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DARBININKŲ REIKALAI.s

iiuvuiniui^
Darbininkai “Northeastern Trol- 

ley Road” Gaus 12 Nuoš. 
Mažiau.

Darbininkams numuš 3 ši- 
lingus į savaitę ir 7% nuoš. 
tiems kurie dirba nuo dalių.
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SUSIVIENIJO.
Darbininkai ir Ūkininkai Susivie
nijo! Reikalauti Balsavimo Prieš 

Netinkamus Įstatymus.

APLEIDŽIA RUSIJA.
»

Šeši Amerikiečiai, Kurie Buvo 
Rusijos Kalėjimuose, Apleidžia 

Tą šalp

Haverhill, Rugp. 12. — 
Algos. 300 darbininkams, 
dirbantiems . Massachusetts 
Northeastem Electric Rail- 
way, bus numuštos algos 12 
nuoš.

Gegužio mėnesi, kada su- 
« tartis pasibaigė darbininkai 

prašė kad jiems ir toliau mo- 
kėtų po 60c. į valandų, bet 
darbdaviai nesutiko ir teisė
jai nusprendė numušti 12 
nuošimtį. . ,

UŽDARYS DIRBTUVĘ.
Springfield, Mass. — The 

Smith & Wesson kompani
ja, ginklų išdirbėjai, prane
šė, kad dirbtuvė bus uždarv- 
ta mėnesiui laiko, dalis to 
laiko bus panaudota padary
mui inventorio.

DALYSIS PELNĄ
Meksikos Darbininkai Dalysis 

Industrijų Pelną.

Meksika. — Vera Cnizo 
valstija, Meksikoje perleido 
Įstatymą, kad pusė padary
to industrijų pelno būtų pa
dalinta tarpe darbininkų..

r‘

40 NUOŠIMTIS DIRB A.
Youngstonn, Oliio. — The 

Rėpublic Rubber kompani
ja ‘ pradėjo nors nepilnai 
(Įirbti. Apie 40 nuošimtis 
darbininkų dirba’

ANGLIAKASIAI SUSIViE 
R.

Minkštų ir Kietų Anglių Darbi
ninkai Susivienys.

44 VAL. j SAVAITĘ.
Quebece Nori Perleisti Rezoliuci

ją, Kad Spaustuvūinkai 
Dirbtų Tik 44 Vai. į 

Savaitę.

(įuebec, Rugpjūčio 11. — 
Spaustuvninkai Internatio- 
nal Tvpographical Union 
smarkiai varosi kad laimė
jus 44 vai. darbo į savaitę.

Buvusiame susirinkime 
visi vienbalsiai sutiko, ir vi
si pasirengė kovoti iki lai
mės.

Indianop'olis, Rugp. 12.— 
Angliakasiai susivienij ę rei
kalaus pakėlimo algų. Jie 
Rugsėjo 29 d. turės konven
ciją, .kurioje apie tai bus 
plačiai kalbama. Kokie jų 
yra sudaryta planai nežinia, 
bet Jonas L. Le\vis, unijos 
prezidentas mano kad ang
liakasiai susivieniję parei
kalaus didesnių algų. Su
tartis pagal kurią dabar dir
ba, pasibaigs kovo 31,1922.

O m aha, Nei). —«- Organi
zuoti darbininkai ir Nepar- 
tizanų lyga liepos 25 d.; įtei
kė valstijos sekretoriui, Lin- 
coln, peticiją su 90,000 para
šų, prašant, kad keturios re
akcionieriškos bilos perleis
tos legislatųros būtų paves
tos perbalsavimui'žmonėms.. 
Reikalinga tik 37,000 para
šų suspėųdavimuTir atnau
jinimui bilų.

Keturios bilos, kurios bū
tų Įėję į galę liepos 28 d. y- 
ra prieš — pikietavimą įsta
tymas, banko bila, kuri lei
džia,- kad valstijos bankinė 
komisija gali atsakyti čarte- 
rį naujoms bankoms 11d ne
matys, kad tokios bankos 
reikalingos, bila, kuri reika
lauja, kad visi ūkininkai 
užsiregistruotii ir paskelbtų 
prie kokios partijos jie pri
guli ir norėdami permainyti 
partiją, jie turi paduoti 
priežastį teismo raštininkui 
ir tai patenkinančią prie
žastį.

PRIĖMĖ KZtUJUGUĄ.
Sutinka Grįžti darban Už 1919 

Metų AĮgąs.
Fort EdįWar^f t N. Y. — 

Darbininkai ilnternatibnal 
Paper kompanijos, kuine 
buvo ant strakt jau nuo 
gegužės 1 d. š; m. priėmė re
zoliuciją sutikdami . grįžti 
darban už 191& m. algas ir 
darb\sąlygas.,,

l PRAŠO PAGELBOS/
- ė

Rusijos Premieras Leninas Prašo 
Prancūzą Pagelbos.

Badas Beveik Jau 
Koka Buvo 1891 m.

Sako Toks

SUTIKO DIRBTI UŽ 
$1.05 Į VALANDĄ.

Providcnce, R. I. — Gize
liai tinkuotojai, kurie strei
kavo devynias savaites, su
tiko su “ponais” tinkuoto
jais dirbti už $1.05 į valan
dų. Sutartis tęsis vienus 
metus.

NUBALSAVO PRIIMTI. 
NUKAPOTAS ALGAS.
Alle nt own,' Pa. Švino- 

riai ir garo pritaisyto j ai, 
kurie buvo ant streiko per 
aštuonius mėnesius, nubal
savo priimti numažintas al
gas nuo 90 iki 75 centu ir 
pagelbėtoj ai nuo 65 iki 5Qc. 
į valandą.

t
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PRIĖMĖ sumažintas 
ALGAS.

• Britapijos inžinieriai nu
balsavo primti sumažintas 
algas.

s

SĖDI PRIE- MAŠINŲ — 
BET NEDIRBA.

ryki} dirbtuvių darbininkai 
Haverhille sėdi prie -mašinų 
bet nedirba. Slavikai ke
turiolikos dirbtuvių taip da
ro. Darbininkai reikalauja, 
kad jiems mokėtų nuo dalių. 
Darbdaviai sutinka mokėti 
60c. į valų bet nenori mokė
ti nuo (dalių darbo. <

GRĮŽTA DARBAN.
Cinvinnafa, Oliio. r— Uni

jos teplioriai streikavusieji 
per 14 savaičių grįžta dar
ban sulig senos algų skalės 
už 87%c. į valandų. Darbi
ninkai atsisakė nuo reikala
vimo, kad teptukai būtų ne 
platesnį kaip keturių ir pu
sę colių.

i

: Paryžius,. Rugp. 12.'— 
Nikolai Leninas, Rusijos so
vietų premieras, telegrafavo 
prancūzų socijalistų laikraš
čiui “Humanite,” prašyda
mas pagfelbos. Jis prašo 
darbininkų it agrikultūri§- 
tų iš visų šalių atvažiuoti

- 
t “Kelios Rusijos provinci
jos,” Leninas rašo, “sunkiai 
bajo prispaustos ir badas iš
rodo toks baisus kaip 1891 
m. Pagelba tuoj reikalin
ga.

“Mūsų žmonės laukia pa- 
gelbos ir jie pasitiki kad 
darbįninkai iš kitų šalių gel
bės badaujančius Rusijos 
darbininkus.” -

Leninas užbaigdamas te
legramų prašo Pranei jos 
siųsti tu'oj pagelbą.

Ryga, Rugp. 11. — Čia 
gautas oŲcialis pranešimas 
kad šeši amerikonai grįžta 
Amerikon, bet ar jie išva
žiuos .iš Rygos ar Revelio, 
nepasakyta.

Tie jau yra paliuosuoti: 
kapitonas / E. Kilpatrick, 
William Plieh, H. J. LaMa- 
ro, B. Kalamantiano ir Dr. 
W. B. Estes. Pirmas sky
rius Amerikos šelpimo dar
bininkų, kurie dirbs Rusijo
je 9 d. šio mėn. pasiekė Re- 
velį įr iš ten važiavo į Rygą.

Iš Maskvos gautos žinios 
užgina kad badas .susilpnino 
sovietų valdžią. Paskala kad 
sovietų vadai buvo baimėje 

milijonus. įądaji- 
jaut, užginta.

i Viena žinia . skambą r 
‘‘Rusija * premiero Lenino 
rankose yra gerame padėji
me ir sovietai yra tvirtesni 
negu pirm.”

Taip-gi užgina kad Pet
rograde siaučia cholera. .

Kiek tos žinios, gautos iš 
Maskvos yra teisingos, sun
ku pasakyti.. Nesupranta
ma, kaip sovietai būti] tvir
tesni kada milijonai jų 
miršta nuo bado ?

»

- - . - f - . — - ---- ------------- ---------------- - - -

LENKAIKOVBJA,
Lenkų Maištininkai Pradėjo ^ 

voti Prieš ,Britanijos Kareivius 

Aukštoje Silezijoje,; .
* . ■ ' . } r

* *■ ’ -

Londonas, Rugp. 12.' — 
Pranešama kad Aukštoje 
Silezijoje Lenkų maištinin
kai užpuolė . Britanijos ka
reivius ir Vokietijos polici
ją, prie Rosenberg’o. Bri
tanijos kareiviai nemažai

M.
■'»nukentėjo.

Bedarbiai Gyvenantieji Kompani
jos Namuose Nemokės 

Rendų. (

Providence, R. I.— Pra-
Hedjazų Karalius Apskelbė Karų 

j Grekams.
nešdami kad keturios dirb
tuvės bus uždarytos per ko
kias dvi savaiti. B, B. ir R. 
Knight kompanija, medvil
nių išdirbėjai, pasakė darbi
ninkams kad bedarbės laike 
darbininkai neturės mokėti Mažoje. Azijoje,-ir kad pa
remti]. Apie ll,000 darbiniu-Abejus Turkams Hedjazų

Angara, Aptolis, Rugp. 
12. Hedjazų karalius ap
skelbė “šventą’ ’karą. Kaip 
žinoma Turkų, nacionalistai 
dar tebekariauja su grekais

ku be darbo. Beveik visi k
jie gyvena kompanijos na
muose.

$5,000.000 BADAUJAN
ČIAI RUSIJAI.

Suv. Valstijos skiria $5,000,000.00 
Rusijai.

Už laisvę, už Vilnių, už Lie
tuvą! Pirkime bonus.

imędiRAMiuii
■ " I ■ #

Berlyno Karo Konsulas Svarstė
Silezijos Klausimą.

I ■

Nutarė Paskelbti Karą Prancūzi
jai ir Lenkijai.

Paryžius, Rugp. 12,— 
L’Homme Librie, prancūzų 
Joįfc^is praneša^ 
kiečiai Bėrime laikė susirin
kimą ir nutarė paskelbt; ka
rą prieš Lenkiją ir Pranei-’ 
ją, jeigu padalinimas Auk
štosios Silezijos bus Vokie
čiams netinkamas. •’ *

Sulig pranešimo, prezi
dentas Ebert dalyvavo susi
rinkime. Taip-gi dalyvavo 
kabinetai, 
buvo ir 
dorf.

- Nors Vokietija aukštai 
šoka ir grąsina karu, bet 
aišku kad dar yra.persilpna 
kariauti, dar'padarytos žaiz
dos neužgyjo. u
.................... 1 ■ " " ,"",r ■ ll.iil.m

I ■
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karo oficieriai, 
generolas Luden- 

■/ -

Waskįngton, Rugp. 12. — 
Senatorius King, demokra
tas vakar senatan įnešė bį- 
lių kas-link gelbėjimo. Rusi
jos. Kadėišgelbėjus Rusiją 
nuo bado* skiriama $5,000,- 
000.-

L. D. S. SEIMAS
U

* ’ ■« - i, »11 r

Nuo Rugpjūčio 30 d. š. m. prasideda A. L. R. K. 
' Federacijos Kongresas.

BROOKLYN, N. Y.

PO DVIE.TŲ MENESIŲ 
NEVEIKIMO VĖL 
PRADĖS DIRBTI.

Oeheein, lova. — Chiea
go Great TVestcrn dirbtuvės 
garvežių departamentas ati-. 
{tarytas, ku# gaus darbą ke
letas šimtų darbininkų.

PRIIMA NUMAŽINTAS
• < ALGAS.

Wokęester, Mass. — Uni
jos papieriuotojai susivieny- 
j§ sų Lokalu 483, pranešė 
savo darbdaviams, kad jie 
priims numažintas algas 10 
centų į valandą arba 80 cen
tų į dieną, paliekant 90 ęen.- 
tij į valandą vietoj $1.00.

A. t t'

karalius apskelbė karą ir ei
na Turkams pagelbon.

Hedjazų karalystė,' kuri 
laike pasaulinio karo išgavo 
nepriklausomybę yra 100,- 
000 kvadratiški; mylių didu
mo ir turi apie 750,000 gy
ventojų. Sakoma, ji yra žy
miausi kunigaikštystė Ara
bijoje. Didi miestai kaip; 
Mecca (turįs 80,000 gyven
tojų) ir Medina (turįs 40,- 
000 gyventojų priklauso 
^edjazams* Jis yęa Moha- 
metonų tikėjimo. ;

■ ‘ ■■■ %

“NĖRA KO VALGYTI.”
Londonas, Rugp. 12. ,— 

Dajly Herald’o korespon
dentas aplankęs Rusijoje 
Sandaros provinciją rašor

“Šiai provincijai reikia 
43,000 tonų grūdų kad apsė- 
jus Sėjamus laukus. Kad 
išgelbėjus šią provinciją nuo 
bado, reikia importuoti 150,- 
000 tonų grūdų.

“Nėra ko valgyti,’ ’sako 
kaimiečiai, aplėisdtimi Sa
marą..
—I
. Klausimas: Kiek tas pilietis 

padėjo Lietuvai, laisvę išgauti?
. Atsakymas: Tiek, kiek iais-

t

KARTU SU FEDERACIJOS KONGRE
SU PRASIDĖS IR^LDS. SEIMAS.

LŪS. Seimuiskirta* pusantros'dieno: Rugpjūčio 30 
d. po pietų ir visa 31 diena.

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

LDS. kuopos subruskite išrinkti atsto
vus. Lai šių metų Beimąsviršija skaitliu- ’Y 
mi atstovų ir gerais naudingais įnešimais 
jau buvusius seimus. '

* Būtų labai gerai, kad visus įnešimus 
LDS .Centro Valdyba galėtų peržiūrėti dar* 
prieš Seimą ir sutvarkytus galėtų perduoti 
Šeinio išrinktai komisijai.

Tegul nelieka nė viena LDS. kuopa, ku
ri šių metų Seiman nėprisiųsįų savo atsto

vei daugiau'neišgalėtų, tai bent vieną.
' LDS. CENTRO VALDYBA

M. Abračinsk&s, 
A, F.Kneižys; Sekretorius,

- i . , ,........ ■ ■ ■ -
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T, Btozien^ iš Hatttord, Crim. 
: J. Lukša Ncw Mavčn, Conn., 
užrašė “Darbininką” į.Lietuvą. • 

; B, 'TatutoUS ht Tarųtfeį riba* 
še ■*<Datbininkįo- į Lįrittvį* 

į gt.^oreika, M & tiostim, Mas&j

iriu britus, nbt^yjsą ri*

DdStpbfečiai WM^toariab 
daugiausia yra išpirkę Namo bo
nų. Gal dėlto, kad jiems geriau
sia-žinoma. LDS. stovis ir namo 
verte; . •

LDS. namo bonai dar nevisi iš
parduoti. Nepirkusieji pasisku
binkite pasipirkti, nes-vėliau gai- 
lėsitės. Įdėti, pinigai į namo bo
nus nežus. ^Atsižadėjimas bonų 
ir nuošimčių parodo, kaip ' yra 
brangi LDS. ir jos nariai.

LDS.Jffamo Komisija.

ATSIiADA NUOMIMčIV-
LD§? Namo feniisijri išstoutb 

nėjus atsišaųkįmus pirkusieins. D. 
D. S.'nario bonus prašant, kad šių 
metų atsižadėtų arba
ui nuošimčius paimtų bonaHpri- „ T
Aėdod kiek trūksta, arba tiž ti|»=kiiris turi daugiausia į Nd- 
gumų išrašyto į Lietuvų “Darbi- 
ninku”' arb& paimtų kųygbiris,!

Kun. K. Urbonavyčius, So. Bos
tono Bv, Petro li^uvių parapijos 
klebonas ir LDS., Centro Valdy- 
bos narys- atsižadėjo savo boną 
$100. ir nuošimčius už jį, $5.00. 
Yiso $105.00.

"begalime praleisti nepažjunūję, 
kad gėi-b. kliu. K. Urbonavyčius 
yra vienas iš daugiausia parėmęs 
£j)S.‘friabsiškai. Steigiant “Dar
bininko” spaustuvę 1915 ni. pa- 
^olino$215. ką vasario 13 U. 1919 
m. atsižadėjo. Tąi-gi šiandiena 
gfcrb. kun. K. Urboiūivyčiaus au
ka LDS. siekia $32b.

Nemažiau remia “Darbininką’U 
naudingais raštam Jo straipsne
lių, vaizdelių ir eilučių g'alima 
rasti beveik kiekviename *“Darbi- 
ninko^’ numeryje.

Remia ii* kiti.
Gerb. kun. J. Karalius dar bū

damas moksleiviu iš savo pustuš- 
čiQSxkišenės nupirko boną ir dabar 
atsižada nuošimčių. Atsižada ir 
-sįe žymūs LDS. nariai;, .

'J. Šveistys, iš So. Boston, Mass. 
A. ZaleČkas, iš S. Boston, Mass. 
J. Valentas, iš S. Boston, Mass. 
J. Glineekis, iš S. Boston, Mass. 

-*■ A. F. Kneižys, iš So. Bostono.
AL. Vinčiunas, iš Cainbridgfn 

, V. Širka, iš Cambridge, ’ 
jpaėine knygomis.

IR MANO ŽODELIS DfiLEl 
L. D. S. NARIŲ MOKESČIŲ 

IR PRENUERATŲ ( '
Perskaičius L. Ė. S., Centro 

raštininko pakeitę, klausimą or
gane “Darbininke” tarsiu ir 
as žodelį.

Alano nuomone L. D. S. na
riai ir prenumaratai tuii būti 
lygiai branginami. 
Tiesa, L. D. S. nariai per metus 
sumoka 20 centu daugiau ng 
prenumeraitai.

Bet būnant Centro valdyboje 
arčiau prie finansų turiu paša-, 
kyti, kad nariai dar pemiažai 
moka.'fciek tai darbo- sutrauk
ai kas menuo kuopų raportus, 
'taip, kad vienas darbininkas

rini visai neatoižiuri į tai, kad 
menw kuopos iždedįeka 5 

centai nuo nario. Boto Centrą# 
‘turi duoti knoppms z blankas, 
kas .ir lesuoja. Taipgi nariai 
kasmet gurina. katoridmių. jr nu- 
trtnu valdybos ižleistus“ bro
šiūras. .

Apart to reikėtų kiek nors 
verintintiir organizacijų, juk 
naudojamės' visomis narystes 
privilegijomis, ką prenumem- 
tai vis® neturh Tad mes bran
ginkime ir prenuniaratus nes 
jie yra kandidatai į narius ir 
mokesčius palikime kaip yra

J. Glineckis
L. D. S. Centro iždininkas

Bridgeport, .oonn.
Iš dąrbininkų veikimo.

Liepos 31 d., LDS'. 39 kp. tu- 
■ -tėjo išvažiavimų • ąni Kunigiških 

ūkės.- Oras pasitaikė lietingas. 
Bet darbininkai*to nepaisė, Lie- 
tui apsistojus, visi pradėjo links
mai žaisti. Oras paliko grąžus. 
Žmonių buvo‘nemažai. Pelno liks 
keli desėtkai-doleidų.

Rugpjūčio T d., A. L/ R.; K. Fe
deracijos 20 sk. "turėjo savo išva
žiavimą akt tos pačios ūkės. Žmo
nių atsilartkė daug. Buvo ųet iš 
Pennsylvanijos valstijos svečių. 
Jie gėrėjosi gražia vieta ir žmo
nėmis, -kad 'jie smarkiai darbuo
jasi. Prie to išvažiavimo daugiau
siai pasidarbavo LDS.- nariai. 
(Mat ^ie pratę dirbti). Nors da
bai* yra sitnkūs laikai — nedar
bas, bet vietas darbininkai to 
nepaiso, spiečiasi krūvon ir dais 
budjasi prakilniems tikslams. Bu
vo pradėję lyti, bet vėliaus nu- 
sto jor ir visi linksmas grįžo na
mon. Pelno ir-gi nemažai liko.

. <> Lakštingala.

kaip tik apsidirba. L. D. S. n - j>ex/EI NAUJOS TVARKOS 

r ORGANUI.

k

♦

i DIDŽIAUSIAS KONCERTAS, 
| GARDŽIAUSIA VAKARIENĖ,

g . ĮDOMIAUSIOS PRAKALBOS.H"r
FH’ ->

S RUGPIUČIO 30 ir 31 ir RUGSĖJO i ir '2 d. d. Brooklyne, 

S Karalienės Aniuolų parapijos salėje įvyksta A. L. R. K. 
s Federacijos ir j6n įeinančių centraHų organizacijų KON- 
| GRSSAS. Iš tos priežasties įvyksta mūsų kolionijoj NE- 
I PAPRASTOS IŠKILMĖS.

S IDOMIAESIOS PRAKALBOS 
st *■ ‘
a Bus utarninke, Rugp. 30 d., 8:30 vai. vakare, New 
S . Plaza Hali, kampas Grand ir Havemeycr gatvių. Kalbės 
g įžymiausi asmenys, k. t. KUN. F. -KEMĖŠIS, tuo tarpu 
B jau bus sugrįžęs iš Lietuvos PR. GUDAS ir kiti. Visi 
B- kalbės darbininkų klausimu...
Eff, *
įjy x

| GARDŽIAUSIA VAKARIENĖ,
B. - Moterų Sąjungos 2-Pir 29 kuopiį^engiafaia, bus Se- 
s yrfedoje, 8:00 vai. vakare, Rttgp. 31 d., New Plaza HkH. 
g Vakarieniaujant bus gpažių kalbų, dainų, gražios muzi- 
g kos. Prieš ir po vakarienės šokiai. . '
į TIKIETŲ KAINA TIK PO 2 DOLERIU ASMENIUI.

g DIDŽIAUSIAS KONCERTAS .
3 įvyksta Rugsėjo 1 d., ^ketverge, 8 valandą vakare, 
jį McCaddin salėje* Berry-St. (tarp So. 2-os ir So. 3-ios•gari 
K vių). Šiame gražiausiame koncerte dalyvauja geriausios 
B Brooklyno lietuviu dainininkų ir muziltų jėgos, k. t. poni 
I . J< JANK1ENĖ, p. J. JANKUS iri daugelis kitų- Be to 
E jau pasižadėjo dalyvauti visoj Amerikoj žinomi artistai- 
K dainininkai poni ČIŽAMJKlENĖ ir p. J. ČIŽAUSKAS iš 
H Baltimore, Md. Dalyvaus ir žymus kompozitorių? p. A. 
E ALEKSIS. Taip-gi yra kviečiama ir daugiau daininin- 
r ktį ir chorų, kad padarius šį koncertą tokių, kokio nėra 
k dar buvę.
H' ’
| KONCERTO TIKIETŲ KAINA NUO 35c. IKI $1.00. 

K Tikietus^ kaip koncertau taip ir vakuriėnėn, galima, gauti 
| “GARSO” Redakcijoje, pas J. CINKŲ, 499 Grand St., 
H pas choristus ir komiteto narius. V

t. NE VIENOS IS VIRS PAMINĖTŲ
Eį *į

I ’ / /

ISKtMŲ. nepraleiskit.
*

Kviečia KOMITETAS.
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—’ steigimą 
betĮarbh fondo, kurą labai reika- 
liūgas darbininkams. ,

Gerb. LDS. kuojos: malonėsi
te prisiųsti .Itoodatlgiausiri atgto- 
vtj, pilnų energijos ir gerų'min
čių, kurie visuomet-darbuojasi‘ka- 
dalikli visuomenes ir Lietuvos Ia* 
bui. >

Kiekvienas LDS. narys, privalo 
nors po vieną naujį narį prirašy* 
tf prie LDS. iki Naujų Metų. Tas. 
nesunku būtų padaryti jei nw 
visi stotūmėm prie darbo. Prašau 
visų kuopiu nežiūrint, kad ir ma
žos, prisiųsti savo atstovus. Taip
gi nesigailėkite jiems-įteikti ąp- 
Ščiai naudingų surianyįnų-ineši- 
iųxi dėl labo LDS/

LDS’. 16_kp. rengia dėl svečių 
nepaprastą' vakarienę bū puikiau
siu programų. Todėl, visos kuo
pos ir nariai ruoškitės.,

, Ą Karias,
Apskričio Pirmiiiinkas.

. T ........
naudingų įnešimų dėl labo mūsų ti pakeltą klausimą

<r ■ t* .Z -i ' • • b-«-Lietuvos. Jau laikas broliai ir 
k^siitės stoti j darbtoiukiškas eis 
ganizttcijas kovon sur mūsų prie
šais kapitalistais ir visokio plau
ko agentėliais,, bolševikais, sanUa- 
riečiais ir Iritais, Kviečiame ko- 

i daugiausia pribūti ųilnėtaii suva- 
žiaviman sn svarbiais, ir naudin
gais |nellmai& Tolimesuss jfcub* 
pūs* negalinčios dalyvauti prašo* 
mos siųsti įnešimus IriSksfe.

. Joną* Abtomhitiz,

Apskr. laidinis rašt, 
p; 0. Box 148, Silver Čreck, pa:

A.-'. ' -
. ... . ‘ . ■- 

Į LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO
NARIUS. , -

Broliai-sesutės darbininkai: rtidŠ“- 
kųbto- visi į darbą., neš visai ma- 
žOi. laiko betiko iki Nmv Yorko 
to New Jerscy vaisi* apskričio su- 

kvažiavimo, kurs įvyks rugpj. 28 
d. b.~ m., 1 vai. po i^dtų, 69 So. 
Perk St., Elizabeth, N* J- '

Begalo svarbus laikas yra dėl 
darbo žmogaus. Dabar mes turi
me pagalvoti, kokiu būdu galėtu
mėm. suteikti pagelbą .tiemš bro
liams, kuriuos žiaurus nedarbas 
skandžiai palietė. Daugelis iš jų$ 
nebe išgali mėnesinių1 duoklių^ už
simokėti. Tokiems turime pagel
bėti. .Keletas LDS. kuopų jau 
vykdo tą prakilnų darbą, t. y. už
moka duokles, negimtiems,. iš 
kuopos iždo. Pageidaujama, kad 
visos kuopos taip pagelbėto savo 
nedarbo suvargintiems nariams’.' 
Taip-gi turime gyveniman įvykin-

. Y ■

M *' I

<u 1*-^ *

Šiuomi kviečiama visus atsilan
kyti* ajit viršmineto pikniko, nes 
suprantate kiekvienas Darbininkų 
Sąjungos narys arba nare, kq3 
gis piknikas yra rengiamas dol pa- 
čių darbininkų naudos, arką Įdek- 
vienas | centas, kuris atliks, bus 
galimą sunaudoti delf Tėvynės vri* 
kalų. Už tai nepraleiskite nS Vie
nas progos, ~ ■

Nuoširdžiai' kviečiame atšilau* 
kyti. . , .*

• Komisijos nariai: -
Ar J* Domeika, 

. V. Daubaras, •
* • v.. ' ./

KELRODIS: Važiuojantiems iš 
N. A. valstijos: Kurio dasioksite 
Brooklyno tiltą, paimkite Flusli- 
ing Avė. karą to važiuokite iki 
Uorrison Avėk Teh rasito žmones^ 
kurič parodys kur eiti. Kttrie db- 
įsieksite VVilliatnsburg tiltą, paim
kite Grahd St, kąrą! ir ynžiuoki- 

, te iki vtoŠminėtos. gatvės.

—- —

»
t

/

• .. PRANEŠIMAS. ' *
LDS. -N. Y. ir N. J. valstijų 

Apskričio piknikas įv^ks subato- . 
je, rugpj. 20 d. 1921 m. Queens 
County Parke,-ant Garrison Avė. 

■tarpe Grand St. ii’ Flushing Avė., 
Maspeth, L: I., N. Y, Prasidės 
2 vai. po pietų. Įžanga 35 cen
tai ypatai.

Tai-gi gerbiamieji, kaili . jau 
buvome minėję ir garsinę keletą, 
kartų organe ir manome .kad jau 
šis pagarsinimas bus paskutinis.'

Fį - *^Juozas Mačiulis (jei ne Juozas 
— galėtų būti mano brolis) iš 
Amsterdam, N. Y., “Darbininko” 
90 numery rašydamas apie liepą-1 
togumus gaunant *‘ Darbininko ’ ’ 
subatinį numerį pirmadieniais, — 
pasiūlo sumanymą, kad “Darbi
ninkas” būt ų išleidžiamas ‘ pirma- 
dieniais, trečiadieniais ir. penkta
dieniais,•vietoj dabartinės Išleidi
nėjimo tvarkos. ’ .

Kad “Darbininko” padidintąjį 
subatinį numerį -gauti pirmadie
ny yra nepatogu, tai tiesa. Ir 
kad daug yra gaunančių subatinį 
numerį pirmadieniais, tai. vėl tie
sa. Bet kad pirmadieniai^ leidi
nėti laikraštį yra nepatogu, tai 
irgi labai aišku. A^negpriau bū
tų, kad vietoje keisti “Daybinin- 
kb” išleidinėjimo tvarką, — pa
keisti numerio padidinimą, bū
tent: vietoj šeštadieniais leisti 
S-ių puslapių išleisti ketvirta
dieniais padidintąjį numerį. Tšh 
kiu būdu išeidamas 8 puslapių 
numeris ketvirtadieniais — pa
siektų narius prieš sekmadienį. 
Tiems, kurie gauną tą pačią die
ną, irgi nebūtų skriaudos, nės 
ketvirtadienio numery tilpUsie 
straipsniai nepasento iki šeštadie
nio, kame esama laiko-pasiskaity- 
mui, . /

Aš, kaipo vienas iš gaunančių^ 
padidintąjį numeri pirmadieniais, 
tokią tvarką mylėčiau ir norėčiau, 
kad sekantis seimas bent šią ma
žą pataisą pravesto’ kas, mano 
manymu, turėtų visus patenkin
ti organo gavime. r .

Juozas^?. Mačiulis, 
LDŠ. 12-os kp. narys, 

Brooklyn, N. Y. t

VISI SUVAŽIAVIMAN,
/ ■

LDS. Pa. apskričio suvažiavi
mas įvyks 21 d« rugpj. 1921 m. 
2-rą viii, po pietų tmž.njdinoje sve
tainėje, Minėrsville, *Pa. Kviečia- 
mb visas kiioptfs siųsti koddtigiau- 
sia^atstovų į minėtą šuyažiiivimįr 
Taip-gi įduokitc daug svarbių to’

I
i

darbinįikiškų atlyginimų.
Bėto šiume išvažiavime 

dalyves Ketov&as. “ChūT* 
Jie Ohaplin” ir “Ratilų kom-, 
panija,v fcunę. Atsilankiu
sius svečius prijuokins iki 
močiai ’ • ; (■ ■'
1 ,

Gauta žinia, kad* apie 12 
& riigpjūčlė’ irtis Belsta? 
rie ^Darbinmkn’ * nedūkto* 
ris K Gudas< Jis važinėtu* 
mas pbJji^tuv^ daug k$ jpA*’ 
tyre. Kadadgi J visuomene 
susirupinusi apie Lietuva, 
tai Šiame išvažiavime * turės 
geriausių proga išgirsit gy
vu žodžiu pasako jimų P.G u- 
do, kuris būdamas Ameri
kos piliečiu/ aplankė ii;ffi 
vietas kur prdš&patiai viiiį 
do.A Tai išgirsite* šviežiau
sių ir įdomiausių žrilių iš lu
pti AmerikoslietiivIttiAk M* 
noino veikėjo P. Gude. 
Taip-gi atsivež iš Lietuvos 
viąokių išdirbinių ir lietu
viškų “cukierkų.”

Rengimo komisija kvie
čia visus Naujosios Anglijos 
ir iš tolinus darbininkus ir 
darbininkes išvažiavimai! 
rengtis skaitlingai.

LDS? nariai šią žinią pa-' 
skleiskite koplačiausia. ' •> 

; Komisija.

I

žįsis.
v

L®S. Naujosios Anglijos 
Apskričio rengiamame išva
žiavime rugpjūčio 14 d. Ro
muvos Patke? Mostelio, 
Mass. bus daug ko naujo.

Religimo komisija nupir
ko gyvą žąsį ir atveš ant iš
važiavimo ir vienam iš sve
čių įįteiks kaipo dovaną už

v

t
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NEMUNO” choras, iš Haverhill.z S31
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įf , • RENGIA SUVIENYTI CHORAI
[Bf ŠV. CECILIJOS CHORAS, įs Laivreics, įMass.; ŠV. JUOZAPO choras, iš Lowell, Mass. ir “

r

g •
Įrw t

c

, Rugpjūčio-Augus t ,1921
Šv. .Pranciškaus Parapijos Darže, Mathueii,'Mass. Pradžia įc vai. Rite

$50.00 VBB.r.ES DOVANU PASKIRTA GĮLIuklNGIĮgtf^ IR ATSIŽYaiEJUSIEMS..

* -

3

t . .GBRBLA^IillJi^ĮAETUVlAl IR LIETUVAITĖS ! šis išvažiavnkas tas puįfciąurias iš visų Jįšvažiarinių, nbs jį rebgh 
j ,‘susivienyję chorai įš trijų kolionijų ir deda visas pastangas ąrisivengti prie šio. išvažiavimo stt didžiausiu programų, kaip toh 
; dainavimu ir nepaprastais žaislais. Taip-paf yra užprašyti visos Naujos Anglijus chorai, solistai to solistes prife išpildymą mllžu 
i niška programa. Tbdel nepraleiskite šios progos--4ttsileid^vkitoin išvažiavimah, nės išgjrsitexnepa.pt«isto naujų dainų to maty- 
Į šita įvairių žaislų ir taipmat bitš gera, proga išbandyti, savo giliukį. J . . » . .
: • ' . \ { ' . • . ’ širdingai kvięčb visus WVIENT’Tl CHORAI,
i . '-■'■y .‘A-’-; I -rrrti K?' . U.“- ---i ■' '-T-f—.. K; -■—— /. rISr-\i.’
[ PASTABA. Pašitaiklus lietingai \dienai, išvažiavimas bus perkeitas ant sekančio riedūldieniO’-*RtTGRJUčIO 38 U, m. 
t KELRODIS. Vužlūriimt iš LiUvmice, Mm efckMlmthi, reikia imti huĮfr imt pnvnto te tŠlįS
L ties ‘dfelclies L’srfiil” ir imti BROADAVĄY i(g Onkhiml Avė. Nao Oaktead'4ve. pirmu gt. po iiesei lig Centro” .^uo'Methuen ceiv
[ tro imti PĖLIMM 8T», kuHuom privažhmsl daržą. • , / ’ • '
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CinUViyPRErYBOSBEHDROVĘCUTHUANUHSALES GORP.)
šk surašąs parodo, kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę į Lietuvą jau 

išvažiavo 802 kMauninM Visi Prekybos Bęn-
drovšs patamaviifto kelionėje buvo patenkinti. Pasitaikydavokartaisįvai- 
rių klinčių ir nesuMprUtimų,. bet žmones matydami, kad tie nesusipratimai 
kildavo neiš Bendroves kaltčs, blogo jausmo liž tai prie Bendroves nekūrė- 

. jo. Dabar žmones da smarkiau padeda per Lietuvių Prekybos Bendrovę 
važiuoti, nes mato, kad jinai yra vienatine įstaiga, kuri teisingai visiems 
^Utgmshiją,

r

jf

* U ♦ r T
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1/KAMBLEVIčIUS, Kąrolls-HCIevetand, Olilo

•4. 4uktė, Anelė
4, DENNIS, Juo®

Ū
t
9#

10.

Žmona, Morta « 
duktė, ApelC 

muozus 
Žniona, Agota 
duktė, Ona 
sūnūs, Antanas 
duktė, Marijona 
Simus, Juozas 
duktė, Agota

. / ■
»•»• *,,*Wllkes Barre* Pą.

» • . ■'"*» - - 
■ » v * • »■ ■ * A- **» £* FT*

* 1 • v <■

kumis, Pranas 
duktė, Alvitą

V ►

Į

•A * z-

r

f r *

11. RUJA, Štanifilęvas
12. t&IĮMlČUt.. Jaiuuį
13.
14.
15.
16.
17*
18.
19. JAURA, Jomis *...4-^^Boston, Mass.
20* STANKEVIČIUS, Julius — Cambridge, Mass.
21. iinoini, Pranciška, ' >

LfJkvI’OJAį JoililK. » 
žmona, Liudvlsia 

, sūnūs, Jonai i < r< 
sunūs, Stanislovas ■ 
pilnus, Kazimieras 
suims. Vadovas 
duktė, Bronsė

........ ..Boston, Mass, 
»«*«....,.Laconia, N. H.

22. AUGUNAS, Juozas .......... Boston, Mass.
25. KMKLtAUBI^S, Jonas .;....Boston, Mass.

.....Harford, Ct,
*iuw • •

M BIUZINSKAS* Aleksandra 
Žm<5na, Anelė 
duktė, Anelė * 
sūnūs, Stasy# 

KAVALIAUSKAS, St. — VVilkes Barre, Pa. 
žmoną, Antanina

25.
26.
27.
28.
29.
80/ LA$6tX Jonas
31. žmona, Ona
32. ' '
33.
84. sūnūs, Albinas
35. ĘIEPERAS* Mečislovus — Cambridge,
36. žmona, Albertina
37. siinus, Pranas
38. snfiuH, Vincas'
39. SIRBIKIS, Jonas

žmona, Elzbietą 
duktė, Elzbieta o

42. KAIRAITIS, Mateušas — Wllkes Barre, 
žmona, Ona 
dūkte, Birutė

45. (luktė, Alena
46. GUDAITIS, Motiejus
47.. zinona, Veronika
48.
49.
50.
5L
52.
53*

JANKOIIAS,’ Juozas
55.. PETKEVIČIUS, A.
50. žmona. Marė
57. ŠIJEĖKIENC, Karolina—Ba* Boston, Mass.
58.
59.
6Q.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71'.
72
73.
74.
75.
76.
77.

, • *

.................VVllkes Barre, Pa,
dukt&, Genovaitė 
sudus, Klemėnsas

Mase.
r

40.
41.

43.
44.

suims, Antanas 
duktė, Petronėle 

LUZAITIS, Kazys . 
GUDELIS, Antanas 
BALTRAJūNAS, V. 
VAIŽNORIS, Juozas

Mlddleboro, Mass.

Pa.

....IVUkes Bnrre, Pa.

i

..............tvilkęs Bftrre, Pa.
Brighton, Mass. 

...Cambridge, Mass. 
..........^Vilkes Barre; Pa. 
..........VVilkes Barre, Pa. 

— tV, Fitchburg, Mass.

duktė, Stanislava 
SKUČAS; Baltrus ........

Žmoną, Marė 
duktė, Ona 
duktė, Alena 

-.'.tlūktė, .Marijona \v -
MACEVIČIUS, Juozus*'....Worcester, 
• žmona, Ona 
- duktė, Oną

duktė, Elzbieta 
STĄLGTS, Jonas ..................Hartford,

žmona,. Marijona 
duktė, Anelė 
snnns, Jonas 

GUDONIS, Vladas 
žmona, Pranė 
Sūnus/Jonas 
sūnūs,. Vladas 
duktė, Monika 

BRAZDEIKIS, Jonas 
7.8, KLIMAS, Silvestras 

žmona, Viktorija 
snnns, Jurgis 
suims, Vaclovas

TVllkes Barre, Pa,

.... ...........Hartford,
t

L «

........ * Hartford,
........Hartford,

Mass.

Conn.

Conn.

Conn. 
Conn.

79.
80.
8L
82. GELAŽIŠ, Kazys
83. žIMKUS, Vincas
84. -
8Q.
80.
87. KUDABAS, Jonas ...............Westfleld, Mass.
88. P AKSTIS, Antanas ..................Laconia, N. IL
89. PAKŠTAITIS, Kazys 1..............Laconlą, N. H*
QQ. RAčINSKAITE, Petronė ..........Athol, Mass.

Boston, Maso.

žmona, Marijona 
sūnūs* Jonas 
sunūs, Vincas 
ĮDARAS, Jonas

f

Rockford, HL 
. .Chester, Pa.

89. PAKŠTAITIS, Kazys ...
QQ. RĄČINSKAITE, Petronė

ROKAS* Aleksandra .... 
žmona, Pranė 
sūnus* Adolfas 
sūnūs, Vladas

95. PAVYDĮS, Ignas......................Beesmer, Mich.
96. MINDAUGAS, Kazys.. . .Cedar Rąplds, Mich. 

,... .Weetfield, Mass. 
.Cedar Rapids, Iovva

Mass.

91.
92.
93. .
94.

REPČYS, Antanas’ 
BAČIULIS, Petras. 
ŠVILPIENE, Ona . 

sūnūs, Vladas 
sūnūs, Pranas

97.
98.
90, 

100. 
101.
1Q2. PROLINSKAS, Juozas
103. žmona, Ona
104. RAPŠAITE, Paulina ...........Westf!eld,
105. RAPŠY8, Petras ..................Wėstfield,
106. MIZARAVIČIA, Jonas............. AlUance, Ohio
107. MAŽALIAUSKAS, Juozas'— Brighton, Mass.
108. -KORET, Andrius ...........  .Brighton, Mass.
100. TABALAS, Adomas ........Brighton, Mass,
110. VBBRA, Petras ............. Brighton, Mass,
111. KALIBARTĄS, Povilas—Manchesber, N. H.
112. KALIBARTAS, Simas....Mąnchester, N. H. 
118. BRUŽINSKAS, Juozas....Wlikęs Barre, Pa.

.......... ..Boston, Mas& 
žmona, Zuzana '

ZLATKUS, Jonas ............Levvlšton, Me. 
žmona, Anelė

PETRAITIS, Dominikas—Wllkes Bąrrer Pa. 
ŽALIADUONIS, Antanas—TVilkes-Barre, Pa. 
GURGŽDIS, Pranas..... .N. IValpole, N, H. 
BRUŽINSKAS, Adomas . .. .Hartford, Conn. 
BtKūLČIUS, Benediktas ... .Levvlston, Me.

......Lewi8ton, Me. 
....So. Boston,'Mass.

Westfleld,

,. .Athol, Mass.

Mass. 
Mass.

114. BRUŽINSKAS, Jonas
115.
116.
J17.
118. 

/119.
120;
lai.

. 122. -
128. MIKŠTAS, Bronislavas 
124. NKVERIĖN®. Stefanija 

‘ 125. ‘ kunus, Albinas
126. sunūs,, Juozas^
127. KANCĘVIČIUS. Antanas—So. Boston, Mass.
128. žmona, Adelė
129. duktė* Anelė
130. JOKUBIENE, Elzbieta ....So. Boston, Masą
131. duktė, Aldona 

x 152. GRIKIETIS, S-
. 1M žmona,'Anelė 

134. sūnūs, Jonas
185. duktė, Ona
186. PETRONIS, Kazys

*................IVllkee Barre, Pa.
¥

_______ _______ , .......Lavvrence, 
137. VARNAS, Augustinas ..., Mattapoii,
188. VIRBALAS, Petras ..........Natfliun,
189. žmona, Antanina
140. AČIU8, Juozas .......... Sandoriam!,
141. žmona, Magdalena
142. sūnus, Juozas 1
K ŽlLVYTAlTB, veronika .... * .Hartford, Ct
144. TIČIULKA, Jonas ..............AVestfleld, Mass.
145.
14K

žmona, Ona 
duktė Anele

Mass. 
Mana. 
N. H,

Mase.

317,

U‘.

i-'

J
>

ĄND^JUNĄSr’KūStantas

Žiluma* Marijonu 
duktė; 'Anelė '

...tforceater, Mmb. I 
Nevv Britalu, Conn.
So. B^tuU, 

W<jrcv>ter, Muj«t.
•

; ,W11W Wre, pa* 
u

,.....,*,.So. Boston, Mass.' *■

W. BABRAUSKAB. j..........
2SH, BOZIS. Andrius ........
296. VANCEZINSKAH, U.
297, VARAŠKA, B.

žmona,.Jieva 
duktė, Anelė i

| vUOŽkLENSKA, A. ... 
ryckhvičius, s, 

I BOT* SUTKIENE/ Ona .
’ I 3w. ’ duktė, Genovaitė,
| Bot). , dūkta, Florentina

• Į. 310. • duktė, Pranciška
311. DAUBAltAS, Liudvikas
312. NAVAjTIŠi Juozus
313. žniona, Elzbieta
314. RAČILA. Pijus ... ..
315. BUCEVIČIUS, Zigmas 
310. ČERNIAUS, Amatais

žmona, OnaA

147’
llsT duktė,. Alvitą ~ į
149; JUKNEVIČIUS; Jonas... , Wtffefd, Mm®.
150; VAIVADA* Pranas G,
151. GINTAUTAS, Leonas ......Brighton, Mass.
152. GAIGALAS, Povilas ...., .Cambridge, Mass.

l » ič*
- --------------- —mns

I&Ž. GAIGALAS, Povilas , 
Žmona, Anelė

-8* '■'N

. ...... -1*
yRockfdrd, III;

153.
154. duktė, Genusė
155. v suuus, Petras
.156. SALIUTĄ, M. ............
157. žmoha; Ona ‘
158. duktė* Ona" ’ 
15B duktė, Marcelė
100.* duktė* Marijona . ■
161. BULOTA K ....................... IVatOrbury, Conn.

‘162. • žmona; Marijona
163. NEVVARI), Jurgis-
164. ~—- - -
165. 

'165.
167.
168. 
160.
170.
171.
172. 
178.
174. .... ______  ___
175. JJHKšIŠ,, Ambrazas ...
176. PIOSECKAŠ, Stasys ___________ „T
177. GLfiBAUSKlENfi, Petronėlė — Athol,
178. sūnūs, Jonas
179. PAUKŠTIS, JURGIS .*.... ..GardnOr,

. žmona* Agota 
LIPSKIS, Antanas ... 
BIELSKIS, Pranas ... 
KARINAUSKAS, Kazys 

, žmona, Teofilė

' kubus, Petras
; ; .IVorcester, MUM.

SMILGIEN®, Ona V;**','.’.*.”' 
sunūs, Albinas 
sunūs, Danielius 

BARTAžKA, Justinus ...
žmona, Stasė 
duktė. Bronė 4 

MITRIKEVIČIA, J. ____
PETRONIS, Antanas 
STAROLIS, Kazys ...... 
KLOVAS, Stasys............ .
LIANOiAVIčIUS, Juozas

W*-Lyn»* Mass, 
.Norvood, Mass.

..Laconia, N. H.

b *

....,.... IVorcester, ,Mhss;
. .... .Latvrence, Mass, 

.. So. Boston, Mass. 
,. So. Boston, Mass.
... .Kankakee, III. ] 

............ '.Lawrehce, 
......Lavvrence,

Mass. 
Mass. 
Mass.

r

4

BKAH
®!L PAPLAUSKAS, JuMaa
638. POŠKUS, Kmjm
639. MOCKEVIČIUS, Juozas.

« f 640. KLENAUMKAS, Antanas 
.,,,.\Vllkes Bum‘, Pa. Į 641. IJUTKUS, Antanas 

*..*ChtcagO, IK | 642. LENECKAS, Andriejus
žmonų, Anastazija ’ ' I 6-13. MEžKAUSKAS, Antttatta
mums* Antanas - Į m SAULSNASi Jonas ,
duktė, Audė „ I KLovaK Stasys

0461 KIMS, Anicentas 
647. BALTUŠIS; praauš

408; GVARH>—..........................................Chester, P*.
409. MANCEVIčIA. Stasys.....*Worce*rter, Mase.
470. žmonų, Izabelė 7
471. šunim, Stanys

298. žmona, Jleva . ’ *Į IĮt ‘
W; duktė, Anelė * S* '

300. sunuA Juozas ; - . į i <4i4* PAPIAUSKAk, Jonas ,
301. sūnus-Vincas * < , I
302* TAMOŠIŪNAS,. V. AVorcėster,1 Mąss*

«Sft>JuSsPa ' 4 dTK POCIUS,'Kazya ...... _________ __ _____ __

oiifit I uuktfr * I ftjg, GATCEVIūIUSi Kiltys
m I 481* šSPOltAlTM Simas r,wmp#* t m pauleviCIUS, Petras 

' .ueveant, uno žmona, Rožė * ■ I 650. KULIEŠIUS, Petras
483. PIJUS, Blažys u , J I 651. KREIVYS, Antanas

I 484,• IVANAUSKAS, Adolfas . *. .Hartford, Conm t 652. ŠARKA* Mikas
* *H1H. city, Miun. | > Weužas

žmoną, Elžbieta **.^<.*.^*Ctabk M w.** I 653. čESNULM KiW»
■ - . * b K įnirs ton Man# I 480*BUIi Y DIENI., Mikalina, Cambridge* Mas&į 656.VIRAKAS, Prabas

, .’ jBrifhton Mass’ I 489*.SIU8KU8, Juozas .*«».*»,Houls, Mo. I 657-NORKUS, Mikas
*.7.?.Hottford,’ Conm ffSŽSSSSffi Petrowl5-<^tfMd,L G5& VALANGKVlčius,'KUmas

* w Į 401* msVENSKAK Juozas, įvilkės Borte, Pa. | 0,10. ADLIS, Pranas '
-Rlft *. Nnmvond I 492; GRIGALIUS, ItoVlIas/**, AVIlkes Barte. Pa. 1 060. PTLINKAS. Vladas .319* STRAVINSKAS* Kamilus*HlUdnie,| Ph* | ’vStfep“KnSorn' ‘^’^RodžsE' n"?1 I WlEBM0NAŠ/AJeksaihlrą
5320; BARTKUS, Anthony **v«****<Chester; Pn? • 4^ KaMmleia^M.Ko<2iest^, N, 1. Į 662*
321* mJžAUŠKAK/Jonas .***..****Arnoldu Pa* l • ’ I **
32S* VALAštMAS, Jonus **,..*CatabrIdge, Mass, I • mums* ' i 6M • Petrus.-. . -

'325* sunūs Laiminąs • t 407. sumta, Valerijonas-? I My MATUKAS* Jttožas T,1* 324* PAVlijuNiS,SB* .***f*...**narttopT, Cohn. J jS •.^Vilkes .Bari®, Pu, 1 aėo, PILIPAVIČIUS, Viftcus
32$. BUKA1VKO, vietos ......Cambridge, Mass. t ' 5įįb,’ l l- «07* EAG^EAIČIUS, Juozas
326. ŠILELIS* Antanas *So. Boston, Mass* į mm® tVktertA Conn! i S* MOCKUS, Stasys
327. ' Žmona, Marijona ' I . SS-’ UGOPER, Kt&yą*......wateibuay, coiinj | uįjg, .žmona, Liudvisė
3*8 "duktė Aldona 1 “nionii, Katrę į , • ■ t r-' —
329* LUKOŠEVIČIUS, jonas............* Chester, Pa, f gĮ* HKYŠTENASį Sužjm ’*
330. STAKAŪSKAS, Antanas—N. įlipote, N* H. ŽEMAITIS, Mikas ęj’ Į 672. SLĄPIKAS, Steponas
331*'" žmona, jfcrljona l ANPKIĘJUNIENE, Julljonh, *.. .Cicero* IK Į ALKSNIS, Jurgis
332, ■ duktė* Autose , 074. BaUžINSKĄS, Jurgis
333£ duktė, Stasė Į o0g ALluCKAK, JtavĮhis ............Nonvood* Mass, I žmbnit, Morta
834* suims’ Antanus. •. * * 8<& • • ■'* I -
335.' suims. Juozas 
836 GRICIUS, Antanas
337. ANDRIUšKA, Antanas
338. . žmona, StaidsUva.
339; duktė, Stanislava ‘ :
340. ; sunms Vytautas,
341. duktė, Birutė
342. sūnūs, Boleslavas*
343. MAKACTNAS, Adomas...
344. YAWGA, Antanas . 
845/PAšAKARNIS, K. .
346. BARONAS* Povilas
347. KAMINSKAS, *S,
348. MITAšIUNAS, A.
349. BROKUS* Mnteušas
350.
351.
352.

žmona, Ona 
snnus Vilius 
sūnūs, Pranas

« • »« • • ••'-.

• f •- r ♦ •* * »•

e « ♦ • «

I- f F *

F

508* žmona, Ktizėi ’■
t i . 500.. suims, Bronius*

Cambridge, Mass* j
....Pblteltew«,.-r«.. ..........

513. 'MARCINKEVIČIUS, L.,
514. žmona, Ona 

f 515. RUTKAUSKAS, Adomas
516, ŠEREIKA*-Pūozas

• Cambridge, Mass. f
....Gary, Indiana Į *
..Lavvrence, Mass,. 2"*
.. LayiTence, • f>“u*
,...J.Chesteiį Pa..

..Chester, Pa.
Hitnover, Ita.

......,*Waterbury, Cohn.

ū.,. Miners NLills, Pa, ' ’ t I
...^Boston, Mass*- 

..............Cąmbrldge, Mass.
• ’

I 676/ VYŠNIAUSKAS, Kleopas 
| 677, Demklenė, Teklė

H 078, MIKžA, Juozas
G79. ŽITKEVIČIUS, Antanas
680. DUOBA,'Petras
681. ARMONAS, Petras
682. LIUTKUS, Vladas

i 6S3. DRUSKINIO, Juozas 
f 684. VINSKIS, Juozus' 
I 685. žmona, Ona 
I 08(1 ’ duktė, LevosS

duktė, Ona 
šunim,. Juozas

-—/<•
Žmoha, Mortą 
duktė, Aiielė ‘ 
suūųs Juozas' 

i .,-w. suniis, Jonus ‘
521. BABilIiSKAS,. Juozas,
522. KELMELIS, Petras 

I 523. žmona, Marijona
524. '
525.
526. ...............
527. MURKEVIČIUS, Petras
528.
529. 
530/ 
581. 
532.

I 533. 
į 534.

535.
536.

J r’»T. 
T 538.

530. .
540.
5-H.
542. -GRIŠKEVIČ
543.

1 544. 
I 545. 
I '•546.

547.
548.
549.
550. MARKŪNAS.
551.
552.
553. 

Į 554.
555.
556.
657. 

I 558. | 559.‘MAČIULIS, Petras ........Hartford,
Žmmla, Elena 

RAŠKYS, Juozas ............
MOCKEVIČIUS. Stasys .

žmdaa, ‘ Julijona 
' sunu\ Ignas 

MILIŠAUSKAS, Motiejus
žmona, Teofilė s

flsr

687. 
088. 
.089* GAIGALAITE, Petronė 
090* STANKUS, Pranas 
f,!)!. DAUKANTAS, ,Juozas
602.. KNIUPŠTA, Jonas 
093. BUDRYS, Pratins 
694. PETĖAUSKAS, Marijona -

. 7695. duktė, Julijona
696.. duktė, Petronė
697. TULEIŠIS, Petras
698. ŠATRUS, Vincas • -
699* ZA.TANČAUSKIENE, M.
700. VITKAUSKAS, Antanas
701. ALASEVIČIUS, Petras
702. BARKAUSKAS, Leonas 

■ 703. DAIGINIS, Rapolas 
” 704. KIIOSNAUSKAS, Benediktas

. 705.’ PILVINIS, Antanas
706. TaUTERIS, Ričardas
707. TAMOŠIŪNAS, Antanas
708. -
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.

Conn. xj
Coun. f Y10. 

720’
721.
722.
723'.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737. LIUTKUS, Viktoras 

■*738. žIMKUS, Ignas
739. SAINAUSKAS, Martinas
740. STAIKUNAS, Jokūbas
741. -------------------‘ *
742. LANGERTĄS. Adolfas
743. LAINGERTAS, Kastantas
744. LAINGERTAS, Boleslavas
745. LEVICKAS, Kastantas
746. KARP, Jonas
747. .TURKUS, Jonas 
E48, KETVIRTIS, Jurgis
749. KLAKAUSKAS, Jonas
750. SEDLICKAS, Mikolas
751.. ŽILAITIS, Pijuša?
752. SAULEVIČIUS, .Mikas
753. .TAKUBAVIČIŪS, Jonas
754. SABONIS, Stasys - .
755. 'žmona, Marijona
756.
757.
758. . . .._________-____
759. MOLIS, Benediktas
760. BUTRIMAS, Prana*š
761. KANSEVIČIUS* Antanas
762. ------ - ------------- *
763.

' 764. 
765. 
760.
767.
768.
769. ______________ __
770. KALIMUS, Spiros-
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780. 
781* 
782* STRIUKAS, Antanas
783. STUPAS, Antanas
784. MEŠKAUSKAS, Juozas
785. CASTELLO, Jonas 

.786. žmona, Morta.
787. SIRBIKAITČ, Adelė
788. MAČIUKAS. Juozas
789. JURONIUTE, Rožė
790. DRUNGIS, Jonas
791. Žmona* Stanislava
792. duktė, Alena

• 793. MICKUS* Jurgis
794. JANKAUSKIUT®/Emilija
795. ADOMONIS, Jurgis
796. ŠEŠKEVIČIUS, Aleksandra
797. MULAUSKAS, Vlktorns
798. ■'Žmona, Julijona
799. STANKEVIOIA. Boleslavas
800. duktė, Darata
801.. sūnūs* Antanas

«unus* Mikolas'

•s

.......E. Arlington

.. ............   .IVanamtCį
z

.Nantlcoko,

Vt. 
Fa.t?rrun: 

žmona,, Marijona 
STANKUS, Antanas 

žmona, Alena 
KERŠIS, Kazys ............

Pū. •'

z

X
’ /I

-JŲ

Hartford, Conp. 
,. VVaterbury, Ct.

t
353. ČEPLIAUSKAS; Stąsys, Hoosick Falls,
354. MOTIEKAITIENE, P..
355. DUBINSKAS, J.............
5356. MIESČIONAITIS,*.!. .
357. SEMEžIĖNfi, Ksavera
358. GUDAS. Pranas..........
359. -DANTUKAS, Mykolas .

RAKŽTIS, Viktoras ... 
SČUSKUS. Juozas ... 
PAVILIONIS, Jonas / 
ZULPIENE, Ona ........
KVEDARĄ, Juozas ... 

žmona,, Marijona 
duktė, Emilija 
sūnūs, Antanas 

RUškA, Juozas ..........
žniona, Karalina 
sūnūs, Antanas 

AUGUNAS, Justinas

N. Y.’.
Mass. 
Mass. 
Mass. 
Conn. 
Mass. 
N. H.

t k

žmona, Uršule ' 
siinits, Jonas 
sūnūs, Petras 
dūkte, Ona t 

ČERVOKAS, .Martinas
žmona, Katrė 

GINKLAS," Antanas
žmona, Mortą 
sunns, 'Antanas 

BOGUŽAS, Boleslavas,.. ..Miners Mllls, Pa.
žmona, Paulina, 
sūnūs, Jonas 
sūnūs, Boleslavas 
duktė, AlekiĄmdra

..... A.. _MUS, Martinas, Worcester,
žmona, Marijoną, 
duktė, Anelė

RINKEVIČIUS, Jonas ......Hartford, 
ŠTE3IBRUS. Adomas ... .Cambridge, 
MOCKUS, Kazys ..................Hartford,

žmona, Ona 
sunūs, Kazys , ,

Bernardas, Hartford, 
KR ŪKAS, Kostantas ..........Hartford,

žmona, Morta
MADEIKIENE, Ona .......... IVaterbur.v,

duktė, Birutė
PUODŽIŪNAS. Jonas.........Latvrence,

sūnūs, Juozas 
sūnūs, Vytautas

“čluktA Kastancija

,..So. Boston,
.... .iVorcester, 
.... iVorcester, 
.. .IVaterhnry, 
.......Boston, 
..........Nasliuą, . ....
,...So. Boston, Mašs. 

.. St: Louis, Mo. 

...Boston, Mass. 
.. .Lesvlston, Mo. 
Grcenffeld,

Mass.> ..Gardnor,

. .Brighton, Mass., 

...... .Orient, UI.’ 

....Detroit, Mieli.

180.
181.
182.
183.
184.
185. PAKšTIS, Kazys ...
186.
187.
1;
J
190.
191.
192.
193.

°194.
,195. RALIS, Juozas ...................  ,
196. MILIAUSKAS,* .Aleksandra—Kenosha,
197. žmona, Ona ’ *
198. UŽDĄ VINIS, Stasys ..........Greenfleld,
199. " -- - -
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208. ŽIBALIS, Antanas ..........
200.
210.
21T.
oio
213*
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

žmona, Ona 
sūnūs, Jonas 

.. . sūnūs, Petras,, , 
I. STUMBRIS, Juozas . 

ŠARAUSKAS, F..........
žmona, Julijona 
duktė, Ona 

-sūnūs, Pranas 
PASKŲS, Simonas *.

. .Brighton, .Mass,

.............. Kenosha, TVls. 
............ Kenosha, IViss.

..Kenosha, Wis. 
.Kenosha, Wiss. 

IViss.

t
. .Lavvrence, Mass.

t

žmona, Magdelena 
duktė, Stasė

ALSEIKA, Antanas  ........Brighton,
žmona, Petronėlė

SODONIS, Bernardas ..........Harford,
žmona, Ona 1
sūnūs, Juozas 
duktė, Julijona 
duktė Oiln

Mass.

Mass.

Conri.

Roj&ury, jĮgsĮš; d

žmona, Ona 
sūnūs, Juozapas 
sūnūs, Albinas 

BARAVYKAS, FeRksas 
žmona, Viktorija 
duktė. Zofija 
sūnūs, Algirdas 

GRUDZINSKAS, Mat. 
MIŠKINIS, Ričardas . 
URBAITIS, Juozas 

žmona, Petronė 
sūnūs Juozas 
duktė Alena 

GRIžKĖVIčIUS, Vladas.... .Kenosha, 
STOTKUS, F............................... ...Cicero, III.

224. JANAVIČIUS, Jackas ........Detroit, Mich.
225. MILIAUSKAS*. Boleslavas—Lalvrence, Mass.
226. CITAUČIS, Jonas ■—
227.
228.

.IVorcester, Mass.

v •

.*

IVorcester, 
. IVorcester, 
... .Detroit,

Mass. 
Mass.
Mich

»

Wiss.-

. ....Chester, Pa. 
.Hartford, Conn.DZIKAS, V. .. 

Žmona, Ona 
,229. KAMARAUSKAS, Antanas........Chester, Pa.
230. SANGAVIČIUS, Kastantas—Brighton, Mase.
231. IVANAUSKAS, Povilas........Hartford, Conn.,
232. JURGELEVIČIUS, Juozas—Westfield, Mass.
233. VAIZGELAj. Pranas ..... .Millionock^t, Me.
234. BUDNIKAS, Kazimieras ......Chester, Pii.
235. BALČIŪNAS, Juozas.............Peabody, Mass.
236; 2ILAITIS, Antanas .IVorcester, Mass.
.237. PASERPSKIS, Antanas..... .Nanticoke, Pa.

PULISKAS, Vincas"......................Mattby, Pa.
BAIVSDAS, Antanas ..........Hilldale, Pa. 
TAMOŠAITIS, Petras . Ashby, Pa.
STANIUKYNAS, Antanns—Worcester, Mass.

žmona, Magdelena 
sūnūs, Jonas

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244. •' duktė. Marijona
245. SALATKA, Juozas
246.
247. 
248;
249.
250. ZABARKIS, "Kazys ........Cleveland, Ohio
251. NEMAKšTlS, Jonas .Cambridge, Mass.
252. x žmona, Marijona
253. sūnūs Pranas
254. duktė, Marijona • ,

•255. sūnūs, Izidorius
257. KARNAUSKIS; Antanas ......Rockford, III.
258. VAICIEKENAS, Adęmas^-Fond du lac, IVls.
259. BUROKAS, Jonas .Rockford. ,111.
260. AUKIS, Vladas*...........Cambridge, Mass.
261. SAIKAUSKAS. Aleksandra —- Rockford; III.
26Ž. SlDERAVTČIA, Juozas........ IVorcęster, Mass.
263- ŽILINSKAS, Juozas........Hartford, Conn.
264. LUKOŠIŪNAS, Juozas....Cambridge, Mass.
265. ‘ žmona, Ona
266. duktė, Anelė
267. BRUŽAS. Vladas
268. ČEpANONIS, Ignas
269. BARTNlKAS, Povilas
270. AMRAZĖVIOIUS, A'
271. PAčEKONIS, Juozas

žmona, Juzė 
sūnūs, Antanas 
duktė, Marijona 
'sūnūs, Vytautas

s 
IVorcester, Mass.

x žmona, Marijona 
sūnūs Pranas 
duktė, Marijona • , 
sūnūs, Izidorius

.............. .....Chester, Pa. 
iįChicago, Iii.

...Chicago. Ui. 
Al. — Lavvrence, Mass. 
i........ .  .Hattfpril, Conn.

___ _ .Gatdaer, Mass.
— _  «••..•••••....Bostoū, lilnss,
STANKEVIČIUS, Petras — Hai'tford, Conn. 
JARMALAVIČIUS, F. — Greenfield, Mass. 
SABALIAUSKAS, V. ... .So. Rbyalton, Mass.' 
AČIUS, Jonas .......... .....įvilkės Barre, Pa.

žmoną, Natalija / 
sūnūs Frank

, 272. ENDRIKAS, Kleopas * •.
273. ŪRBAITIS, B.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.

,281.
282.

KALNIKAS, K. ' I
ZALESKAS, J.—Nevvton Upper Falls, Mass. 

z&s. I’UZONAS, Jonas ~ 
288. GIRDZIAVIČIUS, V. .....,...*Chlcage, III. 
284* ŽUKAUSKAS, Delikati - - -' - -
285. UŽDAVINIS,..Petras .
286. Žmona, Ona
287. ČESIENE, Katrlna .Camblrdge, Masą.
288. UZA Jonus ..................... ...Rochester, N. Y.
289. MIKAlLiUNAS, Krislus....IVorcester, Masa.

»

». j. • *. kV-UJ:LUįįV»
.Sc. Boston, Mass.

<■ .Nonvood, Mass.,

289. MIKAILIUNAS, Krislus..
290. žmonai Marijona 

duktė, Marijona 
aunas, Juokam

360.
861*
862;
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372. ZIBALIS, -Antanas .
373.
374.
«>
376.
377. _______ . ___  ____
378. LAINIUTft, Apoljohl j a 

GINA1TIS, Julius ....
žmona, Barbora 
sunūs. Julius 
sūnūs, Feliksas

...... So. Boston, Mass.

Mass. ✓ 'f

... Boston, Mass. Mass.

‘ • »

žmona, Ona 
sūnūs, Juozas 
sūnūs, Albinas 

MAžETIENE, Marijona 
PALIUTE. Viktė ........

.. .Boston' 
.Rosbury,

Mass.. 
Mass.

Conn. 
Mass. 
Conn. /

.Lavvrence, 
.Lavvrence, 
.Lavvrence, 
Cambridge,879.

380.
381.
382

. 383* JOKUBAITIENE, Marijona,* Lavvrence, 
384. DONARAVIČIUS,*M........... So. Boston,

• 385. ' '
386.
38T:
388.
889. , -
390. BRŪŽULIS, Jurgis
391-. SALAKIENE, Morta
392. POLIUTIS* Jonas .
"393. POCKEVIČIUS, Juozas
394. NĘVIDONSKAS, Antanas, Rochester, N.
395. ŽEMAITIS, Juozas ........Rochester, N.
396. MUSTEIKIS, Jonas ..........Rochester, N.
397. žmona, Marijona
398. dūkte, Alena
399. DABKEVIČIUS, Juozas... .Cambridge, 

Žmona, Konstancija

sūnūs, Stepas 
sūnūs, Boleslavas 
sūnūs, Juozas

•*

Mass. 
Mass. 
Mass. 
Mass. Conn.

Mass,

Mass.
- --------------------- , ................... , Mass.

5. TAMAŠAUSKASCJua^fe. ^R^tiheSteiv N. Y.
3. žmona,^AntosėJ f

duktė, Ona' 
sūnūs Pranas <. ’ 
sūnūs, Vytautas ’

• •

* * •

A>

Z ■

... .Boston, Mass. 
... .Boston, Mass. 
.Lavvrence, Mnss. 
Dickson City, I’iv.

Y. 
Y. 
Y.

Mass.
400. i
401. - duktė, Genė
402.
403.
404.
405* BUDIIEIKA, Al...
405. Kačinskas, Stasys
407. '
408.
.409.
4J0.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422. KEMELLAUSKAS ,Jonas, Cambridge, Mass.

žmona, Marijona '
duktė, Anelė 
sūnūs, Jonas 
sūnūs Antanas

PUONYS, Jonas......
’. žmona, Pranciška-. 

duktė Marijona

Rochester, 
.Hartford,

SUBARĄS, Jonas
PALESAUSKAS, Feliksas........Lowell,

Žmona, Michalina 
sūnūs Vladislovas. ' 
duktė, Angenkia ■ -
sūnūs, Viktoras /
sūnūs, Jonas

BŪDREVIČIUS, Motiejus ....Lowell, 
žmona, Ona 
sūnūs, Juozas 
sūnūs. Jonast sūnūs. Jonas

LIPKIAVIČIUS, Mikolas..........Lovvell,
žmoila, Emilija 
sūnus, Mikolas 
duktė Mardjona

423.
424.
425.
426.
427.
428.
429. ' llllKie lUULIJUUll Į
430. RANDIS, Kastantas ..........IVorcester,
431. MOCEVIČIUS, Adomas .... IVorcester,
432. PALTANAVIčIA; Antanas, 'IVorcester,
433. žmona,. Marijona
434. ' supus, Antanas
435. . duktė, Ona
436. PALTANAVIČIENE Mar., IVorcester,
437. • sunūs, Stasys
438. duktė, Teofilė
439l ŠILEIKIS, Pranas.........
440. DINSTMONAS, Antanas
441.
442.
443. 

•444.
' 445.

446.
447.

■ 44s‘ KYBARTAS,' Simonas
449. ŠILIS, Ignas
450. MAURUTIS, Antanas.
451. GILtS, Kazys
452. Žmona,’ Karolina
453. sūnūs, Aleksandra -
454. TULEIKIS, Justinas .

Boston,
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. žmona, Jieva 
sūnūs, Antanas 

KARPAVIČIA, Juozas .. 
žmona, Paulina 
'duktė, Ona 
sunuš, Kazys 

KANCLERIS, Valeras ..

* « «k

• • •

• • •

Conn.

N. Y. 
Conn.

Mass:

Mass.

Mašš.

Masš.

Mass. 
Mass.. 
Mass,

Mass.
i

.Boston, Mass. 
.Boston, Mass,

o
Wanamie, Pa.

.... .Bbston, Mass. 

.. .Boston, Mass. 
... Hartford, Conn. 
.Wąterbury, Conn.
So. Boston, Mftss.

**;)■*., * vuusuuup .^... .AVestfiold, Mass. 
455* KAŠĖTĄ, Zigmas ............. .. IVestfleld* Mass*
456. MASTAUSKAS, Vadas ... AVestfleki/Mass:
457. • žmona//Marcelė
458. , Sūnūs, MikolaS
459. RAŽ(AžAUSKlENE*. Stasė.... Werbūry; Ct.
460. šiitais, Jonus . ’
461. MATELIS, Jurgis .„..ZSouth Barre, Mass.
462. ZAIčIKIENE Morta.. . . . .So. Boston, Mass.
463* sunūs, .Tūlijonas \
464. VENGELIENE’ Margdū..........Chrlstopher, TU*
465. > sumis, Juozas
466. ' duktė, Marcelė

, 1 560.
561.
562.

T 563.
564.
565. 
566................... , s
567. KERŠIS, Adoiftas ...........
568. MARKŪNAS,'Juozas ...
569. KlžIS, Pranas ...............
570.
571.
572.
573.
574. 
576.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586. 

’ 587.
588,
589. 

' 590.
591.
592.
593.
594.
595. 

■ 596.
597.
598’. SAVICKAS, Z. ..................t .Brighton,
599. žmona, Barbora
600. . duktė Stasė,
601. duktė/Ona
602. ŠVAGŽDYS, Kazys
603.. SALATKA, Juozas 
604. TAMOŠAUSKAS, Stasys 
COą*- žmona, Marijona '
606.. POŽKA, Charles 
607* KAŠĖTA, Kasparas 
608. NARIMANTAS, Stasys 
600. STANKUS, Albinas 
610. VYŠNIAUSKAS, Boleslavds

’ 611. PAPUČKA* Kąstantim
612* AUGUSTAVTčIUS, Antanas 
613* AUGUSTAVIčIUS, Aleksandra -
614. BITINAS .Adomas -
615. PELECKAS, Jonas
616. AMBRUTIS, Juozas 
T17.-LANIAUSKAS, Juozas 
618. JANULEVIČIUS, Pilypas- 
619* MILIUS, Liudvikas 
620; JARUŠEVIČIUS, Jonas. 
621. PATECKAS, Vitalius 
022. SENKŪS,. Juozas
623. PARANAUSKAS, - Izidorius
624, SIDEllĄVIčlUS, Antanas 
025. BEVZANSKAŠ. Jonas 
626. KATULEVIČIUS, Kazjs

• 627. PEČIUKĄ, Antafias 
*028. ŠILAUSKIS, Kastantas .

020. MlLOšlUŠv Jurgis/ ' 
030. STAKONIS. Jokūbas' . Į
631. JOZELNKlS, x Antąnas
632. JUZELSKIS, Jonas
633. SKURVYPAS, Juozas 
034. ICASPERAITIS, Ignas

LITHUANIAN

IVorcester, Masšs. 
v..._.Chester, Pa.

Meslco, Me.

IVorCester, Mass.
........Ghlaigo, I1L

Conn.. .Hartford,

PAŠKEVIČIUS, Bernardas 
VENCKUS, Andrius, 

žmona, Ona 
sūnūs, Vaclovas.

TRAINAUSKIENE, Agota 
duktė, Katrlna

SIMANAVIČIUS, Mikas 
OUAST Bernardas 
BRUKĄS, Pranas 

žmona, Karolina 
sūnūs, Silvestras 
sūnūs, Bronislovas

BOLIS, Antanas ‘ 
‘žmona, Aldona.

STRIUKAS, Pranas 
žmona, Karolina 
sūnūs, Silvestras 
sūnūs, Bronius

MILINAUSKAg, Leonas 
KOKONAS, Mikas 
.MARKAUSKAS/ Petras 
SUKIS, Jonas . 
RUSECKAS, Sinias 
GRIGALIŪNAS, Vincas 
BUDRIS; Kazys 
KLIMANSKIS, Kazys 
PETRAUSKAS, Mikas 
KUDRE,VIČIUS. Izidorius 
GIEDRAITIS,' Pranas

/

■*-

•>

t

1

( 1

f

i ’

$

I .t

i

i

>

u

u . '
f- ■

■ <-r ■

i

žmona, Ona 
sūnūs, Antanas

IVANAUSKAS, Juozas..........Hartford,
žmona, Marijona 
sunns, Juozas

VASILIAUSKIENE, Al.. So. Boston, 
TRUSKAUSKIENE, Elzbieta, Torrington, Ct. i' 
GARMUS, Simonas ... ” ' ’ '' ~
MATULAITIENE, M. ..
KAZEnas, -Vincas ..........
IVARAUSKAS, Jonas..........So.

žmona, Marijona
JAURA, Jonas ......................So.
PARČIAUSKAS, Jonas .... So.

žmoha, Adelė. . (
duktė, Elzbieta

ŽILINSKAS, Alfonsas ....Cambridge, Mass. 
BUTSAVAGE, Mikas,........IVilkes Biure, Pa.
TATARUNAS, Mikolas,..... .Nashua, N. H.

•Žmona, Agota 
dujktė, Juzė

AUGUNAS, Andrius ...
žmona, Zofija
duktė, Ona 
duktA Zofija

KEMLIAUSKAS, Jonas 
RUDAITIS, Jonas ....

žmona, Petronėlė

Conn.

Mas&

.., .Hartford,- Conn.. 

... .Cleveland, .Ohio. 
....Lavvrence, Mass. 

Boston, Mass.

Boston, Mass. 
Boston, Mass.

.Nashua, N. H. 1

*u—
i

LEONAVIČIUS, Aleksandra

•žmona, Marijona 
duktė, Ona 
sūnūs, Stasys 
sūnūs Aleksandra

So. Boston, 
Cambridge,

Mass. 
Mass.

f
»

»•

1-

r

«

' s .•
1 /

t '

žmona, Barbora 
. duktė Stasė, 

duktėi'Ona .

Mass

SIMONAVIČIUS, Mikas 
LITVINAS, Stasys 

žmona, Michalina 
LEKAVIČIA. .Tonas 
LUKŠA, Juozas 
JAKAITIS. Stefanija 
PAKALNIS, Jurgis 
GRIGALIŪNAS. Petras

V
a

Z" D

*1

SIREVIČIUS, Pranas 
CONNOLLY, Mikai ' 
ŠILEIKA, Petras 
VASPARAVIČIUS, Vincas 
JOVAIŠA, Adomas 
DAGIS, Stasys < . 
SIDERAIMČIA, Antanas 
IVEBER, Jonas 
BARONAS, Allkolas 
MOCKEVIČIUS, Juozas 
STANEVIČIUS, Alizaš

A

t

lI 
į 
i

a' ■

l
/

t

žmona, Morta.

»

l •

k

/

>

įmone, Stanislava 
duktė, Alena..„„VIČIUS, Antanas

BEVZANSKAŠ. Jonas 
KATULEVIČIUS, Kazjs

Broadway

%

I

Boston,27,Muss.
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tai Rusijoj per tris metus visokių laiškų ir raštelių] * 
Meko daugiau nespausdina- Pasirodė, kad Viktorija 

Blųcukienė turėjo Amerike 
sūnų Pranų, kurs iuvp spa
lio 12,1920 dirbdamas Utah 
Fuel kompaMjav Žuvusio
jo draugai ėmė rašyti moli-

• • t » *

(ha ntKVAvua Pfem.
. FtOM feverj;

ų •' |M' Batnrday by > Lim?
.A WKXiX B.O. AtiBOCIAttOK IdUKOL 
■*». SUBSOniPTldn
‘ Sfcnly
. Bofetan and suburta ,o«

JFpreJt* <»«ntrlė« yeorly

•Wterefi atf iecond-clatt matter gept. 
12,1915, at tbie poat ęfflc* at-Btaton, 
Mumu, jondfer the Act pi March 8,1879” *' • * * . ” ' ' •
*Axjceptance for maillngsat apcdal rate 
įi£poėtiig& provIdedtbthaShBcUuall^

< Act of Oct 8,1917, aattwrbwl (>n July 
12," 1918.”

■ ' - ---------——X-—

yiso pasuulia
Kristuje* įe įfa$- 

nyčios, vėliava, visuomenei 
gelbėti. ’

rAPŠVIRTOS NYKIMAS 
RUSIJOJ.

Bolševikai visiškai baigia 
naikinti apšvietų Rusijoj. 
Anot išeinančio Pragoję Ru
sų laikraščio “Volia Rossi- 
ji,” nūnai Rusijoj labai ma- 

_/Ža mokslininku teliko. ’Ne- 
kuriuos bolševikai sušaudė, 
bet dauguma išmirė dėl ba- 

‘ do ir vargo. Profesorius 
Pokrovski, garsus juristas, 
mirė ąirdies liga,- bekopda- 
mas ant ketvirtoj lubų malkų 
pundų nešinus. Istorikai 
Lųppo-Danilevski ir Diako- 

' nov, kalbininkas Šaclimatov, 
filosofas Eugenius Trubec- 
koj, politikines ekonomijos 
proly Tugan-Baranovski, ju
ristas B. Gessen ir daugelis 
kitų pasimirė dėl nuovargio. 
Maskvos .filosofas Viktorov 
ir Kazaniaus. universiteto 
f

•ę~'pTof? Cbvostov sau galų pa- 
. sidarė.

Tačiau nežiūrint neapsa-
■ komo vargo, Rusijos mokslir 

įlinkai didvyriškai darbup-
. jasi, kad tik neleidus pasku

tinei mokslo kibirkščiai už-
■ gesti. Neapšildomose labo- 

' ratorijose, neturėdami rei
kalingiausių mokslui, prie
taisų ir ehemikos įrankių, 
tie išbadėję mokslininkai

r' ’ dirba kiek galėdami, nors 
Bolševiku valdžia deda vi- 

. > * e

. sas pastangas,'-kad nutrųu- 
> kus jų susisiekimų su Vaka- 

„ riy Europos mokslininkais.
Garsus pliysiologijos žino
vas Pavlov buvo prašęs Le-

■ niuo leisti jam važiuoti už
sienin mokslo tyrinėjimus 
įdaryti, nes jeigu, girdi, gy^ 
vęs Rusijoj tokiose kaip da-

' bar sųlygose, turčsiųs neuž- 
x-ilgio .mirti. Per tris metus 
.Pavlov patsai kirto malkas 
;ir virė sau valgį^-jei turėjo 

iv kų valgyt. Tankiai buvo 
priverstas eiti elgetautų. 
Leninas j anų atsakė, kad ne
teisius jo užrubežin, bet dėl 
jo nuopelnų mokslo 'srityje, 
Juosius jam Įdek daugiau al
gos. Tečiau Pavlov atsakė/ 
kad negalįs to priimti, nes 

/ dvidešimts .kitų jo draugų
• profesorių badu miršta. Ir 
vėl prašėsi važiuoti užrube
žin. z

C <

Į antrų j į laiškų negavo 
’ jokio atsako, tik žodžiu jam 

pranešta,* kad, kadangi esųs 
.- neištikimas Sovietų val

džiai, tai.jo. negalima išleis
ti užsienin, kad kartais ne
imtų skelbti kas dedasi Ru
si,i e j? gi jo garsus varčias 
daug svarbos priduotų 
kįcms skelbimams.

A
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ma, kaip tok bolševikiškos 
propagandos literatūra. Mo
kyklose visai nėra mokslo 
vadovėlių, jau nekalbant a- 
pie rašomuosius < staliukus, 
kurių vai^aįmera matę per inai laiškūs su įvairiais pa? 
trejįs metus. Beveik visai Įtarimais, kaip ir kų daryti, 
nėra rašalo it plmįksnų irrkad gavus likusį turtų, kad 
labaHnažųi fesirau* [išgavus paeitus banke piM*
da. Mokyklos neapšildo-lgus ir kad išgavus iš kom
iuos, gi kaimuose ir žiburių] panijos pomirtinę. Buvo 
nėra. ' u r •’ , Įpatariama vykti į Ry^ų paa 

‘Gimnazijos įr šiaip mies-1 Amerikos konsulų. Daga- 
to ir kainio mokyklos panai-rU08 motina, duktė sil savo 
kiūtos, užvestos vien tik a- byru iškeliavo Kaunan pa
matų mokyklos, btt ten jo-Įsų* 'Kaune stotyje juos“pą- 
kių amatų nemokoma irĮsigavęs Baltijos Valstybių 
šiaip mokslonesttteikiaiųa Fmansine^ 'korporacijos a- 
štM dėl ‘kokių priežasčių, penias, kurs davęs ofiso a<L 
. Dabartinėse Rusijos moriresų ir pataręs ten kreiptis 
kyklose .nėra tarnų, Jai-gi ir 'reikalas būsiųs atliktas, 
vaikai patys turi jas ffiototKaip aiškino minėtos mote- 
ir Jeigu kada kur galima su- relės nuėję ieškoti to ofiso ir 
griebti-kuro, tai vaikai turi po ilgų klaidžiojimfj radę? 
parvežti ar parneštiiš giric^Į-Sakė reikėję daryto visokių 

~ malinį Tuo bųdu, nors vai- įgaliojimų, priesaikų ir tk 
kai ateina mokyklon dėviu- Parodė vienų įgaliojimų, 
tų valandų, bet mokslas tik kur bėsų sijai kas parašyta: 
vos po vienuoliktai teprasri Viktorija, BMčukiemA. ir 
deda. Už valandos’ vaikai Elzbieta jos duktė įgaliojo 
gauna pietų, bet kokie tie Baltįc Statės Einanee Cor- 
piętūs, tai; anot rašytojo,. poration, 357 Broadway, So. 
geriau apie juos nekalbėti. Į Boston, Maks. išieškoti po- 
Namon lekcijų neužduoda- knirtinę iš kompanijoj ka
ina ii\gerai daroma, nes ne- sykių ir iš bankos pinigus 
besant pas kaimiečius švie- po žuvusiam Prapui Blu
sos, vaikai negali namie mo- cuk.
kytis.

Mokyklose varoma Bolše
vikų propaganda ir vaikai |‘ 
turi dalyvatui komunistų 
parodose. Nędalyvauj autie
ji negauna pietoj per visų sa
vaitę.

Universitetų ' ir ' aukštes
niųjų mokyklų padėtis tie
siog apverktina dėl mokyto
jų stokos. Tie, kurie apsi
ima mokytojauti, .privalo 
mokslų dėstyti sulig Bolše
vikų valdžios nurodymų. 
Keletas menesiij atgal buvo 
išleistas įsakymas panaiki
nantis mokslo laisvę. Uni
versitetuose taip pat nėra 
mokslo vadovėlių ir.'reika- 
lingiaushj prietaisų. Labo
ratorijos ir mokslo kamba-1 Toliau laiške rašoma, kas 
riai neapšildomi, irprofėso- ir kų'žuvusio paėmė ir ra
idai ir studentai sėdi apsirišo: 
rengę žieminiais-'drabužiais “ 
ir užsimovę ant batų kalio- Įknigute. 
šus. , /

Tokių tai apšvietų neša 
socijalizmas,. kuris taip di
džiuojasi savo mokslo lais
ve. '

Lietuvos'Emigracijos
Biuras 

per K. Amibraziejūnas. 
Toliau moterėles rodė 

laišku, to paties Ambrazie-
jūno pasirašytų su liepos 
14*, 1921 data, kur1 beįeito ko 
rašoma: . '

■ z

“Aš dar nuo savo bankos 
jokios žinios nešinu gavęs.”

Tada vėl moterėles rodo 
laiškų, kum. prasideda ši
taip: (rašyba nemainyta)

1921—Apr. 10 Aš Jozapas 
Gedvilas ^Apturėjau Laišk 
nug Temstu už kuriu tariu 
Ačiū dabar dodu žihote .kad 

i pasiunčeu. ta visa reikalą in 
ĮBaltic Statės Finance Cor- 
poration.”».

Aš "tik pajemeu Bankas

l Šitų laiško autoriaus ad
resas padėtas toks; 120 W. 
4 St. Spring Valley, ĮU.

Dar moterėlės rodė laiš- l X ■ * _
kus iš Sęlienectady, N. Y. 
Ikur .patariama pasirašyti 
I prisiunčiamus įgaliojimus 
pavesti Šitų reikalų advoka
tui Dėl. B. Salmon 501 Statė 
St. Scheneetady, N. Y. Tie 
laiškai lietuviškai rašyti, bet 
nepasirašyti ir nešima kas 

- . juos rašė. x
viai negalėjo tikėtis patar- Moterėlės §&kė, kad žuyu- 
navimo ir tiesioginiausiuose sįs Pranas Blueukas banke 
reikaluose, kuriems ‘ atsįo- turėjęs $600. Jos sakė, kad 
vybė yra steigiama. Vilei- ĮBaltic Statės Finance Cor- 
šiui pirmoje vietoje rūpėjo [poration sutikus iš banko 
stiprinimas savo partijos sari išimti pinigus uz $100. Rėiš- 
lininkų, sabotožavimas Tau-Įkįa joms turėjo kliūti $500.

O. K.

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS DARBAS.

Kol Lietuvos atstovu A- 
merikoje buvo Vileišis, tai 
Lietuvos ir Amerikos lietu*

<

ttf-

tos /Fondo ir apskritai ka-'m ikšiol-nieko negavo ar yra 
talikiškos akcijos. Dabar, Inesvietiškame nusiminime ir 
kuomet turime Amerikoje [baisioje gėdoje, Jau" tris 
kitų' atstovų, tai kitaip .i^įo syldps buvo Kaune. įleidę 
veikimas eis^ ' Į daugiau/kaip tūkstantį auk-

Be kito ko Lietuvos Ats-Įsinų. Savo pinigų neturėjo., 
tovybė turi rūpintis apginti I Vašų reikalų vedę skolintais 
Lietuvos pilieciij reikalus, [pinigais. Dabar skolininkai 
O toj reikalų yra nemažai ir Įgrųso paskutinę karvę už 
gan komplikuotų. Štai vie- skolų parduoti. O' čia būrys 
nas pavyzūis. mažų vaikelių, sęnamotinė-

Besant mųn Viekšniuose, hč maitinti.
atvyko pas mane" senoka] Šitas reikalas ir panašūs 
moterėlė Viktorija Blueų-jreikalai turėję būt ‘pavesti 
kieuė su dukterimi Elzbieta ne kokiems'emigracijos biu- 
Labanauskįene iš Dauginė- rams ir finansinėms korpb*

A <

Kuo skiriasi vergo dvasia, 
nuo laisvo žmogaus dvasios t 
Vergas neprotatlja, o tik 
svetimų protų seka. Vergas 
pamiršo, kad gavo valių tu
ri, jis tikJįūri kįto valios 
pūdymo. Vergas nedrįsta 

savo noro turėti, nes mano, 
; cad tai jam ne valia, bijo už 
tai bausmės^ VergSs nieko 
nesumano, neturi inicijųty- 
vos, Meko nekuria ir * ne
veria, o "tik ejaa ir dirba 
aklas, pono nerodytais ke
liais ir būdais. Vergauda
mas kitam? vergauja^ kiek 
gali ir savo Žemiems geidu
liams. Visai kas kita su 
aisvu žmogumi, JisaL sau 

tooguk Jisai protauja, gei
džia, veikia; kuria, grumia
si su Mintimis, kurios tik 
tam, rodos, ir yia, kad jo 
energijų padidinus. »Jis ne
velka jungo, nenori jo ir ki
tiems krauti. Jisai Nepaken
čia, būti sųįygų ir aplinky
bių padaru ir įrankiu; prie
šingai jisai stengiasi patsai 
sau tyerto sųlygas ir .aplin- 
kybes. ^Nepakęsdamas ver
gavimo kitiems, jisai bijo ir 
savoMvasių paduotpsavo že
mų gejdulių vergavimui.

Ar mes, lietuviai, jau 
aisvi žmonės?

Jeigu iųes laisvi, tai ko
dėl mes netikini į savo lais
vę! Kodėl Lietuva ir šian
dien iš daugelio savo sūnų 
dar nesusilaukė jos laisvės 
pripažinimo. Kada -viehi 
karo laukuose galvas guldo 
už Lietuvos laisvę, kiti bijo 
dėl tos laisvės ir tiek pasi
aukoti, kad paskolinto savo 
valdžiai ant, gero .nuošimčio 
šimtinę, arba jos- pusę.

Jeigu mes laisvi, tai ko
dėl mes tų'neparodome, ko
dėl tiek daugelis iš mūsų, la
biau pasitiki svetimo kapi
talisto sųžine, negu savos, 
jau sukurtos valstybės, troš
kimais. a

. /

■ Jeigu mes laisvi, tai ko
dėl mes bijome ir nenorime, 
kad lietuviij vardas, gale ir 
intaka pakiltų; kodėl mes 
pavydime lietuviui uždar
bio, o nešame, atiduodame 
svetimiems; kodėl mes nere
miame savo pramoninku i! 
pirklių. Jeigu mes laisvi, 
kodėl tiek daug lietuvių gė
disi savo vardo, visaip jį 
kraipo, kodėl išsižada savo 
kalbos,'savo Tėvynes?

Mes laisvi kūnu, bet mū
sų dvasioji dar daug vergi
jos liekanų tebeglūdi. Tai 
negerųjų kaimynų dovanos, 
tai baudžiavos palikimas. 
Tai palikimas, it koks ama-, 
ras ir prakeiksmas užgulė 
lietuviij dvasių ir į laiko pa- 
rišęs jos sparnus.
* Šalin tas prakeiksmas, tas 
nakties amaras. Ūžgimkime 
nauji žmonės naujam lais
vam gyvenimui.

\Mes neprastesni už‘ kitus. 
Mes sugebėsime susikurti 
sau patinkamų gyvenimų sa
vo .laisvame krašte. . Kada 
matome brolius lietuvius, 
perkančius Lietuvos Laisvės 

. Bonus, nudžiunga dvasia, 
nes juk tai laisvi piliečiai 
gimsta, Lietuvos statytojai, 
laisvo gyvenimo kūrėjai. Jie 
jšsipėrka sau pilietybes, lais
vų piliečių paliudymų.
' U. P.
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PAVYZDINGA ĮSTAIGA

Tarp amerikiečių pusėti
nai yra išreklamuota Vai
kelio Jezaūs Dr-jos prieg
lauda. Tos prieglaudos nau
dai pereitų žiemų darbavosi 
tarp amerikiečių Jonus $ę|- 
kauąkas, Vaidelio Jęzao 
Pr-jdu įgriiotiph. Ne vie
nas amerikietis yra dėjęs 
gausių'aukų tM prieglaudai! 
Drųsiai sakau, kad aukuoto- 
jai pamatytoj, kas toje įstai* 
goję atliekama, tai duotų po 
antra tiek. ;

■ Vaikelių Jėzaus Dr-jos 
prieglaudų yra teigtą bu
vusiame jėzuitų vienuolyne. 
Rusų laikais jame gyveno 
pravoslavų, archįeriejuš ir. 
turėjo didelį'archivų. Kai 
reįkęjo bėgti nuo vokiečių, 
tai archieriejus nesuspėjęs 
išgabenti archivo, padegė jį. 
Kartu- supleškėjo vienuoly
no vįsos medinės dalys, į- 
griuvo lubos, apgriuvo sie
nos 4r viduje pasidarė krū
vų krūvos griuvėsių. Vie
nuolynas taip blogai Atrodė 
įr taipdaugyreikalavo taisy
mo, kad Lietuvos valdžia nei 
nemanė jį taisyti, kad su
talpinti kokių nors savo į- 
staigų. ,

Pagalios Vaikelio Jezaus 
Dr-ja su gerb. pralotu Ja- 
nuševičium priešakyje ryžo
si steigti našlaičiij prieglau
dų apgriuvusiame, apleista- 

] me vienuolyne. Šitokio mil
žiniško darbo pasisekimas 
prigulėjo nuo gavimo gerų 
vedėjų. Pralotui Januševįr 
čiui tas pavyko. Parkviėtė 
p-lę Broriislavų Vizgirdaitę 
ųž prieglaudos vedėjų. Ve
dėja stojo darban kovo 6, 
1920, o pralotas jau norėjo, 
kad už mėnesio-būt galima 
inkurtuves padaryti. Nebu
vo nei langų, nei'durų, nei 
rakandų, nei lėšų, nei padė
jėjų. Didžio pasiaukojimo 
ir drųsos reikėjo, kad išdrįs
ti tokio nesvietiškai sunkaus 
darbo. P-lei Vizgirdaitei 
užteko ir spėkiį ir energijos 
ir drųsos ir pasiaukuojimo 
imtis sunkaus darbo, bet

'PMino, jog tvarka iv vUof 
džlaikjmas yra pąvyidin- 
gas. Laukujų Lietuvos vai- 
džios atstovai ir šiaip veikė
jai Ir-gi gražiausius, kom
plimentus vedėjoms' pasage. 
Dr. Avižonis, laisvių pažiūrų 
žmogus, nuodugniausia ty
rinėjo tų katalikiškų prieg
laudų, tyrinėjo .'Mulfaųa* 
niškai. Apžiūrėjo, kaip dra
bužiai įižlaikonS^ Žiūrinėjo 
lovutes, žiūrinėjo prieglati- 
dos ligoninę,/rirtųve, makk 
tų. Apžiūrėjo įr pačius na
šlaičius! Do tokio nuodug
naus ištyrimo Dr. 'Avižonis 
pripažino, jog tai pavyz
dingai vedama prieglauda, 
Z Vaikelio Jėzaus Dr-ja ple
čia savo veikimu -Dar je- 
zuitų vienuolynų teberemon
tuojant’ jau pradėtas didis 
darbas. Slabadoj. Lietuvos 
valdžia pavedė tai prieglau
dai rusų laikais pastatytus 
su dideliu plytiniu. namu, 
kur buvo sukrauti tiltai. A- 
pie tuodu didelių namu yra 
arti 5'dešįmtiuių žemes įr 
keletą kitokių trobesių. Že
mė apdirbta ir savų bulvių 
jųu gal užteks ateinančiai 
žieinai. ‘ Žemę, apdirbo pa
tys vaikeliai. Namuose bus 
įtaisyta' kanalizacija, kas y- 
ra didėlė retenybė Kaune.

Prieglaudoj yra įsteigti 
katechečių kursai. Merginos 
tuose ’ kursuose rengiamos 
prie visokio socijalio darbo 
— mokytojavimo, prieglau
dų vedimo, slaugojimu ir tt. 
Kursai rimtai pastatyti. Tas 
aišku iš mokytojų, kurie 
dėsto mokslų. Įr taip lietu- 

i vįij kalbų ir-katechetikų des- 
r to kun. Morkelis, bigienų 

(sveikatingumų) — Dr. Ro- 
, kaS Šliupas, istorijų — kun. 
, Maculevičius (Maironis),so

ciologijų—kun. Paltarokas, 
• gamtų ir geografijų — gim- 
. nazijos mokytojas Juozas 

Gvildis. Jau iš to mažo pa
minėtų mokytojų skaičiaus, 
aišku, jog kursai rimtai 
pastatyti. Amerikos lietu
vaitės, kų besto ja į svetim
taučių vienuolynus, verčiau 
vyktų savan kraštan, baigtų 
Vaikelio Jėzaus Dr-jos ka-
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Vaikelio Jėzaus Dr-jos 
prieglaudon priimti ne tik 
Katino našlaičiai, bet ir Lie
pojos ir Kievo lietuviai naš
laičiai, /r

Gerb. pralotas Janusevi- 
Čius mušto, kaip čia Ameri
kos geradarius pagerbti. Ke- * 
tina prieglaudų > Slabadoj 
pavadinti Amerikos gerada
rių' prieglauda arba pana^ 
šiM. :z •• : ‘ Z‘-. '■
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prakilnaus darbo. Ir pavv- techečių kursusdr stotu dar-
7 . -y... - • Ji?/ ___ -d^ban gimtiniame krašte. Dar 

geidaujamos tokios mergi
nos, ' kurios turi ir paliiild-x 
mų Įr šiokį tokį gabumų prie 
mbkslo. Priimamos iki 30 
metų amžiaus.

Prieglaudos vedėjos da
bar yra dvi —f minėtoji Bro- 
Mslava Vizgirdaitė ir Ona 
Zaštautaitė. Abi pilnos e- 
nergijos,. gyvumo, malonu
mo ir pasiaukojimo* savo 
darbui. Br. Vizgirdaitė ki
lus iš Šiaulių apsk., Triškių 
par., Budriškių dvaro. Nors 
dvarininko duktė, bet.pasi- 
šventus tarnauti bedaliams 
našlaičiams. ‘ Baigus užsie
ny pedagogijos ir namų 

Švarumas kuodidižausias, -darbo.mokslus. Ji mokyto
javo 12 metų Liepojoj pa
rapijinėj mokykloj. Ten 
daug prisidėjo prie žadiM- 
mo lietuviško jausmo vietos 
lietuviuose.. Prieš paėmimų 
savo globon Vaikelio Jėzaus 
Dr-jos prieglaudos mokyto
javo Karmeloje ties Kaimu. 
Ona Zaštautaite kilus iš.

ko geriau išlikusį vienuoly
no kampelį apvalyti ir po 
nienesio, tai yru bal. d bu
vo iškilmingas prieglaudos 
pašventinimas inkurtuves 
ir priimta 16 našlaičių.

Visi kauniškiai atsistebė
ti negali iš taip pasekmingo 
darbo ir tikrieji tėvynainiai 
atsigerėti negali dabartiniu 
prieglaudos vedimu ir tvar
ka. i '

Dabar didesnė taisymo 
darbę) dalis jau atlikta. Kie
mas nuvalytas ii* visokiomis 
daržovėmis ir kvietkomis 
vaikelių užsodintas. Teki- 
ninimo įr kitokios mašinos 
jau. įtaisytos, ir ūžia.

racijoms, 
vybel.

o Lietuvos atstą-

tvarka kuogeriausia. Naš
laičiai turi visi atskiras lo
vutes, mergaitės vienuoly* 
ne, o bernaičiai Perkūno na
me/ Kiekvienas daiktelis 
savo vietoj. Žieminiai dra
bužėliai sukabinti ir balto
mis drobulėmis apjuosti lau
kia ‘ šalto rudenėlio; Per 
Sekmines našlaičių džiaugs-Ukmergės apskr., Vyžūnų 
niui'nebuvo galo ir naktį ne
galėjo užmigti, kad atėjo 
Leyistono, Me. lietuvių do
vanelės. Drabužėlių jau la
bai ręihejo. -

Vaikelio Jėzaus Dr-jos

į>ar. Iki 10 metu amžiaus 
gyvoao Petrapilyje. Pabai
gus Kaune Saulės -kursus2 
mokytojavo ‘'Vilniaus red. 
Karo ųietu užsieniuose bai
gė pedagogijos kursus. Pyle
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prieglaudą aplanke įvairių Vaikelio Jėzaus Drujos prie 
Pranas Gudas. valstybių atstovai. Visi pri* g
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Raudoj pradėjo darbuotis

*Sulig naujos A. L. K Ued. kon
stitucijos ,Fed^Yaldyboii kandi
datus skyrė patys M. skyriai. r 
Kandidatų tapo pastatyta 46 as-’ - 
meilys, iš kurių Fccl. Tarybos na
riai balsavo už 14 asmenų,, K tų 
gi 14 J?ed. Kongresas rinksi! į . 
Centro Valdybos narius. Kadan
gi trys kandidatai gavo po lygų /. 
skaitlių , balsų ir .jio yra 13-14, ir 
15, tokiu būdu lieka 15 kandida
tų, iš kurių sekantis Ved, Kongre
sas,.būsiantis Brooklyn, N., Y., 30- 
31 rugin ir 1-2 dd. rugsėjo, is- ’ 
rinks 7 narius Fed. Centro Valdy
boj).

IŠ 35 A. L. R. K. Fed. Tarybos 
■narių balsavo 29;. Šeši balsai ne- < 
gi’įžor 15 kandidatų, gavusieji 
daugiausia balsų, lieka kandida
tais į A/U. R., K. Federacijos bu
simąją Centro Valdybą.

Balsų gavor
1. K. J. Krušinskas
2. Kun. F. Kemėšis-,
3. Kun. Dr. I. Česaitis
4. Leonardas šimutis .
5. ’ Areli. M. Žaldokas
6. Kun. J. Švagždys . 

. 7. Ant. J. Staknys ....
8. Ant. Kneižyš
9, J. B. šaliiinaa .....

10. Kun. I. Albavičius ..
11. J. S. Vasiliauskas . ,
12. Jurgis Tumasonis- ..
13. Kun. J. J. Jankaitis'
14. Kun. J. Karalius ..
15. Kun. J. Petraitis ...

Likusieji kandidatai gavo
*. mažesnį skaitlių balsų. 

Kun. K/. Urbanavičius ..... 
Dr. A. Rutkauskas ______
B. Vaškiute..............
Kun. V. Taškūnas .. 
Adv. M. M. šlikas .. 
A. M. Račkus............
V; Abraitė . ............ . .
Azlktrauskaitė •’£ .
Dr. J. J, Bielski# 
Kun. V, Kulikauskas 
D. Rupainis ■.
O. Unguraitė
Ig. Sakalas .......... 
V. Liutkiene ...............
Kun; II. Vaičiūnas ... 
Kun. Jonas Kasakaitis 
Kun. V. Karkauškas . 
V. Rukštelis ..
Kun. S. J. Čepanonis - 
M. Šimonis ........ k--.*.
P. Molis
A. Vaisiauskas .......
P, Zdankus\.............. .
J, Glineckis..................
B. ^A.jauskas
A.. Masandukas..................... .
Kun. V. Slavynas ........... 
J. P. JMaeiulis 
.B. J. Jakaitis •............. 
A. Kazlas     .........   —
V- Stulpinas •——

K. J. KruŠinskas,
’A. L. R. K- Fed. Selųet. f M ‘

PRANEŠIMAS.
• ’ ■ ? - *

1 ■ . *

Moksleivių Šelpimo reika
le draugija uMKOTINBLEi” 
laikys savų narių metinį su
sirinkimų 30 šio mėnesio, 
Brooklyn, N. Y. kambaryje 
svetaines ant kampo Roebl- 
ing ir So. 4-th gairių, 3 vai.* 
po piet. *

Kaip nariai taip h* svečiai. 
maloniai kviečiųmi mineton 
vietom susirinkti..

Kun. M. X
**Mot. ’’ RaštininlŽas : ’ 

P. S^Kiti lairaščiai teik-* 
sis šia žinute4 pasinųudotiiv ■ "
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rinū getmadiimĮ popriųi, kad galėtų išpū
dyti savo priedermes kas-link Dievo atgyti 
šeimynos gyvenimai, prigulinčiai atsilsėti 
ir pasilinksminti. -

Privalo būti panaikintas naktinis 'dar* 
bas ir apsuptas ypatinga globa dieninis mo
terų ir Mikų darbas., Reikalaujame to pa
ties paųaikinimo nakties darbo vyrams, 
kaip galima platesniose ribose, su paženkli
nimu makimum—ilgiausio laiko—darbo.

Trokštame, kad paženklinimas^ f to 
ma^imum neatidūlioj ant būtiį įtrauktas f vi
sus parėdymus ir visas teisėtas sankalbUs,;

Lygiai su darbo valandų marimum, 
svarbu yra nustatyti minimum mokesčiu 
Geriausias iatn jtankh einant- enciklikoje 
nurodytu keliu, r manome bus išdirbimas te
ori jos—sindikališkom tarybom profesijona- 
linės sujungęs sttsidedųš iš lygaus skaitlio 
darbdaviu ir darbininku, laikantis pagrin
do nurodyto Leono XIII, kad darbštus 
darbininkas, tolaivus ir padorus galėtu? iš‘to 
mokesnio užganėdinti visus asmeninius ir 
savo šeimynos reikalavimas. Iš čia išeina 
reikalingumas apsaugojimo ‘ vyrą darbo, 
prieš sumažinimą mokesnio, paeinančio iŠ 
išnaudojimo pramonėje moterų ir vaikų 
darbo.

Su atlyginimo klausimu rišasi ir daly
vavimas pelne, norime pasakyti—-pramo
nes, pasiekime. /Griežtai stovime už tą re
formą, ir nors nėra jinai lengvi įvykdinimui 
dabartiniame momente, esame persitikrinę, 
kad ji duos mums ateitį.

Apie šeimynos apsaugojimą reikalauja 
dorinio ir medžiaginio dirbtuvės apsau
gojimo. - ‘Todėl reikalaujame -dalyvavimo 
darbininkų gaivalo jau išsikūrusio ar ku
riančiose priežiūros komisijose, reikalauja
me įsteigimo fabrikos tarybos, arba nuola
tinio taikos teismo, susidedančio iš atstovu 
darbininkų ir darbininkių. Reikalingumas 
darbininkams ir žemdirbiams kredito įstai
gų, kas kart eina didyn. Yra tai vienas 
būdų palengvinančių darbininkui įgijimo į- 
rankių arba darbo dirbtuvės, kas manome 
bus vienas pirmųjų būdų išrišimui dabarti- 

’ nius sunkumus ir užmezgimui ateičiai orga
nizacijos.

Įkūrimas šių įstaigų dabartiniose sąly
gose, paženklintas neužsitikėjimu ir prie
šingumu reikalo, turbūt greit neiššiplatįs. 
Galima jas su nauda pavaduoti sindikalais 
:."y. darbininkų ir darbdavių sąjungomis 
iurių atstovai abelnuose susirinkimuose riš
tų visus teisingus darbo ir pramonės rejka- 
; .avimus, remdamosi dū'i^ininkų luomcTtai- 
sildinga pažanga, lavinant ir gerinant dar- 
jininkiį, medžiaginiai, protiniai ir dvasi
niai. > y

Draugijos teisė privalo būti pripažinta 
vsoje savo platumoje; draugijos tui‘i turė
ti juridinės teisės, net teisę įgijimo nejudi
namos nuosavybes ir liuosybę nuodojimosi 
savo kapitalu po priežiūra paskirto kontro- 
liaus.
\ Ant galo, kad jau užbaigus, pareiškia

me, kad esame šalininkais vietinės, tauti
nės ir net tarptautinės federacijos—susibū
rimo sindikatų. Apart pirklių rūmų reika
laujame apskričio rūmų žemdirbio vandenio 
ir Sąmonės darbiu,, kurie būtų renkamų 
užinteresuotais ir prie kurių kreiptųsi daly
kuose paliečiančius sąjunga;' reikalaujame 
galop valdžios tarpininkystės atsitikimuose, 

. kuriuose pripažinta nepakankamu privati
nio veikimo.

Tankiai kartojame žodžius: Sąjunga,
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, z PROGRAMAS
Yra rąūsų pirmąja įt į nieką neatsi

žvelgianti priecįrmė, išeiti. iŠ krašto vien tik 
tikybinių reikalų ant plataus lauko visuo
meninio darbo.,

Kadangi socijalizmas yra išraiška tik
ros, abelnos ir Uzilgintos negalės paeinan
čios iš ištisos eilės laužimų visuomenės tvar
kos, privalome, ieškpti būdu sugrąžinimui 
visuomeninės tvarkos, o jos ieškosime ne- 
atmainomuose krikščionybės pamatuose ir 
istoriškose krikščioniškos civilizacijos tra
dicijose ; o svarbūs mums visų pirma prak- 
'tiški būdai tai yra parėdymai ir tvarkymai 
gali pritaikinimui. z

. Sulig tų pagrindų ir tradicijų mėgino
me sustatyti programą ne galutinai ir be at- 
sBvelgimo, bet tokį~kuris pritiktų laiko sun
kybei ir galėtų tarnauti mūsų pastangom 
išėjimo punktu. Provas de Alau savo-kal
boje St. Etienne, kurį pagyrė aukščiausias 
Piemuo, padėjo pirmus akmenius tam pro- 
gramui/Stengiamės juos išvistyti mūsų lai
kraštyje: “La justise sočiai,” priduriant 
vienkart klausimus, kuriuos negalėjo paju
dinti garsus kalbėtojas.. .

'PAGRINDAI (PRINCIPAI).
Priešakyje šios programos statome 

gerbimą Religijos,’ Tėvynės, Šeimynos, 
Darbo ir Nuosavybės. *

Reikalaujame kad religija turėtų buvi
mo liuosybę sąlygose morališko esimo,—to
dėl: kad pripažintų jau teisę orutinio skelbi
mo valdymo, įgijimo, didinimo ir tvėrimo 
įvairių savo draugijų.

Reikalaujame tėvynei gerbimo, kurio 
vis-gi nepainioj ame su žiauriu ir trukšmin-,. 
gu šovinizmu; meilę tėvynės'ir jos pagerbi
mą laikome dąbartinūje valandoje už vieną 
iš' didžiausių pagrindų visuomenės tvarkos.

Reikalaujame pagerbimo šeimyninuj 
ryšių. Kad šeimyna galėtų gyvuoti ir plė- 
toties, reikalaujame reformų, kufcioš turi 
tikslą motiną palikti prie šeimyninės gabi- 
jos, paremti įtaisymą atsakantį darbinin
kams gyvenimą, su. galimybe įgyti Ąjosjlar- 
bininkui pilnon nuosavybėn ir nepriklau
sančia teismo užėmimui, ką lygiai reikalau
jame ir daliai, saike arčiausio nurodymo.

Apart medžiaginio gyvenimo turi šei
myna ir dvasinį gyvenimą, kuris privalo 
būti saugojamas. Dėlto reikalaujame var
dan papročių ir visuomenės sveikatoj aštrių 
taisyklių smuklėms ir vietoms pasilinksmi
nimo visuomeniško; labai aštrių baudžian
čių teisių, kad tvirtai sulaikius nepadorius 
skelbimus, reikalaujame vaisingo apsaugo
jimo jaunų merginų, aštriai baudžiant su
vedžiojimus ir plačiai suprasta , teise ieško
jimo tėvainystūs.

Mokinimas išdirba sielą šeimynos ir 
sielą tėvynės. Reikalaujame, kad tasai 
mokslas turėtų dorinį pamatą kad būtų pa
remtas religijos idėjomis, be .kurių doros 
supratimas turi būti svyruojantis ir neduo
dantis tikro pagrindo atsirėmimui: Reika-1Kooperacija—Sindakatas; juose-gludi vi- 
laujame, kad mokslas būtų liuosas visuose sasturinys^ mūsų programos ekonomiškai

• laipsniuose ir norėtume, kad dabartinis u- visuomeninės ūkęs plėtęjimo..
niversitetas laipsniais būtų paliuosuojamas Reorganizacija, pertvėrimas visuome- 

.nuo avldiško jo valdymo, kad valsčiaus ta-juės atstatymas taip kaip tą mes supranta- 
ry.bos, arba dar tikriau tėvai galėtų sau pa- me, ne remiasi ant išdirbinio taisyklių parė- 
sirinkti liuosai mokytojus. dymų ir įstatymų palengvinimui, veikimo

Laukdami šių reformų, kurių įvedimas atskirų profesijų nėra jinai lygiai praeities 
gal dar 'ilgai užtruks, reikalaujame teisės atgaivintoja, kurie jau atgyveno savo laiką 
lygaus padalinimo pašalpos tiirpęvisų mo- ir kurių niekas jau nebeprikels. y' 
kyldų, žiūrint į mokinių skaitlių. Kadangi Trokštame darbuoti.es įsteigimui vi- 
pradinio mokslo programas kas kart labiau suomenęs savivaldų organizmu pritaikintų 
tampa enciklopediskas, primename jų revi- laiko reikalavimams, gyvenančių savitu gy- 
zijos dvasioje profesijonalines speUkacijas, [veninio išgaliu . sutverti atspirties tašką 
lygiai kaip vaikinams taip ir merginoms. Įprieš-šiandieninį kapitaližmą*prieš ekono- 

Kas'link nuosavybės išpažįstame atsa- mijos sistemą,-kuri mus-žudo ir prieš klai- 
kančiai teologijos ir Enciklikos pamatams, dingą parlamentarizmų, prieš politikinę sis- 
kad jinai yra sutaikoma sti prigimties tei- temą, kuri laužo mūsų liuosybę.
se, bet kad jos formos gali' ir privalo pasi-j Kas link atsargumo klausimo pasakysi- 
cluoti permainoms sulyg reikalavimų visuo- me trumpai, • kad esame salininkąis privers- 
menės ląbo, pridėkime tą, ką jau aukščiau tino apsidraudimo, o sunkybes apdraudimo 
išaiškinome, kad nuosavybė turi pildyti vi- nuo netikėtų atsitikimų apsunkiname fabri- 
suomenės pareigas ir na jinai netik viena- kas, su išimčių nepaprastų atsitikimų, ku
tų teise bet ir rinktiniu kūnu. riuos reikia arčiaus apibudinti. .
jam už jo darbą užtikrintų vidutinį pragy- D MOKESNI AT,
'Venimą. * *

D AT?1TO A Eiropa prislėgta mokesnių sunkybėmis.
PAtęuu Ujimą. Reikalaujame visųpirma sulyginimo žein-

Darbininkas nėra mašina, kuri be per-dirbusios ir pramonės prieš mokesnių tęįsę, 
traukos turi darbuotis. Reikia jam užtik- muitų ir gabenimo 'tarifų; sumažinimą mo-

v •

«i<34|julingumsių dalykų, aęmafi-Į 
nimų įpėdinystės išl i ’n nors mažoms nuo-J 
savybėms, panaikniiuio .čyžės (akcizo) ku-Į 
rie labiausia apsunkina varguolius; paųai-l 
kinimo svarbiojo žemės mokesnio ir kodas-1 
tralinės revizijos;/teisingesnio sunkybių iš- [ 
dalinimo į pažangaus mokesnio nuo ineigųl 
įr 'didelių kapitalų; nuo' neproduktyviško Į 
pertekliaus, kaip pavyzdžiui darželiai, par
kai ir; medžioklės paliktos tuščios vietos ir 
tt- didesnia mokesnio nuo judinamojo tur-| 
to: įstatįmdavybe ręformuojauti biržų ir 
aštriu įstatymu bausmes išnaudojimams pa* į z 
naikinimo sinekurines 'valdiūinkystes ir į 
peiišijų^TeguIianiško skolos mažinimo, kuU 
ris tapo augštesnių įvedimo artikulų konsti- 
timijojei ginažtčio rikeijinės paskolas.- ' I 

Kųs gi liečia, pblitiškas organižacijąs, Į 
pidmenamė reikalų, atstovavimo ir ^ugrųžM 
nimo proriheijos susirinkimu; tikime reika
lingumui plačios decentralizacijos, užlai
kant. vienybęir spėkų centralineSiVal^ios* 

'Tasai progiamaį'nėra žinoma tobulas; 
galėsime dar platinti, tobulįnti daugiam ir 
daugiaus. Šiandie užtenka mumš išpildyti [ 
svarbesnius aukščiau minėtus punktus vi
suomenės pertvarkymo; prie ko turime sek
ti ir dėl kurio darbuosimės. Tarpę refor- ' 
mų, kurias padarėme, kurie išrodo mums . 
nepakeičiami pataisysime visuomenės san- į 
tikiu, yra tokių kurių reikalingumų ir vai-1 
singuma galima pastatyti klausimų: bet tu
rime pripažinti, kad" visuma atsako pagrin- r 
damš, kuriuos primename kaipo pamatų. I 

UŽBAIGA. ‘ |

Te laimina Dievas pastangas visų 
žmoniij darbuoj ančių įVėdimui krikščioniš
kų pųgrindų ekonomijos ir visuomenės su-1 
tvarkyme.

Ar matysime savo- pastangų vaisius ? 
.To permatyti negalima; bet turime tvirtų 
persitikrinimą, kad tos pastangos nepra
nyks. ' ;

Grūdas metamas dii’von visai-menku-
* I

tis... o vienok jo dėka gauname vaisių. Tu
rime būti prisirengę kad darbas bus ilgas ir 
sunkus. . Piktumas įsiveisia dabai-išlengvo, 
išlengviau negu sau įsivaizdinome; .vakar, r 
jeigu taip galim išsireikšti, pasekė visai 
miesto ar kaimo minias. Gėrybe,.kuri pol 
savim turi nepergalimų Teisybės jėgų, bet | 
kuri prieš save turi blogus prigimties" pa
linkimus, reiįįilaus ne mažiau laiko, Mmd 
sugrąžinus prarastų dirvų.

Bet su 1 Dievo pagėlba viską atgausime. 
Ne vįępa turbūt pris ’is pergyventi aud

ra. Jau dabar kįla tir>.‘ debesys užtem- 
dantieji inūsų vaizdoratį; žinome, kad Už 
jos aiški šviesa, o tęji šviesa—Visuotina 
Dievo Bažnyčia. Ir rodosi jaučiasi naujo 
gyvenimo kvėpavimas: štai iš Vatikano| 
aukštybių skamba, balsas: “ Vetera noris 
augere.” Senus naujais daugink, o tolinus 
“Instaurąre omnia m Cbristo”—Atnaujin
ti viską Kristuje!

Ir štai'žemės prieglobstyje gimsta nau
jas gyvenimas,—kaip toji pavasario paslap
tingoji jėga laužanti žemės- plutų, stengiasi 
per jų .prasimušti.' Menki iš pradžios ir 
silpni"daigai, bet turį savo jėgų iš Dievo ir 
kįla aukštyn prie saulės ir užauga daigas į 
vaisinga varpa...

* s , ' -
Ir pabaiga praėjusio šimtmečio, kurį 

buvo liūdytoju žlugimo idėjų, kurios savo 
laiku skaitėsi aksijomomis, nugręžė savo a- 
kis prie ano Šventojo kalno, kyr nukryžia-1 
votas Kristus tiesia savo rankas pasauliui: 
visas kraujas iš Jo jau ištekėjo,—išbliškęs, 
nukankintas, nuvargęs viso gyvenimo kan
čia, ir po mirties ndrs.g’edingos, pergalėto- 
jis... Amžinas visiems Mokytojas... “Aš 
esmi .Kelias, ir Tiesa, ir .Gyvenimas!” ■ 

Laukia; pasaulis—klausosi-—ir' jaučia 
gerai, kad iš ten ir tik iš ten ateis išrišimas 
ateities klausimų!

P.
Joniškis, 1919 m.
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dideliais 
trenksmais ištrenkė 
liepoą men. “Per- 

kūnas.” 'Kas nori- 
te pamatyti, pri- 
siųskite ‘Perkūnui’ g ant tildeto 15c., o (įį*

“Perkūnas” tuoj CĮg 
atitrenks.

' '“PERKŪNAS,'
306 Broadway, Boston 217, Mass.

*

* ♦
Aš trokštu laikyti Tyrumo darželį, 
Aš trokštu <*ėfėHų Tyrumo turėtu 
Aš trokšįu ių dėti Tyrumo ledelį, 

. Aš trokštu Širdy tų žiedelių turėt*
V . " < ,

Tų šventųjų groz^ nekalto darželfo 
Aš--Vatos turėjau sieloj, 
Bet Žmonės nuskynę Tyrumo gėlelę 

? Gyvenimo mano kovoj.., ■

Dabar mųno siela 'vis verkia, raudoja, 
Nustojus Tyrumo gėlelės širdyj, 
Bet žmonės nemato, nes jie.neatboja 
Kas dedas Šioj/yargo šaly, .y'

* / *
Tyrumo nustojęs galvtik raudoti, r 
Kėntetį slaptuosius skausmus, 
Neleis žemės" žmones tųu vėl atsistoti, 
Vilties jų pagelbos nebus.

Tik geras Dievulis priim sielos raudų 
Ir gailesį, skausmus dejones supras, 
Tik Jis tepaklaus žemės vaikui kas 

/ / [skauda,
Jame tik ramumų vei sielų suras.

r

Zl

* /

f

Pražuvo ir mano Tyrumas vaikystės,' 
Norėjau pagelbos žmonių 
Bet jie vis tai skaito už kvailą pai-

Kas ved’ prie svajonių kilnių...;
/

Nerasdamas žemėj šioj sielai ramumo, ‘ 
Aš atminiau Dievą, Jis Tėvas visų,— 
Supras jis mane, nors aš jau be Ty- 

įrumo, 
Neniekins Jis mano karštųjų maldų.

Ir vėl aš Tyrumo darželį lankysiu, 
Užmiršęs vaikystės klaidas, 

z Dievulio paguodos maldomis prašy- 
Jis gailesy vaiką'supras.... [siu,

Aš trokštu- lankyti Tyrumo darželį, 
AŠ trokštu užmiršti vaikystės klaidas, 
Aš noriu vėl -gauti Tyrumo žiedelį, 
Mylėt jį, aukuot jam jėgas, —

Jėgomis atgauti vėl sielai ramumą, 
Tyrumo atgaut nebgaliu, 
Aš vaikas, — tik jau be Tyrumo, 
Dėl Jo kankinuos ir verkių...

Dievulis neleis man pražūt—
Aš trokštu Jo vaiku vėl būt.. .•

"Vargo Poetą.

k
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NAUDOKIS PROGA -
X- gerą 

z F0NTAN1NĘ 
'plunksną.

c

UTAUtSaiMB
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Nereikia mums daug 
ieškoti išvadų dfclįęo 
me remti- iatąl|kiik| 
Spaudą turime remti 
nigiškai, kidp .tai uždrftflfl| 
kraičius, bet talp-gį turfuiSH 

tai yra galinga tvirtevf^H 

nuožmų priešą 
spaudą. Katalikiška 
ra sargas,, kuris pamatys jįįM 
šaukia yisurf ginkluosimu ūsB 

liidška spauda yrą vadas 
ro gyvenimo, prie aukšto”įSfl 
Ji riša viso pasaulio kat$WS9 
non draugijom' f

Kiekviena gaĮis, kaę| 
nuo priešą* turi pasistoti , 
gąs tvirtoves, kuriąs «uUwJ 
sugriauti. Mta katalikų 
vC yra katalikiška spauda. 

. da yra ginkląs, ąštrus Įgjjį 
prieš priešus kurie jau 
ri pavergti po savo jųngu, pu 
kinti mūsų spaudą, ir 
baudžiavos laikąis prjveęillf 
skaitytį nedorią, rfešvąrįą 
Būkime ant sargybos^ Stij^g^ 
md savo tvirtovę, Saugoki^H 
nes vanduo iątvirkiinęj 
dėt sunktu vidun vį pagsĄ 
tvirtovės sienas. .

Kiekvienas privalu sava 
nuo pavojaus. Ar nesergi m 
namų nuo limpančią ligų? HiS 
vasarai ar nesirūpini namus Vm 
kyli kuoavari ausia? 
dį cholera, tymus, raupus/

, ją, ar nebėgi i§ tos apielmi^ 
neieškai vietos kup Įsikurt » j 
kaimynai serga dipterija, 
nesišalini nuo ją, bijodamas^ fe 
nepriliptų ta baisi liga t -Taip,; 
sergsti save, nes gyvenimas | 
brangus. Bet jei taip yra' 
gomis, jei tu taip bijai 
gą, kaip daugiau turėtmmsG 
joti protiškų, doriškų, .dvasiniu 
gų? Ar neturėtūm. sėtgėtViį 
pietą, dorą, protą labiaus iai 
kūną? Kas-gi yra svąrbekttSf’ 
vo gyvenime kad ne siela.

Šiurpas perima kūną, 
atsistoja ant galvos pamačiu%*^ 
namuose, kurie vadinasi katgt 
namai* randasi spaudai 
eini ir knygos, kurie ' ŠmeilĮjb 
niekina viską, kas yra '^M|į 
brangi] kiekvienam katiilB 
Randasi, sakau, Bpauda Ir 
ma ne dėlto, -kad Šmeižia 
kus, bet kįaip jie sako, 
skaitymu, žinių, juokų ir

Lais'-maniška spaudą Vięiįl 
kas tau šventa ir brangu, 
na. po kojų, juokiąsį iš tąvęa,, 
gi dar nematai pavojaus, 
nesupranti kad laikai sąvp ^ 
muose limpančią ligąj lu 
išstatyti save Žnt C* paveji 
“Kiekvienas, knrįs ieškoję 
jaus, pražus jąme.” Tu 
laikyti savo namuose ląisvanyf 
ką spaudą. Jei svečias dažO 
teidamas pas tave pradėtą j 
tis iš tavęs ir tavo šeimynaąg 
ilgai leistum tokiam 
lankytis? Ar ne greitai um 
tum duris ir pasakytum:.*?^ 
iš mano namų P Taip

Nekatalikiška spauda, jrr| 
pavojinga, nuodinga gąsa 
Įš jos skaitytojai gėria/saU^ 
ties nuodus ir tankiai pavq|į 
mato pervėlai. Bet fąktą 3 
ti negalime. Daug !yrą|k» 
kurie patys skaito įsaVo yąS 
duoda skaityti |ai$vau3Į|i 
spaudą. . . b:

Jaunimas yrą |M
tėvynės . pamatai Ąr , pąn 
gali būti papuvęs? daupk® 
ra mūsų viltis’. Mes galį^jS 

ganizųotį didžią J^riumn&K 
Jime pąstątyti ; didaiū» įfi 
galį nauja trįspaly^jįsw| 
plevėsuoti, bet jejgū'-ppfeį 
ųimąs bus pakirstai 
dąlgįo, jei jie neimą d°ri« 
kai, tikri tevynaipiai, ;vėlo 
viską statysime. *$tatytbąE 
pagonišką Tyrą, NineVek&S 
Atęnus. senovėje^ 19 
senovės gąlingojį Roma, 
pai? ‘ŽųM nes t03 gsl&fS 
pati jos nebuvo pastatyvjjB 
tvirtų pamatų, dora ^u^M 
ta po koją, šiandie pyįĮ 
nežino. Žiūrėkime tąt 
šiandie galingi būdąiui^H 
mėm, nebūtmnėm pergjdiffl 
vhno ir išttekimos j3|

<r
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Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo 
žmonių laikraštį f‘DARBININKĄ/’

Tik per ‘‘Darbininką” mes sužinome, kas 
dedasi plačiame pasauly.

j Tik per “Darbininką” sužinome apie savo 
draugus gyvenančius Amerikoje ir visame pa- 

įsauly* • -/■ . • ,
k v Tik per “Darbininką” mes žinome, kas 
dedasi teVynfje Lietuvoje.

“Darbininkas”'buvo, yii ,r bus geriausias 
| dąl’biniiikų prietelis ir patarėjas.
I *

Į “Darbininkas” išeina tris sykius į savaitę 
Į ir metams kainuoja $4.00; pilseimietų $2.25; at- 
Įskiras numeris Agentai. Užrubežyję arba
' [Lietuvą metams $5.00; pusei metą $2.75.

I “DARBININKAS” .

|366 Bro'advay, *s .. Boston 27, MUss. 
Į ‘ . x • '
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J0™T TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBtJRGO

Trumpas susisiekimas su visorii dalim Europos.
t! CJ UAr/\TTVr.ll z~i A nr>/\r t ji z___j_..v___ . i
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J. J. VAITKEVMIA, 
Lietuyių Prek. B-vės įgaliotinis.

..Rugpjūčio 13 
.....Rugpj. 13 
. .Rugpjūčio 18 
........Rugpj. 20 
........Rugpj. 20
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IsNevrYorko ĮHambur^ą
MINNEKAHDĄ ““ ' ' ’ ' '

Danzfgjj) ....
MINNEKUHDĄ 
manohuria’ .
MONGOLTA ______ T________

INTERNATIONAL MERUAN- 
TILE MARINE CO.

116 laivų—1,250,000 tonų įtalpos
84 Statė Street, Boston, Mass. 

Arba pas vietinius agentus.
r *

TI.KI. . ' llL Kl.
HAMBURG..........$145.00 $125.00
DANZIG ..............$200.00 $133.00

Taksų $5.00.
Per Cherbourg Sbuthampton 

.Liverpool ir GIasgow
LtRMANIA .......

.COLUMBIA ..........
BERENGARIA ...
ALGERIA ..............
\LBANIA, i

Pinigus siunčiame į visas Lietuvos ir Lenkijos dalis sulyg 
aukščiausio kurso. Ant trumpo pranešimo pasportus galime iš
gauti. Parduodame laivakortes ant visą garlaivinią liniją, *

KVARKIU •Mnsl> atstovas l kelias savaites keliauja Lietuvon.
VIftllDUl Jis jums gali suteikti visokias informacijas ir atlik

ti koktus tik reikalus norite su jūsų draugais Lietuvoje. Pinigai dabar 
bus siunčiami po jo privatiška priežiūra. Ateikit ir pasikalbėkit su JUO, 
tuojau.

JULIUS ROTTENBERG INC.
260 HANOVER ST., : BOSTON, MASS.

BUČERIS PIRMOS RŪŠIES 
parosimu darbo j į3me^ prąWwes; 
geriausia lųfeipiižines stt pratuonijtfy 
Teisingas,, tfafbštos, blaivus. I’askiau- 
slul' veilejo darbą užbntgsiu So. Bos
tono Lietuvių Kooperatyviškoj krau
tuvėj. ItezigtnieijoK. praneštai}, gavau 
1} <1, rugpjūčio vakare & m. Reikalau
jantieji

BEN JAKUTIS, 
110. Winaw Cambridge, Majsz.

. -■----- -■ —vt-' ■ 1 ■',r \11' ’

ILIETUVJį
Artimi suslslekimfil sų Lietuva. Ge

ras valgis ir užtektinai ja. Didelis d&- 
uis, su visais patogumais, naujausio 
laivo., .

V^RED&rARlnre
„ Laivai iSpItįukftt • ....

kiekvieną savaitę Iš Nerv Yorko nuo 
No- 5fr—62 Nortfit Biver Rrreplfitikbf.

Iš Ne w Yorko tiesiai į D&nzigą *
SAMLAND (tik 3 kl.) ....Rugsėjo X 
GOTHLAND (tik 3 kl.) ., .Rugsėjo 22

Iš New Yorko į Antwerpą
ZEELAND Rugsėjo 10
KRGONLAND .........Rugpjūčio 13 
LAPLASU) ..................... ..Rugpjūčio 20
FINLAND -.Rugpjpčio 27

S. S. “MOUNT CARROLL” (naujas) rugpj 18 d. 
S. S. “MOUNT CLINTON” naujas), rūgs........... 1 d.

Laivai iŠ New Yorko- išplaukia nuo
Pler No. 86, North River—gale West 46-th Street 
Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cushaven su 
prityrusiais lietuvių perkalbėtojais. 275 svarai baga
žinis leidžiama veltui iki rubežiaUs.
Kajutes su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. Spė
riai iai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir 
visi pasivaikščiojimui dėnlai skiriami tiktai trečios 
klasės pasažieriams.
Užsiregistravimui vietos rašykite į bile agentų arba 
ROTTENBERG, Ine..New England General Pass

200 Hanover St., Boston, Mass, . 1 -

žmogų*, my

Kt

ii bwdžionė«i vifk 
h turi Huoaą valią, 

viskas pasidarė per šą
li- nlra Dievo, nėra nuodė- 

žmogui jokių įstatymų 
ymą nėra ir jei- jis tik*

H Mti liuesas, turi visąpir- 
ikinti katalikystę. Sako; 

jos mokslas buvo geras 
Into ar treciame, šimtnietyje, 
įę«ų .luiltaiš nereikalingas 

‘mokslasJ1 JUokiAa taip-gi
Įr- Sakramentai yra išmislas, 
; ®v. Bąštaa.yra pasaką knyga 

fetnų. Priėjus pusę versto nuo 
Kuršiu, yisai nepanašioj 

1 tt Viską mes lai randame Jais- 
ianią laikraščiuose. Nevisada 

judame ■ aiškiai pasakytu, ■ 
toi kiekvienas editorialas, kiek

vienas straipsnis, kiekviena trum- 
i/'pa pasakaitė turi savyje matelija- 

Ifemo dvasią.
“ Ar neaišku kad laisvamaniu 

spauda nuodija žmonija? Užda- 
/ryk dūris l Jei yra namuose, su

degink, ' kad neužsiklotus liga.
Katalikiška spaudą yrą ne tik 

tvirtove, liet taip-gi sargas, kurk 
Susergi namus, šeimyųą ir valstiją 
CTatgtK- /visados ant sargybos 
Beiškilus pavojui duoda ženklą, per' 
^ąergatikiekvieną, taip kad mes ži- 
HgGome kąsyra draugas, kas priešas 

"“klą^slįs “Sarge, kas?”—atsake 
nodamas vilties, drąsos. Kad: 

Ūsų teisės norimos sunaikinti 
£ teisės mūsij religijos, mūsą šeimy- 

* nes, mūsą namą, mūsą mokyklų 
, . kada katalikai užpuldinėjami 
r. sargas praneša viską. Per ilg: 

jau. laiką kataliką spauda yrr 
- sargaš, per daug jau metij kata 

Iikiška spauda išrodinėja įvai 
riais būdais pavoją soeijalistiškr 

£ l laikraščiu, bet vis dar ne visui 
pasiekė. Jie neskaito katalikiš 

E/ ką laikrašeiąį. jie ją neremia. Ai 
ne laikas susiprasti ? Negali tu ii 

B* giatt pasilikti kurčiu. Reiškia 
Į neištikimas savo religijai, neišti 
X ” kimhs tautai, nes dievas ir tėvy 
P ne yrą mūsą obalsiu. Turi rem 

i \ ti katalikišką spaudą kiek išgalė
damas. Remk laikraščius, užsira 
šyk juos, prikalbink kitus užsira 
Šyti. Niekas negali būti branges 

' nis ;katalikui kaip geras laikraš 
lis. - Jis praneša tau visas žinias 

. praneša socijalistij darbus, pra- 
fts yra žmogui reikalinga.

< ■' 1 rse't'at'mink, kad užsirašyti laikn 
E, rašiį ir skaityti, negana. Turi 
||k. skaityti, mokintis, dauginti savi 

i žinyną ir apsišarvojęs katalikiški 
■ mokslu, drąsiai skleisti po pla

tųjį:,, pasaulį. - Platink. Perskai 
tęs ‘duok 'kitiems, duok nekatali 
karas, siųsk kareiviams. Prie: 
karą, galiu drąsiai pasakyti, mū 
$ą brangioje tėvynėje nebuvo so 

‘ ęijaįistą; kad ir buvo, jie nieke 
negalėjo pasirodyti, bet užėjus 

P karo viesulai, laikraščiai ir kny 
gOS, negalima buvo išleisti ir da 

: -bar: žmonės ištroškę raštą, žinių 
p skaito, nežiūrėdami kokį laikraš j • Ir

‘ tį ar knygą. O socijalistai nemie- 
■ ga, jie siunčia iš Amerikos Lietu 
■' von savo nešvarią spaudą, visa'* 
P UŽdyką. Mums tas svarbu. Me-- 

nenorhne kad Lietuvoje, kur pei 
tiek laiko krikščionystė viešpata 
vo, užviešpatautų bedievybė. Už 

£ tai darban i Siųskite laikraščius 
\ir knygas kareiviams. Jie skaitys 

dar padėkuos siuntėjui.
s : Rėmkite katalikišką spaudą. Je: 

negali remti raštais, platink. Jei 
ąąai, kad pralavinęs kiek savo 

'plunksną galėsi šiek tiek žmoni
jai patarnauti, lavink ją rašinė- 
Lt į laikraščius. Jei gali,. pinigiš- 

; ’ kai gelbėk, duok kiek išgali. Ka
talikiškai spaudai atidaryk duris 
plačiai. * Uždaryk nedorai spau
dai, socijalistiškaij laisvamaniš- 
kai.Spaudai. Nieko neturėk su jų 

rspauda, nepirk! visai neskaityk,' 
; .neremk, nes .ji yra nereikalinga, 

nenaudingą. Ji nedaro gero žmo 
ąiijai,; bet' blogą. Visados kaipo 
tikras karžygis stok.už savo spau- 

/ <dą, gelbėk savo brolius kurie ko- 
' tąja, padėk jiems ir matydamas 
ft kąd silpni, išsitraukęs kardą, drą

siai stok į kovotoją eiles, kovok 
Iiž savo principus. Bet jei sykį, 
pergalėsi priešus, nenumesk kar- 

į jdą, manydamas kad sumuštas 
| priešas daugiau tavęs neužpuldi- 
•jn&k.’ Uūk visados prisirengęs, nes 

priešas ąteina tyliai. >
k Retąk tąd katalikišką spudą. 
P Kovok už ją. Atmink kad plun- 
k kana yra galingesne įtogn kardas.

■ Remti katalikikišką spaudą yra

f '

vąF sayo tėvynę, nepaniekins ka
talikiškos spaudos, bet rems.

S. K.
..............................................1 A. IN ' ........ ... . ».t". ....................

REIKALINGI AGENTAI . 
PLATINTI “DAKBHUNKĄ”

BOSTONUI n 

Momu 
ištirti amuikos mokytojai' duodu sa

vo geriausių patarnavimą jūsų valkai
arba mergaitei. . Smuikas duodamos 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesniu Informaciją kreipkitės prie 

895 Broactway» _
i - Room 4,

So. ĮS

Lietuvių Rakandų Bendrove
STORE)

Panlnodnm visokius Rakandus užmokant ir duodam tat iimokes.
Čfo. Užlaikom savo trolc$, priataforn daiktui •! kitus miestus ir per- 

• kraustam'IIvienų namų i kitus, v
268 W. BR0ADWAY, 80. BOSTON, MASS:

Telephone So. Boston $89*-Wk
..■l-r.i^’4a'b.i">V-rt—~7

Didžiausi, Greičiausi PaMauly’ 
Laivai, Saunos Amsėjimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas .Tušą meste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PERDANZIGĄ.

PANNONIA—RUGPJ. 18
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, Yra tai įdomi Įmyga,- , talpinanti savyje . 

daug gražių užimančių apysakaičių su padavi- 
• mals apie Švenčiausių Panelę. Parašyta kuni- 

go "Marijono Gavalevičiaus ir lietuvių ikalbon 
" išversta. Knygos formatas 5% colio ir 8 colių 

ilgio. Kietais drobes apdarais. Labai paranki
• vasaros laike išsinešti į pievų ar miškelį dėl pa
siskaitymo ant tyro op. Kaina $1.00. Galima 
gauti , 7- . 7' -

•WBIWO”. KNYGYNE,
866 W. Broadway, • • , . South Boston, Matu.

Telef. vvatkins 2142
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PIRMASIS IR VIENINTELIS TIKRAI LIETUVIŲ BANKAS 

RYTINĖSE VALSTIJOSE

BALTIC STATĖS BANK
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, kad pinigai būtą tei
singai, bė nuostoliu ir greitai pristatyti,—BŪTINAI LAI KREI
PIASI Į BALTIC STATĖS BANKĄ, kurs parsiunčia Lietuvon 
pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.

JKAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAM^ ir gauti 
4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie suąlos kas mėnuo, 
—LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIO STATĖS, BANKĄ per 
paštą, Money Orderiais arba banko čekiai^.

. KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ—MES GREITAI 
IR MIELAI ATSAKOME Į LAISKUŠ. , '

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

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ., NEW Y0RK, N. Y.

t *
PILIEČIAI IR PILIETĖS:

Kurią manote važiuoti | Lietuvą, važiuokite per^Lie- 
tuvią.Prekybos Bendrovę, nes dabar ji sutaisė viską kas 
tik .galima, kogeriausiai dėl keliones.

Kad būtų galima kuogeriausiai patarnauti ke
liaujantiems Lietuvon,, keliauninkai yra aprū
pinami pasu, -ir visomis reikalingomis vizomis. 
Zodžu sakant, viską aprūpina Iras tik kelionėj 
reikalinga iš pat narni} iki Lietuvos. Taip-gi ir 
Lietuvoje LIETUVIŲ PREKYBOS BEN
DROVĖ patarnaus jums visokiuose svarbes
niuose reikaluose, jeigu tik bus reikalinga.
Važiuodami pei .LIETUVIAI . PREKYBOS . 
BENDROVĘ, kaipo didžiausią Lietuvišką į- 
staigą, tuomi irylis prisidėsite prie pakėlimo ir 
padidinimo Jos.
Mums visiems yra žinoma, kad LIETUVIŲ 

j--\i y- * t-» Z^TTlA. • 1 ■ • 1 « f

naudinga- darbą. Tai-gi, visi kreipkimės su vi
sais reikalais prie LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖS, o ji kotėisingiausiai patarnaus 
PERSIUNTIME PINIGŲ Į LIETUVĄ. 
Katrie manote .važiuoti į Lietuvą, tiems patarti
na tai daryti tuojau. Kol ŽEMAS LIETUVIŠ
KŲ PINIGŲ KURSAS, patartina persiųsti 
savo pinigus į LIETUVOS TARPTAUTINĮ 
BANKĄ, KAUNE. Jis yra saugiausias ban
kas dėlei padėjimo pinigų. Taip-gi patą^tina 
PIRKTI ŠERUS LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖS. Dabar yra puiki -proga, nes se
rai GREIT PAKILS. Pirma žmonės, serus 
pirkdami bijojo, nes nežinojo katra bendrovė 
bus veiklesnę ir katra duos didesnį pelną, už į- 
dėtus pinigus. Šiandien matome katra bendro
vė duoda gerą pelną, o katra nieko.
Tai-gi pirkite dabar Lietuvią Prekybos Bendrovės šerius, 
nes po trumpo laiko serai pakils ir reikės branginus mo
kėti už tuos pačius serus.

Worcesterio ir apylinkių Lietuviai, katrie ren
giatės važiuoti į Lietuvą, arbą norite,siųsti pini-1 
gus į Lietuvą ar šėrų pirkti, Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ir sū visais kitais reikalais kreipki
tės pas ĮGALIOTINĮ Lietuvių Prekybos Ben
drovės •

JONAS J. VAITKEVIČIA,
201 MILLBURY STREET, 

WORCESTER, MASS.

O kurie nori, gali kreiptis į Ceiitrą šiuo adre- 
su •

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 W. BR0ADWAY, 

BOSTON 27, MASS.
f
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ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, 
Antwerpeną, Aniburgą, Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eitkūnus, h’ Lįėpojų ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Basportiisišreikalau  ̂
jii visiems keliaujantiems į'LIET U VĄ. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal-dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuyą mainyti pinigus nepri-. 
verčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo.

Su visomis informacijomis,kreipkitės Apa
tiškai arba per laiškų,pas seną ir užtikrintų a- 

H. mšAusuš įi^V?.“' 
Visuotiną užstikčjimą įgijau teisingumu įr mano geru 
patarnavimu, užganedijau daugumą, užganėdinsiu ir jus/
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i! 
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TIESOS SPAUDOS BENDRIJA
L. ŠIMUTIS, Pirm. i B, ŠALIUNAS, Ižd.

KUN. J. PETRAITIS, Sekr.
J. E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, P. Šivickįs, A. Staknys. 

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja $100,000.00 

kapitalą, kad Ųiėtiivoje uždėti Popieros dirbtuvę ir įlcąr- 
ti Spaustuvę knygoms ir laikraščiams leisti. ŠĖKAS $5.00. 
Visais reikalais kreipiatės Šiuo adresu.:

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

LIEPOS mėnesyje I<un. J. Petraitis Bendrijos reikalais 
lankysis šiose kolionijose: Bronx,- Bfidgepbrt, New 
Haven, Ausonia, AVaterbury, Nėiv . Britam, Hartford, 

• Manchester, Westfield, Worcester, Uošveli, B(
tėllo> Noi’wood ir Providehee.* ■*

ė

.v

DOVANOS!
Šiuomi kreipiame Lietuvią domą kad SOUTH 

BOSTON TRUSTLŲO. lietuviai Direktoriai ir šėri- 
ninkai skiria dovanas tiems, kurie atves į minėtą 
Banką didesnį skaitlią naują depožjtorią per ŠIUOS 
DU MĖNESIU, Š. m. •

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

Depozitus gali padėt pradedant nuo dolerio iki 
didžiausios sumos. Taigi, kas nori laimėt šias do
vanas, malonėkit užsiregistruoti pas šias ypatus: 
M; Venį—bankoje, K. Šidlauską—aptiekoje, A. I- 

• vaškevičių, F< J. Bagočią ir J. G. Gegužį.
So. Boston Trust Co. yra viena iš seniausią ir 

saugiausių Banką/Bostone. įsteigta 1891 m. Turi 
suviršum 3| miliono depozitų ir turi perviršio 
$300,000.00. > 1 "

SOUTH BOSTON IRUSI COMPANY
- 1
474 BROADWAY, SO. BOSTON; MASS.

THEODORE M. LOGAN, Prezidentas,

K, ŠIDLAUSKAS, Vice-Prezidento ‘

Kuomet Kreipsitės, Prie Apsigarsintojii, 
Paminėkite“’

s'
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jos Anglijos skyriams kad įvy-' 
fe A. L. B & |Wuei> aps*. 
feičįo buvužUimūs tugpjučio ■ 
21 diena 192L Ima vai po pieįr 
“Darbininko numt 366 Broad- 
way So, įosfon Mass. tGerbia
mi A. L. B foFed, N%A. Aps. 
įkyriai malonėkite atsiųsti sa
vo atstovus į šį suvažiavimą 
nes yra prieš Šeiminis, turime 
datfg svarbių reikalą aptarįi 
clar prieš Federacijos Seimą 

> Kurių’ Feteacijos skyriai ne
buvo prisiųsti atstovai ant pir
mo apskričio Suvažiavimo tai' 
muloieMte attiesti ant Šio SU- 
važiavimo. -

N.' A; Apskričio Valdyba
Pirm. — V. G. Kudirka 
Rašt — M. Kamandulfš

, _____________ I 3 ;

DETROIT, MiąH. fv
Gal skaitytojai pamena nesenai 

žydų parengtas skerdynes lieta-, 
viams. Šiomis dienomis baigėsi

"* byla lietuviu su' žydais dėl tu 
skerdynių^ z

Kadangi žydai turi vienybę ir 
pinigus — .tai jų mušeikoms ir 
ir bausmė nuskirta kuomažrausia^ 
Kiekvienas mušeika žydas užpmoį 
■lusis h* sužeidusią lietuvį gavo už
simokėti $40'.00 arba du mėnesiu 
kalėjimai! 1 ,Ar tai ne pajuoka?! 
Reiškia-žydai sudėję tuos pinigus 
užmokės bausmes ir mušeikos vėl 
liuosi.

Pirmiaus jie siūlė sužeistiems
, lietuviams atlyginimo, rodos pc| šaukšto, nes jie tebus pardaviuė- 

$2010.00, bet šiems nesutikus u> | iami iki 23 d. Š. mėu. Vėliau ne- 
tokį menką atlyginimą dabar nic- Į re gausite. Juos galite nusipirkti 
ko negavo. Lietuviai Žada dar a Į ‘Darbininke” So. Bostone, Lietu- 
peliuoti. j viij Kooperaeijoj, 711 Cambridge

' Detroite^ kaip ir visur darbai į ,ius Kvte5Um, visus atsilanky. 
vena, zrngsmu. įslenka Pra-L. ir „ ^tikri.
gyvenimas nemipniga,. todėl be-1 už
darbiems sunkus laikai.^ , I Rengimo Komisija.

Iįįepos-.3Į .d. buvo, mimikas L I paįtaba. Jei kokiii nors
■ Vyenj vmtaiK kuopos. Nusiseki l iežasH11 tas vako;.as ne.

P"»HTT/lrnOf « aP'e *'.° l’vykty, gamintoj dienoj, tai jis 
• • RUgp. 6 « Mot. bMtmgos w I bus vi savait v51Uu . Tg 
ta» kuom turėjo yakan^ę pa 1^ aneSinnB spaudoje. 
gerbimui L. v. kps. narių, kuru |'
jdms visados gelbsti surengti va-1. ’ x ‘
karus su programais.. Vakarieni Į , ROCHESTER, N. Y.
buvo puikiausi. Ir stebėtina, kač I Nuo rugpjūčio 1 iki 5 d., iš šios 
įžangos’teėmė tik 50c. Kitur bū I kolionijos išvažiavo 11 lietuviil į 
tų imta $3.00 mažiausiai. Ant to | ;avo Tėvynę Lietuvą. Ju tarpe 
kios vakarienės ir pats Hardinga: | niro- ir gerb. Antanas Nevidaus- 
galėjo dalyvauti. Jei su tokiai įkas, Amerikoj gimęs ir augęs. Jis 
valgiais .mūsų moterėlės pasirody t mvcj darbštus vaikinas. Suorga- 

■ tą kur ant svetimtaučiu jparodos t >,izavo L. Vyčių 93 kp., prildau- 
tai tikrinu, kad pirmą dovani, i ė dar prie T. Fondonr L. L. Pa
gautų. Gal kas pamanys, kac' I kolos stoties ir kaipo jos narys 
koks Paryžiaus “kukorius” tajhuig bonų pardavė. Rėmė visus 
pagamino. , O, -ne, tat mūsų pa 1 Lietuvos reikalus — kaip agita- 

■astos moterėlės, k, t. rBagdonie | dja, taip’ir pinigais. L. Vyčių 
Oė, Tamošaitiene, U. Matuzaitė ii | )3 kp., ritgpj.- 3 d., surengė Jani 
■pičiūniene. Programą vedė p-lC | šleistuves. Gerb. K. Dubisa, A. 

istaičiu-tė. Buvo svečias kun. J Į ludiniutė ir kp. pįrm. J. Gudas 
atkus is Chicagos, kuris pagy I išrengė vakarienę. Be Vyčių da- 

rč sąjungiete^ už jų darbštumu Į yvavo nemažai* svečią. Prade- 
r' Vietinis kūn. Čižauskas paskanl | laut sudainuota L. himnas. Per 

bino ant piano kelis savo origina I vakarienę kalbėjo gerb. kle-b. 
tiškus veikalus, kuinuos netrukto I <ua. J. Kasakaitis. Ragino jau- 
išleis. Jis tai dar viena nepatė I dmą prie prakilniiĮ darbų, nuro- 
myta žvaigždutė. Ar jis tik no-1 lydamas Antaną kaipo pavyzdį, 
atsistos greta Aleksio ir Pociaus j tekantis kalbėjo gerb. klier. B. 
Ko trūko ant šios vakarienės, ta: I ?. Vitkus, kuris ragino jaunimą 
trūko mūsų gerb. klebono, kun l aikytis vienybėje priklausant 
F. Kemėšio, kuris išvažiavęs. da I orie Vyčių ir gyventi Tautai ir 
bar į rytus Lietuvos Paskolos rei j bažnyčiai. Galop kalbėjo pats 
kalaiš. I Antanas, .dėkodamas už gerus lin-

- Visuomenė žino jau kun. F l iejimus ir nurodė reikalą laikytus 
Kemėšio nuveiktus darbūs, tik-ne I urieš dabartinę ' amerikonizaciją.

'"visi juos moka įvertinti Vaikai Į ?o to sekė lietuviški žaislai ir šo- 
supranta tėvo gerumą, kąoniet jt Į kiai. Tuomi ir baigėsi.

, nebtenka... Taip bus ir su kun I Korespondentas.
Kemešiu. Todėl, lai gyvuoja mū-Į ———
SIĮ klebonas kun. F. Kemėšis ii | CRAIGNEUK, ŠKOTIJA, 
ginusius metus! | Liepos 17, Tautos Reikalų Fon-

Laf gyvuoja sąjungiečią 541 j0 Draugija turėjo visuotiną su* 
. kuopa! Iįtrinkimą, kuriame vienbalsiai iš-

J. Lakštutė Įneštas protestas prieš lenką no- 
---- -A I-ils Įtraukti Lietijvą į Federacijos 

HARTFORD, CONN. I ryšius su ja. Kalbėta apie suren-
Kurtforde Lietuvos Laistės Pa-1 girną visuotinos demonstracijos, 

skolos Vajus PrūCUU8* I Kaipo protestą prieš lenfe elgesį 
■•Praeitą sekmadienį buto su-Į ir kurioje taip-gi'prašyti Brita- 

surengtos tam tiksliu prakalbos Inijos /vyriausybės greičiausiai su- 
Kviosta kalbėtojas iš.Lietuvos Fi-Įteikti visišką Lietuvos pripažini- 
nausą Misijos skyhįatts, bet dėl I mą ir ją ginti nuo lenkų. Mūsų 

. mums nežinomos priežasties kai-Į visų nuomone, jei kitaip negali 
butojtfi neatvyko. Plot vistiek su-I ma, tai verčihu kieno nors kito’

.r

I

/

- kaĮbps sūkčle nemaža Lietuvos ne- 
jpnUaiisomybei ir jos apgynimai 
užuojautos.. ■/.

Lietuvos Laisves .Paskolos Bb- 
ūų parduota už <600. . .

r / Vienas kalbStoją.
• - .... ^.. \ 

PHILADELPHIA, PA. ' 
. (£ort ftięltmoid)

RugpjįiČio 7 d. Š'„ m, vietinis 
Tautos Fondo skyrius, sulig pa
tarimo gerb. kun, Zimblio ir pri
tarimo Dr. Montvila paaukavo 50 
dol; dėl steigiamojo Kaune, Kata
likiško Universiteto.

_ L Kas.

«

i CJAMBRIDCįE,MASS, 
; Kaip žinote, gerbiami lietuviai 
katalikai, kaip-malonu yra išgirs-?či 
Ii vėliausių žinių iš brangios mū- 
t>ų Tėvynės Lietuvos. . Mes tiki- 
mės, greitu laiku, sulaukti grįž
tantį iš Lietuvos, mūsų nfylimą- 
ijį-klebonų .kun. F. J. Juškaitį. Iš 
jo lūpų išgirsime naujausių žinių 
apie daabrtinį Lietuvos stovį..Jis 

' ;uo tikslu ir važiavo, kad patyrus 
; visą dalykų stovį. Mes L. Vyčių,
18 kp. rengiame iškilmingą su_- 
lauktdvių vakarienę. Be skanių 
valgių ir saldžių, gėrimų bus įspū- 
lingas ir Įvairus programas, kuris 

Susidės iš žingeidžios kalbos ir 
gražiausių lietuviškų dainelių. Be 
vietinių dainininkų bus ir kitų ko
lionijų garsieji dainininkai(ės). 
Ta vakarienė bus 28 d. rugpjūčio, 
bažnytinėj svetainėj. Įžanga pi
gi, tik $1.00. Tikietus nusipirkite

Škotijos lietuviams,
. Craineukietis.

/ • ' ■ 
r —M.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu, kad L. Vyčių 

Ganų. apskričio suvažiavimas į- 
vyks rugpjūčio 21 d., š. my šv. 
Juozapo parapijos svetainėj, 49 
Congress Avė., tVaterbury, Conn. 
Posėdis prasidės 1 vai. po pietų. 
Gerbiamos kuopos; malonėkite iš
rinkti atstovus ir įteikti jiems 
naudingų inešimų dėl labo mūsų 
organizacijos ir Tėvynės Lietu
voj Atstovai malonės atsivežti 
kuopų raportus raštu. Taip-gi ir 
mandatus su valdybės ir dvasios 
vadovo parašais*-

Yra kviečiamas jaunimas daly
vauti ir iš tų kolionijų kur dar

f

,|-Št. įr jas visus 18 kp. Vyčių ^-..nesiranda L. Vyčių kuopų. Bran-
gusai jaunime, atsilankykite, o 
jums bus suteiktos teisūs, kaip ir 
kuopų delegatams. Tvirtai Visi 
susijungę galėsim daūg nuveikti 
dėl labo TaiWJif ^Bažnyčios.

V. N. Vasiliauskas,
Apskr. Pirm.'

SEKMADIENIS ANT 
LAIVO.

Liepos 10, 1921

’ Vakar vakare pirmą kar
tą kaip kunigu esu nereikė
jo klausyt išpažinčių. Apie 
jusįauMevyniii buvo rodo

ma ki’utami paveikslai. Pa- 
įveikslai, matomai, labai sc- 
ni. parodanti puslaukinių 

j žmonių gyvenimą: kaip gi
riose plėšikai gyveno. Ko- 
lekta nebuvo praleista ir-gi. 
Bet mažai rodos tesurinko.

Pusė septynių buvo tre
čiai klasM pramoga. Bet la
bai skirtinga nuo: pirmos ir 
antros klasių Pelnas ėjo ir
gi sušelpimui'našliii bei na
šlaičių jūreivių.

Šiandien sąulė jau mažiau 
matosi. Vilnys biskį dides
nės. Bet laivą,mažai,tesu
pa. Jautiesi jog esi plačiam 
vandenyne, Vakar pavaka
re pralenkėme didžiausia 
pasaulyje esantį laivą buvu
sį Vokietijos ‘tiBmpertfiar/' 
o dabar vadinamą 
garia.”, Jis apleido1 New 
Voik liepos 4, 3 vai. po piet 
O mes apleidom liepos 5, 6 
vai. valcavę.
į, ■ ....,,' .. - , , * t ■ _

: i v*-

MLTm SEMIUOS 
ėmus. . i 

bėjime Lastapatyįi pareiškė tarp

KhUiie^E^Metropolia,” 22] ' 

1921’ m. Liepos 22 Beną.

' Biuletenas No. 125. , ■
hlLTGĮmfių KLAUSIMO DA

RARTINAKADAm 
^44-m hum. “L^vojo ŽoflžĮo1*’

: (Talin) zir 284-ani Uttin.Vflitfatia. 
Žodžio” patųlpintas pasikalbėji
mas su Baltgtidijos Liaudies Ros- 
publikos Ministetią Tąiybos pir
mininku, p. Lastausku. Pasikal- 
kitko: - . *.
. Lenkija užgriebė einant-Rygos 
sutartį apie 100,000 ketv, kilom, 

stengiasi j?analkf|ttĮ«baltgudzius 
nepraleizdami ten tremtinių B. 
■Rusijos, uždardėdami baltgu- 
'Ūžių mokyklas, ir tautines įstai
gas ir apgyvendindami bgltgudžių 
žemes lenlfų. kareiviais, šiame 
baTtgudžiiĮ krašte lenkai sudaro 
nežymų mažumų, iš viso nedau
giau kaip 8 nuo./net sulig lenką 
prieškarjnės1 statistikos. Bolševi
ką įkurta nepriklausoma Tarylni 
Baltgudija yra pikčiausia pašai
pa- tautų apsisprendimo. I-irma 
dėl to, kad bolševikai įkute Ta
rybų Baltgudiją is ” 6 apskričių 
Minsko gubernijos -v sujungė 22 
apskriČius kitų baltgudžių guber
nijų su Rusija, x o net tuose pe
čiuose 6 apskričiuose nėra jokios 
nepriklausomybes, nes ten viešpa
tauja piekuo neapribotas centra
lizmas šu jo visais neigiamais 
bruožais. 9 Visos, be išimties, Balt- 
gudijos politinės partijos (bolše
vikus išskyrus) stovi už pilną'ša
lies nepriklausomybę. Visą laik; 
keliasi sukilimai • tautiniu jjagrin-

• du, kaip 'Tarybą Baltgudijoje, 
taip, ir lenkų ^Užimtoj teritorijoj, 
bet baltgudžių Liaudies Respub
likos Vyriausybe stengiasi juos 

nulaikyti, norėdami išvengti velto 
kraujo praliejimo.

Baltgudžių Liaudiesv Respubli
kos Vyriausybė prašo dabar Tau
tų Sąjungą dėl pavedimo jai gu- 

: linfį tarp Curzdno ir^rusų-lenkų 
sutarties linijų 't’irifotriją. ' - juri
dinė padėtis šitose teritorijos ana- 

! Loginga’ (panaši)?' Rytų Galicijos 
padetei.^ Santarvė1 tepripažįsta 
.lenini- reikalavąnus tik iki Gurzo- 
n0 linijos. Baltgudžių Liaudies 

‘ Respublikos Vyriausybės reikala
vimai perduoti jai taip vadinantį 
antrą “lenkų ”koridorą, turi vil
ties, kad jos ..teisingi reikalavimai 
bus Tautų Sąjungos patenkinti. 
Tuomet susidaryt dvi Baltgudi- 
jos: Demokratinė ir Tarybų. A- 
teity sąntyldąi tarp abiejų Balt- 
gudij'ų bus sureguliuoti taikos de- 
rybij keliu. Baltgudžių Liaudies 
Respublikos Vyriausybė mano 
vesti sekančią poljtiląų ankšta 
Sąjunga su Lietuva ir Pabaltjūrio 
valstybėmis ir geri kaimynij san
tykiai su kitomis kaimyninėmis 
valstybėmis.

z

sirinkinras ir prakalbęs įvyko —Igloboje būti, tik ne prošepaąą. 
kalbėtojai buvo namiškiai, kurių Jokio susivienijimo mes su

Ule Betiilelicm Laivų sta- 
tyma koTpomeija** *Qninčy, 
MaBš.j pfanešę, kad 2500 jos 
darbinikktĮ .T’ore ftiver į- 
ištaigoje bus visai paleisti. 
1,500 dai’bininkii bus pasta- 

! tyti dirbti tik dalį laiko.

ir padėft mūsų Teisėtai Gudą 
Liaudies Respublikos valdžiai, su 
pil. Lastauskiu priešaky, pasiek
ti mūsą atvadavimo idealus. • 

; Gardinas, 192į m. birželio 10 
,d. Gandiną grašio atstovai: pasi
rašė pirmininkas, sekretorius.

Mtipaūdai; Gudų Jaunuome
nės Draugijos Gardine antspau
das pas. vedėjas^ *

Gūdų mokyklų ir(. Prieglaudą 
Tarybą Gatdhte pas. pta. ir-šek* 
fetoris. * * '

Gardino Krašto Koporotyvą 
Sąjunga pas. pirm, ir sekretorių, 
Maistą koperatyvas pas? pirm, ir 
;sekret. . > . r*

Gudų .Skautų ■ Sąjunga pas. 
Skautų tarybos pirmininkas,
;r

Lietuvių Švietimo Dr-ja 
“SAUt$”

1921 nū Gegužės mėli. 7 d, 
No. 84.

Kaunas.
Tffiitieaąi!

t Lietuvai ątsistataųt Idek- 
viename žingsny jaučiasi sa
vųjų inteligentų stoka. Šau- 
kdamies svetimųjų pagel
bos daug ko nustojame. 
Taip-gi, kai^rūpi Tėvynės 
labas, kas nori'duot jai tvii- 
tą pamatą;. privalo rūpintis 
rengti eiles naujų darbinin- 
kų-inteligentų, mylinčių sif- 
vo Motutę-Lietuvą ir pasi
ryžusių jai prakilnius, gra
žius ir tvirtus trobesius — 
Valstybę pastatyti.

Visiems žinomoji Lietu
vių Švietimo Draugi j a“S au
le” jau kelinti metai tą pra
kilnų tikslą siekia. Be Kau
no Mokytojų Semiliarijos ji 
turi dar įvairiose Lietuvos 
vietose gimnazijų bei pro
gimnazijų, būtent: Telšiuo
se, Jurbarke, Žagarėje, Še
duvoje, Ramygaloje ir JJte- 

’ no j e. Kas metai išeina iš te
na^- gražus birelis mūsų 
TautoS^Vilties, skubančios 
aukštąjį mokslą eiti, idant 
tikrais šviesuoliais, šulais 
savo Valstybės tapti.

■ Bet vesti švietimo žydi
mus, išmėtytus'po plačiąją 
Lietuvą nelengva, ir “Sau
lės” Draugijai nuolatos pri- 
sema susidurti su įvairiomis 
Mintimis, sunkenybėmis ir 
lėšų trūkumu.'. Tvarkos pri
žiūrėjimo ir kitais svarbiais 
.minėtų 5 įstaigų ■ reikalais 
“Saulės” d-jos Centro Val
dyba tankiai priversta siun
tinėti tenai savo įgaliotinį; 
Kadangi gęlžkelis ne visur 
prieina ir toliausiai reik ar
kliais važiuoti, tai susisieki
mas su įstaigoms pasidaro la
bai sunkiu ir kartais stačiai 
negalimu/ Apskritai susi
siekimo klausymas dabarti
niu momentu opiausis ir 
daugiausiai trukdo švietimo 
darbą. .'

Turėdamas omenyje Lietu
vos Visuomenės Amerikoje 
prielankumą ir pirma gau
sias aukas mūsų’Draugijai, 
“Saulės” d-jos Centro Val
dyba ir Jų kartą kreipiasi 
pas savo Tautiečius Ameri
koje, prašydama neatsisa
kyti pagelbėti. įgyjime auto
mobilio, aukščiau išvardy
tiems nepatogumams ir sun
kenybėms prašalihti.

< Prelatas K. Olštigskis, 
“Saules D-jos 

C-Valdybos Pirmininkas.
K

T

i

. V -'1

t -£
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GUDŲ PROTESTAS. \
Gautomis žiniomis Gardino 

krašto gudų taktinės ir profesi- i 
nes sąjungos išnešė tokį protestą 
prieš Įkurtą Lenkti valdomojoj 
Gudijos srity “ Aukščiausią Tavy-, 
bą”: ' x -

“Mes žemiau -pasirašę, Gndtj. 
tautinių ir profesinių organizaci
jų Gardino krašto atstovai suži- 
noję apie uzurpącini žygį kokioj i 
ten “Gudų Aukščiausios Tary
bos,” šiito protestuojame mūsų : 
krašto gudų gyventojų vardą 
prieš daromus prieš mus prievar
tos žingsnius. * 4.

: Mes Gardinu krašto gudų esan
čių ir .lenkų uzdaryttj organizaci
jų val'dn pareiškiame visam pa
sauliui,'kad Garbino krašto gy
vento jaį gudai* nežinom jokios 
gAukščmusics Tarybos” ir mūsą 
vardu jarkalbėti neįgaliojamė,

Gardino krąšto gyventojai gu
dai laiko <ayo vienintelę tikrą it 
teisėtą valdžią tik Gudų Liaudies 
Respublikos valdžią, kuriai ir pa- 
vedanT savo likimą.

-įteikdami Šį. protestą pareiškia
me vfeaja pasauliui,, ikad jGatdĮuo 
krašto gudai gyventojai tūri tilc- 
rą viltį, jog .visos tautos, kurios 
laisvę myli, neleis uzurpuoti rnū- 
ąų teisių žmonių grupei, kurį pa
sivadino VMikščiausioji Taryba*

BRID&EPOBT, aONJUi
LDS. 3(1 kų. inčneshilH HUHlrInWaiąįL2 

įvyks iiedčUt»įt ei d. i rugųt 
toj Vietoj. ViEii nariui niiilončkite pRM 
huth nea ttirliite’tlthlg. svarbią rsikiho 
lą iipVuJk Atsiveskite Ir 
rhj.

X • <*

■ ; OIOERG, ILK ■ .
LDS» 49-toa’ hąopos ttieiicšliilB , 

t’talclmflg įvyks paųeclėiyje, iti d. rti®K’ 
■g valandą vakaro fiv. Antano pitrapU' 
Jos svetainėje. Visi nafial lt 
malonėkite '.pribūti paskirtu telktu 
Tfti^gi^tslvėsklte iv imująn&rfa. A’ 

Kviečia
V»|i

GinCAGO, ILL. j
LDS.'88 kp. mėnesinis siuddhikteMp 

|vyks nojėloj, 21 d. 1‘tigi^ tuojatap 
po pamaldų Aušros Vsttą 
svetainėje, 2323 W- 28 Pi. Visi nurttfc 
malonėsit «Usb4faktl Ir iįaują fltshtaM. 
ti. ■ •'

• I ■
4 -- ■ -- —. —

N W B&ITAOTį
LDS. 3G kuopoj mėnesinis susirlplūk 

man įvyks nedėlloj, 21 d. rugp. tuo* 
jaus įid pamaldų, šv, Aaūilojaus bal- 
nytinej salėj. Visi nariai yra kvfthKa** 

atsilankyti, ties turime datig daly- 
aptarti. *

Vaįltyfa.

•t

šaukimą No, 84 Tamsta ma* 
loiiiai pažadėjote paskelbti 
Lietuvių Visuomenei ‘ Ame-? 
rikoje* Tikimės, jis nepa
liks be atsakymo., Tautie
čiai, parodę , nekartą užuo
jautą musų reikalams ir da
bar sušelps savo aukomis. 
Bet delei didelio ploto, kur
sai skyrių vienus, nuo' kitų, 
ta$ guli ^5*kti ne taip grei
tai, kajp'pageidaujamUi ’

Dabar, mokslo 'metų pa
baigoje, Bfąugija
labai, reikalinga autotnobi- 
lio, nes' deieLdaugybes rei
kalų turi asmeniškai per sa
vų įgaliotinius susinešė su 
draugijos mokslo įstaigb- 
inifc, išmėtytomis, po ^etū- 

. Tui-etaųi tl omeH^e
k? žinodami 'Tamstos prie
lankumą švietimo darbui o 
laip-pat gerus norus padėti 
mūsų Draugijai, prašome, 
ar Tamsta neturėsite gali
mybės pirm, negu bus su
rinktos aukos, duoti “Sau- 

tĮj, *

lės” Draugijai automobilį, o 
iš sunoktųjų aukų “ Saulės/ 
d-jos C. Valdyba Tįinstą 
pilnai įgalioja' prigulinčius 
už automobilį pinigus atsi
imti. ' . 1 _

' * t

Prelate K. OlŠatiskis, 
“Saulės” d-jos C.

Valdybos Pirmininkas.
t

l _ » - * -

Lietuvos1 bonas — geriaūsis pi

lietybės paliudymas.
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Lietuvių Švietimo Dr-ja 
r ’ “SAULĖ”
1921 m. Gcg. mėli. 14 d.

No. ,87.
■ .Kaunas, 

Liek Prėlc; ’
Prė&

[Gerbiamasis Tamsta! f 
Pridedamąjį Benai atsVį
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DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis suslriit- 

: kimus įvyks nedrūtoj, 21 <L fttgpjučto, 
tuojaus po pamaldi) šv. Jurgio parant 
Jos svetainėj. Visi nartai raalonėklt# 
pribūti, nes turlnte clntig svarbių 
kuly aptarti, Atsiveskite ir naujų imu- 
rlų.

»
SKAITYKITE IR PLATINKITE 

‘•DARBININKĄ.”

✓

H FMFvl Fvl F-ilFvl M1P

AMERIKOS LIETUVIU MJEDERAMS 
KONGRESO

• 'z

' ĮVYKSTANČIO

RUGPIUČIO 30—31 ir RUGSĖJO 1 ir 2 dd,, TVARKA. J

x ____ -

PIRMADIENY, 29Rugpiūčio,.prioš Federacijos Kon
gresą, L. R. K. Kunigų. Vienybės seimas. • ' ;

1)

2)

N

z

3/

4)

ANTRADIENY,. Rugpiūčio 30 d.: . .

a)
* 3

10 valandų iškilmingos Mišios Karalienes Albino- £
Iii bažnyčioje prie South 4-th ir Roebling' gatvių; ; i 
prie AVilliamsburgli Bridgc Plaza,’ f

11:30 vai, bažnytinėje salėje, A. L. R. K.-Federa- j 
cijos Kongreso pirmoji sesija. Jį

c) 2 vai. po piet, bažnytinėj salėj, Lietuvių ilarbi-’ »
ninku. Sąjungos pirmoji sesija. * ‘ / I

d) 3 vaL po piet, mokyklos kambary, “Motinėlės” g
seimas. 8 vai. vakare L. D. S. prakalbos, Nęw •* * 
Plaza salėj, Grand ir Ilavėnieyer g-vių. i

TREČIADIENY, RUgpiūčio 31 d. J . |

a)
b)

b)

9 vai. ryto, L. D._ Š. seimo tąsa.

9 vai. ryto, mokyklos kambary, Blaivininką sei
mas. ' _

t ' .»

10 vai. ryti, Federacijos raštinėj, A. L. R. K. 
Federacijos uarįtj posėdis.

z '
A. L. R. K. Vargonininku Sąjungos seimo sesi
jos įvyks “Garso” name.’
8 Vai. vakare Moterų Sąjungos 24 ir 29 kp, ren* ' 
giarna vakarienė, New Plaza salėj, Grand ir 
Havemeyer gątvių. p

► 
KETVIRTADIENY, Rugbejo l d.:
a) 9 vai. ryto, bažnytinėj salėj, Liet. Raudonojo 

Kryžiaus ir Sv. Vincento aPaulo Rėmėją Drau
gijos seimas. ,

- 8 vai. vakare, Koncertas, McCaddin salėj.
\ * .

e)

’d)

z

5\ PENKTADIENY,Rugsėjo 2 d.:
s

9 vai. ryto, bažnytinėj salėj, A. L. R^K. Federacijos
* Kongresą antroji sesija.' i • ' -įrį

»
■ > ——----------------a. . .: ,

Visos Draugijos, ĮąildausanČtos prie A. L. R. K Federa
cijos, siunčia po vieną atstovą, prie Fed. priklausančios 
parapijos siunčia po 3 atstovus. Mandatai, kur galima, 

. turi būt paliudyti Dvasiško Vadovo. .
' / . ' . >'■ ■ ' ‘ ' 

Tai-gi, gerb. Kun. Ktebonąi ir sviotiskiuji darbuotoji^ 
pasistongkinia‘kuęiskaiŠngiausia šiame Kongrese'1 daly
vauti, nes yra labai daug svarbią dalyką npšvftrstyti. v

4

'H •

r į.

*

t
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s

v-

KUN.JC&VAGŽDYS,
” - , , j A. L. K K. Fed. Btm.

z
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ĮR ROMANAS ORĮŽTA 
e- ;: ■■: Lnm-voy. • - '■

k . Rhgsefe 18 d., 1921 laivu. 
^A^ITANM*4 , išvažiuo*

?? ja atga| Lietuvon Jonas J. 
e Romanas, prezidentas Xd&- 
į uanfen Sales Cprporation, 
" Amerikos rLietuyhj Preky

bos Bendroves, ir Lietuvos 
tarptautinio Banko. /

Užklaustas kbdėl A/ taip 
greitai apleidžia Amerikų, 
atsake: ‘‘Teisybe. ’ malonu 
gyventi čia Amerikoje h* 
darbas yra daug lengvesnis, 
bet čia mūsų Bendroves da
lykai puikiai eina ir viskas 
yrą taip gerai nustatyta, kad 
ir be manęs gali apseiti, bet 
Lietuvoje tai mūsą darbas 
yra ką tiktai pradėtas. Te
nai reikia suorganizuoti, nu- 
statyti visų mūsą Bendrovės 
ir Banko tvarką ii’ darbą. 
Tenai darbas yra nemalo
nus,. Sunkus ir varginantis, 
bet mano vieta yra tenai.,f

• - Bu ponu Romanu rengia- 
. si apie pora šimtu lietuviui 
grįžti atgal į tėvynę.

P A SI PIRK IT.
Kurie manote važiuoti į LDS. 

N. A. tlpskričib'didžiuli išvažiavi- 
; mą,' nedčlioj, rugpjūčio 14 d., tai 
Jliišipirkite tikretą, nes yra paim
ti keli trokai kurie 10 vak ryte 
ifjąiš nuo Penktos gatvės. Tai-gi, 

. kiirię norite trokais važiuoti, tai 
^nusipirkite, tikietus pas komisijos 
narius: A. ir K. Dagius, M. ir Z. 
Žukauskaitės, A. Kohanskiutę, V. 

’ Valatką,;K. Švagždžiutę, S. Bug- 
navieiu ir “Darbininko” ofise.

' / • J. G.
■'t ’ • _____________________________________

___ NEPAMIRŠKITE
Kad Vaiką Vakarai bus 18 ir 

19 d. šio mėnesio tai yra ketver
ge fr petnyčios vakare. Bus

i* 
S *

a*

‘ '' -/t-—-a - ‘
' II, I nffrr" .i' r.'-ūa

PALIOI8TAS KALTINA
MAS VAGYSTĖM

Bostono policistas IVilIur F. 
Hah’is kurs tapo areštuotas 
Trinioimt Coat Co» krautuvėje 
liepos M d. tapo apkaltinta^ pa
vietus Loviniuką (dury) už vo
gimą. Sokomą Įdek, laiko .ąt- 
gal, minėtos krautuvės ‘'savi
ninkai pasigedę kalią daiktu. 
Tuomet pora/detektyvn ^sta
tė viduje’ saugoti . per kelias 
naktis. Liepos M d. anksti iš 
ryto įlindo krautuvėn per lan* 
gą ypatų, kurią suėmus pasiro
dė besųs polieistas W. F. IIa- 
rris. Po to jis tapo paliiio.w- 
tas nito tos tarnystės. Jisyta 
47 UL-amžiaus įr vedęs. 6

RADG LAVONĄ UPĖJE/
Lavonas F. A. Silva,49 Dnr- 

tiAoutli St., Somerville, našta 
Mystie upėje. Nežinoma..ar per 
nelaimę, nuskendo, ar tyčia, nu
siskandino/ Buvęs silpnos svei
katos. Vakare nuėjo gulti, tel 
ant rytojaus jo tėvas neberado 
jo lovoje.

3*

Maine universitete, vakar 
pradėjo pardavinėti ant 
kampo laikraščius, kad užsi
dirbus ąnt pra'gj’veriimo.

-Išieškojo darbo po visą 
New Yorką ir Bostoną ir ne
galėjo niekur Mėgi-^dar paversti yra gyventi ir
no gauti darbu prie kasimo 
bulbiiį Aroostock paviete 
Mc. valsk, bet farmeriai, pa-’ 
't^r^, r kact nemoka, gaiviu 
milžti nepriėmė. Visur 
;ir visaip bandė gauti darbo, 
bet niekur nepasisektu nes 
neturi Jokiame tebe paty- 
vinto nors mokslą ir suma
numo turi, pradėjus laik- 
raščins pardavinėti ir-gi ne
siseka: kuomet jis pardavę 
1, tai berniukas teiupat par
davė 50. Kad daugiau par
davus, apsirengė savo puoš
niais'rūbais, kuriuos gavo 
baigdamas universitetą.

VIII. 8 d,
(Liet/ M. Biuras) Turint 
omenyje didėlį Rusuose ba
dą, kur daug Lietuvos trem
tiniu nuo įidziojo karo vis

i

* 
ė

<

J

BRIGHT'ONMASS.
Briglitono lietuvią vasarinės 

mokyklos užbaigimo vakaras 
bus 'Rugpjūčio 28 d. Kitos dr
augijos prašome nieko nerėgtb 
minėto) dienoj.

Rengėjai,

E. CAMBRIDGE, MASS.
Pranešame LDS. 8 kuopos na

riams ir visiems tiems, kurie mėg
sta praleisti linksmai laiką, tyra
me ore, kad visi, kaš tik gali, 
ateitu pas bažnyčią, ant AVindsor 
gatvės ir važiuotą į.LDS. N. Angį, 
apskričio linksmą išvažiavimą, 
kuris bus .14 d. rugpjūčio, Romu
vos parke, Montello, Mass.

Gerbiamieji: malonėkite užsisa
kyti vietas išankst^, kad paskui 
jų pritrūkus nesigailėtūmėt nenu
važiavę.

Komisijos, narius galite sueit 
kas vakaras prie bažnyčios. Ti- 
kietas ypatdi Montellon ir atgal 
$1.00. Trokai išeis 10 vai. ryto. 

Komisija:
V. Janeliūnąs, 
J. Smilgius.

Čia yra apie 800 moterių 
dirbančią nuo dieną prie 
Kanados parlamento nąmn.

- . ■■........... ; :
0. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAZ 
DYBOS ADRĖSAIr BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Mena. 

VICE-PIRM. —fJuozas BIžokas,
307 E. 9-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Ant MociejUuaa,
450 B. 7th St, So. Boston, Masą. 

FUI. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St, Dorchester. 

KASIERIŪS — Andriejus Zalleckas,
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
flienl kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashlngton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atslvesklt prie musų dr 
los prirašyti.

Posmertinčs moka * 5200.00. Pašelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

negali grįžti Lietdvou, Lie^ 
‘tnvos ^nįįsteife Kabiąetas 
paskyre kreditą iš Valsty
bės iėšą šelpti Lietuvos' 
treąįtiiuus Rusuose. Stirną 
mistutys ‘Lietuvįs IJžsieiibj 
R^iMit Mmistetds susįtaęs 
su Finansų Ministėrių.

• ' .* •, 1 X.

DARBININ W VALDŽIA

AT. S. W. t- Pai’- 
bininku valdžia Jau. atidarė 
pirmą valstijos mėsbiyčią. 

‘Tuojau kainas ant 'mėsos 
numažino nup į5 iki 50 nuoš. 
Privertė mažinti .Rainas ir 
privatiškose krautuvėse/ 

. Nežiūrint, kad kainos žy
miai numažintos, valstijos 
krautuve pirmą savaitę pa
dare gryno pelno $250..

Valstijos plianas yra ati- 
darvtj krautuves -visuose di
deliuose centruose aplinkui 
Sydney, kąd privertus pri
vačius mažinti kainas.

X

Irfluy. 5- ■■
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kvietimu, nuo Šveicarijoj« MBMMŪWU|0n®» |prezidente Adk?

dalyvauti Tarptautiškąme 
Raudonojo Kryžiaus suva- 
žiavime,- kuris bus Ženevo
je rugp. 15 d,y Ten bus pla
čiai kalbama apie gelbėjimą 
•badaujančios Rusijos. Vo
kietija jau turi sudarius ko
mitetą ir siunčia pagelbą 
Rusi jom

1000 darbininkb 
.GAUS DARBO.

-į. < ' St

Woruest$r, Mta* Mies
to valdininkai nutarė priim
ti 1000 ditrbinmlfe darban/ 
Kitą panedelįu. jie pradės 
dirbti miestui. Miestas da- 

lrys naują rezervoarą taip^ 
kad 1000 žmonių kurie da
bar yra* be darbo galės už^ 
darbiauti. z
• • f. •

DIRBA PILNĄ LAIKĄ.
McKeesport, Pa. —? Pir

mu sykiu į kelius mėnesius 
Tin Plate kompanijos dirb
tuvė pradėjo dirbti pilnų lai- 
ka. . ■V • 4 ♦

4 * '» '

■»
/ '■.

nlfiMJi

■■ IF' ■ iimiim.-im—jį. 
Tat So. Boatou 2488 

uSSuduom^^^llOR.11! LANDŽIUS 
gi paraginkite kitus darbifliataĮl™* ** w LA JI Ų A rli d 
itfriri&t , ? ' I (MYMOUR)

I Luttvvia '■
|GiMWA8-nt Ohibtogam

I I Gydo aštria* ir dirouilkaa lirai
II tyrų, moterų ir valkų., Egaaml-
l| nuo ją kraują^ apjaudaln«, ilapu- 
| mą ir tt. auto laboratorijoj. Bu- 
I taikia patarimus lalškaU kitur «y- v 
H vanantičma. Adreąaa: ' \
Į 506 Broadvay,1 

HL Souira: Boston,
< Hf Kampas G St. ir Broadway 
^ŲĮV-m i ■ ^rr^l^r^Nnr i „i,

• ■ . . ........ I

Reikalavimai
. ”, ....... . " "• L • >-»*- '

? Reikalavimų kalnoa 2c. už

ANT PARDAVIMU.
v .. - .

. Rąrsidąoda ČEVERYKŲ t ? 
SHACT<V® ;labg jmkM« 
Vietoj. Biznis. Išdirbtas ,pėr 
septynis metus, Priežastis 
par^ovimo^ savininkai va- į 
žiuoja Lietuvon. Kasi norė
tą pirkti, atsišaukite šiuo Į 
adresu: " z

A. SMOLSKIS ir K. MA'čtS
1105 Washingtoii St., 

NORWOOAMASS’

'« . į

Į

*

Y

'I

. t

VALIO PRIE DARBO!
»

S ' ’£>. I-* •
PRADEK DIRBTI. '

WheelMg, JT-Va. — Ofi- 
rialai Plieno ir' geležies 
kompanijos praneša, kad 
pradės dirbti tuojau, su 1000 
darbininką.

i

BOLŠEVIKAI PRIĖMĖ 
EMIGRACIJOS ĮSTA-

- TYMUS,
Maskva, Rusija. Lai

kytoje konferencijoje bolše
vikai priėmė sekančius įsta
tymus: . /

1. Iš'Rusijos galės išva
žiuoti tik tie, kurie yra liuo- 
si nuo kariuomenės, darbo ir 
kitą aplinkybią.

2^ Leidimus išvažiuoti 
gaus tik tie, "kurie turės pa- 
liūdymiis, kad jie bus įleis
ti į tas šalis kur jie važiuo
ja, ir kad valdžia arba tam 
tikra organizacija pasiims 
globoti emigrantus.

.3. Emigrantai' bus siun
čiami būriais per paskirtas 
vietas.’

REIKALINGAS VARGONINKAS | 
prie šv. Juozapo parapijos. Atsišail- į 

, kito ant Šio antrašo: į
REV. J. KUBAS, 

lf<J Theodore St., ScrantOn, Pa7|

ars.", i 1 i „TesrgfrMi^
, - Itt ItaŲ South Bobtokm »

D R,-H, S. STONE
Spbouiistab 

399a W. BR0ADWAY
, Vaiu^doi ; Nuo 9 r« Ui 7

■ -7"'

I. FAUl J. JAtMAUI
(Jakimavičius) , 

509IAST BROADWAY
THUEPHONa 50Ž . ‘

» r

i

4.r
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CAMBRIDGE, MASS. 
Ateikite susirinkiinan.

Rtigp. 15 <L š. m. A. L. R. K.
te&tnj,. šokiu, dainų, eilių it ki- i Federacijos skyrius turės susirin-
tokią pamarginimą. Nepraleis- rimą 7-.30 vak vakarę bažnytine- 
kite nevieno iš tą vakari], airi- je saloje. ■ '
lankykite visi. I Į tą susirinkimą kviečiame vi-

Rengėjai draugijų atstovus ir šiaip ka- 
___________ taJiklis veikėjus skaitlingai susi- 

. rinkti, nes turime daug svarbių 
IT vn l’rikalų.

.V a. P Turėsime rinkti delegatą į Fe-i 
suirę valstiją apskričio extra, , • M _. v - - - v . deraenos kongresą,
pnesseumnis suvažiavimas bus * Komitetas

i Rugpj. 20 d. 2 vai po piet, So. l .
k Bostone. Visos minėtą valstijų ’ nnrxmrAw

kuopos malonėsite prisiųsti de- VI_SI PIKMtkan.
r legatus. Cambridge, Mass. — LDS.
r ’ g Kneižys pP* laikytame susirinkime nutarė

Apskr. Pirm, važiuoti i rengiamąjį LDS. N. A. 
Apskričio pikniką rugpiūčio 14 d. 
š. ni„ Romuvos parke, Montello, 

r UŽKVIETIMAS . Mass. d'ani tikslui išrinko komi-
į L. L. Iv. Keistučio D-ja, Bos-1 siją sutVarkymui važiuojančią ir 

. ■ tone laikytame savo mėnesiniu-1 paėmimu trokų.. Į komisiją pate-
| Ufe susiTiiikime, 7 d rugpjūčio, ko šie: J. Smilgis, VI. Janeliūnas 
į ‘ . š* m., nutarė parengti kuodi- hr y; gh-ka.
L džiausį piknikų, ant 5 rugsė-l Darbininkai ir darbininkės! Jei- 

jo, pirmu kartu savo nuosava-Igu jūs norite linksmai ir naudin- 
nie darže, Oak Grove, E. Dead- Į gai laiką • pralėkti'— važiuokite 

Jhain, Mass. darbininkų rengiaman piknikam
. Tad prašome Bostono ir apie-1 Jeigu norite gerai ir laimingai nu- 
liukes'divją ir kuopą atsilan- įvažiuoti—užsisakykite iš anksto 

»lęyti‘ ant mūsą pikniko, o mes vietą'pas komisijos narius. Kclio- 
pasįstengsime kuo geriausiai nė į abi pusi tik vienas doleris.

‘. atįrilaiikiasius užganėdinti. 
Pirm. — M. Versiackasl

‘ Prot. rašt. — A. Macejūnas

MTTnnrr ‘ MAŽINS ALGAS IR PER- 
. IsGERS NUODU. L VEŽIMO KAINAS.

Lucy.Lengliono, 18 metą, gv- .
‘venanti ant Page gatvės susi- PoroHto, Kanada. - Prie 
barusi su savo vyru išgėrė nuo- namą statymo darbu algos, 
dĄ Pirni to parašė laišką savo darbininkams* buR- mažina- 
giminėms, kad ji norinti įnirti, mos 10 nuoš. ir taip-gi taręs 
Dabar randasi kritiškame pa- hmft sumažintos kainos už 
degime miesto ligoninėj. . pervežim§ materijolo prie 
*EŠI NUBAUSTI UŽ NESI- įnaml> statymo.

LAIKYMĄ SVEIKATINGU- - ----------“~
MO TAISYKLIŲ baigęs UNIVERSITETĄ turi 

r«isėjasDoivdli5dėjopniDg,i. FARDATOMITt BAlKRASfilVŠ 
nes bausmes šešiems valgomą- Į 
fe ediktą pardavėjams už pri- Į . ,. a • .

j žengimą Sveikatingumo Komi-] -^m&nd T. Gaudreii iš 
sijos parėdymą* Bausmės ^a|Lwiston, Me. gavęš dailės 
ifeo $104)0 iki $50.00< ' t ir mokslo baehateds laipsnį

Ą ? MOKSLEIVIŲ DOMEI 
į A Massaehusetts ir New Har
4

'.4U

8
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TeL So. Boaton 270
PR.JOHNMacDONWElX,M.».

__ ________________________________Galima įtuaihatbįH .ir UetuvUlcai.
- • y . | 9 Oitibo Valamdos: f
BEKERNĖ ANT PARDAVIMO [ Rytais ik9 vai.

Bekarnę su visomis mašinomis Ir Į-l ^Siralsnuo^lkl 9

tnisais parduosiu pighiL . Biznis ge-į 53G Broadway, S. BostOU 
roj vietoj ir labai ginml Išdirbtas. Prie- f j *-»•
žnstls pardavimo, savininkas nori grei-1 
tu laiku išvažiuoti j Lietuvą. Kaili I 
mfluilingi/, atsišaukite šiuo adresu: Į

91 Bolton St., (So. Boston, Mass. 1

PARSIDUODA BUČERNfi
Visai palei lietuviškų bažnyčią. Ga

lima mainyti ant namų, vienon pinigų. 
Kam reikalinga kreipkitės šiuo adre
su :

♦
G. KAIRE.

52 B ir Fifth St., So. Boston, Massf

i

V

šBsssfisssssšssšaaiSEssKse^R' 
iiEGISTKUOTAa MOTABAB M

UETOVOS ATSTOVYBĖJ 3 
F. J.l ALINAU S KAS j

ADVOKATAS I 
414 Beoadway, S. Bostozt, Mabb. | 

TeL S. B. 44L |
Gyvenimo vieta: I

135 Rowe St., Auburndale, Mass. Q

f.

Dabar yra laikas 
Patogus ir sveikas 
Pentyt, jūstj. namą, 
Ką būtinai reikia, 
Tad greit šaukit mūsą 
Perdorius geriausius, 
Kurie seną namą- 
Padaro naujausiu.

LITHUANIAN KOME 
BUILDERS CO., INO., 
(Pentorią Dept.)

366 W. Broadvzay,^ 
Room 1 

South Boston, Mass;
Tel. S. B. 1878-J.

VOKIETIJA GELBĖS 
RITĖJĄ.

Bi’-rZz/nas.—^okiečiąRau- 
denasjs Kryžius prięmė -pa-

ISPANŲ KABINETAS 
REZIGNAVO.

M a (Indas, Rugp. 11. — 
Premiero Allendesalazar’o 
kabinetas šiandie rezignavo. 
Pranešama kad buvusis pre- 
mieras Maura sudarys nau
ją kabinetą.

GERIAUSIA PROGA.
TIK ANT TRUMPO 

LAIKO,
Vien tik dėl mano pažįstamų. I
Mokėdamas $5.50, gausi Į 

$7.00 vertės. Norėdamas Į 
daugiau sužinoti kreipkis y- Į 
patiškai arba laišku. . I 
FELIK A. ŽALECKAS,'

27 Doris St., Dorchester, Mass. į 
Tel. Dorchester 5483-W. I

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Priskiria Ari^roa. v . 
Valandos; 1—8 tr 7—8 P, H, 

17 Millbury Street, 
WOROESTER, MASS.

M

» •t

r

. - Beit Pilone; Poplar 7545 
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G R. A B O R I U S

1023 Mt. Vebnof St. a
PHILADELPHIA, PA. ||

X
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Ar JutKankina Pl«i«kano»?
* N AU BOKITE RuffleS

Ar Juma Galvon Odą. Niclti? 
naudokite /Pig/JCter 

j Ar jųstį’ Plaukai ^Slenka? 
NAUDOKITE PuffleJ «

Ar Jus Norite ?Ap«*vtfcnr 
naudokite 'Rlįffter /

Užlzufymui .ssvo plaukų grazuuair tankiais z 1 
NAU DOKITE JfyįffteS I

Užihukęymui galvos odoa šveskartf Ivanai.
NAUDOKITE X]

1 Rufiles galima gauti visose aptiekose po 65e. bonk?, arba tiesiog 
> iš išdirbeju perpaštų nž 75o. bonkę.
■2 F. AD. RICHTRR & CO. k
3rd Ave. & 35th SU Brooklyn. N. Y.

j

<

REIKALINGI AGENTAI UŽ
RAŠINĖTI “DARBININKĄ”

saldžiausios širdies v. Jėzaus 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Antanas Kmitai,
284 Fifth St, Boston 27, MAbn. 

VICE-PIRM. — Juozas Andriliunas,
273 Fourt|r St.,-So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Vincas VaikSnorlus,
178 Bolton St, Boston 27, Masu. 

FIN. RAŠT. — Pranas Senkevičius,
. 132 Bowen St, Boston 27rMass. 

KASIERIŪS — Jurgis Karievlčlus,
174 Bolton St, Boston 27, Mass.. 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
- 405 E. 7-th St, Bostofi 27, Mass. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą ne* 

dėldienj kiekvieno menesio 3vaL po 
pietų šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, MaM.

U.S.MAĮI_^K^
Generališkl agentai dėl CENTRAIS ir RYTINES EUROPOS 

North German Uoyd Bremen
- Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG

Laivai plaukia į LIEPOJE per Danzig’ą. Tiesus perslmainymas m 
nuo laivo ant laivo. « M

HUDSON .............  Rugpjūčio 30, Spalio 15 ir Gruodžio3
PRINCES MOTOIKA........*........ Rugsėjo 15, Spalit) 22 ir Gruodžio 10 ■
POTOMAC ............. .Rūgs. 22, Lapkr. 5 tr Gruodžio 24

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN, ■ 
AMERICA ...................................     .Riigpj. 27, Rūgs, 28 ir Lapkr. 1ZH
GEORGE WASriiNGTON .. J.. .Rugsėjo 3, Spalio 4 ir Lapkričio 8 ■

Atsigaukit į, 90 Štate St, Boston, Mass. arba pas vietoa agentus.

• ’ - - ,, i, ||- N Į. . .... ......... Į'', ~ ĮU—r ll< —

‘A

Pąįieskoiimai
Paiešfcojimų kalno* LDS, na* 

ariame ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syk) ) metas už dyką, už 
8 sykius ?1.QQ. PrieteUami už 8 
sykius $150.

■ ■ ; -=■- - ■ - —

Tek So. Boston 828.
Lhstctys . Dotetab

(Kaiparavičiua)
Laikinai perkėlė ofisą po Nu. 

425 Bsoadvtay, So. B(^ton, Mabb. 
O/ffo To/otidea;

Nuo-313 IK 12180 ryte tr 
» l:ŠO—C tr 6:30—9 ?. BL 

Ofisas, uždarytas subatos va-, 
karais Ir ųedėllomis.

I

I

» •

PRMOSKLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY

" Dantys Ištraukiami ir pripildo: 
mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, tu nauju išradi
mu.

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St)
Vmaitoos: Nuo .9 v, r, Iki 8 v. v. - 
NedSeiom: Nuq 10 v. r. iki 4 v. v.

1 I • ■ - .— I- - - - -'

PaieSkau $ių ypatų: Pilypo Galga-1 
H.-iusklo, Konstantino Puošuko, Kazį-1 
miero Grlgitliausko, kunigo Jono Ger- į 
riekto. Mes gavom. laiSką iŠ Lietu- { 
vos nuo • Apolionard Guig'aliausko. Į 
Klausia apie savo brolius, gyvenančius | 
Amerikoje.. Prašau’atsišaukti šiuo iid- į 
resu: • į

MR. K. LIBERIS, į
1437 So. 11 St., Sheboygan, Wis. j

Paieškau savo brolio, Mlkolo Bar^-j
devlčlau. Pirmlaus gyveno Union Cl-| fiP, JONO EV. BL. PA8ALPINES 
ty, Conn., dabar nežinau kur randasi. | DR-STSS VALDYBOS ADRESAI. 
Aš sergu jau 6 mėnuo Statė Hospital, į ____ •
Hartford, Conn. ir*esu silpnas, norė-1 PIRM, — AL Žiobs, 
čiau su juomi pasimatyti. į 589 E. 7-th St,,

STANLEY CŪARNA, ‘ Į VIOE-PIRM.
Statė Hospital, Hartford, Conn. | 1QQl Bowen Ri, So.
---------------------------------- :--------------- J PROT. RAŠT. — K. Luiųto,z/ y

Ieškau švogerio Leono Stankaus, kl-|, Maaa.
lęs'lš Lietuvos Ylakių miestelio. 14 Į^11^T1 
metų atgal gyveno, pas Jonų Aponą, Į .^?StOn* Maa*
Golden St, Scranton, Pa., o dabar-ne- 
žinau'kur jis randasi. Meldžiu atsl-L_.Msm. 
ifept jls.pats ar kas ji žinote.

ANTANAS D. SMAIGIS, I lal*° įtrinkimus kaa tylą
24 Llncolri St, Brighton, Mass. vak po pietų Bažnytinėj

z • - [Svetainėj. -
■............ '■ "»■ ..................... ’*,A ~ 1 į
Paieškau pažįstamų gyvįhčlų NeUg DRAUGUOS

York’e arlm Brooklyn’e, N. Y., pąeLF’** į
nančlų iš Gkrlovos parapijos, Mari-f • 
jampolės -apskr. • Aš esu IŠ Tulauski-L <4ę0«
nes, Girininkų kaimo. Meldžiu atsi-T" 
šaukt per laišką, o aš sutelksiu dauįf.L St, Bo. Boston, Matt.

ri Mm VrCE-RlRM. — J .Amlrullunas,naujienų iŠ Gai ovos. į g Roston, Mass.
- JONAS TULAUSKAS, f PROT. RAŠT. — V. j. Jakštu*,

118 Grove Are., .. Dnyton, Ohio.į 147 H St> BoatoU 27, Mass. 
’-------- -------- --------- -------- -----------------pIN. RAST. — Juosas Juataų
n*ir*Xl/n illl 11 I Meryciitf Acadeny
r AltSllUJIInAI , ArilnghW Helgths, Mmki nikvnvtf įnirti . [IŽD. - Leonas švagždu t

KI IFTIIVAa I Bowen ®0, .^^on, Mass.LII.IUvVui Įi?dq globėjai --{j/Otūbinskas,
• . ; . Į B Jay st. Bo. Boston. Mim. ir

.leš&nu brolio Petro Oinčiulfeos, kd Boston. Mam.

ris prieš kį?ą gyveno Tfimagri^ Mb jimALKl --Povilą* Laučks, 
po kilęs Iš iMuinb rėd. ir apskr, Rau-. gfory gį g(K
dondnrio vajaus, Netonių kaimo.
Jei gjfvos prašau atsiliepti. ,8o. Boston. Ma*.
resas: Vyr. pusk. Jonas Ctoėhilkft, 7-tn WBirinUinai IMkoml

nė, IĄTHUANIA. Įpistų Bidftytinej salėj snt 5 |t» 8<k
■......—-

7
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SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Z , .

Ar tri'sergi Chronišku, nerviška ar 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, as 
įgalėsiu pagelbsti. Visokią rodą ir pa* 
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyrus ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas Ir visokias supainiotas lt 
gns. Aš duodu Elektros gfdadęlą kurt 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 
fl dattgybę vyrą Ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

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

Ofiso vat 9 rytą iki 8 vak. 
„ Nedėlloms: 10 ryte iki 2 p.

PY22OTREM0NT ST., 
t* I BOSTON, MASS.

Priešais Ątąjastic Teatrą

z

KAD PRAGYVENUS.

LARt

r
*

• ><
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KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

? auksinų į Lietuvą nusiųstu 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su' manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų Auntė- 
Jams pristatau kvitas su para-, 

. Salą priėmėjų pinigų.
■I Laivakorčių agentūra Į Llo-
■ pojų, Hamburgą ir visur.
■ pasai kelionei l Lietuvą. >
■ Padarymas lietuviškų doku- 
|H mantų
Q Pinigus siųskit* per palto
■ Mnney Order. Rašydami pri-
■ dėkite 2 et štampą ir visados 
H adresuokite:
■ P. MikolainU,

53 Undsoil Avė.. 14iwiklvHf. N. Y
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