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SUVAŽIAVIMAS^

UŽSIDARĖ POPIERIŲ 
IŠDIRBYSTĖ.

\ :—

Ant Jos Yra Išspaustas Ženklas 
“ ‘ DARBININKAS’PEN.”

nežino

Ą. JKpyfąųty , atiduodamas, .prie sukilimi}. 
didelę dalį Aukštosios Šile- rija panaudota prie miesto 
zijos Lenkams.
■■■■■■■■■■■■■■■■M
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grįžti prie darbo.

* - *. 
*■ * -

. APIE 20,0000 INŽINIE- 
RHJ BEDARBIAUJA.
Gleneland,. Ohio, geg. 12, 
Warren S. Stone* vyriau-

" pahija nepriims ***
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"PubltAbod and dlitrttmted ttnder per- 
■Ht (No. 584) »uthorixed by the Act 
of October K1917. on flle at the Poet 
Offica ot Boston, MtuA By order of 
the Prestdent, A. S. Burleson, Po«t- 
m&Mtef Gener&w i : s : t

KrįkšČionyą darbininkai vie

nykitės! SpieskitėSį vienin- 

fėlę darbo žmonių organiza-, 

pijų Amerikoje Lietuvių , 

Darbininkų Sąjungą
\ "

ANGLIJOS 
KARIUOMENĖS

r SILEZIJOJE.

Berlynas, geg. 13. Vo
kietijos , valdžia pasiuntė į 
Londonu..prašymų prisiųsti 
kariuomenę numalšinimui 
sužvėrėjusių Lenkų į AugŠ- 
fąją Sileziją.

VOKIEČIAI ATSIĖMĖ 
MIESTĄ 

ROSENBERG’Ą;

IGNORUOTA PRANCI- 
JOS PRIEŽIŪRĄ.

Oppeln, Aukštoji Silezija, 
geg. 13. — Gana svarbios ži
nios pranešama. Generolas 
Lerond pasirašė sutartį. su
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Vokiėeiai pradėjo kontr- 
ofensyvą prieš Lenkus prie 
Ratibor, Rpsenberg ir Rosel, 
kur smarkiai Lenkus suplie
kė. Daugiau negu 300 Len
kų užmušta.

v

ALIJANTAI SULAIKĖ 
ĮTŪŽUSIUS LENKUS 

SILEZIJOJE..r
Berlynas, .geg; 12. — Ang^ 

Ii jos skyrius Alijantų komi
sijos 'Aukštoje Silezijoje 
praneša, kad mažai susirė
mimu buvo tarpe1 Lenkų ir 
Vokiečių laike paskutinių 
24 valandų ir kad alijantų 
komisija padariusi taikų 
tarpe Vokiečių ir Lenkų 
ant trijų dienų;

Lenkai,, laike taikos dar 
smarkiau pradėjo rengtis 

. Visa artile-

gesnę vieta. Lenkai pasiža
dėjo nepereiti Oder upės, 
kaip kad buvo pasiryžę.

Vadas Vokiečių Apsigy
nimo Sąryšio reikalauja iš 
Alijantų komisijos, kad j7 
sulaikytų pervežimą ginklų 
ir amunicijos dėl jų priešų 
ir taip-gi reikalauja, kad 
nubausti} Prancūzijos sar- 
gentą už sušaudymą dviejų 
Vokięčių laike sukilimo 
mieste Oppeln.

---- ---- -----
LONDONO POLICIJA . 
UŽGROBĖ PELENUI 
MARKSO DUKTERS.
London, gėg. 12. — Pa

skutiniu laiku policija krės
dama komunistų buveinę, 
paėmė pelenus Eleonoros 
Marks, dukters Karolio 
Markso; Dabar yra^ laiko
mi Seotland’o kieme su šim
tais svarų literatūros ir do- 
kumentiį Pirmiausia poli
cija manė, kad tai yra. lieka
nos žuvusios Rosa Luxem-" 
burg’sj bet komunistai atsi
minė iš istorijos apie sudegi
nimų, paaiškino policijai, 
kad tai yra liekanos Eleono
ros Marks.

S
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“DARBININKAS,’^
i . ■ 360 W. B'roadway, 

Boston 27, Mass.

J
r

Į L. D. S. N. Y, ir N. J. APSKR. 
NARIUS.

Broliai ir sesutės darbininkai! 
Rengkimės visi prie uolesnio vei
kimo, savo ir savo brangios L. D. 
Sąjungos labui.

Svarbus dabar laikas dėl dar
bininką, nes daug iš mūs LDS. 
narių nukentėjo laike šios bedar
bės negaudami darbo. ’ Ar-gi mes 
negalėtumėm, surasti būdą, kaip 
suteikti jiems, varge esantiems, 
pagelbos ranką? '

Gerb. LDS. kuopos: malonėsite 
visos prisiąsti kuodaugiausiai su
manią delegatą šu gerais naudin
gais sumanymais į apskričio suva
žiavimą, 15 d. geg. Brooklyn, N, 
Y. LDS. 12 kp. rengia nepapras
tai skanią vakarienę . dek svečių. 
Teko girdėti, kad bu£ su labai in- 
domiu programų, kuris prasidės 7 
vai. vakare. Delegatai kviečiami 
pribūti ne vėliaus kaip 1 vai. po 
pietų-15 d. geg. S. 4-th St; ir kam
pas Roebiing St., Brooklyn, N. Y.

Būtą labai pageidaujama išgirs
ti Šį tą nuo tų kuopų, kurios dar 
nedalyvavo prie Apskr. suvažiavi
mų, iš nežinomą priežasčių. Ma
lonu būtų kad visi broliai stotū- 
mėt į darbą. Jei kurios’ kuopos 
negalite atsiųsti atstovų, tai pri- 
siąskit‘raštu raportą. Kurie "ne
gavo laiškų ir negali“ pribūti tai 
siųskit raportus adresu: $

Kasiai,.
56 Nevv York Avė,,

K J*
■kfc

GAISRASBAWRENCE— 

 

PADARYTA DAUG
♦“

Ldnjre^cį ]^ass., geg. 12. 
— Gaisras sunaikino septy- 
nius didelius namus pačioje 
Širdyje miesto industrijos. 
Apskaitoma, .kad žalos pa
daryta virš $250,000. Šimtai 
šeimynų išsikraustė su daik
tais ant gatvĮtj; Keletą gais
rininkų sužeista, du sunkiai.

Prasima Tekinių 
Pirfytyvėje.,

Tuojąu p4 8 :30 vai. vaka
re pastebėtailiępsna viena
me kambaryjė-tekinių dirb
tuvėje."’ <Ugii^ greR plėtėsi 

vės ir paskui Carroll tvartą., 
Tuojau pašaukta 'gaisrinin
kai vietos ir iš Andover, 
North Andover ir Methuen. 
Daugiausia rūpintasi ap
saugoti gyvenimo namus ant 
West gatves. Tuojau įsaky
ta > šeimynoms išsikraustyti. 
Apie 20 arklių dar suspėta 
išvesti.
Elektros Šviesa "Uždaryta.

Kad apsaugojus nuo pa
vojaus gaisrininkus, tuojau 
buvo įsakyta uždaryti elek
tros šviesų visoje apielinkė- 
je. Manchester ir Lawrence 
skyrius Boston & Maine 
gelžkelis buvo uždarytas vi
sų laikų. Traukinys iš 
Manchester į Bostoną buvo 
sulaikytas Methuen.

Anthony Shinkonis, sar
gas tekinių dirbtuvės prape- 
šė, kad gaisras prasidėjo 
vienoje pašiūrėje arti Car
roll tvarto, bet nė sargas, nė 
savininkai tikrai 
priežasties gaisro.

t

u •—

' SUKILIMAS WEST 
VIRGINIJOS 

MIESTELIUOSE.9
WiUianison, W. Va., geg. 

12 — Tarpe kalnų Mingo pa
viete sukilėliai gerai apsi
ginklavę pradėjo šaudyti į 
miestelius Merrimac, Rawl, 
Spring ir Matewan, W. Va. 
ir McCors, Ky. Valstijos 
įblici Ją ir ięriįaur^glmmtč 
gauti maištininkus, bet ne
galėjo, nes buvo pasisklai- 
dę kalnuose ir kiti perėjo į 
Kentueky valstijų. Šaukta
si į Kentueky valstijos poli
cijų, kad prigelbėtų numal
šinti ’ maištininkus. Kalba
ma, kad daug policįjantų ir 
šiaip žymių žmonių nušauta 
ir sužeista. Sakoma, kad šis 
sukilimas yra baisesnis negu 
buvęs gegužės 19’ d. 1920 m.

Šaudė į Traukinius.

Gary David Paterson, 
kuris vedė būrį į Sprjgg 
šiandien po pietų, sako, kad 
keletas šimtų pasaž|erių. bu
vo atsiradę pavojingame 
padėjime, kuomet privažia
vo kovos vietų.

“Kulkos zvimbė iš kalnų į 
pravažiuoj antį traukinį. ’ ’ 
Moterys’ir vaikai išsigandę 
pradėjo klykti ir išrodė bai- 

’siaus negu tarpe laukinių 
žmonių.

GAISRAS YOUNGS- 
T0WN.

Youngstown, Ohio, geg. 
12. — Anksti iš ryto gaisras 
padarė žalos apie už $750,- 
OOOi' Gaisras sunaikino se
nų Mahoning Valley namų, 
lentų kiemų, 10 namų ir ga- 
radžių ir bravorų Smith 
Breyvery kompanijos,

UNIJO NORI UŽBAIGTI 
STREIKĄ-

“ ' 1 J ■ 1 - X
Providenee, B. I., geg". 13. 

— Jeigu 1 ‘karaliai” sutiks 
mokėti darbininkams senas 
algas, tai darbininkai sutin
ka*

SOCIJALISTAI ŠAUDĖ 
Į KATALIKUS. -

Mezico City, geg, 12. — 
50 asmenų užmušta ir daug 
sužeista kovoje su intužu- 
siais sužvėrėjusiais socija- 
listais mieste Morelia. Kaip 
pranešama nesusipratimai 
'prasidėjo kuomet katalikai 
parodavo gatvėse.

Organas Amerikos 

R. K. Švento Juosi
JI ’

Darbininkų Sų-goi
*■ -....  J.

‘‘DARBININKAS’ 
' ——Eik.

UTARNINKAIS, KETVERGEI B* 
SEMTOMIS.

UMrubeMyj metama
Bostone ir apyllpkSj metanu ,...I 
Motėms »

860 Broadway, fe
Tel. Šcutsr Boston 620.

'' . ■ f
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DRĄSINAMA GENERA- 
LIU STREIKU.

M exica G i t y, . gėg. 12. — 
Grasinama generaliu strei
ku, kuomet išėjo ant strei
ko visi darbininkai Ericson 
Telephone kompanijos pra
eitų savaitę. Kitų išdirbyS- 
čių darbininkų vadai simpa
tizuoja streikuojantiems ir 
galimas daiktas, jeigu kom- 
L . _...........................7
reikalavimų, bus iššauktas 
generalis streikas. Telepho- 
nų susisiekimas visiškai ne
galimas.

DERYBOS BRIUSELYJ 
DAR EINA, i

Lietuvos Atstovybe y 
gavusi šiandien tokį tfElt 
kųblegrama, • pasiųstą 
Briuselio Gegužės 11 dienų' 

“ Gegužės 6 dieną derybom i 
prasidėjo. Atvyko Aš 
Hymansas yra pareiškęs jog 
rybų pamatu yra lygybe* ir i 
biejų valstybių nepriklauso: 
be. Mes esame patiekę deld 
raciją, kurioj pabriežiamą, j$ 
Vilniaus grąžinimas yra 
tinia sąlyga, toliau kol 
autonomija visiems Ii 
piliečiams .kurie jyajftoja

SKELBIĄ GENERALĮ 
STREIKĄ.

Glasgowe ir Western Scot- 
land komisija National 
Union of Raihvaymen skelbs' 
generalį streikų nuo geg. U. 
d. Iš visko matosi, kad toje 
apielinkeje yra nesusiprati
mai darbininkų su darbda
viais ir visai apielinkei grę- 
sia pavojus. Jau nuo senai 
eina _ kova anglekasių su 
kompanijomis.

gininkams (lenkams) 1 
priėjimas tranzitui prie j$ 
Lenkai yra pasiūlę mui 
suvienyjimą ir paiu 
muito rubežią tarp abiejų važfc 
tybią delei išdirbinių abiejų 
lią. Mes esame atmetę uni 
ir pasiūlinę ekonominę sutari 
pamatuodami ją ant santil 
kurie teikiami labiausiai m 
draugingoms valstybėms. ( 
poussames .union, proposaą 
union traite’ econpmiąue 
priorite’)- Elta.“

« Delei tokio l’imto mūs 
Delegacij os nusistatymo g# 
lės pasidžiaugti Ameriko 
Lietuvių Visuomenė, 
iiius tur būt .prie Lietuv 
Duodama autonomija 
Lietuvos Rytams, betktd 
rmė autonomija Lietuvi 
piliečiams, kurie kalba len^ 
kiškai. Lenkų kaip ir nerį 
Ant jokios unijos netin 
ma. Norima sudaryti ekoį 
nominė sutartis, sulig kurie 
Lenkijai, kaipo, mūsų ks 
myniai valstybei, pažada 
duoti, .geriausios prekybai 
sąlygos, kaip kokias mes gsH 
lime suteikti ir kitoms Va 
tvbems, su kuriomis•* 7 j «.

G-lens Falls, N. Y., geg. 12.
— Besitęsiant streikui ppr 
pieros išdirbėjų, dar viena 
išdirbystė užsidarė The 
Union Bag andPaper kom
panija. Kompanija atsisa
kė mokėti algas tokias kaip 
praeiti meta. Visos kitos .. . . . m -išdiibystės, kurios .nebuvo t^ugiugM gyvename. Tu< 

uždarytos iš priežasties 
streiko, savaitė atgal, jau 
pasirašė ant sutarčių beveik 
taip kaip, kad ir praeitų me
tų sutartis.

SUTIKO PRIIMTI- 
\ NUMAŽINTAS /

" ALGAS. u.. ,- '
Uineinnati, geg. 12. — 

Vartojamos-geležies darbi
ninkai, kurie buvo ant strei
ko jau nuo lapkričio mene
sio praeiti} metų sutiko grįž- 
ti į darbą už numažintas ai- sias inžinierius ByoaerluJod 
gas.
* Taip tai. darbininkai po 
sunkios kovos, po kelių mė- 
nėšių.bedarbės priversti yra Į

of Locomotive Enginers, 
savo raporte pažymų kad iš 
20,000 narių, beveik vienas 

priimti vietoj $1.25 į valau- -ketvirtadalis visų

tarpu dar“ nekalbamą api^ 
įubežių nustatymą, \niękp^ 
nekalbama apie Lydą ari 
Gardiną. Lenkui gali p*«g 
norėti, idant mes ant vism 
dos išsižadėtume Gardino 
kitų miestų Lenkijos na$ 
don, jeigu jau mums t 
patekti Vilnius. 0io! 
■sunkesnis ginčius*.. Dalau 
sime žinių.'

Gegužės^ d* mi m
* * l

i

VABOOmNlKKAS 
le&ko vlcto« pjie R.KaLparaiAiftiii 

k- ^5tu ir
VISI} be- chorą. * .

G. G. VAIČIŪNAS, 
‘81 Domui A^tk, B
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Smns* valstybėms besi- 
daugiausia rūpesčio 
savaime'kyla dėl 

Šiuo klausimu daug 
tenka ir' Lietuvai* 

lei laimingai pasisekė 
rttbežius su Rusija ir 

dienomis užbaigtas 
bu mūsų kaimynais

sienos su Latvija ma- 
ek tiek plačiau pakai-,

s»

t

rarius iš Lietuvos ir 
> visus okupantus 

evikus ir bermontinin- 
įau vokiečiais), buvo tuo- 
Į pradėta pasitarimai dėl 

o sienų nustatymo 
p Lietuvos ir Latvijos* 

'deja, nuomones griežtai 
$si ir prie pageidauja- 
vaisių neprieita. San- 

• tarp broliškų tautų 
iriojo įriti ir vienu laiku* 

gana smarkiai įtemp- 
? ypač/įsimaišius lenkams, 

KHe įvairiais būdais esten- 
fel'mus sukiršint ir nepri- 
į& prie taikaus klausimo 

rišimo* Latviai, lenkų su- 
agituoti, buvo Visai pasinešę 
''VarŠavoS politikos įtakon ir 

:ersavo lietuvių pusėn. 
Sunkiausioj lietuviams va
landoj, kuomet mūsiį. ka
riuomene didžiausiomis aū

is gįmė Vilnių, o vėliau 
Želi

.*1*

govskio bandų,

v

tviai puo- 
|ū mūsti sargybas Ilukštos 

ir užėmė tą žemę, 
ų mūsiĮ kariuomenė bu- 

fro išvadavusi iš bolševikų 
pankų. ^Santykiai, rodos, 
irisai jau turėjo nutrūkti, 

et laimei, latviai suprato, 
fcad mažųjų valstybių ben- 
fe^eilialai verčia jas draun 

nįai* gyventi. Prie to dar 
ačiū; metu pas Želigovs-4“ 

/atsirado ir latgalių pul- 
di, kurie jau ruošėsi eiti 

Latgalijon, kad paliuosavus 
ten lenkus dvarininkus ir 
■prijųpgus juos prie “kresų” 
'(pęfkvaščių). Latviai paju- 
to/pavojų. Nuo to laiko lat- 
vįų politika pradeda krypti 
rkiton pusėn*, būtent: prade
dama. ieškoti susiartinimo 
su Lietuva, atsiranda nuo
širdus noras užbaigti nema

lonų rubežių ginčų geruoju 
ir eiti prie susitarimo. — 

Tilo, būdu gimė mintis 
•Sieniį ginčą pavesti trečiųjų 
teisman (arbitražo komisi
jai), Netrukus buvo susta- 
tvtas. atatinkamas sutarties 

drojektas, kuris buvo Lietu
vos ir Latvi jos St. Seimų pa
tvirtintas (ratifikuotas).

Komisijos Darbai 
ir Nutarimas.

Einant sutartimi buvo su- 
[daryta lietuvių-latvių komi
sija. “ Pirmininką tai komi- 

jai pagal sutartį turėjo pa- 
įjBkirti Angių valdžia. Pu
rėms nesusitarus, pirminin- 

o sprendimas yra galutinas 
Lf labiem kraštam /priversti- 

Tokiomis teisėmis 
nuo gruodžio 15 dienos 1920 
metų ėmą darbuotis trečiųjų 

lemo komisija. Jos dar
ius vadovavo Anglų ‘vai

šios nuskirtas prof. Simp- 
lųnaSL kuris savo politikos 
arbūotėj yra pasižymėjęs 
Ūpo Šalininkas naujai su
kūrusių mažųjų Pabalt- 

___ įmano' valstybių. .
Ginčijamų plotų buvo ne- 

naža, būtent: Lietuva iš*

ir Ilukštos sry- 
tiesį latviui gi nuo Lietuvos 
reikalavo Mažeikių trikam
piosugelžkeliu Liepojum.ir 
viso šiaurės ruožo buvusioj 
Kauno gubernijoje 
. Jeigu įsigilini į visas gin
čijamas žemė^, tai kiekvie
nam bus aišku, kad prie vi
su jų^lietuviai turėjo v daug 
daugiau teisių negu latviai. 
Taip. Palanga ir Mažeikiai 
su apylinkėmis ištisai vien 
lietuvių gyvenami plotai, vi
sas palairšis taip pat didžiu
moj apgyventas lietuviais, 
tik. vienur-kitu^ nežymus 
nuošimtis sulatvėjnsių lietu
vių. Ilukštos srife gyven
tojų atžvilgiu yra maišyta : 
nei latviai nei lietuviai ten. 
didžiumos nesudaro, bėt tas 
kraštas nuo bolševikų atva
duotas lietuvių^ kariuome
nės, gyventojų dauguma 
(gudai, lietuviai ir žydai) 
linko prie Lietuvos* Bė to 
Ilukštos kraštas ekonominiu 
atžvilgiu mums taip-pat bū
tinai reikalingas, kaipo išė
jimas Dauguvon ir Kalkū- 
nų gelžkelių margas. Mažei
kių gi gelžkelis lygiai reika
lingas ir Lietuvai, kaipo ke^ 
lias Kretingon ir Palangon.

Viršminetų žemių likimas 
š. m. kovo mėn. pabaigoj ko
misijos pirmin. prof. Simp- 
sono galutinai buvo nuspręs
tas ir kovo. 31 dienų praves
tas gyvenimam Tuo spren
dimu einant ginčijamos že
mės liko tarp Lietuvos ir 
Latvijos padalintos. Lietu
vai teko Palangos kraštas su 
Šventosios upės žiotimis ir 
nedidelis sklypas į šiaurę 
nuo tos upės Įtakos jurėn, 
paliekami Mažeikiai ir pri
skiriamas neplatus ruožas 
ties Zarasais iŠ Ilukštos sri- 
,ties. Išviso Lietuvai teko 
19.000 deš. iš buvusios Kur
šo gubernijos. Latviams pa
skirta keletas sodžių Vege
rių ir Žagarės valsčiuose a- 
tiduota derlingi plotai Žei
melio, Vaško (miesteliai pa
silieka Lietuvai) ir Budber- 
gių valsčiuose, atiduotas vi
sas Aknistos kišulys ir Tur- 
monto dvaras. Ilukštos sri
tis su Įlanka ir Kalkūnais 
pasilieka prie-Latvių. Lat
viai tuo būdu gauna iš bnvir- 
sios Kauno guber. 27,000 
deš. geros žemės.

Sprendimas, reikia pasa
kyt, lietuviams nepalankus 
ir lietuvių spauda tai. pažy
mėjo, pareikšdama iš tos 
priežasties neužsigąnėdini- 
mą. Nepatenkino sprendi
mas ir Latviii: jie pyksta ne
tekę Palangos ir negavę 
Mažeikių. Bet Latvių rei
kalavimai išpūsti ir nepa
matuoti, ištikrųjų gi jie y- 
ra laimėję.

Nors nei viena - nei kita 
pusė neužganėdintos trečių
jų teismo nusprendimu, bet, 
einant sutartimi, nustatytie-

f
.kitokį rūbą! Keistas palygini
mas. , .

Tikėjimas nėra tai grynas'jaus- 
mip dalyki^ kaip čia kairiųjų no
rima įrodyti, nes-religijos dės* 
niai, kad ir išdalfes jausmų po
būdžio Savyje tyrinti, bet per lai
to protavimo kritiką per ėję -virsta 
proto darbo produktu; b? jeigu 
tas protas nebus tam tikros ten
dencijos varžomas ir slegiamas, 
protavimo rezultatai visuomet 
buą už religijois dėsnių teisingu
mą ir religijos reikalingumą ir 
ne dėl tų, kad religijk reikalinga, 
tam, kad be jos apsęiti negalima, 
bet dėl toj‘ kad • yra Aqįžiiw^| 
Tiesa, kuria religfją, *ypa$ km? 
ksčioniška — yra įgrįsta. •

Lašas (s. L d.) visupirmii pa
sisakęs, kad tikėjimo visai neRliu- 
dysiąs, nes ir taip jau perdaug bu
vę kalbėtą; bet, tolinus) kalbėda-

ji rubeziai turėjo būt priim-rsi ir ne visuomet Dievo įsakymus 
"ti \/inn ic5 imi nmirln na_ -v.il/lr. Lnf +«;

IŠ ST. SEIMO.
(79 poaedii 1921 m. balandžio.m.

:■ 12 d.)
-..Lygiai 10 vaĮ ryto posėdį ati
daro St Seimo Pirmininkas 8tiū- 
gimkis. * .

Sekretorius Natkevičius prane
ša naujus įėjusius Įstatų sumany
mus ir St. Seimo nario Galdikie
nės Ministeriui Pirmininkui pa
klausimą dėl kratos pas .rašytoją 
Lazdynų Pelėdą* '

Toliaus tęsiamos diskusijos dėl 
pradedamosios mokyklos įstatų 
sumanymo,' kuriomis jau trečias 
iš eilės posėdis pašvenčiama.

Čepinskis (ą. d.)* Kiti kalbė
tojai, mažai tepaliesdąnū patį į- 
statymą, vieų tiktai apie tikybos 
klausimą tesiginčija; jĮs pasi
stengsiąs plačiaus pakalbėti vi
sais klausimais. Ištikrųjų gi, 
kalbėtojas pradėjęs nuo atsaJ^oljnas^giVakd/^'feynuajūmdks- 
kun. Staugaičiui tuo pat ir užbai-- —«' 
gė vien tiktai apie tikybos pa
mokų mokyklose nėtikslingumą ir 
kitus tuo pat klausimu, kalbėju
sius tiktai dalinai tepaliesdamas/ 
Nauja nehent tiktai tiek' tėbūvo 
pasakyta, kad šeimyna esanti tai 
egoizmo lizdas ir šaltiniu ir mo
kykla negalinti būti to blogumo 
tęsimu. Mokytojas tai lyg ir siu
vėjas, negalima esą jo mokinti* 
kaip darbas atlikti ir jis turįs bū
ti nuo tėvų įtakos laisvas visai.*)

*) Ats. č. kalbant buvo girdima iš 
vietn balsai: “visai kaip. Rusijoje,” I 
tai O.: “Taip, bet kad ne Rusijos gyve
nimo vykiai, tai ir jus (į dešinę ro
dydamas)’ nesėdėtumėte ir savo nuo
monių laisvai reikšti negalėtumėte.”

Simanauskas (d. fed.). Lietuva 
yra katalikų' šalis ir tai jai daro 
garbės. Tiesa, ir neva tikinčiųjų 
tarpe pasitaiko įvairios rūšies 
prasižengimų, bet jeigu tai tikrai 
ištirsime, yra tai pasekmė socia- 
listij įtakos, kurie įvairiais šlamš
tais stengiasi krikščioniškos do- 
roą pagrindus griauti; lygiai ią 
netikėliij tarpe yra ir dorų žmo
nių kaip kad ir ponas Čepinskis, 
bet lygiai ir čia galima pastebėti 
krikščioniškos šeimynos- it krik
ščioniškos doros pagrįsto auklėji
mo pasekmių. Tos‘ pat priežastįs 
ir p. Capinsldo sieloje neleidžia 
paskutiniai krikščioniškumo ki
birkštėlei užgesti.

Kun. Staugaitis (k. d.) Kiek
viena mokykla veda kokią nors 
filozofitinę pakraipą; neitralumo 
būti nei negali. Lietuvoje —: kri- 
kščioniij šalyje mokykla nuo ti
kybos atskirti negalima., Už/tas 
tiesas mes kovojame ir kovosime: 
kad jūs (į kairę) mokyklą užgro
bę nuvestūmėte visuomenės dau-; 
gumai priešingą propagandą ir 
tuo būdu nepavergtūmėte visuo
menę jūsų išsvajotoms idėjoms 
tarnauti.

i
Ponas Čapinskis . liepia mums 

būti dėkingais Rusijai už mūsų 
nepriklausomybę. Gal būti, kad 
Rusios sugriuvmas prie mūsų iš- 
siliuosavimo bent kiek ir prisidė
jo, bet reikia pasakyti ir tai, kad 
Rusija visai to padaryti nenorėjo, 
— mūsų laisvesS priežastis gludi 
mumyse; jeigu ir dėkoti turėtu
mėme, tai vis dar nereiškia, kad 
mes turime priimti visą tai ką 
Trockis ir Leninas skelbia.

Tikyba ir Dievo įsakymai — 
tai saulė, sulig kurios žmogaus 
sąžinės laikrodis turi būti regu
liuojamas; kitokio geresnio re- 
guliatoriaus^mes nerasime. (Bal
sai Jis kairės: “Įsakymų nėra,.į- 
saltymų. nepildo”). Taip, nė vi-

■ I'

ti. Vien iš to jau nauda ne
maža: sykį ant visados iš
mušta nesusipratimų * prie
žastis. Pirmam gi ūpui pra
slinkus, pradės tvarkytis 
geri kaimyniški santykiai. 
Čia bus padėtas pamatas ir 
taip laukiamai Pabaltmario 
valstybių sąjungai.

P. Klajūnas,
I * \

Chinijoj geležinkeliij yra 
8.000 mailių.-' Tai dėl 40.0.- 
000.000 gyventojų. Illinoiš 
valstijoj, tiek yra geležinke
lių dėl 6.0000.000 gyvento-

pildo, bet tai. nereiškia, kad'tie 
įsakymai atmestini dei to, kad jįj 
kalkes nepildo. Juk gi ir Šeirio 
Statutas sako, kad man kalbant 
jūs turėtumėte tylėti, o. ar gi sta
tutas negeras dėl te, kad jūs jo 
nepildbte? jėigu kaikurios tikė
jimo - tiesos ir nevisai aiškiai su
prantamos, tai juk gi ir visuose 
mokslo srityse yra dalykų, kurių 
suprasti visai negalima ir prisei- 
np. ir nesuprantant visgi tikėti, 
kad taip, o ne kitaip yra.

R Čapiiiskifcj keistai aiškina tė
vų teises vaikų auklėjime; lygin
damas jas prie siuVėjo sątikių su 
rūbo užsakytojo. Argi rūbo už
sakytojas neturi teisės duoti siu-

Iu gali būti pavadintas tiktai 
gamtos mokslas, kiti gi mokslai 
gali būti it’ nemokinami; tikėji
mas gi turįs savyje mažiausiai 
mokslingumo nuošimčio, taigi 
grynai sębolastinis dalykas, gi 
scholastiniai dalykai galinla ir vi
sai nemokinti.

Bielinis (s. d.) pasisakęs, kad ę- 
sąs materialistas ir tikybos daly
kai jam visai nerūpi, aiškina; kad 
įstatymas esąs be sielos vien tik
tai rėmąi —- skelėtos. Toliaus, 
frakcijos vardu, praneša, kad so
cialdemokratų frakcijos nuomone, 
mokykla turi būti laisva ir pa
saulinė, bet ne tikybinė. Tikyba 
esanti kapitalizmo 'šalininkė ir 

/socialdemokratai ! visuomet ją 
griausią ir išgriausią ir kovą tik
rai laimėsią, (Balsas iš dešinės: 
“Bent kartą atvirai pasisakė”).

12 v. 30 min.* daroma į vai. per
trauka.

i --------p......
i (79 posėdis 1921. Balandžio mėn.

12 d.) 
Kun. š

euose aiškiai
mu įvairių nusistatymų kova, ir 
dęl to reikia manyti kad šis daly
kas yra labai Svarbus: Reikia. į 
šį įst. ‘ sumanymą pažvelgti ir 
Valstybės mantikių žvilgsni^. Mes 
gindami tikybos mokinimo reika
lą, negalime ignoruoti ir nuomo
nių tų, kurie nori tikybą iš mo
kyklos išmesti. Valstybė turi leis
ti tokius įstatymus, kurie paten
kintų visokių nusistatymų visuo
menės dalis ir dęl to valstybinė 
mokykla turėtų būtį be tikybos. 
Ti o būdu bus patenkinti tikėjimo 
nepripažįstantieji; bet valstybė 
turi lygiai* su valst. mokyklomis 
Kkyti ir. tas mokyklas kokios -bus 
rieios žmonių pageidaujamos, tai 
gi ir tikybinių neišskiriant. Mo- 
Rytojas netikėlis gali į tikinčiųjįj 
vaikus daryti tam tikros įtakos, 

.kad juos netikinčiais paversti ir 
atvirkščiai. Kad to nebūtų, 
:kia kad mokytojas būtų ne mi
nisterijos ir ne savivaldybių 
kieno nors kito skiriamas, 
vietos žmoniij kurių nusistaty
mams jis atatiktų. Bet visa tai 
galima vykinti tiktai ateity, kad 
valstybės gyvenimas nusistovės, a 
dabar reikia prie gyvenimo sąly
gų taikinties.

Steponavičius (k. d.). Siūlo 
geriaus susipažinti su vokiečių mo
kyklos typu ir sū tais principais, 
Kurie ten dedami mokyklos pa
grindam Reikia iš pagrindų keisti 
ne tiktai religijos bet ir visų da
lykų dėstymo metodą, darbo prin
cipą ir eksperimentalės pedago
gijos dėsnius taikant. Toliaus' 
kalbėtojas, Vandto filosofijos sis
temos-išvadomis remdamos įrodi
nėja, kad mokslas ir dora Veda 
prie religijos.

, D-ras.Jokantas (ūk. fr.), prieš 
Sumanymą kalbėjusių užmetimus 
atremdamas, aiškina kad įstaty
mu galima būtų daug daugiaus 
detalių numatyti, bet tuo tarpu 
į gyvenimo apystovas atsižiūrint 
daug ko nėra galimybės* gyveni- 
man įvykinti, bet įstatymas neuž
kerta kelio savivaldybėms ir kito
kioms '.organizacijoms ir įstai
goms, vietos sąlygų bei reikalavi
mų atsižiūrint daryti tai kas tei-,

ošė gin-

rei-

ar 
bet

nia. Toliaus j«ferentaa stebiai dėl 
socialiatų keisto laisvės suprati
mo; sulig jų Meiną, kad jeigu ti
kybos mokinimas bus privalomis, 
tai bus sąžinės varžymas, bus ne
laisvė; gi jeigu mokykla vers vi
sus likti bedieviais,*— netikėliais, 
tai busTaisv&

»Kaikurių prieš tikybą einančių 
kaipo argumentas buvo vartoja
ma tai, kad jeigu. Šiuos ginčus 
perkelti mokyklon/ tai mokiniai 
nesuprastų kurioj^puseje teisybę, 
b tai gali atsitikti įr dėl to tikyba 
kaipo < dalykas dei kurio galima 
ginčities ii mokyklos turi būti 
prašalinta. Bet turime atsiminti 
kad Čią buvo ginčijariasi ne dol 
to, kad teisybę stiradus bet, iš vie
nos pusės kovojo ištyrtos teisybės 
Žinovai jr ginėjai; gi iš kitos pu
sės tos teisybės priešininkai vien 
aklo nusistatymo vedamų Ar gi 
galima būtų skaityti rimtu ginču 
ginču mediko su kuriuo norius a* 
matninkų (iš deš.: “kurpiu” me- 
Jieinos klausimais.).

Bielinis (s. d.) dėl motyvų bal
savimo kalbėdamas, siūlo įstaty
mo sumanymą grąžinti komisijai

Starkus (k. d.) siūlo kabineto 
patiektąjį projektą svarstyti kai
po pagrindą, gi šv, komisijos prie 
jo taikyti kaipo pataisas.

Visuose ginčuose aiškiai buvo 
matomas socialistų noras, neatsi- 
žiūrint į didžiules visuomenes 
daugumos nusistatymą, tikybą iš 
mokyklos, o paikiaus ir iš gyveni
mo visai prašalinti — iš. vienos 
pusės, irtis tikybos"-ginėjų pusės 
griežtas pasiryžimas visus užpuo
likų bandymus bei pasikėsinimus 
atremti ir tuo būdu tikybą, vi
suomenę i rmokyklą nuo utopistų 
despotizmo vergijos apsaugoti.

Toliau svarstomas: “Algų nu
statymo Valstybinio Apdraudimo 
įstaigos valdininkams* įstatymo 
sumanymas; referuoja Mikšys 
(ūk. fr.).

Venclavskis (s. d.) sumanymą 
bendrai kritikuodamas, siūlo įsta
tyme numatomų nuo pelno valid- 
ninkams nuošimčių visai neskirti, 
nes tai esą neiksiu; valdininkai 
turį gauti tiktai algą, gi šios įstai
gos valdininkams premijas ski
riant, . reikėtų ir kitų įstaigij val
dininkams jų duoti.

Rachmilevičius. (žydų fr.) ma
no, kąd esanti padaryta pamatinė 
klaida tame jau, kad Valstybę su
manė steigti įstaigų, knurias tiktų 
vien privatinėse rankose laikyti; 
bet jeigu jau tai įvyko, tai, pre
mijai valdininkams davimo siste
ma ir čia taikintina, nes privati
nė praktika jos naudingumą pa
tyrė.
Feterauskas Fin. Pr. ir Pr. M— 
jos atstovas. Lyginti galima tik 
panašius dalykus, gi ši įstaiga vi
sai nėra panaši kitoms. Valst. Į- 
staigoms. Premijų sistema nėra 
tai koki naujiena; visur panašio
se įstaigose ir net' kaikuriose mū
sų Valst. įstaig. ji yra priimta.

Įstatymo sum. I-ju skaitymu 
priėmus, Mikšiui 
liūs tą • įst. sum. 
skaitymu, ^einama 
punkciui. .

Venclavskis (s. d.), I-jo § pa
stabos nuoš. siūlo išmesti.

Mikšys (ūk. (fr.) siūlo pridėti: 
ir “gelžkelio “bilietas.”

Venclavskio pataisa atmesta, 
Mikšio priimta.,

Dar'Sųjo pačiu: nuoš.—premijų 

 

klausimu\Venclauvsldui, Zubaus- 

 

kiui, Mikšiui, Lašui ir Feteraus- 

 

kiui pakalbėjus, įstatymo suma
nymas II-jii skaitymu, be atmai
nų—priimtas;

Posėdis baigiamas 3 v. 15 min. 
popiet. /

A—-kis.
•(Kauno “Laisvė”)

(refer.) pasiū- 
svarstyti Il-ju 
svarstyti ‘ pa-

«

Visi dvarai, paimti valstybes 
globon, globojami Žem^ūkio ir 
Valstybes Turtų Ministerijos, ei
nant Šio įstatymo1 dėsniais, iki jų 
likimas bus išspręstas bendrojo 
žemės reformos .įstatymo,

Kai šis paragrafas buvo priim
tas —.visi suprato — ir Komisija 
ir plenumas, — kad ir tie dvarai, 
kurie jau seniau buvo paimti, ir 
kurie toliau bus paimti, globojami 
žio įstatymo “dėsniais einant. 
•- Dabar pasirodo, fod teisinin
kai tą dalyką aiškina kitaip; jiė 
aiškina taip,, jtačį paimami ^Įobon 
tik tie; dvarai, kurie ipiami šio’ Į- i 
statymo (dėsniais, reiškia, tie, ku> 
rie buvo paimti valstybės globon 
kitais įstatymais gali būti vėl grą
žinami savininkams/ ;

Kad tą neaiškumą prašalinus, 
Kabinėto buvo pasiūlyta prie Šio 
paragrafo-, tokia pastaba, kad šis 
•§ liečia ir tu savininkų, kurie tu
ri iŠ viso daugiau, kaip 70 dešim
tinių valstybes globojamos žemės 
Ūkius, kurie buvo paimti -globon, 
einant dėl privatinių dvarų nau
dojimo 1919 metų sausio mėnesio 
19 dienos įsakymu ir privatinių 
ūkių nuomos, įstatymo 1919 metų 
lapkričio mėn. 30 dienos įsakym.

Baigdamas referehtas mano, 
kad Žemės Reformos Komisija, 
negalėdama įsileisti į tuos teisi
ninkų protavimus, nutarė, dėl 
darbo ir valstybės naudos, pada
ryti pastabą į.tą įstatymą.

Seka bendros diskusijos/
- Račkauskas, (vš.) Mano, kad 
išleistojo įstatymo ĮO-tuoju § aiš
kiai pasakyta, kad visi dvarai, pa
imti valstybės globon globojami 
Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų 
Ministerijos, be to', dar labiau, 
kad 11 § sako, kad du įstatymai, 
kurie buvo anksčiau toj srity iš
leisti, tą įstatymą išleidus, nusto
ja savo galios.

, Jokiij dvarų grąžint negalima: 
Ministęrių Kabinetas pats esąs 

kaltas, rieiiorėdaąms įstatymo 
tinkamai suprasti.

Jei priimsim pastabą prie 10 §, 
tai po savaitės gal rasis kitas pa
našus neaiškus paragrafas.

Šis įstatymas aiškiu aiškiausias 
ir *10 § jokių paaiškinimų nerei
kalauja. .

Siūlo pastabą atmesti. .
Teisingumo^Ministeris Karoblis. 

Siūlydamas priimti patiektąją pa
stabą nurodo, kad jei 10-tam §* 
būtij pasakyta, kad visi dvarai, 
paimti globon ir seniau, laikoma 
ir dabar paimtais, tai kas kita, bet 
kadangi to nesą, tai 10-tą straips
nį galima aiškinti tokiu būdu, kad 
jis-kalba tik apie tuos dvarus, 
kurie imami dabar, šiuo įstatymu. 
Kadangi tas. straipsnis buvo įvai
riai aiškinamas, tai būtinai reikia 
priimti ši paštaba.

Grajevskis (lenk. frak.). Ran
da, kad iO-tas § reikalingas pa
aiškinimo, kadangi nesą įstaigos, 
kuri įstatymus. aiškintų, tai turė
tų atlikt Seimasi

Žemės Ūkio ir Valst. Turtų Mį- 
nisteris. Pabrėžia, kad, jo supra
timu, paragrafu "TO-tuoju. mano- 
rfia buvo paimti globon jr šenįau 
globojamuosius dvarus, įsiskver
bė tik;redakcijos Netobulumas ku
rio negalima aįškinti savininko 
naudai. Įstatymą leidžiant buvo 
turėta galvoj darbininkų nauda, o 
ne dvarininkų, todekjų naudai ir 
reikėtų įstatymas aiškinti (ploja). 
Bet kadangi iškilo ginčų, tai rei
kalinga išleist pastaba, kuri pa
brėžtų dar kartą paragrafo esmę.

Tumėnas (kd) mano, kad § pats 
savaime apima puikiausiai tą min
tį, kurią norima įdėt pastaboj.

Siūlo vis -dėlto pastabos klau
simą atiduot išrišti Bendrosios 
Teisės Komisijai.

Rimka-(si.) saukei, kad jei įsta
tyme buvo neaiškumų, tai Min.

vėjui -nurodymų, kad jis pasiūtų kalinga; juk gi kas įstatymu nėm 
tokį kolų, užsakytojas nori, u ne draudžiama’

80-tas Stėigiamojo Seimo 1921 m. .Įkabinėtas galėjo kreiptis j St. 
balandžio mėn. 15 d. posėdis. ~ * ’ * * * ~
Posėdis atidaromas 10 vai. ry

tą. •* ■ . . / . •
Pirmininkauja Steigiamojo Sei

mo Pirmininkas A. Stulginskas.
. Keičiama riieiiotvąrkė.
Pirmasis Sekretorius Natkevi

čius praneša gautuosius raštus.
Pirmuoju darbų tvarkos punk

tu svarstomas “Privatinių savi* 
ninku žemių naudojimo įstatyme 
10 § papildymas.” 
' Referuoja. Kriščiūnas.

Referentas. Praneša, kąd Pri
vatinių savininkų žemių naudoji
mo įstatymo 10 § esąs Šioks: .

t-

*•

Seimo Teisių Komisiją ar Prezi
diumą, kurie ir būt tą .darbą atli
ks- * , *
' Teisingumo Ministeris dar kar

tą pabrėžia, kad juridiniu atžvil
giu privatinių savininkų žemių 
naudojimo įstatymas nesąs aiškus 
ir visaip gali būt aiškinamas.

Meilu? (kdb). Mano, kad jei 
Seimui šio įstatymo projektas su
prantamas, tai kodėl jis Ministc- 
rfų Kabinetui neaiškus. Mano, 
\nd, matytu buvę kai kurie dva
rai grąžinti ir norima šia pastaba 
išsiteisini dėl jų grąžinimo,

Lalas (ra). Siūlo pastabą at-.

mest, bet iŠ Ministęrių Kabineto 
gaut guarntiją, kad įstatymai 
bus tinkamai interpretuojami.*

Miniiteris Pirminiukaa. Atsa
ko atstovui dėl reikalaujamų ga
rantijų, kad esą negalima to rei
kalaut, nes Ministęrių. Kabinete 
visa eina balsų dauguma, kaip 
dauguma nutars, taip ir yra* IŠ- 
ąnksto jokių garantijų Min. Ka
binetas begalįs duota

Valaitis (kdb). , Pažymi, kad 
liaudy nesą • pasitikęjimo įstaty
mo aiškinimais, .nurodo visą eilę 
grąžintų savininkams dvarų/ Pa
brėžia,-kad tai demoralizuoja y- ' 
pač tuos, kurie tikėjos . žemės 
gauti. v

R&čkąūškas (vs).’ Iš Žeme? Ū- 
kio ir Teisingumo Ministęrių pa
aiškinimų mato, kad net Ministe- 
riųJLabinete šio įstatymo projek
tas buvęs, nevienodai aiškinamas, •, 

Mano, kad galų gale nereikėję 
daryt jokių nusprendimų, iki pa
tiektoji pataisa, būsianti priimtą, 
dabar gi išeina, kad Seimas šia 
pastaba pripažintų Min. Kabine
to nutarimus teisėtus. Tai ne
leistina. į

Ruseckas. Mano, kad nė tiek 
įstatymai kalti, kiek kaltos tos 
piktos dvasios, kuriąs yra susitel- 
kiisios apie kiekvieną' Ministeriją 
—ir ypač prie Žemės Ūkio ir V. 
Turtų Ministerijos.

Jo išmanymu,’ kiek įstatymų ir 
pastabų ir būtų išleista — kol ne- 
buf pašalinti tie tamsieji asmens, 
tol tie įstatymai ir pastabos ma
ža ką reikš. , •

Kuzminskas (vs). Nurodo, kad 
jei Ministęrių Kabineto įstatymas 
nebuvo tinkamai-suprastas ir kai 
kurie dvarai buvo net grąžinti Jai 
Ministeris Pirmininkas turėjęs 
protestuoti.

Ministeris Pirmininkas. Pabrė
žia, kad protesto teisės jam ne
duota jis tik pirmininkauja, tu
rėdamas, kaip ir visi Ministeriai, 
vieną sprendžiamąjį balsą.

Imant iš esmes mano, kad. jei ir 
kyla nesusipratimų, tai Seimui.į- 
statymus aiškinti nepatogu, reik
tų gal būt tam tikslui tam tikra 
autoritetinga įstaiga.

Kol kas neaiškių įstatymų aiš
kinimo funkcijas atlikdavo Min. 
Kabinetas.

Panašūs įstatymai būdavo žiū
rimi juriskonsultų komisijos, ir 
jau referuojant Teis. Ministeriui, 
jų supratimo sprendimas būdavo 
Min. Kab. daugumos balsų daro
mas.

Visuomet stengtasi žiūrėti teisė- • 
tumo.

Dėl priekaišto, kodėl ankščiau, 
pastaba nebuvusi patiekta Sei
mui pabrėžia, kad Seimas svars
to panašias pataisas 3-6 mėnesius, 
Min. Kabineto gi nusprendimas 
vykdomas tuojau.

Nepriėmus šios pataisos Min. 
Kabinetas būt pastatytas į keblią 
padėtį Siūlo ją priimt..

Draugelis (kdb). Mano, kad 
bereikalingai Min. Kabirfetas ėmės 
įstatymų aiškinimo funkcijų —r 
reikėjo jas palikt Seimui.

Dėl svarstomojo klausimo siū
lo atiduot išspręst Bendrajai Tei- 
snj. Komisijai, kurios aiškinimas 
turėtų būt privalomas.

Atstovo Draugelio siūlymas pri- s - 
imtas — įstatymo projektas ati
duodamas B. Teisių Komisijai.

Antruoju dienotvarkės punktu 
svarstomi Žemės Ūkio ir V. Turtų 
Min. Etatai, 4 ,

Referuoja atstovas Rimka.
Etatai labai maža skirtingi nuo 

pereitųjų metų etatų, šis tas pa
keičiama, šiitas papildoma.

Svarstant šį įstatymą bendrose 
diskusijose visos eilės kalbėtojų 
(Račkausko, Žitinevičiąus, Valai
čio, Mikšio ir kitų) pabrėžiama ir 
nurodoma visi Ž. Ūkio Min. su
tvarkymo ir jos darbuotės ūkio ir 
ypač.miškų srity netiksluinai.Siū- 
loma kai kurias projekto vietas 
pakeist. 1

Projektas Seimo priimamas 
dviem skaitymais—-padarius kai- 
surių pataisų.

Posėdis baigiamas.
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(Kauno “Lietuva”)

Visi clmiiečių kalbos žo
džiai teturi tik po vienų 
skiemenį. Rašto ženklai 
cbiniėčių kalboj ne gaisus 
ženklina^ o Žodžius*v*.
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Kadangi aprūpinimas žeme be- l.pų yra labai sunki. Sunku bu- 
žemių ir mažažemių yra vienu iš ,V0 pradėti ūkininkauti, dar tuom 

labiau, kad delei nesusiorganiza- 
vimo valdžios aparato nebuvo ga
limybes jiems teikti jokios pagel- 
bos iŠ puses valdžios. . . • * < 

Išviso Matyti, kad kariškiams 
daugiausia trūksta arklių. Tuo 
reikalu jie dažnai ir kreipiasi į. 
Ministeriją teiraudamies ar ne
gaus Ministerijoje jų pirkti pa
lengvintomis kainomis, bet kadan
gi Ministerija ėmė dvarus kaip^be 
gyvojo taip ir negyvojo invento
riaus, tai ir kariškiams arklių su
teikti negalį.

Pas visus buv. kariškius žemės 
užsėta mažai. Taip sulig anketos 
padarytos pernai metų rudeny pa
sirodo, kad buvo užsėta vasaro-. 
jaus nevienodai —^20 nuoš. 22 
nuoš. visos gautos žemės. •

Kadangi nekurie iš kariškių 
negali pakenčiamai apsigyventi 
ant gauti] ūkių, tai jie priversti 
juos arba išnuomuoti, arba ati
duoti iš pusės.

Statymas trobų taip pat eina 
sunkiai. Nekuriu vietų kariškiai, 
pav. Vilkaviškio apskr., kadangi 
ten esą mažai miškų, prašo išrū
pinti, kad jie nemokamai galėti]

* .

■ X

svarbiatisių klapsimų tad, WW- 
‘ čia kad daugel kam žingėidu žino
ti, kas tuo klausimu jau padaryta 
ir kaip tas darbas eina.

Kaip jgu minėjau laikinoji Vy
riausybė nelaukdama sušaukiant 
Steigiamojo Šeinio jau l919 metų 
birželio men,. 20 d. išleido įstaty
mų ^Kariškiams žeme aprūpinti! 

. Einant tuo įstatymu pirmoj eilėj 
* duodama žemė kariškiams, beže- 

. t miams ir mažažemiams. *
Kadangi įstatymas buvo iš/eis- 

as 1919 metais, tai tais pat me
tais Vyriausiosios Komisijos ka
riškiams žeme aprūpinti buvo- pra
dėti daryti sprendimai (Iel. pa
ėmimo žemių'iš privačių savinin
kų. Tais pat metais žemės, skir
tos kariškių aprūpinimui, kaip 

. privačių savininkų taip ir valsty
binės buvo pradėtos matuoti.

Kiek,, kokiame apskrityje Vy
riausiosios Komisijos Kariškiams 
žeme aprūpinti nuspręsta paimti 
žemės s,avininkų ir kiek kiekvie
nam apslyrityje kiekvienais me
tais ir į 
žemės 
Įėję:

[srityje kiekvienais me- 
Kiek sklypų suskaldyta 

parodyta sekančioje Jente-
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matome per tuos dvejusKaip
1919-—1920 met. buvo nuspręsta 
paimti žemės 51.428 deš.; gi iš
matuota 22,236 hekt. privačių sa
vininkų žemės ir ji suskaldyta Į 
1434 sklypus ir 7757 hekt. valsty
bines žemės ir ji suskaldyta į 506 
sklypus. Išviso gi privačios ir 
valstybines žemės per tuos dvejus 
metus išmatuota 29992 hekt. ir ji 

_ suskaldyta į 1940 sklypų.
« Per tuos dvejus metus (iki 1921 

m.) buvo žeme aprūpinta 476 ka
riškiai ir jiems duota 7.855 hekta
rai žemės.*

Daugiausiai kariškiai gavo že
mes sekančiose apskrityse:

kariuomenėn

r' 1. Mariampolės-

Seini] ...........100 kariškini 1.703 liekt.
2. Vilkaviškio 83 ’1,050 »»
3. Trakų ...........51 797 H

f 4. l’kmergPs.. .47 ” 728 »>
A* 5. Koihilniij ...32 4S3 »»
J ’ Kadangi 1) 1919 metais dau-

persigabenti jo iš kitur; kiti pra
šo’ palengvintomis sąlygomis Įsi
gyti plytų, akmenų, kalkių ir ki
tos statomosios medžiagos. Neku
rie kariškiai nors ir gavo rugių 
sėklai, bet jų neįsėjo, o kiti sėjo 
labai mažai.

Aplamai, kad palengvinus ka
riškių įsikūrimą reikėtų jiems 
teikti be miško ir sėkols dar ir 
kitokios pašalpos.

(Kauno “Laisve”)

PERMATOMA, KAD 
SUSITAIKINS.

Nonuood, Mass.,
— Permatoma, kad spaus-; 
tuvių Berivick & Smith ir 
kitų šiame mieste susitai
kins.

f t i

Bris vokiečių valdžioj be jų 
leidimo Žmones negaledayo neijo- 
kio gyyulio pasipjauti. Viskas 
buvo vokiečių žinioje, —- surašy
ta. Jei,kas norėdavo gauti nuo 
vokiečių leidimą ^pasiskersti kiau
lę ,tai turėdavo nunešti 5-10 ruK 
auksu- Be to paskerdęs, turėdavo 
burgermeisteriui, žandarui ar ki
tokiam yaldfcunkui, nunešti kum*, 
pins, pūdą lašinių ir kelias .dešim
tis svarų taukų. Po tokių skers
tuvių, žmogui mažai likdavo, Drą* 
sesni, slaptai klojime^ tarp šiaudų 
ir šieno .paslėpę^ penėdavo peniuk
šlius, bet jeigu- Šnipai ar vietiniai 
išdavikai sužinodavo ir pranešda
vo vokiečiams, tai tuomet savinin
kui atimdavo he tik paslėptus, bet 
ir visus peniukšlius ir dar dide
lius pinigus reikėdavo užmokėti 
pabaudos. Kitiems pasisekdavo 
peniukšlius slaptąi nupenėti. Bet 
kaip paskersti, kad kiaules ne- 
Žviegtų. Lietuvis ir čia rado bū
dą. Jis pirma su šlėga apsvaigin
davo peniukšlį, o paskui su gele
že nuleisdavo kraują. Vieton 
svilyti — karštu vandeniu plikin
davo. Vokiečiai įsakydavo kiek
vienam ūkininkui nupenėti kelių 
pūdų meitėlį ir jiems rudenyje 
atvežti, bet keista, javų penėji
mui visai nepalikdavo. Liepdavo 
nupenėti daržovėmis, bet žmonės 
be grūdų nupenėti negalėdavo. 
Turėdavo.savo javus kaip galėda
mi slėpti’, gerinus pasakius — vog
ti juos nuo vokiečių savo ūkės rei
kalams. /

Mokesčiai. Vokiečiai imdavo 
mokesčius pagalvinius vadinamus 
“ kopšteerais, ” už žemę, už pori
nius ratus, už gražias 'šlajas, jei 
dar pas ką nuo vokiečių buvo už
silikę, už namus, sėdus, krautu
ves, dirbtuves, vandenius, ma
lūnus ir tt.', bet ne tik žmonės 
turėjo mokėti mokesčius, vokie
čiams, bet ir šunys. Stebiesi, — 
o jiems priprastas dalykas. Ap
dėjo visus šunis dideliais mokes
čiais. ■ Šunis kambarinius, “kaipo 
buržujus,” apdėjo dvigubu mo
kesčiu. Jei tų šunų ponai, ar gas- 
padoriai, pasigailėję savo sargų, 
užmokėjo už juos vokiečiams mo
kesčius, tai gavo bilietas gyventi 
iki kitų mokesčio metų, o šimtai 
beturčių gerų šunelių nuo vokie
čių kulkos liko varnų penu. Gai
la buvo žiūrėti, kaip vokiečiai piš- 
kindavo besislapstančius šunelius. 
Teisingai juos vadinta “rūka
liais.” Negalima buvo žmogui, 
nei zuikio, nei kurapkos, net var
nos susigauti. Buvo nubausti kas 
drįso išsiimti ir suvalgyti varniu
kus. Mat vokiečiai viską prisisa
vino. Jie sakydavo: “jūs mūsų, 
ir viskas mūsų, ką norime, su ju
mis galime daryti.” Taip jie ir 
darė. Visus gyvius žemėje, van
denyje ir ore prisisavino. Kaip, 
dar vokiečiai saulės ir oro nepri
sisavino?

Vokiečiai iš Lietuvos išgabeno 
daug visokio turto. Vienų miškų 
išgabeno už miliardus rublių. Kur 
prieš karą šimtametės girios ošė, 
dabar sugrįžę Lietuvon jūs rasi
te tik kelmynus vokiečių palik
tus. Ir jūs galėsime su poetu vys
kupu Baranausku dejuati: “Kal
nai kelmuoti, pakalnės nuplikę, 
kas jūsų grožei, senobinei tiki?!., ’ 
— Visa pranyko; tik ant lauko 
pliko, kelios pušelės apikreivčs 
liko!” O kur dar javai, gyvuliai, 
linai, sviestas, kiaušiniai, pauk
ščiai vaisiai ir Įeiti produktai iš
gabenti Vokietijon? Kas juos ap-

12 kaiuuos? Be to vokiečiai išplėšė
* n-T> iŽjTTArf/A T* rtl-n ■? n /Irtlir*

ginusia savanoriais 
stojo bežemiai ir mažažemiai ir 

'mažne visa kariuomenė buvo*vien 
iš bežemių ir mažažemių; 2) ka
dangi pirmųjų savanorių daugu
moje ūkis laike karo buvo sunai
kintas; $) kandngi skiriami par- 
ccliacijai dvarai buvo imami dau
giausiai sunaikinti, bo invento
riaus ir trobų ir 4) kadangi pa
imti dvarai daugumoje gulėjo 
dirvonais, tai pradžia ūkininkuvj- 

<tno kariškių Ant jmnte w*^‘x'**

Buviisiame Lietuvųs Pro
fesines Mokytoji]. Sąjungos 
susivažiavime nutarta tiky
bos mokslų Išmesti iš mo
kyklų. Prieš tų nutarimų, 
sujudu visa Lietuva ir dau
gely vietų išneše protestus 
prieš- tokį nutarimų.^ Var
gu mokytojai laisvamaniai 
^ųli^asfrodyti kur sū savo

ir išvežė į Vokietiją, daug visokių 
-mašinų, varpų, vargonų dūdų, 
liktorių, kielikų ir tt. ir tai iš 
brangios medžiagos: aukso, sidab
ro, vario, misingo ir kitų. Kiek 
už tai reikėtų atlyginimo pini
gais? O kas apkainuos sudegin
tas bažnyčias su deSetkais mieste
lių ir šimtais, pelekais virtusių 
kaimų? ‘Čia tik dalis mano pami
nėta, ko Lietuva nustojo, laike ka
ro. - ' -

' Vokiečiai trukdė apšvietę. Jie 
uždare visus lietuvių laikraščius 
ir užgynė pardavinėti lietuviškas 
knygas.. Pradėjo vokiečiai leisti 
lietuviškų laikraštį “Dabartis.” 
Jis tik'kalba ir tai netikusia buvo 
lietuviškas, dvasiu ir siekiais buvo 
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vokiškas, Su pagelūs to laikraš
čio vokiečiai-per kelius metus te 
kvailino lietuvius ir piršo jiems 
savo kaizerį te gyte visą kas vo
kiška, 1916 m. 22 spalių labai nu
džiugau, . gavęs 50’ egzempliorių 
“Ateities,” moksleivių organo. 
Supratau^ jog Lietuvos veikėjai, 
gavo iš vokiečių leidimą, nors tą 
mėnesinį alikraštį savo dvasioje 
leisti. O 1918 vargais negalais 
pasirodė ir Kauno “Vienybė,” po 
didžiausia vokiečių cenzūra. Kiek 
vėliaus Vilniuje pasirodė “Lietu
vos Aidas,” Buvo lengviau šir
džiai ir akys prašvito.

Vokiečiai kišosi į Bažnyčios da
lykus te perseldojo kunigus. Ver
tė. žmonės pęf prievartą sekma
dieniais ir šventėmis dirbti. Žmo
nes beeinančius keliais į bažny
čias, vokiečiai gaudydavo ir išei
giniuose rūbuose varydavo prie 
darbų. Kitur atsistoję vokiečių 
žandarai prie bažnyčių durų su 
ginklais neleido eiti į bažnyčią ir 
kunigams liepdavo apie* tokius 
daiktus skelbti iš sakyklų, apie 
kuriuos nedrįstu nei laikraštyje 
rasytį. 1917 m. per atlaidus Var
do Marijos Josvainių bažnyčioje 
štai vokiečių žandarų barbariški 
darbai. Per tuos atlaidus į Jos
vainius iš'.visų apylinkių suplau
kia didelės minios žmonių ir ne
mažai kunigų. Kuomet. žmonių 
daug buvo jau bažnyčięje, o kiti 
i ją skubinosi ,tai ginkluoti ir su 
bizūnais vokiečių žandarai vaikė 
nuo didžiųjų durų žmones ir no
rėjo uždaryti bažnyčią, kad žmo
nės negalėtų jon 'įeiti. Kuomet 
žmonės, esantieji bažnyčioje, už
girdo verksmą ir dejavimus mu
šamų ir stumdomų moterų, mergi
nų, vaikų klyksmus ir senių vai
tojimus, tai visi išbėgo iš bažny
čios, gelbėti savųjų. Susirėmė 
žmonės su žandarais. Ties didžio
siomis • durimis daug žmonių susi
kimšo ir sugriuvo ant viens kito. 
Keletas sužeista, vienai moterei 
tuoj vestas kunigas ir gydytojas, 
kuri kiek pasirgus — mirė. Vyrai 
ir moterys bei merginos, sujudin
ti tikėjimo, tautos ir savųjų mei
lės jausmais, gynėsi nuo vokiečių 
knygomis, kumštėmis, o kni net 
raktais' ir ginkluoti vokiečiai mi
nios ūpui turėjo nusileisti. Kun. 
Ruibį, iš Panevėžiuko, tą pačią 
dieną gale miestelio sugrąžino ir 
neleido važiuoti’ į atlaidus ir jis 
sugrįžo iš Josvainių į Panevėžiu
ką. Tuomet prisiminė> žmonėms 
rusų kazokų padarytos skerdynės 
Kražių bažnyičoje. Vokiečiai vers
davo. kunigus ankščiaus atlaikyti 
pamaldas, kad galėtų žmones- va
ryti darban. Būdavo vokiečiai 
stovi ir laukia kol žmonės eis iš 
bažnyčios, o beeinant jaunus vy
rus, o kitur ir merginas‘gaudyda
vo čia pat ir veždavo į darbus. 
Dauguma išėjo bažnyčion ar tur
gini ir atsidūrė Vokietijon. Gimi
nės laukdavo, verkdavo ir nežino
davo kur dingo jų giminės. To
kių atsitikimų buvo šimtai. 1917 
m. per Sekmines Kruopių bažny
čioje, gaudė jaunus vyrus ir vare 
į darbus į Vokietijos miestus ir 
daugybėje kitų vietų taip darė. 
Kur kunigai drįsdavo užsistoti už 
žmones, tai tuos kunigus išvežda
vo . į Vokietijos žiaurią nelaisvę. 
Štai kunigų • surašąs, vokiečių iš
vežtų į Vokietiją: 1915 m.: 1) Ru
steika Petras , Veviržėnų klebo
nas; 2) Lagis Povilas, Pasvalia 
kamendorius; -3) Jarulaitis Vin
cas, Viekšnių klebonas; 4) Balt
rūnas Baltramiejus, Gargždų kle
bonas; 5) Didžgalvis Boleslavas, 
Gargždų kamend.; 6) Špokevičius 
Leonas, Žaginio klebonas; 7) 1916 
m.: Tomą^į Eduardas, Girdžių kle
bonas; 8) Strikas Jonas, Kalvari
jos kamendorius; 9) šarka Anta
nas, Bedros klebonas; 10) Šarka 
Antanas, sub-dijakonas iš Bebros; 
11) Indrnlis Jonas, Rubino klebo
nas; 12) Žuromskis* Juozapas,- 
Ragelių klebonas. 1917 m. išvež
ti: 13). Alekna Jonas, Seredžiaus 
kameiidorius; 14) Goldikas Juiy 
gis, Šiaulių klebonas; 15) Kriščiū
nas Kazim., iŠ Verpiu, uždarytas 
Ukmergės kalėjimai!; 16) Gali-, 
nauskas Juozas, Pędunojaua kle
bonas buvo pasalintas vokiečių iš 
vietos; 17) Palangoj klebonaa,

* i
t

kun. Juozapas Šniiikžta buvo pa
šalinta snuo vietos; 18) Kaune 
kun, Jonas Petrošius buvo išlai
kytas dvi savaiti kalėjime; 19). 
Vilniuje buvoiareštuotas kun.Po- 
vįlas Dogelis. | Daugybę kunigų 
te manę patį už užtarimą žmonių, 
rengėsi išvežti, • bet pasilpnėjus 
vokiečių galybei atližo ir.pali
kome. Kunigas Konstantas Jaz- 
dauskas ir daug kitų buvo vokie
čių laikomi naminiame arešte. Ka
dangi užeinant vokiečiams iš in
teligentų Lietuvo je paliko, beveik 
vieni kunigai, tai jie daugiausiai 
dirbo kultūros darbą Lietuvoje, 
sunkiose karo sąlygose. Jie stei
gė lietuviškas gimnazijas ir Įritu-* 
kias mokyklaSj Stengesi kiek gali
ma lengvinti žmonių vargą, ves
dami draugijas r nukentėjusioms 
nuo karo šelpti ir kitokias labda
rybės įstaigas,- jie kur galėdami 
užtardavo pas vokiečių vyriausy
bę žmonių reikalus.*) Lietuvos 
kunigui ir didžiausiose karo aud
rose pasiliko kartu su savo parū
pi jonais ir buvo artimiausiais sa
vo žmonių draugais, geradariais ir 
,užtarėjais prie okupantų valdžios, 
-nors jierfe per tai patiems prisėjo 
kentėti. Nesant mokytojų, patys 
kunigai, prie vokiečių valdžios 
mokytojavo, kaip antai: Šiauliuo
se, Triškiuose ir tt. Daug kuni
gų, bepildant uoliai savo kunigiš
kas priedermes buvo vokiečių su
mušti: kun. J. Dovidonis, jau mi
ręs, Turauskas ir kiti. Dauguma 
kunigų buvo išvaryti iš klebonijų 
kitur, gyventi, o klebonijose užsi- 
gyvendavo vokiečiai su savo pa
nomis ir visą turtą pasisavindavo. 
Kitiems palikdavo vieną kamba
rėlį ir taip vargdavo kaip kalėji
me metus ir kitus be jokios ra
mybės ir gero poilsio. Nestebėti
na, kad daug .kunigų nervų ligas 
Įgavo, siaučiant epidemijoms dau
gybė išmirė.

Vėl grįžtu prie savo, dienyno: 
1916- m. ^4 d. gruodžio labai grio
vė armotos nuo Žagarės į rytus. 
1917 m. npo sausio pradžios iki 
balandžio 30 d., nuolat ėjo dideli 
mūšiai Jtygos Įinkom Gavau iš 
Ukmergės laišką nuo klebono, ja
me jis rašo, kad ten. labai brangūs 
produktai; labai vargsta kalėji
muose ir žūsta žmonės. Daug su
šaudė—įtartų užlaikyme rusų ka
reivių. Tas pats girdis, ir po ki
tus Lietuvos kampus ir šaudomi 
Lietuvos visai nekalti žmonės, nes 
užtenka, jei koks išdavikas iš 
keršto, niekšystės, ar špijonai 
delei pasirodymo vokiečiams dar
bščiais, įskųsdavo ką; tautas*jau 
ir žūdavo. Tokias pat gavau ži
nias iš Liepojaus. 1917 m. .30 d. 
balandžio netikėtai gavau iš Bėr
imo rusi] laikraščio :“Ree” 55 
No. spauzdintas 5 kovo, 1917, bu
vo tai j No. po nuvertimo rusų 
caro. To laikraščio antgalvyje 
buvo parašyta: “Staraja Vlast 
Pala.” “Da szdrabstbuem Na- 
rodnaja svoboda.” Tarp ko ki
to iš to laikraščio išsirašiau šias 
ištraukas:

“25 vasario 1917 m. buvo dide
lis judėjimas Petrapilyje. Kazo
kai Šoko, ant polieijos ir vieną pri-‘ 
stavą nušovė, daug sužeistų. 26 
vasario senoji valdžia pastačius 
kulkosvaidžius prieš žmones. 27 
vasario sukilę ir prisidėję prie re- 
voliueijonierių Litovskiji, Volski- 
ji ir kiti pulkai, o 2 kovo visa 
PetrapiĮio ir apielinkės kariuome
ne prisidėjusi prie revoliueijonie- 
rių. Nėjau gulti kol tas naujie
nas neperskaičiau. Mat, .esant 
vokiečių vergijoje gauti mums 
priprastą rusų laikraštį, buvo ste
bėtina retenybė. Gavau nuo ku
nigo Jasino jo išleistos, labai ge
ros it praktiškos knygos “Pata
rėjas” 47. egzempliorius, pasklei
džiau žmonėms, nes jau išalkę esa
me spaudos.

1917 nuo 21—25 liepos Bauskės 
ir Mintaujos* linkoh. taip baisiai 
griovė arrnotęs, kad net Žagarė
je langų šibos tirtėjo. Žmonės vi
saip kalbėjo, bet tikro nieko ne
žinojome kas tolinus bus. Nuo
lat vargome ir laukėme vargų ga
lo, bet jų nematyt. Vokiečiai kas
kart- labinus, spaude ir išnaudojo 
žmones. Jau sulaukėme 1918 me
tų ir vis dar tas pats vokiečių 
jungas mus slegia. 1918 m. bir
želio mėn. dar dvarų kumečių ne
sodintos bulvės, mat vokiečiai ne- 

») M K. Kunigai kovoje bu cįo val* 
4iln. KauąnB, IDlū m.
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duoda arklių ir žmonįų nepaliuo-, gręriant gyvybei pasitraukti,, 
šuo ja nuo darbo savo bulvėms pa-1 suskubsiu, 
suodinti. Kuomet jau, žmonių 
bulvės žaliavo, , tai kumečiai sodi
no. Su lopetomis arba patys kin
kėsi į žobrį ir tempe vieton ark; 
lio. Pats važiuodamas prie ligo
nio mačiau, . kaip 'Raudonųjų”- 
dvaroĄarbininkai du į jienas žob- 
rio pasikinkę jį tempe, o trečias 
arė.- Taip vėlai pasodintos bulvės 
nesuskubo užaugti ir kumečiai 
turėjo\bado pritirti. 1918 m. 5 
lapkričio skundėsi' Žagarės dvarų 
darbininkai, kad Voikečiai jau 5 
mėnuo kaip neduoda nei to. jų pa
skirto | svaro grūdų į dieną ant 
žmogaus. Ką vargšai darb.iriin- 

i- kjai buvo susidėję prieš karą, tai 
;- dabar viską pravalgę, badmiriau-

ja. 1918 m. 3 lapkričio vokiečiai 
savo žinioje esantiems darbinin
kams, nedavė arklio, parvežti ku
nigo, sunkiai sergančiam ligoniui. 
Kratas darydami neduodavo* ra
mybės ligoniams ii* net numiru- 
siejnš. Pasakojo Senos Žagarės 
parapijohka kad vienoje vietoje 
vokiečiai atėjo kratos daryt ir 
rado pagrabą; žmones giedojo ir 
žiūrėjo ko vokiečiai nori. Jie gi 
visur išieškoję, iškūlė nabašnin-. 
ką iš grabo ir jį išžiūrėję, išėjo. 
Daug ir kitų netikėtinų dalykų 
darydavo vokiečiai. Teisingai 
Lietuvos moterys pamačiusios vo
kiečius sakydavo: “Štai' ateina- 
velniai su ragais.” Ir kur galė
damos kavodavos ir savo mantą 
slėpdavo. Reikia pažymėti, kad 
žandarai ir šiaip kareiviai vokie- 
čiiį nešiodavo misingines kepures 
(kiverus) su ilgais smailais galais 
— ragais, todėl teisingai vadin
ta ra gotais.

Bet 191'8 m., rudenyje vokie
čiai, spaudžiami santarvės ir na
minės revoliucijos šaukiami, nors 
nenoromis, pradėjo kraustytis į 
savo faterlandą (Vokietiją). Tuo 
tarp rusi] bolševikai pradėjo 
slinkti artyn Lietuvos, nes juos 
čia siuntė ir kelią rodė žinomas, 
jums amerikiečiai, Lietuvos išga
ma Kapsukas (Mickevičius). To- 
Iiaus ir bus apie bolševikų darbus 
Lietuvoje nors trumpai papasako
ta.

Dar vokieeiams- esant Lietuvo
je, bolševikai prisiuntė čia savo, 
agentų ir tie jau slapta organiza
vo bolševikų veikimą Lietuvoje. 
Kaip tik vokiečiai traukėsi, tuoj 
pradėjo viešai pasirodyti bolševi
kų agentai ir kvailinti žmones. 
Ir artinantis raudonajai armijai 
kas kart labiaus ’kėlė galvas vie
tiniai bolševikėliai, kurie daugiau
siai Susidėjo iš vagių, girtuoklių, 
žmogžudžių, ištvirkėlių ir kitokių 
visuomenės išgamų, o nei vienas 
tikintis ir doras žmogus prie bol
ševikų nesidėjo, tik žiūrėjo kas 
bus toliaus.

Gruodžio mėnesyje bolševikai 
jau buvo Kurše — Rygoje ir Mih- 
tautoje, o nuo Mintaujos iki Ža
garės tik 6 mylios. Gręsė pavo
jus l Visuomenė nervavos ir bi
jojo bolševikų, tik saujalė plėšikų 
džiaugėsi ir laukė. Nuvertė val
sčių valdybas ir išrinko iš “pro- 
lętarų” tarybas. Milicijas įsteigė 
raudonas. Jas sutvėrė Žagarės so
cialistai, nes jų lyderiai važiavo į 
Mintaują, kur buvo jau bolševi
kai ir is jų gavo ginklų. Tuomi 
pasirodė, kad visi socijalistai su' 
bolševikais eina išvien ar bent 
jiems užjaučia. Tuo tarpu Vil
niuje, Kaune ir kitur jau organi- 
zavos Lietuvos kariuomene, bet 
męs Žagarėje būdami atkirsti vo
kiečiais nuo' tų miestų, smulkes
nių žinių neturėjome; Tik suži
nojome, kad Lietuvos katalikai 
moksleiviai (ateitininkai) ^jsi ap
leidę gimnazijas ir kitas mokyk
las skubino pėsti į Lietuvos gy
nimo karžygių centrus. Lietuviai 
karininkai, kurie sugrįžę is Rusi
jos viešėjo prie savo tėvelių, slap
ta naktimis, juos apleido ir sku
binę? ten kur juos Šaukė' Tėvynė 
Lietuva. Taip padarė Jonas Lau
rinaitis iŠ Smilgelio kaimo, Pum* 
penų parapijos (dabar . 2 pulko 
vadas), Aleksandra Laikūnaš stu
dentas ir Įeit, iš Stungiu N. Žag, 
p. ir daug kitų. Baimė ėmė gir* 
dint bolševikų žiaurumus ir Žu
dymus Kurše. Ten daugybę išžu
dė inteligentų, pastorių ir ponų. 
Mano Ideįįottas Meko nesakęs pa* 
sitraukS į jUetuvą gilyn. Palikau 
■—f“-'-****
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NAUJAGIMIS
Dideliame, išpuoštame ri 

kambary.taip" daugybei papuęį' 
salų, stovėjo minkšta lovai 
rioj vartėsi moteriškė,, ji gimdo,1 
Keletas', patymiti daktarų rtk 
pestingai padeda moteriškei 
skausmą kentetį, tik laksto su 
įvairiais vaistais ir įrankiais^ 
Žiuri pulsų, temparatūrą, taisei 
gimdos kelius,, visaip stengiasi 
daktarai, nes jie gerai už tų da
lyku bus atlyginti, jiems peif 
pasidarbavimų liūs pinigų Įdek, 
tik reikės. “Tik pasistengkite, 
kuomažiau nusilpnintį moteriš
kę”' pasaite tiems daktaram®; 
gimdančios vyras, nes ji yra Ur 
prigimties labai silpna.. Dak-' 
tarai, žinoma, pasistengs'kuoi- 
geriau atlikti, nes... pinigai,’

* ----------- - --T

* *
Žemoj, pri rūkusioj trioboj vie- . 

noj kertej ant supiltų burokų. 
užtaisyta iš lentų neva lpvų, ku- * 
rioj ‘gulį ant šiaudų išbliŠkusį ; 
lyg mirtis moteriškė. Jį gimdo 
pirmu kartu, taigi- baisius skau* ’"' 
smus kenčia, tik dantis sukan
dus vaitoja, užmerkusi te už- *• 
simiršusi iš didelio skausmo tik 
rankomis ore vedžioja lyg. sap- * 
ne. Nėra tinkamo žmogaus, ' 
vandens jai paduoti. Troba ‘ 
dūmų pilna, nes lauke šalta, tai 
reikia kūrinti, O mažas vaikai- 
čia," kuris buvo iš kaimo atsius- ■■ 
tas padaboti ligonę užkūręs Į 
ugnį pats prasišalino o ugnis 
negerai ir dega. * _
Moteriškės vyras išvyko mies- J. 

telin parsikviesti daktaro* nors 
maža viltį'teturėdamas, nes-^ 
savim tik nešė kelias< ’ 
skatikų. Sunkiai arkl^ 
mų * ,kaimynų gavo rniestelim*^
nuvažiuoti. Nesitiki nė jis pats ■ ■’« 
nė ligonė kad daktaras už ska~ - £ 
tikus į tokių vietų vyktų, bet .4* 
gal, Dievas duos, pagailės jam į 
vargšų.. Skaudžiai dejuoja iš- J 
bliškusi moteriškė ant kieto 
guolio vienų viena troboj būda- 
ina, net bobutės iš kaimo nėat-’ 
lanko jos, matzį tokias vargin- ' 
gas pirkeles Jabai retai kas pa*

• v • — • 'f-siziun. y

Gal kuri, ir labai norėtų ateiti ” 
ligonei padėtį bet pati varginga, f/ 
būdama negali nė valandėlei iš ; ’' 
narni] pasitraukti, o turtinges- 
nės jog neiš. .. '
Traška paskutiniai žagarai po J 

pečiu, daugiau dūmų negu Ai- J 
lumos darydami, o troboj vis- 
tik šalta — lauke žiaurus vėjas 
ir šaltis. Ligonė kenčia ir nuo*' 
šalčio, per jos skauduliais su- 
remtų kūnų pereinu skaudus , a 
drebulys, ji kenčia daug skaus- r J 
mo, kuri galėtų prašalinti, jei- J® 
gu atsirastų jautri širdis te J® 
švelnios rankos.
“O, Jėzus Marijų!... Vandens'jO 

Vandens... o, Jėzus Marija,*oi, ® 
Oi, oi!..” šaukia ligonė, bet K 
jos duslus, skaudus .balsūs ne- ® 
randa kitų klausytojų troboj, . 
kaip sienos, o vėjas -Šėldamas ® 
už lango lyg tyčiojasi iŠ tokio ® 
skausmingo balso’., A
Pečius pradeda gesti, dūmai ®

jau pasiekia žemės, troba visai 3
tamsoj lieka, o ligonė tik vai- 
tojų, šaukiasi nors Dtevp 
geibus, jeigu žmonės jos negir
di. Bet Vieninteliais jos klau- 
sytojai yra tik sienos, kurios -ji 
viską atjaustų, jf^gu turėtų šir- -S 
dį. Jog žmonė? airi ne širdin, 
bet gabalus t sienų—-medį. <

■ 1_________ '

mų, ne vieno „.-O daikto; apart 
apleistos ligonės. Vyras var
giai gaus pagelią ■— jei išlai
kys pačios ligones jiegos, tai 
sulauks ryt dienos, jei ne tai 
mirtis motinųi, gal vaidui ,

Vargo P6eta& 
Veik, armija.

t

t

M

Troboj, tais\ šalta, pilna, dū- J
e.

<*

IJd Amerika buvo atrak
ta AtlantikasvadmosiTam* 
syta jure,x v H
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netikęs ir atši- ko žmogumi su jam pridera-

fe W Boatęu’o utamlnkalj^
Lht ir jubatomb. Leldila Am. 
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DARBININKAS 
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į every Tuesday, Thur«day, 
*t|ay by St. JosiyH‘a Lith- 

R.O. Associatiom or Labos. 
SUBBCRIPTION KATES:
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d as pecond-class matter Bept, 
IĮ® post offlce ąt Boston, 

Ondef the Act of March 3,1879” 
tatįęe for malllng at jBpeęlftl rate 

provlded forln SectlonllOS, 
3ĮW a 1917, authorlzed oh Taly 
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pasaulio darbininkai 
^&nyįkit&s Kristuje, pa Bdž- 

į^cios vėliava, visuomenei 
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Ių partiją - 
pęs ginklas, tik laisvamanių 
užpečky kartais panaudoja- 
mąs. Didžiuma liberalų se
nai jį padėjo archyvam 
“Sandara” ji tebenaudoja, 
įneš užpečkin užgrūsta, ten 
mano ir pasilikti. "

5
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PIKTUMAS nu vien 
J TIK GRAŽUMUI 

KENKIA.
■ 'V*/

“Sandara” išsikoliojo.
Uhšt.‘ sveikatos! — norėtųsi 

j pasakyti, bet tai būti) 
pe^skaudi ironija, nes kas 
koliojasi, * tas pyksta, o pik
tumas baisiai nesveikas, y- 
pač tokiam amžy, kuomet 
tulžis yra perpilna visokios 

S Sprogstamos medžiagos. Pa- 
»*tSmytjna, kad labai rūstau
jamą ant asilo. Turbūt ra- 

«• sėjas turėjo kokiui nemalo- 
liių prityrimų srytyje palie- 
ČianČioje to gyvūno veiki
mą; bet jo suraminimui 
salima patikrinti, kad asi- 

'i ne taip kvailas, 
ie jį sakoma. Jis 

didėlis’ 'UŽSitpyiūlis^T' 
k tinginys. Kad vėl nesu judi

ntis rūstingo Sandariečio 
įulžies pastebiu, .kad eia a- 
pie asilą kalbama zoologiš
kai,.-vadinasi, jo būdas ir 

•* darbuotė imama- objektyviai, 
nedarant atatinkamų prie 
žBogaus palyginimų, — tai
gi prašome nerūstauti ir 
sveikatos bei gražumo sau 
ne gadinti.

Norint artymo meilė ne- 
' leidžia džiaugtis iš jo susier

zinimo, teeinu nepermaldau
jama logika verčia mus pri- 

’ pažinti, kad tasai artymo 
susierzinimas kaip tik ir pa- 
rudo, jog šūvis pataikė, į so- 

‘ pąmąją vietų, vadinasi,*kas 
buvo rašyta apie. Piliečių 
Sąjungą, tas pilnai atspėta; 

' kitais žodžiais, P. Sąjunga 
jau atgyveno savo amžį ir 
jos salininkams perdaug 

; pikta darosi, kad visinpie 
tai žino.

; Kitas džiuginantis faktas, 
jį,14 Sandaros ’1 išsikolio jimo 

Pelnąs, yra tas, (čia-vėl at
iprašome rūstingą Sanda- 

įrjėtį už jo silpnybės išnau- 
■ dpjimą) kad “Sandara” 
vįesai pripažįsta, jog *90 
.-plįpš. L. Bonų buvo išpirkta 

> Katalikų. Tas reikėtų indė- 
ti į rekordus, kad “Sanda- 
jią” kariais; neišsigintų savo 
žodžių. Katalikams tas y- 

l pač svarbu, kad net jų priė- 
' šai pripažįsta, jog beveik vi- 
r są Lietuvos šelpimo , naštą 
' neša Katalikai. Kas.“San-.

.daros” rašoma, kad Klieri- 
? kabi mažai prisidėjo prie 
į Lietuvos šelpimo, tas vien 
i tik ^Sandarai’ ’svarbu, nes 
i Klierikalų partija egzistuo- 

; ja tik liberalų vaizduotėj.
Mėginimas padalinti Kata
likus į .Katalikių ir Klieriką- p

v

PLIENO KAMUOS APIE 
DARBININKŲ UNIJAS.

■’ Elberi Gary, plieno kor
poracijos prezidentas, skai
tomas yra'Amerikos kapita- 
listij. gabiausiu spokesman’u. 
Kalba visada Šaltai, trum
pai, turiningai. Daug šal
to proto,* plieninės logikos, 
bet niekuomet širdjes nei ūž 
centą, dvasia kalba •— pra
garinė. Gal inei vienas A- 
merikietis nėra tiek tikras 
savęs, kada* kalba, kaip p. 
Gary, nes jisai jaučia mili
jardų ir jų savininkų stip
rią atramą.

Tai-gi tasai Gary nesenai 
savo korporacijos šėrinin- 
kams Hobokan’e, N. J. sakė 
kalbi), kuri Teiškė ne dau
giau ne mažiau, tik mirti
nos kovps paskelbimą Ame
rikos kapitalo prieš darbi
ninkų unijas.

Darbo unijos, sako Gary, 
jau atgyvenusios savo die
nas, dabar jos esą neberei
kalingos. Seniau, sako jų 
reikėję, nes darbininkų pa
dėtis vietomis tikrai buvusi 
negera, neteisinga. Dabar- 
gi esą kas kita. Darbininkų 
gerbūvis jau aukštai pakilęs. 
Dabar unijos esą reikalingos 
tik jų vadams — taip ma
nanti ir darbininkų didžiu-

Sunku būtų sau ir įsivaiz
dinti labiau begėdišką ciniz
mą, negu šis, kapitalistų at
stovo parodytasai. Ar gali
ma kalbėti šiandien api£ 
darbi^jnkų gerbūvį, kada 
toje pačioje Amerikoje 4,- 
000,000 bedarbių, .. kurių 
daugelis’ jau tūri prašyties 
maisto iš miestų labdarybių? 
Ar tai gerbūvis, kad darbi
ninkui kelių metų kruvinai 
uždirbtų ir sutaupytų centų 
vos užtenka keliems mėne
siams priverstinos bedarbės 
laiko — bedarbės, įšauktos 
labiausiai kapitalistų godu
mu ir noru, panaikinti, dari 
bininkų laisvės trupinius, 
taip sunkiai jų iškovotus.

Jei‘nebūtume krikščionys, 
tikrai palinkėtume tokio ba
do gerbūvio patiems kapita
listams. Kol kas gi linkime 
jiems bent priaugti iki to 
supratimo, kad darbininkas 
yra tos pat rūšies Dięvo su
tvėrimas, kaip ir kapitalis
tas. Jeigu kapitalistams va
lia tverti savo organizacijas, 
kad ginti ir,auginti savo se
rų dividendus, tai juo la
biau valia darbininkams or- 
ganizuoties, . kad iškovojus 
sau teisę bent prie darbo, už
darbio ir-, pragyvenimo. Da
bar Amerikos darbininkai 
faktinai tos teisės neturi. 
Juk kaip jų balso niekas ne
klausė, kada kapitalistai 
rengė milijonines fabrikas ir 
kimšo auksu savo bankus — 
o tik darbininkų prakaito 
tam visam tereikalavo, — 
taip ii* dabar atimdami mi
lijonams žmonių pragyveni
mo šaltinį, ir-gi neldausė 
darbininkų^ ar jie.nori me- 
tiū‘i^šitęsiaųČdų vikacijų.

kapitalistai priaugs 
ažininK) arbimn-

momis žmogiškomis teisė
mis, tada ir bedarbės suma
žės, arba ir visai pranyks, 
nes suėję į krūvą, j bendrą 
pasitarimą abi pusi leng
vai prieis prie išvados kad 
lai norą via fabrikai tižia 
dįeną-nakti—o vis viena gal 
nei per šimtą metų neaprū- 
pinsima.visų teisėtų Žmoni
jos reikalų. Bet prie vieno 
pasitarimų sįalo darbinin
kus su darbadaviais_ paso
dins pe kas kitas, kaip tik 
darbininkų pajėga, darbi
ninkų unijos, Kitaip vargų 
ar sulauks kapitalistai -Dva* 
sios Šventos dovanu nes jų 
sąžines kaip tik it apsunkin
tos, sunkiausia nuodėme 
prieš Dvasių šventą —‘ UŽlai^ 
kymu darbininkams ‘ teisin
gų algų. Juk dėl užlaikymo 
jie ir galėjo susikrauti savo 
milij onus įr milijardus, ką 
jiems pilnai lėidė Amerikos 
konstitucija, vadindama tai 
“progos lygybe.” '

Keista. Kad unijos rei
kalingos patsai Gary pri- 
rodė už kelių dienų po savo 
anos kalbos’ prieš unijas. 
Prirodė nė žodžiu, bet dar- 
bu; Jisai paskelbė įsakymą, 
liečiantį apie 300.000 darbi
ninkų, jo fabrikuose dir
bančių, kad algos sumažina
mos 20 nuoš. Mat viskas^ ga
li būti mažinamą: ir plieno 
kaina, ir darbininko duonos 
šmotelis. Tik negali būti 
mažinami kapitalistų divi
dendai. O, ne! tie visuomet 
turi didėti, nes kitaip — 
aiškus ėjimas prie bolševiz
mo. Am. Darbo Federacija 
šį pavasarį pasįryžusi yra 
suorganizuoti visus plieno 
darbininkus. Dieve duok 
gero pasisekimo. Lai plieno 
darbiilinkų unijos primena 
trjistui tai, ką jisai senai 
pamiršo, t. y. Dievo prisa
kymus, Kristaus mokslą. 
Lai pasako ir tai, kad nega
li žmogus sunkiai dirbti 7 
dienas į savaitę, kad nežmo
niška yra kepinti darbinin
ką prie pečiaus per 12 valan
dų, o kartais net per 24 va
landas. Jo Plieninė Malo
nybė p. Gary teikėsi -pa
skelbti, kad šios praktikos 
kol kas dar paliekamos jo 
fabrikuose. Lai išgirsta p. 
Gary' ką mano apie tas 
praktikas jo darbininkai. 
Bet jei darbininkai nori, 
kad jų balsas būtų išgirstas, 
lai atsimena, kad tasai bal
sas turi būti 300.000 balsų 
stiprumo. Tik tada gal p. 
Gary, kaipo žmogus trupu
tį neprigirdįs —- išgirs tą 
balsą. ’ ' ✓

U.

Sandarieoių - Naujosios 
Anglijos sekretorius praeito 
suvažiavimo zprotokolą nesu- 
rasė j vieną knygą, nes nebu
vo galima surasti. Dabar tą 
džiabą pavedė savo adminis
tratoriui, kad tas suieškotų 
tokią knygą į kurią galėtų 
surašyti tą ko nebuvo ir už 
tai pažadėjo penkinę. Admi
nistratorius dabar- knisasi . e * * *
po visus mėšlynus, kad su
radus tokią knygą, kurioje 
tilptų protokolas be susiva
žiavimoir be nutarimų, kad 
pelnius penkinę nors ant 
“binzų.”

■ ■ ■ - . - - ..................... ' ' ■■ '■ — ■

Į tiems, ’ kurie gyvastis dėjo, 
kad velioniui milijardus su
krauti.

! Ir kam čia dar ieŠkpti, 
kąd ir tolimiausio panašumo 
wp Amerikos plieno kara
liaus ir Lietuvos ubagėlio, 
kam - lyginti to nabagėlio 
terbas į Gary’io fabrikų 
tinklą nebent tik dėl pasi
tyčiojimo iš to ubagėlio.

Iš visa ko matyti, • kad p. 
ŠBdninkas yra visiškai .so* 
tuš '-ir aprūpintas žmogus, 
kad jam darbininkų vargai 
ne kiek terūpi. Todėl ir 
nuostabu, ‘kam “Darbinin
ko”‘redakcija dėjo jo raš
tus, o indejusi kam padavė 
skaitytojams už gerą pini
gų- ‘ ,

suomenę ir ją išnaudojus sa
vo partijai.
; Lietuvoje krikščionys de- ’ 
mokratai pirmieji stojo už 
išdalijimą dvarų ir kur buvo 
galima .įstatymą pravedus 
Lietuvos valdžia jau tą pa-^ 
darė. Kad visi 4 žinotų ką 
veįkia ir kokius įstatymus 
praveda Steigiamasis Šei
mas, nuo dabai*4 4 Darbinin
ke” bus talpinama Steigia
mojo Šeimo nutarimai

Keista, kad socialistai dar 
nenubalsavus, o jau žilio, • •
kad Lietuvpje bus atlyginta 
už žemę dvarininkams ir 
kad už tai balsavo krikščio
nys demokratai. Būtų ge- . 
rai, kad socialistai paskelb
tų viešai tą nutarimą ir kas 
ūž ką balsavo. Jeigu to ne
padarys, mes žinosime, kad 
jie yra vieši melagiai ir kur- . 
stytojai prieš Lietuvos -val
džią ir Steigiamąjį Seimą.

Kreipiame skaitytojų do- 
mę į Steigamojo Seimo 
svarstymus mokyklų reika
lą. Šis klausimas gana svar
bus ir be abejo sukels nema
žai ginčų spaudoje ir kitur.

■'••■T* f ”

nių demokratų mokslo nuro- 
. To nepadarant, 

klaidinama žmonių mintis, 
prasilenkiama su vyriausiu 
LDS. ir “Darbininlm” ūž- 
daviniu. z \ ' /

Mes, krikščionys 4 demo
kratai, • tiesa, nestatome sa
vo tikslų, kaip -socijalistai, 
nuolatinės įr amžinos luomų 
kovos.. Mūsų socijalis ider 
alas yra visų luomų bendra
darbiavimas, pagal Kristaus 
mokslo ir dvasios..

Bet į tą idealą įsižiūrėję, 
mes turime skaityties ..su 
žiauriomis gyvenimo sąlygo
mis ir turime organizuoti 
darbininkišką pajėgą, kelti 
darbininkišką mintį. Juk 
negalima laukti stebuklingo 
kapitalistų atsivertimo, su- 
žmonejimo. Sužmoneti juos 
privers (moraliai) ne kas 
kitas, kaip darbininkų susi
pratimas ir susiorgąnizavi- 
mas. Tą pramatė ir,vysku
pas Ketteleriš, ir Leonas 
XIII ir visi didieji krikščio
nių darbininkų vadai, kurie 
ragino darbininkus organi- 
žuoties. . i

O kaip-gi jie organizuosis, 
jei nesupras reikalo, jei ne 
aiškus bus tikslas. Jeigu pa
siduoti kapitalistų idealogi- 
jai (Šėrininko gana gabiai 
nušviestai), tai liks tik gar
binti laminguosius piniguo
čius ir laukti iš jų visokių 
maloniu. . / .

Darbininkams- reikia su
prasti *visą ’ netikumą tos 
tvarkos, kuri duoda lengvą 
progą per milijonų žmonių 
vargą prilipti saujalei iki 
milijoninių turtų. Darbi
ninkai turi giliai atjausti ir 
.tos tvarkos.neteisingumą, ir 
reikalą • naujos/ geresnės 
tvarkos. Darbininkas žmo
guj jokiu būdu negalės vie
non eilėn statyti Newtono_.su 
Karnegie’u ir Koperniko su 
Gary’iu. Jiems apvertintį 
jisai netik turi vartoti pro
tinių gabumų saiką, bet ir 
jų veiksmų'moralę vertybę. 
Nei Newion’as, nei'Koper- 
nik’as, nei Edisonas, nei 
Šekspiras, nei Goethe, nei 
Mickevičius, nei Maironis; 
nei Leonas XIII, nei 
Windthorst’as; nei visi kiti, 
tiek daug pozityviai įnešu- 
sieji žmonijos gyveniman 
mokslo, dailės, taikos, ger
būvio žvilgsniu — niekas iš 
jų negalės būti pakaltintas, 
kad jie kam nors iššaukė 
ašaras, vargą ar * skurdą. Gi 
priešingai, jeigu imsime ti- 
rinėti istoriją atsiradimo 
milijonų kišehiuose tų ke
lių dešimčių tūkstančių A- 
merikos milijonierių, mes 
pamatysime, kad tik labai 
neskaitlingos išimtys jų tar
pe galėtų turėti ramią sąži
nę deLsavo milijonų. Jie 
juos sukrovė' iš ašarų ir 
skriaudi].' darbininkų žmo
nių. Jeigu Carnegie ir Gary 
— jū’a. genijai, tai jie. yra 
pikti genijai, dariusieji dau
giau džiaugsmo pragarui, 
negu dangui. Rašantis šiuos 
žodžius atvirai pasisako, kad 
jisai nenorėtų būti šiandien, 
kad ir velionies Carnegio 
kailyje, ..vargiai ‘ ar ką pa
gelbėjo jam tie šimtai.mili
jonų, jo išleisti knygynams 
ir muziejams kurti. Resti
tucija hnyo daryta, bet tik 

ir»dažniausiai Jie

' Į Šėrininko ir Čisavinioidymais. 
ginčą dėl kapitalo ir kapita- ’ ’ * 
li^tų niekas Iigšiol neatsilie^ 

Gal laukė (tąip kaip ir 
aš) kad “Darbininko” re
dakcija savą autoritetingą 
žodį tartą. LigŠiol to žodžio 
nesulaukiant mums “Darbi
ninko” skaitytojams, prisi
eina daryti išvadą, kad arba 
“Darbininko” redakcija ne
turi savo išdirbtos nuomo- 
nes ginčų paliestais klausi
mais (tai sunku būtų daleis- 
ti) , arba kad pati redakci
ja kalbėjo lūpomis Šerinįn- 
ko arbaČisavinio -r- veikiau 
ano* pirmojo, nes tasai šė- 
rininkas ginčą pradėjo ir už
baigė pačiai redakcijai iš
kalbingai tylint.

Bet eikime prie ginčo tu
rinio.

Šėrininkas savo straips
nyje “Kapitulas ir Kapita
listai,” gal ir ne tiksliai, bet 
stengėsi paduoti kapitalistų 
pažiūrą į šių dienų ekonomi
nius Žmonijos santūrius, tuo
sius santikius pamatuoda
mas ir pateisindamas. Ka
pitalistų atsiradimas esąs 
normalus dalykas ir dauge
lis kapitalistų turėtų būti 
gerbiami ir skaitomi geni
jais, taip kaip žm'onės pasi
žymėję kitose gyvenimo ša
kose.

Čisavinis gi žiūri į žmoni
jos ūkio tvarką labiau dar
bininkiškomis akimis. Eko
nominiuose santikiuose jisai 
nemato teisingumo ir meilės, 
ir dėlto griežtai smerkia šių 
dienų kapitalizmą. Jisai ne
sutinka su Šerininku, kad 
tik žmonių gabumus reikia 
vertinti; jisai norėtų, kad 
būtų imamos domėn visų- 
pirma moralės vertybės.

• Ir vienas ir kitas savotiš
kai teisingas. Ir vienas ir 
kitas pasakė daug teisybės.

Negalime nepagėrbti in
dustrijos genijų, iš antros 
pusės visa širdimi turime 
pritarti širdies pastangoms, 
besiveržiančioms prie teisin
gumo ir meilės.

Pilnoji tiesa bus sintezėje 
proto ir širdies; socijalio 
klausimo išrišimas ateis ta
da, kada ir protiniai žmonių 
gabumai ir jų moralės pa
stangos bus sutaikinti ir nu
kreipti vienan tikslan — so- 
lidaringam darbui visod 
žmonijos labui. t

Aš tik norėčiau skaityti 
keistu apsireiškimu patį 
faktą atsiradimo minėtų 
ginčų “Darbininko”, skilty
se. Nejaugi tarp LDS. .na
rių, 4‘'Darbininko” bendra- 
darbių esama tokio nenusi- 
stovėjimo, . nevienodumo 
nuomonių, kad tūliems iš jų 
dar ateina noras ginti šių 
dienų kapitalizmo pozici
jas? Aš suprasčiau tokį 
ginčą tarpe “Darbininko” 
ir (kokio nors * kapitalistų 
kontroliuojamo laikraščio, 
na* net kad ir sakykim, tarp 
“Darbininko” ir mūsų nau- 
jagimiil kapitalistėlių orga
nų, , leidžiami) mūsų didžių
jų bendrovių. Jeigu jau pa
versti mūsų “Darbininką” 
liuosaja tribūna, ant kurios 
užlipęs kiekvienas gali pasa
koti, ką jisai norį tada pa
čios redakcijos .priedermė y- 
ra paduotlnūo savęs klausi

amo rišima, žinoma, krikšeio-
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. pereitais metais dėl mo
kytojų stokos tarp 300.000. ir 
400.000 vaikų negalėjo lan
kyti mokyklų. .
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SOCIALISTŲ
\ KURSTYMAI.

Socialistai visokiais bū
dais kursto -žmonės prieš 
Lietuvos St. Seimą ir val
džią, kad tilt daugiau narių 
prižvejojus į savo partiją.

Štai ką randame Kauno 
“Laisvėje”: /

“Balandžio 3 d. Neminj kai
me (Šakių apskiv) Steigiamojo 
Seimo narys Žitinevičia darė 
pranešim^, apie rekvizicijas ir

• miškus. Žitinevičiui žmonės 
prikišo, kad daug'yra betvar
kės išgaunant pinigus už rek
vizuotus daiktus. Nuvežęs pro
duktus j sandėli, turi eiti į val
sčiaus rastinę kvitos atsiimti, 
o su ta kvitą eik j apskritį or
derio atsiimti. Pasitaiko, kad 
dar orderis neparuoštas, tad 
eik antrą ir trečia kartą į aps
kričio miestą. Taip priseina

• kelis kartus žygiuoti už kelių 
mylių, kas ūkininkui brangiai 
atseina, ypač darbymety. Žmo
nės ypač reikalavo, kad už 
rekvizicijas' mokėtą pinigus 
tuojaūs nuvežus produktus į 
sandėlį ir rinkos kainomis.

“Į tai Seimo narys Žitinevi- 
. čia atsake: visa ta betvarkė e- 
santi. delei krikščionių 'demo
kratą kurią Seime yra daugu
ma. Jie rekvizuojamus pro
duktus sunaudoja visokiems 
pašaliečiams. Mes socialistai 
liaudininkai demokratai norė
tume daug pagerinti ir gerus 
sumanymus pravesti, bet vis tie 
krikščionys demokratai prie
šingai nubalsuoja. Prisirinkę 
visokią davatkų į Seimą pake
lia rankas ir nieko negali pada
ryti. Kam rinkote tuos-kri- 

. kščionis demokratus?
“Man užklausus kągi reikėjo 

rinkti į Seimą nejaugi bolševi
kus, Žitineviiča atsakė:

— “ 4 Ne, nebolševikus bet 
social-liaudininkus demokra
tus.’

“Ant galo siūlė rašytis į Val
stiečių Sąjungą ir užsisakyti 
(Lietuvos' Ūkininką. ’ Tai-gi Ži
tinevičia kiršino liaudį prieš St. 
Seimą ir vertė neužsitikėti juo 
nes gerąją socialistą liaudinin- 
kij ten esą mažuma. Čia bu
vo ūiškus drumstimas vandens, 
kad daugiaus žuvies papultą į 
socialistij liaudininkų demokra
tą varžą — Valstiečių Sąjun
gą

Kazys Srognius.”
Taip, kursto Lietuvos ‘pi

liečius -Lietuvos socialistų 
liaudininkų narys. Ne ki
taip daro ir mūsų socialis
tai liaudininkai, Amerikoje. 
Štai jau, iš keletos kolionijų 
gavome žinių, kad jie ne per 
savo šlamštus, bet ’ žodžiu 
skelbia, kad kriltščionys de
mokratai • St. Seime nubal
savo atiduoti dvarus, dvari
ninkams ir kitokių nesąmo
nių pripasakoja. Savo šlam
štuose įtaria Lietuvos ir A- 
inerikos krikščionis demo- 
kratus pro-lėnkais ir būk jie 
stoja snž nedalRimą dvahi.

Tokius ir dar dauginus 
melus skleidžia vien iii su 
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“Sandara” taip nusmu
ko, kad jau į savo.organiza
ciją verkdami prašo veikles
nių komunistų juos iš tos ba
los ištraukti. Štai TPhilą- 
delphijoje nusitvėrė vieną 
•bolševikėlį, buvusį mirusios 
“Kovos” žecerį prirašė prie 
“Sandaros” ir pažadėjo 
j am duoti >4 ‘ džiabą. ’ ’ Kaipo 
veikliam nariui pavedė su
organizuoti naują kuopą. 
Naujas narys užsimokėjęs 
dolerį dirbo, bet tik ne san- 
dariečiams. * Ant galo pake
lį tolrį lermą, delei 
dabar laisvamaniai 
kinkų drebėjimą ir 
suirimą.

I ___________

Dhiladelphijos laisvama
niai biznierėliai buvo suma
nę suorganizuoti “sandaro- , 
kų” kuopą. Grinienė laks
tė, prašinėjo, kad kas apsi
imtų būti “lyderiu.” Šiaip, 
taip sugavo vieną komunis
tėlį; kuriam pavedė visą 
‘4 džiabą. ’ ’ Tas pakvietė nu- 
bankrutijusios bankos šla
viką, kandidatą j bučerius 
Gotautčlį ir užleido savo 
draugais komunistais, kad 
išpiltų jam kailį klausimais.- 
Prasidėjus neva prakal
boms, “spikierius” .mane, 
kad visi susirinko pasiklau
syti jo “išmintingos” kalbos 
ir galės taip pasikalbėti, 
kaip kad ant Saleiri gatvės 
su žydeliais arba su kūmutė
mis. Bet, kur tau! Komu
nistai uždavė keletą klausi
mi) apie kuriuo^ kalbėtojas 
neturėjo nė nuovokos. Tuo
met komunistėliai įsidrąsinę 
nuvijo “kalbėtoją” nuo es
trados ir pąstatė savo kalbė
toją, kuris laisvamaniams ~ 
davė puikią lekciją. Suvarė 
visus į ožio ragą. - Patarė 
sanŪariečiams kraustytis

•r 

ant mėnulio, nes jau ant že
mės permažai mulkių, kurie 
detūsi prie nusmukusių lais
vamanių sandarieČių. \ ,

SanŪarieČių organas siūlo 
savo skaitytojams vieno Lie
tuvos, Kaulio išemančio lai
kraščio . atsiliepimą. Kiek 
mums žinoma, tas atsiliepi
mas yra’ katalikiško laikraš
čio ir ar tai nebūtų “trep- 
na” sandariečiams. Bet, ži
nant šandariečių tikslą nie
ko tokio; jiems visi gerų ku- 
rie tik- duodasi mulkinti*
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*VOILES, VOILES
Naujausios išdirby stės

Nuo 29c. iki $1.19 už mastą.

HUCK ABRUSAI
Su .raudonais kraštais, didelės 

• mieros. Vertė 29c.

12jc. vienas.

BALTINTAS IR 
NEBALTINTAS AUDIMAS, 

2| mastų platumo. Labai geros 
pušies. Vertės 79c.

50ė. mastas.

UŽDANGOMS SCRIM
Vieno masto platumo.* Labai geros 

rūšies. Vertės 19c.
10c. mastas.

SASH UŽDANGOS.
Geriausios rūšies. Vertės 49c, 

39c. už porą.
A B R U S A I

Parduodami ant mastų labai geri 
su raudonais kraštais. Vertės 19c.

10c. mastas.

10,000 mąstę LONGCLOTH 
Vieno masto platumo. Labai geros 
x rūšies. Vertės 29c."

17c. nęistas.

Vertes 29c. \
18 CENT MASTAS^

LOVOM UŽDANGOS
Pilnos mieros, apvesta. Vertės $2.98.

$2.25 už vieną.

LINGERIE CilEPE
Visokią spalvą. . Vertės 39c. 

25c. mastas.

BąĮįas DOMET PLANELIS
Nepaprastai sunkus. Vertės 29c. 

15c. mastas.

BATUS DAMASK
* Raudonais ir mėlynais figura'is, 
klėtkom. Gera spalva. Vertės $1.29

95c. matsas.

* CRETONNE
Labai geras rankios, geriausios 

rūšies. Vertės 29d
19c. mastas.

v

ŠALIKAI IR SHAMS
Labai geri. Vertės 98c.

69c. vienas.

- TAŠKUOTA^ MUSLINAS
Masto platumo. Labai geras. 

Vertės 49c.
29c. mastas. -

ŽIURKŠTAMS GINGHAM 
•Vertės 19c. 

121Jc. mastas.

PEŲUOT PAKLODĖS
72X90, Vertės $1.98.

$1.39 už Vieną.

f

STALTIESĖS
Damask, geriausios rūšies, 

. Vertės $2.49. 

$1.98už vieną.
............... .11

? TABLE DAMASK
Baltos. Labai geros, yertės 98c.,

69 c. mastas.

TURKIŠKI ABRUSAI
Sunkus. Vertės 29c. .

15c. vienas.

32-IN. PLATUMO
Delčią vaikų sulinių. Kamavo 29c.

DABAR* 15c. MASTAS.

l?ių jis ir vadinasi Lietuvių Sei 
mas.

FRANCUZIŠKOS VILNOS 
• SORŽA?

54 in. platumo, geriausi delei siutų. 
Vertės $3.98.

$2.49 mastas.

VISAS VILNOS SORŽA
. 44 in platumo, geriausios rūšies. 

Vertės $2.75.
$1.6g mastas/

LMIOS SPALVOS VOILE 
^^sokią spalvų. Vertės 49c. 

29c. mastas.

‘ BALTINTAS AUDIMAS ,
Vieno masto pločio. Labai geros 

rūšies. Vertės 29c.
15c. mastas. • '

DRESS GINGHAM '
Dėl suknių įvairiausių pavasarinių 

madų. Vertės 25cv 
15c. mastas.

PAKLODĖS
Labai gero audimo 72X90. 

Vertes $1.39.
98c. už vieną.

SCRIM UŽDANGOS
Su apvadžfojlmals. 

Ventės $1.89.
90c. už porą. /

NEBALTINTAS AUDIMAS
Vieno masto platumo. Vertes 19c.

10 CENTŲ MASTAS. .

BALTA JEN
Labaigera materija dėl vaikų suknių. 
1 masto pločio. Vertes 39c.

15c. MASTAS.

PADUŠKOMS UŽVALKALAI
Balto bovelno. .

42X36. Vertės 39č.
, 25c, už vieną.

' AĮ , I,.!,, I.— JI II Į^-r ....... ■ I—

1,000 PORŲ VAIKyPANčIAKŲ
Nuo 6 iki 9| didumo, juodos. 

Mūsų Kainą^ 10 Centų Pora.

PERKELIS
Vieno masto plalumo visokių varsų ir 

dryžų. Kainavo 25c.
DABAR 12|c. MASTAS. .

o

. A. P L I N
Visokią spalvą. Vertės 59c.*

39c. pastas.

TURKIŠKI ABRŪSAI.
Labai sunkūs ir geriausios rūšies

10 CENT VIENAS.

TlK-ą Iš STAKLIŲ 60VFLNA,
Vieno masto platumo delei paklodių ir 
paduškų.

IPSWICH PANČIAKOS
5000 pirų moteriškų pančiakų, juodos ' ' 

*ir rudos, vertės 25c. 
Mūsų Kaina 10 Centų Pora. .

KŪDIKIAMS IR VAIKAMS ŠKARPETKOS
vertos 29c.

z
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trapi jos. Vyskupas j| tik prižiū- 
( ri. Taip yra ir Lietuvoje ir vi

sur, taip ir turi būti.
, - [ Vyskupas yra labai reikalingas

1 t- x • ’ x ** -i'^.lprižiūrėtiparapijųirvisos dioce- 
Ar Lietuvių tauta balsavo pri- «.. .. t- ' T, 2-i„ „• ~ zijos nuosavybes. Kitaip atsiras-

apverstu rnld-Įpintoj parapijėlę » brisu diT kaJ
tapo ttaa pna^aau kazrft įdp.Provi-

®w«)3tatttoafeta;&4! ®amtw f
Ltftvrence’o Slickiavycius sutvėrė U . . ffiiclL
lietuvių tarpe nezaležninkų para-1 . ’ * / - 1 *
;.,T “ v j-- r - ; . wi ir kaip Kastas Norkus pra- ^je e .iJll„^‘W‘»Lažavo,.fad ta taip.ir su tar-

Tantos Katahtaį Bmyoia. H> wie2i, hažnyita
vogtas nuo tartos vardas, o kuomet vitav tauto Btoutėja ir 
j s uo as. . r * [nebepalaiko parapijinės lųfosavy-

t Čia tarpe tamsiausių tamsūne-|bės tvarkoje, tuomet vyskupas 
lių Mickiavyčius ąpsišaukč Lię- sujungia parapijas, kaip kur, kad 
tuvių Tkutos vyskupų. Jis nebu-lyra airiai ir prancūzai; arba vi- 
vo ųpisų tautos yyskuęu. šai paveda nuosavybę kitai tau-

Delei blogo budo ir gyvenimo kai. RaltimorejO, kardinolas Gjb- 
Mickiavyčiaus parapi jonai nu- į 
vertė jį nuo vyskupavimo’ ir. pa- i 
siemė sau už kleboną .netikintį, į 
jauną vyrą, nesimokinusį p. Sta- Į 
nislovą šleinį. šis nėra R. K. ku-j 
Bigės. J

Tinkamai Amerikos "Lietuva” 
pavadino Mickiavyčių ir kitusne- j 
zaležninkus "šarlątanais, idijo-l 
tais, žmonių išnaudotojais ir tau
tos pažčmintojais, tamsūnais.” Į 

Tautietis gilia tautišką bažny- Į 
Čią Laivretfce.

%Kas per1 vadai tosios jam pa-Į 
tinkamos ir prieš Lietuvių tautos' 
norą, nelegaliai užvardintos baž
nyčios? Kur mokinosi jos galvos L 
ir vadai: Mickiavyčius, Šleinis,. 
^reniotis ? Su kokiąis Lietuvos 
gynėjais jie greta stoviu Kas iš 
jų stovi moksle greta bent su vai
kais perėjusiais pradinę mokyk
lą? Tokie tai “mokytojai,” koks I 
jų gal būti mokinimas? ’ Kokia 
bažnyčia, p. T. juos giria?

P. T. tautiškais juos vadina. 
Kokius tautos darbūs jie padarę ? 
Teisingai ponas Žukauskas pasa
kė : Koks šleinio tautiškumas ? Jis 
nieko tautai niekuomet ne aukuo
ja, jos naudai neveikia, nei L. L- 
Paskolos bonų nėra pirkęs. Jis 
tik gyvena čia, kol jį žmones lai
ko ii* pinigaujasi.

Tiek nezaležninkuosę yra ir ka
talikiškumo kiek juose yra tau
tiškumo, t. y. 0 (zero minus). 
Tiek tai reiškia ii* p. T. jų giri- Į 
mas.

Gal galėtų p. T. sužinot1, jei to
je Lnvrrcnee ’o nezaležniiikų pa
rapijėlė ir būtų visos Lietuvių 
tautos priimta už savą bažnyčią ir 
tai būtų nesąmonė vadinti tautiš- 
<a.bažnyčia. Nei vienos religijos 
vadas neužvadina savo religijos 
autiška ,nes nori kad jo religija 
ifektų bent kelias, tautas. Religi
ja yra platesnė už bile tautą. I 
Tautos kįla ir puola, o tikra reli
gija gyvuoja. Bet nezaležninkai 
nori turėti bažnyčią be religijos.

v IJie nori turėti žmogų be širdies.
Dar didesnė nesąmonė mūsų ne

zaležninkų, tai neišlaikymas nęi 
tiek takto, kad nesusidėtų su sve-1 
timtauČių religijomis. *Tai bent iš 
to atžvilgio lai šauktūsi tautiško- Į 
i, kad. neprigulėtų prie jokios 

svetimtaučių religijos vado. Te- 
čiaus jie prigulėjo prie buvusio 
hėretiko arcivyskūpo DeLandes. 
Dabar* bando prisirašyti prie len
kų nezaležninko Hoduro arba sen- 
katąlikio Karforo. Į

Stačiai sakant, nelieka jokio 
pamato nezaležninkų parapijėlei į 
vadinti save “Rietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčia.” <Jie kiek- 1 
vieną .žodelį, vagia, nuo mūsų L 
brangios tautos t. y. prieš jos no
rą pasiima. . !

O p. T. sako: ten vislias ko-- 
geriausia I Į j

Tautietis piktinasi iš Rymo pa
rapijos nuosavybės užrašų, saky
damas : ‘ ‘ kurios visas turtas yra Į 
pavestas airių vyskupams.”

Vyskupams negali-būti pavesta, 
kaip vienas" paveikslas, kad nega-1fi
li būti padovanotas daugeliui. B 
Vienam vyskupui turtas galūtųlB Mėlynos, juodos, rusvos jr pilkos, 
būti pavestas, bet nėra. Laivren- H • 
ce’o lietuvių katalikų parapijos Ifi 
nuosavybe nėra pavesta nei vys- 9 
kupams, nei vyskupui. Tik yra K 
užrašyta ant visos B.ostono Dioce- ■ 
zijos Katalikų Korporacijos, ku- IB 
riai pirmininkauja Bostono kar- B 
dinolas, nežiūrint jo vardo nei 3. 
tautos* Mat, vyskupo tik titulas 1 
čia }i*a minimas, o ne jo familijos 
vardas pavardė. Tas neduoda 
teises nei vyskupui, nęi jo gen
tims prie, tų Diocozijos parapijų
turtų. Turtas, jis yra grynai pa

L*WRENCE'Ū NEZALE2NINKAI IR SANDARIE6IAI
LA.WKE»CE, MASS.f ■ -*■ ( *

"Sandaros” 8-tam num. A m. 
tilįo straipsnis,. kuris paliecid 
Xiawrence’o/lietuyių parapiją, y- 
ra vienpusis. Bpnas Tautietis, 

; vieną kelia į padanges, kitą labai 
žemina.
: Tautietis praneša, jog; "Šiame 

miestelyje yra 4,000 lietuvių, ku
rie Užlaiko* dvi parąpiji”

•Lavrrenceyrė. ne miestelis;, bet 
didelis miestas, ir lietuvių jame 

,Kyi?a daugiau.' Turbūt p, T, ne- 
M priskaitė Čia lietuvių internacio

nalistų. Nezaležninkų parapija su
sitvėrė 19i6 m. Dabar baigia Irti. 
Todėl tie 4,000 p. T. minimi lie
tuviai nekaip teužlaiko dvi para- 
‘:ji. ’

P. T. išvardina tiedvi parapiji. 
ik vieną nešvariai. S'alco: “vie- 
,i Romos trusto palaikytoja.” 
'aip katalikų parapiją įvardin
amas p. T. užgaulia jausmus vi- 

;ų katalikų. . Kam-gi Čia tas da
ryti, kuomet lietuviams yra rei- 
kalingas- visti žmonių prielanku
mas ir pagelba. Tautietis be lie
tuvių katalikų Vilniaus neatgaus, 
šalies neapgins, o jų viršiausią 
galvų begėdiškai truatu pavar- 
džiuodamas. pasirodo užpuoliku— 
zaunyto ju. Kibą dėlto jis Lawren- 
ce’o katalikų lietuvių parapiją 
taip vadiną, kad jos nariai yra 
Ryma katalikai? *

Mesdamas vieną centą, metuose 
sykį į popiežiaus kolektą, taip va
dinamą, Petro skatikai. Ir dėl to 
vieno cento kurio p. T. niekad po
piežiui nėduo’da vadina jį didžiau
siu bankininku. Ar tai čia yra pa
matas trustu vadinti? P. T. Law- 
renee’o lietuvių katalikų parapi
ją pravardžiuodamas, parodo ant 
jų ir jų vadų daug neapykantos 
ir nežinystės apie juos. Lawr«i-

■ ee ?o lietuvių katalikų parapija y- 
ra Rymo ne dėlto kad ji gera, blo
ga, turtinga, biedną, juoda ar bal
ta. Ne! Tik dėlto, kad ji- yra 
gyva dalimi visų pasaulyje kata
likų bei katalikiška parapija. Tas 
istoriškas vardas atskiria, ją nuo 
visų atsimetėlių nuo Katalikų 
Bažnyčios ir duoda jai ‘didžią 
reikšmę.

Katalikų Bažnyčia yra draugi
ja tų žmonių gyvenančių kurie iš
pažįsta Kristaus tikėjimą, naudo
jasi Kristaus sakramentais ir 
klauso savo teisėtų ganytojų, y- 
patingai Rymo Popiežiaus.

. Dėl tos pat atskyrimo priežas
ties ir visame pasaulyje katalikai’ 
Vadinasi Rymo katalikais. Lai
kui einant, atsirado tokių moky
toji} kurie vadinosi Kristaus se
kėjais ir katalikais, atmesdami 
vieną lutą Kristaus tikėjimo arti
kulą. Kad atskyrus tuos hereti- 
kus mokytojus nuo katalikų mo
kytojų, buvo vis klausiama, ar 
esi- po valdžia to vyskupo, kurs 
gyvena Ryme? Nežiūrint į jo 
vardą; būtų jis Petras, Klemen
sas ar Leonas. Taip ir atskyrė 
grūdus nuo pelų. Katalikų vir
šiausias Ganytojas "per amžius gy
veno Ryme. Užtad ir visi katali
kai atskyrimo dėlei vadinosi Ry
mo katalikais./Vadinasi, jie yra 
katalikai, kurie turi Kristaus už
dėtą mokslą, tą pačią Jo tikybą, 
tuos pačius Jo Sakramentus ir tą 
visk jie turi per savo popiežių," ku
ris gyveno ir gyvena Ryme. Del- 

’to jie yra Rymo katalikai. Ir kur 
Čia prasižengimas? Kur čia vie
ta pravardžiavimui ir trustavi- 
mui? Išrodo vien tik pagiežavi- 
mu esą.

Tautiečiui'žinotina, kad ir Law- 
renee’o katalikų parapijai- nėra

v:
!

jokio prasižengimo bųti Rymo pa- 
’ rapija. Jai tik džiaugsmas iš to 

istoriško faktp ir garbė didžiausi !■

i h u
■t •

Tame tik laimė ir išganymas.
P. T.'sako: “"Aittra parapija 

čia yra tautiška.”
Klausyk, tas yra tautiška, ką 

visa tauta balsavimu'priima. Da
bartinis Lietuvos St. Seimas yra 
.tautiškas ir tautos, nes 93 nuošim
tis gyventojų išrinko Steigiamojo 
Lietuvos Seimo narius savo liue
sais balsais, t. y. visos tautos no
ras buvo įsteigti Lietuvos Seimą. 
Ir vien tik dėlto, kad visa tauta 

; i prisidėjo prie išrinkimo Soipio na- > •* • .,_*!■ • i* • , • ru * ♦< * 
p: 
! • 
P

t

omiM pavedu Vokiečių bažnyčią ir 
vienuoliją lietuviams. Tas pats 
-padaryta ir Brooklyne, .v

Vyskupas reikalingas ir kunigų 
permainoms ir jų vedimui. Be 
vyskupo atsibostų į parapiją bi- 

4Je' apgavikas atbulu kalnieriu ir 
ką norėtu, tą parapijoje mokytų 
ir darytų. Katalikų parapijose to 
nėra dėlto,, kad jos turi vysku
pą ir popiežių, nuo kurių visiems 
katalikams paeina tvarka ir galy
be, o ne nuo kunigo.

Vyskupas reikalingas ir kuni
gams įšventinti, dirmavonę su
teikti, kieliką, altoriaus akmenį 
pašventinti ir tt, Kunigas netu
ri tų galybių. ‘

Tautietis džiaugiasi, kad tau
tišką bažnyčią žmones valdo. 
•Syį| protestonag ministeris už-

sikvietč katalikų kunigą aut pie
tų. Liuteronas norėdamas pada
ryti juokų* pašvilps savo gražų, 
leudiotą šuniuką, kurio vardas bu
vo "popiežius?’ ir sako kunigui, 
rodydama^ į šuniuką: "Ne jūs 
vieni rymiečiai turite popiežių ir 
mes' tat turime savo siūboje vie- 
M^PopĮežiųJ* Kunigas pastoriui 
atsakė:."Kokia jūsų religija, toks 
jūsų ir popiežius,.” Tuomet tai 
buvo juoko, bet ne-iš to, iš ko no- 
rčta.turčtf jboįą, . , č1

; Mes’ pirma pasakėme, kad po
piežius su vyskupų įagelba valdo 
Katalikų Bažnyčią. Kunigas tik 
laiko mišias, dalina sakramentus 
ir mokina katekizmą ir ineldiŽa- 
sl mokydamas žmonės kaip mels
tis. . Būtų jau Žema sakyti, kad 
šeinis; ar Micfciavyčius valdo ko-

kią bažnyčią, nes jie yra be moks
lo, religijos, šventinimų ir prakil
numo. Bet daryti bažnyčios gal
va (popiežiumi) paprastą, nemo
kytą, užsigėrusį lietuvį,tai tik *t« 
kartojimas viršmįnčto nncidento, 
tarpe pastoriaus ir kunigo; Jeigu 
ponai Šimonis, Mikalauskas ar 
Kašėta valdo bažnyčią —»^a jos 
popiežiais, tai tokia jų ir bažny
čia. , v. ' *< .

Kaipo pavyfdis kaip negabiai; 
tie žmonės valdo tą "tautišką baž
nyčią,” tai yra tame, kad jie ne
žino kur- jie prikianėo* .. Bleinis 
jiems sako, kad jis juos pritašč 
prie Karforo, 'kiti siriio, kad jis 
juos prirašo 'prie lenkų Hoduro, 
treti,, kad prie Viletos, ketvirti, 
kad niekur, čia aišku, kad. nie
kas tos "Tautos Bažnyčios” ne-

valdo ir nemoka valdyti, 
yra ten valdymo* tai BŪhjU 
Jankausku atlieka.

■ Tautietis sako: 4'Rymo $ 
jos . galva yra kun. T

Visų'o visų diocasijUi p 
ir visų katalikų — pavienių 
vienatine galva — popiežių* 
pagelbininkais vyskupai*, 
gai tik didieji ir mokytie 
pij anų broliai .

'Tautietis tfako, kad: "Kun.1 
mauskis neapkenčia ir dergia m 
zaležninkus.” *
/Ne tiesa. Gerb. kun. V 

kis myli neząlėžninkUB k? jų 4* 
atvertė prie tikto tikėjimo ir 
ros Bažnyčios. Kaip kada ji* 
rodo jų blogus darbus, bet ta* t< 
jų pačių naudai.

(Tąsa ant 7-to pusl.y

■- *

427 BROADWAY,
£

SO
v.,

OSTON, MASS.
i.... .......... v. y

Mums labai linksma apgarsinti naujų pridėtą dalį krautuvės. Mes esame pagarsėję kaipo geriausi ir pigiausi krautuvė šioje apy**
ATIDARO NAUJĄ DALĮ KRAUTUVES, -kuriame atidarys pančiakinį skyriij.

liuke j e.
Turime nupirkę už vieną tūkstantį dolerių tavoro, susidedančio iš Voiles, Audeklo dersuknių,2 Langams Uždangų etc., 

bai pigiai parduosime. ' '
kurious la-

STALAMS KLIJONKA J
1 Geriausios raitės 

Balta ir spalvuota. 
Vertės 59c.

25c. mastas.

VYRAMS PANČIAKŲ
3000 porų, juodos, rudos ir pilkos.
Vertes.19  c. ,

vMūsų Kaina 10 Centų Pora.

2000 PŪRU MOTERIŠKŲ ŠILKINIŲ PANČIAKŲ
Juodų, baltų, rudų ir pilkų. Vertas $1.25. 75CENTAIPOBĄ

i. ■ *

THE BEACON DRY GOODS
VIETA, KURIOJE DOLERIS PERKA DAUGIAUSIA.
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u a c Jeigu jau turit paaipirkę lotą, 
’ ' arba pasipirkit, o mes pabudavo-

sim naujausios mados namus už 
pigiausią kainą, nes, budavojapi 

__  i visokius namus; garadžiuš, ir taip
gi faisom ir maliava jam senus iŠ vidaus ir iš oro ir įve- 

I dam ėlektrikos šviesas, * -v /
Suteikiam visokius patarimus ir teisingiausius m- .

- skaitliavimUs . veltui, ir padarome visokius pienus. 
Taip-gį perkame ir parduodame namus ir ūkės. Jei-

■ gu norit parduot ar pirkt namą bei ūkę, kreipkitės pas 
.JJ. mus, mes parduodam laba. i greitai. }

LITHUANIAN HOME RUILDERS CO. ING,
409 BR0ĄDWAY, SO, BOSTON 27, MASS.

‘(R0OU112) *

n

v
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ATLASCLOTHINGCORPORATION
Didžiausia ir geriausiaa išdirbystė visokios rūšies rū-

< bų Naujoj Anglijoj. Mūsų išdirbimas yra . kuogeriausias 
ir prekės visiems prieinamos. Norėdami siūtų, spring-o- 
verkotų, arba reinkotų, kreipkitės pas mus, o.būsuite už- ‘ 
ganėdinti.' Mūsų ofisas ir dirbtuvė yra ant

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

Lietuvių Rakandų Bendrovė
(FURNITURE STORE)

Parduodam visokius Rakandu s užmokant ir Juodam ant Išmokes- 
čio. IJžlaikom savo troką,. pristatėm daiktus Į kitus miestus ir per^ 
kraustom iš vienų namų į kitus.
268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 839—W.

AMERIGAN EAGLE RAINCUAT MFG. COMPANY,
339 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Reikalaujame patyrusių agentų rinkimui orderių ant reinkotų. To

dėl kurie tik turite patyrimo tame darbe, atsišaukite pas mus, o mes 

užtikriname kad jus turėsite daug didesnes pasekmes dirbdami pas 

mus negu kur kitur, nes musų tavoms pats už save kalba.

į STATYKITE GARAGE’US IR NAMUS
' ... Mūsų BUDAVOJIMO DEPARTMENTAS susideda iš. ge- 
t mansių Boston’o Inžinierių ir Architektų, ir palaikydami už 
j garbę pranešame kad jau šį pavasarį savo darbą pradėjome 
j. tarp lietuvių. t
1 Mels kaipo Lietuviška Bendrovė, Lietuviams padarysime
1 pienus, duosime patarimą per laiškus arba asmeniškai, dykai; 
| taip-pat užtikrinant iš kalno kad-mes pabudavosim GARAGE’US, 
i NAMUS, daug pigiau nei svetimtaučiai.
t ‘ Mes apsiimamę darbą iš visų Naujosios Anglijos Valstijų. 
Į Tad kas tik interesuojatės budavojimu ir norite pilnesnių infor- 
į macijiį, kreipkitės laišku arba asmeniškai.

[ VINCENT A,. LENKINS, ING.
) . 395 BR0ADWAY,
r SOUTH BOSTON, MASS.
| Construction Dept. Tel. So. Boston 2341.

P. PAUL PLEVACK (PLEVOKAS) & COMPANt
STOGŲ TAISYTOJAI IR METALO DIRBĖJAI

Mes dabar- esame prisirengę atlikti visokius darbus prie sto
gų taisymo (roofing) ir metalo išdirbimo. Mes taip-gi parduo- 
aame stogams taisymui materijolus, conductor pipes ir tt.

Taisome cinos, vario, slates, metalo/ asphalto ir žvirgždų 
> stugus, dedame naujai ir taisome gutters ir conductor pipes.

VISAS DARBAS GVARANTUOJAMAS. :
- Jeigu jūsų stogas prakiuręs ar reikia dėti naują stogą, atei- 

, kitę į mūsų ofisą: •
, 361 tiCEST BR0ADWAY/SOUTH BOSTON, MASS. 

DIRBTUVĖ: 8 West Tth St., Soutfi. Boston, N^ass.
‘ Ofiso valandos: 7 iki 8:30 vakarais. Subatonys l\iki 9 vak.

-f U

STRAND VALGYKLA
304 BROAPWAY, SO. BOSTON.

K. BLINSTRUBAS, Sdiininkas.I z
Naujausia-ir švariausia South Bostono Valgyk- ’

Valgiai koskaniausi, patarnavimas kogeriausjas' 
ir kaina prieinama.
Atsilankykit vieną, kartų, .e^jes užtikrinam kad 

ilgysit pas mus visados/ \ x

gama® 
r v
K..

Vietinis Lietuvis 
UTOGRAUISTAS

453 Broadway, So, Boston, Mass., * ~ f

I

f ■
. Mes esam prisirengę sū pilnu tavom vyry, 

ir valkiį LIETUVIŲ padarytų. čeveryk% išdirbu 
. tij LIETUVIŠKOJ dirbtuvėj, su tikra 'LIE

TUVIŠKA ATYDA į gerų darbų per geriausius 

LIETUVIUS šiauštus. .
* . ■

Apart to, Čeverykai.yra padaryti iš geriau
siai prirengtų skūrų. Čeverykai yra ne tik nau
jausios ir gražiausios mados, bet yra stipriai pa
daryti ir pritaikyti prie kiekvieno kojos.

Ateikite .pas mus pažiūrėt ir pasikalbėt, o 
mes esame tikri, kad rasit tikrą patarnavimų ir 
būsit užganėdinti per ‘

K
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AMERICAN & LITHUANIAN TEXTILE CORP.
(AMERIKOS IR LIETUVOS AUDIMO KORPORACIJA)

INKORPORUOTA ANT $300,000.
----------  OFISAI ----------

AMERIKOJE:
•»

395 W. Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 509—R.

LIETUVOJE:

43 Laisvės Alėja,

KAUNAS.

Amerikos ir Lietuvos Audimo Korporacija 
pinigus jau perkelia į Lietuvą, prieš gegužio L d. 

ir tuoj išsiunčia atstovų kad kogreieiausią pra
dėjus darbų Lietuvoje. Kada darbas Lietuvoje 

prasidės, korporacijos akcijos kils iki. $15., o 

dabar dar galima gauti po $10. šėrų. Skubinki- . 

te užsirašyti! Mažiau šėrų neparduosime.kaip 

5 ar 10. 1
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INUUIRER
Dėl Geresnių 

ET PASEKMIŲ 
Tarpe Amerikonų 

GARSlNKtTfiS
OFISAS

4 GATĖS STREET
Tel. S. B. 720.

VASARINIAI DRABUŽIAI
Padaromi iš geriausios materi

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

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

l

. L

BARZDASKUTYKLA
. čfkutti ir kerpu plaukus. Taip- 

pat kurie- norit turėt gerą skustu
vą namuose, ypač tie .kurie ma
not važiuotrLictuvon. kreipkitės 
pas mane. Aš jums patarnausiu 
kuogefiaušia.

J. K AZIUKONIS,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

IŠTROŠKĘ? -
Užeikite pas mus Išsigert visokių 

šaltų garimų. • • . * y .
išpildomo užsakymus ktiogęriimšiii. 

Bnllanųj ir visokiems vakarams prlstą- 
tome Baltos košė^lr visokių nesvnlgl- 
nnnčių gėrimą.

CENTĖAL SPA,
481 Broadway, So. Boston, Mat 

.Tel. S. B. 72149.

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., jSo. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 2168-M.
laiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia
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P. V A LUKO NIS
, EXPERTAS DEIMANTŲ.
Jfei Tamsta gimė! Balandžio me-ųcI A. arULbLčL glLELcl OalaJlUJolU 1HLJ“ 

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 Broadway, So. Boston, Mass. 

(PrieBroadway)
rjiįLniga|LJj lįW

LIBERTY LUNCB
28BRO ADWAY

t

(Prie Broadway Tunnel)
ATKINS Savininkas *

r

Mū&l valgiai yra pagaminami 
Ateikit ir

PRISHJĖKIE PRIE 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS.

H .BŪKIB SAVO DOLERIŲ BOSAS, 

Visi mes mėgstame būti BOSAIS.
|| Ypatingo malonumo turime, 

Kuomet žinome, kad yra kas dėl mūsų dirba.
| Bet ypatingiausia, tai tas,
H Kad kiekvienas iš mūsą gali būti BOSU, 

Jei tik turėsime ganėtinai, proto ir pasiryžimo 
g Padėti po kelius DOLERIUS iŠ savo algos į darbų.□fjĮ

■fi Tu sunkiai dirbi, kad užsidirbti . 
|| Keletą DOLERIŲ, tad kodėl 

Neprivertus juos DIRBTI dėl tavęs?
S| Kaip seniai dirbi 
a| Ir ką turi po tiek laiko?

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

I Kurie iŠ tavo pažįstamulių 
Jau stovi pinigiškai ant kojų?

Juk tai tie, kurie ANKSTI SUPRATO, 
Kad laikas TAUPYTI atėjo tų dienų, 

Koumet pirmų kartų stojo į darbų* 
Kas savaitę jie atidėjo ' 

Po dolerį, ar dū ir pirko 
RIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES ŠERŲ.1^

Aomet žmogus dirba jis gauna algų, 
K^net DOLERIS dirba, jis neša NUOŠIMTĮ.

(>ęt žmogus ir doleris 
^“ankon dirba, 

lateitis lieka aprūpinta 
Ir žmogus džiaugiasi iš 
Laimingo gyvenimo.

&e kiek UŽDIRBI, bet kiek SUTAUPAI 
Parodo ar PASEKMINGAS esi žmogus, 
Ar tik vienas iš tų TŪKSTANČIŲ,' 
Kurie nežinb iš kur ims 
Rytojaus DUONOS KĄSNĮ.

Ar tavo doleriai 
Išslysta pro pirštus, 
Ar gal kas valanda stovi 
Ant SARGYBOS ir dirba, 
Kąd užtikrinus tavo ateitį? ' 
Saugi ir gera vieta, 
Kuj tavo doleriai 
Nes tau dvigubą pelną, 
Tar LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE.

Ten doleris prie dolerio 
Daugins tavo šėrų skaitlių. .

Ir neš tau UŽTIKRINTĄ PELNĄ 
Ir lengvesnį pragyvenimą.

Pradėkie BOSAUTI savo DOLERIUS šiandien, 
Užveškie fdieninį surašą 
Ineigų ir išlaidų.

Neleiskie jiems Sklysti pro pirštus, 
Bet įstatykie juos darban, 
Dėl SAVO GĘROVES.O -

Pirmi SEPTYNI DOLERIAI 
Ingys tau VIENĄ ŠERĄ,
Kiti ir pžitys seks, . -

Kaip pamatysi jų naudą. 
. Dėl Šerų kreipkies į ’

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ,
414 W. BROADWAY, BOSTON 27, MASS.
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KOSTUMERIŠKAS 
KRIAUŠIUS 

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

A. SIMONAITIS,
278 Broadwąy, So. Boston, Mass.

AMERIKOS LIETUViy 
ŽEMDIRBYSTĖS ■ 
DRAUGIJA, INO.

332 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.

SOUTH BOSTON. 7 šeimynų 
namas ir storas. Rendų atneša 

j $80.00 į mėnesį. Parsiduoda už 
į $5,350. ■ Lengvoslišlygos. 
Į DORCHESTER. Mūrinis na- 
; mas, 18 kambariij dėl 3 šeimynų.

Visi įtaisymai. Rendų atneša 
! 82.00 į mėnesį. Kaina $8,200. 
j SOUTH BOSTON. . 16 kamba- ‘ 
j rių 3 šeimynų medinis namas. 
: Rendų atneša suvirs^ $500 į mę- 
; tus. Parsiduoda labai pigiai ir 
! ant lengvų išlygų. Atsišaukite 

tuojaus. • -
; SOUTH BOSTON. Medinis na

mas 14 kambarių. 3 šeimynos. La- • 
bai puikioje yietoje. Kainuoja 
$5,800. įmokėti reikia tik $1,500.

DORCHESTER. šeši 3 šeip^- 
i iuj mūriniai namai. 17 šeimynų ir 4 

vienas Storas. Visi naujausios ma
dos įtaisymai. Dženitoriaus pa
tarnavimas. Rendų atneša $7,776 
į metus, - Kaina $46,000. Lengvos 
išlygos. «

DORCHESTER. Mūrinis na
mas. 20 šeimynų ir 1 Storas. Vi
si įtaisymai. 
Steam šiluma. Rendų atneša $7,- 
392 4 metus. Parsiduoda už $63,- 
000. '

Visi kurie atsišauks ir nupirks 
vieną iš viršminėtų namų gaus E 
procentu pigiau. *
y šia proga galima naudotiem iki

I > A V. 4AAM - •

t

i-

Elektros šviesa?

IG-tai Gegužės 1921 m, ir sučėdyti 
apie $200 su . viršum ant koŽno 
pirkimo, ^asinaudokitę Šia ne* 
paprasta proga.' Ateidami atsi
neškite Šį paskelbimu
1, tJ Au KUPSTIS,- M.nagtt.

t

I
.1



/>

• >

4

*«ogemuiiai.
.Antri metei jau kaip akolinama | 

,000.00 ir daugiau* jos palai- 
tjjbtti t y. be paskolos naujiems

f

J

TiM* Mylinti*. Darbji čia eina gerai. Dirba 
kasdien* Darbą nesunku gauti. .

Vargia*.
sarns. Ir Šitą “Tautos Baž- 
•ia,” t y. vieni susmukusi pa

gis tankiai save skaito esan* 
aliiigesnė už visą Rymo Kata- 

B&Žnyjną visame pasaulyje! 
’atslikų Bažnyčia daugiau turė- 

o popiežių, ir daugiau turi vys- 
/knpų nei lietuvių “Tautos BaŽ- 
‘nyčia” yisų parapijom) narių, 
kurie ją taip kuogeriausiai valdo. 
Čia tai jgu perdaug-kvailybės.

T. sako: “Rymo parapijos žmo- 
jnės eina prie tautiškosios.” b .
! Dalykus žinančiam, tik juokas 
ima. Jau visi žmonės sugrįžo nuo 
nezaležninkų prie kataliką. Ir- 
“tautės parapija” taip didinasi, 
kaip karšiame pavasaryje ledai. 
Katalikų parapija Šiais metais 
vienų dešimtukų turėjo $5,038.89.

' tna beveik $100 nedėldieniui. 
?žninkams užtenka $13.00 ir 
u nedėldieniui. Ir kuo il- 
laikosi tud jai einasi blo-

»
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LAW»1NOE,MAS8.
1 Čia lietuviai darbuojasi. $u- 
batomia rengia balius ir kitokia*' 
pramęgas taiso. Nedaliomis;^r-gi 
nemiegm ' < ............

Geg. 8 4. Mtai kęmimfetsMe W%65 fajop^' susekimas 
buvo berengią “didelį teatrą, 
kad pajuokus katalikus ir jų tiki* 
jinią. Paskleidė-visur plakatus 
garsindami jį. Bet atėjo nuo mies
tą valdžios "dėdės ir palakė, kad 
tą darbą paliktų kitam kartui. 
Tuomet jie pradėjo versti nebū
tus daiktus ant katalikų ir klebo
ne, būk jie jiems tą padarę. Pa-, 
tarčiau komunistams važiuoti kur 
į mišką su savo lošimu, ten jūsų' 
nieks nenžkabins ir ten jūs ge
riausiai tinkate. . • •

- Lawrenęe’o IRojį^,
. ——--r-

SHENANDOAH, PA. t
Geg. 5 d., šioj apylinkėj kasyk

los (mainos) nedirbo iš priežas
ties Šeštinių Šventės. Tas parodo, 
kad Čia katalikų daugiausiai ap
gyventa. Lietuvių bažnyčia yra 
viena iš didžiausią ir gražiausių 
visoj apylinkėj. Tą dieną buvo 
pilna žmonių kaip ir nedėldieny. 
Čia yra du kunigu, klebonas ir. 
jaunas vikaras. Labai yra myli
mas visų gerų parapijom).. Lie
tuvišką mokyklą lanko 500 vai
kučių; iš to galima suprasti, kad 
Čia yra nemažai lietuvių, nes‘ kita 
tiek vaiką išsisklaidę po kitas mo
kyklas/ Teko patirti ir tokių tę
vi), kuriems visai nereikia bažny
čios, o^ką jau bekalbėti apie jų 
vaikučius. Jie save Vedas daug 
žinančiais, o daugumas iš jų ne
moka nei laikraščio paskaityti.
' Geg. 6 d., SLRKA. kuopa bu

vo parengus prakalbtas. Kalbėjo 
J. B. Šaliūnas iš Brooklyn’o. 
Trumpai nušvietė S. L. R. K. A.‘ •♦M •
organizacijos istoriją^ ^tikslą ir 
kokią ji naudą neša d^l katalikų 
tikėjimo, Tėvynės o labiausiai dėl 
mūsų pačių darbo žmonių, todėl 
ragino kiekvieną kataliką lietuvį 
būtinai prie jos prisirašyti^ Iš bū
relio susirinkusių, pasirodė ir vie
nas laisvamanis su klausimu, bet 
iš publikos pasigirdo balsai, kad 
komunistų mums rierdJk, tai naba
gas nulenkęs galvą apleido sve
tainę. ‘
y Prisirašė keletas naujų narių. 
Gaila, kad Čia žmonės nesilanko 
ant gerų prakalbų.

Geg. 8, buvo šilta, graži diena. 
Daugelis lietuvių lankė savo myli
mų kapus. Kapai puikiai išpuoš
ti. Tai yra gražus paprotys, y- 
patingai dėl katalikų. Tik gaila, 
kad’kitų parašai, baisiai iškraipy
ti, visai beveik nepąnašūs į lietu
vių. ‘Net ir šiandien <iar taip iš
kraipoma, k. t. Konolosky, Radze- 
wiez, Mickevdcz; Borokowskey jr 
t- p.

Gaila, kad lietuviai savo gra
žias pavardes taip iškraipo. Taip
gi ir ant visokių įstaigų langų pa
vardės taip sudarkytos, kad nega
lima žinoti, kad tai čia lietuvių 
būtų o nekurie ir varnas pasika- dinti yra Chicago, 
binę, nors tikri lietuviai. Pasitei
ravus pasako, kad kiti jam taip 
patarę. Taip-pat yra ir su laik
raščiais. Turi užsirašę kokį šlam
štą, nes kitas jį gyręs, nors dabar 
ir neskaito. Taip tai daugelis

v ' •
L

bmbua, s.
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MONTELLO, MASS.
Bfft 24 d. Čia būva laikomos mi7 

sijos Tėvo Mari jono Vincenta Ku
likausko. Qerb, Tėvas su savo, 
gražiais pamokslais suteikė-kata
likams daug dvasiško maisto. 
Žmonelių buvo pilmy bažnyčią 
koŽną vakarą, Ačiū mūsų kleb, ■ --*
kun. J. š vagžilžiui užpasidtirtravi- J“ raginame, kaipo savii-
mą. Nemažai buvo ir syęčlų ku- ’ " **
nigą,(k, t. s kun. K, Urbonavičius, 
kun. F, Virnia^skis, krfn. Pr. Juš
kaitis, kun. P, Daniūnas, kun. Ku- 

?Čas,/ktm> Taškūnas ir kun. čąp- 
likas. .Matyt Montello katalikai 
^tbunda per pastangas mūsų gerb, 
klebono.

Bal. 28 d., buvo LDS. 2kp, mė
nesinis susirinkimas. Pirmiausia 
svarstyta apie Katalikų Spaudos 
Savaitę ir pramogą kuri bus 15 d. 
geg. šv. Roko par. svėt. Prie vi
so to darbo apsiėmė M. Abračins- 
kas, E. Roženiutė ir J. Baronas. 
Tai-gi visi katalikai ateikit ir pa- 
remkit katalkišką spaudą, ypatin
gai LDS .nariai-ės, skleiskit visur 
tą tiesos skelbėją — katalikišką 
laikraštį ir knygą. Tuomet tik 
monteliečiai pasidžiaugs, kuomet 
kiekvienoj Šeimynoj atsirds kata
likiškas laikraštis, ypač “Darbi
ninkas,” kurs paduoda vėliausias 
žinias. Tikiuosi, kad atsiras ge
ros valios žmonių dėl to darbo. 
Man tenka tankiai eiti per stubas 
ir matyti kaip katalikai laisvama- 
nii) laikraščius skaito. Katalikai, 
susipraskim I

LDS. 2 kuopa yįenbalsiai nuta
rė važiuoti ant apskričio išvažia
vimo, kurs bus 30 d, geg. ,Nor- 
wood, Mass. Komisija tdpo iš
rinkta iš J. Barono ir Ant. Aksti
no dėl suradimo troko ir kitokio 
prisirengimo darbo prie išvažiavi
mo.

Bal. 29 d. buvo prakalbos L. R. 
Kr. Rėm. skyriaus. Kalbėjo gerb. 
kun. J. Petraitis. Savo malonia 
kalba prirodė didelį reikalą šelpt 
sayo brolius Lietuvoj Gaila, kad 
iš priežasties blogo oro žmonių 
buvo’ neperdaugjiausiai, bet ir tie 
aukavo sulig išgalių. Aukavo se
kančiai :

Po $2.00: K. Oksas ir kun. J.
Švagždys.

Po $1.00: D. Gutauskas, J. 
Maustys, P. Danila, J. Miškinis, 
A. Puidokas, V. Bakanauskas, F. 
Adomaitis, F. Overis, P. Tūbelis, 
P. Kareivis, J. Grimavičia, J. 
Treinavičia, M. C., J. Ješkelevy- 
čia, A. Klimienė, D. Dukštienč, 
P. Juškaitis, K. Jermanavičia, J. 
Banys, E. Roženiutė, B. Radzevi
čiūtė, M. Abračinskas, A. Pauliu: 
kaitienė' V. Žebraitė, J. Daugela- 
vyčia, A. Pąšekarnis, S. Streivys, 
J. Salatka, A. Moekūnas ir A, Ka
šėta. Viso su smulkiais aukų su
rinkta 51 dol. su centais.

Po to buvo pardavinėjama Tie
sos Spaudos Bendrovės Šerai. 
Montelliečiai jų labai daug išpir
ko, ir dar dvi ypati, J. Cunys ir 
J. Daugėlavičia apsiėmė toliaus 
juos pardavinėti.

J. Jeskeliavičius.

j

imu ką tokis Tautietis ir jo 
,s laikraščiai, besakys, kaip ši- 
“Lietuvių Tautos Katalikų 

myeią,” t.% nezaležninkų vie
tinė, juokingai maža ir kvaila 

arapijėle subankrutys? Bus tuo- 
net pasakyta, kad jau nebereik 
bažnyčių, jau žmonės per šviesūs.

T, sako, * kad - Rymo parapija 
baisiausiai, nuo žmonių lupa pini- 

. gus, Kol kas šioje parapijoje df- 
^elių pinigų rinkimų nėra, bet 
tuoj bus, nes jau statomas didžiu
lis maldnamis. Teeiaus nezalež- 
ninkai yra išlupę nuo žmonių po 
$500.00, $1,000.00 ir po $i;700.00. 
Ir stačiai baisiai lupo. Vienas ją 
p. Norbertas Mikalauskas sako, 
kad jis nėra matęs jokio žmogaus, 
kurs taip gudriai paimtų žmonių 
pinigus, kaip Mickiayyčius.

Ponas, T. perdaug stebisi, kad 
Rymo parapija neturi savo kapi
nių. <"Mat, rymiečiai turi kur lai- 

' dotis. Vėliau turės ir nuosavas 
kapines. Nezaležninkai būdami 
nuo visų atsiskyrę, turėjo kogrei- 
Čiaūsiai turėt ir savo kapines . 

. T. klausia, delko katalikai ne
stato naujo maldnamio? Pirmiau
siai dėlto, kad senasis dar ge- 
r^Tahti^,'kad sūtVaūkns" liūgai 
nęzaležninkus; trečia, kad dau- 

„ giaukapitalo sutaisius ir gražesnį 
Dievo, namą už syk pastačius.; ket
virta, kad prirodžius nezaležnin- 
kams, kad tas namas, kaip jie vis 
plepėjo, nęgriūva ir negrius.

Dabar jau ir bus statomas nau- 
- jasai maldnamis. Žemė parduota 

miestui už didelius .pinigus. Se- 
namas bus ardomas ir pa

statytas išvažiavimų vietoje kaipo 
našlaičių prieglauda, q senojoteriė- 
toj dygs puikus Dievo namas. 

ž_. j T. iižinetą gerb. kun. E. Vir- 
? mauskiuiį kad neišduodąs parapi

jos atskaitų ir neprisileidžiąs ko
mitetą. Gerb. kun. F. Virmaus- 
lns atokaitas atspaude ir išdalino 
vasario mėnesyje. Šleinis gi ne- 
atspaudė visai — ir nedalino. Kol 
kas buvo nesusipratimų ir būtų 

■ perdaug vargo su komitetais, nes 
,' keli virėjai sugadina sriubą. Pa

rapijai susitvarkius aš neabejoju 
kad ge^b. ku. F. Virmauskis su 
žmonėmis kaip Su tikrais savo 
broliais ilgai Laivrence dirbs ir 
gyvuo^ Tuomet galės padėti jam 
ir komitetai. Tečiaus reik visad 
atminti kad tik popiežius ir vys
kupas. tevaldo-parapiją, o ne ku
nigas-ir ne žmonės. Kitaip išeitų, 
kaip su nezaležninkų bažnyčia ir 
pastoriaus šuniuku.

NeėaĮežninkai manė pasaulį už
kovosią, o kaip reikia, nebepajė
gia nei vienos parapijėlės užlai
kyti. Visada taip yra su naujo- 

' mis teorijomis. Jos gražios, kol 
nereikia jų vartoti praktikoje.

Prierašas.. Jau mėnuo laiko 
praėjo kaip^šis mano raštelis bu
vo pasiųs tas“ Sandaros” Redak- 
cijon, kaipo atsakymas Tautiečiui 

. ir pasiunčiau pašto ženklelius 
melsdamas, jeigu netalpintų, kad 
/raštelį man, sugrąžintų atgal, bet 
itiirbūt ant kokios tai htminti.es 

^•'Sąu

y?iX .

ant kokioą tai atminties 
įlaike nededami į savo lai- 

Tas man niekis, raštelį 
įpnraŠyt, ©'ženklelius nu- 
įktai gaila yra? kad 
’ pati pasirodo kokia 
pga ir kam tarnauja, 

is parašo pažeminant 
pizaeijas ar /partijas,l

't

v i ■
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Atsišaukia į brolius amerikiečius 
pagelbos, ypatingai kurie yra iŽto 
krašto Suvalkų/tėd., kad jiems 
pagelbėtų tą sunkų darbą atlik
ti . • . - - '

Mes monteliečiai jau pradėjome 
jų darbą remti. Kviečiame ir ki
tų kolionijų lietuvius, ypatingai

, ;kius, kftd jie rūpintųsi būti pir- 
[mieji, rinktų aukas ir siųstą tie
siog jiems. Tuo prakilniu darbų 
gali daug gero padaryti net ir' sa
vo giminėms ar broliams ir sesu
tėms.

Antras kąlbejo gerb. kum J. 
Švagždys, išreikšdamas daug gra
žių ir naudingų minčių. Nors 
žmonių buvo mažai, bet pasekmės 
neblogos. Štai kokios: gerb. kun. 
R. Juškaitis iŠ Cambridge, auka
vo $50.00. Po $5.00 j B. Juškaitis 
ir M; Abračinskas. Po $2.00. gerb. 
kun. J. Švagždis ir K. Vaičiūnas. 
Po $1.00: K. Germanavičius, A. 
Armalavičius, J. Puidokas. A. 
Puidokas, S. Klimavičius, J3Ba- 
nys, J. Juškaitienė, J. D'augelavi- 
čius,- J. Tamonis, A. Bačiulis, J. 
Petkūnas, J. Valaitis, A. Samso- 
niutė, A. Račiūnaitė. Viso pasiųs- 

Tikimės ir

MONTELLO, MASS.

Geg. 3 d., paarįnjinej svetainėj 
įvyko prakalbos. Kalbėjo Cam- 
bridge’io lietuvių klebonas kun. 
Pr. jAškaitis. Tikslas to vakaro 
buvo, sušelpti Lietuvoje, įSuvalkų 
r., Šakiu gimnazijos Žiburėlio 
draugijėlės. Tas darbas yra la
bai reikalingas, nes Lietuvoj yra 
daugelis norinčią lankyti aukštes
nes mokkyklas, bet neturi kur; 
dėl vietos stokos kiti turi apleisti 
kas jiems (arba visiems) yra svar
biausia. Matydami reikalą dides
nės mokyklos, o neturėdami lėšų,

tai “Sandara” savo laikraštyje 
vietos turi ir per daug, bet joi kas 
norėtą rašytojui ant jo neteisin
gi) užmetimą ir šnielžimh) duoti 
teisingą atsakymą, tai “Sandarai’ 
vietos nėra. •

Tad meldžiu gerb. “Darbinin
ko” redakcijos patalpinti šį ma
no raštelį,- tai yra atsakymą Tau
tiečiui, už ką išknlno tariu ačiū.

Mylįs Teisybę.
t

I
t*

it įvyks 15 d. gegužės, tuoj po sumok 
bažnytinėje salėje- Malonėsite vi
si nariai atsilankyti ant susirinki
mo, nes yra daug svarbių dalykų 
aptaki ir,naujų narių nėpamirš- 
kite atsivesti. ' * ’

. O. Z. Bugailaite, rašt.

"foifflninnr ■-?*.-

> y.

ta į Lietuvą $79.00.
daugiau^ surinkti.- Kas norėti) 
kokią informaciją, 
kreiptis šiuo anrašu:

P. Juškaitis;

malonėkite

. CLEVELAND, OHIO.
Nors šiame laike čia darbai la

bai sumažėjo ir žmonių ūpas šiek 
tiek nupuolęs, bet jaunimo, kuris 
yra susispietęs prie prakilnių 
dailės kuopų bei draugijų dvasia 
yra tvirta. Tą liūdija jų darbai. 
Geg. 8 d. Lietuvių svetainėj, Cl. 
Liet. Teatrališko koro d-ja paren
gė vakarą. Čia turiu pastebėti, 
kad programą pradėjo tą valan
dą, kaip garsino — tai retenybė. 
•Orkestrai pagriežus šmotelį, pra
sidėjo lošimas “Brolžudys,” 5 
veiksmų tragedija. Veikalas bu
vo atvaidintas puikiai. Lošėjams 
matyt buvo paskirtos tin^alnos 
rolės, prie to ir apsirengimas bu
vo kaip‘reikiant. Negaliu iškęsti 
nepažymėjęs nors tų artistų,* ku
riems teko svarbiausios rolės at-- 
likti. I’etro rolę lošė Pr. Moekai- 
tis. Apie jo lošimą neminėsiu, ma
nau užteks priminti, kad jis yra 
pripažintas vienas iš geriausių ar
tistų mėgėjų tarpe Clevelando lie
tuvių. P-lė Al. Miliauskiutė — 
Zuzanos (lenkės) rolėje. Čia ji 
tikrai pergyveno lenkišką žvėriš
kumą. Tą^olę, galima sakyt, ge- 
riaus nei viena negalėtų atlikti. 
Prano — J. Želionis, Julytės ;— 
p-lė J. Baltrukoniutė. Abu lošė 
labai gerai. Jų kalbos švelnumas 
ir visi nudavimai traukte traukė 
žiūrėtojų akis į save. Kiti lošėjai 
taip-gi savo užduotis atliko gerai. 
Po lošimui, dvi mergaitl skambino 
aut piano duetą. Trys muzikan
tai ar muzikantės, dainavo pri
tardamos pačios sau su cimbalai- 
komis. Nekuriu muzikančių ap
sirengimas buvo keistas. Beveik 
nevertėtų taip darkytis. To
liaus koras, vadovaujant L. 
Krampui padainavo “Štai pava
saris” (Petrausko), “Mūsą dir
va ’’ (Naujalio) - ir “ Ginkim šalį, 
Lietuvos ’ ’ (Aleksio). Tarpais ko
ro dainų buvo ir solių. Dainavo 
p-lė O/S'aveikiutė, “Visuomet šir
dis surakinta” (Aleksio) ir p-lė 
A. Pečkaičiutė, “Graži Čia -giru
žė” (Aleksio) ir-“žvaigždutė.’” 
Išėjo silpnokai. Mat dainą dai
nuojant reikia ją gerai pažinti ir 
jos reikšmę pergyventi, taip kaip 
teatro rolę lošiant. Dar dainavo 
p-lė O. Palubeckaitė, “Ak myliu 
tave” ir “Meile uždegta krūtinė” 
(Aleksio), ątliko vidutįniškai. 
Ant galo daihąvo p-lė J. Baltru- 
koiiiutė, “Oi, greičiau greičiau” 
(Šimkaus). Pastaroji padainavo 
puikiai. Buvo atšaukta net du 
kartu, tuomet dainavo “Prirodi- 
no seni žmones” ir kitą.

Ant1 pabaigos koras sudaihavo 
“Ginlnm Štilį Lietuvos” 
programas pasibaigė.

Kad ir bedarbė, • bet

ir tuomi
'V 

publikos

<
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DETROIT, MIOH.

Ašių Dievui Detroite jah pra
deda darbai gerėti ‘Bedarbių 
skaičius žyhiiai sumažėjo. Kurie 
buvo išvažinėję į kasyklas, ar ki
tur pradedą vėl pasirodyti Det
roite. Garsios Forde dirbtuvės jau 
beveik visus darbininkus priėmė 
atgal, kuriuos buvo ątleidusios. 
Abelnai visos sapoš pradeda smar
kiau dirbti.

Bal. 24 d. LDS'. 71 kp. šv. Jur
gio par. svetainėj buvo parengusi 
balių su prakalbomis ir dainomis/ 
Buvo prašyta vietine koro vado
vo ir žymesnių dainininkų, ’kad 
padainuotų ką nors ant to vaka
ro ir visi sutiko, bet kaip reikej'o, 
tai tik vienas dainininkas tepasi
rodė. Tai kame gi priežasti4Į 
Teko girdėti, iš vieno dainininko, 
kad juos mokytojas nemokino ir. 
nieko neatsakė kad jie minėję jam 
apie tai, todėl ir. neatsilankę ant 
baliaus.

Nedėlioj, geg. 1 d. šv. Jurgio 
par. svet. buvo surengtas vaka
ras .vadovaujant A. Aleksiui. 
Programą išpildė L. Vyčių koras. 
Žmonių atsilankė nemažai ir visi 
buvo užganėdinti, nes tą paliudijo 
gausus plojimas. Daugiausia pub
lika turėjo juoko iš monologo 
“Naujas'Kalbėtojas,” kurį atliko 
K. Krištopaitis.

Prieš tą vakarą buvo pagarsin
ta, kad atvažiuos garsi dainininkė 
A. Bereekaitė, b’et jos nebuvo. 
Kodėl vakaro vedėjas to publikai 
nepaaiškino?

Darbininkas, LDS. narys.
k
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ŽODIS REIKALE, L. D. S. 
CHICAGOS APSKRIČIO 

SUVAŽIAVIMO.

f

Gerbiamieji darbininkai ir dar
bininkės Ghieagos apskričio L. D. 
S., aš tikiu kad vienas iš svar
biausių uždavinių, kurį mes turi
me išpildyti savo naudai ir gero
vei mūsų Tautos tai yra suorga
nizavimas į vieną milžinišką drau
giją, kurios Vardas jau yra žino
mas visiems ir skamba sekančiai: 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga. 
Tad-gi kad sėkmingesnis būtą vei
kimas šioje srityje ir atneštų pa
geidaujamas vaisius būtinai yra 
reikalingas susivažiavimas visų 
atstovų jš Chicagos apskričio kuo
pų ’abelnam pasitarimui. Tinka
miausia vieta tdm. tikslui invyk- 

nes čia yra
daugiausiai ’ kuopų ir narių šios 
organizacijos. Diena ir vieta su
sivažiavimų bus paskelbta vėliau.

Kun. A, Briška,
LDS. Chicagos Apskričio 

Organizatorius.
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Šiuomi pranešame visiems South Bostono lietuviams, jog 
mes atidarėme naują Groserpę ir Bučernę ant kampo D ir .A 
Third gatvių. Užlaikome visokių valgomų daiktų,, kaip tai 
mėsos visokios rūšies, can goods ir daug pigiau parduoda- t** 
me negu kitur. Ateikite a patys persitikrinsite. Taip-gi Įdek- | 
vienas atsiiankiusis į mūsą krautuvę turėsite mandagų patar- J* 
navimą. t.4S a v fu i n: k a i X

KA2YŠ. RUDOKAS IR ‘VlNCĮS VAIŠNORAS.
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ALTIC STATĖS SANj\
ITTmI " ‘

1 KAPITALAS $250.000,00 .
SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kablegva-.

V mais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai. .. i
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4 nuošimti | 
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams..

' PARDUOD'AJIE LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ii- iš Lietuvos.
Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių čekius ir. Kredito j 
Laiškus, į

gg VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnaujame tei-1 
sS singai, greitai ir draugiškai. -

KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE. ,|

BĄNKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 8 v“, p. p. Užsieniu Skyrius { 
•raH atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subirtomis iki 7 v. vakara

piji 
m

BALTIS STATĖS B A N K,
294 Eighth Avė., ĮCamp. 25 gatv

i

*

»

-
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Į Lietuvą metams $5.00 .

Boston 27, Mass.

T

366 W. Broadway,
v

‘'DARBININKAS” LIETUVON
, - 

Tusu * Gimines, ir Pažįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio “Darbininko.”
NE VISI TURI TĄ LAIMĘ SULAUKTI.

' ■ Amerikos- Lietuviai d^^aiiiįpinti, Kad 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtų Užtektinai 
Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvasios maistu yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai. 
Tokiuo yra laikraštis “DARBININKAS.” 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas.

Prenumeratos Kaina:

” ” pusei metų .....................$2.75
*

Prenumeratą ir pinigus siųsk šiuo adresu:

. "DABBININKAS”

Pasekme po 20 fienu 
arba grąžiname jums 
pinigus.

PADARĄ TIRŠTĄ RAUDONĄ' KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, . 

TVIRTUS VYRUS.IR MOTERES.
Turėdamas sunaikint Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodia 
imantį .vaistus dėl padidinimA veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuaa-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau-, 

.sesi Visai naujp žmogui Dęvynes iž defiimtes rišu žmogaus liftu,, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomujavimas viduriu, garai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinte. anemia, kankinimai reu- ' 
m atimu o, skausmai galvos, ricuralgia, Štokas^ energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skinto vandenluoto kraujo ir neužtektįnioa ęirkulaęijos j 
kraujo. ’> . • . ‘ i
- Kožna dalis kana it kožna ja Veikme remias* ant nervu Baj jėgos, I 

kurios didžiaUsei užlaiką, geram steviuje pilvą, jaknas; inkitiia ir . 
grobus, širdeS plakimo, kraujo cirkūlavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu jnervu ir abelno sunaikinimą 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistuį rekomenduotu ir nuruodytu • 
per garsingus Gydytojus, Yra jie ypatingai maistingi Į Geležę ir 

. Fosforą-maistus .dei-Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknems, paatiprin grobus teip, 

jog jė tustinose regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui . 
nuodinies atmatas. Nieta daugiau# gaiu ir suputimu, nieta..smir-« ‘ 
dančio kvape ar apvilkta liežuviui Nuga-Tone duos Jums stebuklinga 
apetito, giara gruomulkvimni/tyirtu* dervas ir kietą pastiprintą miegą.' 
Nūga-Toiie suštipris kraujo it pagerins ėirkulavmio jo,., priduos raudo- 
nutilo veidui ir zibumą akiems! Nuga-Tone padaro- tvirtus, rustus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes nužėrės. Nuga-Tone netslpin brv»I jokiu Tnigdsmu ar 
daromu paptotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundeleį, Yra apvilkti čukrutn, ptlimna 
•konj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Eskomenduosi vUistns 
“*M^i^nSOUUTilKĄ CVĄRANCIJAi Prskl Nufta-Tcn* yra Menat doUrift

bonkutp. Kažn* bonkut* talpina devynios dsiimtya (80) piliulu, arba vieno- mtašu 
aydymo. Galėt* pirkti ieles bonkutM, arba ieMu* mentalus gydymo už penktus (03.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tona ptr dvidešimt (20) dienu ir Jej8« busi uzęanedintss pa- 
Sekrnhi, augražink bonkute ir piltus, o mt* urnai-sugrąžfsime jutu pinigus. ^Negauta ■ 
prapuldyti" vieną centą. Mes • imame riziką. Nuga-Tahe yra pardavinėjamas. VtaMa 
aptiekoae tomis pačiom* išlygomis ir tą pačia garantą*.

PRrSIUSK KAVA PASTELIAVTMU ANT TUO KUPONĄ. -
National Laboratory, L. 22>—587 »8wtb Desrborn St. Chicago, jik -

Gerbiamieji: įdedu Čionai* f...,.,.... ir meldiiu prisiųsti man. 
Nuga-Ton*. r • -

C“ r. s
ix* D&YBrdG* •»•»u vi* i lh 1»»»»i»»t«»•»»♦ • v<į**t*.*x' ''
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PBANEŠiMAllr Ntte Gegužio 15-tos/ nedaliomis teatras 
prasidės riuo 6$0 P. M. iki 11 P. M.

y

DARglKĮKKAS

Prie Northem Avenue 
prieplaukos streikieriai už
puolė streiklaužius atplau
kusius ant laivo Munaldrd. 
Jkys labui sunkiai sumušti 
ir nuvežtiį ligoninę.-' t

VYČIŲPRAMOGA.
L, Vyčių 17 Icp. rengia: pramo

gėlę dėl pagerbimo ‘ naujų narių. 
Bus.nedėlioj,. 157 d. geg. 3:30 po 
pietų, savo kambariuose. Tai-gi, 
visi nariai atsilankykite, neš buš 
su programų; galėsite linksmai 
laikį praleisti.

Rengimo Komisija.

VISOMS ŽINOTINA.
Mot. Sąjungos 13 lcp, šv. Mi

šios bus 15 d. geg. Šv. Petro baž- 
nyčioj ant 5-tk St., So. Boston, 
Mass. Tai-gi, privalote kiekviena 
pribūti į svetainę ant 8:30, o iš 
Svetainės visos in eorpore, eisime 

* ant mišių. Yra pageidaujama, 
.kad kiekviena sąjungiete per Šv. 
Mišias prieitų prie Dievo stalo.

Taip-gi neužmirškite pasiimti 
ženklelius. Apsirengkitc papras
tai, Širdingai meldžiame, visas 
pribūti.
f Valdyba.

I

_■>
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DIDŽIAUSIAS VAKARAS.
Rengia Mot. Sąjungos 13 kp., 

15 d. gegužio šv. Petro pobažnyti- 
nėj svetainėj So. Boston, Mass. 
Prasidės 7:30 vakare.

Šis vakaras yra rengiamas kai
po pirmas ant naujai įtaisytos 
scenerijos. Kas tik atsilankys, 
bus pilnai užganėdintas, nes jau
sis visai kitaip negu pirmiaus. 
Dabar scena yra puiik ir gera dėl 

- perstatymų. Prie to, kiekvienas 
turi žinoti, kad Sąjungietės, ka
da tik rengia vakarus, tai visuo
met užganėdina publiką. Taip 
bus ir šiame vaakre. Bus statomi 
du. juokingi veikalai, kdriubs at
liks pačios sąjungietės. Kas tik
norite linksmai vakarą praleisti, 

į tai meldžiame atsilankyti, nes tai
Į bus paskutinis vakaras šios
i mos sezono,
t Kviečia širdingai —

Rengėjos.
E P. S. Įžanga labai maža.

J

į. t
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L CAMBRIDGE, MASS.
s . Gerai nusisekė.
L - LDS. 8-tos kp. Spaudos Plati- 
|* : nimo Savaitė šiuo sykiu gana ge-

. rai nusisekė. Buvome surengę 
F • «dvejas prakalbas ir vieną teatrą,
į - Prakalbos puikiai pavyko. Buvo 
‘ geri kalbėtojai kurie aiškiai nu- 

> ‘ švietė LDS. organizacijos tiksią,
jos, naudą ir tt. 'Be kitų, buvo 
atvykęs LDS. centro pirm. M. Ab- 
račinskas. Jis kalbėjo, abelnai 
apie darbininkii -reikalus, nurodė 
plačiai šios organizacijos svarbą, 
veikimą ir t. p. Ragino visus pa
tapti nariais šios, taip prakilnios 
darbo žmonių organizacijos Ame
rikoje — Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos.

Teatrą “Vienuolio Disputai”
[v

atvaidinę gražiai vietos LDS. 8 BLOViMlMBU SUSIRINKIMAS 
kp. nariąi. Buvo dafni}, solių, 
deklemacijų ir kitokių^įvairumų. 
Per Sp. Savaitę išplatinta nema
žai geros ’ literattiros. Per tą lai
ką prįnrašė Įl naujų narių prie 
LDS. kuopos. Štai kurie :A. Jan
kauskas, A. ZaVecka8z J« Dobilas, 
K Yankūnas, 3. A. Tamošauskas, 
P, Kavolius, A. Studintas, J. VV 
Joneliūnas, K Vinckus, Š. Dilgie- 
iris ir S. Laukomis/ Daugiausiąi 
pasidarbavo prirašinėjime naujų 
narių prie LDS. 8 kp. Jonelitt- 
nas, kp, viee-pirm. —-6, P. Kisie
lius 4, ir A. Zaveckas — 1. 
Štai mūsų darbų pasekmės’ per 
LDS. S. P, Savaitę, Kaip mato
me ihūsų kp. sparčiai auga didyn; 
turime vilt į, kad'neužilgo LDS, 8 
kp, pataps viena iš didžiausių N.
Anglijoje.

Nėstebetina, kad jau lietuviai 
suprato šios/organizacijos svarbą 
ir būriaič stoja į eiles susipratu
sių darbininkų. Gyvenimo aplin
kybes protaujantį žmogų verčia 
prigulėti prie gerų apšvietos ir i- 
dėjos org-jų-, Įrnip kad yra L. D. 
Sąjunga, kuri per laikraštį “Dar
bininką” skleidžia meilės ir moks
lo idėją tarp brolių ir sesučių lie
tuvių darbininkų Amerikoje.

Dar kartą prašau visų LDS. 8 
kp. narių, kad kaip iki šiol, taip 
ir ant toliaus dirbtūmėt uoliai dėl 
gerovės’ LDS. Kiekvienai progai 
pasitaikius prikalbinkite naujų 
narių prie kuopos ir “Darbinin
kui” skaitytojų. Jei visi dirbsi
me su atsidavimu ir-solidarišku- 
mu, tai užtikrinu, kad. turėsime 
geras pasekmes iŠ to.

F. Janiūnas, kp. rast.

Piln. Blaivininkų 49 kp. svar
bus' susirinkimas bus nedėlioj; 
gegužės 15 d.,* bažnytinėj svetai
nėj, tuoj pa pamaldų.

. Gerbiami nariai ir narės, malo
nėkit visi susirinkti minėtam lai
ke, nes turime daug svarbių daly
kų dėl aptarimo. Vienas iš svar
biausių tai bus renkami delegatai 
į N, Angį; PMn. Blaivininkų 5-tą 
suvažiavimą^ 29-d. geg, Worces- 
ter, Mass.

Taip-gi bus priimami ir nauji 
nariai, todėl kam patinka Piln. 
Blaivininkų idėja, malonėkit atei
ti ir prisirašyti, '

RaŠt. P. GrinkaitU,. . ■ ... ... ..... „ ...... - - f . - .» ■ ... ...»

S Gegužio 16,17,18,
1 Feature—Bob Hampton.of
S Piacevąu
S Wėriey-Dinty-Barry,
3 Komedija—-Buster Keaton—■*
| “Suriki Laimė”
| ’ B’WAY SAVAIT. ŽINYNAS 
S Etoy Fti^e-^Vąrgoiimiūkas 
S Bidwell.J; Rice—

j *May Hunt & Co.—
■ “Linksminkimės
į Mergaites”
9 Leon Stapton. & Co,—
J “Niekada Nežinoti”
j Nadą & Co.—
| “NbvęKy juggĮfag act>y

KET.—PĖTN.—8UBATOJ
Gegužio 19, 20 ir 21. (

Feature— 1 
jameą Oliver Cunvoodi—•

“Koian”
“ VisBaladojas”

Komedija—
B’WAY SAVAIT, ŽINYNAS 
Roy Frasec—Vargonininkas. 
Margio Carson—

“Mergaitė mi Keturiais 
Baliais**

Merriclč & .Wing—Komedija 
^Dairios ir Kalbėjimai?, ’

Podesco Dilo—
“Musical Novelty

Kenney—Mason & Seholl—
JOHoa uo saį'Bąojoy,, 

Skates”

A

BR0ADWAY (Sale Pašto) SOUTH BOSTON

*

SIUSKITE PINIGUS 
j LIETUVĄ.

“DARBININKO” ADMINIS
TRACIJA nuo pirmo* dienos bar 
landtio tiuiČia. pinigus į Lietuvą 
sulig dienon kurio; Tad, kurie 
norite, 'kad Jūsų giminės, tėvai 
arbri broliai gautų siunčiamus pi
nigus greit ir tiek, kiek jiems pri
klauso, tai siųskite per “Darbi
ninko * ’ Administraciją,

Čekį arba “money order” išpir- 
kite. vat’du

“DARBININKAS,’ ’ 
366 Broadway,

,' ■% Boston 27, Mass.
• • •

VARGONININKAS, suprantąs 
bažnytinę muziku, tuojaus , £ali 
užimti vietą prie Lietuvių Šven
tųjų Petro ir Pauliaus bažnyčios 
Homestead, Pa;

.' Kun. S. J. Čepauonis,
318 Fourth Avė., Homestead, Pa.

z".

DEPOZITORIAMS

I filiu & 
(SEYMOUR) 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgai 
’' Gfto aitriau Ir chronilkM llgrtr | 
Vyrų, moterų ir vaikų. 
nuoja kraujų,, spjaudalus, Mlapu* 
mąlr tt savo laboratorijoj, nu
teikia patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas;

506 Broadvay,. 
; South Boston, Mass. 

Kampas G St. ir Broadtvay ,

—r— — tl! Į i     r-    1 SSmČSSSSS
, 10 Mfių SotrriEt Boitoni

DR. H. S. STONE
Akru Specialistas 

399a W. BR0ADWAY 
Valandos : Nuo ri r, iki 7 v, ,vąki'

r

DIDELE AMERIKOS LIGA.

Vidrių užkietėjimas yra vie
na didžiųjų Amerikos ligų. Tam 
priežasčių yra visokių. Sėdėji
mo įpročiai, nuolatinis skubėji
mas, kuris neduoda mums už
tektinai laiko užkandžiams ir 
pietums, nemaitingas maistas, 
šalti gėrimai ir kitos priežas
tys yra kaltos už šitų “papras
čiausią. musų dienų ligų.” Ta
čiau mes taigi turime garsių 
amerikoniškų gyduolę nuo šios 
ligos. Trinerio Kartusis Vy
nas yra jos vardas. Ji išvalo, 
vidurius ir tuo patim laiku 
juos sutvirtina; sugražina ape
titų ir pagelbsti grumuliavi- 
mui. Jis. taipgi yra pilnai pa
tikėtina nuo negrumuliavimo 
galvos skaudėjimo, nerviškumo 
ir kitų nesveikumu paeinančių 
nuo vidurių suirimo. Mes ne
abejojame apie užganėdinimų 
musų .kostuinierių. Tyrumas, 
neatmainomas vienodumas, au
kščiausio laipsnio gerumas vi
sų Trinerio gyduolių yra užti
krinamas. Pamėginkite Trine
rio Angelica Kartųjį Tonikų,. 
Trinerio Cough Sedative, Tri
nerio Linimentų ar Trinerio 
Antiputrin — o busite užganė
dinti-su rezultatais! Jūsų ap- 
tiekorius arba vaistu pardavė
jas turi šitų visij gyduolių sa
vo sandėlyje. Joseplu Triner 
Company, 
1333-45 So. Ashland Avė.

Cbieago Dl. 
(Apgarsinimas.)

i

•m ŽONoišv: m, BASALriN*# 
DRrBTps VALDYBOS ADRESAI.

PIBM. — M. Žloba,
589 B. 7-th 8t, So, Bošton, M&ttu 

VICE-PIRM. — P, TulelklM,
.180 Bovęn St, So. Boaton, MtM. 

PROT. RAST. — K. Luinla,
47 Vale St, .So. Boston, M&ml 

FIN. RAST. — M. KarčlaušklenS,
47 Vale Šų So,’ Boeton, Mate 

KASIERIUS A. NaudŽiunaa,
16 Vlnfleld St. So. Boston, Mam. 

MARŠALKA — Steponai NavlckaM?
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldlenl 2-ą vaL po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj,

L. K. KEISTUČIO DUJOS VAL 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. 
VtBM.—■> Motiejus- Verseckas,

41 Gatės St, So. Boston, Mass. , 
VLGErVTRNL -r Juozas Bliekas,

" 140 W. 6tb St, So. Boston, Mala. 
PROT. RAST. — Ant Moclejunaa,

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

209 E. Cottage-St, Dorchester. 
KASIERIUS — Andriejus ZaUockas,

140 W. 6th St, So_ Boston, Moša. 
MARŠALU. — Antanai Gruodis,

169 Bowen St, Šo,. Boston, Mase, 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmą nedgl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694. 
VVashington St, Boston, Mass. 6-tą V. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsivesklt prie musų dr 
Jos prirašyti. " -

SV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.
■■■■■■II ■■■■■■^

PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 B. 6th St, So. Boston, Mass. 

VICĖ-PIRM. — Vladas Paulauskas,
186 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — V. J. Jakštas,
63 Telegraph St, Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Juška,
MeryeĮiff Academy - 
Arlinghton Heigths, Mass.

IŽD. — Leonas švagždi!,
75 Silver St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBŠJAI —. J. Grubinskas,
8 Jay St., So. Boston, Mass. ir 

Antanas Rinitas,
' 284 5th St, So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Povilas LauČka,
61 Story St, So. Boston, Mani. 

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadway, Sb. Boston, Mass. 

Draugystės susirinkimai laikom^ kas 
antrų nedėldienl mėnesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinė] salėj ant ri gt, Su 
Boston, Mass.

I.
1 *. ■ $

»

INKORPORUOTA 1863.
1921 .r... ...............................................................$351,694.27'

Uždarbis >šešių mėnesių pasibaigiant Balandžio 18,£' •
t

\ Šita suma buvo panaudota sekančiai: Dividendas No.
112,“ po 4| ant nietų, kredituota depositoriams 248,286,76

19,062.71 
9,701.25

Išlaidų^mokėta ............... . ................. .....................

Užmokėta Valstijos Taksai ........................ ................
. Pridėta prie Gvarancijos Fęndo ir Perviršiaus Ats- 

kaitos............ .................;........................... .

7

74,643.55
■ ■" 1

$351,694.27

ALFRĖD Y. MITCHELL,
Iždininkas^

c

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ I

į

Reikalavimai
■ ■ .......... ..................... .

Reikalavimų kainos 2c.už žo
di už kiekvienų sykį. * i

L-

E MDl J. JAKIIIA'’'
BASI >BGADWi

........ .
Tel. So. "Boiton ,2 f 

MUOB«W0WI1, M. D 
Ot^ma susikalbėti ir IMnviSkai. 
Umąo Valandos: '

Rytais ik 9 vai. _ i
- Po pfetų 1 iki 8 vaL j |

Vairai vinn ri tkfri y 
536 Br oadway, S, Boston

i

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Visokių Aprėdalų (Dry Goods) 
Tabokos, Cigaretų, Kendžių ir 
Minkštų Gėrimų, Priežastis par
davimo, savininkas važiuoja į Lie
tuvą. Atsišaukite greitai Ant šio 
antrašo:

f 1 J. S. Stanaitis,
423 So. Main St., Bridgeport, Ct.

ANT PARDAVIMO
3

Parsiduoda visas blokas su dviem 
bizniais (Dry Goods) visokių aprėda- 
lų lr Meat Markei. Priežastis: savf- 
ninkas sergą ir nori parduoti kogrel- 
čiausiai. Atslšabkit arba ateikit' ant 
šio antrašo:

JOHN PATKOtVSKI, 
Spruce ir 270 Nortlf Avė., 

No. Abington, Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBILIS
Visai naujas šešių cilinderių' automo
bilis, Sedan, gana pigiai. Priežastis, 
kad savininkas turi greitu laiku išva
žiuoti i Lietuvą. Atsišaukite šiuo ad- 

, ’ A. KODELIS,
107 Ames St., Montello, Mass.

PUBLIC AUCTION

Telefonas

DR. T. M. GJFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston
(Viršuj Liet.fPrek. B-vės ofiso)

Galima SusikaįbEt Lietuviškai.
........... — ~ i» ............................. ............ ... .........m-...........  ..ii i

t •!

»

- Registbuotas Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KAIJNAUSKAS
^ADVOKATAS

414 Bboa£wat, S. Boston, Mass. 
TeL S. B. 441. 

Gyvenimo vieta:
15 Annajpolib St., Dobchesteb. 

Columbia 9159-J.

c\
Pilone—Kensington 5810 į 

tiktai pagal autartj. Į| 
25B8E. AlleohentAvm. 1 
philadelphia, PA.

DR. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

, PbiEmimo Valandos: I
9-10 vai, ryte lr 6-8 vai, vakare. Į

•*

ANT GREITO PARDAVIMO
Visokių Aprėdalų (Dry Goods) lr 
Grocery Krautuvė su dviem kamba
riais, kurie atneša $3.50 randos 1 sa
vaite. Savininkė serga ir turi išva
žiuoti iš* Bostono. Atsišauki t arba a- 
teikit ant šio antrašo;

MRS. FOLEY,
128 W. 8-rd.St, Got. C St.,

South Boston, Mass.
1 " - ■ ”■ t1 ■

I DR. F, MATULAITIS |
Gydo Visokias Ligas . į .

Pbiskebia Akintus. ' d 
Valandos: 1—8 ir-7—8 P. M.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS,

g Keliauk į Lietuvą ir išs Lietuvos į Ameriką per . E
1 G. J. BARTAŠIUS IMMIGRANT SERVICE CORP’N. | 
S KAPITALIZACIJA $100,000. g
g ' Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų Į vi* E 
§ sas pasaulio dalis; nę tik iš NEW, YORKO ir BOSTONO, bet ir Iš E 

kitų Amerikos portų. E
Išmainom Ir * siunčiam pinigus j VISAS DALIS PASAULIO pa* E 

gal dienos kursų.. Persiuntimas yra GVARANTUJTAS. Mes tu- g 
rime Sukelta Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, g 
KAUNE. ' m

. Pasportuš Ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso* g 
klus lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalui Lie* S 
tavoje. * .g

Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių j Lietuvą. g 
Kviečiame visus lietuvius Su reikalais kreiptis j artimiausi mu- E 

šų ofisų per laiškų arba ypatiškal: * " . G

Centralis Ofisas: 498 Washington St., New York, N. Y. g 
Skyrius: 414 Broadwdy, ‘ Boston 27, Mass. g

r

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDŠ. na

riams ir “Darbininko” skaitytą* 
jams 1 sykj j metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prleteliams už 8 
sykius $1.50.

t 
Y

_ ... r
Y išmainymo; puikioje Y 

flciYv.k-n^a-A Tn_ W

X 
a puunu garage ių A

Boston?e ir apylinke-

TX
1 UTHUANliN t 

AGENCY Ž X
T t

t GAIAGE
Y • Y‘

'Ant pardavimo arba ♦>
Ak -Y______ _________ _ _ drA

vietije Cambridge. Tu- 
rime ir daug pigių * 
“public garage’ių.”
JL/ VO lUll JJL <X JSJ JJJt

Y je ant pardavimo.
Kreipkitės įKreipkitės į

’S
la

. , Tel. Šo. Boston 828.11
. Lustuvys Dantistas Įl 
DR. ĄL V. OASPER’

(Kasparavičius) 
Laikinai'perkėlė ofisą po No. 

425 BioADVfAT, ,So. Boston, Mass.
- Ofiso Valandos: 

Nuo 1Q iki 12:80 ryte lr 
L_____" 1:8O—6 Ir 6 :30—0 P. U

*• * - •

trziioinTja jnom m na /m jaŲntiMCga jĮAiw«ąnę
Paieškaii savo . draugo Kazimiero 

Virmausks. Jis paeina iš Telšių apsk., 
Luokės vai., Mizikij kaimo. Kas Ži
no kur jis randasi meldžiu pranešti 
ant šio antrašo:

ANTANAS DANGVICKIS, * 
404 East St., New Britain, Conn.

Ieškau brolių: Jokūbo ir StanisĮovo, 
paeina iš Lietuvos Biržų-apskr., Lie
palotų kaimo. -Girdėju caras buvo pa
ėmęs į vaiskų 1914 m. Po to laiko nie
ko negirdėjau nuo jų .pačių. .Meldžiu 
atsišaukti arba kas jpos žinote pra
nešti; už ką busiu dėkinga: Lietuvos 
antrašas: Josvainių kaimas, Matilda 
Slegeriutė. «

Petras šlegeris, 
44 Marine Rd., Boston 27, Mass.

PEMOS KLESOS

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

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

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchėster St) 
Valandos: Nuo 9 v. r. Iki 8 v.jv> 
Nkdžuom : Nuo 10 v, r. Iki 4 v. v.

$

t
♦♦♦
♦♦♦ 361W. Broadway, ~
<£♦ SOUTH BOSTON, MASS. <£♦

Y TĖLEPONAI: Y
Y So. Boston 605,1337 ir 31. Y

ju» Kankina Pteinkano*
" naudokite Rfįfftes / 

Ar Juxn> Galvos Odą Pliilti?1 < 
NAUDOKITE 
Ar Ją*4! PlaukaiTSteaka? 
NAUDOKITE RuffltS .

Ar Jų« Norite! Juo*?../
NAUDOKITE ĮįuffleJ r A 

INIailąnnui savo plauką gtatiaia ir tankiais 
NAUDOKITE įfttfftes 

iltymui galvos odos makaiir tvariai 
NAUDOKITE Rofffes
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$2.15 už tutiną. 
PACIFIC SPECIALTY ČO., 
84-86 Essex St.j Boston, Mass.

Ofiso vai. 9 ryte .ilriL & vak. 
Nedėlioms: 10 ryte iki 2 p. p.

<•
' BeUPhoneDickinKtoSOOBlt 

Bn Ignotas Stankus 
1210 S. Broai Si., PMiddpkia. P».

Uttuvu Daltiras ir Chirurgas.

Nuo 9 rito ilti 5 po plota ’■_
Vakarais, Katrorga nuoGildG P.M, 

N^aUamfo iki plito* ®

I*/’

1

Ruffles galima gauti visose aptiekos® po 65c. bonkn, arba tiesiog 
iš išdirbeju per paSty už 75o. bonkp. _ -

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 3Sth St. Brooldyn. N. Y.

!*!•$• KwCOMPANYj£
Iš NEW YORKO, TIESIAI Į

. NEW YORK—PLYMOUTH—OHERBOURG—BREMEN Į

Laivai plaukia Į LIEPOJŲ per Dancigą. Tiesus persimainymas Tiuo i
* laivo ant laivo.

SUSQUEHANNA .išplaukia .............. . .Liepos 5 .ir Rugpjūčio 18
HUDSON išplaukia-.-...,....................... Liepos 13 ir Rugpjūčio 30
AMERICA išplaukiu ........ Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpjūčio 24
GEORGE AVĄSHINGTON išplaukia Llep. 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24 
POTOMAK. (buv. Atitlgone) išplaukia Birž. 15, Llep. 28 Ir Rūgs. 8

» ; I

I KUBSUI »UPUOIiUS l
Tai geriausia proga daug 

auksinų j Lietuvą nusiųsti 
Greitume nusiuntimo pinigų 

I nieks su manim negal lenkty- 
I niuoti; visiems pinigų siuntė* 
I Jams pristatau kvitas «u para- 
Į šals priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra j Ll»> 
I pojų, Hamburgu lr visur.

Pasai kelionei j Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami prl* 
I dėkite 2 et. štampą ir visados 
-adresuokite:

P.
Į fiS Hudaon Are., BrąoHyu, N, Y,

DUODAMA DYKAI.

Knygų užsisakytojams 
“Darbininke” duodama lai- 
kraJ$ių iŠ Lietuvos priedų.

ATEIKITE ŠIANDIENA
AŠ noriu kad kiekvienas sergantis 

vyras arba moteris ateitų | mano ofisą 
šią savaitę, nepaisant kokią ligą turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminaciją 
jūsų ligos, Dykai. Aš pagęlbejau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 
per praėjusius metus,’ kurie bandė viso
kius gydymo budus ir visokius dakta
rus be pasekmių. Ką aš padariau ki
tiems, aš galiu padaryti lr jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe- 
dalę atydą. Per Šią savaitę aš už savo 
darbą parokUosiu tik mažį mokestį 1- 
dant kiekvienas turėtų progą gauti ge
rą gydymą nebrangiau

Dr.M0R0NEY2KN®
Priešais Majastic Teatrą

' NORIU PEKARNĖS
Ant pardavimo Providence, 
Brocktone, arba bile. katram 
Bostono apielinkės mieste; 
kur daugiausiai gyvena lie

tuviai. Norintieji parduoti, > 
rašykite kuogreiičausiai, nes’ 

t pirkikas laukia.
A. IVAŠKEVIČIUS,

361 B’way, So, Boston, Mass. 
1 Tel. S. B. 605. -

‘-J

NEPAPRASTA PROGAS
Šią Savaitę

BOSTON GARTER
The Waterbury įĮ&K 
OrderCorporotion, ?

R, VVUson Str^t, .1 /

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite intaupyti $8.0f 

ant poros evėryką, tai pard 
'teaukite mulų katalogą. <


	1921-05-14-DARBININKAS 0001
	1921-05-14-DARBININKAS 0002
	1921-05-14-DARBININKAS 0003
	1921-05-14-DARBININKAS 0004
	1921-05-14-DARBININKAS 0005
	1921-05-14-DARBININKAS 0006
	1921-05-14-DARBININKAS 0007
	1921-05-14-DARBININKAS 0008

