- 
‘ sniais, kuriais imamos privati-' 
J nių savininkų žemės, paliekant 
į totas ištaigoms žiemės ta pačia 
į norma, kuria paliekama priva- 
,į tautams savininkams, 

g- Esamos tose žemėse bažny- 
Čias, vienuolynai ir kiti jtj trio- 
bėgtai grąžinami toms tikybi
nėms organizacijoms, iš kurių 
jiebųvoatimti.”

Šitoks kr. demcČtų pasiūly- 
mas”iššaukia socialistų puoli- 
taų Bažnyčias; ima užsirašinėti 
daužtais kalbėtojų (apie 20.) 

PleSkaitis (soe. dem.) įrodi
nėja; kad Bažnyčia ir dvarinin- 
kas, sqc. dem. manymu, yra vie
nai ta tas pats ir kaipo su to- 
kiais\ reikią, vienodai elgties. 
Toliaus grasina, kad jeigu* baž-. 
nyutoms žemės bus palikta, tai 

gį'Sekantis Seimas, kuT reikią ma- 
K nyti, kad socialistų bus daugu- 
g ma^leiigviaus galės/asti prie gB Bažnyčios visų turtų atėmimo 
g priekabę. Bažnyčia t esanti tai E ienksiiiingiausia' organizacija, 
t? SU kuria reikia visais būdais 
jį kovoti, kad ją išnaikinus ir že- 

kaipo ekonominio jos sti- 
Epritino pamato, negalima.Baž- 
Enyčiai palikti. 
E Kdznūnskis (V: s.) mano, kad< 
E turėti bent vienas inteligentas 
E Žmogus valsčiuje kaip kad ku- 
gbnigas, esą reikalinga, bet ižemės 
E jam? duoti reikią tiktaį tiek 
E kaip taažažetaiui' kad jie tuo 
E būdu prilygtų ūkininkams ir 
E klebonijų žemės esančios būti 
Ė jų dtąūgais geresniame negi 
ĘdvUrų žemės stovyje. 
K< Jtaklevičius (v. s.) siūlo pri- 
■imti Krikščiūno (s. 1. d.) ..patai- 
Esą bažnyčių žemes atimti be at- 
Elyginimo ir atiduoti jas savi- 
Evridybems, 
E Kun, Dogelis (kr. d.) pripa- 
Erodo, kad Bažnyčios žemės 'nuo- 
^ptavybė^. teisių negalima su 
Eįvarininkų teisėmis lyginti, nes 
“paitayčia yra žemės gavusi vi- . ,
Styri kitokiu .negu dvarininkai Čbs nuosavybe, Imį kalbama 
Vbūdu, Jeigu socialistai nori iŠ tiktai>apte tas žemes, lątriosyht 
p Bažnyčios žemes atimti, tai pir-{dabar jos valdopmsmrba V|ils-
6 minus turi pravesti' Matymą, žltiiojm Iš Bažnyčiai grą- 
1 kurs draustų Bažnyčiai tuoįįtų žemių jeigu jus viršys
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juidua bupo pasakęs.* (tavo nna- k# o^^Mijoras, kuriu mėgi- negalima leisit Komisijos nu-
kelių ir kitokiais teisętate bū
dais įsigyti Žemės, nee kitaip 
Bažnyčia ta*yel gali pasirodyti 
su žeme ta iocialistąi nei atimi
nėti nespėtų; * ta labai galimas 
daiktai, kad net Plečkaitis pats 
socializmo ..klaidas^ paginęs ta 
Bažnyčios socįąlę ir kultūrinę 
reikšmę supratęs, gali savo' 
dVarelį Bažnyčiai užrašytu

Poyylius (s. dj išskaičiuoja 
kiek kunigai žmones skriaudžią 
kalėdos rinkliava ir, kitokiais 
būdais. .

Krupavičius (Į<. J.) pastebi 
kad socialistai dalyko esmės 
giliaus 'nepaliesdami, stengiasi 
paviršutiniais nepamatuotais, 
priekaištais kiek tai demagogi
ja reikalauja, operuoti; kaip, 
kad. ta atst. Povylius nei kiek 
ne dauginus pasakė, Įdek ir 
kiekviena ant klebono su 
pykusi sena dav atkarpas aky
ti gali Toliaus vokiečių socia
ldemokratų vado, Kautskio ir 
kitų socialistų mokslininkų nu
omonėmis remdamos, įrodinė
ja Bažnyčios soc.ialę ir kultūri
nę teigiamą reikšmę visuome
nės gyvenime ir kiek mūsų so
cialistai yra nenuosakūs Baž
nyčios visuomenes dorinimo 
darbą trukdydami. Mūsų- socia
listai mano esą praaugę lutų ša
lių socialistus net ir tokius kaip 
Kautskis. ir dabartinį Prancū
zijos Min. Pirmininką Briand’ą 
kurs vienas pirmųjų anais me
tais buvo už Baž. turtų atėmi
mą ir sutraukimą bet kokių su 

. Kat. Bažnyčia ryšių, dabar sa
vo ir-kitą klaidą supratęs ir vėl 
ieško būdo kaip su Rymu arti
mesnius ryšius užmegsti. Rei
kia manyti, kad ir mūsų socia
listai, kada del jų darbuotės vi
suomeninė dora ims pulti, jei
gu suprasti besugebės, savo 
klaidus supratę kreipsis į tą 
pačią Bažnyčią, kad žmoniją iš 
iro pult ies gelbėtų.

Mes bažnyčiai ypatingi) sąly
gų. nereikalaujame, bet ir pas- 
kktmion vieton Bažnyčios nu: 
ritinti neleisime, kad kaip Pr 
ncūzijos kunigai ir Lietuv e 
vunigai turėtu krosnis staty : 
mi ar kitokiu panašiu būdu 
nasimaitinimui uždarini 
Bažnyčią gindami, mes ne 
šonų reikalus užstojamo, be 
name žmonijos doros pagri 
Jeigu mes nerime kunigus 
tątyti tokioje kaip kad Pra’ 
zijoje yra padėty, turime visu- 
pirmu pastatyti sau kausimą ir 
4 j jį atsakyti: ar Bažnyčia kai
po, toki yra mums, reikalinga, 
ąr ją reikia išnaikinti? Socia
listai Plečkaitis jau pasakė, 
kati reikia išnaikinti.. Gerai, tu
rėsime tai omeny. Bet Lietu- 
Vos nesugedusi dar visuomenės 
didžiulė dalis kitaip mano. Lie
tuvos visuomenė nėra tiek tam
si kad jųsu, gerbiamieji pigie
ms ir niekuo nepamatuotiems 
prasimanymams lengvai pasi
duotų ir leistų save aklai vesti 
ten, kur jus norite. Tiesa, yra 
nemaža ir tokių, kurie jūsų su
klaidinti ir savu protu vaduo- 
ties nesugebą, jums aklai ir ne
sąmoningai pritaria, liet ir 4ie 
kada savistoviai ima galvoti ir 
jeigu nėra dar tiek žemai proto 
ir doros žvilgsniu nupuolę kad 
sveikai protauti ir tiesos ieško
ti gali, visuomet prieina išva
dos' kad Bažnyčia yra reikalin
gą netiktai kaipo aukščiausiam 
žmogauss gyvenimo tikslui pa
siekti organizacija, bet ir kaipo 
žmonijos doros pagrindas, >

Ralys (s. 1. d.) piktinasi del 
savo draugo Kuzminsltio nepa
kankamai griežto reikalavimo 
įš Bažnyčioj žemes atimti ir net 
grasina jam atsisveikinimu. z

Kupčiūnas (v. s.) iškilmin
gai pranašauja tuos laikus, ka
da valstybė ir Bažnyčia griū- 
siančios ir pasauly užviešpa
taus graži bedievybė (Iš vietų 
Ar jau piroksilino pakankamai 
gavote?” k. . . . :

.Starkus (k. d.) socialistus ra
mindamas aiškina, kad čia vi
sai ‘nemanoma grąžinti Bažny
čiai visas tas žemes, kurios kuo- 
met nors yru buvusios Bažny-
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niės reformos reikalams žemė 
bus imama bendraisiais dės- 
niais. ■ ’

gįmaftaiakas (d. fed.) pa
mena socialistams, ką jie kalbė
ję priešrinkiminės agitacijos 
metu. Jeigu soc. taip kaip da
bar anuo laiku būtų Bažnyčios 
klausimu’pasisakę, vargiai jų 
bent vienas į St. Seimą būtų pa
kliuvęs. . ■ ■
, OnėriČitm sakosiesąš '‘tai* 
ciįikas” ( jo žodis j ta šąūloMd- 
Bonams palikti 10-15 dešimti- 
nių žemes, kad butų gulimu kle
bonus priversti “stoikas” ir ki
tas pareigas atlikti.

žygelis (s. 1. d.) mano, kad 
Bažnyčios žemę reikią del (oį tų. 
ttmti/kad dvarų žemių refor
mai neužteksią.

Čapinskis (ą. d. j pasisako/ 
būsiąs objektingas ir į smulk
menas" nesileisias. Bažnyčia 
praeity turėjusi begalo diįelep 
kultūrines ir socialūs reikšmės, 
bet tuomet Bažnyčia buvusi su
tvarkyta komunizmo pagrin
dais; dabar Ji tos reikšmės ne
turinti, nes stovinti ant privati
nės nuosavybės principo ir dėl
to net buvę istorijoje faktų, 
kad net liaudis '(protestantiz
mo laikais), nuo Bažnyčios at
skilusi. Socialistai visai nema
ną Bažnyčią naikinti; bet tik
tai nori, kad Bažnyčią sutvar
kyti taip kad Ji pasaulį užvieš
patautų, o to pasiekti „galinti 
tildai par komunizmą (de|. juo
kas) (Starkus iš vietos siūlo: 
“ne apie dangaus, bet apie že
mes reformą kalbėkit”) To
liaus kalbėtojas, socialistų nu
sistatymą gindamas įrodinėja, 
kad socialistai nesą Bažnyčios 
priešais ir Plečkaitis, kaipo pil
nas jumoro’ žmogus, tiktai juo
kais pasakęs „ kad Bažnyčią reta < 
kia griauti ir naikinti. 
Mieieška (k. d.) priparodo, kak 
ir dabar Bažnyčia turi didelės 
kultūrinės ir soeialės reikšmės. 
Žemė ne klebonams?, bet pačiai: 
organizacijai reikalingą^ nes 
dėbonas, sulig Balžin. Įstatymų, 

! d a žeme tiktai tiek tegali savie
ms reikalams nauduotas, Įdek 
jo pragyvenimui yra reikalin
ga, gi kas atlieka turi eiti vi
suomenės labdarybės tikslams. 
Jeigu taip kai kur nėra, tai rei
kia tiktai kad taip būtų, bet čia 
jau (pačios Bažnyčios reikalai 
ir kur rasime organizacijų, kad 
jos visi be išimčių nariai jos įs= 
tatus šventai/pildytų, o del vie
no Įtito prasižengimo ar gi gali
ma apibendrinai ir yi'są organi
zaciją kaltinti?

Knii. Staugaitis (k. d.) Baž
nyčia niekuomet nebuvo komu
nizmo dėsniais ” susitvarkiusi, 
bet Bažnyčia kaipo toki, į vi
suomenės ir valstybių politinį 
ir ekonoipini susitvarkymą kiek 
galint nesikišdama, kas tiktai 
jos mokslui ir dorai nėra prie
šinga— toleruoja, bet savo na
rių tarpe'griovikų nepakenčia. 
Liaudis nuo Bažnyčios niekuo
met nėra skilusi; Liuterio ir 
Kalvino atskala kaip tiktaį ne 
iš liaudies yra kilusi, bet iš pa
čių kunigų jr pajėga buvo pla
tinama, gi liaudis kiek gedėda
ma nuo' jos kratėsi ir net savo 
gimtąjį kraštą apleisdaiųi žmo
nes, kaip kad ir kalbėtojo5 bo
čiai iš Prūsų Sūdavijon,muo at
skalos platintojų pąjegos sveti
muose kraštuose slapstėsi. Bai
gdamas taria ačiū atst. Plečkai
čiui už atvirumą ir pataria so
cialistams perdaug savos idė
jos galybe nepasitikėti, nes ir 
Bažnyčia turi savyje pakanka
mai dvasinių ir dorinių, pajėgų, 
kad savo egzistencija ir laisvę 
apgulti.

D-ras Draugelis (ūk. fr.).pri* 
mindamas, kad Visi tie ginčai 
ir laiko gaišinimas šaliai nepi
giai atseina, štcbisi ka<įl čia apie 
visą tą daug'kalbama, bot pa
čia “tema kaip tiktiii inaziausia, 
ar beveik nieko nekalbama.

Plečkaitis (s. d.), visupirintt 
užginčija čapinsldo; abįe pir
kioj jo kalboje pareiškiamą, 
niioinonę, kad jis būk M juo
kam pasakęs, kad Bažnyčią rei
kia išnaikinti ir reikšdtanas pa
sipiktinimo tais socialistais, ku
rie veidmainingai sakosi tiktai 
su kunigija bet ne su Bažnyčių 
kovoja, '/patvirtina,tai ką pir
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mones plačiais aiMfindamųs J- 
rodinėjd, kad kol Balnyčių yra 
galinga ta kąl Ji gali dfcrytį šio
kios ar tokįbs įtakosį visuome
nės gyverlimą, socializmas, ku
rio galutinu rilmta’p’a Uomuniz 
mas nogali'įsigaletiir dėlto vL 
sokiį religiją ta Bažnyčią* rei
kia pnuaikinti. -Į šoc* iittttd. ta 
valst. s-gą kreipdamos, pataria 
ir jiems nebovmdmataoauti ta. 
jp pavyzdžiu, atvirai ko socia- 
listai stakia pasisakyti, nes so 
rializmas negali remtis tamsta 
mtatata del to, tiksiu slėpti M* 
są reikalo. (Kairėje nępasitėm 
kinimas, dėšiiieje plojimai.) 
i Krilčiūnaa (s. L d.) karidja 
kaikirrias Plečkaičio nuomones, 
bet nors iš dešines ir. ragina
mas atvirai pasisakyti, vis tik
tai klebonų giminių, kraičius 
apsvarstęs ir prikišęs klebona
ms, kad jie išsikeldami iš kle
bonijos’visa, ką išsiveža ta kitas 
paręjęs-turi.išnaujo kurtiesr nie
ko apie sodiatižmo siekimus at- 
virai nepasakęs baigia kalbėti.

RužanSkiS (d. fed.) sakosi 6 
metus buvęs parapi jinio komi- : 
lėto nariu įr ten įėjęs tiktai so
cialistų rastų paskatintai, kad : 
įsitikinti ar yra tiesa tai ką so
cialistai savo raštuose apie kle- ■ 
bonus skelbia. Ir 6 metų laike 
gavęs įsitikinti, kad visa tai yra 
gryniausis . melas. Vokiečių o- 
kupaejos metu prie klebonijų 

Jiuvo maitįntani šimtai senelių 
ir vaikų. Toliaus klausia, ar 
klebonas būtų galėjęs tai pada
ryt, jeigu nebūtų turėjęs skly
po žemės: ar mūsų visuomenė 
ką nors panašaus padaryti su
gebėjusi ta ar ji tai daryti nori 
ir gali? Prie bažnyčių žiemės 
yra ne ’vien 'klebonams, bet ir 
bažnyčių tarnams reikalinga. 
Jeigu žemės neduotume, turėtu
me už patarnavimus atlygini
mą pakelti ir mokėti už patar
navimus, už kuriuos dabar* vi
sai nieko nemokume. zVisa tai 
gultų ant- visuotiienėš, kurioje 
yra ir socialistų, i *kurie- kaipo 
visuomenės nariai .prie .bažny
čios personalo išlaikimo irgi tu
rėtų prisidėti, bet mes nenori
me jų versti, bažnyčios laiky
mui mokesnius dėti ir del to 
siūlome dųpti bažnyčioms že
mės.

.JRadzevičius (d. fed.) visu- 
pirmu taria, ačiū už nuoširdų 
atvirumą Plečkaičiui ir stebisi 
soe. liaųd. dęm?ųtatvalst sąjun
gos atstoviu veidmaihingumui, 
kurie tikruosius savo siekimus 4 5
paslėpę stengiasi visuomenę į- 
tikinti, kad jie ne su Bažnyčia, 
'net tiktai su kunigais kovoju.

Toliaus aiškina, kad nė vie
nas, jeigu tiktai jis yra sąmo
ningas ir tikras socialistas, o 
be veidmainys kitaip, negu kad 
Plečkaitis, ir negali kalbėti. 
Baigdamas praneša, kad ir soc. 
liaud. dem-ų tarpe yra atvirų, 
bet tiktai nedrąsių žmonių, nes 
atst. Natkevičius (s^L d.) Pleč
kaičiui kalbant, iš vietos jvir- 
tino, kad Plečkaitis teisybę sa
kąs. ’ '

Referentas Ambrozaitis (1. d. 
fęd.) gina komisijos projektą 
ir siūlo jį priimti.'

• Balsuojant, visi kiti pasiūly
mai atmesti, — Starkaus pasiūk 
lymas> — priimtas.

Asmens klausimu kalba dar 
Kriščiūnas ir Natkevičius pas
tarasis pripažysta, kad sakęs, 
had Plečkaitis teisybę sako 
, Aleksa Ž. IK ir V. T. Mjn, siū
ta pasėdžius dažniau daryti, ki
taip perilgai užspęstų žemės 

j ref. įstat svarstymas*
* Posėdis* baigiamas 3 vhl. 3t 
mta. po piet.

‘ v

110 posėdis 1921 m. Birž. 23 d. 
“Žemes reformos” įstatymo 

sum, Ę-jo skaitymo tęsimas.
Plečkaitis (s. d.) frakcijos 

yardu siūlo didelių, gerai veda-, 
i'ųų dvarų nudūlinti, bet- juos 
suvalstybinus atiduoti darbe 
kbaperatyvams ax; darbininkų 
susitelkimams. Dvariyi iiereika- 
lįngi pakraščiai g4|į‘wū pai'ce- 
libjtinii. - > . t
' ApiWojstįt|s (reto) primta> 
damas, bud kultūriĮiių. rivari 
naikinti ųėmupoma ta Im
simas rišamas kitu įstatyta 
nesutinka kad tuk tad Mtų 
Atiduodam! nuomoti ” ’

X

nimai Estuose it imt pas mu- 
mis dave labai blogų rezultątų, 
ir jeigu tokioms organizacijoms 
kultūrinius ūkius išnuomoti, tai 
reikštųMuo pačiu juos mtaaf- 
kinti.-

. Priimtas Komisijos siūlomas 
5-as 1) “Z. R/> įstatymo para? 
grafas he.putajsij’ Šiaip skam
ba: “Kiekvienos savarankiškai 
gyvenančios bežemių ir maža
žemių žemės darbininkų šeimy- 
nos*gąlva turi teisės gauti že
mes šio įstatyinmnustatytomis 
sąlygomis.” ■
* Pastaba: “Pirmon ėilen žc- 
mės gauna vietos ždinūs darbi
ninkai ir įie mažažemiai, kurie 
žemės turi mažiaus 10 ka. ir ku
rių laukas prie skirstomojo 
dvąr6 žiemės prieina J ’

Kečkaitis (s. d.) siūlo duoti 
žemės visiems neskiriant įvai
rių prasižengėlių prieš valsty
bės įstatymus. ,

Kriščiūnas (ūk. fr.) mano, 
kad dagtinės slaptas varymas 
nesanti jau tokia dideli nuodė
mė del „kurios galima būtų ne
duoti žemės, bet nesitikėdamas 
kad Šis punktas būtų išmestas 
siūlo bent pastaboje, kur kal
bama kad žemės gauti galės ir 
prasikaltėliai, kada jau kiti 
ms žėtne aprūpinti.

Ruseckas (s. 1. d.) stebisi del 
Plečkaičių netikėto gerumo ir 
siūlymo duoti žemės visiems 
jrašižengusiems prieš įstaty
mus, tuo tarpu kad dar nežinia 
dr tos žemės ir ištikimiems Lie
tuvos piliečiams užteks. Siūlo 
priimti Koln-jos projektą.

Simanauskas (d. fed.) ’ pri
mena Plečkaičiui ir soc. deni
ams ^kokių pasekmių gali su
kelti jų pasiūlymą priėmus, bū
tent, ką pasakys tie Lietuvos 
gynėjai, kurie už .Tėvynės ne
priklausomybę gyvybę aukojo 
iiv tie bežemiai ir mažažemiai, 
kurie ištikimai piliečrį’ parei
gas atlieka, pamatu, kad ir įvai
rus. prasižengėliai, dezertyriai 
ir degtindariai, lygiai su jais 
žemės gauna. .■

Plečkaitis*-sako kad į prasi
žengimus. nereikią perdaug aš
triai atsižiūrėti,1 nes ir tie ką, 
intendantūrose ar komendantū
rose sėdį, ne kuo daugiaus Tė
vynė teužsipelnę negu dezer
tyriai, kurie del nesusipratimo 
ar nežinojimo kariuomenėn ne
stojo.. Slaptas degtinės' vary
mas ir gi nesąs jau taip tlide- 
lis prasižengimas, nes jeigu tai 
būtų didelė nuodėmėj tai ir vie
šai degtinę varyti -ir pardavi
nėti būtų draudžiama.

Ruseckas (s. 1. d.) aiškina 
kad del nesusipratimo ar neži
nojimo kariuomenėn nestojusių 
šis įstatymas neliečia, nes jie 
nebuvo bąudžiūmi o tildai pris
tatomi, palies liktai tuos, kurine 
atkakliai priešinosi kariuome
nėn saukiami, arba iš jos .sau- 
vališkai pasišalino. Intendan
tūrose sėdi ne kariai, bet val
dininkai ir jie, kaipo ne žemės 
darbininkai, žemės negaus. 
Siūlo prie 7-jo §-o pridėti dąr 
HĮ-čia įiūstabą kurią, naujai 
priėmftsiems Lietuvos piliety
bę, žemės įsigyti leidžiama tik
tai 10 metų praėjus.
.. yRachmilevičius (ž. tie sinio' 
punktą“ b” visai išbraukti/neg 
tai esąs barbariškas daiktas 
drausti piliečiams savo profesi
ją keisti sulig jrj noro5 ir aplin
kybių. Draudimas žemės įsigy
ti ne žemės darbininkams, 'tai 
esąs ėjimhs prieš žydus, tai 
esąs noras, Lietuvos goriausius 
piliečius- žydus, baisiausiai nhs- 
kriąusti,

krūpautas (k. d.) siūlo 
punktą £?d” šiaip '^redaguoti: 
VŽerhe nėgaji būti duodama 
žmoniems, kurie yra teismo 
pasmerkti užt kritniiifllius/įr po
litinius prašikaĮtimus ir kurių 
teisės yrą teismo susiaurintos” 

(ūk. fr.) 
šįūlo pridėti dar vieną nąują 
jninktąr ‘ g* t kuriuo neduodama 
žemes;buvusiems komisarams 
ir tiems, kurie Lietuvą’ okūpa- 
vus ir prie Lietiivbs pavergimo 
yra prisidėję. .

Ambromitis (icfęmtas}
Įtina, kad Kariškiams ižemę duo-, 
dant, duodama ta tam tikros, 
privilegijos, gi totas prlvilegL 
joms naudotiva ir dvzertyramr

ristatymą gindamas, stebisi del 
Bachmiįevičiaus* pa«|idymo ta 
ąiškiųa, kad žęmės tiktai žemes 
darbininkams teduodunt, visai 
neturima omeny ta nėra tai no-: 
pas žydus slntausti?arba žyčĮu 
teises varžyti, nes ir žydai že
mės darbininkai, o tojųų irgi 
yra, žemės gaus lygiai kaip iv 
Itatuvjta, Vokiečiai, rusai’įr kiti 
žemės darbininkai Lietuvos pi
liečiai. Atsisakant žemės duoti 
tie žemės darbininkams, norima 
tiktaį žęmės apsaugoti, kad. ji 
nepakliūtų į * šmugelpinkų ir 
spekuliantų nagus, kurie tą tei
sę išnaudotų su darbininkų 
skriauda. f

Ir ištikro, ar nebūtų tai di- 
džiausis barbariškumas, vien 
tiktai del to, kad kaikuriems 
piliečiams gali būti' išrokavi- 
mo pakeisti savo profesija ma
žinti žemes darbininkams' ski
riamą žemes* išteklių. Tegul ti
ktai kiekvienas sąžiningai at
lieka tą darbą, kurį dirbti yra 
pratęs, — Lietuvoje badu ne
mirs.

Balsuojant, Rusecko, Kriš
čiūno, Krupavičiaus ir Gajv— 
BIkausko pataisos priimtos; 
Plečkaičio ir R'aelimilevičiaus 
—. atmesto.

Priimtasis 7 “Ž. Ref” įstaty
mo §-as su priimtoms pataiso
mis taip skamba:

“Žemė, šiuo įstatymu einant, 
negali būti duodama: a) sveti
mų valstybių piliečiams; b) as
menims, kurie iš žemės ūkio 
darbo negyvena, arba nėra gy
venę, išskyra^ atsitikimus § 8-0 
punkte d nurodytus; c) žmo- 
uėms, kurie teismo yra pasmer
kti už kriminalias ir politinius 
prasikaltimus ir kurių teisės 
yra teismo susiaurintos; d) as
menims, kurie paskutiniu 10 
mętų laikotarpiu, turėdami ne
mažinus 10 ha., savo žemę yra 
pardavė (nugyvenę) ligi šiol 
žemės neįsigiję; e) asmenimš 
kurie šaukiami nestojo Lietu
vos kariuomenės’ eilėsna, kurie 
sativalingai apleido • kariuome
nės eiĮes arba liuosu noru pasi
davė nelaisvai;' f) asmenims, 
kuriė buvo baudžiami už slap
tą degtinės valymų ir ą) asine-, 
nimsL kurie okupavus Lietuvos 
priešams, ėjo pas juos komisą? 
rų pareigas, arba kitokiu būdu 
aktyviai dėjosi prie Lietuvos 
pavergimo.”

Pastaba I ‘Llei visi, kurie 
šio įstatymo § 12 turi teisės 
žemės gauti, liktų žeme aprū
pinti, tai šio .įstatymo numaty
tomis bendromis sąlygomis ga- 
li būti žemė duodama, ir asme
nims, šio -§-o punktais į, d,tiri, 
pažymėtiems.” »

PJpa II “Punktas “d” 
neltamį. asmenų § 15 punkto 
‘^d” nurodytų.”

Pastaba UI “Buvusieji sve
timų valstybių pavaldiniai, 
priėmusieji .Lietuvos pilietybę 
gauna žemės tiktai 10 metų nuo 
pilietybes priėmimo sukakus'”

Darpma į vai pertrauka.
Klaidų atitaisymas.

Laisvės” K-je 139 iŠ š. m. 
Birž. 26 d., straipsnyje “iš Ši 
Seimo”, atstovo Balčo kalbos 
pabaigoje turi būti: “Siūlo in
ventorių nenusavinti. To puT 
ties straipsnio pabaigoje, pri
imtojo §-o teltato dalis nutrauk
ta, nes 4-as — priimtas taip-kai 
jį Komisija siūlė, būtent: “Pri
vatinių savininkų nusavinttaos- 
žemes Ir žemes ūldai nusavina
mi su esamaiMose žemėse ar ū- 
kiuose'trobesiais ir kitu nekil- 
nbjamū turtu* taip pat su pri
klausomais ūkini arkliais, tiri- 
karnu įsil<urianttamsf žemes ū- 
kiams inventorių, priklausoma 
nusavinamojo ūkio darbinin- 
'katas ordinarija ir kitais jų iš
laikymui reikalipgaiš prodųk-

Pastaba I “Išimtims § 3 pas* 
taba III paminėtiems, šis §-as 
netaikomas. y

Pastaba It ‘ fEinat šio §*u, iš 
nusavinamojo įdlnojamojr he- 
kįlnojam<k turto savininkui pa- 
ItakamiOeinėiš lįkiui reikalin
gos ktamfetaos ta nekilnojamo 
tarto kiolW sulig ž. ūkio ir V\ 

11?. ttųstatyįų mot
inų* J
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NAUJAS UtTUVOS RK8- 
PUBMK08ĮGALIOTUOS 
. 1 ' - : 8IBIBB. ,■

Apsigyvenęs Šanchajųje bu-K 
vęs Siemionbvo lmrmink& lie
tuvis Klitontas, jau nekurį lai- 
cą stengtasi įgyti Lietuvos ięa- ; 
iotinio vardą.. P-nas.Kluonįua1 

' aišku iš’27 Vasario š» m, buvo 
creįpeei į. valdžios įgaliotinį^ 
įrašydamas paskirti Banchaju- 
e ką nors agentu. ' Iš tos prie

žasties kad p-nas Kluonius nei 
įgaliotiniui nei lįętnviškai toli
mųjų Rytų visuomenei nėra ži
nomas, Valdžios Įgaliotinis 
prašė p. Kluonio sušaukti Šan
chajuje Iietayiįj kolonijos susi
rinkimą ta įasitatus, su jais, 
paduoti Įgaliotinio vardu ko- 
lektyvį prašymą, su nurodymu 
prieinamiausius ypatos, lutdį 
galėtų eiti agento, pereigąsi 
Ant to p. Kluonius 19 Balan
džio atsakė, kad Šanchajuje esą 
5-7 lietuviai ( jų tarpu 1-2 inte
ligentai) ir apie desetka žyde
lių; kad su tais lietuviais jisai 
negalįs prieiti prie realėS išva
dos ir prašo, neatsižvelgiant 
ant to viso, paskirti jį Agentu.

Dabar Charbinb Kinų laikr
aščiuose randame sekančią ži
nutę: “Gyvenęs apie pusantrų 
metų Šanchajūjer Slenuonovo 
karininkas pulkininkas Kluo
nius, sąbendriniiikas automobi
lių bendrovės “ Mejef, Droz- 
dov, Danilievič ir ko.” paskir
tas, sulig “Š. Ž.”, oficialiu Lie
tuvos įgaliotiniu prie Mierku- 
Iovo valdžios Vladivostoke. 
Pulkininkas Kluonius, sulikvi- 
davęs savo’ reikalus ir bendro
vę Šanchajuje ir iškeliavo į 
Vladivostoką.”
' Yra girdėta*, jog p. Kluonius. 

po likvidacijai Siemionovo val
džios _ Čitoje, pervažiuodamas 
per Charbiną ir imdamas komi
teto tautybės liudijimą, pareiš. 
kė jog- keliaująs tiesiog į Lietu* 
vą, o apsistojęs Šanchajuje, bu. 
vo bandęs ’ išsyk apsigarsinti 
Lįptavoę. Atetftyife. bet buk, tai 
jam nepasisekę. ■ . .

L. LB.

CHARBINO LIETUVIŲ 
KOMITETO LIUDIJIMAI: 
Peržiurėjus darbuotę komite

to, buvo patemita, kad kaip’ se
noji, taip ir naujoji to. komite
to valdyba, išdavinėjoJautybės 
liudyjimus tankiai nevisai tei
singai; bet paaiškėjo, tag" išda
vimas tų neteisingų liudyjinrų 
nebuvo daromas, kaip vienų, 
taip ir kitų, turint blogą norą, 
tik.iš stokos teisingumo nusis
tatymo. Pavizdin: 1) liudiji
mas No. 144, duotas žydeliui 50 
metų amžiaus, gimusiam ir au
gus pietų Rusi joje, bet gaunant 
liudijimą pareiškusiam, jog 
tėvas yra gimęs Lietuvoje, o .to 
pareiškimo priparodimui netu
rėjo jokių dokumentų.'. 2) liu
dijimas No. 218 duotas piiįe- 
čtai Gūter, nuolatiniam gyve- 
tojui miesto Kobrino, Gardino 
rėdybos, o tasai miestas prie 
Lietuvos visai neprigūli.'

Charbino laikraščiuose pada
rytas apskelbimas, jog visi ko
miteto liudijimai bus pamainy
ti teisėtai lietuviškais pasąis, 
bet kuometidalis piliečių su to? 
kiais liudijimais jau galėjo iš
važinėti ar tai į Amęrikš, ar į 
Lietuvą, ar Sovietų Rusiją- rei
kėtų, kad Lietuvos atstovybės 
užsienyje, '.-priimant ką nors.į 
Lietuvos pil-bę, nesivadovautų 
vien tiktai komitetų liųdiąi- 
mais, bet reikalautu platesnių 
asmens daTodiųiųf kaip tai' yrį 
daroma Sibiro Atstovybėje.

■1. i
*

I*.'

— n — ■■■■    i r. Hft m _ I !■ II t.

v ...
BONAS—tai tautinio subreūdi- 

fno atestatas.

KLAUtflMAB: Ar AJinėt daug 

lielttviį tautos k-rotimij neiiM- 

W • • - .. '
ATSAKYMAS: Viii tie, Mtie 

itėpirWBiOW

Tik BONV plrk»*yenkul Mbe 

bfoltt.

Km turi 10W4« ta ubkM M-

¥

tavodiiojc
^4>~4



*

t

e

5

■ v

... ’ > C-

ketvergiu, KugtijoS, 1921

I
j- »
. •

l t

‘4 X «

%

«

V-

LIETUVOS OKIS DABAR !^ar : Juo tik didesnę nelaimė, nes Jos

srnųs kentėjau, kaip kad jos 
iieturėjęs. į 1

Išnyko piano meile, tik 
skausmas- paliko, liuris ma
ne labai nūv’argino, ir ma
ne veiduose tas įvykis atsi
spindėjo pavydalė išbąlimo.
1 Kodėl gi tas gilusis' jaus-[beduoniai dvarų ~ordinari- 
masdef kurio tiek kentėjau, [ninkai, bėsigrumiantieji su 
kurie visuomet persiėmęs [vargu, badu ir ligęmis. Tos 
buvau, taip netikėtai žuvoTpkultūi-os” didžiausios pa- 
Niekas to nepasakys ir aš toržibos, tai žviegiantieji, par- 
niekuomet nesuprasiu, tįkĮšiukai, mauruojantieji ver- 
žinau kad maųo meilės žuvi-Įšiukai ^sukultūrintose” Lic- 
mo'priežastis ne vien tik iŠĮtuvos grifuose. , 
mano kaltės. Gal taip Aug-j Argi nuostabu, kad visa 
šČiaus’is Tėvas leme kad ma- Į tauta kaip vienas žmogus sū
rio męilė žūtų, gal ir netik-Įkųiito vytį laukan iš sayo 
ras būtų buvęs mano gyve- krašto tą neprašytą keistą 
nimas ąu ta meile širdy. Gal viešnią? Kad jos nei ped- 
ir.pati meilė buvo kalta, sakų Lietuvoje nelietų.

(Nelengva.atsiskirti su jauJ Tauta turi savyje daug 
smu, bet kad pasirodo kad dvasinių pajėgų, su kurių 

j nebėra ko mylėti, tai ir suft- tpagelba lengvai galėtų apsi- 

ninku kainos, žinoma, kiek | perleisti. Mylėjau ir nusto-1 Tik bėda, kad lenkai pasta- 
tiek ir-gi stabdo greitą ūkiųljąn mylėti, neš nebėra kamįtė Vilniaus krašte stipresnę 
pakilimą. Bet vis tik ar [ jausmą aukuoti, — f 
šiaip ar taip, reikia konsta
tuoti faktas, kad nors dėl 
tokių sunkių sąlygų visi be
veik ir. dabar kai kada -pa
dejuoja, — vis tik ūkis vis 
smarkiau ir smarkiau kyla.
Net tose apylinkėse, kur pir- [ kam kaltės, neverčiu, bęt gi-1 Mes sulauksime to, ko lau- 
ma buvo telikę vien pelenų 
ir griuvėsių krūvos, — da
bar iškilo kadir ne taip jau 
patogūs nameliai. Visuose 
kiemuose jaučiama įtemptas 
noras pakilti ir tie dejavi- 

įmai, ką galima visur išgirs
ti, tai yra ne kas kita kaip 
atbalsiai kovos už savo ge
resnę ateitį.

Žmonės vis labiau ir la
biau pradeda suprasti, mok
slo vertę ir visur galima pa

r
r#
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IJETUVOS FINAN. MISLJW

'Paskolos įkyrius, 
370 Seventh Avė., New ToritU,
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MANO PLUNKSNA*
Imuos plunksna ir prašant 

Ąugščiausio Geradčjo jospaM-1 
minimo,* Menka, mano plunks* $ 
na, kad didelius mokslo daly- 
kus aprašinėti, klasinius veika* 
lūs rašyti, poeziją ir literatūra 
tyrinėti.- Negailu ir nenoriu aft- 
vo plunksnos pagalba į garbę 
kiltį, .savo ateičiai vainikus 
rinkti. Pirma, tai negalių, nes 
mano plunkna permenka,—-aš 
tik jausmo kibirkštėlę turiu, < 
bet nemoku jo išreikšti sulig * 
taisyklių poezijos ir literatu- 
ros,ta antra-Mai įr nenoru 
aš noriu ne į garbę kilti, bet 
kiek galima viską iš savęs iŠ*

J?musų draugas.2 Jis I neprivalo Nesigailėkite centų , telegra- 
rastis musų draugijose; musų ““ 
koja ..neprivalo peržengti jo 
slenksčio; neteinid 'moralės 
tęises pasįĮįusti tokiiun žmo- 
guvrankps. LIETUVA, kovo
dama už išlaikymą savo nepri
klausomybes, kurią atpirko' 
brangiu savo žmonių krauju, 
šaukiasi pagalbos, tad KIEK
VIENAS LIETUVIS TURI 
PAGAL MVD^GALĖS TA 
PAGĖLBA SUTEIKTI. Kas 
daugiau turį, iš ta daugiau ir 
reikalaujama. ’ '

LIETUVA nepamirš tu, ku
rie jai ištiesė savo ranką, im-' 
darni Laisves Paskolos Bonus.

Bet ji nepamirš ir ių, kurie, 
galėdamįfcto nepadarė.

Patriotas.

GERJ VALIA, RE , 
. PRIEVARTA.
f *

1917 metais, Amerikai inėjus 
pasaulinin karan, viename Pėm 
nsylvania miestely buvo šitoks 
atsitikimas. Lietuvis karČiam- 
ninkas, gana pasiturįs, nebuvo 
pirkęs Amerikos Laisvės Pas
kolos Bonų; Kaimynai apie tai 
Žinojo. Apmaudas juos ėmė. 
Kaip tai, *- jie perka, kasyklo
se jiems; iš algų išskaitiiuoja 
mokesnį už bbnus, o Čia pasitu
rįs žmogus netik negelbsti naų- 
Jąjhi savo'tėvynei karą laimė
ti, bet dar prie progos pasity
čioja iš savo pažystamų—ang- 
hakasiij, kam jie perką. 
. Vieną tad tamsią naktį, ru
dens šalnai jau atėjus, karčiam- 
ninko gričion įsilaužk keletas’ 
kaukėifiis apsimovusią vyri]. 

—Eta su mumis, ~ sako. 
— Kur? — klausia nusigan

dęs karčianminkas.
• Eik, pamatysi, — atsako 

vienas iš kaukininkų, prikišda- 
mas revorlverį (neužtaisytą, bet 
jis to nežinojo). prie krutinės. 

Karčiamninko kinkos sudre
bėjo ir, atsiprašant, blusos po 
siūles sulindo, taip jis persi
gando. Bet eina. Išvedė jį už 
miestelio, pas giraitę ir sako:

— Kiek pirksi bonų?
— Neturiu pinigų, broleliai, 

.paleiskite... — maldauja karT 
čiamhinkas.

Kaukininlcai . pasišnabždėjo 
tarp savęs ir sako;

— Pakarkime jį... Jis musų 
pinigėlių prisigriebė tiek ir tiek 
O kada reikia Amerikai laimė- l 
ti karą, kada iš to karo Ir Lie
tuvai gali būti laimėjimas, tai 
jis “neturiu pinigų”... O iš 
<ur gavai automobilių? Iš kur 
turi nilmus, kaip pąlociu? Kas 
aprengia tavo ‘ ‘ leidę ” ?... Kark 
jį, kark, nėr žiūrėta... ' '

Ar jie tai darė juokomis, ar 
ištikrųjų, — karčiamninkas ne
žinojo. Greičiausia — juoko
mis. Gana to, — jie užnėrė jafh 
virvę ant kaklo ir privedė prie 
medžio. Jis jau buvo bepave- 
dąs savo dūšią amžihatvei. Ne^ 
bemanė išsigelbėsiąs. Ir žadą * 
neteko. Norėtų dar sakyti ką, ; 
bet.liežuvis surambėjo','neapsi
verčia. Pakinkęs tik linksta, ; 
plaukai šiaušiasi, stiebu stojasi. . 
Vienas kaukininkų, lyg virvę 
ant kairio, taisydamas, pašnab-: 
ždėjo jam ausin:

: — Pirk,.rup..., bonų, tai pa
leisime, o jėi riepirksi-bus pa-s 
galum.-.. „
_ Dar blygterėjo vargšo minty 
viltis išsigelbėti, ir sako':

— Pirksiu, broliukai, pirk
siu, tik paleiskite. ..

— Ar pirksi, už dešimts tūks
tančių?... '

— Pirksiu...
Čia pat davė jam blankelę pa

sirašyti. Po to nurengė pliką, 
apšlakstė derva, apybėre plun
ksnomis ir nuvijo miestelin...

Broli, tai yra teisingas atsi
tikimas. Taip padarė lietuviai 
angliakasiavsavo viengenčiui 
kurs nenorėjo pirkti Amerikos 
Laisvės Paskolos bonų. Pasa
kykit, ar daug Jūsų mieste yra 
tokių, kurie nepirko Lietuvos 
Paskolos Bonų? Ar buvo kur 
nors kad ir bandymas griežtai 
reikalauti,,kad musų Tėvynei, 
jos kritiknigoje valandoje; bu
tų pagelbėta? Mes to negirdė
jome. Apenč -teko ne kartą 
skaityti laikraščiuose, kaip vie- 
nur-kitur Lietuvos priešai, iš 
pačių lietuvių, agituodavo prieš 
Laisvės Paskolą. Ypatingai 
musų biznieriai turi remti Lie- 
tavos Laisves Paskolą- Jie" tu
ri daugiau už šiaip darbinin
kus tad jų privalumas yra dau
giau ir duoti. Jie investina pi
nigus į abejotinas spekuliacijas 
“ stakais”, perka aukso -kasy
klų Šerus, kurie nieko hera ver
ti, bet Lietuvai neduoda kiek 
galėtų duoti. Aš nepritariu te
rorui; atsisakantį imti bonų ne
patarčiau vesti užgirin ir gas- 
dįnti pakorimu^ nepatarčiau 
dervuoti ir pūkuoti, ■— bet mu
sų pareiga’ -yra > panaudoti to
kias priemones, kokios yra pa
dorios ir musų pilietybės pa$i- 
nhną patvirtina. Kaš neėmė 
Lietuvos Paskolos Bonų/ bet 
gali imti, tas turi būti ne

aukos tai visų-pirma viši 
minkštasmegenįti, pradėjus 
nuo mūsų sęnovčs didžiūnų, 
lenkų prigautų ir ant jų Vir
velės parisiu, ir baigiant 
mūsų Tėvynes pakraščių 
valstiečiais, savo kalbos iš
sižadėjusiais. Tos “kultū
ros” aukos — tai bedaliai ir

labiaiį Irad VQS ^k šiemet nustojęs dar didesnius skau- 
atsirado gyvulių perteklius^1 
Bet <tar kitas baisesnis da
lykas už gyvatą atpig&nįiįy 
ra tai besiartinantis 'gyvu
lių maras, kurs sunaikino 
Ukraina ir LeitaĮJoą ūkį gal 

įti žiaubis okupantas vali laite »egu pats M®**
.................................. * jis įžengė Lietuvon ir prasi

dėjo plisti Panevėžio aps
krity. Sako, kad dar skie
pijimo būdu būsią* galima 
atsiginti; mūšų veterinoriai 
rimtai ruošiasi į jau pradė
tą karą'su ta baisiąja gyvu
lių giltine.; Reikia tikėtis, 
kad ir Galingiausiąsai Gy
dytojas — Dievas padės su
stabdyti beplūstančią maro, 
bangą.

Mažažemiai ir- bežemiai 
turi dar kitą svarbų įeigų 
.šaltini?—tai pabrangusį dar
bą. Darbininkui moka nuo 
20-30, o kai kur net 50 auk-\ 
sinų į dieną. Tokios darbi-1 kiaušį dvasios vargą reikiaklirbti su ana “kultūra

i
I. . a

Čia'nėra reikalo minėti, 
kadtūksl anSiaiLiettivos gy- 

' vulių didžiojo karo metu tu
rėjo maitinti rusą bei vokie
čiu armijas. * Pasakysiu tik,

t
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. paskutinius . žmogelio ark* 
liūs į savo gurguoles. Tąsyk 
retai kas pasislėpė. * Dau- 

- giausiai buvo imama veltui, 
. nebent skaityti užmokesniu 

tas lazdas, kurios krito ant 
besįskundžiančiųjų... Tai nė
ra kokis mano x prasimany
mas bet žiaurioji tikrenybė! 
Ir žmonės, žiūrėdami išnyk
stančias .savo kaimenes, 
šluostydami ašaras su
gniaužtomis iš pykčio kum- 
šciomis dejavo, kad jau ne
bus* galima nė atgriebti ^avo 
ūkių, — reiks stąčiai apleis
ti savo numylėtą bakūžę ir 
eiti vokiečiu tarnybon...

Bet dabar dirstelėję į tuos 
pačius kaimynus, kurie pir
ma taip Skundėsi, aimana
vo,—gali pastebėti, kad jau 
jie to skundo iš &avor krūti
nės dabar neišleis. Priešin
gai, jie dabar dejuoja, kad 
niekas iš jų neperka gyvu
lių, nes jie jų turi net per
daug. Ir kur tik pasisuksi 
į mugę (jomarką) visur pa
stebėsi daugybę karvių, ark
lių, kiaulių ir tt. Gyvuliai, 
ypač karvės, beveik dvigu
bai kai lęir atpigę fr tai nie
kas neperka. Pirma karvė 
kainavo 2000 ai dabar gali
ma pirkti ūž 600 a. Tai te
ko pastebėti Pilviškiuose, 
Šakiuose, Zapiškyje, Kaune; 
sako, kad ir kitose apylinkė
se pastebimas panašus gy
vulių suvedimas inūgėsna, 
ji} didžiulis atpigimas ir tas 
pat nepirkimas. Ypač skau
dus smūgis Lietuvos ūkinin
kui yra šitas paskutinis reiš
kinys^—gyvulių nepirkimas. 
Juk tasai-, karas tiek paliko 
Lietuvos ūkiuose spragų,, 
tiek žaizdų! Norint iš visų 
karo žaizdų išsigydyti tokia- 

. me brangymetyje reikia be
galo daug turėti pinigų. Ir 
štai tie, kurie ir iŠ seniau 
turėjo pilnus kešenįuš pini
gų, kurie per karą teisėtais 
ir neteisėtais būdais, .įvai
riomis Spekuliacijomis padi
dino savo “delmonus,” — 
tie šiandien ant degėsių krū
vų yra pasistatę erdvius na
melius. Toks apsireiškimas 
matoma žydų tarpe. Taip sa
kysim Pilviškiuose, Nau
miestyje, Kalvarijoje, Tau
ragėje žydai (daugiausiai) 
vėl gyvena puikiose trobose.

Gi Lietuvos ūkininkas vos 
išlėto tekylą. Ar šiaip ar 
taip, reikia pripažinti, kad 
lietuviai per karą šiek tiek 
pažino ir sužvėrėjusių vo
kiečių civilizacijos. Ir dau
gumą, kaip tik norėtų kuo- 

< greičiausia išsikasti* iŠ visų 
_ ūkiui padarytų nuostolių ir 

žengti pirmyn į gerovės vieš
patiją. Į tą gerovę kaip tik 
veda ūkio produktų parda
vimas. Tais produktais yra 
javai ir gyvuliai. Tiesa, 
javai dabar brangūs, kai kas 
gauna už kviečių centnerį 
140-160 auksinų, už rugius 
65-80 auksinų. Taip kad 
didesnieįji ūkiai sparčiau 

griebiasi. f ' * *
Mažesnieji gi ūkinihkai 

turi vienintelį svarbiJitįj į- 
plaukų šaltinį — tai gyvulių 
pardavimas; kad kokį gy
vulėlį pardavus nusipirkti 
sau duonutės, — tai jau da- 

1 y ' *- ■
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žmogus, Į materijalę. pajėgą, kad prie- 
Ikuris ta meile man buvo Ii- varta primetus savo “kultti
ko nebe tas ir aš ilgai vieii ra visaį Lietuvai. Tasai 
jo atsiminimu negalėjau gy- Į bandymas Lenkijai atseina 
venti. Nors mūsų takams milijardas markių į metus, 
nebuvo skirta susieiti, bet Neilgai galės taip tęsęti. Lie- 
aš niekuo nesiskundžiu, nie- tuviai — kantrūs žmones.

liai, giliai sieloj apverkęs kiame. Tik tuo tarpu rem- 
savo meilę vėl einu į gyve-Į kime savo Valdžią. Žiūrč- 
nimą, nors ir sunkus jis da-Įkime,® kad ji nepristigtų pi- 
bar liko. pdgų. Pilkime boiiuį

Yra- kas savo gyvenimą Lietuvio pinigas svetima- 
baigia tvčia, apgalvotai prie me banke — tik bankininką 
to prisirengęs, bet Kristus tukina, gi nei lietuviui, nei 
— tas širdžių žinovas ir glo-B0 Tėvynei garbės nedaro ir 
bėjas sakė, kad viską reikia | naudoj neneša. Tas patsai 
kentėti ir gvvenimo tyčia ųe- doleris indėtas į visos Lietu- 
inaikinti../ Mano meUė pa- vos reikalą, kuria dvdsios 
[liko man brangų paminklą, gaivina vieną iš in-
Ikuris mane ir sulaikė nuo vi-Įdomiausių ir rimčiausių pa

stebėti, kai ne tik ūkininkai, | nusiminimo aš. tu-1 šaulio tautų. Tai tautai at— 
bet ir mažažemiai, sukrap-L,ju jęrjsta^s paveikslą, kurįIg^jvis, pančių ‘nusikračius,

... __ ,

bus daug džiaugsmo ir gar- 
’ " , Pirkime'bonus.

L. P.

štę savo paskutinius^ gra-1 man mylimoji davė, ir aš juo I sustiprėjus — ir tautiečiams 

nusiraminau. *'
Netekęs meilės aš vos nuo rės.

sumišimo susilaikiau sun-

šius, veža savo vaikelį į ar- 
timiausiąją gimnaziją, ku
rių visur it grybų po lietaus___  _________ ____
pridygo. Moksleivių dabar [bįaį jau gu ‘bi0g0mįs minti-Į 
Lietuvoje Visur pilna. Irr' 
malonu yra pažymėti, kad 
diduma moksleivių kilę.is tų Ivėl pradėjau prie ramumo I 
satnanotij bakužių, nesigėdi gTjžtį Kristaus klūpanti L meiluže įausmanasau- 
nei ukio darbuose padėti sa- [stovyiaj Jp kilnus veidas lie- susitik0 -Mlgsniais ir pajuto 

giosios tikybos neišsižada, o 
net joje tvirtėja. Tikybiniu 
žvilgsniu galima Lietuva ši
taip aptarti: “Kaimiečiai 
“kamėja,” o moksleivija 
“dešinėja.”

Jonas Paukštys.
Lušnaį 8. VII. 21.

KRISTAUS PAVEIKSLAS.
' « .______

(Skiriu S.)

mis bekovojau, bet įsižiitre-u 
jau į Kristaus paveikslą iri

'• r ■ll* ■■ ■'!<

ŽVILGSNIS.
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bu jaUai žemės vaikai..— ber- 
[nelis ir mergužė jausmo pagau-

„ > 
pe man pagalvoti apie gyve-[kad kokia tai “slaptinga jiega 
nimą. ‘ Ir Kristaus paveiks- jų širdis vienyja, per tą žvilgs- 
las mano sielą nuramino, uš Įni matosi, per tą žvil-
vėl galiu gvventi, Kristaus pąj°d°;

. Iraraudo kaip uogeles veideliaiveidas daug mano sielai kil-1___ v- / • •• .i ® {mergužes—lelijėles ir ji to ilgo,
numo pridavė, Jo veidą as karštoi žvilgsnio neišlaikė ir 

Į pamylėjau visa širdžia ir Jiš algeles ntleido. Tai mergiškas 
[man pasakė kad gyvenime nekaltumas. Bernelis jausmo 
[nereikia nusiminti ir mano hesuląįkydamas arti prisišliejo 
meilės žuvime nereikia žmo- |PPe mergužės ir vėl pamatęs 
gaus kaltinti. Dabar aš my- f1“’ ^eles ir 30 šir- 
limos nekaltinu, tik sakau d’MeįXTrdis taip pat „t- 

kad musą abiejų kaltė bu- siliepė. Tų dviejų žemės vaikų 
vo... Aš nenorėjau blogo, širdužės drebėdamos sujudina 

[bet, matyt, Augščiausias jų sielas,. o jų žvilgsniai tai gy-
Šioj žemėj daug kas ?vy- neieido mano jausmams ap- vėlimo eleksyris ahiems. žvil- 

lioja jauną sielą, įet amžių vainikavimo susilaukti jei jis tyraą jausmą reiš-
pritirimas duoda tokį pamo- Leko nekaltinu ir vėl i gy- ??
kini™- “Būk atsnrmis • neKaiunu u vei } gy b žleda?j gilyb-
kinuną . Būk atsargus, gt vemmą emu, nes Kristus 1^0 ženkias. Laimingas tas, 
lės tankiai reiškia tik už I man tai liepia... - I kuris dar gali žvilgsiu tikrai
slėptą nelaimę.” .. . Poetą, pažinti, kuriam širdužė nuo jo

Mylėjau jauną sielą, my- L-------------- ------------ ------------- 1 sudreba,?— tas dar gali su gy
lėj au visu jausmo gilumu, i rilini iiinil Ti>ril H venimu kovoti, nors ir nehety- 
visuomet savo meile stipri- LtNny RULIUKAi |raS būtų. Jeigu dar žemės vai- 
naus ir jai savo gražiausias ' ' ta ilgšių atjaučia, tai dar jo

mintis skyriau, ją kaipo sie-l , Anusia! Anusia! Kibi-ĮnOpS nupuolęs jau būtų, 
los įkvėpėją geųbiau, visas zaj kujla Z ogroda! TVszyst- Dievulis davė žmonėms ne vien 
jai atsidavęs buvau. Ir gra- ko bulblf wykibizala!” [vargus ir skausmus. Jis ir pra
žus atrodė jais pasaulis, — I Nugirsta ir žodis žodin [kilnumų žemėj paliko, tik ati- 
mažai jan.K* blogumo ma- užrašyta 1920 metais, Dane- ^nį°Sai\s valiai jį pn vįam 
čiau, £Sk, meilė laimino, vėžyj, iš lupu sulenkėjusios
viskas kas tilt buvo meilės miestietes* _ , kuris žmogų varge ir skausme
spinduliais nusviesta atrodė J Štai lenkų kultūros rūbas [paguodžia. Laimingas tas kuris 
meiliu ir prakilniu. Viską Lietuvoje:' Vrszytka bulba žvilgsnį atjaučia ir kuris jo nie- 
buvau meilei paaukavę^, ja wykibizala; O tos kultūros kuomet jimiČmirstu, kuris nes
tik ir gyvenau, bet apsivy- essencija, dvasia — tai su- kaito tai vaikystes žaislu, bet 
liau. Mąno manytoji laime Ivvailėjimas, pasipūtimas, syveūimą laiko k^po 
jiebuvo tiki'oji laime, kuri niekinimas savo krašto ano- * tai ltlSdimmėiiĮ kelių Šioj 
turėtų visą mano gyvenimą mų, Į/ąprocių ir viso kas Įie- žeinėj! 
mane Išdėti, ta laimė buvo tuviŠka. Tos ?

I ’ • .?■ t
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LINKSMOS ŽINIOS ’
Am. L. R. K. Federacija nuo
širdžiai remia Paskolos vajų.

Rugsėjo pirmos dienos atne
šė pirmų linksmų žinių. Kata
likų Federacija savo Kongrese 
sutarė remti vajų visom! suvo 
pajėgomis. Kongreso vakarie
nėje, Broooklyn, N. Y. užsira
šyta bonų už $6,150.00.

Gerą pradžią padarė mūsų 
finaųsistai. Ir taip:

Am. Liet. Prekybos Bendro
vė už ' $1,000.00

Advok. Jonas Brenza iš Chi- 
cagos, III. $1,000,00

Industrijos. Bendrovė, Wil- 
kes Barre, Pa. $1,000.00

Susiv. Liet. Rymo Katalikų 
Amerikoje, $1,000.00
Kiti vakar, dalyviai $2„150.00

Musų broliai anglekasiai irgi 
džiugina gražia darbo pradžia: 
Lietuvos Steigiamojo Seimo na
rys M. Bagdonas su J. B. Šaliu- 
nu aplankė du Pannsylvanijos 
apgikričius ir pardavė bonų už 
$8.350.00: Scranton — 750.00; 
Sugar Notch — 200.00; Forest 
City -t- 500.00; Kingston*— 
$600.00; Ptomoūth. — 350.00; 
Duryea— $.00.00; Pittston — 
$950.00;. Coaldale — $250.00; 
Tamaąua — $600.00; Minersvi- 
Ule — $700.00; Girardville — - 
450.00; Mt. Čarmel—$1,900.00; 
Malianoy City — $1,000.00. Tai 
tik darbo radžiu. Pennsyivani- 
ja dar tik ką įsijudiiia. Mount 
Carmelyje paprasta*? darbinin
kas žmogus pilietis Juozas Ja- 
nulėvičius (iš Vidzgailių kaimo 
Rudaminos Valse., Marijampo
lės Apskr.) pirko bonų pirma
me vajuje už $600.00; dabar gi 
vėl už $500.; taigi iŠ viso už 
1,100.00; štai kaip reikia mylė
ti Lietuvą.

Pennsylvąnijoj ūpas visur 
geras, bar neatsirado stoties, 
kuri nežadėtų padaryti savo 
kvotos. Indomu, kad čia“ gimę 
augę labai ukvačiai bonus per
ka. Bvasiškija nuoširdžiai va
jų remia.

Iš visų kolonijų plaukia ži
nios kad rugsėjo mėnesį rengia
ma visur prakalbos, susirinki
mai. Atsiminkime visi, kad 
kvota visur turi būti išpildyta 
per tą mėnesį.

Didžiajai Clūcagai prašant, 
kad Atstovo atsilankymas į jų 
miestą būtų atidėtas dviem są- 
vaitėm, atstovui sutinkan pri
reikė ir. visa maršrutą perkeis
ti. Taigi atstovas gerb.;Volde
maras Čarneckis bus: 25, 26,27, 
ir 28 Rugsėjo Chicago, III. 25 
didžiosios prakalbos visai Chi- 
cagai? 27 Prakalbos Cicero, III. 
29 Cleveland, Ohio. 30 Pitts- 
burgli, Pa. Spalio 2 d. Detroit,, 
Mieh. 4 Rochester, N. Y.

.Be paskelbtųjų pereitoje sa
vaitėje 'kalbėtojų, apsiėmusių 
valstybei patarnauti, dar pasi
žadėjo kalbėti, kur reikės, šie 
asmenys:
Rugsėjo' 15 Kun. A. Martinkuš, 
Chicago, UI. 16 Dr. E. Klimas, 
Phijadelphia, Pa. 17 P. Molis, 
Baltimore, Md. • 18 Kun. Br. 
Bumšas, Pittston, Pa. 19 J. G. 
Milius, Pittsburgh, Pą? 20 S. 
Jusevičius, Chicago, Ilk 21 Al. 
M. Račkus, Cicero, 111.
Stočių prašome be atidėliojimą 
pranešti Misijai apie visas įvy
kstančias perinamas stočių ko
mitetuose, taip pat dažnai dali
ntis su mumis ĮŽiniomis, kaip 
vykksta paskolos varymo dar
bai ‘Reikalaukite įmuidoijoB,

* K* TJl 
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naudoti yargo žmonių labui, “T 
■in ■vnrtrnii »iS/ln?n-im+v arin^ *.’• * 5 
kiąją dalelę nuraminti, su jais . 
kartu kentėti, viena siela su/ 
jais gyventi. Ir, jeigu man be-’, 
pinant daineles apie šios ašarų • ■’TJ 
pakalnes vargelį, ir netaip dari “ 
liai jos išeina, — aš jokios kri- " * 
tikos nebijau, nes aš rašau nė * 
su tikslu savę ištobulinti po- ■ 
ezijo'j ir literatūroj, bet su tik
slu nušviesti varguolių tamsias ė 
dieneles, padainuoti jiems ners, 
menkas, bet pilnas mano'sielos < . 
jausmo daineles. ;

Žinau — į mano rašinėlius r ; 
yra žiūrinčių kaipo į betikslį 
blaškimosi, bet mano prigimi
mas nepersimainys,—r aš noriu 
tik vargingai dalelei tarnauti, .' 
o ne save kelti garbėn ir bijoti* • 
kritikos.'

* f

Jausmo nesukritikuosi, o ma
no rašymo1 žodžius negali kpi- 
tikuoti, nes aš jokių specialių. • 
mokslų neėjau, aš tik įgavau 
pradines žinias, be kurių dabar ’ 
ant žemės sunku gyventi.

Nenoriu kad maho jausmo > - 
reiškėją — mano plunksna su
terštų kuomet noTs kokis nedo-

1 , „ 

ras tikslas: ar kokis apkalbeji-. 
mas, ar neapykanta. Aš noriu 
kad iki .mano mirties 
pfunlišna išliktų tyra, noriu 
kad ji suteiktų šviesių valau- | ' 
dėlių mano gyvenimo keliones ’ 
draugams — broleliams ir sesu- ■ 
tėms darbininkams, kurie sku- ‘ 
rsta šioj ašarų pakalnėj.

Mano jausmas visuomet liks 
tas pats-, aš visuomet mylėsiu 
vargingus bedalius, aš tvirtai • 
pasižadu tą savo pažadėjimą į§- • . 
ląikyti iki mirties, aš jaučiu;/ . 
užtektinai jiegos kad tą paža- 
dėjimą išpildyti, aš pažadu it -’l 
pažadėjimo išpildymui tikiu, ",z ; 
nors dar silpnas jiegomis esu,, ’• - 
'tik į gyvenimą pradedu žengti.- 

Eidamas į gyvenimą su savo? 
jausmais ir siela ir norėdamas / 
juos vargingiesiems, atiduotų 
aš prašau AugšČiausio Gerada-' 
rio man visuomet gyvenimo ko-‘ » 
vorj padėti, o jūsų, brangūs ma
no broleliai ir sesutės — dariai- . ’ 
ninkai, aš prašau visuomet ma- 4 
ne suprasti ir mano darbelius 
širdingai užjausti. Su jūsų už
uojauta ąš gyvenimo kovoj 
padėti, tvirčiau laikysiuos ir 
jam gal kiek padėsiu.

-Gal ir mažai ką aš galiu pa-
-______ - ______ y.  j.-  y.t.

note, kad aš jums pilnai atsida-. 
vęs, o jeigu nedaug ką pada
rau, tai reiškia daugiau neg#- 
liu nuveikti. Aš—-jūsų, o jūs 
mano artimiausieji, brangiau. ‘ 
šieji žmonėš, jūsų pūslėtos ran- 

1 kos man meiliausios, meilesnės 
už minkštas, poniškas rankute^ 
jūsų, išvargę veidai man mei
liausi, jūs mano sielos giliausia 

’ meilė, mano jalismų prisiriši
mas, <į jumis, darbininkai, aš su ‘ 
savo menka’ plunksna einu! Ir 
savo darbelius daugiausia ran
kų darbininkams skiriu, nes su 
proto darbininkais negaliu 
lenktiniuoti.

Vargo Poeto.

jų vargelį išdainuoti, jų shn* 1
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dėti jums, bet prašau jūsųži- '
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Jei norime įvaryti paliokam* 
galvoe skaudSjimą ir vidurių Mt 
irimą (greito bSgimo ligą) *- ii. 

pirkime bonua.

Kas nenori pirkti bono tai 
nori būti lenkų bur^n
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/Kiek išžudyta pašaliečių ne-|pįa.
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Brooklyno “Laisvėj’ Rug
pjūčio 31 d. paskelbė Dr, J. 
J. Kaškiaučiaus laiškų, ku
riuo pranešama kad tas lie-
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* *

daugi jis ųeskelbitf clųiO'T 
ta sukilimo, bet nusilenkimų tikos, wti&mįuttatas tai*

PHILADJLBKIA, P*. 
_ (Port Ęiohmond) .

Persikrausčius į parapijinę sve- 
ĮĮainę draugystė šv,/ Domininko,

' ■ t . **..

įi, niekuo nepadėti, husileįs- Įspecijalistųi ieškoti ar nesivj
ras kur nors kunigų kų nors L—-----
išsitarus ar pasielgus netaip

ORBiytOig. (
—J.

. — - Į Ay 1 'FP u? ■
P. Bonų. Tokluoi, mątyt, yrai[su*smarkumu rengiasi prie seimo 

imąiūt Lietuves lainvie briniiiūp|ir yrą užtikrinta^ kad turės ge- 
hho, "-žinoma, ^aharflnlu paaekmęs, nes Cleyelando są-
|4augĮW neturi darbo, arpą tari jungietes vąrgiąi-.kas galėtų pra« 

,[ii snažai-dirbą p turi maitinti Hrįlėnkti veikime, 
įmyną, o neturėję galimybės ėū*į Patąrtina, kad kuodaugiausiai 
haupyti pinigu, praeityje*,’tokskuMikoavatsiianKytii į seimo vą-' , 

... ■*' ' *^[jpatefetaiiną< galt bfit. Bet toMų nTnmegJneKiteit
ii $4 intaišymovargantĮHeirinanii: tin, tari 

iuąWykasf i$r ką.ir į jielik| tįįatRČių flolęrjį verįte) { * —,—
i L , W4rRnri  ̂ c^riogm, Masg.

:• • •'* . [teisinamu ita Jangmpas ljeWų ^lauktuvių vakarienė.
. lt J. [ įfenierlųf kurie nepirks L. L. M Į \ .

Rugpjūčiu 27 d.j buvo toHa aLĮįonų. įdlrie neturtų būt remia1* L Bąatftngomis L. Vyčių 18 kp,r 
įtikimas s suėjof skiepą penki švo-|mi lietuvių visuomenės, nes jieĮseredos vakare, rugpj. 31 d- š, m. 
Aeriąi ir ^raasjė ^onihWTneremia Lietuvos reįkąlų^ y? Fsvetainėj įvyko šauni, 
įraukti ta mitinguoti. ’ ^taemk.įra» pavirtę į ^Amerikoniškų ęlole.sĮ Juškpičio sulauk-z
pirmiausiai pasim ka< jie vi-h ” , - tuvių vakariene, kuris ką tik su*.
ri laisves* skaitytojai ta.liėtu-|. Kaip yrA malonu tokįlfrita iš tėvynės Lietuvos po dvie*
viŠki komuni^tal Kuoftiet gerai[lietuvį darbininką/kuris aukojalįU luenesių vakacijų. x
Prisimaukė^ tąi “rnocmeMni^sa" [Lietuvai dešimtimis, o skoliną |pokylis tapo surengtas is- 
vininkas pareikalavo užmokėti,[gimtais dolerių... Iš antros pusės,|reiškimui pagarbos ir meilės grį- 
ąrba išeit ĮI sldepm Nor^ skirtmĮįaip yrą biauru žiūrėti į lietuvį pustam mtta^kleb. kurs yra vie
šu tuo rąugalėUu draugužiams bu* [ pramonininką arba turtingesnį J t°s lietuvių didžiai gerbiamas kai
to nemalonu;j bqt turėjo pildyti [ darbininką, kurą tik (tentais su- uolus veikėjas Bažnyčios ir , 
tokį nekomunistišką savininko [leipo”o apie paskolą Lietuvai, tait^uutos dirvoje, Dalyvavo apie 
reikalavimą. Bet išeinant vienas[pei neužsimink. Sako: “Aš neva-pusantro šimto žmonių. Daugtu- 
žiebe savininkui ausin iš to ir pra- J žiuosiu į Lietuvą, nes man ir Čia | riM® grieti namo, ngs nebuvo sa- 
jSidūjo švogerių-draugiičių tarpe [gerai... ” Kad mums čia gerai, [loję vietos. Buvo daug atvykę ir 
“eivile kare.” Gerai, kad atsi'lpadarykime, kad būtų kitiems tenapylinkės kolionijų, kaip 
rado drąsuolis Įnirs draugučius [ gerai, nes ir mes šios šalies geru- J tai iš Bostono, Montello,. Lavvren- 

. perskyrė,-nes kitaip galėjo labai J mą paveldėjom nuo kitų, tai'ko-|CG> Brightoąo ir kitų miestų.* 
liūdnai pasibaigti. /Tai’ matote, [dol mes neturėtumėm daryti geroj . -R®1’ vakarienę buvo išpildytas 
kokia taip mūsų komunistų pro- kitiems? Pirkim L. L. P. BonusJTu&us' programas*, susidedąs iš 
įetariška brolybė ir lygybė vieš-U. y. gero darysime Lietuvos žmo-J^rinų, kalbų, solo ir grąžiij,, tam 
patauja. Lems. Pirkime jų, kiek kas gali- Vakarui pritekintų pilių.

i Žvogeris.hūe. ^Pirkime visi! 8 vai. gerb. kum Pr. Juškaitis
. k - . . . I i svetainę lydimas trijų gerb.

MOHTBEAL CAKADA B1«Ž» noro žmonų datta. 2m(m5s Bustoj<> į. ploda-

Kmdoje darbai labai sumąžė- Dabartiniu laiku yra geidžia- pi rankomis ižieižkž pagarbos 
jb. Od ir ‘dirba, tai tik puse lai-H užvardinti: “Ir vbl su jausmus. Atkalbėjus maldą pla
ko, Nekurtos dirbtuvės visai sus- Metuvos. Laisvės Bonais.” Tuose Mdėjo ragavimas jyanfe skanią 
tojo; langus ir duris užsikaiė ton- lapeliuose yra niekinama Lietu, valgią ir saldžią gėrimą, kurią bū
tomis. Vargšas darbininkas iž- vos valdžia, o teisinami žmogžu- vo apkrauti stalai, tarp žaltojan- 

' dirbęs daug metu ir savo sveika- džiai, plėšikai' ir vagys, kurie tie- »ą gėlią, kurtos puošė stalus ir 
tą padėjęs šiandien tapo išmestas Į tavoje žudė nekaltus žmones, at. dore malonj įspūdį.

; ant gatvės baisiam likimui. Po- liūdinėjo ją turtą. Už tuos ją Besivaisinant žmonėms, vakaro 
nas fabrikantas ir vartus savo pa. 1>lo«ns darbus buvo teisėtai" nu-1 vedėjas J. Tamošauskas pakvietė

1 loeią užsirakino, kad prie jo ne- lbM5ti- Dabar ją “draugužiai” g™b. kun. Pr. Juškaitį pakalbėti 
1 prieitą alkanas darbininkas dar- bolševikai tuos kriminalistus ke-1 Gerb. kalbėtojas daug pasakė 
■ bo bei duonos kąsnelio paprašyti. Ha i s“vo nekaltą kankinią eiles, svarbią dalyką iš kelionės įspū- 
' Tokį tai užmokesti gauna Sandien Jie sako: “Lietuvos valdžia ne- džią ir Lietuves žmonią dabarti- 

daržininkai už savo išlietąjį pra-Ura, nes baudžia žmogžudžius.” nio gyvenimo. Nurodė gerąsias ir 
kaitą ir gal prakastąją sveikatą. visos valdžios tą patį daro, ir tu- blogąsias Lietuvos vąldzios apa- 

Vargšas, ri daryti, nes turi -apsaugoti pi- ra^° pbses ir t. p. Pasakė daug 
’ liečiu’ gyvastį. Gi i jų kurstymus naujų, Vėliausių žinių iš Lietuvos.
ak..t ___ i •__ _  I AKalnni rmanlrnviaa T.infit-vac? Ktni_

darbuotojams,! 
įąžvelgti 

iy i durtalį, — pažiūrė
ti ir į 8Yicti«Ii^

’ Liętuyiąi, Šelpkime kifaį 
tautų pavargčliusj bct neuž- 
tafemū ta savo tauta* įeH 

. kailį, ta Sūvo tautos pavargę

’ Z-.

prieš ginklų, vėl buvo pa
leistas'. z Tą nekooperaoijos 
itąvoMųoijA teų eijfc jau per 
įįiek taiko ir tatanti 
baisesnė neg ginkluotoji re- 
yoliuėi ja. tuo remiam*
fls, -ip^g^ime MGrM į Mų 
$įeniL ataittaimw • irtai 
toji ^kooperacijos revolių* 
eija persikėlė į ginkluotų 
sukilimu arba kad Anglijos 
pačįbs įtaptiems ągeutaĮns 
pasisekė sukurstyti inintafy 
kad valdžia turėtų progos 
nubausti sukilėlius ir^pm- 
dyti dar kartų pasaųjiųi, jog 
jei ji nelaikytų ten sąvo ka- 
reivių ir yąldininkų indai 
patįs išsižUdytų.’

DIKTDW rAŪKA BA
DAUJANTIEMS 

MŪSAMS.

ęjMPAGO,HJ,; 
(RridTOortM) 

Rugpjūčio 21 d. Lietuvių Šv.
< .Jurgio par. bažnyčioje kun. it L, 

per pafaiolrslą buvo uisaky- 
•——. *. d. rngpjL vakąre bw

1 III -nmiiimi * prakalbėt; kalbtei<du ive$u bu- 
iKA An rtLNINuA Menas paspulmtis ir į tas 

Į prakalbas be Sus. L. R. K. Am. 
Įnarių kviesta ir visi ne nariai.

Vietinės Sus. L. R. 'K. Aini’ kp. 
valdyba, dėjo pastangas sužinoti 

Rengdaųiies prie bonų vajaus, Į^a®tas prakalbas rengia, jų tiks* 
faginamės vieni Idtus prie pa- R *as tokie tie, svečiai 
^aukojimo, pasišventimo: Bet Mbėtpjat Kreiptasi prie vieti- 

[po teisybei — Lietuvos Laisvės H? W^ono, bųt pasimatyta_tik su 
Įbonų pirkimas nėra nei 'ųukja,|ąs^entu^w-ąt- 
Įne išmetimas pinigų neaiškiam} 8ake pasimatymą bu klebonu, ir 
bizniui, bet yra geras, pilningąs.Pasakyti, kas tokie yrm 
investinimas, yta paskolinimas pier svečiaj-kalbėtojaC patardamas 
Ikreditoriui, kurio kreditas vi.[kreiptis į S. L. R. K.fAm. Ghica? 
sais žvilgsniais* aukštai stovi. Į £08 ^P®kr.. valdybą. Atsakymas 
Tik 'pagalvokime.. Argi gali tieĮbu™ pirmininkas nieko
pinigai pražūti? Pinigai nežū- Ūežinųs apie prakalbas, nes S. L. 
fųnSt jeigu ir kita kokia vals-|»; K- Am-Chieagos apskritis jo- 

j tija su pagelba kokių nors Ji- H Prakalbų nerengia, tik žino a- 
džiųjn galybių mus paimtų lai-Pie . paprastą susirinki- 

■lobon. Savyvaldą kurls ivyks rugp‘ 23 d' ta‘. 
uibiu.c* A vis‘,lie virinkime dalyvausiąs kun.

Tview'savo “atsi-H Afaon, Ohio, '(‘■Vana-
teistų. Bet apie tikrą išeitį „rc“t0Muį J1'-ku”' Clbl113’
. . . , ...... • . . i .. 'šiandien nebegali būti nei kai- p“ ls B^ten, °hio. Tuojaus i-
ta indu sukilelnį nužudyta. kas protas u- baznyeia lie- bos. Lietuva nebeprisiims .....................
Kiek išžudyta pašaliečių ne- pįa. 1 z-, I. .. ... __

. siririlėliiį nieko _ nesakoma, pasidžiaugi^ Galime pasi-| 
Išgauti teisingų žinių iš In- džiaugti, kad mūsų lietuvių 

^’dąįos labai sunku. Visos ži- [tarpe atsirado toksai labda- 
nįų agentūros yra arba ang- ryS/ Alės žinome, kad Pr. 

Mų valdžios kontroliuojamos, Kaškiaučiūs yra geras lietu- 
arba cenzūros neperleidžia- Lys, studentu būdamas bu- 

' . mos. Pereina tik tokios, ku- Lo geras “aušrininkas,” tai- 
rios Anglijai yra prielan- gi būtų nestebėtina, kad jis 
Lios. Taigi galime spėti, jog L. Lietuvos pąvargūliams

* ten padėjimas yra net bai- taip-pat nepasigdįlės. Lig- 
/sesnis, neg laikraščiai kad šioliai' rodos lietuviai nei

praneša. nuo vieno daktaro tūkstanti-
’ ’ .Anglijos1 jungas Indijai Lgs neTa dargavę nei pavar- 
^ gąną sunkus. Jos gudrūs’ [gelių šelpimui, nei politikos 
£ vadai su pagelba pirklių ir reikalams. O gal ir yra ku- 

£ fabrikantų šalį išnaudoja rįa davęs, bet mes apie tai
Į kaip tik gali. ! Žnionės laiko- negirdėjome. * 'Praneškite,
* >K mi bemoksle. Jie pilni įvai- meldžiamieji! O gal mūsų 
tiiį prietarų, vienas kitu ne- daktarai iš lietuvių gyventi 
pasitiki. Netik kad viena temoka, i 
kasta' šnairai žiūri į kitų, bet | Įy? toly nuo Lietuvos ? 
Gar prisideda ir religijos Lai daktarai mano, jog jei

— —■ mahometonai, Le žino hajp parašyti recep- 
diavidai, krikščionįs tt k. ų ir paimti mlo lietuvio 
ZŪUI viens i kitų kaip i sa-» darbininko neblogų uždarbį, ūių -atgauti. Ir atgausime. Nie- 
Va priešus. Kad juos “tai- tuo jo darbas savo žmonių kas mus nuo to nesulaikys, 
koj” užlaikyti, Anglija lai- labui ir užsibaigia. O kuo-1
* j ko tūkstančius kareivių, ii* met lietuviai ateina prašyti

• (
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BBL INDIJOS Žū- Į tuvys labdarys dedą čekį net
DYNIŲ. ant viso tūkstančio dolerių

,____ / pkaipo aukų Sovietų Būsi-[kinai savo g'
- Laikraščiai praneša daug jos badaujantiems Pavolgės [Lietuva vis viena turėtų ir vis 
neramių žinių iš' Indijos, žmonėms.” 
Pranešama jog septyni šim-J šelpti pavargėlius ir svei-

r

spėta, kad y* saukiamose prakal
bose Šv. Jurgio par. svet. tais sve- 
čiais-kalbėtojais yra kun. Janusas 
su savo palydovais — adjutantais. 

Atėjus prakalbų dienai ir pas
kirtai valandai, susirinko apie 50 
žmonių ;$t ėjo ir kun. Janusas su 
savo adjutantu, būtent Radzium 
iš. Akron, Ohio.

Kun. Janusą prieš susirinkusius 
perstatė kun. Statkus ir pasakė, 
jog atsakomybės už tas prakal
bas-neimąs, nes daro/tą ką kle
bonas įsakė. Tų pasakas apleido 
svetainę. ' ' "*• 

'■ Da nevisai baigus kun. Statkui 
kalbėti, S. L. R. K. Am. nariai 
klausė kun. Januso: ar jisai yra 
S. L. R. K. narys, kas jam suren
gė prakalbas ir ar turįs įgalioji
mą kalbėti į Sus. D. B. JL Am. na
rius ir apie Sus. reikalus? Kun. 
Janusas visai nenorėjo atsakinė
ti į klausimus ir bandė savu tiks
lu prakalbą rėžti, vienok susirin
kusieji nedavė ramybės ir priver
kė kun. Janusą pasisakyti,, jog ji
sai nesąs S. L; R. K. Am. nariu. 

I Susirinkusiems to buvo jgąna, nes 
visi jau gerai žinojo kuom yra 
kun. Janušas ir jo leidžiamasis 
“Vanagas,” teeiau iš. susirinku
siųjų dar atkartota visa eilė kun, 
Januso nenaudingų darbelių prieš 
visas Am. lietuvių katalikų een- 
tralines organizacijas ir prieš Am< 
lietuvių katalikus veikėjus, taip
gi pakartota, kad ir šiame susi
rinkimą kun. Januso tįsias yrą 
kurstyti .Sus. D. R. K. Am. narius 
ir visus katalikus prieš Sus-mą ir 
prieš legaliai .seimo išrinktą. tos 
organizacijos centro valdybą, ją 
šmeižti ir diskredituoti. Kun. Ja
nusas neramiai klausė to viso, ant 

Igalo pareikalauta kad kun. .Janu
šas išsinešdintų iš svetainės ir 
pradėta ūžti ir švilpti (mat ten 
būta ir vaikų prigulinčių prių Su
sivienijimo vaikų skyriaus).

Kun? Janušas drožė per duris it' 
tįkras.vąnagas po nepavykusio žy
gio sudraskyti nekaltą atiką. 'Gi 
per kitas duris išspruko ir kun.' 

nais (pagal kurso,) kaip narės. Į Januso adjutantas, .
Yra tvirto pamato tikėti (lau- > A. Girgžda.

•v
‘ IS

* sau 
Taigi galime iš to tik [jokių globėjų. Mes negreitai ir

■ [nelengvai žodį tariame, bet ka
da ištariame, tai jo ir laikomės. 
Mes kaltais esame nerangūs, 
sunkiai jsijųdiname. Bet kada 
jau įaijudiname, mes einame ir 
prieiname prie savo tikslo. 
Niekus musų sulaikyti pusiau- 

i kelyje neįstengtų. Sykį pralb- 
jšę g'ėmį (žaislų) su lenkais, jų 
įviliugingai apgauti, mes- ke
liems šimtmečiams tarsi pas- 
kendome apatįjpn. Bet mums 
vistik atsibodo tokia padėtis. 
Atėjus laikui mes pasipurtėme 
ir tarėme: šalin, ponuli, iš ma
ldo žemės. Čia nfkno žemė, ir 
[mano yra Vilnius, jau ketvirti 
metai kaip Lieuva tarė žčdi: 
Aš esu laisva šalis, o jūs prie- 

[šai lauk iš mano žemiu: priešų! 
[nebliko, išskyrus vienų mūsų 

. didįjį ir amžinųjį prięšų lenkų,
pasitiki. Netik kad viena [temoka, o jų simpatijas to- kurį jo paties nelaimės Migiu 

............................ -- - . , q privesti prie susipratimo* Ateis 
eilėn ir tam paskutinišjam. Lie- 

skirtumai - mahometonai, IJje kaip parašyti r^p-'H8
. -i • i v , . . . kerta. Paliokai tur-but nežinai

Kas nežino, kad lietuviai ge- 
jrį__ūkininkai? Gerais ūkinin
kais pasirodė ir Lietuvos val
džia, ir visa šalis. Kada visi 
kaimynai skęsta skolose ir vis 
didina savo deficitus, Lietuva 

.[puikiai išsiverčia. Kad nesa
vas su lenkais, Lietuvos jau į 
keletą metų nebepažintame; 
taipgi gražiai atsibųdavotų ir 
išgrožėtų. Tad nei iš tolo nega
lime ymanyti, jog Lietuva gal 
neturės iš ko mums skolos ati

duoti. < : < ' \,;rz
į Dedame pinigus į bankus ant 
3, daugiausiai ant 4 nuošipčio. 
O nuo Lietuvos Valstybės gau
name (jau gavome) penktą. 
Kas Lietuvėje turės bonų, tai

daugybę įvairių yaldmmktp pagelbos, kuomet nori kad 
r Vįenieni&ir kitiems moka nupirktų bona, tai mūsų 
-geras algas, žinoma pačių daktaras nusiskundžia kad 
indų pinigais. Anglija skel- Į neišgaliąs, kad blogi laikai. 

f bia visam pasauliui, net ta Į Yra žmonių, kuriems visuo- 
patiems indams, kad jie tik met blogi laikai. Bet Dr. 
\įvaTk°s palaikyti turi paėmę [Kaškiaučius,. kaip daugelis 
Indiją. Šiek tiek susipratę L. įįtų gerų "daktarų ,kurie 
indai mato kame teisybė, [mokslą eidami kėlė Hetuviš- 
Mato skriaudas. Mato, kaip Į kai tautiškų idėjų, buvo 
viena karta yra kurstoma [draugų ir žmonių mylimi 
prieš 'kitų, vienas tikėjimas Į matyt net iš tokių, taiga jie 
prieš kitų, kad nuolat laiky- ir aukij įiesigaili—Ivad ir 
;tataūtų neramybėje ir tuo “Sovietų Busijos badaujrin- 
neramumu prisidengiant jų tiems Pavolgės žmonėms.” . .
įšnaudotį ekonomiškai. Spė-Į Didžiuokis lietuvių tauta L' ton <įam bus nuošimčiai iš- 

^ti reilda, kad ir šių laikų su-1į§ tokių labdarių! Juk šel- Liekami (taleriais, ar auksi- 
s kilimai gali turėti šios žy_ pę, šelpę kitus, tūkstančiais r. spėti galima tt dėlto, Uri/U^ “ ** &a „

' .a .nuo kie>k laiko tenLUV.Orulle esant išmesti... timpų! valdžios,) kad tais bernais bus
Veikiama nekooperuojaniisj Tiesa, yra mūsų daktarų, galima mokėti už žemę, įvai- 
pasipriesiiiimas vedamas la- [kurie nesigaili nei darbo,’ nei pins mokesnius, kad galima bus 
Ūgi šviesaus ir savo šaliai pa-1 varno net nei skatiko tau- Puos ^statant gauti iš valdžios 
'Šventusio Gandhi. Vei-tos reikalams. Bet *8?- ^

. ' kimo principas yra nepadė- |&us iabai mažas, Socijalis-1 ° 
ti Anglijos valdininką:
Įname jų darbe. Taikytis L į įvairių uušislmndimų ant 
nuo jų nuošaliai. J ‘ * --------
‘ *r - - ... ...

aišku, kad pinigas indėnas į bo-

JOr tų ir liberalų ląikrasciarpil-1 vestinius. Be to juk jisai sti- 
aikytta hii įvairių nusiskundimų antlprina tų pąči& valstijų, jos gy*- 

Nuo jų [lietuviškų kunigų. Iš šalies Lybę'ir ateetį užtikrina. Tad 
nieko neimti iy nieko neduo^kiūrinb išrodo, jog jie tikri skolinkime savo Valstijai, 
th luekūo nepadėti, nusileis-iRncprifllTRifli ieškoti artiRsoiU / . J*?*-
ti visur, tik niekur nepadė
ti. Yra tai ypatinga. revo-
6 'i’ |4 v 4’ ■ ■ £p ** ’ 1-w»3av<*A |££> ClJ- JJfMiM+vI’ęįį JLJL w v<XA JJ- I ..'. j. \ s ’

liucija. Ji pasklido po visų: kaip lietuviui patrijotui dawatt vartau
salp Pats Gandlii buvo ke-puola. Neginame.

<^±2  ̂W? ”‘WA8- <

...Z77.. L. ’ Į prieš Lietuvos valdžią atsakykime: I Abelnai apsakė visą Lietuvos liau-
MONTBBAL, ČAĮTADA. Įvažiuokit į'savo Itusijos “rojų,”

• Kaip matyt!, mos kohonųps he-Len <;good 4^... 0
tuviai žengia sviesiu keliu pir- mes rodydami ištikimybę Lietu- 
myn. Galima pasigėrėt fe veik}- vos. st. Seiroiii į. valdžiai,, pirki
mu. Turi nuosavą, grasią tany- me L. L. P, Bonus.- Viešoji opi- 
tėlę, kurioj klebonauja gerb. kun. žmonių_ ]aj veja lallkau g M_- 
J. Šimkus, nenuilstantis dvasiškoj Į vo tarp0 Lietuvos laisvės priešus ! 
dirvoj veikėjas. Yra nemažai ka- pasakykime jiem8: šalin išgamos! 
talikiškų draugiją; beveik visi ge- §alin uiekžai lenkbemiai, 
ros valioB lietuviai priklauso pnel Simono Sūnų/
katalikiškų draugijų. Teko ir Į . 
man būti viename susirinkime,Į • J
.bažnytinėj svetainėj, iš kurio gą-1 CLEVELARD, OHIO, 
Urna tik pasigerėti.' Girdėjau, [ A. I». Rymo Kat. Moterų Sąjungos 
kad yra susitvėrus ir Lietuvių . , Geimas.
Darbininkų Sąjungos 92 -kuopa, Kotai kuomet tąip nepaprasta 
kuri užsiima labai prakilniu dar-[PrOSa pasitaiko, kaip šiuo sykiu 
bu—platinimu katalikiškos spau-Llevelando sąjupgietems pasitai- 
dos. Žodžiu .sakant, Montrealio Lo. Rūgs. 11 d. bus pirmos sv. 
lietuviai katalikai stovi ant tvirtų [Mišios naujoje bažnyčioje, kas vi- 
pąmątų, kurių' priešai neįstengs [sus katalikus džiugina, neš tai y- 
sugriauti, nes vienybėje—galybė. [ra vieta puiki ir paranki Jei vis- 
Tik gaila, kad dėl susidėjusių ap-Įko. Katalikiškos draugijos bei 
linkybių aš turiu apleisti šią ko-Į kuopos galės visus savo reikalus 
lioniją. Tik norėčiau, kad Mont-Jatlikti, nes ten pat randasi- rui- 
reajy būtų daugiau koresponden.- įminga svetainė, kaip dėl iškilmin

ių vakarų ir visokienis tosirinki-
- Svečias. ] mams, ir kiti visokiem patogumai

__________ ; Itame name randami.,
CLEVĘLANI), ORIO. Rugsėjo 12 ir 13 dd. prasidės

| A. L, R. K. Moterų Sąjungos Sei- 
ReiĮmla h. L, P, Bonų. Inas. Iškilmingos Mišios prasi-

• Lietuvos Laisvės Paskolos ^to-[d®s ® va,l. ryte*, naujoje bažnyčio
ms valdyba pradėjo uoliai dar^ Įe. Po visos delegatės eis 
buutis, tankiai laikomi susirinki-[i hietųyių Salę, kuri visai al»ti 
mai, daromi pienai kad kokiu bū-l bažnyčios. Sesijos ir seimo* vaka- 
du galima būt išparduoti skiria
mą dalį L. L. P. Bonų už $10,- 
000. Kad geriau sektųsi -minė
tas darbas, norima įtraukti į dary
bą dr-jas bei kuopas, įr-^iaip pa
vienius darbuotojus. Norint iš
pėduoti L. L, p. Bonų už $10,oąo, 
reikėtų pasišventimo, 'pasišventi
mo visų hį, kurie sehiąu bųVo piy- 
kę, kad jie kitus magintų, arba ga
lintieji patys pirktų. Čia skait- 
liuojama yia apie 15,000 lietuvių, 
tai padalinus $10^000* išeitų kiek
vienam biskį mažiau, ųegu po 67 
(tentus. $10,000 galima būtų leng
vai kąipo auką šildyti, tik reikia 
gerų norų; reikia įvertint Lietu
vos laisvę.
Returetas gali

Dąugmnaa yrą tokių,; kurie bąą- 
do visaip sąvę teisinti; nori 
ktafcti nuo jjmigokpfrMiąoL/L,

baltimore, MD.
’'b< 27 d. A. L. H. K. Mot 

S-gos 8 kp. susidėjus su 47 kp. 
surengė puikrj pikniku, kuris pui
kiai pasisekė. Dalis, pikniko pel
no paskirta* dėl Lietuvos suŽeis- 
tiijų kareivių. Išreiškiame širdin
gą. padėką visiems atsilankiusiems 
^Šį

dies judėjimą iš politiško ir eko
nomiško atžvilgio. Jo kalba pa
kėlė klausytojų ūpą iki aukščiau
sio laipsnio. Klausytojai įgavo ne.- 
užmirštamų įspūdžių. Po to Te- • 
vas Alfonsas Maria pasakė keletą 
atsisveikinimo žodžių, nes jis lai
ke mūsų kleb, vakaoijų buvo užė
męs jo vietą, o dabar išvažiuoja 
į vakarines valstijas laikyti misi
jas. Kalbėjo ir gerb. kun. K. Ur- - 
bonavyčius iš So. Bostono ir gerb. 
kun. F. Virmauskis iš Lavrrenee, 
Mass. Jų kalbos buvo smagios ir 
visiems labai patiko. Gražioji 
programo dalis buvo dainos. So
lo dainavo garsi N. A. solistė M. 
Gribaite, kuri maloniu balseliu 
žavėjo klausytojus; Dainavę so
lo ir vietinė dainininkė 0. Širnbo- 
laįtė ir S. Pautas. Puikiai sudai
navo duetą M. Gribaite ir S. Pau- 
ras ir P. P.-Juškaitis (gerb.-kun. 
Juškaičio brolis) ir S. Pauras. Jų 
dainos buvo lydimos trukšmingu 
plojimu-. Dainininkams-ėms a- 
komponavo pianu O. Gribaite ir 
varg. V, Sereika. Labai gražias 
eiles sąkė BubliauskaiĮė ir kita 
jauną mergaitė, kurios vardo' ne
sužinojai). Žmonės buvo pilnai už: 
ganėdinti, kaip valgiais taip ir 
programų. Tai buvo viepia iš pui-' 
kiaušių vakarienių kada nors bu
vusių Cambridgiuje.

Daugiausiai pasidarbavo prie 
surengimo ūiinėtos vakarienės: 
vietinės L. Vyčių 18 kp. pirm. J. 
Tamošauskas ir O. šimbelaitė; 
taip-gi. Mf &undukieną M. Daily- 
džįųke ir Įritės darbščios šeiminin
kės.

Rengėjai apgailestauja, kad dol 
štoke s’vielos ne vigi norintieji ga- - 
įėjo dalyvauti.

,L. Vyčių 18 kp. taria nuoširdų 
ačiū gerb. svečiams, daininin- 
kams-ėms, darbininkams ir abel- 
nai'visiem^ kurie dalyvavo toj 
vakarienėj. Apie 11 vok visiems 
sustojus* atgiedota Lietuvos him-. 
llaš, ir baigės* iškilmingoji 
vakarienė.

- ■ Ganys, et
KAĘTFQRl>,CpjW * 

.Jį į ^rojų, 

7W|nk žiwmi> kaą iitsitL

rai per abidvi dieni bus Lietuvių 
Salėje, 6835 Superior Avė.

Rugsėjo 12 d. bus platus ir tur
tingas programas. Bus vaidina
ma ° Geriaus vėliaus, negu nie
kad,o' Vaidins L. Vyčių 25 kuo
pa; Ru milžiniški chorai: L. Vy
čių įr Teatrališkas padainuos pui
kių dainų. Bus iš sąjungieeių ga
bių kalbėtojų,įžymių deklemator- 
kų, delegatė poni Širvaitiene 
iŠ Ęetroito su savo maloniu bal
seliu pamainuos puikių dainelių/ 
Be to bus ir kitokių pamargini- 
mų. - ■ . " ’

Rugsėjo 13 d, iškilminga (dele
gatėms veltui) vakariene. Laike 
vakarienes bus tatn 'pritaikintas 
programas. Po vakarienes bus £a- 
silhiksminimhs — Šokiai, kad vi- 
rion# davus progos su, šauniomis, 
«yųn$£Wig paąipąHihti. . .

Kita tekn Moterų
Sąjungos 26 kuo^ča narte bu vi- ko bu vietiniu raudonųjų lyderiu*

i. Atsi- punktų, 04: vienus lie-lnekaipo inkurtuvės, suruošė pra-

' . ; ‘ Ir baliukus gan pasisekė.'
Isąkymiįs bus - 192^-ais ,m^- gjędčjgjį uždirbta apkrj&tlbV in

- j'tiė pinigaVregį, vMbms atidųp-

*
T

i4



*
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ti ?

Biri 27, apie Į3 v. nakties jis lei
dosi po. amerikonais apgyventas 
gatvę* dięvą Sėti sava -bolševi
kiškas sėklas <— pn^dęinacijas. 
Bet ameri^čoiiai tai ne lietuviai.

' Jie nenorėdami kad ją dirva bū
tų kokio bolševikelio teršiama —. 
padavė jį “dedei,” Ant rytojaus' 

■ teisme klausiamas iš kur gavo tas 
, proklemaeijas ir keno vardu tą 

darbą varė- jis pasakė, kad'S. L. 
A,; esąs jo narys ir pasakė kuo
pos Įvaldytos vardus ir kad susi- 

z riįikimfts laiko XM.^ąA.namb, 
sBęt tuomų neišsisuko >— tapo pa
tupdytas šaltojon. 'Valdžia tuoj 
Čiupo ir vietinei S. L. A. kuopai 
už sprando — paėmė knygas ir 
uždraudė susirinkimus laikyti Y. 
M. C, A> name. Iš to kp. yaldy-

.' ba buvo nusigandusi, bet intek- 
w mingiems žmonėms užsistojus vėl 

gavo liūosybę. Tą- visą atsitiki
mą guvertė ant katalikų. Visa 
gerkle rėkė, būk katalikai įsikan
dę juos valdžiai. Beabojo jie pa-

. tys Žinojo, ’kad meluoja. Bet ar 
jiemg teisybė rūpi. Jie jds (tei
sybės)^ bijo'labiau nei žydas kry
žiaus. >.

Tasai jų lyderis, kaip amerįko- 
nų lpikrašeiai praneša, yra Anta
nas Žvinglas. Jis jau išsėdėjo 2 
mėnesiu kalėjime ir užsimokėjo- 
$100,00, bet 29 d. rugp. byla iš 
naujo buvo pernagrinėta Federa- 
lio teismo ir nuspręsta, kad jis už 
tokį savo darbą tikrai užsipelnė 
žemiško rojaus. Rugp. 30, tapo 
išvežtas j Bostoną ant kokios tai 
salos- kur ir daugiau tokirj randa
mi. IŠ ten turbūt bus deportuo
jamas žęmiškan rojun — Rusijon, 
nes Lietuvos valdžia jį vargiai 
priims, tiors jis teisme ir labai 
norėjo išsisukti iš gabenimo Ru
sijon, bet nepasisekė.

Jau apie tuzinas metų, kaip 
Žvingias ifartfordc “darbuojas.” 
Jis prie a. a. kun. Žebrio riaušes 
keldavo apie bažnyčią. Sakoma, 
kad jis buvęs artimas draugas 
Krako-Kiaulėno, užmušėjo kun. 
Žebrio ir jam nęmažai laiškų pa
rašęs. Laisvamaniai dabar gali 

‘didžiuotis su tokiais savo “didvy- 
Mes katalikai privalome 
nuo tokių organizacijų, 
tokie Žvingiai vadovauja. 

Sužinojęs Katalikas.

ęybė bonų plątiiiimo stoties *r sto
čių apskričio pjrnijniiikiii gėda 
patų likti be bono. Bet J, PbŠka 
yra mėdieinos studentas. » Tai 
kąip begėdžiu turi būti tas, kurs 
reikalauja, kad skurstantis stu
dentas pirktų boną. Ypač tiwmi 
begėdystė pasididina, kad tęs stų-' 
(lentas pašvenčia laiką 4ęl gero 
daębo. ’ ,
' itas nepripažįs, kad panašus li
beralų melai klaidina žmones. 
Kas, nepripažįs, kad apie pana
šius metus reikia visuomenei pra
nešti. . .

Tai niątate taip'sd^.lykams e- 
sant ginčai neišveng'mįni, Tf>kiiį 
'melų užtylėsimas'yra tįkyas pra
sižengimas, ries daug žmonių. lie
ka suklaidinta.

Čia gali būti mums pavyzdžiu 
pats Kristus. Ar jis nekovojo 
prieš farizejus, ar jis nepersergi- 
nėjo žmones nuo klaidintojų? 
Kas klausb šventadieniais evan
gelijų, tas žino apie tai.
' Tad ginčai neišvengtini. Jų nė

ra -tilt tokioj šalyje, kaip Rusi
joj.

*

Tautininkas.

• • »> riais.
šalintis
kuriose

SKAITYTOJU KAMPELIS.
APIE OŽIO’ TUKItflMĄ.

Skaitytoją Kampelyje “Darbi- ! 
Linko” įium. 99 Waterburietis nu
rodinėja, kad nereikią paisyti 
šmeižikėj, burnotoji! ir apskritai 
nevesti ginčų su visokiais tikybos 
ir kataliką srovės priešus. Sako, 
kad kritikuojamieji, peikiamieji 
priešininkai tik išgarsinami ir čia 
girdi dedas pagal lietuvių prie
žodžio ; Ožys keikiamas tunka. 
Turbūt Waterburietis toli nuo gy
venimo ir nuo žmonių yra. Neži
no, ką niekis ir šmeižtas daro žmo
nėse. Jei melagiai ir šmeižikai 
nieko 'nepelnytų, tai .jie nustotų 
melavę ir šmcižę. štai gyvi pa
vyzdžiai; Pastaruoju laiku lais
vamanių laikraščiai paskelbė, būk 
kun. Švagždys kadaisia važiavęs 
Kanadon parapijos smeigti ir bu
vęs apmokėtas iš Tautos Fondo. 
Kun. Švagžuys net $3,006.00 gavęs 
aš kautos Fondo. Ką jūs manote, 
kaip šitas laisvamanių melas at
siliepė į žmones. Aš pats sutikau 
žmonių patikėjusių šitam melui, 

' kurį melagių laikraščiai 2‘Tėvy
nė” ir “Vienybe” paskelbė. Tie 
žmonės sakė, kad tai nepaleisi-' 
namas pinigi) eikvojimas. Aš pa
aiškinau jiems, kad kun. Švagž
dys važiavo ne Kanadon, o Argen
tinon organizuoti lietuvių ir su
kelti paramą Lietuvai. Paaiški
nau, kad jis negavo iš Tautos 
Fondo tų $3.000, kuriuos paskel
bė melagių laikraščiai. Sakiau, 
kad duočiau melagingai liberalų 
srovei $50, jei prirodytų, kad iš- 
tikro kun. švagždys gavo iš Tau
tos Fondo $3.000. Tai tie suklai
dinti žmonės man patikėjo. Ar

. iš to neišeina, kad pats kun,. Švag- 
žclys, arba Tautos Fondas turėjo 

r patys tam liberalų melui per 
sprandą tvoti. Kitas pavyklis. 
Visi cioilikų ir laisvamanių laik
raščiai valkioju po savo, špaltas J. 
Pošką, Cliicagos -bonų platinimo 
stočbj apskričio pirmininką. Šau
kiu, kad jie nepirkęs bono. ‘ Tok

KAM IŠEIKVOJAMEJŪGAS.
Mūsų visokeriopos pajėgos nė

ra didelės. Neturime daug stam
bių veikėjų, neturime daug stam
bių biznierių, finansistų, laikraš
tininkų. Tą pat galima sakyti a- 
pie Amerikos ir Lietuvos lietu
vius. 0 neprigulmingą Lietuvą 
atlaikyti, ją atstatyti, paimti į 
savo rankas pramonę ir prekybą, 
pakelti tautą dvasiškai ir medžia
giškai tedkia begalės jėgų. Tai 
esamas jėgas rodos reikėtų kuo- 
labiausia sutraukti, kad kuola- 
biausia jas sunaudojus tautai pa
kelti. Na, o ištiknijų kaip pas 
mus yra? Ar Amerikos veikėjų 
energijos daugiau eina tikram 
darbui dėl Lietuvos ar tarpsrovi- 
nei kovai-? Ar laikraščiuose dau
giau vietos užimta raštais skaity
toji! apšvietei, susipratimui kelti 
ar sroviniams ginčams, kuriais 
skaitytojai teišmoksta kits kitą 
neapkęsti. Gal čia vieni kaltesni, 
kiti teisingesni, bet faktas yra, 
kad visi esame, ginčuose pasken
dę.

Senai, dar prieš karą, laikraš
tininkai darydavo suvažiavimus ir 
tardavosi apie santikių pagerini
mą. Negalima pripažinti, kad 
tie suvažiavimai savo tikslo at
siekdavo. Bet nebuvo be naudos.

Visuotinų j ų ir ‘1 visuotinųjų ’ ■ 
seimų gadynė rodos jau praėjo. 
Rodos jie išėjo iš mados. Ar ne? 
būtų gerai, kad vietoj “visuo
tinųjų’*’ seimų įvyktų srovių vadų 
ir srovių laikraštininkų suvažia
vimas. Jie pasitartų apie geres
nį sugyvenimą. Tuomet, pagerė- 
tų santįkiai,. mažiau jėgų būt iš- 
eikvojama tarpsroviuei kovai, o 
daugiau visi patarnautume Lietu
vai. Lietuvių finansinės-jėgos ir
gi turėtų susiartinti, statyti ben
drą, frontą prieš svetimtaučių ka
pitalus.

Kiekvienos srovės pasekėjai 
žiūri į savo vadus. Jei srovių va- 

. dai sutars, tai sutarimas bus ir jų 
pasekėjuose. Tai-gi tesuvažiuo- 
ja srovių vadai, tesusitaria, tesu- 
mažina ginčus.

O Tėvynės Mylėtojas.

KAIP AŠ PASIGYDŽIAU.
Šiuo, prašau priimti nuo manęs ; 

sekantį, turintį, kai man rodos, 
labai didelę visuouianinę reikšmę, 
atsitikimą ir malonėkite jį apgar
sinti savx> gerbiamiems skaityto- 1 
jams. ■

Praeitais-metais, birželio mėli., 
aš netyčia, esant neblaiviu, kri
tau ir sulaužiau sau ranką. Ka- 
daugi buvo žemuogių laikas, tai 
aš visą laiką jas ir valgiau. Ir 
ką-gi? Alano ranka išgyjo! Liu
dininkais to gali būti visi mano 
kaimynai ir namiškiai. Visi jie 
nors po kaž kokių priesaiką neat
sisakys patvirtinti, kad ranka 
mano ištikro suaugo ir kad aš tik
rai valgiau žemuoges. Turiu prn

* durti dar, kad tuo laiku buvo šau-
• kianti ir gydytojai, kurio daryda

vo man gipsinius perrišimus, bin- 
tavo rankas į karnas ir tt. Bet 
aš, savo rankos išgyjimą priskat- 
tau 110 prie gydytojų gydymų, bet 
pt-io iki “šiolei dar labai mažai ži- 
nomoins ir apkainuotoins ypaty
bėms žemuogių. B? ką*gi? Dari-

nesilaužau. Tat išeina, kad Že
muogės' taip pat yra ir puikiau
sias apsaugojimas nuo ligų. Bei 
Jų kurio panorėtu pasigydyti nu
rodytu mano būdu, turiu pasaky
ti, y jog dėl kiekvienos sulaužytos 
rankos reikalinga suVklgyti po 
tris gvarus žeipuogių ^kasdiena. 
Jei jų pas jus, Amerikoje nėra, 
tai važiuokit gydytis |* Lietuvą, 
kur jų yra užtektinai.

Bu aukšta pagarba, '
Leonas Saksuaruž’as, 

Ežerėnąi, Ukmergės gt. 3. 
Rugpj, 3, 1921.. '• -

PAVIZDINGAS DARBAS
t

Visiems yra žinoma, kad lai
ke pirmojo tonų vajaus Wor- 
cesterlo' kolonija gražiai pasi
žymėjo:. ji ne tik pasiekė jai 
pažymėtos, kvotos $100,000.00, 
bet dar jų žymiai pravirsi jo: 
pardavė iš-viso bbnų už $115,- 
000.00.

Rašančiam šiuos žodžius ne
seniai teko išsikalbėti su Wor- 
cesterio stoties pirmininku 
.gerK kun. J. Jakaičiu ųpie pra
eitų vajų. Norėtą patirti jų ko
lom jos ‘ pasisekimo sekretas. 
Parapijos ofise labai žymi da
lis ir vietų pavesta Lietuvos Bo
nams. Spintoje knygos, bonai, 
sąrašai, ant stalo gražiai sudėta 
medžiaga naujam vajui. Išsi- 
kalbėjus paaiškėjo, kad vajaus 
pasisekimo priežasčių būta 
daugelio:

1) Atsistota ant valstybinio 
pamato, vaduojanties mintimi, 
kad dirbant Valstybes darbų, 
visos srovės, partijos ir grupės 
turi dirbti vienam tikslui—savo 
valstybei ir tam tikslui dirbant 
vengti srovinių trinimosi.

2) Tečiau neaplenktas nei 
sveiko lenktyniavimo pradmuo:

. klebonas, galva visi! pajėgų ir 
, darbų, bet šaly jo trys vice-pir- 
. mininkai, du katalikams ir vie

nas tautininkams. Revalizuotė 
■ vyrų ir motetų, neškis dviejų 

katalikų vice-pirmininkų buvo 
viena moteris Vice-pirminin
kų veikimų . rėre, inkvėpė ir 
stiprino pirmininkas, bet Velkė 
jie gauti autononfingai Kiek
vienas galėjo sau eiti į su pa
lankias draugijas, rinkti darbi
ninkus—bonų pardavėjus, jų 
susirinkimus daryti, juos ins
truktuoti ir tt. Ji) visų darbo 
nežiūrint, patsai pinnininkas 
irgi dirbo: jisai vienas pardavė 
bonų daugiau, kaip už $10,000.

3) Darbas z buvo varomas 
markiai, neatlaidžiai. Ne re
čiau, kaip kas antras nedeldie- 
nis buvo rengiamos prakalbos 
bonų reikalais. Buvo fntrauk- 
tos visos kolonijos pajėgos. "Bu
vo sudaryta stipriausia opini
ja, kad bonų* pirkti visiems,— 
“no kad loska, ale kad reikia.” 
Visiems priedermę inkalus, len
gviau buvo paskui ir darbas 
varyti

4) Darbininkų buvo apie 45. 
Visi lyg tam tikras kursus pir
ma perėjo. Prisirinkę ganėtinai 
karščio, uolumo, instrukcijų — 
dirbo visi pagal sudaryto pienė 
nejuokais, bet/š širdies ir gi
laus įsitikrinimo. Darbą leng< 
vino toji laimingoji aplinkybė, 
<ad AVorcesterio lietuvių vei
klumas ir duosųmnas -jau senai 
žinomas; jie perėjo per gerą 
mokvkla gabaus ir ištikimo ta-t/ k CJ

do.
Galop reikia pripažinti, kad 

didžiausias nuopelnas darbo pa
sisekimo be abejo ‘ priguli pa
šiūru pirmininkui. Jisai darbe 
buvo ,visada pirmas. Dirbo ne 
tik smegenimis, netik agitaci
ja, bet ir pavyzdžiu: patsai pir
ko bonų už $1,000.00, patsai 
pardavinėjo bonus. Pintiinin- 
kui pirma drąsiai Žengiant, ėjo 
paskui jį gyvai i-r šauniai ir vi
sa koloniją.

v *

Reporteris.
»—------- C--------------

Ne bolševiką riksmai, bet BO
NAI prives Lietuvą prie, tvarkos 
ir gerbūvio^

■(

UETVVUKA OTHMOU,
: ’ ...................... ; .....

J".. q

■ ' ■ ■ . f "fKas apsakys lietuviškos giį 
Čios meilumų ir tų gilų, slaptų 
jausmų meilės priė gimtųjų ?
mėlių, kurį igauaalietuvis jatr,.A' 
iŠ pat kūdikystes dienelių ir. p
Ją&ų jį jaučia vis didtaių ii&v 

■' t • 7, . '

galingesniu? . . ’ • “
» Kad tikrai supratus lietu* ‘ 

yiškda gr$io& veWių.rį imo-.

gyventi, ja 8Usigyyeį.ti;’ V 
Meili lietuviška, grįčia, nors ir. 
paprasta iš išvaizdos, joj yra" 
daug, daug gilaus lietuviška 
jausmo, ji yra mūsų motina- 
taip pat kaip ji yra kiek vie- ** 
nam lietuviui Lietuva. /, 

Kas negyvenęs lietuviškoj 
guli tikrai HetuviBųt 

sielą suprasti, lietuvių dvasinį 
persiimti? Bet kas gi toji lie-* 
tuviŠka grįšiu, kad 3I taiįr VeL ' 
kia į iiuogaus — tautiečio sle- , 
lą? J*. Igu ji lietuvi gražios p&v/ 
viršutinės išvaizdos, tai gal još 

dus nepaprastai gražiai įšr&L 
r tas! Visai rie *— lietuviškoj 
: ioj ypač kultūringas 
gus* neras nieko gero, kas z
tų pat otiuti išlepintą, pažan
gią akį ar širdį, — lietuvįškoj ' 
grįcioj darleaikas kultūringam ’ 
žąnogui atrodys perseno, atšilt- 
kusįo* nuo kultūrinės pažan-' *\ 
gos,- bet lietuviui vistiek ji 7 
brangi ir meili, lietuvis niekur * 
neras'brangesnių dalykų kaip 
kad paveikslai ant jos sienų; y 
mūkeli ant lango, plyšiuotos , 
sienoj. Visai tai lietuviui bėgą* • 
lo' brangų, nes su tais dalykais , 
lietuvįs susigimė ir jų užmirš
ti niekuometnegali; tuos pačius' . ;
paveikslus, pajuodusius nuųlai- '► 
ko lietuvis pamato* kaip tik pra-^ *" 
deda jau kūdikiu būdamas dai- ’ 
ktus pažinti, tiios pačius pavei- J 
kalus jis mato mirdamas, j^.

1 ietuvio? sielos dalis, jis nepakęs ;
nieko kas tik tą jo Šventenybę ' j 

i 

1 vįgautų. ' į
Prieš ,tą pačių mūkelę pote

rėlius pradeda mokytis motu
tės mo inamas, tą pačia mūkeu . 
lį jarii'įduoda į rankas mirštau-. > 
nt, — visur, visuomet lietuvį 
lydi prigimti dalykai, sų W 
riais jis persiskirti negali. Ii;, v i 
sienos ir vidujinė grįčios tvar-x į 
ka veikia į lietuvį ir kartu yra 
jos sielos “vaizdas, — suliggrį - 
čios vidujinės tyarkos galima , - 
suprasti lietuvišką sielų: skais-/ 
ti, nesutepta perdidelės kultų- . 
ros išmislais, kaip kad buvo ir-. 
anais laikais kuomet jis gyve
na tarp plačiausių girių, kuo
met lietuvio grįčia buvo arba, 
gamta arba menka palapinė. Ir- 
nors su laiku bent kiek lietutį 
kultūros prisiėmė, bet jo siela 
liko ta pati ir jo prisirišimas. / 
prie gamtos* prie brangios že- / 
iKelės liko as pats, kas ir maty
ti iš jb grįčios papuošimų,—lie-' 
tuvis nepuošia grįčios dirbti? 
niais papuošalais, bet geriau iš* 
kaišo1 ja žaliom šakom, kvepiu- 
čiom laukų žolėm, varpom. 
Lietuviui pilnai užtenką tokių 
papuošalų, nes jo siela gyvena' , 
su gamta, jo gerosios valandos 
lauke ar tai prie arklo, ar prie 
dalgio beplūšuojant, jo didžiau^ 
šieji gražumai, tai mėlynhs 
dangus žalia gamta, meilūs ir
ias, paukšteliai. Visi tie lietuvio 
sielos palinldinai atsispindi 
lietuviškos grįčios paštatymėir 
tvarkoj, Myliu jr visuomet my-- ‘ 
lesiu lietuvišką grįčia, nes ji 
man daug padėjo išsiauklėti ti
kru tėvynės — Lietuvos vaiku.

s Vargo
' 1 . ....................... ............. 1-———— 1 ■iiilr,~^ ..

LietuvaitčBl Netekėkit Už vai
kinų, kurie, bonų neturi. JieLte-. 
tuvos nemyli. Nemylės ir jttiį

„t

Bu, kad jie gavę tokių kny
gutę nuo kokio mylimo as- 
meiį, jų^skaitydavo ne tik 
liuoslailtiaįs, bet ii begany
dami bandas. O jau jeigu 
kas pradeda gyventi. sulig 
prezidento Mwddįno dės* 
nios HjCada ašv pailstu nuo 
ranku darbo — inano poil
sis knyga, kad gi pailstu 
prie knygos — mano poilsis 
ranku darbas/’ tas jaip 
bus nesulaikomas nuo kili
mo į padangę. * ’

Mūsų, jaunimo diduma; ;a- 
čiū Dievui, moka skaityti 
tik neturi knygų. Sušelp
kite!' Būtų gm ». kad pirma 
palaikytumėte organizuotą
jį kaimo jaunimų. Bet ir 
šiaip jau siuntinėdami kny
gas pavieniems asmenims 
jūs gaivinsite tų brangiau
siųjų Lietuvos visuomenes 
dali, kuri ateityje gali at
nešti mūsų tėvynei gausių 
vaisiij. Tik pamėginkite, o 
aš tikiu, kad krikščioniško
ji tų knygų dvasia išjudins 
mūsų gabųjį jaunimų, isskil- 
dama įs jų karštų krūtiniif 
aukštų pasiryžimij. kibirkš
tis!

Gal dar geriau padarytu
mėte, kad jūs užsakinėtu
mėte tinkamų knygų Švento 
Kazimiero Knygyne (Kau
nas, Didžioji Vilniaus g-ve 
Nb. 34. mųo būdu nušautu
mėte ir k Lų zuikį, būtent ~ 
paremtu .ėte taip svarbų 
krikščio: iškosios < kultūros 
židinį Š' Kazimiero Drau
gijų *

Tirvydomuose, Drviniuo- 
se ir Žvirgždaičiuose (©akių 
apsO ^zinau po vienų šeimų, 
kurių"vaikai jau dabar pasi- 
žymi savo fcieŠiijiaiš, isdroži- 
Dėjimais ir panašiais gabu
mais. . .'

Alytaus gimnazijos pir
kioj Masėj yra Viena mažu
tė poete, kuri savo gražiais 
eilėraščiais žavi “Tikrojo 
Kelio” (AJyiaus At-kų šapi
rografuotas laikraštėlis) 
skaitytojus. Ji yra netur
tinga našlaitė,

Manau, kad tie keli pa- 
vyzdžiai įtikins, kaįir m® 
sų kaimiečių tarpe, yra daug 
nepaprastai gabių jaunuo
lių, kurie slopinančių apys- 
tovų slegiami negali ant tiek 
iš jų prasimušti, kad galė
ti) mokslo žvaigždės vilioja- 
mi įžengti išsilavinimo sri
tim Man rodosi, kad di
džiausia kliūčia čia yra ne 
stoka pinigų, bet ganėtino 
pradinio suisipratimd. Ma
nau, kad jeigu* tokie jau
nuoliai (ės) daugiau para
gautų pradinio išisilavini- 
mo, tada jie pajustų savo 
'protinę galybę bei palinki
mus ir veržte veržtųsi prie 
šviesos, susirazdami sau 
net ganėtinos paramos. Ir 
tokie žmonės kliūčių verpe
tuose užsigrūdinu, galėtų it 
padangių žvaigždės šviesti 
mūsų tėvynei. Todėl aš ti-z 
kiu, kad ateityje, tinkamai 
pravedus priverstinąjį mo- 
kymį, valstybiniais įran
kiais gal bus galima iškelti 
aikštėn ir pastūmėti pirmyn 
jaunuolius talentus.

Aišku, kad priverstinasis 
mokymas jau neduos progos 
suspindėti tiems Talentams, 
kurie jau dabar yra išėję iš 
vaikų amžiaus. Kaip jiems 
duoti progos • prasimušti 
.mokslo arenon?*- Ties šituo 
klausimu reikti) rimtai ap
sistoti ir. jį vispusiškai ap
tarti mūši) spaudoje. t

Be piniginės pašalpos aš 
žinau dar kitų būdų, kuriuo 
gal pavyktų didelė dalis mū
sų gabiųjų kaimiečių išvilio
ti į knygų pasaulį — tai au
kojimas jiems gerų knygų.

Besikalbėdamas su gabiai
siais moksleiviais, kilusiais 
iš neturtingų bakužių, pa
tyriau, kųd "vienų ji) suža
vėjo ir patraukė “Šiaulėniš
kis Senelis,” kitų Valan- 
čiaus rašiniai ir tt.. Ir įsta-

Neapsiriksiu, pasakas,kad 
gabus žmonės .vadinami ta
lentais ir genijais yw tau
tai brangesni negu riuksas. 
Jai tie žmones savo moks- 
inįais darbais įstengia pa
reiti netik tautos vardų ki
tosekultūringose šalyse, bet 
ir savo tąųtaFšuteikia teisės 
naudotis palaimintais kultū
ros vaisiais. Visos valsty
bės nori turėti kuodaugiau- 
sia tokių šviesuolių.'Štai ko
dėl per šį karų tokia Serbi
ja atkakliausių kovų metu 
su vokiečiais iš savo šalies 
išsiuntė virš 300 studentijos 
į aukštąsias Francuos bei 
Šveicarijos mokyklas^ Mat, 
jie suprato, kad nors jų 
tauta, -pralaimėjus karų, ir 
visiškai sumenkėtų, tačiaus 
žinojo, kad tie 300 inteligen
tų suskubtų atgaivinti savo 
tėvynę. Serbų pavyzdys mo
ko ir mus branginti savo 
moksleiviją. Mes-gerai ži- 
nome^kad toji inteligentija 
nebyra it žirniai iš rankoves, 

bet pamažu kyla iš tų sama
notų Lietuvos bakužių ir 
veržiasi ten, kur jiems pri
einamas yra mokslo spindu
lys. Deja, tais mokslo spin
duliais tegali džiaugtis vien 
turtiugesnėji Lietuvos kai
miečių dalis. Tai-gi mes ma
tome, kad mokslininkų ke
lias nėra grįstas rožių Ra
giais bei aštriais akmenimis, 
kaip tai pasakoja poetai, — 
bet.?. pinįgais.utr.>Ir ištiu-ų 
Jeigu kas aiškiai suprazda- 
mas mokslo vertę, nestenr,Lų 
pasistatyti auksinio lie u 

per kliūčių revuš, — turi 
’ vien apsilaižyti heparagavęs 
■ mokslo vaisių. O to.**’. mū

sų Lietuvoje yra daug! Te
itiems moksleiviams šelpti 
dabar yra įsisteigusios ke
lios draugijos, būtent: “Mo
tinėlė” — remianti gabes
niuosius mokinius, “Ateiti- 
ninkų Susišelpimo Fondas” 
— teikdamas katalikiškajai 
moksleivijai* prieinamas pa
skolas; beto dar Mariampo- 
lės Ateitininkų kuopa turi 
dar savo susišelpimo skyrių, 
kuris dalina aukas savo ne
turtingiems draugams. .Aiš
ku, kad šitos draugijos lau
kia tik palaikymo. Čia gi 
norėčiau paminėti tą dalį 
Lietuvos visuomenės, kuri 
nors ir turėjo daug gabumų, 
tačiaus ar tai delei neturto, 
ar tai dėlei tos tamsos, ku
rių sltieidėrpas mus rusai, 
arba šio karo nustelbtų 
negali iškelti aikštėn savo 
didžiulės proto šviesos. Pa
minėsiu tik keletą pavyz
džių, nes išskaityti visus 
gabiuosius Lietuvos žmones;

stačiai negalima.

Štai tieš Zapyškiu (Pa
lankiuose) yra vienas vaiki- 
į^ąs, kuris pasižymi savo ne
paprastais gabumais artiz- 
mo (komikas) srityje ir tu
ri palinkimų prie muzikos.

Jedegoniuose yra vienas 
vaikinas, kinus yra kviečia
mas net į tolymas apylinkes 
“veselijas,” kad ten nepa
prastų juokų krėtimu gaivi
nus kairifo publiką. Savo 
juokus daliai jis reiškia ei- 
lių'&rmoje, nors. skaityti 
liemoka.

A.

gaufc mhfe reįkiri* joj jJgM >&. ‘ ti
o“v-rrrmfi cm -itt filtfaioVtrniftH” ‘ *

Jonas Paukštys.
Lūšna, 12. VII. 21.

Kas- Lietuvos neremia — lai ir 
lietuviu nesivadina.

Lengviau žodžiu remti, negu 
darbu, bet — kas verčiau?

Kas Lietuvą myli, tas ją ir re
mia.

Ki?o labjati pasitikėsime: ar 
svetimais kapitalistais, ar sava 
Valstybe?

Nėra pasaulyje tokią gerašir
džių, kurie už dyką tautoms-lais
vę dalytą. '

. Želigovskis nebijos mūsą šauks- 
dhą. Jam mūsą doleriai baisūs. 
Pirkime bonus. x .
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“DARBININKO” KNYGYNE
Galima Gaut Sekančių Dainų:

VIENAS ŽODIS NE ŠNEKA (chorui) 
UŽMIGO ŽEME (chorui) ...................................
DARBININKO DAINA (chorui) ..................... .
BLAIVININKŲ HIMNAS (chorui) ................
KAIP RAIBA PAUKŠTUTE (solo) .. ................
LIGHO (latvišką, solui) ........................  •
Aš ĮSIVILKČIAU ČIGONO RŪBĄ (duetui) . 
SĄSIUVINIS DAINŲ (chorai) ..........................
ILGU ILGU MAN ANT SVIETO (chorui) ... 
ATSISVEIKINIMAS* TJ GIRIA (chorui) ... 
JOJAU DIENĄ (solo) ....................   .....
SAULELE RAUDONA (solo)................................
Už ŠILINGELĮ (solo) .i..;'..................................

Ęgl SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ (solo) ...... .... 
E8 VAI AŠ PAKIRSČIAU (solo) ..............................

VYČIŲ HIMNAS (chorui)............ ................
MEILE UŽDEGTA KRUTINĘ (solo) ..............
GRAŽI ČIA GIRUŽE (solo) ...... ,... .... 

, AK MYLIU TAVE (solo) .................................
VISUOMET ŠIRDIS SURAKINTA (solo) ....

! MUZIKOS AIDAS. I dalis (pijąno solo) 
k VYTAUTO MARŠAS (pijami 1) ....

! NE DĖL TAVĘS Aš MERGELE (solo) 
! SUNKU-*MxVN GYVENTI (solo) ............
! SKYNIAU SKYNIMĖLI (solo) _______ _
; -DOVANOJO. Dzūkišku, (solo), 

tsę 1^(solo) ,t.
ŠIŲ NAKCIAPY. Dzūkiška, (solo) .... 
LIETUVOS HIMNAS (pljunul) .... «... ..................... . ...............

Su užsakymu siųskite ir pinigas šiuo antrašų •
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Kas motynos nemyli — tas yra. 
išgamai Lietuva mūsą motyn*.- 
Išpirkimjąi laisvę. . 1
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Lietuvoje garbingieji karžy
giai už tėvą žemės laisvę savo 
kraują lieja,- o tu, gerbiamas 
skaitytojau, ar bent pirkaį Lais- 

giaiV aš neboki Aitu ir ranką sau v^fi Paskolos Boną?
r -

“ D ABB ĮNINKA ' ” .
366 Broadyvay, . \ Boston 27,

S1M

Lenkiška markė mažiau verta, 
kaip lietuviško bono popiera, 
■ n 1 I |»|| m l n i ■ n iiii m n u. r u-j IĮ II

*
Ponuliai, užteks pri&i*veČi*T  ̂

te 
tuviuiboatw.jpifak' (

I



J
*«

t

TIESUOTAS

I

>-K

r*

t -.

i

(

\ *T

■»

•> IIU0AMW,W

I

.‘•t

r«
it'*

Ne popai Lietuvą, atgimdė, bet 

liaudis—darbininkai. Ne ponai 
jai ir laisvę duos. Pirkime BO
NUS.

Agentūra Uždėta 
1910 m.

i

Žl-

*

*
Adresą# j 

liai, Kun. Jonui Sitavičiui, D. Fed. 
Skyr. Reikahj vedėjui.

“DABBINg^O” KNYGYNE,
366 W. Broadway, ■>’ Ų South Boston, Mass.

* - • fe **
i 7

■■■ !» ..............I--* >

(RdSfaoJ pasinaudodamas 
: * niomls, surinktomis pavasari

ninku kdngrese Ir daugiatiuiftl 
. sukhiųslnėdamns Iš vietes gy- 

*. yentojil. Rūpinuosi paduoti 
knotelsinghitisins Žinias. Ko-

rijoje buvo 6 profesoriai ir
27 auklėtiniai. Kitiems me- 

; tams jau priimta dar 20 au
klėtinių, kaip čia bus gali
ma gyventi nė nežinau.

-------- . Į \ A

Lietu viii Rakandų Bendęovč
(FURNITURE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant lr’duodam aut išmokės- 
člo. Užląikom sav<į troką, prlstatom dulktus J kitus miestus lr per- 
kraustam is vienų Barnų į kįtus, , ' ,
268 W. BR0ADWAY, . SO. BOSTON,' MASS.

v ;« fTeįepjięnę So. Boston 83(t--W.

S. s, LITUANIA..Ltykt 2
S. S. LATVIA.. .Ėligs, 21 

Taip-gi naujas tiesioginis kelias .tafpe • ' ’ 

IjIEI’OJATTS—T)ANZ'!G()-HALIFAX. Kanada >
VM la^ turit inittcitįS kainharlua trečios Iclcsos keleiviams. ’ 

Kreipkite prie musų agentų jūsų mieste.
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DARBININKAS Ketrergas,, Rugsėjo 8, H921
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NAUj. ZYPLIAI (Saldų 
aįfe.).—yra grpvo Po- 
tockio dvaras. . Čia parsi
kraustė lenkų iŠgąiita Seinų 

■ dv. seminarija ir žada tęs
ti trečiuosius savo mokslo 
metus Zypliuose, nes sunkus 
piniginis seminarijos stovis 

. neleidžia tinkamesnės vietos 
‘ pasirinkti, šiemet semina-

~~ SPIRAKIAI. — Čia yra 
. noTs silpnutė pavasarininkų 
kuopa. Jaunimas norėtų ir 
smagiau darbuotis, bet, gai
la, — trūksta veikėjų. Prie
šingų draugijų irgi nėra.

ŽEIMĖ. Jau trys me
tai kai Čia darbuojasi pava
sarininkai. Trūkstant gerų 
veikėju darbas nepėrsinarr 

f kiaušiai eina. ,Ęeį vistik SO* 
tais metais turėjo savo vaka
rinius kursuSį daro doras 
gegužyues ir k. pasilinksmi
nimus.' Turi ir savo knyjįy* 
nėli,\ susidedanti vos iš 200 
knygų. () gal kas iš Žeimės 
t^merikantų” galėtų kiek 
tiek padidinti tą knygų skai
čių?! Vietiniai pavasariu 
ninkai atjaučia ir gavo bro
lių kareivių vargus ir pąsi- 
žympjo rinkime aukų karei
viams.

KELME ir-gi nesnaudžiai 
Juos budina susitverusioji 
artistų mėgėjų grupė, ruoš
dama įvairius vakarus. Pa
vasarininkai čia bent šiek 
tiek vis tik iriasi sunkiu'iš
silavinimo keliu prie .apšvie
tus ir gilesne krkščionybės 
supratimo*

ŠABU V A. — Jaunimas 
susikūrė pavasarininkų kuo
pą. Kol kas silpnai teveikė, 
gal prie tokio visuomeninio 
tingumo ragino ir toji apys- 
tova, kad čionai nėra prie
šingų organizacijų. Bet Ša- 
duvos jaunimas vis drąsiau 
ir drąsiau pradeda dalyvau
ti susirinkimuose ir reikia
tfketis, kad dabar dar per 
atostogas padedant vietinei 
moksleivijai veikimas išplis. 
Savivaldybių rinkiniai irgi 
pavyko, neduodami didelių 
nuskaudų kataffiybei, nes 
krikščionys (nors to vardo 
sąrašuose niekas neminėjo) 
laimėjo.

: . RADVILIŠKIS (šiaulitr 
apskr.). — Vietinės’katali
kų draugijos, neturėdamos 

,. savo tarpe tinkamų veikėjai
■ ‘ ■ ir trukdant priešingiems 

gaivalams, negali pasigirti 
savo veiklumu. Tačiau ne-

■ labai kas norėtų ir save pa- 
' ■ ' peikti, ypač Amerikiečiu

spaudoje. Bet kad jau taip
■ labai nė nėra ko dejuoti, nes 

vietinis jaunimas kaipo, tau
tos ateitis, susibūręs pava
sarininkų draugi j on, gan 
gerai laikosi. Ypač atgyja 
jaunimo veikimas, sugrįžus 
/katalikišką jai moksleivijai 
atostogų švęsti. Pavasari
ninkai turi nemažą savo 
knygynėlį.
i —

EŽERYNAI arba ZARA
SAI. Tai yra miestelis ne
toli lenkų , ir latvių ribų. 

..Latviją galima pasiekti pe
rėjus nuo Ežerėlių 6 kilo
metrus, o akiplėšos lenkai Už 

■7 kini, galanda savo kardus, 
tik laukdami patogios pro
gos Lietuvos matušės teises 

’įaminti. Aišku, kad kiek
vienas sujudimas fronte yra 
žmonių labiausia atjaučia- 

v ma, juo labiau, kad jau 
Ežerėlių apylinkė turėjo 

t taip nelemtą mokytoją ko
kiais yra subarbarėję bolše
vikai. Čia yra švietimo bei 
kultūros bespalvė draugija. 
Jon susispietę Ežerėnų val
dininkai ruošia vakarus. Za
rasus atvadavus nuo bolše- 

. vikų žvejiškos globos, tvir
tai susiorganizavo ir Vin-

Dįevui jaunimas pradeda tarnystę, kad ūžsidarbiauti, bęnt 
susiprasti ir pavasarininkai “*“’*1*" 
tvirtėja, ir auga, Vietiniai 
pav-fkaų‘nors ir labai, truk
domi“ valstiečių,” rinko au
kas LietuvosGynimo'Komi
tetui ir rdoše' tam pat tiks
lui ir vąkmnj. Taip pat čia 
būta fr kitų vakariu už ku- 

gautą pelno dalį pasky
rė ištuštėjusiam savo cen
trui^ y

t .>

ŠĖTA. — Būtos pavasari
ninkų eįles siekia 245 narių, 
Ir tai ne by kokie nariai I Jie 
pasižymi savo karšta tėvy
nės meile. Negana kad^laug 
jaunimo išėjo ar tai savano
riais, ar mobilizuojami į ka
ro lauką, bet ir namieje li
kusieji sudarė savo veiklų 
šaulių būrį. _AukųJ rinkimu 
<arei vi j ai parodė ne tik sa
vo užuojautą, bet ir duosnu- 
mą. Be knygų imtų iš savo 
uiygynėlio jaunimas noriai 
skaito “Pavasarį,” skaity
tų, žinoma ir “Vytį” bei ki
tas Amerikoj leistas katali
kiškąsias knygeles, kad tik 
kas nors jiems parsiųstų!

•—I | ■■■Kl *

DIDOKIAI. — Pusė a- 
pvlinkė^ okupuota lenkų. 
Tat ir vietinis jaunimas e- 
nergingjbį buriasi į šaulių 
būrius. Tas pats jaunimas 
dalyvauji ir. pavasarininkų 
kuopoje. Žinoma, draugi
joms .gan sunku yra veikti, 
turint pašonėje tokį- svečią, 
kai lenkai. Tačiaus pąv-kai 
vis tik nemiršta ir ypač sma
giai atsigauna paveikus per 
atostogas Ukmergės ateiti
ninkų nariams.

Jonas Paukšt ys.

PANEVĖŽYS. — Čia y- 
ra didžiulis įvairių draugi- 
j ų 'judėjimas. Gimnazijoje 
veikia aušrininkai ir ateiti
ninkai. Nors gimnazijos 
valdžia ir trukdo ateitinin
kus, tačiau tįe sugeba pui
kiai veikti ir be mokytojų 
globos. Iš at-kų tarpo 23 na
riai yra karininkais. Čia y- 
ra ir grąžus pavasarininkų 
būrvs. Jie ateitininku re-

•>

miami šauniai "darbuojasi. 
Tarp kitko turi ir .savo cho
rą, su kuriuo dalyvauja ir 
bažnytinėse iškilmėse, ypač 
jie pasižymėjo iškilmingai 
sutikdami vyskupą. Beto 
čia yra puikiai susiorganiza
vusi payyzdinga ugnagesiųt 
draugija. Tarp kitų drau
gijų reiktų pažymėti ir gan 
žymią plėšikų būrį, kuris bu
vo pasišventęs gaisrų pa
švaistėmis šviėsti apylinkę,! 
ir mažinti turtuolių skaičių. ‘ 
Tik deja ne visi supranta to 
jų uždavinio “kilnumą” ir , 
štai 25 birželio juos patalpi
na kalėjime. Bus teismas.

Panevėžio apškritin atsi
bastė gyvulių epidemija. 
Gyvuliai žūsta.

kiek atsikvėpti nuo kariuomenės 
ir imti toliau mokytis. Tikiuos 
visa tai man gerai1 sekAis. Dabar 
prašau man nieko nebesiųsti f pul
ką, .bet nauju antrašu:. Kaunas, 
Amerikos Lietuvhj Prekybos B-vė 
60 Nr. Piliečiui Vitkauskui Leo
nui. Dabai? pradedu pilietišką 
(nebekariškąk gyvenimą Ir žadu 

tęsti nutraiĮkiąjj saWmokslą tai* 
gi šiuo laišku taip-gi kreipiuos į 
)roliųsz. , seses da'rbMnkiiSj jeigu 
kas išgalite, ir raaho pilietišldime 
:i* aueldnimoši jyveninię' padėtir 
Atitarnavau jau pustrečių su 
virš metų, kariuomenėj, daug sau 
susitrukdžiau, tai-gr vėl steng
siuos prisivyti gyveninių ir, reika
le, vėl stoti tėvynę ginti.

Viršila Vitkauskas Leonas 
(Vargo Poetą)

BRANGŪS TAUTIEČIAI!
Ąs išstojau iš kariuomenes ir 

gausiu tarnystę prie Amerikos 
Lietuvių Prekybos B-vės Kaune, 
jau apie tai kalbėjau su Pr. Vi- 
raku. Tikslas mano išstojimo iš 
kariudmehės yra — pildyti kokią

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda ČEVERYKŲ 

KRAUTUVE labai puikioj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 
septynis metus. Priežastis 
pardavimo, savininkai va
žiuoja Lietuvon. Kas norė
tų pirkti, atsišaukite šiuo 
adresu:

A. SMOLSKIS ir K. MAČYSL
1105 Washington St.,

N0RW00D, MASS.

cento a Paulo draugija. Tos 
draugijos darbuotei čia yra’ 
plačiausia dirva, nes vargo 
galybė. Bet ir tos draugi
jos vadai savo aukštą užduo
tį Supranta ir šauniai vyki-

. . na. Gan gerai čia laikosi ir 
pavasarifiinkų kuopa. Nors

/ •. narių ši kuopa teturi kol kas 
tik 37, .tačiau cjirbti netin- 
gi- Vietinjai pavasarinin-

<' 1 kai įsikūrė savo klubą ir ruo
šia koncertus. Pavasarinin- 
kai turi ir lenkiškai kalban
čių jų lietuvių sekciją. Ka
talikiškųjų bei tautinių

• draugijų veikimas daug la- 
. biau plistų jei ne tie lenkai

‘ ’ po šonu. Bolševikų pamo
kinti, vos tik .kiek sujudus 
lenkams, t no j'yra slapstoma 
ir deginama draugijų doku
mentai, kad tuo būdu išveiv go pav-kų eilėse tesimatė vos 
•gus lenkų persekiojimų.' 70 narių. Bet dabar ačiū

ŠILALĖ. — Vos tik švys
telėjo laisvės saulutė mūsų 
šalelei, įr Šilalės jaunimą e- 
mė šildyti ir raginti “Pava
sario"’ saulutės spinduliai 
plie atgimimo. Ir štai ne
užilgo pasirodė iš 200 narių 
jauna pavasarininkų kuopa. 
Bet kai pavasario saulutė at
gaivina nevien gražiuosius 
augalus, bet ir kenksmingus, 
vabzdžius, —taip ir čia gra
žiais obalsiais pasipuošę iš
lindo 4 4Valstiečių. Sąjunga’ ’ 
ir daugelį narių paviliojo į 
savo būrį. Taip kad neužil-

Pressen Barchert Str. No. 10 Bai 
Lorenx, Ludviga Borovski. y

BRANGŪS TAUTIEČIAI!
Kas siuntinėjate laikraščių Lie

tuvon, prašau siusti, kūoūiet tu
rėdami, mano -draugui—Įgelžkelio 
cūrikui sekančiu antrašu: Juozui 
lavidauskui, Šiauliai, Žaliasis ke- 
elis, 4 Nr.

Padėkit mano draugui laikra
ščiais.

Kareivis Vitkauskas Leonas 
(Vargo -Poetą) 

9-tas pešt. L. K. Vytenio pulkas.

PAIEŠKOJIMAS.
Mudu, Jonas ir Magdalena 

Gurlauskai, kurie dabar gyvena
me Lietuvoj, Šiaulių mieste, Jo
niškio g-vėj, 6 Nr., paieškome 
Jurgio Caplinskio, kuris prieš ka
rą gyveno po sekančiu antrašu: 
Wisconsin, Centrai Post Ofice, 
Pebli, B. 16. Prašome jo paties 
atsišaukti arba, kas apie juos ži
no, mums pranešti iiž ką esame iš- 
anksto dėkingi.

PRAŠO PAGELBOS.
Ludviga Borovskyte prašo ame

rikiečių; pageltos., Atvažiavusi 
Vokietijon gydytis, bet pritrūku
si lę^ų. Dabar esanti didelėj ne
laimėj ir prašo kaip nors sušelp
ti. Mums tapo prisiųstas jos laiš
kas, bet jis mums nelabai aiškus 
ir kaikurie dalykai sukėlė abejo
jimų, todėl mes jo nespauzdino- 
me. Giminės ir pažįstantieji tu
rėtų pasirūpinti jos sušelpiinu. 
Jos adresas toks: Konigsberg,

PADfiKA Ę L. S. 8-AI KUOPAI.
Lietuvių Darbo Federacijos. 

Šiaulių skyriaus laiškas, prisiųs
tas LDS. 8-ai kuopai, Cambridge, 
Mass.: ”, ? ■ - ■

* v^ihuRaŲ.. ’
t , Rugpj. m.'10 d. 1921 m. 

Getbiainicji Tautiečiai!
U Darbo Federacijos Šiaulių: 

skyriaus visuotinas susirinkimas 
š, m, Rugpjūčio im 7 d. įgaliavo 
manę, išreikšti Junig širdingiausi 
padėkos žodį už prisiųstus mums 
laikraščius “Darbininką,*’ “Vy
tį,” ^Tautos Ryt^į.”

Prie to susirinkimas prašė'ma
nęs pranešti Jums, jog mes, Lie
tuvos. krikščionys darbininkai 
šiais audringais laikais kovodami 
su savo, tikėjimo ir Tėvynes prie
šais, jaučiamės nusilpnėję, kaip 
medžiaginiai taip ir dvasioje. To
dėl maloniai paduodame Jums 
ranką ir prašome stiprinti mus 
kaip materialiai taip dvasiniai.

Kovoje su socialistais Šiaulių 
mieste iki šioliai dar neturėjome 
nepasisekimų.Vos antri metai, 
kaip Šiauliuose įsisteigė Darbo 
Federacijos skyrius, o jau turime 
pusantro.tūkstančio narių, turime 
savo susišelpimo. kasą, kurią pil
dome pajamomis nuo vakarų ir 
narhj mokesnio. Bet kadangi dar
bininkų gyvenimas pas mus var
gingas ir iš uždarbio vos tegalima 
s.avę pramaitinti, o ypač jeigu y- 
ra dar šeimyna, tai organizaciją 
remti yra sunku.' Todėl, Tautie
čiai. malonėkite sušelpti mus nors 
kiek savo aukomis, už ką būsi
me Jums labai dėkingi.

Taipo-gi prašome stiprinti mus 
ię dvasioje. Labai dėkingi būsi- 

’me, jeigu Jūsų organas 11 Darbi
ninkas” mus tankiau aplankys.

Visij Šiaulių Dgrho Federacijos 
skyriaus narių vardu tariu Jums 
pagarbos žodį.

Kun. J. Sitavicius,
Reikalų vedėjas.

LITHUANIA, šiau-

.PER tI>IA V į *
(KaraHttBčJftBS prieplauka) ... , • 1

Arba per LIBAVĄ, HAS£BUBe4.TTBITKtjWS
Sluoiųt linksma mins praneštu jįd -mes pasidirbami idant muisų 

pasažlefiat, o -jipatinffai fitetuvtal;, galętų kėliniui gyčiai į , ■
. Lietiniai, važiuojanti j PlliaVqr .aplenkia l enkų įuostą (Koridorą) 

Ir privaloįuršti ►tiktai IletuviSką pasportą; jokių vi ai}nereikia.
Susinėsimas at Biliava tat yra nauja Saka niusų.- reguIiarlMkia įjusI- 

neSimo su Hamburgu, Dancigu ir Llepojum, o dėl Lietusią tai trumpai 
ir pamnktfš kelins<njhnon daslknuti, • y '

DIDELI DVIEjų ŠRIUBTI PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS;
S. S, WTONĮA....SpS4ioA[ “ - -------- -
S. ^.POLONIA...Spalio 10

. 4L

AGENTAS VISŲ

GARLAIV1NIU 
LINIJŲ

LAIVAKORTĖS Į LIETUVį
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, 
Antwerpeną, Amburgą, Bremeną, Klaipėdą,

l 
i! 
i!$

I

gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagaaius pristatau ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką pas seną ir užtikrintą a- 
gentą. _

t HINmuSKAS
Visuotiną užstikėjimą įgijau teisingumu lr manJvgeru 
patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdioslu ir jus.

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smulkos mokytojai duoda sa
vo .geriausią patarnavimą jūsų vaikui 
arba mergaitei.. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kuYso lekcija. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės prie

395 Biroadway,
Room 4,* 

So. Boston, Mass.

Dabar yra laikas 
Patogus ir sveikas 
Penty t jūsų namą, 
Ką būtinai reikia, 
Tad greit šaukit mūsų 
Pentorius geriausius, 
Kuine seną namą 
Padaro naujausiu.

LITHUANIAN HOME 
BUILDERS CO., INO., 
(Pentoriiį Dept) 

366 W. Broadway, 
Room 1

South Boston, Mass.
Tol. S. B. 18784-

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA
L. ŠIMUTIS, Pirm. J. B. ŠALIUNAS, Ižd..

KUN. J. PETRAITIS, Sekr. ‘

J. E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, P. šivickis, A. Staknys.

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja $100,000.00 

kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Popieros dirbtuvę ir įkur
ti Spaustuvę knygoms ir laikraščiams leisti. ŠERAS $5.00. 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA, .
147 Montgomery St., Paterson, N. J.

LIEPOS mėnesyje Kun. J. Petraitis Bendrijoj reikalais 
lankysis šiose kolionijose: Brons, Bridgeport, ’ New 
Haven, Ansonia, Waterbury, Nevr Britain,' Hartford, 

. Manchester, Westfield, AVoreester, Lowell, Boston, Mon
tello, Npmvood ir Providence.

r. S

\

DANGAUS KARALIENĖ
Yra tai įdomi knyga, talpinanti savyje 

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

Telef. Watkins 2142.

PIRMASIS IR VIENINTELIS TIKRAI LIETUVIŲ BANKAS 

RYTINĖSE VALSTIJOSE -

BtniC STATĖS BANK
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori UirSti ge<_ 

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant lai
vo ir Lietuvoje,—LAI KREIPIASI Į BALTIO STATĖS BAN
KĄ. t ..

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi- 
3n6ms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui—pirkimui ūk&s av 

pasidėjimui Lietuvos Bankuos^, ir norą kad pinigai būtų tei
singai, be nuostolių ir greitai pristatyti,—BŪTINAI LAI KREI
PIASI Į BALTIC STATĖS BANK|, kurs parsiunčia Lietuvon 
pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAM® it gaut! 
4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mšnuo, 
—LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIO STATĖS BANKA per 
paštą, Money Orderiais arba banko čekiais. -

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ—MES GREITAI 
IR MIELAI ATSAKOME! Į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BO
NUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.-

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

s,
/ - ----------- ;---------................................................ . ..I- .....

Kuomet Kreipsitės Prie Apsigarsinitoju, 
Paminėkite “DARBININKĄ”
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JEI NORI SAVO PINIGUS PASIDĖTI Į LIETU- 
•. VOS BANKUS

DABAR LAIKAS
i

JEI NORI DAUGIAUSIAI GAUTI AUKSINŲ Už
DOLERIUS

t

DABAR LAIKAS
z

j:

* šiandiena Lietuvos auksinas stovi pigiausiai ant pasaulinės biržos. 

Suvirs metai laiko kaip toki "prog a buvo.
A.

Šiandiena 100 Auksinų Ant
e t

.1

’*'■*

Biržos Stovi $1.06
(Doleris šeši Centai) '

I
%

NĖRA VILTIES
Kad auksini) kaina bus kada-nors žemiau nupuolus, bet 
atrodo kad greičiau pakils. Kadangi mes vienodai uždir
bame ar auksinus brangiai ar. pigiai pai’duodame, tai 
pranešame visiems lietuviams ir raginame Tamstas vi
sus- •'•.
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PAGAL ŠIOS -DIENOS KURSĄ, TAI YRA SEPT. 

i '

'/ (RŪGS.) 7, IKI MES SIUNČIAME PINIGUS

f

sekančiai;
1000’ auksinu ,už $■- - - — ,j
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12.50
60.90

121.40
302.50

50000
100000
250000
500000

auksinų už $ 590.40
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1161.40
2900.40
5650.40

Už $ 100 gausite . 8231 auksinuff — .. —
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NELAUKITE
• i i .

bet tuoj aus piisiųskite pinigus kol dar kursas nepakils. 
Atsiminkite kad mes pinigus siunčiame pagal tos dienos 
kurs.) kurioje mes priimame Tamstų piųigus.

SAUGUMAS UŽTIKRINTAS.
Mes užtikrinanje kad pinigai per mūsų B.endrovę.siųsti

X

4*

nueis saugiai. Alės jau dėl suvirs keturiolika tūkstam 
uiii ypatų esame pasiuntę pinigus ir dar nei vienaki

NEI VIENAS SKATIKAS NEPRAPUOLĖ.
t t

Siųsdami pinigus siųskite delnais, monęy orderiais ar 
express orderiais ant sekančio adreso nurodant kam pi
nigus pasiųsti.
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LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ,

3313 S. Halsted Street,
CHICAGO, ILL.

*
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"PINIGUS GALITE SIŲSTI PER MUSŲ .SEKANČIUS ĮGALIOTINIUS 
. . • ■' . 'v

‘<1

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ, ' '

J. P. VAITKEVIČIUS,
- 201 MillburySt.

WORCESTER, MASS.
i- - * ■ ‘ . <'

L A. NORKŪNAS,
131E. Merrimac Street, 
LOVfhLi., MAM

( *

, WILKES BAKRE; PA, J. MICKEVIČIUS, ~ . '• t.
1 * . . *

300 Savoy Theatre Bldg., . 146 Atties Street, 1 ♦ . x ♦
I . ■.

1* ■ •

. ■ . ■

MONTELLO, MASS.
*. » ■
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REV. J. MIRS,
’ 46 Oongrfess Avenue,

WATEHBURY, OOi<N
.._____

Uva. ūexnis,
’ 1843 Qttatry Avė., N. W.

0RAND RAPID8, MIOI.
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It MIBSTO GBĮŽUB, 
, (Vaizdelis) , '

r Jau ntmiŠkiai seniau grin^io-
z SUGRĮŽO, ' jė sėdėjo nuo sunkaus dienos 

Rugsėjo 6 < sugrįžo iŠ seimą darbe ilsojosi: vieni ruošia Vfk 
<A J?. Kneižys, wp-ko” admintar Ikarienc, vaikai apie pečių, susi- 
tratoHus, • Kartu sugrįžo Ei, Iged^ ginči$0Si tarp sayęg^ Tarp 
Koha®3kiut<j, Centro raStLl vyresniiĮj^ ejo kalbose Apie M* - 
nšs’^tabininM Grįždami buvo Įtnynus, (frnugns ir tt ~ ' ■
apsistoję Hartforde pas gimines Jau po vakarienes, bet kulti 
ir ten turėję smagaus laiko. z w vis dar neina, mat laukia Joną 

Pr. Gjidas, kun. K. Urbonavi- į<ad grįš f& miesto. Tik staiga ■ 
čius, pp. Karbauskai, Romanai k Hęažinkas subrazdėjo lauke ir 
Jonas Glineckis sugrįžo anHčiau.4įojG vidii), tai'*Jonax iš miesto. 5 
Delegatai labai džiaugiasi kad se- įgrįzo. Visi keliasi-ir teiraujasi 
kautis Federacijos ir kitą organi- Jono n|tljienp^Ką naujo mieste 
zaciją seimai bus Bostone. Dar regėjo, kiĮ ger^ parvežęs ir tt. 
daugiau džiaugias^ Bostoniečiai [Tėvai teiraujasi kas mieste 
sužinoję iS delegati^apie tokį Fe-jbrangu, “linai ar brangus” už- 
dotacijos nutarimą. Iš to. džiaugs- klausė tėvas pas pečių se^ėda- 
ine-rengiasi kitą šeimą iškilmių- Imas. Linai1 didžiai brangus 
ginusiai patikti ir padaryti jį Įprastų linų pildąs (40 syarų) 
reikšmingiausiu Federacijos isto- [140 auk. ir 160 auk. o gegų li- 
rijoje. |mj visai negalima matyti ant

■—:-----------  rinkos, kaip tik pasjrodo tgoj
CHORO SUSIRINKIMAS. kaip uogų pagriebia,-mok kiek 

‘ Šv. Petro Bažnytinio choro su- nori savininkas. “Tai dar ne- 
~«3irinkinias bus rugsėjo 7 d., baž-|branguslinai”motinanepaten- 

nytane j svetainėj- 7:30 vai. vakare. Įkyta atsiliepė.
■/ .Visi .choro nariai malonėsite- susi-1 Vienas už kits-kitų kreipėsi | 

- ijinkti, nes jau pradėsime ropetiei-1 Joną, su įvairiais reikalais, 
- jas laikyti kaip ir seniau. _ klausymais ir tt Iš kažin kur 

a Raštininkė. I išlindęs Stasiukas spruko sta-
___________ < [šiai pas Jonų, skubiai užklausia 
IŠVAŽIAVO. u Jonai ar buvai pas mano mok-

Fęliksas Zaleckas, Liet. Preky-Islo draugą Kaziuką?’* Jonas 
bos B-ves darbininkas šiomis die- regėdamas tokį Stasiuko zin- 
nomis išvažiavo Kanadon B-ves Į»eidūmą pradėjo jį erzintą. Na! 
reikalais. nebuvau viena laiko neturėjau,

___________ o antra nepaslinkau eiti. Stasiu- 
SVEČIAI___________p88 unriminė nosę nuleido, pa-

Sugijo 6 d. aplink, “Darbi- P™10, ant kalbos atsirado dau- 
ninlcą” L. Simutis ■ ‘Garso” re- mksh,. Valandėlei pras-
daktorius ir K. J. KruSinskas, Fe- ’^os Stasiuko veidas atsimai- 
deracijos ir T. Fondo sekretorius, r1® ls pradėjo Jono

___________ klausti, bet Jonas jam davė už- 
wTTGTor«ir*___________duotį, kad jį pabučiuotų tai tuo

- T- . . , . 00 kar.t us pasakys. Stasiukas suSv. Kazimiero dr-ios 32-metifiis . . r T v ,... , r . _. . mielu noru išpildė Jono uzduo-balms, buvęs 5 d. rugsėjo nnsise- ,. T . ., _ .v . .v - y, tu Jonas nieko nebelaukdamaske is visų atžvilgių. Buvo nema- ‘ .-.y y jlti... v. . .. ,. .. ištraukė iš uaančio pundeli knyrzai svečių ir iš apylinkių. . . . c, • , J
Kaataleras.“.brango la^ką. Stasiukas 

_______- • pradžiugo, nuo jo veido tamsus 
KOVA SU GIRTU PAKVAI- “i pranyko. Vienu žodžiu 

ŽELIU sakant, Stasiukas paliko Imks-
,T , . mas kaipo pavasarį miško pau-Nedeldieny, rūgs. 4 d. įyy^o kg^-g r r .

smarki kova policijos ir ugnage- I . . . . . ,
sių.iš vienos puses ir gu-to pa-| . ,_Y.
kvaišelio iš kitos pusės. Tūlas |^P.e a, al ,
PMIip Dolan (turi moterį ir vai- L .WMnas įkaite _draugo 
ką, gyvenos 109 Silver St.) be- ¥ot™.a. P^fejono:
gh'tuoldiaudatuas pakvaišo. Dr. įmokėjai uji Įmygąs ’
Brtmniok dažinojęs apie tokį žmo- Jonas atsajeo kad nežino kiek 
gų atėjo aplankyti, bet Dolan jį P08 kainom. Stasiukas pkaiski- 
neįsileido sukraudamas rakandus I kainuoja
prie durių. Atvykusi policija ir- Į.a.įįn.ai.' _o . n
gi negalėjo įeitį į vidų. Pradėjo I Rytai ir Mitai 12 auk.* Geo- 
šaudyti. Tapo pašaukti ugnage- ^.Ja ir S*12 auk. Motina per
gini, kurie pradėjo pilti per lan- rigando ir nesusilaikydama su- 
gus’ vandenį. Galop pasisekė jiems pūko: Dievulėliau mano! Nuba-^ 

< per langus įsibriauti į jo kamba- H° vilką pamačiusi.Kiek 
rį. Pakvaišėlis šoko su peiliu ant pabuvus atsipeikėjo, pradėjo 
jų ir spėjo 5 jų sužeisti i^ jį kalbėti:. O Įdek tai pinigų išei- 
pritrenkė su buože. Nors turėjo ya, .ant įvairių knygių, kokie tie 
3 revolverio žaizdas, bet pilnai į- [žmonės yra kvaili, kad .vaikus 
stengė atkakliai priešintis polici- leidžia mokintis. Andai, kada 
jai. Tapo nugabentas į pakvaišę-Į buvau Telšiuose, o kiek ten .he
lių ligoninę. 4Tai vis “naminės”[reikalb vaikų laksto apie jgiui~ 
mauldmo pasekmės. Atsargiau [nazijos būtą, o Įtiek jie išleidžia 
su ja. pinigų ant knygų įvairių popie-

Blavasis. l’U b’ kitų nereikalingų daiktų 
___ _________________________ jog clar reikia mokėti ir už gim- 
REDAKCIJOS ATSAKYMAI, naziją. Gerai1 viską apsvarčius 
Paukšteliui, Newark, N. J. — ir rimtai* pagalvojus kie tai 

Tamsta rašydamas apie d-jos su- rina ant vėjo pinigų, o kas bus 
sirinkimą nepasakei, kaip" ten ga- į toliaus, kad kas, meta dauginus 

1 lutinai nubalsuota apie bonų pir- randasi ‘ztnonių kvaili), kad vis 
kimą.________________________ Idaug.iaus ir dauginus leidžia

Rep., Hartford, Conn. — Ačiū vaikus mokintis. Kad žmonės 
už žinutę ir iškarpą, bet jų su- [butų protingi tiek bereikalo pa
naudoti, šį sykį, negalėsime, nesjnigų neaikvotu ant vaikų mo- 
kitas prisiuntė ankšeiaus.
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Stasiuk, tų Šįmet getians lik SBECIJ-AIJS XAIVAS 
namie, busi laimingašir mumis LIETUVIAMS,
nenubėdnįsi? Stasiukas kaip Iš Naujosios Anglijos 
perkunoi trenktas išsigando to. Ufeį daug Itetirau važiuoja į 
<ių nuo motinos $gir- Europ*^ kad Reti Star Line 

eS-WĮptani«Usiai plaukiantį laivą 

Stasiukas laek kinis paštetas
molė motinabpo kojų, apkabi- Į išplaukti iŠ Netv Yorko į 

no ir,su ašaromis pradėjo mel-ĮAhtworpį, rugsėjo 14 d* at
idi motinos, kad Įrištų’ mokin-Lį^ į Bostoną paimti kelio’ 

griežtai atsisa- lietuvių -šeimynų, B 
^^iA Visa kastete, -South Bošto- 

savo jaunystę prąH'dri vėjais, Į Omneesteno iu apielin.-
Jžaugęs Pasiukas no^ jis tttdk®5* IŠ Antv^po keleiviai 
rėjų žokstą Šiokį-tokį, : W mbuš pasiųsti gelžkeliu per 
jo jis nesinaudojo ir tapo veja-j Vokietija į Lenkiją ir naino. 
vaikiu, y,. i Sakoma, kad lietuvių ren-

Prabego metai kiti, o motina - važiuoti , rtamnn vra 
nepraturtėjo,
įgijęs mokslo tapo parazitu,. . Į taip Odelis kaip įr lenkų, 

, įiogasJ latriiPir kitų žmonių nuo 
[ Baltiko jdrių. 31e pjfatur- 

:r’1' Y” —r. Suvienytose Valstijose
Abraomas Lincoln dar ir trokšta aplankyti savo da- 

jatmu būdamas kartą klau- bar laisvas gimtines šalis, 
se vienoj protestonų bažny-Į RedStarLine taip pat 
šioj pamokslo. Kunigas perj praneša, kad pagal dabar 
pamokslą pasakė, kad visi Įveikiančius imigraciją tvar- 
norintieji ineiti dangun at- kancius įstatymus, kiekvie- 
sistotų. Visi atsietojo tik nas tų keleivių, tinkančių 
Lincoln sėdėjo. Paskui ku-knvažhloti į šią šalį, bus at- 
nigas liepia atsistoti tiems, gal priimtas į Suvienytas 
kurie nenori eiti pragaran. Valstijas, jei grįš šešių mė
li* Lincoln sėdėjo. Tuomet [nėšių laike.
kunigas išreiškęs nusistebė- L__—:____ --------------------------
jimą klausia Lincolno, kur NAUJOSIOM ANGLIJOS L. D. S. 
jis nori eiti, jei nenori nei į APSKRIČIO VALDYBOS 
dangų, nei į pragarą eiti. ANTRAŠAI.

Lincoln tada atsistojo ir ta- _ _ _ , ,rė: “AS eite į Kongresu|

"" ! Norwood, Mass.
Malda daugiau nuveikia,Į Vice-pirm.‘M. Žukauskaitė, 

negu pasaulis mano. I Grimeš St.,
__________ _ [ So. Boston, Mass. 1 

__________________________ I Rašt. — A. J. Navickas,
Suvienytose Valstijose! 58 Heaton Avė, 

dienraščių yra apie 3.000. Į~ Notivood, Mass.
■ - —

r

-------------------------------------------- 1 Iždininkas —• M. Abračinskas,
Lietuvą reikia mylėti ne gerk-’ *87 '^me8 ’

le, bet širdimi. Pirkime BONUS.

187 Ames St., 
MonteUo, Mass.

. ................fj—■

Kur EONAS—ten k Lietuvos 
meile. c’

Reihilavimai
RelkalarimŲ kainos 2c. už žo- 

<ą už kiekvieną syiį.

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

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

Newarkr N. J. ,, ■
Vice-Pirmininkas, — P. Rupainis, 

80 Warwick St., f
Newark, N. J.

Raštininkas — A. J. &ymta,
222 So. 9th St., ' .

Brooklyn, N. Y. ’ | 
Organizatorius — A. Mierninkus,

10 Harrison St., 
Paterson, N.. J.

GIUND RAPIDS, MICn.l •
' jm/os kt>. BCnoslals msirMdBMs Didibnui, OreičlanH Faunlv 
jvykM panedely, R tl. rugsejo, 7:30 Vai. Į *1 L Z *
vakare, Šv- .Petro Ir Ltovylo parapijos SštlIiTU ApSijtaUUI
svetainėje. ; < Visi nariai malonėkite Į '
pribūti paskirtu talku, nes tutini daug | *• .
svarbią reikalą aptarti. Taip-gi at-Į Ten Ypi Vietinfa Agentas Jtonj Mieste 
įveskite ir naują nartą. j p _ \ Ar netoli Jd,

\ , Kviečia v«wmJ | Lietuvą, Lenkiją TJkrahi| ir
—--tt— > Maita Miko VUltiM TIESIAI B.RM.HT0N, MASS. įWnAWcĖ4. ' 

-M& s» kp. mėnesinis mmlBnktam. SAN0NIA—RUG SĖJO 17 
įvyks petuyėloj, 2 d. rugsėjo, 7 $0 yąT. Į / 
vakare IJetiivlą Svetainėje. Kvlecin-tj ^a-.^-..,.-„..,-... ( .....a .......•.............. : . .
mtf, visus narius ateiti/ Taip-gi atst-H ' /
venkite ir naują Wfo.. . A flr, KAgllflZJffO ». &

. Kviesiu Wjbm| YAAĄyflGg

DETROIT.MICH. Į?IRM.-*.Jona«Pranaltta/

ĖDS, .72 kuopos' mėnestaiš susirinki* Buąton, Mtu,
mas JvykA nekėlioj, 4 d, rugsėjo, tuo-1 » I<3E-ITRM.«—,T -Andrullunns, 
jaus po pamaldų‘šv. Jurgio parapijos f 273 •— 4-th St., So.j BOston, Masą, 
svetainėj. . Visi nariai malonėkite P1’!- PROT, RAŠT. « y, J,* Jakštai, 
būti, nes turime daug svarbią retka- , 147H St.JBoston 27, Mass. 
ją aptarti; Atsiveskite ir’ naują nn-ĮFIN, RAŠT, Juozas Juška* 

vw4 'JT »
pONAS—tai savo tautos -paje- l ižp. — įaaua &&&&», 

gomis pasitikėjimas. 111 ®oweu So. Bostonu Maso.
• . j IŽDO GLOBĖJAI— J. Grublnskan,

f 8 Joy St., So, Boston, Moju, fr 
NORIU GAUTI UŽSIĖMIMĄ Antanas Kmitas, . -

prie lietuviškų arba sveCIrtitatlšlnj j-Į .284 5th St, Bo« Boston, Maus,
stalgų, kaip tat ? prie?' bendrovių Ir tam į UABŠALKA ** Povilas. LauCka, 
pnhftšią įstaigą, ypatingai kur yra yni-1 j ® Story St, So. Boston, Maso, 
tojamos ir reikalingos svetimos kai-1 Draugijos antrašas reikale: 
bos: rusų, lenkų ir anglų. Kam to-1 9^6 Broadvay, So, EoBtonf, Mass,
kin ypata butų reikalinga, meldžiu Į Draugystės ouslrlnklmal laikomi kas 
kreiptis šiuo antrašu: Į antrą nedSldlėnj mėnesio 1-ą VnL po

ALI*. I’AjIPAITIS, , pietą Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So.
227 W. 4-th Street, Sprlng Valley; UI. Boston. Maso,

I mm,. 1.11 ■■—1 - ............-i 1 m m luomui" »ii — i M '

j REIKALAUJU KAMBARIO . ŠIRDIES V. JĖZAUS
dėl vienos ypatos, So,. Bostone arba ' DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
Cambridge’iuje. Kas turi kambarį n»- ' ■ SO. B08TOK, MASB, 
lonėkit atsišaukti šiuo adresu: 306 Į , * _____
Brotehvay, So. Boston. , PIRM. — Antanas Kmltas,

284 Elfth St, Boston 27, Maos. 
VICE-PIRM. — Juozas AndrlUunas, 

I’aieškau savo pusbrolių Milcolo. Ir 273 Fourth St., So. Boston, Mass. 
Ignaco Bugenių, 12 metą kaip Ame- PROT. RAST. — Vincas ValkŠnorlUfl, 
rlkoje. Paeina IŠ Ukmergės apskr., j 1 178 Bolton St, Boston 37. Mass,
Deltuvos parapijos, Tntkuną kaimo. Į HN, RAŠT. —‘ Pranas Sinkevičius, 
Ki*! nnlo Inos žinote arba ile nntis i Bowen St, Boston 27, MOSI,Kas apie juos žinote aiba Jie puti, g^guj^g _ jur|?Sj Kanevičiuj 
atsišaukite slou antrašu; I _ ... «. nt, ua,avTR-rnnTi v & vtlkattf 1 174 Bolton St., Boston 27, Mass.
„.v?1,1 1.°IxIJA ’ xr ae Į MARŠALKA — Pranas Lukoševičius,
1-6 M liidsor »St., Cnmbridge, Ma, . 405 jl 7*th St, Boston 27, Moša.

Susirinkimai laikomi kas pirmą ne-* 
I dėldlenj kiekvieno mėnesio 8 vai. po i 
j pietą 8v. Petro Bažnytinėj salėj, So. J 
į Bostone Masę- *

SV. JONO BV. BL. PASALPINE8 
t0| DRŪTOS VALDYBOS ADRESAI, 
10 --------
13 PIRM. — M. Bloba, 
22, 689 E. 7-th St, 80. Boston, Mass.
21 VICE-PIRM. — P. Tulelkla, 

130 Bowen St, So. Boston. Mass.
Dr-ja Talko susirinkimus kas trečią 

aedėldlenj 2-ą vai. po pietą Bažnytinėj 
’ Svetainėj. ,

PROT. RAST. — K. Lulnls, 
47 Vale St, 8a B°»ton, Mass. 

FIN. RAŠT. — M» Karčiauskienė, 
47 Valę 8th So, Boston, Mass, 

1 KASIERIUS A Naudžiūnas, 
10 Vlnfleld St, 80. Boston, Mase. 

MARŠALKA — Steponas Navickas,

Cabin $U5.Q0 S-fid klesa. $125.00
Taksą $5.00.

Per Oherbourg Sauthampton 
Liverpool ir Glasgow

CARMANIA •........................Rugsėjo
CODVMBIA ...................... .Rugsėjo
AQiTITANIA ......................Rugsėjo
BEltENGARIA .................. Rugsėjo
CARONIA .........................   .Rugsėjo
EMPRESS OF ĮNDIA ...... Rugsėjo 7

F . * ■• : iki -k .7-- ■’• . u , . A

ii -
I!

_________________ii
T. TONDO VALDYBOS aj!i

. ... uruounvyiaus, preziueuuu, Į! t

50 W. 6-th St, So. Boston, Maso. {j 
Kun. M. A. Pankus, Vlce-Pirmlnlnkas, Ij t 
P-10 S. B tkanskaltė, VIce-plrmlnlnkĄ Į j Į

602 South S t, Mahanoy City, Pa. h | 
B. Vaišnoras, iždininkas, Į«[

13l£ Carson St., PIttsburgh, Pa IJ t 
K. J. Kmšinskas, sekretorius, į U.

228 S. 9th St., Brooklyn, N. Y Į Jį 
Kun. F, Kemėšis, iždo globėjas,

881 W«8tmlnster A*eų 
Datiolt, Mleb. 

Kun. J. Kiulakte, iždo globėjas.

ANTRAŠAI.

Knn. K. Urbonavyčias, prezidentas;

443 Park Avė., Bridgeport, Ct

Trumpas Busisiekimas sir visom dalim ^uropos. Įį|]Į 
S. S. “MGUNT CLAY” .................................Rugsėjo 15 IjS
S. S. “MOUNT CARROLL” (naujus) ...Rugsėjo 29 1=!

• •j I ryi Į *
Laivai 13 New Yorko 13^Mpkia nuo _ Iti '

Pier No. 86, North Rlver—gale ^Vest 46-th Street lrs| 
Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cusliaven su ' Kil 
prityrusiais lietuvių perkalbStojals. 275 svarai baga- ĖB 
Siaus leidžiama veltui iki rubežiaus. -ss
Kajutos su 2, 4 Ir 6 lovom ant. visą šią laivą. Spe- fjlj 
daliai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir fes= 
visi pasivaikščiojimui dėnlai skiriami tiktai trečios JIS 
klasės pasažįeriams. įsa _

i .

, (8KM0UR)
\ laouvrš 

Gydytojam ir Chįbumaj 
Gydo irchnmlitaui ligai

tyru, tartarą ir valką. Emai 
nuoja kraują, apjaudalna, kitau 
mą ir tt. aavo laboratorijoj, bu
talkia, paturimus lalttalakltnr^. 
nmmtnmtf Adresu*; ,

WBB0ADWrA
Sowm Poston, Mm 
Kąmpįts' G M ir Brorihray

1

7>

1 i T «y •

1< Bqųth

DR. H. S. STONE 
.Akiu SMMIAI®3TA8 

3991W. BROAWAV VaiamdoS-; Nuo 9 t. 1H T v. vak. i

i/

i

©©ffi
414 Bboadway, S, Bostok, Maso. 

Tel, S, B. v 
Gyvenimo vieta:

; 135 Rowe St., Auburndale, Mass.
Regisibuotas Notabas

i LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KAUNAUSKA!
; ADVOKATAS

\ Tek po. Boaton 370 
PR, JOHN MicpONNEII, M. D. 
Galima ntifalbffl (r UetuviikaL 
orimo Vmaudoi:

Rytais IJr 9 vaL
‘ Pa pietą 11H 8 vaL 

Vairais nuo O 1W 9 
556 Broadway, S. Boston

o

DR.F.WULOS
Gydo Yteojcuą Lnuu 

Pusmu. Amarai®. 
Valandos i I-—8 ir 7"~8 P»

Iroms Dm®su« 
DR. JL V.

* sKlB'S ą
Ofisas uždarytos suimtos Vte 

karais ir nedaliomis- ______ .

Mam.

I
s

♦

v

c

CITY POINT
I’ititats namas su 10 kambarią, nau

jausiais įtaisymais, pečius, didelis dar
gi ž:ts, daug vietos delei garažlaus. Su vi- 
g sala patogumais kainuoja tik-$4,300. 
a Į Kam reikalinga, kreipkitės šiuo adre-1 

j i F. BARTH,
K 551 E. 6-th St., So. Boston, Mass.

| DR. W. T. REIUYI
Pirmos Klesos Dantistas I

469 B’way; So. Ėęstoo, Masė.-1 
(Prie Dorchestėr St, , j

; ■ BelI Phone: Poplar 7545 f
ą ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS j
G R A B O R I U S

1023 Mt. Vebnojt St. { 
PHILADELPIIIA, PA.

-------- -- _ ---------------- ,. . _ !

y. i w W1TH Užsiregistravimui vietos rąžykite 1 blle agentą arba WITH $ 
H JULIUS ROTTENBEBG, Ine. New Engįand General Paša. Agent jK 
n * z 260 Hanover'St., Boston, Mass. S?

1 |
———————: -

k

į REIKAUNGOS MOTERIS 
J Kurios tiiri patyrimus daryme gu- 
J miniij čoverykų. Taip-gi mergai- 
[| tęs nuo 18 iki 35 m. kurios nori 
jlmokintis tą darbą. AtsiŠaukitšiuo 
į adresu: Hood Rubber Company, 
i Watertown, Mass.

». A SBlBTUdlC DR^OB VA£, 
DYBOS ADRESAJ, BQBTQ1T, H-AJS&

PIRM, — Motiejus Vėraeckaą,
41 Gotos St, So. Boston, Mus. 

VICĘ-PIRM. — Juozas BlžofcM,
307 E. 9-th g£, So. Boston, Mašs. 

PROT, RAgT. — Ant Moclojunas, • /■
450 B 7tb 8t, So. Boston, Mamų 

FIN. RAST. Juozą* EAvaUąuąkaa, 
209' E. Ctottage St, Dorcliester,' 

KASĮERIUS — AmMejito Z&lJeckM, c
307 E- 9-th 8t., So. Boston, Maso. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, So- Boston, Mase.

D.- L K Keistučio dr-ja lallso mšw-k 
ainius susirinkimus kas pirmą nedšl- 
diėnj kiekvieno rnšneslq po No. 094 
Woshlngton St, Boston. Mąs>. 6-tą j. 1 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rtą su savim atoivoaldt prio musą dr- 
jos prirašyti. . * .

Posmertlnėa moka $200.00. Paželpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimą.

*

<v

»<

t

'i

X 1

Ją kalnu su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00, $u.00„$5.50, $6.00 ir bugščlaus. 
pirk dabar 1 Mums ir mes už kiekvieną plunksną 

garantuojame. - , ' .
‘‘DARBININKAS’’

366 W. Bhoadavay, Boston 37, Mass.
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į

PIRK VAKACHJOMS 

Turėdamas fonta- 
, ninę plunksną gal& 

si be vo susirašy
ti visus auditas, o* 
net ir

Jukainos:$2.50,$3, 
$8 $5 ir aug-
I5iaw 

, T Užsisakyl 
gausi LImuYos 

* lap|dykal/ i
“DARBININKAS” ’ 

, 866 W. Broadway
Boston 27, Mms.

w

X

ŠI PLUNKSNA na*TAMISTOS! ’
PADARYTA. DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo.
SUTALPINA savyje daug rašalo.

. NEBEGA.—-Siunčiamo per paštą ir espresu I visas V 
Salia pritrauktus rašalo. Nėra kitos plunksnos jai. w 
lygios.

RAŠYS taip greit, kad* su Jokia kita plunksną.u . RAŠYS taip greit, kad* su Jokia kita plunk 
tlfl L negales lygintis—be kratymo pirm pradeslant

UNITED STATĖS LINES
• N

Generallški agentai dėl CENTRALINCS ir RYTINAS EUROPOS
Nortb’ German Lloyd Bremen -

IŠ NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG 1
’ Laivai plaukia j LIEPOJŲ per Danzig’ą.. Tiesus persiniainymas/ 

nuo laivo ant laivo. ' -
PRINCĖS MQTOIKA ..................Rugsėjo 15, Spalio 22 Ir Gruodžio 10
POTOMAO............... "......... .........Rugsėjo 22, Lapkričio-5 Ir Gruodžio 24
IIUDSON ................. .................. ...................Spalio 15 Ir Gruodžio 3

IŠ NEW YORK’O į 0HERBOURG—BREMEN.
AMERICA ........................................................... Rugsėjo 28 11- Lapkričio 29
GEORGE WASHINGTON ............. . ... Spalio 4, Lapkr. 8, Gruodžio S

* Kreipkitės pas Agentus ‘

U NITED S T ATES LINES
99 Statė Sireot, ’ • _ Boston, Mass.

*—r

MOO'RE & AleCORVrACK OOMPANY
ROOSISVbLT STli’AiKHIP GOMPAįi

*►' OTIKED AMERICAN LW
Jlfaiioflhiff Opctator* for išr U. X SKtptiinff Board

fRAMSJR MOTERIMS. :
Ar tu sergi chroniška, nerviška ar. 

kokla supainiota Ugn? Ar nepavor- ‘ 
gal savo plnlgusfl^elkvodainas svel- . 
Ha tos beieškant, užeik pas mane, at 
galėsiu pagelbėti, Visokią rodą ir pa-' 

' tarimus duodu dykai. Esu per dauge
li motą patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
clironlškas ir visokias aUpolulotas JI- 
gus. AŠ duodu Elektros gydyklą kuri . 
palengvina .visus skaudšjltoūą ligelbs- 
ti daugybą vyrą ir motorą nuo payo* 
jlngą operaciją,

Jeigu turi kokią Chronišką, nerviš
ką, kraujo, inkstą aYba taip kokią U» 

, gą,< ieškok pagalbos tuojau* Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimią atneSa. ■ 
Eik pas tą kuris, yra specialistas ir 

, daug patyręs gydytojas.
Ofiio yal D ryte Dd 8 vak, 
NedŠltams: 10 ryte iki2 p. p.

riyąmiiItl BO
♦ .

savo plnlgusfl^ejkvodanias svei- 
škant. užeik pas mana, at

MJ»Ii Maj^tic Tė&tri
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