
VOL. VĮ No. 38 (818)'. .

Lenkai Pasirodė 
Plėšikais.

LENKŲ ŽVĖRIŠKUMAI.

London. — Centrai News 
žinių agentūra gavo tele
grama’iš Kauno apie tai, 
kad Želigovskio šaika perė
jus demarkacijos linijų ir a- 
piplėšė Širvintus ne litrai e j 
zonoj. Lietuvos misija bu
vo pasiųsta dalykų ištirti, 
bet lenkų artilerijos buvo 
apšaudyta ir suareštuota.

TRŪKSTA 1,000,000 
NAMŲ. ’ ’ •

Washington.—Senato re
konstrukcijos komisija išty
rus rado, kad Amerike 
trūksta ’ $1,000,000 namų. 
Kad tą trūkumą užpildyti, 
tai reikia $15.000.000.000. 
Tas inimtų ne tik namų pa
statymą, o ir pr a ved imą 
gatvių, strvtkarių ir tt.

Komisija sako, kad namų 
statymą galima paakstinti 
paliuosuojant juos nuo tak
si} per tūlą laiką.

ANTRAS PROTESTAS.

. Gene va. — Vokietijos val
džia atsiuntė anttą protestą 
prieš alijantus dėl briovimo- 
si į Vokietijos žemę.

KOVA PRIEŠ
PADECtINĖTOJUS.

London. — Anglijos val
džia skelbia, kad airiai esą 
padarę suokalbį padeginėti 
namus už nedavimą nepri- 
gulmybės. Londone prie 
viešųjų namų sustiprinta 
sargyba.

NIEKUOMET 
NESIFOTOGRAFAVO.

Ware, Mass. — *■ Marth 
Buckwheat sulaukė 95 metų 
amžiaus ir nei kartą savo 
gyvenime nesifotografavo. 
Ji gimė Airijoj ir Amerikon 
atvyko 10 metų amžiaus. Jos 
vyras buvo francūzas ir ne
senai miręs. Ji visą gyve
nimą sunkiai oirbp. ir dar te
bėra uoli darbininkė.

NEPAPRASTAS
” ORAS.

- Springfiėld, Mass. — Va
karinė Massachusetts vals
tija patyrė nepaprastai 
griežtą oro atmainą. Kovo 
28 d. kaikuriose vietose gyv
sidabris užsikorė ant 80 
laipsnių, o 10 vai. vak., nu
šoko ant šalinio laipsnio. 
Kitose vietose prisnigo 6 co
lius.

LAIKO 50 AMERIKONŲ.
Washington. — Rusijos 

valdžia laiko kalėjime 50 a- 
merikonų. Amerikos val
džia stengiasi jiems gauti 
paliuosavimą. Vienas ame
rikonas Kilpotrick yra kal
tinamas tarnavime Lietuvos 
armijoj, kariavusio j prieš 
Sovietus.

ANTRAS PROTESTAS.
Geneva. — Vokietijos val

džia atsiuntė antrą protestą 
prieš alijantus dėl briovimo- 
si į Vokietijos žemę.

Padėkos Laiškas,
■___________ KETVEĖGAS/-K0V031 D., 1921.__________

NEPRIGULMYBĖS ŠVENTES APVALKŠCIOJIMAS ŽAGARĖJE

jr
Kaina-1 centai

Iš priežasties Suvienytų Valsti
jų Prezidento IVarren G. Hard- 
ingo inauguracijos, nuo Lietuvos 
Atstovo Amerikoje vardo buvo 
pasiųstas vardan Lietuvos Val
džios ir Lietuvos gyventoją tam 
tikras pasveikinimas ir geriausie
ji linkėjimai.

Kovo 23 dieną yra gautas nuo 
Prezidento Sekretoriaus, Geo. B. 
Christian, iš Baltųjų Narni} Jono. 
Vileišio vardu, toksai atsakymas, 
kurį ir turiu garbės pranešti A- 
merikos Lietuviams:

0

“My dear AL Vileišis:
The President has asked me to 

express to^you and, through you, 
to the people of your Republic, 
his hearty appreciation of your 
kind letter of congratulation and 
good ivishes.

Sincerely yours,

Geo. B. Christian, Jr., 
S'ecretary to the President.”

Vertimaš j Lietuvių kalbą:

‘ ‘ Gerbiamas Tamista Vileišį:
Prezidentas yra prašęs manęs 

išreikšti Tamistal ir per Tamistą 
gyventojams Jūsų Respublikos jo 
širdingą padėką iš priežasties Ta- 
imstos malonaus laiško, su pa
sveikinimais ir geniausiais linkę jį-, 
mals.

Prielankus Tamista,

(Parašas) Geo. B. Christian, Jr.,
Prezidento Sekretorius.”

- Nuo Viee-Prezidento ir Valsty
bės sekretoriaus iki šiol dar ne
gauti atsakymai. Reikia vienok 
pastebėti, jog užėjus naujai ad
ministracijai susinešiniai Lietuvos 
Atstovybės Amerikoje su Ameri
kos Valdžia matomai įgauna nau
jos tvarkos; į Atstovybės.laiškus, 
rašytus įvairioms Amerikos Res
publikos įstaigoms, pradedama 
atsakinėti per Statė Departamen
tą J. Vileišio vardu, kokios tat 
tvarkos prisilaikoma ir prie kitų 
valstybių atstovų susisiekimo.

Lietuvos Informacijų Biuras.

Kovo 25 d., 1921.

ATŠAUKĖ KARO 
STOVĮ.

StocLkolm. — Petrogra
de panaikinta karo stovis.

ATMETĖ PASIŪLYMĄ.
Wcishington. — Suv. Val

stijų valdžia atmetė Rusijos 
sovietų valdžios pasiūlymą 
užvesti prekybos derybas. 
Amerikos valdžia reikalau
ja, kad pakeistų savo surė
dymą, užtikrintų gyvasties 
ir nuosavybės saugumą ir į- 
vestų laisvo darbo teises.

CHINIJOS PREZIDEN
TO PADĖKA.

Washington. — Cliinijos 
prezidentas atsiuntė Ameri
kai per prezidentą Hard- 
ingą padėką už sutęikimą 
paramos Cliinijos badau
jantiems. Chinijoj badau
ja daug milijonų žmonių.

NUTEISĖ KALĖJIMAN

Waterbury, Ct. — Sakar- 
guk, 29 meti} amžiaus rusas 
uždarytas šešiems vmėne- 
siams kalėjimam Jis kalti
namas platinime kurstan
čios literatūros* / • ■ •,

DAR NESUVALDĖ..

Organizacijos ir mokyklos renkasi įpriĄ valsčiaus namo, eiti bažnyčion į pamaldas

Organizacijos po pamaldų sugrįžo atgal prie valsčiaus namo ir sakoma, 
manifestacijos atidengimo prakalba. •

16 VASARIO ŽAGARĖJE

Išanksto visos Žagarės organi
zacijos ir valdžios atstovai, vietos 
Gynimo Komiteto inicijatyva su
kviesti svarstė kaip iškilmingiau 
šventus tą brangią Lietuvos tau
tinę šventę. Dalyvauja žydų ir 
latvių tautinių organizacijų atsto
vai. Visi išreiškia didžiausią no
rą prisidėti prie iškilmių.

Tik vienai “Profesijinė Sąjun
gą” per atstovą įteikia savo vi
suotino susirinkimo protokolą, 
kuriame pažymėtina sąlyga daly
vavimo iškilmėse, būtent, sutin
ką dalyvauti, jei bus leidžiama 
•nešti raudona vėliava su vienu iš
imtinai parašu “visų šalių prole
tarai vienykitės.” Čia jau aiš
kiai parodė, kad jiems tautos 
šventė neapeina, dar daugiau jie 
yra jai priešingi, vienykimės su 
kruvina Rosija, kad nuvertus Lie
tuvos “buožių” valdžią.

Visų organizacijų atstovai 
vienbalsiai nutarė, kad “profesi
jinė sąjunga” su minėtu plakatu 
neleistina dalivauti tautinėje 
šventėje.

Ateina laukiama diena.. IŠ va
karo tik ir girdėjosi, kad ryt tik 
būtų graži diena. Ir kada 16 va

sario saulute linksmai švietė, 

si . džiaugėsi. Matosi, dangus 
mums* palankus, girdėjosi. kal
bant. 9 vai. ryto. Organizacijos 
•renkasi prieš valsčiaus namą, 
turgavietėje. Išnešama valstybės 
vėliava. Didelė, gražus išsiūtas 
vytis, visų sutraukė akis. Pasi
rodė Šaulių būrys nešinąs žalią 
vėliavą su vytim, dviems šautu
vais skersai ir parašu: “už Lie
tuvos nepriklausomybę” aukštai, 
apačioje gi: “-Žagarės Šaulių bū
rys.’1 Net linksmiau drauge ir 
graudu pasidarė, pamačius jau
nus Lietuvos bernužius, kurie iš
sirinko tokį prakilnų obalsį ‘ ‘ Lie
tuvos nepriklausomybę.” Lietu
va negali žūti, turėdama vaikus 
pasišventusius net gyvybę aukoti 
Tėvynei. Ir nemaža tų bernelių 
žuvo, kruvinoje su amžinu Lie
tuvos priešu leikais, . kovoję. 
Šventai jie tarnauja pasirinktam 
obalsiui. •

Seka parapijos prieglauda su 
tautiška trispalve vėliava; to’- 
liaus eina Kun. J. Latvio vaikų 
prieglauda su plevėsuojančia tau
tiška’ vėliava ir plakatu sų para
šu: “Tėvų žemės neduosim, sve
timos henorim.” Liaudies 2 mo
kyklos, kiekvienas vaikas turi po 
tautišką vėliavėlę. Ątidainuoja 

vi-Žagarės ““Saulės” .’progimnaži-
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jos mokiniai su 3 tautinėmis vė
liavomis. Juos seka jaunimo “Pa
vasario ’ ’ organizacija, su vėliava, 
kurioje žymėjos gražus parašas: 
“Dievui ir Tėvynei”; šv. Juoza
po darbįninkų draugija su mėly
na vėliava, Krikšeionys-Demo- 
kratai su dideliu plakatu—vėliai 
va, kurOs kraštai pagražinti 3 
tautiškomis varsomis, viduje pa
rašas: “Tegyvuoja laisva'Lietu
va su Vilniumi.” Apačioje, “Ža
garės Lietuvių Krikščionys De-_ 
mokratai”; toliau “Moterų Ko
mitetas” su gražia taktiška vė
liava. Visos išvardytos organiza
cijos lygiai 10 valandoje, eina 
tvarkoje su vėliavomis bažnyčion.

Po - iškilmingų mišių ^vietos kle
bonas kun. Jazdauskas sako pri
taikytą iškilmei pamokslą.

Iš bažnyčios visi eina prie vals
čiaus namo. Atvyksta dar kelios 
naujos organizacijos: miesto ug
niagesiai, žydų mokykla-, latvių 
mokykla, latvių tautinė organi
zaciją, visi neša savo tautos vė
liavas ir drauge Lietuvos. Visi 
sustoję didžiausioje tvarkoje, 
kiekvienas paskirtoje sau vietoje. 
Manifestacija atidaroma prakal
ba ir šauksmais: “valio Lietu
va.” Choras gieda himną, sau-' 

(Tęsinys ant 2 pusk 2 skilty j) .

SUGAVO 1.409 KOMU
NISTŲ. '’

B erti n. — Vokietijos val
džia skelbia apsidirbus su 
komunistais viduriniuose 
miestuose. Komunistų su
areštavo 1.400. Kiti slaps
tosi. Prez. Ebert leido į- 
steigti nepaprastus teismus, 
kur suareštuotieji komunis
tai be atidėliojimo ir greitai 
teisiami. Berlino gatvės pa
truliuojamos budriai ir viso
kie laukiniai susirinkimai 
uždrausti.

London. — Vidurinėj Vo
kietijoj komunistų sukili
mas jau apdirbtas. Bet pa
lei Reinu tai dar tebeina 
riaušės. Komunistų ranko
se yra Mattemann ir Vel- 
bert. Tarp Elberfeld ir 
Koelno ir Duesseldorf per
trauktas susisiekimas gele
žinkeliu. Essene buvo kru
vinas susirėmimas, 10 rau
donųjų užmušta ir 20 sužeis-

MOKSLAS REIŠKIA 
GERESNĮ DARBĄ.

Vaikai ir mergaitės neapleiski
te mokyklas, lavinkitės dėl atei
ties !*

Tie vaikai ir mergaitės, kurie 
eina į darbą kuomet užbaigia že
mesnę, arba “gramar,” mokyk
lą retai gauna gerus darbus. Jie 
ima tokį darbą, kokį tik randa, 
ir beveik visuose atsitikimuose 
tas darbas be’ jokios ateities.

Mokslas reiškia didesnę algą.
Daugelis vaikų ir mergaičių ap

leidžiant mokyklą gauna gan di
delę algą, bet ta alga niekuomet 
neauga, nes tas darbas nereika
lauja jokio lavinimo.

Darbas su ateicia ir vis augan
čia alga reikalauja 
vmimo.

moksliško la-

Štai darodymas:

Savaitini1 alga
lį m. amžiaus Sarai t i ii i1 alga
vaikų, kurie. 18 m amžiaus

apleido moky- vaikų, baigiant
klą užbaigiant aiiyštesnį
tik pradinę m o- Me- mokslą.

kyklą. tai. 18 m. amžiaus
$4.00......... . 14
4.50 ......... .15
5.00......... . 16
6.00......... . 17
7.00......... . 18 ..'....$10.00
8.50......... . 19 .............. io.oo
9.50 ..... . 20 ............ 15.00
9.50......... . 21 ......... .. 16.00

- 11.75 ......... . 22 ...... 20.00
11.75 ..... . 23 ........... 21.00
12.00 ......... ? 24 ...... 23.00’
12.75 ......... . 25 ...............31.00

Pilna alga iki Vilna alga iki
25 m. amžiaus 25 m. amžiaus

$5,112.50 $7,337.50

Kuomet sulaukia 2$ metus, vai
kas, kuris apleido mokykit} tu
rėdamas 18 m., gavo suvilk $2,000 
dauginus algos negu vaikas, ku
ris apleido nurodamas 14 motų, ir 
kudiuet jis pradėjo dirbti gavo 
$900. į metus daugiaus.

Tas turi lygių vertę su įdėtu 
kapitalujš $1^000 ant penkto
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ŽUVO 8, SUŽEIS® 75. <

Cliicago, — Prie Soutįį 
Ilalsted ir- Barbei’ gatvių 
buvo didelė eksplio^ijąi Vi&?į 
toj užmušta šeši vyrai ir dviį 
moteri, o. 75 žmonių sužeis* 
ta. Ekspliojavo dvitoim®. 
parako, kuris buvo sande-, 
liuose. Miesto įstatymas 
draudžia vidurmiestyjeĄai* 
kyti ėkspl ioduo j ančių 'me
džiagą. Todėl savininko*' 
eksplioduojančios ’ medžit 
gos buvo suareštuoti irt bu, 
atsakomybėj. Katkum kom
panijos nariai slapstosi. Pa
rakas buvo “fireworkams’* 
daryti. Veik vielas blokas 
biznio namų išgriauta./

• ®

EK-VALDOVAS BUVO
VIENNOJ.

Vienna. — Buvusia Aus
tro-Vengrijos imperatorius ! 
pereitą nedėldienį buvo1 at
vykęs iš Šveicarijos ir kal
bėjosi su savo artimaisiais. 
Paskui buvo nuvykęs. Į Bu
dapeštą, bet pareikalavus 
Vengrijos valdžiai tuoj ap
leido šalį. Atsilankymo 

... , į

REIKALAI.
Z

greičiaus.

vaiko vi- 
alga vaL

procento. Ar vaikas galėtų pa
didinti savo . kapitalą 
kokiu kitu keliu?

Alga geriau mokinto 
suomet auga, kuomet 
ko, kuris apleido mokyklą turė
damas 14 metų mažai didinasi*

Nors dabar mokamos algos' 
daug, didesnes, negu kuomet virš- 
minėtas surašąs pagamintas, bet 
prilyginimas tas pats. |

Mokslas reiškia pasekmingą' ir 
naudingą gyvenimą. . . |

Mokslas apsimoka ypatai, ( 
Mokslas reiškia veiklesniu^ 

darbininkus ir apsimoka tautai*
PASILIK MOKYKLOJE.-

STREIKAS BAIGIASI
w

, -- - A

Bostono streikuojančių rŪbsiu- 
vių Spaudos Komisija praųeša, 
kad “siuvėjų streikas einą prie 
pabaigos su pilnu laimėjimu.’*.

Streikas eina nuo pereito rude
nio. y ,

ATPIGO.

New York.-—Maisto daik
tai ėmė pulti iki prieškari* 
nių kainų. Pirmos klesos 
sviestas parduodamas po 51 
e. ir po 53 c. už svarą. Kiau
šiniai po 25c. už tuziną.^

CHORISTĖS "
BBjDARBIAUJi

London. — Virš 2.000 - 
risčių ir aktorių bedarb k v
ja. Lekiojancios tn; 
nevažiuoja provincijom

i.

A1IRF1 TRAUKINYJE;

Poughkeepsie, zV... F, 
Jobn Buryoughs garsusis 
gamtininkas staiga mirė 
traukinyje ties Kingsville, 
O, Buvo sulaukęs 84 meti} 
•amžiaus. Jis yra autorius 
daugelio knygų. iv garsus vi- 
šame pasaulyje,



ĮĘ1B B r NI -N K A S ' 
(The Wobkbb)

■h LiKuamian: TkiAVttKLY Pim 
Mp^tttHiMh«d.every Tuežday,. .Tfettrįrd^ 
Kpd Sahirdtiy by St. Josbph’b Lith-

R.O. Absociation on Labos. 
SUBSCillPTlON RATES:

r t r i r • •' •« f • ,$4.00

įkartai* and suburM J *.,45,00 
couhttles yęarly t.:,,,45,’0O 

Y^diBred ns second-class mattęr Sept. 
" TĄ 11)15 at the post office at Boston, 

Mfli»B.,fUnder the Act of March.3,1879” 
" “Acceptancė for maillng at special rate 

of postage provided for in Section 1103, 
f Act of Oct. 8, 1917, authorized on July 

"12, 1918?’
- >tl< - ----------------------------- ------------------------- --

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž- 
iiyčios vėliava, visuomenei 
'gelbėti.

p*i* SoBth Bo«ton’o‘trtarntfikal«, 
fryabi lj-subatomls, teisių Am. 
įma Btmo Kataliku šv. Juozapo 
ifcsirtMMt , 7. '" ■

v • . *

> v y t

c

8 vaitelitti~š auRaif vidumis turi vttlstybbię vėliavą.
X ’ . ____________________________ L-J--------------------

j

DAVTON, OHIO.
■’k

“Darbininko” No. 34 tūlas dr-jos na
rys saka, kad buvo neteisingai paduo
ta apie dr-jų skaičių. Bule nesą-P-nių 
dr-jų. Malonėsite patėmyti visų tų 
d rijų varlius: & M.> moterų r'.
5vč., SLkKA, šios draugystes yra pa- 
šalplnGs. O dabar vardai 5 ne pašei- 
piniąr LDS., L. Vyčių, Teatrališkas 
kutelis, Benus, šv, Kazimiero parapi
jos choras.

NEW YORK CITY, X Y.

DMtono stirna.

NEW BRITAIN, CT.

.. ... .. —

KAS TAI - YRA OPEN 
SDOP IR KAS TAI YRA 
-- CLOSED SHOP.

Kapitalistai stovi už taip 
vadinamą open shop, o dar- 
bininkai reikalauja elosed 
shop. Ką reiškia viena ir 
ką reiškia kita “šapa.”

National Conferenee of 
Statė Manufacturers sausio 

. 12 d. š. m.. Chicagoj priėmė 
“ sekančią rezoliuciją:

“Šioje šalyje yra pripa
žintu pagrindu, kad visi Į- 
štatymams ištikimi piliečiai 
arba ateiviai turi teisę dirb
ti,ten, kur jiems patinka, 
tam, kam jiems patinka ir 
tokiomis išlygomis ant ko
kią abi pusi — darbininkas 
ir darbdavys sutaria be pa- 

■ šalinio įsikišimą arba spau
dimo. Šiuomi mes išreiškia
me savo tikslą remti šiuos 

.^pagrindinius .principus A- 
merikos samdymo pieno lai
kantis open shop.”

1 Taip tai kapitalistai pa
aiškina, kaip jie supranta 
open shop. Čia nieko nesa
kyta apie unijas ir ją rolę, 
bet nesunku matyti, kad tuo
mi nusistatymu kapitalistai 

. nepripažįsta uniją. Jie no- 
. ri derėtis atskirai su kie- 

. kvienu darbininku o ne su u- 
nijos atstovais. Bet tuomet 
jau nebus .derybos, p darbi- 

* nihkas turės dirbti už tiek, 
kiek malonės jam kapitalis
tas duoti. Paklausykime ką 

1 tame klausime sako Samuel
, Gompers. Amerikos Darbo 

^Eederacijos prezidentas.
“Taip vadinamos elosed 

j shop nėra tiems, kurie yra 
'^priešingai nusistatę prieš 
" darbininką judėjimą. Open 
čjslio]) yra tai išsisukimas 

.‘įprieš įsileidimą dirbtuvėn u- 
įhiją narią. Unijinė dirbtu- 
_ ve yra tai tokia, kur bile kas 

gali ateiti- ir dirbti, tik su 
tuo supratimu, kad ne- 
unijistas yra moraliai suriš- 

.4&S nešti dalį pareigu, kurią 
dėka išgautas pagerini
mas.”.

The N e w Rep-H&Z/c/paste- 
bi,_kad francūzai ir anglai 
briaudamiesi gilyn Vokieti
jon turėję užpakalinį tikslą. 
Saujai valdžiai stojant, spė
ta,- kad Amerika skyrium 
nuo alijantų darys sutartį 
SU Vokietija. ’ Alijantų į- 
griuvimas Vokietijon tam 
vienui pastoja kelių.

DIDŽIAUSIOS
‘ ■ LAIDOTUVĖS.

. »

Baltino re, M d. — Gub. 
Biichierišleido proklemaci- 
ją, skelbiančią iškilmingas 
kardinolo Gibbonso laidotu
ves ketverge. Prašė nuo. 10 

* vai. iš ryto sustabdyti visus

NEPRIGULMYBĖS 
ŠVENTĖS 

AP VAIKŠČIOJIMAS 
LIETUVOJ.

4

(Pradžia ant 1-mo pusi.)

liai saliutuoja tris kartus išauda- 
mi. Ir kada orkestras uždūdavo 
maršą sujudo visi eiti i priešakyje 
ant širmo arklio raitelis su vals
tybine vėliava, iŠ Šalių du raite
liai- — šauliai, tai vėliavos sar
gai, paskui jų seka visos organi
zacijos plevėsuodamos vėliavomis, 
užsibaigia eisena mhiia, — gražus 
buvo reginys: ilgiausia procesi
ja ; mažiausia varsto ilgumo; rai
teliai — tarsi veda kariuomenę, 
žygiuoją, ’ "vėliavos blizga, tviska 
ant saulės, dainos... Tas viskas 
taip sukėlė žmonių ūpą, kad dau
gelio žmonių akyse žibėjo džiaugs
mo ašaros. Mes laisvi, galima 
buvo skaityti veiduose, mes patys 
valdomos. Ar seniai, rodos, vieš
patavo galingas uriadninkas, o 
dar vėliau visagalis — žiaurus vo
kiečių žandaars, dabar tas visa 
dingo, jų nėra, tai, tarsi, buvo 
baisus sapnas. Dar šviesiau sauį. 
lės spinduliai atsimušė nešamose 
vėliavose. O valstybinėje vėlia
voje žirgas, rodos, skriste, skren
da ir veja visus priešus.

Galinga manifestacija sustojo 
Senosios Žagarės aikštėje. Vėl 
prasideda prakalbos. Kai nuo 
“Pavasario” dr-jos, “Ji e- 
čių, ’ ’ a Krikščionių-Demok(r , ’ ’ 
“Moterų Komiteto”; sveikina 
žydų tautos atstovas, lygiai ir lat
vių atstovas šaukia: “tegyvuoja 
laisva Lietuva!”

Kalbėtojai- mini, anuos baisius 
laikus, kada ne tik negalėjai 
drąsiai pasakyti esąs lietuvis, ne
galėjai mokintis savo gimtosios 
kalbos, net Dievui melstis buvo 
draudžiama lietuviškai. Dabar 
štai turime savo mokvklas, savo 
valstybė, dabar žino visas pa
saulis apie Lietuvą! Erškieeių 
keliai vedė prie pergalės; dau
gel kovotojų žuvo toje nelygioje 
imtinėje. Garbė jiems! Jų krau
jo, didžiausio pasiaukavimę ir 
triūso naudojamės dabar vaisiais. 
Visų klausytojų galvos nusilen-’ 
kia, kad pagerbus dėl laisvės ko
votojus. Kalbos baigiamos triuk
šmingu : vąlio, tegyvuoja Lietuva 
ir gi milu .

Po kalbų manifestacija tęsiama 
toliau. Matosi žmonių užlipusių 
ant stogų, kad iš aukšto geriau 
viską pamačius. Akies negalėjo 
atitraukti, kaip puikiai ištolo at
rodė visa manifestacija. Apėję 
bemaž visą miestą grįžtama vėl 
prie valsčiaus namo. Čionai dar 
dvi prakalbos ir pranešama kad 
organizacijos skirstytųsi, nes ma
nifestacija jau užbaigta. Dar il
gą laiką stovėjo visi sužavėti ir 
niekur nenorėjo pajudėti, toks li
ko galingas įspūdis. Išlengva or
ganizacijos dainuodamos . eina 
kiekviena savo pusėn. Ir nors vi
sa iškilmė tęsiasi virš 7 valandų, 
vienok veiduose matėsi gailestis, 
kad taip greit viskas .užsibaigė.

Vakarę visas miestus buvo iliu
minuotas. Gavėnios laikas truk
dė surengti kokį nors viešą pasi
linksminimą.
savo^tautos atgimimo dieną. Da-

VIEKŠNIAI ■ . 
(Mažeikių apskr.)

Vasario 16 diena. Dangus gied
ras. Rytai nušvito (.aukso spalva. 
Tyla. Šaltis tik spaudžia — tuoj 
veidą raudonai nudažo.

»*

Pasigirdo kaukščjimaą—gyven
tojai prikalinu ja tautines vėliavė
lės, puošia vainikais duris, stato- 
prie vartų eglaites. Už kokio 
pusvalandžio visus miestelis mar
gavo tautiškame rūbe besveikina- 
mas pdrmųjų šaulės spindulių.

•
’ 10 vai. -turėjo būti bažnyčioje 

iškilmingos šv. Mišios. Apie pu
sę dešimtos pradėjo rinktis į baž
nyčią įvairios organizacijos ir 
pradinių mokyklų vaikai. Eilė 
mažų vaikučių, berniukų ir mer
gaičių, slinko per Ventos kalną 
su vėliava ir tautiškais ženkleliais 
prie krūtinių, mokytojos lydimi, 
į miestelį — tai Kapelių mokyk
la ateiųa j iškilmes (ji 9 varstai 

»nuo Viekšnių). Iš kitos pusės 
pasirodo vaikučiai iš Žibikij mo
kyklos (5 varst.), Rekečių (4 v.), 
Gyvulių (6 v.), Purvėnų (10 v.), 
Krokių (8 "varst.) ir miestelio 
liaudies ir vidurinės mokyklų.

" Bažnyčioje vaikučiai'užgiedojo — 
Pulkim ant kelių ir giesmelę ‘į ŠŠ. 
Mariją. Džiaugsmo ašaros veržė
si iš akių matant būsimus pilie
čius taip karštai Aukščiausiąjį 
maldaujant.

Po iškilmingų Mišių,’ atlaikyti! 
su asistencija, prasidėjo vaikšti
nės po miestelį. Rinkoje išsiri
kiavo šauliai, raiti miliciantai, 
išsitiesė į eilę mokyklų mokiniai 
liaudies ir vidurines mokyklos, or
ganizacijos ; ' atėjo žydų mokyk
los vaikai su žydų ir lietuvių tau
tiškomis vėliavomis., Prasidėjo 
prakalbos, pasigirdo triukšmingas 
— valio! sutraškėjo šaulių saliu
tas. patylom, lyg iš požemio kas 
kartą vis aiškiau užgaudė dūdos 
Tautos Imną, paskiau maršą. 
Prasidėjo parodos vaikščiojimas. 
Apsukę keletą gatvių parado da
lyviai pradėjo skirstytis į savo 
vietas. , . I i
• _ •

Visų Viekšnių vai. liaudies mo
kyklų mokiniai ir mokines nuėjo 
į vietinę liaudies mokyklą. Ten 
vaikučiai išklausė mokytojų pra
kalbų, kur išrodyta buvo šios die
nos reikšmė, padainavę himną, 
Lietuviais esame mes gimę ir Už
trauksim, broliai, iraują giesmę, 
—' padeklemavus keletą eilučių, 
visi pakeltu ūpu, parado tvarkoje 
išliūliavo eilėmis į namus.

Už tai reikia dėkuoti Viekšnių' 
vai. mokytojom, kitrios tąip gra
žiai prirengė vaikučius Tautos 
Šventei!

Vakare iliuminacija. Mieste
lis skendo Įvairiose žiburių spal
vose.

Tar gražioji pusė Tautos Šven
tės. Fažvelgkim į juodąją pusę, 
kas slėgė širdį 16 vas. laike ap- 
vaikščiojiiuo Lietuvos Nepriklau
somybės šventės.

Viekšniuose yra IV klasių vi
durine *mokykla. Ji turi apie 300 
mokinių. Ją veda su augštesniu 
išsilavinimu žmonės. Yija Taikos 
Teisėjas, milicijos Nuovados virši-

prakalbų —• tik vienai Ūkės įga
liotinis dviejose vietose kalbėjo 
ir1 daugiau nieko. Visoje iškilmė
je jautėsi šito susiliejimo" stoka. 
Širdį labai spaudė girdint, kaip 
mūsų “komunistai” ir žydai bun- 
distai patys nedalyvavo iškilmėse, 
bet atėję į minią be ženklelių, pa
šlepinėjo žydus ir lietuvius daly
vaujančius iškilmėse. Vakare 
žmbnės laukė iš gimnazijos mo
kytoji! rimtų paskaitų apie Lie
tuvos padėtį, bet jų nebuvo. Ne
turėdami ko veikti vidurio, mok. 
mok. mokiniai darė šokius, nepri
klausomybe naudojosi, o mokyto
jai sumetę “s nosu po grošu” vi
są naktį rautą, kėlė. . Kiek tas 
Lietuvos nepriklausomybei išlai
kyti padės — nežinia, tik man la
bai širdis susopo.

Prie to, ką pirmiau rašiau apie 
nų Kačerauskų, kurį “Sandara” 
daro geru kataliku turiu dar štai, ką 
pridurti. Aš to nebuč daręs, jei ne 
“Sandaros" veidmainystė. Išrodlnėjau, 
koks iš Jono Kačerausko katalikas. 
Tai priduriu, kud jis buvo “Keleivio” 
skaitytojas. Tų tikrai Žinau.

P. Važnis.

DETROIT, MJCH.

Raudonųjų. Balius.

Širdgėla.

Jo- 
pa-

/
. LDS. 9 kp. nepaprastas mėnesinis 
susirinkimas įvyks nbdūlloj, 3 d. bu- 
larfdžio tuojaus po stjmtff, antrų va
landų po pietų bažnytinėje svetainėje, 
556 Broome St. Visi nariui malonė
kite pribūti paskirtu laiku,, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarti. 
Taip-gi tie Icurie dar negavote LDS. 
Kalendotlą, galėsite /atsiimti, nes pas
kutinį Išartų bus Išduodami ant šio 
susirinkimo.
I D. Kašėta.

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

LDS. 87 kp. mėnesinis si/slrlnklmas 
įvyks nedėlioj, 3 d. balandžio, papras
to j vietoj. Visi nariai mnlonėkit pri
būti paskirtu laiku, nes turimų daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių.

darbus visoje valstijoje irllvtavo iškilmėse 17 įvairių orga- 
v garbingų kardino- nizacijų su 25 vėliavom.melstis už 

ta *

Taip Žagarė šventėj ninkils, B-vės vedėjas, pašto įga
liotinis, Ūkės įgaliotinis, moki
nių, kurie galėjo taip-gi laikyti 
prakalbas. Dabar, turint tiek in- 
tcligentinių spėkų pohnaža buvoA? Ra u d a.

Detroito raudęniejl buvo surengę 
Vaidinimų su Šokiais. Ant tokių, šo
kių gavėnioje, žinoma susirinko pra
sčiausi gaivalai. Detroito keletas bo
bų, kelios mergos ir visa gauja rau- 
"llonųjų-bolševikij, trypė kaip Iš proto 
išėję, mat tyčia kad gavėnios laikas. 
Be to kdks tai ilganosis atsistojęs ė- 
mč, “prakalbas” rėžti. Ragino savo 
mulkluš remti Ir liepė duot po $1.00 
kad už tuos pinigus šlamštus platin
ti. Tolinus lošiamas buvo teatras. 
Viena buvo kokia tai boba apsirengus, 
apdribus, kad bjauru Ir žiūrėti, 
buvo bolševizmo platintoja.

A.

CLEVELAND, OHIO.

Ji

Ž.

Kviečia Valdyba.

-------- 7-----
WORCESTER, MASS.-'

Spaudos Draugijos susirinkimas bus 
d. balandžio pobažnytinčj svetainėj. 

Tai-gi kurie negavo knygų, lai ateina 
ant susirinkimo ir atsiima, nes jmes 
neturime vietos laikyti.

■ V. Blavackas, rašt.

3

LENNI MILĖS, PA.

Tai yra mažas miestukas. Lietuvių, 
paliokų, ruskių visai nėra. Tik dabar 
du lietuviu dirba audiminėse. Gy
venti čia sveika. Audėjai čia galėtų 
darbo gauti.

Lietuvis.

»i 1 ■ "■ 1 ■ 1 ■ e

MOSĖDIS,
Kretingos apskr.

Vas. 16 d. buvo surengta Lietu
vos nepriklausomybės demonstra
cija. Diena pasitaiikė graži. 
Žmonių prisirinko daug, net iš to
limų kaimų. Bažnyčioj atlaiky
ta šv. Mišios, atgiedota “Te 
Deum.” Po višam. prie bažnyčios 
vartų orkestrą užgriežė tris kar
tus Lietuvos himną. Paskui po 
miestelį buvo maršavimas. Prie 
kiekvienos grintelės buvo tautinę- 
velĮava. Miestelio gale vėl susto
ję užgriežė Tautos himną ir mar
šą. Po to visa publika ėjo į val
sčių. Valsčiuje vėl griežė orkes
trą. Tuomi ir baigėsi iškilmės. 
Kaip matome nedidelės. Gaila, 
kad nebuvo kalbėtojo, -nebuvo nei 
choro. Parapijinis choras pusėti
nai dainuoja ir vis-gi nedalyva
vo.

Toliau . Amerikos lietuviams 
pranešu svarbių dalykų. Nesiųs
kite pinigų dolariais. Amerikie
tis K. Knistautas siuntė $10 ap
draustame laiške savo vaikams 
per uošvį A. Ramoną. Gauna laiš
ką, o jis jau buvęs atplėštas vėl 
užlipytas. Rašyta, kad siunčia pi
nigų $10, d jų nesą.

Antras dalykas nesiųskite pini
gų per jums nežinomas, neišban
dytas įstaigas. Antai Naujukų 
kaimo Zubienė nuo savo vyro ga
vo pranešimą, kad siunčia 20.000 
auksiųų per kokią ten Klaipėdos 
banką. Žmona bėgioja šen, bė
gioja ten, o pinigų nėra ir negau
na.

Siųskite pinigus per lietuvių 
bendroves, kurias geriausia pa-, 
žįstate. -

Toliau tariu ačiū tiems Ameri
kos lietuviams, kurie siunčia man 
laikraščių. Ačiū Juozui Macevi
čiui—jis man užrašė ant visų me
tų. Gavau dar nuo šių: L. Stoš
kus, Petras Murkus, J. Ridikas, 
.J. M. Kauras, St. Kabočius, A. Al
seika, J. Bartus, V. Joneliunas, 
A. Kumštytis. Pats skaitau ir ki
tiems duodu. Net j Akmenę ir 
Šaukėnus ir ten nusiunčiu savo 
pažįstamiem^.

Dabar prisiminsiu, kaip čio- 
pykščiai lietuviai šelpia kariuo
menę. Buvo kalėdojimas po žnio- 
nes. Tai (lynimo Komitetui su
rinkta 3,023 auksinų obosto pini
gais, 210 caro aukso rubliai, 15 
rub. 30 kaji. caro sidabro pinigais,
JI vokiečių sidabro markėmis, 
120 caro popierinių rublių, 1 vo
kiečių Šautuvas, 53 abrūsai, 6 pa- 
ėluškų užvalkalai, 1 paklodė, 7.1L

Iš L. Vyčių 25 kuopos 
veikimo.

kp. rengiasi 
veikalų “Ko- 
veikalas yra

šį pavasarį L. V. 25 
stalyti scenoje istoriškų 
x;a ties žalgirtals.” šis 
vienas iš žymesnių veikalų lietuvių
kalboje. Jame primena laikus Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto Ir 
Lenkų karaliaus Jągėlos bei karalie
nės Jadvygos. Tame veikale daly
vaus apie 50 ypatų. Jis yra naudin
gas pamatyti kiekvienam lietuviui. 
Bus statomas Balandžio 24 d. š. m.

Būrys L. V. 25 kp. narių 'užlaiko 
vakarinę mokyklų. Joje mokoma lie
tuvių gramatikos, tai yra taisyklingai 
rašyti ii" skaityti. Moko V. A. Grei
čius. Priimami ir pašaliniai moki
niai.

Atgimus Lietuvai yra naudinga pa
žinti jos kalbų bei rašybų.

. Daugumas lietuvių sako: “Mokame 
rašyti,” bet jei pradėtų tėmyt į lie
tuvių rašybų, tuomet sakytų: ‘.‘Ima 
daug laiko išmokti rašyti.“ Kuomet 
dabar daugumas nedirba, tai gali tų 
liuosą laikų sunaudoti laviniifiuisi.

Jurgutis.

EASTOK, PA.
* ———

LDS. 40 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 3 d. balandžio,’ tuojaus 
po sūkiai, šv. Mlkoio parapijos sve
tainėje. Visi nariai malonėkit pribū
ti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
naujų narių. *

Valdyba.

DU BOIS, PA.

LDS. 55 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 3 d. balandžio, tuojaus 
po paamldų paprastoj vietoj, šiame 
susirinkime ttfrėslme daug svarbių rei
kalų aptarti.

Valdyba.

CIIICAGO, ILL.

LDS. 57 kp. mėnesinis ssuirinkimas 
j vyles panedėly, 4 d. balandžio, 7:30 v. 
vali. Nek. Pras. P. M. parapijinėje sve
tainėje ant kampo 44 ir Fairfield St. 
Kviečiame visus narius ateiti. Taip
gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.
nų marškiniai, 8į masto išdirb
tas drobės, 4 poros autų, 2, vil
nonės šalkos, IT porų pirštinių, 
40 kojinių, 93 svarai mėsos, 4 
gaidžiai, 28 kiaušiniai, lį sv. svie
sto, 4 apatinės kelnės, 28 svarai 
cibulių. Tos visos aukos nuyežta 
į Kretingą o iš ten į Kauną Gyni
mo Komitetui.

“Darbininko” num. 144 mačiau 
paraginimą ' siųsti Lietuvos ka
riuomenei laikraščių ir knygų. 
Tai labai geras paraginimas. *Į vi
sus Amerikos lietuvius šaukiu: 
geros literatūros Lietuvos ka
riuomenei siųskite pundų pun
dais. Tai lengvai atliekamas 
darbas, o nauda neapsakoma. 
Kareiviui laikraštis ’ yra dideliu 
draugu, o dar iš Amerikos laik
raštis, -tai tikras džiaugsmas. 
Man teko būti rusų kariuomenėj 
caro laikais. Ir ten kareiviams 
buvo įtaisyti knygynai ir gauda
vo laikraščių. Teko būti vokiečių 
nelaisvėj ir matyti, kaip karei- 
zerio valdžia aprūpinėjo savo ka
riuomenę literatūra. Tai dideliau- 
si automobiliai laikraščių ir kny
gų prikrauti pyškėdavo į frontą. 
Ir nelaisviams ęluodavo laikra- 
v v • "

seių. ' '
t

Taigi siųskite knygų ir laikęa- 
ščių Lietuvos kariuomenei.

Mosėdyje blaivininkai atidarė 
arbatinę. Ji jau prieš karą buvo 
pradėjus gyvuoti, bet vokiečiams 
užėjus išnyko. Blaivininkams dir
va plati. Žmones įgudo sunkti- 
degtinę ir girtybe prasiplatinus.

Antanas Tuminas.
*

CHICAGO, ILL.

LDS. 29 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketverge, 7 d. baland. paprastoj 
viętoj. Kviečiame visus narius atei
ti. Taip-gi atsiveskite naujų narių.

• Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.

LDS. 78 kp. menesiais susirinkimas 
įvyks nedėlioj; 3 <1. bal., salėje prie 
bažnyčios, tuojaus po pamaldų. Į šį 
susirinkimų kviečiame visus narius ko- 
skaitlingiausia ateiti.

Valdyba.

KENOSHA, WIS.
_ •

LDS. <80; kp. mėnesinis susirinkimas 
jv^ks nedėlioj, 3 d. balandžio, tuojaus 
po sumai šv. Petro paarpljos svetai
nėje. ^Kviečiame visus narius ateiti. 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

MANCHESTER, N. H.

LDS. 74 kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 3 d. balandžio A. Kikučio šlu
boje, 103 Merrlmack St. Būtinai visi 
nariai ateikite, nes yra svarbių daly
kų apsvarstyti. Nepamirškite atsineš
ti su savimi Ir mokesčių knygele* dolei 
sutvarkymo. , Taip-gl atsiveskite ir 
naujų narių.

Kp. rašt. J. Vaičtitnas.

BRIGHTOK, mass.
LDS. 

landžio 
Lincpln 
Ryti.

22 kp. susirinkimas bus ba-
1 d. LietuVių Svetainėje 26 
St. Malonėkite visi atšilau*

. Valdyba.

Šalta- rudelis (Iena. Lietus bei 
paliovos lyja ir lyja jau antra sa
vaitė, laukui pilni vandens, van
duo taip'ir liukso virš dirvoj o 
jau miške, prie‘Kelmynų, tai ii? 
išbristi nebegalima. Žmonės tik 
dejuoja kad daug prisieinu prisi
kamuoti besidarbuojant, vis po 
purvynus betrypiant.

Kam, kam, o jau Lietuvos pie
menėliui tai daugiausia prisieina 
vangelio pakelti tokiame ore vis 
lauke besant. ’

Išryto atsikelia visas, dar iš va
karykščio sustyręs, marškiniai 
prie nugaros prilipę, lies nesuspė
jo išdžiūti su jais begulint, kaip 
vakar lig paskutinio siūlo buvo 
perlyti, kojos baisiausiai suplyšę 
ir subrinkę, — greit atsikėlęs už
sivelka sunkią, lietaus primirko* ■ 
šią milinę ir greičiaus skuba gal
vijus ginti į lauką. O taip norė
tųsi dar kiek pamiegoti, taip gai
la nors ir nejaukaus guolio, kad 
akys pačios dar merkiasi ir šiur- į 
pulys visą kratą. Vargas Lietu
vos piemenėliui, kuris turi tar- 

t ųauti pas svetimus, dažniausiai 
žiaurius žmones, kurie nemoka

■ suprasti vaiko sielos ir jį kiek ga
lima išnaudoja: parginus bandą

( vėlai vakare dar eik malkų pri- 
nešk, arba žagarų prakapok, gal
vijus sustatyk prie sietų, kad ra^ 
rniai stovėtų ir tik tuomet eik ne
drąsiai į vijų prašyti vakarienės. 
Gerai kad dar geras šeimininkas 
ar šeimininke, ai nors valgio ne
sigaili, o jeigu kokįs šykštuolis ar

, šykštuolė, tai ir kiekvieną tavo 
prarytą kąsnį žvilgsniu seka.

Nors kaž kaip nesinorėtų tokio
se sąlygose gyventi, bet kad pri- ■ 
verčia prie to vargas, tai ne l«ą 
padarysi, jeigu viena motina li- 

( kus negali net savęs tinkamai ap- 
i sirūpinti, .tai tu, vaikei, jau kiek 
• jėgos turėdama, eik tarnauti, kad
■ iš svetimo gautum užlaikymą ir 
! dar galėtum motinėlei padėti. Ir

dažniausiai “svetimij duona ver
kia valgoma” anot senų žmonių 
sakos, nes šeimininkai daugumoj--, 
papuola žiaurūs išnaudotojai.

Ką gi bekalbėti apie dvasinį 
į yaiko gyvenimą, kuris yra save .
. pareidavęs už duonos, kąsnį. Ma- 
> lonaus žodžio niekuomet neišgirs,
■ niekas apie trūkumus nepaklaus, 

galvelės nepaglostys, kas augan-
' čiam vaikui yra taip brangu! Jog ’ 

vaikui motinos paglostymas ar 
pabučiavimas, tai brangiausias 
dalykas pasaulyje ir vargšas — 
piemenėlis, kuris turi sveti
miems tarnauti labiausiai laukia 
tos dienos, kuomet šeimininkas 
leis nueiti į namus, aplankyti mo
tinėlės. Ir nors vargingi'tie “na
mai” bet.vaiko jautrioj sieloj pa
lieka jie neišdildomą įspūdį. Kar
tais net savo namų neturį, bet 
motinėlė kur prisiglaudus prie 
gailestingesnių gyvena, bet vai- « 
kui užtenka tik pamatyti motutės . 
veidą ir jis yra linksmas, jis nors 
tas kelias valandas, kol prie jos 
vieši, tikrai gyvena. O visas ki
tas tarnystėj perleidžiamas laikas 
vaikui* atrodo lyg baisus krauge- 
ringas žvėris, kuris jį prarijęs sa
vo viduriuose laiko ir tikros švie
sos pamatyti neleidžia. Kartais, 
graudžiai' apsiverkia vargšas, bet 
su ašaromis negali šeimininkams — 
rodytis, nes jie jų priežasties ne
supras ir dar skaudžiai išbars.

Oi sunki, sunki dalelė vargšo 
piemenėlio, vargelio priversto dėl 
duonos kąsnio tarnauti!.. Ma
žai kas jį tesupranta...

Viename Lietuvos kaime tarna
vo pas turtingą, bet piktą ir šykš
tų ūkininką pdemenėlis-našlaitis. 
Kazelis, kuris turėjo seną motiną, 
kuri darbo jokio dirbtLnebegale- 
jo, tik bastėsi po gerus žmones 
— savaitę, kitą viekas palaiko, to- -» 
liau kitas taip ir baigė savo 
vargo, dienas.

Daug skausmo kentėjo jautri 
Kazelio siela iš pradžios, kaip tik 
išėjo tarnauti, bet paskui vaike- . 
lio sielą užnuodino ankstyva apa
tija ir jis liko kokiu tai gyvulė
liu be širdies ir jausmo. Tik re
tai kuomet užeidavo Kazeliui te
kis ūpas, kad' prisimindavo lai3 
miiigosios vaikystes dienas dar 
prie abiejų teveliu praleistas, ir 
tokiu atsitikimu jis pajusdavo gi-



>
1

't

f*

i!

............       L.1. J "■

liri giliai Širdelėj jausmo dalelę, 
bet nebuvo laiko ir sąlygą tą jaus
mą išauginti ir Kazelis vis darė* 
si didesniu ir didesniu gyvenimo 
neapkęstoji!. Jauną vaiko sielą 

, užnuodijo žiaurus, * juodas peši*, 
mizuias — o tai dėl žnionią ma
lonės, kurie vaiko siela neijdek 
nesirūpino, tilt stengėsi kuodau- 

t giausia iš jo medžiagiškos naudos 
ištraukti. *

Ilgas valandas galvodavo Kaze
lis sait vjenas sunkiausias mintis, 
kurios jį taip įvargindavo, kad.

• kartais imdavo verkti,, rodos, 
koks tai begalinis-liūdesys norėjo 
Kazelį užsmaugti, o jis bijojo, — 
O užtarti už jį žodelį nebuvo kam.

Ners dar dešimts metą am
žiaus Kazelis teturėjo, bet jau 
pėrkentejo skausmą kaip kokis 
pasenęs Žmogus.

Neturėjo jis jokio draugo, ku
ris nors kiek jo vaikišką sielą su
prastą ir paguostų, todėl didžiau
sia jo svajonė būvo — surasti 
draugą, kuriam galėtų savo jaus
mus pilnai pareikšti, savo dvasi
nį stori išaiškinti. Jaute Kazelis 
kad turint draugą nebūtij taip 
dažnai liūdna ir juodos mintys 

\į pačios savaime nuslinktų.
Jr atsitiko proga. Kartą rude- 

' nį Kazelis ganė pamiškėj savo gal
vijus, kurie gražiai sau vaikšti
nėjo, taip kad piemenėliui nerei
kėjo lakstyti. Kazelis sėdėjo su
sirietęs ant ežios ir galvojo kada 
pamatys vėl motutę, kada čia šei
mininkas paleis jį jos aplankyti.

Užsimąstęs Kazelis nei nepaju
to kaip prie jo prisiartino iš kai- 

’mo atėję riešutauti kaimyninio 
ūkininko vaikai, Kiprukas ir My- 
liutė. i Jodu buvo turtingų tėvą 
vaikęi, tai-gi Kazelis visuomet su 
jais prasilenkdavo susitinkant, 
nes jaute kad jiems neprilysta ir

"t

gali jiems gėdos padaryti juos už- 
kalbydamas. Kaip nustebo dabar 
Kazelis išgirdęs prie pat įdavęs ma
lonius Kipruko ir- Myliutės Žo
džius, (į-kurie tuojau linksmai 
juokdamosi Šalę Kazelio atsisėdo 
ir-ėmė meiliai klausinėti ko jis 
nuliūdęs sėdi, nė dainuoja, nė žai
džia kuo nors.

Kazelis negalėjo, ne žodžio ištar
ti iš didelio nusistebėjimo, tik pfir- 
sigandusiomis akutėmis žiūrėjo į 
Kipruką'ir Myliūtę, kurie taip 
netikėtai jį pirmu kartu užkalbi
no. Kazelis niekuomet to nesiti
kėjo sulauksiąs — jis manė kad 
turtingų tėvą vaikai visi vargdiė- 
nią nemoka užjausti. ' O čia taip 
meiliai jį užklausia dar’ tai kur-gi 
vargdienis — vaikelis nenustebs? 
“Tai kad kaž-ko taip liūdna...” 
nedrąsiai ištarė Kazelis ir ant tą 
jo žodžių Myliųtė su didele užuo
jauta į jį pažiūrėjo ir Kazelis 
žvilgsniu su ja susitiko ir kažko- 
kis malonus jausmas palietė Ka
zelio vaikišką sielą, kažkoks 
spindulėlis žėrėjo Myliutės aku
tėse, kuris Kazeliiu kažko labai 
artimas atrodė.

“Neliūdėk, Kazei, jei neturi 
draugų, tai aš su Myliute jais bū
sime tau. Kodėl gi vis toks pik
tas ir visur vienas laikais?..”— 
ėmė klausinėti Kazelio Kiprukas. 
Kazelis nežinojo nė ką sakyti iš 
džiaugsmo, tik pats to nebejaus
damas tyliai kartojo “gerai,, ge
rai, aš noriu...”

Po malonios kalbos broliuks Su 
sesute nuėjo palikę Kazelį links
mesnį ir prižadėjo pas jį dažnai 
ateiti pasikalbėti.

Kazelis jau iškarto skaitė juos 
savo draugais ir labiausia džiau
gėsi kad šit, jau bus galutinai sa
vo vaikišką troškimą atsiekęs, — 
suradęs draugus.

zys savo senąją motinėlę tiesą 
pasakius ne numarino, bet rado 
'numirusią. Girdėjo Kasys kad. mo
tinėlės mirtį daugiausiai hadas 
priartino, bet žmonės apie tai Ka
riui nesakė nė pusės žodžio, ar 
tai buvo netiesa, ar Žmonės ne
norėjo kad sužinotą jog jie tokae 
beširdžiai yra' kad gali prileisti 
mirti iŠ bado negalinčią uždar
biauti menkutę, išdžiūvurią it 
sausas šakalėlis senutę. . . z

Kazys neteko savo draugą Kip
ruko ir^. Myliutės, kurie jau ke
linti metai mieste mokinasi. Nors 
parvažiuodavo jiedu ant vasaros 
į kaimą, bet jau Kario nebenorė
jo bepažinti,

Tilt dar pirmą vasarą kartą už
kalbino Kazį Myliute, bet ir tai 
kaip tai nesuprantamai, išaugšto. 
O Kiprukas tai kartą net, ‘kaip 
Kazys patėmijo būdamas mieste
lyj per atlaidus, aiškiai tyčia pa
sistengė prasišalinti kad nesusi
tikti su Kariu.

Kazys tuomet nekaltino jo; nes 
ėjo su keliais draugais ir draugė
mis-iš kurią kaikurie baltas apy
kakles. arba šilko šalikus nešio
jo.
“Ką gi, manė Kazys, jpg Kip

ras negi , jam lygus. Jis — ūki
ninko sūnus, gyvenimo mokyklos 
neėjęs iš Vaikystės dienelią, o da-? 
bar jau likosi mokytu, tai kur 
jam su tamsiu darbininku žino
tis.” ' '

“Bet kurgi tie jausmai, tos sie
los, tos jautrios širdys, kurias 
turėjo Kiprukas. ir Myliute ?” —■ 
liūdnai galvojo Kazys grįždamas 
iš atlaidiį vienas namon.

“Gal jie geri buvo kol dar Kip- 
ruku ir Myliute tebebuvo, bet 
kaip likosi Kipru ir Myle, tai ir 
buvusius jausmus gal vaikiškais 
paskaitė ir kaipo tokius atme
tė?.

“Gal, gal jiedu jau tiesiog ne- 
duonos kąsnio ir pastogės, o la
biausia be išnaudojimo svetimą 
žmonią taip'veikia į žmogą kad 
jis turi atsigręžti nuo visą, kas 
tik ne jo draugystės žmogumi y- 
ra?...” . . ’ .

“Gal, gal ijedu jau tiesiog ne
bepakenčia vargingo žmogaus ir 
per mokslą stengiasi likti ne dar
bo žmonią gerovės kovotojais, bet 
darbo žmonią išnaudotoją tar
nais?..”

Ir baisiausia- Kaziui atrodė toji 
mintis. Nenorėjo Kazys tikėti 
kad tai tieji ji) sielos draugužiai, 
kurie tiek skausmą ir audrą Ka- 
zelio-piemenėlio sielą nuramino 
savo vaikišku, nekaltu prie jo 
prisirišimu, dabar būtą virtę jo 
priešais, priešais darbo žmonią. 
Suprato Kazys jog geriau būti 
darbo žmogumi ant savo nuosa
vo, žemės sklypelio turint triobė- 
sius, visą ūkį- ir šeimyną, hegu 
kad dirbti svetimam.

Nors ir tie ir tie yra darbo 'žmo
nės, bet gyvenimas parodo kad 
pirmieji, tai yra nuosavybei dir
bantieji, visgi išnaudoja tokius, 
kurie priversti atiduoti savo dar
bą už duonos kąsnį ir pastogę. 
Skaudus, bet žiauriai teisingas' 
tas reiškinys.

Daug minčią kilo Kazio galvo
je ir vis juodos, bevilties, skau
džios mintys...

Kazys neturi pasaulyj, jokio 
draugužio, kuris jo sielą supras
tą — jis šioj ašarą pakalnėj vie
ną vienas atiduotas likimui ir tu
rintis tik tiek vilties, kad jaunos 
jėgos ištesės kovoj dėl pragyve
nimo.

Dabar niekas, niekas Kazio sie
los gelmią nežino, niekas jo jaus
mą nesupranta, niekas nepažvel
gia į jauną sielą... Skurdu...

Nori Kazys daug, daug ko išsi
pasakoti, išlieti iš sielos gėlmią, 
kad nurimti, bet... nėra kam... 
Turėjo Kazys du draugu, bet juos 
gyvenimas išplėšė jam*

Mokslas kelią draugystei pašto-

Linkamesnls lį vakarą ii lauko 
grįžo, linkimezniz ir prie šeimi
ninką buvo, kąd tie net Svainio- ■: 
ti į jį ėmė, “Ar nebus, rupū- 
žiuks, jau ko norą padaręs, kam ; 
nors prasikaltęs?” — gal manė 
sau šeimininkai, bet kažkodėl 
vaSkiščios apie priežastį jo links
mumo nepaklausė. O to nepaste
bėti jog negalėjo — jog Kazelis : 
dar nebuvo nė karto prie ją nusi
šypsojęs arba nors žodelį .daugiau 
negu 'atsakymą į klausymą pasa
kęs. Taip, Raželis pasijuto kitu, 
ir tas pats kaip ikišiol buvęs var
gelis jį nebetaip, rodos, prikąn- 
kydavo, nebetaip'ilgu 'buvo lauk
ti ir dienos kuomet galės eiti pas 
motutę apsilankyti. Kazelio nau
jieji arba tikriau—pirmieji drau
gai jau dažnai ateidavo į lauką 
pas Kazelį, kur kas kartą jie vi
si vis draugiškesni darėsi; jau 
kelius kartus šventadieniais ir 
gana ilgai' su juo prabūdavo. 
Daug ko‘tiedu jo draugai klausi
nėjo, ypač Myliute labai jautri 
buvo prie Kazelio vargo, ji net 
su ašaromis klausė kaip Kazelis 
pasakojo apie motinėlę, kad labai 
jos nematydamas^pasiilgsta, daž
nai ją per miegus mato tokią gra
žią ir vyliojančią.. - Myliute klau
sydavo Kazelio liūdnos pasakos 
su didžiausiu godumu ir viską 
jautė savo siela ką tik piemenėlis 
pasakojo.. Joje apsireiškė tikra 
mergiščios širdis pilna užuojautos 
ir nekaltybės, nors ji buvo dar 
tokis pat vaikas kaip Kazelis.

Paliko visai kitokiu Kazelis ir 
šeimininkams kartais labiauš ne
gu pirma įtikdavo, kaip tieji bū
davo gerame ūpe. Buvo jau kar
tą ir pas motinėlę perbėgęs apsi
lankyti ir jau viską išsipasakojo 
ir išeidamas atgal tarnystėn pasi
sakė kad dabar tai jau taip; ne
bus ilgu jam. Džiaugėsi ir moti
nėlė kad sūnelis randa paguodos 
vargelyj ir dar karščiau už jį mel- 

į dėsi prie Aukščiausiąją — Tėvo 
ir Motinos, kurie yra vieninte
liais tikrais užtarėjais visą var
gus kentančią ir ramumo ieškau- v • eių.

Užėjus žiemai Kazelis buvo su
naudojamas namie ir laiko nors 
daugiau laisvo turėjo kaip vasa
rą, bet negalėjo pas savo kaimy
nus draugus nueiti, ries neturėjo 
naginią.

Nekoks tai, rodos, dalykas įsi
gyti prie ūkio naginėms odos, bet 
šykštusis šeimininkas darė savo
tiškas išvadas kad tokiai brange
nybei ir nedideliam reikalui esant 
galima apsieiti ir visai basam. Jog 
kas tai reiškia jaunam vaikui per
bėgti basam nors ir cįideliame šal
tyje iki svirno ar tvarto! Taip 
išnaudojo vaiką žiaurus šykštuo
lis, o vaikas nežinojo ar tai ga
lima tokio dalyko prašyti, kurio 
šeimininkas pats neduoda ir net 
išranda nereikalingu. Užgrudin-. 
tas vaikas ir domės nekreipė per
daug į tokius dalykus, ir tuomi, 
žinoma, įtikdavo šeimininkui.

Atbėgdavo dažnai pas jį Kipru
kas su Myliute ir tos valandėlės 
buvo Kazeliui laimingiausios. 
Tuomet jie visi trys juokavo, 
prunkštė, linksmi, nors pats 
Kazelis vis-gi visuomet buvo rim
tesnis už broliuką su sesute.

Mat jiems neprisiėjo to pergy
venti, ką jis pergyveno, todėl jįj 
sielos visai dar laisvos, nes juos 
vylioja tik gražumai, juokai...

Kazelis ir linksmiausiame ūpe 
su draugais būdamas atsiminė 
kad jis tarnauja dėl duonos kąs
nio ir kaipo tokio, ateitis neaiš
ki, tokis priguli nuo likimo, nes 
pats neturi laisvą ranką. Vis ta 
duona!.. Kiek dėl jos vargsta 
žmoneliij, kiek be jps nyksta gy
vybių peranksti netekusių gyve
nimui jiegą, kiek tyriausią jaus
mu, kilniausią gabumą žūsta vien 
dėlto kad visas išgales iš žmogaus 
atima... rūpesnis dėl duonos...
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Praslinko, metai, 
paliko bernu ir vis tebetarnavo 
kitiems ir geros dienos tikroj to 
žodžio prasmėj nematė — tokia 
būdavo jam sekmadienis kuomet 
gaudavo pasilsėti.

Kazelis jau paliko -Kaziu, betį 
dvasios atžvilgiu nepersimaine 
ir dabar jis buvo tylus, liūdintis, 
niekam nesiskundė ą? nedejavo, 

'tik didžiausias audras sieloje sau 
vienas pergyveno. Numarino Ka*

amerikiečiai 
SULAIKĖ 

ŠILTINES EPIDEMIJĄ
, 1 ■ r*

• KAUNAS, Lietuva. Šiltinės 
epidemija, kuri pradėjo ^plėtotis 
griiodžio mėnesį ir kąri sausio 
mėnesį gręsė šalį, tapo aiškiai su
laikyta. Stiprūs žingsniai vartoti 
Alytaus ir Marijampolėa apielin- 
kėse, kur radosi daugiausia už
krėstą. * . .

Nuo laiko kuomet epidemija 
apsireiškė, Amerikos Raudonasis 
Kryžius. Alytuje aprūpino ligon- 
butį su penkias dešimts lovą' Jr 
padidino ligonbutį Mariampolėj i- 
dant aprūpint tris šimtus ligonių, 
taip-gi varžinga kvąrantana tapo 
įvesta visoje Mariampolės apielin- 
kėje.

Abiejose apieliukėse buvo .ras
ta, jog epidemija atsirado nuo 
pabėgėlių iš Sovietą Rusijos, ku
rie tapo slaptai įvesti per sanita
riškus vartus aplink Lietuvą..

% Dėl puikaus darbo šioje, kaip 
ir praeitose epidemijose, Pulk; 
Edward Byan iš Scranton, Penu.', 
Kapitonas V. H. de Somoskoey iš 
BetheI, Tenn., ir Lėit. Luther 
Bridges iš Sparks, Georgia, tapo 
apdovanoti Vyties Kryžiais 1 
laipsnio. Dekoracija, kum dėl 
“^visuomeniškos labdarybės lai
ku iddžios nelaimės” laikyta kai
po ženklas augšto atsižymūjimo 
ir vienas iš seniausią orderių vi
soj Europoj. Apart trijų dabar
tinių apdovanotų amerikiečių tik 
trys kitos ypatos tapo tuo Kry
žium apdovanotos.

z

ATVYKO FRAKCIJOS
ATSTpVAS. t 

tWašhingĮon. — Rene Vi- 
viąni, ypatingas FrancijosĮ 
atstovas Amerikon, atvyko
Washingtonan. Jisai 19171 
m. su gen. Joffre buvo at
vykęs ir buvo pasitiktas, su 
įidžiomis iškilmėmis. Da
bar jis iŠ laivo vyko ta no
rėjo kaipo paprastas grino- 
riūs, nei keno nepastebi
mas. Jis bandys Ameriką ] 
kalbinti remti ali,jautų poli-1 
Įiką ir stoti Tautų Lygom

ui nupuo
it ttriuuu proga 

į LtfetaVų 
Greitume nuMluntlmo 
metai gi! menini ne<*l 
niuotl; visiem® pinigų'siuntik 
jame pristątau.kvitaa ira pąpk 
Iria prlSmgJųpinigų. T 

Laivakorčių agentūra l Ub» 
pojų, jHamburgų ir višur.

J kelionei į Lietuvi. 
Padarymai lletufiikų

mentų.
PiiifgtMr:' Mųiklte per Jp

dekite 2 et įtampą ir 
ądreeuokitė:

P.MlkolalniA,

0U8IKIRTIMAS 
JERUZOLIME/

London^Laikraštis Lon-I 
don Tinies skelbia, kad ties 
Kaimelio kalnu Velyktj die
noj arabai buvo padarę de
monstraciją. Įvyko susikir
timas su žydais. Vienas žy
das užmuštas, 8 sužeisti. Ka
ro stovis buvo paskelbtas ir 
tvarka sugrąžinta.
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EUROPA
Kas dvi sąvaites “O” Laivai 
NEW YORK - HAMHBŪRG

Sustoja__ f;

Cherbourg ir Southampton 
ORBITA .. Gegužio 21 d. 
OROPESA .. Birželio M 
ORDUNA .. Birželio 18 d, 

l-os, 2-os ir 8-ios klesos pasažlerlam 
Trečios klesos pasažlerlai pilnai 

ųmuuidtudu
THE ROYAL MAIL. 

STEAM PACKET 00.
SANDERSON & SON, AgįnlAt 

Steamshlp & Tourlšt Agency, 
10 CONGRESS ST., BOSTON, MASS. 

Arba pa8 laivakorčių r agentų.

MUZIKA! J
JUOZO ČIŽAUSKO. g

I) Kas prisius 1 dol. gaus H 
16 Naują Labai Gražią Dai- jį 
nų mišram chorui. Už pusę ji 
tuzino arba daugiau 75c. egz. p 

2) Kas prisius 50c. įmoney 
order) gaus: Asperges me, !j 
Vidi aąuam, Avė Maria, H 
Justus ut paima ir Laudate i: 
Dom., misram chorui su var- Jį 
gonais. Pusė tuzino arba dau- J j 
giau — 35e. ezempl.

■R Galima gauti pas: 
J. KERBERIS,

įs. QRCH4RP.kAA^>.M0?ATSIŠAUKIMAS Į 
VABALNINKIEČIUS 

GYVENANČIUS 
AMERIKOJE.

1

Gautas laiškas iš Vabalninko 
nuo dabartinio klebono kun. M. 
Kirlio, rašytas vienam vabalnin- 
kieeiui, Hartford, Conn.

Tarpe kitko rašo, gal atsimena
te, kada 18 metą atgal buvau Va
balninke ūž kamendorių, tada 
viskas buvo tvarkoje ir gražu. Bet 
dabar nuo karo audrą daug nu- 
kėntėjo Vabalninko bažnyčia. Bo- 
nės nulaužytas dangtis — stogas 
sudegintas, varpinyčih sudeginta, 
langai išdaužyta, viskas reikalin
ga pataisymo, nors žmonelės de
da skatikėliuse, bet toli gražu iki 
sudės. Tai-gi ir kreipiuos į va- 
balninkiečiuš’ Amerikoje, prašy
damas ateiti pagelbon.

Hartfordo Vabaliiinkiečiai visi 
tam pritarė prisidėdami aukomis 
ir tuojaus tapo sutvertas komite
tas, atsišaukti pas visus vabal- 
ninkiečius. Turėtume mes kiek
vienas atjausti ir prisidėt pągal 
išgalės dėl užgydymo padarytą 
karo žaizdą ant Vabalninko baž
nyčios. Gal atsirastą kas ir ne iš 
vabalninkiečių geraširdžių pavie
nių ar draugijų kurie- paremtą šį 
šventą darbą. Visi aukuodami pri- 
dąokite savo vardus ir gimtinės 
vietą Lietuvoje, nes visą vardai 
drauge su aukomis bus pasiųsta 
Vabalninko klebonui ir visos pa
sekmės šio darbo bus viešai pa
skelbta.

Siunčiant aukas čekiu ar money 
orderiu reiika išrašyti ant iždi
ninko vardo REV. J. AMBOTAS, 
ir siųsti raštininkui A. J. PATEC- 
KAS, 234 Park St., Hartford, Cf.

Liekame pasitikėdami .vabal- 
ninkiečią duosnumo.

Vabalninkiečių Komitetas : 
Paulina Geležiutė, pirm., 
Kun. J. Ambotas, ižd. 
A J. Pateckas, rašt.
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ŽUS Zenono Gerdvainis. LITHUANIA, Jaką? m. filio gt, 63, LITHUANIA,

«
Kazelis

37 S. Dearboni St.L Chicago,.

už ką prlsiųskit štampais apmokėtą1

; PalėBkau draugi; Ir paMįsKujtui Ame- 
rike, , Prašau atsiųsti man literatu- 
roš.. J. BtrikenuB, apąkr,, Sa-

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Gaujas 

ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynės iš dešimties muSų ligų, kentėjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

DYKAI RAŠOMOJI MAŠINUKĖ

l
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Kam turi rašyti su pluksna, kadangi DYKAI^ 

gali turėti geri) drukuojamę mašinėle (Typpe-j 
■ vvriter), kuri parašo gražiai ir aiškiau negu sųy 

plunksna. Ant tos mašinėlės gali kiekvieūasĮ1 
teisingai ir greitai rašyti laiškus ir dokumen! 
tus. Labai paranki tiems, kurie negali gerai ta
šyti su plunksna. Padaryta gražiai, tvirtai ir! 
niekadds neužsikerta.; rašo aiškiai, turi visa® 
literas, numerius ir raštiškus ženklus. Tą nlay 
šinuke turėtų turėti kiekvienas. Ji parsiduoti® 
po $-f.00 ir brangiau, mes jją duodame kiekvie-Ž 
nam .DYKAI, kas pirks musų laikrodėlį. — V 

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.75. j 

Jeigu norite turėti gražų ir tvirtų LAIKRODELy 
prie darbo arba šventadieniais, tai nelauk, ir parašyįc 
tuojaus jj. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas senosios 
šalies systemos “Roskopo Patentas,” kuris yra žinomas 
geriausia iš visų. Imjlfrodūlls yra vidutinio didumo, la
bai tvirto mechanįzmo ir laikų laiko iki minutos, tilH 
gražius tvirtus viršus, su gražiu ciferblatu ir gali lai
kyti daug metų; Niekur negausit geresnio laikrodėlio 
prie darbo. Laikrodėlis yra vertas $9.00, mes tik per 
trumpų laikų dėl supažindinimo publikos parduosime 
po $6.75, ir priedų kiekvienam duosime DYKAI rašortių 
mašinėlę. Jeigu norite turėti tų vertingų laikrodėlį ir 
mašinėlę, tai ilgai nebaik, tik pvisiųsk 25c. sidabrinį rtr- 
bn stampomis rankpinigių, o likusius $6.50 užmokėsit 
paimdami laikrodėlį ir mašinukę. Rašykit tuojaus ir 

• adresuoki t:

PRĄCTICAL SALES COMPANY

1219 Nortli Irving Avė., Dept. 70, Chicago, Illiiioiš.

Silpni Nervai
reiškia silpną, paniurusia, 
pavargusia neriormalę sis
tema- Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. -Nervų 
stiprumas yra pamatinė 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikata, 
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laime. 
Vyrai ir moteris su sui
rusiais nervais, silpnais 

Vnervais yra ligųsti, ner
vingi, baugštus, nellnk- 

tinkantjs sutikti gyvenimosmųs ir PCra 
atsakomybes.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasaulyje 
Silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris subudavoja 

t stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikata, 
raudonus ir linksma apsiSjimą.

Skilvio Nedatekliai
nevirškinimas,' 
dyspcpsja, žaksCj- 
Iirias, {jasai vidu
riuose fir tarnu
ose, raugCji,mas, 
rugžtumas, ■ ne- 
prĮimnus kvapas, 
apsivylęs liežuvis, 
deginimas, skil- 

- vlo ligos ir pana-

Nuga-Tone turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduolė žinoma 
dėl padarymo tirštą 
raudono kraujo. Nėra 
nieko kito geresnio dėl 
išblyškusių, silpnų, 
acnemiškų žmonių su 
skystu, vandeniniu 
krauju. Jis taipogi 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkulia
ciją ir priduoda šiitų, 
gaivinanti kraują j
kiekvieną organą ir raumenį visame kunb- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatą, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užkietėjimui

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas

Nuga-Tone-kainuoja $1.00 už bonkų kurias 
užtenka visam mėnesiui, arba 6 (šešios) 
bonkos už $5.00., Vartokit Nuga-Tone per 
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkotfe; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti.. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Męs 
imame >visą atsakomybę. Siųskit jųjų 
užsakymą mums šiandien ir atgaukit sato 
sveikatų, spėką ir gyvumą, Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje ap tiekoj o ant 
tų pačiu išlygų ir gvarancijos.

Jųa nevirškinimo nedatekliai yra paprastai
■ greitai prašalinami vartojant Šias geras

gyduolės Nuga-Tone. Josi suteikia gera
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.

.........•PR.ISIŲSKI'ę-ŠlTA KUPONĄ SlĄNDIEN....... ..
Nationat Laboratory, L. 703,

Guodotinl Tamstos:—Rasit ši

bonką Nuga-Ton

Vardas..................................

Qatvū Ir No. arba R. F. D

gestas (City >....

Atsillepkite Amerikos lietuviai. Pas 
mus sunku gauti knygų ir laikraščių. 
Šviestis reikštų, o nėr kulp. Atsiųs
kite, ko galite. Pats skaitysiu ir ki
tiems duosiu skaityti, Jonas Plgaga, 
Alytaus apskr., Vedzingčs vai., Narta- 
valaklo k., LITHUANIA.

‘‘------  _ -.. . ... , ... . - . ......... .— ——-
Iefikau dėdžių gyvenančių Ameriko

je — Iiomaldę Gordvuinio Broniijiavo 

 

Gerdvunnto:^feračftū.ntrigąuktL, Ma
no untraBiis: Veikiančioji armija, O-ta 
bathrejn, yetei'lnarljos felčeris Juo-

PfaSau Amerikoj lietuvių ir lietu
vaičių susiraSlnėti su manim kariškiu. 
Prašau prisiųsti laikraščių ir knygų, o 
aš juos gavęs skaitysiu su draugais 
kareiviais Lietuvos neprlgulmybes gy
nėjais dalysiuos. Augustinas Cibuls
kis, Gelžkelių batalijomis, Statybos 
kuopa. LITHUANIA,
Umi.i -■ I II I 7 II ■ 'i m..........................■■m 1 ■

Aš Leonas Baškus paieškau savo 
brolį Simonų Bnškų ir pusbrolį Anta
nų Pallūlį. Jau 6 metai suvrš kaip 
nesu gavęs nuo jų laiškų it nežinau ar 
gyvi ar ne. širdingai meldžiu atsi
šaukti, -nes esu labai pasiilgęs. Mano 
adresas: Kauno rėd., Mažeikių apsk., 
Akmenės vai., Muntartlškių dvaras,'L. 
BaŽkus. LITHUANIA.

t l -
i '• ______ ___ •..................... // ...... Ą- .......................... -

AMERIC ANLINE
TIESOS KELIAS It

CTW Y0BĖ0 Į HAMBURGĄ ‘ rį;. 
Paranifefcria kelione dėl Rusą ir Lietuvių { 

Didelis moderniškas dubeltavą sriubą laivas
MANČItURIA  ...........................Balandžio 14
MONGOLIA ..... i.........................Balandžio 28

MINNEICAHDA naujas (tik 3-Čia klesa) Geg. 12
Trečia klesa New Yoifc į Liėpuoją .............................$182.00
Trečia ldeas New York į Eitkūnus ................     * 180,00

Su? dadeiią $5.00 karės taksą
• Trečios klesos kelieviaii aprūpinami tarną su valgią di« 

deliame valgrumyju. Uždaryti kambariai dėl meterą ir vaiką.
Kreipkitės į Kompanijom Ofisą 84 Statė St., Boston, Mass. . 

arba pasi vietinius agentus.

LAIVAKORTĖS Į LIETUVA IR Iš LIETUVOS. 
Parduodu LAIVAKORTES į Lietuvą ant geriausią ir grei- 
čiausių laivų, už žemiausias kompanijų nustatytas-kai
nas. Partraukiu GIMINES iš LIETUVOS. 
LAIVAKORTĖS KAINA IKI EITKŪNŲ.... XI [|A.R|I 
Parūpinu pasportus keliaujantiems į Lietuvą. * 
Duodu patarimus laišku kaip geriausia grįžti tėvynėn.. I R Mllf AlAlięif AC 248 WEST FOURTH STREET, 
Ji Ui lYilftHLHUOAAdi SOUTH ĖOSTON 27, MASS.B

US.MAI
Genetaliai Agentai CENTRĄLEJ ir RYTINĖJ EUROPOJ,

NORTH GERMAN LLOYD :
Iš NEW YORKO, be pennamymo laivą, TIESIAI į

PIUAVį (KARALIAUčiy) PER DANCIGį
PEBSĖST IŠ LAIVO Į LAIVĄ

S. S. SUSQUEHANNA išplaukia...............Bal, 6 ir Geg. 21 d.
S. S. NEW ROCHELLE išplaukia ........ Balandžio 9 d.
S. S. ANTIGONE išplaukia..................Gegužio 3 ir Birž. 15
Atsigaukit į PasaSiertį Dept. 90 STATĖ S t, Bostn. TeL Fort Hill 6745

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

fa. i. BAMAšiua siamoii goreu
TTAPTT AT/fiZAriL.t A jfclnO nnnKAPiTALlZACljA $100,000.

Mes parduodame laivakortes ant visu Vandeninių Linijų Tiri* 
g sas pasaulio dalis; ne tik 18 NEW YORk6 Ir BOSTONO, bet ir JI 
rS kitų Amerikos portų.(
§ -IBmainom ir siunčiam pinigus 1 VISAS DALIS PASAULIO pa- 
s gal dienos kursų. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Mea tu- 
S. rime Sukelto Kapitalo 800,000 įnaridų, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, . 
H KĄUNE. / ’
S PasportuV ir kltoklus dokumentug padarome, Atliekame ritei* 
0 klos lietuvių rėikąlus Amerikoje ir Ąjherikos lietuvių reikalus I&k . 
Qį tavoje. .
Q užlaikome DU HOTELIU de! lietuvių keliaujančių | Lietuvą 
□į Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis Į artimiausi mtl* 
S šų oĮfšų per Iailkų arba ypatlžkUit . . '
| Centralls Ofisas: 4Ū8 'NVasbington St* New York, N. Y*
B * Skyrius:, # Žostoft M
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CĄMBRIDGE, MASS. I*
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Svarbus Susirinkimas,

4

Valdyba.

v

!••

BRIGHTON, MASS.

V"............. . *•' •

PIRMAS “DARBININKO“ 
NAUJOJO PRESO 
.r ĮKURTUVIŲ

KOKO ERTAS
: BUS SUBATOJ,

BALANDŽIO 2 D., 1921
BAŽNYTINĖJE SALĖJE 

* , Ant Penktos Gat. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai, vakare. ,

■ Dainuos pirmu kariu So, 
JBOstone žymi dainininke so- 
listė, St.ase Stefanija Grei- 
$eiįeiŠ Cleveland, Ohio. Šis 
koncertas rengiamas, kad 
supažindinus vietos ir apy
linkės lietuvius darbinin
kus su LDS. ir kad geriau 
paminėjus 5 metu sukaktu
ves nuo LDS.. įsteigimo ir 

\taip pat kad davus progų 
< vietos ir apylinkių lietu

viams išgirsti žymių daini- 
iiihkę.^

, Apart dainų dar bus paro
dyta vėliausia nutraukti iš 
Lietuvos paveikslėliai su

MARIJOS VAIKELIŲ 
DR-.TELES VAKARAS 

. ' NUSISEK®.

Nedėlioj, kovo 27 <L Velykų 
dienos vakare buvo vakaras su į- 
vairiais pamarginimais. Nors vi
są programą išpildė jauni vaiku
čiai *— bernaičiai ir mergaites, bet 
kaikurios dalys programo buvo 
gėriau atlikta negu suaugusių. A- : 
helijai matėsi kad Marijos Vaike-, 
lių Draugijėlė turi gerų pajėgų ir 
daug ką gali nuveikti. Pageidau
jama, kad toji draugijėlė rehgtų 
dažniau panašius vakarėlius. Gai*. 
la tik, kad mažai žmonių buvo.

Buvęs.

L. Vyčių 18 kp. bertalnlnis susirin
kimas įvyks balandžio 3 d. bažnytinėj 
salėj, tuoj po sumai. Bus renkami 
atstovai 1 apskričio suvažiavimų, to
dėl meldžiame visų narių atsilankyti 
lr*naujų atsivesti prisirašyti.

Valdyba.

9

DARBININKAS
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Lietuvos paveikslėliai 
.mūsų narsia kariuomene.

ĮŽANGA
labai prieinama — 

Z?.. ’ 35 centai.

STREIKUOS SPAUSTU
VIŲ DARBININKAI.

H - • ■ ■■■

Bostono taip vadinamų 
įfC ommercial printing 
Ahop’ų^’ darbininkai rengia
si streikan. Darbdaviai pa-, 
skelbė, jog nuo panedėlio 
numažįs algas. Buvo dery
bos su unijos vadais, bet ne
susitarta. Unija nori įves
ti vietoj 48 vai. 44 valandas 
be algų numušimo. Unijos 

'prezidentas skelbia, kad ir 
dabar Bostono spaustuvių 
darbininkai gauna $9 savai- 

" tėj' mažiau, negu Chicagoj, 
nuo $2 iki $6 savaitėj ma
žiau, negu Philadelphijoj,' 
Pittsburge, Oevelande, 
Detroite.l

KAIP SO BOSTONIE
ČIAI PATIKO ŠV. 

VELYKAS.
Jau iš vakaro daugelis žmonių 

> rinkosi į bažnyčią ir laukė Vely
kų ryto, kad iškilmingai pami
nėjus mūsų Išganytojaus prisikė- 

* Urną.
, . * Velykų ryte apie 4 vai. šv. Pet

ro lietuvių bažnyčia jau buvo pil
nutėlė žmonių. Iki 6 vai. prisirin- 
ko tiek, kad ne tik kampelio ne- 

f buvo tuščio, bet ir lauke prie baž
nyčios "durų buvo pilna.

Šv. Petro bažnytiniam chorui 
,] < užgiedojus “Linksmą dieną,” vi- 

; šų širdys pakilo prie Aukščiausio. 
Laike šv. Mišių giedojo choras ir 
parinkti solistai. Išėjus iš baž
nyčios sveikino viens kitą su ta 
taip brangia švente Velykų. Vi
sur, girdėjosi žodžiai: “Linksmų 
šv. Velykų.”

. ‘ Taip tai sveikinosi nėt iy di- 
* džiausi priešai, kas darė labai 

malonų įspūdį.

šv. Vincento Draugijos šv. Mišios 
bus nedėlioj, balandžio 3 d. š. m. Ne
kalto Prasidėjimo Panos švč. bažny
čioje Cambrldge, Mass.

Visi nariai būtinai turite susirinkti 
nevėliau kaip 8 vai. ryte su Ženkleliais 
| bažnytinę salę. Jeigu kas neturi 
ženklelio, tai galės pasipirkti tų die
nų. Ateidami atsineškite ir atvirutę. 
Tie, kurie negausite ateikite lr pra
neškite, kad raštininkas galėtų suži
noti, kurte buvo, o kurie ne. Kurie 
nepasirodys bus baudžiami be jokio at
siprašymo gavo ar negavo atvirutę.

. Tų pačių dienų po pietų bus pra
kalbos.

GREIČIENĖS 
KONCERTAI.

KOVO 29 d. utarninke, Roches- 
ter, N. Y.

BALANDŽIO 1 dieną pėtnyčioj, 
Lavrrence, Mass.

BALANDŽIO 2 dieną, subatoj, S. 
Bostone Mass, “Darbininko” 
koncertas.

BALANDŽIO 4 dieną, panedely- 
je, Brighton, Mass.

Kiti koncertai bus paskelbti ve- 
ian. •
Į gerb. solistes koncertus atsi- 

ankykite skaitlingai, o bus kuo 
pasigrožėti.
BALANDŽIO 10 dieną, nedėlioj, 

Providenee, R. I.
Norintieji surengti gerb. Grei- 

eienei koncertą Šiuo tarpu kreip
sitės “Darbininko” adresu. No
rintieji plakatais išgarsinti gerb. 
Greičienės koncertą, užsisakykite 
jų “Darbininke,” nes turime so- 
istės klišę.

METINĖS PRAKALBOS!
Rengia

Šv. Vincento Vyrų ir Moterų 
Draugija

BUS NEDĖLIOJĘ,

BALANDŽIO 3 D., 1920
LIETUVIŲ DIDELĖJE 

SALĖJE,

26 Lincoln St., Brighton, Mass.
Prasidės 2-rą vai. po pietų.

I?ihi-Expellerit 
yra naudojamas, su- 
viršutn per 50 metų,' 

; Beveik vispse pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, n'euralgi- 

: $s, ap ši ūbi m o, nik- 
stetėjiino, taumepų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 

. Šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- 
lam? pagalbą.

Kiekviena* * aptie-.. 
įnorius 'p a r du o d a 
P*iri^ExpeUerį. Ta- 
ęiahs, vjsviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį sn Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim-' 
lotė, kaipo netikiu ir ' 
liętelsStai sufabri- 
kttotų.*■* - 

o .

F.AP.RICHTER 4 C0.» 
3rd A»e. & 350, St., 
Beeoldja, York

Reikalavimai
Į ...... . ;■ ■— -

Reikalavimų, kainos 2c. už žo- 
dį už kiekvieną sykį.

PRANEŠKITE!
Kas Dori parduoti SALDAINIŲ, CI

GARU ir MINKŠTU GĖRIMU KRAU- 
TUVU arba žino tokį biznį nnt par* 
davimo praneškite man už kų gausi
te atlyginimų, jeigu man patiks, šiuo 
adresu: ■

J. MICKEVIČIUS,
205 Fųrren Avė., Neyv Haven, Cųntt.

Pajieskoiimai
........ . —r :

pdieSkojlmų kainos LDS. na
riam® °Darbininko” skaityto-' 
Janas1 sykį' į metus už dykų, už 
3 ByklūB $1.00. Pieteliams už 3 
sykius $1.50. \

f
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GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 

KRAUTUVĖ.
Jeigtt reikia gerų vaisių ir daržo

vių, visuomet kreipkitės pas manė. 
JUOZAS IKASALA, l 

41 Artliur St., Montello, Mass.

ANTANAS VALEIKA, 
Woodstock Vt E F. D, No. i. 
Paieškau'Petro Mlkutalčlo. Jis. gy

veno Ne\v Haven, Goriu. Ir po tam iš
važiavo į AVaterbury, Conn. ir ten ap
sivedė. Jš ten išvažiavo rodos į Det
roit, Mieli, ir Išsivežė mano plnjgų. Jei 
kas jį patėmytut, meldžiu pranešti.

JUOZAS GRIKAITIS,
66 Beačh St, New Haven, Conn.

't
k

Tel. Bo. Bosteo 1488

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)
Li et u vi b

Gydytojas m CAirup.gas 
Gydo aštrias lr chroniškas Ilga* 

vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja. Jtfaujti, spjaudalus, šlapu
mų ir tt. savo laboratorijoj. Su
telkia patarimus laiškais kitur ry- 
venantlems. Adresas:

366 Broadway,
> South Boston, Mass.

t Kambario No. 1.)
(LDS, name, kamp, E ir B*way)
, I . ■■ ' . . .

l
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RANKA VISIEMS ŽMONSMS
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. Mes Kviečiame Jumis

PRADĖTI SAVO TAUPYMĄ

Jus atrasite, kad Šitas bankas yra raoderniSkas, šių 
ų bankas, pastovus ir Stiprus, kuris yra pasirengęs 
mauti jums kiekviename reikale.

Musų Taupymo Skyrius 
ant padėtų pinigų 0[ 
moka nuošimčių Q

• • I

Musų Užrubežio Skyrius 
Turi tiesioginius susinėsimus su Lietuva per 

Dlrection ‘der Disconto-Gesellschaft, Kaune; 
Eitausche Bank fuer Handel und Industrie, Kaune.

Mes siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir į Lietu- 
• vų su didžiausiu pasisekimu.

BOSTON NATIONAL BANK
161 Hafiover Street, Boston, Mass.

Narys Federales Rezervos Šystemos

i

ANT RENDOS 3 kambariai delei 
mažos šeimynos be vaikų, Geroje vte 
toje ir labai pulkus kambariai. 030 
6-th St., (arti L Street) So. Boston, 
Mass.

PARSIDUODA geri FORNIOIAI už 
pigių kainų. Kas ^uplrks, tai galė.‘ 
ir kambarius laikyt1!, nes renda pigi h 
paranku gyventi. Atsišaukite tuojaus 

D. STASIULAITIS,
402 E. 5th S t., So. Boston, Mass.

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D S 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Norwood, Mass. 

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė,
1 Grimes St.,

So. Boston, Mass, 
Rašt. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė., 
•Norwood, Masa. 

Iždininkas — M. Abračinskas,
187 Ames St., . 

Montello, Mass.

Į

t

šv.
------------------- ------- :----------------p 
KAZIMIERO R- K. DRAUGI JO f 

VALDYBOS ANTRAŠAI
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Jonas Pranaitis, J
524 E. Gth St., So. .Boston, Ma®. 

VICE-PIRM. — Vladas Paulauskai
136 Bovven St., So. Boston, Ma®. 

PROT. RAŠT. — V. J. Jakštas, 1
63 Telegraph St., Boston 27, Mals 

FIN. RAŠT. — Juozas Juška, t
Merycliff Academy Į
Arllnghton Helgths, Mass. t

IŽD. — Leonas švagždls, * Į
- 75 Silver St, So. Boston, Mass.\ 

IŽD LOBšJAI — J. Grubinskas, \
3 JaXSt,*So. Boston, Mass. ir 

Antanas mitas,
284 5th St., So. Boston, Mass 

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

Draugijos antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugystės susirinkimai laikomi ka- 
antrų nedėldienį mėnesio 1-ų vai. p« 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So 
Boston, Mass.

Paieškau savo vyro Igno Sutkaus, 
paeina iš Šiaulių apskr,, Triškių mies
to. Jau 10 metų kaip Amerikoj, Pir- 
miaus gyveno Rųniford, Me. Kas a- 
pie Ji žinote, arba jis pats malonėkite 
atsišaukti / Sekančiu anrnšu: 

PRANAS Š AL AVIE JUS,
1 St. James Avė., Norwood, Mass.

Paieškau savo tetos Antaninos Po- 
vilauskienės, 4 ųietai ntgal gyveno 
Brooklyn, N. Y., o dabar nežinau kur. 
Turiu labai svarbų reikalų ir meldžiu 
itsišaukti arba kas apie jų žinote, 
pranešikte, už kų busiu dėkingas.

PETRAS AMBRASAS,
219 Hartford, Rd., So. Manchester, Ct,

Ona Tamullenė ieško savo .vyrų Juo-. 
<ų Tamul|, 9 metui Amerike. Gyveno 
Neivark’e, iš ten persikėlė į Brldgeport, 
Ct. 41 m. senumo. Paeina iš Šiaulių 
niesto, Kauno rėd., gyvenimo Simso 
yriemiestls. Jeigu kas žino, prašau 
nunešti. Ona Tamulienė. ’ LITH
UANIA.

PAIEŠKOJIMAI IŠ LIETUVOS. 
KAS ŽINO?

Prieš karų yra Amerikoje miręs 
Kazys Kazio sūnūs Platukls, Daugų 
narapijietis. Jisai yra užrašęs turtų 
mvo seselei. Viena tolimesniųjų gimi
nų prašo atsiųsti metrikų, bet už
klausta, kur mirė lr kokiame banke 
mirusiojo pinigai, tai J tų klausimų 
lentsako, liet prašo toliau tik metri
kų. Toji tolimesniojl giminė yra. 
Mary Balukonis, Eynon, Pa; Prašau 
žinančių pranešti,. kur gyveno ir mirė 
Kazys Platukls, koksai jo turtas ir 
caip jisai galima Išgauti. Už vislių už- 
ikrlnu. kad bus tinkamai atlyginta. 
<un. V. Mironas, Alytus, . Daugai. 
LITHUANIA.

Amerikos lietuvių ir lietuvaičių pra
šau susirašinėti su manimi Lietuvos' 
irmijos sanitaru. Atsiliepkite: B. 
lukštikalnis, 5 p. pulkas, 7 kuopa. 
LITHUANIA.

Amerikos lietuvių ir lietuvaičių pra
šau susirašinėti su manimi, Lietuvos 
irmijos kareiviu. Turbut jums ne
rūksta laiko parašyti laiškų, kad pa- , 
maginti sunkų kareivio gyvenimų. K. 
larkunas, 5 p^ pulkas 7 kuopa, Snni- 
aras K. šarkunas. LITHUANIA.
* *

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

■114 Bioa4way, S. Boston
(Viršuj LIet.(Prek. B-vės ofiso) 

Galima SubikalbEt Liėtūviškai.

Registbuotas Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

Gyvenimo vieta: f
15 Annapolis St., Dobohesteb./ 

Columbla 9159-J. > f

f

10 Metų South Bostone

DR. H. S. STONE
Akių Specialistas 

399a W. BROADTVĄY 
Valandos : Nuo 9 r, iki 7 v. vak,

Phone—Kensington 5316 
Po pietų tiktai pagal sutarti. 

2538 Ę. Alleohent Avė. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

PbiSmtmo Valandos:
9-10 vai. ryte ir 6-8 vai, vakare.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visoklas Ligas 

Priskiria Akinius.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M. 

17 Millbury Street, 
WORGESTER, MASS.

a

4

i

" ' 7T Tel. So. Boston 823.
Lietuves Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėla ofisą po No.
425 Bboadway, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos: 
Nuo 10 iki 12:30 ryte lr 

” 1:30—6 ir 6:80—9 P. M.

Aš, JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, prašau 
savo draugėj, nepamiršt kad aš vis esu pas

S. H. HARRISON GOMPANY
666—672 WAŠHINGTON STREET, BOSTON, MASS

Mūsų nauji Pavasariniai Siūtai ir žiuponai dek Vyrų 
ir Jaunų Vyrų jau gatavi ir mes turime didžiausį rankių 
ką kada turėjome savo istorijoj. -

Mūsų DRAPANOS dėl styliaus ir kokybės 
yra nesulyginamos ir virš kompeticijos.

662—672 Washington St., 
BOSTON, MASS.

i

Š7. JONO EV. BL. PAŠALPIlfyi 
DR-STBS VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — M. Žioba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mai? 

VICE-PIRM. — P. Tuleikis,
130 Bowen St, So. Boston,' Mass 

PROT. feAšT. — K. Luinis, /
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

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

KASIERIUS A. Naudžiūnas,
16 Vinfield St, So. Boston, Maa 

MARŠALKA — Steponas Navickas. Į 
Dr-ja laiko susirinkimus kas treči 

nedėldienį 2-ą vai. po pietų Bažnytini; 
Svetainėj.

Teneatsisakii Amerikos lietuviai ir 
'tetuvaltčs susirašinėti su manimi Lie- 
uvos armijos feldčeriuml. Kareiviui 
,-auti laiškas, o dar iš tolimos Ameri- 
<os yra didelis giliukis ir ūpo pokš
imas. Rašykite. P. Jackūnas, 5-tas 
)ulkas, 7-ta kuopa. LITHUANIA.

Aš kareivis Pranas Uždavinls prašau 
.■Įsų savo krašto vaikinų ir merginų, 
aip pat ir visų pažįstami) ir nepa-. 

’iįstamų susirašinėti su manim. Laiš
kai Iš Amerikos butų tikra naujiena, 
įes žinočiau, kaip svetimoj šalyje gy
vena musų tėvynainiai. Mano tėviš
kės adresas: Trakų apskritis, Vaiki
nukų valščius, Biekšų kaimo. Armi
jos adresas: Pranas Uždavinls, 5-tas 
DLK. Keistučio p. p., 3-čias batalijo
ms, 7-ta kuopa. LITHUANIA.

PRMOS KLESOS

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

ml visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi
mu.

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St-) 
Valandos : Nuo .9 v. r. iki 8 v. v. 
NedEliom:. Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.
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. SUSIRINKIMAS.
LDS. 1 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyko kovo 29 d. s. m. LDS. 
name. Į susirinkimą atėjo nema- 

• žas skaitlius narių. Pirmiausia 
perskaičius protokolą, atstovai 
kuopos išdavė raportą iš buvusio 

. IZDS. Naujosios Anglijos apskri
čio susivažiavimo. Pasirodė, kad 
Apskričio susivažiavime padaryta 
daug gerų ir naudingų nutarimų. 
Raportas priimta ir nūtarta aps-

< kričio nutarimus vykinti gyveni- 
man. Svarstyta apie kambarių 
Užlaikymą. Nutarta tuojau stei
gti knygyną. Tam darbui išrink
ta komisija iŠ A. Naviko, P. Milio 
ii? $3. Bugnavičiaus. -

Atsišaukimu LDS. centro reng
tu prie Spaudos Savaitės išrink- 
ta’komisija prie stovinčios valdy- 

, bos iš 10 asmenų ,kurie sudarytų 
•pienus ir sau į talką pasikviestų 
kitas katalikiškas draugijas ir 
kuopas ir šiaip darbščius pavie
nius asmenis;

. Susirinkimas 
naudingas.

Gerbiamieji Draugai ir Drau
gės, meldžiam jumis atsilankyti ] 
ant minėtų prakalbų, nes yra už
prašyti garsūs kalbėtojai. Užgir- 
sit daug ką naudingo. Bus dekle- 
macijų ir grieš Cambridge’o Lie
tuvių Benas po vadovyste BUI- 
Nia

Tą dieną galėsite prisirašyti į 
Draugiją už PUSĘ ĮSTOJIMO. •
Pasarga: Mišios šv. bus 3 

d. balandžio 9 vai. ryte Lietuvių 
R. K._ bažnyčioje Cambridge, 
Mass. Meldžiam susirinkti bažny- 
tinėn salėn 8 vai. ryte. Už nepri- 
buvirną būsit nubausti $1.00.

Kviečia -
ĖV. VINCENTO DR-JA.

NEDĖLIOJ, baalndžio 3 d. š. 
m. šv. Petro bažnytinėj salėj A. 
L. B. K. Moterų Sąjungą stato 
antru kartu veikalą “ŠV. AG
NIETE.” yeikalas puikus ir nau
dingas ir pageidaujama) kad j 
rengiamą vakarą 
ateitų.

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 DIENAS
PATARIMAS IR EGZAMINACIJA

ATEIKITE ŠIANDIENA

Aš noriu kad kiekvienas sergantis 
vyras arba moteris ateitų į mano ofisų 
šių savaitę, nepaisant kokių ligų turite, 

-ir.leiskite man padalyti egzaminacijų 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbėjau dųug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 

•per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budiis ir visokius daktai* ‘ 
rus be pasekmių. Kų aš padariau ki
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei 

' aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena-gauna spe
cialų atydų. Per Šių savaitę aš už savo 
darbą parūkuosiu tik mažį mokestį 1- 
dant kiekvienas turėtų progų gauti ge
rų gydymų nebrangiai. .

Ofiso'vai. 9 lyte iki .8 vak. 
Nedėlioms: 10 ryte iki 2p. p.

Dr.M0R0NEY22fflrK’
Priešais Majaatic Teatrą

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JEZAUf. 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

80. BOSTON, 'UASS.
PIRM. — Antanas Kmltas,

284 Fifth St., Boston- 27, Mast 
VICE-PIRM- — Juozas Kavolinas,,

63 Gold St, Boston 27, Mass. 
PROT. RAŠT. — Vincas Vaikšnortus

178 Bolton St.,’ Boston 27, Mass 
FIN. RAŠT. —r Pranas Sinkevičius,

132 Bovven St., Boston 27, Mass 
KASIERIUS — JurgSo Kanevičius,

174 Bolton St., Boston 27, Mass 
MARŠALKA Pranas Lukoševičius, 

405 E.' 7-th St., Boston 27, Mass.
Susirinkimai laikomi kas pirmų ne 

dėldlenl kiekvieno mėnesio 3 vai. p< 
pietų šv. Petro Bažnytinėj salėj, Sc 
Boston. Mass.

Sesutes lletuvaitčs Amerikos atsl- 
’ tepki te! Aš kaipo kareivis Lietuvos 
irmijos, noriu susirašinėti su Ameri
kos lietuvaitėmis. Kreipiuos prie ju- 
-ų ir manau, kad jus atsiliepsite! Ra
šykite sesutes! Adresas: Veikiančio
ji armija, Gelžkelio batalionas, Eksplo
atacijos kuopa, Bronius Abramavlčius. 
LITHUANIA.

Paieškau savo motinos Elzbietos 
Biekšienės ir dėdės Jono šimokonies, 
paeinančių: motina iš' Biekšų kalino, 
Valkininkų valsčiaus, o dėdė iš Kanąo- 
rnų kaimo, Kanevos valsčiaus, abu 
Trakų apskrities. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: 5-tas pėst. pulkas, 3-čias 
jatalljonas, 7-ta kuopa, Juozas Biekša. 
LITHUANIA.

Bell Phone SioJdnEon^SSOS M. ■ 

ūr. Ignotas Stankus R 
1210 S. Broad St., Pbiladelpbia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

OSsg Valandas;
Nuo 9 rito iki S po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
Nedeliomis iii 4 po pilta. ®

DR.PAULJ.JAKMAUH
(Jakimavičius)

509 KAST BR0ĄDWAV
TELEPHONE 502.

D'. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAI 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS 
PIRM. — Motiejus Verseckas,

41 Gatės St.. So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Juozas Blžokas,

140 W. Gth St.. So. Boston, Mass 
PROT. RAŠT. — Ant. Moctejunas,

450 E. 7th St., So. Boston, Mass 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas.

209 E. Cottage St, Dorchester, 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

140 IV. 6th St, So. Boston, Mass 
MARŠALKA — Antanas Gruodis,

159 Bowen St, So. Boston, Mass 
‘ D. L. K. Keistučio dr-ja laiko menė 
siūlus • susirinkimus kas pirmų nedėl 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St» Boston, Mass. 6-tą v 

I vakare. Ateidami drauge ir ndujų na 
rių su savim atsivesklt prte musų 
jos prlraijrtL

Ieškau savo brolio Bornislavo Mur- 
nlko-Kliabuko-Gataveno, kuris yra išė
jęs Į Amerlkų 1900 m. į New Yorko 
miestų. Negaunu nei jokios žinios. Jei 
esate gyvi atsišaukite ar jei kas ži
note apie j|, tai prašau Širdingai pra
nešti man antrašu: Pasvalio pašt., 
Krinčino miestelio ir valsčiaus, Matil
da Galdelionlene. LITHUANIA.

Ieškau savo brolėno J. šermukšnio, 
‘paeinančio IŠ Lietuvos, Dnbeikių para
pijos,- Miškinių sodžiaus. Meldžiu ra
šyti visi kas nori, susirašinėti su ma
nimi. Mano namas r LITHUANIA, 
Utena, Gimnazija, J, TuBkonls.

Tel. So. Borton 270
DR. JOHN MicDONNEU, N. D.
Galima, ruaifcalbčti ir lietuviikai.
Graso Valandos: 

Rytais Ik 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 vai.

Vakarais nuo 6 Iki 9
536 Broadway, S. Boston

Dėl Geresnių 
KST PASEKMIŲ 
Tarpe Amerikonu 

garsinkitcs

INDU IRĘ R
OFISAS

. 4 GATES STBEET
Tel. S. B. TM
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