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SPAUSTUVIŲ ĮSTAIGOS 
PRAŠO DRAUSMĖS.

St ffOUis darbdaviai šaulriaai į 

teismą pagalbos prieš airei; 
kieriua. r

. Parędo didelį finansišką 
nuostolį. ■'* .

^aip tik prasidėjo nesusipratimai,, 
geg. 1 d., jie prirodo, kad 
streikas jiems lėšavo tiaž 

daug $7.500 'į 'dieną.

Aštuoniolika spaustuvių 
įstaigų, nariai “Open Shop’ 
spaustuvininkų, St. Louis, 
paduodami drausmės bylą 
Suv. Valstijų Apygardos 
teismui, St.x Louis, liepos 10 
dieną, reikalaudami už
drausti streikuojantiems u- 
nijos spaustuvininkams * ir 
nariams suvienytų spaustu
vių amatų kištis į reikalus 
peticionierių darbininkų ne- 
idiudyti, pažymėdami, kad 
jų nuostoliai nud pradžios 
streiko, geg. 1 d. buvo $7,500 
į dieną. Kadangi per tą lai
ką buvo 69 Mirbamos dienos, 
taį išėjo išrišo $442,500.

Daugelis iš tų kompanijų 
turi apdraudas ir nuo strei
ko.. ■
» Nors kompanijos gali ir 
dar kelius mėnesius laikytis, 
bet vis-gi nejauku, kuomet 
tas- nieko nevertas darbinin
kas lenda kapitalistui į akis 
ir reikalauja teisių, kurios 
teisingai darbininkui pri
klauso.

i

DAUG BEDARBIAUJA.
Australijoje 60,000 bedarbiaUja; 

nepriima nukapotų algų.

Sydney, N. S. W. — Ap
skaitoma, kad" mažiausia 
20,000 darbininkų be darbo. 

' valstijoje, New South Wa- 
les, 12,000 yra mieste Syd- 
ney. Maždaug 50,000 arba 
60,000 darbininkų bedar
biai! j a visoje Australijoje. 
Daugelis iš tų darbininkų 
dirbtų, jeigu jie sutiktų pri
imti nukapotas algas.

*. >

20 nuoš. numažintas algas iy 
kompanija pareikalavo liue
są priėmimą darbininkų. >

MINGO KASYKLŲ *
DARBININKAI ŽUDOMI.

' Welch, W. Va. —ą Hat- 
field, buvęs vyriausiai poli- 
cistas, draugas anglekasių 
buvo užmuštas teismo namų 
darže. Taip-gi jo draugas 
ėjęs sykiu su juo užmuštas. 
C. T. Lively/BaldwiifEelts 
•detektivas, ir kėturi kiti as- 
menįs dabar kalėjime, areš
tuoti kaipo biivusiėji sąry
šyje užmušime. \ Sakoma,, 
kad tas detektyvas visuomet 
draugaudavo su mainieriais 
darbininkais ir rodėsi jų ge
riausiu draugu. Dabar prą- 
sideda tyrinėjimai.

Užpuolikai spėjama, kad 
yra nariai taip vadinamos 
Kii Klux KĮan arba kokios 
nors kitos prieš-darbininkįš- 
ios organizacijos. Jie taip
gi ieškojo kito darbininkų 
vado Attle Jostrom. •

- ..........yn- ■' "■■■y"

$300.00 JUODUKO.
- » - GALVĄ; ' f

Water Valley, Miss. — 
Sakoma, kad organizuo
ti darbininkai susitarė iš
žudyti juodukus, kurie dir
ba i ant Illinois Centrai 
linijų^ tasbuvo susekta šu- 
areštąvus Boss Brower ir 
Ross Cardwell, z kaltinant 
juos už gulėjimą pasislėpus 
ir nušovimą Gus Embry, 
juoduko gaisrininko, kuo
met traukinys, ant kurio jis 
dirbo prabėgo stotį Velma, 
liepos 19 dieną.

Šaudymai sekė po to ka
da gautas laiškas su parašu 
grąsinamas jeigu jie nemes 
darbo prie geležinkelių.

Sulig žinių gautų Illinois 
Centrai oficialų, yra nuskir
ta prekė -300 už -kiekvieną 
juoduko galvą dirbančio prie 
gelžkelių.
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NUSIGINKLAVIMO
KONFERENCI .TA 
BUS LAP. 11 D.

V^gton, D. C., Rugp. • BOLŠEVIZMUI.

■ KUNIGAS 
Pabaigė; visuovnenes ir polijikoį 
šiuje.' Didis prietelius^ir r&M£ja4fy^ 
ko.” (Skaityk platesnį Aprašymą^^t,:^fa:'-įM^bpiQ).-
---8‘---- -- ■--------------- ---—--- —--- ....................................* -

' NINK^RĖIKĄLA- 
VIMAI. < 

Australijos darbininkų li
nija, didžiausįa unija'vals
tijoj e, veikianti agrikultū
ros šakoje, patiekė savo rei
kalavimus dėl' vaisių • augin
tojų ir pakuotpjų,.'sulig ku
rių alga abelnai suahgusiam 
darbininkui 6 svarai sterlin
gų savaitėje. Nusimanan
tiems darbininkams, .genė
tojams, - čiėpytojamš ir ’vy- 
rėjams alga turi būti 40 sa
vaitėje, sii sąlyga sukatomis 
po pietų nedirbti.' Kelionės 
išlaidos prie ir nuo darbo tu
ri būti apmokamos darbda
vių. . ■

t
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Va
landą daugiau negu jie gavo 
metaį^atgal.
* Pastarasis nuosprendis, 
spėjama, buvo - tai paskuti
nis algų kapojimo klausime 
įsakymas. Duok Dieve* .kad 
taip būtų.
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DARBININKĄ APDEGI
NO IR PRIMUŠĖ.

Mintoeapolis, Minu., rugp. 
5. — Darbininkų unijos 
smarkiai ieško keturių'yyrų, 
kurie liepos 29 d. suėmė Da- 
niel Mahady, sekretorių mū
rininku nešėjų, rynų ir na
mų statymo darbininkų uni
jos, pažymėjo ant jo kry
žiaus ženklą ant krūtinės ir 
rankų stiklu arba metalu ir

) * *

paliko jį primuštą unijos o- 
tise.

'audėjų sveikas 
pasibaigė.

Worcester, Ma^s.t rugpj. 
5. Streikas audėjų Whittall 
Associates kaurų dirbtuvės, 
kuris tęsėsi nuo sausio . 17, 
paskelbta kad užbaigtas.

*
* < • . f •

PRANCŪZIJA NORI 
PADARYTI GALĄ \

*
1 Paryšime, rugpj. 5.—Prąn-

■. cūzijos valdžia^ praneša A-» 
' merikos valdžiai, kad. ji y* 

ra pasirengusi duoti? pągel* 
bą Rūsi.įai, " Premieras 
Briand taip-gi prašo, kad 
Rusijos padėtis būtų vienas 
iš tų klausimų, kurie bus 
svarstomi panedelyje, rugp. 
8 d. Tautų Lygos, susirinki
me. >

1 • ' /
■ Prancūzijos opinija yrą 
toki, kad norint išgelbėti 
Rusiją nuo pražūties, * tai 
reikia pastatyti tokią vai* 
džią, kuriai būtų galima šiek 
tiek pasitikėti. Ji aiškiai 
pasakė, kad turėtų būti-su
triuškinta Lenino ir Trpiz- 
kio galybė. Kitaip, kitą, 
metą ir, vėl bus toks'pat ba- 
!daą & maras. Par^tninaąi 
savo argumento, kad bolše
vizmas yra liga, nuo kurios 
Rusija kenčia, Prancūzija 
parodo, kad 1916,)laikę ka
ro 85,000,000 dešimtinių- bu* 
vo apsėta. Kuofhet 1^21, 
37,000,000 dešimtinių arba 
43 nuoš. viso 1916 metų ne* 
apdirbtos žemės.' ,

Praktiškai visa spauda, 
išskyrus komunistus, mano, 
kad alij antai'duoda Rusijai 
'didelį patarnavimą atsikra
tyti ūuo tos ligos — bolševi- 

’kų- .«>■ y

SUDĄRYS PASAULIO 
. - /-• TRISMĄ., .

, Geneva, rugpj. 5. —Pa
tvirtinimas Britanijos im
perijos sudaryti, pasaulio 
teismą buvo įduotas Tautų 
Lygūs sekretorijatui. Pri- 
skaitant’ patvirtinimą Aus
tralijos, Kanados, Indijos, 
Naujos Zelandijos, Pietinės 
Afrikos .ir Suv. Karalystės. 
Kitų, patvirtinimai ir-gi 
gaurių ",‘i.

i’Kad sudarius tokį pasau
linį teismą, reildą gauti nuo 
24 tautų patvirtinimą, kas 
jau permatoma, kad bus 

‘gauta.

L »

Krank Hedley, preziden
tas ir generalis vedėjas In- 
tėrboroUgh Rapid Transit 
kompanijos ,New Yorke pa
skelbė ,kad kompanija pra
šo savo 14,000 požeminių ir 
įrirsutimų kariljdarinniųkų; 

nuošimčių, nežiūrint į fak
tą, kad kontraktas sekant 
dabartinių algų neišsibaigs 
be gruodžio 31, 1921.

' ■ 1 l"'"- ■'

■ Įstaiga Woodard Manu- 
facturing .kompanijos, ‘ O- 
vvorsso, Mieli, pradėjo dirb
ti ant bazės 56 vai. savaitėje 
vietoj 40 vai. kaip kad buvo 
dirbama per mėnesius. Sa- 
įkbma, pagerėjo smulkmeniš
kas rakandų pardavinėji
mas, kas padaugino darbą.

5. — Nebent nepermatomos 
kliūtįs kiltų, tąiptautiška 
kohfrencija nusiginklavimo 
ir tolimų rytų klausime pa
siūlius Prez. Hardingui į- 
vyks lapkričio 11. Su tuo 
sutiko jau Britanija ir neo
ficialiai pranešama, kad su
tinta ir Japonija.

MO**^*^' J**"** -**/'~ .-"i* ***įe-*-*■■ t*A -A-*ilsi- v rpriiinti imkapotasalgas it) 
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DIDELIS UŽSAKYMAS.
Bolševikų valdžia, užsisakė už 

$2,000,000.00 karų iš 

Kanados. <
•a ——— .

Montreal, Kanada,—Ka
nados karų ir liejyklos kom
panija gavo užsakymą ant 
500 5Q tonų- kubilinių karų 
nuo Rusijos bolševikų val= 
džios, ; Vertė užsakymo yra 

Statymas turės būti lapkri
čio mėnesy.. Tą užsakymą 
davė G. Lomonosovas iŠ 
Berlyno. ;

TEBESIGINČIJA.
I

Londonas, rugpj. 5.'— Ga
na ilga konferencija tarpe 
atstovų nuo Amerikos siun
timo; komisijos ir Britanijos 
siuntimo yacįų užsibaigė be 
pasekmių ir ginčas kilęs tar
pe Amerikos ir Britanijos 
siūlytojų už * Aleksandria 
vatos persiuntimo kontrak-

« • . ’ . . . - ■/ "< . *
Odų išdirbysčių reikalas pa

vedamas sutaikymo ko
misijai.'

Reikalavimas iždirbėjų numažinti 
algas bus paliktas išrišti tar

pininkui.
* 6

^Brooklyn, 'N. Y. — Klau
simas numušti algas odų 
„darbininkams, kas ir su ki
tais reikamvimais^išdirbėjų 
grasino per kokį laiką- strei
ku 8,000 organizuotų darbi
ninkų vyrų ir moterių "pri
eita prie Susitaikymo tą 
klausimą pavesti* komisijai 
susidedančiai iš abiejų puJ 
šių vieno* pašaliečio pripa
žinto abiejų pusių.

SOCIALISTAI VĖL PRA
ŠO PALIUOSUOTI 

■. DĖBSAI •
W ashington, Į). C., rugp. 

5. — Antras prašymas pa- 
lįuosuoti E. Debsą ir kitus 
karės laikų belaisvius buvo 
įduotas Prezidentui Hardin
gui delegacijos atstovaujant 
Čios Socialistų Partiją ir 
Politiško Amnestijos * Ko
miteto. ‘

Samuel Gompers, 'prezi
dentas Amerikos Darbo fe
deracijos, taip-gi patarė

>>■

' GRĄSINS ALETANTUS tus dėl kitų metij paliko ne-
RAUDONAISIAIS. '

Konstantinopolis, rugpj. 
5. — Salih Pašha, Turkijos 
Jūreivi jos ministeris, apleis 
Konstantinopolį subatoje, 
kad pasimaeius su politikie
riais vadais susijungusiu 
■šalių Eiropoje ir kad persta- 
čius jiems kokį pavojų ma
tąs iš bolševikų Rusijos įsi
maišius. nesusipratimuose 
Anatolijoje tarpe Grekųtr 
Turkų nacionalistų. Jis 
taip-gi mėgins įtraukti ali- 
jantus. dėlei sutaikymo tų 
dviejų šalių. .

išrištas.
■ I 1 ■9 '

PASIBAIGĮE STREIKAS.
Havre, Prancija, rugpj* 5. 

— Uostų darbininkų strei
kas pasibaigė, kuomet pri
ėmė darbdavių pasiūlytas iš
lygas, 21 franką už 8 vą!. die- 
noje. ‘

» .

GROSERNINKAS NU
KANDO' PIRŠTĄ 

‘ BANDITUI. /
Lawrence, Mass. — Gro- 

sernės savininkas Adam 
Radzwilowich tapo banditų 
apiplėštas ant $400.00 pini* 
gaiš. '

Kuomet jis savo krautu
vėje, 48 Brook St. pasilenkė 
ant cukraus bačkos, tuomet 
tapo pritrenktas maskuoto 
žmogaus.. Tadą du kitu ban
ditu prišoko jį laikyti o pir
masis kraustė jo ^pinigus* 
Mątydamas tą jis pagavęs 
vieno banditą pirštą suleido 
Į jį savo dantis kielč tik g^Iė*

4

L D. S. SEIMAS
. \ .—Z  --------
„Nuo Rugpjūčio 30 d. ž. m. prasideda A. L. R. K. 

Federacijos Kongresas. '

NUKAPOJO ALGAS.
* ■

Gelžkelio darbo komisija įsakė nu
kapoti algas expreso darbinin

kams 6, centus į vaįpndą, 
pradedant Rugpj | d.

Algos apie 50,000 Arąeri- 
can Railwąy Express kom
panijos darbininkams nuka
potos 6 ceritais į valandą 
nuo rugpjūčio. 1 d- sulig į- 
sakymo išleisto Suv. Valsti
jų gelžkelio darbo komisi
jos. Įsakymas tik nepalies 
keleto šimtų darbininkų. 
Apskaitoma, kad kompani- 

. ja nuo algų sutaupys $8,- 
000,000 metais. 7

Abelnas algų nuosprendis 
buvo padarytas darbo komi
sijos 1920 sulig kurio expre- 
so kompanijos darbininkai 
gavo 16 centų į valandą dau-

A

I

giau. Nuo šiol, nukapojus Hardingui^imfis veikti’delei 
algas sulig - įsakymo,. darbi- karęs-laikij belaisvių t'

t

L.D.S. CENTRO VALDY- 
BOS. PRIEŠSEIMlNIŠ' 

į. SUSIRINKIMAS.
LDS. Centro valdybos 

priešseiminis susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 9 d. 7:30 
vai., vakare <<DarbiniiikoM 
redakcijos kambariuose. ’

Sis susirinkimas bus gana 
svarbus ir visi nariai valdy
bos turi dalyvauti. . 
,*■ ' A^R^iį.neišys,

Sekretorius.

S

KAKTŲ SU FEDERACIJOS KON&RE- 
' SU PRASIDĖS IR LDS. SEIMAS.

» _______

LDS. Seimui skirta pusantros dieno: Rugpjūčio 80 
x d. po pietą ir visa 81 diena. A

. ....... u I --J. ■ ,1. P.J

„ LDS. kuopos subruskite išrinkti atsto- * 
vus. Lai šių metų Seimas viršija skaitliu- ? 
mi atstovų ir gerais1 naudingais įnešimais 
jau buvusius seimfis. ‘ •

Būtą labai gerai, kad visus įnešimus 
LDS .Centro Valdybą galėtų peržiūrėti dar 
prieš Seimą įr sutvarkytus galėtų-perduoti 
Seimo išrinktai komisijai.

r Tegul nelieka nė viena LDS. kuopa, ku
ri šių metų Seiman neprisiųstų savo atsto- ‘ 
vo. Jei daugiau neišgalėtų, tai bent vieną.

CENTRO
* M. AbračinikM, ‘ pirmininkai 

A. ?. Kneižyi, Sekretoriui
» *
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kfebpną Kailaųiką,
kurs miiįal sutinka ant tą, 
Girdibltik ne priež tikybą, 
nė prieš dorą, ne prieš vals
tybę tai ir galima ant 
toriauj Didike mL 
pia godžiai klausė prakal
bos. <• ' * • ' ,;

Reiklu pažymėti; kad Su? 
hačiaus ^ėr|jėW labai ^ra- 
žios, Wliaį pasirėdžiusios 
ir jų daug besą. Pastose 
pasakbįlma bdk gražuolės 
piene prausiasi, kad grąžio- 
jųis buL Ar tik Subačiaus 
merginos to nedaro, Kur- 
manką besą daug,; arkliai 
gan geri, Bažnyčią daili.

Ant rytojaus su švogerka 
Anele GuikBute pėsti pasL 
leidom Kųpiškin aplankyti 
gerai pažįstam^ klebo
ną kun. Bajoriną* 
juu visu keliu matėsi blogo* 
kasr žirniak■yfenojfei visai 
gėrį, Xr jų.nemažaiprisėta, 
Bulvės vidutiniškos, Pievos 
pusiau nušienautos, pasie
kus Kupiškio apylinkę pasi
matė Jtaisuu reginy# — ru*. 
giai ledu vįsiškąi išdaužyti, 
Kviečiai šiek tiek mažiau 
nuker^g^ Bet vėliau pa- 
aiškėjo^kad rugiai tik kelių 
Kupiškio kaimą taip baisiai 
nukentėjo, Valdžia jau be- 
ųe tik prižadėjo nuketaju- 
siems kaimams" pagėlbą, Ku
piškio • plytą < bažnyčia su 
dviem bokštais ištolo puikiai1 
atroįp,, Arčiau pažvelgi 
besanti 'išdažytai#' ‘ langais 
ir nemažomis žaizdomis Šo
nuose, Taisymas greit pra
sidėsiąs, Amerikos kupiš-? 
kiečiams vertėtų prisidėti 
prie sutaisymo gražios šven
tyklos. Beveikianti Varto
tojų Draugija, užsimezgęs 
į“Mazgas” įr Įiesįs 
nas “Žvaigždį” Be kito kd 
-knygyne besą LD>$. Kalen
dorių 1921-m< Klausiu, kur 
gavo. Atsako, kad girdi taip 
gavę. Paskui pamačiau at
mušta Povilas Kyrius, Bro- 
.okhjn, N, Y.

Po malonaus pasimatymo 
sU gerb. Kupiškio klebonu 
kun. Bajoririb su švogerka 
Anele’ Gurfcliute pasileidova 
atgal. Ėjova palei geležin- 

‘ ikelį. Susitikę piemenukus, 
vaįšinova juos saldainiais. 
Vienas piemenukas, kurs sa
kėsi samdytas, kalbinamas 
pasakė, kad jo alga; tokia: 
“4 pūrai ingių, vienas pū
ras bulbių pasisodinti, dro
binės kehiės ir marškiniai ir 
suvelto čerkeso paltas.” Tai 
metiyė alga. Jis nežinojo 
kiek jam metų, atrodė apie 
11 meti/ amžiaus. Paėjus 
truputį toliau sutikova pie- 
menukę, *“Ar tu gera pie
menuke T’ klausiau." “Ge
rą,” atsakė. “Ar labai ge
rą?” Toliau klausiu. “Ne- 
ląbūi,’’ sumišus tarė. “Ko-? 
dėl. nelabai ? ” dar. klausiu. 
“Tai korvės kartais lakio
ja. .. ” 'atsakė. O apas /pie
muo ar geras?” klausiu.4 
“Ne, ’’ greitai atsake. 44Ro
dei negeras?” klausiu. Gir
di keikiąs.
, Liepos 5 d. Subačiuj sė
dau vėl traukiniu. Vėl pa
laikiau kareivių tampau. Iš
dalinau pąskutiniųs‘-‘Darbį- 
ųinkiis.” Kareiviai beva
žiuoją iš atostogų, Kielę tik 
esu sutikęs kareivių, tai Vis 
buvo mandagūs,, prasilavinę, 
svarūs, vyrai;: Kalba visų 
gryna. Nuo generolo Žu
kausko esu girdėjęs gražiau
sių kimiplimentų Lietuvos 
tureiviaiųs, bet reikia pasa

kyti, jog Lietuvos kareiviai

dagiausia esantį gera.
Pnęįpaį traukinio iteji- 

mo Panevėžio link į '.mūsų 
kupę įašįo pusėtinai akyla, 
mergina.'Buvusi Rygoj pas 
Amerikos kopmlfe* Norinti 
vykti Amerikon pas Krolį, 
kurs esąs Bridįepprtė. 
pe ’giąvmska jos br$u vafli* 
naši. Tuomet -imu ^Dąrhi- 
nįnko’r numerius sklaidyti 
ar ųėra iŠ Bridgeporto ko
respondencijų. Ir ką-gi 
num. besančios net dvi/ 
Padaviau tai merginai pasi
skaityti Skaito balsiai. Kai 
pabaigoj korespondencijos 
perskaiė, - kad “pirmiaus 
laisvamaniai nežinojo pėt- 
nyciosųo dabar kpžna diena 
yra sausa,?'tai visa kupė ė- 
mė kvatoti. Perskaičius 
ąntrą iš Bridgeporto kores
pondenciją būsiančioji ame
rikietė tarė: “Kąjp tai A- 
merikos laikraščiai viską 
aprašo.” Nųsfekundė, kad 
baisiai sunku gauti visi lei
dimai vykti Amerikon. Sa
ko, kad jei būt žinojus, kad 
tiek kliūčių bus tai nebūt nei 
pradėjus. Juk Jar nežinia 
ar visas .kliūtis pavyks per
galėti. Gustonio stotyje to
ji būsianti amerikietė išlipo.

'Panevėžyje įsėdo naujų 
kareivių. Ir jiems padaviau 
‘ ‘Darbininkų. ’ ’ Vienas jų 
ėmė teirautis apie pinigu 
siuntimą iš Amerikos. ✓Sa
ke, kad jo brolis Motiejus 
Šapranauskas (bene tik iš 
Bostono) .siuntęsg,jam 600 
auksinų. Ėmiau teirautis 
kaip tie pinigai’ buvo siųsti. 
Pasirodė, kad brolįs per ką 
ten ^siautęs, kad pinigai tu
rėjo eiti per Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės banką, 
Jau penktą^ mėnuo kaį tų 
pinigų negaumąošjto ban
ko. Tada man prisiminė in
cidentas Kaune. Kartą su
sitikęs St. Seimo atstovą 
Akmenskį iš Viekšnių, man 
pasakė: “Pranešk amerikie
čiams, kad jie nesiųstų pi
nigų per Prekybos ir Pra
monės banką.” Paaiškino, 
kad ‘vienas viekšnietis Juo
zas Šatkus įgaliavęs jį par
vežti iš minėto banko 1.30C 
auksinų, siųstųjš ChicagoS/ 
Ėjęs septynis sykius ir ne
gavęs pinigų. Tai sakė, kad 
girdi daugiau neisęs ir visus 
dokumentus gražinsiąs tam 
žmogui, Reiškia,, jei tas ban
kas St. .Seimo nariui pinigų 
neišdavė per septynių sykių 
atsilankymą, tai ar žmogus 
gali gauti septynesdešimt 
septynis sykius, atsilankęs ?

Kartu kupė j buvo subatie- 
tis, ktirs tarnavęs rusų ar
mijoj ir patekęs nelaisvėn 
Vengrijon. Su juo 7 ;30 VaL 
vak. išlipau Subačiaus Sto
tyje. Jis beturįs prie: stoties 
giminaitį krautuvninką ■ 
Šaučūną^ Turi žemės artį 
20 desetinų ir kartu laiko 
krautuvę. Biznis, sakę ge
rai einąs. Beveikiąs prie 
stoties Kįaulėpo ghrįjįis ina-

pilnai užritamųjų pagyri
mo. Lietuvos kayeiviB 4wįh 
bųt Jaugiau laisvės turi, ne
gu bilų' kokio# kitos pąsfttJįo 
Vsilstybė« įritabūt Lietuvos 
kareiviai yra tverkmgesm, 
lįegubilekokįoskitos vals
tybėj kįreįvM Kai parkai
tę'“ Darbininko, ” tąi tuoj B- 
jnčiįtgirtb Vienas perskai
tęs nūm, Karininko Bal
są, sako, kad nieko pana
šaus neužtiksi Lietuvos laik
raščiuose, Antras džiatG 
gįašf straip_snįų num. JM 
Pranoužų Laikraščiai Apie 
Lenkij(į/> O virMla Ka^s 
Aįųbrozas džiaugiasi radęs 
tame put/ numeryje raštelį

Mano
Girdi to raštelio autorius 
Aleksandra Vaičkenas jo se- 
U4a draugas." Kun. Jonas 
Kįršanfikisr- gyvenąs Ameri
ke, esąs viršilos Am^razo 
pusbrolis,. Kareivis Allzas 
Mažeika buvo draugų pa
šauktas į Įritą vagoną. Ne
trukus sugrįžo Įr.klausiniai 
neturiu 1 daugiau Amerikos 
laįkrūščįų, Girdi draugai 
apipuolę ir išprašę visus, tik 
vįbną numerį “Draugo” pa-

; Drįyažiavus Panevėžį pa
sigirdo žydų varvaliavimai. 
JUj.vafvaliavimas-.nei Įdek 
nebūtų prūdus, jei nebūtų 
rŪriskasĮ ‘’babar jįe dau
giausia var.valiuoja rusiš
kai. Visur žydai vengia lie- 
tuyišjęai kalbėtis, kaip kiau- 
lenos. Dvi žydelkos*įsėdo į 
mano kupę ir ! vąrvaliuoja 
rusiškai. Klausiu kodėl lie
tuviškai nekalba. Girdi,ne
mokančios. ' Lietuviai turi 
daryti, vkad tas jų nemokė-, 
įjimas žydams brangiai atsęi- 
tų, .Į mano kupę įsėdo' ir vo-
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UagUpias. natųlsč man ųpų. Jei 
tfltiiiusl tojau stropių valdininkų, 
sąžiningai einančių sftyo pareiga^ 
tai ‘'nereikia perdaug «ieljotis, reikia 
tikėth,. 'kad ilgainiui ^qžlnlnglejt 
lžatunis truktierini^kij šalininkus.” 

Dabar Štai, ką. ašen savo .. . . ' V

i

į Subatoj liepos 2 dieną pa- 
^ittaęs didžiulį glėbį Ameri- 
# kos **DaWininkų” ir Lietūs 

toj leidžiamų laikraščių 10 
įf ild, ryte traukiniu išvažia^
* J iš ’ Kauno leizdamašis 
' j Bubačiun. tFž trečiosios kle- 
r w bilietą užmokėjau 65 
; auksinu^ patogu buvo va*
* Šmoii tuo, kad nebuvo žydų.-

Ęeįkia, vienok, pasakai, 
kad vis-gi pasažierių buvo 
daug. ’ > : ”

Iš pasįimtų Lietuvos lai
kraščių “Lietuvos Balse” 
birželio 30—liepos 1 d. lai-

* Joje besąs straipsnis “Iš 
galino į Panevėžį.” Štai 
kų tas nežinomas autorius 
pasirašęs Jonas savo kelio
ne je patyrė:

ĮS KAUNO l^TANEVežI.

•‘KeHqnGje išgirsti, ko negulėtum 
"Skelėti, ir pamauti, kas judinu ir 
verda susimastyti.
keliu ir tikies, kad čia visa, pra
dėjus stočių vardais ir baigus sjo-

• Žiu tarnautojais, — visa primena 
Lietuvą. ‘Bet tenka ir apsivilti. 
.Privažiuoji “Geižunu” Stoti, Kas 
per vardas?.. Sunku ištarti. Iš 
kurio žodžio Jis eina? Iš "geisti?’’ 
Ne!.. Butu ‘‘Geidžiūnai,’’ iš "gai
dys” imtu “Gaidžiunai” ar “Gai
džiai,” iš “gaižus” — ‘‘Gaižiūnai’' 
ar “Gaižunal.” Nesu kalbininkas, 
nemoku surasti žodžių kilmės. Man 

'•taip ‘bemąstant, prieina .žydelis ir 
klausia: !‘Ąr čia Geižuny?” ' 

’ “Einu i Kėdainių stotį, kur, .sa 
ko, galima gauti laikraščių. Sta
liukas apkrautas visokių vardų lal- 

‘kruSčiais. Ar tarp jų nėra bolše- 
_ vtkiškų, — negalėčiau pasakyti. 

'Kertelėje guli “Lietuva,” arčiau
■ “Socialdemokratas,” o “Lietuvos 

Balso” ir net “Laisvės” nepastebė*

"“Privažiuoju "Datnavų,”,,
; .stovinčio stotyje sodiečio, kuo vm‘- 

du. ši stotis. “Gi žiūrėk, kaip pa
rašytą,” — atsakė. “Aš žinau, kail 

j 'parašyta, bet kaip jųš vadinate.” 
“Sies vadiname “Dotnava.”

“Turėdamas kelionėje daug lai
ko, išsikalbi, pasipasakojl, kai ka- 

. da pasiginčioji, dažniausiai taip sau 
pasiklausinėji.

. “Važiuoja suvargusi, nors dar ne- 
. seiiu moteriškė. Ji negali susilai- 
kyti nuo miego, nors tik Kėdai 
aluose jlipo. Klausiu, be ne ke 
lias> paras teko jai nemiegojus imti.

1 Atsakė, kad tikrai mažu temiegan 
‘ ti.

“— Gyvenu, — sakė, -- 1‘ušušvės. 
miestelyje L’uzino^dvaru iuuuuose. 
dabar žemės ūkio ministerijos vai- 

. domuose. TUriu paliegėlį vyrų, N. 
N. ir šešetų yaikų nuo 11 ligi 1‘Xj 

..metų. Vyras nors ir amatnjnkas, 
Stalius, bet maža bepaslenka dirb 
ti darbų. Mat 1915 m. pavėlavo 
nueiti miestelio griovių valyti, kaž 

. 'kas įskundė, vokiečiui baisiai pri-
* mušė, įr neteko sveikatos... Bei- 

. s kia man vienui siuvant visus aprū
pinti; Ir bute neturiu ramybės. Už 
Sienos N. N. traktierius. Mat tu
ri dvi koloųiji, savo namus mies

telyje ir lako trąktierių.
"Rūpinaus, kad įgaliotipis ' mat) 

Išnuomuotų namus ir i<ecių. Bu- 
vp beprižadąs... Bet paskui atva
žiavo iš Kėdainių kaž koks ponas,, 
paūžė, traktieriuje ir išvažiavo. Na

ujinai ir piečius buvo išnuomauti' 
traktierininkui. šįmet vėl klabinu. 
Vakar buvau Kėdainiuose pas įga- 
Jiotinį. Neradau jo namie. Tu< 
ponas, kurs anąkart viešėjo tralc- 

’tieriųje, pasakė, kad busianti nu
siųstu komisija ištirti ir nuspręsti, 
Mian ar traktierininkui išnuomuoti 

7 1 namus su ple.eium. štai nielJo ne
pešus! ‘grįžtu. Turbht vėl traktle- 
liniukas ims viršų ir nuskriaus mat

Pe«
“Mūgiuau raminti jų, skiliau hi- 

Sytl Kaunan ministerijai. Bet vel
tui: ji išlipo Baisogaloje, turbųt 
manydama, kati vistiek • neras tėi-

"Susinujstvs ne tiek dėl tos mo.
• terlškės vargų, klek de( to? kad mu

sų tėvynė turi neš)|Žinlngų valdi- 
pinkų, ii* nėpnsljutau, kaip prlva- 
jUaVttp Itadvillškį. 1‘ąkeHui J bu-

■‘fetų klausiu ar konduktorlo ur k|-
* ' to’ kurio gelžkellnipko, kada išeis 

■ traukinys j Panevėžį. NesuJąjįkes
atsakymo, ėjau tolinu. Bet už va- 
iuiidėlės, jau man bufete prie sta
lu bežadini ir valgant pietų, pijeb 
pa anas valdininkus Ir sako: "Tam
sta klausei jftuuvs, kada truuklnys 
lŽpfpii' į Panevėžį, išeis Už 40 mi* 

. nu(?|t|;‘‘
“l’o viildhiluk^europelškuii man-

'•l F ’ ‘

kelionėje patyriau, pama
čiau ir padariau.

'Inėjęs į vagono kupė ra
dau Lietuvių Prekybos Ben
droves darbininką# vyrą f l. 
moterim, vieną .kareivį u! 
vieną vaiką apie„ 12 ir ų 
amžiaus. "Vaikas besąs 
šioj padėtyje — nosis 
vėžio nuėsta, visas veid 
kaklas jau žymiai apgi 
tas. Pasirodė, kad- v- 
vyko Kaunan su vilči. 
tekti ligoninėn. Bet ti; n j o 
grįžti be nieko. Jis bene tik 
iš’ITtenosv parapijos/ Veltui 
buvo žygis, atsiėjęs apie 150 
auksinų. Be to ar tai taip 
viešai turėtų keliauti tokie 
ligoniai. Minėti vyras ir 
motelis (jo žmona) besą vos 
pora mėnesių kai iš Rusijos. 
Tarnavęs bolševikiškoj kon
toroj, o paskui ginklų dirb
tuvėj Petrograde. Kuomet 
Judeničo armija jau buvo 
arti Petrogrado ir visas pa
saulis laukė jo puolant, tai 
minėtasai vyras taisęs kul
kosvaidžius. Darbas; buvęs 
varomas su didžiausia , pa
skuba. Reikėję dirbti nuo. 
9 vai. ryto ild 2 vai. nakties. 
Begaudavęs vos keturias 
landas paroj miegoti. Mokė
ję tada geras algas ir gerai 
valgydinę,, kad tįk dirbtų 
prie ginklų. Pradžioj tikė
jęs, kad bolševizmas galė
siąs darbininkams ką gerą 
duoti, bet po ilgo buvimo ir 
prisižiūrėjimo tai tvarkai, į- 
sitikinęs, jog bolševizmas at
nešė dai’bipinkams vargų 
vargus, vergiją ir kitokias 
bedas.

Jau Žeimyje veik visi pa- 
sažieriai persikeitė ir mano 
kupė prigarmėjo kareivių, 
Padaviau jiems po ‘‘Darbi
ninką.” Širdingai dėkuo- 
dami priima; Dabar karei
vių visose stotyse labai daug 
sukinėjasi, daug jų leidžia- 
ma^htostogų. Iš to galima 
paryti išvadą, kad netolimoj 
ateityje nėra pramątoma 
staigaus susirėmimo su Lie
tuvos priešininkais. Tūlą 
laiką paskaitę “Darbininku’ 
kareiviai komplimentųoja, 
kad girdi-liuosąme laike es ' 
smagu pasiskaityti tokį k-- 
kraštį.

Radviliškyje, kai trai ir 
nys sustojo, kareiviai i 
ėmė iš maišų pietų. Išsi aė 
duonos, sviesto, sūrio, 
naujuos ai- tai valdžios 
duotas maistas. Atsako.
tik duona esanti valdžk jaunas, tartokas ir mitvelis. 
sviesto ir sūrio ^gavę paą' 
žmones, pas kuriuos buvo 
apsistoję. Pirmu kartu pa
mačiau Lietuvos kareivišką 
duoną. Išrodė graži. . Pa
prašiau smėlelio' paragauti. 
Besanti gardi., Pas daugelį 
sodiečių teko valgyti ir tu
riu pripžžinti^ kad kareiviš
ka duona besanti geresnė, 
negu sodiečių, kurių duoną 
esu ragavęs. Klausiu ar vi- 
submet toki gera kareivių 
duona. Atsako, kad kartais 

bet

' Norįs parduoti, prašąs $13.- 
000.

AnGrytojaus nedelįoj at
sidūriau Subačiaus mieste
lyje. Žmonių besą prisirin
kę labai daug. Nesinorėjo 
įprogą praleisti prakalbų pa
sakyti, Nors' žinojau, kąd 
tam reikia apskričio virši
ninko leidinio, bet kreipiaus 
į miliciją. Gal'būt ir suti
kę leisti, jei buč labai derė
jusis, Jbet buvix kitas išėji
mas -7- sakyti prakalbą ant 
šventoriaus, v Nuėjau phs

Mėtys inžinierius' ‘ architek
tas. Ir šis graibosi lietuviš
kas kalbos, praeidamas pro 
šal| sako /1Atsiprašau. ’ ’ Į- 
taifj os 'atstovas Kaune gir
dę jau kHube lietuviškai be- 
laužiant. Kai Kaune lankė
si Japonijos atstovas_ir kai 
jam kliube buvo iškelti pie
tūs, tai prakalbėlę pasakė,., 
ką jūs manote kurioj kal
boj ? Nagi lietuviškoj. Tai 
buvo didis siurprizas, nes 
visi ląykė jį prakalbant 
francūziškai arba angliškai.

Teatšęime žydams bran
giai nebranginimas Įietuviij 
kalbos.

/
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• KEEASITB&KINHIAI 

' I) II) E.JA.
Vladivostokas, rugpj. 5. 

— Partizanų būriai mieste 
ir apielinkėje rengiasi prie 
sukilimo prieš valdžią. Gat
ves apstatytos milicija. Bu
vo keletą susirėmimų.

"Nepasitenkinimai kilo pa
skelbus generalį streiką.

Japonijos kariuomenė jau 
turėjo susirėmimų arti Ni- 
kolsk su revoliucijonieriais, 
kur. keliolika Japonijos ofi- 
cįerių užmušta. Revoliucio
nieriai dinamitu .suardė til
tą kuriuo turėjo važiuoti Ja
ponijos kariuomenė. •

►
, « ♦ .______ 2____________

Paį'fland, Me. Namų Sta
tomo organizacija paskelbė 
liuosę; darbininkų’ priėmi- 
mą. Jų pasiejgitnas ptiver- 
'tp. darbininkus išeiti ant 
Streiko. Po |o kontrakto- 
riąi užsimanė ir algas nuka- 
.poti nuo $1.00 į yąl. iki 80 
centų/ Tuo pąciu laiku dar
bininkai sutiko priimti 87c. 
fvaląndą. t

LENKŲ 1ELAISV8JE.
įhiihmtg tiri, ta, ą,

Gfrbiijmas Varniai
Ktaniau jaįt, kad nelepita bun 

krib^ią sų djauista perioką, bet 
dar Aukžčiaufiiaa kitaip kme, ne. 
buvo lemta Ifttl nuo priešb gin
klo ir 'belaisvės skurdo.' Į belais
vę. patekau 21 spalio apie 5-tų. vai, 
po pietijr Patekau, taip susidė
jus kariškoms. aplinkybėms, Prieš 
jktėkiuią mano ir niiįstį štabo į 
belaisvę, lenką raiteliai puolė mū- 
^ą priešakines linijas,, bet nieko 
neįveikę turėjo su nuostoliais pa
sitraukti. Paskiau nuWr$ję, kur 
ntfls. silpnesnės -jėgos prasiskverbė 
pro jas ir užpuolė mūsą štabą sto
vintį gerokai užpakalyje. Stai
ga priąšO užpulti mes visai nega
lėjom pasipriešinti. 'Nekuria dar 
spėjo Susigriebti uz ginklo ir ati
dengti ugnį, bet buvo pervėlu, 
nes jau Jmvom apsupti priešą iš 

Visij pusią. Tai ir prisiėjo patek
ti į belaisvę mūs divizijos štabo 
daliai. ''

Pąbriešiu kiek, kaip man teko 
pasiduoti priešui ir kaip1 paveikė 
aht manęs toks staigus puolimas,' 
Tuo laiku, kada mus atakavo len
kai,aš darbavausi štabo raštinėje. 
Mums visiems besidarbuojant, 
viens iš draugą įbėgęs į raštinę 
staiga suriko, jog mus atakuoja 
lenką raiteliai. Nekurie iš piūsą 
ąiit tą jo žodžią nusišypsojom, sa
kydami koks paibelis gali čia len
kus atnešti. Bet tuojaus persi, 
tikrinam išvydę lenkti raitelius su 
plikais kardais jojančius'per so
drią rėkiant, “ura!” Pats ne
nusimanydamas, “draugams suri
kau, “už šautuvą!” Bet ant tos 
nelaimės šautuvą raštinėje nebu
vo, jie buvo gyvenamajam bute, 
kurin jaū nebuvo galimybės pa
tekti. Tai-gi ir prisiėjo pasiten^ 
kinti bėgiojimu iŠ kampo į kam
pą norint, pasislėpti, bet kur tu 
^mogųs kambary pasislėpsi. Pas
kiau nurimom pająatę,'jog jau ki
tokio išėjimo nėra kaip patekti į 
priešo nagus. Kaip gi skaudu bu
vo pasiduoti be jokio šūvio, jog 
net dabar prisiminus nejauku pa
sidaro. Ne taip buvo pikta jog 
patenkam į belaisvę, bet piktino- 
mės, jog be jokio, mūšio prisieina 
patekti. Nuliūdom visi, neramios 
mintys slankiojo po. galvą. Apri- 
mom.. . Draugas stovi užsimąs
tęs, aš -taip-pat prisiartinau prie 
jo — stovim viens į kitą pasižiū-’ 
rėdami ir spėjam kas už kMią mi
nuoją bus. Sumaniau persižegno
ti Įr atsidaviau Aukščiausiojo va
liai, pbrs pats nenusimaniau su 
kokiu nusistatymu aš tą dariau. 
Po niiūutės išgirdom lenkų balsą 
(wychodzie) išeiti’ ir pamatėm 
vieną lenką einant su. atstatytu 
šautuvu, kitus su nuogais kar
dais. Įėję tuojau paliepė iškelti 
rankas ir taip išvąrė i kiemą. Ten 
pradėjo daryti revizijas: atiminė
jo žiedus, laikrodžius/pinigus', n 
.abelnai viską'ką tik kas geresnio 
turėjo. Atėjęs4 jįj porueninkas ė- 
mū ant ją ‘(lenką) bartis ik palie
pė .atiduoti paimtus daiktus. B.et 
pamatėm, tas buvo daroiųa 
dėl akių ir mados. Bestovint ant 
kiemo, mačiau daugiau draugą to
kiam,pat padėjime einant gatve, 
tarp ją buvo ir mūsą komandos 
viršinjnkas Beit. .Petkelis, sukru- 
ymlas, su prakirsta 'galva. Jąm 
f,alvą lenkai prakirto dėlto, kad 
jis pasipriešino atiduoti susižieda- 

‘Vimo žiedą. Nuo kiemo^ nu.vai’5 
kus toliau už sodžiaus. Varyda
mi lenkui gėrėjosi mūsą drabu
žiais iv kalbėjusi tarp savęs, jog 
Pieš tai ėsaumtikri kavaleristai-

Tolinus mus viens lenkas pa- 
sveikino slyk|člais žodžiais ir pra
dėjo lig pamokslą sakyti, jog mes 
esam vokiečiams parsidavę (arba 
mūs valdžia pardavąs), Žydą ber
nai Įy bolševiką Nora kri*

padvjųuo būdaim, bet vis
gi ipes notylčjom jvnt tą jo žo* 
džhp Brie to, lenkas pridūrė, kad 
pust viską mėstūmo ir ritame Ri- 
ririi sp jate. Lenkai dairiai, pik

tinusi niąs

*
Jtjįitiiį i j-

b'ęį vis-gi iiies nebojom, dėka pa

kilusiam ūpui, p1
Pievoj^, laike, kol surado divĮ- 

rijos visą tą laiką ūMM* 
nėjo drabiiriiį mainymu. Sarirt . 
leidriaritia išvarė fronto link. Pą- 
kelyjė priškyrinėjo dar daugiau . ' 
suimtą pavieniai. Varydami len- ‘ 
kai apstatė stiprį sargyba, taip, 
kad negalima buvo pralysti pro 
arklius. _ .

Eidami galvojom, darėm planus 
ir drąsinom viens kitą kaip geriau / 
būtą pabėgti! Aš tai ir nema-. 
niaią kad . man prisieis nepabėgti 
iš lenką belaisves, bet visai ki- J 
taip- virto, Prieš pervarymą pęr 
frontą visi manėm jog. dar jiems 
bus pipirą ,įors mes žūsim, bet . 
ir jie nesugrįš **-' uŽkirs mūsiš
kiai jiems kelią. Bet ir šunelis 
nesulojo, visus pervarė ant savo 
,laimės. Pervarę per frontą, ap
sistojo nakvynei; mus sugrūdo į 
ankštą kambarį, kur vos tik gals* 
jom viens ant .kito gulėti ir kvė
puoti Iroškią oru. Rytmetį iš- 
mainikavo 'likusius drabužius, 
paskiau davė pusryčią. Valgėm 
savo duoną ir konservus išplėštus 
lenką iš- mūsų maisto sandėlio.

■ Lenkai gęrėjosi, jog ir jie gavę 
. gerai užvalgyti. Po pusryčių vi

sus išvarė lauk, suskaitė ir iške
liavom link Vilniaus.

' Keliaujant, užmezgėm kalbas 
su lenką kareiviais, kurie mums 
pradedant kalbėti, -stengėsi mus 
patraukti į sayo vėžes.1 Pasikal- 
bėjus, darėsi palankesni? Prade
dant kaįbeti, jie tuoj meta šmeiž
tus ant mūsą valdžios ir visos mūs 
šalies tvarkos. Bet kaip nušvie- 
;ti faktais jiems viską, tai ja.u ki
taip pradeda kalbėti. Lenkai 
prieš mūs ginčus nei kiek negali 
atstovėti, nes neturi, jokią pama
tavimą, tik visokią tuščią plepa
lą prisigėrę ir aklo patriotizmo 
ihuomonės. . Jie iš pat pirmo, pra
deda 'šmeižti unus tuom, būk mes • 
^baisjai spaudžią lenkus ir. visus 
šalies jstdfūbius’ dvarponius, ;katrię ,
tik leijtįškai kalba. Bet ir čia 
lenkui atkirtau, priparodyd-ąmas, 
jog pas mus visiems piliečiamsi y- 
'ra lygios teisės, ir pakišau jam 
lenką kalba laikraštį, sakydamas; 
jog ir aš pats esu mažai mokan
tis lietuviškai ir skaitau lenką 
kalba laikraščius. Bet esu pasi- ( 
žadėjęs kiekvienam atsitikime 1 
ginti Lietuvos reikalus. Paskai
tęs; laikraštį lenkas, net'nusiste
bėjo, jog taip yra pas mus ir 
pradėjo man viską pasakoti, kaip 
jiems skleidžią kubtamsiausias ži
nias ?apie mus. Beeinant mums 
per sodžius, vietiniai gyventojai 
nekurią sodžiij, matyt, sulenkėju- 
šią, šaukė: “Lai gyvuoja Lenki
ja, šalin Lietuva ir chamai!” Tik 
žinoma, lenką kalba tą išreiškė. - 
’ Vakarui artinantis, vėl apsisto
jom nakvynei * sodžiuje, katro _ 
ąekurie gyventojai prielankiai 
pasitiko lenkus. Bot ant ryto
jaus. tai jau visai kitaip žiūrėjo, » 
p mes, turėjom? gerokai juoko,,neS 
vienam geram lenką užtarėjui, 
lenkij kareiviai nuavė batus. Šį 
rytą lenkai mums jau nedavė kon
servų nei duonos, nes jau paimti 
nuo mūsą produktai pasibaigė, 
tai dėl savęs ir dėl mūsą rankio
jo iš sodiečią bulves ir mūsą, Po 
pąšryčią, kaip paprastai, visus • 
suskaitę i^vąre. Tą dieną pasie
kėm h‘ Vilnią. Įėję į Vilnią, iš
girdom visokią gražią žodeliu nuo 
lenkpalaikią. Variusieji mus ka-, z 
reiviai‘vietiniams gyventojams ir 
kareivianls gydėsi, jog jie suėmę, 
lietuvių generalį štabi|. Mes ant 
|ą jų kalbą tik juokus kretem vi- 
saip^pašjepdami lenkus. Sustojus 
gatvėje mus apstodavo būviai len- 
Aą kareivių, teiraudavosi apie vi- 
i jokius dalykus.Oabesni lenką pat
riotai kaip įmanydami tyčiodava- 
si iš mūsą, luti tverdavo iš kepu- 
dą mūs tautiškus ženklus, netū
no net prašydavo, atminčiai, bet 

mes įnirtu piktume) atšTakydavom 
leverii psut to. .

Einant Vilniaus gatvėmis paste
bėjau jaunas ųanriės, katrą vri-, 
juoBO matM», kaž-koks liūdnas 
Žvilgsnis pažiūrėjus. į vmps. Šir
dis, Vodos, sakyte snliė, jog tai 
tos ^sesutės kurios, mums

t

k



sykį į Vilnių barstė gtfss 
ir daline bukietus, o dabar liūdi 

/ mums belaiBY&n patekus, paėjus 
1 gerokai, privedė mus prie Stabo 
‘ “palguŪŽių-LietijLviųP divizijos. 

Ten užrašę visus, išvarė ant kie
mo, dar gerai iškratė, geres
nius daiktus pasisavino ir išvarė 
j stovykla. Atėję j stovyklas, at- 
radorii daugiau draugų skurstan
čių nuo sridaus belaisvėje. Sto
vyklos kieme atradome ir sesučių 
būrelį,. kurios buvo atėję paguos
ti savo tautiečių belaisvėje sjcūta- 
tanČių,' o tai# pat gauti žinių a- 
pie padėtį mtĮsų pusėje ir pasitei
rauti kokiu būdu mes patekom j 

' belaisvę; Visos buvo susirūpinę 
ir nusiminę tokiu netikėtu lenkų 
laimikiu. Mes kaip įmanydami 
aiškinosi apie viską ir raminom, 
jog tas tai niekis, priešas atsiims 
trigubai nuo mūsjęeršto.' Vis-gi 
mūs Ūpas pataisė jr jų • nupuolu
sį ūpą. Negaliu aprašyti kokį 
įspūdį suteikė toks atsinešimas 
jaunų lietuvaičių prie savųjų, 
jos visokiais būdais stengėsi pa
lengvinti mūsų sunkų padėjimą. 
Po valandėlėj jos atnešė duonos, 
aprūpino nekuriuos reikalinges- 
niais daiktais. Paskiau, ‘lenkai 
nurodė mums kambarius: šaltus, 
priterštus ir sn išdaužytais lan
gais. Nors matėm liūdną savo' 
ateitį, bet dvasioje nenupuolem. 
Tuojau užtraukė^ savo mylimas 
dainas: “-Nors vėtros ūžia” ir 
“Užtrauksim naują giesmę.” Iš
girdę, lenkai, klausėsi išsižioję; 
žmonės praeidami gatvėje susto
ję ir-gi klausėsi. Pabaigus dai
nuoti, sesutes atsisveikinę išėjo, o 
mes pasilikom pusalkani drebėti 
šaltuose mūruose.

Ant'rytojaus apie kokią 9 vai. 
lenkai pakvietę į raštinę visus su
rašė, paskiau išdavė duonos po(l 
svarą. Apie 2 vai. dieną, gavom 
pietų, vien tik žirnių sunkos ir tik 
tokius visuomet tegaudavom. 
Pusryčiai ir vakarienė tai buvo 

.kava. Iš pradžios kelias dienas 
davė cukraus, o paskui tai ir taįp 
gerai.

(Bus daugiau)
A. Paukštys.

pribūtai
Tumtnaą (k. d.) referuoja: 

“Laikinojo Lietuvos Teismų ir 
j$ darbo sutvarkymo Civilinio 
ir Baudžiamojo .proceso pakeiti 
mo ir papildymo sumanymas, ” 
Hlsk/

Sumanymas, bė ginčių ir .pa
taisų, priimtas. ’

Smulkesniuosius įstatymus 
prlėrius, prieita svarstyti kon- 
stitacijinės reikšmės įstatymų 
pakeitimo ir papildymo suma
nymai, —- būtent: panaikinimas
tų įstatymų, kuriais moterų tei
sta lyžfyM būvą varžoma: “Ci
vilinių . įstatymų veikiančių 
buv, Vilniaus, Kauno, ir Gardi- 
no gub. plote* ’ ir ‘ * Civ. įst. vei. 
buV. Suvalkų gub.. plote” pa
keitimo sumanymai.

Abu sumanymu referuoja Tu
mėnas (k. d.) referentui pasiū
lius, abu sum. svarstomi I-ju 
skaitymu bendrai.

Referentas, plačiai aiškinda
mas šių įstatymų visuomenės, 
ypač šeimynos gyvenime reik
šmę ir jų pakeitimo pasekmes, 
aiškiai -nušviečia moterų teisių 
lygybės svarbą ir kaip tai atsi
lieps ne tiktai šeimynos ir vi
suomenės, bet ir į valstybės gy
venimą.

RačĮūkaitienė. (mot fr.) Mo
terų teisių nelygybę skaito se
nųjų amžių karą'ir plėšimų pa
sekme, kur moteris buvo ima
ma kaipo karo grobis ir kaipo" 
verge buvo naudojama. Žiaurio
ms gyvenimo apystovoms kiek 
sušvelnėjus ir kultūrai kįlant ir 
moterų tarpe radosi noro iš ver
gijos pasiliuosuoti. Aišldaus' 
tas ėmė reikštis XVUT šimtme
ty Prancūzijoj, Anglijoj. Mo
teris gerai suprato kad savo 
žmoniškų teisių pripažinimą ti
ktai darbu iškovoti tegalima. 
Tai liudija visa eilė moterų or
ganizacijų draugijų. Matome 
moteris dirbančias įvairiuose 
mokslo šakose, ir nebe pasek
mių. “Moteris socialiu ir eko* 
nominiu atžvilgiu vistik yra 
skriaudžiama, nes vyras’ gali 
žmonos turtą be jos žinios ir su 
tikimo aikvoti, o įstatymai mo- 

i teries neapginą. Kam rūpi' vi
suomenė, jos dora ir išauklėji
mas, tas negali neužjausti mo
terų judėjimui, negali nepadė
ti jai įgyvendinti Jos idealų. 
Tauta, kaip matome istorijoj, 
tik tuomet tvirta ir galingą kol 
ji dora, kol nėra pavergėjoj ir 
pavergtųjų.

. Galdikienė (mot.fr.) prime
na‘Laikinosios Lietuvos Kons
titucijos paragrafą, kuriuo ei
nant moterų teisių su vyrais ly
gybė pripažįstama, bet kitu tos 
pačios Konstitucijos paragrafu 
palikta galioje Civilinis Kode
ksas. Jame yra įstatymai, ku
rie šių laikų dvasiai ir abelnai 
gyvenimui yra priešingi; kurie 
netiktai moterų teisių negina, 
bet jas ir jų turtą pilnon vyrų 
globon atiduodą Mitoki padė
tis toliau pasilikti negali ir dėl 
to Lietuvos St. Seimo nariai 
moterys siūlo ir reikalauja tuos 
pasenusius ii’ nebetinkamus įs
tatymus pakeisti ir panaikinti. 
Šiuo sumanymu nėra įnešama 
jokia ypatinga reforma ar nau
jiena, nes kas čia siūlomar gy
venimas pats jau yra padaręs 
ir tiktai norima įstatymus su
gyvenimu sutaikyti, kad ir mo
ralę teisių nelygybęs jautimo 
priežastį pašalinus. '

Moterys‘suprantą kad nėra 
teisių be pareigų ir dėl to siūlo 
įdėti naują §-fą kur žmonai yra 
uždedama pareiga, jeigu vyras 
negali'tinkamaį savo darbu ar 
turtu prie šeimynos išlaikymo 
prisidėti, — savo turtu šeimy
ną laikyti .

, Pripažinus moterims lygių 
politinių teisių, kurios yra svar- 
biaūsios, tai nuoseklumu einant 
civylinės,' ekonominės teisės 
priimtinos, tuo labiau, kad jos 
išteka iš naturalės žmogaus 
teisės. , ' .

Baigdama kalbėtoja reiškia 
vilties, kad St. Seimas teisin
gus moterų foikalavimus pri
pažins ir ’ parems, (Dešinėje 
pritarimas4 ir plojimas) 
* Negalima nepastebėti, kad 
tiek referento, tiek moterų kal
bos socialistų eilese sukelia dvi
prasmio juoko, pikantinių nta

— v»

Iš STEIGIAMOJO SEIMO.
.. h • \

105 posėdis 1921 m. Birž. l5 d. 
į AkmenSkis (k. d.) referuoja

Lietuvos Muitinių Tarifo pa- 
lĮpildymo sumanymą” I sU

Lašas (s. 1. d.) sutikdamas 
? kad augalų aliejus būtų pakel
tas j tų produktų rųšį, už kurių 
į vežimą iš užsienio imama mui
to 25 nuoš., nesutinka kad bū- 

: tų Min. Kabinetui duodama 
teisės kaikurių prekių iš užsie
nio įvežimą laikinai visai už
drausti.

Digrys (s. d.) bijosi kad įs
tatymu duodamoji teisė nebūtų 
sunaudota tam, kad Lietuvos 
pramoninkams davus »progos 
gerai' pasįpęlnyti.

Referentas aiškina: kad Min. 
Kabinetui, kaipo Seimo pasta
tytam, negalima išanksto nepa
sitikėti, gi jeigu įstatymas bū
tų blogai naudojamas, Seimas 
visuomet gali interpeliuoti.

Pirmuoju sk. įstatymo suma
nymas — priimtas.

Račkauskas (s. 1. d.) referuo
ja: “Įstatymo apie pašto tarifą 
susižinoti krašte ir su užsienių” 
papildymo ir pakeitimo suma
nymą, I sk. Šio įstatymo^ papil- 
lymo ir pakeitimo sumanymas 
paskirstytas į du dienotvarkės 
mukta — 3 ir 4; pirmasis kal
ia apie laiškų ir siuntinių per
siuntimo' mokesnio pakėlimą 
ki maždaug dvigubai negu iki 
šiol buvo; kitas apie nuo mo
kesnio paluosavimą ir mokeš- 
lio sumažinimą kariškių laiš
kam ir siuntiniams. Referen- 
ui pasiūlius abu punktu svars
toma bendrai. •

Sumanymas priimti I-ju ir II 
skaitymais.
į> Lašąs (s. 1. d.) referuoja: 
"'‘Pensijos daktarui Jonui Basa
navičiui nustatymo sumanys 
nas, * ’ Ui sk. Įstatymas be gin- 
?ų priimtas,

a Mikšys (ūk. fr.) referuoja: 
‘uMinisterių Kabineto etatų-pa
pildymo sumanymas,” I sk. Su
manymas, su E. Biudž. Kom- 
ujos pataisomis, be ginčų — 

L
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kČiąjimų ii* nei patčftnjimi) įtar- 
lementai nevisai tinkamų.
Zubauskas (soc) Primena mo

terims, kad jos yru. pamirkusios 
dar vieną, dalyką, būtent baž
nytinių šliūbų panaikinimą, 
neš Šis blogumas .esąs kenks
mingiausiu dalyku.

. Z f ■ * & -

Čapinskis (s. d.) sakei, kad 
moterys nežinančios į ką savo 
teisių gynimo reikalu kreipties, 
ir labai' blogai darančios St Seįw feta btogM tarnus at. & did&fagyJ
ta ^fflejepusSję, O ne Uita pavijų, jie juosdatf 

ta>. ka>p naudiU& KatalikM Bažnyčiai, 
Krtai^^ž^ioe vemi-ne. ir ^erikai) ^4
[ta tatatamj talgtaJ w- mfl- j^fviiai bent tttattamūsų išeivijai bent tūkstantį 

padorių, prasišvietusių šeiiiry- 
hų. Bet, rodos, galima būtų pa
klausti, kodėl Vyčiai tesurinko 
4000? kodėl,ne 40,0001 
menkoje yra daugiau negu, 40.- 
000 priaugančio ir priaugusio 
lietuvių katalikųjaunimo! Juk 

lygybę takrmta. (Vietom juo- ; • T6vyn6)
‘Gyvenam Tautai ir Bažny- 

, čiai;” julį Vyčių organizacijoj J 
kūrėjai ir <? veikėjai aprėkite 11 
tiek švento įlžsidegimo ir pasi
šventimo. Tad kodei-gi didele 
didžiuma čia augusio jaunimo 
ligšiol prie Vyčių neprisidėjo, 
o daugelis ir buvusių prisidėju
siu — atsalo ir atsimetė?

TEORIJA IR PRAKTIKA 
Ir steigėjai, ir veikėjai Lie- 

tavos Vyčių organizacijos, no
rėjo vesti jų Lietuvos kėliu. Jie 
sakė: “Viskas Lietuvai, Lietu- 
va-gį Kristui.” Tokia buvo teo
rija Vyčių mintytoji! ir vadų. 
Bet gyveninio praktikė ėjo sa
vo keliu. Praktikoje^ per tuos 
keletą metų Vyčių gyvavimo 
ėjo įdomiausias išbandymas — 
taikinimas dviejų kultūrų: lie
tuviškos ir amerikoniškos. Ki
taip ir būti' negalėjo, nes čia 
gimusiam ir augusiam jauni
mui' veltui buvo įkalbinėjama, 
kad jo pirmoji tėvynė yra Lie- 
tnvąkad tų jo nematytą šalį ir 
jds flfebą reikia labiau mylėti’ 
ąegu Amerikos. Tie'jaunuoliai 
jautė kitaip ir, nors ne visur 
drąsiai, bet-gi mėgino’ savo, nau
ją veidą parodyti ir savo min
tį įnešti'. Visuomenę - matė ir 
tėmyjo tą kultūrų gerinimo ex- 
perimentą, tik’ gailą^kad tasai 
esperimentas ėjo savaimė gai
vališkai, Kad, rodos, nebūta ex- 
perto, kurs būtų moksliškai ir 
tiksliai tą experimentą vedęs..

Patsai sau paliktas tasai iš
bandymas it tasai neskiepytas 
medis, karčius vaisius pradėjo 
gaminti. Ir viena ir kita pusė, 
ir Lietuvos ir Amerikos dvasių 
atstovai, reprezentavo ir rodę 
labikui neigiamas, negu teigia
mas savo kąrtų puses; ateiviai; 
daug storžieviškumo, peštuldz- 
mo, Uesusiklausimo, pasipūti
mo, r— amerikonai-gi dar dau
giau vėjo, betikslingumo, nieko 
nėpaisumo ir su nieku nesiskai
tymo (“I donrt care”). Ame
rikonukai sdkė: ko mes ten ei
sim pas tuos Vyčius: ar klau
syti jų tuščiu ir niekad nepa
baigiamų barnių ir ginčui Kor 
kia mums iŠ to nauda: ?! Atei- 
viai-gi tan žodin tarsi atsž/ky.. 
davo: Ar galima ko gero lauk
ti iš tų amerikonų! Ar jiems rū
pi Lietuvos reikalai* ar šiaip 
jau kas nors rimtesnio? Jiems 
tik šlykščių šokių, visokių 
“ Good time’ų” reikia. Niekuo 
kitu jų nepritrauksi;

Ir vieniu ir kitų pasakymas, 
žinoma vienpusiškas, ne visai 
teisingas. Vyčių — ar tai atei
vių} ar čia gimusių veidas ir bū
das dažniausia priguli nuo' vie
tos aplinkybių ir vadų. Žinau 
kuopas,, (amerikonų vedamas,) 
kilr visos idėjos ir idealai senai 
išgaravo, gi jų kliube.viešpa
tauja “moonshine”, bjaurus šo
kiai, kazirįavimai iš pinigų ir 
kitokios blogybės; .ir vėl žinau 
kuopas, ateivitį vadaujamas, 
(su stipriu gaivalų ir čia augu
sių,) kur ir gyvumo, ir rimtu
mo, ir .gražumo, ir naudos -—kad 
tik džiaukis. Bet iš antros 'pu
sės- žinau kuopas, ateivių teda-

terims gelbėti. Katalikų Baž
nyčia jokiu būdu negalintįmo 
terims lygių teisių pripažinti, 
nes niętoomet nesutiksianti, 
kad moterys būtų kunigais; no- 
rints vienas popiežius ir buvęs 
moteris; tiktai socialistų prole
tariatas galįs moterims tikrąją 1 V V r •< *■ * * ,*■ i • ~
kas.)

z (Bus daugiau) 
(Kauna ^Laisvė**)

Rašo KUN. P. JUŠKAITIS.

KETVIRTA ANT LAIVO 
DIENA. •’ •

' Liepos B, 1921'

Oras gražus, bet debesiai 
jau pradeda saulės spindu
lius kartais pridengti. Ren
giasi, tarsi prie kokios per
mainos.

Mano laikrodis, kurs da 
teberodo Boston ’o laiką, jau 
apie valandą suvirš vėluo
jasi. Prie.š piet buvo kon
certas, griežė apig valandą 
laiko orkestrą pianui akom- 
ponuojant. Vakare bus kon
certas. Bilietus jau parda
vinėjo. Pehias- eisiųs jūrei
vių našlių bei našlaičių la
bui. Eisiu ir aš pasiklau
syt, . nes nebrangus bilietas, 
tik šeši penai. Po piet .dau
giau praleidau laiko pirmos 
klasos apartamentuose. Te
mt jau į įvairias žaisme^, ku
rias dideli ir maži, vyrai ir 
moters žaidė. Daugelis žais
mių buvo man dar nematy
tų: ypač stumdymas medi
nių ripkų, metimas, it bolęs, 
apvalios suktinės, pintinės 
rinkės. Žaismės buvo gra
žios, prasimankštinančios, 
padorios.

i

, Antroj klasoj mačiau 
dai0 kartomis iŠ pinigų lo
šiant. Vienas nesenyvas vy
ras girdėjau sako būk pra
lošęs virš vieno tūkstančio 
dolerių. Šiandien sėdi ra
mus, it žemę pardavęs. Jei' 
nemdkėjo kaip su pinigė
liais pasielgt, lai nesigaili 
kad palydėję Jei būt kito 
negeidęs ir savo būt neaplei
dęs. '

Pusę kelionės jau perva
žiavome. Ši pusė buvo la
bai gera, smagi, tikra vaka- 
ci j a. jO Dievulis žino kokia 
kita pusė bus. Pamatysime 
netrukę., * .

r

VYRELIAI, MOTERĖLĖS!
Aš gavau nuo Gudo apart 

skatikų0, jūsų “ Darbininke * ’ 
garsinamąją plunksną, kuri 
“gerą patogi ir tt. ir tt.”

Dabar rašau ja “kaip dide
lis” ir sakau kad ištikro ji ne 
vien reklamai — garsinimui 
tinka, bet ir gera -, rašytojams, 
kurie visur valkiojasi ir nega
li turėti pastovios vietos..

Dabar man L. ,D. S. ir plunk
sią įtaisė; taigi aš, kaip ubags, Tiuas, ku? kvailo pėštukiznio ir 
vįskuo sušelptas, ir vis rašysiu - * ’ • a!-’- • - • *
ir stengsiuos už viską atsilygin
ti.

Kareivis Vitkauskas Leonas neauga ir neveildą bet skursta; 
(Vargo Poetą) ir vėl žinau k&oggBj sudarytas

pasipūtimo> dvasia tiek įsivieš
patavo, kad visai atbaidė Čia 
augusį jauninią, ir tos kuopos
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kalbas. Buvo manoma net už
drausti ateiviųkalbomis laikra
ščius. Dahartas kaištis jau ats
lūgo. Kai-kurie ržymesni Ame- 
rikos vyrai net jau prasitaria, 
MOi norūs nuiafftinii ateivius 
yra-nedorybė. Kad Amerika 
ir jos kultūra galutinai dau* 
giau laimes duodama ateivia- 
rnsjkulturinės autonomijos 
apie, tai abejoti negalima* 
Tai Amerikos reikalų žvilga 
niu. Juo labiau, reikia mums 
išlaikyti gyvą saVo kalbą Lie
tuvos rėikūlų Žvilgsniu.' Kalbą 
užmiršę, męs užmiršime ir Lie
tuvos reikalus. įiętųvos padė
tis dar neaiški ir neužtikrinta. 
Priešai jos laisvei dar graso ir 
grasys pavojus, kol tautų itape- 
rialikmur nebus padarytas ga
las su pagalba kokios norS tai
kinančios ‘ ir kontroltajančios 
tarptautinės įstaigos, Gąl dar 
kelios kartos Amerikos lietu
vių Katalikų (kitos sriovės vi
suomet bus bergždžios) turės 
teikti Lietuvai ypač Katali
kiškai Lietuvai —: organizuotą 
paramą ir pagelbą Jaunuome
nę tos pagelbos teikime visuo
met bus jautriausia. Bet dėlto 
reikia, kad visi mūsų jaunuo
liai būtų gyvi lietuviai, mokan
tieji lietuvių kalbą ir žinantie
ji jrsios istoriją. Jeigu čia au
gamieji Vyčiai savo tarpe ir 
kalbasi angliškai — tuo jie ne
gali būti pakaltinti. Bet visi 
jie turi mokėti ir lietuviškai 
kalbėti. Viešoji kalba visų su
sirinkimų ir užrašų turi būti lie
tuviška. Tie Vyčiai, kurie įsto
jo į organizaciją dar nemokė
dami lietuviškai kalbėti ir ra
šyti, turėtų dėti visas pastau
giąs, kad galimai trumpiausiu 
laiku — išmoktų lietuvių kal
bos —■ Įriti draugai turėtų su
teikti jiems šiame dalyke viso
kią reikalingą pagelbą.

3) Amerikoniško sporto ir 
žaislų auklėjimas. Kuo Ameri
ka pralenkė visas tautas i’r kuo 
ji tikrai gali didžiuoties, tai sa
vo sporto ir žaislų išvystymu. 
Amerika stiipra, dėlto, kad jos 
jaunimo kūnai stiprus. O stip
inuose kūnuose ir dvasia stipra 
randasi. Tasai Amerikos pa- 
vvzdis yra ir bus įkvėpimu ki
toms tautoms, taigi ir lietuvia
ms. Vyčiai suprato tai ir męgi- 
m?šį tą daiyti, bet ligšiol be įžy
mesnių pasekmių. Ko nors ma
tomai, truko. Ar-gi Vyčiai ne
galėtų įeiti garbingai į ameri
koniško sporto ir žaislų eiles. 
Ar-gi lietuvės močiutės nesutei
kė jiems gero kraujo ir sveikų 
raumenų, kad jie galėtų, išvys
tyti tinkamai savo kūno pajė
gą? Ar negalėtų būti Vyčių 
ambicija užkariauti sau su lai
ku pirmąsias vietas Amerikos 
Sporte." M&n kaž kode! rodosi, 
kad Amerikoje Lietuvos vardą 
išgarsins ne mūsų diplomatai, 
politikai ir visuomenininkai, 
bet mūsų baseball ’ninkai, (svie- 
dininkai,) mūsų kumštininkai 
ir tt.

čia augantis mūsų jaunimas, 
kaip vaikinai, taip ir mergaitės 
labai mėgsta sportą ir žaislus, 
lavinančius muskulus energiją, 
ir kadangi jie tų žailų mūsų 
svetainėse neranda, • dėlto (la
biausia) jie ir šalinasi nuo' mū
sų organizacijų. Mjes čia-turi
me jiems nusileisti, suprasda 
mi, kad tai nekenks mūsų lie
tuviškam rimtumui. Tikatspė- 
kime, pasitikime su atviromis 
rankomis mūsų jaunimo troški
mą, o mūsų parapijoms lėšų į- 
taisymui visų tų sporto ir žais
lų įrankių parūpins patsai jau
nimas. Tik svarbu kad viso' to' 
darbo priešakyje būtų pastaty
ti žmonės sugebantieji ir su am
bicija ir kad. jie galėtų veikti 
nevaržomi'. ■

4) Savytarpe draugiška pa
garba ir pripa$nimas. Peiki
mai, panieka, netoleraeija — 
niekuomet dar nesuvedė žmo-

t ♦

nių į krūvą ir nesurišė jų į ben
drą darbą

Ateiviams ir čia augusiems 
norint nustatyti bendrą grąžu 
sugyvenimą ir darbą, būtinai 
reikia pagerbti vieniems kitas 
— tikiuš, kokie jie yrą atsime
nant, kad ir vieni, ir kiti tari 

•_|daug. gero savyje, kad ir vieni 
čiausiai išplėšti ateiviams jų ir kiti gali būti ir dar geresni

I
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t (Kelios mintys Lietuvos Vy
čiams, skiriamos jų SeimuLS, 6 
ir 7 d, liępos 1921)'• \

LIE TUVOSVyčiaiatUkodL
•el^darbą, susirihkdaini po ve- nuo vietinių vadų, nuo atsine- 
liava apie 4000 jaunuolių. Jie

• /

H

daugiausia amerikonukų, kur 
daug yra ir 'lietuviško rimtu
mo, ir amerikoniško * gnažate 
gyvumo ir kur darbas labai 
grifžiai1 sekasi. Viskas priguli

Šimovietita dvasiški josir nuo 
kitų svarbių vietinių laplinky- 
bių. •Abiejų kultūrų atstovai 
nese labiau! isvirkščiąją savo 
kultūros’ pusę, negu pozity- 
vę ir dėlto rezultate? matome 
dažniausiai abipusį nepasitikė
jimą viepi kitų nesupratimų, 
nėpagerbimą o kartais net ir pa 
niekų. IĮelto ir ana^i kultūrų 
derinimas ligšiol apčiuopiamų 
ir teigiamų rezultatų, nedavė.
NAUJŲ KELIŲpEIEŠICANT

O tuo tarpu laikas bėga. Ei- 
ną* metai po metų ir vis neša 
musų tautai naujus pavojus ir 
naujus reikalavimus., iįūnai 
gresia rimtas pavojus, kad mū- 
sų ateivija paskęs, išnyks Ame
rikoje, nei nesuspėjusi išvysty
ti ir apreikšti čiasavo dvasines 
kultūros; ir vėl gresia pavojus, 
kad Čia augančios mūsų jauno
sios kartos bus pasmerktos dva
siniam ir kultūriniam bergžidu- 
mui, nes nuo savo lietuviško ka
mieno atplėštos, prie Amferikos 
kamieno nepriaugusias, jos ga
li virsti abiejų tautų atmato
mis, niekam nereikalingomis ir 
nenaudingomis.

Lietuvos Vyčių uždavinys 
kaip tik ir bus vykinti savo or
ganizacijoje dvi'ęjų kultūrų sin
tezę (sudėtinę^) pasisavinant 
abiejų tautų gražiausius kultū- 
tūro's davinius. Amerikos lietu
viai Vyčiai ir Vytės turi būti 
pavelde jais abiejif tautų- i stori-. 
jos ir idealų. Tarpe Amerikos 
Lietuvos tautų’jie turi būti nau
dingi tarpininkai. Lietuvai jie 
turi duota laimės ir demokrati
jos pamylėjimą ir gerbimą, o 
biurokratijos nekentimą; Wa- 
sliington’o ir Lincoln’o dvasią; 
gyvumo, drąsos ir iniciatyvos 
galę; gi Amerikai su josios dva
sia ir kultūra sutapdami, jie ta
ri įnešti Uiėtavišką rimtumą, 
tikslingumą padorumą ir Įritąs 
brangintinas lietuviškas ypaty
bes. Tokioje dvasioje' auklėtas 
Vytis ir Vytė — būtų naudin
gas visur, ar jisai gyventų 
Amerikoje ar Lietuvoje.

’ Kad mūsų jaunimas imtųsi 
aukščiai! aprašytą sintezę vy
kinti, reikia pirma jam supras
ti ir pasisavinti?, kai-kuriuos 
pradus (principus) kurie turė
tų nustatyti, jų tolimesnį Veiki
mą.

. 1) Abiejų tautų kalbos, isto
rijos ir tradicijos pažinimas. 
Amerikos noras, kad visi atei
viai mokintūsi Amerikos kal
bos — yra teisingas. Ir prakti
kos žvilgsniu tasai kalbos paži
nimas ateiviams yra labai nau
dingas. Ir netik Amerikos kal
bą ateiviai turėtų pažinti, bet 
ir josios istoriją ir tradicijas.

' Ir nenormalu, ir neteisinga, kad 
mes Ameriką pažįstame tik iš 
jos baseball, iš suktų korpora
cijų', iš išnaudotojų kapitalistų 
ir tt Ši tauta turi ir labai daug 
savo praeityje ir dabartyje ir 
labai gražių ir brangintinų da
lykų. Taigi ir ateiviai Vyčiai 
turėtų pažinti' Amerikos kalbą 
ir istoriją. Iš antros* puses vi
si čią augusie ji Vyčiai turi ži
noti, kalbą ir istoriją to krašto, 
kuriam jie kalti savo kraują 
Tik mokėjimas lietuvių kalbos 
ir jos vertės supratimas, o taip 
pat pažinimas istorijos palenks 
Čia augusius jaunuolius gerbti 
jr pamylėti Lietuvą, nors ir ne
matytą ir nelankytą Jeigu 
šiandien didele dauguma čia« au
gančio jaunimo, net, rodos, ir 
liet, moksleivių, •-'niekina visas 
kas yra. lietuviška — tai tik 
dėlto, kad jiĄ neturėjo progos 
nei iš tęvų, nė mokykloje išmo
kta gerai lietuvių kalbos ir is
torijos; ’ i

2) Gyvos lietuvių kalbos iš
laikymas. Laike didžiojo karo 
ir tuojau po jo Amerikos pa
triotai degė troškimu kuogreit 

negu jie yra. Ateiviai nepriva
lo žiūrėti iš aukšto į čia gimu
sius, atsimindami, kad jie čia 
gali jaustieš tikresniais šeimi
ninkais, kad jų čia ateitis. Ne
reikia niekinti nei jų kalbos, nei 
jų papročių; nes su panieka 
mes nieko prie gavęs nepritrau- 
ksime. Lygini ir čia gimusie
ji, turi atsinešti į ateivius, kai
po savo kraujo brolius tos pa
čios tautos žmones, slepiančius 
įtartais savyje didelius dvasios 
turtus, kurie tik Jaukia Pr°gos 
apsireikšti, parodančius nuolat 
ir nuolat, savo' pasišventimą 
Bažnyčios ir tautos reikalams,

5) Tikybinio gyvenimo ir do
ros stiprinimas. Tą reikalą, 
kaipo didžiausi ii" svarbiausi' 
būtų reikėję pirmyn vieton sti* 
tyti. Pastačiau jį anl galo, kad 
pabrežu's, jogei šis reikalas yra 
visam Vyčių veikimui kaip dru
ska valgiui, kaip mielės duonai, 
kaip orūs gyvūnams. Jaunimas 
be idealų — amžinų iy praldl- 
niausiu — negali gyvuoti ilgai 
ir pasekmingai, Ne liberalai, 
nė socialistai neturi savo sti
prių jaunimo organizacijų. Vy* 
čiai gyvuoja' ir ,rodos, auga, 
Bet jų gyvenimas ir augimas 
kaip tik priklauso ne nuo ko. ki
to, kaip visų pirm nuo to, kaip 
klėstė# jų tikėjimas, kaip aukš-, 
tai bus pakilusi jų dora. Deja, 
Amerikos miestai perdaug turi! 
pagundų, slopinančiu tuos bra
ngiausius jaunimo turtus. Ša
lin tos pagundos. Šalin svaiga
lai iš Vyčių svetainių, kliūbų 
ir namų. Šalin bjaurus šokiai, 
pažeminantieji žmogaus verty
bę, verČiantieji žmones į gyvu
lius. Šalin kaziriavimai iš pini
gų. Šalin naktiniai pasimaty
mai ir visokie kitokie nepado
rumai. Uolus tikėjimo prieder
mių pildymas, tankios išpažin
tys ir komunijos, uolus ir išturi
mas bažnyčios lankymas, nuor 
lat augantis ir stiprėjantis ti
kybinis gyvenimas, viduje ko
va, susivaldymas štai kas 
turėtų būti svarbiausias punk- 
tas programos kasdieninio mū
sų Vyčių gyvenimo'ir veikimo.

6) Duokime progą jaunimui 
imti veikti skyrium pagal lyčių. 
Taii nereikš, kad Vyčiai ir Vy- 
tėš į galutinai turės skirties.- 
Bendri susirinkimai bent sykį 
į mėnesį, arba ir dažniau, — bus 
pageidaujami. Bet lai vaikinai 
ir mergaitės dažniau renkami 
vieni sau, kur jie jausis liu'o-< 
siau, nevaržomi, ir kur jų indi- 
vidaulybe^gali liuosiau ir drą
siau plėtoties. 'Tam tikro veiki
mo ir svarstymų jie sau leng
vai patys susiras. Vyresniųjų 
pagelbos ir patarimų ypač 
dvasios vadovo) žinoma, jauni
mas nepahiekins.

Jeigu čia išdėstyfosios .min
tys turi pamatą mūsų gyveni!- ' 
me, jeigu jos yra reikalingįosi, 
tai jos ir bus vykinamos prak
tikom o gyvenimas išduos su 
laiku joms savo ištarmę.

Kun. F. Kemėšis.
................. - 1 'T-"'T 

KUR UŽSIMOKĖTI TAKSUS 
. Užsimokėti poli taksus, tak
sus ant nejudinamo turto ir' 
šiaip nuosavybės ir už vande
nį: eik į ofisą miesto kolekto
riaus, ant antru lubū City Hali 
Annex

Užsimokėti valstijai nuo' jei
gu taksus: eik į ofisą Kolekto
riaus nuo įeigų taksų, 40 Čourt 
St., Bostone. Užsimokėti valsty
bines nuo jeigu taksus : ei'k į 
ofisą kolektoriaus Vidurinių* 
mokesčių, Little building, Boy- 
lston ir Tremont streets.

Pirm negu mokėsite valsti
jos ir valstybės įeigų taksus 
nueikite į ofisą ir gaukite tam 
tikrą blanką Tą blanką patys 
turite išpildyti. Paskui’ turite 
pasirašyti ir prisiekti, kad iš
pildyta teisingai.

Delei tos priežasties kiekvie
nas turi išpūdyti blanką atsar
giai | ir jeigu ką nesuprasite pa
siklauskite ko nors.

Raštininkas jeigu faksų ofise 
duos geriausį patarimą.

Kitos taksų bilos ir vandens 
bilos yra padarytos ^miesto ko
lektorius. Taksų mokėtojas 
nieko neturi daryli tik užsimo
kėti, nebent jis rastų kokią Idai 
dą

o
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ją galvą duotą. Gi aš tiek 
pasižadėti* neketinu.' Girti, 
ąętĮįTB už tofgi tik 
vienį turiii ir ji man pačiam 
būtinai reikalinga. Da kar
tą pažymiu, kaip 'seniai Lie
tuviškos Kolegijos * klaufigr- 
mas Įįetuviškose širdyBe $ą~

Gargtai kv<mąs
eiatą jei užklaustą kas, 
t'pelko lietuviai iki šiol A- 
metike lietuviškosjęolegijos 
netiįr; Ręikąlas yra ir lįt- 
bai aiškus. Kodėl jį igno
ruoja,— Ktikro problema 
be galo. , '

Mums reikią vadą, žąsą 
būrys ^eišdrįsta dirvone pa
sirodyti be vado, Gąrniai 
apleidžik ir vėl grįžtą tevy* 
ąen sekdami vadą. O ką jau 
kąlbeti apie būrį kareiviu be 
karininko l Na o tąuta be 
vado, tai it kūnas be svei 
katąs ir vien tik ūpie karstą 
svajoti gali. Ant 'nelaimės/ 
Amerikos lietuvią padėji
mas dažniausiai tik tokioje 
formoje ir apsireiškia.* Iš 
kurio kampo nebuk'į čionai- 
tinią lietuvią veikimą pa
žvelgsim, — visur apytušti 
vadų suolai akį veria. Nėra 
vadą, nėra pažangos, nėra 
darbui skalsos. - Neužilgo 
auksinį jubiliejų savo buvi
mo Amerike minėsim, duok 
Dieve, kad nors tada paste
bėtum nelaimingą savo tu- 
penimą ir vis tik ant vietos. 
Paliokai kur-kas greičiau už 
mus savo kolegijos pradėjo. 
Pirmą kolegiją steigiant,, 
vargiai jų buvo tiek, kiek 
šiandien yra mūs. O bet-gi 
jie darbo neatidėliojo. Če
kų nebus daugiau užėmus, o’ 
jie kolegiją jau nuo seniai 
turi. Ko laukiam mes ir 
prie ko mus tasai laukimas' 
veda, kiekvienas graborius 
atsakyti gali. Nežinau, skai
tytoj au, kaip tau, gi mane 
šiurpas perpila šiam klau
symui rimtai akysna pažvel
gus. Štai po tą begąĮinią 
Amerikos teritoriją, mar 
žiausiai šimtą kart už visą 
Lietuvą didesnę, blaškosi a- 
pie vienas milijonas lietu
vių, — ir tai, be vado. A- 
merika visą Lietuvą kaip yr 
galėtų panerti viename savo 
Eries ežere. Tai vienok, lie
tuvis vien šalta drąsa prisi
dengęs išdrįsta po begali
nius jos plotus klaidžioti ir 
;autiškai nedingti be vado! 
Šimtas su kaūpu milijoną 
gyventojų — sudaro Jungti
nes Valstijas. Pagalvok, ką 
reiškia vienas" milijonėlis 
dėtuvių akyvaizdoje tokio 
milžino! Tečiau lietuvis įr 
čia vien drąsos įr gyliuko 
mojamas lietuviška vejiava 
mosykttoja.• Jau metas bū-* 
:ų apie tai irzrimčiau pagal
voti. Šaltas kraujas, drąsa, 
gyliukis tai taip, kaip rasa, 
— skaisčiausiai . žėri prieš 
ąat saulės užtekėjimą. Vps 

saule sušvito, p ten,. kur 
stainbįausi -rasos lašai-žvil
gėjo, tankiausiai voratink- 
iai niūkso... Neužilgo lau
kiam seimų-seimejįii, ku
riuos dažniąlisiai pilnęsnės 
galvos dabina. Kaip tąi pa
geidaujama būtų,' jei jos šie
met' smulkesnius dalykėlius 
aplenkę, o nors kartą Lietu
viškos Kolegijos Ąmetike 
žtiausymą ‘pį’aktiįos Švieson 
išvilktą.

Mortos.

Įnegalejo suvaldyti savo goti-,į 
? tomo, taip dabar neįveikia 

sąvo neapykąptosj -o tasai 
blogas jausmas, žinai tams-f 

SCĘNMA^. f žpaonįų rūšį . kąriems^galMta, kaip ^mogą paveįdži^
I ma duoti pinigą. Beto? jis ltai sveiks dingęs, protelį į 

tP^rebopatetįkų (įielos Ii4tą ftpa*I Angle# ‘(liūdnai linguoja >
goniųjlįįonynebarž- jny^mąa ardė ir toįp tik dėl I galvą) .Turbūt šį vargšą reL 
dptas ^nojpiįis blaškosi jjoj fu ardymoligą gavo. Kaip Į^ės prfešąityti prie neišgy* 

ckąinpus . ir W^leądąąiak|čia tokiam ir duot ? z I dorąją. įet tąs vardas rei*
i: aįka^pįįtąų sįąosĮ; Anglas. Bet jisrdabar iŠ~[kią įtraukti į.patologįjps žo*
ipdiiąs? * Itikrųją $r-gi ir M-toąą* W grčia jo atšilau

Jautos Bopdas* klięri-I^PW įduotų? Ikymas nebus be naudos pro-
toįąsį į&d jį galas! kad įr duotąjto ligų tyrinėtojams. Kaip
jį^glas! hą-u-ul bą^ąrUlĮ^ M Wga vadinasi?
Saviems aukų nęprįs^Women^^ ardjmaąį ^autofenditie ei
ga, o ipan tiktai rodo Špy*| l?ei*daūg s^vę išgarsmo. /cĮKca.

•— bu-u*ut b-^i-u! I Anglas^ Tai gal pakeitus| Angl(#L Taip ir užrekor- 
, ,7. i* įo pavardę? r ~

(Ineinadu gydytoju: lieti Lietuvy s. Nieko negel- Į (Abu išeina, ligoniui vis
.tuvys ir anglas..) > Įhės. Iš veido įžįsta. .............................
Anglas, Tai gal nuskutus

I-

... .1.1. . . t |(lyti,-gal ką nors iš jo iš-| Ligonis smarkiai sukrun-
. hvosi. ,Negailu su>juom su- ta ir užgfiiau?ęs

LuMįu krikJėioniSta. onroni™-Įsikalbėti. Ne tai, kad jis ne- abiem delnais, tarkim nore- 
cijų vardu, iš širdies gdtahi siunti mokėtų .angliškai, —moka [damas ją apginti, smarkiai 
Siu Jyms, "broliai Kristuje, karš- [gan gerai, kuomet jo mintis šaukia: 
čiausį pasveikinimą ir f giliausią Įkartais jiukrypsta nuo sopa-1 • Neduosiu! neduosiu! ne- 
Pjduką vž siuntimą mums dvasi-įmojįj punkto, ka® labai re- duosiu! .a j 
S Sk—a. B.t Įl-d- »*. .

tykią, kuria, visi naudojamės. | džius sako vien tik nesu-Į LietUvys, oako neduosiąs 
' Krikš. organizacijų vardu , Įprantamoj man kalboj, ir [barzdos skusti. *

Lūšna, 1921, VI. Ū . (
■ ■■'■■■py*—■—

AMSTERDAM, N. Y.
Gerbiamieji įci)B. nariai įr 

Centro Valdyba: - • ~ v. . . . 1. . . ...
Artinantis Seimui aš noriu duo-1&a^ duotų pažinti, jo ligosltavimo. visos jų teorijos 

ti įnešimį arba išreikšti savo min, I priežastį. Sako esąs lietu-1 maž-daug beprotiškos, ■—■
tį kas-link mūsą organo “Darbi-Įvysi» taigi į tamstą kaipo įlbet mes vis-gi studijuojam 
ninko.” Kadangi mūsų organaskfatuvį kreipiuosi, gal man jų ligas, skirstom jas į rū- 
išeina tris aykius į savaitę: utar-L1 --- - ■ -ninkais, k^ęrgai? įF sųbątomįs, |^kWetum* 

bet subatinis numeris vargiai kai 
da pasiekią skaitytojus ąįĮRgfoję, 
visados ateina panedėly. Mūsą 
organizacija susideda daugiausia" 
iš darbo žmonių, tai ■ daugiausia 
liueso laiko turime - sųbatomis įr 
nedeliomis. Kadangi sųbatinįs 
numeris astuonių /puslapių ir jei-

tus visai?
3) Ar MtU

' |toįną? <
O gal besvarstant atsiras 

ir daųgįąu .klauBimų tame 
feįkaleir kaįp bemątąnt pri- 
rengaimė ’seimiįi vįsąpjimŠ* 
kai apdirbtą klausimą.' ~

Yrą ir daugiau klausimų 
irgana svarbių, o tik kažko 
dąūkįama, Įsidrąeinkįmo ir 
parodykime, kad minus rū
pi organizacija ir kadį mėS 
ją statomo ąnt stipriausio 
neattgid.aūnaųio pamato-

t q v Į Anglas, §tai pacijentas, [
• į Cenįro SekfJtorį tamstai norėjau. paro-[jam barzdą?

*. -O * Iw,,i j • *r < • v. * • *■ w l nrv •_ .', •

*Vr x.l ^1*— I £1

Artinanti# seimui mes tu
rime kiękvįepą BVOįPsnį 
Susupą pą^plĮi įi? 
degti. ..

Jau nesykį buvo keliamas 
Mausimas LDS. Ajpltoi&iĮ 
suvažiavimuose, kuopą 'su
sirinkimuose irpavienių na
rių, kad narių ipokesčiaį 
butą mąžespi 'negu pfenų- 
meratą.' Šiš reikalavimas 
gal ir lafcg^dsįngaSi . M į- 
yykinus gyvenimąn ar būįą 
sveika. ' ' ' r.

Dabar pažiūrėkime i ar 
D, S. nariai daugiau 
negu prenumeratai?

LDS. payią,mėtinęmokęs
is" yra $4.20.’ Iš tą $4.20 lie

ka kuopos reikalams 60 cen
tą, o $3.60 eina į centrą. Cen- 

1 tre, tie $3.60 padalinami dar 
mažeį^ug šiaip: ^Darbimn- 
ko” Adminisracijąi $2.40 
už organą, o likusieji $1.20 
įvairiems^LDS. Centro raš
tines reikalams.

■* »

Tai-gi, kaip matome, L, 
D. S. narys už organą “Dar
bininką” užmoka tik $2.40 į 
metus.

Tiesa, imant lyginti kiek 
užsimoka nafys-kuopos raš
tininkui ir kiek prenumera
tas, randame, kad narys 
kasmet užmoka 2Qę. daugiau. 
Bet napys naudojasi visomis 
organizacijos privilegijomis. 
Jis yr-a savininku viso 
organizacijos turto. Turi 
balsą kuopą susirinkimuose, 
apskričiu suvažiavimuose ir 
seimu^e. To yiso neturį 
prenumeratoriai, nežiūrint 
kiek jier būtą aukavę ar pa
sidarbavę ' tos organizacijos 
labui. Tą visą, ką L, D. S. 
nariai turi, ųž 20 centą į me
tus, nenupirksi. Bet iš ki
tos puses žiūrint, mes turi
me branginti narią pasi
šventimą organizacijos la
bui. Mes turime žinoti, kad 
nariai yra, pamatas mūsą 
organizacij os. gorėdami pa
skleisti savo įdėj^, mes krei
piamės prie narią; norėda
mi suorganizuoti kapitalą,' 
Šaukiamės ‘į narius, žodžiu 
sakant, kiekvienas naujas 
sumanymas pįrnąausia pa
siekia narius ir tik su narią 
pritarimu einame į visuo
menę. LDS. • nariai, ’ katali
ką darbininką visuomenėję, 
yra taip sakant, va^ai.

Negalima užtylėti nepažy
mėjus, kad šianįiena dides
nis skaičius “Darbininko” 
skaitytoją yra prenumera
tai. Delko thipj Bątą daug 
gerįaii, kad-jie visi liktą L. 
D. S. narįais- TudmęiJ cčn- 
tro raštinėje ir administra
cijoje susimažintą darbas i? 
išlaidos ir pačios organika- 
Gijos baldas būtą daug galin
gesnis. / ...
JCad tą kM^mą visąpu-* 

sįškftį apdirbti\ seimui, taį 
reikia pąsvarfttyti gąsirmkĮ*- 
ąnmse i? ąi’gąąeį ^ęvę& vi- 
šppwiimei’ataį galį^ bfitr 
L^S- Uąrjąi^ tik W pa- 
Mdartapti, 
klausimą išrišus, tai tripv? rė
dosi ^ėįkątą Stąt fe įjsįmš- 
įzinti: ’ - ■ - .
■į T) Delko ne narys, p prė- 
. ■ nmperątną? ' 
* 2) Ąr būti! naudinga pa- 

nąikinus fprenąmera*

■ * Mm K Ima SatacK NmAfeS 
. Mmf . M iw*i*n
UmaoMti '

**** A* A » AIM < * M. A « O « >>» 
DM.BBIKINKĄ0

EatrtUbed TueedBy, TJranday, 
HhA Satttrday by S*. Joi»ar« JLitk-, 
VAMU* ;B.a. Anocutar a* Labom - 

BjmsOĘlpTION B4TBJS: 
'X0w-br • »-*.» j-» •«««* ... *$4.60
BtMton ąūd 
|Torelft amutrle* yBtrį t • I

. „T - i -Į * ,»F • -■

M i»cmd-daBB Mat&r toįh 
1915 At po* pffiCB itarton, 

Ąx*ofMar<av8tl879”

Bfpo»ta|e p^ylcįedforlnSacgaĮillQ8j 
Act pf Oct, 8,1917, authorlBed pn Jnįj;

**r 
. ....... - . .............................. ,,

Fiaė pcĮsnulio 
Kristuje, po Šaį- 

nycios veliama, visuoiiieįiei

' ■ I l_    —■ĮMBM—■Į—1^—

ir PO MANO BALANOS.
Truks-laikįs, sakau, o 

i šiuom tarpu ir aš populerei 
- temai nors žodelį pridėsiu. 

Berods, tai darau nenoroms. 
Mat kasdieninius Idausymus 
diskusuojant, netyčiomis pa
sitaiko susisiekti su indivi- 
duąlais, nuo amžią1 pripra
tusiais viską ir visad pasta
tyti “ant savo. Tokią gladi- 
jatorii! tarpe nepratęs jau- 
tiesi it Jonas didžuvės kose- 

■t rėje. O bet-gi vieno-kito 
rimtesnio draugo pakursty
tas, už darbo imuosi. Ir kad 
sugaišti laiko komažiausiai, 
ant syk ir temą garsinu, — 
Lietuvišką Kolegija Ameri- 
ke.

Daug aiškinti nereikia, 
Lietuviškos Kolegijos Ame- 

*-*- rike klausymas'yra-taip po- 
pUleris, kaip ir pati lietuvio 

' kalba. Da prieš metą tris- 
\ dešimts, — tada, kada lietu- 

vią vos sau jale buvo, šis 
klausymas jau būdavo gana 
rimtai apkalbamas. Amži
nos 'Atilsies kun. Abromai
tis, o ypač kunigas Bur
ba apie tai pidę kiekvie-; 
nos progos užsimindavo. Pa
liokams savo kolegiją Det- 

r - roit, Michigan pradėjus, 
. -jie l^ad ir nedrąsiai, bet vis- 
x 'gi nor ant tiek, ant kiek jie 

matė galimu, prie jos inkur- 
tuvią prisidėjo. Manydami,- 
o gal vis-gi bus šiek-tiek ge
riau, negu nieko. Lietuviš- 
kus moksleivius, žinoma, tai- 
kindavo ten. Paliokai pini- 

- t- giškai prie sienos prispirti, 
o nujausdami lietuviuose 

y užuojautą, savo kolegiją la
bai dažnai vadindavo neva 
LiteyTsko-Polska Semina- 
riiun. Neilgai taip buvo. 
Tuojau' paaiškėjo, l>ad pa
liokas yra paliokas sau, o ne 
lietuviai. Labai gailu, kad 
kai kurie lietuviai da ir po 
šiai dienai to neišmano. To
je neva Ltewsko-Pdskoje 
Seminarijoje kasdien sutik
si keletą lietuvil! moksleivių, 

'kime ten įievą mokslo ieško, 
bet ištikrąjįj jįe ten tik lai
ką gaišina, pinigus aikvoja 
įr derąoralizūojasi tautiškai. 
Halbu pąsirem’damąs ant 
gyviausią faktą. Per ilgą 
triją dešimtą metą laikotar
pį toji įstaiga neišdavė 
mums ąei vieno inteligento 
kaupinoje to žodžio prasmė
je. Skaitytojau, tėmyk ge
rai: aš žiūriu į tą mokyklą 

: grynai lietuviška akimi. Y- 
fa tokią, ką ją labai labai 
girią. O net ir tokią, ką už
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SEIMAS CIA PA'Pi 'ME- 
PAMlllŠE-IPEISBIEKI'i- 
ATSTOVUS;

LAIŠKAMS LIETUVOS.
Prisiąstas V. Širkai, E, Cam- - 

bridgę, Mass.:
Drauge! "

-Nuoširdžiai t dėkavoju Tamstai 
už laikraščius kuriuos nuo Tams-. 
tos dažnai gaunu. Šimtą sykių 
tariu ačiū. Taip-gi ačiū ir Tams
tą bendrovei, kuri man prisiuntė

> 
Ikalbįnft W man išaiškin-[būt kokia paslaptis. Žino-Išmėtą kam, tai ^išdalijau 
tų, ką jie reiškia. Turbūt ma, iš mūsų ligonyno įna-» ' '

Įjp gyvenime kas nors-ne^Įmių negalima reikalauti, 
Įmingo atsitiko, ir tie žodžiai kad jie neturėtą keisto pro-

9 ĮŽęs sąvo barzdą

Mok. Bro&ųą Baukštys, Įnięku gyvu negaliu, jo pri- Anglas. Hm... Ir čia tur-Įapįe 20 nųm. išdalyti, bet nebuvo
b išdalijau

■ pavasarininkams, kurie yra Tams
tai labai dėkingi. Ligos pas mus 
šiuom laiku susimažino. Nesigir
di sergančių užkrečiamomis ligo
mis. Kas link politikos: viduji- - 
jie tvarka smarkiai eina tobuiyn. 
Viskas atpigo — maž-daug tree-" 
daliu, kaip buvo 1920 metais. 
Žmonės apsipranta ir prisilaiko 
tvarkos. Bolševikiški gaivaali ne
gauna sau dirvos, nes kas savai
tė sugrįžta tremtinių.: iš Rusijos, 
kurie nei nežino kaip bekeikti tą

šis ir kiekvienai .duodam
[ Lietuvy* (žiūri valandėlę apeeijahi vard^ Kaip tamS- 
į ligonį ir kraipo galvę) taslt? llf°s Patartume!
Taip ir maniau, kad prie to U^T,m 1 -- , .... .. ... .. .., ..
'm-ieis Varstas! Ir kam LtetUvys. .Man rodos, ge- Įbolseyikų roju,' kur jie tiek pnei-
? ’'į_. . Iriausia būtų jų pavadinus padėjo, kad vos kaulus beparne-
jam reikeao kietas j tuos rei- TautofoMitįs « i Tėvjmę. Nore derybos eta
kalusi Palydei O savo gal- . , . v. . su lenkais, bet vargiai kas gero iš
vę, kaip sena boba paskuti- , ** z“M’.P^a!. i« taftas m lenkais sunku susi-

skamba, bet ką Ji reiškia? Įtaikyti, nes kaip tik pradedam- 
Lietuvy s. Tautofonditis įtartis, -tai ir užpuola.'’ Visuomenė

reiškia pirmapradžių ligos [nepasitiki, todėl visa ginkluojasi.

Vestuvių beveik nėra, nes jau-"' 
n imas kariuomenėj, o kurie na- 
urbūt laukia ramesnių

•T

gp mus pasiektų subatoje,. turėtu- lįį trečioką. Ei vargše, tu, SB
mėme gražaus pasiskaitymu P] vargše ! ’
kaip-a^ma ^anedėly^dąžpmusm ™1rn F -- - - - ....................................... -
ėsam^ užsiėmę darbais ir- daugi I priežasįį, arba veiksnį kurs pmd juos tinkamai atrėmus.
.naudingu ir gražiu straipsnių pa-|®Ūpran 1 llio’fj suteiki n* od eicilie.fi ilž-
lįeką.neskaitytų. Ar negeriau bū-1 Lietuvy s. * Aš tą žmogų -f- x« > ’JL • • “iiie
tą kad mūsą organas “Darbiniu- Į gerai pažįstu, tai laisvama-1S1 a>et,1^na3^ nes jei-.Įm.^ įie tul. _
’ ................. ’ 1 • r . gu pacijentaš nebūtų cięill-|iajkų. Dabar Lietuvoje yra links-

' _ l^aSj tai tos ' ligos negali I miausias laikas; visur žaliuoju'
gėlės žydi... Sudiev! ; 

Tamstos draugas K. Leckas.

ęsanie užsiėmę darbais ir daug ;
J . ....... .
lieką.neskaitytą. Ar negeriau bū-1

kas” Išeidinėtą panedėliais, sere-1 
domis ir pėtnyčiomis, tada kiek-, 
vienas skaitytojas gautą “Darbi- 
mipk^” priės nedėljų. Jpigu ma-lįš galvos išėjo ? Tiesa, tokį I “ Anglas. Puikiai! Bet ką 
ąo [nešimas; bus tinkamas,. mei-į ^mQngs daąg kuom rūpina- reiškia cicilikas?’ Turbūt 
ūXiSSseiwS: aps-varsty- gt ątsitikonevykęs iš Sicilijos? ■
X‘ S Bačiulis, Jis^ man rodos,'tankiai mi- Lietuvy s. Ne. Jislietu-

LlįB, 81 į^. prot rast, ūi žodį auto? Gal japi kas vys,x gi Lietuva nuo Sicili- 
Įaųtomobilią pavogė? -O gal I jps toli-joli. Bet cicilikais- UeRl 
kpks neatsargus v‘eže»ja^am jnūs žmonės vadina neregu-Įsiąstus man laikraščius, už ku- 

 

gklvą sudaužė? ' ’ ' lliarę'socijalistų armiją, ku-1 riuos ddug sykią tariu Tamstoms
[/Lietttvys t (nūsišypšojęsj|negąlima. Visokiais at-lacią. Gavau dii mantiniu: pirma- 

: Jis automo-Įžvilgiais naudinga yra tapti Ime aP*e eSz-» antrame po ke-

nįų redaktorius. ' .

‘ Anglas. Redaktorius?! Įr įgauti.

X 'i

f

Prįsiųstas LDS. 8 kuopai, Cam
bridge, Mass.
f ĮUIII '■p—i

Gerbiamoji Sąjuifga:
Dčkuojų Tamstoms už jpri- '

. . . , —•— -i------- -—r .K.

L» D. & N. Y. irį?. J. apskp-
čio 19-tas guvažiavįvįmąs įvyks] tamstele, 
rugpjūčio 28 d. š. m. nedėlioj |Kn-nl1o' 
lė/69 ^&Park St; Ėli2taW ^7®:Patai bolsevikaflis, pnren- _____ _____ _ ________
N. L ~ , timas jo neužgavo.' Galva gįą diWų, Tai-gi jų uždavi-Įratūrą’ išdalijau ant pavasamin

Teko' sužinoti,z kad eli?ąha'['11®^<l^l1^^' Jį*užgavo sun-lnys — griauti viską kad ii' kųz kuopos susirinkimo, už kąvi- 
thiečiai rengia^puikij programą Į kesiiis už automobilių, veži-1 kvailiausiu būdu, nės už sa-Įsi taria Tamstoms ačiū. Labiau 
pagerbimui delegatų ir paminė-Į mas. Jį prislėgė Tautos vo darbus neima jokios atsa-|siai ačiuoja kuopos pirm. kun. A 
jimui šio savąąjaritaj. Fondas. / . \ kdmybęs, pagalbus nieksĮ*0^^

Gerbiamos kw$čt Anglas. Tautos Fondas? jpSnuo.jijneieikaĮauj’a. 1 gį^ gaut
tės isrinktj ta<^laiigiataiąiriin-Į Kas tai yia? * .fjiastangos, ■ kaipo ZĮnopjljĮ daug apšvirios.' Mūsij žmones la.
tų;sumanių,kuriems tikrairū-p ”* • *• " * ■

Hm.. . Aš įolbet kadangi ju'amatas duo-
yra pažymėti kek ar dąųgiau o * • + k + + k ♦ -e Lt ' r * 5

v«

v

Visokiais at-lačių. Gavau du siuntiniu: pirma-
•** I • r»/\ j ‘ f J

\a?P)^aus Beturėjo ir. n tikriems socijalištams, o

tiinas jo neužgavo. *

lėtą num.' “D-ko’ ’ir “Dr-go;r 
kelioliką egz. “Tautos Ryto.” ii 
2 num.. “Moksleivio.” Visą lite-

tės išrinką rlIū-Nas tai yra ? __ _ ____
- v\, -' -*. LietUng^ Eondas Lietu-lbe vardo, paprastai yra jhai neraagūs..-Mažai skaita kny^

P1 sį organizaciya^, delegatų J jautai gelbėti. ~ < tuščios ir nepasekmmgosjgų ir laikrašoią h iięnori laikyti
LtaJtako, kad ant mandatų Ibn., . ' ................ ............... '

dalyvauja tik yiLynais, Taįngir ^pūžįstu, bet. toksai iojldąs I dą progos pigiai pąsmeiztij •, 

mes į syarbesmūjs dalytos. AtiĮatąęstį dMto&sW$e bMo|nįs ąegą tikrąją socijalįstą.
Dabar man aiŠ-Įrūpi. Nėra kaip vestį jaunimo pa 

kąj kodėl jis tą fondą grio- ĮMoką,uota dsųg yra uotmČįąUn, 
vė. Bet kas jiems už tai U&- rW$ kwgus- Nors, daug sykią 
mpka? 7 Ipra^ein Ukmergės apšviotps in
■1 Lietuvos čia tai ir i Wpuinyti mokytoja

via ta. įi sįe Ipet tas.būd^nas toks pat “proti 

 

PR ją .piktumo ' *4
Jie įy buvo turėję savo fon- Meldžiu mus neužipHtį lr an 
dų, bet dėl nesvietiškojo jų |toljaua! Sudjev! ■ /. 
apej-ito visi tie fondai greitą 
ląiku kažkiir %lugo, taitum 
butą numatmėję į kokią be- 
•<-_ „i. i‘ 1 \

ant susirinkimų.’. Ąbelnai imant 
Pabiriai labai atsiliko,- nes maža 

išanksto"kreipti’do-lietuviuiItai jij skaičius daug*didės-Į^“ tai^nii^aį

tnes į svarbesnių^ dalytos. AL atųęsįti oziąiigsmąĮtpe pi’oto,-'M “—t. ... 
ĮSįtinka, kad ant uvažiavįine [ligą.
^įemėntog vferim d^W Taip, kitiems-
dW svarstomą ir ^MjJ^įįneŠa džiaugsmą, bet jam įva- 
p' svarbe^ųus dąlytosJ - '
pfcąteidžįamąpro tosis.; Šią su, re r&ę 
važiąvĮmastos prieš šeiminis, I c ’Ątyįfy®* Most exįrąOTfli- 
nes u® 4 (Btau’in L. D, S-šri- WVl K«iB >i gėlėj0 atši
pta. Tad'InioĮta-gajninkiteĮtikti Aha* «ta suprantat! 
in&šimilsirrfiAitessmarlni|Sat-|jaW tas fondas ne<Jav§ pį-
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pės ir rūšies naudojamos medžiagos, kuri
- - - --- - - “ y

dinimui. ’ Pajautimai šiandie mažiau gar
bingų o idealas jų taip sugžtas: bet pagęl; galop sutartų pagrindą pasiekimui viešo 
dimas lygiai su ta pačįa spėka aprireiškią,— 
o varginantis‘skaudulis ] ’ tis iš neprį-
pažinimo tei ‘ mo, sukę J pątį bru^F 
dėjimą ką ir piiąna.... * \

PrieŠingunrfas ir nepalankumai abiejų 
pusių visuomenes bromų—-tai ligos apsireiš- 
kųriaį kuria sergama. ' -

Tie priešingumai kasdiena dąrpsi ryš
kesni, bet dar su priemaiša vienos: aplinky
bės smarkiai padidinančios padėjimo baisu
mą, nesirodai kalba kąip pirmiaus apie vie
tinius ir praeinančius džykus, bet kaįbame 
apie tarptautinę kovą, kovą be atodairos,, 
kurios tik pridengiami apsireiškimai prana^, 
Šauja baisią ateitį! ” • . -

Reikia dar patemyti kad visi išėjimo 
keliai uždari. •Rroletarįjatas negali jau pa
kilti prie to vidurinio luomo, kuris pirmiau 
buvo pirmu yisuomi “ 
Vidurinis luomas pyksta ir 
kai pražus;, nes kada, viena jos dalis ainių 
krinta proletarijatan, kita—vieną tik turi 
troškimą:1 aprūpint i valstybės valdininky- 
bes ir didesnes pramones, samdininkais ir 
tarnautojais!

Apie arįstokratiją nebėra šiandie nei 
kalbos: dingsta saužudybėje “su pilnu savo 
vertybės pajautimu” užleisdama šiandie 
vietą kitam dievaiŽĮui, kurio vardas “Mili
jonas,” ir-visagalingai valdžiai: “J. C. K., 
Galybė pinigas!”
' Ir taip turėjo pasibaigti-in&vidualizmas 

nepažino visuomenės atspirties-teisių Ne
panašumas sutraukyti virves, kuriomis pri
rištas laivas, bet kaip lengva sutraukyti at
skirus siūlus iš kurių jinai susideda.

Nesujungta visuomenė liko panaąi 
viešbučiui, kuriame kiekvienas stengiasi 
užimti geresnį numerį su kito skriauda ir 
jatogiausią vietą prie garbės stalo, kad ga
vus gardesnius kąsnelius, nesirūpinant a- 
iie kaimynus, daugiau ar mažiau su juo su
rištais,^ turėdamas omenyje vien savę ir kiš
damas kąsnius pilnon burnon, iki laikui, ka
da ateis valanda išėjimo... Geresnieji iš tų 
gyvenimo keleivių numeta pasigailėjimo iš
maldą—kaulą griaužimui tam, kuriam vis
ko trūksta... Bet tai laikina pagelba, bai
sus būvio klausimas grįžta tuojaus! Kiti iš 
tų keleivių “blogesnieji,”-net galvos pa
kreipti nesistengia. Bet galutinai nei “blo
gieji nei gerieji” nejaučia savyje nei kokios 
atsakomybes. Ir, jeigu iš jų pasakytumei: 
{Kį padarei su savo broliu f’ ’^tikriausia 

atsakys: “Ar-gi aš sargas mano brolio?” 
Taip kada tai aiškinosi Kainas, 0 jie. visi ei
na jo pėdomis... ”

O tas nelaimingas brolis verkia karčio- 
mis'ir skurdo’ašaromis, o tuo tarpu sukan
dęs dantis tyli:

Susirūpinęs gi mąstytojas, sustojęs su 
atyda prieš tą tamsų pavekslą, mato tenai 
ateityje, aną klaikų Byrono reginį; žmoni-, 
ja priėjo prie mažos žmonių saujalės, kurde 
sugrįžo prie barbariškumo priešistorinių' 
laikų vienas kįtą baigia mušti, po juodu dan
gumi, ant kurio saulė jau užgeso...

X

KOOPERACIJOS. *

Individualizmas'mus užmušė, draugi
jos išgelbės.

Draugijos apie kulias kalbame, netu
rės būti koks tai lipinys iš bil kokios me
džiagos. Svarbu mums profesijonalinės 

i draugijos, atnaujinančios kooperacinė val
dybą, apimančioS'visus visuomenės luomus; 
kalbama apię draugijas kurios sutveria pa
grindą atstovybės organizmui galintis atsi- 

I spirti vįsagalingam paralmentarizmui; kąl-

*

mus] 
paliuosuos ir kuri vienatinę turi galę mus 
paHūosuoti nuo gaujos politi^, sukančių 
neva parlamentą, kurie dabar iŠ parlamen
tinių kraštų padarė kaipo' skvo asmenine sa
vastim ir kurie ant jos puolė, kaip išalkę po 
medžioklės skatikai ant užpjudyto gyvule- 
lm, • v... - *

< Tos įtaigos privalo būti pritaikomos 
ptiEe‘reikMawmų naujos tvarkos;
negali būti kalbos apie vergišką siekimą Se
novės tvarkymosi, kuri jokiu būdu negali
mą, sutaikinti su šiandieniniais supratimais 
ir papročiais. * *.

Kooperacijinis sutvarkymas—profesi- ' 
jonalihis, atstatyšAlidelę darbininkų šeimy
ną, suvienys darbdavius su darbemejais, su- 

v pintus tarp iavęs Reikalais’vedamos pramo-
Lėpes kopėčių laipsniu, nes, sujungtus būtinumu pildymoaš abiejų 
fksta ir neužilgo visiši pusių priedermių, iš atžvilgio apsaugojimo 

abelnų reikalų. Ir mum8 rodosi, kad veltui 
kas ieškotų kito būdo išgydymo netvarkos, 
kilsiančios natūraliu dalykų begiu iš tų dar- 
bininkų kuopos, 'kurios rodosi kasdiena di
dinasi, ir kurios sudaro nuolatinį pavojų. 
Pavojų šeimynai kuri irsta ir griūva ir. ku
rioje vaikų auklėjimas tėvams lieka negą-; 
ūmas, o ištvĮrkimas neišvengiamas pavojus 
visuomenei, nes šeimyna yra jos pamatu o 
valdžios išnaudojimas nežinančios žaboklių, 
veda jame prie baisių ūžvydėjimo apsireiš
kimų ir smąrldų išsišokimų. ■

• •. Bųdų to atstatymo turime prieš akis: 
tai sįndikališkos sąjungos teisėtai leistos, 
jungiamos ir toliaus privedamos prie sindi- 
kąlmės unijos (kas jau pradėta) ir apvaini
kuota tautos rūmu, kurios atsiradimas kar- 
ščiausis mūsų' troškimas. ' •

Ne čionai vieta smulkesniam veikimo 
programur’Profesijonalinės Sistemos. At
liko, tai daug geriau už mus Leonas Harmel 
savo “Manųel d’une corporation im Le 
autchisme du patron.”. Užsiganėdįsime pa
rodymu svarbesnios minties ir - pativrtini- 
mui priminsime sakinį^didžiausio pasaulyje 
rimtumo Leono XIII, kuris Enciklikoje 
“Rėrum novarmp” išsireiškė kad “pirma 
vieta darbe visuomenės reformoj priguli 
darbininkų Sąjungom kurios pačios savyje 
gali apimti beveik visus dalykus.” 

Patėmysime čionai, kad bent iš prakti
ko^ pasaulėžvalgos, stovime išimtinai ant e- 
ekonomiŠko pamato, bet ne religijinio. Ži
noma kril<fčioniška dvasia privhlo gaivinti 
visas mūsų įstaigas,' nes kitaip nebus pavo
jus visiškoje vaisingumo arba net pražū
ties prašalintas; bet privalome ątminti,l:ad 
turime Nuveikti labai didelius sunkumus, o 
apsunkintame smarkiai savo" užduotį, sto
vėdami pirin visko ant tikybinio pamato. 
Religijinės . draugystės užimą atskirą vietą 
mūsų programe; bet visuomenės draugijos 
iiesusiliejaJ1į‘vieną su religijiniom draugi
jom. -vJeigu-judėjimas užsiganėdintą vien 
religijiniom draugijom, tai sugrįžtų vėl prie 
savo atskirimo ir būtų visuomenės išmestos; 
trumpai sakant, nekalbame čionai apie 
draugystes-katalikiškos pusės, nei apįe ko
kias speeiališkas katalikiškas sąjungas įkal
bame apie tiarbininkų sąjungas abelnai, be 
jokių kitų persergėjimų.

Toks yra trumpai nubristas abelnas 
katalikiškos -socijologijos* programas. Ger
bimas jos principų, naudojimas jos įran
kiais, nesugrąžintų filtrai iškarto ant žemes 
rojaus ir neatnaujintų mums Edeno dienų, 
bet turime gilų persitikrinimą? kad visuo
menė prie nieko neprieis, jeigu nežengs tuo 
keliu, ir kad juo vien turime eiti, kad ru- 
'bežiuose ant kiek leidžia mūsų neturtingo 
žmogaus prigimties silpnybės, atstatyti 
Dievo karalystę liuosybčs teisingumo ir tei
sybės viešpatija.

(Bus .dauginu)

' NAUDO&S PROGA

FONIA'I^R 
PLUNKSNĄ.

VISUOMENESREVOLIUCIJ'A. 

x Tos gmeMos ^.ątčjįmąs' užcluos 
smūgį vjsuemeųisįąm iHeįan&tC ’ fctaįa* 
me esapie paskendg/' Įšnailtiiiimo darbas iš- 
anksto rengiamas. Prisižiūrėkime Jabarti- 

/ niam padėjimui. Nącijonalistines iy stab
meldiškos teisęs žydi visoje pilnumoje, eent* 
ralizacija be rubežių, egoistiniai, asmeni
niai reikalai užėmė doros vietą, nepaliečia- 
mybė asmeninios nuosavybei iškelta iki 
principui padabinta biauriu sistemų

* I 
^Laisser faire—laisser passer;” viskas tai 
atliekama su stebėtina gyvuliška jėga, kad. 
visuomenės pamatau padėjus. Atsilikėliai, 
—žmonės senųjų krikščioniškų pamatų,— 
dar kovoja vėliau pasirodymu paskutinių
jų o be Viltingų pasekmių to visuomeninio 
sudarkyto stovioj bet ir toji neužilgo pa
liks-tik atminimu, / Dabartiniame laike ko
votojai nerandame! spėkų nei atramos, bet 
visur ir ant kiekviena žingsnio, kaskart baį^ 
sesnios darosi pasekmės piktinančios indivi
duališkumo.,. '

NaĮfa įstatymdavybė įkurta ir parem
ta atmetime’ krikščioniškos minties, stato 
Reikalu vienatiniu tikru gyvenimo pamatu 
įr reikalas lošia jame nulemiančią rolę: 
kiekvienas turi liuosybę ir laisvę vytis savo 

' asmeninę naudą, kad tik pagelbėtų kaimy
no teises. Žinau, l^.ad daugumas žmonių gė
risi taip suprastu visuomenės sutvarkymu, 
kuris kaip tvirtina, duoda liuosybę ir pri
valo išduoti Stebuklingus vaisius. Nelaimė! 
žinomi “mums tie vaisiai.” Užmiršta šie e- 
konomistai — trumparegiai, kad paskui 
“summumius” seka, “suma in iuria,”—ųž- 

> miršta, kad jų sistemoje visų reikalų yra 
kaž ko tokio, ant ko nereikia visai atsižvelg
ti ; kiekvienas tik stengiasi surinkti sau kuo- 
daugiausia pelno nieko nepaisydamas apie 

•savo artimą. Nuosavybė išnaikino savo 
priedermių supratimų, liko pilnoj e toje pra- 

; smėje “ins utendi et abutendi;” 'užmiršo 
savo visuomenės veiksmą ir ‘neapibudina sa
vęs kitaip, kaip tik “tur teises.” Darbas 
nėra jau garbė, kaip Rojuje, net nei baus
mė, uždėta tėviškąją širdžia 'Sutvertojo už 
pirmutinę nuodėmę ;> bet dabartinas darbas 
tai sunkiausias ir baisiausias kalėjimas, ku
ris jei maža išimtimi, neduodą pasmerk- 

- tiems nei kokios vilties.
Darbas visuomet nuveikiamas auksu— 

pasaulio galiūnu, negali surasti teises, kad 
vienas betarpis, Įgimtas 4r begalįškas bū
das nuosavybės Įgijimui.

Visuomenes kopėčių Apačioje matome 
pramonės darbininkus arba artojus, kurie 
vienas paskui kitą stumiami proletarijato 
eilūsna. Negavę nieko ir ekonomijos pažan
gos—nes su padidintu mokesniu padidėjo ir 
reikalai,—mato kad nėra nei kokio santikio 
tarp naudos, kokią jie gauna iš tos pažan
gos, ir pelno kokĮ ištraukia paveldėtojų luo
mas. Apleisti gyvenime, išmesti ant gatvių 
kaip pamestukai, šiandieniniame visuome
nės šeimyniškame sutvarkyme, negali* nie
kam tiketies apart s,avęs; šiandie dirbdami 
virš spėkų, rytoj yra pavojuje netikėtos be
darbės, o drauge turi prieš akis piktinan
čius prabangos paveiksiąs; konkurencijos 
aukas ir Įvairių Skaxidžnl pasekmių užklaų- =(12^
Simo, m perdavimo teises,jaučia savo de- L suirusiame visuomeilėS kūne, kuri 
ganoiose sudyse, verdančių neapykanta}, prOvineijoni užtikrins jeikalingajoms liuci- 
pnsĮrengę kiekvienoje-valandoje sutrauky-Ly^ VRis6ia?ns ĖgOiuog^ h. savivaldų 
ti, pančius ir pakelti Dievo rykštę Tėvo- pj-ofesijonalinem sųjungom. Reikia kad 
liucijų!.^ I kiekviena profesija sujungianti visas savo

Stebėtina apsireiškia giminystė soči j a- [sudėtines dalis, nepainiojant vienok jas be 
li^tir judėjime mūsų laikuose ir tuo milži-[tvarkos, sutvertų gyvą organizmą, tvirtą 
nišku husitu (l0 judėjimu, kurs prąsidėjęs Isusibūrimą (susitelkimą) dabojaučiasi savo 

. CekūosėKV amž., užsidegė tolau perkūniš-- narių ir visų naujai; tolį organizmą 'kuris, 
ku greitumu ir paskandino žymesnių dalį sutvertų nepergalimą atspirtį kiekvienai 
Vokietijos kraujuje-ir ugnyje. Tada kaip priespaudai; kuris pastoviom abiejų pusių 
ir šiandie menki nuvargę prispausti žmone- priedermėm užtikrintų darbininko ateitį ir 
liai,' išnaudoti be rubežiaus ir. pasigbileji- tuo būdu užlaikyti} gyvenimui vertę ir pa- 
rno,. augštpsnis luomas begėdiškai nąudoj a- gamintų šeimyninę gabiją; kuris sudarytų 

; ‘ si ištekliuje ir ištvirkime, jaučia savyje au- nepermušamą .sieną- tai nei kokiomis teise- 
■ ganeią neapykantą ir apmaudą. O. kada jų mis nepažabotai konkurencijai ‘ kuri 'veda

* tarpevatsikėlę, arba atėję, žmones sugebajnuo ^struggle of lote,” iki biauriosi kovos 
duoti išraišką tiems paslaptingiems sielos dėl būvio. Svarbi čionai organizacija, kuri 
skąiismąms, kada tie žmones, sugebėjovis- dirbtuvėJę įvestų ramumą,-su pągelba ne
ką taippuikiai suorganizuoti, pakilo Žmo- perstojančių patarimų, tąm pašiurtų tei- 
nėse mūšių ©balsiai ir vardan lįųosybės pra- sėjų ir ‘siidaranŠių proiesi jotąjį teismą ku- 

‘ dejų kirsti augščiaūš pakeltas galvas. [riš- rupintūs darbininko ateičia su pagėlba
* Dabartiniai soįjaHstai remiasi tais pa- apdraudžiamųjų draugijų, .apie pramones 

čįąis pamatais. Ištikto religijinės idėjos ateitį ją profesijonaliniai lavinant, kuri 
netarnauja šiandie kaip būdas masių išjuoduotų ėmčjamnižtikTjnamą išdįrbimo koky-
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Na? vyručiai, kas supratai 
Didį reikalu šviesos, ■' A f 
Mokykinįės Esperanto, 
JisAtneš“ mums daug naudos! • •

Tai tokia kalba galinga^ 
Kuri vienyja tautus, ' 
Ksd* muųįs taip xeikąlįngą 
Kad sustiprinimūs’ jėgas.

' ■ ■ ' * - ■‘ I ’

Mes7*pąąąulio darbininkai 
Būti turime kaip vįmis, 

. frūrim jasti taĮkinkikib
Kad jėgą mūs’ būt* kaip plienas.

Bet vienybe darbininkų ‘ - 
Sunkiai tikrumoje Mos, 
Jei neimsim talkininku • • 
Esperantiškos kalbos. 
Reikia mum^ tvirtąį laikytis, 
Reik gerbūvį iškovot, 
Todėl reikia padarytį 
Kad minia mūs’ tvirta stot,

- Kad nebūtij mums skirtumo 
Dėl tautystės ar kalbos, 
Nes tai ardo mūs’ tvirtumą, 

Neša mums didžios žalos.

Jei mokėsim Esperanto, 
Prieisim arti prm visų , 
Ir matysim kas nepranta 
Mūs ^bendrųjų reikalų. z

Mes — pasaulio darbininkai 
Susispieskime krjiyon, 
Rasim daU£ sau talkininkų, 
Tvirti stosime kovon.

Mums dar reikia sustiprėti, 
Kad nebūtų pajuokos,— 
Esperanto reik mokėti, 
Ji taiUop mūs’ kovoj stos.

✓ *

Reikalinga mums vienybė,— 
Esperanto pagelbės, 
Išųafcldotpjų galybė 
Į mūs jėgų sutrupės,

Nes galingu talkininku 
Bus vienybė tarp tautų, 
Ir vienybė darbininkų 
Iš visų, visų kraštų. ~ ’

/

Darbinipkai, brangūs broliai, 
Skleiskim šviesų tarp draugų, 
Kad nebūtų kaip ligšioliai 
Dėl tamsumo daug vargų.

Savo vargus pasakykim 
Tokiems pat- kaip mesj kitiems, 
Tik kalbos tokios įgykim, 
Kuri būt bendra visiems,

Kuri mus arti suvestų, 
Leistų veikti mums bendrui, 
Kad nė viens nepasimestų 
Iš mūs’ tarpo taip lengvai,

Kuri mus tvirtai surištų 
Ryšiai^ meilės ir šviesos, 
Kad visi prieš mus prakištų 
Kas tik neina* dėl tiesos.

O tokia kalba galinga 
Yra tai visų tautų— 
Esperanto tąi garsinga, 
Tai viena kalba—kalbų!

Jų visi tik,mes išmokim,
' SkleĮskim ją visur plačiai, x 

Ją praplatiųt visi’ stokim, 
Padirbėkim ^ai gražiai! 

Įr kaip tik visi šujusim 
Sėti spindulius šviesos, 
Mes nū justi -r- nepajusim 
Kaip tvirta painia mūs’ stos. 

Mes tuomet pareikalausiu! 
Ką-uždirbam kruvinai, r 
Mes tiesas visas atgausim, .. 
Bps laimingi mūs’ vaikai.

Mes jau -jungo nebevilksing 
Nes galėsime k yot 
Ponus gėda mes apvilksinų 

■ Jie"tures mūs’ pusėn stot!

Sudarysime šjįmyną v , 
/Darbininkų ivauw~- 
Lietuvių,’ prancūzų, kinų 
Ir tautybių kitokių.

Na, vyručiai, kas suprantat 
Į)įjį reikalą šviesos,.

. Mokykimės Esperanto,
- Jis talkon mūs’ kovoj stosi '

41. Kun, A. ViliuriM 
lĮjaifflųdięųų jautė dhfe 

vi
Įmoksiu. Jis skaito 
|tokias knygas,

W apievisuomenių
Jo 

nimą> vž 
įnešimą/įc 
vę išmokųknygvedyatl 
Iri paskiaus jam b 

naudinga koopeta 
Idant. Tųr būt nt 
j vienos knygos apie 1 
Ityvus Jaip prieinamose 
ibose, kurias jis nebūtų 
Iskaitęš. Žemaičių Š 
I riją užbaigęs ĮQį$ 
Ikun. Vilįųias tapo ^ai^ 

I vikaru į pavandenį, 
■bebūdamas vos tik 4. ųi 
Įsius jis jau buvo įekjii 
1 betą draugijų. B 
Įanfros klesos 4i$olę 
InĮų parapiją asisteųtų 
■Vilimas per trejus 
I mętmp pastate šią pa 
Įkartu su Veikliais W 
| Šiaučiūnu, paskui $1 
Įvįčiu pirmoje ęįleje ta 

J ir ,visuomeninio veik 
■žvilgsniu. Kūn. Viliiųas 
Įvo visoje Josvainių apyftS 
I kėje draugijų vedime pavy& 
lūžiu, o labiausia vatffe 
j draugijos ir ūkės jcaię’tt 
I veiklumu. Netik savp^pajfft 
Ipiją jis rūpinosi pakelti 
| komuniniai, bet ir visą 
| tuvą. 1915 metais. kuų* 
Įlimas suorganizavo i 
■Lietuvai Centralę Kodpį 
Ityvų Sąjungą Šiauliuose**-J 
I Kun. Vilimas eidamas 
■prie platesnio visuomenė 
Įveikimo pamatė, kad- j 

yra reikalingos platesnes 
■nios. Kada vokiečiai ųžę 
vi^ą Lietuvą 1915metais, 
fpastojp į Petrapilio 

I Akademi ją ant teistui 
Įriaus, o sekančiais 1916 nwl 
Įtaiš nuvažiavo į ŠGūcarįjįį 
Į ir pastojo į Friburgo 
Į versiteto teisių skyrių. 
Įčia paklausęs porą meti 
|sių ir visuomenes mok 
■1918 metais^nuvažiavb'į B 
■ ryžių, kame dabąige 
[metais klausyti teįsįų^ sĮ 
Irių. Kun. Vilimąs mo" 
[damosi teisių poĮįtįkp^jjl 
Įkonomijoš norėjo dar 
Į liaus ir plačiaus pažint 
Isuomenės įr politikos u 
j lūs. Kad pasiukus Šį 
Įtiksią jis pastojo 1919k 
Itais į Politikos ir Visu 
Įnės mokslų mokyklą' R 
Įžiuje (politikos mokslu j 
|versitetą)k - Į du mokslui 
Itu kun. Vilimas tarpe 
Įmųjų užbaigė visuomehi^ 
politikos mokslus birželįp 
dięną š._m, Iš ųžįaįguiiiį 
mpkyklą 179 įvaįrių 
studentų buvo viekas \ 
Iietuvys \ kun. Vilimas,; 
pažųnėjo.Įr mokyklose 
rius sąvosvįejoje kalboj^ 
skutįnįo viešojo akto 
liepos 5 Siemu 
limas bąigs ateiųa 
sarį teisių skyrių 
laipsniu. Kam nėra 
ma, kad kun. Vilimas 
mokinosi užrųbėžybet 
nųilstanČiai veikė Lietu 
pepriguĮuiybeą laK^|» 
earijoje būdamas 
kartu su daktaru kum 
nit Vįskontu 5 knygas 
Lietuvą praneūaų ; 
gaudamas lėšas tam 
mui B Amerikos



f

į||fcų veikėjų, pargabe- 
dmš 10 lietuvių studentų 
įnteijos į Eriburgą gau- 
Ml jiems lėšas iš brolių1 
jįlkiečiij. Paryžiuje -jis 
g^ prie Lietuvos: Delegtv 
pįpTaikos Tarybom^ nuo 

Delegacijos pirmųjų 
iki 1920 metu kovos

BOhr Lietuvos Delegacijai 
■Mi^t Paryžiuje įtin. Vi* 

susiradę^ p. Wošą ir 
KV ^alvanauskį dirbo kartu, 
Bptovos ųėprigjĮlmybei. Jis; 
■Redagavo mėnesinį laikraštį 
Ppraricūzij kalboje; “Revuc 
K30hOti€ĮW” kartu su p. Milo-, 
f įtt ir su p. Tupinu. (latviu)1, 
P kuriame tilpo pirmieji štrai- 
rį>8uiai? žemlapiaį ir kiti do- 
r'kmhėntai ' apie Lietuvą 
KVetsalles Taikos Tarybų lai- 
Įku,. 1 Surengė Paryžiuje po- 
PVU lietuviškų koncertų 1919 
g m. keletą paskaitų. Apart 
R;to dar jis yra nemažai para 
> šęs ir į lietuviu spaudą rim 
•Įtli straipsnių. 1915 metais 
"i^eido lietuvių kalboje di 
j delį rinkinį apie kooperaty- 
£ ViiS pavadinęs jį: Pirmasis 

■ Lietuvos Kooperatyvą Ka
lendorius 1915 metams. 1911 
metais išleido vokišką kalba 
moksli lietuviams, o dabar 
spausdinama: prancūzų kai 
bes kalbamokslį lietuviams 
tr prancūzų kalbos vadovą 
lietuviams keliauninkams.

Kun. Vilimas nuo pat 191( 
. metų, yra globojamas lietu 
viii amerikiečių katalikų 
kurių, dėkai jis galėjo pa 

"Siekti aukštus mokslus ii 
»gausingai pasidarbiioti lie 
tuvių ir Lietuvos labui 
Mums Amerikos lietuviams 

****SĮalikams yra labai malo- 
S nų,. kad mes matome day 
. vieną- brolį išėjus aukŠaus 
‘ mokslas ir rengiantis prie 
LJ£Uito. Lietuvos katalikiškos 
< visuomenės darbo. 
: - Žibutė.
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K. BROLIAI — SESUTĖS!
Visi kurie siunčiate man; 

h vardu -laikraščius arba knyga 
g” iŠdalmimui kareiviams, prašau 
■ neberašyti mano antrašo, bet 
Eį,Užrašyti: 9-to pėst. L. K. Vyte-' 
U nio įniko švietimo komisijai, 
į itikjjjįkas siusite ką nors ypa- 

j^^^man, tai prašau man: 
Tąsyti. Matot, gal a'; 

^■P^pasiliuosuosiu iš karino-' 
Įroenė^, tai kad nebūtų paskui 
f. keblumo dėl nežinojimo karu 
Jį priguli .siuntiniai. Mano būsi-, 
į mą afitrašą (gal kur po laip- 
Sk talš)‘aš tuoj pranešiu, jei pasi-

Viuosuosiu i

į.1 \ Mieli lietuviai! 

į-,. Kaip dauguma besikreipiančių 
S1 M i jumis bykurios - paramos 
y .tįikalu, randa jūsij užuojautą, 

ir aš-pats jos rajau tarp jūsų, 
UŽ ką sielos žodį duodu jums 
talip dar kreipiuos vienu reika-

Jm
. Mano pulkan gaunu daug 
perskaitytų laikraščių iš jūsų, 

, ir juos išdalinu draugams tik 
F iš tų laikraščių negalima surin- 
p'kti? kompleto (rinkinio,) nes 
| siunčia kas kokį n-rį turėda- 
E.mas.
jį. Reikia pulko knygyne ture- 
^ti kompletus laikraščių, tai 
Ę. Šiūo laiškų aš1 prašau ko nors 
Kiš lietuvių kas išgali, užrašyti 
F kiek galima ilgesniam laikui 
jį- laikraštį “Darbininką” antra- 
E Žų ‘ * 9-to1 pėst. pulko knvgy- 
Fš milt ine mano vardu) Iš jūsų 
K. įltt gauna “ D-ką” mano pulko 
Eb S-ra kulkosvaidžių kuopa.
r. K&reivis Vitkauskas Leonas 
& (Vargo Poetą)

04d pi pulko švietimo komisi- 
jote sekretoris ir iždininkus.
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Dešimtas, Jubilėjinis Moks
leivių Seimas įvyks 23,24 ir 25 
dd. rugpjūčio, Chicago, Dl.

Laiko nebedaug iki Seimui', 
Visi moksleiviai rūpinasi, kad 
Šis, taip svarbūs Seimas būtų 
paseloningas visais‘žvilgsniais.

Moksleiviams didžiausis var
gas, jei toliau gyvena, pasiekti 
Seimo vietį tai kelionės> lėšos. 
Kad palengvinus moksleiviams 
— delegatams iŠ toliau; Chiea- 
go'a moksleiviai pasirūpins 
jiems gauti ppe 'geros valios 
žmonių buyeinę laike Seimo. 
Dėlto, delegatai •Važiuojanti 
moksleivių Seiman iž .toliau ir 
neturėdami ktir • prisiglausti 
Chicagoj, 'prašom jš anksto 
kreipiantis duoti žinią šiuo ant
rašu: A. Lininis, 717 W- IStfi.

Chicago, Dl. (Teleponas
*. *

Seimo vietą, tai kelionės lėšos.
.................. - ■- _ — i. fc.

<

Parsiduoda ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE Ubai puikioj 
vietoj./ Biznis išdirbtas per 
septynis metus. Priežastis 
pardavimo, ' savininkai va
žiuoja Lietuvon. Kas norė
tų1 pirkti, atęiŠaūkite šiuo, 
adresu:

A. SMOLSKI& ir K. MčYS 

, 1105 WMhington St,,
v

NORWOOD, ’

Dįdšiauii, GrdčUuri BuMF 
Maumu Apečjimaz 

Su Keleiviai.
Ten Yr* Vietini* Agentas jūsų Mieste 

» AT netolt jo.- .
Į Lietuvą, Lociją, Ukrainą ir 

vižai Baltiko VabtijM, TIKSLAI 
PERDANZIG’Ą.

PANNONIA—RUGPJ. 18
m. xk 
$125.00 
$135,00

. i

St
Canal 1504) - *.

< . II.KI.
HAMBURG 4145.00
PANZIG .......4200.00

Taksų $5.00, . ,
Per Cherbonrg Seuthainpton 

Liverpool ir Glasgow
CARMANTA ...
COLUMBIA
BERENGARIA
ALGERIA ....
ALBANIA ....

T

«*<«•*

*

«
*
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į Kadangi jau paskelbtas 
dovanų laikas baigiasi^ tad 
gauname kasdien nemažai 
laiškų su užklausimais, nuo 
tų kurių prenumerata dar 
nėra pasibaigus. Klausia 
kaip ir kokiu būdu galėtą į- 
sigyti skiriamą dovaną. Tad 
kad sumažinus darbą ir iš
laidas atsakinėjimui į juos 
atskirai, šiuomi praneša
me, kad kurių prenumera
ta nepasibaigus, gali atnau- 
. jinti išanksto ir gauti dova
ną—fontaninę plunksną.Pa- 
vyzdžiui, keno prenumerata 
baigiasi gruodžio mėnesyje, 
tai užsimokėjus dabar, Įgi
ltas skaitykis nuo tos dienos 
kuomet prenumerata pasi
baigs, o ne nuo tos, kuomet 
užsimoka. Darbininku Sa- f L i.

jungai rūpi, kad’ krikščio
niu darbininkų obalsis pa
niektų kuo plačiausiai darbo 
žmonių minias, o ypač šiuo
se laikuose, kuomet darbi
ninkams susipratimas yrą 
užvis reikalingiausias.

“Darbininko” 'Adm.
REIKALINGI"AGENTAI.

“Perkūno” Bendrovei reika
lingi agentai. Kas norite už
dirbti daug pinigų, atsišaukite 
greitai.
Smulkesnių informacijų kreip

kitės laišku į “Perkūno” ofisą. 
“PERKŪNAS”

366 Broadway
Boston 27, Mass.

Čia nereikia aiškinti ką maudy
mas daro žmogui- Nušvarina ir 
palieka žmogaus kūną lengvą ir 
sveiką K lauko, bet reikia khd ir 
iš vidupio būtų sveikd sir švarus. 
Tad Triner’s Bitter AViiie yra vie- 
nintėliai vaistai dūlei vidurių šva-. 
riniino. Šitas vynas visą tavo sis
temą sutaiso taip kad galinia ap
siginti visokias ligas nuo-,'savęs, 
kaip tai galvos skaudėjimo, ner
vų i įą kito k m ligų ,kurios yra su
rištos su vidurių sveikata. Jeigu 
tavo kaimynas aptiekorius netu
ri Triner’s Bitter Wine/ jam sa
kyk kad būtinai turėtų, už tai kad 
jis yra geriausias vaistas delei vi
durių. Mrs. Frank Odett mums 
rašo iš Susanville, Calif; Birželio 
28 d. š. m. kad “Triner’s Bitter 
Wine jai labai pagelbėjo. Sako 
turinti dabar gerą apetitą ir jau
kiasi stipri.”—Joseph Triner Co., 
1333-43 So. Ashland Avė., Chica- 
go, III.'

.... .Rugpjūčio 13 
».Rugpj* 13

.......Rugpjūčio 18

....... Rugpjūčio 30

............ Rugpjūčio 30
>

DabetB vra laikafc 
Patogus ir sveikas M 
Penty! jūsų namą, 
Kftbfitinairėikia, 

' Tad greit šaukit mūsii 
Rentoms geriausius^ 
Kurie seną namą 

. Padaro naujausiu.
LITHUANIAN HOME [ '
BUILDERS CO„ INC., 
(Pentorių Dept,) 

366 W. Broadway,

South Bdston, Mass.
’ M S/B. 1878-J.

1

. s

....... ....................   -i " .. . \ . ■-
Pinigus siunčiame į visas Lietuvos ir Lenkijos dalis sUlyg 

aukščiausio kurso. Ant trumpo pranešimo pasportus gedime iš
gauti. Parduodame laivakortes ant visų garlaivinių linijų,

i ' , t .

CIf A DEĮIlf Musų atstovas į kelias savaites keliauja Lietuvon.
V V AįIDui .Tft# jums gali suteikti Visokias Ihformacljną Ir atlik

ti kokius tik reikalus norite su jūsų draugais Lietuvoje. Pinigai dabar 
bus shinčlirtiii po jo privutlška priežiūra. Ateikit ir pasikalbėkit su jiu\ 
tuojau, <

JULIUSROTTENBERGINC.
260 HANOVER ST., ČOSTON, MASS

■F.--- -- ----- - ........ ... •- --*■ -- . ■- — - ■ -V---. -■ ,r ■ ..

I

REIKALINGI VIETINIAI 
PARDAVINĖTOJAI

(Salesmen ir Saleswomen)
Dclei South Bostono. Kas nori 
gauti informacijų, ateikit į “Dar
bininką” utarninke, rugpj, 9 d. š. 
m., po pietij ,tarp 3 ir 6 vai. ir 
vakare tarp 7 ir 9 vai.

366 Broadway,
So. Boston, Mass.

BOSTONlAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smuikos mokytojai duoda sa
vo geriausių patarnavimų jūsų vaikui, 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dykų su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės, prie

395 B<roadway,
• Room 4, 

So. Boston,. Mass.

v

GRIGAS 
KUNAŠAUŠKAS

TIESVOTAS 
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINiy 
LINIJŲ

I

Agentūra Uždėta 
1910 m.

, ■ «

. LAIVAKORTĖS Į LIETUVį 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamų, 
Antwerpenų,, Amburgę* Bremenu, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eitkūnus, h* Liepoją ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo, t

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką pas seną ir užtikrintą a- 

sel (ONA»AS
Visuotiną užstikejimą įgijau teisingumu ir mano geru 
patarnavimu, užganedijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

. •. _ ________' _ . -i -‘J —F,• ~~

' (FURNITVRE STORE) , ' ■
Parduodam ‘visokius Rakandus,užmokant ir duodam ant išmokto-

:' čip, Ųštaikom aavo. treką, pristotam daiktu* kitus miestai ta per< ' 

kraustom ii vienų narnų ! kitus. * •
■ 80. BOSTON, MASS.

1 , . Telephone So, Boston 888--W.
tocssaimsmaaMOtisss ..............

DANGAUS KARALIENĖ
#TratWi|dčmi knyga, į talpinanti savyje 

daug gražių užųnančiij apysakaičių six padavi- 
,mais apie Švenčiausią Panelę. Parašyta kuni
go Marijono Gavalevičiaus ir lietuvių kalbon 
išversta. Knygos formatas 5% colio ir 8 colių . 
ilgio. Kietais drobės apdarais. Labai paranki 
4$saros faike išsinešti į pievą ar miškelį dėl pa
siskaitymo ant tyro oro. Kaina $1.00. Galima 
gauti ,

“DARBININKO” KNYGYNE,
866 W. Broadway, South Boston, Mūsa.
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TIESIOG TĄRPENEW*YORKO-HAMBURGO 

Trumpas susisiekimas su visoną. dalim Europos. 
S. S. “MOUNT CARROLL” (naujas) rugpj.,'..,18 d.
S. S. “MOUNT CLINTON”. naujas) rūgs.......

Laivai Iš Nevv Yorko Išplaukia nuo
Pier No.' 86, North River-^gale West 46-th Street 
Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cusbaven su 
prityrusiais lietuvių perkalbėtojais. 275 svarai baga- 
žiaus leidžiama veltui iki rubežiaus.

c Laivai ftHAN$A” (Ex-Deutschland), “BA- 
5 YERN” (muilas) ir “IVUERTTEMBERG” 
č (na h jas) netrukus bus paleisti veikmėm

Kajutos su 2, 4 Ir 6 lovom ant visų šių laivų. Spe
cialiai valgymui,( rūkymai ir sėdėjimui kambariai ir 
vist pasivaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios 
klasės pasažieriaitos. '
Užsiregistravimui vietos rašykite į bile agentų arba 
JULIUS ROTTENBERG, Ine. Nevv England General 
Pass. Agent 260 HANOVER ST., BOSTON, MASS.
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užaugti: savo pinIgus; :
Mes parodysime jumi kaip užauginti jūsų pinigus Dešimts šėrų Cumula- 
tive Parpdpating Preferred Stock, American Gatemiy Reąlty Korpora
cijos, kalnuos jumi $1000. gatavais pinigSis arba $200. dabar ir $100. J 
mėnesi per 8 įnėnęsius. šitie dešimts šėrų per musų peri n vesti nimo pienų 
bus vertą: ’»

Į 5 metus ...................$1,489.85 Į 15 metų................... ..$3,306.92
Į 10 metų .....................2,219.64 Į 20 metų ........................ 4,926.80
Kitais žodžiais, $10UO. i penkis'metus.padidės bevelk 50 nuoš.; $1000. į 
dešimts metų padidės suvirš 120 nuoš. (daugiau kaip dvigubai) ; į pen- 
kiolikų metų padidės 230 nuoš. (bevelk 3 1|3 sykius) ; i dvidešimts metų 
beveik 400 nuoš., ar beveik penkis syk kiek Įdėsi. Jei neišgali pirkti de
šimts šėrų, pirk-klek gal L Gali pradėti su vienu. Ir laikas pradėti yra 
DABAR.
Jeigu neturi gataVų pinigų, galt' pirkti ant išmokesčių.
Jeigu negalite ateiti pasikalbėti, išpiklykite sekanti kuponų.

HENRY L. DOHERTY ANO COMPANY 
Foreign Language Investor Departmėnt 

HANS RIEG, Mana’ger,
12 Beari Street, NewYork.

- Pasiųsk šitą KUPONĄ šiandiena. ' _

Henry I». Doherty & Co., Foreign Language Investor Dept. 
12 Pearl Street, New York.

Veltui Ir be jokių priekabių meldžiame prisiųsti man pilnas in
formacijas apie' jūsų. Investmen tų.

VARDAS .......

GATVE ........
<■ ■'*

MIESTAS
(Darbininkas)

«

«
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TIESOS SPAUDOS BENDRIJA
L. ŠIMUTIS, Pirm. J. B. ŠALIUNAS, Ižd.

KUN.J. . PETRAITIS, Sekr.
J. Ę. Karpsas, Kun. F. Kemėšis, f*. Sivickis, A, Staknys. i

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja $100,000.00 . 

kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Popieros dirbtuvę įr įkur
ti Spaustuvę knygoms ir laikraščiams leisti. ŠERAS $5.00. 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,
147 Montgomery St., Faterson, N. J,

LIEPOS mėnesyje Kun. J. Petraitis Bendrijos reikalais 
lankysis šiose koliohijose: Bronx, Bridgeport, Nevv 
Haven, Ansonia, Waterbury, New Britąin, Hartford, 
Manchester, AVestfield, AVorcester, Lowell, Boston, Mon- 
tello, Nonvood ir Providence.

J

PIRMASIS IR VIENINTĖLIS TIKRAI LIETUVIŲ BANKAS 

RYTINfiSE VALSTIJOSE

BALTIC STATĖS GANA
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti' gerą

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant lai
vo ir Lietuvoje,—LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BAN
KĄ. . .

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui—pirkimui ūkės ar . 
pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir'nori; kadi ‘'pinigai bū.tiį tei
singai, be nuostolių ir greitai pristatyti,—BŪTINAI LAI KREI
PIASI Į BALTIC STATĖS BANKĄ, kurs parsiunčia Lietuvon 
pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gauti 
4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mėnuo, 
—L AT SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC STATĖS BANKĄ-per 
paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ—MES GREITAI 
IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BO
NUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BČNŲ KUPONUS.

BALTIC STATĖSBANK
294 EIGHTH AVĖ,, * NEWY0RK, N. Y.
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DOVANOS!
Šiuomi kreipiame Lietuvių domą kad SOUTH 

BOSTON TĖUST CO. lietuviai Direktoriai ir šėri- 
ninkai skirią dovanas tiems, kurie atves į minėtą 
Bhnką didesnį skaitlių'ųaujų-depozitorių per ŠIUOS 
DU MfiNESIU, š. m.

i ..
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 pas Šias ypatąs: 

. M.- Venį—bankpje, K. Šidlauską—aptiekoje, A. I- 
vaškevlčių, F. J. BagoČių ir J. G. Gegužį.

So. Boston Trust Co. yra vienA iš seniausių tr 
saugiausių Bankų Bostone. Įsteigta 1891 m. Turi 
suviršum 3J miliono depozitų ir' turi- perviršio 
$300,000.00.

SOUTHBOSTON TRUST COMPANY
474 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. -

TtaODORE M. LOGAN, Prezidentas,

K. ŠIDLAUSKAS,, Vice-Prezidentas.
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Kuomet Kreipsitės Prie Apsigarsintojų, 
Paminėkite “DARBININKĄ”
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NEW PHILADELPHIA, PA. *
Liepos 28- d., /‘Sandaros” 30* 

rilim., ant pirmo puslapio buvo nu-

Gaila to žmogaus, kurs dar sa
ve senu vargonininku vadinas.

Putinas.

- - ?
neW haven, coot. .. 

IsTDB. Apskričiosuvažiavimo.
Liepos 31 d., įvyko LDS. Conn. 

apskr. suvažiavimas. Aš apie vi-

— ■!■■ ■ iJ I I IIIMI ■■■IMI

b nelaimėje pagelbą,
**
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; Y0WW0WN, <
LDS. 60 kp. ląil^ft savo mėhe- 

ainį jU8irihWą tugpj.44 dVW 
E. Fįderab St, salėj, 4 vai, po pie
tų. Meldžiu visų narių pribūti £ 

,Šį susirinkimą ir atsivesti ngujų 
narių dcl prirašymo prie LDS,

Išgirsite daug naujienų ir liuks* 
mų žinučių apie LDS, prakilnius 
darbus, Delio |r mes broliai, dar- 
biftmkai 66 kuopos turime pradė
tiuoliaus veikti dėl savo brangios, 
organizacijos.

- Jūsų pirmininkas— ‘
K. ŠtupįnkevfčiuB,

*
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S. pasidarbuoti. Tame reikale bu- 
■ vo išnešta retųįiueija, reikalau- 
j jant PhiladelphijosL. L. Pyko

tasKomiteto, į kurį įeina TeĮeiša, 
v. Grinius, Ivanauskas, Dr.. Ęli- 
maa, jpMiklas, kadišduotųat- 
akaitą ii. pirmiau surinktų pinigų 
ir parduotų Bonų ir kad tasai ko- 
jnitetas liautasi smeigs įr užgau
liojęs kitų pažiūrų Žmones, kaip 
praeity yra atsižymėjęs, nes tas 
kenkia pardavinėjime bomįDaug 
Buvo kalbėta apie vietinio L. L. 
P. Komiteto veikimą. .Buvo lš- 
parodyta, kad 'vadovaujančią -ro
lę tame komitete lošė J. Grinius, 
Jis Philadeiphijoje yra labai ne
populiariu ir 'tiesiog didelės di
džiumos lietuvių nepčkenčirtmu 
žmogum. Todėl jo buvimas Phila. 
L. L. P, Komitete pakenkė parda
vinėjimui. bonųY Kad Philadek 
phijos lietuviai neišpirko jiems 
skirtos L. L. P. bonų kvotos, tai 
bž tai galima kaltinti netaktišką 
komiteto veikimą, o daugiausia 
delei jo nepopuleriškūmoJ. Gri
nių, Taip vienas iš atstovų pa
reiškė,

Buvo išnešta ^rezoliucija reika-. 
laujanti prašalinti J. GriĄių iš 
centralio L. L. Paskolos komite
to, ‘nes Philadelphijos Lietuvių

■ K, Sątyšys skaito kad jo būvi- 
mas eentraliniame L, L. P. Komi
tete pakenks bonų reikalui.

Buvo 'pakeltas klausymas kas- 
link sentikių su tautininkais lais
vamaniais mūsų kolionijoje, nes 
.jie kas kartą tampa daugiau ne
pakenčiamais. Vietiniai laisva
manių vadai jau taip įsidrąsino, 
kad viešai per spaudą ir žodžiu 
šmeižia ir užgaulioja katalikus. 
Buvo išrodyta, kad jie nesiskai
to su sąžine ir su teisybe, nes vie
šai per spaudą meluoja. Jie, la
biausia tame atsižymėjo rašydami 
Philadelphijos L. L. P. darbuotės 
Komiteto istoriją. Veik visi ats
tovai išsireiškė kad laisvamanių 
vadai mus1 katalikus perdaug vi
sur įžeidžia ir ^neižia. Todėl, rei
kia kokiu nors būdu padaryti ga
las, tokiam jų veikimui. Buvo į- 
nešta kad saukti mass^nitingųs 
Rįehmond ir South‘pusėje ir išrė
dyti žnidjįėms laisvamanių nelęm- 

iki kitam susirinkimui, kuris at
sibus ir-gi Richmond pusėje..

Richmondietis.

LAWRENCE, MASS.
Liepos 31 d. buvo šv. Pranciš- 

kaus-parapijos parke Pranciško
nųIšvažiavimas. Pavakaryje užė
jo lytus. Tai iš visli pagirių, pa
upių žmoneliai subėgo prie Fran- 
ciškonų į svetainę. Nuo lytaus 
bėgančių būta ir socialistų ir tau
tininkų ir nezaležninkų ir “moon- 
shinierių. ” ♦*

Subėgę svetainėn, šturmui pe
nėjus, kataiikiškasai jaunimas^žai- 
dė lietuviškus, žaidimus, dainavo 
lietuviškas dainas. Jų tarpan bu
vo kur nekur įsimaišę ir laisvie- v* • ciai. t

Taj niekis.. Tas pakenčiama. 
Ne tamsoje, galima ir su jais, 
kaip kuriais, 'pasižmonėti.

Tik jaunimui ratais besisukant.1 
kaikurie, iš girių subėgę pradėjo ■ . ** 
pardavinėti baltakę. Vienas iš a- 
gentų buvo ponas Kibiras, (iš 
Laurence’o). Tai viena tretinin
kė pribėgo prie “ moonshinierio,” 
už butelkos ir į didelį akmenį — 
pūkšt! “Moonshinierio” ir kai
lis aptirpo I Von, sako motere, ar 
čia tau, tavo stuba ?

Po to katalikės moterys už
rėkė kad jos išdaužys yisų“moon- 
shinierių” skrajukes ir ponulių 
vardus, apskelbs laikraščiuose.

'Tercijonka.
f

visi kataUklj dirblūmėm išvien 
dėl savo tikėjimą ir tėvynės.

Kad gerinus pamestūmėm savo 
tokius nesutikimus ir dirbtumėme 
išvien, gsrV- klebi kun. J. Vilku- 
Uitte ^^0 nupirko puikią
Lietuvos Valstybes vėliavą ir ją 
paaukavo Sąryšiui. Už tokį- gerą 
tėvišką paBdmą it didelę ir bran
gią wką Š-šio atstovai nito vašų 
CleyeJando d-jų ir nuo savęs iŠ* 
reiškė Širdingiausi /'ačiū?* *"

Po jo kalbos nubalsuota, kad. 
T- F, 22 < ir ;L. B. Kr, R. 7 kp. 
atstovai neturės sprendžiampjo 
baisa Sąryšy kitų d-jų reikaluo
se, bet Ūk T. Fondo ir L. R. Kr. 
D-jos reikaluose.

Atstovas iŠ D-jos.

AKSpMUf Cgm L ?
. Buvęs AT d. liepos Jd>S? Comp 

apskr. išvažiavimas labai puikiai 
nusisekė. Ant jo buvo atvažiavę 

, net iš Ansonijos sandariečiąi, At- 
važiuot šiaip taip atvažiavo, bet 
parvažiuot turbūt ^nebebuvo už* 
ką, kad nabagai bėgo paskui ve
žimus iki S&vin Rock. Ten va-. ” * 
žiojančių kiauše, ar nopavčžčtū-___ ____ _____
ničt, bet gavo Atsaką : — neturim -peckcliotas neva paveikslas, kuris 
vlGt°s. ' maž-daug atvaizdina, kaip sanda-

.rinkta 3 atstovai į 2-rą LDS. Ct.' 
apsk. suvažiavimą. Jie yra; Ah- 
tanas. Mgčiulii^ Apolinaras VaL 
čralisnr Vincas Hylinškas. Kuo, 
pa nepasigailėjo įteikti atstovams 
Ir įnešimų. Vienas iš jų, kurs tut 
rilbūti pieštą nuo šioSapsk. į sei
mą, yrą toks : kad LDS. nupirk
tą Ūkę su namu, kur lietųviii kū
dikiai nemokę tėvų ir seneliai ne
begalintieji dirbti būtų priglausti 
ir globojami LDS, Lietuviams jau 
senai, reikėjo tokios. įstaigos šioj 
šaly.- Tik įsivaizdinkime, kiek 
lietuvių vaikučių pakliuvę į sve
timtaučių prieglaudas dingo lie
tuvių tautai ir tikėjimui.

: Kitas LDS, 39 kps’ susirinki
mas bils rugsėjo V (gal rugpjūčio 
Red.) 21 d., tųoj4 po sumos. Todėl 
visS nariai, kurie ir negalit užsi
mokėti duokles — atsilankykite, 
nes atstovai iš apskr. suvažiavimo 
išduos raportus ir reiks išrinkti 
delegatus į LDS’. seimą, , ,

Ex-pirmiiiihkas.

šą ir apsiginklavęs ėjo moters ieš
kotų, grąsindamaa: “nušausiu, 
Užmušiu, papjausiu. 7 Bet čia Že
miško rajaus ieškotojas Uei nepa
jutokaip pribuvo žemiško rojaus 
Angelai” su f‘žvakėmis’* ir už* 
dėję ant rankų bli^gopčiiiB “bran- 
zalietus” nunešė į “.palochĮ/’i 
Mat, neprastas, pats nenorėjo ei
ti, tai reikėjo nešte nunešti Nors; 
moteris ir dovanojo už skriaudas, 
bet “angelai sargai’* nfibėpalikjį 
ir už ‘‘rojaus linksmybes” turė
jo užsimokėti. Tai mat kiek w 
smagumų, išgąsčio ir skriaudos 
'lai seimynai, o darbo policijai pri
darė sandarįečių štabas berodyda- 
mas savu, darbo pavyzdi, Todėl, 
moterėlės, saugokite savo vyre
lius kad neskaitytų “Sandaras” 
ir kitų šlamštų, kurie išvedu iš. 
gero kelio ir nuvedu prie bačkų-* 
tęs, iš ko_ reikia tiek nukęsti. 
Geriau užrašykite jam gerą kata- 
likišką laikraštį, kurs jį vęs prie 
blaivybes ir prakilnumo.

- Včversėlis.

manymą gerai.
IĮ ipėšimą davė M. Jokūbaiti:,^ 

kad sušelpti LDS, Conn, aps. na- 
riuš 'nedarbui užėjus,. Yra dai^^ 
bininkij. &ų didelėmis šennynomio, 
:prW kuriuos stovi badu šmėklą. 
.Reikia skubintis tokiems su greį 
-|U pagelba. Vieną pavyzdį pę 
"statė, kaip vienas turėdamas 
kūdikius, bet n^turędąmaa mai*. 
to pasileido, Mtų malones pr^Sy- 
tĮ? Perėjo 2ū^krąulnve» ir auyiu* į 
kd tik 18 .ępntip Tokį baisų d*-; 
lyką išgirdęs Conn. apsk. suvažia
vimas tuoj paskyrė $10.00 ant mė
nesio jo šelpimui-

Tai-gi, matote kokį darbą dir- ” 
ba LDS., o tuom tarpu įvairite:* 
sandarokai iŠ kailio nerdamies r 
šmeižia visokiausiais būdais šlfo-ui 
organizaciją, kuri teikia apšvietę ;

Knrkita*,— 

.1 • t J

WATERBURY, CONN.
“Sandaros” 30 num. teko pfc . 

stebėti, tūlo Buvusio Vargoninko' ’ 
neva “aprašymą” buvusia 17 d. ” 
liepos. LDS. Conn. apskr. išvažia
vimo. Matyt buv. varg. esama’'; 
sandariečįo ,pes aprašyme riebiai-, 
pameluoja. Nors žmonių buvo a- j 
pie 500, bet jis rašo kad vos 200. 
Matote, kurie buvote, kokia pas ■*. 
juos teisybe. Tolinus, gerb. kun.' '' 
Bakšio kalbos turinį visaip iŠkraį- ’b” 
po ir jį patį Šmeižia, kuomet jo 
kalba visi buvo patenkinti. Pats 
girdėjau, kaip vienas sandarietis 
su keliais, bolševikais gyrė kųn. . 
Bakšį už jo tokį koi’štą darbinin
kų reikalų gynimą. Sako,, kad 
programas prasidėjo-3 ;3O vai, Ar’ 
B. Varg. laikrodžio nepažįsta'ar 
jam akyse raibuliavo, kaip Bos-. '-»«■» 
tono sandariečiams, kurie iš dide
lių matę tik vaikus, nes aš nuvy
kau 2 vai. po pietų ir jau radaū.J*; 
programą prasidėjusį. - Dar Sako, 
kad jau klerikalai smtinka. Tur
būt' pats budo gerai įsitraukęs na
mines, kad nebgalėdamaš ant ko
jų bestovėti pradėjo smukti, o jam 
rodėsi kad ir katalikai smiuijka 
kartu su juo. Bet k^čia ^San-. 
daroj” telpančias nesąmones iš- 
skaiLliuosi. 
ji eina su Indais ir prov-okaėijp- ' • «< R « • i v v * *i i • *

t

piečiai savo skiepe BUlindę mau-'šą jį nerašysiu, nes tą atliks iŠ- 
Tda iš bačkutės “naminę” (mene- 
sieną-mooiishino). . Betzkadahgi 
jiepis blaiviems ir girties vis gal
voje stovi Tautos Fondas, tai jie 
ir tą bačkutę įsivaizdino kaipo' T. 
Fondą. Tuomi žinoma, norėdami 
T. Fondą, ir jo valdybą pašiepti, 
prilygindami prie .savęs:

Vienas vietos uolus “Sanda
ros” platintojas ir jų kuopos rašt. 
P. Y. K. pamatęs savo štabo to
kį sniagų darbelį prie bačkutės, 
pamanė sau c “ O kodėl ir aš nega
liu taip pasilinksminti, ir Įsitrau
kė getai, gal iš tokios pat.bač
kutės; Žinoma, jų gal tiek daug 
prie vienos bačkutėg nebuvo kiek 
“štabe,” tqdel po daugiau teko. 
Taip prisitraukęs parėjo namon. 
Parėjęs ėmė savo pačią ir vaikus 
šokdinti “kazoką.” Jo sėbras, 
burdingierius, su kuriuo “Ijnkš-Įbininkas jaunąs,, tol turi darbo, 
minos” užstojo už jo moterį'. Na 
ir pradėjo kaip, du- Įnikai “akis 
ne aki?” .peštis. .Mčderis ta pro
ga’pasinaudbįąma —> išspruko su 
vaikučiais. Nugalėjęs savo prie-

*- • v

rinktasis reporterių tik pabrėžiu 
apie kelius svarbesnius įnešimus.

I įnešimas paduotas 39- kp. 
Bridgeport, Conn.: Kad LDS. nu
pirktų ūkę su namu, kur būtų 
galimd priglausti našlaičius ir se
nelius. Jei mes pažvelgsime į pra
eitį, tai pamatysime daug liūdnų 
atsitikimij su 'lietuviais našlai
čiais. štai kad ir iš nesenai tįl- 
pusios “D-ko” 88 num. kores
pondencijos iš Clevelando patiria
me apie baisų likimų dviejų lie
tuvių našlaičių, kurie būdami 
svetimtaučių--globoje šudege. O 
kiek jų dingsta svetimtaučių prie
glaudose. Tai vis todėl, kad mes 
neturime'savos prieglaudos., To
kias prieglaudas turi- kitos tadtos 
čia gyvenančios, tik lietuviai ne
turi. Kitas vėl. dalykas: kol dąr-

CVLLI 4 L. L11 X VLUrJLL/O,

bet kaip pasęšta, tampa iš darbo 
pavarytas. Kur toks tuomet gali 
pasidėti? .Tokia -gi įstaiga būtų 
jiems tinkamiausia prisiglausti. 
Todėl pasvarstykite apie šį su-

bridgepoKt, .conn. ’
Kaip žinoma, Brjdgeportą pir

miausiai palietė nedarbas negu 
kitus miestuš. Bedarbių skaičius 
dabar siekia virš 40,000. Gyven
tojų .skaičius- sumažėjo. Lietuviai 
vieni išvažiavo į anglių kasyklas, 
kiti į Lietuvą. Bedarbių skaičius 
dauginas; pragyvenamas nepidga, 
pav.: už 4 kambariu^,-be jokių į- 
taisyinų reikia mokėti $20.00 į 
mėnesį, o uždirbt nėra kur. Drau
gijinis "judėjimas-kaip ‘ir užšniv 
dęs. Tik viena LDS. 39 kp. ne
paisydama tų nepakenčiamų ap
linkybių stoja sų drąsa ir kovoja 
už darbininkų būvio pagerinimą. 
Liepos 17 d., pusmetiniame susi
rinkime išrinko naują- valdybą, 
kuri pasižadėjo .sinąrkiai dirbai. 
Valdyboii pą$eW3$įrm. A. Ma
čiulis, fili, rast: Prakasius, prot. 
rašt. Vincas Bylinskas,-ižd. Jonas 
Šatkus. . Per tą^Jųsirinkimą iš-
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Dovanų skiriama nemažai. Užtad visi darbinin
kai ir darbininkes: dideli, maži, seni ir jauni,
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> ' ’ RENGIA SUVIENYTI CHORAI \ *
CECILIJOS xOftQ^AS, iš Layreice, Mass.; S V. JUOZAPO choras, iš'Lowell/Mass.ir“ NEMUNO
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IVlK’DIDU-POiniS OMBININKI 
IŠVAŽIAVIMAS

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITYS

NEŪELIOJ, RUGPJČIO-AUGUST14 D., 1921
ROMUVOS PARKE

MONTELLO, MASS.

Šis gal bus paskutinis darbininkij piknikas ar
ba išvažiavimas.

i

Pasižadėjo dalyvauti žymiausi Naujosios Ang
lijos chorai, solistai ir solistės. Bus žymus kal
bėtojas nesenai atvažiavęs iš Lietuvos. Taip-gi 
gali būti, kad tų dienų jau bus sugrįžęs iš Lie
tuvos P. GUDAS, “Darbininko” redaktorius. 
Galų gale bus žaislai. Už gerai atliktus bus duo

A > 
? ***

i .

‘•paprastame- darbininkų išvažiavime.

Rengėjai tikrina, kad visi atsilankę bus malo- 
niai ir draugiškai priimti. Tokio išvažavmo dar 
nėra buvę ir gal jau nebus.

Vieta visiems, gerai žinoma ir pi'ieiifama.

"RENGĖJAI.

GRAŽIAUSIA EILIŲ KNYGA

^“JONO KMITO EILĖS”^
JAU GALIMA PIRKTI.

LIETUTĮ# PREKYBOS B-VfeS KNYGYNE BOSTONE.
I

“JONO KMITO ŽILES ” parašytos taip gra

žiai ir vaizdžiai^ kad jas skaitant, prieš tavo alus 
gyvai atsistoja tie vaizdai, kultuos gabus auto
rius savo eilėse piešia. Jose atsispindi Tėvynės 
meilė, lietuvių džiaugsmai, vargai, bėdos ir 
klapatat

Kiekvienas Amerikos lietuvis tikrai mylintis 
f dailę, privalo tuojau “JONO KMITO EILES” 

įsigyti. Ši gražLeilin Įmyga bus namų pagraži
nimu ir geriausiu dvasiniu maistu žmogaus pro
tui ir širdžiai.

“JONO KMITO EILĖS” atspauzdintos ant 
gri-žios popieros ir pagražintos įvairiomis vinjė- 

turi 191. . -

Kainu atsižiūrint į knygas didumų iię gražumų 
nedidele. ' *

9 -t '
Pulįpąig. grabas apdarais .........................$2.00
Gražiais papįeros apdarais ....................< 1.50 '

y

Išrašyk čekį arba money orderį ant $2.00 arba* 
$1.50 ir tuojau kurtu su užsakymu siųskite šiuo 
adresus .c

> LITHUANIAN SALES CORPORATION,
< - 414 Broadway,

Boston 27, Mass.

. Užsakymas bus greitai išpildytas,'
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'* CLEVELAND, OHIO.

Kaip žinoma, Clevelande kata
likiškoj d-jog turi susitvėrusios 
centrą Uol geresnio ir tvarkesnio 
veikimo. Bet pastaruoju laiku 
Sąryšyje buvo įvykęs nesutikimas 
dėl Šv. Kazimiero .d-jos laiško, ku
riame tarp-ldtko buvo reikalauja
ma, kad T. FdnĄo ir L. R.- Kr. R. 
skyriau butų phliuosųojami nuo 
visokių mokesčių į Sąryšį ir kad 
jų atstovai neturėtų sprendžiamo
jo balso. Dėl to buvo kilę smar
kūs ginčai. Bet ačiū gerb. kun. 
J. VUkutOlčlui, kurs atsilankęs 
ant susirinkimo, liepos 27 d., savu 
rimtais nurodymais ųbi pusi su
taikė, IŠ jo kajįios buvo galima 
suprasti, kad jis nori, kad męs t

ti A imiIQT 01 niČN A f UET AIC PRANOIŽKAIIB PARAPIJOS DARtE, g
U*AuyUal 41 UKn|i 184.1

... ........ ................-—i---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ............................................ ? /.Tiį-.JĮ,,,,.,..,,-....

GE^iAW&» LIETDfeĄI’ IR LIETUVAITkSI Šis išvažiavimas bus puikiausias iš' visų išvažiavimų* hęs jį rengia 
sųsivięnyjĄ čhorai iš trijų kolionijų ir deda visas pastangas prishpngti prie. šių? išvažiavimo didkiausiti programų, kaip tau 
dainavimū* U’ nepaprastais žaislais. * Taip-pat yra užprašyti visos Naujo® Anglijos atolai, solistai h solistės prie-išpildymo milži
niško progfamo. Todėl nepraleiskite šios progos—atsilankykitęm išvažiayimąn, nes išginsite įiepaprastų naujų dainų ir maty
site iįvahiųžaislų ičtaip-pat bus'gera proga išbandyti savo giliukį; \ . a . .

’ , . ‘ , . . . . - ' širdingai ltyj((ėią■ .yjsw,SWIĘNXTI CIIOJLĄL
..iĮii-r Ūi«)t ji ;i.i. j. 11 > y.. . ųjiiĮ ...... .................... ............................. '■iffy'i J i.r mnnūi BMiiiuiįĮt iį-įĮ.hi lįtiUii. r.. ................iiiiiniiMijiiLĮi,iiiwįĮ

PASTABAI Fupitaįkiifrlicthigąi dienai, išvažiavimas4us perkeltas ant sekmiČįo 3S do W»
■■ I ■r1-?-1;“: 1 i- '? " -■<"**■* <1 .i. ——< -I b ,,I.. ----------—v. .,^,„,„,..,.1..    
KKIJiaiųS.VažluoMt # Lnivmnce, Mass. elckti’ikftGH.Vl‘elkln imti,W Wi-lmnpsime-ąt» ir išlipti
ttes Weichi»š Ponu" n imti Ug- Oitkiaiai Ave. .Nuo OaMmM Avė, piviun gt po treeęl Bg ’Mtlim pmtro’* kuo Methm eeū*
iro Imti BT.» kurtum. ųHvažhioBbdin’ia, ' , ... - » » ' : .. , \



r' -ir---------- ii(- i---------nnt imi ,' ir -i n----------------u

«talikišką , spaudų ir kelkime ap-(J. Audruliunaz, V. Jakštas* O. 
Ivjetą, tuomet ji savaimi turės i Jankienč, K. Vencius, J. Urbo- 
dingti.- ( Inas, S. Noreika, M. Žukauskaite

į . f P, ĮP. #4 ir VJSaulMt^ Norjvood^ Mass.^
‘■•j —— ----- - [kun. V- Taskūnas, X Versiackas,

WOR0BSTER, MABS. Vj Kudirka, K. Viesulą, B. Ado- 
Turbūt iš niekur tiek daug lie-Mitiėng ir*M. Baltutienę Cam- 

tuvių nekeliauja į Eietųvų kaipjbridge, Mass.: A. Vaisiauskas, V. 
JA mūsų miesto. Jau antras tūks^pk-ka, X Naujalis,' B. Jakutis ir 
tantis iškeliauja nuo ‘ sustojimo]V. Jakas; Mbntello, Masg.: Ta- 

U darbų. Bet ką vargšai gali daJ<b“» Kubilius, M Kamandulis, M. 
ryti, kurie neteko darbo, tai yie- Abrašinstys ir kttn. J. Švagždys ; 
na8 išėjimas — keliauti j Tėvynę, Brighton, Masė.? H. Kudarauskas 

, nąą darbo įiegausi nei už piniguti pF &• Ajauskąs ; Nashua,. N, EĄ 
• Įtandasi nedirbančiu jąu nuo Ka-|U. Jakelis; Lavrence, Mass.: A.. 
"IMų. Xr nesimato galo tat bedm?4^avinškas*
bei. * - [ Svarstyta kas-link apskričio ižs

Jau apie tuzinas metų kaip Sialdo, Nutarta, kad kiekvienas Fc- 
gyvenu, bet tokios bedarbį ne-Įderaeijos skyrius kas metai mo- 
aįmenu. > • ĮkStif pusę*J)elno į apskričio iždą,

Broliai lietuviai, kas galite J; Takaus, gerk ’ktm. X SvagMys^ 
keliaukite į tėvynę, nes “Ten ša-J Federacijos pirmininkas, .trumpai, 
iėlS daug' meilesni juoda duonaĮbet jausmingais žodžiais“ pareiškė 
daug gardesne.” Šioj šaly mes e-įšid suvažiavimo tikslų ir paprašS 
ąame kaip ir vergais kapitalistų, [svečio, gerbf kun. I. Albavičiaus 
Brangumas neapsakomas o darbui paaiškint! plačiau kaip Federaci- 
nčr. Ir gyvenk tu vargše, kad jos taip ir apskričių naudingumą, 
nori. [Kita. AlbaviČius plačiai išdčste

v Daugelis mūsų brolių nepaisė I reikalingumą turėti kožnoj apy- 
apie savo gyvenimą, kada buvo į Hnkčj ’Federacijos apskrieius. Su 
geri laikai, o dabar 'aimanuoja. įtuo visi atstovai sutiko ir vien- 
Žinoma, kaikuriems nebuvo pro-[balsiai nutarė apskritį' sutverti, 
gos susitaupyti skatiko, tolaus p ardą apskričiui laikinai, iki sei- 
mes privalom gelbėti. L. Darbi-|m0> duoti, N. A. Federacijos ap
linkų Sąjungos ir Sus-mo. kuo-Įri^te*, . ‘.v
pos rinkime aukas gelbėjimui ęa-1 Toliau atsavai išdavė raportus 
vo brolių, nes mūsų kuopose ran- ĮiAsavo sI^ių veikimo. Iš rapor- 
dasi gar^. daug bedarbių. i [tų. pasirodė^ kad visi N. A. sky- 

Vasara pas mus labai graži, |riai geriausiai sutvarkyti ir steng- 
dažnai palįja ir visur atrodo gra- sis ant toliaus nenuilstančiai dar- 
gu ■' J buotis kaip organizacijai, taip ir

Vytautas. I visuomenei. Antrą apskričio su- 
I važiavimą nutarta šaukti prieš 

, . [seimą. Darbas palikta valdybai.
SPRING VALLEY, ILL. [Toliau buvo kalbama apie i>risi- 

* Čia kitą sykį buvo 5 katalikiš-1 rengimą prie didžiojo A. L. R. K. 
kos .draugijos. Iš jų šv. Antano I Federacijos, seimo. Tinkamą pri- 
snbankrutino • šv. Petro dr-ja be-1 sirengimą varyti palikta skyriams 
dievių kontroliuojama ką . tik I sutartinai su apskričiu. ■ 
*‘nebastino,” bet prisirašė priel Buvo apkalbama ir Lietuvos L.- 
SLA. ir tapo išgelbėta; šv. Vin-1 Paskola. Tas darbas nutarta va- 
ėento d-joje tapo panaikinta rei-1 ryti ir ant toliaus su didžiausiu 
kaiavimas atlikti velykinę ispa-1 pašišventimu. 
žintį. Pastaroji dabar yra nuo I Po to. buvo, renkama stovinti 
kojų nagų iki pakaušio laisva- [valdyba. Išrinktai dvasios vado- 
maniška-bolševikiška, arba trum-jvu — kun. V. Taškūnas, šv. Jur- 
pai sakant — tamsūnų lizdas; šv. Igio par. klebonas iš- Norwood, 
Jono dr-jo£: per 3 metus valdybo-[Mass.; pirm. — V. J. Kudirka, 
je buvo laisvamaniai, bet pernai I Norrcood, Mass., pagelb. — Z. 
liko išrinkti katalikai. Pastarie-1 Gurkliutė, So. Boston, Mass., rast, 
ji padare reviziją. Ir kiį M. Kamandulis, Montello,!
te? Per tuos 3 metus jau buvo [Mass., ižd. J. Glineckis, So, Bos- 
išaugę 25 skauduliai (votys, pa-1 ton, Mass., iždo globėjai— S. No- 
kūnės) ant švaraus draugijos kū-|reika ir K. Viesulą; projektų ko- 
no. Jie tuoj tapo prašalinti, tai I misija: V. Kudirka, M. Kaniandu- . 
yra 25 laisvamaniai tapo išbrauk-1 lis, J. Glineckis, J. Versiackas, A. 
ti už neatlikimą'velykinės išpažin-1 F. Kneižys ir M. Abraeinskas. 
ties. Lietuvos* sūnų (kiti vadina i Susirinkimą uždavė su malda 
Šunų) d-ja gerai gyvuoja. Ge-1 pirmininkas V. J. Kudirka, 
riausiai iš visų laikosi SLRKA. iri Pirm. V. J. Kudirka,
SLA. kuopos Į Rast. J. Versiackas.
. Pas mus ir apylinkėje angliui -----------------
kasyklose dirbama visai mažai ir-Į “SANDAROS” ŠTUKORIUI” 
vos* ant pragyvenimo galima užsi-1 UŽKVIET1MAS.
birbti. I Pereitos subatos “Darbininke”

Pas mus nuo pabaigos gegužės I nusijuokdamas skaičiau “Šurum- 
nėra lietaus — viskas baigia džiū- ĮBurum” kur “Sandaros” rądzi- 
ti; net medukai pavasary sodinti | batorius radosi didžiuliu štukoriu. 
džiūsta. Kaip kur pasirodo dipt-1 Ten jis šaipos-kraipos, net bando 
beria. Mano vaikas ir-gi sunkiai Į jp pranašauti.
sirgo; vos išliko gyvas. 12 sykių! Tik pažymėtina kad to senuko 

. Čirškė po oda tam tikrus vaistus. | pranašavimai nepildosi. Jis pra- 
'Tas gal ir išgelbėjo. [našavo, kad kitą syk Lawrence’o

Čių yra dvejos kapinės — kata-[lietuviai katalikai leis ant tikietų 
likų ir bedievių. Pastarųjų ka-1 klerikalų kunigo gaspadinę. O 
pinės yra panašios į arklių ar mu-Įkaip reik LDS. kuopa, girdėjau, 
jų, nes nėra Išganyto jaus ženklo I leis sąvo išvažiavime či-pu-ripu. 
— kryžiaus. I Kad ožio ašarų nelietų mūsų

*■ Al. P—s. I štukorius, lai jis su gera kompa-
/— ------------------- —---------------—pija pribūtų 7-toje dienoje rugp.,

Apie 50 daugiau vyru pri- [1921. į Lawrence LDS. kuopos 
imta prie darbo garvežių ttratadM“ Svažiavtaan, kur 
densrtampntan i Missonri rbus leidžiamas «Punpu.aepartamentan j Missouri ga, veidas nu.

r Jįcicific dirbtuves? Ged&li<i? | §vjg£q
Mo. - | Jei štukoriui nėra jautru vie-

-::------------------------------ [nam atsilankyti į šią iškilmę, tai 
A. L. R. K. FEDERACIJOS N. A. [lai jis paprašo narių LDS. orga-Į 

SKYRIŲ ATSTOVŲ ŠUVA- ^[nizacijos. ^ie jį greit atitaraba-

Medonis, K. Povilaitis, ir A. i 
Bendoraitis,

_____ _ —
II ReikalavlųBtt katem žto tol tok 

PHAKKSIMAS''
Susirinkimas, komisijos ^4" r'"'L.. .7;. Ę. : /.1 ’

eiaĮ Stritkarių, ir trbkų, nA|nįmni D AVA M RII
toj 6:00 vėl vak., L. D. & kam- j i AfivIUlHHJA KAKAįliUAI 
taiuotee* ; ■ _ I Parduodu visai pigiai; rakan-

• ' K<M^toj» ldus galima matyti nuo 5 vai. va-
. y„..„ įkąru kaą^dieii^ lik-kfabątomja ir

ANTBAS IAVAŽIAVIMAd^. Įųedčliomis negaMtna matyti. Kam 
K Augi apskritis' i^ngikkeikųlibga, ata»aukit Šiuo adre- 

antrų iSvažikrim^ ant M 
p jusiu, RomUvdg parke (parapijos I- 
djttrždJrMontelob Masg. nEfiiilICFt IHffiAA'

Kaip pirmutinis, vasarą UEnlAUdĮAinUU/ii 
mūsų ižvažiavimas buvo iš visų Į TTK A^O^TB'HMPO 
pusių labai'pasekmingas, kad ja-l • TfĄ TK<>
me įgauti įspūdžiai tebera neiš- Vie dęl jnjmo’pajHstamų.' 
w Ibūsų vaidentuvę W Šį W4 
ražinvtaą padarykime dar 
mingeeniu. Jei pradžia buvo ge- $7.00 ■ vertes. NorędiltllJls 
ta, tai užbaig, padavyktae dar daugiau sužinoti kreipkis y-] 

geresųę.. Todėl, visos šio apskri- Įpatiškai arba laišku, 
žio kuopos rėngkites su visa ener- BELIX A.vZAĮjECKAS, 
gija; darykite agitacijų, kad išĮg? Borte 'St, -iorchester, Mass.

Tel Dorchester 5483AV.
- L* .. . ..Į *

* -■ —

Reikalavimai
'įtikau brolėno Albino r

lęs IŠ Pilviškių k., Eiliavo par. ___
karo pradžios neturiu žinios. Puta ar 
jįžlnautieji terašo ^dreau: Anelė Na- 
vldanskaitė, Vartotoju B-v#, Kupiškis. 
Panevėžio apskr. JLlTHUANIA.............

J ' — • _ ' •
> savo vy- 

_ iškeliavo 
Amerikon ir jau 8 metai kaip gavo nuo 
jo laišką. Todėl, kas žinote, praneš
kite arba tegul jis pats atsišaukia šiuo 
adresu: Elena Taraaevičlanč, Pamušo 
kaimo, Onuškio .valsčiaus, Trakų am* 

•teiSo, LITHUANIA.

P«tr«ąko, Elena TanumvlBefiė įeita 
vo par. Nuo no. kur« Jau 10 metu taip

■u.1,‘1?“- t ''r<gg3E3amiBgas
Ieėkau brolio Joow Skeirio, kiręėjv----v 

iŠ KuoMu *>d„ Kamajų valėčlntm, • * ,
RokMkto apęk. Neturiu žinios nuo tad, ****« ptamerto Onos Zubrytto, ki
ro pradžiom Putt ar jį žlMnttejl at«I-|I“* M Kalvarijos miestelio, nuo karo 

‘liepkite adresu: Ona Skelrytė, Kalite-IpradMas neturiu žinios apie ją. ,Pa- 
doryu, Plento Rt. Pradedamoji mokyk- H ar ją Minantieji teraSo adresu? jam* 
M LITHUANIA# < . ' | Hjona Zubryt^ Gelgaudiakė, Šakių ap*

.. -x- .̂.................r................................................................................................I skridęs, LITHUANTA, 4
Iečkau dėcito Jurgio Žinia, kilęs i«l C A

>Rotonių taim$ iterriltekių Par4 Kra^L PM^tolfo 1.orite Minkjno, kt-
kėnavos Važt., Patavėžto^apstai Antri:|!r’Ptelesfeiio, Kauna apfck, 
metai, kai neturiu apie jį Minios.' Pate pwt.ynl metai, tai netiiriti nuo jo ži- 
ar jį Minantieji meldžiami pranerti Slua lj'0^’ ^blrtntkjl tesltelkfn

Mh

Botonhj kaimo, par., Kra- j
metai, kai neturiu apie jį žinioj Pats į metui, kiti neturiu nuo jo žl-

r Jį žinantieji te«l telkiu
Įduoti Žinią, mA8 nuo pat karo pra- 
Idžto^ patekau armtjon ir buvau su- 
I žeistas tris kartus, Lietuvos nfmijon 
‘ įstojau nifo pat jos susitvėrimę. Bu*

Ilukštu. Ditbur tarnauju prie Karo 
I Muziejaus Kaime, Adresas. Jokime 

Patys- ar juos; žinantieji terado adro- rSirzanovas,. Kaunas, Karo Muziejus^

ądtotol Botonty k,

LITHUANIA.
gurtjližkliy par,r ^Krakenavos jtežtoi

* listojaii nūn plit Jos susitvėrhna. Bu*
‘ Ivuu sužeistas bolSeylkų fronte įlės I*, , ... ■ ■ ' ■ »* ■ *

Ieškau ’tetos SaraČIhskienės, totįp-gl

■ 

k
kiekvienoj kolionijbs kuoskait-
lingiattsiai dalyvautų šiame dar- , , z _
binikų išvažiavime. Parodykime] IlilllC
kų darbininkai geli. rAnolUUUUA nAmAoi

Tai-gi gerbiamoji visuomeM, PatogiaHSiaj vietoj-SOU&
pr.ihoi e prego2Ko^sij^ Bostomv Kana prieinama:

Teigų $80.00j menesį. Ątsi- 
* šaukite. '

ALFRED A. TUCKER. 
TeL' & B. PFtR. \ ;

T

T t

r*

SI(»PSI)ANbPlH
PV' IMU J t S

Iii \i.TflY SCAI P 
II .MiRlANi HAIU!

I

I-V) h’ltlinPAUl
• t '. ’ ’ S i -t, t,:

HNOOKIh \
M \V v<h?k

| Pampinkite .. —

Suuir«<litmotu valataUnklioSuT. Vafgfc 
Patentu Biure.

Naujame mSlyname pakelyje.

, Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste iilčtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvėpalo.,

Ruffleg yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puildis plaukų autaisytsjaa, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

♦ 
'Aptiekose 
parsiduoda 
po65o.arba 
atsiųskite 
7šc,, tad 
atsiusime 
per pašto 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

. *>

Į.Butlnai 
Ireikalau- 

pakelia. 
' Žiūrėkite, 
v kad butų 
INKARO 
vais- 
bažeaklis. I

REIKALINGAS
VARGONININKAS

| mokantys lenkiškai, pažįstas muzikų 
l ir galintys vesti bažnytinį Chorų. Al- 
|ga SS0.00 mėn.^tr Jeigoš-

ST. OASIMIR’S RECTORY
324 Rldge Street, Freeland, Pa.

Pajieskojimai
Paieškoj imi} kainos LDS, na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus nž dykų, ui 
8 sykius ?1.0Q. Prletellams už 8 
sykius f LGO., V

Pųfeškau pažįstamų gyvenančių Neu- 
Yęrk’e arba Brooklyn’e, N. Y., paei
nančių iš Garlekos parapijos,. Mari
jampolės apskr; •' Aš esu iš Tulauski- 
nės, Girininkų Wimo'. Meldžiu* atsi
saukt per laišfcąf-o aš suteiksiu daug 
naujienų iš GarleVos.

JONAS TULAUSKAS,
118 G rovė Avė./ Dayton, Ohio.

" ■■ .......... t .'.ąj—-■. ■. 1 1 "

PAIEŠKOJIMAI 
lt LIETUVOS.

I

SALDtlAVSIOB ŠIRDIES V. JEZAŪS 
DR40B VALDYBOS ADRESAI 
f SO. BOSTON, MASS

-

PIRM.Antanai Kmito,
- 284 Fiftb SU Boįton 27, Man.

VICE-PIBM. —/Juęzas Andfilionls, 
801% B’yvay, Boston 27, Mass. 

PROT. RAST; — Vincas Valkšnorlus, 
___ 178 Bolton St, Boston 27, Mass. 
FIN. RAST, — Pranas Sinkevičius, .

182 Bowen St, Boston 27, Maso. I ■■ . ------ 7

MARŠALKA Pranas Lukoševičius, įRAŠINETI DARBTNINKA x
405 EL 7-tb St, Boston 27, Mase, Į

Susirinkimai laikomi kas pirmų ne-' j ‘ 
dėldlenl kiekvieno mėnesio 8 vaL po 
pietų 8v, Petro Bažnytinėj salėj, So. 
BostOn, Mass,-'

• a

t

3M. Bo. Morton

|DB. J, C. LANDŽIUS (81VM0VB) . 
Lmn via •’ 

Gydytojas m Chibubgab 
■ Gydo Otriai ir chronilkas lito 
Yiyii moterų ir vaiką Egaami- 
nuoja kraujo, įpjaudaimt alapn* 
mų Ir tt Mvę laboratorijoj, W 
teikia patarimui laukais kitur ny 
venantlenML Adresas: 

506 Broadway,.
South Boston, Maes. 
Kumpas

jos vnlkŲl Kitę ts PaloveūU dvaro.
T • ■■ ' - ;■ : ............... . .................... ....... .
jau i Juokfipftta Preitatens (po'*t6vaifi | f JTBUANIA, Visu Amerikos'Heturit 
Putaustaltė), Subačiaus stotis, Asik-1 prašau atsiusti geru knygij įr laikraS*. 
line, PnnevčŽIo nnsk. LITHUANIA. remiančiu Lietuvos neprikluuso-

' ’" f toybę. Pats skaitysiu Ir dalysiuos su
, *"■*” | draugais, fante tarnauja, prie Ka*

Ieškau švogerio Pilipo Juzumo, Irt-Iro Muziejaus ir yra sužeisti kovose už 
•lęs 1Ą Tinklu par. Jo žmpna Skuode, j heprigulmiugą Lietuvą.
Nuo kuro pradžios neturiu nuo jo žl-1
nfos. ; Pats ar jį žinantieji terašo ad-1 ,x ~ “7“ ~ /
tesu: Kazys Barkauskas,, Mažeikiai.I 'Apšaukiu į brolius ir seseris A- 
LITHUANIA. ' , Į toerikoje^ypač. kilusius iš Dusetų pur,,

- . , 2- " [iCžerenu apskr., prašydamas atsiusti
• lesta M, Am Ratata. kn» f “■ J“"*. ?19'“®
iš Kiuata-k., Aukštosios Panemunės f 
pftr. Glraėjome, kad buvo kąrluome- 
nėj ir liko gyvas* Pats ar jį žinantic-

‘ ji teiksis pranešti adresu: Marijona 
Rakauskytė, Patamulšėlią k., Ankšto 
sto Panemunės par., Kauno apskrities. 
LITHUANIA.

* .

' 10 BtoroĮto

DR. H. S. STONE
Aku Specialistas 

399a W. BROADWAY 
Vaiamdob:- Nuo 9 r. Ikl 7 y,, yąk,

IdrTpaul J.JAKMAŪiil
B09 MA3T W9OTAY I 

... TELEPHONE W ĮJ—J’

B

t

-J_
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. Ieškau pusbrolių Mato ir Juozo 
Mockapetrlų, kilę iš Prėnlaukių, Kle
biškiu vai., Marijampolės apsk. Pra
šau atsišaukti.adresu: Ona Mockapet- 
•rytė, Prėnlaukių- k., Klebiškiu vai., 
Marijampolės apskr. LITHUANIA".

t r, *

oai dėkingi. Adresas; Uolias Slap- 
Minskas, . 4-tos p. Divizijos štabas. 
LITHUANIA. Aš esu ruštininkiis. Gu
rės literatūra dalinsluog su kitais,M

. ž ' ,

Ieškau krikšto sūnaus — sėsers sū
naus Juozo Kudirkos, kilęs iš Kauno 
Prieš karu išvnžiayo. 1 Ameriką ir ne
turiu. apie jį žinios. Girdėjau, kad 
mane ieško jo, bet nerado. Pats ar j] 
žinantieji teiksis rašyti adresu: Elz. 
bieta Ramanauskienė, Kaunhs, šv.' Zi
tos Dr-ja. LITHUANIA.

Ieškau brolio Jono Pužo, Garlevof- 
par., Teleičią k. Gyveno 1344 E. 68tl 
St., Cleveland, Ohio. Girdėjau, bul 
esąs miręs. Pats ar ji žinantieji ra 
šykite: Ona Pužintg, Muziejaus gt. 1 
Kaunas, LITHUANIA.

; ............................ 1 ............................... .. .i .

Ieškau brolio Igim Belašlaus, kllę.r 
š Gūdų k., Stulgių par., Tauragės ap- 
-krities. Gyveno Kenoshoj, Wls. Taip- 
;1 ieškai!.pusbrolio Bęnedikto Barnus-. 
ro, kilęs Iš Stulgių par. Pats ar juos 

' ilnnntleji terašo adresu: Antanas Mi- 
ašius, 8-tus pulkas, 1-mas batalijomis, 
2-ra kp. LITHUANIA.

TeL go. Bo«ton ,37O I 
DR. JOHN MicDONNEU, M. D. I 
cmiM Henumtt I. ■ I 
, Pa pietų 1 iki 8 vaL. ■ 

Valmrate nuo 0 iki 9 ■ 536 Broa<lway, B. Boston |

Ieškau sunaus Jupzo Vildžiūno, ki- 
ęs Iš Troškūnų par. Dabar adresas: 
Apolonija Vildžiūnienė, ibilkauclzno 
r., Subačiaus p., Panevėžio apskrities, 
.ATHUANIA. Esame visi sveiki. No- 
ijne kad sūnūs grįžtų.

BS5SSESEE55^SE5B5Sį5!S2SSSĮ^BSSSSįBES5SCS^
JllCGIBTBŪUTĄtt NOTABAg< jj 

Lietuvos atstovybėj i 
RHALiNAIlSKAS

ADVOKATAS j 
414 Bboxuwxt, 8. Bostoit, Masb. I 

TdL S. B. 44L |
Gyvenimų vieta: I

135 Rovve St., Auburndtile, Mass. bj

Ieškau sunaus Jono Ramono, kilęs- 
Iš piurių k., Slavikų valsčiaus, šakii; 
apsk. Nuo karo pradžios nesusirašom. 
Pats ar jį žinantieji terašo adresu:. 
Jonas Ramonas, žiūriu kaimo, Slavi-1 GANIA, 
ką vai. LITHUANIA. I______

Ieškiju pusbroliu Antano ir Juozo 
lasiuliu, kilę iš Jugaillų k., Viduklės 
par., Raseinių apsk. Atsiliepkit? ad- 
■esu: Vincas Jokubauskas, 8-tas pul
tas, 1-nias batalijomis, 2-ra kp. LlTH-

»
Ieškau dėdės Juozo ^arkausko, ki

lęs Iš Naumiesčio, Suvalkų. rėd, Jau 
septyni metai,' kai susirašiau. Regis 
gyveno Anglijoj ar Škotijoj. Pats ai 
kas jį žttio terjišo: Bronė Lludžiutė. 
Marijampolė, Partizanų gt 14A. LITH1 
UANIA. . .

Ieškau brolio Jono žiurlo, kilęs Ba- 
.•onių k., Subačiaus p. Adresas: Bn- 
•onits žiūra, Baronų k., Subačiaus p., 
Panevėžio apsk. LITHUANIA.

j TeL So. Boston 828. 
larovYB Pawh»S 

v-mpr 

(Kagparavižiua) 

LaikįnaTpMicčlė ofūų po N& 
425B»oa»wąt, So.Bostou, MUi. 

VASaniūi 
»w Ž9 t£ |2i80 nfe Lr - 

* 1^0-0. ir 5:5M E. H.
Ofisas uždarytas subatos va

karais ir nedaliomis.

Ieškau dėdynos Jasaitienės, kilusi 
iš Seinų apskr. Girdėjau, kad jos 
vyras mano dėdė Jasaitis mirė 1905 
m. Pati ar Jų Žinantieji teatsišaukia: 
Jonas Stepšls, Slavikų k., Slavikų pa 
rupija, šakių apsk. LITHUANIA.

Ieškau brolių (Danieliaus ir Povilo 
Valčikauskų, kilę Iš Miliūnų k., Su
bačiaus, p. Adresas: Juozapatu Zubie- 
aė, Masilionlškių k., Subačiaus p., Pa
nevėžio apsk. LITHUANIA.

, •«•/,1

Ieškau suny Antano, Jono Ir Danie
liaus ir dukterį} .Tuozapatos'jr Anato- 

Į įjos šaparnių. Meldžiu greit atsišauk
ei,- Adresas: Pranciška 3aparnlenė, 
■ Subačiaus- mn Panevėžio .apskr. IJTH- 
UANIA.

to

Ieškau dėdžių Kajackų, kilusių i? j 
Punsko par. Petras Kajackas gyve-| 
no Slienandoah, Pųl Nuo 1905 m. ne- g 
turiu žinios apie juos. Patys ar juos I 
žinantieji tesitelkia rašyti adresu:! 
Juozas Kajaėkas, Marijampolė, Keis-. I 
tučio gt. 28A. LITHUANIA. I

Ieškau pusbrolio Antano Klimavl- i 
čiaus, švogerio Antano Nėmkevičiaus, r Ieškau brųllo Juozo Kazlausko, ki- 
dėdės. Andriaus Glušausko, Andriaūš j lęs iš Subačiaus par. Meldžiu palies 
~ “• ’ -------- ’----- Tar žinančių rašyti adresu Juozapatai

Kazlauskaitė, Subačiunų m., Panevė
žio apsk, LITHUANIA.

. Ieškau vyro Antano Buknvičiaus. 
Jau 14 metų, kai nieko nuo jo neži
nau. Pats ar kas jį žino terašo adre- 
<u: Ona Bukavlčienė, Subačiaus sto- 
-is, Panevėžio apsk. LITHUANIA.

Pranevičiaus. Teatsišaukia adresu: 
Pranė Norvalaifytė, Vlančiaus gt. 5. 
Kaunas, LITHUANIA.

f

ŽIAVIMO PROTOKOLAS.
jjiepos 24 d. & m.,,LDS. name,

So. Bdston, Masš,„ įvyko A. L. R. 
K. Federacijos N. Angį, skyrių at
stovų suvažiavimas, tikslu, su
tverti A. L. R. K. Federacijos 

‘ Naujosios Anglijos apskritį. Su
sirinkimų atidarė So. Bostono 3 
ak. pirm. V. Jakštas, Maldų at
kalbėjo gerb. svečias iž Chicagos 
kun. I. AlbaviČius. Toliaus iš
rinkta laikina valdyba; pirm. V. 

•'& Kudirka, pagelb. M. Abračins- 
kas, rast. J, Versiackas. Sek3 at
stovų registravimas. ' Atstovai 
pribuvo iš šių kolonijų: SoJ Bos
ton, Mass: K. J.jSėrveliš, j; Gli- 
neckis, A. F. KneiŽys, A, Bando-

nys į gražių kempę. Tik lai jis ne- 
siveš ten savo kamarotų V‘tauti- 
niiikij kunigų”) kurie pasivadinę 
nezaložninkais arba metliodistais. 
Tokius katalikes moterys Čia- 
šventiua. Iš eiles gal kliūtų ir 
‘ ‘ Sandaros ’ ’ štukoriių.

Žilvytis,. 
----- ; -----------—  ;— --------

EKTRA PRANEŠIMAS
Visi kurie norėte vainoti ant 

trokų į L. Vyčių N. A. apskr. 
pikniko, kuris, bus .7 d. rugpj. 
Montelle1, Mass., uižisirašikite- 
tuoj Darbininko’’ ofise arba, 
pas komisijos narius. K. Švagž- 
džiutė, A. Kohaisknite, K. Ger- 
vilis, K. Kiekis, V. Valatka* V. 
“• - - — *—1 -,--A f

D. L. K. SBISTUOIO DEJOS VAL 
DYBOS ADRESAI. BOSTON. MASS. 

PIRM, —r Motiejus Verseckas, v I
41 Gatės St, So. Boston, Mase. ' 1 

VICĘ-PIRM, Juozas Blžokas, /Į
307 E. 9-th .St, So. Boston, Masš. 

PROT. RAST. —- Ant Moclejunas,
450 E. 7tU St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 
v200 K CJottage St, Dorchester. 

KABIEIRĮUS — Andriejus Zalieckas,
807 E. 9-th st*’ So. Boston, Mass. 

MARftALKA — Antanas' Gruodis,
U® Bowtt St, So. Boston, Mass.

D.LK. Keistučio dr-ja laiko mtoe- , 
ainius msIrinkimiM kas pirmų nedėt- 
dlenj kiekvieno mėnesio po No. 094 
VVaahlngtcBi St, Boston, l&aA O-tų v. 
vakar*. Ateidami draugo ir naujų na
ci^ su savim stslveėkit prie musų dr- 
kMiprirašyti . [

Posmertlnės moka 52OQ.CO. 'Pnšelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

raitis, A.-ZaleckaB, Z. Gurkliutė, SaviekaSį & Bug^avičius, V,

KURSUI NUPUOLUS
Tol geHauala progą' daug 

auksinų | Lietuvą nuaiųirti. 
Greitumą nusiuntimą pinigų 
nieks au manim negal lankty- 
ulnoti; vizitam pinigų alunts- ■
jame pristatau kvitas ąą para- ■ 
tols priėmėju pinigų.į 1 L> ■
pojų, Hamburgą te virar. M
Pasai kaUoSei I Li etuvą. *

I 'PadaryjKM lietuviškų dokr ■ 
I mantip j

Pinteta •tųaklto per pašto M 
Money Order. Rašydami pri- ■ 

I dėkite 2 ct stmapą te vlaadoe ■ 
Į adresuokite: ■:
I ■J?.* MikoIMiniB, '
I Kft'*VąHdNnn Ava. Pyrtrtltlvn NL V.2£?

s

J #.
Jc

Generallžki agentai dd UENTRALfeS ir RYTINES EUROPOJ
1 North Germani Ltayd BremenIš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG | 

Laivai plankla į LIEPOJŲ per Danzig’ų. Tiesus per&malnymas . j 
nuo laivo ant laivo. * .

POTOMAC . ..Rugpjūčio 10 h: Rugsėjo 22
PRINCESS MOTOIKA ................... Rugpjūčio 28 ir Spalio 3 |
HUDSON .........................     ..Rugpjūčio 30 I

* Iš NEW YORKO tiesiui | OHERBOURG—BREMEN
AMHRICA .....................Rugpj. 27, Rūgs. 28 ir Spalio 29
GEORGE WASHINGTON ....Rugsėjo 3^ Spalio 4 ir Lapkričio ,5.

AtsišaukltJ99 Stato St.Boston,MaM arba,pas vietos agentus. Į
• 1

K . ... ......... . s

MEtoHMMBMM 951bm■DHMto
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(YRAMSIH MOTERIMS,
Ar* tu sergi -chroniška, nerviškų ar* 

kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beėlkvodamas svei
katos beieškant Užeik pas mane, aa 
galėsiu pagelbėti. Visokių rodų ir pa
tarimus duodu dykai. Esti per dauge- . 

-- IĮ metų patyręs ir vaisinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias subaluiotas II- ; 
gns. AB duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, fČgelbS- 

daugybą vyrų te'moterų nuo pavo
jingu operacijų.

Jeigu turi kokių chroniškų,' nerviš
kų, kraujo, inkstų; arba taip kokių ‘11-. 
gų, ieškok pagelbos tuojau, Atmink:* 

• .Atidėliojimas .daug nelaimių ntnešą, 
Eik pas tų kurte yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojau

Ofiso vaL 9 ryte ild B VAk. 
Ned§liom«:10 ryt« iki 2 p. p. '

FY220 TREMONT ST., 
LI BOSTON, mass.* Y , - f' • J

-

1

11

s
■i*

t------, • —
Ieškau brolėnų Prano Įr Petro Rasi-, 

mavlčių, kilę iŠ Vabalninku par. Gy
veno Chl'cagoj. Prašau atsišaukti ad
resu : Kazys Rasimavičius; Vabalpin- 
kų m., Biržų gt. LITHUANIA. Aš' 
[tarnavau Lietuvos kariuomenėj. Da
bar jau paliuosuotas.

1 Ieškau vyro Povilo Jurevičiaus. Nuo 
ii karo pradžios neturiu žinios, Pdts ar 
į| |į žinantieji terašo: Kazimiera Jure- 
| | vi&enė, gubačiaus m., Panevėžio ap. 
(| LITHUANIA.

I- Ieškau sunaus Jono Jacko. .kilęs Iš 
| žvIUmaų k., Subačiaus p. Gyveno Chi- 
I cagoj. Adresas: Juozapatu Jackięnė, 
I žviliunų k., Subačiaus p., Panevėžio 
j apsk. LITHUANIA.

■----------;------------ ---------------- - -------------------- ---------------------------—

». . -

w Ieškau sesers Alenas Timlnsklutės. 
Jau 17 metų, kai neturiu žinios. Pati 
ar Jų žinantieji terašo adresu: Tikto-■ 
rija Timhrsldenė, Subačiaus m., Pane
vėžio apsk LITHUANIA.

..... ' ________________——3

■ą

Ieškau sunaus Jono Gaidžio* Netu
riu žinios nuo karo pradžios. Pats ar 
jį Žinantieji tet'ašo ndtosu: Uršulę 
Galdįepė, Subačiaus- m., Panevėžio 
npslc. MTH^ANU.

■ M - » ■ 1 -'.i 1   '

.Ieškau sunaus Petyo Tolušio. Nuo 
karo pradžios neturiu žinios. Advė- 
Wt: Jonas Tolėšls, ^uba^liuis m., Pa* 
nevėžio apsk. LITHUANIA. J 1
■ ■ ".i ūnrii,i,riMi■*
. Ieškau sesers Uršulės LukoŠIupiji- 
tės. Nuo karo pradžios neturiu ži
nios* Girdėjau, kad ištekėjo. Pati nv 
jų Žinantieji terašo ndtoųnl Jonus Lu* 
kožlunns, > tWlų r lenk., 8ubačiuito 

pni< LITHUANIA. ’ >

PUMOS KLE8O8

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY 

' Pantys ištraukiami ir pripildo1 
mi. visai be skausmo; sų gerlan- 
aiaįs prietaisais, au nauju išradi
mu.

469Beoadway, 
SouthBoston, Mass.

(Prie Dorchester St J 
Vatawdos: Nuo B v* r, iki 8 v. v. 
NmoIliom : Nuo lO v.r. iki 4 v. v.

8V, JONO EV. BL. PASALPINS8 
DĖSTĖS VALDYBOS ADRESAI.

PIRM.—■ M. žiobtų
589 E. 7-th St, So. Boston, Man, 

VTCE-PIRM. -r- P. TuielHo,
180 Bowen St, So. Borton, Mum. 

PROT. RAST. — K. Lulnli,
47 Vale St, Sa, Boeton, Ma*. 

FIN. RAST. — Mr Karčiauskienė,
47 Vale St, So. Boston, Mojm. 

KASIERIŪS A. Naudžiunaa,
16 Vlnfleld St, Bo. Boston, Mtfta. 

MĄRft&KA •— Stopomui Navickai, 
Dr-ja laiko susirinkimus kės trečių 

nedėldlenį 2-t vaL’ po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. ■> «

- ■ »■

<F. KAĘIMIRR6 Br X. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

,SO. BOSTON* MASS.
PĮR& •—k Jona« Pranaitis,

524 E. 6th St, So. Boston, Maas. 
VICfepiRM. J .Andrullunas,

273 — 4-th St, So. Boston, Mass. 
PROT, RAST. — V. X Jakštas,

147 H St, Boston 27, Mass. 
FIN. RAST. jnom Jažka,

Merycliff Ącademy . 
Arlinghton Helgths, Moai, 

OI).—.^Leonaa žvagldls,
111 Bowen St, So. Boston, Maso, 

iždo Globėjai x Grubinskns, 
, i Joy Stų so. Boatosų Mase, te 

AntinM Kmitaa,
284 SU) 81, 8d. Boatoa, Maso. 

MARŠALKA — Povilas LauČka, t
81 fitory 8t, 80. Boaton, Mum.

• ^ Draugijos smtraHii rtlkala:
880 Broadway, So. Boston, Maan 

Draugystė# suiirinklinai lailmml taiM 
antr< hadMdteni Matote. 1* vai P« * 
pistų Bašnytlnėj soKj ant

I BOBUMC^ HtMb x *
v
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