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Kompanija praneša kad i 
darbininkai galės dirbti 
penkias ir pusę, jeigu jie 
norės.

anA nnd^r per-
mlt (No.*584) MuthorlMtf by the Act 
pf October 6,1917, dn ftl® at Poet 

• Offiae of Boaton, Ma&s. By order of 
the JPrefildent, A. S. Burleeorų Post- 
maiter GeneraL” ; £ j : >!

KrikŠČionysdarbininkai vie
nykitės ! Spieskitės į vienin

telę darbo žmonių organiza
cijų 'Amerikoje — Lietuvių 

D^bininlhi Sąjungų .B B 
: 'r ■ ' . -i

KALVARIJA. — Šiomis 
dienomis Antanas Mėšlis. 
LDS. narys gavo laišką nuo 
brolio Petro, kuriame apra
šoma pasibaisėtini žvėriški 
darbai. Tarp kitko štai ką 
rošo: . *

Šiais laikais mes daugiau
sia kenčiame nuo lenku. Pa- 

«■ 

,ruduonės Mėšlis, Liudviko 
Mėšlio, mūsų brolio sūnus, 
atitarnavęs kariuomenėj e
buvo paskirtas Liubavos vy
resniu milicijantii. Kadan
gi Liubavą yra neitralė zo- 
na, tai mūsų kareivių visai 
nėra, o tik milicija. Tai-gi 

; Juliui Mėšliui reikėjo visą 
|tvarką vesti. Tas labai lie

ja patiko “prošepanams” ir 
S sutarė nužudyt jį. Kada 
| vieną, prasikaltusį lenką su- 
b -- ----------------- --------
'.i
T

* * _ _ • __ ___________

*

Biauresnio priešo Lietuva 
neturėjo. •

Tavo brolis—

Petras Mestis. 
Kalvarija.

P. S. Tokių pasibaisėti
nų lenkų darbelių yra gana 
daug, visoje Lietuvoje ir lie
tuviai neužmirš, bet kada 
nors atsimokės.

LENKAI RENGIASI PRIE 
SUKILIMp.

ŠUBATA, LIEPOS 9 p, 1921

BAISIOS SKERDYNĖS.
* . 1

* 100,000 žydų išžudyta.

Londonas. — Šimtas tūks
tančių žydų išžudytą Ukrai
noje, Taip praneša* Centrai 
News iš Kopenhagos. Vie
nok šis pranešimas dar nėra 
patvirtintas iš kitur.

Organas Amerikos Lietuvių
w , -i

R» K. Švento Juozapo j 
V Darbininkų Są-gos ‘ 

“DARBININKAS"

UTARNINKAiS/ KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS.’

T7Mrtlbely| metam» .,........,*,|5.00 
Bottone ir apylinkėj metama .,|5,00 
Ifatanur r.,»•«• •• .
: '‘DARBININKAS’’

4 » ' I '

Boaton 27, Mau. . 
Tim. South, Bosto* 620. ' ,

, 'Kaina <3 'centai.

areštavo ir vežė į Kalvarija, 
tai jis prašė pąsukti į šalį'iš 
vieškelio, pasiimti pripjau
tos žolės pašarui. Pavažia- 
vus biskį į parugius, lenkas 

, puolė ant jo. riksmu ir tuo
jau iš rugių atbėgo daugiau 
lenku žmogžudžiu ir šovė mi- 
licijantui į veidą. Po to at
liko baisiausi darbą. Iš jau
no, gražaus jaunikaičio ne
liko nė žymės. Sušaudė 
galvą, išlupo akis, išdaužė 

. dantis, peiliu subadė širdį ir 
vidurius. Tas visas atsiti
ko gegužės 31 dieną š. m. a- 
pie 9 vai. ryte.

Leidžiant vvriausvbei, tė- 
vai jo kūną parvežė į namus. 
Laidotuvės buvo birželio 3 
dieną. Dar pirmos tokios 
iškilmingos laidotuvės buvo 
Kalvarijoje. Dalyvavo vi
si apielinkių kunigai, karei
viai, ugniagesiai ir milicjan- 
tų kuopos orkestrą vsus, ly- 

‘ dėjo,. Tą dieną pasitaikė at
laida? Kalvarijoje, tai ir 
žmonių dalyvavo gana daug. 
Ryte 7 vai. buvo Mišios šv. 
ir po pamaldų išlydėjo ant 
kapinių. Velioiiio karstas 
ir giminės buvo apsupti vai
nikais, kuriuos nešė keletas 
šimtų merginų.

Ant kapinių, po bažnyti
nių ceremonijų, pasaite dvi 
prakalbi: vieną kunigas, o 

• antrą apskričio milieijantas 
/ Poškevieius.

T Tai-gi šiandiena lietuviai, 
nuo lenkų šalinasi, kaip 

,t nuo kokios limpamos ligos.

(Liet. Inf. Biuųj pranešimas)

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gavo iš Kauno seka- 
mą kablegramą~

Lietuvos laikraščiai pati- 
įkėtinomis Vilniaus žiniomis 
praneša, kad lenkai tikisi 
jog Želigovskis būsiąs pri
verstas pasitraukti bet tuo
met kilsiąs naujas, maištas 
su .Želigovskio 'adjutantu 
kapitonu Pristoru priešaky
je. Jis yra Pilsudskio pa
tikimas ir pavešiąs vadovy
bę generolui Rvdz Šmilgys. 
Patėmijama siuntimas Kau
ni j on civiliai pasirėdžiusių 
karinių agentų kurie vietos 
žmonių vardu turi sudaryti 
sukilmą ir šauktis lenkų pa- 
gelbos. Vilniuje plačiai kalr 
bama apie terorą prieš Lie
tuvos ministerius kuriems 
geriaus teksią negu neseniai 
teko Užsienių Reikalų Mi- 
nisteriui d-rui Puryekiui. 
Trijų narių, lenkų frakcija 
Steigiamam Seime, įteikė 
Kontrolės Komisijai ilgą 
memorialą - skundą prieš 

’ Lietuvos Vyriausybę už ma- 
1 nomą lenkų persekiojimą ir 

prašo intervencijos nesą tai 
paskutiniai jų žingsniai. In
cidentas Vyriausybės svars
tomas ir manoma bus pada
ryti atatinkami žingsniai.

Liet. Inf. Biuras.

Liepos 6, 1921 m.

Paryžius, liepos‘8. — Pra
nešama, kad po-Trečio In- 
ternacionalio Kongreso, Le- 
on Trotzky, b(^ę$kų -karo 
^mstėris^yra-^ 
Nikolai Lenino, Bolševikų 
premiero.

< Pranešama, kad prasidė
jus sesijoms abu bolševikų 
vadu sutiko dirbti išvien. Už 
ką Leninas suareštavo Tro- 
tzkį nėra žinios. .•

ALIJANTAISUSIRŪPINO.
Turkai Gali Iškelti Naujį . 

Karą.

Londonas, liepos 8. — Di
džioji Britanija, Prancija ir 
Italija gali eiti kaarn prieš 
Turkijos nacionalistus. Pra
nešama, kad nacionalistai 
perėjo jau neutralę zoną ry
tuose nuo Konstantinopolio 
ir manoma kad jie koncen
truoja visas jėgas užpulti 
miestų Konstantinopolį. A- 
li j antai nemažai susirūpino 
tokiu turklį darbu ir teirau
jasi kaip juos sulaikyti. A- 
Italija gali eiti karan prieš 
kam turkai peržengs neutra
lę zonų. Ir jeigu kariuome
nė'bus reikalinga sulaikyti 
turklį žygį, alij antai siųs ten 
savo kariuomenę.

Byga, liepos 7.—M. Unsh- 
lieht, viceprezidentas mies
to Telieka, Rusijoje, prane
šė Maskvos bolševikams kad 
naujas revoliucijos plianas 
susektas Petrograde ir Len
inį fronte. Jis praneša, kad 
beveik visi re voliucij orde
riai yra lenkai.
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GREKIJA NENORI KA
RO SU RUSIJA.

Smyrna, liepos 7. — Gre- 
ldja visai nemano karianti 
su Rusija. Nors Eiropos- 
spaudoj buvo pareikšta apie 
tų valstijų karų.

TRYS COLIAI SNIEGO.
Yelloustone P ark, Wyo. 

—Šioje apielinkėje liepos 7 
diena pasirodė tikra žiema, 
kuomet Čia.prisnigo trijų co
lių gilio sniego. Gyventojai 
buvo priversti ieškoti šiltes
nių drabužių.
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Berlynas. — Btreikas dar- 
bininkų prie valdiškų dar
bų, kuris jau buvo per ko- 
-kį laikų, gręsia pasikeitimu 
į generalį streikų visų val
diškų darbininkų. Apie 90 
nuošimtis gazo darbininkų 
apielinkėj^s^lchtenberg ir 
Charlottį • 
streikuoti.

4

Lietuvių Prekybos Bendrovės prezidentas šiomis dieno
mis sugrįžo iš Lietuvos. Po kelitį, mėnesėlį, sutvarkęs 
visusA'eikdlus mano vėl važiuoti į Lietuvą ir plėtoti pra
dėtą platy ir naudingą darbą. Lietuvoje, Lietuviiį 
Prekybos Bendrovė yra žymiausia amerikiečių įstaiga ir . 
turi pasitikėjimą ir prielankumą pas vissu. Šiandiena 
apie ją plačiai rašo ir Lietuvos laikraščiai, kūne pir- 
miaus tik feljetonuose pažymėdavo. Prielankiai rašo 
net ir idėjos priešai, kaip tai D r. J. Šliupas ir kiti.

JONAS J. B OMANAS,

10

didis; gaisras.
• '4

namų" sudegė' Londenderry, 
New Hampshire.

j

Pasta, krautuvės, gelžkelių stotis 
ir kiti namai sudegė.

Žalos $100.000.

Londonderry, N. H., 
pos 8. — Didis, gaisras 
naikino 10 namų. Miesto 
paštas ir Boston ir Maine 
gelžkelių stotis sudegė.,

Iš kur gaisras kilo nesu
rasta.

ne
su-

TURI MOKĖTI DARBI
NINKAMS.

MexicO Cit-y, liepos 6. — 
Aliejaus kompanijos, kurios 
paleido darbininkus be prie
žasties, bus priverstos mokė
ti darbininkams algas. Taip 
paliepė prezidentas Obre- 
gon. . . ■

Nors nepasakė kiek bus 
mokama, bet spėjama, kad 
visi darbininkai gaus \3-jų 
mėnesių algas.

Iš Tampieo pranešama, 
kad apie 10,000 darbininkų 
paleista nuo darbų.

TURKAIŽUDQ '
KRIKŠČIONIUS.

Londonas, liepos 8. — Iš 
Konstantinopolio praneša
ma kad mieste Mardin, Azi
jos Turkijoj, turkai išžudė 
daug krikščionių.

Užsienių reikalų ofisas 
praneša kad generolas, Har- 
lington’as, Britanijos vadas 
Konstantinopoly, yra įgalio
tas, jeigu galima, daryti tai
kų su TurkMs.
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DARBŲ.
Valdžia moka $50, $60, 

$70 ir $83 į mėnesį 50,000 
darbininkams. Sakoma kad 
daug valdžios vietų yra tuš
čių dėl mažų mokesčių. Da
bar nori praleisti naują algų 
bylių, taip^flinamą. “Nol- 
an bill,” Kuris duos darbi
ninkams $3.00 į dieną arba 
$1.080 į metus. • •

♦ .

uPULP’y DIRBTUVĖS 
STREIKIERIAI ATSI

SAKO GRĮŽTI 
DARBAN.

Glens Falls, N. Y., liepos 
5. — Streikieriai atsisakė 
grįžti darban, bet kompani
ja pranešė, kad priims nau
jus ir jeigu gaus užtektinai 
darbininkų, pradės dirbti.

Gal ir atsiras nesusipra
tusių darbininkų^

DARBAI MAŽĖJĄ.^
Darbininkų reikalavimas 

birželio mėnesy nupuolė 47 
nuoš. sulyg kitų metų rekor
dų. Per mėnesį beveik kas
dien 3,160 darbininkų ieško
jo darbų.

Daugiau kaip 2,733 ex-ka- 
yeivįų ieškojo darbų, ir iš to 
skaičiaus tik 58 ‘gavo dar
bus.

Dabar , beveik niekur dar
bininkai nereikalaujami.

1
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JUGOSLAVIJA ĮSAKfi S U VAL
DYTI TERORISTUS.

Vienna, Austrija, liepos 
8. — Sulyg Belgrados Tri
būno pranešimo, Jugoslavi
jos valdžia pasiuntė Austri
jai notų, paliepdama panąi.-^ 
kinti teroristus. ; ’

L^Sąkoma kad Austrijos tęs - 
■gMstai norėjo nužudyti ku
nigaikštį Regento Aleksands

- .r.—.! ■

Austrijos valdžia sako,' 
kad ji nežino apie teroristus- 
ir netiki kad jų būtų Austri
joj

ANGLIŲ KORPORACIJA 
NUMUŠA ALGAS 20

’ NUOŠ.
Altona, Pa., liepos 6. — 

Pennsylvania Coal & Coke 
korporacija pranešė kad vi
siems darbininkams bus nu- f
muštos algos 20 nuoš.

Šis nutarimas palies visus 
darbininkus dirbančius ka
syklose minėtos korporaci
jos! Darbdaviai nori mokė
ti darbininkams tokias algas 
kokios buvo mokamos 1917 
m. ’

The R^ J. Reynolds Tabo
kos Kompanija, Winston 
Salėm, N. C.; pranešė kad vi
sose dirbtuvėse darbinin
kams algos bus numuštos 20 
nuoš. Ofiso darbininkų tas 
nepaliečia. Dirbtuvės dirbs 
n dienas į- savaitę vietoj ke- 

1‘ dirba.

■ ———
VIENAS VOKIETYS PA- 

LIUOSUOTAS, KITAS 
NUBAUSTAS.

Leipsic, liepos 7. — Lei- - 
tenantas generolas Kari • 
Stenger, kaltinamas pran- ’ 
cūzų valdžios būk jis liepęs 
savo kareiviams neimti be- 
laisvėn kitų, bet užmušti vi
sus. laike karo rugpjūčio 
19Į4, šiandie buvo teismo 
atrastas nekaltu.

Majoras Bruno Crusins 
kaltinamas taip pat buvo at- - \ 
rastas kaltu, nubaustas 
dviem metams kalėj iman ir 
uždrausta jam dėvėti vokie
čių uniformų.

Generolas Stenger sakė, 
kad jis kaltinamas neteisin
gai.

1918 metais nepakalusnūs ' . 
darbininkai ir armijos sto
vyklų pasekėjai išplatino 
karštligę jPietų Karolinoj. | 
Bet valstijos viršininkai su- y 
mažino ligą iki 40 nuoš. Jei
gu čion pasisekė tą daryti 
tai kodėl negalhųa kito?

i dr. c. f. mus!
S oLietuvys Gydytojas gį 
S 751 GRANO AVENUE, S 
g Kampas Bradley St, H 

| NEW HAVEN, CONN. g 

g Teiaphon’aa Oolony 6208. g 

| VALANDOS: A. M., g
g ‘. 1-3 p. M., 6—S P, M. S 

S Pašaukti galima kiek- g 
g'vienam laike (diena ar g 
gjf naktį) per telephon’ą. B
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CJCHBIir IKKgB
T— 

staiga ir varėsi prie’to, kad 
būtų lenkiška iškaba.. Žu
kauskas amtOrc ir turėjo 
taip likti. Paskui Želigos- 
kio valdžių norėjo rekvizuo- 
ti dalį namo ir prekių, ‘ VaL 
džia reikalavo, kad Žukaus
kas ant to sutiktų. Žukaus
kas pasakė, kad sutikimo 
negali duotį W valdžia, ga* 
įinti daryti, kų uorjL B? kų 
tik darys, tai vfe turės rei
kalus su DędęiSamL ŽeJL 
goskio valdžia pabijojo zir 
nelietė feeKyfcuų-
B-ves. f Šiaip jau Vilniaus 
visuomenė Lietuvių Preky
bos B-vę vadina ^ameri- 
kanski'kooperativ.” Tarp 
šimtų visbMų. incidentų su
rištų su L. Pr. B-yės krau
tuvėmis ypač paminėtinas 
štai kuris, , Vilniaus žydai 
iš B*ves L.kraiitves papirko 
žuvies pu 2Ū marges už syu* 
Jių. Jįe pardavė jų valdžiai lietai A* jau blokus 
po 35 markes už švara. Val
džia pavedė lenkų koopera
tyvams, kurie pardavinėjo 
po 4Ū markių už svarų/ Su
judo lenkai prieš tau u Jak 
to,” šaukė jiė, “amerikans- 
ki kooperativ’/ tėkių pat žu
vį parduoda po 25 markes 
už svarų. .

Man beesant krautuvėj 
viena ypata atsinešė audek
lo ir klausia po kiek parduo
da šitokį audeklų. Pasaky
ta, kad po 150 markių už ar
šinų. Galima lengvai įsi
vaizdinti, visų nusistebėji
mą, kuomet ta ypata pasate, 
užmokėjus žydų krautuvėj 
po 600 markių už aršinų.

Beesant Vilniuje atsitiko 
štai tas. Vienas legioninin
kas nušovę Jiats
nusišovė, tai' "Luvo iškil
mingas su muzika lydėji
mas, Lydėjo andarokuotas 
“vaiskas0 savo draugę ir 
kartu nelaimingosios drau-. 
gą. Legioninkas buvo ve
žamas, o legionininke nesa
ma. Lydėjo pro Aušros 
Vartus.

Nors lijo, bet padarėme 
ekskursiją ant . Gedimino 
kalno. Ant jo nieko nėra. 
Jokia vėliava neplevėsuoja. 
Važinėjome; po 'apylinkes. 
Gerb. pralotas Dambraus
kas sakė, kad vokiečiai ne
galėję atsidžiaugti Kauno 
gražia vieta. Išdarę jie pie
ną, kad padaryti iš Kauno 
puošnų miestą su milijonu 
gyventojų. Kauno savo lei
džiamoj “Zeitungoj” septy
ni autoriai gineijęsis iš ku
rios pusės Kaunas gražiau
siai išrodo. Teisybė Kauno 
padėtis ir apylinkės puikios. 
Bet ir Vilniaus padėtis ir a- 
pylinkės gražios. Lietuva 
sū sostine Vilniumi bus lai
minga, pasigrožėtina vals
tybė.

ATGAL KAUNAN.

Grįžtant iš Vilniaus Vie
vyje prisėjo ‘keletą minutų 
palaukti; Autpmobilių ap
sto j o būrys kareivių. Pra
dedame šnekėti. Klausiu ar 
laikraščių ir knygų pasi
skaityti gąuna. Sakė gau
ną. Klausiu ar gauna Ame
rikos lietuvių laikraščių ir 
kokių. Atsakė gauną “Dar- 
bininką,” “Vytį.” Kitokių 
nei vienas neįvardino. Bū- 
tolyje-buvo tolds,* kuris ra
šęs į “Darbininką” paieš
kojimą, bėt ieškomasis ne- 
atsišaukęs. Užtad visai* sve
timas atrašęs laišką ir at
siuntęs knygų h lataaŠČių. 
Llfl^ę priminė* kad radęs L

į.; m. ;

gios organizacijos. Suvažiavimai, 
dauginus gyvumų inešu ‘kuopose . 
ir daug gero padaro abelnai orga
nizacijai. . ■

Šis suvažiavimas, bene bus tik 
paskutinis prioš seimą. Todėl ma*. 
lonėsit sunąmyti gerą įnešinaųj 
šeiniui. Būtą geistina, kad šį 
kurtą nei. viena LDS. Conn. apsk. 
kuopa nepaliktą neatsiuntusį de- ’ 

’logatiį I vii# minėtą suvažiavimą* 
Kuo daugiau delegatų, tuo- ditir* 
ginu bus ir naudos. Kuopą raš
tininkai malonėsit pagaminti ra
portus ir priduoti savo delegatui, 
kuris priduos suvažiavimui.

Aps. rašt, B, J/f*-*ne,
f1; ...................-..I. ■ r- r

DAR PRIE LDS. CONN. APŠK. 
OXžIAVIMO.

Linksma visuomenei pranešti, 
kad dar pasidaugino LDS. Conn. 
Apskr. iŠvažiavjmo. dainoiūą bū
rys. Gavome žinią, kad Aiisonia, 
Conn.. 43 kp. ir šv, Antano’ par. 
choras su keliomis dainelėmis pa
sižadėjo dalyvauti išvažiavime. 
Valio ansoniečiąi! Kas dauginus 
paseks jūsų pavyzdį? Ant lapelių _ __ :___ y*__ J __ y__ mJJt
lai pasižadėjo, bet geriaus vėliaus, 
negu-niekad.

Širdingai ačiū ansoniečiams už 
malonų prijautimą.

LDS. Conn. apsk. rašt. B, M-nė.

“Darbininke” adresų ir tp- 
delraMęgk

J Žižmarius važiuojant 
pavijome kuri pa*
ėmėme pavėžėti. Esąs B 
Minulių apskr, iš Pakapės 
par, Einąs į žižmąrius pas 
pusbrolį, kurs tarnaująs ki
tame, negu jis pulke, Sakė 
mokąs ir mėgstąs skaitytu 
bet iš niekur negaruiųs’ nėi 
knygų, nei laikraščių.

■ J /' ■ **•" -

; Pakelyje sustojome prie 
vienos kųmėtinėSę Dvaras 
buvo toliau ant kalno. Ku
metinei paprašėme pieno ir 
juėdos duonos. Klausėme 
fono tai dvaras,.. Bsųs Ba- 
garausko. Tarnavęs Lietu
vos armijoj kalbčfe tik 
rusiškai ir lenkiškai, esąs to- 
torkKD, bet pati katalikei 
Dabar žentu gavęs Lietuvos 
armijos ■ karininką, grynų L - A.- '

/ ' ■ -

~ LDS.vN. A. apskr. 8-tas suva
žiavimas įvyko birž. 26 d, 1921 m.. 
Lietuvių šv. Pranciškaus par. po- 
bažnytinėj svetainėj, Lawreiicc, 
Jfass. .

Suvažiavimą atidarė aps. pirm. 
V. J. Kudirka; maldą atkalbėjo 
viet. kleb. kun. F. Virmaąskis ir 
pasakė tinkamą prakalbą.

Susirinkimui vesti palikta ta 
pati apskr, valdyba. Tvarkve- 
džiu paskirtas A, .Stravinskas. J, 
A. Kriviute priscginSjo delega
tams ženklelius.- Mandatų ir į- 
nesiiną sutvarkymui išrinkta ko* 
misija iŠ J, Glineckio, J, Svirsko 
ir Z. . Žukauskaitės. •

Seka delegatą išsatjkimas. De
legatus prisiuntė šios kuopos:

1 kp. So. Boston, Masš: K. Kiš
kį, M. ir Z. Bukauskaitės, K. Ven
ciu, A. Zalocką, JTF. KneiŽį, V. 
Valatką, P. ffilią J/Glineekį ir 
M. Valiulį;

2 kp., Motelio, Mass.: M. Ab- 
račinską ir J. .J. Daugelevičią;

3 kp. Nohvood, Mass. : J. Ver- 
' siaeką^ K. Spiridavičią, K.-Sta-
šaitiėnę,. B. Ėazulevieią, V. J. 
Kudirką it1 A. J. Navieką;

7 kp. Woreėster, Mass.: J.-Svir- 
ską ir J. Ciunį;

8 kp. Cambridge, Ma^šs.: S. Dir
sę ir S. Kudarauską;

70 kp. Lavrrence, Mass: A-. "Stra
vinską, J. M. Vilkišią, J. Nanar- 
tonį, O. Tarasevičiūtę ir J. A. 
Kriviutę;

65 kp. Nashua, N. H.: O. Bugai- 
liutę, A. S’ėmenaitę ir D. Jakelį.

Jšviso dalyvavo 33 delegatai, 
nuo 8 kuopą.

54 kp., Hudson, Mass. delega
to nebuvo — įnešimus raštu pri- 

, . . _ * • -*■ ' • siuntė.
Gerb. kleb. kun. F.’Virmauskiui 

suteikta sprendžiamas balsas. 
Praeito suvažiavimo protokolas 
■vienbalsiąi'pi^imjĮasA«. 'Seka aps
kričio vaMyttdfe^ra'pOrtaipirm. 
V. J. Kudirkos ir vice-pirm. M. 
Žukauskaitės raportai vienbal
siai priimtb; rašt. A. J. Navicko 
raportas priimtas; ižd. M. Abra- 
činskas paaiškino, ’ kad iždo sto
vis sutinka su rašt. knygomis; ra
portai priimtas. Raportai įždo 
globėjij Z. Žukauskaitės ir J. A. 
Kriviutės ir-gi priimti.

Iš kuopą delegatą paaiškėjo, 
kad LDS. kuopos auga ir tvirtėja. 
Toliaus kilo klausimas iš praeito 
protokolo kas-link kritiku šėri- 
ninko su Čisavinių, tilpusią “Dar-, 
biniuke.” Delegatai rimtai apkal
bėję tą klausimą, nutarė paau
kauti iš aps. iždo $10.00 Pr. Čisa- 
viniui už jo rimtą mokslišką kri
tiką tilpusią “D-ko” 47 num.

Seka įnešimai ir tarimai.
7 kp.: 1) kad N. A auskritiš 

surastą tinkamą moksleivį, kurs 
parašyti} paskaitą apie darbinin
ką klausimą. Už paskaitą nutar-. 
ta apmokėti $10.00.

2) Kad apskritis surastą būdą, 
kaip prįgelbejus Lietuvbs sužeis
tiems kareiviams.

3) Kad LDS. organizacija turė
tų. apmokamą savo koresponden
tą Lietuvoje.

3 kp.: 1) kad apskritis išrinktij 
savo delegatą į būsiantį LDS. sei
mą. Po trumpo apkalbėjimo di* 
džiiuna balsą išrinkta delegatu 
J. Glmeckis ir nutarta apmokėti 
pusę lešą už kelionę ir sugaištą 
ląiką.

2) Pageidaujama, kad apskri
tis surengtą prakalbą maršrutą 
Naujoj Anglijoj. Vienbalsiai nu-, 
tarta tokį maršrutą reągti, Tuo- 
mi rūpinsis apskričio valdyba-

3) Lietuvos inpkyldą klausi
mas. . Prie - šio. įnešimo tapo iš
reikšta užuojauta L. Darbo Fede
racijos atstovams, už ją uolą pa
laikymą tįkyboš mokymo mokyk
lose. Nutarta išnešti rezoliuciją 
prieš social-denmkratus, kurie ei
na prieš žmonių, valią. Rezoliu
cijos sąstfttyiąui išrinkta komisi
ja iš A, F. Kncįžio ir K. Ven- 
uiaus. - -

; 4) Pageidaujama, kad būsian
tis LDS., seimas išrasti! būdą į- 
steigti bėdyrbią fondą prie LDS.

1 kp. pageidauja, kad įkiekvie- 
na'LDS. kuopa tui’Jbj agen
tui platinimui spatv

Vienas Amerikos lietuvis prislėgtu, prigrūstame, ne
patogiame Kaune jautiesi, 
kaip silkė statinėj. Kaune 
Slegia kūnų ir dvasių. Kas 
Įrita 'Vilniuje.1 Mūsų sosti
nė erdvi, gatvės plač^s, į- 
vairių piečių apsčiai. Agi- 
ja dvasia, Prisiminė gerb. 
praloto JanuseviČiauš pasa
kymas, kad lenkas aplankęs 
Vatšavų Jaučiasi Čiela galva 
augŠtesniu. Girdi ir* mums 
lietuviams reikia turėti sos
tinę, kur mes tų pat pajusį 
tūme, Vilniuje kiekvienas 
lietuvis turi tų pat pajusti. 
Nesmagumą kelia i tik»Vii- 
niaus nutautimas. Užtad 
tas kelia energijų ir pasiry
žimų dirbti kad Vilnių at
gauti lietuvystei. Tų dary
ti yra patogus laikas. Bū
damas Vilniuje patyriau, 
kad begalės puikiausių na
mų esu pardavimui. Kainos 
nupuolusios. Mačiau na
mus milžiniško didumo, ge
roj biznio vietoj. Tie na
mai pardupdami už tiek, kad 
doleriais atseitų tik 20.000. 
O jie taip dideli, kad būtų 
tris syk didesni už “Darbiu 
niūku” namų. Mačiau prie
miestyje ponijos dalyje re
zidencijų pardavimui. Dai
lių, baltų plytų rezidencijų 
su erdviu daržu galimą nu
pirkti už 800 dolerių. Gir
dėjau, kad lenkai jaučiasi 
Vilniuj tik svečiais. Todėl 
tikrieji lenkai skubinasi 
parduoti savo turtus, likvi
duoti biznius ir vykti “do 
Varšavy/* Be to lenkiškos 
markės, kurios Vilniuje ei
na, yra nesvietiškai nupuo
lusios. Dėl tų ir kitokių ap
linkybių nuosavybės be ga
lo pigios tam, kas turi ame- 
rik’opiškų dolerių. Lietuvos 
lietuviai naudojasi proga, 
perka liamus Vilniuje, Kny
gų leidimo “Švyturio” Ben
drovė pirkosi keturis dide
lius namus, Lietuvos ban
kai ir kitokie biznieriai yra 
pasipirkę gražių namų Vil
niuje. Turi namus Vilniu
je ii* kompozitorius St. 
Šimkus. 1

Amerikos lietuviai ir biz
nio ir tautystės žvilgsniu 
.turėtų atkreipti domę į 
nuosavybių pirkimų Vilniu
je. Lietuviai Vilniaus ne
gali atsižadėti per .amžius, 
jilnius visuomet bus svar
biu punktu. Jo reikšmė ne
sumažės, o didės. Tad ir 
biznišku ir tautiniu žvilgs- 
nin-lietuviai turi kibti į Vil
niaus nuosavybės. Ypač pa
togu pirkti Vilniuje nuosa
vybes 1 lietuviams patapu
siems Suv. Valstijų pilie
čiais. Amerikos doleris ir 
Amerikos pilietystė, tai di
džios galybės Europoj'. • 

Lietuvių' Prekybos Bend
rovė pirks keletu didžių na
mų Vilniuje. Dabar L. Pr. 
B-vė turi- Didžiojoj gatvėj 
netoli nuo Aušros vartų di
delius namus, kur randasi 
aptieka, valgomųjų daiktų 
krautuvė, ir audeklų. Vi
so biznio vedėju yra Juozas 
Žukauskas buvęs •‘ Ameriko
je, dirbęs “Draugo” <mi- 
nisti’aeijoj ir OlŠausktpan- 
ke. Vedęs akyla sumanių 
vilnietę lietuvaitę. Ant krau
tuvių parašyta 
Sdų Co^oratio^ Želi-

pasakė, kad Kaunas esąs 
fine čity to got away from, 

• —- Kaunas puikus miestas 
kurį smagu apleiMi. Dubu* 
vęs Kauno keturias dienas 
linksmai jį apleidau gegužio 
20 d. fcr automobiliu su 
nginu pasileidau , Vilniaus 
link. Abipusiai kelio gerai 
apdirbti laukaij TUgiai gra
sūs, vasarojų# gėrds. So* 

- .• įžiuosė matyti riatomtį nau* 
jų nųm% ko Kauuu nesima
to,. nors susikimšimas ne
žmoniškas. Sako, kad per
statų ir net netaisoma namų 
dėlto, kad. bijomasi rekvizi
cijų. Oirfi kaip pastatysi 

- naujus namus arba putaisy- 
__ si senus, tai valdžia paims 

sau. Dabar esąs St. Seime 
įneštas sumanymas, kuriuo 
būtų gvarautuota nuo rekvi
zicijų taisomieji namai. So
džiaus gyventojam matyt 
negrąso jokios panašios rek
vizicijos ir jie kaip įmany
dami atsistatydini."

Kelias iš Kauno į Vilnių 
automobiliais yra pusėtinas. 
Vietomis yra blogokas, už- 
tad vietomis yra visai geras. 
Kad kuodaugiau gero kelio 
turėti tai pasukama geruo
ju plentu linkui Kruonio, o 
nuo ten pasukama į žižma- 
rius. žižmariai .yra visai 
žydiškas miestukas ir todėl 
labai apsileidęs. Žydų ba
kūžės tokios, kad rodos jų 
prateviai . Abraomo laikais 

..geresnes turėjo turėti. Žįž- 
marių bažnyčia atstatoma ir 
sienos išvarytos virš žmo
gaus galvos. Štai atsidu
riame Vievyje, kur randasi 
Lietuvos komendantas, kurs 
peržiūrinėja tokių keliau
ninkų dokumentus. Kadan
gi jam netruko nei pusės 
minutos tų padaryti, tai ne
buvo laiko pasišnekėti su 
apspitusiais kareiviais. Į

. mūs automobilių įsėdo ka- 
** reivis palydėti iki leitenan

to stoties, kuri randasi už 
. Vievio kaime prie pirmojo 

upelio, nuo kur prasideda 
neutralė juosta, o paskui 
Želigoskio valdoma Lietuva. 
Kareivis papasakojo, kad 
tik kų rubežių perėjęs lietu- 

. vis, kurs ikšiol buvo nelais- 
viu Vengrijoj. Tas lietuvis 
Vilniuje buvęs apvogtas. Jis 
nieko nebuvęs girdėjęs apie 

' neprigulmingų Lietuvą ii* 
.tik kaip ten dagirdęs apie 
lietuviškos kariuomenės esi- 
mą^ _

Kad nuvykti dabar Vil
niun tai reikia turėti leidi- 

4mas Lietuvos generalio šta
bo ir; Franci jos konsulo. 
-Kaune, kurs atstovauja Len
kijos reikalus Lietuvoj. 
Tuos leidimus mes turėjome 

. ir be kliūčių persiritome per 
' visas užtvaras. Ir Vilniaus 

apygardoj rugiai ir vasaro
jus gražiai atrodo. Tik ne
apdirbtų laukų tai matėsi.

Jau veik visai buvo sute
mę, kaip pasiekėme Lietu
vos sostinę, mums brangų 
Vilnių. Pirmu kartu savo 
gyvenime jį išvydau. Kau
nan. įvažiavus, man išsiver
žę žodžiai: “Viešpatie, koks 
mūsų Kaunas tusus.” Gi 
Vilniuje sakiau: “Viešpa
tie, kaip graži mūsų sosti-

<•

f

•s

jautiesi suspaus^^sMp valdžia žino kas do į- 
r M

dos. (Įnešimas seimui).
; Skundai. 8,56 iy 7 kuopos r kad 
LDS. Centro raštine* nesiuntinėtą 
organo “Darbininko” veltui su
spenduotiems nariams.

.Gerb. kun, F. Virmąuskis ąž- 
kvieČia suvažiavimą nusifotogra
fuoti, Pertrauką 20 minučių.

Nutarta, kąd šio suvažiavimo 
paveikslas būtą įdėtas sykį į or
ganą “Darbininką/’

Toliaus išdavė .raportą išvažia
vimo rengimo komisija: M Žu
kauskaitė, y. iširka ir V. Jakas, 
paaiškindami, kąd nuo išvažiavi- ■ 
mo gryno pelno liko $400.00. Ra
portas priimtas su pagyrimu.

► Nutarta išreikšti viešą padėką 
gerb. kini. J. Bakšiui už jo 'pui
kią darbininkišką prakalbą; ren
ginio komisijai, LDS, 3 kuopai, 
Mot.' Sąjungos 36 kp. ir visiems 
abelnai, kurie tik prisidėjo kuo-

lietuviškai. Kumetis už kas
dieninį darbų gaunąs 200 
auksinų per metus,- 3 pū- 
4us rugių tr -2 įūdu vasara' 
jų mmmsyfe yįenų kefyir- 
tidalį * dešimtinės daržams, 
kutų ir dvaras maitinas 
vienų .karvę. Aimanuoja 
kumetka, kad sunku vers
tis, nors Valdžia jokių mo
kesčių nekanti uždėjus.

• . Ties Pąžaisliais^vėl susto
jome žmones pakelyje, 
kur laivu visos naujus trio- 
bos. To gyvenimo savinin
ku esąs Juozas Zienius. Šu
linys be^as su vindu ir: ce
mento sienomis. Romanos 
sako, kad turbūt savininkas 
yra buvęs Amerike. Atsa
kė,' kad ne tik'diL broliai e- 
«ų brolis
esųš inėtuvos oro laivyne 
lakūnu. Sakė, kad-du kar
tu degę. Jokių nusiskundi
mų ant Lietuvos valdžios ne
sakė ir nei kiek neaimana- 
vo. Sakė po truputį broliai 
Amerike prigelbėję.

PrK Gudas.

VYŠNĖS LENGVAI DŽIOVIN
TOS DĖL NAMINIO VAR

TOJIMO.
Birželio ir Liepos mėnesiai tai 

vyšnių laikas Amerike. Visi, 
mėgsta į bonkas dėti vyšnias, bet 
mažai žino jog vyšnią džiovinimas 
tai lengvas'ir ekonomiškas būdas 
konservuoti vyšnias kuomet bon- 
kavimas nepatogus.

Saldžios,vyšnios, ypatingai kie
tos, tamsiai raudonos, kaip tai 
Tartarian, Bing, Lambert arba 
Dikęman vyšnės gali būt varto
tos vieton rozinką. Rūgščios ar
ba pajinės vyšnės lengvai džiovi
namos. Pirmiausia reikia nuplaut 
vyšnias, nuskinti kotelius ir išmest 
negeras. „ Po tam padėti vyšnias 
atskirai ant lentelės ir lentelę i- 
dėti j džiovintoje. '

■ Jeigu vyšnės didelės, galima 
išimti~j ii kaulelius, bet tokiu bū
du eikvojamą daugelį skystimo, 
kuris savyje turį, daugumą vaisiu, 
cukraus. Bet jeigu galėtume šitą 
skystimą apie 35 arba 5Q galionu 
kožnam vaisią tonui suvartoti, sa
kysime, darydami uogą arba vai
šią kisielią (jelly), tai užsimokė
tą kaulelius išimti..

Džiovinimo ' procese,, kuomet 
vyšnės įdėtos į džiovintoją, džio
vinto jas neturi būt karštesnis už 
120 laipsnių Fahrenheit ir niekuo- 
inet ncperviršyt 150 laipsnią, nes 
per didelis kaitinimas sugadins 
vyšnias. .

mi nors prie šio apškr. išvažiavi- f nėra ansoiriočiai pažymėti, nes vė- 
Ino, 30 geg, Norwood, Mass, * J,

Tolinus gerb. O. Sidaravičiu
je, vardu Mot. Sąjungos Mass, ir 
Me. apskričio, kviečia ant sav.o 
išvažiavimo, liepos 17 d. š. m. UŽ- 
kvietimas priimtas su pasižadėji
mą paremti tą Mot. Sąj. aps. iš
važiavimą ant kiek tik bus gali
ma. -

Renkama komisija išvažiavimo 
surengimui. Prie senosios komi
sijos darinkta šie: F. Ditsa, S. Ku- 
dafauskas, J. Ciunys, J. Glinec- 
kis, A. F. Kneižys, K. Vencius, 
A. Vilkišius, O. Tarasevičiūte, D. 
Jakelis ir K. Stašaitienė. Išva
žiavimo rengimo komisija pasiža
dėjo jį surengti rudens sulaukus, 
vardu N. A. apskr.

Sekantis suvažiavimas nutarta 
laikyti Brighton, Mass.

Apskr. valdyba , ateinantiems 
metams paliko ta pūti:

Pirm. V. J. Kudirka, 37 Frank- 
lin St., Nortvoęd^Mąss.i ,

Vice-pirm.* M.* Žukauskaite, 1 
Grimes St., So. Boston, Mass.

Ižd. M. Abračinskas, 187 Ames
St., Montello, Mass.

Kasos • globėjos: Z. Žukauskai
tė, 1 Grimes St., So. Boston, Mass. 
ir J. A. Kriviutė, 53 Brook St., 
Lawrenee, Mass.

Apskričio organizatoriumi iš
rinktas Jonas Glmeekisf

J. A. Krivjute užprašo delega
tus ant pikniko — tyru oru pa
kvėpuoti.

Suvažiavimą uždarė aps. pirm. 
V. J. Kudirka su malda 6:30 vai. 
vakare. _

Kasos Stovis.
INEIGOS:
Buvo nuo seniau . .,‘.e.. 
Metinė mokestis 37 kp., 

Lewiston, Me...............
Nuo išvažiavimo pelinis

Viso .............
IŠEIGOS: 
rasiijsta Lietuvon Kr 
~ kratą partijai ...... 
Pasiuntimas knygą 

Darbo Federacijai .
J. Giiąeckio išlaidos laike 

važiavimą ..........................
Kelionės lėšos aps. pirm. . 
Kelionės lėšos aps. 

stampos ................
LDS. namo bonus .

- Vtso

WESTVILLE, ILL.
Retai tenka matyti žinučių 

“Darbininke” iš šios kolionijos. 
Rodos, kad čia būtą visai mažai 
lictuvią.

Čia yra daug lietuvių, bet ma
žai susipratusių. Yra L. D. Są
jungos kuopa. Pastaroji la-ikč su
sirinkimą 22 d. birž. Buvo tarta 
siųsti delegatą į Cliicagos apskri
čio suvažiavimąj bet dol stokos le
sų, vietoje delegato, nutarta pa
siųsti laišką. Toliaus nutarta su
rengti pikniką su prakalbomis. 
Tam išrinkta komisija. Dar bu
vo tarta apie platinimą knygų ir 
“Darbininko.” Tokius 'tarimus 
tai malonu yra išgirsti. Gaila, 
Į^ad nipsą moterys ir mergaitės 

prie još-
ne darbininkės. ' ,

Birž. 19 d., mūsą vadinamos 
“apšviestos” bobelės ir jų vyrai 
parsikvietė, kokią bobelę, būk iš 
Lietuvos, kuri dergė Lietuvos 
valdžią.

Darbai eina prastai. Dirba tik 
po dvi dieni savaitėje.

Westvillietis.
■V

Ineigos 
Išeigos t

Lieka 
namo

.$341.72

' .00 
400.00

/■ 
/

^OKTANINE

PLUNKSNA VERTĖS
$1.50.

.............. $742,02
•r

•. Demo-
.............. 200.00
Lietuvon

42.75
Iš-

Pabėgo iš kalėjimo apžėlęs žmo
gus, vardu Jonas; jo nosis riesta 
penkią pėdą aštuonią colių, auk
ščio.

' vis tiek;
Senis: Dtmk man svarą arbatos. 
Pardavėjas: Taip. Žalios, ar 
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Visiems, kurie tik 
užsirašys, arba at
naujins “Darbinin
ko” prenumeratą 
ant,čielą metą ir 
užsimokės $4,00 čio
nai Amerikoje, arba , 
į Lietuvą ir užsimo
kės $5.00, gaus gra
žią FONTANINę 
PLUNKSNĄ dova
ną. Šis dovaną lai
kas tęsis nuo Biržę* 

lio 1, mi iki Rug
pjūčio 1,1921.

Kreipdamiesi'Vi-.
1 suomei adresuokite :

“DARBININKAS1' 
366Broadway, 

South Boston,Mass, 
v ■ .

PASARGĄ: ši dovana bus 
duodama tilt vienam koris už
simokės už prenuineratą, ar* 
ba užmokės už lamo nors 
kaip'tai į Lietuvą, Agentai 
arba užpi'ikalbinimądovaną 
negaus^ nes dviejų plunksnų 
už vieną prenumeratą duoti 
negalima. ,

į “Darb.”Adr
MBBMMMHHMmmBMP''-'' '-r'"''

8.94
3.00

3.50
25.00

.............. $283.19 
$742.02 

283.19

rašt.

• • • •
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Pritlėjus

Viso LDS. N. A. Aps. 
turto raudasi pas ižd.
Abračinską ........... $484.43

Pirm. V. J. Kudirka, 
Rašt. A. J. Navickas.

PRANEŠIMAS L. D. S. CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS.

Malonūs draugai ir draugūs:
Besiderėdami puikiu ir šiltu va

saros oru ir berengdami įvairius 
išvažiavimus ir pasilinksminimus, 
turime atsiminti dar apie vieną 
svarbą dalyką — apskričio suva
žiavimą, kuris turės įvykti 31 d, 
liepos, š. UL, Now Mnven, Conn. 
Broliai-sesutės: aš patarčiau, kad 
pastebėję 'šį pranešimą knrį pa
vadinau - vienu iš svarbiausią, 
stcngtūUĮetes atminti jo svarbą k 
uoliai rengtūmūtės prie jo. Blr- 
miausiai:. rinkite delegątus-*-rm- 
tu& .ir pavyzdingus žmones, ir ją 
kuodnugiausiui priRiąskite 
telkite jiems, gerą ir naudingą 
Bum»iymą dėl gerovės mūa brau-
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NUO KOVO 26 d. S. m. “DARBININKAS” SPAUZDINAMAS NUOSAVIOJE NAUJAI ĮRENGTOJE 

MODERNIŠKOJE SPAUSTUVĖJE SU ŠIA MAŠINA.

BUK SKAITYTOJŲ LAIKRAŠČIO "DARBININKO”. UŽPRENUMERUOK DARBININKĄ”
Į LIETUVĄ

*

I

geidaujama daugiau panašių išva
žiavimų. Lai gyvuoja LDS. 13 
kuopa! Valio 1

Joniškietis K. D.

CAMBRIDGE, MASS,
LDS- 8-tos kp. pusmetinis susi

rinkimas įvyks utaruinke, liepos 
.12 d., vakare, bažnytinėj salėj, 
kaip 7:30 vai. vak. Visi nariai 
būtinai privalo ateiti, nes turime 
daug svarbių dalykų apkalbėti, 
taip-gi ir naujų narių ateidami at
siveskite prisirašymui.

Valdyba.

ALBANY, N. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks uedėlioj. 10 d. liepos, tuojaus 
po šv. Mišių šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių, reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių.

Valdy&a.

Čepukaitis, Dr. Petraška 
prietelka ir grab. A. Užu- 
Apgailėtiua, kad nebuvo 

dvasios vadovas kun. J.

PHILADELPHIA, PA.
Kaip kitais metais, taip ir šį 
etą LDS. 13 kp. parengė gega
nę pas gerai žinomą lietuvį far- 
erį P. J. Alekną, kurs porą me- 
i atgal nusipirko puikią ūkę su 
ideliu ir gražiu vaisinių medžių 
)dnu. Visi ten važiuoja tyro oro 
įkvėpuoti ir pasigerėti, nes ta 
eta primena tikrą Lietuvos so- 
rbą. LDS. 13 kp. turėjo progą, 
) d. birž. pasigerėti tuo sodu Įni
rdama savo gegužinę. Svečių 
•įvažiavo pilnas sodas, kurių 
rpe buvo ir žymesnių ypatų, k. 
: klebonas kun. J. J. Kaulakis, 
m. J. 
t savo 
eekis.
topos
aralius. Taip-gi dėl kaž-kokios| 
•iežasties nebuvo mūs kuopos 
rmininko ir viee-pirm. Jųjų 
etą užėmė ex-pirm. J. Pranekū- 
is. Jis perstatė kalbėti gerb. 
eb. kun. J. J. Kaulakį, kun. Če- 
ikaitį, grab. A. Užumeckį, J. 
rigaitį ir kitus. Visi jie . reikš
tini mintis, linkėjo LDS. 13 kp. 
•ro gyvavimo ir pasekmių.
Kaip pasirodė “šmakštorių 
lopą,” tai visus nudžiugino, 
įsigirdo puikios lietuviškos dai- 
•lčs, kurias dainuodavome Lie- 

- voje per šienapjūtę. Tas ma
nus dainelių skambėsis žaliame 
de, davė tikrai malonaus įspū- 
:io. Kiekvienas jautėsi esąs ne 
merikoje, bet Lietuvoje aut ge- 
ižinės. Gaspadorins J. Zikaras 

gaspadinemis išpilose stalą su 
Skandžiais. Prakalbose buvo ra- 
naraa rašytis prie LDS. Tuoj 
įsirašė 4 nauji nariai, kuriuos 

,'ganas’ “Darbininkas’ lankys. 3 
Akins savaitėje. Buvo ir tikrų 
duviškų šokii]. Taip visi links* 
mosi iki temstant. Tuomet di- 

“ /.iitlis trekas talpinantis 35 ypa- 
■.*s, papuoštas Am. ir Liet, vėlia- 
nnis, parvežė namon. Tai-gi L.

Kį. S. 13 kp. už $1.00 viskuomi pa- 
’/ušinb ir visus užganėdino. Pa
ti 1

L. D. S. KUOPŲ SUSI 
RINKIMAI.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčloj, 8 d. liepos 8 valandų 
vakare šv. Jurgio svetainėje 190 New 
York Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

Kviečia Valdyba.

LEWIŠTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nekėlioj, 10 d. liepos. paprastoj 
vietoj. ------------- • ’ ‘ -
pili 
I«L

Kviečiame visus narius buti- 
atelti, nes turime svarbiu reilca- 
Talp-gi atsiveskite naujų narių.

HABRIS0N, N. J.
LDS. 15-os 'kuopos susirinkimas bus 

10 d. liepos, 7:30 vai. vak. Visi narini 
malonėkite pribūti "paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
Atslveskit Ir naujų norių.

> Valdyba.

GREENFTELD, MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks- pedėlioj, lošd. liepos 2 vai. po 
pietų 4 Laurel Sircct. Kviečiame 
visus narius ateiti? Taip-gi atsives
kite naujų narių.

LINDEN, -N. J.
LDS, 73 kuopos pusmetinis su

sirinkimas įvyks sekmadieny, 10 
d. liepos, š. m., 3 vai. po pietų, 
pas p. J. J. Liudvinaitį, stuboje, 
Wood plaee. Gerb. nariai ir na
rės, malonėkite ateiti ant šio, taip 
svarbaus ........
daug svarbių reikalų dėl apsvars
tymo mūsų brangios organizaci
jos. Turime užsimokėti savo pri
gulinčius mokesčius. Taip-gi ne
pamirškite atsivesti naujų narių.

J. J. Butkus, kp..rašt.

JERSEY CITY, N. J.
LDS. 70 kp, mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedalioj, 10 d. liepos. Visi ne
riai malonėkite- pribūti paskirta lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite Ir naujų narių.

Valdyba.
*

kinias Įvyks utarninke 12 (l. liepos 
vakare, bažnytinėje salėje. Visi na
riai būtinai privalo ateiti. Taip-gi ir 
nauji nariai yra kviečiami ateiti ir pr-y 
srašybi prie musų kuopos.

Valdyba. 
PHILADELPHIA, PA. 
LDS. 13 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 12 d. liepos, ,7130 Tv&lž.%arkare 
bažnytinėje salėje. Kviečiame visus- 
narius būtinai ateiti. Taip-gi atsi
veskite naujų narių.

Valdybą.

»
sužinojau, 
pablogėjo 
Ką-gi da-

* i» • I • . • * ’

nią valdininkus, tarnautojus, ir 
darbininkus, lietuviųnuošimtis,, 
ir didelis, bet jeigu paimkime 
vien aukštąsias riėtas, tai pa
matysime, kad jas- užima apie , 
70 nuoš; svetimšalių — kitatau
čiu, kuriems >rūpi ne Lietuyps 
Valstybe, bet kas kita rupi. Br 
>• paskiftinhjju dienų turime,1 
žinių,, kad ten ištautipimo poli
tika ir. dabar smarkiai varo-.. 
ma, Lietuviams kad ir spėria* ‘ 
listams, pasirodo, rietii nesama, “ 
bet rusui ar lenkui vietų visuo- • 
met randasi ir dar net iš Busi- <. 
jos ne mūsų tautiečiai lietuviai • 
specialistai, bet rusai išrašomi.. . 
Pauliukonis ir. Penkaitis . spe-

r-

iš ST. SEIMO. I
• 88 posėdis 1921 m. geg. 4 d- 
Posėdį atidaro 9 V. _4S mim 

ryto Vicepirmininkas D-ra* 
BUugaitfe^ ’ 

: Pirmuoju punktu eina Vai- 
tižios atsakymai į St. Seimo na
rių paklausimus. ' •. .

Matulionis Ž. U. ir V, T. Vi- 
eemmisteris j atst. foseeko pa* 
klausinių dėl Btržų-pasvalio' 
apskrity miškų ėmimo ir nai
kinimo ats^ydamas aiškina, 
kad ijąvenos dvaro miškai ne- 
peiTiniti dėlto, kad jų savinin
kas Kazakauskis tarnauja Lie
tuvos. kariuomenėje ir miškų _
ui'ėdo pranriifant jo miškuose cialstal, vfenas-nuo' vietos pa- 
ūlds vedamas- gerai.' Kai dėt šalintas, kita* žemesnėn vieton

•A.

žiai beveik be rubežiaus. Likite 
sveiki.

M. Navickas

n

, *
♦

j, 1

perkeltas dėl to, kad matyla- 
mas kas m-joje dedasi netylėjo 
ir aukštiems posūnis buvo, dru
ska akyse; dėl to, kad jie su
darė gelžkėlihinkų sąjungų ir 
stoję jos priešaky norėdami tuo . 
būdu sutrukdyti’ visų ponų - 
“telmikų” politikų. Aukšles^ 
niųjų etatinių vietų skaičius di- •' 
dinama tam, kad turėti kur 
šiltai.patalpinti savos politikos ♦ 
šalininkus.

Žigelis (s. 1. d.) klausia, ko- 
d^£ laikraščiai' taip ilg;ai į pro
vincijų einą? Gelžkelio stoty
se reikią įtaisyti virinto van
dens indus, nes ’ arbatai gerti 
ne kiekvienas tūri lėšų.

Akmenskis (k. d.) Susis, ru
jos, ypač gelžkelių Valdybos 
politika — netiktai kad ne tau- - 
tinę bet aiškiai antitautine 
tai visiems kas Lietuvos gelž- 
keliais važinėjo aišku. Dėl tos 
politikos penki garvežiai pas 
Radviliškį teko bermontinin
kams; dėl tok politikos, iš Lan- 
dvarovo nebuvo savu laiku iš
siųsta vagonai su šoviniais į 
Varėną ir dėl to gavo žymiai! ■ 
nukentėti mūsų kariuomenė ir 
šauliai. Ir dar daug šios po'li- . 
tikos..pasekmių pavyzdžių gali
ma Viltų’yri Vesti, bet tai iškels'' 
tam tikra komisija, kuri šiuos 
klausinius nagrinėja. Gelžke
lių valdybos, stotyse ir vago
nuose skamba rusų “intena- 
cionalė” kalba; tarnautojai Už
kalbinti lietuviškai, dažnai at
sako “nepanimaju” arba nie- 
rozumięm.” Stotyse valdininkų 
prisodinta .po "kelis, kurie tiek 
darbo teturi, kad reikia stebė
tis kaip jie iš nuobodžio ne- 
suserga Laimė kad iie susiran- 
da sau pramogų medžioklėje, 
vienas pas kita net specialiais 
traukiniais važinėdami ir kito
kiais būdais besilinksmindami. 
Tuo tarpu, kad tarnautojai daž
niausiai tie patys jiešmininkai 
ir.krovikais, ir svėrėjais, ir pa: 
siuntiniais, ir dar kitokiems 
darbams naudojami, kas daž- 
niausiai ir traukinių vėlinimo- 
sį priežastimi yra. Gelžkeliiį . ; 
valdyba ypatingai dar visuo
menės balso ir reikalų ignora
vimu atsižymi ; Lietuvoje trau- • 
kiniai daugiausia naktimis vai
kščioja ir .dėl vieno kito sve
timšalio spekulianto, Lietuvos 
piliečių tūkstančiai verčiami 
vargti ir spekuliantų reikalams 
taikinties. Gelžkelio valdyba 
nei su kuo nesiskaito; ir dabar, 
tiktai, kad pakankamai ras bū- 

1 ’ 1 ’ mais išsisukti,
ingas Susisieki-

kitų dvarų miškų nepetemimo ' 
tai tuo tarpa lieka noperimtais ] 
tiktai tie miškai,- kurių ūkis : 
yra vedamas, bet ir šitie šiuo- 
mis dienomis busią perimti.

Ruseckas savo paklausimų 
papildydamas nurodo, kad Tiš
kevičiaus dvaruose vedama 
priešvalstybine agitacija ir miš
kai 'naikinami didžiair.<įais plo
tais.

Matulionis . paaiškina, kad 
Tiškevičiaus miškų Leibovičiui 
dar prieš karų pardavęs ir pi
nigus pragyvenęs (Iš vietų: “I 
Varšuvų nugabeno”) Leibovi- 
čius gi miškų iškirsti prieš ka
rų nespėjęs, taigi dabar, 60 
nuoš. valstybinio mokesnio 
Valst. iždan 'Įnešus, turi teisės 
miškų nukirsti; juo labiau, kad 
įio tuo mišku esanti žeme jau 
išparduota ir naujakuriai jau 
trobesius statosi ir žemę pra
deda įdirbti; netikslu būtų, 
naujakurius prašalinti ir miš
kų mišku patikti. Kas dėl prieš
valstybinės agitacijos, tai. Ž. 
Uk. AĮga jokiu žinių neturinti 
ir paklSisėjas tuo reikalu fak
tų nepateikia, šis klausimas tai 
ųe Z. U. bet kitų atatinkamųjų 
dalykas. • ’

Dobkevičius F. Pr. ir Pr. Vi- 
cem misteri s atsakydamas į ats. 
Radzevičiaus paklausimų dėl 
netikslaus žyminio mokessio 
ėmimo nuo pareiškimų organi
zacijų skyrių atidengimo reika-, 
lu> aiškina, kad sunku buvę iš 
kartb visokių rųšių mokesnius 
tinkamai nustatyti ir dar prie, 
to nevisai tobulam aparatui 
esant sunku buvę nesusiprati
mų išvengti, bet dabar jau da
lykai visai kitaip stovį ir-visa 
būsiu tinkamoje tvarkoje.

Po to tęsiama diskusijos dėl 
Susisiekimo m-jos etatų suma
nymo.

Susis. M jos atstovas Grin
kevičius nurodą, kad Susis. AL 
joje tarnautojų ir valdininkų 
esama n.et 93 nuoš. lietuvių ir 
kad m-ja ne tautybės bet spe
cialybės žiūrinti, nes Susis, ra
ja tai nesanti kokia tautinė Įs
taiga. L

Pašto Direktorius Tamoševi- 
čiuš aiškina pašto skyriaus eta
tų klausimus.

Krupavičius (k. d.) Nors at- 
sakominga Sus. m-jos ašmenių 
skaitau ponų Galvanauskį, bet 
ir poiio Grinkevičiaus kaip ra
jos atstovo išsitarimas, kad Su-- 
sis m-ja esanti nė tautinė bet 
teknikinė įstaiga, teisingai cha
rakterizuoja jo atstovaujamos 
m-jos politinį veidų. Tiesa, mes 
negalime tekiuklnėmis pajėgo
mis lygintiesi su vokiečiais ar 
lenkais, bet tai dar nereiškia, 
kad mes savo kaipo menkas pa
jėgas atmetę turime jų ieškoti 
pas. rusus, vokiečius ar lenkus. 
Susis, m-ja savotiškos politikos 
vedama ir prisirinko savai po
litikai tinkamų darbuotojų, bet 
tai gali atsiliepti dar skaudčs- 
niais įvykiais?, negu tie kur at
sitiko ties Varėna, Alytumi il
ki tur. Vis tai įvyko dėl. to, kad 
buvo atsižiūrima vien į telnii- 
Idnius (gabumus (iš virių:,“Ir 
dar į ’kų kitų!,”) bet. nebuvp 
atsižiūrima į tų asmenų, vals
tybinį nusistatymų. Statistika 
p. Grinkevičius nnmiis nei klek 
nenuramina;' galimas daiktas,, 
kelius ir kit$j susisiekimo’ imo-
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Prisiųstas J. Agento, LDS. na
rio, veikėjui Ant. Kaziui, New- 
ark, N. J.
Gerb. drauge A. Kazlai:

Aš laimingai -parvažiavęs j Lie
tuvą sumaniau pabrėžti kelis žo
džius Tamstai. Sveikinu Tamstą 
ir Tamstos šeimynėlę linkėdamas 
nuo Dievo viso gero ir kad padė
tų visomis jėgomis ginti Lietuvą 
nuo priešų ii* užlaikyti ją' laisvą..

Dabąr pranešu apie savo kelio
nę. Keliavau iš viso 18 dienų — 
10 vandeniu ir 8 žemės keliu. Ant 
vandens daug blogo nebuvo. Tik 
truputį blogai jaučiausi ir miego 
norėjau, o žemės keliu tai labai 
privargau, — mažne sušaldė. Vo
kietijoj labiausia vargina; pusę 
dienos veža, kitą pusę stovi; kliū
čių daug buvo. Nors tikietas bu
vo išpirktas ant Eitkūnų, bet. iš
girdęs, kad ten labai krato ameri
konus ir iki namų yra toliaus va
žiuoti, tai susisukau atgal — tie
siai ant Tilžės.

Dabar Lietuvoje labai linksmas 
laikas. Pavasaris, Llabai gražus 
oras, tykus ii' malonus. Visur žą- 
liuoja, žydi, kvepia, o įvairiausi 
paukščiai-paukšteliai visokias bal
sais gieda.

Atrašyk kas girdėtis pas Tams
tas.' Pasėmus šiame laike nieko 
svarbaus nėra. Kitą syki dau
giau parašysiu. Lietuvoje viskas 
yra gražu, kad tik būtų tvirta 
blaivybė, nes girtybė padaro daug 
blogumų, neteisybės ir skriaudos.

Dabar, sudiev. Lik sveikas.
Jonas Agentas,

Spyrių kaimas, 
Naumiesčio paštas, 
Tauragės apskr,
-—i,---- .—  .—--------

KAD NESLYSTŲ. .
Vyras (valgykloje): Žiūrėk, 

čia yra smilčių ant šitos duonos.
Patarnautojas: Tas yra todėl*
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LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
I.

Prisiųstas 'J. Sereikai, Neyvark,
N. J. iš Radviliškio. 
Brangusis: '

Iš, tamstos laiškelio 
. kad Amerikoje ‘ taip 
darbininką padėjimas,
lyti? Jeigu turi pinigų, tai ge
riausiai padarytų, kad važiuotų į 
Lietuvą, o Čia bus geriaus gyven
ti. Žinoma, Lietuvoje darbas il
gas ir taip-gi sunkus, bet kaip dėl 
savęs, sunkumas mažai jaučiamas. 
Gerai pavalgęs ir savo prigimta
me krašte Lietuvoje vis ne taip 
sunku kąip apgarsinta. Juk.ir 
Amerikoj nelengvas darbas, bet 
jeigu jį turi tai esi apsidengęs ir 
sotus. Tas yra ir Lietuvoje; dar
bas yra visados ir duonos gana, o 
išsiaudęs milą apsisiuvi; kad pi
nigų nėra, tai jų ir nelabai rei
kia. ■ Pasidirbi Ragines ir apsiau- 
ni lengvai. Taip parokavus išro-. 
do sunkus gyvenimas, bet links
mas, linksmesnis negu Amerikoje. 
Lietuvoje gyventi, o Amerikoje 
pinigus taupyti — taip sako ne- 
kurie patyrę ’ žmonės.

Geg. 29 d. čia.buvo atstovai iš 
Seimo ir darė pranešimus. Pata
rė norintiems žemės užsirašyti.

Iki šiol ramų-, — mūšių nėra; 
jei. vokiečiai lenkams ragus nu
laužtų, tai ir taika greičiau įvyk
tų. . . .

Pas mus labai brangūs yra lai
kai. Rugių pūras 70 rub., kvie-, 

_ ____ _______ _____ čių. pūras 120 t., miežių 60 r., la- 
lįs. 8-tos* kuopos svarbus susinu- Šimų ir sviesto 7 r. įr U. Drabu-kad sviestas nenuslystų.

’ • • i ‘ ’

W0RCESTER, MASS.
LDS. 7 kp. mėnesiais susirinkimas 

Įvyks seredoj, 13 d. liepos S:00 vai. 
vakare paprastoj vietoj. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taipogi atsiveski
te naujų narių.

Valdyba.

N0RW00D, MASS*
LDS. B kp. mėnesinis susirinlmnas 

Įvyks ’nvdėlioj, ,10 d., liepos, tuojaus 
po sumai bažnytinėje Svetainėje. . Visi 
nariai malonėkite susirinkti ir naujų 
narių atsivesti.

Valdyba.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas Į- 

vyks nedelioj, 10 d. liepos, tuojaus 
po sumos Bažnytinėje salėje, 41 
Capitol Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

Valdyba.

LAWRENCE, MASS. ;
LDS. 70 kp.-mėnesiais susirinkimas 

Įvyks nedalioj, 10 d. liepos, U vai, po 
pietų bažnytinėje i. salėje 04 Bradiorct 
St. Siame susirinkimo turėsime daug 
svarbių reikalų, aptarti.

. Valdyba
»

CAMBRIDGE, MASS.
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dų, kad so 
Būtinai rei 
mo rninist

Pakalkal^s. d.) primena kad- 
laiškai su 
esu reviduojami ir apVogiami, . 
būk esą tendencijos socialisti
nius, laikraščius sulaikyti (Iš 
vietų: “Kaip tik atvirkščiai”) 
Baigdamas Kalbėtojas šakę: 
Ne riša kas gerai, bet kų pa
dalysi.” (Iš vietų: “Žinoma— 
saviškiai.”) . ‘

12 vai. daroma į vai. per
trauka.
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Amerikos doleriais
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Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti.
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bešnekėti 
laivynus, 
Amerika.

NUSIGINKLAVIMAS, 
AR NAUJAS KARAS?

Pastaraisiais laikais daug 
kalbama apie tautų • nusi
ginklavimų, bet tiktai kal
bama, nes nusiginkluoti 
nieks nesiskubina. Gi da
bar tani būtų kaip tik pato
giausias psycholiogijos mo
mentas. Anot Current O- 
pinian, Amerikos generolas 
Taškei* II. Bliss yra pasa
kęs, kad. jeigu greitu laiku 
tas. nusiginklavimas nebus į- 
vyldntas, nauji karai su sa
vo žiauriais grūmojimais vi
siškai panaikinti civilizach 
jų, ateis taip tikrai, kaip 
rytoj saulė užtekės.

- Bet kaip čia ntisiginkla- 
Vus, kad Europoj viens ant 
kito pasišiaušėję ii* jhtt-jau 
vos ne kimba viens kitam į 
plaukus. Franci j a užlaiko 
.apie 800,000 ginkluotų ka-

. < t reivių. Lenkijoj esą 600,000 
kariuomenės, užsidegusios 
pavojingu ir nesutvarkytu 
nacijonalizmu. Rusuose ė- 
sųs mažiausia milijonas rau- 

* • \ * donarmiečių, pasiryžusių į- 
vykinti sovietų valdžių visa
me pasauly. Grekija turi 
250,000, Jugoslavija 200,000 
.Italija 300,000 kariuome
nės. Viso Europoj, neskai
tant Anglijos, esą apie 3,- 
300,000 apginkluotos ka- 
rįuomenės, o kų 

sąpie milžiniškus 
... kuriuos Anglija,

Japonija karštligingu grei
tumu dar didina, vieton juos 
mažinti. Vadinasi, užuot 
nusiginkluoti, visas pasau
lis didina savo kariškas-pa
jėgas, o kokiam tikslui?- 
Žinoma, kad ne taikos vyki- 

Z nimui, bet prisirengimui 
prieš naujo karo galimybę. 
Daugiausia prisibijoma Ru
sijos. “Pirmiau negu nusi- 

v ginkluosime, — sako gen.
Bliss, — būtinai reikalinga, 
kad įvyktų kokia nors radi
kalė permaina Rusijos pa- 
dėty?’

Gi naujas karas būtų tik
ra pražūtis civilizacijai. 
Will Irwin savo knygoje: 
“Nau j asai Karas” vaizdžiai 
aprašo žiaurius mūšius, ku
rie įvyktų dar labjuu pato-, 
bulinūs žudymo ‘ priemones. 
Tuomet, girdi, jau ne vien 

.kareiviai kariautu. Mūšiuo- 
. se dalyvautų moterys, vai

kai, ūkininkai,. fabrikantai 
ir šiaip darbininkai. /Išto
bulinti oro .lakūnai žudytų 
viską ir visur. Naujieji ka
ro įnagiai nesulyginamai at-

> neštų daugiau žalos, negi^teligentij.

Įzai. Trys lašai taip vadina
mojo nematomo gazo “Lew- 
isito,” užtiškę ant žmogaus 
odos atneštų mirtį. Tas ga- 
zas, Icritęs ant žemes, iŠ- 
ITaikintų medžius ir augalus 
septyneriems metams.*» lš- 
tiešų, pasaūlifif užuot pa- 
žėngM čivilizafeijoj, kda kart 
darosi žiauresniu* Išrodo, 
kad žmonės viską tobulina, 
stato, kad: paskui išnattjo 
sugriovus. - /

Kada gi tam visam bus ga
las'? • *

. a k.• k *■

PAREMKIME.

Katalikų Federacijos Chi
cagos Apskritys paduoda 
svarbų ir remtinų sumany
mų, būtent: įsteigti gerb. 
kun. prof. Pr. Bučio vardu 
stipendijų fondų $10.000.00.

Kaip jau žinote, gerb. 
kun. prof. Bučys neužilgo 
vyksta Lietuvon. Jis bega
lo daug* darbavosi Amerikos 
lietuvių tarpe. Prie kiek
vieno naudingo sumanymo 
ir darbo yra prisidėjęs. 
Buvo vienas iš uoliausių rė
mėjų mūsų organizacijos L. 
D. S. Būdamas dienraščio 
‘4 Draugo ’ ’redakiorium nuo
lat per jį ragindavo darbi
ninkus spiestis prie LDS.

4‘Draugas” apie šį suma
nymų šiaip rašo:

“Lietuvos Universitetas ku
riamas. Kad skait-lingesni jau
nimo būriai galėtų lankyti u- 
niversitetą, kad tuo būdu kuo- 
greičiausiai galėtūme parūpin
ti gabių, "mokyti} tėvynei vadų, 
kad palengvinus studentų skur
dų gyveninių, minėtas $10,000 
fondas prie teologijos fakulte
to duos progos jo nuošimčiais 
per visus laikus nevienam stu
dentui užbaigti aukštesnį mok
slų.

“Manome, kad tokiu būdu 
mos tinkamai pagerbsime savo 
veikėjų—kun. prof. Bučį steig
dami jo vardu fondų—kursų 

.prie teologijos fakulteto, Lie- 
' tuvos Universitete; lygiai at
liksime tikrai patriotinį, kibių 
darbų dėdaiiiės prie švietimo 
Lietuvoje.

Chicagos Federacijos Aps
krities pasirižimas neabejoti
nai gražus ir remtinas. Bot /jo 
įvykinimas pareis nuo uolaus 
visos katalikų visuomenės rė
mimo, gi visųpirma nuo Fede
racijos Apskrities skyrių.

“Sudaryti* minėtų fondų 
stengsimės greitu laiku, nes šį 
rudenį teologijos fakultetas 
pradeda veikti.

P Pilnai įsitikinę i šio suma
nymo įvykdinimų, tie kurie au
kos nemažiaus vieno dolerio 
gaus kun. prof. Bučio fotogra
fijų, steigiamo fondo paaiški
nimų, pažymėdami savo var
dų, pavardę ir aukų, kuri, bus 
pagarsinta Draugo dienraštyje. 

‘ ‘ Šiuoini mes kviečiame netik 
Chicagos Lietuvius padėti tų 
fondų įkurti, bet ir visus kun. 
prof. Bučio nuveiktus darbus 
pripažįstančius. O kas jų nėra 
matę? Visi jais džiaugiamės, 
visi noriai aukosime.

“P. S. Aukas prašau siųsti 
‘Draugo’ redakcijom”

Tad. raginame LDS. na
rius ir ‘^Darbininko” skai
tytojus šį sumanymų pa
remti aukomis ir darbu.

Mat nežinia, apie kokių 
“progrešyviškų inteligentįl- 
tiją” sandarietis kalba; o 
gal apie tų, kuri praeitais 
metais ir šį metų prisidėjo 
prie sukilimų ir išplatinimo 
bolševikiškos literatūros ar
ba gal apie tųį
menės suaukuotaik pinigais 
organizuoja ir stip nu
smukusių sandariecliA parti
ją, ir dirba išvien su tįvari- 

 

ninkaiš. Kadis amerikiečių 
Romanas yravienas ii popū- 
liariškiausių, tai mes čia pa
duosime ištraukų iš Sanda
riečių tėvo Dr. J** Šliupo 
laiško rašyto p. J* O* Sirvy
dui. Jis rašo:

“Iš- amerikiečių čion veik
lumo turiu pažymėti, kad 
bene veikliausiu dabar yra 
p. Romanas, kurs Lietuvo
je paplatino Fordo automo
bilius ir Fordsono trakto
rius, labai naudingus^ ūki
ninkams. Jis parduoda taip
gi važmai vežioti vežimus 
(truck wagons), rengia su
sisiekimus tarp miestelių ir 
tt. Jis prisideda prie ‘Egly
no/pinigais ir atlieka dau
gelį kitų tikrai naudingi}. 
Lietuvai darbų,” ?

Tai-gi apie Romanų Šliu
pas daugiau, parašė negu 
Gudus, bet, gal manote san- 
d'arieeiai skaitė? Ne! Jiems 
kas Užėjo ant seilės tų ir ra
šo, visai neatsižvelgdami į 
teisybę. O gal ir Dr. Šliu
pas jau eina išvien su “kle
rikalais,” kad apie juos taip 
prielankiai rašo? “Sanda
ros” redaktorius kaipo “tei
singas” žmogus, turi apie 
tai tuojaus viešai pranešti, 
kad nesuklaidinus savo skai
tytojų. 1

tokią * apgavysčių neturėjo 
daryti.” Tai-gi “Sandaros” 
redaktorius nors dabar pa- 
matė, kad apgavystėmis 
netoli Važiuosi.

“Sandaros” NU 27 “Ten 
buvęs” aprašo Dr. Alseikos 
kalbų, pažymi, “kad val
džioje (iš 8 žmonią) daugu
moje yra liaudininkai (reiš
kia* sandariečių > vienmin
čiai) ir tik du krikščioniu- 
:'dmokraWr Tai-gi kaip 
matome nors Steigiamajam 
Seime krikščionys * demo
kratai didžiumoje, vienok į 
vaidžiavietes nešiskverbia ir 
užleidžia nei silpnutės par- 
fij ėlės vadams vietas. Iš to 
galime suprasti, kad krik
ščionims demokratams rūpi 
ne partija,. bet Lietuva ir 
partijų sugyvenimas. ;San- 
dariečiai nors dabar turėtų 
nusiraminti ir sustoti šmei- 
-žę: valdžių, nes, jeigu yra kas 
negera Lietuvoje, tai ne nuo 
krikščionių demokratų pri
klauso, kurių valdžioje tik 
du yra, ę^nuo Sandariečių, 
kurie valdžioje sudaro di
džiumų.

»

Šliakio makaulėje viskas 
“up side down.” . Rašo: 
“Kun. Maliauskas redaguo
ja Kauniškę ‘Laisvę.’ ” Ar 
sandarietis nepaaiškintų kas 
redaguoja “Sandarų?” O 
gal Šliakys ir to nežino, kaip 
kad nežino kas redaguoja 
Kauniškę “Laisvę.”

Sandariečiams baisiai ne
patiko Vileišio išleistuvių 
vakarienės aprašymas “Dar
bininke.” Well, mes ir ne
norime pataikauti, o tik pa
rašėme kaip buvo.

<

r

Saiidariečiams nepatiko 
P. Gudo, “Darbininko” re
daktoriaus pažymėjimas, 
kad iš amerikiečių Lietuvo
je pppuliariškiausi. yra Ro
manas it Dr. Rutkaitskas* 
Tūlas “Pamerkinys” “San
daros” No. 27, tašo: “Iš 
tarpo krikščionių-demokra
tų galimas ^daiktas,, bet pa
lyginti su progresyviška hi

tai toli graž

--i
• >

“ ‘Naujienos’ tarnauja 
lenkams ir už jų piningus 
bando pasmaugti Nepri
klausomos Lietuvos Respub
likų, išplėšt Lietuvos žmo
nių teises, laisvę!..” Taip 
rašo “Sandaros” bendra
darbis J. V. Ž.

TAUTOS REIKALAIS
Želigovskis Lietuvos nebe

puola, čia ulzlėjo vasaros karš
čiai, apie puse žmonių nedirba 
— ir dėlto Tautos Fondo sky
riai nuėjo ilsėtis.

Bet Žiligovškis dar Vilniuje 
ir gali dar ir visa Lietuvę, pa
mėginti pulti; vasaros karščiai 
negali’ ir neprivalo išdžiovinti 
Lietuvos meilės; tie kurie ne
dirba negali paliuosuoti nuo 
tautiniu priedermiij — tie ku
rie dirba ir uždirba tiek, kad 
galėtų bent 25 centus į mėnesį

Darbininkai su pasibiau- 
rėjimu šalinasi nuo sanda- 
iiečių. Tų galima pastebėti 
iš jų pačių kuopų korespon
dentų. ■ Štai iš Naugatuck 
ir Union City Conn, Pily-]atskirti tautos reikalams. ; 
pas aprašydamas sandarie
čių gyvenimų,’ sako:

“Štai antras lietuvių bū
relis plaukia į Lietuvę. Tarp 
tų yra ir keletas sandarie
čių brolių/ Man taip atro
do, kad iš tų sandariečių 
neatkreipia atydos į savo or
ganų: nė vienas neužsipre
numeravo sau to brangaus 
laikraščio, nėra žinoma, dėl 
kokios priežasties*”

Tie sandariečiai, kurie va
žiuodami į Lietuvę neužsi
prenumeravo to “brangaus” 
šlamšto, parodė susiprati
mų. Jie parodė, kad toks 
šlamštas kaip “Sandara”

vienas produktas^ kurs pa 
naudojamas ar laikomai 
tikslu kad pagaminti arb 
ingyti turto. O kas yra pe 
daiktas tas turtas, tai a. 
nup savęs noriu pridėti d< 
vienodumo definicijų iš t 
paties p* Šėuminko šaltinic 
būtent Encyclopaedia Bri 
tanniea tomas XXIV, kU 
sakoma | The mest commonl; 
accepted definition of wealtl 
is that it consists of all ūse , 
fui and. agreable thing 
which possess exchange vai 
ue, and this again is gene 
rally regarded as coedtensiv 
with all desirable tbingi 
except those wliięh do no 
involve labor or saerific* 
for their acąuisition įn thi 
ąuantity desired, arba lietu 
viškai išvertus “dažniausi; 
vartojamas turto apturima; 
yra tas, kuris susideda iš vi 
su naudingų ir malonu 
daiktų, kurie turi main< 
vertę, kas aplamai yra ver 
tinamas kaip to lygus.su vi 
sais pageidaujamais daile 
tais, išskyrus tuos kurie ne 
reikalauja darbo ar pašiau 
kojimo jųjų įgijimui pagei 
daujamoje tiekybėje (quan 
tity). Čionai mums nesvar 
bu. priimti ar nepriimti pri 
vestus kapitalo aptarimus 
kuriais naudojasi “Šėrinin 
ko žodžio” autorius, be 
svarbiau pritaikinti tokį ka ' 
pitalo supratimų prie žmo 
gaus talento* D. Šėrininka; 
tų stačiai pritaiko ir teigia 
majame klausime (dėl Ben 
Hur autoriaus sako: Vėl a\ 
čia nematome, kad talentu 
yra kapitalu? Mes gi nie 
kame to neįžiūrime. Šta 
kodėl. Kapitalas yra su 
krautas turtas, sulig p. Šeri 
ninko, arba kiekvienas pro 
dūktas, panaudotas pelny 
mui nuošimčių 
šviežaus turto, 
ra naudingas 
daiktas, kurį 
pridėti darbo ir pasiaukoji 
mo. Paklauskime dabar a: 
talentas yra naudingas i 
malonus daiktas, ar talentą; 
yra kiekvienas produktas 
panaudotinas nuošimčių pel 
nymui ir šviežaus turto ga 
mybai? Kiekvienų naudm 
gų daiktų mes galime par 
duoti, kiekvienų produkt; 
užčiuopti, pačiupinėti ir a 
kimis pamattyi. Kickvie 
nas daiktas galimas yra ne 
tik nusipirkti arba pasisko 
linti ar net ir kitiems skolin 
ti arba parduoti. O ar ga 
liine mes talentų savo ranku ' 
mis užčiuopti, sakysime 
kišenių įsidėti, ar galinu 
mes talentų parduoti arb: 
paskolinti, ar galime mes 
kas labai gerai būtų besme 
geniui (anot žmonių paša 
kymo), talentų pasiskolin 
ti? Ar galima tas visa ta 
su talentu daryti, kaip si 
kiekvienu daiktu arba kapi 
talu ? Aišku, kad negalime 
Tuo būdu ar talentas yra ka 
pitalas? P. Šėrminkas ta 
tvirtina,, aš jam ,tos išmin 
ties nepavydžiu; bet ar me; 
galime tų tvirtinimų piiim 
ti ? Ne ir šimtų kartų ne 
Talentas tai yra neatskiria 
mas ir nematerialis žmogau: 
privalumas ir ypatybe. Ne 
materialius žmogaus priva 
tumūs ar ypatybes mės ne' 
galime nei Leisti į materia 
linius daiktus nei juos par
duoti, nelyginant, kaip ka< 
žydai silkes iš statinių imi 

ir parduoda.

so krūvą kapitalu, kas ata- 
tiktų šiam vardui, paimti iš 
tos krūvos aukso dulkelę ir 
ją pavadinti kapitalu. To
ji aukso dulkelė turėtų* visus 
aukso privalumus edieminiu 
žvilgsniu, kaip tai turį la
šas vandens, visus vandens 
privalumus. Bet ir yra visa 
bėda, tame, kad politine e- 
konomija, kurios nori ir p. 
Šėrinihkas pasigauti, auk
so dulkelės kapitalu nevadi
na. Gal “naujausi politi
nės ekonomijos mokslinin
kai” pavadintų ir aukso 
dulkelę kapitalu, bet mes 
prie tokių “mokslininkų” 
priderėti nenorime. Mes 
tinkame vien aukso dulįelei 
duoti aukso privalumų ver
tę! kas jai cheminiu žvilgs
niu atatinka, bet neduoda
me toldų pažimių, kurių ji 
neturi. Gi tos nelemtos ter- 
bos, botagas, šunims atsL 
ginti ir lazda argi galų-gale 
taip ir pavers vargšų elgetų, 
kuris juos vartoja, kapita
listu? Mes manome, kad 
tas galimas ir, matyti nea
bejotina, “Šerininko žo
džio” autoriui, mums gi toks 
supratimas vien šypsenos 
teikia. Be to gi, elgeta be 
terbų, lazdų ir botago gali 
ramiai sau gyventi ir išmal
dos pragyvenimui gauti,, sa
kysime, kur nors elgetna- 
myje, taip kad jam nėra 
būtina turėti terbų, botagų 
ir lazdų, kad pasigaminti 
duonos, mėsos šmotelį ar 
kokių-nors silkės galvą. Vi
sai kas kita dirbtuvės maši
nos, kurias p. Šerininkąs no
ri prilyginti terboms, bota
gui ir lazdai; mašinos jau 
yra vien tuo kapitalas ir ski
riasi’ęuo virš minėtų elge
tos įrankių, nes be mašinų 
joki dirbtuves gęmyba nega
lima, kaip kad matėme el
geta be terbų etc. gali apsi
eiti ir turėti sau pragyveni
mui reikalingų daiktų. Bet 
čia nėra ko ilgai prirodinė- 
ti mašinų dirbtuvėje ir elge
tos lazdų skirtumų, geriau 
pažiūrėti ar iš tikrųjų talen
tas *yra kapitalas, kaip to 
nori p. Šėrininkas? P. Šė- 
rininkas supranta kapitalų 
sulig Encyclopaedia Britan- 
nica ir garsaus ekonominin- 
ko Richard'T. Ely. Turiu 
čia, neįsileizdamas į mini
mųjų autorių patikrinimų; 
pakartoti kų tie autoriai sa
ko, kad paskui išvedus ar 
atatinka tas pasakymas pri
taikinime prie žmoga^ ta
lento. Tai štai bus minimų
jų aųtoritų sakoma (imu pa
ties p. Šerininko paduotus 
pasakymus): fcncyclopaeclią 
Byitamiica sako, kad kapita
las yra aecumualated \vealth 
eitlier of a man or a coinmu- 
nitv that is available for 
earning intbrest and produe- 
ing fresli yvealth t. y. su
krautas turtas ar tai atsky
rė žmogaus ar visuomenės 
panaudotinas pelnymui nuo
šimčių ir gamybai Šviežaus 
turto. R. T. Ely sako (nau
dojuosi p. šerininko darbu) 
kapitalas yra- eyery produet 
viiicli is used or held for 
the purpdse of produeing or. 

aęųuiring įveųlth t y. kiek*

(Kaip irtęsinys)

i “Darbininko” skaitytojai 
turėjo progos labai gerai Į- 
sidėtip. Šerininkomoksla a- 
pįe‘ kapitalų ir kapitailstusį 
neš minimojo autoriaus 
straipsnelis net du kartu bu
vo šiame laikrašty atspauz- 
dintasr- To darmažiųtp. Šė- 
rininkas nesitenkina tuo 
jam \ teikiamu palankumu, 
bet dar nuo savęs vėl karto
ja savo mokslų apie kapita
lų ir kapitalistus “kritikuo
damas” mano rašinį “Mūsų 
dienų klausimais” (Redak
cija padarė klaidų rašydama 
“Mausimas”!) įdėtame 47 
(627) numery iš balandžio 
mėn. 23 d. š. m. Minimoje 
mano rašinio “kritikoje” 
arba straipsnely “Šerininko 
Žodis ”aš nematau jokios 
kritikos, kuri mano palies-, 
tųjų minčių turinį liestų ar
ba svarbų mažintų. Kadan
gi “šerininko žodis” turi 
kaikurių tvirtinimų, sie
kiančių užtemdintimano ra-' 
šinio mintį, tad aš skaitau 
tinkamu dar kartų trumpai 
parašyti apie tai kas yra

1. Politinė ekonomija. 2. 
Kapitalas ir talentas. 3. Ka
pitalistas. 4. Darbas. 5. Dar
bininkas. 6. Pro domo sua.

1. Politinė ekonomija. Aš
čia nenoriu imties į autori- 
tus “Encyclopaedia Britan- 
nica” ar kitokias encyclopa- 
edijas, kurios jau yra šiek 
tiek susenėjusios, bet nau
dojuosi paskiausiais mokslo 
aptarimais šiuo klausimu. 
Du tokiu aptarimu daviau 
jau praėjusį kartų, dabar da 
galėčiau duoti ištisų eilę, bet 
mali rodos pakaks štai šito: 
“Politinė ekonomija tai yra 
sistema, kuri vra manoma 
ir veikianti kaipo visuma, 
valdoma vrenlytes tautos 
dvasios ir vienlyčių materia
linių priežasčių, kuri įkūni
ja savy ekonominiai-sociali- 
nius tautos įvykius ir- insti
tucijas ” (G. Lihmoller),
Trumpai imant politinę e- 
konomijų aptaria mokslinin
kai kaipo mokslų turtų ga
minimui, paskirstymui, var
tojimui ir teikimui patarna
vimui. Čia yra toks moks
las, kuris liečia turtų ir kar
tu apima visus socialiai-e- 
konominius tautos gyveni
mo santikius. Politinė eko
nomija moko apie vargšų 
šelpimų, apie, apdraudimo 
draugija, spie prekybos ir 
pramones politikų, apie už
darbį ir‘kitokius pelno šal
tinius, apie gelžkelius ir jų 
sutvarkymų ir tt. Šis moks
las tokiu būdu prie geriau
sių mano norų negali būti 
aptartas vien kaipo Study 
of wealth.

2. Kapitalas ir talentas. 
Šio rašinio pradžioje t. y. 
47 “Darbininko”.num. pla
čiai kalbėjau apie tai kas y- 
ra kapitalas, tad čia nema
tau reikalo tai pakartoti, 
bet negaliu praleisti ypatin
go. Šerininko nusistatymo, 
kuriame jis, pavadinęs la
šų vandens vandenių, mano, 
kad ir elgetos botagų ir laz- 
das.bei terbų jis teisingai va
dinu kapitalu* Galima būtų 
eiti toliau ir/pavac

ir gamyba 
Turtas gi y 
ir malonu; 
įgyti reiki:

Ne- Tautos Fondo skyriams 
dar ne laikas eiti ilsėtis. Atei
ties vadai — Moksleiviai šau
kiasi pagalbos; katalikiškoji 
Lietuva kuria savo augštųjų 
mokyklų; išeivija tariasi pa
gerbti savo' didįjį vyrų —Kun. 
Prof. Pr.Bučį; toji pati išeivi-- 
ja, nenorėdama greitai mirti, 
nebe juokais galvoja — ruošias 
kurti čia savo kolegijų. O juk 
dar nepraslinko? tautai pavojai 
iš lenkų ir iš bolševikų pusės. 
Bukime prie visa ko prisiren
gę ir skaitykime savo nedova
notinus apsileidimus, jei į Tau
tos Fondų centrų kurį mėne
sį inplaukia mažiau kaip $1000.

Kad tų $1000;00 kas mėnuo 
padarius — nereikia didelių 
aukų. Reikia tik, kad didelis

— ne
mažiau kaip po 25c. Tai tik 
reikštų truputi mažiau suval
gyti saldinio, saldainių, tik vie
nų sykį nenueiti į teatrų, ma
žiau išleisti pikninkc ir tt. .

Tik 76 skyriai paėmė’ narių 
knygutes. Iš jų tik keli sky
riai berenka mėnesinius mo
kesčius. Kų gi veikia visi! kį- 
tįl Argi laikas miegoti, kada 
saulutė vMfe W viską gaivinat 
Žititėkime, kad didžiausios pri
edermes neužgriųtų ant mūsų 
neprishehgksj.ų,! kad didieji pa
vojai neužkluptų mūsų miegan
čiu. Tautos Fondo skyriai at- 
idlfopkitėj kų veikiate.

r T. Fondo, Sekr, 
2 So. Ūth SU Brooklyn, N. Y.

Lietuvoj ė nepageidaujamas [skaičius žinomų aukotų^ 
ir kad tinka tik akliems nę- 
susipratusiems^ . darbinin
kams. Doras, susipratęs 
darbininkas važiuodamas į 
Lietuvę ~ užsiprenumeruoja 
“Darbininkų,” “Draugų” 
ir kitus tam panašius, kurie 
jam ir jo draugams yra su
raminimu ir. vadu, o ne tuos, 
kurie veda prie blogo.

i L——.

Likvidavus Neprigulmy- 
bės Fondų su tuščiu iždu 
“Sandara” sako: 
įsteigti (Sandaros 
grynai

“reikia 
gontai

p^rtyvis.” „ Toliau 
“Sandaros Fondas
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Smaugia, veržia kapitalas

’ Kad mi-
* lionieriai ir kitokie turtuo

liai yra kapitalistai, tai ne
gali būti jokios abejonės. 
Kad. ir kuris kapitalistas sa- 
kctdoru darbu įsigyja turto, 
tai tas galima būtą vien kai
po Išimti skaityti. Norsmi-
lioninius savo turtus ir ne
vartotu naują turtą gamini
mui, vistiek jau jis yra ka
pitalistas ir jo turtai kapi
talas. Tik tokie’ turtai, ku- 
tie niekeno žinioje nėra ir 
kurie kol tame stovy yra ne
gali sudaryti niekeno nuosa- 

v/ vybės ar kapitalistinės ga
lės, nebus kapitalas. Ir su
prantama, kaip gali būti-ka- 
pitalas tas, ko mes neturi
me ąr nežinome, Čia bus 
vien laisvi gamtos turtai. 
Kad galima būti kapitalistu

• ir neturėti jokią biznierinią 
gabumą tai tas ir-gi aišku. 
Jeigu kas turi turto .ar dirb
tuvių įsigijęs sakysime pa
veldėjimo keliu ir leidžia 
juos į apyvartą; tai gali pa
sisamdyti asmenis, ką daž
niausiai ir daro, savo dirb- 
tuvėms etc. valcĮyti ir savo 
bizniui varyti. Kapitalistas 
gi“ tik paima iš savo biznio 
pėlną, kuriuo apmoka dirb- 
tuvią Valdytojus ir darbi
ninkus bei sau turi reikiamą 
išteklią.*)

4. Darbas. Darbas tai nė
ra jokis materialis daiktas, 
kuriuo kaipo tokiu galima 
būtųX prekiauti. Visuomet 
žmogaus darbą imant mes 
turime kartu ir asmenį, ku
ris tą darbą dirba. Dabar 
negalima atskyrti nuo žmo
gaus tai negalima ir vadin
ti kapitalu tuo labiau, kad ir 
politinė ekonomija.darbą su
visai skiria nuo kapitalo ir 
savo moksle apie turtą ga
minimą paprastai mini, kai
po gaminimo faktorius, ka
pitalą, darbą ir žemę. Nes 
gali būti kapitalas ir žemė 
ant kurios paviršiaus arba 
kurioje galima suvartoti ka
pitalą, bet jeigu nebus kas 
vartoja kapitalą ir naudoja 
gautą t. y. žemę, orą etc., tai 
ir gaminimo negali būti, nes 
maža yra gamybos, kur be 
darbo; apsieitume!. . Tuo bū
du darbas atskyrus ir skir
tinas nuo gamtos ir kapita
lo gamybos faktorių, kaipo 
tokis negali būti kapitalas. 
Ir mūsą krikšęįonią tikyba 
neskiria darbo, kaipo kapi
talo, nuo asmens, kuris dar
buojasi Tad ir apmokėji
mas .už darbą turi būti ne 
kaipo už prekę, bet sulig 
krikščionių mokslo, tinkan
tis ūarbiniiĮko socialei ir šei
myninei padėčiai.

5. Darbininkas. Darbinin
kas yra žmogus ir negali bū
ti nei daugiau nei mažiau 
vertinamas, žmoniškumo 
žvilgsniu, kaip Ford, Gary 
ir kiti biznieriai. Ford nie
kuomet neatstojo ir neatstos 
ūp.OOO. darbininkų, bet _jis 
teątstoja Vien save savo vie
toje. Darbininkas nėra ko
ki nors nįa.šiiios dalelė arba 

- viens virbalas didžiuliame 
rate. Jeigu mes įsivaizdin
tume darbininką kaipo di
džiulio rato virbalą, o visą 
ratą turintį 50.000 tokiirvir- 
balų, patį gi Fordą tuo di
džiuliu ratu, tada tikrai ga- 

‘lėtūme, kartu su zp. Šgrinin- 
ku, pasakyti, kad Ford at- 

• ........ I - Į. ■

♦) Trio šio skh'HDi’Ilo turiu prlilPtl, 
kini vergų iHilliiosnvlttuj n? kfipltnllstftl 
jiru.vcdG, lM>t vultlžlū, tegul ir knpJUi- 
HstlūP, kuri turėjo pkuityties stt vi* 
$qotnen& nuomonėmis Ir Įniko Ovnsia. 

(Šoka ant 6-to pusi.)

N.

P. 1RAUDA. katalikai su liberalą mokykla, kurios prin- Įkiu privalo būti skaitomas.
leipui privedė pasaulį prie stovio, kuri/da-j. Dievas pasakė žmogui, kad prakaite ša
bai* matome, f. y. pažangos iširimo. *' |vo veido valgysi diioną. Iš tą žodžių išplati

ntai driko jie turi būti priešais socija- kia darbo pamatas,, o Sutverto jas skelįda- 
Iistiškos organizacijos, apskelbtos ją vadą mas jį, rodosi nustato griežtą tarp darbo ir 
kaipo moksliškos, nors esmėje yra tai dirb- Įariygmimo priguhnybę: “į?rūkąite savo vei-v 
tina kombinacija, negalima įvykdymui;-- do valgysi duoną/’ tai reiškia: “Pasektnė ir 
mokslas^ negalimas išpildyta užmokesnis tavo darbo, bus tavo inedžiagi-

. Nereiškia taą kad meš iškalno turime Įnis gyvertimas” Urba “alga lyginas pragy- 
pasmerkti visa ką skelbia ioš dvi mokykit Ivenimui,” jei pavartosime matematišką pa* 
AnaiptoL Būtij neteismganepripažfeti ge-hyąimnii i
rą ją pastangose pusią* ir ne pagerbti mūri Bet jei alga turi lygMte pragyveni* 
»są priešu g0iį žinią ir rimto darbo ekono- muj g torišeina, kad jinai pirmutiniame 
inijos klausimi Ir nesakome, kad klaida savo supratime pliklausyti-nuo taip
tame ar kitame at^a#e sakinyje, toje Mri^pers&e^Ją aplinkybių kaip 

kitoje mintyje. Klaida gludi pamatinių [paklausimas ir pasiūlymas,' varžybos, virš- piincipų br^duolyjė, kurių, rodos, gali- ^dirbiniai etc, nes Sąlygos nUo’netuX 

ma taip išreikštu pūna prievarta (Foppre- U bendro su būvio reikalavimais. Jg ciase^ 
sum ouand meme)—socijalistij obalsis, irka, kadMekrienas uŽmokesnist kurisiškie- 
pikaUsybyialįbFte^ .

balsis taip vadinamųjų liberalistą. - [ra pakankamas gyvenimo reikalams, tampa 
Vieni is priežasties nepakankamos or- [priešingu teisingumo esybei ir Dievo teisei 

gaąizacijos silpnąjį palieka beginkliu, be- tai supraskime. Kalbant apie Žmo* 
jėgiu prieš stipresnįjį; ^iti is priežasties |gaUs gyvenimo reikalus, neturime omenyje 
perplaeios organizacijos, naikiną kiekvieną kokią tai išsvajotų reikalų ir perdidelio per- 
asmenmę inicijativą, suturi mteligentijios; LekHaus ; neturime lygiai omenyje aprube- 
pletojimąsL ir padaro negalima dvasios pa-lg^ gyvenimo &i menkiausio mmimunu 
zangą. ^arp tą dviejų ki’astutinumą yra Įj<aĮbame apie žmogišką gyvenimą atsakantį 
vidurinis kelias. t ■ laikui ir aplinkybėm. Neteisinga būtą pa-

Nonorime tos veidmainiškos liuosybės, sakyti žmogui: “Vien duona gyvensi;” ne-

« - . . i

(ftloąė teŪut&se. rfeilHu.- 
pl« grynri priv&tiįftri

Edą, griąilMū kąįMaif ’ 
‘Vargšų darbįdūkąį / “ 
Jam silpnam, rod’s, to Ii į 
Visto įsipykoz . . *
DarbitunkM nėr *»
Vėtgąę jU mūšiįiį, T t , 
Jo daii$ kąip kūz/ą M 
Skausmas vien krūtinė j. 
Kapitalas jį nupirko, . 
Kruvinai naudoju ,z 
Krauju visūs jis primirko, f | 
Iryjo siurbi nestoja* 
Kapitalas auga, punta 
Krauju darbininką, 
O vargdienis nė nejunta 
Daug jo talkininką. 
Darbininkas iicbevienas 
Keikia juodą dalį,

. _ | Delei duonos jis kasdienės
[laikui ir aplinkybėm. Neteisinga būtą pa- [ pasikelt negali.

. * ne-. Smaugia, veržia kapitalai
kumstikro y ra isirute iT.kun pnvcde fi-ak- teisinga jam pasakyti “Ištikši be šventame- ..
ciją prie visiško tautos gyvybės nykimo, niijrūblj;” neteisinga jam įkalbinėti kad ftodno*’bns ian, varvSilf <f
Provincijos ten jau nėra, valsčius centrą- gali vaikščioti klumpiais apsiavęs ir net ba- V’ k ’ W k ° ‘y
linės valdžios laikomas ant dirželio, sindi- Jšhs, nes jo seneliai tuomi užsiganėdindavo, -X1! v.4 . .* ,
kartai apkrauti tūkstantiniais aprubežiavi-kada dabar visi dėvi odos apavus; neteisiu- Bet, ziurek, ir vargo brolis j ’j
mais, kurie trukdo vienatų,darbštumą. At- ga yra jam pasakyti: “Bus tau atimti vi- Savo teises mato, į 
stovų rūmai tai rinkinys žmonių neturinčių si malonumai ir patogumai, kuriais‘kiti Nebenori būti moliu 
nei bendrų idėjų, nei bendrų reikalą žmo- naudojasi; niekuomet nevažiuosi tramva- Ponų rūmus statant, 
nią, kurie tapo. žaislu .politikų, karjieriš-j u, niekuomet nevaišinsi savo draugų ir gi- Spiečias, vargšai į draUgoveš 
tų ir trokštančių valdžios rankose. Ačiū tai minią. Imant dalykus teisingai, atmestą Spirtis kapitalui, 
neva liuosybei, Prancija taip ūmai nupuolė visuomenėje neprivalo būti. Užmokesnis Iškovoti sau gerovę, 
po smūgiu trilypės sąjungos: žydi jos, maso- darbininkui turi būti pakankamas pragyve- [ Vargui skelbti galą* 
nerijos ir. jakobinistą; žydai atėmė jai.duo? nimui, kokio reikalauja civilizuotos visuo* | Veržia, smaugia kapitalas 
ną, • masonai tikėjimą, jalęobinistai liuosy- menės stovis. Vargšo dalį juodą,

. . ... 1 Kaikurie katalikų ekonomistai ir teolo- I Atsikvėpt, ištart žodelio
Lygiai nenorime ir to kolektinio idealo, gaį yarcian teisingumo atmeta šį reikalavi- Į .Tiems laisvai neduoda.

puikiai atvaizdinto Viename socijabstiška- mą< Vienok kad jų sąžinė ir širdis prieši- ’ Kapitalas r vi a jėgas 
yokečią laikraštyje garsiame paveiksle nasį tiems labai aiškiems išnaudojamiems, Vargšu nelaimingu 

piešiantį pasaulį kaipo didelę kūtę, kurioje hęurįe šaukia dangun keršto, mėgina tame 4 T)nrn inos visnl beiėHiis 
kiekvienas individas turi savo pertvarą ir liriniiaįrne įnešti nania dėsni sakvdami kad I k i-. 1< 4, ’užtikrinto iki soties vnlei .mausime įnešti naujj aesni, saKy^im, Kao Darbui nenaudingus*
užtikrintą iki soties valgi. _ , I dabartiniame žydinčiame pramones stovyje KanUrias cito krūtines

Pramikime net tą pažeminantį palygi- prie'derybės teisė privalo būti'viduriu tarp / Į j-.P . 4 . f
nimą ar-gi neteko matyti pjaunanties tarp grįe^į0 teisingumo ir sauvališkos mielašir- 
savęs kiaules nors ir prie pilno lovio, ir ar- Mystės, siekia algos augštuma pakankamo į- I ^tat° dideles masinas, 
gi gyvenimo užduotis išrišama mažesniu ar gimtam darbininkų luomo plėtojimąsi. Tu- Jom’s vdrgšUS kankina, 
didesniu pilvo ir geidulių užganėdimmu? Uj0 jie kad surado pagelbstantį įran- Už skatiką, kąsnį juodą 

Išreiškę savo pažvalgą, dabar privalo-1mokslo nnpa.rankiiTna.Tns “perdaug toli” | Reikia parsiduoti, 
me peržiūrėti, kaip išrodo Teisingumo švie- siekiantį, kaip sako vieni, ir “perdaug ne- 
soje tos didės užduotys, nuo kurių priklau- Ltrižvėlgiantį kietą” sulyg kitų. Negalime 
so visuomenės tvarka, būtent visųpirma: ppįįmti tų išvedžiojimų: klausimas yra labai 
darbas ir liuosybės. . painus ir drauge perdaug, svarbus kad jo iš-

II. . rišime užsiganėdintume vien sakiniais. Sa-
DARBO PAMATAS [kiniai ankščiau ar vėliau prives prie dalyko

. lesybės iškripimo. ••
Nors gal pakils pasipiktinimo balsai iš b «*T *•- - ± / - ■■ v -<

liberalistu pusės, neatsižvelgdami netvirti- . Neznu-mt įsrodinejmu musjj zymuj 
name, kad darbas dabartiniame sutvai-ky- nepūstame, kad “pnederybes
me, sistematiškai yra slegiamas. “Kapita- ‘els? tarpininke tarp gnezto
las,” sako Lassale, “užmuša darb3.» “Tai M?“*“

’ i • • • ... i n „v ir. mielasirdyste tai dvi dorybi įvairios ru-negyva jėga kuri rija gyvas esybes, rašo L.^ o laWu d(Wyteg;
Benediktas Malon. Tvėrimas gi iš priederybės, kokio tai miši-

Tuose Pasakymuose urtikro daug _yra tar’pe dvįejų for.
uesos, pa ie-a a'as, -ac pnugas uzeme mums išrodo klaida. Mes priimtume to- i ,
zmogaus.vuĄ u- tapo saiku jo vm-tybes Ir kįkpibudinimę priedeiybės: “Yra tai dory- l Vls s10*”“1’
turime prieš sayę regini priverstam neto- £ kiekvienam naudojimosi jo
to; auga jisai lygsvaroje su kitų turtais; d y (apart naudojimas! griežtos 
matome darbininką kas kart sunkesnioseL- v * i *• • • -i i 1 •, .T4 t ‘■v- • a *. ui.™ tiesos) atsakančiai jo reikalams, prie jodarbo stygose mašinoms einant tobiriyn, L į Q dorinėmis abiejų
uzduocia kui-ių buvo nesti pagalbų ir palen-Į . ’tįegomi -ein^gja 
gvinimų. Toliaus,-nereikia būti dideliu Ą^doiybę, kalbant filozofijos kai-
teisiu žinovu praparodymui, kad ta garsi L r / ... .x «r u- jj I vu va ha, galima palyginti prie teisingumo kaipsutarties • ‘liuosybe,” toji liberalių mo- įermę prie rūšies. Iš čionai išplaukia; .

, kyldos pafladium,y) ištikro gi veda prie lĮ^rybės supratimas, nėra griežto
; priespaudų liuosybės, nes salys darmmos XepajuSinamu ir neapribotu,

sutartis nėra sau lygios, nei kas tok tei- £ £si £ žiūrima ir todėl
sių,.nei kas tok esybmes neprigutoybes. Ir u pai^aipo pagrindas net kai- 
galop vietoje to, kad kapitalas tarnautų S riX n^t kaipo phmutinis svarbes- 
darbui, sis paskutans liko jo pasamdytas idattsime taip svai-bianie žmoni-
bet tiesiog* liko jo vergas: vergas,,kuris.„nei- - - - ’ - - - x -■ 1 -
kartą kėlė maištą, *

žininro teisiu: gamtinės teisės, kurias kiek- junge, nes tankiausia neturi iš ko pragy- 
vienas žmogus turi įrašytas savo sąžinėje, venti ir nęturi kitų būdų pagaminti sau duo- 
teisės krikščioniškos, kurias;niūsų Išgany- nos: žmogus jau nustoja būti liuesas su lai- 
tojas Jėzus Kritus atnešė pasauliui ir tei- lkū, kada yra priverstas išvengimui bado 
sės istoriškos, kurias gamina laikai ir gy- mirties prisiimti vergiją.., 
veninio vist imasi. Visuomeninė reorganiza
cija abelnos katastr.ofos baimės dėlei turi at
minti tą trejopą teisę; mūsų nuombne, ne
pripažinimas tų teisių, nekalbant apie ko
vą su jomis, yra didžiausia, pasigailėjimo 
verta klaida.

Užmiršo tą pamatinę tiesą mūsų tėvai, 
seneliai i'r todėl dabar skęstame, gyvename 
netvarkoje. Ir užmiršta ją žmonės dar šian
die—ir todėl tiek prakilnią siekią, tiek daug 
pavienių spėką įtempimą eina vėjais.

i Panašią klaidų negijimą munis kęsti. 
Štai dOlko nesutinka risuoteiės  ̂darbe

* t
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TEISINąUMO SUI’RARIMAS.

■ f 4
, Mūsą nusistatymu yra pyineipas, kad 

visuomenes santykiai tarp įmonių nustato* 
mi darbu, tūri visąpirma būti paremtį kH- 
kščioniško teisingumo dėsniais. ‘ J :

JPas principas nėra naujas. Skelbią jį’ 
Dekalogas. Jisai’dar viduriniuose amžiuo
se davė pradžią tuolaikiniai Visuomenės or
ganizacijai. Jisai tai orgahizacijar pridavė 
galingą spėką ir stebėtiną gyvumą; Ne tvir
tina visai, kad viduriniai^amžiai turėtą bū- , 
ti visad kaip siekimo pavyzdys: ne viskas 
buvo tenai tobula, bet viršminėtas princi- ; 
pas buvo pripažintas. pagrindu ir plačiai 
darbuotasi, kad jį įkūnijus.

Buvo tai laikai, kada senoji Ęiropa dar 
giliai krikščioniška, dengias stebėtinais pa
minklais, kurie augo iš’ žemės kaip rugią 
dirvoje: " turtingas ir pavargėlis dėjo savo ( 
aukas, kad pastačius Dievo namus, o tan
kiai atsitikdavo kad mažąją skatikas per
viršydavo karališkas turtingąjį, dovanas. Ir 
tvarkėsi valsčiai ir tvėrėsi šalies susirinki- 
mariiuosai be kliūčių, kuriuos atminus net . 
pavydo mintys gimsta, žiūrint’į dabartinius 
suspaudimus, ir. aprubežiavimus, kuriuose 
tenka gyventi. • . ’

Tada tai tapo įvesta “amatų Įmyga,” 
“cechų knygos,” tada tai susitvėrė anos gar
sios “ūkininku draugi j oš,” kurios didelius 
atliko patarnavimus, pakol buvo ištikimi 
dvasiai savo uždėjimo. Krikščioniško tei
singumo principas visur viešpatavo. Pas
kesniuose laikuose, kada Teisingumo supra
timas laipsniais pradėjo nykti, pakilo Baž
nyčios -dirvoje iškalbingi balsai, kad juos 
vėl sugrąžinus pasauliui. Ketteler’is gyve
nęs antroje pusėj e XIX amžiaus, Mogunci- 
jos arcivyskupas, nusistatė tikslą- sąvo dar
buose įvedimą to principo1 išnaujo gyveni
mai!. Paskiaus skelbė jį ir platino moksliš
kuose susirinkimuose, Belgijos katalikai 
Leodume, .Friburgo mokykla, daug moky
tų teologu ir įvairios katalikiškos draugi
jos.

Tas mokslas nėra naujas bet mūsų pa
mirštas! Visur jaučiasi teisingumo stoka: 
teisingumo stoka įstatuose, kurie skaudžiai 
baudžia pavargėlį vagiantį iš‘bado, kada 
tuo tarpu tyli apie turtuolius spekuliantus, 
pavargėlių tuukstančiais žudančius; tei
singumo stoka papročiuose, kurie dykau
jančiam pertekliui ir tankiai kenksmingam 
rodo pagarbą, o pavargusį_darbininką, ku
ris savo darbu laiko visuomenės stogą, nie
kina. Bet šaly tų neteisybių įžeidžiančią, 
žmogaus vertybę, koki teisingumo stoka ir 
gyvenimo sąlygose! Kas suskaitys pavar
gėlių legijonus—be darbo,’ be stogo ant gal
vos, kuriems Dievo žodžiai: “Prakaite ta
vo- veido valgysi duoną,” lieka neįvykdomi.

■ Bet jei kas mums pasakytų Kristaus 
’ žodžiais: “Pavargėlių savo tarpe visuomet 
■ turėsite,” atsakysime, kad niūsų nuomone, 

no taip reikia juos suprasti, kaip jie nori, 
bet kiekviename karte nereiškia tie žodžiai: 
“Visuomet bus jūsų tarpe ištisas žmonijos 
luomas, nuteistas išmaldauti ir pasmerktas 
skurdan.”

Todėl mūsų visuomenei—katalikiško 
mokslo pamatu imame Teisingumą, kuris 
pripažįsta teisę tiems “kitiems” ir reika
lauja išpildymo teisių, tuo tarpu mielašir- 
dyste uždeda tik “dorinę priedermę,” o to
kia priedermė lengvai užmirštaį net dažnai 
esti paniekinta.

Plačioji visuomenė serga liga nepripa-
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Vis reik prakaituoti* 
Dar nenori darbininkai 
Sau ankstybo galo,— 
Jungias, renka talkininkui 

j Priešais kapitalą* 
i Sunki kova begaliniai,

Bet kovoti reikia, z 
Sako: “lašas vandeninis k 
Akmenį įveikia.” 
JDarbininku noras tvirtas, 
Ir tvirtą vienybė,— ■ 
Kapitalo vargšui skirta 
Kankynių daugybė* 
Dūmai, ugnys ir mašinos—
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teises krikščioniškos,
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*)• Palladium—stovylėlB dievaites Minervos, 
šventenybe Trojntis miesto, kuri titre jo saugoti tą 
miestą nuo priešų užpuolimą; iš čia tas žodis JrV 
imtas vartoti vietojo tvirtovi‘s<
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Į Daro silpnas ją krūtines, 
Žmones sugadina* 
Kaip žaltys k^kis plieninis 
Kapitalas raitos, 
Ryja aukas kasdienines 
Lyg šmėkla apkvaitus. 
Darbininke!, Prie vienybės! 
Stok kovon ‘prieš žaltį, 
Nesileisk arti biaurybes, 
Nesiduok apkalti* 
Išnaudojimui, kankynėms 
Kovą skelbk mirtingą,

I Nelygiose tos’ imtynės’ 
Į Būk drąsa turtingas k 

Į vienybęsilsispietus '
. , * ... [jai ir visuomenei, kaip nustatymas mo-

r kescio normos. Štai delko privalome lai- _
kvties teisingumo pamato: jisai vienas yra . Žlugs ir kapitalas, 
aiškus ir nesikęičia. ’ Kurs dabar vifeuS aprietęa—

|. Bus jam tinkam’fi galas.
(Bus daugiau) Į Gi, kaip mus’tėvynės vaikas,

x • Taip-gi katalikas, .
—------ —----------- ------------- Į Dik būrin kur prisilaiko

Tų dviejų dalykų, 
Skaudu yr net pamąstyti: 
“Kova kapitalui!. 
Bet tikėk tai padaryti, 

Į Kovą vesk lyg galui k. 
Į VisGmvok prmS kapitalą,

Nes jis tiems 
Kur turtams nežiną giiloh 
Linksmi ris puotauja.,«

' Toksai stovis yra pasekmė klaidingo 
darbo prigimties supratimo.

“Darbas tai prekė,^tvirtina liberalis- 
tai: preke, kuri lygiai su kitomis turi teisę 
pardavimo ir paklausimo: prekė, kuri’yra 
neišvengiamas būtinumas.’ Tvirtinitnas vi
sai klaidingas! Nes darbas—tai Žmogaus 
veiklumas ir savo santykyje su kapitalu to-
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bja 50.000 darbininkų. Bet ) to, kad šis taip svarbus klau-
4

■brfra .ir būti negali. Kiek- 
Kmgn asmuo savo darbe y- 
Hmikalmgas ir tinkamas, 
Nt* jis tą darbą vykusiai at- 
Hfaį. Fordas ir-gi yra tas 
By, Tad Fordas nebegali 
Į^ nei datigiau, nei ma: 
Btft, kaip vienas asmuo, ka- 
Mmistąs, . kuris save ir te- 
Eįfftbja, o’ne 50.000. darbi- 
■gĮrų, kaip Maldingai mano 
H&tenmkas.

Pro (tomo sua. Keletas 
Bįįfc, smulkmenų reikia pa- 
R^eti, kurių praleisti nenu- 
ptį. Tai-gi pradedu: a. Aš 
suvisai nesakiau, ■ kad mano 
įninetas 12-sai įsakymas 
[tnekalbek ir nerašyk apie 
įai ko neišmanai” yra Die- 
vo įsakymas. Aš sakiau vienį 
įad prie Dievo dešimties į- 

Bįtakymų jis yra pridėtas. Į- 
EMltitoimui pasiūlau pasi- 
t žiūręti į mano . straipsnio 
E?*Musiį dienų klaus1 mais*1 
ftjmnlžią.
K fej>šėrininkasrašo, kad 
t už jo straipsnelio “Kanita- 
Bjas il'.> Kapitalistas” kritiką 
F jis yja ‘užmokėjęs 5 dolerius, 
k Teisingai imant aš turėjau 
Begauti iŠ p. Šėrininko tuos 5 
Įį dolerius, bet negavau. Gal 
^Ųūti dar tie pinigai ateina i 

;mane pasta ar čekiu. Reikė* 
palaukti. Gavęs padėkosiu 

į Noriu priminti tik tai, kad 
neturint žinios apie išsiųsti 
UŽift’okesnio gavimą (kvitą 

Jai’ panašus ženklas) yra la
bai nemandagu, jeigu ne- 

t daiigihu, tokius dalykus mi- 
Jf ųėtir laikraštyj e. Ąš noriu 

, Šėrininkui pastebėti, kad 
ąno Straipsnis “Mūsų die- 

/tnj klausimais” aš jokiu ge- 
kru nebūčiau rašęs už dole- 
: ’riuSj nors juos man būtų p 
į&ČTnrinkas ir atsiuntęs. Toks 

ffistrmpsnis vertas, mano į- 
Fkainavimu, minimiun 50 do- 
Flerių. Jeigu p. Šėrininkas 
|Sman tikrai nori užmokėti, 
įtakas laukiu ne 5, bet bent 50 

jdolbrių. Mano adresą gali- 
Ina sužinoti “Daybininko,: 
Redakcijoje. Tikiuosi p. 
Šėrininko užmokešnio, nes 
jis yra šėrininkas, tad maty
ti pinigų nestokuoja.

č. Mes nežinome “Darbi-- 
inko” redakcijos nuomo

nes ginei j amais klausimais ’ 
net-pažiūrėjus, kaip ji stro- 
įpiai rūpinasi p. Šėrininku 
jįau * galima susidaryti ata- 
įdnkamą sprendimą.
f. (L Manome šiuo reikalu 
tingūs baigimais tuo pama- 
Ku, ž kad su p. Šėrininku 
■mums nėra bendrų pradų 
KinČams, todėl daugiau šiuo 
liausimu ir debatų nėra kc 
Įteik .

K e. Pradžioje šio straipsnio 
K y. numery 47, mano pri
dedamos ištraukos svetimo- 
Kis kalbomis yra taip netei- 
Bfogąi atspauzdintos (maty- 
K korektoriaus. kaltė), kad 
K prasmės originale nei 
Kfckoti nėra ko.
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^Miį^asas. ‘ ‘ Darbininko 
akcija pilnai sutinka su 
b. Ifc&savinio mintimis ir 

ošir'džiai dėkoja už karš- 
gybimą krikščionių dar- 
bikų reikalų. Davėme 

etos abiem pusėm tik del-

r

iriu ni»iiini>iiiuni
taisau ir Įdedu varpelius na- 
e$ji labai prieinamą kainą ir 
kaip norite. Reikale kreip-

JOZAS B, STRAKAUSKAS 
fejBowen St., So. Boston, Mass

, Tel. S. B. 2168-M.*

DABJBJNINKAS

I
4

SMa,, Liepos & 192L
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simas būtų geriau supranta
mas darbininkams ir kad iš 
to darbininkai patįs galėtų 
padaryti dar ir save* išvadas.

; HAVERHnuLTO ŽMO- 
GUS NUSIŽUDĖ,

Žemaitis nesveikas, nwmP
r nęs.

: SidveMl, HTass^ liepos -8, 
— Kazimieras Žemaitis, 77 
-n, amžiaus, gyvenąs po nu
neriu 377 River Si. nusižu
dė vakar rytą. . .

Jo giminės sako kad jis 
per kiek laikg: jau buvo ne
sveikas ir ketinęs nusižudy
ti. Žemaitis užsidūręs kam
baryje atsukę gaš’ą, ir ne
daug turbūt? reikėjo gas’o 
atimti senelio gyvastį. At
rastas negyvas. '—n vJ , ■ f366 Broadvay,

ĮLEIS JAPONUS DAR
BININKUS Į HAWAII.
Washington> D, C. — Val- 

Lžia. laike penkių metų įleis 
Japonų darbininkus • ant 
flawaii salos sulig Prezi- 
lento rezoliucijos, kuri į- 
luota žemesniame bute ir 
.varstoma, kad pagerinus 

* laibo padėjimą ant Hawaii 
alos.

pni ir sutiksią smarkią opo
ziciją ypač iŠ puses mažes
niųjų Europos tautų, kaipo 
nevaržanti didžiųjų tautų 
nepasotinamus norus. .
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Dabar yra laikąs, * 
Tatogug ir sveikas,

* Nupėntyti namą, i?
• Ką būtinai reikia . 
Tad šaukite-mūsą 
Pentorius geriausius 
Kurie seną namą 
Padaro NAUJAUSIU.

Lithuanian Home Builders Co. 
Ine. and Real Estate

< (Pentorią dep.)
, Room

SOUTH BOSTON, 'MASS.
TEISINGIAUSIA
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Užsiimu visokiais patarnavimais, kaip tai, 
laivakorčių parupimųnų pinigų, drapanų rir 
laiškų siuntimu. Lietuvon, J!aip-gi esu Notary 

f Buijliei Padayau ir pasirąšau po visokiais, do
kumentais, Duodu yisokius patarimus, dau
giausia patarnauju vakarais.

. • , » f

| A.VELECKIS,
3 ■ 39 BARK TERRACE, ‘ BRIDGEPORT, CONN.

1 .

■*l

Lietuvių Rakandą Bendrovė
(FURNITUKE STORE)

■ Parduddnm visokius Bakandus užmokant ir duodam ant išmokės* 
įso, Užlalkom savo treką, pastatom daiktus į kitus miestus ir per- 
krimstom 1M vieną namą I kitus, ■ -.**
S68 W. BjtOADWAY, 80. BOSTOH, MASS.

Telephone So. Boston 83Q—IV.
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JAPONAI SIŲS KA
RIUOMENĘ VLA- 

DIVOSTOKAN.
Tolio, Japonija, liepos 7. 

— Pranešama, kad daugiau 
uiriuomcnos bus pasiųsta, 
fladivostokan paliuosuoti 
kareivius kurie dabar ten v- kr 
a. Iki Siberijos padėtis ne
lis sutvarkyta, japonai lai
žys ten savo kariuomenę.

Washvngton, D. C,—Pre- 
identas Harding pasiiile 
Amerikos Respublikoms su- 
laryti tarp savęs lygą, arba 
ųjungą, kurios, ir pakvietė 
i į tarpininkauti. Lygos pro
jektas yra sekantis:

1) Kad Lyga neturėtų 
arp savęs jokios rašytos 
konstitucijos. '

2) Tautos prigulinčios 
irie tos Lygos rinks savo 
itstovus iš kuriu sudavvs ta-

A- «.

•ybą, kurios nuosprendžių 
Lygos nariai turės klausyti.

3) Dabartinė Talkininkų 
Vyriausia Taryba galima e- 
:ą vartoi kaipo branduolis 
ninėtai sąjungai įvykinti.

4) Sąjungos planai turi 
emties tarptautinėmis tei- 
ėmis, bet be prievartos ar

bitram jos ginčuose, iy be 
įausmės, jeigu kuri nors pu- 
•-ė nesi skaityti], su minėtos 
darybos nuosprendžiais.

Diplomatiškų žinių agen- 
ai praneša, kad Tautų .Są
jungos planai esą sudaryti, 
bet Hardingas kol-kas jų 
smulkmeniškai nepaskel

biąs. Vienok jie išreiškia 
Tavo nuomonę, kad, Hard- 
•ngas remsiąs savo patarimą 
tautoms susijungti, palaiky
mui tarpu savęs draugišku
mą.- Dalis progTamo, kuri 
sakoma nebus apeliuojama 
Pietinės, Amerikos -- valsti
joms, bus vartojama palai
kymui sąryšio tarp egzistuo
jančios aukščiausios tary
bos. Vienok spėjama,‘kad 
Ilardingo planai esą persil-

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

IStirtl smuilcos mokytojai duoda sa
vo geriausią patarnavimą jūsų vaikui 
arba mergaitei. ' Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių informaciją kreipkitės prie

395 Broadway,
Room 4, 

So. Boston, Mass.
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HEAL ESTATE AGENTŪRA 
, Norintieji pirkt arba parduot 
namą bei ūkę, visuomet kreipki- 
tęs pas mus, o mes suteiksime 
greitą ir teisingą patarnavimą. 
LITHUANIAN KOME BUILDE 
Lithuanian Home Builders Co.

Ino. and. Real Estate
306 Broadivay, Room 1

(“Darbininko” name)
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LIETUVIAI DETBOIT'O IB JO APIELINKĖS!
Kas norite siųsti pinigus į Lietuvą,
Kas manote važiuoti Lietuvon, arba partraukti iš Lietuvos 
savo gimines,
Kas turite kitokius užrubežinią dalyką reikalus— 

Šiuose relkaTūose krefpkft^š išimtinai I
LIETUVIŲ SKYRIŲ 

Russian Consultation Bureau 
5756 GRANDY AVENUE, DETROIT, MECHIGAN.

, Si vienatinė Lietuviška {staiga Detroite UŽTIKRINA KIEK- 
VIENAI! pigiausi, greičiausi ir saugiausi persiuntimą pinigą Į Lie
tuvą ir važiavimą Lietuvon ir iŠ, Lietuvos. Parduoda laivakortes ant 
visu linijų, suteikia pasportus Ir visokius notarljališkus dokumen
tus. Lietuviškoj kalboj duoda tikrus patarimus Ir informacijas ant 
užklausimų. Pigiau ir teisingiau nei viena vietine agentiu’a auk
ščiau pažymėtų dalykų nepadaro. '

' LIETUVIŲ SKYRIUS DETROITE.
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Telef. Watkins 2142.

DANGAUS KARALIENĖ
Yra tai įdomi knygą, .talpinanti savyje . 

daug gražių užimančių apysakaičių su padavi- • 
mais apie Švenčiausią Panelę. Parašyta kuni- ' 
go Marijono GavaleviČiaus ir lietuvių kalbon 
išversįta. Knygos formatas 5% colio ir, B colių 
ilgio.1 Kietais drobės apdarais. Labai paranki 
vasaros laike išsinešti į pievą ar miškelį -dėl pa
siskaitomo ant tyro oro. Kaina $l.,00. Galima 

' gauti j

“DARBININKO” KNYGYNE,
366 W. Broadway, South Boston, Mass.
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SAUGIAUSIA, GREIČIAUSIA IR PIGIAUSIA 
PASIUNČIA

X
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JAU GALIMA SIŲSTI PINIGAUS 
Į VILNIŲ.

' I

BALTIC STATĖS BANK sudarė reikalingas sutar
tis siuntimui pinigą j tas Lietuvos dalis, kurios yra lenką 

* užimtos. Siunčiame pinigus j Vilnią ir j visas Įeitas vię-
• tas, su pilniausiu užtikrinimu. -

Duodame pilną garantiją, kad per mūsij Banką siun
čiami pinigai bus tikrai ir teisingai išmokėti adresatui. 
Jei nebūtiĮ galima išmokėti dėl kokią nors priežasčią, 
tai pinigai grąžinami atgal, atskaitant tiktai ekspensus, 
neviršiaus 5 nuoš. (5 nuoš. nuo dolerio).

Ikišiol Amerikos Lietuviai buvo susirūpinę, negalė
dami paduoti pagalbą savo giminėms lenką užimtose vie
tose. Bet dabar jau galima.

Mūši] siunčiami Lietuvon pinigai dabar yra išmoka
mi labai greitai. Bėgyje'6 savaičią nuo pasiuntimo die
nos gauname iš Lietuvos kvitus.

Naudokitės mūsą greitu patarnavimu!

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

juaniĮngĮngfjgnjgnignignEi^^

j įsa. Bostint ^.rusi fLa.
DOVANOS!
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GERIAUSIAjrAVp PINĮGAUS PADĖTI VIETA

LIETUVOS TARPTAUTINIS BANKAS 
KAUNE.

Informacijų klauskie:
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Šiuomi kreipiame Lietuvią domą kad SOUTH 
BOSTON TRUST CO. lietuviai Direktoriai ir šėri- 
ninkai skiria dovanas tiems, kurie atves į minėtą 
Banką.didesnį skaitlią nauji] depOzitorią per ŠIUOS 
DU MENESIU, š. m.

Dovanos skiriamos sekančiai: pirma dovana 
$50.00 auksu; antra dovana $25.00; trečia — $10.

Depozitus gali padėt pradedant nuo dolerio iki 
didžiausios sumos. Taigi, kas nori laimėt šias do
vanas, malonėkit užsiregistruoti past, šias ypatas: 
M. Venį-^-bankoje, K. Šidlauską—aptiėkoje, A. I-. 
vaškevičią,. F. J. Bagočią ir J. G. Gegužį.

So. Boston Trust Co. yra viena iŠ seniausių ir 
saugiausią Banką Bostone. Įsteigta 1891 m, Turi 
suviršum 3| miliono depozitą ir turi perviršio 
$300,000.00.

SOUTH BOSTON TRUST COMPANY
474 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

g JOS. A. MAYNARD, Prezidentas,

K. ŠIDLAUSKAS, Vice-prezidentas. . .

Kuomet Kreipsitės Prie Apsigarsintojų, 
Paminėkite “DARBININKĄ”
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jMįdįfr S3*iW. 1921.
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pama
tysime vėliaus, \ •

Tėmijantis,

•mos baltai, su velionaisVir rūtų

įspūdis, lyidniet apie 160 vaike-

' (Kaip viskas pasibaigs, M
Pirmoji Vaikučių Komuniją.

. ' (Specialią! “Darbininkui”)

Metinė priaugančiųjų vaikučių 
iškilme, kuomet jie pirmąjį kartą 
gavo gyvenime priima Švenčiau
siąjį Eucharistijos Sakramentą, 

■čionai įvyko liepos 2, 1921. Šy. 
Mišias laike patsai klebonas kuni
gas Jonas J. Jakaitis po pirmaijai 
Evangelijai- pasakė pamokslėlį, 
kuriame žadino vaikučius glaus
tis vis arčiaus prie Viešpaties 
Dievo, kad malda bei sakramen
tais save dažnai stiprintų, idant 
dorą gyvenimą vesdami neįpultų 
į sunkią nuodėmę, ljja r-ūrms iš- 
pleštų iš širdžių yZešpatį Jėzų.

Begalo graž ir malonus buvo

vainikėliais ant galvelių,’ bern 
čiai-gi naujais tamsiai-melsvai 
trinyčiais su baltu šilkų kaspinu 
ant kairės rankos, kuomet jie vi
si tvarkiai artinosi į savo nekal- 

. tas, skaisčias širdis priimti Dievo 
‘ Kūno Sakramentą. Kiek džiaugs

mo ir jiems ir tėvams!..
Čia jau, per Mišias, visi'vaiku

čiai sudėjo Dievui prižadus nėra 
gauti svaiginančių gėrimų ligi 21 
metų. Visi įsirašė į Šv Rožančiaus 
ir škaplicriaus Broliją.

Po pamaldų, klebonas pavaiši
no vaikučius pusryčiais:' koka o, 
pyragaičiais ir šaltakoše.

Gaila kad ta diena pasitaikė ly
tinga, todelei ir paveikslai reikė
jo traukti ant rytojaus, nedėliojo,- 
kuomet visi vaikučiai antrą sykį 
priėmė šv. Komuniją. Gražus tai 
reginys, kuomet taip skaitlingai 
būrys pasipuošusių mergaičių ii 
bernaičių tvarkiai prišaky bažny
čios sustatyti spindėjo ne tiek pa 
rėdais, kiek nekaltybe... Dide- 
liausia žmonių minia gėrėjosi gy
vu nekaltybės paveikslu, primin
dami dienas savo nekaltos kūdi 
kystūs.

Vaikučių prirengime pasižvmė 
jo keletas dorų mergelių ir mote
rėlių. Tečiaus, visą sunkųjį pri 
ruošimo darbą atliko kunigą; 
Longinas Kavaliauskas.

i

K. 3

dovanas gražiai padekleniavo.
« čia jaunimo tarpe daugiausiai 
veikia p-lė Ona BugailaitA Jos ' 
tai-triasu buvo suloštas teatrėlis 
ir surengta vakarienė.
L Byriuos.

4

WATERBURY, CONN.
Vargas visur šiandien spaudžia 

darbininkus. Ii! vietoje mažėti—- 
jis didėja. Štai nuo 3Q d. birže
lio visos .mūsų -miesto, dirbtuvės 
užsidarė ant trijų ir keturių/sa
vaičių Ir dar prikalė pranešimus, 
kad pradėjus dirbti algos jau bus 
numažintas 5,7 ir 10 nuoš. Oi 
kaip kapitalistai moka gudriai 
darbininkus sau nepavojingais 
padaryti. Per karo laiką, kiti 
darbininkai susitaupė koletą ska
tikų, tai dabartiniais nedarbo lai- 
kki^kapitalistai verčiu tuos su
taupytus skatik išleisti. Tuo
met su bado spaudžiamais darbi
ninkais jiems nė sūrimų, bus galu
tinai apsidirbti.
kam darbui atlikti kapitalįštams 

adedjį pačių darbininkų nesusi
pratimas. Laikraštis “Darbinin
kas” nuola.t šaukia: “Viso 
lio darbininkai vienykitės Kri 
je, po Bažnyčios vėliava, visuonįe- 
nei gelbėti.” Kodėl nepaklausy
ti to protingo ir prakilnaus baisoj 
L. Darbininkų Sąjunga-tuomi o- 
balsiu vadovaujasi ir jį stengiasi 
vykinti g/vęniman. Tai kodel-gi 
nesidėti visiems prie tos vieninte
lės tikros lietuvių darbo žmonių 
organizacijos? Jinai mums pa
gelbės pasiliuosuoti iš tos kapita
listų vergijos. Kiekvienas prigu
lintis prie jos visuomet yra apsu
kresnis ir sumanesnis darbinin
kas. Tai yra faktas. Šiandiena 
darbininkams labiausiai trūksta 
apšvietos. ir vienybes, o tą visą 
kaip tik ir auklėja LDS. per sa
vo laikraštį ir knygas. Kuomet 
būsime susiorganizavę ir susipra
tę, tuomet tik mes įgysime žmo
nišką pragyvenimą. Dabar bai
sus skurdas žiūri į akis.

B. B. Šilkauskis.

Tam^Vežmoniš-

t ■ *•

CAMBRIDGJS, MA8& 
' Išleistuvių pramoga.

’ ■ Nedėlios vakarc, li^os 3 d. bu
vo šaunios išleistuves gerb,. kun. 
Pr. J. Juškaičio. Nors šiluma bu- 
vė nemažą, bet žmęųių buvo tieį^ 
kdd net j didžiulę bažnytinę sve
tainę netilpo, Buvo daug svečių 
iš Bostono, Wor c esterio, Lawren- 
co ir kitų kolionijų. Vakaras 
buvo Įvairus, Susidėjo is dainų 
koltui duetų, eilių ir kalbų, tam 
pritaikintų. Bažnytinis choras 
pradėdanias vakarą, sudainavo 
porą dainelių diriguojant varg. 
V. Sereikai, Išėjo gerai. Sekė 
kalbos su įvairiausiais linkėji
mais gerb. kun. Juškaieiui.' Kal
bėjo A. F. Kneižys, “Darb.” ad
ministratorius, gerb. kun. J., J. 
Jakaitis, kun. K. Urbonavičius, 
kun. F, Virmauskis ir kiti. Vi-\ 

■sų kalbos buvo kilnios ir malo
nios. Kiti klausytojai net susi- 
griaudino, ypač kuomet pats, 
gerb.. kun. Juškaitis ištarė kelis 
atsisveikinimo žodžius ir primi
nė iš netolimos praeities savo sun
kias valandas kuomet tėvai mirę, 
kiek turėjęs vargo būdamas naš
laičiu iki nepasiekęs savo tikslo.

Programą paįvairino daininin
kai. Solo dainavo O. M. Šimbo- 
laitė, kuri savo balseliu žavėjo 
klausančius. Tolinus sekė due
tai. Dainavo S. Paura, P. Juškai
tis, O. Šimbelaitū ir A. Šliužiutė. 
Išėjo puikiai. Buvo atšaukti net 
kelis kartus atkartoti. . ' Taip-gi 
gerai padainavo duetą A. Kavo- 

■ liūtė ir O. Tamulėnaitė. Žymią 
programo dalį-išpildė Bažnytinis 
choras. Po viso to koncerto buvo 
vakarienė. Svečiai vaišindamies 
linkėjo gerb. kun. -Juškaičiui 
linksmų vakacijų. . Paskui 
sugrįžus dirbti tarp mūsų.

Laimingos kelionės, mūsų 
doye I

Lauksime sugrįžtant.
, Vargdienis.

t

vėl

va-

........ ' t

rengdami pikniką, -niekuomet n»« | Gerb. Aleksiu apleidžia Detroitu 
šią savaitę. Gaila...

Nedčlipj, 19 birii. pulkas vai
kučių priėjo pirmą karią prie šv. 
Komunijos. Kokį malonų įspūdį 
darA tie nekalti aniolčliai į snsi- 
rinkusius! Reikėtų Vaižganto 
plunksnos aprašymui. JSeserų iš
puošti altoriai ^skendo gėlėse. O 
vaikučių tai. jau niekas pasauly 
taip neprirengs, kaip seserys!

Seserys, Kokios jos mums bran
gios! Jos prirengiu mūsų tautos 
ateities žiedus, prie . gyvenimo, 
prie meilės Dievo ir tėvynės, Kož- 
nau katalikas jas gerbia aukštai. 
Ir turi gerbti. -

šiaip jau veikimas vldutiiiii^ 
kas,

' New Comer.
• - ’ ’ .• , A .

MONTRiLO, MASS. ' .
L. L. P, Bonų komitetas buvo 

sušaukęs per atvirutes susirinki
mą, .ant birž. 28 d., apt kurio pa
vesta patiems bonų pirkėjams nu
spręsti? apie nuošimčius. Ap
svarstę Vienbalsiai nutarė kiupo- 
nus nukirpus, pasiųsti Lietuvos 
■Atstovybei per viet, ižd. J. Mic
kevičių, nereikalaujant už juos 
jokių nuošimčių. Taipogi J.,Mie? 
kevičius išdavė raportą iš Warii- 
įntgtona " suvažiavimo. Nutarta 
sušaukti visuomenišką susirinki- 
mą dėl platesnio apsvarstymo 
naujos paskolos ir kitij svarbiij 
Lietuvos reikalų.

Vietiniai lietuviai neppmiiiki- 
te taip svarbioj valandoj rūpin
tis savo tėvynės likimu.

A .Vaitkus, 
L. L. P, Komt, Raštininkas.

> — - .1^.—-

> CLEVELAND, OHIO.
• Birž. 30 d. L. L. P. "Bonij sto
tis buvo sušaukus visuotiną susi
rinkimą. J. Jonuška, buvęs ats
tovu Washingtono suvažiaviume 
perskaitė visus, nutarimus. Daugu
mas labai bjaurėjosi iš tokio ’so- 
eijalistų-liberalij pasielgimo, kad 
-Lietuvos valstybės reikalus pra
dėjo tempti ant savo partijos kur
palio, nesiskaitydami visai su ka
talikų ir jų Federacijos atstovais. 
Perskaičius nutarimus vienas iŠ 
susirinkusių smarkiai kritikavo 
laisvamanius už nelegalius pasiel
gimus suvažitiviihe. Reikalavo iš
nešti protestą prieš tokius jų pa
sielgimus.

Toliaus išrinkta-komisija sutai- 
symui nepartyviškos rezoliucijos, 
kuri tapo priimta ir bus paskelb
ta laikrašeiūose. Kelios dienos 
atgal buvo išrinkta komisija ant 
stoties valdybos susirinkimo iš M. 
Šimonio, J. Kuzo ir J. Versiacko 
sutaisymui rezoliucijos, papei
kiančios laisvamanių pasielgimą, 
bet jos visai neskaitė. Kodėl? 
Katalikai perdaug yra nuolaidūs^ 
Reiktų susiprasti ir naikinti votis 
nuo katalikiškos visuomenes kū
no, Netylėkime, kuomet jie mus 
kandžioja.

Prie Šv. Jurgio bažnyčios durų 
ir ant kamptj visoki bolševikai ir 
Bažnyčios priešai atsinešę kaišio
ja savo plakatus praeinantiems. 
Net vienas, neva katalikas P. M. 
dalijo TMD. plakatus ir sakės*, 
būk klebonai pavelyjęs. Gėda 
taip katalikams apsileisti. Pava
pi jony s ir katalikiškos draugijos 
turėtų atkreipti į tai atydą. Jei 
mes nenorėsime, tai lengvai juos 
galėsime prašalinti. Tas daro ge
dą visiems katalikams.

Mūsų kolionijoj yra keli bolše- 
vikučiai, kurie “šviečia” darbi
ninkus folinėse jr kituose tam
siuose kampuose. Ypatingai vie
nas bolševikutis S. išsižiojęs re
idą, kam kunigai kišasi į.politi
ką, ir trukdą jiems mulkinti dar
bininkus ir -kad juos Veikią .išžu
dyti, jiems galvas nukapoti ir tt. 
Tai mat kas jiems rūpi, jr ne
jaučia mažiausios gėdos tai vie- 

» 
turėti! pasirūpinti tokiems tas pla
čias burneles uždaryti. • Tas -jau 
perifcngiit visas ribas.

A. Žaliaduonis.

užmiršta nusivežti ir rudžio bač
kų. Mat* <€laisvasn kliubietis ne
turi kitkuomi nusiraminti, kaip 
tik'rudu skystimėliu. Tas parkas 
yra ant puikios salos, Ten pri
važiuoja daugybe žmonių. Vie
noj vietoj matės didelis būrys lie
tuvių, vyrų ir moterų apspitusių 
bačkutę. Jie it musės medų* sfur- 
bū tą “patiekus” skystimėli. Mo
terys1 čia pilnai naudojosi savo* 
lygybes -su. vyrais, teisėmis. Ki
ta net savo kūdikio ant rankų ne
beišlaikė ncšdaųia pargriuvo; 
kitų kojos galvos nebeklausė. 
Nors ten rudžio.užtektinai buvo, 
bot dar atsirado, kurie iš kišenių 
ir “krokodiliaus ašaras” pardavi
nėjo. Važiuojant namon, ant lai
vo prisikimšo daug žmonių. įtai
ga užgirdau kitame gale laivo 
triukšmą. Žiūriu^ o-gi dvi kū; 
'trati, viena prieš kitą, kad urz
gia, kad prunkščia ir drebia vie
na ant kitos įvairius žodelius iš 
savo. “Žodyno,” kad’nėt girdin- 
tieji turi rausti. Tai mat rudis 

pradėjo “ veikti” ir' kūmutėms 
pasidarė ankšta.

Gaila, kad Ncprigulmingijs 
Kliubas nešioja D. K. Vytauto 
vardą, tuomi dauginus žemina 
lietuvių Vardą ir tautą.

Rūtų šakele.

ras rengia.pirmą sykį naujoj baž
nytinėj svetainėj paikų koncertą. 
Jo pelnas yra skiriamas naujų 
vargonų įrengimui. Kaip vargo
nininkas A, Batonas, taip ir visi 
giedoriai deda visas pastangas, 
kad koncertas pavyktų kųopui- 
kiaušiai. ’ ‘
- Visuomeniniai rcikąlai, tuo.m 
tarpu kaip ir atidėti J Šalį,, bet 
greitu laiku vėl sugrįšittB, prie’

■ •. «f ,

34- ,
• VargoM,. ,,lė,

MONTREAL?CAN’A'dA.>.
.Vardo Marijos mergaičių drau

gijėlė buvo parengus puikų pikni
ką. Vieta buvo labai patogi, 
Malson Park. Publikos prisirin-

ko gražus būrelis,- bet n< 
Mat tą dieną ir kardama a 
savo bačkmį pikniką; tai ir 
sų .kolionijos gėriukai,- net 
rinę pasiskolinę, skubėjo pi 
girtuoklių bandos. Nespėjo J 
vakarykščios dįeims prasib ' ' 
ti, kaiįi vėl prie bačkutės ; 
pe. ’ • > r
. Lietuviai nenorėdami savo : 
dą pažeminti, turėtų įrišti 
nuo tokių pramogų, kurios 
jo naudos, atneša tankiaūsUi | 
laimių, vargų virtines, S 
darni su smuklininkais nieko 

. lęimesite, bot pralaimėti, tai 
rai pralaimėsite.
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1
DETROIT, MICH. 

Detroito margumynai.
Turbūt mažai kur lietuvių ko- 

lionijose, vasaros‘laike yra tiek 
judėjimo, kiek Detroite (East 
Side). Tai vis * dėlto, kad čia y- 
ra darbščių vadių, kun. F. Kemė
šis ir A. Alęksis, kurie ii- išjudina 
jaunimą prie darbo.

• Šiomis dienomis mūsų kampe
ly įvyko daug visokių įvykiij ir 
dar daugiaus žada. įvykti... Po 
pereitų žydu parengti! skerdynių 
dėl lietuvių (24 d. birž.), kur li
ko apie 18 lietuvių sunkiau ir 
lengviau sužeista, jau visi eina 
"geryn; jau ir paskutinis J. Žal
tys grįžo namo iš ligonbučio. 
Lietuviai buvo) žadėję eiti mušti 
žydų atgal, bet mūsų klebonas su
šaukė susirinkimą ir patarė lie
tuviams ieškoti teisybės teismo 
keliu už užpuolimą, bet nekelti 
karės su žydais. ."Dabar lietuviai 
gal paliaus biciuliuotis su žydais, 
nes girdėtis pradeda nebepirkti 
pas juos ir jei tik kooperacija su
lygins savo su žydų kainomis, tuo
met be abejo, nieks pas žydus ne
beeis. Kaipįįgirdgtis, keletas žy
dų, kurie buvo „sugauti, ir rasti 
kaltais, laike -".nštynių gavo po 
60 dienų kalėjimo. Tai policijos 
byla. Dabar paduos lietuviai sa
vo bylą dėl atlyginimo už sužei
dimą ir užpuolimą be reikalo 
netikėtai.

Darbai Detroite eina silpnai 
Tra žmonių, kurie nedirba jau 
8-9 mėnesiai. Katrie ir* dirba, tai 
ir tie nepilną laiką, bet yra ir to
kių, kurie dirba ir be sustojimo. 
Nekurie aimanuoja, “kas bus to
liaus ? ” Daugumas seka Pr. Gu
do aprašymą apie Lietuvą” “Dar
bininke”- ir tik judina sparnus, 
kaip paukščiai pavasarį lėkti per 
okeaną. Tankiai išgirsi: “O! ri
ša viltis mūsų Lietuvoj !”

Pragyvenimas petroite daug ir 
nesulyginamai brangesnis, kaip 
kitur. Tas. pats su raudomis. 
Todėl čia nepaimama dabar iŠ 
kitur vykti darbo ieškoti.

Birž. 28, turėjome išleistuvių 
vakarienę, kurią surengė vietinė 
L, Vyčių kuopa gerb. A. Alek
siui, kuris^ apleidžia mūsų kolio- 
niją ir vyksta Vokietijon, kaip 
jis pats praneša, mokytis muzikos 
srity toliaus. Vakarienė darė 
liūdną įspūdį ūėš susirinko, žv 
noma, tik tiž,. kurie atjaučia ir 
brangina gei’b. Aleksio, darbūs^ 
nuveiktus šioje kolionijoje ®per 4 
metus. Žmonių buvo virs* SO. 
Laikę vakarienes • ratarė keletą 
jausmingų žodžių .^ebonus kuin 
F. Kemėšis, kun. BereišiS, moks
leivis Daumantas, p- K. Abišala 
ir p, Balnis, šv. Antano lapi
jos siųstas delegatas ant šias va
karienes. .Visiems sudėjus grą
žinusius vplyjiimis, prakalbėjo ir 
patB gerh Aleksiu, paaiškindamas 
savo rikslą» Tolinus: p, širVaitįę- 
nu padainavo poi-’ą. dainelių Alek
siui nkohipahuiojiuit jo paties 
kompozicijas. Tuo ir pabaigi pro
gramą, sudainijodnmi D. Vyčių 

tėvynė mūsų.

ir linksmiausias,, nes jame dalyvaus garsiausi N. Angy- 'i 
.iijos dainininkai ir dainininkes. • ,n,

Iš Bostono bus p-Iės A. Nariiikaite' ir M. Giy-baįteį’ y 
baritonas p. V. A. Jankus (Jenkins). Jiems akompąr,,. 
nuos p. Ms Karbauskas. * ’

Iš Montello solistai ir” solistes. Iš Haverhill ]5-l( 
Arlauskaitė h* Valiukevyoiutė. Taipo-gi plačiai žinohmsL.! 
solistės iš Lavvrence. ' 
•. Bus skanių lietuviškų valgių ir namie darytų įninka 
stų gėrynių. ’ \ ; '.“i i

Daržas bus atidarytas ryte, po pirmųjų Mišių* Žais^ 
tai paprasti per ištisų dienų, * pradedant nuo 1 vai. pqj.« 
pietų. Atvyks' labai, indomųs žydų ūkėsas iš Palesti-; 
nos. . . , ’«<*:*

Chorai ir solistes pradės programų nuo 3 vai. Stąm,-*, 
besni žaislai, kaip antai virves traukimas, moterų ir,*,, 
vyrų lenktynės ir tt. prasidės kaip 4:30. . ’

Laimėjusiems bus suteikiamos dovanos. Visus žai^-; 
įus ir įvairumus sunku ir beišskaitliuoti. Trumpais 
džiaiš, tasai išvažiavimas savo turiningumu ir įvairu-* 
mu perviršis visus5

Taigi turime garbės kviesti Gerbiamų Visuomet; 
kad teiktųsi atsilankyti, o pilnai patikrinam, patenkin
ti, jį rengia būrys ‘prakilnesnių moterų ir merginų,, ku-. 
rių darbuotė Bažnyčios ir Tėvynės naudai visiems yra 
žinoma.

P. S. Jeigų tų dienų lytų, tai išvažiavimas įvyks M 
Liepos.
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PHILADELPHIA, PA.
Birž. 29 d. buvo didelės iškil

mes. Graborius. gerb. A. Užumec- 
kis ir p. P. Užumeckicnė iškil
mingai apvaikščiojo sidabrinį ju
biliejų ,t. y. 25 metų‘savo mote
rystės sukaktuves. Pusė po as
tuonių, gerb. kun. J. Čepukaitis 
su asista gerb. kun. J. A. Kara
liaus ir dijakono S. J^orbuto at
laikė iškilmingas šv, Mišias. Per 
šv. Mišias gerb. Užumeckiai pri
ėmė šv. Komuniją. Susivieniję su 
Išganytojumi atnaujino moterys
tės luomo pažadus. Vakare bu
vo iškilimnga vakarienė, ant ku
rios dalyvavo daug prakilnesnių 
žmonių. Namas buvo išpuoštas 
tautiškomis spalvomis. Kambariai 
ir stalas parėdyti kvepiančiomis 
rožėmis ir vainikais. Tas regi
nys žavėjo žmogaus jausmus. 
Laike vakarienės išreikšta daug 
pasveikinimų ir linkėjimų. Juos 
reiškė šios ypatos: gerb. kun. J. 
A. Karalius, kun. J. J. Čepukai
tis, dijakonas S. Norbutas, advo
katas P. Orein, Dr. L. Petraška, 
J. Pranckūnas, J. G. Merkelis, J. 
Chimas, P. A. Pranckūnienė, P. 
Norkaite, P. A. Petrušldene ir Dr. 
Dambrauskas. Pastarojo temos 
nebuvo galima suprasti. Vietoj 
reiškus linkėjimus, jis pradėjo 
kritikuoti, kunigus, seseris ir sau 
nepatinkamas ypatas. Vėliau kal
bėjo gerb. Užumeekienė ir A. U- 
žumeckis. Dėkojo visiems už ge
rus linkėjimus.

A. Užumeckis yra tikras tėvy
nainis ii’ didelis veikėjas; žmo- 
gus^labai prakilnios širdies. Nei 
vienam neatsisako roikale paduo
ti savo pagalbos ranką. Turi tris 
sūnus: vienas vedęs ir yrą grabo- 
riumi Riolunonde, o kiti jam pa
gelbsti. Vertėtų visiems remti 
tokį prakilnų žmogų.

AŠ nuo savęs linkiu laimingiau- 
sio gyvenimo. Lai Aukščiausia 
laimingai padeda sulaukti auksi
nio jubiliejaus.’

Iškiliuose dalyvavusi.

HARTFORD, CONN. 
A. -f A.

Birž. 8 d., po trumpos plaučių 
uždegimo ligos persiskyrė su šiuo 
pasauliu Ona Buivydienė.- V: 
aprūpinta šv. Sakramentais. Pa
laidota 11 d. birž. sn iis
apeigomis. Šv. Mišias laikė kun. 
Ambotas, asistavo kun. Karkaus- 
kas ir kun. Vaškelis. Velionė bu
vo dora katalikė. Prigulėjo prie 
Motera .Sąjungos 17 kps. Paėjo 
iš Budrių kaimo, Garlevos parų 
Suvalkų rėd. Amerikon atvyko 
1911 m. Paliko, nuliūdime vyrą 
Toną ir du sūneliu: Joną 3 m. ir 
Petruką 7 savaičių. Lai būna jai 

J engto Amerikos žemele.
Norėdami plateshnj žinių apie 

velionę, tai kreipkitės pas Joną 
Buivydą, 65 John St., Ilartford, 
Conn.

Girių žvalgas.

DETROIT, IVIICH.
24 d. birželio, apie 9 v, v., 

dai surengė pogromą Detroite, ai< 
Westminster ir. Cardoni gatvių.

Pasekmės baisios! Niekuo ne
kaltoj žmonių nukentėjo daug 
Kol kas tikrai negalima sužinoti 
kiek lietuvių nukentėjo, bet yr: 
žinoma tikrai, kad daug jų yr 
sumuštų. Jonas Šaltis randasi 1 
gonbuty. 
tas. Jis 
mušdavo.
ko užpulti prisirengusių žydų 
Detektyvai sako, būk sugavę 1-.

• trobų žydų, apsiginklavusių ph 
: tomis, akmenimis, revolveriais i' 
net karabinais ir kitokiais instrn 
mentais. Priežastis pogromo ne 
aiški. Sakoma, kad paliokai būl- 
sumušę vieną žydą ant Threminj 
St. ir jau ant Hesting St. žydą' 
susiorgauizavę važiavo užpulti 
ar jis lietūvys, lenkas, rusas ar 
koks kitas, davė kas papuoli 
jiems po ranka. Kaip girdėti.' 
Čia bus baisus teismas. Bet žyd’ 
rankose aukso veršis (žinoma 
kurį lietuviai jiems nuliejo save 
prakaitu, tai jų bus ir . teisybe) 
Šiaip, ar taip, lietuviams reikė 
tų atsargiau draugauti '-su tai: 
mūsų amžinais siurbėlėmis — žy
dais ir neremti. taip jų biznių 
Turime čia net dvi kooperatyve? 
valgomų daiktų sankrovų Tai-gJ 
galėtų visi ten gauti visko, bet.. 
bot tiesą kalbant, nors ten vislu 
yrą, bet pas žydus biškį pigiau 
nokuric dalykai, todėl žmones it 
eina pas žydus. Girdėjau, kad 
kooperacija turėjusi didelį. pelną Tarpe teatro vaizdelių, 
pereitais metais. Todėl infisij dar-' gražiai pakalbėjo kun. K. Urbo

navičius, kun. Virmauskis, kun. 
švagždys, kl. Jurgio G. Česna ir 
kiti svečiai. Visi Rinkėjo jauni
mui ir kleb. pasise|;imo* veįkimč 

 

ir jau nebesustotų ^budėjus darbą.

z?’

1

Sako esąs supjausty- 
niekados niekur nes'

Lietuviai netikėtai 11 
prisirengusių

NASHUA, N. H.
Birž. 29 d. parapijos svetainėje 

jaunieji vyčiai lošė teatrėlį — 
“Girių Karalaitė.” Po tam jie 
prirengė' gražią vakarienę. Tas 
viskas buvo daloma paminėjimui 
varduvių savo kleb. kun. P. Da- 
niūno.

Be Našliuos jaunuomenės buvo 
atvykę dar iš apylinkės kleb. pa
žįstami, k. t.: kun. Virmauskis, 
kun. K. Urbonavičius, kun. Ku
čas, kun. J. švagždys ir kun. 
Juškaitis. Taip-gi p. Karbauskas, 
p. Karbauskienė ir Naujos Angli
jos garsiosios solistės — p-lės EI. 
Narinkait.ė ir M. Gribaitė, ku
rioms akompanavo p. M. Kar
bauskas. Solistes padainavo ’ke- 
'ioliką labai puikių dainų. Jos 
publikai taip patiko, kad nebu
vo galo plojimui ir turėjo paan
trinti; o jų dainos viena už ki
tą vis gražesnes. .

šai. skelbti. Sveikoji risuomenė

Jau išėjo iŠ
spaudos “PER-

r KŪNO” 7 num.
: už birželio menesį. 
Turinys labai įvai-

Be to rimargin
r taš nepaprastai gražio
mis karikatūromis. Vi

F si skaitykite. Kas norit 
jį pamatyti, siųskit 15c

“PERONAS*'

Boston27,ass.

labai

buotajaftis reikėtų žiūrėti mažiau 
į pelną ii* leisti produktus pigiau, 
kad apsigynus nuo tų sukčių žy
dų, nors aplink bažnyčią^ kurių 
čia yra daugybė ir smailino sa-
yo rites*, žuvis fe? kitus šlęjogug *

MONTREAL, OANADA.
„ Birž. 26 d. buvo' parengtas L. 

Nepriguhningo Kliubo piknikus, 
dvard Parke. Kliubiečia

ATHOL, MASS. 
Džiaugsmas.

. Po ilgo vargo ir laukimo athol- 
ifečiai susUąųkū hiujos, ' gražios 
bažnyčios. . Birželio 24 d..turėjo- 
me tą laimę pradėti .pirmą sykį 
švęsti.; .* * '

bįtaug&i klebonas, džiaugės Ir, 
‘ pBtApijphy^

> Ant 3 d. lįepoa B
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. VIENATINIS GERIABSIS
JUOKtf PAŠAlfOS-UlKRimS

' NoĮecUmas gardžiai parijiiokti ir -dW ^ižinori kąs d 
plačiame pasauly, užsirišk Imlm® ’■ ’ 4

įfMmuetatCNi. Metams I1M pusmečiui 85<ų 
num, 15 centų,į Lietuva ir kitur $2$5 J
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DARBININKAS
■r

■riį

X

t

.•

f,

r

Dr* X a Landus-

liepos 3 i “Darbmfako*’ re
dakciją aplankė' J. Krasnis, V. 
BiirtfdaitiiJ ir J. Bieliauskas iš 
Brioldyn, N .Y.

NO IŠ VEŽIOTO JAI
PRIEŠ piAPOJI- 

314 ALGŲ 
bariai Pieno Išvežiotoji) 

is turėjo, pasitarimus 
ii pasityžiipo nukapoti 

Lvąitę. ‘ 
įaigėliepos 1 
abi pusi turi 
prieiti prie 

laujos sutarties. Darbinin- 
iai nutarė nenusileisti ir 

i jfepriimti numušti! algų.

TAIKĄS RADO B0MB4 
Išdegti akįs. 7 J 

įlbertas Poralski, 11 m. 
i, Simus Parolsldn, 

kuiįs gyvena po numeriu'87 

 

Swertser St. Wakefielcl, iš
degu akis kada boŲiba eks- 

į pliodavo. Albertas rado jų
ŽblGje, netoli Bark St. ir ga
vę# kur degtuku, uždegė jų,

PARVAŽIAVO.
Fonas Jonas J. Romanas, Lietu- 

[ rių. Prekybos Bendrovės prezi- 
deptas, pereitoj subatoj sugrįžo iš’ 
Lietuvos.

%

‘ ‘ EXTRA!

Lietuvos Vyčių Naujosios Ang
lijus apskričio kuopų susirinkimas 
bus lO d. liepos, 11 vai. iš ryto, šv. 
Roko par. salėje, ant Webster St.,

; Montello, Mass.-
Tai-gi visi kuopų paskirti ko
pijos nariai prie rengimo pikni- 
0* malonėsite būti. Taip-gi ir 
lėtiniai malonėsite skaitlingai 

JŲalyvauti, nes reiks išrinkti žmo- 
nes, kurie tvarkys visą darbą. Sis 
hliš paskutinis susirinkimas prieš 
pikniką. Susirinkite skaitlingai. 

Rengimo Kom. Pirmininkas.

r

5

EXTRA!
L. R. K. Moksleivių'Mass. ir 

. J^evyJETampslure valstijų apskritis 
Liepas 24 d. rengia milžinišką iš- 

? -Važiavimą, parapijos darže, Mon
terio, Mass.

Nors šis yra pirmas moksleiviij 
/įvažiavimas,, bet bus labai įvai
rus, nes žaiski komisija deda pa
stangas, kad išvažiavimas būtų 
pilnas gyvumo. Taip-gi bus labai 
ind.om.us programas, nes dalyvaus 
didžiausi chorai ir garsiausi solis-, 
taf(ės).

,:Tai kurie atjaučiate moksleivi- 
iją, .užsisakykit vietas ant trokų 
išanksto. Ypatai kainuoja tik $1. 

' Užsisakyti galite pas A. Kohans- 
kfotę, 'K. Švagždžiutę, J. Komi- 
ęfotę ir St. Kneižj.

į Nepraleiskite progos — važiuo- 
f Jdte ir paremkite moksleivius.

: Valio! visi į moksleivių išvažia- 
•yimą.

I

t.

-—i

Kom.

už $500., išvažiuodama pasipirko 
dar už $500.00).

P*nai šejevkai buvo ir yra Uo
lūs rėmėjai visų katalikiškų or- 
gG-izacijų. Sudėjo stambias ati
kus Tautos Fondui ir kitoms lab
daringoms įstaigoms.

ą Linkime laimingai pasiekti bran
gią tėvynę Lietuvą, dėl kurios ne
mažai dirbote. ' •

AUTOMOBILIUS KRITO 50 
PĖDŲ ANT GELŽKELIO.

■Pranas Tlasaskas, gyvenąs.29 
F St., South Boston ir Jonas Star, 
11 Thomas Park vos spėjo išsisuk
ti iš pavojaus, kafda važiuodami 
automobilium, ir negalėdami jo 
suvaldyti nuvažiavo nuo kranto 
ir krito ant gelžkelio.

Tlasaskas tik vakar, liepos 5, 
nusipirko automobilių ir parsi
kvietė Joną pavažinėti, bet kada 
privažiavo Carson gatvę, Tlasas
kas nebegalėjo automobiliaus su
valdyti. Abu sužeisti1 nesunkiai.

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS.
Liepos 5 d. L. R. K. Mokslei

vių kuopa laike mėnesinį susirin
kimą. Susirinkiman atsilankė di
dis būrys narių. Apsvarsčius ki
tus reikalus buvo svarstoma apie 
apskričio suvažiavimą, kuris bus 
liepos 14 d. ir apie apskričio iš
važiavimą, kuris bus liepos 24 d. 
Mentalioj. Moksleiviai smarkiai 
veikia kad išvažiavimas būtų vie
nas iš geriausių. Susirinkimas 
buvo gyvas ir pavyzdingas.

SUSIRINKIMAS.
Gerb. (įmigai draugės:
Šv. Kazimiero R. K. Dr-jos pus

metinis susirinkimas bus 10 d. 
iepos, š. m., 1 va!. po pietų, po- 
>ažnytinėj svetainėj, ant 5 gat

vės, So. Bostone. ,
Yra pageidaujama, kad visi na- 

iai atsilankytų ant šio susirinki- 
110, nes turime labai svarbu} da
rbi] apkalbėti. Nors oras ir šil

tas, bet vistiek privalome lanky
tis ant susirinkimų, ypatingai ant 
pusmetinių, nes ant ji} draugija 
apkalba savo gyviausius reikalus, 
ši dr-ja savo susirinkimus laiko 
įas antrų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio. Ji taip-gi prasideda sa
vo veikimu prie visų Tautos ir 
'Bažnyčios darbų. Kiekvienas na
rys ateidamas turėtų atsivesti po 
nauji narį.

Sekr. V. J. Jakštas.

TIKRASIS VALGIO TIKSLAS.

Valgis bei maistas# ‘tai yra to
kios smulkios dalys, kurias gali
ma permainyti, arba perdirbti į 
kūno energiją. Jos taip-gi užlai
ko vietą, kaipo dalis kūno orga- 
ntoo. *

Keletas, gydytojų ir mokytojų 
sako, kad nikolis taip-gi yra val- 
gis ir maistas. Alkolis yra mais
tas tokioj minty, kaip parakas ir 
dinamitas yra Ūgius.

Žmogus vartodamas alko!}, ne
žiūrint kokioj formoj, dėl energi
jos ir stiprumo, daro didelę klai
dą. ' Palyginus taip, kaip peeku- 
rys, kad kurtų savo pečių su di
namitu.

Tikri .valgiai, kurie yra tinka
mi, nežiūrint kokiame ore (klima
te.) gyventum, kokį darbą dirb
tum, arba kiek amžiaus turėtum, 
yra sekantieji:

1, Riebalai (Fats), .
2. Kiaušiniai (Eggs), 

. 3. Pienas (Milk),
4. .Riešutai (Nuts),
5. Grūdai (Grafos),
6. Daržovės (Vegetable),
7. Vaisiai (Fruits). .
Yra daug kitokių valgių, čionai 

nepažymėtų, bet gydytojai sako, 
kad vartodamas viršminėtus val
gius, (pailginsi aųižį stipresnis bū
si ir susimažins ligos.

Gyvulio mėsa, tai nėra tikras 
valgis, bet tik valgio produktas. 
Geriausia mėsa, kurią tik galima 
gauti, turi tiktai 30 nuošimtį 
maisto vertės, t. y. 20 nuoš. pro
teino ir 10 nuoš. riebumo, o 70 
nuoš. vandens.

Tikrasis valgio tikslas yra už
laikyti sveikatą ii’ gyvastį. Žmo
gus turėdamas gerą protą ir kū
no sveikatą moka išsirinkti sau 
valgį iš tokių naturališkų ^alių, 
kokių kūnas reikalauja. Norint 
apturėti geriausią naudą iš val
gio, reikia atsižiūi'ėti į tris daly
kus: 1. amžį, 2. orą (klimatą), 3. 
darbą.

Auganti kūdikiai ir jaunuome
nė reikalauja daug statymo me
džiagos kūnui, k.
sūlphate of Lime), kuris randa

si grūduose (grafos) ir krakmoli
niuose valgiuose (strach, foods), 
dėl subudavojimo kaulų ir dantų. 
Viduramžiai to nereikalauja, o se
nieji visai.

Reikia išsirinkti valgį pagal oro 
temperatūr, bei metų sezoną. 
Karštis ir energija eina ranka į 
•ranką. Jeigu oras šaltas, tai rei
dą valgyti tokį valgį, kurs teikia 
daug karščio. Jeigu oras šiltas, 
tai lengvas valgis yra daug ge
resnis ; kitaip sakant-nereikia var
toti šilumos teikiančio valgio, 
tuomet saulės spinduliai jo, užtek
tinai teikia. Sunkiaj dirbdamas 
vartok sunkesnį valgį.

Valgio tikslas yra padaryti e- 
nergiją, o darbas ją suvartoja. 
Sveikata tai yra naturališka pa-, 
dėtis. Valgio tiesas prižiūrėdami 
organai atlieka savo darbą kaip 
reikia ir daug Sveikesni esame.

Žmogaus kūnas pakyla auk
ščiausiame energijos laipsnyje, 
kiek galima, jei žmogus moka su
taisyti, išsirinkti, padalyti ir pa
gaminti valgį su nusimanymu. 
Kol civilizuoti žmonės valgys ir 
gers netinkamai ir gyvens be jo
kios tvarkos, tai turės apsipras
ti su ligomis, nes dauguma ligų 
atsiranda nuo valgio ir gėrimo 
klaidos. Protas civilizuoto žmo
gaus yra pripratęs per tūkstan
čius metų manyti, kad. liga yra 
atsitikimas, kurį gyduolėmis ga
lima pagelbėti. Bet sveikata tai 
yra prisilaikymas ir prižiūrėji
mas naturališkų tiesų.

t.: kalkių
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PIRM. - Jono PrtoFltU,
524 ®. 0th gt, 80. Ųoaton, Mum.

VICE-PIRM. — .T .An jroHmms,
273 —’ 4*th SU S<V Boston, Mass.

PBOT. RAST. — V, J. JaMtM,
68 Telegraph. 8L, Bo«t»n 27, Man.

BTN. RAJTT. — Juom Jalka, 
MtrycHff Actdtmy 
ArUrĮftotAn JESM,

I2D. Leonu- j^ruSdšL-
. 111 Bovfftn St, So. Boeton, Masių 

IŽDO GLOBĖJAI J. Grubinskaft,
> 8 Jay St, So, Bo»tpn, Mus. ir
Antanu Kraity

284 Bth St, So. Borton, Mao.
MARŠALKA — Povilu

81 Story St, So, Bortoo, Miuu.
Dreugljoa antrašai reikale:

866 Broadivay, 8a. Boston, Mass.
Draugystei susirinkimai laikomi ku 

antrą nedėldlehl minėslo l-< vai, po 
piety Bažnytinėj M16J ant 5 <U So. 
Boston, Mase. • , f

—------ :  -J-.........  * ;

«
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Su?/<Tf«, Imuos &,

DR-fiTO VALDy^OS'ADBRSAZ.

y

5i'~c .

PIKM< W tlotNL
089 EL 7-th St, S<u Bo«ton, Masą, 

VICE-PIRM. — P. Tulelkty, k
180 Bowėn St, So. Bolton, Mm*. 

PROT. RAST, r- K. Luto!*, r
47 Vale St, So. Boeton, Mm*. . <

Dr-ja laiko Muulrfnklmus Ima trečią 
nedėldlenį 2-ą vaL po piety Bažnytinėj 
Svetainė - f
FIN. RAŠT. — M, itarčiauskląnB, 

. 47 Vale St, So. Borton, Maa*. 
KASIERIŲS A* Naudžiunae,.

ie Vinilo Str S(L Boiitonį Mą«a 
MARŠALKA *- Steponą* Navicką*.

i t

Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
Laivai, šaunus Apsėjimas - 

Du keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 
Ar netoli Jo.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
ViEŽR: DĄNŽIG^*

S&xonia- , Liepos 2ii

Tel. So. Boston 2488

DB.J.C.LANDŽIUS j., jmntora)
, ŽlETUVIfl „

Gydytojas ir Chirųegab 
Gydo aštriau ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų Ir valką. Egzami
nuoja kraują, spjaudalus, Slapu* 
mą Ir tt, savo laboratorijoj. įsu* 
telkia patarimus laiškais kitur gy* 
veliantiems. Adresas}

* . 506 Broadavay, 
South Boston, JvIass. , 

j Kampas G St. ir Broadway '

*

r

JI klesos (Nanihui’g , 
III klesos (Hamburg .. 
” ” (Danzig ....
”■ ” Danžig ......

«

«

r v * ♦ »

t

Į KURSūI NUPvowa :
Tai gei-iatmty proga daug 

auksinų 1 Lietuvą nuelųstL 
I Greitume nusiuntimo pliflgą 
l niekt su manim negal lenkty- 
L niuoti ; visiems pinigą alunts- 
Į Jąms pristatau kvitas bu para* 
l Mals priemėty pinigų. 
Į Laivakorėty agentūra | Lie

poją, Hamburgą Įr visur.
Pasai kelionei į Lietuvą. 
Padarymas lletuvlgką doku* 

Į menty, '■>
Pinigus stynklte per palto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 et štampą ir visados 
adresuokite:

P.Mikolainii,
Į53 Hndaon Avė., Brooklyn, IR f*,J

$14rt.(Xi
$12^.00 

. .$2UO.Ofl 

. ,$185.00
II klesos $18(100, III klesos $125, 

Taksą 5 dol.
per Cherbourg Southampton 

Liverpool ar GIasgow,
vCASTALIA .... 

ALBANIA .... 
MAtlHETANIA 

‘ COLUMBIA ..
CARMANIA ..

< t

...Liepos 0 , ■ 

.Liepos 13 
.Liepos- irt

■ Liepos 10 
.Liepos 10

Reikalavimai
Reikalavimą kainos 2c. už žo- 

dj už kiekvieną syki.
J

10 Metu South. Boston®

DR. H. S. STONE
Akto Sx’eoiamsta9 

399a W. BROABWAY 
Valandos: Nuo 9 r. Iki 7 v/vak,

»

SAUDtuusros Širdies v. jūzavs i 
DRJOB VALDYBOS ADRESAI 1 

80* BOSTON, MASS* , |

PIRM. — Antaną* Kmltai, ] |
f 284 Flfth St, Boston 27, Mate, j 
VICE-PIRM.Juozas Andrlltonls,' I 

■ 801% B’way, Boston 27, Masa. 1 
PROT. RAŠT. ~ Vincai VaikšnoriUB, I 

178 Bolton St, Boston 27, Mate. I 
FIN. RAšT. — Pranas StnkevtČius, | 

182 Boven. St, Boston 27, Ma'**.
KASIERIŲS — JurtM Kanevičius,

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

406 E. 7-th St, Boston 27, Maps.
Susirinkimai laikom! kas pirmą: ne- 

dėldlenį kiekvieno mėnesio 8 vai. po 
piety Šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Bostoh, Mate.

Sugrąžina man sveikatų Ir pajie- 
gas, saka Ponas Matusevicis 
v * Dalzell, III.

“Ištajiu ,savį aeaprubežiputfi padūkavojimą 
už jusu vaistus, Nuga-Tono, kurios duoda 
tvirtumą visam ■ kunui. Jos. duoda naują 
gyvybę. Buvau laj^ai nusilpnetis, ir . išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet-nieką ne 
gelbteje. Kaip tik prgdiejau imti Nuga-Tone, 

1 atgavau savą sveikatą Jr ’pajiegas. Jie numeti 
man lazda ir davi enągijė ir tvirtuma. • Galiu 
dabar atlikti trys sykiu? daugiaus darba negut • 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausia vaistas ■ 
ir genausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą pr&5 tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone.”•OETRAS MATUSEVICIS.

Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 
tvirtumą visiems gyvybes pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas oi! silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę jaknoms ir" žarnoms, atgaivin 
Inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praša
lto gazus ir išputimuspneprlimną kvapą ir 
JšvaTa liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, giėrą gruotnUlaviiną, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą, o

Kožna bonkuti Nuga-Tonę talpin pilną 
vieną mėnesi* gydymąj' O’preke yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas* sava aptic* 
koriaus, imkite per *20 dienų ir jeigu |n* 
busite visai Užganedintivaptiekorlus sugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
Eltoąj menesi gvarantuotą gydymą, apmo« 

ietą_ pačtą.j NATĮONAL LAfeORATORVį

National Labbratory,
1018 So. IVabash Avė., Chieago, Iii. .

........................... —J" ..................... '■ 
Pamėginkite naujo .........

Su užregistruota vatsbnženkliaSuT. Valst. 
l’nteutu. Biure.,

Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame Vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

Ruffles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiųskite 
75 c., tad 
atsiusime 
per paSty 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Rutinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio, 
Žiūrėkite, 
kad butą 
INKARO 
vais- 
baženklis.
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labui pigiai ir labai geroj Vietoj, ant 
U)G VVilbur Are., Long Island C'ity, N. 
L, vienas blokas nuo . Ųuoensboro 
Jridge Phiza. • Taip-gl parsiduoda du 
otni gražioj vietoj Mąspeth Long Is 
and, ant Grand St. Kiliu reikiijingn. 
Ūsišmikit ant šio adreso:

'-Geo. Byer (Bieliauskas)
106 IVilbur AVe., Long Tslund, N-. Y 
"REIKALAUjiflibTERĮ^ 

ARBA MERGAITĘ
I.nb.il lengvas dar

Taip-gi turi būti pratusi atšaki 
telefonų. Atsišaukite šiuo tulfe

ii ■ PAUL J. JAKMAŪhI
| (Jakimavičius) I 
1 509 EAST BR0ADWAY I 

TELEPHONE 602, Į

Tel. So. Boston 270 Į 
DR. JOflN MacDONNELL, M. D. I 
galima susikalbėti ir lietuviikai. ■ 

Osthso Valandos : E
, Rytais ik 9 vai. ■

Po piety 1 Iki 8 vai. ■
Vakarais nuo 6 Iki 9 ■ 

536 Broadway, S. Boston j

I
I j
I

v

'dirbti namuose. 
’>as.
lėti
u:

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
' MRS. J. VUCOL,

135 Farragut Road, City Point.
(Trečios durys nuo Fiflh St.)

Užlaikau įvairių minkštų valgiu, šaltų 
erinių, šaitakosės (icė-eronin ». I’asi 
livaikščiojo pamariais „užeikite para 

Imut mus too ereanfo. Mandagus pa 
arnavimas.

---------------------------------- -  , v. t------------------

Reoistbuotas Notabas
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KAIJNAUSKAS
ADVOKATAS

414 Bboadway, S. Boston, Mass. 
' Tel. S. B: 441..

Gyvenimo vieta:
15 Annapolib St., Dobchestkb. 

Columbla 0159-J.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbiskekia. Akiniūb. 
Valandos: 1—8 ir 7—8 Pi M.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

*

NUSISEKĖ.
Kazimiero Akademijos Rė

mėjų išvažiavimas atsibuvo birže
lio 26-tą dieną 1921 nu Rugby 
Parke.

■ Nesitikėjome, kad bus galima 
J įtfykdfoti išvažiavimą, kaip nedė- 

£ Uos ryte lietus pasirodė, bet po 
Ąpiętl}; nustojus lietui, kai kurie at- 
rilankč ant tos pramogos. Nors 

lį Metūvių mažai tebuvo, bet naudą 
Cltri^lę apturėjome. Apmokėjuą 

'išlaidas pelno liko $68.35. Nuo- 
i lįrdžiid dėkojame visiems atsilan- 
kiusiems. Žinoma ne vien saviem 
iriems galima atiduoti kreditą, nes’ 
4r i§ Svetimtaučių prisidėjo.

“Sekančioms ypatoms išreiškia- 
•me Širdingą padėką wuž prisideji- 

‘ mą SU aukomis: Onai Adomaitie^ 
nei, Juzefai Miekeliūnienei, O. 

į Kairaitei, U. Pauliūkaitei, M. Ur- 
baiciutei, A. Liutkevičienei, B.

■ Kazmauskienei, E. Bukšienei, Z. 
MO^ęjūnienei ; ir visoms, kuriij 

atdus nepaminėjome.
Rengėja.

•ę' ' ' c

‘ IMVAŽIAVO Į LIETUVĄ.
•Liepos 6 d. laivu<<Pol6niii'’ iš- 

,A»)žavo į Lietuvą žymi LDS. r> 
'jn^ja^p-ni K. šijovkienė su dūkie

ji re Stase, Čia paliko vyrą Adomą, 
ivkni yra pirkę LDS. nanio 
už visą tūkstantį. (Turėjo

LIETUVIŲ DRAUGIŠKUMAS 
IR ŠIRDINGUMAS.

Kuomet Beit. Luther Bridges, 
iš Sparks,x Georgia, tapo perkel
tas, keletą menesh} atgal, iš Kau
no, Lietuvos, į Dvfosk, Latviją, 
jam išvažiuojant iš Kauno, Lie
tuviai surengė atsisveikinimo va
karėlį, kurį jis niekuomet nepa
mirš.

Leit. Bridges išvažiuodamas iš 
Rygos gegužės 3 d. į Paryžių, tu
rėjo važiuoti per Kauną. Tapo 
nustebintas kuomet traukinys pri
važiavo prie Kauno. Ant stoties 
rado komitetą, jo laukiant. Trau
kinys pasilieka. Kaune keturias- 
dešimts penkias minutas ir komi
tetas surengė jam tinkamą pri
ėmimą ant to laiko.

Koraiteas susidėjo iš Generolo 
Nagevičiaus, narh} jo štabo, ir 
keletą lietuvaieių-slaugių.
.: Viena iš slaugių prisegė Vyties 
kryžių ant jo vyriškos krūtinės.

Atsisveikindami, Leit. Bridges 
visi pabučiavo tikrai lietuviškai.

I

I ' Tel. So. Boston 823. ■
Lzaruvra Dantistas I 

DR. M. V. CASPER I 
(Kasparavičius) I 

Laikinai perkėlS ofisą po No. ■ 
425 Broadway, So. Boston, Mass. w 

Ofiso Valandos: R

Nuo 10 Iki 12:80 ryte Ir R 
” 1:8O—6 Ir. 6:30—9 P. M. H

V

t

4

4

U«3tlV! kco^PAW,i’«
Generališki agentai dėl CENTRALfiS ir RYTINES EUROPOS

‘ 1 North Gernran—Iiloyd Bremen 
Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG ,

Laivai plaukia I LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus persimainymas 
nuo laivo aut laivo.

HUDSON ......... . ....................... . .  Liepos 13 ir RugpJ.
PRINCESS MOTOIKA ................................Liepos 30 ir Rugsėjo
PUTOMAC ...............  .Rugpjūčio 10 ir Rugsėjo

Iš NEW YORKO tiesiai į GHERBOURG—BREMEN
AMERICA .................................Liepos 26, Rugpjūčio 27 ir Rūgs. 28
GEORGE WASHINGTON........................ Rugpjūčio 3 ir Rugsėjo 3

Atslšaukit į 90 Statė. St., Boston, Mass. arba pas vietos agenttis.

, M. K. VERBALAS,
366 Broadway, Room 1,

South Boston, Mass.
Telefono No. 1878—J.

20
10 
■22

N ASAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m, ____
PASPORTUS Išreikalauju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. 
Atvažiuojančius iš kitų miestą 'patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ I LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA, Mainymas pinigą ne priverstinas, bet išmainau, 

kas klausia.
- Kreipkitės ypatiškal arba per laišką pas

G. KUNASHEVSKY
179 E. 3-RD STREET,

Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS. |
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompaniją ir ant geriau- O
‘ ' ------- --------

SS

jeigu Ę3
©
E

§ 179 E. 3-RD STREET, NEW YORK, N. Y. g
BiE^aiaiaiaiaiaiaiaiaiBiaiaoiaoi^iBiaiaiBisiaiaBiBiaiaoiaR

VARGONININKAS jaunas vaikina 
ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa 
žįstu mdzlką Ir galiu vesti bažnytin. 
chorą.

O. G. VAIČIŪNAS,
11 Downs Avė., Binghamton, N. V

PARSIDUODA FURNIČIAI
Furničiai tiktai du motai kaip vai- 

“ojami, parduosiu labai pigiai, nes sa 
/įninkąs turi išvažiuoti į Lietuvą. 
Furničius galima matjti Lile kada p< 
No. 152—3rd St., South Boston, Mass. 
(ant 2-v- lubų).

PRANEŠIMAS PIKNIKU IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir j 

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

L83 Fourth St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 475-W.

PRMOS 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 Dorchestor St) 
Vaiandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
NsnEtioir: Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
121,0 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Valandos: Nuo 9 iki 11 A. M.. cc

* a

Nedeliomis “

1 “ 3 P. M. 
7 “ 8 P. M. 
10 rt 3 P. M.

PARAKAS CIGARUOSE. 
Loiuell, Mass., birž. 30. — 

Jonas Norenkevicz, gyvenąs 
Lowellv norėtas parako pri
piltais cigarais nužudyti. 
Policija dar nesurado kas 
jam prisiuntė cigarus.

Jonas Norenkevicz, pėr 
paštą gavo baksą cigarų ir 
nežino kas juos siuntė. Už
sidegęs cigarą, Jonas suprai 
to kad jame yra parako ir 
spėjo užgesinti, 
ieško kaltininko.

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS!
NASHUA, N. H.

LIEPOS (JULY 9 ir 16 DD.

Sukatoj prasidės nuo.2 v. po piet 
iPnedėlioj nuo 10 v. ryte.

Bus 'geriauias muzika, tautiški 
šokiai ir lietuviški valgiai.

Kviečią visus—

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

kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamaš svei
katos beieškant. Užeik pas mane, a§ 
galėsiu pagelbėti. .Visokią rodą Ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metą patyręs Ir vaišinęs „nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas. Ii-, 
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, .iŠgelbs- 
ti daugybę vyrą ir moterų nuo pavo
jingą operaciją. -

Jeigu turi kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, Inkstų arba taip kokia li
gą, ieškok pagalbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. 9 ryte iki S vak. 
Nedūlioms: 10 ryte iki 2 p. p.

M
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Pajieskojimai

<» ____
v” ' '

Paieškojimą Kainos LDS. na
riams ir "Darbininko” skaityto 
Janis 1 syki į metus už dykų, už 
8 sykius $1.00. Prieteliama už 3 
sykius $1.50.

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite sutaupyti $3,00 

ant poros everyką, tai parai- | 
tr r ūkite musą katalogą. I
The Waterl)ury Mail | 
Order Oorporation, į 

8. Wilson Strtst, |
WaterbĮurjft Cou*. I

yji jjrir ■ r- rijfT^tMsį-rr ■■
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Paieškau savo vyro Petro Krevos- 
kio, kuris jau nuo Uita in. nežinia 
kur randasi. Paliko mane su mažais 
valkais. Jis paeina iš Kauno vėdybos, 
Šiaulių apskr., Viešmantų katino, Še
duvos parapijos. Kas žinote kur jis 
randasi, praneškite šiuo adresu: 

KARALINA KREVESKIENŠ.
112 iVall St. Ellznheth. N, J-

PalešiUtu savo vyro Fėwdbrp Galinio, 
kurto Jnu 14 molui, kaip Amerikoje. 
Prieš karą, 1914 m. gavau laišką, ty't 
mio tiulh nieko nežinau apie jį nei kur 
jis gyvena. Kas žino npio Jį arba puto 
atsišauki t ant šio adreso ; Gūmut Ga
linienė, Panevėžio npskt\. Kauno, rėti. 
Gatvė Marcės < LITHUANIA,

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAU 
DYBOS ADRESAI. BOSTON, MASS.

........ ' 
PIRM. — Motiejus Verseckas,

41 Gatės St„So. Boston, Mase. 
VIGE-PIRMa — Juozas Blžokae,

307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Ant Moeiejuuas,

450 E. 7th St, So. Boston, Mase. 
FIN. RAŠT. -r- Juozas Kavaliauskas,

209 E. Oottage St, Dorchester. . 
KASIERIŲS — Andriejus Žaliems,

307 E. 9-tli S t, So. Boston, Mass.1 
MARŠALKA — Antanai Gruodis,

159 Botfen St, So. Boston, Maęa.
D, L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirma nedėL 
dieni kiekvieno mėnesio po 
Wnshltigton St, Boston, Klase. 6-ty v, 
vakaro. Ateidami drauge Ir naujų ną- 
rty bu savim atidvesklt prie musų dr» . 
jos prlraiytL ’

Posmertlnėa moka $200.00. PaŠelpat 
Mo dienos susirgimo iki pasveikimo.
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