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DERYBOS LIETUVIŲ StJ 
LENKAIS BRIUSELYJE
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NAUJI LENKŲ KARIUOMENES 
ŽYGIAI UŽIMTOJ LIETUVOJ.

D-ras Purickis Išvažiavęs Latvijon 
Ir Estijon.
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PADĖKA ARGENTINOS 
RESPUBLIKAI.

Šiomis dienomis gautos v- 
ra kelios “Eltos” telegra
mos. Svarbiausioji — tai 
trumpa ir pavėlinta žinia iš 
Briuselio: ' • ’

“Lietuvos delegacija yra iš
dirbusi projektų sutarties su 
Lenkija delei Vilniaus. ' Minis- 

. teris Galvanauskas perstatysiąs 
šį projektų Paryžiuje, o T. No
rus — Londone. Gegužes pir
mų dienų jie grįžta į Briuselį. 
Derybos prasidės išuaujo šiomis 
dienomis.

‘Elta.’ ”
Ši-telegrama buvo pasiųs

ta * ‘ progai pasitaikius * ’ 
(kaipo end C. N.) ir buvo 
gauta gegužės 3 dienų.

Kuomet planuojami su
tarties projektai, tai iš Len
kų užimtosios Lietuvos da
lies priduodamos yra šios ži
nios:

“Gudų spaudos biuras pra
neša.: nors lenkų agitatoriai, o 
tarp kitų ir Seimo narys kuni
gas Maciejevicz, šaukia “rem
iate Lenkiją, kitaip badu mir- 

. šit e,” ieėiau badaujantiems ū- 
Inninkains dalyjo Amerikos 
maistų. Kovo 22 dienų buvo 
lenkų Sušaudytas žibalu klebo
nas kun. Lajauskas, važiavęs 

* Vilniun. Jo lavonas rastas už
kastas miške. Bus palaidotas 
Širvintuose.”
Be to suteikamos šios ži

nios:
“Šventasis Tėvas pakėlė 

Kauno Katedrų Bazilica Minor. 
Balandžio 30 dienų d-ras Purie

ji lds išvažiavo Rygon ir Revelin.
Iki sugrįžimo Ministerijos val
dytoju yra . paskirtas Balutis, 
kaipo Ministęrio pareigas ei
nantis. ‘Elta.’”

' Liet. Inf, Biuras.

Užsienio Reikalų Minis
teris d-ras Purickis Balan
džio 30 dienų yra prisiuntęs 
per Lietuvos Atstovų4okį 
atsakymų Argentinos Res
publikai:
' “Tamistai pavedama pra
nešti Argentinos vyriausy
bei per jos Atstovų Wash- 
ingtone, sekančiai: Lietuvos 
Vyriaūsybė, gavus per savo 
Atstovų Washingtoiie pra
nešimų apie Argentinos Res
publikos nusprendimų pri
pažinti Lietuvą de jure, pra
šo priimti širdingiausios 
padėkos pareiškimų ir užtik
rinimų, kad šitas prietelin- 
gumo aktas, ypač šiuo laiku, 
kada Lietuvių tauta sun
kiai kovoja dėl savo laisvės, 
gyvai jos atjaučiamas ir nie
kados nebus užmirštas.

D-tas Purickis.” 
Kaip jau buvo parnešta 

laikraščiuose, Argentinos 
Ambasadorius Washingtone 
laišku iš Kovo 24 dienos y-

Delei rezoliucijos buvo 
smarki kova. Senatoriai de
mokratai labai priešinosi ir 
baugino kitus, kad tuomi 
pakenktu alijantams. Iš rė- 
publikonų senatorių, tik vie
nas buvo prieš rezoliuciją.

- v®
Organas Amerikoj Lietuvią

R. K. švento Juozapo ( 
'Darbininkų Šų-gos* 
' *’■ ...y. f
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Trys Kompanijos Jau Pasirašė 

Aut Sutiną.

Jos sutiko iįtoįėti senas 
algas ir jų įaay< pradėjo 
plaukioti. Dirbą unijistai. 
Darbininkai stirnai laikosi 
ir streikas turės buti laimė
tas. . ‘ .
• Nęw Yorko darbninkai 
praneša, kad* jau trys kom
panijos’nęiŠlaikefe ^sutiko- 

yra;"ifie UnivėrsaU TraW* 
portation Cof, The-U. W. 
Morse Co., The Polišh-Ame- 
rican Transportation.

Unijų? vadai praneša, kad 
ant laivo Gdansk Polish 
-American. Transportation 
vakar naktį susodinta 160 
asmenų ir šiandien jau lai
vas išplauks.

Aliejaus tankai Universal 
Transportation Co. buvo su
laikyti Galvestone, iš kur te
legrafų patarimais — ’pa- 
liuosuoti.

Kitas susirinkimas su lai
vų kompanijomis, kad su
tinkama grųžinti senų algų 
sutartį bus šiandien.

Sulig radio ir Jūreivių 
Departamento pranešimo, 
tai tik du laivu galėjo iš- 
išplaukti vakar. Jie yra, 
Mohawk, Clyde & Mallory 
linijos ir Old *North Statė, 
S. V. Mail Steamship. Co.

Jūreiviai pikietninkai 
kiekvienų laivų įplaukiantį į 
uostų pasitinka ir prižiūri, 
kad tų laivų darbininkai sto
tų. į eiles strėikierių.
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> Konstantinopolis. — Bal
kanuose galima spėti, kad 
prasidės naujas karas. Bul
garų būriai briaujasi Traki; 
jon, Makedonijon ir kitur. 
Serbija, Graikija ir Rumu
nija jau pasiuntė perspėji
mų. Nors rumunai imasi 
priemonių prieš tuos-būrius, 
bet be pasekmių. Bulgarai 
yra gerai susiorganizavę ir 
nežinomai užpuldinėja kai
mynus. Bulgarijos valdžia 
neprisiima atsakomybės už 
tų būrių veikimų ir sako,* 
kad padarytoji sutartis su 
talkininkais neleidžia jai tu
rėti reikalingo škaitliaus ka
riuomenės, su kuria būtų

Varšava. — Aukštojoj Si
lezijoj prasidėjo neramu
mai. Lenkai “patrijotai”’ 
stengiasi sukelti nesusipra
timus, po to ka'da sužinojo,' 

ri rūpinosi plebiscitu sako, 
kad visa Silezija priva 
silikti Vokietijos-globoje, iš 
skiriant distriktus Rybnik 
įir Pless. Lenkai pradėjo 
^markiai kritikuoti talki- 
ninkų komisijų, būk ji ne
teisingai pasielgusi. Už tai 
lenkui rengiasi . atkeršyti, 
sukeldami maistų. Varša- 
vos gatvėse iškabinti atsi- 
laukimaįzrajinanti lenkus 

Aukštesnėses Silezijos prie 
Vokietijos.

ODŲ DARBININKAI PRADĖS 
TARTIS SU DARBDAVIAIS 

GEGUŽĖS 15 DIENĄ.

na-

r

Rezultatai iš Konferencijos Bus 
Paskelbti Unijų Susirinkamuose.

ra pranešęs ^Lietuvos Atsto- ghlfma suvaldyti organizuo- 
vui, jog Argentinos Vyriau
sybė yra pripažinusi Lietu
vos Respublikų, kaipo laisvų 
ir neprigulmingų valstybę, 
nutarimu iš Kovo 14 dienos 
š. m.

tas gaujas.

Liet. Ihf. Biuras.
Gegužes 4, 1921 m.

SUV. VAISI. SENATAS 
PRIĖMĖ TAIKOS RE

ZOLIUCIJĄ.
Washington, D. C. — S. 

V. Senatas priėmė senato
riaus Knox’o taikos rezoliu
cijų. Už rezoliucijų balsa
vo 49 senatoriai,* prieš — 23, 
Su tuja rezoliuciją baigia
mas karas Suv. Valstijų su 
Vokietija ir Austrija. Toji 
rezoliucija įduota žemesųių- 
jam kongreso butui. Spė
jama, kąd pereis be jokių 
triukšiųų. Vėliau, bus įdūO; 
ta preizdentui. V

' I*

S
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GALVIJU SKERDYKLO
SE STREIKAS.>«

Cliicago. —- Galvijų, sker
dyklose sustreikavo darbi
ninkai. Jų yra apie 1,000. 
Priežastis streiko yra tą, 
kad kompanijos be jokios

Pasitarimai tarpe Eancy 
Leather Good Workers uni
jos ir Ajssociated Leather 
Goods išdirbėjų. delei atna'U- 
jinimo sutarties prasidės ge
gužės 15d.š. m., taip prane
ša-unijos vadas I. Lader- 
man. Unijų vadai įsakė 
darbininkams laikytis vie
nybėje ir sekti darbininkiš
kų spaudų, kur tilps -. visi 
pranešimai apie pasitari
mus.

1
'<]

yj

ANGLAI APLEIDŽIA 
PERSIJĄ.

Ryga, geg. 3. — Iš Mas
kvos bevieliu telegrafu pra
nešama, jog anglai aplei
džia Persijų. Bolševikų di
plomatinė misija nuvykusi 
Persijos sostinėn vTehera7 
han, pažymėta depėšoje.

NUMUŠ ALGAS IR PA
KEISDARBO VA- ’

• LANDAS.

Pradedant su birželio 1 d. 
m. American Ėailway

- • ♦   21 _ ‘_JI_ *

ninkams bus numušta algos 
ir pakeista darbo valandos. 
Tas palies apie 80,000 dar
bininkų, Apie pusė tų dar-

vs.
Express kampanijos darbi-

bininkų yra susiorganizavę

LAIVAS POTOMAK NE
GALĖJO IŠPLAUKTI.

v

Laivas Potoinak S. V. 
Mail Steamship Co. dar te
bestovi prieplaukoje, be. ši
lumos ir be priežiūros. Gal
vos laivų kompanijos prane
ša, 'kad laivas.vPotomak su
laikytas’dėlto, kad dar nė- 
pribuvo virš 200 pasąžierių 
iš vakarų, kurie turėjo iš
plaukti ant to laivo.

Unijų vadai p^anesūj kad 
pikietninkai sulaikė apie 20

Oppeln, Aukštojoj! Silezi- j 
ja, gegužės 4. — Italų jėgo- 1 
mis Gross-Strelitz miestely- 
je šiandiena atidarė su arti- 

mielaširdystės nukapoja al^ lerija- ugnį prieš lenkus, kur - 
rie buvo pasiryžę užlipti tą 
miestų. Lenkai atsake k'a- ; 
nuolėmis; ‘ “

Anglijos oficieras. Bond 
Gross-Strelitz būdamas ra
portavo Anglijos vyriausiai, 
kvatierai, kad jis atidaręs > 

•tilerijos ugnį prieš 2,000 . 
• 3,000 lenkų, kurįę buvo J

Lenkai l^tigvit-, 4
siaš kanuedės ir gynėsi. 1

Oficierius Bond, kuris' fu- 1 
ri apie 200 italų kareivių, „ į 
praneša, kad jis vargu ga- .1 
lės išlaikyti lenkų užpuoli- J 
mus. Mat čia lenkai jaučia
si galingais ir nepaiso kų a- 
lijantai jiems diktuoja. Per 
paskutinias dvi dieni lenkai 
susiorganizavę būriais už* 
įminėja kasyklas ir dirbtu
ves . mažesniuose mieste
liuose, kur einant plebisci
tui balsavo prisidėti prie 
lenkų. - Didesniuose mies
tuose visur balsavo dėtis 
prie Vokietijos. . z.‘ \

Nariai alijantų komisijos 
apskaito, kad užpuolikų 
lenkų Čia esu apie 20,000. 
Jie dabar traukia į žiemius.

Šiandiena lenkai įėjo į 
miestų Gross-Strelitz, t žie
mių linija einajnuo Košei iki 
iki Tarnowitz, naudoja di
džiuosius trokus ir aprūpin
ti šaudyklėmis, mašinų ka- 
nuolėmis ir dinamitu.

Italų kariuomenė miestą 
Rybnik pietų dalyje muo 
plebiscito rubežiaus apgink
luoja gerai kanuolėmis lai
mėjo. kovų su lenkais. Italų’ 
kiek žinoma, žuvo 3 oficie- 
riai ir 12 paprastų kareivių, 

’ " *

STREIKUOJA VIRŠ 
1,000 DARBININKU ’ 
Green Bag, JTta — Vie

tospopieroš dirbtuvėse iški
lo streikas prieš pasiryžimų 
nukapoti algas. Darbinin
kai sutiko, kad jų algos būtų 
sumažintos 13 ar li riū^ 
bet kompanijos tų darbinin
kų pasiūlymų atmetė, Koih- 
pdhijos pastiyžusios numuš- 
ti mažiausia 17 nuoš,,

gas ir stumia darbininkus į 
Sžtįjžiausį ’' skurdų. Atveža- 

tukiniais galvijų-nėra 
kam į’^uti iš vagonų. 
Kompanijos* tąn darban 
siunčia ofisų aaiįminkus.

■ —V
SUSTOJO DARĖM

Pliiladelphia, Pą. — 
stojoedarbai prie > sta 
įnąmų. Streikuoja '4 
darbininkų.

* --- ---- - -
Philadeiphia, Pa. Ar- 

bitracijos teismas, kuriam 
buvo pavesta spręsti ginčas 
tarp Delaware upės darbi
ninkų ir jų samdytojų, pri
ėmė savininkų reikalavimų 
ir nukapojo algas darbinin
kams 15 nuoš.

Fellows Falls, Vt.,— In- 
ternational Paper Co. apie 
350 darbininkų išėjo ant 
streiko. Streikuoja ir kitor 
se popiero dirbtuvėse.

mų

'J
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SPAUSTUVIŲ DARBI
NINKAI STREIKĄ 

: LAIMES.
£

Indianopolis, gegužės 4.— 
Permatomas pilniausias lai
mėjimas spaustuvių- darbi
ninkų, taip skelbia J. Mc- 
Parland prezidentas Inter- 
national Typoįraphical lini
jos. . Jis tų mato iš raportų 
ateinančių nuo unijos, sky
rių, kad daugelis spaustu
vių priima 44 vai. reikalavi
mų. Jis sako, kad apie puse 
iš 4,000 darbininkų jau dir
ba ir į savaitę laiko spaus- 
tuviu streikas užsibaigs lai- 
mėjinm. ’ \

Glens Falls. — Popieroš 
darbininkų unijų vadai pa
skelbė, ka ąoje apielinkėje 
streikuojami 2,500 darbi
ninkų prieš nūkapojimų al
gų. Dabartinis popieroš dar
bininkų streikas paliečia tik : 
tas dirbtuves, kur dirbtuvių 
kontraktai baigėsi geg. 1 d. 
Daugely kitų dirbtuvių kon
traktas baigsis tik geg. 11 d.

: ClevelaniL Dilio. — Su
streikavo 25,000 amatninkų 
prie statymo namų, nes koiH 
traktoriai numušė užjnokes- 
nį. .
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uostų Texas()il kompanijos. 
Jie buvo, perkalbėti ir neva
žiavo. * ’

TEISIA AUSTRIJOS 
OFICIERIUS.

Vienn&, Austrija, gegu
žės 4. — Austrijos valdžia 
susekė tarpe, taip vadinamo 
mirties batalijono narių ofi; 
cierių suokalbį nuversti, da
bartinę valdžių. Suareštuo
ta 139 oficieriai. Dabar jie 
yra teisiami.

b

ir kompanija, kad išvengus streiklaužių,' kurie norėjus 
nesusipratimų> -kreipėsi į u- paimti traukinį nuo Pensyl- 
nijų pradėti derybas. Jvania stoties ir privažiuoti
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VARGONININKAS jaunas valKlnnB 
ležkovietos prieit Knt. parapijos. Pa- 

'8|stu mušiką Ir gailu vestl bažnytinj 
chorg.

G G. VAIČIŪNAS,, b V> Vh YA1VXUJlXA.k3> - .
. f Downp Ava,; BIngh»mton, N. Y.
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Uepojnj, buvo daugyht BaUh 
tarti ačiū Amerikos Lietuvių Pre
kybom Bendrovei, kuri per tekil
ome d*vė kelete savą *uto**ob|Uų 
įr tautinių vflMĮfy Po įlkU- 
mių Bendrovė ateivy p. 
nąą&M tomis vllįavukėmis ap
dovanojo livaČiuB ŪalangoH krašto 
atvadavimo atiąiąčiąį

Ešeloną* įšėjo įš)fbr0tingplį 
JCąąną trečią valandą nakties.

A. Vienuolis. 
(Kątpip “įtatoa“)

- *

** • • . » ^4 .

EXTIM PRANESIMASI
Visistas ^PURKŪNO” 

prieteltams ir 

jau
* namas. Už poros dltąą |m» 

ižsiųstas tlimi, kuęU pri
sius savo antražą ir 

ant ifideto 16 
tų. "Pmkitaui” ant limi
to pinigu* galimasiųsti įfc* 
ldu, “mon0y order’iu’? ip 
pašt^enkįitijyi (stamps), ”

BBRKŪHrAS/’
36G W. Broadway,

j E l»i MTu) m į mh

SMRiKB

Hi rJinn^B n y n F y ITi>,^liiĮ

MĮBBMH
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džiugo, ir abu su žmona, Žemai
čių vaišingumu, susirūpino auki- 
tgiBiftia.nebūvSliaja svečiais ir vai
šino juos savo vynų. Džiaugėsi, 
pamatę pirmąjį Lietuvos prezj- 
dentų, kalbėjo bu juo, guodėsi 
ir pasakoja savo, vargus ir kaip 
jie. prie latvių buvę suvaržytu Su
žinojus, kad aukštasai lieknas k** 
rys esąs ne kas kitas, kaip mūsų 
kariuomenės vadas generolas Žu
kauskas, ūkininkas paklausi ar 
tai tas pats kuris išvaręs iš Lie
tuvos bolševikus iv po Širvintais 
užsmaugęs žėligovskininkus. -

— Dieve duok jam ir jo šeimy
nai sveikatą, atsiduso abu šei
mininku ir Ūko Jalta; laimingu, 
kad generolas .susidaužė su jais 
taurele. .

Jšmušus dvylikai, visa procesi
ja su .orkestru pryŠakyjezpro ant
ruosius Triumfo vartus {žengė į 
Palangos kraštą. Iš visų kelių ir 
kelelių plaukė į didįjį vieškelį vis 
daugiau ir daugiau, pėšeių ir va
žiuotų žmonių ir, pagaliau, ne
besimatė procesijos nei pradžios, 
nei galo. Visas vieškelis užtvino 
vėliavomis, plakatais, automobi
liais, ratais, ta mūsų raiteliais ir 
pėstininkais. Draug su procesi
ja kėlėsi į Palangos kraštą ir nau
jai jam nuskirtą administracija 
su savo manta ir inventorių. Džiū
gaudama kėlėsi net Ir Ugniagesių 
kamanda, blizganti minioj savo, 
it varinėmis, kepkomis. Ypač Pa
langos krašto žemaičiai gėrėjos 
mūšų ' kariuonlene ir sakė, kac 
mūsiškių su latviais ir nesuly- 
gint: mūsiškiai nuo latvių sky- 
rias ne tik savo amunicija, bet 
ir bendra tvarka, drausme ir iš
vaizda. Žiūri į vieškeliu jojančiu

> Pirmininkas dr. Staugaitis, arbit- 
r tūžo nariai buvusis valstybės pre- 
f zidentas Antanas Smetona ir Mar- 
s tynas Yčas.
\ įveiki broliai! — prabilo į 

K juos- vienas Palangos krašto ats- 
K tovį.' ir, pareiškęs džįuagsmo, nu- 
^■sitęteė7’*tM<u5'dsmas už krkštą- 

?i\ moęįut^Ęii?-' 
tųyos prijungimą. ‘ ‘
; — Lig šiol jūs buvote mūsų sve
teliai, b nuo šios valandos jūs 
būsite mūsų šeimininkai! Šiais 
Žodžiais baigė savo prakalbą Pa
langos Krašto atstovas.
.(/.Seimo Viee-Pirmininkas atsa
kė: ri *.
/gerbiamieji!
-Dideliausiu džiaugsmu konsta- 

fuoju, jog mes jau peržengėme 
tą sieną, kuri skyrė Lietuvą nuo 

\ Palangos daugiau kai šimtą metų, k . ju.; Tos sienos dabar jau* nebėra, ir 
/ \mes niękeno nekliudomi ir nevar- 
L Ž0mi,‘ kaipo tikri šeimininkai, į-

f ■ atvadavimą, ir pril močiutės ĘI<
X <. ... _ V. ___ _ _• _ \ 4

J

J
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žemi; kaipo tikri šeimininkai, į- 
eipame į savo prabočių žemę — 
Palangos kraštą. Dabar jau ne
bėra tų kliūčių, kurios 
trukdė prieiti prie jūrių. Be ga
lų laimingi esame, sulaukę šios

k

J ; —- - -------- ■ -------- ‘ ■---
r tiek svarbios ir reikšmingos va- 

landos! Džiaugsmingai minės šią 
" dieną visa Lietuva, nes šiandien 
r .įvyko karščiausi lietuvių troški- 

■ inai, didžiausios jų svajonės! Nuo 
į Šios valandos visas Palangos kraš- 

tas prijungiamas amžinai prie 
. Lietuvos ir nebus tos galybės, ku

ri pajėgs tą kraštą nuo Lietuvos 
kąda nors atskirti.

■Tegyvuoja nepriklausoma Lie- 
tuva su prijungtu prie jos Palan- 

.. gos kraštu! \ x ■ 
į Arbitražo nariai įteikė per ats- 
£tovoasmenį Palangos kraštui di

delę tautinę vėliavą. Atstovas 
p&ėmė ją, užsidėjo ant pečių, ir 
S‘|OąįŠkilniės pryšaky, it ją vesda- 

as niįžygiavo į Palangos kraštą, 
■ prie antiųjjų išpuoštų Triumfo 
, Vartų* kuriuose ’buvo parašyta: 
, Vąlio bepriklausoma Lietuva! ,

’ $ta, prie iškilmės prijojo lat- 
yių puskarininkas ir pranešė, kad 
nei Palangoj, nei visame Palam 
gos kraite, be jo vieno hebesą 

,nei vieno latvių karo ir civilinės 
adminištraoijos atstovo.

Madąugi sutartimi latviai Pa
langos kraštą turėjo apleisti tik 

‘ 12 valandų,, tai mūsų valdžios at
stovai kelioms minutėms suėjo į 
Virkštininkų ūkininko 

JtapmKkio pirkę. Ūkininkas, 
Žinojęs kas per vilnį labai

pucčė bažnyčios vidų. Palangos karštai troškome ir apie ką 
kleboną* kun. Šniukšta. paseki senai svajojom®, gaąnam 
trmnpą pamokslą ir pagiedojo Te]į, jūras (11) 
Deum Įiaudamus. „ r T***'

*' IŽ bažnyčios pro tam tikrus 
vartąs,- kuriuose buyo parašyta;
"įmuktą BlruWP*j$si nuvyko 
į Birutės £ainą. Oia/bpvo įtaisy- 
* penktiėjivar^i; "Ant marią 

■ geaito?* ‘
Alt ir “aukšta# kilnus Birute 

vadinta*; žalioms pušelčųis viriu* 
apsodintas.” Aut ^inąnaba am« 
žinoji ugnį* liepsnoja, bet niūkso 
paniūrusi mūro koplytėlė ir, vie
toj Šventų.ąžuolų, ošia pušalč# ka- 
dais pasodintos. Tuojau* pakalnėj 
jūra, šniokščia ir jos putotos bąl* 
tąkart?* bango* taip pat, kaip ir 
Birutę laikai* skubina bčgą prie 
krašto4r, tarytum, viena kitą ve
ja.. .♦ o tenai, toliau; pajūriu | 
dešinę ir į kairę/tenai, kur mels
vose miglose dangus su žeme sųsi- 
siekia, tenaL.. ^"tenai laiminga 
buvn ^etaė mūsų?1 Štai Šilas, kur . 
Kęstuti* Birutę sutiko..', $it kūpa- . 
tos smiltynų baltuoja.. . $it ly
dymuose želia gauruoto* pušys.,, 
Šit žvejų 'kalnas, kur kadaisia 
skaisti Palangos mergaite Vaivą 
audė savo gražias juostas... Šit 
pajūrys, kur dainius StramWs 
savo daineles dainavo, Krivų Kri
vaitis žemaičius mokino... O čia, 
čia“ aplinkui kiek, Įtik akys siekia, 
“eia mūsų, prabočiai dėl laisvės 
kariavo. Čia mūsij tėvynė ir buvo 
ir bus!”

O žinonių kas kart daugiau 
daugiau kopia į Šventą ^Painą; 
tiems, kuriems nebėra v-i-tos, pa
silieka apačioje, įp^ išsirikiavo 
ii‘ mūsų kariuomenė. Visų rimti 
veidai, kitų.jB^se blizga džiaugs
mo ii1 manaus susigraudinimo 
ašaras visi, tarytum, kaž-kokio 
stebūklo laukia, *

Valdžios atstovai sueina į ma
žutę koplytėlę. Koplytėlė niekuo’ 
nesiskiria nuo kitų Lietuvos kop
lytėlių ir niekuo nepripiena nei 
niūstj garbingos praeities, nei tu
ri senovės žymių ar paminklų; nė, 
vieno’mums brangaus paveikslo, 
išskyrus šventuosius, nė vieno 
mūši; prabočių akmens, nė vieno 
tautinio brūkšnelio, — viskas iš
griauta, nubraukta, nušluota ir 
išniekinta! Ir kada valdžios ats
tovai ir svečiai vos peržengę kop
lytėlės slenksti tuojau išeina at
gal, ji] veiduos galima pastebėti 
kaž kokį skausmą iv gailestį..- . 
Viskas išniekintas kultūringojo 
barbaro ranka, tik taip pat, kaip 
ir kelius amžius prieš, tebešniok- 
ščia jūra, tebebėga prie .krašto jos 
/bangos ir vėjas nešioja pajūrio 
smiltis. Šniokščia, puto jas jūrąs 
bangos, skubina beįga prie krašto 
ir, tarytum, skundžiasi prikiša 
Kęstučio ainiams, kad tiek am
žių jas buvo apleidę, kad neiš- 
sergėję amžinosios ugnies, kad 
davę šventas girias iškirsti ir —- 
patys savę pavergti. Skundžias, 
putojas,i murma ir beria krantan 
gintarinių Jūratės rūmų nuotru
pas. ..

Po trumpų koplytėlėj pamaldų 
pirmas prabilo į atvaduotojo kraš
to žemaičius Steigiamojo Seimo 
Viee Pirmininkas dr. Staugaitis,

Gerbiamieji Piliečiai ir Pilietės. 
Galop sulaukėme tos taip lai

mingos ir senai mums visiems pa
geidaujamos ValandoSj kada gali
me laisvai prabilti į jus — Palan
gos krašto gyventojus — kaipo į 
Lietuvos piliečius, nes nuo šios 
dienos jūsų apgyventasai kraštas 
prijungiamas prie Lietuvos. Nuo 
šios dienos Palangos kraštas, ku
nigaikštienės Birutės gimtinė mū
sų dainose apdainuota ir išsvajo? 
ta vieta, susijungia su Lietuva į 
vieną stiprų organizmą, kad dau
giau niekados jau nebepersiskir- 
tum. Nuo šios dienos jūs, kaip 
Lietuvos piliečiai, turėsite gaii- 
mybės drauge su mumis‘'dalyvau
ti bendrame Lietuvos Valstybę* 
kūrinio darbe, : Nuo šios dienos 
jūs drauge, su mumis dalysifės: 
džiaugsmo ir laimes vaUndapn*; 
o gal retkarčiais teks mums drau
ge ir vargą vargti.

Šią dieną jūs iškilmingai šven
čiate atatinkamai paminėti svar
bą ir reikšmingą momentą, kurs 
yra Palangos krašto prijungimas, 
prie Lietuvos. Prie jūsų iškilmių 
prisidėti ir mes atvykome.

Šią dieną visa Lietuva minės 
dideUaąsiū džiaugsmu, nes šiam

1

mūsiį antrojo pulko raitelius’ ir į 
jų plevėsuojančias nuo j/*ų tris
palves — juodo, bata1' rausvo — 
vėliavukes ir išt’Lrųjų, regėjosi, 
it-ten siūbų^ nuo vėjo pražydu
sių aguonų ežia .
- Palangos priemiesty mūsij ka
riuomenę, civilinės ir karo val
džios atstovus labai iškilmingai 
sūtiko su savo vėliavomis ta pla
katais vietos organizuotis ta apy
linkės piliečiai: šaukė valio, plo
jo delnais ta barstė į svečius gėlių 
ir žaliumynų. Palangos mergaitės 
atėjo pasirėdžiusios vaideliutėmis 
baltais rūbais, vainikuotos ir ne
šinos baltą vėliavą. Jos susitvė
rusios už rankų sudalė dvi eiles 
ir berdamos gėlėmis ir žalįuiųi- 
nais praleido į miestelį brangius 
svečius. Palangos žydai sutiko 
valdžios atstovus su ragaišiu, ji; 
atstovas pasakė prakalbą, saky
damas, kad Palanga Lietuvai bū
sianti tas pats, bas namams lan
gai įr durys ir pareiškę vilties, 
kad tokiuose namuose būsią gera 
ir erdvu gyventi visiems jo gyven
tojams, nežiūrint į jų tautybės ta 
tikėjimo skirtumus. Vidaus Rel- 

uhhssl kaili Ministeris priėmė duoną ir, 
padėkojęs už tokį širdingą sutiki
mą, pasakė, kad Lietuvos valsty
bėje visi piliečiai * naudojasi ir 
naudosis lygiomis, teisėmis. Po to 
vietos žydų mokyklos auklėtiniai 
padainavo. "

• Tarp kitų vėliavij ir plakatų žy
miai skyrėsi jūros spalvos Palan
gos žvejų vėliava. Apie ją susi
būrė būrelis vyrų, apsiavusių il
gais batąjs, apsivilkusių neper- 
šlapomais švarkais; jįj rimti, rūs
tūs nuo audrų nuplenėję ta sūriu 
vandeniu išprausti' veidai' rodė, 
jog tie vyrai yra ne kartą mirčiai 
į akis žiūrėję ir žūt būt su jūra 
kovoję. Atsakydamas į jų pa
sveikinimą sVidaus Reikalų Minis
teris trumpai paminėjo žuvinin
kystes pramones'svarbumą Lietu
voje ir pareiškė, jog valdžia rū
pinsis tą pramone, kad ji pasiek
ti; aukščiausia produktivinio pa
žymio. x |

Išklausę, pasveikinipių. visų or- 
ganizuocių valdžios atstovai ėjo* 
toliau; šalygatviais stovėjo žmo
nės ta šaukė valio.

Prieš bažnyčią išsirikiavo raite
liai ta pėstininkai. • Šventorius bu
vo nukabintas žaliumynų vaini
kais. Vartuose įtaisyta bromą BU 
parašu: Garbe Jėzui. Viduje baž
nyčia ir buvo labai gražiai išpuoš
ta: už grotų eglaitės, aukuro pi
lioriai apipinti vainikais ta sep- 

’tynios žalios išlenktos girliandos.
• -u-

l

datų džiaugsmas turi 'didelio i 
įambto, nes priąijupgus prif -; 
pietavo* Palangos kraitąį jam i 
ittis naųja gadynė. Palangą virs 
tuo geriausiu ir plačiai lankomu ' 
turortu, kurimne ieškoa sveika-, 
to«pataiiymidarba M'
sunkių darką daugybė Lietuvos 
Valstybei M vimimenče darbui 
tojų. Čionai, prie jw», galės į- 
sĮėtpigti diMatniai..tRfąiį. per 
jcurį Lietuva ves plačiausią pre* 
kybą su kitoipĮė čionai
darbo žmonės galės rasti vis nau-* 
jų ir naujų darbui vis naujų įr 
nau ją .pelno šaltinių. Vienu W 
džiu* Palangos kraites prijungtas 
prie Lietuvos naujai atgims ir. jo 
gyventoją gęrow; greitai ir žy
miaipakils* ./

Steigiamojo Seimo prezidiumo 
vardu-kuo iirdtagiat|siai sveikinu 
šiandien palangiečių? ir linkiu 
jiems kuo geriausios kloties toli
mesniam jūjų gyvenimui.

Tegyvuoja mūsų broliai Palan- 
giečiai.! . Valio !

Po Svirno Viėe-Pirmįninko įkal
bėjo Vidaus Reikalų Ministeris 
R. Skipitis - *•

Brangūs broliai ir seserys že
maičiai, palangiečiai!

Leiskite man Lietuvos vyriau
sybes vardu pasveikinti jug šita 
nėr- .Justai brangia diena Į Leis
kite nusilenkti man tai mūsų 
brangiai šventovei — Birutės kal
nui, kur prieš daugelį šimtų rife- 
tų mūsų prabočiai, garbindami 
Perkūną, sėmė sau dvasios galy
bę! Nors kitaip mes dabar sa
vo Dievą garbiname, bet Birutės 
kalnas palieka mūsų šventovė, ir 
šiandien atėjome šičion sau dva
sios stiprybės pasisemti. Mes lie
tuviai per amžius ęsame susigy
venę su jūra ir be jos mums troš
ku. O ši jūros pakrantė yra mums 
brangi, kaipo mūsų ' prabočių 
šventovė. Dabar aš čia nekalbė
siu apie mūsų uždavinius jūrų 
pakrantėje, o. tiktai drauge su ju
mis pareikšta ir savo džiaugsmo 
dėl susijungimo mūsij dvasiai 
brangaus kampelio^ su visu Lietu
vos kūnu, Tegyvuoja sujungta 
Lietuva! Tegyvuoja' Palangos' že
maičiai! • •

, t \ > ■ .
Po Vidaus Reikalij Mįnisterio 

prabilo arbitražo komisijos narys, 
buvusia Valstybės Prezidentas, 
Antanas Smetona:

Palangos kraštas vėl nutapo su 
Lietuva. Iš tos priežasties mato
me džiaugiantis palangiškius 

. drauge su valdžios ar visuomenės 
atstovais, atvykusiais Čionai iškil
mingai sutiktų jų paminėti tą gar
bingą dieną, kada Lietuva vėl pri
eina į jūrą. Linksmus susirinku
sių veidai geriausiai reiškia, kaip 
labai visų buvo laukta tos valan
dos, kuomet Lietuva paskelbs sa
vo valdžią tame pakraštyje, kurs 
iš senų senovės buvo kaip ir ko
kia mūsų tautos šventovė. Lietu
vai tauta su savo vadais visomis 
pa jėgomis, gynė šią vietą, aš šiau
rės ir iš pietų, nuo dviejij vokie
čių ordenų. Ir nepavyko jiems 
tuomet nustumti Lietuvos nuo jū- 
rhj. Tik 'žuvus mūsų valstybei, 
Palangos "kraštas buvo prijungtas 
į Kuršą. Tapdama nepriklauso
ma, Lietuva jį atgauna ir galės 
jau tiesiog per jūros bendrauti su 
visu pasauliu. Mes, sienų dele- 
gaeijos nariai, darbuodamies Ry
goje, visą laiką, jutome didžiau
sią palangiškių troškimą sutapti 
su bendra mūsų tėvyne. Ir tas* jų. 
troškimas šiandien pasiektas: Pa
langoje plevėsuoja Lietuvos vėlia
va. Palanga yra brangi ir myli
mą taip man, taip ir daugeliui ki
tų, čia dabar esančių, Jfr dęLtų 
atsiminimų,* kurie pasiliko mums 
iš jos mokyklos laiką, kada męs 
ją lankėme. ’
‘ Palanga su Birutės Kalnu mums 
jau nebe vien atgauta šventove, 
dMtai apdainuota, nebe vien po* 
Jlsio įr jūros pąsig^žėjima vieta, 
jęt ir mūsų atviras ateities keliąs 

pajūrio ir užjūrio kaimynus. 
Šventosios upė, prie kurios, buvo 
kitados mūsų prjeplauka, galės 
virsti uostu — srove, kuria tekės 
Ir žemaičių ir aukštaičių, visos 
įLiętUvos. gyvenimus ~ sutikdamas 
svętiiiui šąlįą gyvenimą. Oią 
tvirtės atgimusi Lietuvos vaĮsty- 

‘bėf praskės jūros augą ir niekųo- 
fntet nebesiclųos savęs nuo jos nu-

* I.

itumti. Čia luiibto, ičnaujo mtt*Į Nežiūrint | tai, kad amarire* 
aų gy^ybčB ugni*. Benovlje, aa* Į vijai ta pr^Jarpiąii ltaoje, bet 
w, kunti nifiitamą uąnį valdi-Ijmontą buvo Ubai daug ir vUą 
aitče ant Būta* kabta, lUadianlbuve pakeltu tipą* 
ą kuntyi viia LUtava. čia iu- Į HUMl «pei<** *ięK generolai 

i vi* mūių itg|ju|MJi valatyMe V.
Ivytąry*; ji* M Fo «|mią gtavo

Įrūmuo* b įažnyčjoa avetąiįčj* 
1^*1' ' v ' huiango* viBąoamč iikėll

VftbJžloa atatoyą kalbčjo Į pieta* . pieta
Cnšto Apsątt«oa MiniitarU pulfc įgoą^nepgaUč* per aąvo atities 

K. Hm ir tarp PJ#»4p..p. MįnMH b
M W nežiūrint | taį kad baiki generolui Mąkautoi M* 
tavos kariuomenė nedidelė b »>’ketą *fc gtažą Mango* darbo glą* 
gauif, tačiaujūtoji karluopumž, harini rBykll b praši ginti nw 
nudaryta U geri&uiįą tėvynė sū* |r FaUngoa kraltą, kata 

kada, gręil LUtavai mbibi ĮgoųeroJas gynę* b v|aą Lietuvą, 
pavojus, drąsiai atstatė savo krū- |oenerolaa padėkojo ir savo trum- 
ttaes prieš daug kartą galingesnį Į poj kalboj pasižadėjo reikalui 
b geriau apginkluotą priešą, b ginti b Palangos kraštą. ’ 
vienu* jų.už Lietuvos ajgną ilgriL pietų vietos mokykloj buvo 
do, kitas-vidury sunaikinę, kitą Va|ką vakarėlis. . Vadino trųm- 
nejsileido.., Ir baigdamas savo put j vmĮtalšlh “Kas geresnis? ’ 
kalbą,, pareiškė, kad M kartapme- Buvo Aklamaciją; MažoąioatA- 
nė.giusnuo vi8ų priešų ir ši nam tuvos kotas, p. Martino .Laeičio 

atvaduotą Lietuvos, kampelį. įvedamas, padainavo imną b ke- 
Teliajl kalbėjo Mažosioa Lietu- |Įp.(.ą|ąyĮįj^į|^<jajnų '~

vo* atstovas Tarybos Pirmininkas I pq vakaro svečiai automobiliais 
p, Brukti! ir sveikino Lietavos w skUtytis ir važiuotHKr^ 
valdžios atstovus, ir susirinkusius kur laukė traukinys. Tvar- 
svečiųs sU ta iškilminga švente* Įkps žiūrėjo kapitonas lUĮsys* B- 
~ Palangos Žvejų Draugijos pir- šelpną tvarkė majoras Petronis, 
mininkas kun. Kasperavičius pa-1 Automobilių, draug su Mažosios, 
langiškių vardu dėkojo Lietuvos I Lietuvos 'svečių ir mūsų konsulo, 
valdžios atstovams už Palangos į . 
krašto atvadavimą, už geras iš-|'= 
kilmes ir už valdžios atBtovų kai-J 
bose išreikštus obalisuB... Į

—- Tegul būna garbė ir šlovė I 
mūsiį narsiai brangiai kariuome- į 
nei ir jos vadams! — baigė savo 
kalbą kun. Kasperavičius/ |

Daktaras Jonas Yčas, raštu iga-1 
liotas, sveikino palangiškius 'su Į 
šia istorine iškilme nuo šešhj Pa- Į 
nevėzio visuomenės organizacijų:! 
nuo Panevėžio Miesto Valdybos, I 
— 4‘Įgulos karių,” — “Aido’’|. 
draugijos. Nuo Vyrij gimna-| 
zijos, kad gimnazija džiaugiasi! 
Palangos sugrįžimu į Lietuvos | 
motinėlės prieglobstį ir linki pa- J 
langiškiamš kuo geriausios klo-1 
ties purinant bendrą Lietuvos Į 
dirvą. Nuo — Mergaičių gimna- Į 
zijos, kaip ji dideliai džiaugsmu I . 
sutinka Palangos prie Lietuvos! 
prijungimą... n Tiesiame Broliams Į 
Žemaičiams ir Seserims Žemai-į 
tems- rankąs *• tvirtai tikėdami,I 
kad drauge su vaukštu kalnu! 
Birute vadinta” grįš mūsų bran-| 
giai Tėvynei jos sėna laimė. Nuo I 
“Žiburėlio” draugijos — Palan-1 
gos lietuviams pasveikinimą ir tą | 
didelį džiaugsmą, kad atskirti! . 
ųuo mūsų broliai palangiškiai I 
taps nuo šios dienos vėl drauge i . 
su mumis vienu valstybės kūnu, | 
tuo narsiau žengiančiu prie Ne- Į • 
priklausomybės. . I

Po kiekvienos kalbos minia šau-1 
kė valia ir. pritariant orkestrui I 
giedojo imną. J

Po kalbų, trys Pąlan^os mer-l 
gaitės, Baltmiškaite, Puškaraitė Į 
įr Petrikaitė, pasirėdžiusios vaide-1 
liūtėmis, įteikė Birutės kalne Stei- j 
giamojo Seimo Vice-Pirmininkui I 
dr. Staugaičiui, arbitražo komisi-Į 
jos nariui Antanui Smetonai ir Į 
Krašto Apsaugos Ministėrtai I 
pulk. Įeit. K. Žukui po gyvų gėlių I 
buketą... Tik štai Birutės kalne I 
kaž kas šmėstelėjo, suplasnojo įr j 
nesuskubo Vėjo blaškoma trispal-L 
vė Vaivos juosta pasiekti ’ stiebo | 
viršūnės, kaip pajūry, vienoje 
šventojo kalno pusėje sutrinkę, 
sugriaudė...

— Trach-traeh-trach — ątsilie- 
P& kitoje kalno pusėje ir skardus 
sprogstančių jų minų atbalsis pa
gerbė Birutės kalne suplevėsavu
sią Lietuvių tautos vėliavą ir pra
nešė jūros' bangoms ir plačiai a- 
pylinkei, kad Kęstučio ainiai vėl 
patapo, šio" savo krašto Šeiminin
kai.

Visi nusiėmė kepures, orkes
tras užgriežė imną ir daugumos 
akyse sužibo ašaros.

- Traęli-trach’tracįi — griau
dė dundėjo piąčiciį apylinkėj, kal- 
ne ptajįsftvo: vėliava ta triumfin
gai, eią įat po mtjaą karžygių lįh 

snipkė jūrą.
Paradą ye$| generolą* jtakąu**

_ , ta. vtai-Fta

Po parado raitelių dalys anjojo 
jĮn-on ir padaže sav<> ‘kardus jū
ros bangose. ’ < • . “

Visų dauginusia Fatogbrje- 
maiČJai gėrėjosi mūsų kariuomene 
ta šaukė jai Valio;

T“—r-r—r--^== .̂....... . .....................

SIELOS ATGIJIMAS.
(Skiriu S.)•*

Nutilo audra, mano siela nurimo, 
Vylibja gyvenimas, auga viltis, .
Dvasia tiek kentėjusį skausmo atgimo — 
Prašvito galvoje audringoj’ mintis.

Tai žodis draugužio—sielos eleksyras 
Davė gyvybės toms mano svajonėms, 
Kurias pergalėjo gyvenim’s netyras, 
Apatija žiauri ir skaudžios klejonės.

* »

Sieloj vieŠBatavo-tamsus prakeikimas,. 
Vis mintys audringos ir juodą mirtis— 
Išgydė tas žaizdas sielos atgimimas, 
Tikiuos jau mąnęs n'eapvils ateitis.

Jei duos tik Aukščiausias j ėglį mano kovai 
Aš kliūtis sutiksiu kaip uola ramūs,— 
Todėl Jį meldžiu būti dvasios vadovu, 
Įteikiu Jam tikslą, troškimus, jausmus.

Dievuliau! Aš noriu def;tikslo kpvpti— 
Tu kovoj padėk man, yaį’ge'nuramink, 
Neleisk vėl kentėti, neleisk abejoti, 
Tu vaiką nuo liūdesio pikto apgink.

' Nutilo audra, mano siela nurimo, 
Vylioją gyvenimas, auga viltis— • 
Nuo žodžio draugužio man siela atgimo, 
Tikiuos jau manęs neapvils ateitis...

Vargo Poetą. 
> 28,12.20.

Laike atostogų iš^kariuomęnės •
Šiauliuose.
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VARGO POETĄ.
(Skiriu vargo žmonėms)

* Ne, džiaugsmus ir turtus šios žemės rašysiu, 
Negarbinsiu ponų—didikų dievų,— 
Aš'būvį varguolių.visiems apsakysiu, 
Kurie nesupranta šios žertais vargų. z

. •» ' '

Aš būsiu aštrus toms širdims kur užšalę, 
Nebbnoka ątjautsi varguolių skausmų, 
Kurie sunkius pančius varguoliams vis kalė, 
Ir ardo gerbūvį taip pat jų vaikų.

* Aš būsiu aštrus, kaip aštrus kalavija, 
kokioms kur lėbauja per dienas, naktis, 
Kurių atjautimas jau yr’ sukirmijęs, 
Mielose kurių vien beleista naktis.

Aš darbo žmonėms ir visiems užmirštiems 
Aukausiu save, savo, širdį, jausmus, 
Tegul gi vargelio sunkaus prislėgtiems 
Nors mažas vilties spindulėlis užšvis.

Tik tau, darbininke,v jausmingos dainelės 
Išskridę Jei tavęs iš mano sielos,\ •

: Prie dąrbo žmonių—tiesus mano keliąs, 
Negaila man jiems nė savęs, nė jėgos.

* C ■

Aš vargą jaunutis dar yaikhs patyriau— 
Įsnąįgo vaizdai jo į širdį ;
Al š£ąusmW< ąsapOavim Įstyriąiį 
įodM U dainuoju vis liūdni graudžiai.

BrpĮęliąi sesutes I—kur kenčiat vargelį, 
Suprasit Įsą sako jimjš mano dama, 
Ne džiaugsmus rašysiu, rąžysiu vargelį, 
AlĮflsų vjsų ūu^wstų poetą.

Aš būsiu aštrus'kaįp^Štrus kalavįjas 
naktis,

* sukirmyjęs, 
a naktis,

•\
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Manau nebus nuobodu, K Amorį- 1915 m. 16 balandžio vakare bė- 
kog lietuviams pasiskaityti apie go pro Žagarę rūstį karvedis vo-
tai, kaip jūsų tėveliai^ broliai, se
serys, giminės- jr pažįstami vargo 
ir kentėjo nuo karo pradžios prie 
ruųą^voltfečių, bermontininką, 
bolševiką, ą. dabar dalis Lietuvos 
dar inešą sunką lenktj jungą. IŠ' 
to ką (įprašysiu, patyręs Žagarėje; 
galėsi spręsti ką kentėjo tavo tau
tiečiai visoje tavo Tėvynėje-Lie- 
tuvoje.

“ Viltis” 16 No, .rugpjūčio 4 d. 
1914 m. taip rašo straipsnyje 
‘■‘Rusijos karas su Vokietija”: 
“Atsitiko toji nelaimė į kurią lig 
paskutinių valandą negalėjome 
priversti savę tikėti.... Deja, mū
są tokie geidavimai neišsipildė... 
Naktyje iš šeštadienio į sekmadie
nį telegrafo vielos žaibo greitumu 
jau nešioja žinią, kad Vokietija 
paskelbė karą Rusijai. Anksti 
sekmadienio rytą patyrė apie tai 
ir Vilnius... (2 rugpjūčio 1914 
m.) Tą patį rytą dideliausiu var
gu atvažiavo Vilniun daugelis lie
tuvių iš Suvalkijos ir Kauno (pa
bėgėlių). Greit toji žinia pa
sklydo* Lietuvoje. Ir nuo tos die
nos prasidėjo didžiausis vargas 
Lietuvai. Kaip tik prasidėjo Ru
sijos su Vokietija 1914 m. 2 rug
pjūčio karas, tai mobilizavo visus 
vyrus “ratninkus” ir jaunuosius 
nuo 20—40 ir dauginus metų, po 
kelią dieną visus suimtus, ir be
veik nemokytus vyrus pasiuntė į 
vokiečią frontą. Galima sakyti 
kaipo mėsą vokiečių armotoms. 
Jūs Amerikos lietuviai neišsivaiz
dinsite koks buvo širides skaus
mas ir raudojimas, tėvelių, sese
rų,. brolių, giminaičių, pažįstami} 
ir žmonių, atsisveikinant su sū- 
pais, broliais, vaikeliais ir vy
rais, einančiais per prievartą ka
riauti ir žūti,, už reikalus tų bur
liokų, siaubūnų, kurie mus am
žius laikė vergais ir žudė Tėvynės 
sūnus, kurie ieškojo tiesos ir pla
tino savo tautos meilę. Kuomet 
sumobilizuotus lietuvius lydėjo 
tūkstančiai klykiančiį'vžikfelią 'ir 
raudančiij moterų' bei merginų, 
tai ir tuomet sekė rusą žandarai, 
— dabojo, kad nieks neišsitartą 
nei žodžio prieš rusų neteisybes. 
Kuomet aš išleisdamas žagarie- 
Čius karan po pamaldų prie alto
riaus sakiau prakalbą ir raminau 
guosdamas visus raudančius, vil
timi geresnės ateities, tai rusas 
“nadzeratėlius” pristavas įsiver
žė už grotelių prie altoriaus ir iš- 
sižiojęs-sekė mano žodžius, bet tas 
dar labiaus sužadino tikybinius ir 
tautiškus jausmus ir graudžiai 
pravirko visa bažnyčia, turbūt 
vienminčiai pasijuto visi esą po 
jungu rusą, o gal kits pamanė juk 
rusas manęs ėjo raitoti- Jis pik
tai žvalgėsi į raudančius bažny
čioje. Išlydėjome raudodami sa
vo artimiausius draugus ir likome 
seneliai be sūnelių duondavėlių, 
vaikeliai be savo augintojėlių, o 
žmonos be gyvenimo draugų. Taip 
įvyko visose Lietuvos parapijose. 
Išvežė vyrus, sumobilizavo ir atė
mė daugybę arklių ir raguočių. 
Prasidėjo nuolatiąis stoiką važi
nėjimas. Taip jau žmonės išva
žiuodavo ant 2-3 savaičių ir na
miškiai negalėdavo sulaukti. O 
kaip stiprino Kauno tvirtovę, tai 
daugybė, ūkininkų su pora arklių 
ir ratais sumobilizuoti vargo po 
kelius mėnesius. Yra atsitikimų, 
kad stoikininkus siųsdavo į patį 
frontą ir ten nuo vokiečių armo
tų nemažai žuvo, mat rusams lie
tuvis nedaug buvo brangesnis už 
vokietį. Nuo Prūsų rubežiaus 
prasidėjo lietuvių pabėgėlių var- 

'gair Rusai prievarta, išvarydavo 
iŠ gyvenamųjų vietų lietuvius ir 
jų turtą sunaikindavo. Iki 1915 
m. lietuvių (pabėgėlių vargai buvo 
pakenčiami, nes Lietuvoje rasda- 

' vo prieglaudą ir pašalpą. . Kas 
kart Lietuvai didesnis pavojus 
gręsė. 1915 m. 21 vasario. Žaga
rėje girdėjo labai didelis arnjotų 
gaudimas, prasidėjo nerimastys. 
Laikraščių neturėjome jokių.' Ne
ramu! Kanonada nuolat girdėjos.
Kovo 5 d. čia girdėjos nepapras
tas armotų griausmas. 6 kovo šal
čio buvo 15 R. laipsnių. Toliau 
paduodu žinias taip kaip mano 

‘ dienyne užrašyta:

kiečių fronte ,(kurs su velsiečiam 
turėjo ryšius) Jazykov, jis išbar
tas rusų valdžios Mintaujoje nu
sišovę Per visą nąktį iš lTJbal. 
d. bėgo rusai, veže sužeistus ir 
daugybė lietuvių.bego pro Žagarę 
į Kuršą. Apgailėtinas ir vargin
gas ją buvo bėgimas. Aprašyti ir 
apsakyti lietuvių pabėgėlių var
gus yra sunku, tik aplamai pri
minsiu. Artinantis vokiečiams, 
rusai prievarta vietinius .gyvento
jus vare iš gimtinio kampelio. 
Kiek-gi galėjo savo turto pasiim
ti pabėgėliai. O gi visai mažai. 
Bauginami ir baudžiami kazokų, 
bėgo kur kas galėdamas. Kinkė- 
arklius, dėjo vežiman ką suskubo, 
varėsi raguočius, kitus mažesnius 
gyvulius atidalinėję duris paliko 
Apveizdai Dievo. Visi keliai ir 
vieškeliai buvo užkimšti pabėgė
liais. Pakeliais grioviuose, buvo 
daug negyvi} gyvulių, kurie neiš
laikė greito bėgimo. Kitose vie
tose, kaip ties Šiauliais, Mešku- 
čiais ir tt. tūkstančiai pabėgėlių 
su yežimais, vaikais ir gyvuliais 
pateko į rusą ir vokiečią pragari
nę ugnį, nes iš rytą baubė armo-’ 
tos, tratėjo kulkosvaidžiais, poš
kėjo šautuvai rusų, o1 iš vakari} 
dar baisesnė trankė vokiečių per
kūnija, vargšai pabėgėliai sūku
ryje to pragaro, gelbėjosi nuo 
mirties guldami ant žemės ir į 
griovius, bet pataikiusios grana
tos daug pabėgėlių prislėgė amži
nai ilsėtis Lietuvos žemelėje.

X7 briltfndžio degė Šiauliai, Kur
šėnai, Papilė, Gruzdžiai, Kužiai, 
Šipiliai ir kiti miesteliai. Iš- Ža
garės išbėgo visos rusą įstaigos. 
Didžiausia panika. Visi keliai už
kimšti bėgančia kariuomene ir pa
bėgėliais. Jokios tvarkėsi • nėra. 
Kareiviai susimaišė su? daugybe 
pabėgėlių ir sudarė nepaprastą 
mišinį. Visur girdėtis verksmas 
vaikelių, dejavimai moterų, vai- 
tpjimai senučių,,, dūsavimai vy
rą, baubimas raguočių, žvengi
mas arklių, tam visam pritarė 
nuo toliau armotų griausmas. Iš
rodė tarsi teismo paskutinioji die
na. Toje panikoje aš vaikščiojau 
ir tėmydamas visas smulkmenas, 
raminau-bėgančius ir patarinėjau 
nebėgti iš Lietuvos, bet pasukus 
<ur į sodžius praleisti karo audrą 
ir vėl grįžti į savo kampelį, ku
rie paklausė, tie laimėjo. Koks 
gailestingas reginis. Vežimas, ja
me keli maišai javą, rišulys ru
ją, ant jų sėdi moteris išvargus, 
susivėlus, vaikeliai g.psiyjiE^^ 
murzini, vyro akys pilnos ašarą, 
kakta suraukta, nusiminęs žval
gosi kaip greičiaus pasprukus iŠ 
gręsiančio pavojaus. Arkliai su
šilę, pristoję neklauso botago. 
Karvės įsitempę ant sėto atsisako 
toliaus keliauti. O štai dar ir nau
ja bėda, per didelį greitumą už
miršta pasiimti duonos, vaikai jos 
prašo ir verkia. Tėvas pribėga 
prie manęs ir taria: ‘‘Kunigėli, 
ar nežinai kur Čia gauti duonos, 
mes dideli galime pakęsti neval
gę, bet mažų vaiką be duonos ne
galima numaldyti, jie rauda ir 
prašo valgyti.” Žinoma, pagel- 
bėjau nelaimingąjį tėvą. Nors 
Žagarė didelis miestas; bet užplū
dus kariuomenei ir pabėgėliams, o 
čia dar tokia panika' sutrukdžius 
duonkepius, visai pritrūko mais
to. Bėgo daug inteligentą ir keli 
kunigai pro Žagarę. Kuomet aš 
pajuokiau bėgančius kunigus iš 
savo parapiją, tai gavau -atsaky
mą, kad perdrąsūs nebūčiau ir 
traukčiaus nuo pavojaus. Jiems 
griežtai atrėžiau, jog neapleisiu 
Žagarės, nors čia priseitų ir di
džiausiai kentėti. Tą savo priža
dą išpildžiau iki galo, nes nei 
žingsnio iš parapijos neišžengiau 
rybų, taip padarė ir mano klebo
nas Byla. O tas daug gero pada
rė parapijai. Kur kunigas pasi
traukė, ten ir žmonių daug išbė
go į rusus dar didesnio vargo ken
tėti ir žūti, Žmonės vienas kitą 
klaidino būk ir‘aš išbėgęs. .. Kaė 
atrėmus “tuos klaidinimus aš ty
čiomis vai 
mis k

juokingą reginią buvo, štai sį- 
nelis sušilęs supliekęs tempia ra
telius pilnus šiokios tokioa makte
lės, o genutė'ekubina' tėmpia pas
kui jį ant VirvČs pžkelę. -Klausiu 
kur-gi bėgate? “Ugi kunigėli 
įMintaują.” Senučiai, — tariau 
juk į Mintaują 6 mylios ir tavęs 
ten, faiėkas nelaukia. Grįžk ir nie
ko nebijok, nes nieko neturi, ko 
galėtum nustoti, nors vokiečiai 
,taVe ir apsuptą. ‘ ‘ Tai jau musėt 
reikia grįžti” Gržk, grįžk tariau 
ir seneliai paklausė ir po to dėka- 
vojo. Šiauliuose degant miestui, 
sudegė kelios dešimtys žmonių, 
kurie begelbčdami mantą užgriu
vo lubos arba palikti ligoniai, ne
galėdami išeiti, sudegė lovose. 
•18 balandžio . pasirodė vokiečių 
žvalgai. Netoli Žagarės ant Slun- 
giij vieškelio užmušti 3 vokiečiai, 
rusi} pašautas arklys baigesižmo- 
hės panikoje bėga! Palaidų gy
vulių i pilni laukai, ją nieks ne
žiūri. Javai naikinama be galo. 
12 valandoje dienos žmonės bėg
dami susitiko su vokiečią žvalgais 
pirmą syk. Visi persigando, bet 
vokiečiai iškratę juos paleido'! 
Jau sulaukė ir Žagarėje volrieeią 
žvalgų. Žmonės nusiminę nežino 
ką daryti. Žydai džiaugėsi. A- 
pie 6 valandą, primarmėjo piląa 
Žagarė vokiečią. Tuoj pasigirdo 
žviegimas žudomą žmonių kiau
lių, šaudymas vištų, klyksmas 
žmonių begelbstančiiį savo gyvu
lius ir turtus. Po valandos pra
sidėjo plėšimai krautuvių ir na
mų. Vokiečiai vaikščiojo po vi-, 
sus namus ir vogė pinigus, laikro
dėlius, žiedus,, ir kitus aukso ir 
sidabro daiktus. Laužė kamodas, 
šėpas, skrynias, grobstė baltinuis, 
rūbus, ne tiktai vyriškus, bet ir 
moteriškus. Žmonės tik ašarose 
plūdo ir raudojo bėginėdami su
mišime ieškodami pagelbos, bet 
žiaurūs priešai juokėsi iš mūsų ir 
vadino:’ “rusiše šven”s — rusų 
kiaulėmis. Klebonijoje apsistojo 
oficierai su generolu. Elgėsi pa
liepiančiai. Reikalavo viso, ko 
tik jiems reikėjo, už tai nemokė
jo. Patįs oficięriai nuėjo į Na- 
riškino pilį ię prisivogę . visokių 
gėrimą pintiąąą /ątsiąešėi į klebo
niją. Tai vokiečių kultūra- pama
niau. 19 balandžio N. Žagarės pa
rapijoje įvyko mūšiai .vokiečių su 
rusą pasilikusiais pulkais dide
liuose Žagarės miškuose. Žinoma/ 
vokyčiai apsuptus rusus sumušė. 
Vieni iš ją išsislapstė ir miškuo
se užsigyvenę paskui plėšė žmo
nes, kitus suėmė į nelaisvę. Į N. 
Žagarės bažnyčią suvarė nelais- 
vius rusus, nežiūrint į didelį pra
šymą kunigą, neprofonuoti baž
nyčios, tuo labiaus, kad buvo Na- 
riškino dvare užtektinai atsakan- 

i^-čios vietos, bet atkakliem vokie- 
i> ■

jau miesto gatvė 
f&tytų manę žmones ir 

Ir daug suturėjau 
tdkiu’ būdu nuo išbėginio, Net it
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kiečiams. Vokiečiai visu frontu porp 
traukiasi į genas pozicijas- Įia|t* Žaga

čiam norėjosi katalikę bažnyčia 
pažeminti. švč. Sakramentą iš
nešę, turėjome užleisti bažnyčią. 
20 balandžio vokiečiai užėmė’ 
Skaisgirio bažnyčią ir privarė pil
ną rusę belaisvių. ■ Išvogė vokie
čiai visus bažnyčios baltinius ir 
titūs daiktus. Vargonus išardė. 
Apie 8 tūkstančiai rusę kurie bu
vo miškuose, pasidavė vokie
čiams. Vokiečiai greitai- ėjo 
pirmyn. Jų rąitarija geseno 
gvardija išrodė graži. Vokiečiai 
pilni puikybės vis klausinėjo, ar 
toli Ryga ir gyrėsi greit ją paim
sią, bet tas jiems pasisekė tik po 
2 metą. Jau Žagarėje vokiečiu 
paliko mažai. 21 balandžio Min
taujos linkon girdėjos-baisus ar- 
motų baubimas. 22 balandžio dar 
labįaus kriokė kanuolės per visą 
dieną. 23 bal. rytą dar ramu. Vo
kiečiai "pro Žagarę veža apie 100 
labai sunkią amunicijos vežimą. 
24 balandžio ramu iki po piet. 7 
valandoje vakaro pasirodė rusi} 
žvalgai. Tai supratome, jog vo
kiečiai traukėsi dideliais būriais 
ant Šiaulių. Pažymėtina, kuomet 
rusą žvalgai atėjo į Žagarę, tai 
vokiečiu varsipėdis tebebuvo Ža
garėje, ir suskubo išbėgti, nors ru
sai i juos šaudė, bet nei vieng ne
nušovė. Dar/vėliaus pasirodė ir 
tiršta rusų kariuomenė, jos pirmi, 
žodžiai buvo: “jiest Remėc,” ar 
yra čia vokietis. Rusai ieškojo 
naiviskai vokiečių po agrastynus, 
po namą aukštus ir tt. 25 balam 
džio pro Žagarę traukė labai, 
skaitlinga rusų pėstininkų ir rai- 
tarijos kariuomenė. Kareivių Ū- 
pas nedidelis, /Rūgo ja, kad blo- 
•gi jų vadai ir parduoda juos vo-
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lifti, Kuršėnai, Papilė, Upis, Ven
tą ir t. Rusų kareiviai sako, būk 
jų einą prieš vokiečius 8 korpusai. 
26 ir 27 balandžio aprimo armo
tos.. Vokiečiams pasitraukus su
žinojau, jog tik Žagarės apielin
kėje vokiečiai atėmė apie 300 ge
riausių arklių, 200 raguočių pa
plovė, apie 500 šimtus: avių, apie 
6,000 vištų ir -žąsų suriaikinp. 
Stungių sodžiuje per prievartą 9 
mergaites išžagino.. -Skaisgirio 
malūnininką nušovė ir malūną su
degino. Visos apylinkės išpylę 
visas avižas "ir Įeitus javus ir iš
vežė. Sužinojau, jog Suvalkijoje 
vokiečiai nušovė kunigą Pesį^o iš 
■Žemaitijos apie 20 kunigų išvežė 
į Vokietiją. Nuo 28—30 balan
džio nuolat griovė armotos lin
kon Šiaulių, Papilės, Kauno, Kė
dainių, Liępojaus, 4 gegužio vi
są dieną Žagarėje drebėjo langai 
nuo armotų trenksmo. Žmotiės 
kasasi urvus sau ir mantą slepia. 
Rusų ąbozai išvažiavo į Kropius. 
Nuo 2—6 gegužio girdėjos silp
nesnė komanda, . matomai rusai 
vokiečius pastūmė toljau. 7 ge
gužės vokiečių aeroplanai ant 
Žagarės numetė 2 bombas, bet 
žmonių-nenužudė. Nuo 8—13 ge
gužio vis ėjo mūšiai Šiaulią fron
te. 14 gegužio taip baisiai trankė 
armotos, jog Žagarėje be perstojo 
drebėjo langai, o Žagarė nuo mū
šio vietos buvo per 100, 80, o ar
šiausioji ties Papile vieta atstu 
50 kilometrų. Nuo 15—28 gegu
žio mūšiai tęsėsi. Daugybę su
žeistą gabeno. 28 geg. didelė pa
nika rusi} kariuomenėje, ji bėga 
pro Žagarę betvarkėje. Jau vėl 
vokiečiai netoli Žagarės mušasi su 
rusų žvalgais, ties Juodeikių ty
reliu 15 kilometrų užmuštą keli 
vokiečių ir rusų žvalgai. Vokie
čiai kiek'pasitraukė ant Kuršėnų, 
rusai bėgę susilaikė. 29 .gegužės 
baisiai baubė armotos apielinkėje 
Žagarės per 7 valandas be palio
vos. Žmoneliai ir vėl antrą syk 
didžiausiame varge ir nuliūdime 
bėga nuo baisaus karo pavojaus. 
Žagarė kimšte-užkįyišta pabėgė
liais ir .karįuome/įe.^ Pabėgėlių, 
išvaizdą prisimink mielas skaity
tojau aukščiaus mano aprašytą. 
30—31 gegužio vis* dar. žmonės 
bėga su vežimais ir gyvuliais, gir
dis iš Šiaulių fronto kanonada. 
Nuo 1—3 birželio ramiau buvo, 
žmones bėga. 4 birželio vėl pra
gariškai kriokia armotos. -Rusų 
valdžia įsako žmonėms pjauti ja
vus, deginti triobas, gyvulius vie
nus sunaikinti, kitus varyties su 
savimi ir visiėmšubėkti į Rusiją, 
ten už viską Valdžia užmokėsian
ti. Žmonės instinktyviai jautė ir 
manė kitaip negu kad rusai no
rėjo. Nuvažiavęs į sodžius prie 
ligonių, apsuptas^žmonių su klau
symais, ką daryti, ar viską sude
gus bėgti, ar slapstytis nuo ka
zokų, kurie verte bėgti, ir likti 
Lietuvoje. Žinoma, išgavęs iš 
,žmonh} pasižadėjimą, jog manęs 
neišduos rusams, visiems kaip ten 
nebūtų patariau likti Lietuvoje. 
Įsakė rusai visus bažnyčių varpus 
išimti ir į Rusiją išsiųsti. Apie 
varpus skaityk mano . straipsnį 
“Mūsų Lietuvos Bažnyčių Varpų 
Likimas,” “Darbininko” No. 109, 
1919 metų. Pradėjo žmoneliai 
raudoti savo priprastų per amžius 
varpą išvežamą į’ burliokiją, bet 
prieš vėją nepapūsi. Nuo 5—7 
birželio Šiaulią,. Papilės, Mažei- 
kią linkon girdėjos baisus armotą 
griovimas. Nuo 8—24 birž. ma
žiaus girdėjos armotą trenksmas. 
25—30 birž. didesnė kanonada.’ 
Nuo 1—3 liep. vėl armotos kaip 
perkūnas griauna. Matyt vokie
čiai- artinas, Tušai gyrėsi apturė
ję korpusę pagelbos, bet 7 vai. 
vakaro pulkas kazoką traukėsi į 
Mintaują. Vokiečiai perėjo Ven
tą, užėmė Viekšnius, Mažeikius; 
Akmenę- ir kitas vietas. Žmonės 
per prievartą išvaromi iš apielin- 
kių, bet jie šiepiasi miškuose nuo 
kazokų ir lieka Lietuvoje, pasi
rengę sunkiausią verčiauB vokie
čių jungą nešti, negu į Rusiją 
važiuoti. 4 liepos jau girdis net 
po lemiotu ‘ tratėjimas, . armotos 
kriokia be perstojo. Pavakaryje 
atėjo į Žagarę korpusas naujos^ 
kariuomenės, vedamas kunigaik
ščio Triubeckoi, bet jis nakčia, iš; 
girdęs, ‘jog vokiečiai ties Bencu ir 
Ane joerlaužę rušą,frontą, išbėgo 
iš Žagarės, kad nCapsuptų viso 
'a l
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z Sumišimas, betvarke 

Žagarėje. Rusai nežino kur bėg
ti, 5 Roposimai panikoje trau
kiasi* Žmonės varomi. Keliai 
užkimšti kareiviais ir žmonėmis, 
žmones per prievartą varo <į stoi
kas^ dauguma atoikininką išvary
ta į. Rusiją, kiti vargais negalais 
ištrūkę iš rusą pagrįžo į Lietuvą. 
Yra tokių knrie'žuvo laike mŪŽią, 
X juos patelį. Sudeginti Žagarės 
apieliųkės, kazokai nęsuskubo, 
nes turėjo greit trauktis, Vokie
čiai juos supo iš 3 pusių. 4 Ties 
Pasvaliu kazokai traukdamiesi 
degino žmonių triobas, nors, tie 
su ašaromis ir ant. kelią parpuo
lę maldavo —: nepalikti ją be pa
stogės, bet tas kazoką širšių ne
suminkštino. 6 liepos Žagarės 
varpus rusai patys išvežė. Nuo 
ryto apie Žagarę pragariškai grio
vė armotos beveik iš visą pusią. 
Iš vakarų, žiemių, pietą ir dalies 
rytų- vokiečiai siautė Žagarę, jau 
girdis ne- tik armotų gaudimas, 
kulkosvaidžių tratėjimas, • bet ir 
šautuvą paukštėjimas. Viena lat
vė išėjo iš proto toje panikoje. 
1 valandą po pietą vokiečių žval
gai Žagarėje. Apielinkėje, į žie
mos rytus, tęsėsi mūšiai. Vaka
re jau suėjo į Žagarę skaitlinga 
vokiečių kariuomenė. _ Prasidėjo 
plėšimai, vogimai visokių turtą. 
Žmonės bėginėjo prie ofieierią ir 
komendantą, -prašė pagelbos prieš 
kareivių plėšimus, bet užtarymo 
nei jokio atlyginimo nei už gyvu
lius, nei už kitokį turtą niekas 
negavo. Vokiečiai pasididžiuoda
mi gyrėsi, jog jų esą viskas, ką 
norį tai ir daro. Be to išmeti 
jo, kad rusams dįivę 
jiems nenori piek<| d . Prasi
dėjo ‘ ‘ abozą ’ ’ vokiečių ėjimas ant 
Mintaujos. Ją arkliai buvo nu
varyti. Vežimai sunkūs ir Lietu
vos keliais greit eiti negalėjo, o 
vokiečių kariška disciplina ir 
punktuališkumas reikalavo, kad 
amunicija juos sektų. Aboznin- 
kai atiminėjo nuo žmonių iki pas
kutinio arklio. Taip Žagarės pa
rapijoje Stungių sodžiuje atėmė 
100 arklių, o kur visa parapija ir 
visa Lietuva? Važiuoja žmogus
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prie gydytojo ar kunigo, ligonį 
veža, ar grįžta ištrįlkęa. po kelių 
dieną bei savaičių iŠ stoikų rusų 
ar vokiečių, sutiko vųkietį,. tuoj 
ant- kelio atima arklius o į. paliu
dijimus,-bei maldavimus ir aša
ras nei atydos neatkreipia, Lau
kia ligonis kunigo bei ‘daktaro, 
4tai pareina vežėjas su botagu ir 
Štai tau ligoni, paguoda. Karas 
Ir jo žiaurumai ūeatsižiūri npi į 
didžiausius reikalus gyvybės ar
ba dūšios. . ■ • . ’

1 . * & r'

Nuo 7-—J-2 liejos, aprimo arno
tą baubimas.' Mat jau vokiečiai 
rusus toli už Mintaujos nuvijo. 
Senoji Žagare degė 10 liepos. Nuo 
12 liepos iki lO rupjūčio retkar
čiais girdėdavome didžiųjų amo* 
tą kriokimus^ nors jau frontas ir 
toli nuo Žagarės buvo, bet kartais 
ir langai drebėdavo. 11 rugpj. 
degė Naujoji Žagare, tą djeną bu
vo Čia daug vokiečių abozij su a- 
municija, matyt rusą palikti špi- 
jonai uždegė miestą įt norėjo su
naikinti vokiečių amunicijos dalį. 
Nuo 12 rugpj. iki 1916 metų rug
sėjo 17 d. kenteme vokiečių oku
pacijos jungą.’ Jokią žinių nei 
laikjaščiij neturėjome, Nervai 
baisiai įtempti, gęstame be laiko 
žiūrėdami į žmonių kančias ir per
sekiojimus, apie tai paskiaus pla
čiau bus.. 18 rugsėjo N. Žagarė 
dega antru syk. Vokiečiai kąs 
kart labiaus pradeda žmones 
spausti. Surašinėja visus, ypač 
pasižymi jaunesnius žmones. Žmo
nės nusiminę, nežino kas bus iš 

surašinėjimo. Vieni, tvirtino, 
kad jaunus ims į vokiečių ka
riuomenę, kiti sakė, kad varysią 
į Vokietiją darbų dirbti. Pasku
tinioji nuomonė buvo teisinga.

Nuo 1916, kitur Lietuvoje, jau 
seniau , prasidėjo sunkiausioji 
vergija ir tęsėsi iki 1919 m. gruo
džio pabaigos. Žagarėje patyrė
me vokiečių žiaurios valdžios val
dymo ranką 1916, nors seniau bu
vome okupuoti, bet dar taip bai
siai nespaudė. Dabar visoje Lie
tuvoje užvedė vokiečiai savo ge
ležinę tvarką. Mūsiį Tėvynę vo
kiečiai padalino į kreisus, o krei- 

sus į becirkus, o becirkus į žan.-
’ , <• t •< i
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■* rdarmėrijag. Tie padalintai 
vo labai maži, matomai, kad 
niaus' viską galėtą sužinoti ik 
Mmohią išplėšti Vienoje pan 
joje buvo po 4-5 žandarmtti 
Priplūdo pilna Idetiiva voMįijįl 
žandarą, burgermeisterią, 
terių, slaptų ir atvirą i 
daugybė- špijonų ir kitokią 
do Lietuvos išdaviką įn savąjąl 
žudytoją. Paskutinių vagfaf įžga» ■ 
ma, jei’ tik jis mokėjo šiek-tiekj 
vokiečių kalbos/ kaip antai Daine*, 
Hą Žagarės p, JT. Verbickas, Sto- 
niukas, jiuo Raseinių Petrauskas 
ir daugybė kitų, turėjo prie vo* 
kiečių vietas, ir smaugė lietuvius. 
Vokiečiai ją klausė ir darė kaip 
špijonai nurodinėjo^ Galima sa* 
Ryti pavergimo laiku valdė Lietu* 
vą, visokių išgamą ir vagią pro
tas, o vokiečią ginklas* ’ PtiBižiū* ’ 
rėkime vokiečią žiauriem^ darbe
liams, laike ją valdžios Lietuvo
je paeiliui. j

Kun. P. Raščiukas. 
(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS BOSTONO 
APSKRIČIO KUOPOMS.

£4 •
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Šiuomi pranešam, kad S» L. R. 
K. A., Bostono apskričio suvažia
vimas, bus gegužio 22 d. š. m,, 1- 
mą vai. po pietą, Lietuvių Šy, 
Jurgio par; svetainėje, Si. • jaiUOg 
St., Norwood, Mass, Tai-gi, kuo
pos rengiatės prie šio suvažiavi
mo su naudingais sumanymais.’ 
Siųskite atstovus, sumanius vei-* 
kėjus, kurie supranta Sus-mo 
naudą. Kurios kuopos negalit at
siųsti atstovų, tai prisiąskitė įne
šimus laišku, sekretoriaus ar pir^' 
mininko adresu. Kuopos, kurios1 
dar neužsimokėjot, į apskričio yfa 
dą po 5c. nuo nario, už šiuos me* 
tus, meldžiame užsimokėti. Pini*, 
gus siųskit kasieriaus vardu-, arbai 
per suvažiavimą galėsit priduoti^ 
Būtą geistina, kad daugiaus kuo
pų prigulėtų prie mūsų apskričio^ 
nes dar daugumas kuopą nepri
guli. Atminkite, broliai ir sesu
tės, kur vienybė, ten galybė. r

Pirm. V. J. Kudirk 
Sekr. J. M. VieraiL
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BALTIC STATĖS BANKA
Pradėjo veikti 4 d. Sausio, 1921. 
Atskaita 1-ai Baland. 1921.
TURTAS:
Pinigai Spintoje Ir _

Rezerve..................$.45.912.89
Su Užsienių Kores- 
’ pondentais ir Tran

zite ...........................122.849.45
Paskolos ir Diskontai 29.648.79 . 
Bondsai ir Investm. 411.169.36 
Kitokie Investmentai 5.488.37 ,

V4sas Turtas... .$615.068.86 
ATSAKOMYBĖ: .
Depozitoriams...........$352.088.53
Kapitalas $200.000.000
Surplus 50.000.00
Pelnas 8.84435
Neuždirbtas

Diskontas 3.735.98 262.080.33

Viso .................. $615.068.86

Bankas
YRA GERIAUSIA VIETA PASIDĖJIMUI PINIGŲ,—mokame 4 nuoš. Pas mus laiko 
puugTO Ne^ Yorko Valstija, Lietuvos Misijaj Piliečių Sąjunga, Susiv. Liet. Ameri- 

2 DEP0ZI-

BALTIC STATĖS BANKAS GERIAUSIU KURSU SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ 
.,.ir kitas salis su piiua garantija. Iki 1 d Balandžio į Lietuvą persiuntėme suvirs 10 

Milioną Auksiną perlaidoms ir arti 2 Milion^ Kablegramais.

BALTIC STATĖS BANKAS PARDUODA LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš LIETU
VOS. Kas keliavo su mūsą pa t ar na vi mu> nesigailėjo, be vargo sugrįžo į Tėvynę ir ' 

mums rašo padėkos laiškus. ...

BALTIC STATĖS BANKAS PARDUODA DRAFTUS, KELEIVIŲ ČEKIUS, KREDI
TO LAIŠKUS ir turi savo depozitus Ber]ine ir Kaune tiems čekiams išmokėti be 

trukdymų,—-taigi keliaudamas nesivežiok pinigą, nes gali pražudyti.^

BALTIC STATĖS BANKAS PERSAMDO SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams, kur gali 
saugiai Jaikyti savo Bonus, Vekselius, visokius brangius dokumentus, apsaugoji

mui nuo ugnies ir vagių.

BALTIC STATĖS BANK^ atsižymi greitu, teisingu, mandagiu ir draugišku patarnavi
mu.

«

<4

c?

j-’j

M

IŠKIRPKITE čia išspausdintą 
1 kuponą, įrašykite savo adre
są,' parašykite, kokių infor- 

. macijų reikia ir siųskite mums,
— tuoj gausit atsakymą.
Adresas: •

BALTIC’STATĖS BANK,
. 294 Eighth Avė.,
NBW Y0RK, N. Y.

Telefonas: Watkins 2142.

a
KUPONAS

I BALTIC STATĖS BAJ$Ą:
Prisiusite man informacijų apie ....
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Mt the jjpst office at Boston, 
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ptance for malling at epectal rate 
1 provldedfor fn Sectlon 1108,

! af Oct, 8,1017, authorfced on July 
ta” ¥
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jf Viso pasaulio darbininkai 
$engl&ites Kristuje, po Baš- 

Čios vėliava,. visuomenei 
te?

f Praeitame “Darbininko” 
^neryje žinutėje paminė- 

ę>me ką plieno išdirbysčių 
liūs Ebert H. Gary ma- 

0 padaryti su arti pora ar 
Ugiau šimtų tūkstančiij. 

arbininkų. Jis paskelbė, 
IkacTnuo gegužės 16 d. š. m. 
\ bus nukapota visiems plieno 

dąrbininkąms net po 20 nuo
šimčių algos. Beto, kad uz- 

^lĮpsčius vargšus darbinin- 
Įjjus, siūlo jiems 12 vai. dar- 
ho dienoje (nekuriuose sky- 
K&uose ir dabar dirbama po 
^ĮLŽ, 13 ir 14vai.). .

Tad kaip matome, plieno 
bįninkai stumiami į di- 
usį skundą.

.Plieno karaliai savo pa
reiškime džiaugiasi, kad 
lems liks po kelias dešimtis 

Rūkstančių dolerių kas me- 
tĮai Bet ką gaus tie darbi- 
riinkai, kurie verčiami dirb- 

į ilgas“ valandas ir už visai 
^pakenčiamai numuštas al- 

* Jie gaus mažesnes al- 
, negu jie gavo prieš ka-

■ 4—4 Iii,, bl.l
tylįs. Tad nors dabkr bū- 
praskite ką reiškia darbi
ninkų unijos ir organizaci
jos. Prieš galingų kapita
listų jėgą^ pastatykite galin
gų organizuotų darbininkų 
painią. Pareikalaiikite tei
sių, kurios teisingai jtims 
ipriktausm

SĄJUNGOS
' VAJUS.

A, & KK Moterų Są
junga paskelbė savo didžiau
sių vajų Šiame gegužės mė- 
nesyje. Daugelyje kolioni- 
j® taoters paSvęuŽią ,vig» a»- 
vaitę supažindinimui visų 
lietuvaičių su Moterų Są
junga. Kaip iš paskelbimų 
matėme kad laikę ta vajaus 
įstojimas į Mr Sąj. bus iki 
pusei numažintas. Lietu
viai jau supranta didelių 
organizacijų svarbą. Bet 
randasi dar daug ir tinginių 
kurie nepriguli niekur. Po 
Šių vajų — LDS., SLRKA. 
ir ALRKMS. netiirėtų likti 
nei vieno neprigulinčio prie 
vienos ar kitos geros organi
zacijos. ,

Kttonwt ta > i

Siif Malėsi prie UcferiM.
Bet kaip ji tarai p«trij>os’4w < 
Jeitudabarnegeltati jo»l-

Žiūrėk, kokia jtai gtaži,

gįD“ ntto sataM ten Čyįe&ų 
Jfęt nėįęj&aiMa, tik rista • 
Ten ėw lengvas, onettakttą * 
Ir vėjas ošia per miškus, - 
Įe pievos* kvepia gčlWs> 
ir medžiai šnabžda

, 't ' •« *

Dne kelio stovi vikšna ta, 
Dar Vokiečių nenukirsta, 
Ir senas, beržasjiūdi ten, 
Kur tavo gentys dar gyven’. 
Tu Čia gerovę atradai, 
O jų išbliškę jau veidai; 
Lengva čia tavo padėtis, 
Gi jiems grūmodavo mirtis: 
Vieni sėdė j’ kalėjime, 
.Kiti jau ilžis po žeme.

L Dabartiniu laiku pragyve- 
palyginus su prieš- 

niu, dvigubai branges- 
Tad prie ko-gi stumia 

?bininkus toks kapitalistų 
nmojimas ir kas darbi- 
ikams lieka daryti?

|Mes žinome, kad tie dar- 
linkai yra neorganizuoti, 
krikę, nevarginti streiko 

azartinės bedarbės. Mes 
M Žinome, kad šis užsimo
tas, plieno. savininkų pa
muš darbininkus dar į di- 
mį skurdą ir' gal ne vieną 
varys į kapus.
Prisiminus buvusį streiką 
18 ir 1919 m. matome, kad 

ęalaimėjimo priežastis bu- 
tn ta, kad darbininkai prieš 

lingu organizuotų kapita- 
Štų jėgų, pastatė tūkstan- 
ifes pakrikusių neorgani- 
įątų dai’bininkų minių, kas 

Jave progą tuos darbininkus 
įftr labiau prispausti ir iš- 

udoti. Neorganizuotų dar- 
ninku kova sunki ir pra-

•* I

Šiiio tarpu darbininkai 
tegalės parodyti pasiprieši- 

'nimOj nes jie ir taip yra nii- 
Alinti ir vos gali šiaip taip 

as.su galu sudurti. Bet 
bar plieno darbininkams 
a gera lekcija.
Kur darbininkai yra or- 

‘ uoti, ten ir j

IR “NAUJIENOS” 
SUSIPRATO.

Galutinai “Draugas” 
‘4 Nau jienos ’ ’ susigiedo j o.
Netik Lietuvos ponų dvarai, 
bet ir Vilnius inums reika
lingi — žemu tonu atsilie
pia “Naujienos” 98 num. 
BijauKad perdaug tik nesu- 
sibičiuoliuotų!

Nebent’tas juodu skiria, 
kad “Draugas” pirmiausiai 
Vilniaus reikalauja, jeigu 
negalima Įtartu dviejų zui
kių nušauti Vilniaus ir 
dvarų, *tuo tarpu “Naujie
nos” visųpirma nori dvarų, 
b paskui ir Vilniaus. Reiš
kia palieka vien taktikos 
skirtumas, kurs kiekvienam 
duoda laisvės.

Tiesa, “Naujienos” vis 
dar seilę rydamas skaniai 
gardžiuojasi apie dvarelius 
bekalbėdamos; Mat jos no
ri sveikam “Draugui” ligų 
įkalbėti — būk jis nedorėlis 
tuč tuojaus nešauja stam
biausio zuikio—dvarų, nota 
mažiaus pelningas — Vil
nius ir amžin paspruktų. • 
Bet vistik aišku, kad jos 
Vilniaus taip pat nori. Vi
siškai patenkintas.

Skaitytojas. 
(“Draugas”)

Kurie išliko dar gyvi, 
Panemuny, Padauguvy,— 
Nelaimės taip užgrūdo juos, 
Kad jau Tėvynės neparduos! 
Jiems laisvės teko paragaut 
Ir nebenori jau vergaut!

Juk tai Čia tavo priedermė 
Dabot, kad Slavų padermė 
Tėvynės nepavergtų mūs! 
Plėšikas engia juos nuožmus, 
O tu ilsiesi sau ramus!t
Palydi jiems mažos aukos, 
Kad javas augtų jų laukuos, 
Kad jųjų triobėsiai, namai 
Būt’ pastatyti tinkamai. 
Nors jų dvasia yr’ prakilni, 
Bet jier pavargę, alkani, x 
Iš tavęs, laukia paspirties.

. Ir jeigu Lietuviu jauties’, 
Ar duosi laisvės diegui žūt 
Ir Lietuvai vergijon kliūt? *• 

t' f.
Gi jei Tėvynė-Lietuva 
Ir be tavęs išliks laisva,
O tu, • be darbo likęs čion, 
Norėsi grįžti Lietuvon,— 
Kur dėsi savo tad’ akis?

4

CAMBRIDGE, MASS. 
Moterų Sąjungos Savaite.

A. L. R. K. Moterų Sąj. 22 kuo
pa savo vajaus savaitę apvaikščios 
nuo gegužės 8 iki 15. Gegužės 
8 tuojaus po sumai (12:30) pabaž- 
nytinėje svetainėje atsibus pra
kalbos. Kalbės garsi kalbėtoja 
panelė Jokubaite. Ji yra pagar
sėjusi savo iškalbingumu. Tat vi- 
sos merginos ir moters privalo 
ateiti pasiklausyti gražios, nau
dingos, pamokinančios Jokubaitės 
prakalbos.

Šios Moterą Sąjungos Savaitės 
tikslas yra suorganizuoti visas 
moterėles ir merginas į vieną stip
rią naudingą katalikišką organi
zaciją. Toje organizacijoje mote
rėlės galės auklėti Dievo ir Tėvy
nės meilę. Per organą “Moterų 
Dirvą” jinai teikia seselėms dva
sinį peną. Išmokėdama pašelpos 
ligoje $5. įr $10. savaitėje ir $150 
pomirtinės, aprūpina moterų ma- 
terialį reikalą. Ar ne naudinga vi
soms- moterėlėms prigulėti prie A. 
L. R. K. M. S\? Pagalvokite ir 
ateikite į prakalbas, o išvysite 
kaip bus gera moterims gyvent 
vienybėje.

Ji tau teisingai pasakys: 
“Ir kur, < nenaudėli, buvai, 
Kai manę spausdavo vargai ? 
Šalis ši skausmo, sielvartų; 
Yra^vien nuosavybė tų, 
Kurie čia dirbo ir kentėj’ 
Iš. kur tau tiek drąsos ate j’ 
Naudotis kraujo mus auka? 
Žiūrėjai tu su panieka 
Kuomet grūmojo man įnirtis.— 
Kur buvodavo paspirtis?

Pečiais tada užsigrįžai, 
Dabar pagelbos jau prašai! 
Tuomet buvau tau negera,-— 
Dabar tau vietos čia nėra.!”
t

. Bet jei motutė mandagi 
Ir nesakytų taip,—ar-gi 
Tu būtum jau toks ne-žmogus, 
Bejausmis ir nemandagus, 
Kad nebedavęs jai aukos, 
Taip išnaudotum kraujų jos?!

Tai-gi kol laikas susiprask 
Ir būdą jai sušelpt surask. *

J. K.

< %

KAIMO kapinaites.
Kas kapinaičių nėra matęs, 
Kur stov* už kaimo, ant kalnelio, 
Kas to vaizdelio nėr’ supratęs 
Mažų, pakrypusių kryželių T.. 
Kas tie grožėjos tais kryželiais, 
IFsamanota koplytėle, 
tr ton?s gėlėm’s ir tais krūmeliais 
Kur kapinaitėse sužėlę?..

1920 m; / Vargo Poetą,
ę. armija.

- I

a

\

į' Btivb graži žįejnosdiena. Bambi šypsojo 
saulutė, norą ir pehria linksma, kaip vasarą, 

pe^lų —.puikus žiemos^kM Eta* 
bįm važiuotų žmonių — tat trau- 

kė|mižk< malkų parsivežti. Laukuose orei 
rita fįta ‘ J^ųnk apjuosę bukus
ataauktl tata įgiatidė nwdfe miškai* Tokty 
Ogiių traukte traukė pargrižuį iš miestų to* 
gų; W'į laukų pasigerėti' žfemtas gmųta 
gnybtais ir įtraukti gryno oro i sumenkėju- 
tas kuo ^dėjmįo ptatas. Tat pasiėmęs į 
rauk®!* b«delf išfMmau t laukų Neišsaky
tą Jaučiau tamta *., Badaus Intaas> kaip 
paukštėjis iŠ kięfkos išskridęs; čia yisįBkai ne 
taip kaip mieste* negirdėsi jokių šaukimų, ju
dėjimų nei vežėjų* Žvangančių ‘skambėjimų. 
Visur maloni šventa tyla. Kaip vaikas'pa
sileidau vieškelių bėgti tekinom stačiai į mies
telį. Galų gale kiek^pavargęs prisėdau dus- 
tejeti ir« išsitraukęs iŠ užančio varčiau knygų 
• Dieve mano, Dieve!. pasigirdo skaudus 
sudejavimas.,. Pakėlęs akis pamačiau išleng- 
vo kiūtinant susitraukusią Senutę — ėjo pasi
remdama lazdele. — Garbė Jėzui Kristui... 
liūdnai tarė prisiartinus prie manęs senutė.
— Per amžių amžius — atsakiau. Ar nebijai 
tamsta šalčio, plonai apsivilkę8? Nfat vis jau
nas žmogus... sėdi-. • nei Šaipi jam — kalbėjo 
senutė.

— Nešalta, 'motut, mes pripratę, mūs ir 
kraujas šiltesnis, kaip seno žmogaus. Kurgi 
taip peščia droži sena būdama! čia senutė 
nieko neatsakė į mano klausimą ir tik galvą 
linguodama sunkiai ir skaudžiai sudejavo: — 
Neduok Dieve tokio gyvenimo...

Tuojaus galima buvo suprasti ją, jog-esant 
nelaiminga. Tas jos sudejavimas užgavo ma
no širdį; nebeturėjau jau jokios' su ja kalbos, 
vientik gailesčio visas perimtas tariau širdy
je: kiek tų vargdienių klaidžioja Šio vargo kelio
nes be jokios priglaudos ir pašalpos, laukda
mi tik poilsio šaltuose kapuose. Kiek yrą/ ir 
tokių, kurie galėtų turėt ramią vietelę, duonos 
kąsnį iki pat amžinosios gyvasties slenksčio.. 
Vienok tai nėra. Bet kur tat ieškoti visų tų 
nelaimių priežasties !..

Ir taip kankinamas įvairių sunkių mislių 
stovėjau priešais senutę, žiūrėdamas, kaip per 
jos skruostus gailiai blizgančio ašaros kri
to.,. — Turbūt su tamsta atsitiko nelaimė!
— Paklausiau senutės. -—Ne, mano vaike;
Dievas dar ligšiol gelbėjo nuo* nelaimių,, gyve
nu iš Dievo apveizdos virtai duonos būų pa
kakę, jei tik būtų buvusi vienybė ir meilė, na 
muose... —Taigi mat; mano vaike,*'sūnus

‘apsivedė ir nebenori tbliau motinos užlaikyti, 
muša, varo iš namų, va ir dabar išvaryta einu 
ir raudu... ir tos lazdos nedavė... Dar turė
jau, tęsė toliau raudodama, dvidešimt auksinų, 
pavogė ir tuos paskutinius... — Nu-gi tamsta
sūnų gali teisman patraukti, — patariau. Ga- 

’na ir su teismu! Ką-gi aš viena padarysiu? 
Vyras numirė, dabar viena, ir žmonių juokinti 
nenoriu, o antra vertus, ar dar teisme teisybę 
rasi... Tegu bus Dievui garbe, vis kaip ii'ors 
iki mirties prasistumdysiu... Beklausant tos 
'bfelafiningoš senutės vaitojimų, skundų, pasidarė 
liūdna; po galvą vien tik daužėsi vientik sun
kios mintys, net ir jos paskutiniu žodžių neb- 
girdėjau... Kad galėčiau, manau, sutvarky
čiau viso pasaulio vargus, duočiau jiems prieg
laudą, pašalpą, kad netik to negaliu atliktiabet 
ir tos bobutės’neturiu kur priglausti, nei sušelp
ti. Daugia neturėdamas pats, daviau išsitrau
kęs auksiną. Jinai padėkojo ir melsdamos 
nuėjo savo Želiu į miestelį, o aš į namus...« *

Ilgai neatsigręžęs ėjau, nes iš širdies skaus
mo nebgalėjau ir veizėti į tą nelaimingąją se
nukę. t

Vidudienis, Nors šilta, gražu, bet vis ne 
vasara: nei žmonių, tiek vaikščiojant pamatyti, 
jiei išgirsi gražių paukštyčių, gražių balselių, 
nei girdėsi dainelės suskambant, nei piemenėlio 
suraiiuojąnt; visur tyku... tik drožiau į namus 
išgišti žvirblių čiurškėjimą, arba varnas , krau- 
kiant.t •»A.....,.•••»•••.......

Praslmko keletą metų, kada aš vėl pargrį
žau į gimtinę. Senutes jau negrądau, jos var
go kelionė buvo užbaigta; vargti turėjo iki pat 
karsto pakol nępriglaudė šaltoji žemelė... Sū
nus ir-gi pasenėjo. Vaikai suaugo. Vienas 
sūnus dar mokslus- ėjo, bet toks buvo tingi
nys, pasileidęs, sėdėjo kiekvienoj klesoj. po 
dviejus metus- Kitu du, sūnų buvo prie ūkio, 
bet kadangi bemokinant tinginį vaiką Ūko pra
skolinti namai, nebėrimo ir jie gimtinėj, nuola
tos prikaišiodavo tėvui UŽ skolas, neklausydavo 
ir išspruko' į miestus uždarbiauti. Liko vienas 
tėvas, kaip stuobrys, visų užmirštas. Po na
rius švaistės skolininkai ir dirbo jo žemę. Ir 
tas mokytas sunūs ųtato; apie tėvą. Liko 
dabar tūriu lazda sų tarbiuk’e ir eiti palei žmo
nes duonos kąsnio maldauti..» 'Pasiėmęs laz
dą ir. tarbą pažiūrėjo i jas ii gailiai apsiverkęs 
tarė: — Visų ljkąu. apleistas, užmirštas, jūs 
tik man liko ant senatvės didžiauisias priete- 
lia|s, ir primme senelis savo nusidėjimus,' i? 
suprato, kąd įųjąi to veriąs yra, jog jį Dievas 
mibąude ųŽ wtm<> Jį nors džiugino lazda Įr 
tarba, jog motinai ir td nedavė, išvarydamas ją 
iš namą dar ir paskntinlns pinigus atėmė. Puo
lė seniukas po kryžium ant kelių ir meldės:

Dieve, neapleisk manęs, dovanok ja'unų durnų

7—" 
komunistų’ j 

DARBELIAI.

Grigaičio orgmta 
paduoda gana svar- 

bią Žinią VIMerbury, Ct. 
Įgpię kotaW darbelius^ 
Skaitytojai gal jau žino, kad 
tarpe lietimų socijaUstų Ir 

auklėtinių komunistų 
komunistų verda smarki ko
va. Tą kova eta ant nau- Cr- 
dos mūsų visuomenei, nes 
sužino iš jų pačių apie jų ne
svarius darbelius.

Štai kas paduodama 
^Naujienų” No. 99:

“WATERBURY, Conn. — 

 

Suday RepublicanSj išspausdino 
šitokią žinią:

“ /Delei atradinA mažo 22 
. kalibro kišeninio revdiyerio, tX 
po apkaltintas už nešioj 
paslėpto ginklo Adomas Andru- 
levičius, 21 Poplar St.^ kuris 
tapo areštuotas antpuoly Šįryt,, 
kaipo užlaikytas gembleriavi- 
mo.namo. Tame antpuoly a- 
reštuoti kiti yra kaltinami kai
po lankytojai.

“ ‘Andrulevičiaus vietoj po- 
licistai paėmė kiek pinigą ir 

4 daug kaladžių kozirų. Mena
mas namo užlaikytojas nieko 
nesakė, kada iš jo atimta re
volverį. Apkaltinti ir suimti 
kaipo lankytojai padavė savo 
vardus sekamai: Motiejus Sku
čas, 18 Green St., Peter Kapic- 
kaš, 16 Jobn St., Izidorius Ba
kas, 18 Green St., Aleksas Bliu- 
vas, 33 Green St., Tonis Benus- 
kis^-M Crown St., Teofilius 
LatvSras, 127 Sunnyside Avft. 
ir WaIteV Macus, 14 Sunnyside 
Avenue.”

“Apart to kas buvo tame lai
kraštyje parašyta, pridursiu, 
kad suareštuotieji yra, taip sa« 
kant, Waterburio komunistų 
smetoųa.- Adomas Andrulevi- 

• čius yra komunistų įgaliotus 
vesti bylą su LSS. 34 kuopa, 
kad atėmus iš tos kuopos par
ką. Andrulevičius jau senai 
nužiūrimas kaipo kazirninkas. 
Pastaruoju laiku jis laikė kar; 
čiamą. Motiejus- Skučas yra pa
tentuotas komunistų prakalbi- 
ninkas. Pereitais metais jis 
vadovavo Waterburio didžiąja- 
me streike lietuvių skyrių. Pa
sibaigus streikui ėjo kalbos, 
kad jis prakaziravęs $400 ir to
dėl net ir streiką atšaukęs. Vė
liau pasigesta streiko fonde a- 

pie $3,000 (vėliau knygų peržiū
rėtojai neva surado, kad tik 
$863.69 trūksta). Izidorius Ba
kas jau kartą sėdėjo kalėjime 
už komunizmą. Petras Kapic- 
kas yra generalinis ■ Laisvės’ 
agentas.

“Teismas priteisė Andrule- 
vieiui užsimokėti $50 ir visas 
teismo lėšas. Kitiems priteista 
užsimokėti po $10 ir teismo lė
šas.— Vietinis.”

>

Bal. 28 d. bm takto* JB? 
tęngtoe 81 kp. iv. Kryžita t 

svetainėje. ’ Kalbėjo vlrita 
;|tai tata* geriU A.?lt toU 

/.Čentro 
vakarą ota'fem Watota'ta* 
tūri ja k Hetw vfe-gi susirinko 
būrelis paklausyC Kalbėtojumf 
Visi k rista buvo patenkinti Iš
tikro išgirdau daug 
mokinimų B kalbėtojta. AUki* 
no apie, tą mūsų brangią orgaiii- 
saeiją, kuri jau gyvuoja į me- 
tug ir turi apie 5,000 narių, ir>. 
kad mums darbininkams reikia . 
vienyti^ ir spiestis į tą katalikiš- 
ką organizaciją, t y. LDS., ku
ri yra brangi murfs lietuviams. 
Kada visi ir visos prigulčsim prie , 
jos, tada bus didesnė vienybė 
tarp mūs ir kapitalistai negalės 
išnaudoti taip lengvai, ^aip Šiaii- • 
dien. Taip-gi kalbėtojas pagyrė 
daytoniečiua ir jų naudingus dar
bus. Ragino L. Vyčių jaunimą 
'prisidėti prie Darbininkų Sąjun
gos ir veikti tų dviejų organiza- - 
ei jų • jraudąi. . Taip-gi pagyrė ir" 
L. V; Beną, nors ir negirdėjo jį 
grojant, bet pamate jų papuoštą 
kambarį su raidėmis “L. Vyčių 
Benas” ir L. žirgvaikiu,

Laike prakalbų buvo pardavi
nėjama knygos ir laikraščiai iš 
Lietuvos. Prie LDS'. 69 kp. pri
sirašė keletas naujų narių. Jiems 
davė po kelis egz. laikraščių iš 
Lietuvos už dyką. Tad yardu L. 
D. S. 69 kp., pirm. Jonas A. Tu- 
Iauskas tariu širdingus linkėjimus 
Centro rašt. Ą._K Knėižiui ir vi
sai centro valdybai, kad neaplei
do ir Dayton’o .su prakalbomis, 
tuorai suteikė daugiaus energijos 
veikime. Gal greitu laiku ■narių 
'■skaičių padidinsim trigubai.

Todėl, daytoniečiai darbinin
kai spieskimės visi į LDS., tada 
negajės niekas mūsų išnaudoti ir 
susilauksim ateity* geresnių laikų 
dėl savęs ir mūsų močiutės Lie
tuvos. Susirinkimai laikomi ket-. 
virtą nedėldienį /kiekvieno mėne
sio, toj pačioj svetainėj 2; vai, po ' 
pietų. Kurie norit gauti knygų 
nusipirkti, kreipkitės prie rašti
ninko Juoz. Augustausko, 25 
Light St.

Lietuviai katalikai! Pažiūrė
kit į sandariečius ir jų organą, 
ten nieko daugiaus nematysit ir ' 
negirdėsit, kaip tik šmeižimą ir 
niekinimą katalikų ir jų vadų. 
Todėl neremkim jų nei vienių 
ęentu, bet dekimėš prie savų or
ganizacijų, remkime ir platinkime 
savo spaudą.

. . ¥

J. A. Tulauskas.

PAAIŠKINIMAS.
Darb.5’ 48

(

Utarnipkiniame “ 
num. buvo laiškas iš St.-Seimo pir
mininko kanceierijos, siųstas Liet. 
Prek. Bendrovei, kuriame dekavo- 
ja už gautas aukas 15,700 auksL 
nų. šiuomi pranešame, kad tuos 
pinigus pasiuntė kablegrama 
Cambridge’io L. R. Kr. Rėmėjų 
skyrius.

SCRANTON, PA.

Mūsų talentuotas dainininkas 
Ar Sodeika yra Italijoj ir toliaus 
lavinasi savo profesijoj ir kaip 
pats rašo, galutinai išsilavinęs 
mano atvažiuoti Amerikon kon
certuoti. Tai-gi, amerikiečiai dar 
kartų turės progos išgirsti dainuo
jant vieną, iš geriausių mūsų dai
nininkų. . jo rekordai įdainuoti 
Victpr Talking Mach. Cou yra ge
riausi lietuviu kalboje. Kas juos 
gedėjo, gali tai patvirtinti.

. Angliškasis.
<1*

nusidėjimus. 0 Dieve, driko taip visai“ jnane .. 
’ užmiršai! Juk Tu pagąkei: *•* Godok' tęvą ir 
muriną savo!!!’* Ąpaiįtojo senelis ant sM&p 
“motiną sąvo’JJr gailai apsiverkė; meldės tik* 
tai, kad jam Dievas dovanotu už; motinom išvą- • 
rymą. Pabaigė melstis, pabučiavo žemę, kry
žių ir, gailėdamasis už savo nusidėjimus au’la^ 
da rankoj ir apsikabinęs Urbomis tyliai išėjo 

ius.o. ?. ' • '■

i

cambbid^BI^ '
LDS. 8-tos kp. mėnesinis. Susi

rinkimas įvyks utarninke, gogu- . 
šio 10 dieną, 7:30 vai. vakare, 
.bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite ateiti paskirtu laiku; ’’ 
nes turime daug svarbių- dalykų 
aptarti. Ateidami nepamirškite * 
Atsivesti ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.
N. A. APS. BLAIV. K0M. ŠUVA-

ŽTĄyTMift

A. L. K K Pilu .Blaivininkų 
N. Angį. Apskr. Komiai jos šuva-#
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5 V Dirbdamas dvare darbi- 

ninka^ nustojus sveikuos daine- 
laimingo atsitikimo, ne dėl savo 
kaltės arba negalėdamas dėl ae» 
natvės toliau darbo tortų nau
dojasi dovanai to dvaro butu, ku
ru, pašaru ir ganykla vienai kar
vei Ir dviem avim. Be to, kiek* 
yienag negalįs darbo dirbti šeimos 
narys ifc valkai Mg! io metų, o te« 
kautieji mokyklą ligi 34 metų 
gauna ligi 192$ metų batandžio 
mėn, 23 dienos perjbną po vis-

1 fc

nų darbuojazi dėl parapiją* kėli
mo. '

Prią ėio baliąpM 
daug,prisidėjo Maksimas. Kubi- 
lius čia gimęs ir augęs, bet uolus 
įėvynainm ir katalikas. Jam pa*’ 
gelbėjo: & JeskrieriČM J- Trn-

ttaftmvo gtg. 1 d. A m. 
te par. Bvette^J, Sb-

suvažiavimas buvo- gana 
rftgta* Etamisj* smarkiai veikė 
M surengimo išvažiavimo, kuris

HA 3 ' JC ...

E* V ™ * Baronas, P, KuMHną

\
I

I

/i

fryk* 19 d- birželio,' Š. n^ L&w-

Įtnoma.
! Buvo . pageidadSema', kSd kuo
pos ir pavieniai nariai prisidėtų 
jrit pagerinimo to išvažiavimo stt 

blaiviais gėrimais, Uiėz* 
jiįįaiM ir itevMiriaįs, nes to- 
rie daiktai bus leidžiami ant iš- 

tą dieną. Išlaidos bų« 
ipmokėtos, kurie reikalaus. Kuri 
tuopa dauginus pasidarbuos, bus 
garbės kuopa. p

Darbai paskirstyti maž-daug si- 
4ip: gaspadoriais, išrinkti J. 
Svirskas ir A. Zaveckas, išgarsi- 
įimų kom. J. Svirskas ir P. Grin- 
jąįtiš, užkyietimų kom. A. Dagią 
r A. Zaveckas, valgių supirkimui 
J. Sidaravičiutė ir J. Bundulas. 
lųvo 'pageidaujama, kad kuopos 
m žaislais prisidėtų prie išvažia- 
dpio. ’

Komisija pasižadėjo dirbti su 
lasišVėntimu.
- Susirinkimą uždarė pirm. J. 
Svirskas, 5 Ashmont Avė., Wor- 
ester, Mass.

Rašt. V. Varžinskaitė, 
4 Thane St.,

Dorchester, Mass.

MONTELLO, MASS.

lėlio yakare, bal. 18 d.
Įsų vietos lietuvių, buvo ne- 
ag judėjimas. Jaunimas,

kurio pas mus yra nemažai) puo- 
essrir dabinos, kad tik gražiau at- 
odžhis, kad tik greičiau .galėtų 
■alenfeti kitų akis į savę, ypatin- 
ai kitos lyties. Senieji nuo jų ir-
i neatsiliko. Kiti net ištraukę 

dėžių šliūbinius parėdus dabi-
o save. Pasipuošę, visi traukė 
“Pirmąjį Parapijos Susivieniji- 

lą ir Balių,” kuris buvo Music 
(all svetainėje. Čia atvykę rado 
vetainę puikiai išpuoštą, Lietu-’ 
'os ir Amerikos vėliavomis. Gė- 

( .ų. vazonai prie lubų prikabinti, 
puošė vidurį svetainės. Scena bu- 
|’o aptverta baltomis grotelėmis ir 
t? ėlėmis'apkaišyta. Išrodė lig ro- 

,*? ius daržas. ’Prie svetainės pa- 
uošimo, žymiai prisidėjo ir dai- 
osios gimties drabužių spalvų į- 
airumas. Kuomet ant pagrindų 
asirode vietos kleb. kun.. Jonas 
vagždys, kurą buvo galva šios iš- 
ilmės tuoj, svetainėj buvęs ūžė- 
fs, dingo. Gerb. kun. Švagždys, 

’ ‘Umpais, bet stipriais žodžiais 
veikino svečius ir parapijoms ir 

perstatė Maksimą Kubilių, kaipo 
varkdarį ir sumanytoji šio° ba- 

„ * aus. Pastarasis savo užduotį at- 
'ko garbingai. Prabilo linkėda
mas visiems, linksmumo, ir pers 
3 dainuoti Joną Banį, vietos ehor- 
edį. ■ Banys turi turtingą bari
mo balsą ir kaip uždainavo 
Švinta Aušrelė,” tuoj tyla už^ 
iespatavo. Gausiais aplodismen- 
ąis buvo priverstas kitą padai- 
uoti. * Jam dailiai akompaniavo 
’aulina Abracinskaitė. Jieva Gri- 
įuter - su savo švelniu balseliu 
ųikiaipadainavo, “Kur bakūžė 
amanota,” . JI ir-gi buvo atšauk- 
a atkartoti. ‘“Era mano bran- w ■ • « • ■
lt’ f kurią dainavo Petras Juškai- 
is, garsūs mūsų basą solistas. Jam 
;-gi publika teike daug aplodis- 
įentų ir privertė atkartoti. Ma- 

’ ė Jarmalavičiutė'artistiškai atli- 
o “ Sante Lucia,” garsią lotyniš- 
ą kompoziciją. Atkartojau! pa- 
ąinavo dar vieną gražią daine- 
h ■ )

Šy. Roko pa* choras iš 60 bal- 
\ ,ų padainavo astuonias selekcijas. 

, * 'boras matyt smarkiai progresuo- 
a. Po dainų kalbėjo • gerb. kun. 

f . vagždys, nors trumpai, bet daug 
įasakė. * Žmonės negali juo atsi- 
Ižiaugti. Šv. Roko parapija kįla 
r įgappa garbingą vardą ne tik 

, arp lietuvių, bet ir. svetimtaučių. 
4iąme vakarė buvo nemažai sve- 

, y' jmtaueių ir vietos laikraščių re- 
5 porteriai. Jie negalėjo ataištėbė- 
į i tote lietuvių pasirodymu, to- 
į lėl plačiai aprašė vietos spaudoje 
; . dėdami ir kleb. Švagždžio pa- 
į miksiu* Mes didžiuojamės turė- 

- lami takj darbštų kleboną. Jam 
l lagėlbsti. darbe j. Jeskelevičius,

C. Tręįnavičius, V. Miliauskas, V* 
t ’igaga, B Radzėvičius ir kiti, ku- 
: dų vardų Šiuom tarpu negaliu at- 
1 Mn$ Nemftžai moterų ir mergi-
ii «

K Vaičiūnas, J.Tumonis, V. Pi- 
gaga, V. Kodyeiutč, M; Miliaus
kienė, Daugirdienė; P.
šilingų F. Radzevičiau A. Jarma
lavičius, R. Švetkaitė, B. Treina- 
riMufė, X ir M Belevičiaįį M Ka- 
mandulis, A. Viščiniutė, J. Miški
nis, V. Miliauskas ir M. Svarskas, 
Daug pagelbėjo pagražinti prog
ramą F. JermalaviČiutė. Gražiai 
pašoko “Fo£ Trot To^Dance”'J 
Vismontaitė, turėjo atkartoti. A. 
Thibąult, (svetimtautė) geriausia 
šokikė šioj apylinkėj, užhipnoti
zavo publiką. Ji buvo išlaukta 
kelis kartus. Visos šokikės gavo 
po gėlių bukietą. Po to buvtkge- 
nerališki šokiai. Bajiua pasisekė 
iš visų pusių. Džiaugės lietu
viai? džiaugės ir svetimtaučiai, 
kad lietuviai, jų kaimynai taip 
progresuoja. Parapijonai mano 
atkartoti tokį balių kitą metą pri
dėdami naujasnių dalykų.

Kasper Vienas.
.■—

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus gegužio 9 d, 7:30 
vai. vakare Karalienės Aniolų par. 
svetainėj. Malonėsite visi na
riai atsilankyti, nes turime, daug 
svarbių reikalų. Taip-gi ir nau
jų narių atsiveskite.

Kuopos Rašt?

RxUkrijos prim^ę. Lietuvą* 
jė gai mažu ir’ yrą buvęs, arba gri 
randasi tokia pavarde katalikų 
tetigas. Bet Amerikoje jokiame 
katalikų kupigų surašė tokios pa
vardės nesiranda. Esame girdėjų 
kad kokia agnuo takia pavarde 
po Amerikos lietuvius valkiojasi. 
Kartą ir tai nepersenaj, tartum 
“Drauge”" buvo apie takia pavar
de paaiv^dinusj kunigų aprašyta. 
Jis nėra greičiausiai jokis kuni
gas, Jau $ to galite spręsti, kad 
foižčjttn*? geras kunigas? jei
jis ir būtų kunigu. Jokis Bymo 
Katalikų* kunigas negali be savo 
vysktipo žinios važinėti po Žmo
nės. Tevelijimą turi turėti ant 
rašto. Toliąus jofife katalikų te 
nigąs negal važiuoti dr į žmones 
kalbėt svetimoje vyskupijoje; be 
tos vietos .vyskupo žinios. O dar 
trečią, jokis katalikų kunigas ne
gal kalbėt saliūne. Jau iš jo kal
bos matosi jog p. Kriščiūnas neri 
Rymo' Katal. kunigu. Tokiam 
geriau kenošiečiai ir kiti pas ku
riuos p. Kriščiūnai atsilankys pa
imkite gerą šluotą ir lauk iš Savo 
tarpą iššluokite. . ■

PROVIDENOE, R. I.
Margumynėliai.

Lietuvių šv. Kazimiero parapi
joje nuo bąl. 17 d. iki 24 d. buvo 
čia misijos, kurias laikė gerb. Tė
vas V. Kulikauskas. Žmonės 
skaitlingai lankėsi misijų klausy
ti ypač vakarais. Misijų laike 
daugumas atliko išpažintį ir pri
ėmė Komuniją, Išpažinčių klau
syme prigeįbėjo gerb. svečiai ku
nigai:-K. UrbSha vyčius ir V. K. 
Taškmiąs.

Bal. 29 d. pėtnyčioje 7^30 va
kare įvyko Kryžiaus Kelių pa
šventinimas per gerb. kun. A. Ta- 
moliūną, o pritaikintą gražų pa
mokslą pasakė gerb. kun. K. Ur- 
bonavyčius ir pirmu sykiu buvo 
apeiti Kryžiaus Keliai mūsų baž
nyčioje. Gale buvo Švene. Sa
kramentu palaiminimas.

Geg. 8 d. įvyks lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčioj pašventinimas 
per J. M. vyskupą Hickey, D. D. 
Lietuviai rengiasi iškilmiai pami
nėti tą dieną.

KENOSHA, WIS.

Nuo tūlo laiko čia nėra lietuvių 
tarpe vienybės. Tuomi pasinau
dodami laisvamaniai, bal. 28 d., 
enkų saliūno salėj parengė pra

kalbas. Įžangos ėmė po 25c. Vie
nas laisvamanis perstatė kokį tai 
Kriščiūną, kdlipo misijonierių. ir 
krajavą kunigą už kalbėtoji. Mi
nėtas “misijoriieris,” geriau sa
kant, pinigų meškeriotojas, kad 
gęriaus suklaidinus tamsius žmo- 
nelius, buyo įsivilkęs į ilgus kuni
go rūbus ir užsikabinęs kryžių. 
Kalbėjo, kad reikalingas yra tikė
jimas ir bažnyčios ir Ų p., tuomi 
norėdamas pasirodyti dievobai
mingu. Po to, pats perėjo per sa
lę rinkdamas aukas. (Ar negana 
jam buvo už įžangą surinktų). 
Paskui, kad užtraukė griaudžių 
balsu, sakydamas: neklausykit 
savo kunigų, neikit į bažnyčias, 
atsižegnokit nuo jų ir tt. Ot, tai 
tau ir “ misijonierius!.. ”

O nesusipratę žmoneliai sako, 
“kaip tai geras kunigas, kad nei 
su ilgais drabužiais nesigėdi po 
miestą vaikščioti.” Jūs, žmone- 
Hai, nežinot, kad tie ilgi drabužiai 
yra jo meškere, su kuria jam len
gvinus pinigus iš* jūsų kišenių iš
traukti.

Gaila,, kad randasi tokių net iš 
vyčių tarpo, kurie su juo daly- 

- vauja.
Dabar, klausiu “Darbininko”: 

f ar yra kur su pavarde, Kriščių- 
. nas, R. K. kunigas? O gal pir<- 
•’ minus kada yra. buvęs R. K. kuni- 
’ Ru? , 4 ,

Meldžiu paaiškinti “Darbi-“i

CLEVELAND, OHIO. 
Pašventinimas akmens?

Bal. 24 d, š .m. Lietuvių R. K. 
šv. Jurgio parapijos buvo iškilmė, 
pašventinimo bažnyčios kampinio 
akmens. Procesijoje dalyvavo 
katalikiškos dr-jos, grupės karei
vių ir kelios dešimtys automobi
lių. Ceremonijas šventinimo atli
ko dabartinis CIevelando vysku
pijos administratoris. Šventinime 
ėmė dalyvumą daugybė gerb. ku
nigų. ?

L. Vyčių diena.
Tą pačią dieną, 6 vai. vak. Ger

manio Turn salėje, 1610 E. 55 gt., 
L. V. 25 kp., minėjimui L. V. die
nos buvo'įrengusi vakarą. Vaka
ras susidėjo iš vaidinimo, dainų, 
solių, kvartetiĮ ir prakalbos. Pir
miausia vaidinta 4 ‘ Kova ties Žal- 
giriais. ” Jogailos, (lenkų kara
liaus). rolėje — p. M. Ardzijaus- 
kas. Jogailos rolė buvoŲyiena iš 
svarbiausių, joje būdą nuolat rei
kia mainyti. ' Tą visą jaiitė ir at
liko gerai. Ibignevo —• p. M. J. 
Šimonis, Jadvygos (lenkų karalie
nės) — p-lė P. Sakalauskaitė, ar- 
c i vysk ūpo,—-p. P. Bortnikas, Vy
tauto (Lietuyos kunigaikščio) — 
p. J. P. Kvedaras? Marinos (Vy
tauto pasiuntinio) — p. J. Kuli
kauskas. Jie visi turėjo didesnes 
roles ir atliko užduotis gerai. Ki
ti vaidintojai: pp. N. Stankus, A. 
Baikauskas, J. Ivaška, J. Andziu- 
aitis, K. Jonaitis, P. Urbšaitis, J. 

Blezgys, A. Proškevičius, V. Gra- 
jašauskas, M. Kundza, p-lė M. 
Vaizboniutė ir Z. Genaitė. Dar
gi lietuvių, lenkų, kryžiuočių kay 
reiviai ir lietuvių kunigai. __ -

Viena nelaimė atsitiko, kad vie
nas iš vaidintojų (J. Versiackas) 
turėjęs didžiausią rolę sunkiai su
sirgo! Nebuvo galima padaryti 
ritės išeities, kaip tik gauti kitą 
vaidintoją į sergančio vietą. .Tas 
sunkino. atlikti kiekvienam už
duotį. Daugiausia įspūdžio darė 
į žiūrėtojus, ketvirtame akte, kuo
met Lietuvos Didysis Kunigaikš
tis Vytautas/'apsirengęs geležies 
blizgančiais drabužiais, sėdėjo ant 
balto gražaus arklio ir dėkavoda- 
mas» Dievui už pergalėjimą kry
žiuočių, ragino kunigus ir karei
vius prie maldos. Kunigai atgie
doję “Te Deum,” kareiviai Sušu
kę atkartodami valio Vytautas! 
grįžta visi namon.

Vėliau dainavo L. V. 25 kp. cho
ras, vedamas p.' V. A, GrečiauS. 
Pianu pritarė p-lė M. Kemėžiutė. 
Dainavo solo p-lė M. Paltanavi- 
čiutė ir p. St. Stepulionis. Taipo
gi dainavo merginų ir vyrų kvar
tetai. Chorui ir kvartetams dai
nuojant, grojo Kanklių Orkestrą. 
Dainos išėjo labai gerai. Kalbėjo 
M. Kerbelis iš Akron’o, Ohio. Jis 
nurodė reikšmę lietuviams bal. W.-. 
d. Vėliaus ragino rašytis į L. Vy
čių organizaciją. Kalbėtojui be- 

• kalbant, atsirado tokių, kurie ė- 
mė trukšmą daryti. Kada lietu
vių jaunimas pažįs saye? Kada 
pamylės gražų apsejimą ir .pra
dės gerbti savė T

Žmonių buvo daugybė. Vėliaus 
’ atėję znegavo sėdynių. Svarbus 

šis vakaras bttv.o, kad vaidinta se
novės veikalas. Įdomus‘dėlto, l^ad

hm aMtKATvartojami ant estra
dos, Pirma ayk .CIaveland’e lie
tuvių teatruose tas buvo daroma, 
O gal ir vizoje Amerikoje! Lai 
fotfna ga»b5‘K Y, 2b kp. u| tokio 
vakaro įrengimą.
* Prakalbos. y

BaL ŽIL d.,JJet? Raųd. KryA 
Rėkėjų 7 sk. buvo surengęs pra
kalbas Lietuvių -Salėje. Kalbėjo 
gerb, Dr. Rutkauskas? PIąW nu* 
įpasakojo kas-link labdarybės veL 
kimo Lietuvoje, bei" neturtaUų 
vargingą gyvenimą,, », Buvo rink
ta, aukos. Aukų surinkta, apie 
<82.00. > " į: ♦
s Bal. 29 i Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos 51 kp- buvo surengus 
prakalbas Goodrich Hoiise salėje. 
Kalbėjo A. F. Kneižys iš Boston, 
Mas?.,- LDS. Centrą raštininkas 
ir “Darb.” administratorius. Pra
kalbos buvo garsinta prasidės 
7:80 o tik prasidėjo 9:00 y. vaka
re, (kalbėtojas buvo pavėlavęs 
atvykti į laiką) tai daugumas ne
laukę išėjo. .Prakalbas turėjo pro
gą išgirsti tik dalis susirinkusių
jų. Gerb. kalbėtojas nurodė nau
dingumą organizuotis į unijas ir 
ragino rašytis. į Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą. Tą vakarą išpla
tinta nemažai geros literatūros. 
Pas mus dažnai atsitinka suvėluo
ti ką nors pradėti; Gaila.*.

Jurgutis,

WORCESTER, MASS.
Gegužės 3 d., Vyčių name susi

rinko jaunimo būrelis ant išleistu
vių draugo Kazio Šavėnio, kuris 
greitu laiku važiuos Lietuvon.'

Pirm atidarant susirinkimą, bu
vo sugiedota Lietuvos hunas. Vi- 
supirmiausiai išreiškė s^Įtj širdin
gus linkėjimus Vyčių kuopos’ ir 
teatrališko skyriaus valdybos na
riai. Po tam sekė linkėjimai de
legatų nuo Moksleivių kuopos, 
Vyčitį priaugančio skyriaus ir 
dvasiško vadovo, gerb., kun. L. 
' Kavaliausko.. Pagaliaus pasakė 
sėlis žodžius kiekvienas, kuopos 
ngys-ė. x

r AGaila visiems buvo atsiskirti su 
draugu K. Šavėniu. Jis lisų bu
vo žinomas.kaipo dari^us, nenu
ilstantis darbuotojaą. Prie kiek
vieno darbo Lietuvos naudai buvo 
pirmutinis. Užimdamas Teątralio. 
skyriaus raštininko vietą ir dar- 
juodamasis laikraščių x siuntiniu 
Lietuvon, draugas šavėnis uoliai 
veikė ir su kitomis geromis drau
gijomis. -

Iš to. viso, mes tvirtą! galime 
tikėti, kad Kazys nųyaži^es į tė
viškę, nepaliaus darbąvę^is, bet 
ten radęs platesnę veikimui dirvą, 
dės visas pastangas išvaduoti 
brangią tėvynę nuo visų, priešų 
gręsiančio pavojaus, sekdamas o- 
balsi viskas Lietuvai — Lietumi gi 
Kristui. ®

Gerų pasekmių ir laimingos ke
lionės myliniam draugui 1

Sophanisba.

; • ./ ■

BLAIV. SUVAŽIAVIMAS.
A. L. R. K Pil. Blaivininkų N. 

Anglijos apskričio 5-tas suvažia
vimas įvyks geg. 29 d. 1921; 41 
?rovidence St., Worcester, Mass., 

lygiai 1-mą vai, po pietų prasidės 
posėdis. ,

Todėl blaivininkai, ’ręngkitčs 
jrie suvažiavimo, išrinkite kuo- 
daugiausiai rimtų atstovų, įduo- 
kite jiems įnešimus, kaip būtų pa- 
sekmingiau darbuotis blaivybės 
platinimui.

Suvažiavimas įvyks garsingoj 
kolionijoj, kuri turi dvasios vado
vus, uolius veikėjus blaivybės dir
voje. Tikimasi, kad šis suvažia
vimas daug gero nuveiks’ dėl blai
vybės. . •

Pirm. J. Svirskas,
5 Ashmout Ąve., 

Worcester, Mass.
Rašt. V. Varžinskaitė,

4 Thane'St., 
Dorchester, Mass.

i
L. Vyčiu 12 kps. mėnesinis su
sirinkimas bus utaruinkė, geg. 
10 d. 8 vai. vak.., bažnytinė; 
svetainėje. .’

Malonėkite visi nariai ateiti 
ir naujų atsivesti. Turėsime 
nustatyti pienus kaslhilę toles- 
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KAIMAS DVARŲ DARBHUN- 
KŲ ATSTATYMO ĮStA«

< ■ ? TYMA& '-*•

‘ t Kbva 22 d. š .m. Steigiamasis 
Seimas priėmė naują “Dvarų dar
bininkų samdymo it atstatymą |- 
Btatymą/* teitu* pakeičiama pir- 
ma‘ to veikęs <fDvarų darbininkų 
atstątymo įriatymąs^ Steigiamo* 
jo Seimo išleistas 1920 m. liepos- 
15-d. žemiau me« jį paduodame 
iŠtįsai, kaip jis buvO Steig. Seimo' 
^priimtas, čia norime duoti tik ke
letą paaiškinimų. * ; '

Sulig Šio įstatymą § 1 dvaro 
valdytojas turi* pasisamdyti iki 
šių metų baaindžio 23 d, tiek dar
bininkų ordinarninte kiek jam 
išpuola sulig jo, dirbamos žemes 
skaičiaus, skaitant,, kad vienas 
darbininkas ordinarninkas išpul
tų ant 15 gektarų žemės pirmos 
.rūšies, 18 gek. antros rūšies, 21 
gek. trečios ir ketvirtos rūšies že
mės. Gektarai įstatyme pažymė
ti raidėmis Daktaras
“ha” yra truputį mažesnis'už de
šimtinę. Dešimtinė turi 2400 ket- 
virtainių sieksnhj, o gektaras (ha) 
turi 2197 be biskio. (Moksliškai 
gektaras (ha) žymima turįs 
2196,72 ketv. sieksn.); Tai-gi iš
einą, kad ha (gektaras) mažesnis 
už dešimtinę dviem Šimtais ir tri
mis (203) ketvirtainių sieksnių. 
Už margą ha (gektaras) didesnis 
penkiais šimtais devinias dešimts 
šešiais (596) ketv. sieksniais su 
viršum.

Taigi sulig šio įstatymo para
grafo 1 išeina, kad kas turi 600 
deš. dirbamos žemės (arba 655 su 
viršum ha) pirmos rūšies—jis tu
ri pasisamdyai 44 ordinarninkus. 
Jeigu ši žemė antros rūšies, tai 
jam išpuola pasisamdyti 36 ordi
narininkai. Jeigu ^emė trečios ar 
ketvirtos rūšies, tuomet jam iš
puola pasisamdyti 31 ordinarnin- 
ką.

Dirbamoji žemė laikoma, aria-; 
moji žemė ir pūdymai.

Jeigu dvajo valdytoją norėda
mas pasisamdyti mąžįąų.darbinin-, 
kų, ^ąkytų, kad jo žemė yra ant
ros ar trečios rūšies — tuomet rei
kia- patikinti pas mokesnių in- 
spektorį. . Patikrinimo reikia rei
kalauti raštu, neš dabar dauge
liui mokesnių inspektoriij esant 
dvarininkų bičiulių,- jie gali tyčia 
pasakyti darbininkams,.kad to ar 
kito dvarininko žemė yra antros, 
ar trečios rūšies. O raštu jis ne
galės išduoti tokio melagingo pa
liudymo. . Samdyties ordinarnin- 
kūs dvaro samdytojas turi pirmių 
pirmiausia iš jo dvare esančių 
darbininkų skaičiaus. Jei tų jie- 
pritektų, gali samdyties ir iš ki
tur. Taip pat jam draudžiama 
siūlyti ordinariją mažesnę, negu 
buvo jo dvare ligi Šių metų balan
džio mėn. 23 d.

Jeigu pasamdžius užtektiną, or- 
dinarninkų skaičių dar liktų dva
re darbininkė, tai jie ir-gi iš dva
ro negali būt prieš jų- norą praša
linti ir už tam tikrą darbą jie pri
valo gauti tiek, kiek 
gaudavo dvarininkai.

Jeigu dvarininkas 
tokio ordinarninkų 
Taip to reikalauja* įstatymo § 1 
normos, arba jeigu jis siūlyti) 
jiems mažiau ordinarijos kaip bu
vo lig šių metų balandžio 23 d. 
arba jis norėtų be teismo išmest 
ką nors iŠ dvaro—jis gali būt‘bau
džiamas ligi 10.000 auks.

Tolymesnis įstatymo aiškinimas 
bus kitame numeryje.

DVARŲ DARBININKŲ SAM
DYMO IR ATSTATYMO 

ĮSTATYMAS. z

1 §. Dvaro valdytojas iki šių 
mėtų baalndžio mėn. 23. dienos ir 
viso jo dvare, esamų darbininkų 
skaičiaus privalo pasisamdyti tiek 
ordinarininkų, kad vienam išpul
tų ne daugiau 15 ha. I rūšies, arba 
>18 ha. II rūšies, ar 21 ha. III rū
šies jo paties dirbamos žemes ir 
padaryti su jais mėtines sutartis 
sąlygomis neblogesnėmis, kaip bu
vusiomis jo dvare 1920 metais-ba
landžio 23 dieną.

I pastaba* Dirbamąja žeme 
laikomą ariamoji Žemė ir pūdy
mai.

II pakaba.
■ T 'į 

j

statomos žemės mokesnio nusta
tytomis normomis. v
*. flj pMtaba. Ypatingais ątri* 

- tikimais šias normas gali auma- 
,'žįnti ar padidinti komisija . U
Darbo ir Socialinės Apsaugos 
luspektorid ir dviejų vietos' sa« 

; vivaldybSs atstovų.
, W Jei darbininkas

; atsisuko būti orduiarininkUj tai
’ per vieną mėnesį privalą apleis* 

; tidvarą. .■ ’
2 §.’ .Darbininkas, su kuriuo 

dvaro valdytojo nębuš padaryta 
ordinarininko* sutartis, gali pasi
likti* dvare ligi 1922 metų balan
džio men. 23 d. šiomis sąlygomis :* ” •

a) naudojasi butu.
b) dvaras duoda tokios pat 

žemės ir tokio pat dydžio kaip 
kitiems darbininkams ordinari-

4 ninkama taip pat ir jnventorio 
jar įdirbti. .

c) dvaras duoda teisės kiek
vienam darbininkui laikyti tiek 
gyvulių, kiek kitiems ordinari
ninkams ir duoda jų gyvuliams 
pašaro ir ganiavos vienos rūšies 
su kitais t.o dvaro darbininkais.

d) darbininkas gauna kuro, 
kiek skiriama to dvaro ordiną-: 
rimukams, taip pat ir arklius

jam susivežti.
e) darbininkas, jo žmona ir 

vaikai ligi 10 metų, o' lankan
tieji mokyklą ligi 14 metų ir tie

' šeimos nariai, kurie dėl ligos ar 
senatvės negali sau duonos pel
nyti, gauna kasdien po vieną 
svarą rugių. -j.

I pastaba. Rugiai atiduodami 
kas mėnuo.

II pastaba. Šis paragrafas ne
taikinamas tiems darbininkams, 
kurie yra nevedę arba našliai be 
šeimos, t. y., be vaikų, brolių ir 
seserų ligi 14 metų arba senų 
negalinčių dirbti tėvų.
3 §. Paliktas 2 § sąlygomis dar- 

jininkas privalo atidirbti kas mė-. 
nuouž butą 1 dieną, už kurą 2 
diėK, už ganyklą ir pašarą gyvu
liams 2 dieni, už žemę 2 dieni, už 
dekvieną gaunamą grūdų, pūdą 

vasaros, rudelis ir pavasario metu 
2 dieni, žiemą 3 dienas. # f

1 I pastaba."“Darbininkas ati
dirba dirbamas kas mėnuo;

• dvaro valdytojas praneša dar-z 
bininkui apie jas savaite ank- 

f-šČiau;^ ... - .
’ U*.pastabą, Metų .dalys ;ėu-,

sideda iš trijų mėnesių, laikant 
žiemą nuo gruodžio mėn. 1 die
nos.

■ 4 §. Jei. įvykinti minėtoms 1, § 
normoms dvare darbininkų trūks
ta, dvaro valdytojas privalo sam- 
dylJn jų iš tų darbininkų, kurie 
lituose dvaruose palikti 2 § sąly
gomis, pranešant apie, tai Darbo 
ir Socialūs Apsaugos inspektoriui.

Pastaba. Jei darbininkas at- 
sisako keltis į kitą dvjarą, tai jis

ną avar4 itų^ų ir po limta kvad
ratinių sieksnių įdirbta lauko 
daržui ir bulvėms sodinti. "

I pastaba. Šis paragrafas ne? 
, atima iŠ darbininko teisūs gau- 
: ti atlyginimą UŽ sveikatos nu.- 
; stojimą ,einant bendrais civili- .. 
: niais įstatymais. •.Jeigu darbi- 
; ninkas gauna atlyginimą teismo

sprendimu, tai jis nustoja tei
sūs gauti pašalpos, einant Šio į- 
statymo 5-tubju §.

II pastaba, Dvarų darbfnim 
ki) našlės arba žmonos, kurių * 
vyrai Šio karo metu yra dingę,

* naudojas dovanai pašalpa* Šio į* > 
statymo *5-tame § nustatytomis 
sąlygomis.

• 6 §. Darbininkas ordinarinin
kas gali-būti iš dvaro pašalintas 
tam tįkros komisijos, sudaromos 
vietoje' kiekvieną kartą ir abiejų 
pusių po vieną atstovą,- pirminiu.- ' 
kaujant Darbo ir Socialės Apsau
gos inspektoriui.

Pastaba. Nusprendus komisi
jai darbininką pašalinti duoda
ma jam vienas mėnuo laiko su
sirasti sau vietą.
7 §. Vidaus Reikalų Ministeris 

turi teisės leiąti instrukcijas mi
nėti) 6 § komisijų veikimui regu
liuoti..

8 §. Darbo ir Socialės Apsau
gos inspektoris prižiūri šio įstaty
mo ^ikdymo ir jį peržengusius 
traukia atsakomybėn.

9 §. Dvaro valdytojas už šio 
įstatymo nesilaikymą baudžiamas 
teismo keliu ligi 10,000 auksinų.

10 §. Nuo šio įstatymo paskel
bimo <įiį&nea “Dvarų darbininkų- 
atstatymo įstatymas 1920 ° metų '* 
liepos mėn. 15 d.” (V. Ž. 40 Nr.> 
eilinis 419 Nr.) nustoja galios. '

A. Stulginskis,
E. Respublikos Prezidento 
Pareigas St. Seimo Pirm. 

D-ras K. Grinius, 
Ministeris Pirmininkas.

Kaunas, Į92Į m. - 
kovo m.ėm 30 d.

VAŠKŲ VALSČIAUS TARt- 
BA apkrovė mažažemių gyventą-' 
jus visai neteisėtais mokesčiais už • 
rekvizuotus dėl kariuomenės ark- 
lius, už kuriuos valdžios mokama 
kaina par maža. Taip jie nuta
ria, kad reikia uždėt mokestį nuo 
dešimtinės po 8 auks. pradedant 
nuo trijų dės. ■

(Kauno “Darbininkas”)’

EXTRA
TEATRAS KOCERTAS

PAGERBIMUI MOTINŲ DIENOS

RENGIA L. VYČIŲ 18 KUOPA

GERBIAMIEJI:
Kviečiam e Tamstas visus atsilankyti ant šio mūsų 

. vakaro, nes da pirmas tas vakaras surengtas. - Bus per
statytas pirmu "sykiu veikalas “IR AŠ NEPAISAI!?’ 
Taip-pat bus ir dainų. Dainuos Bažnytinis* Choras po 
vadovyste varg. V. Sereikos. Bus soKų Įx duetų, ku
riuos sudainuos A. Šliužiuttė,»O. Šimbolaite, S. Paura 

(ir V. Sereika. | ■ ' ' ‘ ’ *
ĮŽANGA MAŽA. — 25 GERTAI.. k

. , Kviečia
P. S. šv. Mišios bus iš ryto 9val. N. P, P. Mūrijąs bažnyčią--
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J-eigu jau turit ąaBipirkę lot<, 
arba pasipįrkit, o mes pabudavo
sim naujausios mados namus už 

l pigiausią, kainą, nes būdavo jam 
-. . visokius namus, garadžrus, ir taip

gi taisom ir ‘ maliavųjam senus iš vidaus ir iš oro įVė- 
. dam ėlėktrikos Šviesas, ' ‘ . ’ t • • ' •

Suteikiam, visokius patarimus ir teisingiausius.- iŠ- 
: . skaitliavimus veltui, ir padarome visokius pienus,

Taip-gi perkame ir parduodame namus ir ūkės. Jei- . 
Į gu norit parduot ar pirkt namą bei ūkę,- kreipkitės pas 

-mus, mes parduodam laba i greitai.

LITHUANIAN ROME BUILDERS CO. INC.
409 BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

' (Rodml2)

. ... JJ.

Mes esam prisirengę su pilnu tavom vyrą 
5.. ir vaiką LIETUVIU padarytą Čeveryką, isdirb- 
M tįi LIETUVl&KOr dirbtuvėj, su tikta LIE- 

TU V1ŠKA AT YL>A į gerą darbą per geriausius 
B LIETUVIUS šiaurius.

4I •

r

«r ■■ * -
1-111,1 1 <'1 - “",i" ''1 1 r-f/■ ........ . ..... .

GEORGE C. STUMS
< Vietinis Lietuvis.

- fotogrąfistaš .
453 Broadway> 8o< Boston, Maw<

mfa

1

i ATLAS CLOTHING CORPORATION
ž .Didžiausia ir geriausiaa išdirbyste visokios rūšies rū- 
A bų gaujoj Anglijoj. Mūsų isdirbimas yra kuogeriausias 
st ir prekes visiems prieinamos. Norėdami siūtų, spring-o- 
() verkotų, arba reinkotų, kreipkitės pas mus, o būsuite už- 
S ganėdinti. Mūsų ofisas Jr dirbtuvė yra ant 
fl 343 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

(2-ros ir 3-čios lubos)

Kg

SI 
a 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£l 
1 
ffl- 
o 
H 
© 
m 
B 
S 
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Apart to, čeverykai yra padalyti iš geriau
siai prirengtą skūrą. Čeverykai yra ne tik nau
jausios ir gražiausios mados, bet yra stipriai pa
daryti ir pritaikyti prie kiekvieno kojos.

Ateikite pas mus pasižiūrėt ir pasikalbėt, o 
mes esame tikri, kad rasit tikrą patarnavimą ir 
būsit užganėdinti per \
* - - - ’*»- . * .

■r

f

1.

»

Lietuvių Rakandų Bendrove
(FURNITURE STORE1)

Parduodam visokius Rakandu s užmokant ir duodam ant išmokes- 
člo. Užlalkom savo troką, pristatom daiktus i kitus miestus ir per- 

• kraustomi iš vienų namų j kitus.
- 268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 839—W.

t

AMERICAN EAGLERAINCOAT MFG. COMPANY,
C u 339 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. '5’

Reikalaujame patyrusių agentų rinkimui orderių ant rejnkotų. To
dėl kurie tik turite patyrimo tame darbe, atsišaukite pas mus, o njes 

■ užtikriname kad jus turėsite daug didesnes pasekmes dirbdami pas 
mus neguįkur kitur, nes musų ta voras pats už save kalba.

U«—M

Į
STATYKITE GARAGE’US IR NAMUS|

Mūsų BŪDAVOJIMO DEPARTMENTAS susideda iš ge- j| 
rnausiiABoston’o Inžinierių ir Architektų, ir palaikydami už O 
garbę panešame kad jau šį pavasarį savo darbą pradėjome -1 * 
tarp lietuvių. >.*

.Mes kaipo Lietuviška Bendrovė, Lietuviams padarysime J* 
pienus, duosime patarimą per laiškus arba asmeniškai, dykai; u- 
taip-pat užtikrinąm- iš kalno kad mes pabudavosim GARAGE’US, (| 
NAMUS, , daug pigiau nei svetimtaučiai. . o

Mes apsiimame darbą iš visų Naujosios Anglijos Valstijų, o 
Tad kas tik interesuojatės budavojimu ir norite pilnesnių infor- < |
macijų, kreipkitės laišku arba asmeniškai. B

VINCENT A. JENKINS, INC. p
395 BROADWAY, <

SOUTH BOSTON, MASS. |
Construction Dept. Tel. So. Boston 2341. 3

v

F. PAUl PLEVACK (PIEVOMS) & COMPANY
STOGŲ TAISYTOJAI IR METALO DIRBĖJAI

» 7
Mes dabar esame prisirengę atlikti visokius darbus prie sto

gų taisymo (roofing) ir metalo išdirbimo. Mes taip-gi parduo
dame stogams taisymui materijolus, conductor pipes ir tt.

Taisome einos, vario, slates, metalo, asphalto ir Žvirgždį} 
stugus, dedame naujai ir taisome gutters ir conductor pipes.

VISAS DARBAS GVARANTUOJAMAS.S* t .
Jeigu jūsų stogas prakiuręs ar reikia d€ti naują stogą, atei

kite į mūsų ofisą:
361 WEST BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 

DIRBTUVĖ: 8 West 7th St., South Boston, Mass.
Ofiso valandos: 7 iki 8:30 vakarais. Subatomis 1 iki 9 vak.

į
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IŠTROŠKĘ?
Užeikite pajųnm iSSlgėijt vhrakių ‘ 

šaltų gėrimų.’
Ifipildome užsakymus kuogeriausia. 

Baliams ir visokiems vakarams prlšta- ‘ 
tome Šaltos kogBs Ir Visokią ne»valgl- 
nančlų gėrimų.

OENTRALŠPA, . 
481 Broadway, So. Boston, Mass.

- Tel. S, B. 72149. ■ ;

t

STRAND VALGYKLA
304 BR0ADWAY, SO. BOSTON.

•_ K. BLINSTRUBAS, Savininkas.
Naujausia ir švariausia South Bostono Valgyk
la.
Valgiai koskaniaąsi, patarnavimas kogeriausias 
ir kaina prieinama.
Atsilankyki t vieną kartą, o mes užtikrinąm kad

k
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KOSYUMERIšKtS 
KRIAUČIUS

Pasiuvu drapanas sulig vėliau* 
sios mados: gerai,‘greitai ir už 
prieinaųią kainą. Taip-pat valau,: 
prosinu -ir taisau.

A. SIMOKAITIS,
278 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

PRISIDĖKIE PRIE
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS.

BŪKI E SAVO DOLERIŲ BOSAS.

ĮB Visi mes mėgstame būti BOSAIS. 
gS ’ Ypatingo malonumo turime,
BB* Kuomet žinome, kad yra kas dėl mūsą dirba. | 
Ęs Bet ypatingiausia, tai tas,
Sg Kad kiekvienas iš mūsų gali būti BOSU, |
g| Jei tik turėsiiąe ganėtinai /groto ir pasiryžimo J 

Padėti po kelius DOLERIUS iŠ savo algos į darbą;!
| Tu sunkiai dirbi, kad užsidirbti 
H Keletą DOLERIŲ, tad kodėl 
gS Neprivertus juos DIRBTI dėl tavęs?

H Kaip seniai? dirbi 
g| Ir ką turi po tiek laiko ?

Algą su alga vos suduri, ar gal varaisi
H PIRMYN ?

Kurie iš tavo pažįstamulių
gS Jau stovi pinigiškai ant koją?
gj Juk tai tie, kurie ANKSTI SUPRATO, 
H Kad laikas TAUPYTI atėjo tą dieną, 
Su Koumet pirihą kartą stojo į darbą 
a| Kas savaitę jiė atidėjo 
g|ti Po dolerį, ar du ir pirko 
gff LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS. SŪRŲ. 
=nr • <
i Kuomet žmogus dirba jis gauna algą,,

Kuomet DOLERIS dirba, jis neša NUOŠIMTĮ. 
Kuomet žmogus ir doleris 
Ranka rankon dirba, 
Tuomet ateitis lieka aprūpinta

I
lr žmogus džiaugiasi iš 
Laimingo gyvenimo.

Ne kiek UŽDIRBI, bet kiek SUTAUPAI 
Parodo ar PASEKMINGAS esi žmogus, 
Ar tik vienas iš tą TŪKSTANČIŲ, 
Kurie nežino iš kur ims 
Rytojaus DUONOS KĄSNĮ.

Ar tavo doleriai
Išslysta pro pirštus, 
Ar gal kas valanda stovi 
Ant SARGYBOS ir dirba, 
Kad užtikrinus tavo ateitį ?
Saugi ir gera vieta, 
Kur tavo doleriai 
Neš tau dvigubą pelną, 
Tai LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ.

Ten doleris prie dolerio 
Daugins tavo serą skaitlių^

Ir neš tau UŽTIKRINTĄ PELNĄ
Ir lengvesnį pragyvenimą.

Pradėkie BOSAUTI savo DOLERIUS šiandien, 
Užveskie dieninį surašą 

Ineigą ir išlaidą.

Neleiskie jiems sklysti pro pirštus, 
Bet įstatykie juos darban, 
Dėl SAVO GEROVĖS.

Pirmi SEPTYNI DOLERIAI 
Ingys tau VIENĄ ŠĖRĄ,

• Kiti ir patys seks,
* e

Kaip pamatysi ją naudą. ' 
Dėl šėrą'kreipkies į •

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ,
414 W. BROADWAY, BOSTON 27,. MASS.
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| AMERICAN & LITHUANIANTEKTILE COBP.
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Y dėjus darbą Lietuvoje. Kada darbas Lietuvoje Y
Y prasidės, korporacijos akcijos kils iki $15., o

X dabar dar galima gauti po $10.-šėrą. Skubinki- 

te užsirašyti! Mažiau šėrą neparduosime kaip
X 5 ar 10. 1
Y ' ■

(AMERIKOS IR LIETUVOS AUDIMO KORPORACIJA)

INKORPORUOTA ANT $300,000.
----------o f i.s a i —:-------

AMERIKOJE:
‘ ti

895 W. Broądway, 
SOŪTHBOSTON, MASS.

Tel. So. Bostoti 509—R.

»v. LIETUVOJE: 
.V,<\ '

43 Laisves Alėja,
KAUNAS.

' Amerikos ir Lietjivos Audimo Korporacija 

pinigus jau perkelia į Lietuvę, prieš gegužio 1 d.
•

ir tuoj išsiunčia atstovę kad kogreiciausia pra-
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Y
Y
Y
Y
Y «♦
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŽEMDIRBYSTĖS 
DRAUGIJA, INO.

332 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.

PARSIDUODA
SOLINĖ.

Greitai turi būti parduo
ta bolįnė su 12 stalų, lie
tuvių apgyventoj vietoj. 
Norėdami platesnių in- 
fonbacijų, kreipkitės pas 

F. A. ZALECKAS,
395 Broadway, 
Boston 27, Mass..

* .

KAM REIKALINGA?
Pataisau ir įdedu varpelius na

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

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

. T^l. S. B. 2168-M. 
iBiaiBiaiaiaiaiaiaiaiBiaiaiaia

1

VASARINIAI DRABUŽIAI
Padaromi iš geriausios materi

jos ir pagal naujausios mados. 
Taip-pat valom ir prosinam dra
panas. Ateikit, ir persitikrinkit.

MAČYS IR MATULAITIS,
247 D Street, South Boston, Mass.

BARZDASKUTYKLA
Skutu ir kerpu plaukus. Taip- 

pat kurie norit turėt gerą skustu
vą namuose, ypač tie kurie ma
not važiuoti Lietuvon kreipkitės 
pas mane. Aš jums patarnausiu 
kuogeriausia.

J. KAZIUKONIS,
224 Broadway, So. Boston, Mase.

P. VALUKONIS
EXPERTAS DEIMANTŲ.

' Jei Tamsia gimei Balandžio mė
nesy, jūsų laimės brangakmenis— 
Deimantas. Nusipirk o visados 
būsi laimingas. Taisau- visokios 
rūšies laikrodžius ir žiedus ir ki
tokius auksinius ir sidabrinius 
daiktus. .

J. M. D.,
375 Broftdway, So. Boston, Mass.

'"''(Prie Broadway)
* ĮiM »ni nii imi 11 Ji >TTf >wU uaA

LIBERTY LUNCH
28 BROADWAY

’ . J 1
(Prie Broadway Tunnel)

ATKINS Savininkas
Mūsų valgiai yra pagaminami 

tikrai LIETUVIŠKAI, Ateikit ir 
persitikrinkit.
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SOUTH BOSTON. 7 šeimynų 
namas ir storas. Rendų atneša 
$80.00 į mėnesį. Parsiduoda už 
$5,350. Lengvos išlygos.

DORCHESTER. Mūrinis na- 
mas, 18 kambarių dėl 3 šeimynų. 
Visi įtaisymai. Rendų atneša 
82.00 į mėnesį.. Kaina $8,200.

SOUTH BOSTON. 16 kamba-‘ 
rių 3 šeimynų medinis namas. 
Rendų atneša suvirš $500 į me
tus. . Parsiduoda labai pigiai ir 
ant lengvų išlygų. Atsišaukite 
tuojaus.

SOUTH BOSTON^Medinis na
mas 14 kambarių. 3 šeimynos. La
bai puikioje vietoje. Kainuoja 
$5,800. Įmokėti reikia tik $1,500.

DORCHESTER. šeši 3 šeimy
nų mūriniai namai. 17 šeimynų ir 
vienas storas. Visi naujausios ma
dos įtaisymai. Dženitoriaus pa
tarnavimas. Rendų atneša $7,776 
į metus. Kaina $46,000. DtSngvOs 
išlygos.

DORCHESTER. Mūrinis na
mas. 20 šeimynų ir 1 storas. Vi
ši įtaisymai. ’ Elektros šviesa. 
Steam šiluma. Rendų atneša $7,-‘ 
392 į metus. Parsiduoda už $63,- 
000.

Visi kurie atsišauks ir nupirks 
vieną išviršminčtų namą gaus E 
procentu .pigiau. . v

Šia proga galimu naudoties.iki 
16-tąi Gegužės 1921 m. ir sučėdyti

r. .apie $200 su viršum ant* kožno 
pirkimo. Pasinaudokite šia ne
paprasta proga. Ateidami .atsr 
neškite ŠĮ paskelbimą. ;

A KUPSTIS, Mmrau 
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mutjvtiųi ¥«ių w no- 
p? fHnįfckfc W |h$» M«W 
pepavteto; njm-tortkte* nąo M* 
Ū|es nubyrą- Ko*gMies Šveinaus 
dalyko, ntStemUi!

D«b*r jUc tapo aišku, jog ne 
tĮk man, bet ir bąt kuriam, rep 
kijo W ten, kur štrdya valoi, 
jdte thsmB* -J&įilr Jąitiu' .i

Veik, armija.
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U.S.MAILS^
IŠ NFAV YORKO, TIESIAI Į .

NEW YORK—PLYMOUTH—CHERBOURG—BREMEN 
 «--------------------- ------------ -i------------------------------------- ---------------------- -----------------
Laivai plaukia I LIEPOJŲ per Dancigu. Tiesus perslmainymas nuo 

laivo ant laivo.. „ 
—t**v *

SUSQUEHANNA įraukia . ........... ........Liepos 0 ir Rugpjūčio-18
HUDSON išplaukia ............  Liepos 13 ir Rugpjūčio 3Q
AMERICA išplaukia ...... .Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpjūčio 24 
GEORGE tVAS^INGTON Išplaukia Llep. 30, Ilugpj. 27 Ir Rūgs, 24 
POTOMAK (buv. Antigene) išplaukia Birž. 1J5, Llep. 28 ir RugS; 8

Viepi prakaituoja—klte gi lėbauja,— 
Nm sąnn pasauks jąu Uįp šiitYiirk^tAsf— 
Vieniems duonos kąsnis už.viską brangesnis, 
Kįtto^ W nrnža to^-teįnmas tiU rftteU *

Varpo j
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j—Boiką te tau Palangos atei-

— Įr man važiuoti? o >ž kąm 
> rėikąHng^l /[pyafitioja,val- 
$<»' ateteyai 4ž ip witt- 

f ~ Taip reijęią, •
-** i<!Wp reikia/^ važiuosią, 

f foką jĮąipętfis,'pamokas į? raš
us. - *
7Xr kovo 30 d. vakarą nuriedė
tu greituoju Kuw arklią gelž* 
plią į specialioj traukinį. ' 
Vintta^Au,trys..’, penkios, le* 

ioą dešimtys^. Šimtas,.. ankštą* 
'Mdininką, aukštąją kariniu* 

<rąštininkų, kinematogra- 
ą., / Visai paskendau toje 

dalinėje” važiuolių jūroje ir 
ilgiau nustoti nuovokos, kam 

kro* "aš” čia bebusiu reika- 
ja*s< kiek aš čia bereiksiu — 

nioje vienetas ar šulinyje la
ja. ■ Dar karo mokyklos kuopa 

dviejų Šimtą Šalmuotą jauni- 
aičią.. Dar kita, traukinys uęk 
at išvežęs raitelią ir artilerijos.
Na,’ na! Jei/taįp einame atsi
ją vieno "Palangos miestelio,” 
tį kaip mes eisime atsiimtą " Vil
iaus miesto, žalii} bromą?” Jei 
įbar mane pavergė "taip rei- 
a/’ tai kiek bevergs tada?

- Griebjaus -tad ąsmęninią savo 
usmą' ir paskendau juose vietoj 
•jnizdus j minią, J ,
G minia, jau išvažiuodama, ū- 
a, Igrūdas, nuo ausies lig ausies 
iiaugsmu išsišiepusi.' Ir dar to- 
a minia, viemj lietuvią — po- 
į!_ .Tfux -kad tu paspringtumei 
o žodžiu; taip mano krikščio- 
škai širdžiai tai aitru... Vis 
Įto A- poną ir dar tikrą lietu
ti. Jie vieni .teatsovauja Lietu- 
i, Lietuvos, valdžiai, Lietuvos 
iuomenei, jie — lietuviškai kal- 
ntieji lietuviai, nes lenkiškai/ 
Įbančiąją lietuvią ne vieno, o 
diškai,kalbančiųjų Įiętuvią tas' 
anas —*■ .Žydą Jihni&terms^ts- 
vas-.—- • Sfc.-. J.
Kaip sena yra Lietuva, tai pir
ks atsitikimas, kad lietuviai va- 
lįiotą geyuoju "savo” žemes at- 
jįmti; kad lietuviai būtą pripa- 
F iti teis'ėti pretendentai į žemę, 
f iri per šimtą metą buvo... Sa- 

•’ tume, svetimose rankose. Tik 
etimose,. Rusą, rankose buvo 
tiktai Palangos žeme, bet ir vi- 
Lietuvos žemė. Tarp Kuršo.

mes, ‘ kur Palanga, ir Kauno 
mes, kur mes, faktinei negi bu- 

sienos. Šios ir tos gyventojai 
ndravo nekliudomi ir darė tą 
mą tautinę šeimyną. Kita ad- 
nistracija dar nesudaro vergo- 
s, iš kurios džiaugsmaa būtą 
sprukti ar vaduoti. Kretingos 
Haitis lygiai taip kainiyniavosi 
Palangos žemaičiu, kaip uk- 

jrgiškis aukštaitis kaimyniauja 
zarasiškiu aukštaičiu.

Taigi verguvės nebuvo tai vie- 
i Lietuvos daliai; likimas bu- 
visą vienodas; bet žadėjo bū- 
Busus pakeitus Latviams ir 

ms išvedus savąją valstybinę 
ną; ji dažnai esti stipresnė už 
irą. Ir' galėjo panaikinti tos 
t tautinės šeimynos narią kai- 
mįavimą; padaryti taip, kad 
>ni likti} kitą užpakalyje, vieni 
us imtą naudoti,, kada tieji 
.iti” eina į tokias reikiamas vie- 

kaip, Akysime, į bažnyčią 
asįoš atsigautą ar į jūrą vande- 
iio*pasisemtą.
Ir ėmė man vaįzduotis tos dvi 
kiamosios vietos: šventykla ir 
?a Palangoje.*
Šventykla čia, būtent, ne kur 
įąr, įŠsitayė geografine jos pa- 

.’iš—"svieto pabangoje,” (svie- 
, žemaičįą; toliau eina nę- 

‘ j svi'etąą — vauęįW<0 > ir gamta 
būtent, supilusi aukščiausi 

oje apylinkėje kalną. Palanga 
/vartai į žemaičius iŠ jūros; tai 

” i kėjo prie tą vartą žemės sar- 
tbos nuo jūros užpuoliką; rei- 

' Jo ir gerėjo iŠ čia davinėti .pa
gaus ženklai ugnies liepsną pa
kalu.
. ’alangos pijęs kalnas budėjo, 
J Ženiaišią ąemč būtą laisva, 
taliečlamn ir/tepriklausoma ir 
,yte sakė tokia būsiaąti, -tik už*

jgrftdšiuB savo vaiką siety^ Vi- 
^aus Stiprybė -tededa plieno kar* 
dą į rauką te liopte gtatte; b iš- 
Bllte bige. Taip te Ytetes vątety- 
bša sargyjm tautos Šventyklą, 
pte stbje sėrgąi kunigai, yąi$W 
jr vaidilutės; čia taukšto pągal- 
bosLiteksą deH* YPraurlnea ar 
s gtetą
;;į kietarankįua BwigdįkščĮus< 
Nuo materialinio pasaulio, jo vy;. 
ią ir pamėginimų, atsiskyrusios, 

tead juoba galėtą dvaąi< kurti; 
vaidilutės rėmė Aja materiajinę 
Jfemčs valdovą galybę ter paga
liau, davė ją, sintezę ; Įateva ba
joraitė VidimantaĮtė vaidilątf Bi
rutė su laisvu Lietuvos kunigaik- 
įčiu Kęstučiu davė Lietuvai dva
sia ir kūnu galingiausįjį valdovą. 
— Vytau^U-

Iš Airipgalos kilo Lietuvos ku- 
pigaiksčią dinastija. Iš NaUjapi- 
įio (Naupillen-Naugardukas) ją 
imperialtemas.Vertenybės, dėl ku
rią galima ginčytis. O iŠ .Palan
gos mums kilo ne kiek nebegin
čijama yertenybė; tai, ką męs 
dabar tęsiame — Lietuvią nepri
klausomybės dvasia ir tai, ką 
rusiškai vadina ~ samobytnost; 
tas pasikliovimas savimi, kurį že
maičiai išreiškė patarle "kas bus, 
tas busK — vis~žemaitis nežus. ’ ’

Prakūrimės aukurą pakeitė dar 
mistiškesnio asmens, Marijos, au
kuras ir piliąkalnio šventyklos 
tradicija liko ta pati : praeitis su
rišta su dabartimi, idant Lietuvos 
sūnūs iš tos praeities ,nesiliauda
mi, semtųsi stiprybės. Ir sėmės, 
kol tiek įsigalėjo, kad "svieto pa- 
bangą” ryžosi visai- panaikinti, 
nes ir vanduo jiems ėmė virsti — 
svietu; kol išdrįso sėstis į riešuto 
kiavalą ir'jūrai liepti, kad juos 
dabar neštą į “barzdotą vyrą” 
šalis, iš kur kit kart vieni pavo
jumai tegrėsė. K

Palanga mus civilizavo, kaip 
apskritai jūra civilizuoja pajūrie- 
čiusy tapdama ją .'tarnaitę pato
giausiai paregėti plačiuosius pa
saulius.

Jei lenkai brangina ir laiko Va- 
velio urvą, kur buvęs slibinas; jei 
gerbiama ir paliūdžioje laikoma 
net gamtos, ne tik istorijos pa
minklai, dažnai atminčiai, to, ko 
visai nėra buvę, — tai kaip gi tu
rime gerbti ir laikyti tai, kas jjfe.mums tikri} vertenybią yra davę, 
Palanga su jos garsiu piliakalniu? 
Jis buvo ir privalo likti — tikra 
tautos ir valstybės brangenybė..

Taip galvojau sau vienas vago
ne, lyg nedalyvaudamas džiaugs- 
niingame minios trukšmeL. Jr jau 
man buvo parupę aplankyti Bi
rutės kalnas. Vis dėlto galutinai 
įsitikinau, jog ir man reikėjo bū
ti toje tautos iškilmėje, kki ,ė- 
rniau rytą pritirti įspūdžių, kokią 
pegali duoti jokia kita regykla, 
kovo 31. d.

Kaune sėdėdami, tame valdžios 
centre, mes buvome atpratę 
džiaugtis tuo, kas jau mes esa^ 
me, kuo gana ūmu laiku pavirtę. 
Gera tad, kai mums kas1 iš ša
lies primena, jog dar nepraėjo sal
dieji mūsą savarankumo mėne
siai. Gražus, patogus traukinys 

’— savas, gelžkelįs — savas, K|e- 
tįngos stotis — sava, išėjusi mū
są sutikti minia —• saviškiai. Ir 
dar brangiau, kad dovaną mums 
Išnešė to, kas gali ir privalo bū
ti visą brangiausia — tautos vė.-’ 
Įiavas ir varsas. Mokyklą jau- 
nuonAne tik marguliuoja tauti
niais papuošalais, kas Čia dabar 
darosi ;ta visa, diduomenė — *ją, 
savoji; tie visi valstybės turtai 
ją -r- savi: Eina kuopa šalniuo- 
tą karo atudoątąją, savą; 
spurda Husarą ’ vėliavėlės — ją, 
savą; žemė dreba nąo sunkią ar- 
motą, nuo atarą, kaip drambliai, 
arklių — ją, savą. Aptopiobįliai, 
svečiai, ginklai, ženklai, karei
viu,i gramą te galybė; viskas sa
va! Bet kuris dąįktas ’grįebte 
griebia užAirdies, virpina tą, vir
pina lūpas ly^įaį sutinkančiu, ly
giai atvažiavusią^ Reiktą trukš- 
mingai .džiaugtis, tik lietuviška- ; 
šis neefektingas būdas verčia su 
tuo slėptis te-nusigrįžti, kad ąę* \

!■ u M ■ II ■'

i* Aš ptatetenoriu šfefctlek ąpįa 
kąri lietu

viams mažai tėra Žinoma, bet yra 
reikalinga, ne vienam mūsą tau* 
ttečiui, kalte te kitataučiams,- ku- 
|4e šigja vieta naudojasi.
Ai yteta^ kalnai randMjSaą* 

įiene prfttete. nwbb4 pm®
ąg knaisiotu po visus negerąmjub į1 kalnai aawr ^rs*
T ■ - ■- - ket o1**’ K«4. te pelija, tai balo*

tedaro. štepia> W Be* 
iiui pustojur, vėl teM: palieka 
aauiia, \

Žiuose kalnuose randasi (daug 
visokią meūžteb koldą gi Šioj 
|y kitur nemačiau. Vėžinau nej 
va$ą ItetešlŽkai, nea tes Ltetuvo* 
ja tokią nemačiau, nors te ten gi- 
pi08 Vaikas buvau.

Jpe to, kaJ jnędžią yrp> tat te 
įvairią paukščių randasi, ypatin
gai vasaros laike.

Didelių miestą čia nėra, yra tik 
kaimai nuo 2,000 iki 7,000 gyven
toją.

Štai rytmety, dar žmonėms sal- 
dižai bemiegant, paukšteliai su vi
sokiais balsais koncertus rėžia; 
Tateman pačiam, paukščią šaly 
augusiam, • prisimena mano gim
tinė šalis Lietuva. Linksma gi 
linksma be galo -ir man šioj vie
toj būti. Bet toli grąžu ne, vi
siems tuo gražumu galimu džiaugi 
ties. Tai tjk sveikiem, kurie yra 
pagyję iš. tW baisios ligos arba 
turintiems viltį iš jos pasveikti. 
Bet vargas-tiems, kurie iš lovos 
negali atsikelti, nei tuo tyru oru 
užtektinai pakvėpuoti, bė| gamtos 
gražumu pasigerėti. Jie kančia 
mėnesius ir metus, iki nęjšleidžia 
paskutinio kvapo.

Ča randasi visokią, sanitoriją. 
Aš čia paminėsiu nor^ keliąs svar- 
jiausias. • ‘ -

Pirmą vietą užima, tai Saranac 
Lake. Gyventojų turi apie 7,000, 
didesnė ją dalis džiovinihkai. Aš liga, 
čia nemiąiu tuos džiovininkus; ku- 4;ies. 
rie yra Visiškai suspausti tos li-

pg knatelotte R Visus neKerąwąz 
jr netvarką vaitojant te nuvašia- 
yąa‘ Nebent kitą kartą.

Pragoję ttek DefiMą 
įątottioteliąr svečią, raitelią, 
|Į»inkib A^UeMjoš. Sutiktayča m 
duona, drų«kar‘ «U tortais. “Te 
Deąm laądąmuą” gražioje girti* 
koa bažny$ąj& apgyaL'
pio” BteutgB kąlnb ko^lyfioje, 
kur lauks trys ^’Bteut&” au gy
vą rožią bukietais įteikti Vyriau
siems Lietuvos vytame: Seimu 
Pijmininkui, - Vyriausiam Karo 
Vadą! te Derybą su Latviais Ko
misijos pirmininkui. * Visas iškil
mingas piliakalnis nusagstytas, 
|yg gėlčmis, margais žmonėmis, 
margomis vėliavėlėmis rankose, 
džiaugsmMgate veidais.

Aukštiesiems valdininkams pra
bilus, jog. nuo šiol Šis pajūris jau 
priderės į LietuvosValstybę, auk
ščiausioje piliakalniu pušyje spur
stelėjo graži, didelė trispalvė tau
tos vėliava. Ją pasveikino griaus
mingais šūviais ore sprogstančią 
miną nuo šešh} pūdą. Sudrebėjo 
visas piliakalnis. Ūžia šniokščia 
audros sukeltos jūros vilnys, siek
damos paties piliakalnio. Vaiyo-' 
rykštės vėliava, rodės,' išsitiesė 
viršum viso miško, laimindama 
žemę ir jūrą. Ir įvyko stebuklas; 
tai, ■ kam panašinga lietuvią dva
sia lėmė būti. Iš aukšto piliakal
nio išvydai aapčioje susirikiavusią 
Liėtuvps kariuomenę; viduramžii} 
šalmais užsidėjus pėsčius te raitus 
kareivius.

Įvyko tai, ką lietuvią pasakos 
kąrtą kartoms skelbė: Jums tik 
taip rodos, jog Lietuvos galybę 
ir jos nepriklausomybė dingo am
žinai. Ji nedingo, tik pasislėpė į 
piliakalnius ir ten piktojo burti
ninko-, sužavėta miegai r-Miega -rH 
cieriai .šalia savo ginklą; miega ir 
jatys ginklai, sukrauti į sandė- 
ius; miega visuomenės "Šaų- 
iai,” visa galva kitus prašokę. 
Miega, ne numirę ir tik laukia, 
cada trenks toks trenksmas, kurs 
suvirpins pačius kalnus; suskel- 
dės tada piliaaklniai, prasižios du
rys ir išsivers iš ją būriai jauną 
džiaugsmingi} vyrą, paplys jie po 
visą kraštą ir šūktelės:

— Šian jį, kurs buvo mumis už
marinęs, kas buvo užmigdęs!

Ir pagavę piktąjį burtininką, 
mes jį į pat jūros gilumą.

Šalmuotieji jauni'vyrukai, vč- 
iavuotieji raiteliai sunkiais ark
lais pakinkytoji artilerija daba* 

rodės tik ką paleis^iš Birutės pi-, 
iakalnio: švieži,, jauni, stiprūs ir 

vikrūs, — patys tie Tėvynei gin
ti.

O vėliava plakas aukštai aukš
tai viršum mis^o.- O anuotos, vir
pina kiaurai per jūrą. Tai Lietu
va vaidinasi 4olimesniesieips Eu
ropos va akrams ir skelbiasi, kad 
auktą nauji} jūros svečią — lie

tuvią.
— Jūs kitkart ėjote į rytus mū

są žemią pasiplėštą, mes dabar ei
name į vakarus jūsą kultūros pri
sigertą, nes suspaustai mūsą dva
siai, pagaliau, padaryta garlaidė 
— pro Palangos piliakalnį. .

Ir mirkome sayo vėliavėles Bal
tijos jūroje, tautindami šį pato
giausi kelią — į Europą.

. Vaižgantas.
("Lietuva”)

t.

foą arba par toH nu<ją, kuriama 
ir Moji vieta jau ntfftU
(takią m naik dalie) bet tuoe, 
fcuiį1 lfe* iribkua ir
tųrr vilt| pmW te w kurie 
jąn paaveik^ aęba kurie atva* 
ftuoja, vkkaaijMi mteteti. Kaip 
mtestuoae prte dirbtuvią yra |t«i- 
tytoa boardingauača, taip čia yra 

to* t&ml- jtateyii dėl gy
dymosi, nuo tos.Jlgėfr
. Antra vieta, tai Trudeau seni- 
torija. j§i MetA a* nebua,t;k pri- 
eiuamiapsia dek yidutinėa klesos 
žmonią,

{jįsčią, tai Lake Plačiu apie 10 
mylią nuą Bavauae Lake, fc.’dfa- 
tą,‘tai pėrpua ŪM & Ir,
Čia vasara, U ypatingai karščiams 
li&jus, suvažiuoja; miestą turtąo?

Ketvirta vietar tai Ijįy Bęook, 
randasi tarp S, L. ir Lt Blaeid, 
Šioj yietoį adugbus ūtefei nėra, 
kaip tik Kew Yėrku yalstijoa aa* 
ąitorija. Ligonią randasi, apie 400 
abiają’ lyeią. Tarp šią vietą yra 
ir farmą iš kurią'žmonės gauna 
pirktis maisto. \

Šiuose kalnuose yra daugybė e- 
žerėlią, o miškuose žvėrią. Me
džioklės sezonui atėjus suvažiuo
ja iŠ visut, medžiotoją. Pasitai
ko, kad bemedžiodami viens kitą 
-peršauna stirnos ar lapės vietoje-. 
Vašaros laikė yra įvairią ū°gU- 
Nors^aš šią apielinkę pusėtinai ži
nau, bet iš tautiečiu nepasitaikė 
nei matytį nei girdėti, Q gal. vi
si sveiki ir nereikaluja gydytis 
nuo tos baisios ligos? Duok Die
ve, kad taip būtą. Aš tik vieną 
lįetuvaįtę pažinau, kuri.mano ne
užilgo pasigydžius važiuoti na
mon. Aš pats šiose vietose gy-: 
džiausi jau trys metai atgal. Pa
sigydęs dirbu darbą kokį dirbau 
prieš susirgimą. Na, ar-gi aš ne
su laimingas, kad atvažiavau čia 
Fgydytią iš minėtos ligos? Patar
ėjau savo .tautiečiams ,kad pada
rytą kaip aš. Tik dėl Dievo ma
lonės, susirgusieji nevilkinkitę su 

Stengkitęs tuojaus .gydy-

npsią vi^me .mefą sezone, nes tume laike gamta t 
Mamai* kitd |jiivo sumdkinus gamtos' 

grožgį atgimti ir rodyti nauja gyvybe-
Katalikių Bažnyčia Įg vieną grąžiausią 
šią pasky^ Marijos garpeL Kodef-git Kuo
met pipmasai Žmogus, ne£aMaWi 
Jo prisakymus, papild§ nuodėmę, tuomi žmogus 

'sunaikino savo sielos grožę,užsitraukė ant savęs 
mirties1 nelaimę. 'Vienok Dievas pasigailėjęs Žmo
gaus, |r nena$c^inas jo bausti amžina Ūiir$ax 
atsiuntė savo Stirną kusį9 
teiktu^moguiviltį amžino gyvenimo. Kaipo (te-

f gūžes menuo suteikia viltį gamtos atgimimo po 
kurio seka vasara su visu savo gražumu, taip-pat 
Viešpats Dievas norėdamas parodyti Žmonijai sa
vo meilę, jog jis nenori jos bausti amžina mirsią, 
atsiuntė pirmiau Švenčiausią Mariją, iŠ kurios 

I, turėjo“užgimti V. Jėzus—pasaulio~Išganytojas. 
L Jei noriplačiau sužinoti, ką reiškia Gegužės
[ menuo, tai perskaityk knygą po vardu 
į ŽfiSMEtfūO” . . ' .
į » KAINA 65 CENTAI,

p Ją galima gauti < 

Į «DARW«

806 W. BR0ADWAY, 00. BOSTOtf, MASS.

Lp'S, \ Genįro Vadybos; 
sv&miis susirįiikiniąs įvyks 

Š.4IL 
niįko” redakcijoskąm|įa-’ 
yiup'se 3§6 Br.oadway. Visi 
ĮipS. CentTo Valdybos m* 
rj^i IsyjeSiįim 
ti?-nes toime dąug svarbią, 
reikalu. ■

Įh & Centro Sekr.

%

PRIE JUOZO ZIKĄBO LIPDYBOS ‘ 
“Už NEPBIKLAUSOMYBIį”

* ■ J A **

IJE1UVUI KREIPKITĖS. HILE SJ^JSĮ

Štai krinta dar viena auka dek tėvynės, 
Štai alpsta kareivis nuo smūgio sunkaus, 
Su žaizda krūtinėj jis puola ant žemės, 
Jo kūnas sustingęs iš skausmo gilaus. .

Jis stojo kovon atviron dėl teisybės, 
’ Dėl teisės lietuviamsAgyvėnti laisviems, *

Jis stojo .su ginklu prieš laisvės grobėjus 
Ir kelią užstojo ateiviams žiauriems.

Nors alpsta kareivis nuo žaizdos krūtinėj, 
Bet šautuvą laiko dar tvirta ranka, 
Nes jo galingoji dvasia neapleido,— 
Ir mirštant brangi j am'laisva Lietuva.

Jis ėjo. į kovą del Laisvės tėvynės, 
Kuri jam vis buvo kilniausia mintis,— 
Dėl Laisvės save jis kovoj paaukavo,— 
Priims tuoj jį globon juodoji mirtis.

Nors krinta lietuviai žaizdos1 kruvinose, 
Bet Laisvės troškimo ją niek’s nenustelbs, 
Vistiek Visiškoji Laisyė bus atsiekta— 
Lietuviai pasauliui jad greit Ją apskelbs!..

* Par^o Poetą. 
Veik armija. 1921 m.

PBIS JUOZO ZIKABO LIPDYBOS 
“ANT VIEŠKELIO” 

Vežimai ant vieškelio du susitiko : 
Viename turtuolių poięlė linksma 
Susiglaudus arti meiliai šnekučiuojąs,— 

- Sunkiai kitą traukia porelė kita.

Pirma—ponu porelė nerūpestinga,?
Nereikia vežimo jai Adlkti sunkiai,— 
Antros gi porelės dalužė .varginga, 
Neturi ji laimės gyventi gražiai.

■ t

Pirmoji porelė svęčiųosna gal vyksta 
. Prkšąflni įveikusį ją upobodumą,*—

Gi antra savim traukia kprą iš miško, 
Neturi arkliu .parsivežt. £p sunkumo.

Tą popų porelė turbūt ne nemato.
Kąįp skn^tavą;’gdiepiąi vįsu pžmirštiej 
Kaip dedą- is pat j ąimyštėtes sveikatą ~ 
Nemato to skurdo tu^ppitelliiifemjėji...

i . * j.

Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per 
a J. BARWiW PPIIGRĄNT SERVIOE CORP’N. 

KAPITALIZACIJA $100,000.
Mea parduodame laivakorte® ant visą Vandeninių Liniją 1 

sas pasaulio dalis; ne fik 16 NEVV ĮORKO IrBOSTONO, bet Ir 
kitų Amerikos portą.

ISmalnom ir ntantfląm ''pinigus 1 VISAS DALIS PASAULIO pa> 
K gal dienos kursą. * Persiuntimas yra GVARANTUJTAS. Mes tu* 
jį rime. Sukelto Kapitalo 800,000 markią, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, • 
» KAUNE.
3 Pasportus Ir. kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso* " 
H klos lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Llę* 
g turėję. ______ .
a "Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančią j Lietuvą. x 

Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis J artimiausi mu
gu ofisą per laižką arba ypatlžkai: ' ■ '
Centralis Ofisas: * 498Washington St., New York, N. Y. 

Skyrius; , 414 Broadvray, Boston 27,. Mass.
5i^mmsias@BraaBi3iaiaBiatsn0®HfflBi30

f

7^

ĮįEJiC -----7-’--------------------------- 5t |

I "DABBINIHUS” LIETUVON.
Irisą Gimini te ^a^stąmi Ištroškę Žinių 
iš. Amerikos, , tiaukia Mylimo Svečio su 

Žinionuė—LafiraŠČio ‘‘Darbininko?7
>E VĮSĮ* LAIMĘ SULAUKTI.

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti, Kad 
Lietuvos ifteluvojĮe
Maisto Kūnui te Dvasiai, Dvasios maistu yrą 
dori, krikščiąniŠkoj dvasioj vedami laikraŠčiai. 
Tokiu© ypv ImkrąBs «DARĘffiINKMn 

Lietuvoje mylimas
' 'prenumeratos Kaina: ■

' •’ * . ' \' ■ -

i Lietuvį Wams • *..;. < u. ♦

M ?c pą^įiętą .........
> 1

į te

“DARKININKAS”

366 W. Broadwąy, Boston 27, (Mass.
' ’ ■ • ;, y- '

į. .» w w »i ■> m į. *'<y

*įii w fe ■ *> 'Į*
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|V1ETOSŽIHIOS|
MARGUMYNŲ VAKARIUS.

Vyčių 17 kp. rengia margumy
nų vakarėlį suiprogramu ir ska
niais užkandžiais, kuri^ įvyks auL 
baloj, 7 d. gegužės š. m. 7:30 W. 
vakarė LDS, kambariuose, 366 
Rroadway. į šį-vakarėlį viausišir- 
dingai kviečiame atsilankytų nes 
esame tikri kad visi 'būsite užgd- 

' n^dinti. '
Kviečia Rengimo Komiiija.

į. -. - --

4'

V *4.1

» *

«___-. * T

V »

i ■
MiLžINIŽKAS KONOERTAS IR 

ŽATTTAT .
Rengia'Mot*. Sąjungos Mass. ir 

Maine apskritis subatoje 14 d. ge
gužio, Lietuvių svetainėje, kam-*
plįs E- ir’ Silver SMf So. Roston, 
Mass. Dalyvaus visos N. A

. miausi solistai iš visų apylinkės 
< kolionijų: Montelld, .Providence, 

Lawrence, So. Boston, Worcester, 
Norv/ood ir Cambridge.

- Turime už garbę pranešti, kad 
yra paimta viena geriausių orkes
trą iš MontellO, kuri visuomet už- 

. ^ganėdina šokėjus. .
Eidami į šiuos šokius nusipirk 

kit puikiausius vainikus, kad gau
tumėt pirmų-dovanų ir prie to 
pasilavinkite riešutauti, ne^bus 
ir tam dovana, kuris daugiaus pri- 
riešutaus. *

Visi, kurie tik manote lankytis 
ant. šios pramogos, tai pirkite ti- 
kietus iš kalno. Tikietų galima 
gauti “Darb.” ir pas Mot. Sąjun- 
daugiaus.' Tikietij į galima gauti, 
“Darbininke” ir pas Mot. Sąjun
gos nares, p-les M. Grybaitę, A. 
Narinkaitę, Z. Gurkliutę, M. Sa
kalauskaitę, O. Jankienę ir kitas.

Rengėjos.

g Jkuahiučig
g PAM.-UTARN.-MMOD.

I
G^nito940-11

Featttre—Mildred Harria į 
“Moterį* jo nawosa”

Komedija—Buster Keąton— 
“ ° Užburti Mautai' '

j Broftdurąy Savaitinis tinynas 
ROY
Revolving CoUins— 

“lūkėjai”
ragė A Edwarda—

®hePjraŲeya— „ 
^Xyi<ųme Marvelis”

Bena Oooper & Co.~~

. ’•*. 'i'

y

(Sale Palto™

' A

fies, o nekurie ir tankiau. Vai* 
keli&i yra lavinami mandagunloir 
apšvietus. Vertėtų visiems vai
kams prie tos draugijos prigulėt.

Mažjuk^T

DIDŽIAUSIOS PRAKALBOS.
Rengia Mot. Sąjungos Mass. ir 

Maine apskr. Įvyks gegužio 6 d. 
šv. Petro pobažnytinėje svetainė
je. Pradžia 8 vai. vaakre. Kal
bės p-lė M. Jokubaite iš New 
Haven, Conn. Padainuos keletą 
dainelių šv. Petro Banžytinis Cho- 
ras, vadovaujant p. M. Karbaus- 
kūi; .Taip-gi p-16 Mi GribSitė pa
dainuos solo. Meldžiame kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ant 
šių prakalbų. Puiki proga įsto
ti į Moterų Sąjungą, nes. bus prif 
imamos narės už numažintą įsto
jimą.

Širdingai kviečiame atsilanky
ti. , . '

1 Rengejoė,

s

BENO KONCERTAS
. Rengia

D. Liet. Kun, Gedimino Benas 
Po Vadovyste 

F. A. Kriaučiūno 

NEDĖLIOJ .

GEGOŽIO-MAY 8,1921 
LIETUVIŲ SALĖJE, 

Kamp. E ir Silver Sts., 
? SOUTH BOSTON, MASS.

Pradžia 7:30 vakare.

DHiih^raBBBAKALBOBr
Rengia Tautos Fondo 11 sky

rius. Bus gegužio 8 d., šiv. Petro 
Bažnytinėje Salėje, 5-ta gat.

PradzU 7 ;30 vai. vakare. .
Šiose prakalbose dalyvaus žy

miausios ypatos, geriausi kalbė
tojai iš kitų imiestų ir vietiniai, 
gerb. kun.. K. Urbonavičius ir adv. 
Pr. Kalinauskas.

Taip-gi bus deklemaeįjų ir ki
tokių paamrginimų.

Todėl, visi yra kviečiami ko- 
skaitlingiausmi atislankyti ant 
šių prakalbų. Vasarai atėjus,.vi
si norės važiuoti ant tyro oro, tai 
dabar geriausia proga ^pasiklausy
ti naudingų prakalbų, nes bus 
kalbama ir apie dabartinį Lietu
vos stovį.

Įžanga visiems dykai.
Kviečia Rengėjai.* * •

c Washington. — Valstybes 
sekretorius Hughes pasiun
tė Vokietijai notų. Prane
ša vokiečiams^ ka dų. pasiū- 
ymai atlyginimo klausime 
nepriimtini. Pataria jiems 
tuo klausimu kreipties tie
siog į alijantus.

Chicago. — Streikuoja 
spaustuvių darbininkai, kur 
dirbami visokie darbai. Dar* 
biriukai reikalauja 44 vai. 
savaitėje su užmokesniu už 
48 valanaas.’- -į jgSįįj

UŽLIEJO 50 KASYKLŲ.
Londonas. — Delei besitę

siančio angliakasių, streiko 
vanduo užliejo 50 kasyklų.

Knygų užsisakytojams 
“Darbininke” duodama lai
kraščių iš Lietuvos priedų.
v

■ U

CAMBRIDGE, MASS.
9

NEPRALESKIT PROGOS
Atrašykite mums ko jus reika

laujate. Mes parduodame Dry 
GoOds ir mažmožius. Musų tavb- 
tiii yra geriausi Naujoj Anglijoj. , 
Kainos kuožemiaąsfos. Tiktai i 
Wholesale. Reikalaukite kad atsi- i 
lankytų musų pardavėjas arba at- 
šliaukykite musų^ parodos rui-o 
muose.

PACIFIC SPECIALTY CO., 
34-36 Essex St.; Boston, Mass.

KET.-KITM^-SUBATOJ 
Grąžto 12-18-14

Featurra DeMilIes-
“SfidiUBumr Madnesi” .

Koniedija-—
“Tofiausju Teatru” 

Broadvray Smltioli ifaiynas 
RQY FRAZEE—Vargonuos 
Moren—
, “A nigbt at tite club”

’ Hoiylaiid, Irwin ir Howland— 
“Trra Mergutės iŠ v 
Seminarijos”

, Elorie, Ėiorie ir Co. Komedija 
“The Love BujųrąfowH 

Goforth, Brockway ir Doyle , 
i Komedija1— , I

D‘aiii<wb*iibldtf- ;

■ ■ . i. ' - • '

rfF. S. <4 OZitaUGZJOfi
mDrBda s

SO. BOSTOR, mM.

‘PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 M 6th St., SU. Boaton', Mate. 

VICE-PIRM. Vladu Paulauskas, 
: rn Bovęen St<. M B^stom MaMk 

PROT. RAST. V. J. Jakštas,
08 Telegramą St, Boston 27, Mėse. 

FIN. RAST. — Juozas Julka, i
MeryclIffAcademy 
Arltagbton Helgths, MaM.

IŽO. — Leonas Švagždi*, 
' 75 Silver Stf So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBSJAI — įT. Grubtaskaą 
8 Jat St, So. Boeton, Maso, ir 

Antanas jEtailtas,
284 5th St, So. Boston, Mum. 

MARŠALKA— Povilas LauČka, 
01 Story S£, So. Boston. Mass.

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadway, So. BoBton, Mase. 

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
sutrą nedėldlenf mėnesio 1-ą vaL po 
pietą Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mass. ■

O. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VJLi. 
DFBOS 'ADRESAI, BOSTON, KARS.

PIRM. — Motiejus Venerikas,
41 Gatės St, So. Boston,'’Maso. 

VKMPIRM. —■ Juozas Blžokas, 
■146 W. 6tb St, So. Boston, Mase. 

PROT. RAST. —- Ant. Moclejunas, 
450. E, 7tL SU Šo. BostoŪ Mass. 

FIN. RAST. —Juozaą Kavaliauskas,
200 E. Cottage St,-.Dorchėster. 

KASIERIŪS — Andriejus Zalleckas, 
v 140; W. 6th St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA. — Antanas Gruodis, '

• 159 Bowen St, So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio dr-ja lalko mėne 

ainius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dlen{ kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston^. Mass. 0*tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskit prie musų dr 
tos prirašyti.

| GARAGE t 
T ■ V-Ant pardavimo arba 
❖ išmainymo; puikioje. ♦♦♦ 
X vietije Cambridge. Tu- X 
X rime ir daug pigių X’ 
X “public garage’ių”. A 
A Bostun’e ir apylinke- 
V je ant pardavimo.

Kreipkitės i .

it

public - garagę’ių”.

Tt T
♦>
i 
% 

SOUTH BOSTON, MASS. ♦>
Y TELEPGNĄI: YY So. Boston 605,1337 ir 31. YY• .Y.

| LITHUANIAN I 
i MENCY

361 W. Broadvvay, 
<£► SOTTTTT RORTOK MA 

XX So. Boston 605; 1337 ir 31. T
V 
vvvvvvvvvvvvv

Marijos Vaikelių Vakaras.
Gegužio 1, pobažnytinėje sve- 

• tainėje Marijos Vaikelių Draugi
ja turėjo puikų vakarą. Pirmiąu- 
ąiai mažasis choras dainavo/‘Lie
tuva Tėvynė,” “Seni duok tabo- , 
kos,” “Valio dalgeli.” Toliaus 
buvo sakytos eilės: A. Bartkevi
čiūtės, Jakueiutės ir Jęsevičiutės. 
Paskui lošė teatrus: “Velykų ’ 
Sapnas,” “Linksmos Dienos” ir • 

' “Paparčio Žiedas.” Lošėjai bu
vo gėrai savo roles išmokę, sulošė « 
pagirtinai gerai. Mažieji nuste
bino didžiuosius. Ypač aiskiąi žo
džius ištarė. Tai nauda ir nuo
pelnai lietuviškos mokyklos, ku
rią veda mūsų gerb. kun. P. Juš- 
kaiiis.

Cambridge’io vaikai pirma ne
turėjo jokios organižacijėlės. A- 
tėjus kun. P. J. į Cambridge, jo 
rūpesčiu vaikai ir mergaitės tapo 
Suorganizuoti į draugijėlę, prie 
kurios daug vaikų jau priguli. 

' Marijos VŽikėlių Draugija laiko 
savo susirinkimus kas mėnuo. Vi
si nariai eina kas mėnuo išpažin-

Skausmus ir glitaus nutildo*
■į

PAIN-EXPELLER
VabbitaiUi* uiw<. S. v. P»t osm.

& 
DRAUGAS REIKALE,

f KURSUI HUtUOLUS l
Tai gerisuala prose dauą 

auksiną į Lietuvą .jiuteųstL 
Greitame , nusiuntimo pinigą ] 
nieks. lu manlm nėgal lenkta- I 
nluotit visiems pinigą siunfie- 
jamė pristatau kritu su parar 
šals priėmėją pinigų.

Laivakorčių agentūra 1L1»- 
pojų, Hamburgą ta visur. 

Pasai 'kelionei 1 Lietuvą. 
Padarymas lietuvišką doku- Į 

menta. .; .• j J
pinigus siųskite -Tte palto i 

[ Money Order. Rašydami prl- 
f dėkite 2 et etatapą Ir rimdos -1 
Į adresuokite: -'

' DJ Mikolainis. *
|53 Hudson Avė., BrooMyn, K. T,J

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
DE. J. C. imvžlVS-SEYMOUB 

Lietuvgs Gydytojas ir Chirurgas^ 
Praneša Savo Ligoniams, Kad Perkėlė Savo 

Ofisų, ir Gyvenimo;Vietų, Pp. No.
50.6 EAST bĄ0ABWAY,

Ant Kampo G Gt> Ir Broadičay, South Boston.
Telephona8-4-So. Boston 2488

e- e s B:

Biznieriai Garsinkites 
“DARBININKE”
6R|tTANTIEMS LIETUVON. '

Iž N«# Yorta Liepojų be-penidimo..u.,:..4.$145.00 
’ Iš Nwr Yorko ; j Siąpojų per Hamburgu ,.,, . 432,00

IŠ N«* Yorko ftnu* pėr Hamburgą * oK. 180.00 
_ ..... 7™. ę _ r- ™ ........ 104.00 
IŠ YW>‘ I BticgnuĄ ,-piį? Jarttteįeii «..., K 107.15 

<■• ■' Brite tą kulną dusidedm |5,00 Var imt*. . *
. Pasai grjžimul | Lietuvą ąi&00,

: Kreiviai yrą paattftikaml ant dypą, aprūpinami jų bagtdfei, ge-t 
ra naJpryėė, apmokėjimas "lncome tax,” palidžjlmaa ant ląlyą/ . 

Vėla >teaw ltetaVlą IatkraščluoBe tilpo apgarsinimai jog tuU 
“biurai’’ gauna pasus į 3 dienas ir paskiausiai, ktLd ’toasportuih gmt- 

. imm už dyką” yra netolslngl ir tokiems ■ netikėkite. Jei kas gauną 
. “dykai pasportus,’’ tai jie yra falšyvi ir keleiviams kainuoja dešim- 

rlopat daugiau. Rašydami pridėkite 2c. štampą it adresuokite: 
P. MIKOLAIKIS, MHad«on Ave„ Brooklyn, New York.

stasio simkaus KOMpazicuos
“LIETUVIAIS ESAAIE SIM®” ...................60e.

Taip-gi galimagauti: .
“VIENAS’ŽODIS NĖ ŠNEKA (antra laida) .......... 45c,
“ OI KAŠ1” (su. anglišku tekstu j  ............  .$1.00
“OIGRĖI^jTAU,^’ solo ................■«..........t.$1.00 
“AŠĮSHHLKČIAU ČiGONCLRW?’ duetas .......... ,$1.00_ 
^LAUKIA SAU LAIVELIS/* duetas i.......... ,T., .75c.

<Ų DAINORfiLIS, 30 dainų, tinkantis mokyklų vai- • 
kams «... ..... .... .... ....... • .m....• «60c.

Taip-gi pas mąne galima gauti visokių dainų J. KELPŠOS kom
pozicijos. Imant dįdesniais skaitliais, nuleidžiu nuošimtį. Cho- - 
tams ir pardavėjams duodu iki 50< nuoš. Reikalaukite katalio- 
£Q« ' /

KAVIER STRUMSKIS, P. .O. Box 249, Brooklyn, N. Y.

_ . ..............t »»♦»•»* M
pojų per Hamburgu f 4 4 F » • f .J.

Hutą per Hamburgą
na per Rotierdam .. . . .,..

» .« « r f # | >

c

r

DR. J. C.T«Wl
’ĖiMTnvią 

Gydytojas ir CHmurciB
Gydo aštriai Ir chronlttai Ilgu/ 

vym, motanj ir vaikų, 
»«oja kraują, apjatidalua, ilamfr 
ma Ir tt iūvo laboratorijoj. 
taikia patarimus lailkaiskitur rJ^ 
vananfiems. Adreau:

506 Broadway, ’ 
South Boston, Mass. 
— t ĄAMUAmo Ną. 1,1

1

Ar Jūa Kankina bleiskanoa ? * V
" naudokite RfįffJes J

Ar Jtans Galvoa . <
NAUDOKITE RuffleJ 
Ąr Jųstį PlaukaiTSleaka? 
NAUDOKITE įufflU .

Ar Jtp Norite ApaaujrotKjuoa?,./ 
naudokiteFumes ■ / 

Uįląilgviur javo plauką tefibue ir tankiai• z 
’ ( ° NAUDOKITE

' u Užlaikymu^ galvos odoii svmkmit Ivanu 
Z NAUDOKITE ĮįttfffeS

a. _ _ • . _

1-------------------- r
j

Jį

r

INKORPORUOTA 1863.
• •••» •••• • « • • • •'* • • • • • »l

J

f Boffles galima gauti, visose aptiekose po 65o. bonkn, arba tiesiog - 
. iŠ išdirbėjo, per pašty už 75o. bonkę.

F. ĄD. RICHTER & CO. \ 
r«.«:30thSt.
'■ 'l.1

DEPOZITORIAM

riš

t •

TlB HM—.. - - I '....   |. L II

mf. jovo >y.

PIRM. — M. llob*, "
BSfiJt 7-th 8t, 8o-Boaton, Mass. 

VICE-PIRM. P. Tulaikla,
180 Bųwwn St, Bo. Boston, Mass. 

PROT. KĄST. — K, Lotai*,
47 Vate St, So. Boston, Mm 

PIN. RAŠT. — M. Karčtausklsna,
47 Vate St, So. Boston, Mass, 

KASpBRIUS A. NtūdMunas,
18 Vinfteld St, 8o. Bofttotį, Mate, 

MARŠALKA — Steponai Navickas. 
Dr-Ja laika susirinkimus kas tračią 

nsdėldlenį 2-ą tat PO plistų Bažnytinėj 
Wain8j. .

' M ROflTO^ MAfig.

PIRM. Antanas Kmltas,
/ '284 Flfth St, Boston MAss.
VICĘ-PIRM. Juozas Andrllionis,

- 801% R’wayį Boston 27, Mass.
PROT. RAST. — Vincas Valklnorius, 

s 178 Bolton St, Boston-27, Mass. 
RAST, Pranas Slnkevlčltis, 

. 182 Bowen St, Boston 27, Mass. 
KASIERIŪS Jurgiu Kanevičius, 

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

405 B. 7-th St, Boston M Mass, 
* Susirinkimai laikomi kas pirmą ne* 
jlėldlenl klekvieno mėheslo 8 val. po 
pietų šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
boston, Maso, . • •
t . . . :—  —. | - . - • -v-

e

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. už žo- 

dį uą kiekvieną syki. r

PARSIDUODA FORNIČIAI
Visai pigiai ir nauji forrflčiai dėl trlją 
kambarių. Atsišaukite arba ateikite 
ant šio antrašo: 3 Dunham Park, So> 
Boston, Mass. Ateikite apie 6 valandą 
Vaakre, nt 3-čių lubų.

Į

PARSIDUODA NAMAS
3 šeimynų su gesais Ir tolletals kai
nai šeimynai. Gerai ištaisytas. Kai
tai $l,eoo; $500 (nešt: Adresas: 75 
BANTER ST. SO: BOLTON. (Tarpe 
7 Ir 8 gatvių prie E Street).

PARSIDUODA
• BUČERNfi ir GROSERNĖ
Lbal patogioj vietoj'lietuviu apgyven
tai. Biznis gerai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo —• savininkas išvažiuoja 
Lietuvon. Atsišaukite arba ateikite 
ant šio adreso

Wm. NASTOR,
9.5 C St., So. Boston, Mass.I

Pajieskojimai
Paieškoj imą kainos LDS, > na

riams ir “Darbininko” skaityto* 
joms 1 sykį f metus už dyką, už 
8 sykius $1.00. Prleteliams už 8 
sykius $1.50.

I

.... $351,694.27
1 ».’» 1 •* * ’ ■ •

Uždarbis? šešių mėnesių pasibaigiant Balandžio 18,

Šita guma buvo panaudota sekančiai: Dividendas No.
112, po 4£ ant metų, kredituota depositoriams 248,286,76 

Išlaidų išmokėta 
Užmokėta Valstijos Taksai .................. .........
Pridėta prie Gvarancijos Fondo ir Perviršiaūs Ats

kaitos ........................................... . .............

19,062.71
9,701.25

74,643.55

\

I

t
I

i
’ ;i ■"W! '

DR, H. S. STONE
' Aitų -SpimimiB . 
399x W. BBOADWAY 
VAiaanos : Nuo 9 t iki 7 v. vak.

|KW JAKdA
I bm jšjnam&rA1.

I
: iSSSSSSiS

Galimo

Omiū V^hirposį ------------ a—~

Rytate Ik & vaL
, Po ptetą l lkl S vai, 

' Vakarais nuo 6 ikl 9 
536 BtoadvZay, S. Bostpn.

■ —

L

t

■'

r

. ■ ? ’hJefetonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS .

414 Broadway, S. Boston
(Virtoj Lietįprek. B-vėž ofiri) / 

Gauha SvsikalbSt LrmnužkA i 
.. ....:...... ■..... f,A

J .... ......................

IlEGISTBUOTAS NOTAŪAB 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINAUSKAS 
ADVOKATAS

414 Bboadwat, S. Bobtoit, U1U. 
TetS. B. 441,'

Gyvenimo vieta:
15 Anhapoiu J3t., 'Dokchmtki. 

CJolumbla 0159-J. - '

• t

. N

!t

; Pilonę^—Ken8lngton WlJ
Po olėtą tiktai pagal sutarti. I 

2588E, AtutOHinrr AHC “—M 
‘ PHILADĖLPHIA, PA,

DR. E, G. KLIMAS
' Lietuvis Gydytojas. 

PbIŽmimo Valandos: 
0-10 vai. ryte ir-6-8 ial. vakare.

4351,694.27

ALFBED Y. MITCHELL, 
Iždininkas.

Paieškau brolio Vinco Banaičio, bu
vusio Suvienytose Valstijose kareiviu. 
Kas apie jf žinote, ar jis pats bukite 
ant tiek malonus man pranešti, nes 
seni tėveliai Lietuvoj nori žinoti ar te
bėra gyvas ar ne, Rašykite adresu: 

JOHN BANAITIS, 
Mercey I-Iospltal, Pittsburgh, Pa,

ONA MAČAITS ieško savo tė
vo Ant. Maciaus kurs gyveno Sq. 
Bostone.' Jos adresas toks: Viekš
nių gatve No. 41, Triškių m., 
Šiaulių Apskr. LITHUANIA.

Paieškau dviejų pusbrolių Vinęp* ir 
Kazimiero Kulvellų, Papilės valsčiaus, 
Šiaulių apskr., Žilių kaimo. Apie 12 
metij\kalp. Amerlke* Kas žino kur jie 
randasi, meldžiu pranešti man. Šiuo 
antrašu?

AGNIEŠKA SUKAITĖ, 
104 Mill St.,___________Duąuesne, Pa.

Paieškau Onos Gelžiniukės, po1 
vyru, Žeimienės; Petro ir Kazio Star- 
kučlų; Jievos, Antano Ir-Juozo Vove
rių. Kas žino kur Jie yra* praneški
te ar jie patys atsišaukit ešiuo adre
sui - . ' , ’■

JUOZAS STORKUTIS, 
316 Forst St, Ellzabethpbrt, N. J.

TeLSo.-BoSton 1328.
Ldbtuvys Dantistas 

DR. M V. OASPER 
■(KlaspaTaviSius^ ' , 

Laikiniai perkėlė ofisą po No, 
- 425B»oadtvay, SO. Bošyoir, Mass.

-

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 DIENAS
PATARIMAS rit EGZAMINACIJA DUODAMA DYKAI.

> ATEIKITE ŠIANDIENA ‘
Aš noriu kad kiekvienas sergantis 

vyrąs arba moteris ateitų į mano ofisą 
šią savaite, nepaisant kokią ilgą turite,. 
Ir leiskite' man padaryti egzaminaciją ‘ 
Jūsų ligos, PYKAU AS pngelbŠjau daug 
sergančių Žmonių kurie ėjo prie manęs . 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus ir vlsokiuj dakta- 

. rus be pasekmių, Ką aš padariau kb 
tiems, -aš galiu padaryti Ir jums, jei 
aš Jtjs negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna epe? 
dalų a^rdą. Per Šią satattę aš už ąavo 
darbą’ pankuosiu fllftaiužl mokestį. a 4W * v
datįt kiekdenąš turėta progą gauti ge- JĮ®** V®* “ ’ “JL*

’ gydjnn^'tiebratiglal. *
t

b
te

ieškau dėdės Povilo Budrlko ir An
tano Rotklo dukterų Barboros ir Pet
ronėlės, Jie visi paeina iš Tauragės 
apsfr., Naumiesčio valsčiaus, Nausė
dų kaimo. Turiu svarbų laiškų iš Lie
tuvos. Tai-gl Jeigu kas Žinot arba pa
tys malonėkit atsišaukti už ką būsiu 
dėkingas. *

JUOZAS ŠIKŠNIUS,
51 NICholš St., . Nereark, N, J.

IeŠkan savo pustaplio Mikoio Seliu- 
ko. Jis paeina iš Vilniaus rėd., Trakų , 
Apskr:, VHklnihkų vai., Kuršių kaimo. b 
Pirmiau gyveno Lowell, Mass. Jau 
ketumi metai kaip Išvažiavo iŠ Lmvelt 
Ir nieko apie Ji nežinau kur jis yra. 
Turiu labai svarb reikalą. Todėl Jis 
pats lai atsišaukia .arba jį 'žinantieji 
praneškite Šiuo adresu: . a <

- PETRAS SELIUKAS,
33 Jetferson St., E. Cambridge. Mhsa.

Paieškau sesers Joanos Laurlnal- 
člukės, po vyru Lavaikls, paelrta iš , 
Lietuvos Tauragės apskr,, Šilalės vaL, 
Vaitimėnų kaimo. Kas praneš skiriu 
$5, dovanų. Mano adresas: -.

MONIKA LAURINAIČIUS#,

PRMOS KLESOS .

DANTISTAS'
DR. W. T. REILLY 1 

‘ Dantys ištraukiami Ir pripildo 
: mi visai be- skausmo, su geriau- 
• slais prietaisais, su nauja iiradi*

HHU
469 Broadway, 

Soutb; Boston,Mass. 
' (Prie Dorcheater St.) - ; 

Valandos: Nuo 6 v. r. lki 8 v. v* 
Nidžliom : Nuo 10v. y* iki 4 v.v» *

'? • - į -..... jj... :

. t - Benrhc^DiėMn*wS9Q6Jf.

Pr. Ignotas Stankus
121O5.fcMiSuPH«Wjta,h-
Ą LitiuvuDskuiufr CbinugM.

' ****>> Vįiibrtiifiit' .
Nu.»ritoild5popteta 

Vakarai*, Kobrory* ntiotilitPJH,

>
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sUt vLoyiiuyĮt muitu utircBus* »■,
MONIKA LAURINAIČIUS#,

807 1-TnmtltoiteAve.. MeKees Ročka, Pa. 
■. Ieškau draugo Prano Buroko, kilę* 
IŠ Ukmergės apskr., Deltuvos vai., Kal
velių sodž., seniau gyveno Nmvark, N. 
J, Turiu labui statbą idkaiąv Jam.y- 
ra užrašyti (dideli pinigai tūlą kareivio 
toaVushrin'tfo lauke, Francijoj. Jis 
puts Uui atsišaukia arba jį "žinantieji 
praneškite žemiau nurodytu adresu. 
Tnlp-gi prašau atsišaukti Adomą Je- 

: nškevičlų ta- pusbroli ftM Zerecką1 U- 
‘"wl»I!feSgWbM8. ./ 

,1017 H>tM« 8t., V Alroa, Ohlo.
* »

w < t

»

p-?1

Jeigu norite eatagpyt! $8.00 
-Itet pęroa ATarykų. tai P«te* 
traukite muite katalocą.
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Prizais Majastic Teatrą
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