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Krikščionys darbininkai vie

nykitės! Spiėskitėsįvienin- 

tėlę darbo žmonių organiza- 

ci jų Amerikoje — Lietuvių 

Darbininkų Sąjungų [f g

VOL. VI, No>68 (648).

s - ........

Konstantinopolis, birž. 12.
— Karas tarp Graikijos ir 
Turkijos nacionalistų jau 
prasidėjo.

Kaip pranešama, tai ali- 
j antai remia Graikijų. Gral
iai šarvuočiai pradėjo bom
barduoti Juodosios jūros 
tūriai tvirtoves, gi italai, 
kad palengvinus graikams 
apleidžia Adalia.

Pranešama, kad jauna- 
turkių valdžia įsakiusi vi
siems graikams, Turkijos 
piliečiams. kraustytis gilu- 
mon imperijos. , J

L Nacionalistų atstovai, pri- 
/ buvę Konstantinopoliu, sa- 
< ko, kad graikai negalėsiu 

kariauti prieš turkus, kol 
talkininkai jiems neduos 
mažiausia keturių divizijų 
kariuomenės." Talkininkai 
to padaryti negalės.

SUKILIMAI RUSIJOJE.
Tokio. — Čia gautose ži

niose pranešama apie anti- 
bolševikiškus sukilimus U- 
ralo kalnuose ir Petropav
lovske, apie 300 * mylių į 
pietus nuo Tobolsko.

Bolševikams atgabenimas 
kareivių iš Maskvos, kad su
stiprinus savo pajėgas be
veik negalimas,, nes anti- 
bolševikai kontroliuoja kai- 
kuriuos gelžkelius.
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• iURKUW SUSIP-AT- 
■ MOJIMAS BAUGINA 

PARYŽIŲ.
Paryžius, birž. 12. —

Prancūzijos užsienio konto
ra labai susirūpinusi apie 
Anglijos pienus Turkijoje. 
Čia pripažįstama, kad Ang: 
Ii j a gelbsti Graikijai pra
lieti naują ofensyvą. Tas 
nepatinka ..Prancūzijai dėl 

■4 kelių priežasčių. Pirmiau
sia, jeigu ofensyvas nusi
seks ir sutriuškins Turkus, 
Anglija ‘galės būti Auk
ščiausia politiškų reikalų 
sprendėja Turkijoje, arba 
pasidalins su Graikija, kas 
maždaug yra tas pats. Iš 
kitos pusės, jeigu keinąiistai 
sumuš graikus ir išvys juos 
iš Anatolijos, tuomet jie. 
turės kariuomenę atsukti 
Syrijoje.

Prancūzų spaudoje per- 
sergstima Anglija už kiši
mąsi į Graikijos ir Turkijos 
reikalus. Mat ligšiol Turki
joje didžiausių galę turėjo 
Prancūzija ir dabar mato, 
kad turės prarasti ir dėlto 
labai susirūpinus.

BOIKOTUOS ANGLIJĄ
Denver, Colo. — Rezoliu

cija šaukianti boikotuoti ir 
nepriimti jokių Anglijos 
išdirbysčių, koliai ji neper
stos užmušinėti žmones ir 
ardyti jų savastis Airijoj. 
Ta rezoliucija buvo išnešta 
Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijoj, laikytoj 
■birželio 11, 1921.

“NAUJAS NESUSIPRA
TIMAS TARP PRAN

CŪZIJOS IR ANG
LIJOS.

Paryžius, birž. 10. — Ne
susipratimas kilo tarpe 
Prancūzijos ir Anglijos^de- 
lei. Rusijos, pirklybos.

Rusijos Sovietų valdžia 
priėmė pirklybos teises nuo 
Anglijos, kurios 1 buvo pa
siūlytos ir Prancūzijai. Da
bar Prancūzija pasiuntė 
pranešimų į Londonu pažy
mėdama, kad Anglija netu
ri teisės priimti Rusijos pri
slegi jų, kurios buvo duo
tos Prancūzijai nuo dabarti
nės Rusijos valdžios, taip
gi negali priimti Rusijos 
aukso, kuris priklausąs 
Pracūzijai. Ir vėl naujos 
varžytinės ir naujas nesusi
pratimas.

to •

Chicago. — Arti 30,000 
vyrų dirbančių namų staty
mo pramonei, pradės dirb
ti kitų savaip, -kurio darbo 
rekonstrukcija . (aprokavi- 
mas) yra $100,000,000 ver
tės. Kontraktoriai pareiškė, 
kad tai pasekmės, parūpin
tos arbitracijos keliu teisėjo 
Landis, kuris pasekmingai 
išrišo kilusius 'ginčus, tarp 
statymo pramonės ir kon- 
traktorių. Tarpininkaujant 
teisėjui Landis kontrakto
riai atšaukė lokautą, kuris 
tęsėsi nuo gegužio 1-mos. 
Jeigu naujas algų nustaty
mas nebus* apreikštas, už 
pirmos algų išmokėjimo die- 
nos^tai senos algos, kurios 
buvo $1.25 į valandų amat- 
ninkui, ir $1.00 paprastam 
darbininkui, bus mokamos 
toliai, koliai nusprendis 
kaslink naujų algų nebus 
padarytas.

!• Lokautas buvo paskelb
tas, ' kuomet daTbinfnkai at-2 
sisakė priimti numažintas 
algas ant 20 nuošimčių.

ANGLIJOS KARIUOME
NĖ SMARKIAI

* VEIKIAį
Berlynas, birž. 12. —Ang

lijos generolas '■ Henniker, 
yadas kariuomenės Aukšto
je Silezijoje, paėmė sa
vo atsakomybėn (išvalymui 
maištininkų. Sakoma, kad 
į 10 dienų visoš vietos kur 
buvo sukilimai bus valdomos 
alijantų.

Užmušimas Anglijos ser
žanto, lenkų sukilėlių nema
noma,. kad varžytį tolimes
nį veikimų Aukštoje Silezi
joje ir kad už tai butų krau
jo praliejimas. Toliau sa
koma, kad jeigu lenkai prie
šinsis ir nenorėk užleisti’ 
vietų, o ypatingai miesto 
Kattowitz, kur jiejyra sti
priausia susiorganizavę, tai 
Anglijos-kariuo^^ 
rai prirengta išvyti juos su 
šautuvais ir mašinų kanuo- 
lėmis.

J

BEDARBIAUJA.
«. jrf ____ __  . ■■

BEDARBES.

Algos buvo numuštos 
nuoš. metais baigiantis bal. 
1 ir darbininkų skaičius 
dirbtuvėse sumažėjo vienu 
ketvirtadaliu tame pačiame 
laike. Raportai parodo kad 
bal. 1 d. 1920 buvo 1,737,717 
darbininkų ant alginio in
dustrijų surašo, kuomet ant 
bal. 1 d. 1921 skaičius suma
žėjo iki 1,303,792.

Iš kiekvieno apskričio 
pranešama, !. kad skaičitis 
darbininkų sumažinta maž
daug 6.2 nuoš., San Fran- 
eisco apskrityje iki 52.5 
nuoš.

6.4

Organas. Amerikos Lietuvių , 
R. K. Švento Juožapo t 
’ Darbininkų Sų-gos 1

“DARBININKAS” 
' —— ElniA —~i 

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IK 
■ SUEITOMIS. .

tJfcabėMyJ^etamB
Bostopo lt motsniB-.•••$5.00
Metami ■ ■•••.. »•••■•»♦<•» •• .$4.00

"DABBISimB”
806 Broadway» Boston 27, Mass. 

®įeė. South Bobtok .620.

DARBAI PAGERĖJO.

Aštuoniose didesniose iš- 
dirbystėse darbai pagerėjo 
ir, šešiose pablogėjo, taip 
parodo Darbo departamen
to skaitlinės už gegužį mė
nesį. y

Didžiausias pagerėjimas 
buvo automobilių išdirbys- 
tėse 25.2 nuoš., kitose buvo 
vilnų, 22.3-nuoš.; strėplių ir 
apatinių drabužių 7.6 nuoš.; 
vyrų drabužių 7 nuoš.; šilko, 
5.2 nuoš.; cigarų, 5.6 nuoš.; 
drobės 1.7 nuoš.; čeverykų 8 
nuoš.

Sumažėjo-karų statymo ir 
pataisymo, 12.3 nuoš.; gele
žies ir plieno 9.7 nuoš.; odos, 
11.3 nuoš.; popiero, 11.4 
nuoš.; anglių kasyklose, 3 
nuoš.

r

Kaina 4 centai,

Darbdaviai buvo pasiūlę 
numušti $1.80.. Sulig pir
mesnes sutarties darbinin
kai gavo $7.20 į dienų.

Veikiantis komitetas, Žie
mių Apielinkės Audėjų Fe
deracijos (Anglijoje) išnešė 
rezoliucijų priimdami darb- , 
davių pasiūlymų numušti ' 
algas 30 nuošimčiu. 300,000 
darbininkų apima.

»•

. DRAUDŽIA NEŠIOTI 
X '. VAIKUS ANT NU-

GAROS.

Japonijos valdžia įsakė 
savo moterims nebenešioti 
vaikui ant nugaros.. Tas pa- 
daryta^ kaipo priemonė pą- 
didinimui žemo japonų ū- 
gio. Tyrinėjimai parodė, 

i * kad sėdėjimas nuo pat gimi- 
f‘mo, kūdikių ant kojų kakli- 
[ nėj skepetoj, ant nugaros 
į; šfabdo' augimų. Net ir attk- 

’ lems uždrausta vaikus nešio- 
; tį senoviška mada, t. y-. ant 
< nugaros. Matyt japonai ne- 
J' tik apšvietoje nori susily- 
į1 ginti su kultūringiausiomis 
l tautomis bet ir ūgyje. į

GELŽKELIŲ UŽDAR
BIS NUPUOLĖ.

Washington, D. C., birž. 
12. — Gelžkelių organizaci
jos išpildomoji ‘ komisija 
praneša, kacLųž pervežimą 
įeigos už balandį, Suv. Val- 
stijii gelžkelių skyriaus I bu
vo $29,201,000, raba $1,494,- 
000 mažiau negu kovo mė
nesyje.

“Palyginus raportus su 
kovo mėnesiu,” gelžkelių 
pildomasis komitetas sako, 
“pasirodo, kad gelžkeĮįai 
laike balandžio mėnesio žy
miai sumažino išlaidas už 
pervežimą, bet ir-įeigos bu
vę mažesnės. Proporciona- 
liai pervežimo išlaidos paly
ginus su įeigomis už balan
dį mėnesį buvo 86.74 nuoš., 
palyginus su„ 87.19 nuoš. 
kovo mėnesyje. Numažini
mas išlaidų palyginus su 
balandžio mėnesiu 1920 bu^ 
vo visuoše apskričiuose.

“Raportai parodo, kadį- 
eigos už pervežimų iš visų 
gelžkelių visoje šalyje ba
landžio mėnesyje buvo $433,- 

,181,000, arba .pasidaugino 
j_______ __ > 17.7- nuošimčiu virš tų už tų

DARBININKAMS LEIS Pati mėnesį praeitų metų 
kuomet už pervežimų išlai
dos buvo $375,752,000; arba 
sumažėjo 6.2 nuoš. sulig ba
landžio mėn. 1920. Grynas 
pelnas už pervežimų buvo 
$29,201,000, 'palyginus su 
pervežimo deficitu $23,767,- 
000 balandžio, 1920.

■ ■II I. I. ■ I to«l . ..... .............. . I > I - , < - II ■■ Į|

r5 metų gaus bonus $12.50. 
F. Kama už šėrus nustatyta

NUTEISTAS UŽ SUO- 
~ KALBI BOMBOS ME

TIME. '
Chicago, birž. 11. — Ed- 

ward Graves tarptautinis 
vice-prezidentas ir Roy Hull 
agentas Chicagos rakandų 
apmušinėt o j ų unij os, buvo 
nuteisti po 1 metus kalėjimo 
ir piniginės pabaudos po 
$2,000.00 už metimų bombos 
į svastį laike streiko.

PIRKTI KOMPANI
JOS ŠERUS.

X _______

TKe American Woolen 
panija pranešė apie 

aujų pienų, sulig kurio val
dininkai ir darbininkai ga
lės pirkti kompanijos šėrus. 

Direktoriai nubalsavę leis
ti darbininkams ’ užsirašyti 
nedaugiau kaip 20 Šerų po 
$06.50 už Šerų, išmokant 
kak i

ANGLAI UŽĖMĖ KELE
TĄ MIESTŲ AUKŠTO

JE SILEZIJOJE.
Berlynas. — Spėjama, 

kad sukilimai Aukštoje Si
lezijoje greit užsibaigs. Šio
mis dienomis. Anglijos pa
jėgos užėmė miestus Krenz- 
berg, Rosenberg, Lublinitz, 
Tamowitz ir eina linkui 
Beuthen, Kąttowitz ir Ko- 
enigschutle, kuriuos užims 
greit, jeigu lenkai nedarys 
sukilimų.

ANGLAI STIPRINA 
SAVO PAJĖGAS.

Paryžius. *— Iš Cologne 
kasdien išvežama pulkai ka
reivių į Aukštųjų Siležijų. 
Taip-gi gabenama daug a- 
municijos ir kitų karės reik
menų anglų kareiviams. Į 
Cologne atgabenama naujų 
kareivių, pavadavimui išva
žiuojančių į AukŠt. Sileziją 
kareivių. < '

NUMUŠ ALGAS KARA
LIŠKŲ PRIEPLAUKŲ 

DARBININKAMS.
London, birž. 12. — Val

džia nusprendė 'panaikinti 
pakėlimų algų ant 6 šilingų 
į savaitę ir 15 nuošimčių nuo 
dalių darbų, priimtiems 
darbininkams- praeitų metą.. 
Dabar t^k reikalas pavesta 
sutaikymo industrijos geis
mui, su patarimu, kad tik 
per pusę, numuštu algų įeis 

 

į galę birželio 19 Yk jk kitų 
pusę liepos 17. .

Valdžia pranešė.aįie kon
troliavimų žemdirbysčių ir 
po to tuojau sekė frytinėje 
Anglijoje pasiūlyn/s numa-

Daug liejikų ir šerdžių 
dirbėjų, General Elektrikos 
Kompanijos, Schenectady, 
N. Y., kurie buvo, išėję ant 
streiko praeitų metų birže
lio mėnesyje sįmpatizuoda- 
mi streikuojantiems liejiklų 
darbininkams mieste Erie, 
Pa. sugrįžo prįe darbo, už
baigdami ilgiausi streikų is
torijoje tos kompanijos.

Anglekasiai Antwerpe,-. . 
kurie buvo ant streiko-^er 
keletu dienų simpatizuocųU*5*' 
mi streikuojantiems Angli
jos anglekasiams, sugrįžo 
prio darbo.

Chicagos Raudonojo Kry
žiaus skyrius ir kitokios or
ganizacijos skubinasi į pa- 
gelb'ų nųkentejusiems nuo 
potvinio. ' . .

1 *T " ■- " ■ .
** x *• ■' '

Bloomington dirbtuvės^ 
atsidarė. * Du tūkstančiu 
darbininkų sugrųžinta prie 
darbor Taip-gi pranešama, 
kad dar du tūkstančiu dar
bininkų bus priimta.

Gelžkelių vadai praneša, 
kad visoje šalyje yra be dar
bo 250,000 gelžkelių darbi
ninkų ir .kad ik/ liepos 1 
dienos pakol algos bus nu
muštos beveik visi bus grįžę 
prie darbo.

Gelžkelių viršininkai da
rė pienus tyliai ir priėjo 
prie dviejų išvadų, kas, sa
ko, • visai sumažįs pavojų 
delei . numažinimo algų. 
Taip bent .mato ir iš unijų 
darbuotės. Vienų iš tų dvie
jų pienų komisija pasiūlys 
apie liepos 1 d. Yra žinoma 
sulig kaikurių gelžkelių lini
jų pranešimų, kad unijoms 
bus įduotas aiškus įstatymas 
apimąs plačiai, paremtas 
ant šešiolikos pamatinių į- 
statymų apie padalinimų 
numuštų algų. Šie įstaty
mai bus maždaug paremti 
ant 8 vai. darbo dienoje, ap
saugojime sveikatos, virš
laikių ir kitų pagrindinių 
klausimų, kurie prašalins 
juodų debesį.

Kitas pienas spėjama, kad 
tai bus įiumažimniasr kainu 
/ * *" 

už pervežimų tavorų ir jpa- 
sažierių.

Vadai sako/ kad gelžke- 
liai nebus geresniame' finan
siškame stovyje sumažinus 
kainas už pervežimų ir nu- 
mušus taigas £0 nuošimčių.

Darbininkai jau pranešė, 
kad nepriims pasiūlymą nu- 
mušti algas. daugiau negu 12 
puoš, ir kad dirbtuvių dar
bininkai grasina generaliniu 
streikūj jeigu algos bus ka
pojamos virš 12nuo. 
; 81 keliai bj^ paliesti nuo- 
sprendžiu.^

b
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Vokietijos audenyčių uni
jos nusprendė sudaryti 
;arptautiškų 
pavadinant
Audėjų Darbininkų 
jos.”

organizacijų 
“Krikščionių 

uni-
I

Daugiau nė 100 namų 
mntraktorių Elizabeth, N. 
J- apielinkėje sutiko atnau
jinti sutartį su darbininkais 
sulig praeitų metų algų 
stovio.

Kruppo įstaigose, Vokie
tijoje, dabar samdoma 92,- 
000 darbininkų, iš kurių 49,- 
000 yra samdomi prie kve- 
pylų^ darbų.

Brotherhood of Locomo- 
tive inžinieriai savo trimeti
niame susivažiavime nutarė 
nesidėti prie Amerikos Dar
bo Federacijos.

' , r

57 nuošimtis audėjų dar
bininkų Vokietijoje, dirba 
nuo dalių. .

New Yorko legislatūra 
perleido bilių draudižantį 
samdyti vaikus mažiau 14 
metų amžiaus.

Belgijos uostų darbinin
kai nusprendė atsisakyti 
visai krauti anglis dėl Ang
lijos. Uostų darbininkai tų 
padarė, kad parodyti solida- 
riškumų su streikuojančiais 
Anglijos anklekasiais.

X *
The Amalgamated Asso- 

ciation of Steel, Iron and 
Tirt Workers of North Ame- . 
rica nubalsavo reikalauti at
naujinimo praeitų metų al
gų sutarties su kompanijoj 
mis kurios jau pasirašė ir su 
tomis, kurios nori pasira- v j • Xsyti.

Amalgamated Clothing 
Workers of Ameriea pa
traukė teisman Drabužių Iš
dirbę jų organizaciją už vei-* 
kimų prieš unijų.

Neoficialiai pranešama, 
kad. Rock Islancį gelžį^lių 
kompanija pienuoja įŠleisti 
$50,000 atstatymui -dirbtu
vių suųrdytų' pradžibje ge
gužės mėnesio, Trentpn, Mo

k

„• Anglekasiai Štyrian,*(Au
strija) anglių laukų išėjo 
ant streiko.. Tas daug ken
kia su kuruf o ypač kuomet 
negaunama .iš Aukštosios 
Silezijos.
.. . * ' - t

Bostono liejikams numuš
tos algos įėjo į galę gegužės 
16 dienų. Numušta apie 
$1,00, 8 vai* darbo^dmoje*

*

/ Algos 11,500 darbininkų 

Oliver Mining kompanijos, 
įstaigos, kuri valdo di
džiausius . plotus kasyklų 
Mesaba ir Vermillion, Min- 
nesotoje ir Marųuette ir 
Geogebia plotus, Mich., bus'^ 
numuštos maždaug 20 nuoš., ; 
taip pranešė J. H. McClean, 
generalis vedėjas.

4

Belgijos daimontų kirtė
jai įirba 44 vai. savaitėje 
taip kųip ir Suvienytose , 
Valstijose. <

Darbininkai Dlinois kom
panijos nukentėjo numuŠus 
algas 20 nuošimčių prade
dant gėgo&rlfe ;

savaitę po, $1, už kiek*| maždaug . tbkįa* ’ ųž kurių
- kompanija perkalant atda
ruos rinkos, -

- ■ ■
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Mha ii South ttottotfti ntarntakals, 
JebM&s & Lelditi Ak
Imnuvią Rymo Kataliku fa Juobajfo 
DASBąrptKą gajumai, . '

" . • p i’ B B JNIN k'^ B 

‘ ; XTH1 JVOBKEB)'
Thb LnroimiM Pako.

Pobllshed eyįfry Ttieeday, Thursday, 
•nd Satorday by Sr. Joum'B Ltrrt- 
VAMIAM R.C. AfilOClATiOIf OF LABOS, 
5 BŪBSOitIP®K>Sr MTE8: 

Yiftrly >*,.« ■,***•«».*«*••• »*»*,ą4.00 
Boetcn tnd «ubmb« f .*, .»*«!*••• 15.W 
For^gu countrlee yėarly .^..,.,^00 

“Entered as šecond-dium rnatter Bept 
12, lOlS at fh» post oiflce it Boatoū, 
Ma*, tmdertbe Actpf March 8, 

*Acceptance for malllng at speclal rate 
pfpoatage provldedforinSectionllOS, 
<ct of OcL 8,1017, authflriMd tm Jnlr 
X 1018,”
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• Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės' Kristų}e, po Baž-X 
nyčios vėliava, visuomenei

;; .■. yelbeti. . v< . $ (
•fcn ■liil.»ir ......... i........... .. ...... ii....... . ..................  .

TEOLOGIJOS
‘ MOKINTOJA.
• Tautininku laisvamanių 
organas “Tėvyne” redakci
jos pastabose bando mokin
ti Rymo Katalikus kaip reik 
suprasti artimo meilę. Par
tija siauriausia, kuriai už
vis labiausiai trūksta artimo 
meilės, . kuri nieko plačiau

'Tiemato irjnenor matyti, no
rėdama savo sąžinę apsira
minti, drįsta drėbti purvus 
katalikams, kad jie jau nuo 
savo tikėjimo pagrindų esą 
atsitolinę. Kad jie patys 
Jau yra atsitolinę ir pamiršę 
Visas tikėjimo tiesas, tai

.^-^-inano jog visi toki. Nebe- 
rėikalo sakoma: aklam žmo
gui visi yra aklais, gir- 

~ tuokliui visi girtuokliai, ne-
\ dorėliui visi nedorėliai ,neti-

e

>

) 
į

f
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čių Vyskupas Šelpė ir šelpia 
tuos našlaičius kurie labiau- 
šiai pašelpos reikalauja štai 
paskutinis faktas, štai vėl 
laiškas gerb. kun. P. Jakai
čiui iš Raudonojo Kry
žiaus., . ’’

LIKTUVOSRAUDONOJO 
KRYŽIAUS 

Vyriausioji Valdyba 
1921 m. bftl. 14 

No. 482 
Kaunas,*

Laisvės Alėja No. 7 
Kun. P. Jusaičiui

Nekalto Prasidėjimo bažn.
, 40 York St.,

Cambridge, Mass.- 
. Tamistos siųstus per Žemai

čių vyskupą 3,032 auksiną ga-
• vome. Širdingiausių ačiū už 

auką tariame Tamistai ir per
' Tamistą visiems aukavusiems. 

Kvitą anytos sumos No. 201(> į* 
teikiam Žemaičių vyskupui 
Kaune. Priimkite mūsų pagar
bos pareiškimą.

P. J. Ateisią, 
Vyriausias Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Valdybos pirmi
ninkas.
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NOimOS'IUM.
Mokyklos klausimas yra vie

nas avarįUuslūjų* Nebereikš 
lo sakoma: tom visuomenė 
kokia jaunuomenė- Gi jaunuo
menė yra [tokia kokia yra mo
kyta, nee mokykla auklėja 
jaunuomenę. Jei tokia yra mo
kyklos svarba tad nericbėtiną, 
jog visos mūsų gyvenime pasL 
re^kusioa politinės bei nepoli* 
tinės srovės gyvai ją interesuo- 
jasiir norėtų matyti kuotdbu- 
įausiai pastatytą mokyklą.

Mokyklos klausimas buvo 
keltim Mokytojų kongrese Kau
ne (kovo 30—2-bal.)ir Bt- Šri* 
me,pirmu, .skaitymupriimant 
mokyklų’ projektą. Seime daug 
ginčių jukele tikybos dėstymas 
Socialdemokratai griežtai rei
kalavo, kad tikybai nebūtų vie
tos mokykloj, nes tikyba ats, 
Čepinskio nuomone mokyklai 
kenkia ir veda visuomenė prie 
brisiųdalykų.

Mokytojų kongrese buvo skai
tytas mok. Lekecko referatas: 
“Mokyklos reforma”, kuriame 
buvo stengtasi įrodyti, jog mo
kyklon negalima įsileisti niėko, 
kas priešinas mokslo davinia
ms. Nors tikyba yra mokslo ty
rinėjimo objektu,- tačiau tiky
bos dėstimas mokykloje nėra 
leistinas, kaipo priešingas ra
cionaliam, moksliniam moky
klos pastatymui.

Mokyklą reikia remti teise o 
ne meile, reikia įvestį mokinių 
savivaldą ir neskirti mokyklos 
nuo politikos, nes toks atsky
rimas yra abąurdaė.

Kaip matome, čia paliesta 
klausimų,.kuriuos paeiliui rei
kia panagrinėti.

Socialdemokratai Seime ir 
tos pačios pakraipos mokytojai 
kongjrese stato postulatą, kad 
tikyba būtų iš mokyklos paša
linta. Aišku, jog galima reika
lauti pasalinti iš mokytos vieną 
ar kitą dalyką, bet pirmiau rei
kia įrodyti, ar išmestinas daly
kas yra savyje blogas arba, jei 
neblogas,. tai vistik mokyklai 
netinkąs. Ar religija, kaipo iš
mestinas iš mokyklas dalykas, 
yra savyje bloga, ar nors ir ne 
bloga, vis tik mokyklai netin
kanti?

Kad tikyba savyje būtų blo
ga, stačiai nėra pasakęs nei Če
pinskis Seime'; nei Lekeckas 
mokytojų kongrese.

Nors Seimo narys ir “moky
klos reformos autorius nėra tie- 
siogįmiai tvirtinę, jog religi
ja savyje bloga, tačiau tarp 
juodviejų yra Skirtumo, nes su- 
Iyg Čepinskio, religija mokyk 
lai kenkia. Gi kenkti gali tai, 
kas savyje yra bloga. Kodėl 
religija bloga — Čepinskis ne
pasakė, kaip nepasakė dėl ko 
tikyba veda visuomenę prie 
baisių dalykų. Ką nors atmes
ti ar tvirtinti be tvirtesnių mo
tyvų — ne moksliška ir profe
soriui- garbes nedaro. Negana 
to. Reikalauti, kad tikyba bū
tų is mokyklos pasalinta — ne 
demokratiška.

’ Laikraščiuose pasirodę pro
testai prieš tuos, kurie reika
lauja!, kad religijos mokykloj 
nebūtų, rodo, 'jog mūsų tauta, 
mūsų liaudis nori, kad. religi
jos mokslas mokykloje butų 
dėstomas* Socialdemokratai, 
mėgstą visur pabrėžti savo de- 
mąkratingumą, kaip tik nėra 
tikrai demokratais, nes reika
lavimu religiją pašalinti iš mo
kyklos, eina prieš savo dievuką 
-“vjdemos ’ą arba liaudį. ;

Kamė šio nenuoseklumo: va- 
geud ąą'go nįmųouiep siųnp 
elementariausį demokrątihgu- 

J nį, prie Žaslių
'Welogingumas tame, kad so- 

ciaū|^mokratai yra nutarę sek-- 
mokytoju KardUiu Mav* 

' j-— religija—- 
is/ Reiškia w- 

ur būt subjektyvus da- 
turįs jokoj organizaci- 

ti. Štai dėl kolso- 
d$tija kovoja .su ba!ž- 

sti organizacija, M 
irioj dest0$ą reli- 
a kova ir nusideda

APIE ŪKĖSYSTĘ.
Kokia Yra NAUda Būti ’. j

ŪWu?. -j
Tik ūkėaai galį būti išrinktais 

į valdvietęs. Kiekvienas ateivis, 
pastojęs ^liečiu, gali.būti išrink
tas į bite kokią valdvietę/isski- , 
rianį prezidentą, -. ,

Tik ūkesai gali b.alsuot..
Tik ūkesai gali gaut miesto lt, 

yalstijos Ūarbua
Tik ūkesai gali gaut tūlus teb 

dimus (laiisnius). c
Ūkesai naudojasi apsauga Su

vienytą Valstijų valdžios, kuo
met jie keliauja po svetimas ša-. 
lis. . ( ’

Ateiviai, pastodami piliečiai 
įgija didesnę amerikonų paguū- 
donę.

Ateivių vaikai, gimę šioje šaly
je, yrą skaitomi ūkesaiš. Ar ne
geriau tuomet ir tėvams pastoti 
ūkesais ir išvien rūpintis savo ir 
šalies reikaalis?

Jeigu ateivis ir nepastoja ūk3- 
su, jis vastiek turi mokėti tas pa* 
šias taksas, kaip, ir ūkėsas.

mokami.
Kurie yra iįvažiavą Lie

tuvon, tio privalo kreiptis 
Lietuvos Valstybės Iždinčn, 
ten jiems nuošimčiai ima iš
mokami auligr dienos kurso.

Lietuva* MstovįįbS 
Amerkoįe * 

Paskolos įkyrius 
10-VM92L

ALGOS 
BUSNUMUŠTOS.

TForcester, ttass.—Cromp- 
ton & Knovries audėjų savi
ninkai pranešė, kad nuo 
birželio 20 dienos algos dar
bininkams bus numuštos 
nuo 12% iki 15 nuoš. Toje 
dirbtuvėje dirba apie 2,000 
darbininkų.

Aišku, kad darbininkai 
bus priversti priimti, kad. ir 
nenoromis. '

* • -■ .

NUMUŠAMOS ALGOS.
Montreal, Kanada. Ka

nados gelžkelių savininkai 
prisižiūrėdami į Suv. Vals
tijų savininkų pasiryžimus, 
nutarė mažinįi algas savo 
darbininkams 12 nuošimčių. 
Prie pareiškimo saVo nuta
rimo yra užkviesti ir darbi
ninkų' atstovai.-

Aišku, kad darbininkai 
negalės pasipriešinti kapita-* 
listų norams ir bus privers
ti priimti jų malonę/

mas diametraliai priešingi. [bos dėstymas mokykloj nėra 
‘Religiją reiškia ryšį su.Die-'leistinas, kaipo priešingas m- 

Įcįonaliani, moksliniam moky
klos pastatymui,” arba visą ei
lę garsių filosofų bei pedagogų, 
kurie mate reikąlo pavienius 
mokslus vienyti, sintetizuoti 
ir kurie vienijančiu atskirų mo
kslų elementu yrą nurodę reli
giją. Jei p.Lekeckąs reikalau
ja tikybos pašalinimo iš moky
klos, tai tė pašalinimo priežas
tis negali būt “raeionalis, mo
kslinis mokyklos pastatymas,” 
bet Lekecko ignorancija. . Mat, 
ąrtem non odit, nisi ąui ignb- 
rūti ' - Z*

Lekecko ignorancija tegali 
būt išaiškinti ir* kiti jo tvirti
nimai, būtent mokyklą reikia 
remti teise, o ne meile, reikia 
įvessti mokinių savyvaldį .ab
surdu yra skirti, mokyklą nuo 
politikos.

šie visi tvirtinimai sustipri
na įsitikinimą, jog p. Lekeckas. 
nieko nenuvokia ne vien peda
gogikoj, bet ir moksle, kurio 

mėgsta dangstyti savo 
^žinomą nuogumo. Gi tokiems 

ągogams, kuriems yra sve
tima pedagogika ir mokslas, ne
turi būt vietos mokykloje.

J. Žemulis*
(Kauno'“Laisvė”)

vybe, kūri, kaipo actus purus, 
neturį8 potendalumo; neturi 
materijos. Gi sooiializmo tėvas 
— Marka *as padėjo savo’moks
lo pamatau jo laikuose mado
je buvusį materializmą. Jei tė
ra vien materia, kuria viskas 
turbūtaiškmama,.tuometnu  ̂
seklu, kad visąm-tam, kak nė
ra nmte^^kril^oįįų religi
ja nėra materialS)' retur būt 
vietosi . - e • ' •

Kad. socialdemokratai nenu
sikalsta savo mokytojo pama
tiniams dėsriiams—labai gražu, 
bet kokia jie tur teisę išplėšti 
iš1, vaikų sielų krikščionišką re
ligiją, jos vieton brukdami 
Markso religiją — materializ
mą, kuris paskutiniais dešimt- 
mečiaisr_Haekelio padedamas, 
visai subankrutijoT

Subankrutijusį materializmą 
kaipo’ atgivenusią savo >mžį 
hipotizę. užmesti visai mūsų 
mokyklai per daug drąsus rei
kalavimas nes tuo reikalavimu 
mums norima primesti materia
lizmas.. 
Eikim toliau. Nėišrodžiu’s reli
gijos blogumo savyje] socialde
mokratai — Seime ir Lbkeckas 
mokytojų kongrese apodiktiŠ- 
kai Mitina, jo'g tikybos nega
lima esą įsileisti mokyklon, 
nors, kaip sako Lekeckas, tiky
ba yra mokslo tyrinėjimo ob
jektu.

Mokslo objektu yra gamta t. 
y. žemės „vidus, paviršius, mi
neralai, augmenys,. gyvuliai, 
žmogus. Žemės vidus yra geo
logijos objektas, paviršius — 
geografijos; mineralai — kris
talografijos, gyvuliai — zoolo
gijos, anatomijos; žmogus —' 
psichologijos.

Visiems minėtiems mokslo 
objektams yra vietos mokyklo
je tuo tarpu tikybai, kuri irgi 
yra mokslo objektų nėra. Ka
me logika? 
Religija, Lekecko supratimu, 
priešinas racionaliam, moksli
niam mokyklos pastatymui. Ge
rai. Tegu p. Lekeckas pasisa
kys: ką jis supranta, “ra
cionaliu ir moksliniu mokyklos 
pastatymu,” ir dėl'ko tikyba 
yra priešinga racionaliam ir 
moksliam mokyklos pastaty-1 
mui.” Kitaip sakant, tegu p. 
Lekeckas, kaiipo pedagogas nu
rodo nors vieną rimtesnį pėda 
gogą, kurs būtų išrėdęs, jog ti
kyba yra tokia, kokią ją tvir
tina esant p. Lekeckas.
Kol to p. Lekeckas nepadarys, 

tol ines mąnysim, jog jis, p. Le
keckas, savo ignoraeijos išda
vas skelbia paskutiniu mokslo 
It išminties žodžiu.

D-ras K. JelŪnek, savo ką 
tik išleistoj knygoj “Das Wel- 
tengeheimnis“ tvirtina, jog vi
sos mūsų laikų nelaimės: karai, 
revoliucijos pareina nuo per to
li einančio pavienių mokslų su- 
siskaldimo. Išsigelbėjimas 
sintezėje, kurią minėtas d-raš 
K. Jellinek stengiasi sudaryti 
tarp gamtos mokslų, dvasios 
mokslų arba filozofijos ir reli- 
gijos. 

. - Vienijančio atskirus mokslus 
elemento reikalingumą yra jau 
piatęs žinomas, pedagogas Her- 
bart, kurio mokinys Ziller 
visą auklėjimo medžiagą su
vedą į 4 4 Gesinnungsuhterielit, ’f 
kuriame vadovaujanti roli pri
klauso religijai. Tad jau Ziller 
yra nurodęs ryšį tarp pavienių 
mokslų. Pasakysiu; jog mini
mo ryšio nurodymas nėra 
Zillėr’o nuopelnas. Apsipažihu- 
siam su pedagogikos istoriją 
nėra nežinoma, jog jau šv. Au
gustinas’ atskirus mokslus yra 
mėginęs Skaityti su tikyba (De 
doįirina cliistianaj) gi Httgo 
votį St Viktor knygoj “Libor 
diūešdalicus” aiškiai kalbą apie 
pavienių ‘mokslo šakų suderini
mą (de artimu coherentia.) 

IŠ atskirų mokslo šaktidė- .riniuio viduramžy yra kiič uį.’tarnas padarys 111ŪS4 kovę 

yersitetų .paskirstymas, ketk* •
itaįs fakultetais: teologojos, S 
osofijos, teisės ir medicinos. 

&is mokslų paskirstymas užvi
lko Šuropoj Iki ii&i dienai. * 

viso .kas pasakyta, tegu

Ūkesų Privalumai.

Ūkesai privalo tarnauti kaipo 
prisaikintiėji teisėjai (j^ry3, kuo
met jie yra pašaukti. ’ Jie turi 
palikti darbą ir eit ant pašauki
mo,. vienok valdžia už sugaištą 
laiką jiems užmoka?

Ūkesai, kurie yra kareiviavimo 
metuose, privalo ginti šią šalį lai
ke karo. Didžiumoje karą karei
viai susideda Šš liuosnorią, vie
nok laike civilio ir pastarojo ka
ro buvo valdžios šaukiami (rek
rutuojami).

Da vienas iš didžiausią ūkėso 
privalumą — tai balsuot laike 
rinkimo viršininką. Bostone rin
kimai atsibūna kas metai, supran-. 
tama, ne tą pačią valdininką.

Norėdamas pastoti ūkesu,. jei
gu tu gyveni Bostone, Chelsea, 
Revere . ar lyinthrop^Jkre^kis 
prie klerko Suv, Valstiją Disti'' 
Court ir prisiek, "kad tu'nori pa- 
stoti ūkėsu. Klerko ofisas randa
si ruime 440, Post Office Build- 
ing. Jeigu gyveni kitur, tai eik 
į Superior Court. Imant pirmas 
popieras nėra būtinas reikalas 
mokėt angliškai kalbėt. Užtenka, 
jei moki pasirašyti savo vardą. Ir 
klerkas išduos tau pirmas popie
ras, už kurias užmokėsi.tik vieną 
dolerį.

Po išėmimui pirmą popierą, už 
dviejų metą (jeigu esi išbuvęs A- 
merikoj 5 metus) gali gaut pilnas 
popieras.

M. J.,
Reikalą Vedėjas. 

' . No. 4470.
- »

Per gerb. kun. Pr. Juš- 
kaitį Cambridge, lietuviai 
katalikai jau ne sykį siuntė 
Lietuvos našlaičiams aukas. 
Visada jos buvo išdalintos 
tom reikalingoms pašelpos 
prieglaudoms ar jos buvo po 
Raudonojo Kryžiaus globa, 
ar po Šv. Vincento, ar po 
Kūdikėlio Jėzaus ir k. Kaip 
Cambridge lietuviai katali
kai taip ir J. M. Vyskupas 
P. Karevičius pilnai užlai
ko artimo meilę. Artimo 
meilės trūksta tik “Tėvy
nei” ir jos redaktoriui su 
jo sėbrais. Atmink “Tėvy
ne” ir jos sėbrai, ko neži
not, to nevalia sakyti. Ko 
patys neturit nemanykite 
kad ir kiti to netur. Pas jus 
ftėra artimo meilės, manot 
kad ir pas kitus nėra. Jūs 
tik žodžiais giriatės o darbu 
neturite pasirodyti. Žodžiai 
be darbų netur vertės. Iš
lupkite iš savo akies rąstą, 
o tada galėsite tarti: brolau 
pavelyk išimti iš tavo akies 
krislą.

ATSKILO NUO AMERI
KOS DARBO FEDE

RACIJOS.
Denver, Colo., birž. 12. — 

Delegatai United Brother- 
hood CarpenteYs unijos, at
stovaujanti virš 325,000 dar
bininkų, pasitraukė iš kon
vencijos Namų Statymo 
Departamento, Amerikos 
Darbo Federacijos, kuomet 
buvo priimta rezoliucija, su
spenduojanti bile uniją, ku
ri neklausys nuosprendžio 
Tautiškos Komisijos, kuri 
buvo išrinkta tarpuniji- 
niams ginčams išrišti.

Rezoliucija, kuri buvo 
priimta po šturmingų deba
tų, prieš medžio amatninkų 
uniją dėlto, kad ji buvo at
sisakius klausyti nuospren
džio Tautiškos Komisiojš, 
delei teisminių ginčų kilusiij 
su Sheet Metai Workers u- 
nija. Tsr rezoliucija buvo. į-, 
nešta Mūrininkų Unijos 
prezidento Boweno iš New 
Yorko, kuri buvo priimta 35 
balsais prieš 25. “Ar tai 

‘reiškia, kad meistrų unija 
yra suspenduota?” -^.pa
klausė William L. Hutchi- 
sonas meistrų unijos prezi
dentas, kuris vedė smarkią 
kovą prieš Tautiškąją komi
siją. Taip atsiliepė John 

; Donlin prez. Namų Statymo 
skyriaus’ Amerikos Darbo 
Federacijos, kuris patarė 
imties smarkaus veikimo, 
kad palaikius Tautiškos Ko
misijos autoritetą. f

“Gerai ,tai mes pasitrau
kiame^ atsiliepė Hutchiso- 
nas, ir demonstratyviškai su 
savo pasekėjais apleido kon- 
ferenciją. '

Samuel Gompers apgai
lestauja skilimą* “Nieko 
liūdnesnio nėra atsitikę lai
ke mano veikimo, kaip kad 
šiandien kurio aš turėjau 
būt liudytoju* Aš meldžiu 
jūsų pagalvoti nors trum
pai. Koks dabar bus pd’se- 
tiojimo būdas darbiųinkų 

 

mošų? Kokia tai bul pa
juoka nuo Amerikos visuo
menės apie atsitikimą šioje 
'conferenoijoje? Miš ūtsiti*

METALO DARBININ
KAI ATMETĖ SUDA
RYMĄ VIENOS DI

DELĖS UNIJOS.
Bėnver, Colorado, birž 12. 

— Amerikos Darbo Federa
cijos metalo cįarbiiriiikų sky
rius savo susirinkime dide
le didžiuma balsų ątmetė pa
siūlymą sudaryti vienos di
deles metalo išditbėjų unijos 
Suv. Valstijose. Balsuojant 
pasirodė) kad už sudarymą 
balsą buvo 171, prieš 3,210. 
Ant galo po nubalsavimui 
kalbėjo A. D. F. prezidentas 
Gompersas.

kinčiam visi netikinti. To
dėl ir “Tėvynei” artimo 
meilės neturinčiai visi jau 
nemyli savo artimo. Todėl 

. ir drįsta be pamato šmeižti 
- netik paprastus katalikus.

bet ir katalikų vadus, pav. 
Jo Malonybę Žemaičių Vys
kupą Pranciškų Karevičių, 

. pas kurį yra nepalyginamai 
daug daugiau artimo meilės 
iiekaip pas tokią “Tėvynę” 
ir jos redaktorių S. E. Vitai- 

—; tį.

Jo Malonybė Vyskupas 
Pranciškus Karevičius kaip 
laike karės taip ir dabar šel
pė ir šelpia visus be skirtu
mo, - kurie tik pašalpos rei- 

; kalnu j a. O poni “Tėvynė” 
it jos redaktorius S. E. Vi- 
taitis kiek katalikų sušelpė ?

Tautininkai šelpė' ir šel- 
• , pia tik savo partiją, o jei 

priseina kuriam ne iŠ jų par
tijos kreiptis prie visuome
nės su pagelba, ^tautininkai 
tuoj atrėžia f <(jis ne mūsų 

’* partijos asmuo” Ot tau ir 
artiiho meile. O kaip kate- 

- ‘goriškai drįsta mokyti ‘ki
tus artimo meilės bei teolo
gijos, apie kurią nė tiek

■ nesupranta kiek ilganosė a_- 
pie'saulę.

- . Atminkite taip-gi, kad 
Kristus pasakė norinčiam ii 
kito akies krislą išimti. “Iš
lupk pirma išgavo akies rąs
tą o tada galėsi iŠ savo bro
lio akies išimti Imsią.” “Tė
vyne” kaip sykis kito akyje 
mato krislą o savo akyje ne
mato rąsto. Tikrai ko pa
čiai trūksta to mano jog ir 
Visiems reikia. Puiki logi
kai Ar ne laikas jau būtų 
savo akis pr&f apštytu

Jogei] Jo Malonybė ~

4

*

*• •
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Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

Nuo ateinančio liepos mė
nesio pirmos dienos, š. m, 
bus išmokami nuošimčiai už 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus^ už šiuos 1921 metusi 
Nuošimčius mokės Lietuvos 

___  <ę-

Atstovybe, Paskolos Sky
rius 370 Seventh Avenue, 
New. York City.

Kurie yra pirkę Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus, 
šiuomi yra raginami, laikui 
priėjus nukirpti šių metų 
kuponą nuo savo bono ir 
prisiųsti Atstovybės rąšti- 
nėn virš ’ paduotu antrašu. 
Už. prisiųstus kuponus, Pa
skolos Skyrius išsiųs pini
gus, būtent už $50. bono ku
poną $2:50, pž $100. bono 
kuponą $5:00, o už $500* bo
no kuponą $25. •

KerpantLuponą, prašome 
tėmyti, kad būtų šių, 1921 
metų, nes tik už šiuos me
tus dabar nuošimčiai bus iš
mokami. *
i Kurie yra išvažiavę Lie- 

tievpHvalo kreiptis 
rfe Iždinėm

Broekton, Mass. — čeve- 
rykų dirbtuvių darbininkai 
protestuoja prieš nukaposi
mą algų, Brocktono Joint 
Council, atstovaujanti apie 
16,000 darbininkų išreiškė 
protestą prieš numažinimą 
algų ant 20 nuoš. Brockto
no Shoe Manufacturers 
Association* Į pareiškimą 
kompanijos, kad visuomenė, 
jaučianti, kad karo laiko al
gos esą dabar mokamos, ir 
kad pragyvenimo sąlygos e- 
sančios, kur kas lengvesnės, 
negu buvusios karo, metu, 
Darbininkų taryba pareiš
kė, kad tai yra .apsivyli
mas, nes tie kurie ieško 
būdų numažinimui algų, ne
atsižvelgia į tai, kad čeve- 
rykų pora, kuri karo metu 
kainavo $12*00, dabar kai
nuos mažiau 22c. jeigu algos 
būsiančios numuštos 20 
nuošimčių.\r«

jin-- irii

Scranton, Pa. — Sinodas 
lenkų nezaležninkų “bažny
čios” panaikino savo “ kuni
gams” celibatą. Lenkų ne- 
zaležninkų kunigai galės da
bar pačiuotis^ Taip praneša 
angliški laikraščiai. Klausi
mas, kad būtų pavelyta 
“kunigaias” pačiuotis buvo 
įneštas- sinodo marinkime, 
kuris ir likos užtvirtintas.

Dabar ir šleinis be baimės 
galės pačiuotis.

tš ^erito>Oir0jp^ ba- 

nanos pradMr M>ęnti nuo
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mokyk 
gija, n 
dėmėk

už būvį ta ’kas suiikesuę. 
Nepridųos drąsok orgąųL 
tuotonis darbininkų nia- 
įėms, bet nųpuldys enerįi* 
j^ ir pasitikėjimų organi

niai dartoinkų. ^

Koma. — Italijos valdiš
kųjų įstaigų darbininkų 
streikas, delei padidinimo 
gigų,, kuris tęsėsi daugiaus,: 
negu savaitę, pasibaigė.^ 
Darbininkai nutarė pradėt 
darbą. Jų streiko būdas 
buvęs, eiti kasdien į valdžios • 
ofisus, atsisakant dirbt.

c
Londonas* — Lordas Sir - 

Hamar Groonwood pranešė 
žemesniam Anglijos parla
mento butui, jog Airijoje 
sugriauta ofieijaiiu paliepi
mu 185 namai,nuo pirmos 
sausio 1921, devyniuose aps- 
kričiuose, kuriuose yra įš
vęsta karo stovis. *

Suv. Valstijų Viešos Svei
katos ligonbučių džiovos li
goniai galės matyti kruta- 
muosius paveikslus, . kurie . 
rado pasekmes saules gydy
mą kaulų džiovos* Tikėta,, 
jo^ę paveikslai aiškiui paro-; 
dys ligoniams jog lauko 
(oro) gydymas būtinai* rei
kalingas* Paveikslai bus 
rodyti kožname ligonbuiyje.'.

- >!!■ III '

komitetas Tūpuisis Au tai*- 
les su minėta..štatorių uni- 
a, kuri jau net du syk bu- ■ 

vussuspenduota, delei prieš- 
taravimo Tautiškai Arbitrą-» 
rijos Komisijai* -

I

^minute Suv Valitijo-

♦
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Ant diržo prirengta 
Baisi granata, 
Šalę pastatytą 
Pikta mašina.

r ■»

sužadina.. .t
(Bus daugiau)

Vargo Poetą.
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Naktužė slaptinga, i 
.Šaltis ir tamsa, 1 
Kareiviui varginga ;
Kuomet bus gana,..

Vargo Poetą.
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KOBW00i>, MASS.

r glUĮįtuoki,

Šios apylinkės Vyčiai pasižymi 
gana dideliu veikluniu.; Geras vei
kimas, kaip žinoma, dr-jojc esti 
tik tada, kada joje randasi gerų 
vadovų ir gyvuoja vienybę.

Prie pasišventusių ir gabių vei
kėjų vietinėje kp. priguli p'-lė 'O- 
na Janušaičiutč, buvusi pereitais 
metais L. Vyčių 27 kp. pirminin
kė. Jai už tai priguli didelė pa- 

, garbu, kad ji nors čia augusi, bet 
yra tikra lietuvaitė-patrijotė, 
Šiomis dienomis jauna veikėja 
permainė savo stoną. Birželio 5 
d., apsivedė su M. Tarutčiu, jau
nu lietuviu iš to pat miestelio. 
Moterystės Sakramentą suteikė 
vietinis klebonas kun. V. Taškū- 
nas; šv. Jurgio bažnyčioje.

P-le O. Janušaieiutė, dabar po
ni Tarutiene, pilna Tėvynės mei
lės, mylinti lietuvių kalbą ir dai
lę; i| pat jaunystės diemį prigu- 
Įėjo prie choro ir buvo gera dai
nininkė.

Nuotakai L. Vyčių 27 kp’. cho
ras nupirko puikią dovaną už jos 
pasidarbavimą. L. Vyč.iij kp. na
riai ir choristai buvo ant vestu
vių ir padainavo keletą gražiij 
dainelių.

Kaipo tokių ir vestuvės buvo 
pavyzdingos: buvo rinkta aukos 
dėl.lietuvos kareivių.

Aukavo M. ir (X Tarutčiai $10. 
Po &.00: K. Ketvirtis ir K. Vie
sulą; po $1.00: Apol. K. Stašaitė, 
J. Tvaskas, J. Smilgis, J. Kava
liauskas, P. Keršis, M. ir J. Didž- 
baliai, P. Nartkus, M. Tamulionis, 
M. Saulėnaatė, J. Tarutis, P. ir 
V. Kudirkai, J. ir O. Kavaliaus
kai, J. Venckus, A.-Kaliūnas, V.

• '*• ir Ak Kudirkai, J. Kašėta, A. F. 
Kavaliauskas, K. Mačys ir P. Ka- 
liūnas. Smulkių $2.20. Viąosu- 
rinkta $35.20.

Mes L. Vyčių 27 kp. ir choro 
nariai, vėliname jaunai porelei 
laimingo ir pasekmingo šeimyniš
ko gyvenimo, bet podraug trokš
tame, kad mūsų lrjb. ir visos orga
nizacijos. neatsižadėtų. į

Ilgiausių jiems metų I
Apol. K. Stašaitė.

4

Lietuvių Jl&tąlikų 'organizacijas 
ir kokią naudą jos neša prigulįn- 
tiėmfc Antroje apie ilueąyfe 
Kokia partiją yra liuosesne, o .ku- 
ri daugiau prispausta, Trečioj te
moj paliete mūsų Tėvynes reika
lus ir jos ateitį. Būtų gal ir dau
ginus kalbėjęs jei ne didelė tą va? 
karą šiluma.

Publikos buvo pilna svetaine— 
apie 300. ^isi ramiai klausėsi 
prakilnios gerb.- kun. Švagždžio 
kalbos. Gerb. kalbėtojas net ke
lis sykius prašė duoti klausimų, 
bet. niekas nedavė? Turbūt visi 
suprato, kad teisybę.sakė. Taip
gi nemažai ir juokų pridirbo pub
likai. Gerb, kun. švagŽdys mū
sų kolionijoj įgijo didelės pagar
bos. Kas tik girdėjo, visi gyrė jo 
gabumą. Visi skirstėsi užganėdin
ti. • Lewistoniečiai ilgai ' minės 
gerb. kun. Švagždį.

Kalbėtojas iŠ Lewistono, ant 
rytojaus išvažiavo į Rumfordą su 
prakalbomis. Tikimės kad vieti
nė SLRKA. 26 kp. gali ateity žy
miai užaugti, nes apie jos svarbą 
visi išgirdo.

Darbai mūsų kolionijoj eina pu
sėtinai. Bedarbiii neperdaugiau- 
siai. Atvažiavusiems iš kitur 
darbas sunitu gauti, nes v? si lai
kosi savo vietų.

GRAND RAPIDS, MICH.
Sąjungietės veikia.

Jau senan, kaip nieko nesima
tė apie Sąjungiečių veikimą... Čia 
kalta korespondentė už nerašymą 
žinučių apie savo kuopos darbus.

Buvo surengta keletas vakarų, 
su puikiais programais. Bal. 2 
d., lošė “Ir aš nepaisau.” Visi 
savo roles atliko gerai.' Kalbė
jo svečias gerb. kun. H. Vaičiū
nas, puikiai nupiepdamas Mot. 

—Sąjungos darbus ir jos naudą.
Antras vakaras buvo 22 d. geg., 

.Moterų Sąjungos Savaitėje. Bu
vo lošiamas “Paklydėlio kelias.” 
Atlikta puikiai. Buvo svečias iš 
Lietuvos, gerb. kun. P. Raščiu
kas. Jis labai puikiai aiškino a- 
pie šv. Kazimiero dr-ją Lietuvo
je. j

Centro raštininkė, nors turi la
bai daug darbo, bet visuomet pa
deda mūsų kuopai, kaipo pirmi
ninkė-. .Dirba savęs nepaisydama.

Birž. 5 d, buvo ir-gi Mot. Są
jungos piknikas. Diena pasitaikė 
labai graži. Pelno ir-gi manoma 
liks, ^nes visos darbininkės smar
kiai dirbo. Bravo, sąjungietės 
Dirbkite,, sau, savo organizacijai, 

’ Tautai ir Bažnyčiai. Valio sąjnn- 
gietės!

t Vilniaus Dzūkele*

LEWISTON, ME.
. Prakalbos nusisekė.

Susivienijimo Lietuvių R.-K. A- 
morikoje 26 kp. buvo parengusi 
prakajbiis ant 8 d.- birželio. Pra
kalbų vedėju buvo tos kuopos 
pirm, P. Jasiūnas. Pirnnaiudai, 
mergaičių choras, lydint planu. 
M. Praiickaitei padainavo Lietu
vos himną. Po to .sekė kalbai 
ilgai’ laukto gerb. kun. J. švagž

PRANEŠIMAS
L. D. S. Naujos Anglijos 

Apskričio kuopoms.
LDS. N. A. Apskričio metinis 

suvažiavimas įvyks birželio 26 
d. 1921 m., 1-mą vaL pu pietų Lie
tuvių R. K. Šv. Pranciškaus para
pijos svetainėje, Lawrence, Mass. 
Gerbiamos LDS. N. A. Apskričio 
tuopos, malonėkite atsiųsti savo 
atstovus į šį suvažiavimą, nes šis 
jmvažiavimas yra metinis ir pa
skutinis prieš Seimą. Yra daug 
svarbių reikalų dėlei mūsų bran
gios organizacijos, kuriuos mes 
turime aptarti. Katros kuopos 
negalėsite atsiųsti atstovų, tai 
atsiųskite savo įnešimus. Įneši- 
šimus siųskite apskričio valdybai 
Taip-gi katros kuopos dar neūžsi- 
mokėjo savo metinę duoklę po 5 
centus nuo nario į apskričio agita
cijos iždą, tai malonėkite prisiųs
ti apskričio7 iždininkui, M. Abra- 
čanskui, 187 Ames St., MontellO, 
Mass. Taip-gi kurios kuopos da 
neprigulite prie LDS. N. A. aps
kričio, tai malonėkite' prisirašyti,' 
užsimokėdamos po 5 centus ant 
metų nuo nario į apskričio agita
cijos iždą. Apskritis daug jau pa
sidarbavo dėl krikščionių darbi
ninkų kaip Lietuvoje taip ir Ame
rikoj. Kad visos LDS. Nauj. 
Angį, kuopos prigulėtų, tai dar 
daugiau galėtų pasidarbuoti. Tai
gi, širdingai kviečiame prisirašy
ti/ * ’

LDS. N. A. Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka, 

37 Franklin St.,
Norwood, Mass.

Rašt. A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 

NorwoodJ Mass.
t

**

džio iŠ Montello, įtass. .
trijose temose. Pirm

r

ibįntųsįi įsivaizdinsite'sau p&- 
lnyptaų*bakūžę, kurioj jumis 
motutė augino norėdama kad 
bfitumįe’uža'ugę.tos' bakūžės 
mylėtojai. /

^Danią/tai? dvasios■eleksy
ras” — gilia tu. žodžių prasmę 
suprask^/ lietuviai. Kiaušy- 
kitėa darnoj te ji eielos ligas, 
ūors ir suūkiauRias kaip tė
vynės. užmiršimų, išgydis.

iMkiote liętuvičkos ’ damos 
/-netenka jų rimtai;^įmriklta 
syti* vis po ’ ’ frontus ’ feridau- 
žaut!‘ ■ • \ ;11
A; šiandiei aš- jančiuosiu kokio 
tai slapto, griingo dyasios su-' 
judimp pagautas, gal tai įkvė
pimas, kaip kiti sąkol..

16 BUG PIŪČio. Mama barą-: 
si kad aš nenorįs “sveikatos 
taisyti’’ — saka ilvis su tais 
savo raštais” (mat ir vakar va
kare gana vėloka ėjau gultų 
Bet kur tu nerašysi kad reikia 
— sunku ant širdies kol tilc ne
išlieju visa l<į jauti, kas jaus
mus

NORWOOD, MA88/
šv.'RMM 

delį, pikhiįą ant Labor Day, 
rugsėjo, 1921. Vietiniai ir t] 
linkės kolionijos prašomi ant totĮ . 
dienos .nerengti jokių . pr*nr~* 
bet t ąt^ilankyti į mflį ’ 
pikniką ir tųdmį -j
bų darbą. > » ; J

Audra nerimauja,-—
5 Kareivis budrus, 

Šaltis kieta sauja, 
Jį spaudžia šiurkštus.

, Nemiega kareivis 
i Laisvos Lietuvos,—

Nemiega ateivis 
Šalies svetimos.,

» » > i-

tamsoje gyvena 
Ilgi apkasai, 
Audra šelsfa^stena 
Ar niurzga piktai.

Naktuže slaptinga, 
įšalti apkasai,

O juose kerštingi 
Tėvynių vaikai—

Vienuose ateiviai, 
Šalies svetimos, 
Kituose kareiviai 
Laisvos Liėtuvos.

W-

1

pamatų tvirtinimo prisidėti, te
gul stoja į Lietuvos kovotojų
— darbininką eiles ir tvirtoj 
vienybėj nugalės visus priešus 
besiveržiančius įLietuva sūku- 
no ir dvasios pavergimu. -

Kuo tiktai gali, lietuvi, dė
kis prie Lietuvos atstūiįm^ 
nes to reikalauja iš tavęs tavo 
prabočių dvasias, kurios, aplei
dę kūnus, betrūninČius augš- 
tuo'sė Lietuvos pilekalniuoše 
skrieja dausose, Lietuvos arto* 
jųkrašto padangėse, ir žiūri į 
tautos atgimimų, į kovų kuri ei- 
na jau.* kruvina tarp tikrų lie
tuvių ir išdavikų ari»a svetimų
— atėjūnų -r* pavergėjų.

Lietuvi! Jeigu tu savo mo
tinos — Lietuvos nemyli, tai 
nesi verta^ net Lietuvos žemėj 
ilsėtis po mirties, nes esi — iš
davikas!. . Tavo dvasia vistiek 
ir tau mirus, nerastu ramumo 
Lietuvos padangėse, nes tu 
esi...... tautos išdaviku, tu išsi
žadėjai motinos, tu peržengei 
■Dievo- nustatytus gamtos dės
nius <

Susiprask, lietuvi, ir būk ti
kru lietuviu, susiprask kol dar 
yra laiko, kol tu dar nėši visiš
kai iš lietuvių tautos išmestas, 
kol nesi žuvęs Lietuvai.

Lietuvi, lietuvi! Dabar va
landa susiprasti ir suradus dar 
širdy užsilikusių nors mažiau
sių tėvynės meilės ugnies dale
lę išauginti jų į gaisrų, kuris 
tavo sielų apimtų ir padarytų 
tave nieko nebijančiu perken
tėti dėl Lietuvos! Dabar, va
landa, lietuyi! Dabar tėvynė 
pakilo prieš pavergėjus ir jau 
baigia siekti savo tikslo galo
— padaryti savo vaikus lai
svės saulutėj šviečiant, dabar 
dar eik tėvynei pagelbon ir bū
si jos pamylėti ir tavo darbai 
bus reikiamai apkąinuoti, bet 
nesivėluok sužadini?: tuojaus 
širdį ir jausmus, nes tavęs lau
kia Ji — laisvoji darbo žanriniu 
Lietuva.

Tiktai pamųstyk, brangūs 
lietuvi, ir tavo minty atsistos 
Laisvos Lietuvos paveikslas. 
Ji stovi rami, paprasta, jos žvil
gsnis taip gilus, kaip gilus Lie
tuvos krašto dangus, taip gra
žus kaip Lietuvos vasarėle 
kaip Lietuvos gražioji gamtu- 
,žėj — jos žvilgsnis toks meilus 
ir;įkvėpiantis, jis sužadina vi- 
sa|s pajiegas kūno ir sielos, kad 
jas sunaudoti Jos — Laisvo
siom Lietuvos apginimui. Žiū
rėk, lietuvi, koks tas Jos žvil
gsnis — jis tave tėvynės dar
ban kviečia, jis tave kaip tik
rų vaikų myli, jame nesimato 
jokio veidmainingumo, — Ji 
darbo žmonių tikra motina, tik 
įsižiūrėk į Jūs veidų, lietuvi!— 

Sakau lietuvi!.. suprasdamas 
pareigas, tai reiškiama papei- 
ir Lietuvos dukterys, nes ir jos 
yra kaikurios perdengę gamtos 
dėsnius — moteriškos meilės 
jautrumų. Jog moteris turi 
daug jautriau' mylėti negu vy
ras, nes ji turi moteriškų šir
dį; kuri tik ir yra tikrai prakiL 
ni, jeigu nenustoja savo mote
riškumo.

Po vaidinimo buvo labai 
gražios dainos kurios mane vi
sai apkerėjo. Kiek malonumo' 
lietuviškoj gaidoj, kas. apsa
kys? — Tiktai lietuvis būda
mas tikrai tesupras lietuviškos 
dainos gaidos malonumų. Ku
rie jaučiatės, lietuviai, susilp- 
nėję tėvynes meilėje, tai eikite 
klausytis lietuviškų dainų ar
ba patys dainuokite, — gal dai
nos pas laptmgoji jiega> kuri 
joje glūdi sužadins tave.

Klausykite’ lietuvškųdainty 
kurie silpni tėvynes meilėje ir 
jos atradę sielose dar uzsiliku- 
sios meilės' kibirkštėlės išau
gins jas į ugnį, kuri jumis ko* 
voj stiprins ir niekuomet ne* 
apleist, p ’tiėj ttaie jau visai 
Lietuvą pamiršote, gerai 
klausite r. lieįtuvižkų gaidų 

Vi- ir 'prisiminsite [Lietuvos pušy
nų graudų ošimų, saulėtas die-

Jog tikras vytis turbūt; netu
ri pasitenkinti tuo, kad sulošte 
kokį vakarų ar tam panašiai 
pažaboti^ save pąrodytt O pas 
mus daug kas dėl parodymo sa
vęs daromą, o ne dėl tikro'no
ro atnešti’ katu nors naudų. Te
gul aš galiu išrodyt! kritiku, 
bet, deją,-tai yra godžiai kar
čios teisybes.
: 11 RUGPJŪČIO. šiauliose. 
Mat .iš po ligos paliuosavo “sv
eikatos pataisymui.” Nors ne
visai gerai jaučiu save, bet lai
kų išnaudodama rašau į Ameri
kos “Darbininlcų” jam užra
šiau padavimų apie varpų Šiau
lių ežere, ir dauginus rašinėju.

O tokiu ir sveikatos pataisy
mo užteks, ką ten daug sirgti, 
reikia laikas išnaudoti. Laikas 
—tai neapkainuojamas turtas.

Ir dabar turėdamas I progos 
galiu pasilavinti rašymą. nes 
būnant kuopoj nėra kuomet ar
ba jeigu kų rašau, tai jau “sa
vo” laiku (užsibaigus tarny
bai1, poilsio valandomis)

15 RUGPJŪČIO. šiandie bu
vau nuėjęs 4 vakarų surengta 
miesto mokytojų kurni (gerai 
išėjo iš ekonomines pusės, nesį 
pats nežinau, per kokius pažįs
tamus “teko garbės” įeiti į va
karį, veltui, tai man, dabar fi
nansų kryžiui kišenėj siaučiant, 
ytin nusisekė —šiandie į die
nyną rašydams diena ir mėnesį 
pažymėjau raudonu rašalu kry
žiukų ~ reiškia “laimėjimo 
diena” —- nereikėjo' už įėjima 
mokėti. Gal kaip kam tas at- 
radytų ir juokinga arba kvaila, 
bet “vyrui su kareiviška, kiše
ne” tai ne juokai. O ir grieko 
nepadariau, nes įėjau ne per 
“užpakalines duris,*’ bet tie
siog pro kasų ir pėrkontrolie- 
rius. Mat nuo kasos geras žmo
gus palydėjo, duok, Dieve, jam 
lengvesnį amžinų at... ak, ne
— lengvesnį gyvenimų. Bet, 
vyručiai aš ir užsikalbėjau apie 
niekus...

Vaidintas buvo gražus vaiz
delis iš spaudos atgavimo meto 
Lietuvoj. Kiek jausmo suža
dino man tas vaidinimaF'tai 
ne apsakysiu, bet tik paliko ne
gera ir šaltis krėsti iš susijudi
nimo, mat dar vyrs nepersti- 
prus iš po ligoninės efeu.

Tas ne lietuvis kas matyda
mas toldus reikšmingus ir gi
laus jausmo pilnus vaizdus ne
sužadins savo širdy tikros mei
lės prie motutės — Lietuvos. 
Kiek tai mūsų aplinkybės pa
gerėjo dabai*! Jog pirma lie
tuvis negalėjo viešai gimtoj 
kalboj žodžio tarti, uždrausta 
jam buvo lietuviška spauda, 
jam užčiaupta buvo burna, o 
dabar kiek jau mūsų laimėta, 
kiek pagerėja mūsų aplinkybės 
kovai’del visiškos laisvės ir ne
priklausomybės vesti, r bet 
atsiranda dar žmonių nešiojan
čių lietuvio vardų, kurie netik 
neprisideda kovoj už laisvę, bet 
dar žiauriai trukdo tai kovai 
vesti.

Dievulėliau! Padek mums, 
Lietuvos kareivėliams ir visie
ms tikriems Lietuvos vaikams
— sūnums ir dukterims atsiek
ti to, kad nebebūtų nė vieno 
Žmogaus, nešiojapčio lietuvio 
vardų ir užmirštančio savo tik
rų motiną, savo tėvų — probo- 
čiir numylėtų tėvynę — Lietu- 
vų. .

Valio1 laisva, demokratinga, 
darbo žmonių Lietuva su Vil
niumi, su Gedimino pilimi!.!’

Gražūs, paprasti kaimo vaiz
dai mane labai stižavėjo ir aš 
pajutau kad mano jiego,s slap
ia auga, kad siela slapta tiki, 
jog darbo ižmonių, darbo žmo
nių Lietuva ištikro gyvuos lai
sva. Lietuvoj reikia jokių 
atpratusių nuo darbo ponų, ku- 
jįe tik. Lietuvos gėrybėmis vel
tui naudotus,. LienvoiT- daybo 
žmonių-prakaitu mistųt - 
tokiu Lietuvoj nereikia, Li 
vai reikia darbo žmonių!., 
si ta tik nori liykoldu ši 
gjįfdarbu prie Liutuvųs

SKAITYK* IR PLATYK' 
LAIKRAŠTĮ 

“PERKŪNĄ.” 
Vienatinis Amerikoje Kultūrinis 

Juok kr Pašaipos Laikraštis
‘'Perkūnas.”

Leidžia garsi visam pasauly 
“Perkūno” Bendrovė.

“Perkūną” redaguoja smarkūs 
vyrai ir moterys lietuviai.

Norėdamas gardžiai pasijuokti 
ir daug sužinoti kas dedasi plačia
me pasauly, užsirašyk laikraštį 
“Perkūną.”

Prenumeratos kainai Metams 
$1.50, piismeuiui $85e., pavienis 
num. 15 centą. Į Lietuvą ir ki
tur $2.25.

Pinigus ąiąskite Įlekiu, “mo- 
noy ordėr’iu” arba jtaštaženkliajs 
(stamps). * '
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Naktužė audringa— 
Šalti apkasai, • 
Kareivį vargingų 
Nelanko sapnai.

Miegelis neliečia" 
Karėivio akies, 
Tik šaltis jį riečia 
Krūvon iš pikties.

Priglaudęs lyg vaikų 
Arti prie širdies, 
Šautuvų jis laiko,— 
Gal laukia mirties...

Tegul tik ateivis į 
Arčiau kiek prieis,— 
Sukrus tuoj kareivis, 
Mašiną paleis..*

Tamsa slaptingoji 
Plačiai nuaidės,
Šmėkla mirtingoji 
Sparnus tuoj išskes.

Šūviams nuaidėjus 
Nurims vėl tamsa,
Bedūks tiktai vėjas, 
Bešėls sau audra.

Tiktai gal nė “viena 
Gyvybė išlėks, 
Krūtinė ne viena 
0al krauju sudrėks...

Nevienų kapelį . 
Draugai ryt gal kas, 
Nevienas už šalelę 
Darnumų juos’ ras...

Neviena širdelė 
Kareivio gailės, 
O jis po žemelių L 
Ramus sau gulės...

Nevienus ateivis
• Čia amžiams užmigs, 
Ir priešo, kareivis 
Mūs’ žemėje liks.. .•

Tqli kur Širdelė 
Ateivį apverks,
Kuris jau šalelės 
Gimtos, nepavergs...

Nevienas kapelis 
Gal ryt Čia išdigs,
Nevieiiaširdele 
Atšalusi liks,..

-r •

’ Naktuže audringa, 
Širdis nerami, J 
Tamsa paslaptinga' 
tr‘pTiešai plkti-^

dalele, 
j'Bjąfemo vtfTgai,^ 
, .Dtiepinė kliįkelč,

• 4 M •* « 1 ‘

PADĖKA.,
Šiomis dienomis gavau iš Ame

rikos gana suvėluotus siuntinius 
su knygomis iš tautiečių: J. Sa
vicko (Norwood, Mass.), dr. J. 
Šliupo (Scranton, Pa.), J. Usorio 
(New Haven, _Conn.) iy Petro Ci
bulskio (Chicago, iii.). Siunti
niai išsiųsti 1920 m. gruodžio m. 
ir š. m, sausio. Iš gautų knygij 
žymiai galėjome papildyti pulko 
centralinį knygyną (knygos rim
tesnio- turinio) -ir daug išdavėme 
į kuopų knygynėlius (lengvo tu
rinio).

Už taip gausią.parauną švietimo 
srity brangiems tautiečiams šir
dingą ^čiū.

9-to pešt. L. K. Vytenio pulko 
Švietimo Komisijos iždininkas ir 
sekretoris. . . , ’

Viršila Vitkauskas Leonas. 
1921 m. gegužio m. 10 d.

* PADĖKA.
Siųstus pinigus gavo.

Lietuvių Katalikų ‘ 
JAUNIMO SĄJUNGA 
“PAVASARIS”

Centro Valdyba,
Nr. 836.

1921 m. Balandžio 1 d. 
Ožeškienės g-vė Nr. 12 

( Kaunas.
Gerbiamieji!

Tamstų siųstus du šimtu šęšias- 
• dešimt tris auksinus per R. And- 
reliūną pil. Kazio Žaromskio 4452 
So. Fairfield Avė., Chicago, III. 
“Pavasario” Sąjungos • Centro 
Valdybai Lithuania, Kaunas O- 
žeškienės g-vė N—12, gavom, už 
kuriuos siunčiame Tamstai širdin
gą padėką.

St. Vaitkūnas, 
“Pavasario” Sąjungos 

Reikalų Vedėjas,

M K 

f

Los Angcjes drabužių ’dibį 
biniii&ai reikalauju riuo 
mį darbo vietoj nuo dallij. f

EXTRA PRANEŠIMAS! į
mos numeris jau tišjo. Vbj 
skubinkitii gauti lį numtrfc 
nes yra labai daug juokų it į 
teisybė #ririų&liė iatį i 
antrašų ir 15c. “iPerktinulį 1 
aut tikleto, o jis (“Perirtg 
nas”) tuojaus atvožta psl4 
Tamstų. Pinigus riųdciU 
“.money orderiu,!’ Čekiu arį 
ba paštaženklials (stamps);/ 

“PERKŪNAS,” . X ’
S6ū W. Eroadviį 
Boston 27, Mtab

Visiems , kurie tik 
ųžsirašA ^rba atw 
na’^jns “Darbiniu# 

prenumerata 
ant čielų metų ir\ 
užsimokės 00 čio
nai Amerikoje, arba,; 
į Lietuvą jr užsimok 
kėš $5.00, gaus gra
žią FONTANIN? 
PLUNKSNAdova- 
nų. šis dovanų lai- - 
kas tęsis nuo Birže- 
Iio 1, 1921 ild fciig, J 
pjūčio 1, 1921,

Kreipdamiesi vi
suomet adresuokite:

MINIMAS"
366 Broadway, ; 

South Boston, M«Sr

PASARGA: Ši dovana bus > 
duodama tik vienam kuris už-'. 
simokės už prenumeratą,, ar- 
ba užmokės už keno -nors 
kaip tai į Lietuvą. Agentai > 
arba už prikalbinimą dovaną 
negaus, nes dviejų plunksnų; 
už. vieną prenumeratą duoti ; 
negalima.

“DarbJ’ Adm. j 
t ‘ » • -K
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Jūsų Giminės ir Pažįstami IŠtroŠkę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio “ Darbininko? *
NE VISI TURI T< LADfflg SULAUKTL

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti 
Lietuvos Uetuvoje Turėtų Už
Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvasioe Boiits yra 
dori, krikščioniškoj dvariojvądami lailmtirahdL 
Tokiuo yra laikraštis *tDARĄININEA&!M 
HDarInnwMi Idėtųvoje mylimai ir laukiiūn|i|

Į Lietuvų metams ♦ • *v. >«. *... ♦

w •_{mąeį motų

Prenumeratų ir $nigWI siųsk šiuo adreau:

U* ė
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. DARglNIKK^HA

t

Kurie n-r DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASE, I
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> SUSIRINKIMAS.
/ LD$. -Centro Valdybos 

p gnsirinkinias įvyks birželio 
14 d* & m. “Darbiiiiiiko? re-

* dakcijos kambariuose.
Siame susirinkimė turesi-

1 me daug svarbių reikalų. 
Pageidaujama, kad visi 

Centro valdybos nariai susi- 
rinktų!

A M Kneizys, 
pDS. Centro Sekretorus.

5 -/ i... ............ .. .
; EXTRA PRANEŠIMAS.

Lietuvos Vyčių Naujos Angli
jos Apskritis rengia Išvažiavimą 
‘(pikniką) ant 7 d. rugpjūčio,- 
1021, parapijos darže, Montello, 
Mass. Tai-gi, prašome kitij. drau
gijų bei kuopų nieko nerengti ant 
tųiįdienos, Taip-gi praneštame vi- 

, soma Vyčių .kuopoms, kad pradė
tų rengtis prie išvažiavimo. Jei 

f tą dieną lytų, tai išvažiavimas bus 
£ perkelta ant 14 d. rugpjūčio.

. Reng. Komisija.

k. ,. ,<
į Lietuvos nuo “Žiburio” progim

nazijos direktoriaus kun. P. 
Martišiaus, adresuotą gerb. kun.’ 
K. Urbonavyeiųi, So. Bostono lie- 
tttrių klebonui:
dt • .
^Gerbiamas Kunige Klebone 1

l.
‘‘Atleiskite, kad drįsiu prašy

ti Jūsij pagelbės “Žiburio” pro- 
gimnazijai Prienuose. Reikiant, 
ąųėsant iš kur paimti, tenka pra- 
syti,

. “Katalikų.draugija ‘Žiburys’ į- 

. steigė Prienuose 1918 metais pro
gimnaziją. 1920 m. būtinai pri
reikė statyti namas tąjai progim- 
riarijai-girnnazijai (nuo 1921 m. 

gr rugpiūeio mėn. atidaroma jau 
w penktoji klasė). Pasisekė nuga-

lėti visos kliūtys ir pernaį vasfr- 
rą pastatyti namo sienos ir pir-

* anasai gyvenimas tiek įrengti, kad 
J šiais mokslo metais mokinome 172 L j
g mokiniu. Buvo 4 klases.
K - “Reikia jis baigti įrengti. Iki 
t- išbaigiant kainuos jisai dar apie 

140 tūkstančių auksinų, o pinigų 
£• jau neturime, tik 40 tūkstančių 
£ auksinų skolos.
E “Pernai kreipėmės laiškais į 
g . Prienij apylinkės lietuvius, gyve

nančius Amerikoje prašant pa
šalpos. Iš keliij vietų gauta pa- 

S šalpa, iš kurių nekuriu gauta pa- 
Teko nugirsti, būk 

; daugelis abejoja, ar čia nesama 
‘Suktumo pinigams išvilioti. Tai
gi-nesenai aprašęs visą 'mano 
statymo darbo eigą pasiunčiau į 
katalikiškų Amerikos laikraščių 
redakcijas: į ‘Draugą,’ ‘Darbi- 

\ ninką,’ ‘Garsą,’ ‘Žvaigždę,’ ‘Vy
tį,* ‘Moksleivį,’'.‘Moterį} Ditv^,’ 

< ‘Tautos Rytą,’ prašydamas kad 
tspausdintiĮ tąjį straipsnį—Prie- 

■’ rių ‘Žiburio’ progimnazija—savo
* laikraštyje.

lipomi labai prašau Jūsų Ma
lonybę pažadinti Jūsij parapijie
čius, kilusius iš Prienų apylin
kes parapijų, kad duotų ‘Žiburio’ 

f progimhazijai-gimnazijai Prie
nuose aukų,, padėti susitverti 

. jiems tam tikrus komitetus Prie
nų gimnazijai šelpti (jeigu ii* Jūs 
galėtumėte dirbti tokiame komi
tete,. labai džiaugčiausi) ir tar- 

: pinipkauti aukų persiuntime.
. Prie Prienų apylinkės parapi
jų^ jš kuriij mokinasi mokiniai 

v^Žibimo’ progimnazijoje Prienuo-. 
; 8e, priguli šios parapijos: Prienų, 
' Pakuonio, Šilavoto, Plutiškių, Ig- 
- Saukos, Gudelių, Balbieriškio, 
u Kriokelaukio, Ūdrijos, Biršto- 
į no, Nemajūnų, Punioj Jiezno, 
i, Stakliškių, Darsūniškės.

“Be. gimnazijos namo labai 
'itarbtiS yra mūsų įstaigai knygy
no klausimas, kad aprūpinus mo
kinius- skaitymu. Mūsų, knygy- 

: 4tąa dar nedidelis. Amerikos lie* 
tuvių leidir^j Lietuvoje dabar 
Sunku gauti, gi ir apskritai niū- 

. X «ų litėrąttira dar ‘nedidele. Svar-' 
j bu, kad kas yra geresnio turėti

• j knygyne, idant būtų, ką mbki- 
niai galėtų skaityti^ Lėšų prisi- 

£ pirklį* kas yra,, neturime. Tri- 
gi labai prašyčiau Geriili 1 jo

Kunigų Klebono padėti Šioje sri
tyje:, jeigu galėtumėte paaukoti 
tinkamų knygų knygynui, labai 
prašau tai padaryti, šiajp prašau 
išprašyti iš gerų žmonių tam, tiks
lui pinigų, nupirkti Amerikoje 
Amerikos leidinių J ir atsiųsti į 
Prienų ‘Žiburio’ progimnaziją. 
Lietuvos' leidiniai gal bus pato
giau pirkti Lietuv.ojie-. '

Jeigu būtų kiele daugiaus au- 
kų, svarbu birtų įsitaisyti tam 
tikras bendrabutis mokiniams gy
venti,- Prienuose ankšta su bu
tais; be to bendrabutis svarbu.tu- 
reti auklėjimo atžvilgiu.,

“Jau jeigu daugiaus kas tuo 
tarpu ir nepasisektų-, tai’ kad 
bent gimnazijos namą įsiruošus.

“Padėkite mūsiį mokslo* įstai
gai!

“Su didžia pagarba,
“ ‘Žiburio’ prpgimnazijos Prie

nuose direktorius
Kun. Peliksas Martišius.

Prienai, 1921. V. 17.
Antrašas: Prienai, Marijampo

lės apsk,, “žiburio” progimnazi
jos direktoriui Kun. P. Martišiui.
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ritinkime turėsime daug -svarbių nariams: St. Bugnavičifii (^Dar- 
reikalų. Pageidaujama, kad vi
si nariai ir rėmėjai būtinai susi
rinktų. Reikės daug svarbių 
reikalų^ aptarti, o ypač, kas-link 
rengiamo išvažiavimo,

Pirmininkas V. Savickas,

I,

*
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LAISVAMANIŲ PRAKALBOS.
Birž. 10 d., Lietuvių svet. buvo 

prakalbos, kurios', rodos parengė 
Sim. Daukanto Mokyklos kūrėjai. 
Pirmiausiai kalbėjo Michelsonąs, 
žinomas “Maikio pasikalbėjimų” 
autorius. Kaipo toksai, negalėjo 
išlaikyti pasibriežtoš’ar paskirtos 
temos. Nuo mokyklos kibo prie 
tikėjimo. Čia'vėl pradėjo savo 
seūą nudėvėtą pasaką, *kad žmo
gus ne sutvertas, bet išsivystęs 
iš menkiausio gyvūnėlio, kurs 
neturėjęs, nei ausų, nei kojų nei 
burnos, nei akių ir tam panašių 
dalykėlių. Gal tų žodžių-sakyto
jas ir yra iš tokio gyvūnėlio išsi
vystęs, bet blaivaus proto žmogus 
vargiai ant to sutiks. Nesigailė
jo įterpti ir gana- riebių žodelių 
dėl tikinčiųjų; žinoma tankiai at
kartodamas, kad- jiems tikėjimas 
nerūpįs ir jo nekliudą. Iš to jau 
aišku, kokia gali būti ta jįj ren
giama mokykla.

Antras kalbėjo A. Ivaškevičius 
apie įvykusį suvažiavimą Wash- 
ingtone. Sakė tą patį beveik, kas 
ir laikraščiuose buvo aprašyta. 
Jis taip-gi neužmiršo pašiepti Fe
deracijos ir kitų katalikų atstovų. 
Pav.: gerb. prof. kun. Bučį pri- 
ygino prie čigono arklio ir t. p.

Paskiaus kalbėjo Bagočius., Jo 
laiba,(kaip tankiausiai)buvo4‘pa
puošta” įvairių kalbų keiksmažo
džiais (iš to atžvilgio gana turi
ninga). Tik tie velnią viniai ir 
tam panašūs jo kalbos “perlai” 
mvo atkreipti ne ant lenkų, (kaip 
seniau yra tekę girdėti), bet 
prieš katalikus — jų veikėjus. Iš- 
koneveikęs visaip • suvažiavime 
dalyvavusius katalikų atstovus, 
šoko prie St. Seimo. Šaukė visu 
balsu kad krikščionys demokra
tai su davatkomis norį Lietuvai 
baudžiavą įvesti ir tikybos mo
kymą į mokyklas. To išreiškimui 
nesigailėjo savo oratoriškų gabu
mų, kad baisesniais perstačius.

Tokias tai “prakilnias” idėjas 
parsivežė iš to taip “kilnaus, 
rimto, geriausiai pasisekusio” 
suvažiavimo,- skelbia delegatai. 
Bet ką aš sakau “delegatai,” juk 
pats Bagočius prisipažino, kad 
jis tik vienas buvęs Pil. Sąjungos 
išrinktas,’ o kitą vienuoliką pra- 
tukusių lietuvių pasikriėtęs dėl 
smagesnės kelionės — vakaeijų. 
Jie nieko neatstovavo, kaip tik 
savę. Nedyvai, kad jis ir vadi
no geriausiai nusisekusiu, nes,' 
ąnit jo paties, prie-jo reikėję ei
ti per- Aigerius, nes buvęs suva
žiavimo raštininku. Todėl’ir ne
žino-kaip bedergti Federacijos at
stovus, kad jie pasipriešino jų ne- 
kuriems savavališkiems pasielgi
mams su visuomene. Dar ant ga
lo įnešė surengti išleistuvių vaka-- 
rienę Vileišiui. Žmonių buvo lnę- 
pilna svetaiiie. Iš visko matyt, 
kad jiems >ne Lietuva rūpi, bet 
sava siauroji partijūlū, kuri, ačiū 
nesupratimui nekuriu katalikų 
dar laikosi.

* •

TAUTOS FONDO PIKNIKAS . 
NUSISEKI/.

• Nedėliok 12 d. birž; < F. IX 
sk, turėjo grąžų; pikniką, Rugby 
Parke. Diena pasitaikė graži, tai 
ir Žmonių daug privažiavo. Visi 
gražiai ir linksmai Žaidė įvairius 
žaislus. . Žaidžiant atsirado būrys 
vaikėzų, kurie, ar tai “mėnesie
nos” buvo įsitraukę/ ar tiek išvi
so proto teturėjo, kad nemanda
giai pradėjo visur landžioti, var
todami nevisai švarų Neturiu ang^- 
lų kalbų mišinį. Ilgai spėlioti, 
kas jie tokie, nereikėjo; tuoj 
pradėjo šūkauti,, kad jie sanda- 
riečiai. Kuomet prasidėjo virvės 
traukimas, tai jie visi pradėjo 
šaukti, kad, * sandarokai norį su 
vyčiais būtinai virvę traukti. Vy
čiai išpradžių su tokiais pusgal
viais neriorėjo užsiimti, .bet jiems 
nestojant rėkauti — sutiko. San
darokai pastatė 6 dikčiausius iš 
savo tarpo. Vyčių pusėj-huvo & 
menkesni. Bet, kas per nnoste- 
bumas, kuomet vyčiai pradėjo 
tempti sandarokų drūtuolius į 
bušius. Pasirodė, kad vyčiai san^ 
dariečius viršyja ne tik dvasios 
jėgomis, bet ir kūno.

Nors sandarieeiai giriasi, kad 
jie laisvai gyveną, pasninkų ^ne
prisilaiką ir savo kūno niekuomi 
nevaržą, bet pasirodė, kad ta lais
ve jiems neina sveikaton.

Pradėjus temti visi traukė 
linksmi namon, 'tik vieni sanda
rokai jautėsi it musę -praryję.

Kupstas.

binmke”), & Grinkaitis, St. Na- 
-viekas, A. Dagis, K, Petraičiutė ir 
Ad, Varžinskaite, Kelionė į 
rence^ą ir atgal vienai ypatarant 
troko kaštuoja $1.25. Iš South 
Bostono trokai išeis 19 d. birže
lio, nedalioj, 8 vai. jyte ir kad 
tokiu būdu suspėti į Lawrence

ant’sūmos.
žinoti trokais, malonėsite surir 
rinkti palei bažnyčią ant Penktos 
gatves, So. Boston, Mass. Taip-gi 
norintieji vainoti,k malonėkite 
priduoti, vardus, neg Vardai bus 
priimama tik iki 16 d, birželio.

Širdingai kviečia —
' . Komisija.

W ■ 1 1 1 1 . 1

PRANEŠIMAS.i

Lietuvos Vyčiij 17 kuopa ren
gia puikų išvažiavimą ant 19 d. 
birželio, Rugby Park Mattappan, 
Mass. Meldžiame visus atsilan
kyti, nes tai bus pirmas jaunimo 
rengiamas išvažiavimas. 1

Taip-gi dalyvaus ir šv,' Petro 
Bažnytinis croras. Nors'teko pa- 
tėmyti, kad bažn. choras yra 
garsinamas Blaivininkų išvažiavi
me, bet jis tefi‘ nedalyvaus, nes 
nutapė čia dalyvauti ir pats ve
dėjas: gerb. M. Karbauskas pasi
žadėjo.

Valdyba.

Ryt-pietinėse valstijose 
17 nuok gyventoji} nėra lan
kę mokyklų. Rytinėse vals
tijose apie 13 nuoš. gyvento
jų nemoka susikalbėti ang
liškai.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO, BOSTON, MASS,
PIRM. — Antanas Kmitas,

284 Fifth St, Boston 27, Mass. 
VICE-PIRM. — Juozas Andrlllonls, 

301% B’way, Boston 27, Mass.
PROT. RAST. — Vincas ValkSnorius, 

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

132 Bowen St, Boston 27, Mass. 
KASIERIUS — Jurgte Kanevičius, 

174 Bolton St, Boston 27, Mass. 
aARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 

405 B. 7-th St, Boston 27, Mass.
Susirinkimai laikomi kai pirmų ne- 

dėldlenį kiekvieno mOneslo 8 vai. po 
pietų 8v. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mass.

KŪESŪI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų I Liętuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negal lenkty* 
nluoti j visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas ra para- 
Bala priėmėją pinigų.

Lalvąkorčlą agentūra l Lis- 
pojų, Hamburgu ir visur. 

Pasai kelionei | Lietuvą. 
Padarymas lletūvlikų dokų-, 

-mentų, ■
Pinigus siųskite per palto 

Money Order. Statydami pri
dekite 2 et. štampų te Tirados 
adresuokite:

p. Mikouiai«; 
iSSHudson Ave..Broo

PIRM. — Motiejus Verseckas, 
_ 41 Gatės St, So. Boston, Mssb* ■ 
VICE-PIRM. — Juoms BliokaS,

140 W. 6th St, So. Boston, Mara 
PROT, RAST. — Ant Modiejunasį

450 -E. 7th St, So. Boston, Mara 
ETN. RAST. —- Juosas Kavaliauskas,

200 p. Cottage St, Dorchester. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas.

140 W. 6th St, So. Boston, Mara 
MARŠALKA. — Antanas Gruodis,

. 159 Bowen St, So. Boston, Mara 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmą nedčl- 
dieni kiekvieno menesio po No, 694 
Washington St, Boston, Mara 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir ngują na
riu ra savim atsiveskit prie musą dr* 
Jo« prirašyti.

: -Posmertlnčs moka $200.00, Pašelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

(ten 9488

DR. J. G. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 
ilBTUVIS 

Gydytojas ib Chirurgas 
Gydo aštrias ir chroniškas ligan 

vyrą, moterų ir. vaikų. Egtaiųl- 
nuoja kraują, spjaudalus, Šlapu
mą ir tt savo laboratorijoj, su
telkia patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas':

506 BroadWay, 
South Boston, Mam

• r
•>

t

r
l

T. '

“Vaik&i nustokite ; 
bereikalingai‘peštis -^ 
yra užtektinai BAMBINO 
jum. abiem P

Kūdikiai mėgsta J(f 
Jie prašo daugiaus!

- flb •

Net ir maryčiai žino, kad

B
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu juuo.naudų užkietejimb. Ji paveikia per vieną naktį; 

apmokėtu pašto riūntiniu prisiunčiame tiesiog iš laboratorijos. .
F. AD. RICHTER & CO.

3ftf Avratte SSth'Stri&t, Borough of Broofcfyn, New York City

lengvai, ^čiaųs tikraif Aptiekose parsiduoda*po 50e. arba’už 60c. ’

I Pasekme po 20 ilėnu 
arba gražiname luino 
pinigus.:

*

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ/ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MO!I*ERES,
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 

dainas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodi 
imant vaistas dėl padidinimą vaiklumo ir vaistus svaiginan
čius, 'bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip Sueitu laiku jau- v 
sesi visai nauju žmogui Devynes iŠ dežimtes visu žmogaus Hgu.y.j 

.tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir\\ 
Uputimai, užketejimas skilvės, tulžims) ’anemia, kankinimai reu- X 
matižmo, skausmai galvos, neuralgia; stokus energijos, nusilpnė
jimas . nervu ir negalėjimas mieguotl, paeina' nuo stoka nervo 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijoa i 
kraujo. i

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remias? ant nervu pajiegos. | 
kurios didžlausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkžtus ir ' 
grobus, girdės plakimo', kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone' yra labai / 
protingas gydymas nuo nusilpnėta nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno*. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iŠ aS.toniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduota ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi | Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. t

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tužtinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazti ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone- duos Jums stebuklingu 
apetitą, giarę gruomulavimą, tvirtas nervus ir kietą pastiprintą miegą. 

- Nuga-Tone sustfpfis kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą. akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustas 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
•kon{ ir vartanti galėma b» jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
“’Rt^Sl^ABSdLnJTlSKA GVĄRANCUAt PnM Nura-Tons yni vienas ($1.00) doleri* 
až bonkute. Kožna bonkuta talpina devynios dešimtys (00) pHiuiu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gelėto pirkti šeže* bonkutaa,' arba, žešius menesius gydymo už penktus ($8.00) 

. dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimtį (20) dienu ir jeigu.'ne busi užganėdintas pa- 
sėkmių, sugražink iioejrute far pijaus, o mea ūmai sugiąžufane' jųsu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mea Imame riziką. Nuga-T4ne yra pardavinėjamas visose 
aptiekoae tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRCSIUSK SAVA FASTEUAVIMO ANTTUG KUPONĄ.
fa JK’nsfT” """ • W-— —. -.•

Gerbiamieji: įdedu čionais $ 
Nuga-Tone. ,

BK RAZIMJERO R, C. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS, 
PTBNL Jonas Pranaftfię 

524 M. 6th St, So. Boston, Mase, 
VICE-PIRM. — Vladas Paulauskas, 

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

63 Telegraph St, Boston 27, Mara 
FIN. RAST. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy ’ 
Arllngjiton Helgths, Masu, 

IŽD. — Leonas švagždi*,
1H Bowen St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBšJAI — J. Grablnskas, 
8 Jay St, So. Boston, Mara te 

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

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

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadvay, So. Boston, Mara 

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrą nedčldlenl menesio 1-ą vaL po 
pietą Bažnytinėj salėj ant 0 gt, So. 
Boston, Mara «a-

•v

IV. JON0 BV. B L. P AB ALPINES 
DR-STSS VALDYBOS ADRESAI, 

PIRM. — M. Žloba,
639 E. 7-th St, JSp. Boston, Mau. 

VICE-PIRM. — P. Tulelkls,
130 -Bovven St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — K. Lulnls,
47 Vale St., So. Boston, Mass,

FIN. RAST. — M. Karčiauskiene,
47 Vale St., So. Boston,. Mau. 

KASIERIUS A NaudŽiunas,
16 Vinfield St., So. Boston, Mass. 

maršalka — Steponas Navickas.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečių 

dedėldlenį 2-ų vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

Vardas ir .pavardė

Gatvė ir' numeris.

ir meldžiu prisiųsti man .

•j

Reikalavimai
Reikalavimą kainos 2c. už žo

dį už kiekvieną sykį.

Miestas...,.............................................k.............. Valstija......................
National Laboratory, 1018 So. Wabash Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Labai pigiai, nes savininkas turi išva
žiuoti 1 Latviją greitu laiku. Galima 
tuos rakandus matyti vakarais ant šio 
adreso: 84 C St., So. Boston, Mass. 
(Ant 3-Čių lubų).

16 Metų South Bostonu

DR, H. S. STONE
'Akiu Speclujbtas 

399a W. BROADWAY 
Valandos: Nuo 9 r, Ud 7 v. vak.

A -.j 

’ t

I DR. P AUL J. JAKMAUH
Į (Jakimavičinu)
S 609 KAST BR0ADWAY
Į TBEBPgONm 602.

■ Tol.' So. Boston 270 I 
I DR. JOHN MicDONNELL, M. D. I
■ Galifaa tuiikalbeti ir UetuvUkai. '■
I Ojtibo Valandos: II Rytais ik & vai. I
■ Po pietų 1 iki B vaL ■
■ ' Vakarais nuo 6 ikl-9 ■
■ 536 Broadway, S. Boston I

4

/

Telefonas

DR. T. M. GAFFNE Y
DANTISTAS

414 Bpoadway, S. Boston 
(Viršuj LietgPrek. B-včs ofiso) 

Galima SusikąlbEt Lietuviškai.

Regibtbuotab Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

FJ.KALINAUS.KAS
ADVOKATAS

414 Beoadtvay, S. Boston, Mass. 
TeL S, B. 44L 

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dobchestee. 

ObltOflm JT*— :

i

%

Phone—Kensington 6816 
Po Dietų tiktai pagal sutarti. 

2638 E. Aileghent Am 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

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

c

U.S.MAI LSELS-
Generališta agentai dėl CENTRALfiS ir RYTINES EUROPOS 

r North German Lloyd Bremen 
Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG

Laivai plaukia į LIĘPOJŲ per Danzig’ų. Tiesus persimainymas 
nuo laivo ant laivo.

PRINCESS MATOIKA ..............Birželio 14, Liepos 23 ir Rūgs. 7
POTOBJAC .....................................Birželio 15, Liepoj 28 ir Rūgs. 14

HUD'SON  ................. ■............ Liepos. 13, Rugpj. 30 ir Spalio 15
Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN '

AMERICA išplaukia................. Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpjūčio 24.
GEORGE WASHINGTON .............Liepos 30, Rugpj. 27 ir Rūgs. 24.

Atsišaukit f 99 Statė St, Boston, Mass. arba pas vietos agentus.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Fruktij, šaltakošės (ice-cream), sali 

dainių, tabako ir visokių smulkių 
daiktų. Noriu kogrėičiausiai parduo
ti ir labai pigiai. Atsišaukit ant šio 
antrašo; »

Jonas Venckevičius,
89 Neivton St., Somerville. Mass.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbiskibia Akinius. 
Valandos: 1—^-3 Ir 7—8 P. M.

17 MUlbury Street, 
VVORCESTER, MASS.
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NEW YORK, N. Y. J
»ih»i®ib»i»iesm»iesme»ibsi^3 
□iĮSž|ai|a|ax|m|Ba|piragigk*i

Reikalingas VARGONININKAS. 
Gera vieta, darbščiam vyrui, ku
ris supranta muziką. Turi turėti 
paliudymus.

Kun. J. V. Miliauskas,
837 D. Diamond-Avė.,

Hazleton, Pa.

Tel. So. Boston 828.
Edtuvys Dantistas 

DR. M. V. OASRĘR 
(Kasparavičius)’ 

Laikinai perkeis ofisų po Ko. 
425 Bboadway, So. Boston, Mass. 

Ofiea vatatftim. 
Nuo 10 iki 12:80 ryte te 

" 1:80-6 te 6:30—9 P. M.
d

t

jeigu

Bonus, raba mainau-ant Nejudinamo 
Turto, kuris yra parduodamas ant 45 
IV. 3-rd St. ir 105 Broadway, 14-16-18- 
20 Rogers St. Kas nori pigiai pirkti, 
atsišaukit ant šio adreso arba telefo- 
nuokit. Telefono Ko. So. Boston 52104.

E. E. CARPENTER,
105 W. Broadway, So. Boston, Mašg.

i

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
ieško vietos~prle R. Kat parapijos. Pa
žįstu muzikų ir. gailu vesti bažnytini 
chorų.

C. G. VAINIŪNAS,
31 Downs Avė., Binghamton, N. Y.

PRMOS KLESOS

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

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

469 Broad waY, 
South Boston, Mass.

. (Prie Dorchester St. j 
Valandos: Nuo 9 v. r..iki 8 v. v. 
Nkdžuom: Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

| Į LIETUVį IR IŠ LIETUVOS.
fra LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompaniją ir ant geriau- 

šią laivą visą liniją pas seniausią LIETUVIŠKĄ agentą' — G. KU- 
ra NAŠAUSKA. Agentūra uždėta 1910* ■.
gį PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ, 
rj Atvažiuojančius iš kitą miestą patinku ant stoties, 
ra Persiuntimas PINIGŲ l LIETUVA pagal dieninį kursą. 
H ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, 

kas klausia.
Kreipkitės ypatiškal arba per laiškų pas

' D. MSHEVSKY
g 179 E. 3-RD STREET,

—1^.1 lLUlUILrL

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Ar ttt sergi chroniška, nerviška ar 

kokia supainiota liga? Ar. nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš 

t galėsiji pagelbėti. Visokių rodą ir pa- 
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
li metų patyręs ir vaišinęs nerviškus, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 

. tl daugybę vyrų Ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi kokių cbronlgkų, nerviš
kų, kraujo, inkstą arba taip kokių Il
gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
'AtMlėtiojlmas daug, nelaimią ittiiėša. 
Eik pas tų* kuris yrp specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai 9 ryte tiri 8fvak. 
Nedėtoms : 10 ryte iki 2 p. p.

Y220TR) 
iIbosto

Pritarti MajMtio Teatru

PRANEŠIMAS PIKNlKy 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir į 

piknikus pristatome už labai pri
einamą akiną. Reikale kreipkitės 
prie mūsų.
SO. BOSTON BOTTLING CO., 

183 Fourth St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston- 475-W.
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, SUSIRINKIMAS. 
A, L. R. Kr. Rėmėjų skyriaus.
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T ,  

DVKA1 KATALOGASJ
Jeigu norite sutaupyti $8.00 E 

ant poros sveryjką, .tai parai- E 
traukite musą katalogą. **

Order ^orporaKon,

t

.i
J

DIckln»oir3WŠM. > 

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broli St., fkili(Wplu»,Pi- 
Lietuvis Daktaras it Chirurgas. 
Valandom Nuo 9 iki 11 A. M.

“1 “ 3 P* M. 
« 7 » 8 P; M.

Nedeliomia •« 10 <• 8 P.r M

/

South Bostone susirinkimas bus 
16 d, bi/želio, 7:30 vai vakare, 
bažnytinėj svetainėj 
■\W. A -

1 EXTRA PRANEŠIMAS.
Kurie norite važiuoti H Nauj. 

Angį. Piln. Blaivininkų apskričio 
išvažiavimą 19 d. birželiaį į Law- 
rėnce, Mass. su trekais, įtai ma
lonėkite iŠahksto priduotiivardus, 
kad išvažiavimo komisija žinotų 
kiek nusamdyti trakų. Var 
ga ~ riduotA riem komisija
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