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BUDAVOJIMAS PASI
DIDINO.

New York. — Statymas 
namų New Yorke dabar 
toks didelis, kokis retai ka
da yra buvęs šio miesto isto
rijoj. Yra viltis, kad būda
vo j imas tęsis ir toliau ir na
mų statytojai turės darbo. 
Taip-gi yra viltis, kad ran- 
dos nupuls. .

MAISTAS PABRANGO.
Washington. — Nuo lie

pos 15 iki rugpj. 15 patėmy- 
ta maisto žymus pabrangi
mas.. Darbo Departmento 
statistikų biuras skelbia, 
jog per tų-Jaikų maistas ap
skritai imant pabrango Dhi- 
ladelphijoj 6 nuoš., Bridge- 
porte, Ct., New Haven, Ct., 
Chicagoj, Providence, R. I. 
ii* Washingtone pabrango 5 
nuoš. Kituose miestuose pa- 

• brango mažesniu nuošim
čiu. -

PARSIDAVIMAS BE
DARBIŲ UŽDRAUS

TAS.
Baltimore, Md. — Parda

vimas bedarbių, toks kaip 
Bostone pradėtas, Marylan- 
do valstijoj uždraustas. Už
draudė valstijos gubernato
rius. Bedarbių būrys buvo 
besirengiąs surengti licitaci- 
jų Baltimorėj prie City Hali 
Plaza, bet gubernatorius a- 
pie tai sužinojęs uždraudė, 
sakvdamas, kad darbininkai 
siūlydami savo*darbų nepri
valo tų daryti save pažemi
nančiu būdu.

Dabar bedarbiai nutarė 
tara tikrose VietošnįAtOfį įį 
eiles ir siūlvtis darban bile o
kam, kas tik pavalgydytų 
tris sykius dienoj, duotų vie
tą pergulėti ir šiek tiek pi
nigų drabužiams.
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LIETUVIŲ PASIŪLY- * 
S ĮTEIKTAS;

Vašingtonas, IX 12 € 
(fįįi&t. Inf. Biuras) P. Hj^ 
mans’ui įteikus lietuvių-len
kų konferencijoje sutarties 
projektų, buvo padaryta 
derybų pertrauka tūm pro- 
jektui apsvarstyti. Šiandien 
pertraukos laikas baigiasi ir 
derybos bus vedamos toliau. 
Kadangi P. Hymans’o naū- 
jam projekte permainos ne
žymios, todėl Lietuvoj dėle^ 
gacija įteiks konferencijai 
savo kontrprojskta. r

- TEIKS PAŠELPĄ.
San Antonio, Tedas. — 

Nuo potvinio. nukentėju
sioms pradėta rinkti aukos. 
Viena diena surinkta $17.- 
478. Yra pasiryžimas tų su
mų davaryti iki $25.000. Po- 
tvinis, buvusis pereitų suba- 
tų, kaip dabar apskaitliuo- 
jama, nuostolių padarė už 
$8.000.000. O žmonių bus 
žuvę t arti 100. *

NEW YORK GREIT 
DŽIŪSTA.

New York. — New Yorke 
per pastarąsias dvi dieni bu
vo didelė ablava ant svaiga
lų šmugelninkų. Konfis
kuota svaigah} už apie $1.- 
500.000. Per tai tas miestas 
dabar greit džiūsta.

SUAREŠTAVO MAIŠ
TININKUS.

Tokio.—Suareštuota virš 
40 kraštutiniųjų socijalistų. 
Didžiuma jų yra japonai, o 
kiti korėjiečiai. Suareštuo
tieji pienavę milžiniškų suo
kalbį, kokio nėra buvę po 
anarchistų maišto 1900. Pa
gauta kurstančios literatū
ros, dinamito ir bombų 
sandelis. Literatūros dva
sia panėši į bolševikinę.

SUSTREIKAVO.
Bakersfield, Cdlif. — 8.- 

000 žibalo darbininkų su
streikavo dėlto, kad kompa
nija nesutiko derėtis su uni
ja-

ATEIVIŲ VARGAI.
New York. — Baisios sce

nos dėjosi .kuomet atplaukė 
laivas Zeelaiid su ateiviais ir 
kuomet 59 iš jų buvo nuskir
ti gabenimui atgal. Vyrai 
ir motervs šaukė ir draskė o 
sau plaukus. Mat rugpjūčio 
mėnesio kvota jau buvo pri
pildyta ir perviršis ateivių 
turėjo, pagal ateivystės-var
žymo įstatymus, būti depor
tuoti. Daugelis iš jų Euro
poj viską buvo pardavę ir 
turi grįžti be nieko ir prie 
nieko. Vienas ateivis lenkas 
iš Varšuvos atkeliavo su 
žmona ir septyniais vaikais.* 
Pačių ir vaikus galima bu
vo leisti, o jis jau turėjo 
grįžti.* Tuo tarpu sekantį 
rugsėjo mėnesį kiti ateiviai 
iš tų šalių, kuriosna dabar 
perviršis grąžinamas bus į- 
leisti. Daugiausia bėdų tu
ri lenkai ir čeko-slovakai.

Apie šitokius , ateivių var
gus pranešta prez. Hardin- 
gui. Jis pasakė, kad čia kal
ti laivų agentai.

. VIS LABIAU NERI
MAUJA.

London. x— Visoje Angli
joj bedarbiai ima labiau 
-bruzdėti ir reikalauti grei
tesnės ^agelbos. Bedarbių 
demonstracijos būna kas
dien. Liverpolyje. demons
trantai norėjo sueiti į 
George salę. Tai buvo 
sirėmimas su policija.

BOMBA | JAPONį

/

l '
’W|i
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KARO STOVIS BESA
RABIJOJ. .

Biįgd. — Rusijos sovietų 
valdžia Besarabijoj paskel
bė karo stovį.- Le-on Trocki 
išvažiavo į Ukraina dėlto, 
kad eina gandai apie Rumu
nijos mobilizacijų.

i

NEGAUNA DARBI- _ 
NINKU.

TF7nuipeg, Kanada..—Ant 
tūkstančių akerių žemės, j a- 
vai pūva dėlto, kad ferme
riai negauna darbininkų už 
algas, jokias fermeriai į- 
stengia mokėti.

PRAŠO ATSIŽADĖTI 
DARBO.

Wėstfield, Mass. -v- Majo
ras Searle kartu su kitais 
veikėjais išdirbo pienus, 
kaip prigelbėti bedarbiams. 
Be kito ko prašoma atsiža
dėti darbo tų moterų, kurių 
vyrai uždarbiauja..

FRANCŪZAI NEPATEN
KINTI GROBIU.»

London. — Atvyko Fran
ci jos finansų ministeris 
Daumer. Jis bandys Ang
lijos valdžių prikalbinti  ̂su
šaukti naujų alijantų kon
ferencijų apsvarstyti pasi
dalinimų iš Vokietijos gauto 
grobio. Dabar Francija 
gautu grobiu nepatenkinta.

BANDĖ NUDĖTI GU-
. BERNATORIŲ. .

Seul, Korėja. —- Btfvo pa
sikėsinimas nukauti admiro
lų baronų Miniru Saito, Ko
rėjos gubernatorių. Korė
jietis metė dvi bombas į na
mus, kur yra gubernato
riaus ofisas. Gubernatorius 
nebuvo sužeistas. Piktada
rys nepaimtas.

TIEK MOKŪS, KIEK 
1917 <

Betlilehem, Pa. — Plieno 
kompanija numuša algas 
darbininkams dar 8 nuoš. 
Dabar darbininkai po tiek 
tegaus po Įdek gaudavo 1917 
m. .
ELEKTROS~DARBININ-

KAI SUSTREIKAVO.
s Berilu. — Visi elektros 

darbininkai sustreikavo. Ne-

TURTINGA UBAGĖ.
Chicago, III. —Moteris, 

84 metu amžiaus, mirė labai 
skurdžioje vietoje. Bekraus- 
tant jos kambarį rasta šėrų 
už $100.000. Per-keletu me
tų ji elgetavo. ' f

- PĮRMzi MOTERIS.
Stockholm. — Į Švedijos 

parlamentų išrinkta moteris 
Kerštui Hesaelgren. Tai ji 
yra pirma moteris patekusi

NEPAPRASTAI NU
PUOLĖ.

N ew Y ork. — V okiškos 
markės davė naujų šuolį že
myn. Nupuolė tiek kad už 
93c.' gaunama 100 markių. 
Dar nekuomet ikšiol nebuvo 
taip žemas markės kursas, 
kaip dabar. . *

VOKIETIJOS PASAŽIE-' 
RINIS ORLAIVIS.

London. — Vokietija sta
tydina milžiniška orlaivį, 
kuriuo galima būtų gabenti 
500 įasažierių. Tuo orlai
viu pasažieriai bus nešioja
mi tarp Vokietijos, Ameri
kos ii’ Portugalijos. Ant vir
šaus j o per visų ilgi bus vie 
ta pasažieriams, pasivaik v-v« ...lt - - 1

—..... . , ■ ■ ■ t *

PRIEŠINASI BOLŠE
VIKAMS.

• London.—Laikraštis Dai- 
ly Mail-skelbia, kad Rusijos 
bolševikų valdžia buvo pra
dėjus dideles rekvizicijas 
Ukrainoj dėl badaujančių 
rusų kitose vietose. Tai uk
rainiečiai tam labai pasi
priešino. Bolševikų rekvi- 
zitdriai yra galabijami. Bol- 
ševiktj valdžia savo keliu sau 
paprastu pragarinio žiauru
mo būdu galabija pasiprie
šinančius sodiečius. /v

,. TURKĮr SUOKALBIS.
—A

RENGĖ REVOLIUCIJA.
Konstantinopolis.' —’ Su

sektas didžiulis revoliueio- 
niškas suokalbis. Buvo pie
nuota nugalabinti alijantų 
atstovus Turkijos sostinė
je, sukelti nepasitenkinimų 
anglais indėnų armijoj. Bu
vo atsiųsta į Konstantinopo
lį 17 galvažudžių, kurie tu
rėjo nugalabinti alijantų 
perdėtinius. Tų suokalbį 
rengė Turkijos nacionalis
tai,, kurių būkle yra Augo- 
roj, Mažojoj Azijoj ir kurių 
suorganizuotų kariuomenė 
kariauja prieš graikus.

PRADĖJO ISPANAMS 
SEKTIS., _

Londoy. — 
nijos jėgos pradėjo genera- 
lį ofensyvų prieš sukilusius 
morokiečius. Ispanijos -ge- 
neralis štabas yra nutaręs 
dabar padaryti didžiausias 
pastangas pasmaugti4 sukili
mų, kurs anksti vasarų pra
sidėjo. •, M
A---- ■; ■ -y-----

Duok, Dieve, rūgštį,

p
Moroke Ispa-

O
VV« _.j
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galėjo išeiti nei laikraščiai. Švedijos parlamentai!
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A

mergai-—berniūkštį.
JT

i

b aistis išgąstis.
Halifax, N. 'S. — Impe- 

rial Oil kompanijos sprogo 
penki suliniai žibalo. Žemės 
drebėjimas buvo didelis, 
žmonių iŠgųstis baisus. Per
sigandę žmonės bėgo lauk. 
Visiems prisiminė pragari
nė ekspliozija 1917 m. kada 
trečdalis miesto buvo iš
griautas ir 1.200 žmonių žu
vo.

Dabartinėj . ekspliozijoj 
žmogiškų aukų nebuvo.

Ekspliozija atsitiko ankš
ti iš rytu. Žmonės, iš lovų ki
lę ir pribėgę prie langų pa
mate nušviestų liepsna pa- 
Jaugę ir debesius (įlūmų. 
Ekspliozijos atsikartojo ir 
tuomet žmones ėmė bėgti į 
gatvėj Daugelis jų buvo 
naktiniuose rūbuose. 5 ’
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REŽRGNAVO LEXĖErt 
MINISTĖRlAi/ 

Varšava. — Pilsudskį pri
vertė Lenkijos ministerių ' 
kabinetų rezignuoti. Taš u 
daryta dėlto, kad Silezijos. . 
klausimas neina kaip Len
kija nori, ir vidurinė, padė
tis arši. Premieras Witos 
su visais . savo ministeriais 
pasitraukė. Bet Pilsudskį 
išnaujo Witosui pavedė pa- . 
rinkti naujus ministerius. .

BĖDA SU AMBASADŲ- 
RIUM.

Varšava. — Jau mėnuo, - • 
kaip atvyko Rusijos amba- ■ 
sadorius Koroęhan, bet jis 
dar nebuvo priimtas nei PU- J 
sudskio, nei užsienio reikų- ‘ 
lų ministerijos. Pilsudskį 
sutinkąs priimti ambasadom 1 
riij, bet Lenkijos generolai- Į 
esą tam priešingi. Paprotys 
reikalauja, kad ambasado
rius važiuotų karietoj lydi
mas karininkų. Tai ikšiol 
neatsirado karininkų sutin
kančių bolševikų ambasado
rių lydėti, o Pilsudskį nieko 
nenori priversti tą ceremo
nijų atlikti. Tai b^ševikų 
ambasadoriūs pareiškę, kad* 
santikiai Rusijos su Lenki- 
ja tol nebus geri, kol jis ne
bus prideramai priimtas uf-. 
sienio reikalų ministerijoj.

...........-..... .. .------- . *>« * - ■

REZIGNAVO AMBASA^ 
DORIUS. ' -

Washhigton. •— Lenkijos 
ambasadorius prie Suv. Vai*, 
stijų valdžios, susinervavęs 
dėl visokių priekaištų ir ni&* 
sipuldinejimų.. rezignavo ir 
jo reizgnaciją Lenkijoj val
džia priėmė; Jo vieton M; 
siųsi arba Dąbeki arba Du’ 
loškis ’
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ZAPYŠKIS (Kauno aps-

(pusiau pasinaudodttnias it* 
> niomis, surinktomis pavasari* 

niūki] komprese ir daugiaašiai 
suklausinėdaihas iŠ vietos gy
ventoji]. Rūpinuosi paduoti 
kuotelsinglnusins žinias. JCo- 
rcspondentas.)
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’ Daugiau nieko svarbaus.
■ Jūsų senas draugas,-

V, Pikšrys,
F^ruo^elė, 1. VĮtli 1921.
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lietuviams katalikam* 

LdMaugsniiiig^; JR 
jreUkė triūsų vi^umnenbs 
j vidaus galę, gražią vto 
; susiklaueimą tvirčiau,, 
purlaužiamą pasiryžimų 
ti savo parinktus tikslūs; 
tais dieiiddils-vižuose Įiet 

.kąUĮikų; laikraščiuose paskelbi 
K eime vito svarbesniąsias Jkon- 
K r^Qlh$jaS|*ir na#jo mu-
w są Getaft virštantoj netrūkus 
Jv tmp-tap pagarsinsime Kongre- 
K so protokolų^ Dabar kįl kas 

tik atkreipiame musų vishftne- 
Bk nės domę į tai, ką tasai -R<w 
B grestui svarbiausia apieifkčir 
k.’ nuveikė.
K v Mes U Lietuva.

K - -Tėvynes Lietuvos meilė visaK 
K' . da buvo mūsų' vadovattjamuojti 
B veiksniu. Šiame Kongrese ji 
B ypatingai šviesia liepsimi suliep- 
> tojo.. Kada atsilankė kongre-_

* san brūhgUš svetys Lietuvos 
valstybės atstovas Vald. Oar- 

. neekis visi delegatai tarsi su 
' elektrizuoti tapo. Nebėra kiti) 

mifičiij, nebegaivina kiti jaus- 
inaif kaip tik meilė ir ištikimy
bė laisvos Lietuvos idealams, 
jos valdžiai, Jos atstovui. Lie
jasi kaip galinga jūrių banga 
kongreso pirmininko žodžiai, 

t payėišktantieji lietuvių katdli- 
kų .atsidavimą Lietuvai, iki 
mirtinį pasiryžimą dirbti jos 
laisvei Ir labui, o atstovo bran
gų Žodį, apie tautos valią būti 
laisva ir atgauti Vilnių—ūžtvi-

- rtina Šimtai galingų balsų, su- 
. sūrėjusių Tautos Himne.

L Ką žodžiai ir himnas skelbė 
| * ahtradię^į, tą parodė darbai 
f jau, Sekančių dieną. Iškilmin- 

oje Vakarienėje delegatai kar- 
jfirsti kaikuriais' brooklynie- 

£ _ člhįs užsirašė bonų už $6,1004W;
Tad Lietuvos laisvė h> gyvybė 
mums pirmoj vietoj rupi. Te- 
čįųįi uies norime, kad Lietuva 
ir . tiktų, kaip buvus katalikiš- 

; ka šptis. Mes tad remsime vi- 
sasį gražius pastangas kata- 

sų ,bočių žemėje Kristaus mo
kslą ir idealus. Kongresas nu- 

' tarę -šią .žiemą varyti kultūros 
\ vajų,! prašant aukų:

; I) Katalikų universitui Lie- 
tilvojej Ž) Liet, kolegijai Ain‘e- 

: Tikėję, B) Moksleiviams. No- 
J -Tintięji galės aukoti vienam iš 
j pažymėtų tikslų,. arba visiems 

trims ant syk.
i v Mūsų pozicija ir ateitis 

Amerikoje.
Kaipo katalikai, mes negali- 

’ . me čią gyvuoti ir veikti, nebū
dami-Vienybėje 'su Aukščiausia 

į- Katalikų Tarybą AVashingtone 
f* (^RlėliG Welfare Council.) 
|p*‘u’ą«b kongresas nutarė dėtis į 

^larybš nebeatidėliojant ir 
visų katalikybės darbą varyti 
tai Tarybai vadovaujant.

Kad padėjus gi visiems Ame- 
fikųs katalikams jų kovoje už 
sąyi (kartu ir už musų) teises 
ir -idealus, kongresas nutarė 
stropiau rttpHities nuo šiol na- 

į turaiižttcijoB darbu lietuvių tar- 
pe^ neš juk tik pilnateisiai ša- 
-Jięs piliečiai tegali savo teises 

' gh<
; Taip-pat žiūrėdami į tolimes

nę čia savo ateitį, ir nenoTėdė- 
mi atstumti nuo sayęs priau
gančio^ musų išeivijos kartų, 
priešingai, palaikyti tąsias kūr- 
tąs iliūsų troškimams ir idea- 
Iams ’ąolidares, mes turime

- toms'.naujoms kartoms paru- 
į pinti tokio dvasios maisto ir to 
A kio 'orgonizuoto veikimo, kurs

* “^.atitiktų jų, kaipo Ame-, 
brikos mlięeių ateičiai. 'Kongre- 

• gąs.nittarb vykinti po mūsų ko- 
į loįljas sktmtų ir skaučių orga- 
| ais&cjj4) kaipo labiausia tinka- 
F. Vi$miheiiėms uždaviniams, 
p Muių organizacija, 
į' Diedelis žingsnys nužengtas 
į < pįpnyn musų geresnės orgapi-

•aci jos reikalu.
Nebeturėsime kelių fondų, v 

kurio tarp savęs varžytųsi, bet/k^ziij. 
s 'f

1
T<

ItkUkos Lietuvos, vykinti nra-jkrities). Kiek laiko vieti-

Jlj

JT

Ukvi<M»9RtMn«l« Pttta
S’ondu siųriinevisassavo tu- k#® R .. .
kas. Musų laikraščiai nei ne- Net B tolmw«h apylinkę 
begamma aukty MlMs kelk# Žmonės tuoSiaid - j
šiunčimnw Raudonojo Kryžių" *
aus ir iy, Vincento 
draugija vėl patainpa tik Laji* 
dūringąjaTaųto Fondo seri
ja, ' , ' • ? ' '.■

Patsai gautos Fondas Bųriž- 
tasartimesniais ryšiais SU* W 
deraeija, nes pirmininkas, se- 
faktoriui w MM ir

tas nepaprasto iškilmes, 
kaį # gąrįaįTkd 

dieną vąthto Uždyką, Vą* 
iiiĮqW arba, gėrįąąį tatai 
G^mmosvečto Ameri* 
ki^iaį o jtts ar aWaOworitt 
Jeiįu neatvyktMūte> tai < 
jmįMubimiŪ tį iškilmių į-

dauį htofcrtai 

jr pirmais metai* ,talp* ir 
Šiemet mUprendę neprieiti 

~ “....... ' * ko

iridžiais pasidalinti «i .Tu 
tie patys. Turesmfe tik viena _T.
viršiausią, visus liet, katalilito T$19* palūkėkite t ,
vienijančią Organizaciją Fe
deracijų ir vieną to FėdeTaci- 
jos Fondą, Tautos Fondų, su jo, 
trimis sekcijomis, kurs tOČiau 
Fondas šiaip jau lieka atiiono- 
min^Organhacij&'su Vfejjrdjąvo 
aparatu.., \

SUsilauksimę fįfįhptti tvir
tesnių vadovaujančio centro, 
kurio vadovavimų ir darbų mu- 
stį visuomenė turės greitu laiku 
įajūęfi. Į i Federacijos Centro 
valdybų pateko triūsų rinkti- 
niai-prėta^ labiausių pasižymė
jusieji musą veikėjai. Pačir- 
me centre be sekretoriaus dir" 
dar vienas apmokamas asnr 
taip kad visuomenė dažr 
matys ir jaus savo centrą, 
ji teČiau atmaina nepad' 
musų organizacijos lėšų, r 
trijų sekretarijatų: Fed< 
jos, Tautos Fondo Rauc 
Rėm. Dr. — btis tik viena1 
dras sekretarijatas, kuris t 
ir kalbės vardu visų Amei -.os 
lietuvių katalikų, susispietusių 
į Federaciją. Taip tat su Dievo 
pagelba žengiame drąsiai pir
myn su vizija skaisčios ateities 
musų visuomenei ir katalikiš
kai Lietuvai.

Federacijos Sekretarijatas.

V1IA1JA.—Villlija gat. 
si ųe vien 'sulinkusiomig žy- 
dų ki’autuvelėiiiiB sū ūetai- 
syklįtlgitiSioml  ̂iškabomis, 
bet iilda.pagarBČU sū jau 
įsifcūtom dviklase mokyk
la. , Nepavydėiįte iM' t°s 
garbes ! Te gjįąžiąk Nemu
no pakrantės mato nevien 
žaliūpjahči&s^ dirvas bei lan
kai,- bet tegul Jose paširpdo 
ir apsišvietę, darbinmkai-ar- 
tojėliai. ’ '

nis jaunimas buvo lyg ap
snūdęs, bet dabar, pažadin- 
vasarininkų kongreso daly
vio, 10 birželio dienų, pada
rė savo susirinkimų. Išpin
tas kiek iš pasalies vieno pa- 
kę savo valdybų nutarė vėl 
karštai darbuotis eidami pa
vasarininkų kongreso nu
brėžtais keliais. Valdybon 
pateko ir A. Poškaitis, ku
ris mano padėti ir savo ko
operatiniais sumanymais. A- 
merikiečiai, surikit jiėms 
“valio!” gal Jiems geriau 
vyks!

r
I ....... .. ■■

ŠILINĖ (Raseinių aps.) 
-— Nemuno pakrantęčia pa
puošia gražūs ųžuolynaį ku
rie, deja, per karų yra 1Į-; 
bai praretinti, čia yra paš
tas, per kurį greičiau parei
na laiškai bei laikraščiai į 
Gelgaudiškį bei kitus kai
mus, esančius netoliese ana
pus Nemuno.

t

VtIRVYDONIAI (Šakių, 
apskr.). — Šitame kaime y- 
ra kilnaus jaunimo, kuris 
šavo veiklumu palaiko visas 
Žemosios Panemunės kata- 
Ūkiškąsias draugijas. Ypač 
daug žada neturtingo Tir- 
vydonių siuvėjo Žukaičio 
keittri vaikai, kurie pasižy
mi savo nepaprastais gabu-* 
mais. Vienas Jų jau dabar 
dailiai paišo bei drožinėja į- 
vairias figūras. Iš pasalies 
drąsinami Žukaičiai žada vi
sus leitsi gimnazijon, tik 
kasžin ar ištesės Dieve jiems 
padėk!

Rugelį pridėti jpįH 
^gtįįės‘*’ifpįįĮojų 
nes SąJtoto w 
įeW mokytojų (ypaB iš ša- 

ap^žities) kas (totai 
gilia Kavo tikybinitm 

{sltlkniimus m dažnat^iret 
pialeūkift socmlista kuW»* 
tus sava vittitimttf - 
jįemsri ’

r J •..........I II ..»>!

• JURBARKO,' 
ir kitose pažubežinto hpy^- 
liiikėse yra pastebima stoką j 
bravattb kuriėi$S| Rl iŠ* i 
įilitę mūsą nelaimingoje Tė
vynėje. Bet negūtRmi, 
nytĘ1 kad G® p&įttūses ty- 
ventojai būtą taip blaivūs. 
Priešingai čia dažnai paste
bima strripaliojantieji yyriąi 
įr net moterys, kfaį jiems 
daug pigiau atsieina parne
šimas degtines iš Prūsų ne
gu savos pasidirbimas.

...... — ■ r • i

ANTKALNIŠKIAI (Ra
seinių apgkb). — Tai dide
lis kaimas palei patį Nemu
kų, Ypač gražus yra Anta
kalniškių šlaitai palei* patį 
Nemuną. Deja iš tųįražių- 
jiį slaitų, paskutiniais lai
kais pasirodydavo - ketai 
įilešikai, įtaiė ir užpuldinė
davo ir „piešdavo praeiviu^ 
einančius paneiąunčs takais 
iš Jultarko ’J. Skirsnfetnunę. 
Bėt vietiniato sauliapiš su* 
judus piešikayiiūsigando ir 
vienas jųjų ’ 'pasidavė val
džios “globon” kiti gi visiš
kai nurimo.

JURBARKAS (Raseinią 
apskr.). — Jau keturi metai 
kai čia gyvuoja ketaklašė 
gimnazija. Kitų metą žada 
būti ir penktoji kįasė. Šios 
gimnazijos moksleiviai pai
kiai yra susiorganizavę'— 
leidžia net ąavo mėnesinį 
laikraštėlį '(i Sūkurį- ’1 Što 
laikraštis galima vistik pri
skirti prie rimtų jaunuome
nės kurinių. Daugelis vie
tinių moksleivių ar tai lesų 
stokos'ar kitko verčiami per 
atostogas ruošiasi peršokti 
vieną klasę aukštyn.

Dar nesenai (šią vasarą) 
parvažiavo iŠ vbkieČių be
laisves vienas kareiviš liefu- 
vis, kuris prieš karą Jurbar
ke turėjo savo moterį sii 
dviem vaikeliais. ' ■ Dabat 
ęugrįžęs jis ^ado savo paęių 
ištekėjusią už kito vyro ii1 

l susilaukusią kitos porbs vai- 
’ kelių. Tai įvyko tie įeito, 

Prie' to kryžiaus į tą kąlnr. ’ad- toji moteriškė Mtą hu- 
dažnai atkelĮauna įvairic taip ištvirkąs, bet tik 
ekskursijos iš įvairių Liet dęl to, kad buvo- pasklidę

X

VELIUONA. — Jau be- 
abejo visi girdėjote, kad 
Veliuonoje, bestatant ant^ 
Gedimino kalno kryžių, at-^J 
rasta sudegusių rugių, ang
lių ir keletas senovės lietu
vių karo įrankių. Aukštas 
kryžius Jau beveik yra pa
statytas. Ir Nemunti. plau
kiant ištolo matai iškilmin
gai stovintį, aukštą kryžių.

vos Įtampų. Taip iieper 
nai čia atvyko Mažosios I 
tuvos gražus būrelis ir 
to kalno sužadino savo y > 
rietimus jausmus, kftd < 
Gedimino dvasios galt . 
parnešti savo suvokietėju- 
siems kaimynams. Bet gal 
niekad tokiiį iškilmių nema
tys senasis Nemunas,/ ko
kius įvykę per Žolinų ,kada 
Žeriuučąį Vyskupus Karevi
čius švitins tą Gedimino 

tuomet
r

adą

SKIR^NEMUNE (Ra
seinių apskr.) — Nors apy
linkė ir neperturtingiausia, 

, tačiau žmonės yra .kilnūs ir 
savo vaikams Rūpinasi su
teikti kuodattgįausiai moks
lo. Apie skiisnemuniečių 
troškimą mokslo galite Nu
prasti iš to,, kad iš šitos pa
rapijos yra virš 50 mokslei
vių lankančių Jurbarko gim
naziją. Tie moksleiviai" ne
išsižadėdami tikybos, z drą
siai tiesia savo broliams pa
vasarininkams pagalbos ran
ką ir remia juąs savo"veiki
mu bei vakarų rengimu,

hlkai*'. ni^:l($teikę-

lįįįm jif*

jięiitof*. būtų
gčtai, kad srovių vadai (turiu 0* 
meųčję toa afcyes ir tuos vadus, 
kurie sUja uM ^tuvaV ftėįndguL 
įinyb| ir Jos rČnųmųL gųvažiųptų 
^ąsitayti, susiartinti, -kadį išdirbus 
gūręsmstovl^fugyveniint i| |«s< 
Jįiii pasek^ltTfiūU teiįaht Jei 
$ųvos*\ lasfekĮagingiaU ūL
tų kova ptifš L&Įtdvou ųjprlįut 

I oąybės priešus, ^liomūt irfūs^ R* 
bknsai galėtų lįgi būti Sutdr^ūiH. 
fruoti prieš svetimtaučių, kapita
lą. '' ■ ■ ■ r ■

i Tą pat MVaitį &-įįį
įsimena .y$llg s|ĮyąMiiavitd^ 
įįk jau kitokių ’Ūgdų ir |jtfekigin 
liesini* Ta^kWlkikraštis nW, 36 
rašo, kad( pažangiosios visuome
nes lyderiams reikia suvažibioti 
ktid pienus kovai
prieš t^klėrikąittfcn -'Ten rašoma;

”Šitokia Vadų ir laikraštininkų 
suvažiavimas, - pripjausią, turėti 
padalyti griežtą /nutarimą, kac 
tos pąftijos ir tlė laikraščiai, ku- 
rie sutinka sudaryti bendrą fron
tą prieš klerikalus, turėtų mai
nyti sąvo taktiką, panaikinant be
reikalingus ginčius tarpe savęs ir 
atkreipiant visą dbmę į pasistaty
tą bendrą tikslą.”

Girdi' “reikia imtis griežtų į- 
monių kol dar nevėlu, kad- galu
tinai nusukus galvą šitai tamsy
bės hydrai, ktiri išskėtus savo 
juodus nagus rengiasi visą mūsų 

: pažangųjį gyvenimų užsmaugti. ’ ’ 
! Karo motu pačiame įsikarščia
vime khriaujančipSį pusės vargu 
^ompljmentavo viena kitą smar
kesniais žodžiais, kaip viršuje pa
duotoje Citatoje taurininkas kom- 
plimčntuoja katalikus. Vargu 
kas iš lietuvių smarkiau kalba 
apries lenktis iriūsų tėvynes nėprie- 
delius, kaip “Tėvynės” “redak- 
lorius”*prieš katalikus lietuvius. 

; Aš “klerikalinės politikos” bruz- 
delninkas sumaniau^ kad reikėtų 
visų srovių vadams suvažiavus pa
gerinti , saųtikius dėf našesnio 
darbo dėl Lietuvos, '• o liberalas 
sumano vien pažangiųjų lyderių 
suvažiavimą kovai prieš kitą šito--, 
vę. >

Tai katras pastatė Lietuvos la
bą aukščiau už save srovę ar . 
“ tamsybės hydros” pasekėjas ar'f 
-pažangusis'liberalas.

/ • Tėvynės mylėtojas.

tikimasi, ka| ji gfc- 
i įttL Ltefo* siSn. buvo jnobb 
įtflbjami arklai. Mūsų Valžčhia

? .vMHųibfc r0kviWjt>8 
ųi/ l^jį/ Įū\per»įrtnka 

^ųV<l^lhitw aąvivaldįb^ $ 
apskrities. Visu? įstpjd tamy- 

Įjųų aąnjį tarnautojai. Pas ‘Imis 
jfįąHniuoil! vi^ų/ėmC Vcfetkčių 

KthiMonių pėmokta- 
tų ^rybou į$ja «, |aų gi ii; Lto 
dąg SkaikąųskaB liks tik padėjėju 
MdMIM tffrbičiu gį Katys čfcu- 

YaliS|iufl«ę, niatėt kiek 
0tfį»o palikote įSyažiuodami, b 

didibo žymiai pasidaugino.

nios, vis naujoa ir naujos,.M t, są- 
jį^į i Io|nėkai|i|tf Įjūrių, ikai$ito 
ak ūkių, gyvuliu/ paukičių, vab 
įtų ųuų t Iki iS^nmtų. tiiotjivbJo 
manoma įvesti hlvatathaš tiitikt- 
W ,

Pastaromis dienomis seniuką 
Paibolą rado miške nušautą. Deg- 
tindarystė ir vagystė tai jatt ne
be naujiena. ’

; Gegužės 27 d. aplankė Surviliš
kį Jo Eksel. Vyskupas Karevičius. 
Čia iškilmingai buvo sutiktai, ,Vi- 
aur buvo išpuošta, ištaisyta. Kle
bonas Vėgėlė pasirūpino Taiku ap
šviesti bažnyčios vidų. Jo rūpes
niu ismalevota bažnyčios vidus. 
Uėję« vidun stebiesi, rodos, me ta 
bažnyčia. Turime jauną, kunigė
li Simofią KruŠinskj. Derlius vi
dutiniškas; Kadangi karas tebe-. 
siaučia, o į Lietuvą kėmšąs trem
tinių skaitlingos minios, tai Šei
mynai pasidauginus gali išbrang- 
ti. pragyvenimas. Daugiau pa
rašyčiau, bet atleiskite, esu suvar
gusiame1 ftpft nuo kasdieninio 
plunksnos darbo, mintys išsisėmu- 
sios it Vanduo iŠ šulinio. Nors.ne- 
patogu, vk-gi išdrįstu prašyt, kad1 
įūtūmet toki geri prisiųsti ame
rikoniškų plunksną, kurios aš nuo 
senaį paaįMauju, o gauti vis ne
giliu. Vz tai, jei aš neįstengsiu, 
tat gal inano vaikai atlygins.

Su gilia pagarba,
’ | LV; • K* E’

V - _____

(Rašo Skirviliškės šaulių būrio 
raštininkas.) 
G. Drauguži!

Rašau Jums, rodos, dar. pirmą 
laiškutį. Žinai, labai pasigendam 
abelnai visi, jūsų ^raugai ir šau
liai kad jau netekome gero darbš
taus vyro. Bas mus naujienų svar
bių negirdėtis, viskas maž-daug 
senoviškai kaip, palikot. Šauliai 
surengę buvo vakarėlį Baksimuo
se, 26 birželio. - Veikalas buvo

; 'statomas "Ant bedugnės kran-

»• * <**s
u**-*

t

/Laiveli; plauk, 
šltubek greičiau, 
Į kraštų trauk, 
Arčiau, arčiam

. - . j

Tamsi naktis, \ 
Nyku, baugu. ; 
Irt prieš vilnis 
Lųbai ^supku. 

Mėnuli, Šviesk, 
Spindėk skaisčiai,

r

. GIŽAI. — Prieš pat karą 
Lietuvos Ūkio draugija 
uŽagrė” nupirko Gižų dva
rų su tikslu čia įsteigti Ūkio 
Mokyklą. Tuo tikslu čia 
puvo statomas ir erdvus na
mas. Deja, žiaurusis karas 
tą kibių sumanymą atidėjo 
lieįvykintųjų svajonių sri
tini Dabar tas dvaras yra 
parduotas Seinų Vyskupi
jos Seminarijaisteigti. Vien 
to dvaro pirkimas iŠ Senji- 
pąrijos iždo išėmė paskuti
nius auksinus, tad ir įrengi
mai paties namo, f kurį ne*- 
išilgo turėtų persikrausty
ti.'Seinų Dv- Seminarįja iš 
Zyplių, — eina labąi lėtai, 
juk tokia dabar brangeny
bė! Su dideliausiu uolųbiu 
įŽą darbuojasi tpvnamo įren
gime SėrtiarįjčB, profeųra^ 
ti>riils kun. Aleksa^ net pats 

tų mokytojų kasmet • dįs> ^ŽiUbdaipas į gįrią prie me- 
reiškid ųemalondk d^kakf į^fiį V Wųa sunkink darbus 

atlikinėdamas ir Seminari
jos Rektorius. ‘

to.” Pasiseks neblogai, žinoma, 
kaip sodžiuje. -Gegužinė buvo* 
ankščiau. Liudas Metkelys jau 
apsivedė -su Mikolaityte iš Laive
lių; šauliai dabar jau gerinus 
pradeda- darbuoties, į '‘susirinki
mus lankosi .veik visi. 31 d. lie
pos bUVo susirinkimas šaulių. Iš
rinkome namą pięmininką Širmu
lį Silvestru Bakainių, ir nuta
rėm Šaulių orkestrą iš 12 instru
mentų tuoj sudaryt. Atminčiai 
Lietuvos Šaulių organizacijos su- 
sitvčrimo nutarta.rudens laite per 
SuryeliŠkio miestuką išsodint iš 
abiejų pttšių gatvės medeliais.

AŠ dabar darbuojuos namuose, 
jš milicijos jau pasiliuosavau nito 
Į d, liepos. . Dabar vėl paėmiau 
šaulių raštinę. Natijų narių datig 
rasosi į mūsų būrį. Merginos taip- 
gfį rašosi. Naujų Lažų šaulius nu- 
ginkalvoni ir atSmeni liįldymus, 
neš jie butų smarkiai susipešę * 

, ............. , tarp savęs. Juos atidavėm armi-
ko jos prlves, tai nežinia, bet priė teisman tinkamai nubausti.

neteisingi gandai, būk jos 
vyras tikrai yra žuvęs kard 
liįųkū. Tai nemalonūs reiš
kinys. ./ ‘ .'j

Čia jau treti motnFįvykš- 
& Vasaros .Mokytojų kur- 
ęai. Ii’ šieipet privažiavo iš 
keturių apskričiu liaudies 
inokytojai. Tik deja,(tarp 
x.. x„2., i___ _ „x * ■1
reiškia u&ialajta dij^kaų 
pūtimi;: mdknoįų
įj^puaii ne žmonių Svirimu 

us dvasioje, Let ae-
a

LAIŠKAI Iš UETUVOS,
S. Gadeikis, -buvęs Lietuvoje 

dabar,sugrįžęs. gavo nuo savo 
draugų sekančio turinio laiškus: 
, (RaSo Sur'vdiškūs Valsčiaus, raš
tininkas) 

Gerbiamasis Tautieti!
Gavęs laišką nuo Jūsų pasidali

nau niėiiiaįs jausmais bendrai su 
vienluomiaiš' draugais; Vytautu, 
Jurginu Feliksu ir daugumu'kitų. 
Mes tuom-įartu, is politiško gy
veninio nieko nepermatom. Visą 
vasarvydžio l&ikiį tęsiasi derybos, 
tai Brhtkšely, tai' Ženevoje, prie 

_♦ ‘L.ui' 
gero einant nesimato. Iki šiol iš
varginta Lietuvos visuomenė gin
klo padėti iš rankos negali, bet. 
turi nuolat budęti Ir būti pasiren
gusi sutikti priešą—grdbpnį len
ką-tykojantį įs pasalų užpulti 
rito ' Dabar vįduj^Lietuvos reu- 
giapia gatisi atsarga ir budėjimas. 
Šauliai visąr tvirtinto sparčiai 
ortatouojaši, būriai auga; UaUn 
jokų anasai tiksliai pfertvatkomi, 
viskas privengta, tik laukiame 
dieno?Jy valandos, (nors ir nepa
geidaujamos)-. Valdžia dabar 
ntydžipt Beka visus Bvėtinišallus 
esančius Rietuvės teritorijbį; to 
bM stropiai prižiūri to kad savie
ji negyventų bp vidaus pusų.f Sve
timšaliai iiiątočįąmi i| Ličtuvbs 
Fybą.VDąr i j pwii«*brbuvo;ti-' 
Mimtokail damtmij kartikių pa-

. liuoauoavasirosdtfbams, baitas '
neįvyks. Vyrų mobiliiMijos dar

■ Nušviesk-takus. . 
Surast padėk

, Miškus^., laukus.
Audra; nutilk, 
Nesupk manęs.
Banga nekilkj ,
Malšink Save*
Laikyk ranlm
Žiūrėk akis.

--Baisi banga
Mane prarys*
Silpni irklai, 
Sunki galva, 
Krintu visai 
Žūstu $ Oi ne.
Blikst spindulys 
Iš padangės, 
Spėka atgys 
Ir ištesės.
Tiktdi tvirčiau 
Drąsiau ląikyk 
Ir irk smarkiau, 
Nesidairyk. -

Vėl dirbt ėmiau 
Visa spėka.
Nebus tariau 
Dar pabaiga. 
Aš irt ėmiau 
Kiek tik galiu, 
Nėi nežinau 
Ar tuo keliu.
Brėkšta aušrą

' Aš jau krašte.
Pilka banga 
Toli, toli.
Klausia manę
Gėlių žiedai:
— Ir kaip tu čia 
Atsiradai?
Tarp tiek audrų 
Likai gyva,

.. Pilna jėgų 
O Lietuva.
Tai ne jėga,
Tiktai viltis 

f Dangaus šviesa—
Ta kibirkštis.
Norėjos man 
Daisvan krašt^n, ‘ 
Nors ir banga 
Stūmė dugnan.
Dievs su manim, 
Nežūsiu aš, 
Nieks sūkuriu 
Nehenuneš.

U .Gudiene.

NEPAPRASTA STA
TISTIKA.

Skaičių mėgėjai kai kada 
pasirenka bandymams keis
tus dalykus. Pirmučiausia'' 
buyo rūpestiiigki išmatuotas 
žmogaus galvos plotas ir su
skaityti ant jo augantieji . 
plaukai. Pasirodo, kad, vi
dutinis skaičius lyginasi 
127,920. Bet plauką storu
mas būna nevienodas; plo
niausiais pasirodo ąsą balti 
plaukai, o storiausiais—ru
di. v *

* Deliui to ant galvos Švie- 
sUplaukių priskaitoma 143,-

^se te plfflfai, ■ juodhrum-1
......... rudaplattkių.—tik-

tai 29,200 plaukų.
kotobijoses

i t ■
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z DARBININKAS*», Būgnijo 13,'1921'

Šeštasis LDS. seimas ajįaibufroI ' 
Brooklyn, N/ Y, Rugpjūčio 3d ta *- 
31 d. 1921 -m/ Karalienės Aniolų |” 
par, svetainėje.

; pirMas posėdis.
Seimą atidarė 3:30 vai. po'piė. | 

4ų pirm. AĮ Abračinskas. Maldą, 
atkalbėjo kita, F. Kemėšis. VaL 

. dybu seimo vediniui tapo išrink- Į. 
ta S sekančių ypatų*. Seimo vedė- r 
jas—E Kyrius, Brooklyn, N, Y., 
Pagelb. —• M. Mitruliutė, Eastond 
Ra., Raštipinkas — A. Z. Vismi
nas, VTorcester, Mass.,’ U-Ta rašt. 
— M. Jokubaitė, New Havcn, Ct.

Mandatų ir knygų peržiūrčji- 
jimui komisija išrinkta; P. Ode
lis, A. Kazlas, S. Olbikas ir A. Ko- 
hanskiutė. I

Įnėšimų-Rezoliucijų ir skundų! 
komisija: Kun. F. Kemėšis, J. 
Maneiunas i/ Pranais Gudas. I

Delegatų pribuvo iš sekančių! 
vietų: -

Iš LDS. centro: Kun. F. Kerne-Į 
šis, kun. K. Urbonavyčius, Pr. Gu-1 
das, A. F. Kneižys, kun. J. Bale-j 
šys, J. Glineckas, B. Ajauskas, M. I 
Abračinskas. ' J

1 kp. So. Boston, Mass.: Kun. I
K. Urbonavyčius, A. Kohanskiu- j 
te, A. F. Kneižys, P. Gudas, J. 
Glineckas. |

2 kp. Montello, Mass.: M.* Ab-1
račinskas. , ’ > I

3 kp. Norwood, Mass.: Al. Ka-
liūnds. |

4 kp. Athol, Mass.: Kun. A. Pet- į
raitis. I

5 kp. AVaterbury, Conn. : J. I
Tautila. Į

6 kp. Hartford, Conn.: J. Man-1
čiunas. I

7 kp. Worcester, Mass.: - A. Z. I
Visminą^, J. Svirskas, J. Ročkie-j 
nė, J. Vaitkus. ' I

8 kp. Cambridge, Mass.: A. Vai-1
siauskas. I

9 kp. New York, N. Y.: kun.I

J. šeštokas. I
12 kp. Brooklyn, N. Y.: L. Ši-1

mutis, P. Kyrius,. Z. Ručinskas, J. | 
Mačiulis. I

13 kp. Philadelphia, Pa.: S.* .01-1
bikas. ? |

14 kp. Netvark, N. YJ.: Pr. Vi
leikis. I

15 kp. Harrison, N. J.; P. Odę-1 

lis.
16 kp. Elizabeth, N. J.: I. Orin

čius, P. Kirvelevičius ir M. La- 
zįckas.

22 kp. Brighton, Mass.: B. A- 
jauskas.

28 kp. New Haven, Conn.: M. 
Jokubaitė. , '

30 kp. Baltimore, Md.: J. Sap
linskas. • I

36 kp. New Britain, Conn.: P.! 
Kubilius. !

39 kp. Bridgeport, Conn.: kun.
M. Pankus.

40 kp. Easton, Pa.: M. Mitro- 
liutė.

70 kp. Lawrence, Mass.: R. Ku- 
klienė, OT. Skusevieius.

72 kp. Detroit, Mich.: kun. F. 
Kemėšis.

73 kp^ Linden, N. J.: J. J. Liud- 
vmaitis.

. 81 kp. Arastcrdam, N. Y.: J.
Tamošauskas, Z. Kisieliūtė.

• LDS. Naujosios Anglijos 
kričio—J. Glineckas.

LDS. New Yorko ir New 
sey apskričio—A. Kazlas.

LDS. Conn. Apskričio— M. Jc^ 
kubai t ė.

PASVEIKINIMAI.'
Nuo Lietuvos Krikščionių De

mokratų sveikino iš Lietuvos at
vykęs Steigiamojo Seimų narys 
M. Bagdonas. Pasveikinęs karš
tais žodžiais skaitė referatą nuo 
Lietuvos Darbo Federacijos.' (Re- pinta iš LDS. namo bonų. . Taip- 
ferato nepridavė).

Toliaus P. Gudas perskaitė pa
sveikinimą iš Lietuvos nuo Krik
ščionių Demokratėj partijos pirmi
ninko M. Krupavičiaus. Pasvei
kinimas padarė gražų įspūdį į de-Ilneigų 
legatus. (Pasveikinimas felpa—(Išlaidų 
gale).

Taip-gi skaitė pasveikinimą' iš 
Lietuvos kariuomenės rtuo Viršy
tas L. Vitkausko' (Vajrgo Poetą). | žinoma, pirktas už $21,000.00. 
(Taip-gi telpa—gale). ~

Telegramas nuo LDS. Chicngos 
apskričio, per R, Andrcliūną.

A, F. Kneižys, centro sekreto
rius skaitė protokolą iš pereitų

f-

KOKiK. URBONAVIČIUS,
Bostono lietuvių klebonas, L. D. S. Literatiškos 
komisijos narys. L. D. S. šeštasis Seimas išreiškė 
gilią padėką už uolą pasidarbavimą L. D. S.-ir 
“Darbininkui.”

/

metų seimo. Protokolas priim
tas.

Tolinus, skaitymas protokolo, 
iš centro valdybos darbuotės pe
reitų metų, Protokolas priimtas 
su pastaba per kun. F. Kemešį, 
kad centro Valdyba neišpildė pra
eitojo seimo nutarimo: padaryti 
sąryšį su Lietuvos Darbo Federa
cija.

Raportas dvasios vadovo kun. 
F. Kemėšio. Paaiškino jog LDS. 
nariuose dvasinis stoVįs esą? ga
na geras ir pagirtina^ Raportas 
priimtas. *

Raportas centro pirm. M; Abra- 
činsko. Iš raporto pasirodė jog 

į centro pirm, veikė pagal išgalės, 
Į ganėtinai gerai. Raportas priim
tas.

Vice-pirm. M. Žukauskaitė ra
portą prisiuntė raštu. Perskaity
tas ir priimtas.

Raportas centro raštininko A. 
F. Kneižio.

IŠ raporto paaiškėjo, kad mūsų 
organizacijoje yra 83 gerai stovin
čios kuopos ir 2414 narių. Naujų 

Į narių prisirašė 409. Prieš pat sei- 
Imą centro raštine gavo aplikaci- 
I jas naujai susitvėrusios kuopos iš 
I Grand Rapids, Mich.
Ilneigų nuo rugpjūčio 1 d. 1920 
I iki rugpj. 1, 1921 buvo $6,629.31 
I Balansas ant rugpj. 1, <.
I 1920 buvo....................... 340.30
rlšviso ineigų ................... $6,969.61
I Išlaidų.................... $6,572.80

tkoje. Raportas priimtas.
Į Raportas komisijos padarymo 
Lįryšio su Lietuvos Darbo Fedė- 
| raciją/ Paaiškiho Ipm. & Bakšys 

■ cl ir Ą. Visminas,/jog buvo daroma 
Iii* rašyta ų Lietuvos Darbo Fede
raciją, , bet atsakymu nesulaukta. 

[ Raportas priimtas.
_ fi nepabaigtų reikalų.
Kata kladšmias kodėl centras 

j neišleido lapkričio mėnesyje 19210 
m, “Darbininką” paminėjimui 5 

[metų IjDS. •sukaktuvių.. <Praeita- 
me seime buvo -nutarta. A. Ę 

Į Kneižys paąiškipo pm^astį, kad 
[tame laike r#Darbinin^ątr kraustė 
| j savo namą ir būdami labai- užim- 
I ti negalėjų išleisti,, 'Nutarta ati
dėti, su paminėjimu išleisti “Dar-: 

Įbininką” 10 metų, sukaktuvių ar- 
ba sulig aplinkybhu 1

[ Seimas pageidauja kad centras 
j pasirūpįjįtii išpildyti praeito sei- 
įmo nutarimą: išleisti biografiją a. 
[a. V. Endziulaičio. Už geriausia 
parašytą biografiją, kun. J, Čap
likas yra paskyręs dovaną $10,00.

Seimas reikalauja, kad redakci- 
ja~išpildytų, praeito seimo nuta
rimą; kad .būtų ant yisų puslapių 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ pažymėta meta j. 

[ mėnuo ir diena išlepto numerio.
Antras posėdis užsibaigė 12 vai. 

TREČIAS POSĖDI^.
Prasidėjo 1:45 yal. po pietų. 

Maldą atkalbėjo pirmininkas P. 
Kyrius' ,s

/Nauji nutarimai:
1. Nutarta kad būsiančiam L. 

D. S. seimui centras pagamintų 
dienotvarkę ir kuopos dūlei geres
nės tvarkos, siiistų savo įnešimus 
iš anksto į centrą.,

2. Nutarta ’ permainyti leidimą 
“Darbininko.” Padidintą 
pusi.) išleisti ketvergais.

3. “ Darbininką ”«leisti dienraš
čiu, palikta centro, valdybos nuo
žiūrai. ' \

4. Kad straipsniai, negrynai 
darbininkiški, nebūtų organe tal-

AMERIKOS LDHOTIJ? KRI- brangių žmonių ta benueičiau tuA* 
.LieMivių Darbininkų Są>ig& NI$ DARBIMINKę rtųniu papuoštais perdadelėe '

šavo 6-ame seime svarstė žinią, Į SITVAtlAVIMVL ‘ įžangos”, keliais, kad mano š
jog tirtuvos piofesijbiS^mokyte- K 8ianatl vfewaet.tikpaprastųjųdttbttt
N jąjunga deda pastangų patu* ■ BMUai pasve&i- . J:,
tantr totttv-M mukyklose Rusų parengtis vargas ir *.

* Sėdamieji mitai^ tautal>nrui yramam,
umta mvjąi pareisime■ wto ? at. šaulyje, kad net graudu ka
gnežig protestu prieš tgpasĄesr-L.dw. * „ . matant tiek taybn),

art žvenmausių teisi, <ata: dvasios tvirtumas vipkg »-
likų tėvų. Mes nepakęsim^ įto į todėl jus, mieli darbnnnkav
mindžiojimo žmoniškų teisių karštos tėvynės meilės kad hm

' .į, * ■į'i j ■ V - ■ t T * .į yįkdim
savo pajėgom padėsime Lietuvos * . į , > tikrumoj, kad kiekvienas J

ta g ta SS M swi3Ua *tt *
kataliku tėvu teises apginti. j T t F ■, ’ Į tvirčiausiais, bet kartų ta maI^-4

’ ' TO I a , • L * u ..Iniaitsiais dvasios ryšiais, kad ta-- ?
SoooT/.TTTt  Ihfen ' nepriklausomu' Lietuvos **** ’•’**£**?* 

naujosios $300.000 paskolos Mka-'L, uWil( JWWBJyB k. rtmiuma tarp m ir stenfr.
10, nutarta, pravesti ..per lm<*ugiausia sa.
sčji m u m. mrdmgai J, temia,Į j ,tMka ' ^1^ taip, wa^W- ., .. .....
Ir karstai i-agma vmus LDS. na- Į aol.bo žnI0ttjms būtę gcra J SiMsky, mieli, as račan 
nūs ir kuopas pirkti po bon,, o ' Sunkas tai ‘kvos karinomenes n-3! jums Į»r-.
ypae ragina pairti po bon, tuos ncs begal0 sunkiose aplin- **“ ,3US’ a«<.va ^-tautietis. Gu-.
narius ir tas kuopas knhos dar fcyl) vt das, kuris pas mano
nėra pu-kę. s tnrhlaja„i; indattli ailankts trumpam laikui, fe n«n

IV. I • . v t L kalbėjo kad as pasihuosavęa ta,• _ „ A ,-|vę nuo priešų, kita^gl plyta po|. _ ... . , , /.L. D. S, 6-as seimas svarstė I f ; , “’ . * . ų ■ Į-tarnystes eičiau mokslą, kad dau-... .. . Iplytos dedami statom naujus gy- » ' j ■ . v /. f..-S! --. skundą Akrono lietuvių parap. I • r . at « i JP48 naudos atnešus, tai-gi aš ti*,7*i . .... T ' v , I veninio rūmus. Nors įslengvo. bet L, . .. , , v^ebon’ ^un- ^Ino..JanT- “ vis dėl to einam pirmyn klintį po kn<! J"™
jtsa, ske Ms baęyeiojj:, jog lai- n 1Mami. Mes tikim W«t, jrngu ss nra&sra moks-
krašte “Darbinmkas’ esąs nuo- uik^, kada bus1* , , ,,, . .,
dm. pavojingas ląikrastis, u-.kadK Kti leaninl[ai k(KJ .Dabar dar kol kas tarnauju ka.
skelbimas LDS. kuopos susirinki-1 ... . . ; inuomenej. ——
mu butų šventos vietos pažemini-1 T „ a ~ Taigi sveikinu visus jumis, bro- •
raas—^LDS. seimas išreiškia savol ., o r . . , .. . |<MH ir seses, tikiuos reikale jūsų... . Irikos Broliai darbininkai gero ir | . L , - -, gilų apgailestavimą dėl panašaus senimo salvmi nasn- P lr heku 3ŪST* / ‘
kun. A. Jailušo pasielgimo, ir ei-1 ... 5^ . p Kareivis Vitkauskas Leonas

v -r j i f / I minti musų visų mylimoj tėvynėj. /T_- „ , .na svarstyti kitų dalykų./ Darbo Dastaneu ta auku su išsi- (Vargo Poetą) ;
V. . pastangųJ! au^1 su 1881 9-tas pūst. L. K. Vytenio pulkas.

T^,,. „ . . , I žadėjimu tam reikia. Mes jų ne-LDS. 6-asis seimas- sveikmda-l . ... KT . .... . T_ o -.—. x. r. x I sigailim. N.esigailit ir Jūs. Sa- . .
.-H L o. s. kuopų su

> ... ... . Iremdami ir mus krikscionis demo- v
temti su didesniu ir uolesniu pai|. , ...... nilfl/llfll- į. , , , Ikratus—savo vienminčius ir vals* KINkIMAI
sisventimu negu lig šiol kad re-L . . . W IlIlVIMIllrtl*° 65 | tybę, tai parodėt, jr manau paro-

z. • • v -1 dysit tai ir toliau neužmiršdami ir — ■■
.. ... . . .... imusų ir temdai naująją Lietuvos CHICAGO. TTJi-tr pasizadej.o remti visomis isgalo f LDS. 33 kp'mSls taSnBma.

nūs Lietuvos Darbo Federacijos a... Jums Broliai tai lvyks 18 tMMs.
pasiuųtnų M. Bagdoną. T- ’ d M Po pamaldų Aušros Vartą parapiją ;

19. Nutarta turėti apmokamą! - ... T.® • ’ *»i svetnln5^e’ 2323 28 Vist nariai „
nuolatinj korespondentą Lietuve- '“.a?om\ “tnCsrt Lletuva! M .‘/ malonSslt rasimu ir naują -ateive*. B

f I pinigų, bet ir naujų dvasios paje- ti. >
je’ . I gų: plačių sumanymų, gyvos ini- BRIDGEPORT, CONjBL /

20. Nutarta—gautus įs Lietuvos Į ciatyvos ir ištvermingo darbo pa-J I^DS. 89 kp. mėnesinis susirinkimas
žmoni)! faktiškus pranešimus sau-Įvizdį. Prekybos ir pramonės sri- JLlai mXėldte.pS;
vališkumo ir neteisėto pasielgimo I tis pas mus našlauja. Svetimi e- Į būti, nes turime daug svarbią reika* t 
Lietuvos valdininkų Lietuvoje, Į lementai į ją brukasi, tupmi da- h aptarti. Atsiveskite ir naują na-' 
nurodant vietą ir faktus pama-1 rydami mums lietuviams skriau-1 rI11' r

tuotųs, būtų per LDS. centrą pa-Idos. Ją turi lietuviai paimt į sa-| ' • °
siųsta*į Washingtoną Lietuvos at-|vo rankas. Jūs* Broliai, gyvenat | *'....... u f”"*
stovui. t I prekybas ir pramones šaly. Jūs BRITAIN, CONN*

21. LDS. centras taip-pat ir turėjot progos vm tai išniokt, ir I Įvvks nJp]kiJ 18 „ rag8
kuopos, rūpinsis pagelbėti nelai-1 SU^ę, Lietuvon paimti tą apleis- jaus po pamaldų, šv. Andriejaus haž<_, . 
mėje esant LDS. nariams. I taj$ dirvą į savo rankas ir kelti nytlnėj salėj. Visi nariai yra kvleėla-

22. Nutarta grįžtantiems LDS. Į tuo būdu Lietuvos gerovę. Mes J11 nes turlme daU8 daly‘
nariams į Lietuvą patarta gauti I laukiam Jūsų su tokiomis dovano- kni nptar- ’ 
iš centro ar iš kuopų prigulėjimo | Kas norės žemelę dirbti, I* .
liūdymus. Įgaus jos kaip visi Lietuvos beze- CICERO HE

23.. LDS. centras kad stengtūsi pniai ir mažažemiai. Vesdai žemės LDg mfinestais susi*
kaip galima greičiau padaryti są-1 reformą, neužmiršime Jūsų. rinkimas |v.vks panedėlyje, 19 d. rūgs.'
ryši su Lietuvos Darbo Federaci- Šitas Jūsų suvažiavimas manau 8 valandų vakare šv, Antano parapif* 
• L...o kr. hoa svetainėje.. Visi nariai ir narės.I V? ... ? • * * I malonėkite pribūti paskirtu'" laiku,

24. Nutarta, kad LDS. centro : ti naudingais ir tėvynei ir Bazny-1 Ta!p.gl atsivesklte lr naujų narių,
iždininkas ir globėjai, išduotų ra-1 ^ai, Aš sveikinu Jus. Te laimi- Kviečia ValSt/lM, .
portus atskaitų,raštu. na Dievas Jūsų žingsnius ir pa‘de- ------------- -------------------------

25. Atsiradus LDS. kuopose na- Ra laimingai dirbti tą kilnų dar-l VIESULĄ StT SNIEGU,5 .

rių negalinčių užsimokėti, vieti* b4- London. — Pietinėj . Afrl- .,
niai kuopai paliūdyjus, centras Tolimi esam bet kartu ir labai L . koIonijose per
palauks keliai išgalės atsiteisti, k siautė viepia
Uz prasišalinusį narį ir neatsily-1 moKratingoji Denarą mintis ir \ * .. ę w
ginusį centrui, kuopa atsako. bendra Lietuvą ir Bažnyčią my- su sniegu. NatallO- SOStine,

26?Ypatiški" įnešimai P. Ky-llinti širdisį mus jungia. . Į:
riaūs ir J. Mačiulio, pavesta me-J 
džiaga Centro valdybai, kuri ims 
domėn vykdinti. *

2T. LDS. 6-asis seimas išreiškė 
padėką Literatiškos komisijos ba
riui gerb. kun. K. UrbonavyČiui 
už jo uolų darbavimosi ir šelpimą 
“Darbininką” naudingais straips
niais ir aukomis.

’ Valdyba renkama viešu balsa
vimu.

Dvasišku vadovu; kun. F. Ke
mėšis, Pirmininku — M. Abraein- 
skas, Vice-Pirm. — M. Žukaus
kaite, Raštininku— A. F. Knei
žys, Iždininku — J. Glineckas, 
Iždo globėjais — Kun. J. Bakšys, 
B. Ajauskas, A. KohanskaiAi.

Kontrolės Komisija; Kun. K.
Urbonavyčius, Kum P. Juškaitiš, 
Kun. J. Švagždys, B. Ajauskas.

Namo komisija bus visa valdy
ba.

Literatiška komisija: Kun. F.
Ktanešis, Kun. K. Urbonavyčius, 
Pr. Gudas, Kun. J. Juškaitis, 
Kun. J. Bakšys, A. F. Kneižys, ir 
J. Mačiulis.. .

Į*Federaciją atstovais: Kun. J.
Bakšys ta J. Mančiūhas.

Šiuomi užsibaigė seimais rugpjū
čio 31 d. 7:30 vai. vakare^ Mal-V1
dą atkafba kum F. Kemėšis.

, Seimo vedėjas: P. Kyrius, 
Raštininkas j A. Z. Visminas, likčiau kuomet

1

6:40, vai. vakare.
POSĖDIS ANTRAS.

Rugpjūčio. 31 d. 9 ;30 vai. ry
te. Maldą atkalbėjo pirm. P. Ky- 
riusv

Skaitymas pasveikinimų; Tele
grama, nuo “Darbininko,” South 
Boston, Mass., A. S. Vaitkaus, 
Daytop, Ohio, LDS. 39 kuopos, 
Bridgeport, Conn., P. S. Tutorai- 
čio, LDS. Conn. apskričįp pirm., 
Kašėta, LDS. 9 kp. rašt.; V. J. 
Damašius, St. Procopius Semina- 
ry, Lisle, III.; A. Kazlas, N. Y. ir 
N. J. apskričių pirm.; U. Motu
zaitė, Detroit, Mich. (sų pasveiki
nimu laiške prisiuntė $1.00); L. 
D. S. Naujosios Anglijos apskri-j pinami be redakcijos pastabų, 
čio valdyba: V. J. Kudirka, ..A, 
J. Navickas, M. Abračinskas; 
Westville, III. 75 kp. per J. Ra
gaiši ir J. Genį.

A. F. Kneižys išduoda raportą 
administracijos.
. Pasirodo, “'Darbininko'”’
administracijos reikalai stovi ge
rai. Trukdė kiek bedarbe. Beto 
nemažai susitrukdė reikalai per
keliant “Darbininką^’ savan na
mui. Užėmė daug laiko ir atne
šė nemažai žalos. Kam teko kel
tis iš vietos į vietą su paprastais Įpasauležiūmį katalikų darbininkų 
rakandais, patyrė, o čia juk rei- 
kėjo perkelti turtą keletą desėt- 
kų tūkstančių vertės.

Ant rugpjūčio 1 d. 1921 m. 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administracijos 
turtas buvo vertės ... .$37,789.52 
Skolos “Darb.” adminis

tracijos ........................$25,197.05
t ---------——

Grynas pelnas ............. $12,592.47
Nuo . mašinų ir kitų reikmenų 

administracijoje, redakcijoje ir 
spaustuvėje kasmet at r okuo j amai išlaidas organizatoriui, organiz.uo- 
10 nuoš. sucTilimųi. ' ' "

Nežiūrint bloglaikio mūšų biz
nis ne kiek nepablogėjo. Turėda
mi modernišką spaustuvę per atei
nančius metus galėsime žymiai pa
kilti jeigu tik visi vienybėje dirb
sime. ’ . -

Raportas vienbalsiai priimtas.
Raportą' išduoda centro iždinin

kas J.
kad jo 
toriaus 
in tas.

Raportas centro Kontrolės Ko
misijos. Paaiškino B. Ajauskas 
ir M. Abračinskas, jog viskas yra 
t ' trkįai vedama, be užmetimų. 
Raportaą priimtas.

Į Raportas LDS. namo komisijos. 
Paaiškino M. Abračinskas, B. A- 
jauskastir J. Vaitkus, jog namas 
geroje tvarkoje užlaikomas ir ge
rai naudojamas. Raportas priim- 
t.»>

Raportas Redaktoriaus Pr. Gu
do Jis savo raporte paaiškino 
dėjęs pastangų pagerinimui 
“Darbininko”, k. t. suradime daų-1 prieš josios vykdomą čia paskolą, 
gii u bendradarbių. Pažymėjo, jog grįžta į Lietuvą be jokių kliūčių 
būdamas Lietuvėje, gavo, nuo ke- iš Lietuvos valdžios, ir tenai varo 
1c tcs žymių rašėjų pasižadėjimus Lietuvos griovimo darbą. Semias 
r muti raštais. Abelnai imant, rū- nutarė Atkreipti domę Lietuvos 
pinosi ir' rūpinasi pagerinti dar- valdžios ir jos atstovo Washing-

,tnr< u j

Kr;''
■ 1
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5. Nutarta steigti kolionijose
LDS. informacijų biurai, kurie 
praneš centrui teisingas žinias a- 
pie darbininkų padėtį. Centras 
skelbs organe. , -

6. LDS. nmfių, mąkestį palieka
ma po senovei, ..tikr naujiems ną- 
rias įstojimas sumažintas ant 50e. 
Bet prenumerata pakelta 50c. 
Naujai įstojančiam nariui ženkle
lis nebus duodamas dykai.

7. Nutarta rūpintis išleisti kny
gelę, kur būtŲ išrūdyta skirtumas

aps-

Jer-

Kaunas, 21—VII—21.

■»

i ‘

?

te--

t
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Valdyba.
• i

Glineckas, pažymėdamas 
atskaitos tinka su sekre- 
knygomis. Raportas pri-

Raportas priimtas.
Mandatų komisija išdavė ra

portą, paaiškindama, jog yra už
registruota 48 delegatai.

šiuomi užbaigta pirmoji sesija, išdaviku savo kuriose vietose dvi pedi.

Balansas ....................$60.86
LDS. namas, kaip jau daugeliui

bi’dnkų organą. Raportas priim-Įtone—| tą nenormalų blėdingą 
tas. ' apsireiškimą, ir surasti būdus to-

Raportas knygų peržiūrėjimo, I kius gaivalus sukontroliuoti ir su* 
išduoda komisija, paaiškindama,,varžyti.

•>
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Balansas.......... ..$396.81
LDS. Streikierių Fondo Stovis.

Ant rugpj. 1, 1920 Streikierių 
Fonde buvo $756.08. Tie pinigai 
buvo įdėti apyvarton. Per šiuos 
metus labdaringan Streikierių 
Fondan įplaukė $38.30; regulergl 
fondan įplaukė $50.85. Sugrąži
no čekį, kurį buvo pasiųsta strei- 
kieriams $36.16. Išviso įpigų — 
$881.39. Išmokėta streikierianis 
$60.00. Balansas $821.39.

Tie pinigai randasi LDS. cen-
Į tro apyvartoje.

Išėmus, tą sumą iš apyvartos lie
ka deficitas $68.Gl.a Tas deficitas 
dar nereiškia, kad LDS. bankro
tas.

Administracijos atskaitoje Ta
rsite gana gražų pelną. LDS. na- 
|mo reikalai stovi gerai. Nors per 
Įšfiios metus namas nedavė tiek į- 
| eigų, kad būtų galima padaryti 
| pagerinimus iš ko turėjus dides- 
| nį pelną, vienok., savaimi apsimo- 
Ikėjo. Naujiems pataisymams sko-

organizacijų ir nekatalikų. Tas 
dm bas pavestas literatiškai komi
sijai. i . , . ( z

o. LDS. organizacija rems Lie
tuvių prieglaudos namą. .

9. Apskričiai rūpinsis LDS. na- 
liais bedarbes ir nelaimės palies
tais, stengsis išgauti jiems iš. vie
tos valdžios pašalpą.

10. Pertrauka 20 minutų. De
legatai eina nusifotografuoti.

11. Nutarta: Centras apmokės

I jant LDS. kuopas.
| 12. Užgirta, kurie dovano jo L.
I D. S. namo bomj nuošimčius.

13. Nutarta pagaminti agitaci- 
1 nius lapelius ir laiks nuo laiko iŠ- 
I siuntinėti po kolionijas.

14. Nutarta padaryti sutartį su 
I Lietuvos Darbo Federacija sufor-
molavime grįžtančių į Lietuvą 
darbininkų amatninkų organizu®- 

I tu būdu.
I Priimtas paraginimas LDS. ap- 
Įskričiams ir kuopoms rengti išva- 
Ižiavimus sumažinimui “Darbinin- I »■
Į ko ” skolų.
| 16. Nutarta streikierių fondo
Į pinigų nevartoti kitiems reika- 
I lams.
I .17. Išneštos ir priimtos rezoliu
cijos :

- 
Piltermaritzburg, tapo at- 

Tad valio nepriklausoma *Lie- kirsta nuo visų. ,kitų miestų.. 
tuva! Negalima susisiekti nei su.

Valio j, mylintieji, remiantieji traukiniais n<įi telefonu, nei 
ir ginantieji Amerikos lietuviai . . „ >
katalikai. telegrafu. Sniego buvo ita

Mykolas Krupavičius, keturių pėdų gilu. . Trans- 
"Steigiamojo Seimo Krikščionių vaalyj e' snigo be paliovos per 
Demokratų Bloko ir Lietuviu Kri- 15 valandų. .
fiščionių Demokratų Partijos Pir- Pietinėj Afrikoj, . kaiplt 
mininkas. kitose pietinėse šalyse dabar

žiema, bet toki viesulą 
[toks gilus sniegas pietinėj 
Afrikoj yra labai nėpapras- 
tas apsireiškimas.

gi skolinta iš LDS. namo bonų 
fondo ir “Darbininko” perkėli
mui ir moderniškos spaustuvės į- 
taisymui.

LDS. Namo Fondo Stovis.
..$22,811.48 
. .$22,750.56

I.
Lietuvių Darbininkų Sąjunga 

savo 6-ame seime svarstė liūdną 
laktą kad daugelis Lietuvos vals
tybės priešų, ypač lietuvių komu
nistų, su dideliu uolumu agituo
jančių prieš Lietuvos valdžią,

MIELI BROLIAI IR SESĖS!

Aš Lietuvos kareivis, kuris i 
ir jūsų organizacijoj bent kiek-l 
dalyvauju jau ištisas metas, ra
šinėdamas į jūsų laikraštį “Dar
bininką” šiunčiu iš jūsų mylimo
sios Lietuvos savo meilės jausmą 
prie jūsų ir jūsų Seimą sveikinu.

Mano brangiausios ir puikiau
sios mintys visuomet sukasi apie 
darbininkų gyvenimą, nes aš jį 
vaiko metais, sunkiai prityriau, 
o ir dabar visuomet randu dva
sios jėgų tik tarpe brolių-sesučių 
paprastų darbininkų, todėl noriu 
kad Kristui—darbo žmonių užta
rėjas visuomet mane laimintų toj 
mano meilėj prie jūsų, kad su Jo 
dvasine paspirtim išaugėto aš ne-

EKSPLIOZIJA PRIE 
STALO.

Warren, B. I. Samuel 
Boęrmger’ui bebandant prie į 
stalo atidaryti ketchupo bu- 
telį, butelis sprogo ir vienas

*stiklo Šmotas įsmigo žmogui 
į gerklę. Už, keletos valam 
du žmogus mirė.

SNIEGAS NE LAIKU.
WĮnniįteg. — Ne laiku pa

sirodęs sniegas. Saskatchm * 
tvano valstijoj labai pakenki 
javams. Buvo prisnigękaL
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BT MEGRĮŽKITE LIETU- 
' ~ VOE BE LIŪDYMO.

f »■ ”■ r~

g^. .Jau arti poros Šimtų L. 
r D. 8. narių, iškeliavo Lietm 
-Von. Bet nedaugelis iš jų te- 

liūdymus prigulėjo 
' ino prie L. D. S. Toks liū- 

dymas Lietuvoje daug gali 
patarnauti. Asmenys su to- 
kiąiš liūdymais greičiau ir 

■ ’mį^liau bus priimti į tenyk- 
ščias organizacijas..

f t x į. J^aikurie sugrįžusieji ieš- 
kos < darbo ar tai valdiškoj 
viętoj ar'kitokioj įstaigoj.^ 
Neturint gero pažįstamo re- 

* komendacijos, neturint ge- 
lipdymo, sunku bus šito- 

skiame atsitikime gauti vie
ptą.-Tyrintieji liūdymus pri- 

.* galėjimo prie LDS. drąsiai 
galės - kreiptis į Ltotuvok 
Steigiamojo Seimo Lietuvos 

; Darbo Federacijos arba kri
kščionių demokratų partijos 

’ naiius-atstovus ir jie pagal 
išgalės prigelbės.- LDS. na- 
riams" turintiems liūdymus 

'■ -minėti Seimo atstovai pare- 
komenduos vietos, darbo ga- 

' vinie, patars, kur kreiptis 
’ kad darbą gauti, patars, kur 

it; kaip gauti reikalingus lei
dimus biznį jaradėti, patars 
apie, progas užisdėti biznį ar 

j ką kitą pradėti Lietuvoj.
, Tokius prie L. D. S. pri

gulėjimo naudingus liūdy- 
“ mus nariai galėtų pasiimti 

iš kuopų, bet geriausia pa- 
‘ prašyti jų iš centro? '•

£ytf nelegalįšku streiku! 
įlie nieko gero negaH petnyr 
D, o pralaimėti IdbM daug.' 
Apie tai paūiškina dngliąka- 
>ių organas vadinamas UnL 
įęd; Aitilie Worfers* 
pWai laikraštis raaBi 
; “Neantaiiuoti arba įsi- 
šokimo streikai mota dWę 

unijos; ir pastoja keitę 
Jos progresui ¥ra udijose 
žmonių, kurie gudriai plę- 
imoja sugriauti darbfttinkų 
Organizacijas iš vidaus* TJ** 
nijų nariai turi laikytis dis- 
ciplinos iį.pįidyti* unijų pa
darytas sucartis. Įsišokimo 
•streikai yrą medžiaga įstaty- 
mų leidimo komitetams, ku
rie tuottri remdamiesi varo
si už priverstiną taikymą 
darbininkų .su darbdaviais, 
eina prieruždraudimo strei
kų ir varosi prie kitokių į- 
statymiškų / prĮemonitj su
varžyti darbininkus.”

Neautorizuotus streikus, 
neįsakytus iŠ unijų centrų 
sukelia arba įvairios rūšies 
•karštuoliai raudonieji arba 
kompanijų papirkti agentai. 
Ar šiaip ar taip nelegališkai 
Streikas sukeltas yra 
daviams argumentu 
unijų pripažinimą.

darb- 
prieš

i-*

<

B^ALISKAS ir nele- 
r - Diskas streikas.
: 'Ąr galimas daiktas yra

. nėįegališkas streikas? Je\ 
tūip, tai kada streikas yra 
nele^ališkas.

Streikas nelegališku yra 
£ kttFyra sutartis tarp

darbdavių ir orgauiuzdtų 
; k darbininkų. Tokioje sutar

tyje abiejų pusių yra nusta
tytą išlygomis, pagal kurias 
darbininkai sutinka dirbti. 

’ Sųferfa po kiek darbinin- 
į kai turi gauti, po Sek; turi 
įdirbti ir kol tomis išlygomis 

dirbs. Tad jei darbdavis i* £ 
sutarties laikosi, o darbiniu- 

: * kai išeitų streįkan, tai tuo- 
J ^jnėt streikas nebus legališ- 

kas.
(H ten, kur darbininkai 

neorganizuoti, kur nėra su- 
į tarčių padaryta, lai darbi- 
/ninkfti bile valandą gali stt- 

ūtreikUoti ir jų streiko nie- 
>kas negali pavadinti nelega^ 

lišku.
Kį gali dubininkai pel-Ęižoku^ Al 

y 
1

Bedarbė vargina visus. Ji pa
lietė kįekvieną kampeli. Bet 
dėl jos neVisi nusiminė ir nevi
si užmiršo savo priedermę.

Žemiau talpiname prisirašu- 
sių naujij narių prie L. D. S. 
surašą.

Skaitytojai pastebės^ kad 
musų organizacijoje yra gana 
gyvų kuopų.

Gal kas sakys, kad nedaug. 
Taip nedaug, nes lutos . kaip 
girdėt reigiasi prie rudeninio 
“drįve° ir .^ada-suorganizuoti 
Muksiančius naujų narių ir. ke
letą desetkų naujų L. D. S. kuo
pų. Tas‘gali netikėti, kas ne
pažįsta L. D. S. narių; bet Cen
tro1 Raštinė pilnai tam tiki ir 
smarkiai rengiasi iškilmingai 
priimti naujus narius.

Kadangi L. D. S. VI Seimas 
rugp.. 30 ii? rugsėjo 1 dd. numa- 
žino įstojimą iki 50 centų, tai 
šiais metais iki Seimui musų 
ganizacija paaugės tūkstančiais 
narių.I •

Musų organizacija susilauks 
naujų narių dar ir dėlto, nes 
4 ‘ Darbininko ’ ’ prenumerata 
nuo naujų metų bus pakelta 
ant 50c. ir visi tie, kurie šian
diena yra prenumeratoriais no
rėdami sutaupyti 50c įstos į L. 
D. S. ir “Darbininku.” gaus už 
tą pačią kainą. Beto galės nau
dotis, visomis organizacijos tei
sėmis.

Tad kuopos ir organizatoriai, 
tad geriau prisirengus -prie ši<^ 
rudeninio “drive” gaukite vi
sas., reikalingas informacijas iš 
Centro.

Taipgi savo naudingus nuta
rimus ir sumanymus < siųskite 
Centro Raštinen informacijų 
dėlei. Kiekvienas kuopos arba 
nario sumanimas bus priimtas 
ir apsvarstytas.

Broliai! Dirbdami vienybėje 
mes daug daugiau naudos pa
darysime sau, bažnyčiai ir tė
vynei. v

Nauji nariai prisirašę prie L. 
D. S. turėtu žinoti, kad jų prie
dermė ta pati ką ir senesniųjų 
narių. Patikę priešą neturite 
nusiminti, bet dar labiau užsi
degę meilę bažnyčios, tėvynės 
irdarbininkų stoti į kovą ir ko
voti iki pergalės.

Tad ir linkime naujiems na
riams Įmdaugipusia ištvermes 
tame sunltiapie, bet prakilnia
me darbe,

V

Cotniųi švagž<Wutė,Gendrut< 
feiununakieiiė,'Juozapas Bilaw

t kp., Moptello, Juų-
japus Jutau ' x

Į kp4 NorWPQd, 'Mass, Jw- 
Cvilįckffg, Dominijas Ne- 

dveckąs, Rąmashiz Vitartes,

Baulįus Bū- 
įauskis, Vincas Matąitis.

f kp„ ^artfurd/Conn. Jurgis 
JuodžlBlis, Siinons;
ilagdeiena Tamošaite.

8 kp., Cambridge, Mass. Pe- 
iras Sargelis. '
*13 kp Philadelphia, Penu. Ig

nacas Alekna, Jonas Baltaitis, 
Stanislovas Zvigaitis.

49 Cicero, UI. Viktorija 
Deveikaitė. '

75 kp., Westville, III. Pran- 
čiškus Lemežia. '

81 kp., Amsterdam,’ N. Y., A. 
Aliukonis.

87 kp., Silver .Creek, Penn. 
Antanas Gudaitis, Petras Janu
šauskas.

90 kp., \ Minersvillė, Penn, 
Ambroziejus Juodvišis, Kazi- 
meras Lapinskas, MateUšas 
Martusevičius, Jonas Smaidži- 
unąs. •

92 kp. Montreąl, Canada. Mo
tiejus Bumelis, Antanas Navic- 
kas,. J. Jluzgaitis.

Nauja L. D. S. 93 kuopa Gra- 
nd Rapids, Mich. Ona Marge- 
įienė, kun. Aantanas Dėsnis, 
Marijona Vaičiūnienė, Juozas 
Vaičiūnas, Juozapas F. Marge
lis, Petras Lukšas, Ona Šlezai- 
tė, Jonas Štaras, Ona Brazaitė, 
Juozaš Naudžius.

A. F. Kneižys
L. D. S. Centro Sekr.

s‘-'2
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Da plrmp įlalądeiphijot 
istorijoj (vyko tokia hsfrl Malsi* 
tn£ M įįtkords, gttim kataliko 
ir smarkua bfanierhuų Išlaiko or
laiviui Ir važinėja Žmones. . TJI- 

PuŠInskų lėk 
’ ( Or

laivių stotį. Pušlnskienė užsima* 
nė pasivažinėti orlaivy, Vyras 
nenorėjo leisti, bet vaikai ip ji 
pati pradėjo juoktis ii jo, kad jU 
yra bailys, (Juliaus vyras leido 
ją važiuoti. Ji pasiėmė vyteli 
sūnų ir važiavo, Sugrįžo labai UŽ* 
ganėdinta. Paskui pasįėmė jau- 
nesnįjį sūnų 9 m. amžiaus ir vėl 
važiavo. Kaip tik orlaivis išsi
kėlė ir pasileido nosia į Žemę ir 
sudužo į šmotus. Žmonės subėgę 
rado užmuštą, lakūną (Pįlot) ir 
Vaiką. Manė, kad tik tiedu ir bu-

■ i

PASIŽADĖJO PARŪ
PINTI DARBŲ.

Philadelphia, Pa. — Bel- 
Įevue—Stratford hotelyje 
biznieriai ir pramonininkai 
turėjo vakarienę. Buvo su
sirinkę arti 1.000 asmenų. 
Gubernatorius. Allen kalbė
jo ir pažymėjo,’'kad 'Anien- 
ke bedafbiaiija apie 6.000.- 
000 darbininkų. Ragino pra
monininkus ir biznierius 
rūpintis, suteikti bedarbiams 
darbo. Susirinkusieji pasi
žadėjo tą padaryti. >

t« ————— t

TŪKSTANČIAI PRIE 
DANTĖS KARSTO.

Bavenna, Italija — Rave- 
“nnos miestas išpuoštas pa
minėjimui ^garsaus poeto 
Dantės 600 metų mirimo su
kaktuvių. Į iškilmes priva
žiavo tūkstančiai žmonių, iš 
Italijos ir kitų šabų.

v

Ir^vjčių kuo- 
pąi nei užgimti nedavė, gi L. Dar
bininkų Sąjungo* kuopą jau se
nai mjįiL. fiakumih kad ib Tautos 
Fondo i&ytityi ta pačia liga užsi
krėtė, bal tą« Mtakyhė. Atvėsus 
artfl vėl miatipfte. Pereitą žiemą 
>uvo, rodoa, Fondui

jo vąjų MOnfeO, Tai buvo 
pradžioje y#k'pagai?iinta, lfGar^ 
te,1’ įet kiek galutinai.eurinko/ii 
M Me|„ ąuką*P tąl jietfekn lak 
krąlč®bįe maiyti. 11 to kilo au- 
kntojų ųmii«iimnBdibĮmw ir $me- 
tinėjimae kedektoripnub t U juk 
turėtų tinkamai atsakyti skyriaus 
viršininkai Dabar jmi neužsi
mink apie Lietuvos boną (Bako jūs 
t$ auwk$ii $ pepaakelMat kur 
padedat, linomify būtį. daug 
naudingi^; kąd visi matytų lai 
kraštas^ $as fr kas
nuveikta,. Tųdlt darbuotojai tu- 
*feėtiį nuolat pranešti per laikraš- 
čius apie savo veikimą.

• Exeter Borung buvo atvažiavęs 
teų kokis lenkų žulikas vadina
mas generolu. Lenkai surengė 
jam parodu, nu-gį Eseterio ir W. 
Pittštono daugumas lietuvių, A- 
merlkbs ex-kareivių dalyvavo to
je parodoje ir tie nesusipratėliai 
ėjo pasitikti tą Lietuvos krauge
rį, kurie pęr tiek šimtų, mėtų 
siurbė Lietuvos kraują ir dabar 
k»’p kokie krokodiliai. nori ją' 
pralyti. Vilnių ir kitus Lidluvo« 
miestus jau turi apžioję. Exter’o 
ir W. Pittstčno lietuviai, priklauso 
prie Pittstono lietuvių parapijos. 
Bet ir tos parapijos bažnyčioj ne
apsieinama be lenkų kalbos. Dar 
Evangelija tebeskaitoma ir lenkų 
kalba. Ar-gi malonu lietuviams 
kas nedėldienis klausytis • lenkų 
barbarų kalbos. Mums Dievas 
davė grąiią, malonią kalbą ir tei-. 
sę prie laisvės, o dabar barbarai 
lenkai nori tas brangenybes iš 
mūsų išplėšti ir mus pačius pa
vergti, kad per amžius būtūmėm 
jų vergais. Nesulaukimas! Pitts- 
tonieČiai turėtų sukrusti pirkti 
Lietuvos bonus ir sykiu Lietuvai 
laisvę. Gana mums vergiškoj dva
sioj snausti! Stokime su kitais 
broliais darban dėl Tėvynės ir 
Bažnyčios.

Lietuvos Sūnus.

įįiikyti ne člei »vėtįmo’krašto, bef 
dėl” savo /Tėvynės vargstančiųjų 
tuomet jūa juos juodašimčiais iš
vadinote. Kaip dabar drįstate 
pa? tuo? “juodašimčius” e aukų 
įrašyti, o uv. Tėvą kaipo pavys
imu rodyti, kuri‘visą laiką visaip 

JĖęikėte ir niekinote. Sušelpkime 
pirmą savo tėvelius, gimines ir 
tautiečius, o tuoinet Šelpkime sve
timuosius. Lietuvoje, ypatingai 
lenkų pakraščiuose fandasi tūks
tančiai pašalpos. rėikaIWjančįų 
našlaičių, šenelių ir invalidų, ku
rie savo Bveikatą padėjo beginda
mi mūsų tėvynę. Ar-gi, teisinga 
būtų leisti saviems s.badauti, o 
Šelpti svetimuosius, kurious šel
pia turtingoji Amerikos valdžią ir 
kitos šalys, o Lietuvos varguolių 
nieks beyeik nešelpia. Rusijos 
Vąiūus, senelius ir moteris šelpia 
Amerika, tik raudonosios armijos 
nieks nešelpia, todėl komunistai 
suskato rinkti auka*'šelpimui tos 
Armijos, kuri bandė mūsų tėvynę 
b Iria pat bado šalimi paversti. 
liet klausimas, kaip mūsų komu- 
liistėliai taSy.ljptuvių aukas su- 
liaudos? Ar už jas nebus siunčia- 
t & Lietuvon jų literatūra nr kiti 
rankini..., Mes gerai žinome, 
aCp jų draugužiai Lietuvoje > 

laukiasi aukų savo raudonam dar
buivaryti. Pareikalaukime at- 
4'ritos jų Šelpimo Fondo. Lie
tuvai apsižiūrėkime kam mes 
duodame. Ar nebus tik' už mūsų 
Skatikus kasama duobe mūsų tė- 
vynės laisvei. .

Pempe. 
Vyčių balius.

Lietuvos Vyčių 2 kuopa rengia 
lutai puikų ir linksmą balių. Jis 
bus snbatoje, rugsėjo 17 d. š. m., 
Šv. Baltramiejaus d-još salėj. Pra
sidės 6:30 vakare. Bus išpildy
tas gražus programas. Mergai
čių choras padainuos gražiausias 
lietuviškas daineles. Suaugusie
ji ir jaunimas ras jamo pilną pa
sitenkinimą. Giliukingasis gaus 
gražų laikrodį. Beabejo lCivisto- 
niečiai pasinaudos proga ir visi 
apsilankys į balių..

UOUAĮ VIIKU
DldduliQ^New rytų

dMyje'vudiiimittū Bįtomą gyv 
vena gap nemažai būrelis lįstų- 
Viųf 'priskaitcHna. apie 1S0 MeL 
mynų, na ir šiek-tiek pavienių. 
Soli omitigal lietuviai dažr 
niauriai prįklause prie lęįkų pereitą nedėldienį PuŽInskų j 
parapiij<Įs/ir prie lenkiškų dra-lmynayaėįavo pro Žalį Mikotiio 
ūgijų, ir didžiuma
iš jų net neinate skirtumo tarp

Nud pradžios didžiulio karo 
ir musų B'rbnko lietuvių tauti
nis susipratimas pradeda nors 
pamažu augti,bujoti, Šiandie
na ne vienas, bėį ištisos šeimy
nos kurios kitados ėjo išvien su 
lenkais, griežtai atsiskyrė, ir 
liko uoliais rėmėjais savo Tė
vynės LIETUVOS.

Tautiniam musų kolonijos 
gyyenime svaįbią rolę losią vic 
tinęs dyi draugijos ts4 T~
doriaus, ir Šv. Jono. Nariais nė
ra. labai skaitlingos bei finan
sai stovi gerai ir uoliai remia 
mūsų tautos reikalus, abidvi 
dr-joą yra pirkę L. L.- Paskolos 
Idnų. Šv. Izidoriaus dr-ja už 

$200.00, šv. Jono dr-ja už $100.- 
00. Minėtų dr-jų rupesniu 
pradžioje 1920 m. - buvo suor
ganizuotas Lietuvos Laisvės 
Paskolai Komitetas. Bronx lie
tuviams buvo ’ paskirta kvota 
$10,000. Praeita metą L. L. P. 
Jonų išplatinta už $9,095.00.. 

Veik saVo Ivotą išpildėme. 
Mums vietimams labai stebėti
na kad kitos* kolonijos lietuvių 
skaitlingos nė tik savo skai
čium, bet įvairioms dr-joms 
darbuotojąis, vienok toli jpralžū 
: įuo mūsų kolonijos yra atsili
kę rėmime L. kL« paskolos Bo- 

ąų. Pradėjus darbą męs pamir
šome partijas^ ginčius. Vienin
telis musų tikslas buvo tai iš
pildyti savo -4-. kvotą.

. - ■brakalbos ■■
Rugsėjo 11, >6. m. vietinė Lai- 

svės Paskolos stotis surengė 
brakalbas salėje po num. 647 
Morris Avė., kalbėtojus prisiu
ntė L. F. Misija. Kalbėjo: Dr. 
Klimas iš-Philadelphia, Pa,, ir 
Juozas B.* Šaliunas, iš Water- 
bury, Conn. Atvykus kalbėto
jams skiriamu' laiku jie buvo 
įig'ir neužganėdinti, įnik tai sa
lė pėrmaža, tai pasekmės abe
jotinos ir t. p. Apie 7-tą vai. 
vakare salėje buvtrsusirinkusių 
apie 150 ypatų, abu kalbėtoju 
gražiai, ir nuoširdžiai kalbėjo, 
ypač J. B. Šaliunas' pasirodė: 
esąs geras agitatorius. Graėiais 
priliginimais, juokeliais tikrai 
mokėjo įtykinti kad ir didžiau
sius mžsikir toliu s kad Lietuvos 
Kespubliką reikia remti ir pir- 
ti Laisvės Paskolos Bonus.

Pabaigus kalbėti, imtasi par
duoti L. L. P. Bonus tą vakarą 
išpirkta viso 850.00. Taigi mu- 
Sų kvota* jau kaip ir padaryta, 
Štaine vajuje skirta mums buvo 
išpirkti $1,000.06. BeA mes iki- 
Šioliai nesigirėme ir nematom 
didelį reikalą: girtis. Vienok 
drąsiaŲsabpme/kad Bronx lie
tuviai tą $1,000,00 išpirkę ne
sustos, iki nepadarysime tris 
syk "tiek! Bronx lietuviai gali
me pasididžiuoti savo L. L. Pas
kolos stot, valdyba-pp K. Kup
činsku pirm., J. Bująnaųsku 
sekr., J. Brazausku Ižd., ir ke
liais pasišventusiais kolekto
riais kaip va: S. Noreika, Bu- 
janauslvu ir kitais. Po šių pra
kalbų mes įgavome daugiau e- 
nergijos, psiryžitno ir nutareva 
nepalikti nei vieką lietuvio 
Bronve, kuris tik išgali tai turi 
įsigyti, L. L. Paskolos Bopą. 
Kolektoriai aplankys kiekvie
ną ir pri m j s pareigas link mu
sų Tėvynes Lietuvos. įliek 
tuom tarpu.
i ..

lizinu dvi pedi žemėje užluuštą.
Buvo tyrinėjimai ir miesto gra- 

jorius atrado, kad tai buvusi la
kūno kaltė. * Vieni sakė, kad jis 
tik 30 valandų turėjęs praktikos, 
kiti sakė, k»d jis buvęs sergąs. 
Po tyrinėjimui Mikonis buvo,iš
teisintas, kad tai nebuvusi'jo kal
te, bet Įakųno, kurį vakarykščiai 
jis buvo pasamdęs.

Laidotuvės buvo iškeltos labai 
šaunios, nes Pučinskai yra \ pasi
turį žmonės.

4 d. rugsėjo Deleware upėje nu
skendo J. Kučikas 9 m. ir 4 mėne
sių amžiaus. , Jis^buvo auginamas 
ŠV. Vincento Lietuvių siratnaųiy. 
Vasaros metu motina buvo atsiė
musi pas save. Nedėlioj jis su ki
tais vaikais .nuėjo prie vadinamo 
“Grenwich Point” tilto it belak
stydamas įpuolė į vandenį. Kiti: 
vaikai -pamatę, kad jis įpuolė, nu
bėgę pasakė policijai ir patys nu
bėgo. Galiaus policija rado jo kū
pą plaukuojant po vandenį. Kū
pąs buvo pašarvotas SV. Vincento 
prieglaudoj ii?»Iš 'ten 'gražiai pa-i 
laidotas.

Vietinis.

Vytis.

y

KONSTITUCIJOS 
DIENA.

NeyfYork. —- Prez. Hard- 
irig^užgyre paskyrimą rug
sėjo’ 17 d. kaipo “Konstitu
cijos Dienos.

GAL ATSIŲS SAVO 
ATSTOVUS.

Washington. — Ikšiol jau 
dvi-iš didžiųjų valstybių su
tiko,' kad į šaukiamąją nu
siginklavimo konferenciją į- 
sileisti atstovus ir mažųjų 
valstybių. Pirmiausia lei
dimas siųsti delegatus bus 
eiliotas Belgijai ir Holandr- 
jai.

Žabalas būdamas kitam 
kelio nerodyk.

WORCĖSTER, MASS.
Labdaringoji-Draugija po glo

ba Dievo Motinos Sopulingos lai
kys savo mėnesinį susirinkimą 19 
d. rugsėjo 7:30 vai. vakare, pobaž- 
nytiu'ėje svetainėje. Tai-gi visi-sos 
pribūkite’ j šį susirinkimą nes šis 
susirinkimas bus iš visų svarbiau
sias. Turėsime progos- pasiklau
syti, ką mūsų delegatai papasa
kos ųarvažiavę iš buvusio K- Fed. 
Kongreso. Todel-gi pasinaudoki
te proga. Taipos-gt atsiveskite ir 
savo draugus-es, nes mes ir sve
čius maloniai priimame.

Širdingai kviečia—
Valdyba.

-nb—ii n i —m, i,%
0. BROOKLYN, N. Y.

Rugsėjo 11 d. LDS. 10 kp. lai
ke susirinkimą; Narių visai ma
žai pribuvo. Nežinia dėl ko? Ir 
tik vienas, narys užsimokėjo mė
nesines duokles is kalno iki Nau
ji! Metų. Žinoma, daugelis narių 
seiliau užsimokėjo: ^skalno savo 
duokles, bet kur kiti?

Tad-gi meldžiu- gerb. LDS. 10 
kuopos narius į sekantį susirinki
mą visus atsilankyti. Jis įvyks 
Spalio 9 d., tuoj po pamaldų. Se
kantis, susirinkimas Idi bus ne 
vien dėl užsimokėjimo mėnesinių 
duoklių, bet ir dėl aptarimo svar
biųjų mūs taftos reikalų. Yra 
svarbus reikalas paskirti keletą 
dol. iš kuopoj iždo Lietuvos vals- 
tybiniems reikalams* Prie to svar
bu labai-yra suteikti paramą pa
gal* išgalės moksleiviams. Broliai* 
npužmirškime šitų dviejų dalykų, 
tai mūs tautos likimas įr ateitis.

J. B.

/ r

f

L. D. S, Nauji nariai prisira
šę nuo1 Liepos 1 d. š. m. iki rug
sėjo 1 dentti.' ™

i kp,, South Boston, Masgą 
R.'M.Kalinaui

Už minios nuomonę nė
ra klaidingesnio- gyvenime 
vadovėlio.
•................... . ’ ' ■" II . " " ■ J ' I ■ ■ '■ ■' ' I . II IIto

Jęi pernoki mokyti, pavyz
dį kitiems vis-gi gąli duoti. 

Palau.

X /• V
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HARRISON, N. J.
Tūlas ex-vyris, “Keleivio” 35 

rnim. rašo apie kokį tai Vyčių pik- 
ni|<ą, buvusį 24 d. liepos, karvių 
ganykloje. Ištikrųjųtą dieną bu
vo L. Vyčių'N. Y. ir N. J. aps
kričio išvažiavimas Blpomfield, 
N. J., kurio teisingas aprašymas 
įiavu laiku, tilpo “Darbininke.” 
Aiškumo dėlei, turiu pasakyti, 
kad ne taip buto, kaip p. Ex-vy- 
tis “Keleivyje” rašo. Mat, tas lie
tuviškas cicilikutis dagirdęs apie 
Vyčių išvažiavimą užsigeidė ten 
nuvažiuoti, bet nežinodamas ge
rai kelio pataikė į karvių būrį ga
nykloje. Ir nežinia, ar tyčia, ar 
tiek išmanymo teturėdama^ pa
manė jog tai eia yra minimasis 
Vyčių išvažiavimas. Bet nabagėlis, 
turbūt besilinksindamas su nely
giais sau sutvėrimais nuvargo, 
paskui kritęs krūmUosna ir išmie
gojo nuo 24 liepos iki 31 ’d. rug
pjūčio. Atsibudęs neberado savo 
“draugių.” Iš to nusiminimo ė- 
me ir “parašė” “Keleiviui” a- 
pie savo nemalonius prietikius, 
tik, kaip paprastai jie rašo, viso 
nepasisekimo priežastį užmetė vy
čiams. Gaila tokių žmogučių. Bet 
teisingai patarlė sako: Ką Dieyas 
nori nubausti, tam protą sumaži-

«

LEWISTON, ME.
Šioj kolonijoj organizuotų išva

žiavimų bei piknikų šią vasarą 
beveik nebuvo. Priežastis to, kad 
neturi tinkamos vietos, o į kitų 
kolonijų rengiamusMšyažiaviinus 
pčrdatfg toli važiuoti. Dabar, o- 
rui atyėstant įvairios draugijos 
bei kuopos pradeda rengti pra
mogas svetainėse. Netolimoj prr 
eityčia įvyko- dvejos vestuvės. 
Juozas Mikolainis vedė Eleną 
Bernotaitę, gi savaitei praslinkus 
Adolfas Kavaliauskas iš ‘.Nor- 
woqd, -Mass. vedė. Marcelę Berno
taitę. Pastarieji abu yra smar
kūs veikėjai; priguli prie visų i^. 
dėjinių orgaiiizAcijų. o Marcele 
buvo iždiniknė LDS. kp. ir T. 
Fthdo sk.; pirmininkavo Moterų 
Są-gos kuopai ir uoliai dalyvavo 
bonų pardavinėjime ir kituose 
prakilniuose darbuose. Gaila tik, 
kad A. Kavaliauskas-ne pats ap
sigyveno Lewistone, bet ir ją išsi
vežė Norwoodan. Linkėtina a- 
biem porelėm meilingo'sugyveni
mo.

Pas mus bonai jau pardavinė
jami.

Pastaruoju laiku, mūsų vieti
niai komunistai bei bolševikai su
skato aukas rinkti, kaip jie sa
ko, Rusijos rojaus badaujantiems. 
Tą daro su dideliu užsispyrimu. 
Nieko nebūtų galima sakyti, kad 
jie aukas rinktų vien iš saviškių, 
bet jie jas renka ir iš katalikų, 
žinoma, kaLkūrie duoda, bet dau
giau susipratusieji reikalauja pa
rodyti Lietuvos Foną, jei nori aii- 
kų gauti. Kaikurie rinkdami au
kas rodo katalikams “Dar-ko” 
num. kur paskelbta kiek pv. Tė
vas aukavo 0 rajaus” badaujan
tiems ir tą rodo katalikams kaipo' 
Sektiną pavyzdį. Bet gerbiamie
ji, ką jūs darėte h’ ką sakėte kuo
met šv. Tėvas gausia auka sušel
pė ašarose ir kraujuose paplildu- 
pius mhūų brolius,Lietuvoje irvi- 
samė pasaulyje paskyrė dieną au
koms rinkti Lietuvos karo nu- 
ukrikustiems gyventojams! Ar 

alig gerbiamieji jūs tuoinevin- 
Mto, kad ir sava seniems tė-

Juokdary^.
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z WATERBURY, CONN.
Šiuorni pranešu visiems L. D. S. • 

nariams? kad laikytame kp. su
virinkime buvo nutarta ir ištink- 
tao komisija suruošti vakarus dėl 

i lavinimosi geriau išreikšti mintis. 
Komisija tokius vakarus joti su
ruošė. Vienas iš jų bus .18 d. rug
sėjo, 7 v. vakare parapijos svotai-. 
nėj, 49 Congress Avė. Todėl ger
biami nariai ir nares malonėkite 
ateiti ir 'dalyvauti tame Vakare. 
;Mos prigulėdami prie tokios pra
kilnios organizacijos turinio savo 
protą lavinti, susiptatimą didinti. 
Atsilankykito visi. ‘

Komisijos narys
B. F. Pilkauskas.

i

PITTSTON, PA.
/Kadangi “Darbininke” nešima* 

to jokių Žinių*iš Pittstono, tai gal 
lęaš pamanyti, kad čia visai lie
tuvių nėra, o čia yra didelė lie^ 
tuvių kolionija ir darbai gerai ei
na, tik mažai veikimo tėra. ^Lie
tuvos bonus »■ mažai kas perka. 
Mat vieni yra Traukiui ištikimi 
kiti gi\ prošėpąntu Pilsudskiui 
prielankūs. To< nieko naudin

■ K
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Sunkiau, yra prieŠinties 
palinkimains įr pageidi
mams, kaip prie fiziškų, dar
bų prakaituoti. ;

t

> k

'•+

f

Ii t-

f 
■v

. i

e

'' V

.-•j,*-. '' «'■” f'

M, į

Viena naudinga knyga y- 
ta vertesne ui dešimtį karei* 
vių> pasirengusių ginti. tur-
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mę negu darbui, nes prie- dalyti reikalingas pataisas. Į vo 
singai, žmogaus darbas tu-* 
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kime atydo& į tų išgamų pliąuš-|_ ^is apsireiškimas yra dar 
aiškiau matomas tautų gy-|mokalus, bet šelpkime savo močiu

tę tėvynę 'kiek kas galime, kas 
darbu, o kas aukomis ir bopais. 
Ypatingai šiame laike pirkime 
gausiai bonus. Stokim darban 
kartu su Lietuvos gynėjais—kar
žygiais. Lai gyvuoja laisva Lie
tuva !

t

t

s

I
*

Didžiausias jo noras buvo,
z 

[dėta Vargstantiems žmonėms, 
kurie fek vargo kenčia būda- 

lidžiausiiį^ —?ey^s

M
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mokas, apiBefiditao Visa H»WWgaAl datamteį fetay-
*1, parodyti aarbo žmo

nių solidarumą..,.” — taippa- 
. —gegu

žio pirmoj dienoj senas, suvar-
V

gas.
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<5ia pasirodė ^lapeliai, kuriuose 
visokių nesąmonių, pliauškia apie 
Lietuvos valdžią. Juosė Rusijos 
bolševikų valdžios darbai prime
tami Lietuvos valdžiai ir tuomi jie 
nori atgrąsyti tamsius žmonelių 
nuo pirkimo L. L. Paskolos bonų. 
Rugsėjo lt d., šv. Jurgio d-ja tu
pėjo susirinkimą kliubo svetainėj. 
Po-susiriukimui įėjo svetainėn’ 
vietinis bolševikas su trimis adju- 

. tatųais^tarie turėjo,po 4ikfet po 
dvi'tikrąsias, o po dvi ’juodas— 
stiklines. Išrodė,' kaip Žemiško 

’ rojaus angtiai. Vienas iš jų kvie
ty į jų rengiamas prakalbai Viė- 

o napL nariui paklausus kokiu ita
lu Rąlbėsi, tai jis ųreįdejo skaity- 

fti iš plakato.. Jam paliepta eit į 
savą nusamdjtiąją svetainę ir ten 
kalbėti Ten jie rože prakalbas su 
tokiu riksmu, kad gyventojai 
klausė, kas čia do skandalas. 
-Klausytojų buvo 6 vyrukai. Tai 
taip bolševikėliams sekasi Tren- 
tone, l

Narys.
<h* - '■■■ J " ‘ ' r t •

MONTREAL, CANAnk

Šiuo laikų grįžta iŠ Lietuvos 
• daugelis lietuvių z amerikiečių. 

Jie sugrįžę Lietuvon neįstengė 
suprasti jos tikrojo padėjimo ir 
vargingo jo. gyvenimo. Jie mane, 
ten busią gyventi daug geriau 
negu Amerikoje, bet jie visai pa
miršo, kad Lietuva buvo per ke
lis šimtmečius svetimųjų vergijo
je ir pagalinus tapo baisaus ka
ro sunaikinta, ir kad ji negalėjo, 
ir neturėjo progos visų patogumų 
įvesti. Todėl jie dabar sugrįžę 
pliauškia visokias nesąmones a- 
pie Lietuvą, patys nebūdafhi nei

' pirštu prisidėję prie - jos žaizdų 
aprišimo. Gaila, kad tokie lietu
vio vardą dar hešioja.

„ . Mes tikrieji lietuviai neatkreip-

/Fransų Katalikų.SdciaiS 
Savaitė yra rengiama^ kas- 
met vis kitame brausi jos 
mieste, kad., suteikus reika- 
lingu žinių vietiniams IiMfcV 
Ūmesniems visuomenės" veL 
kejamsz. OPąm tiksluirgvilde- 
nanUi pereinamuosius klau
simus ir ji| išrišimą bei pa
kraipa nustatomą; ^ių .va
saros atostogį laike būvami* 
rengta toki Sočialė Savaite 
Tuluzos mieste nuo liepos 25 
dienos. ^Tarp kitu garsui 
fransų .kalbėtojų.- sociologų, 
buvo' pakviestas ir tėvas 
'(dominikonas) jRutten’aš, 
belgų dabartinis garsiausias 
sociologas ir veikėjas* 'Jis 
kalbėjo paskutiniojo Sočia- 
lės'Savaites diefiojeri 'Aš pdr 
duodu trumpai .sutraukęs jo 
kalbos turinį.

Tėvas Rutten’as visuomet 
kalbaUabai įdomiai ir vaiz
dingai. Jis ir šį kartų pra
dėjo savo kalbų . vaizdu: 
“ Salomonas yra pasakęs ka
da tėvai yra valgę perdaug 
žalių vynuogių, tai vaikų 
dantys yra skaudulingi/’ 
Tuo pasakymu norima pri
rodyti, jog yra paslaptingo 
ir gilaug’paveldėjimo teisė, 
kuri reikalauja, kaip tauto
se, taip ir šeimynose, kad 
ligos |r griuvėsiai pergyven
tų priežastis, iš kurių jie y- 
ra atsiradę.

MONTREAL, CANADA.
/ Čia darbo dienoje buvo didelė ;

paroda, kurioje dalyvavo aįie 30 
stambių unijų įvairių amatninkų.

-1 ’ Apie 9 vai. iŠ» ryto visos orgaiiiza- .
cijos susirinko prie miesto ple- 
ciaus ir įntiHšiivo iki St. Laurenee ’ 
gt. Grižo kitomis gatvėmis. Žmo
nių buvo prisikimšusias pilnos 

. gatvės, bet jų ūpas labai nuupo- 
lęs. Žmonės eina gatvėmis nusi
minę ir • nors muzika smarkiai! 
griežė maršus, bet darbininkų 'ji 
nepalinksmino. Juos slėgė tam
sios mintys apie rytojų. Jau me
tai baigiasi, kaip nedirbu o čia jo 
prigimtis reikalauja maisto^pasto- 
gčs ir apdaro. *Ne taip baisu bū
ti}, jei pačiam vienam tuos n.c- 
dąteklius reiktų keiitėti, bet čia 
kartu su juo^turi kentėti jo pa-

, . Čiute ir maži nekalti vaikeliai, kas 
h jo tėviškai širdžiai dar baisesni 

* skausmą priduoda. Fabrikantai, 
darbininkus skliausdami,, prisi
krovė sau sandėlius gėrybių ir da
bar ųliavoja išmetę laukan dar
bininkus iš savo dirbtuvių. Jiems 

’ jų skurdas neapeina; jie jo gal ir 
nemato. Dabar klausimas, ką dar
bininkai turi daryti, kad išven
gus tokio padėjimo! Prašyčiau 

Darbininko” skaitytojų atsaky- 
’/'ti į šį klausimą.
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šis l^vo Rtttten’o kilbou 

irpas buvo labąi platus, 
I Visi rirtri Ktpin-

. - : r - |tė ir a^Miltetayo diAelį iiat*
jp, kur tik darbininkai iitt-jtoū** ir čvMMB *į^ 
žajsju yieubutiffi teffltjiriit fh
galgs BUMburdanū į^irbi-jtuieal P#trtū. outMuintaj 
ninku draugijas (sjrndikaJfenoJdu 4$$ KMnM }heį- 
tus). Btitų tik laiko gaiži- |Jwiw> dailume ir šyaru- 
nimaS, mes Hor8tūme|nie. Mitie inotariikių trū- 
įtikinCų darbininkus ,kurie {kuinai' ir- apsileidimai nėau- 
gerai »UpBinta žį dalyku vyrų- iranjre ir tas at- 
kad ju- paišai 
pažangam ilimtinąi pada-He- .. .
ryta geraisTiorais ti;, kuriel Belgijos Darbunnku Ly- 
laiko- savo rankose kapita-feds siekia M iidSiį tikslu ir 
lūs. No, kapitula* turi prieš (ir jos veikia greta darbiniu; 
M tviHinimąu perdaug bW|W dratųrijų (sjrii31kfttų)> 
giančių įvykiu ir ines Mva-KOS taipogi djftbiį
lome pažimBti dirt. ktoeį Wk9> vedaiposi kaip ir W“- 
kad Dievas ir Jo doros des-Įdikatai. Darbiirinkanis pa- 
niai yra labai tankiai & Įdeda vesti šias draugijas ke- 
kiami įgytų turtu apgini-Įli dorfidai pėtaSjai/ kurie 
mui, tuokart kad tfebuvo .iulyra keikalftiijtttūi ir kvieJia- 
šaukiamosi šiuos tartus jgi- Į™ pa<S'l darbininkii, ftes jie 
jauti , lyra uŽBitarhavf Jarbiidi&u

M €*• « « a-.rf- •■•V' ■'*? .11—T _ _ _ *

r&nus, ievas Etatteu’as pą-lfflU. .• .« . .. 
duoda ypatingai įdomias iŠ-Į Antroji organizacija, ku- 
traulias i§ neseniai paskelti- ĮnUja! mes norime dapildyti 
tų p. Roekefeller’io tirinėji-ĮprofeBioninį sutvarkyme ■- 
miĮ “ReVue InternationaleĮra tai visu profesijų C ■ ■ 
du Travail/’ 
-p. Rockefeller’is
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gti prie tvirtai ri«wb*k *e» ir viski uftatM 
Movės kovotojų oran- pradarė 0 j
gus kiekvienas žmogus, o tie pertraukė jį žodtia* 
Sąrie »u uŽmirio Dievą irųoriįšiandiė abu jiedu 
laikytr W lygius artimus ver ’pjo ,'ri “dabinu 
gijoj, pugimmdoją kiikriML' v yirčiattriej vūnybifH 
Wgi»ge«ttiijjų neeuripmtimu, : -
.MH au jpngėlboturimo 
toįfimi prieš juos kovoti ne- 
PŽnįHtant, Žinoma? kad ir jie 

griūtį jHeim«dikumo ir Htrąs- 
jm tuaitikti jau ištiri 
metai, buvo' toks pat darbiniu- 
kks kaip ir jis— abu jieduil- 
gą laikų buvo vokiečių vergi 
joj — buvo išvežti toEmon Vo* 
kietijęn ant sunkių darbų, abu 
kartu į Lietuvą grįžo, karta 
sau darbo jieškojp, kartu apie 
ateitį gal ojoį tik mažas 
kniekis y t stojo jiems kelių įr 
jiedu jy siskyrė draugystėje 
ir liko t nais priešais vienas 
kitam. D ' ngystės iširimo prie
žastis bir ta,kad Domo sūne
lis liko nu’ Priaustas jo draugo 
sūnaus, kuris buvo už jį dides- 
įis, Kaip Domas pasakė drau
gi apie jo sūnaus negražų, ne- 

teisingą pąselgimą, draugiškai 
nurodydamas reikalą Vaiką ge
rai mokyti, — drangas US iš Šio, 
nė iš įj supyko „sakydamas 
kad Domas ant jo sūnaus užsi- 
puoląs jieškodomas tik prieka
bių prie jo viski netesingai. 
Nieko nepateikė Domo š*‘ lin
gu kalba, draugas įsu^rš- 
eiavo ėmė kOliotis ir, galopį jie
du išsibarė irpersiskyrė. Nuo 
to laiko jiedu slėpėsi Vifetias 
nuo dto nenorėdami nė susitik
ti, nū žodžio vienas kitam pra- 
bilti. z 4 _

Taip tankiai gyvenime atsi
tinka kad .menka priežastis su
ardo didžiausią draugystę ir 
draugai nejučiomis net lieka 
vienį kitiems priešai. Nors tie
du draugai visuomet meldėsi, 

’lapkė. bažnyčia, klausė pamok
slų, bet niekuomet jiedu nėja- 
galvpjo kad reikia susitaikinti, 
nes pykimas prieštarauja mal
doms i? stovi visuomet lyg 
šmėkla prieš akis. Tik-Šiandie 
įsiklausę į ‘ pamokslo žodžiu^ 
draugai — priešai pajuto tą 
gerumą ir tuo laikų, kaip Do
mas galvojo^ susitaikinti, jo’ 
draugas taip pat prisiminė to
kį negerą savo.iausmą ir taip 
pat pasirįžo sm aikinti ir Vėl 
būti gerais draugais su Domu 
ir jau ateityje savo jausmus-vai 
dyti, kad Vėl kokia menka 
priežastis kelio draugystėj nepa 
stotų. Ir, kaip Domas būdamas 
ant šventoriaus, jieškojo aki
mis išeinančio iš bažnyčios dra
ugo, kad prie jo prieiti, Šis tau galvoto užsispirimo, >įg 
pat panorėjo Domą ra^ti ir s ■■ <r " ' " ’ ‘ 4
juo pasikalbėti' ir susitaikinti. 

Abu jiedu atsiminė pamoks-' 
10 žodžius kad darbininkams 
reikia pamesti nesutikimūs ir 
laikytis tvirtoj -vienybėj abiem 
širdyse užgimė geras noras ir 
abu kitas kito dabar jieškojo. 

Pamatęs kad draugas išeina 
iš bažnyčios, Domas nuėjo jį 
pavyti, nes mane kad jis huei 
tuojau namon, bet nusistebėjo 
paamatęs kad draugas išėjęs iš 
bažnyčios, dairosi aplink lyg 
ko jieškodamas ir pamatęs Do
mą, eina rie jo.

>; “Ką g .tįi reikštų!’* — abu 
, jiedu m' *tė eidami vienas ki

tam uiž| irių. ■ j V
r „ _ 1 Štai L t ,as visai prisiartino

ga& buvo ^vargdienių iby- prie j0 j kad šis nusi-
* demoktatijOsĮlgtojaš, jis pats kuopapraščiau- sUkS pro Uį, bet kaip jis nusi- 

riaį gyveno, daugiausiai save stebėjo pamatęs kad jis jo jieš- 
A. ’ Bšvętedamae darbiniu- kojo ir. prie jo priėjęs sustojo

_________ įktį pagelbės darbe, todėl jį vi T jįu norėjo ką tai sakyti;

vtomn i mmAr 
: 1 , tf *

(Hkirįudarbą šmofcšnu) 

d*Hw žmtinh šventfe diena. 
Tą dieną pasaulio darbininkai 
ri^nyįri dvasioje, juųėiari 
flirto] vienybėj. Blogų botų 
Irmėe iš imiriodapri darbo 

gegmlioi pirmą dieną 
tori padaryti tįsotum darbi-lyra Žmonės įr gali kuomet vėl 

8ttWtoudieimj ‘
b tą

švenčia Raibo dietttą, B visi, kas tik gąyų 

in be kitų nkriatidimo 
gyvena, pokįla dvasioje it sten
giasi jrtiatiprinti darbo žmonių 
gerovės kovotojų eiles. Gegu
žės pirma dienu krikSčionims 
darbininkams tūri būti moralė 
pagėlbininkė, joj reikia apgal
voti triMųir
Ū smulkius nesutikimus tarpu
savy, kad geriau ąHspijti & 
nkw>tojaW, taria dkrbininkų 
uždarbiu minM

t
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žodžiais,

Lietuvoj šįmetr gęgų|č^ įitr- 
Karijtaos Mrtiirimųt jfe-rHesoB ^venU atriita W

* i— - titadienyjtaoiaeit darbininkams
būvą p^lriio ir dvasinių ^rve* 
ainio laikoj Krikščionys/dar- 
bininkai sutiko tą dibnų ne rau
donomis vėliavomis bei daina- 

. vimu internacionalo, bet tyru 
I ralė Taryba, Ši centrale ta- hausmū, tvirta viltimi kad Lw 

_ ________ vystol^ba turi, tikrią: suderinti, [tuvos vaikai darbininkai su 
ten šių~ minta tad pramonė |WekgaluM, prii“iia ; geth^ rista laisvo,
yia toWpat naudingas 
suomenes patarnavimas, Įse: pfeųdroš, imudos klausi-L 
kaip ir pelnu gaminimo į-Įota tirinėjim? vijoms pro. * 
rankis. “Oeriausis pritino- fesijoms ir tarptautiniu su-1 
nės nusistatymas yra šis, Įtariu sumanymu iiagrinėji-| «Btawg Diev<) vajW> 
kuris tiek pat įdomauja4at-R*®- „ \ . Įtieir kriffiitays, Kandie mm
bininkų gerbūviu, kiek gry-Į. Negalimas yra daiktaslį^im^darbo1 žmonių šventę — 
no pelno gaminimu ir kuris I prileisti tą, tari darbininkų įpirmą gegužio, kurioj turime 
dar gali, kada ta žmonišku- Isyndįkątų atstovai negalėtų (pakelti sirdie į Dievą ir prašy- 

aaaum ««<««« talyg« pa-tartį savo žoMo prekyb&s|ti Jo.dvasios wamos'dmi ko-
venime, nėgu atskiruose keisti savo-pelną darbiniu- sutapta rengime,nes tesu-
žmonėse. > . kij gerbūviui.’ tartys tari ta^ta 11 ®^lt“ Loti visuomet tikcloroj, atv -

Bolševizmas yra tai per- Trečioji soeialė neteisybeįtata l daw• sąlygasįovdj įr keiti didžiaušį dar- 
dėta ir žiauri eiga prieš Įpaeįna iš to, kad pramani-r? i dąrbininta atlyginimą, bo žmonių susipratimą, su Au- 
liuosybes tvarkdėsnį never- ninkąs prisisavina išimtinai' Tėvas Butten’ąs. baigda-tečiaųsioja gagęlba eiti kurti 
tinusį žmogaus esybes, ku- sau vienam teisę nustatytinas HpeiaWSxmvkitės į>a- Įtaūifigo -gmatao mili^nams 
riaį visuomene būtinai pr^Įkainas. Soeiale tainybė ne-j^oKas^ ■ Hr™--—vėlinti 
valo užtikrinti visuotiną [ra galima tol iki pratnoni- naudą, kokią yra atnešusi J auuuwit. _
plėtimosi. ninkasjaikosi šio įsitikrini- & mokslo vyrų ir veikėjųĮ Jį ptoloksle šiandie.

Negalima, priskirti kapi-|mo. Jis sutiktų geriau žlug-[klausytojų bendro darbo sa- __ _______ 7____
talui didesnės svarbos reikš- ti varžytinių srovėje, negu vaite. Jis sako, tari šičia bu-[gintos išvaizdos kunigas para- 
me negu darbui, nes prie- daryti reikalingas pataisas, vo Kristaus žodžių puikus pijos bažnytėlėj, kurion daug 
singai, žmogaus darbas tu- Bet mes padarytume vosp^skįniinaS:4‘Laimingi šie, prisirinko maldininku — dau- 
ri daugiau dorinės vertės; tik savo uždavinio pusp, jei-*tatota ta 
kaip kapitalas. - Kapitalis-įgū mes pasitenkmtūine^ pa-Įsybes, nes jre bus patenkiri- ^surasti, savo viltį mal
tas nėra geradarys, kuriam [naikinti yakarikštęą ir čiau-hk ” * domis sustiprinti. Kuūigo Ko-
darbininkas turi vien tik bū- Į dienines socialių neteisybių Į Rankų beveik be pertrau- džius daugybė maldininkų 

Reikia taipogi Į kos plojimai reiškė visų Ikiausėsu didžiausia atyda, jie 
’lo. Jie priva-|ir .labiausia reikia, tad kri-|klatisytojų . gilų paBveikini-jkiekyienani smigo giliausiai į 

luyti savo jėgas ne tik kščiotažkas syndikalismasltaa “ žmogui.
atžvilginiam gerulį tiet Įtta yra krikščionių itartiitan-Įtari kalbėti netik dol-LLa ’

Šiuomi pranešame kad pilietis 
J. Adus, A. J. Jacus, ir J. Bendo- 
raitis (Bendov) jau esą pertrau
kę ryšius* su Atlaso Rūbų; Ben
drove,'ir nuo 15-tos dienos Rug
sėjo jau noroprezontuoja milini; 
kas duos jiems orderius po tai 
dienai, tai Atlaso Rūbų Bendrovė 
neatsako už juos.

jįtASO RŪBŲ BENDROVĖ, 

343 Broadtvay, 
Soiitli Boston, Mass.

Authorižed by Board of Dlrcc- 
tors„ September 8, 1921.,

Per F. J. ŽURIS/
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bloga* valios

Juaj abubuvusiu 
kabino viepaa Rta?|r 
čiavų, Čįą Pf 
nteriaus būvimieji žn 
žiūrė į juo3, nęs Žinojo 
du ri<afto Aavę vieniu

aŠiandie pirma 
darbo žmonių šventi! 
me būti visi broliai 
ir Kristuje, kad rai 
ti dar savy tiek jieg 
atgimti Įr likti lygi 7 
mis, nūriaia vieifos 
darbo žmonių; ĮtoT 
dis prie AtigŠŪiją 
danguose ir jis1 ta 
sys, nes Jis pats pasak? 
Rite pas mane visi tie.

arg< tate, o aš jdmis 
sni?fAmen?r

iftmigas užbaigėptaic 
žmone.’ da* parimeldč 
eiti iš 1 lyįėlės Jg 
apie pa ‘ slo žedli 
jiems tai , ^Įai pilti!

. Domą BukalfAg, k 
pąmoltS' alytjttai i$k 
kiek pąlJlpbjęi Ąpiftį 
ldekvieną žodį ir dat 
galvojo, Japi ūžė joge 
Jis, mat buvoAuripyb 
augu darbininku, kur! 
gi laikė jaii ilgį iailę 
Susipykimas buvo Visai' 
menkos priežasties, iticM 
mas, atsimindamas pai 
žodžius, padarė pusi 
tuojau su savo įjrįėŠiį 
kinti. Dar sukalbėjęs ....
jis išėjo į šventorių kati 
Įdek pagalvoti ir surasti 
priešą, kad jam išreišfaur, 
priešas -r- žįnogus, sų Rt 
voti pasekmingai delųi^ j 
rovės... ” -y- prabilę Dpįd ti 
Ugas,

“Tąipf šiandie tiiriųiįW 
pasaulio krikščionys . 
ninkai^ susiartinti dvasiodė 
likti viena tvirta šriūįynA” 
atsakė Domas, it abu buvtri 
ką tik priešu, susiėmę ri 
mis ėriė kalbėtis apiė'gyV< 
Ino vargus ir mintis, dėl ii 
ties.

Abiem buvo gedą Ėmį-ti 
ilgai juodu pykosi, žvėttįry 
tuotarpu kaip galėjo leti^vlLl 
susitaikinti, jei tik nebūtų tij 
5ę abu puikybės ir kvailo^tas nėra geradarys, kuriam [naikinti vakarikštes ir šian- 

ti dėkingas. Jie abudu yra [pėdsakas, 
bendradarbiais. ■ 
o vienyti savo

;aipogi ir iš atžvilgio į ben-|kų draugijos, reikšmingai [tu kad jis’* daug žino, bet y- r£rag kunigas buvo visu 
drą gerovę. ' Įsandarbininkautų esybinia- patingai: dėlto, kad jis dar [darbininkų ,didžiai mylimas

Bet nereikėtu taipogi, [me darbe, kuris susidaro iš Į daugiau veikia . , kaipo pirmas jų užtarėjas* kai-
kad darbininkas- blėdingai to, kad atnaujinus krikšęio- Paskaitą - sekimas,* pe- po tikras brolis pas kutįsvi- 
naudota savo jėgą, kurią jis niSta socialų tvarkę valsti- Teinatnij socialią 
vis įgijakas-kart daugiau ir joje ir pily. • permatančiomis
daugiau vienydamos į dar- Atsiminkime dar tą, kad birnnką ir vargo žmonų te- ten gyveni-
bininką draugijas (syndika-lvisos dabartinės numatytosĮvo tikrenybes akimis, sužadi- tino mokyklę išėjęs, daug vargo’ 
tus). Netikusiai darbinin- Į reformos: dalyvavimas dar-P10 dalyvaujančiu pašuyži^Įpą.titdąfnas kol išėjo mokslus, 
kas elgtųsi, jeigu jis savo ei-bininkų giyname uždarby; ĮW dWi savo brolių skuita ±.:rx Li
lėje darytų tą, ką jis yra te£ [akcijų perleidimas dąj?bmin-[^ 
singai išmėtinėjęs tiek kirt ikams, • algų komitetai, dir-| Klausytojai yra pasakę sū-|^ 
darbdaviams. Bergždžias byklų iąiybos ir ti, galėtų vo plojimuose Visą tą, ta 
tai būtų darbas, jeigu tiek puikiai būti įvestos rytoj /vienam Wdr’
kovojus prieš darbdavio vis-Įkonominioje tvarkoje, bet [krikščioniškos 
galę (diktatūrą), pakeisti ją [tas visas gali pasililitį^ vėl [apaštalui, 
kitokiu asmehvaldžiu (auto-[vieno asinėns nuožiūrai *ir[ 
kratul, kuriuotai būtą syn- visai pasinga ,Wdrai ^- 7^“----- 7—-----------^.mylėjo:'Jis
dikato viršininkas išrinktas kovei. Šitog reformos nepa-l . žemės - tartą B&tas bakūžėlesiftMš
vien tik dėl jo paties drąsos Įdarys tokio darbininkų gpr- _ sąnaudojimąs j ttjųMta sutelkti lin-
ir jo lengvatikystes, o ne dėl | būvio, kokio mes’ laukiąjnė, keturČia šelnimui ' įkšriėMų ' vąląmiėiin, • ti$el

jo profesinės ir dorinės ver-[jeigu tik’jos nębus prifaLr ' ’ iWWtikjaimgWjūta leido dir-
tės. ’’ - ’ Rintes prie profesinės sUda- Į “ ; ’ Wį jis dirbo ir buvo risų my-

Pradinė neteisybė įvyko rytos tvaųkos. Į L .ri ri' , • , , ,. . , •
tik dėlto, kad nebuvo algos Mūsų uždavinys dar toli[,. žmonijos Matydamas kmk darbmink: i
sutarties.. Algos ’ ........ 1-— —

kaip darbininkų reitaĮ^į 
t 'iiirn 1__ j-Jii/__ 5u._ i.*1--*
nybės, arfimį mriiėSj- kiteip 
tuno* • -ri" ■

Tą dieną suėjo Vėl į dr 
štę du buvusiu priešių 0 
Lietuvoj, visame tikinčia 
šauly gafir daug buyd 
laimingų tos išltilmfltijs^ 
kartu ir paprastos sava i'* "* 
mis, dienos. . v .

Tegul gi vienyjūsi dvasul ^ 
si tie kurių reikalai yr 
di, kurie yra to ęatif 
spaudžiami^ fą pati gyvmim 
gyvepąL ♦

ahtetfes Altfos imtarimo Lražu nebus užkaistas, ka- FŠ® TUptaas ne, tik josios tateptataf A
sutarties.. Algos n itanmo grazu nebus uzĮia gtas, KĄ- L ,• jogįo8|jis staig&f kuopIaMau skleis.?
būdas ilgai slėgė dataostay-|da mes busime padarę talsK* uJ* 1 Rviesa julmp |r.MUM pat- 

Idrtyyavtf pjpikalbejtamose 
api^dąthin^^

, ■. Įviltiy tankiai jį matė Žmonės

. pievas ir Jo doros Hės-
niai btivo. pritaikdini tik tą- įdniuta, susišdpinjnRų ir Į
da, kada reikėjo saugoti į- [kooperatyvininką. . Reikia p 
gy tus turtus, bet jie buto dar kartu dirbti be pertrau- [

■ užristi, kada buvo igijami bos! kad pakaus^darbtain- bęt tetai tatatėta taetaun’ĮSS’^slSis
šie tuita« ^Visuose krastuo-Įkų klesos protimą apšvietę žinojimų .... .
se ir visose

R. įąybininkaį turi
įr, ■■ Įąm^čtiW^ sfouŽdusne*

*

OęU. ju.vxęjv rv<į ICVL OC4XVJ UI, 
/‘Aš tau norėjau ką sakyti*’ 

rieksasimaiš^rabiio 
Domo draugas nedrąsiai ir lyg 
pats to nėjaušdamąs, prakišda- 
mas'Doniui ranką bet Domas 
jį grfeįt parkirto ir tvirįai sus
paudė pralįstų jam rąrikt, nes 
įŠ draiigo ikių pažino ' jis. 
nori.’., , >
.“Taip, taip drauguži, aš se

niai laukiau, aš inūniUu, aš pats 
kr tik norėjau.., ėmė sumiši
me mlbėii Domąs draugttk ku
ris aipgi borėjo kalbėti, bet iš 
sumišti' neg&lėjo ištarti žo
džio. ^Jdejų- jųdviejų akyse 
maloniai spindėjo' Atgimusios 
draugystės švieselė, Ir jiedu

Į “ ■" "L

Vienas gydytojas 
kad iš 100 vyrų—j 
ja kasdieną, o 27 tik 
čiais, o tuomi tatpli 
notėtų—45 sapntiėjM /.Ja 

131 . dieną. Iš.Čia Jin daro

ni |gim mlinkmm W
ti nėgu

Kas iš to gyytabs?^

..v.’..

Kas itanda
prapte ją, jrtasprii$j
dys ąąvv gyVastįbMJįįl
atras- ją. itt. O

tt.
Juo ipažiati kalMr'l

dauginu dirbsi. ‘ ■ L ri!

-:U - /... '
- •L ’ •• --

suprato abu ko nori.‘‘^no-nietam’gero nesti
įįbdis galvos ųepfąmtiši • Isuriprikttauąriarpusąvy ir ęm tave-vėl turėti -geru draugu X



r

i|remiau talpinamų surašą knygų gautų iš Lietuvos* 
*immerį visi^he^pejome sutalpini!. Talpįsime kiiAme 

,; Skiiitytbjąi teiksis pasiąktibinM su užsaky* 
nes gąyopiernepeTdidŽiąusių skaiehj kiekvienos rū- 

s ir toctel galmię pritrukti, ’ ».
LDS. nariai nuo .pažymėtos ^atal^gines^kainos^gau^ 

oksidą 15'ųdoŠimtį arba lū centų nuo doleri^ Tai yra: 
sirinkę už vienų dolerį mums moka SS cenfus. Pirkda- 

^Įn. už daugiau kaip $5.00’ L. D, S. nariai gaus nuolaida 2jy 
^Įmoš« arba 25 centu^npo doleriui

z'iaidų-j.5 nuošimtį. «

, L, D. S. nariai pirkdami daugiau kaip už $10.00, gaus 
KmoW<U 3$ nuošimtį, o ne nariai gaus 25 nuošimtį. 

Įt? Knygynams speciale nuolaida. /

K Su užsakymu siųskite ir pinigus čekiu arba money 
t*orderiųyciitiau padėtu adresu:
F I i■ _ f... ................... ....

pAR®MĖTIKOS TEORIJA. Ketvirtasis leidimas švietime Mi- 
E. misterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys. Naudinga 
Įh . knyga kas. nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose. 
R. - Pusk 139. ............................. ...............................................
BA^TMTIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra- 

’ iįŽiaū ■ Antroji dalis. (Veiksmai su skaičiais visokio CHtlu- 
R ' mo). Paraše Pr. Mašiotas. Pusi. 64.................................. ............
K"'ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra- 
■; džiai. Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000). 
F parengė Pr. Mašiotas. 1921 m. Pusi. 86. Naudingas vadovė- 
fc ' lik kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų......... ....
L ALGEBROS UŽDAVINYNAS. I dalis. Sveikieji reiškimai, 
L 1 ' trupmenos, 1-jo laipsnio lygtys. Sutaisė Pr. Mašiotas.-----
Į ALGEBROS UŽDAVINYNAS. II dalis: Laipsniai. Šaknys. 
L ’ Kvadratinės ir ankstesniųjų laipsnių lygtys. Nelygybės, ne-‘ ,K’ * 
į ' apibrėžtosios lygtys, lygčių tyrimas. Progresijos ir loga- 
I * ritmai. Junginiai, Njutono binomas, ištęstinės trupmenos.
Y Nurinko Pr. Mašiotas. Pusi. 71................................................... ,

AŪGALŲ FIZIOLOGIJA. Šioje knygoje aprašoma apie įvairius
l • augalus. Parašė M. Stankevičius. Pusi. 134—1920 m. Su

- ųugalų paveikslais ........................................................................
AVIIJĖLIS NEKALTASIS. 4 veiksmų komedija. *• Sulietuvino

, AiŠbė. 1921, Pusk 68. Naujausias veikalas ir tinka lošimui. ,. IĮ ■ '

£ Lošia 5 vyrai ir 4 moters..................................................................... 45
M BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vertė Kun. V. Za- 

jančkauskas. I dalis (Senovė ir viduramžiai). II dalis 
'(Naujieji Amžiai). Abi dalys..................................  $1.00
PAKLAUSYKIT Parinktosios lietuvių poetų eilės. Pa
lankiojo Liudas Gira. Ras labai puikiij eilių, tinkamų va- 

__ " ' kūrij pam auginimui. PgfL TA0-*- ........................... •••■■ 
r ETIKA. Paraše K. J. SkrifiRJjS^SIGje knygoje skaitytojas ras 
b . . nurodymus, kuriais vaduotis savo elgimosi darbuose. 1920 

I GE&METRI.TOS UZDAŪ’NYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Puą£ 
| V *»• ••.................................................<
p JONO BILIŪNO RAŠTAI. Paveikslai, apysakos ir eilės. Til- 
I, žeje, 1913. Pusi. 143 ....................................................................
F KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ. Vertė J. Bal- 

’ Čikonis. Knyga apdaęrta puikiu spalvuotu viršeliu ir apart 
•r ' aprašymo kelionės puošia dar kiekvienos šalies paveikslai, 
f pusi. 228.............. i....................................................$1.50
į KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ^ĮGALĖJO. Lengvi mokslo pasa- 
L ' kojiniai. Parašė Pr. Mašiotas. Puiki knygelė pasiskaity-
Y mui. Su paveikslais. Pusi. 44.. ................................. 30
^KOMEDIJOS. Pinigėliai, Karalaitė tikroji teisybe, Gegužis, 
L Kuprotas Oželis. Visos tos komedijėlės telpa vienoje kny- 
[ S9.ie ir tinka lošimams. Parašė žymi rašėja Sofija Čiurlio- 
l ^iene (Kymantaitė). Pusi. 157. Švyturio B-ves leidinys. 
'■ KOOPElLAiCIJA IR TAUTOS UŽDAVINIAI. Vertė iš Rusų

kalbos P. Šalčius. Naudinga knyga užinteresuotiems ko* 
peracijos reikalais, Pusi. 76.......... :...........................................

KETURI MONOLOGAI. Parašė A. Vienuolis, 1920 m. Pusi. 24 
LIETUVIŲ KALBOS’ GRAMATIKA. Sutaisė J. Damijonaitis, 

į , Šis vadovėlis tinka mokykloms ir patiems per save mokin- 
, tis lietuvių kalbos. Pusi. 127.............................. '........................

I LIETUVA Pavasarį, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji skai- 
m tymėliai iš Lietuvių raštijos apie Lietuvos metalaikiūs ir jų 
R dalis. Sutaisė Liudas Gira. Kaunas. Pusi. 124...............
| LIETUVIŲ'ŠENOBĖS BRUOŽAI. JParašė P. Klimas. Pusi. 170. 
I . Plačiai aprašoma apie senobės lietuvių .giminių gyvenama-' 
p: \ ki&s vietas, apie lietuvių kultūrą ir tt.......................................

- LIETUVOS GEOGRAlFIJA. Lietuvių Mokslo Draugijos leidi-
n nys. Parašė M. Biržiška. Plačiai aprašoma apie Lietuvą, 
£ jos upes, kalnus ir tt. Su paveikslais. 1920 m. Pusi. 148. 
| LIETUVOS ŽEMĖS VALDYMO ISTORIJA (iki lenkmečių). 
L Parašė P. Klimas. Pusi. 65................................................... ..

į MILDA, MEILĖS DEIVĖ. Mytologijos Pasaka. Parašė Petras 
p Vaičiūnas. Lošim^dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai Apart
r t#o dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmones. Viskas dedasi
y Senų Senovėje, Baltijos pajūryje. Pusi. 67..............................
) MUSŲ'RAŠTŲ ISTORIJA. 1547 m.—1904 m.. Parašė M. Biržiš- 
* . į®. 1920 m. Pusi. 112..................................................... ..

MONOLOGAI: Teatras ir dekoracijos. Ir mazgelis nepadėjo. 
' Kaunas, pusi. 12...................................... ................................ ..
MEDŽIAGA LIETUVOS MOKYKLŲ REFORMAI. Parašė Prof. 

: A, K, Niemi. Kalbos žiūrėjo St. Dabušis. Švietimo Minist.
j Khygų Leidimo Komisijos leidinys. . Pusi. 127......................
į -MONOLOGAI. Blaivininkų pirmininkas. Ant čienų pečių. Ši- 

litas oratorius...................... . ........................................................ ....
MAŽOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI ir žymesnie- 

ž ,t ji, Lietuvių Kalbos Mylėtojai. Parašė Prabočių Anūkas. 
; > Tilžėje, 1920, pusi. 127................ ......:.................. .................. ......
f NEGYVOJI GAMTA. Orūs, Vanduo, Žemė. . Parašė M. Stan-
Y kęvičius. Su įvairiais piešiniais. Pusi. 90...........*............ w..
- NAU^ŲJIJ AMŽIŲ ISTORIJA. I dalis. Ligi didžiosios Pran-

. eųzų revoliucijos. Vertė L. Noreika ir J, Pajaujis. Pusi.
'1^4* jjCaina

s

1

J,

/

D AB B IN IjTfcXŠ

PANČIAI. Teatrališkas veikalas. Tinka lošimui. Lošime 
dalyvauja'4 moterys Ir 6 vyrai, du pažn ir karalienės'pa
lydoves. 192^ m, Pusi* 45. ,,, .

PASAKO^ NEPASAKOS. Mažiems parkaityti K ^dėliemapa* 
,J siklausyti. Supa veikslais. Parašė Pf. Mašiotas, Pusi. 38. 
PILIEČIŲ AUKLĖJIMO MOKYKLA-SKAUTYBĖ. Iš įvairių 

raštų parašė P. JurgeleyičiUB (Jurginla), Gana plačiai aiš- 
kinama apie ^kautus ir jų naudingumą. Mes 'amerikiečiai 

", tilo kląusimtt ir-gi esūme fabai užmier^aųpti. Federacijos 
, : Kongresas nutarė steigti kiekvienoje parapijoje skautų sky* 

riip ‘ Kad geriau susipažinus su tos org^pizacijos tikslu, 
įruvarūt Nuskaityti šj vadovėlį. Pūst 99F Kaina tik .50

įPUKtNO^ RAŠTAI, Eįlių Itibkinys< Poema KūdigaikŠtis^vaL
* nySį I Tomas ,«»<»<♦ ...... «*»•■»»*^$1>00

PUTINO RAŠTAI. Drama—Novelės. IITomas ...........,.,$1.00 
Perkant abu tomji.sykiu ,...t<$1.50

RAM^^NO TĖVYNĖM' Mažosios Lietuvos vaiždui ‘'
Str pAv<nl<sIaįs ir

» r »■ j. > (* > •*> ą- •< .«* W ► « < A ♦ ♦ »- » a • •* 'Pateliai pirkdamiuž daugiau kaip $5.00 gaus nuo- mK
iŠ "tr. -!<.-»■» ssX4’W.4-« ' ' T-* * ...... * • . • _ . . « — . > '

-X,---------
■■* * ws
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Ket vergas, Rūgšty 1S, 1931
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.75

.35

.35

.35

.25

.75

.50

.25

.25

,35

5rilnius, 1920; Pusi. 157. Šią knygą būtinai turėtų įsigj’- 
ti visi tie, kurie užsiima religijos mokymu arba.katekiza- 
ctjįa. ICama

SAKALĖLIS. Elementorius su skaityničliais. Sutaisė Esmaitis. 
SUtNKIAISIAiS LAIKAIS. (Iš mano atsmiiiiiimį)'. Paraše A.

Bucevičius. Nušviečiama netolimos mūsų praeities laikus
—spaudos uždraudimo laikus. Pusi. JI 6, 1920 m..................

STEPAI. Keturveikomis medžiokles, epizodas. Paraše Kazys
Puida. 1920/pūsi. 60. Tinka lošimui. Lošia d.vyrai ir
2 moteli .. /........................................... ............ . . . T........... . ..

TRUMPA ARITMETIKOS pradedamojo mokslo metodika. Su-
taisė M. VasiŲauskas. Pusi. 87.................................... ..................

TIESIANT KELIĄ’LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 1916—
17 m. Paraše Vaižgajitas. Vilnius. Pusi. 40. .... .............. ..

TĖVYNĖS KELIAIS (Eilės). Parašė Liudas. Gira*..................
TAUTOS GYVATA. Filosofiški-soeiologiški aiškniūnai. Bega

lo naudinga knyga. Parašė-Vydūnas, 1920 m. Pusi. 152.
Kaina .................................. .$1.00 

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Duktė................ 45
VAIKŲ ŽAISLAI. Trys vaikų komedijėlčs: 1) Ponia ir ponas

teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbės edukacija^;. J 
VISUOMENĖ IR MEDŽIAGINĖ KOPERACIJOS PRIGIMTIS.

Iš rusų kalbos vertė J. Sondeckis. Šiauliai, 1921. Pusi. 95 
Ši knyga yra viena iš geresnių koperacijos literatūros .kuri
nių. Nėra abejonės, kad ji bus pravarti perskaityti mūsų 
koperatininkams bei visiems tiems, kurie nori pažinti kopė- - 
racijos . esmę........................................................... .... ..............................65

V'ARGO MOKYKLAI. Būrelio mokytojų rinkinys kalbos moks
lo reikalui. Antrasis leidimas. “Maža garbė svetimomis “ 
kalbėti, Didi geda—savosios gerai nemoketiAl- Kaunas^ 
1921, pusi. 320. Kietais popiero apdarais ............................U

ŽIBURĖLIS. Pirmos, po elementoriaus knygelės skaityti. Tin-
- ka mokykloms ir šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis 

skaityti. Su paveikslėliais. Pusi. 112—1921 m. Sutaisė
. j

J. Palukaitis..........................   t 7.............
ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu

pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai,7
22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 kitij tautij žaidimas. 
Su gaidomis ir paaiškinimais. Pusi. 75. ...............................

ŽYIDRASIS PąUKŠTI^. ;Sutrttmpinta- meterlingo pasaka. Ver
tė Jonukas. 1 išleido MarČiukas. Begalo' puikus leidinys. 
Su spalvuotais pąveikslais ir vinjietėmis...................................

-L’ _
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“DARBININKAS”
0ADWAY,

X

■i BOSTON 27, MASS.
1

LDS. nariai siųsdami užsakymus ant Lsaygni Adresuo
kite šiaip:

L. D. S. CENTRUI, 
~ 366 BROADWAY,

BOSTON 27, MASS.
4 *

P. S. Kitaip adresuoti užsakymai bus priskaitvti ne prie 
LDS. nariu, bet prie visų kitu.

/

t

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININK^”--
PRENUMEPATOS KAINA METAMS $4.00.

Nei turtas, nei aukšta vie
ta pasaulyje negali duoti lai
mės. Be artimo meilės ,be 
sielos ramybės jūs galite bū
ti visako perteko, galite bū
ti galingi ir stiprūs, bet lai
mingais jokiu būdu negalite 
būti.

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

Mokytojas. •— Aguoniau, 
kiek tu tuĮ'i namie broliuku?

Mokinys. — Penkis, po
nas mokytojau!

Mokytojas. Ką veikia 
tavo motinėlė?

Mokinys. — Ji tarnauja 
telefono stoty panele.

BOSTONIAN-MUZIKOS 
/ Mokykla. •

Ištirti smulkos mokytojai duoda bu
vo geriausia patarnavimų jūsų vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyka su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesniu informacijų kreipkitės prie

395 Broadjvay*
..« Room 4, 

So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO.
. Tarsiduoda ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE labai puikioj 
vietoję Biznią išdirbtas per 
septynis metus. Priežastis' 
jftrdavimo, savininkai va- 
ziųąja Lietuvon. Kas'norė
tų pirkti, atsišaukite šiuo 
adresu : -

A. 8MOL8KI8 ir K.'MAČYS 
.1105 ‘ '

N0RW00D, MASS.
... ■ . . -. k .

r t ’

/
’ * * v

BALTIC STATĖS BANKAS, 
294 Eighth Avė., New Yorke, pra
dėjęs veikti tiksiu metą pradžio
je, jau suspėjo parodyti greito ir 
teisingo patarnavimo ne tik tūks
tančiams -Amerikoje gyvenančių 
lietuvių, bet ir Lietuvos gyven
tojams. Greta pigaus ir greito pi
nigų persiuntimo šis/Bankas yra 
sutvarkęs parankų ir greitų at
važiavimų iš Lietuvos j Ameriką.

jitai šiomis dienomis atvažiavo 
išsiųstomis, per Buitie Statės Ban
ką laivakortėmis šios lietuvaitės: 
VINCENTA KVIETKAUSKĖ, iš 
Bardžių į Pittsburgh, Pa., laivu 
LATVI A; ’ ANELĖ KIZALAVI- 
ČIENĖ su vaikais Antanu ir Pet
ru iš Radžiūmt į Archbald, Pa., 
laivu ESTONIA; KONSTANCE 
DIJOKĄVIČIENĖ su' mergaite 
Elzbieta iš Barsūnišldo į Bridgc- 
port, Conn., laivu LATVIA; atva
žiuoja MARE -DABAŠINSKIU- 
TE iš Kermušnės j Dorchester, 
III.

Tai pirmosios kregždutės ke
liaujančiųjų į šią Šalį minių, ku
rioms BALTIC STATĖS BANK 
iš New Yorko sugabiai patarnau
ja ir patarnaus visoje kelionėje. 
O geras, greitas ir teisingas pa
tarnavimas atkeliaujantiems šiuo
se imigracijos suvaržymo laikue* 
se ypač yra brangus ir malonus 
mūsų žmonėms.

BALTIC STATĖS BANKAS 
parduoda, laivakortes atvažiavi
mui iš pat Kauno į visas* vietas

BB
3 ' Ttifrlf rin Kiekvienas doleris išmokėtas rendom §
J ” 1 IKtft rAu ,dingsta ant visados*, > * . ' g:

įčia paduodame* skaitlinę kiek pinigų išmokama rendomS pri-B 
g skaitant G nuoš. pusmečiais. Tik pamislykite. / g

per ilr mėty pįrSiimetiaf H
$4,281 $10,310 g

12,372 S
13,747 g
W - g 
20,620 g

B Tai matote kokį pelną namų šavinmkai pa Jaro* Kodel-gi'pa-® 
arčiam jiėfmipytt Pirk namą tuojau, tuomet nustosi mokėjęs H 

’NY/ilivi'iV trn< A+tiJL* rirtd VHlH-itt. A Vilna 53
S tamstai surasime tinkamą'namą ir longviom išlygom,, Namų® 

turime visokių ir visur:.Bostone ir apielinkese, taip-gi ir Ūkių.
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$2,418 
2,901 
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Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos.

s.
s.

“MOCNT CAftliOLt” (nuėjau) ... Rugsėjo 20 
“BAYERN” (naujas) ......... Hiinlio 0 ’

Laivai IS ¥ęw Yorko lšgįteukla nuo
Pler No. 86, North Rlver—gale AVest 40-tli. Street. 
Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cuxhaven su 
prityrusiais lietuvių-perkalbėtojais. 275 svarai baga- 
žiaus leidžiama veltui iki rubežiaus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų Slų laivą. Spe
cialiai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui* kambariai ir 
visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios, 
"klasės pasažteriams.

WITH Užsiregistravimui vietos rašykite | blle agentų arba WITH 
JULIUS ROTTENBERG, Inc,’New England General Pass. Agent 

260 Hanover St., Boston, Mass.

HAMRdRGAflERlMNCB
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Amerikoje. Keleiviniamhiisiun- 
eiama laivakortė su: visais reika
lingais patarimais ir dokumentais 
stačiai j namus. Kaune Banko 
korespondentai paima keleivius 
savo globon, prigelbsti išgauti 
pasportus, konsulo vizas, išsiun
čia gėlžkeliu į laivų prieplauką, 
kur keleiviai vėl būna paimti j 
kompanijos hotelius, apžiūrėti 
daktarų- komisijos ir pasodinti 
laivan. Jokių nereikalingų važi- L 
nėjimų-ndi klaidžiojimų keleiviai) 
nemato.

Todėl tai ir kreipiasi j BALTIC 
STATĖS BANKĄ daugybė mūsųjų 
brolnj ir seserų, nes kiekvienas v 
žino, kad čia ras tikrą, greitą ir U. 
teisingą patarnavimą. jį

Adresas: BALTIC STATĖS H 
BANK, 294' Eighth Avė., Nmv ? 
York, N. Y. $

BALTIC STATĖS BANK y^a B 
tik vienas ir nieko bendro neturi Je 
su panašiai užsivardijusioms jstai- x 
gomis su kitokiais adresais.

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

KUN. J. PETRAITIS, Sekr.

3. E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, P. Šivickis, A. Staknys.

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja $100,000.00 

kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Popįeros-dirbtųvę ir įkur
ti Spaustuvę knygoms ir lafkraščiamš leisti. ŠERAS. $5.00. 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu: .

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

LIEPOS mėnesyje Kun. J. Petraitis Bendrijos reikalais 
lankykis šiose kolionijose: Brons, Bridgeport, New 
Haven, Ansonia, YVaterbury, New Britain, Hartforjl, 
Manehester, Westfield, Woreešter, Lovrell, Boston, Mon
tello, Nonvood ir Providenee. 0
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DANGAUS KARALIENĖ ■
Yra W įdomi, knyga, talpinanti savyje 

dau^ gražią užimančių apysakaičių su padavi
mais apie Švenčiausių Panelę. Parašyta kimi- 
go Marijono Gavalevičiaus- ir lietuviu kalbon 
išversta. Knygos formatas 5% colio ir 8 colių 
ilgio. Kietais drobės apdarais.: Labai paranki 
vasaros laike išsinešti į pievų ar miškelį dėl pa
siskaitymo ant tyro oro. Kainą $1.00. ’Galima 
gauti cv

“DARBININKO” KNYGYNE,
366 W. Broadway, ’ South Boston, Mass.

I

M .
. ■<.
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TIESUOTAS

AGENTAS VISŲ

GARLAIVINiy
LiNuy

Agentūra Uždėta 
1910 m.

y

LAIVAKORTĖS {LIETUVį
iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, .

£
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Lietuvių Rakandų Bendrovė
(FUBNITUKE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant-ir duodam ant iSmokeB- 
čio. Užlalkom, saVCš trok%, ^Tistatom daiktas t kitas miestus Ir per- 
kraustosi 1S vienų uauių i kltUB. ‘ ’
268 W. BROADWAY( , . __

- . i Telephone So. Boston 830—W.
SO. BOSTON, MASS.
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Anhverpenų, Amburgų,' Bremenu, Klaipėdą, 
Karaliaučių, 'Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVįį.. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursų. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius iš kiįų miestų patin-' 
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- 
tiŠkaf arba per laiškų pas senų ir užtikrintų a-.

Visuotiną užstikėjimą jgijųū teisingumu ir mano ^ru , 
patarnavimu, uŽganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

........................... . ..............................v*............. , 11- r.............. lĮ.H.Jiy,—........ ........

Kuomet Kreipsitės Prie Apsigarsintojų, 
Paminėkite“DARBININKĄ”
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NORKUS J. A.
131 E. Merrimac Street, 

LOWELL, MASS.

/
*

ANDBELIUNAS R.
4452 S. Fairfield 'Avė., 

CHICAGO, ILL.*

r ‘

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ,

3313 S. Halsted Street,

OHICAGO, ILL.

AJAUSKAS B.
58 Lincoln Street, 

BRIGHTON, MASS. ’

SŪRELIS J.
815 Bark Avenue, 

RACINE, WISCONSIN.

VELECKY A.
39 Bark Terraoe, 

■RRLDGEPORT, CONN.

KUDIRKA).
4936 W. 14-th Street, 

Oi0BW4&fc*
? •■■ šr ■ ■.

RAMANAUSKAS J.
10935 Edbrooke Avenue, 

ROSEL AND,ILLINOIS.

MUREIKA A.
2047 St. Paul Avenue,

CHICAGO, ILLINOIS.

KROGKALISJ.M.
$5 dentad fe 
WasMingto Sis., 

TORRINGTON, CONN. 
----- “ - —- ■. .

KRIŽANAUSKAS T,
'13frS. Jtąin Street, 

SHENANDOAH, BA.
—r A ;• -- 

RAČKAUSKAS A. .
16 Shelby Street, 

WORCESTER, MASS.
k ' »

SLUSKONIS A.
114 Sixth Street, 

\ SOUTH BOSTON, MASS.

om
Lalayette Street, 

CHICAGO,tLL.
>/: * 

įj ■, m ,->' rr -----

KAULAKISA. D.
v 2259 W. 22-nd Street, 

CHICAGO, ILL.

NORKUS A.
1430 S. 50-th*Ct., . 

CICERO, ILLINOIS.

n 1-1 l-- f- į . -i ir. .< K

GLODEtlISK.
157 Silver Street, 

SOUTH BOSTON, MfeSS.
” I •

POSANKA B.
1422 S. 49-th Avė., 

CICERO, ILLINOIS.

LAURUSEVIČIUS A, J,
‘B? Qi Bok 43 

GILBEkTON; BA.
■ >_ ,*.< *S t Z

»■■■ « r„ - iMit ,• n , ------------ - - --

LUKAS J.
Union Avenue, 

CHię^^ĮiįKiMois.

» *

Laivas ASSYRIA antru sykiu plaukia iš Kast Bos
ton ’o. Pirmiaus važiavusieji greitai ir linksmai perplau
kė vandenyną. Prieplauką pasiekė i devynias dienas.

‘Laivakortės preke iš East Boston’o iki Piliau (Pilia- 
vos} $135.00 ir $5.00 kares taksų.

NESIVELUOKITE! Pilnai visais kelionės reikalais 
būkite prisirengę iš kalno. Laivakortę užsisakykite tuo-

€

-Z. «... ,
. * I t - ■ , W - . A ' 4 < v *««

Q

i"'
t,--

)

<k_.

jaus, nes vėliaus nebus galima gauti vietos ant laivo Assy- > 
ria, o ypač važiuojant šeimynoje.

Kurie dar neturite paso, tuojaus kreipkitės prie mū- 
parūpinsime. <' , ‘
Atsiteisime už Income Taksus taip-gi prigelbėsime. "1 

Visais kelionės reikalais kreipkitės antrašu:

MICKEVIČIUS J,
146 Ames Street, 

MONTĖLLO, MASS.
z

Dėlto kad pasipirkęs už $3,150.00 Lietuvoje galėki gy
venti kaip ponas. Ar žinai, kad dividendų iš 470 Šerų bus 
suvirs 2000 auksinų i menesi ir kad Lietuvoje valdininkai 

. tegauna tiktai' 1200 auksinų į mėnesį ? t
Dar Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerų galima gauti 

po septinius dolerius kiekvieną. Perkant serus nereikia . 
rizikuoti, lies Lietuvių Prekybos Bendrovė parodė ką ji 
gali padaryti.

PIRK DABAR .
> ‘

Lithuanian Sales Corporation 
414 Broadway, Boston 27, Mass

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ,

300 Savoy Theatre Bldg.,

WILKEB BARRE, BA.
z *

»-
-'. ' —“"" “t

s

f

\

BALANDA V.
6412 Š. California Street, 

CHIOAGO, ILL.

BARKUSIGNAS J.
16 Columbia Street, 

WORCESTER, MASS.. . * * ' . .

M AKALISKASJ.P.
f . Bfliįiilt Bt.', S<® 67,

’VATiĮiiĄijfeV/ObiTir.

PREČINAUSKAS A. .
760 S/Sheridan Road,

waukegan; illinois. “

SDOKAITIS A.
•' , • S136 M. (MA 
OUOVELAMD, OHIO.

y-

h ‘

i

i ■

i.

V,, . I>w--------------- , ■

TAUTILASJ,
797 Bank St.F Box 85, 

WATERBURY, CONN.

VAITKEVIČIUS J.
' , ŽG1 Millbury Street, <

WORCESTER, MASS.
•t e ' <

VARAKULISP. J
v ■ 3249 S. Halste^-Street, \ <
CHICAGO, ILLINOIS. . į

KILUSIUS J. A.
1093 N. 141 Street, 

OLEVELAND, OHIO.

TAMOŠIŪNAS Z.
03 UtoOTe Mirė,t, 

dAMBRIDGE, MMHk

VAISIAUSKAS A.
49£|iM«W MtrMt, 

0AMBRID&lS,M4i& ■
•f . v ’

į ' v -V . •
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SUSIRINKIMAS
Panedėlio vakare, rūgs. 12, 

pobažnytiuėj svetainėj įvyko 
fev. Petro parapijos susirinki
mas. Susirinko pusėtinai. Pirm. 
M* Žioba paaiškino kaip daly- 

• kai-eina stt atgautąja parapijos 
nuosavybe ir kokias sutartis 
norį padaryti su lietuviam nan- 
dojusieji tą nuosavybę. Nutarė 
pirmiausiai viską parimti į sa
vo rankas, o kuomet pamatysi
me kokiomis dienomis mums 
nepatogu naudotis ten esančiais 
kambariais bei svetaine, tai iš* 

. nųomuoti pageidaujantiems. 
' Smulkmeniškesnis dalykij su
tvarkymas palikta komoteto 
nuožiūrai. Išrinkta Bažnyčios 
Skolų mažinimo komitetas, ku- 

. fs pagelbės klebonui rūpintis 
parapijos ir jos nuosavybių rei- 

' kalais. Komitetan išrinkta: M., 
Žioba—pirm., Jaruševičius — 
pagel., Vincas Vaikšnora —pro- 
tok. rašt, Vincas Mickevičius— 
fin. rašt Geležinis — tvark., K. 

. Ambroza, Naudžiūnas, J. An- 
. driuliūnas ir J. Tuleikis — ko- 
anitėto nariais bei board direk- 

. toriais. Parapijinė mokestis 
dabar4 bus 3.00 į metus. Įžen
gimui pirmu sykį į tą naująją 

” vietą bei svetainę, nutarta su
rengti milžinišką balių subato- 
je, o nedėlioję šaunią pramogą 
šil ■ koncertu ir prakalbomis. 

. Tas manoma bus galima įvy- 
kinfi jau pradžioje kito mene- 
sio'. Aukų ir parapijinių mo
kesnių sudėjo 39.00, primes- 

\ niuose susirinkimuose sudėjo 
136.00. Ūpas visų buvo pakilus.

Parapijonas.
ŠL

/

IŠ VAiUVO ENKOLEKCLFŲ.
Knn.^P. Juškaitis Cambridge’io 

lietuvių klebonaa šią savaitę sėdi 
rekolekcijas. Rekolekcijos 
sidėjo panedėlype, baigsis suba- 
toj.

■ - g'-1 .i • ■-"•■m,

AUSTRIJA IR VENGRJ- 
■ / 'JĄ NESUTINKA. '‘<'

JjoniĮon. Oficialiuose 
rateliuose kalbama l<ad san> 
tikini tarp Austrijos ir Ven
grijos inteinpti įr kad ali- 
jattfai turėsiu pasiijstį Ven
grijai. ultimatumą.

’ PRAŠO ĮVESTI 
BLAIVYBĘ,į

— Metodistų, pa
saulinėje konferencijoje kai- 
kuiTe delegatai atsišaukė į 
Anglijos' moteris, kad jos 
reikalautų Anglijoj įvesti 
prohiticija.

ŽUVO DAUG AVIĮT.
Danville, Ui. — Perkūni

ja trenkė į farmerio Steph- 
ens tvartą ir jį padegė. Ten 
buvo 3.000 avių. Tai 1.400 
iš jų sudege, o kitos buvo iš
gelbėtos. Nuostolių už apie 
$20.000. ’

*

SUSIRINKIMAS.
Ketverge, rugsėjo 15 d. 7 :,30 

vai .vakare š. m. bažnytinėj sve
tainėj ant Penktos gatvės bus su
sirinkimas L. R. Kryžiaus Rėmė- 
;ų skyriaus. Tad-gi gerbiamieji 
nariai ir narės, malonėkite skait
lingai atsilankyti, nes turime 
daug svarbiu reikalų aptarti, taip
gi išgirsit raportą iš pereito išva
žiavimo ir sužinosit kiek pelno li
to ir kam jis bus skiriamas.

Pirm. V. Savickas.

H

T •

i

1 ______________________ ___________

. . t

SUSIRINKIMAS.
So. Bostono Lietuvių Koopera- 

• ei jos (kuri užlaiko valgomųjų 
daiktų krautuvę) akcijonierių ne
paprastas susirinkimas bus pėt- 
nyčioje, rugsėjo 16 d., 8 Vdl. Va
kare, Lietuvių Salėje, kertė Ė ir 
Sįlver gat., South Bostone.

Visi akcijonieriai prašomi šin 
Suširinkiman ateiti, nes reikės ap- 
svarstyti daug svarbių dalykų.

Valdyba.

PIRKO BUČERNĘ,
Vladas Jakštas ir Petras Rūta 

nupirko Liutkaus ir Jeeevieiaus 
bučernę 307 Fourth St. kampas 
D St. VI. Jakštas kibo į biznį ne 
pirmu sykiu ir jį moka gerai ves
ti. Todėl ir bučernę jis su savo 
draugu gerai užvedė ir biznis ei
na vis gerin.

I t —----------------

DRAUGIJOMS, KUOPOMS, 
KLIUBAMS.

Visos draugijos, kuopos, kliu- 
r bai ir kitokios organizacijos sa- 

. vo artimiausiame susirinkime te- 
nutaria pirkti Lietuyos paskolos 
boną. Teparagina narius pirkti 
pd boną. Ypač tenutaria pirkti bo
ną tos dr-jos ir organizacijos, ku
rios dar nėra pirkusios ir teragi- 
na tuos narius, kurie nėra dar 
pirkę.
*

, PANEVĖŽYS
Svarbu amerikiečiams.

Daugumas amerikiečių nori 
žinoti kas dedasi Lietuvoje. 
Tai-gi aš ir noriu, nors trumpai 
pasįdalintLžinųtemis su Ame
rikos lietuviais, nes ir aš būda
mas Amerikoje begalo žingei- 
davau kas dedasi Lietuvoje.

Pirmiausia į akis puola pra
monė ir biznis Pėnevėižy. Yra 
c aug visokios rūšies krautuvių, 
jet visas valdo žydai ir puikų 
“gešeftą’ daro. Lietuvių, kurie 
galėtų kokią nors krautuvę už
sidėti randasi visai mažai. A- 
merildečių daug parvažiuoja ir 
kapitalo parsiveža, bet mažai į 
)izni tekimba; vieni ieško že
mes pirkti, o| kiti nepasitenki
nę visokiais čia esančiais nepa
togumais — traukia lietuvišką 
“rūgšti” karčiamose dejuoda
mi, kad jiems čia nepatinką gy
venti. Tokie nėra ganėtinai 
susipratę, kad nemoka kaip su 
savo doleriais gerą pragyveni
mą padaryti. Paimkime žydus. 
Dabar, Panevėžy, kur buvo iš
degę namai, dabar statosi pui
kiausius mūrus, ir vis dėl biz
nio’. Kas dien pareina traukiniai 
su visokiomis prekėmis; vežė
jai vaižioja ir pildo žydų kraū- 
tuves ir sandėlius su kuriomis 
jie daro iš lietuvių sau gerą “ A-
ineriką.” Jų nei su pagaliu iš 
Lietuvos neišvarysi, o lietuviai 
amerikonai parvažiavę negali 
gyventi. Ar-gi ne keista. Pa-

; Y - J * ę
DARBININKAS 
------- J------ , - ,,-ĮBg

Žfcrį laimi, lyg aaulntė, 
Mbįfa spinduliais... 
Senas, jaunas l&ga, Žiūrį 
Kur ji imsilėia..*

“Ji netoli, ji bŽ girios, 
, “Ji pilyje toji,.

“Ne, ji ten už jflrliL marių 
svetimoj!.. “ •

Taip/tai žmones Žaųlda^’bm'as. 
Vargo prispausti,-— : '

' Rega ieško, kur ta IflimĄ
pyg dangus skaisti. -

* ’ «

Eįn skersai ęor žalią .girią, 
Eina* iŽUgąi; i, .
B^riaia skub į puikią pilį... 
•Laimesnei:—vargai!..

Plaukia, irias laivan sėdę 
Per plačiais jUras,— .

' Ale ir Amerikoje , ,
Laimes'neatras. ,

Nes ta žemiškoji laimė, 
.Lyįg- dangus meili, *.
Draug su saule teka kilstą, 
Toli leidžias ji.

tr' t

>. k:

* Ketvergas, Ritėjo 15,1331

imkim, kad. ir Panevėžį. Jam 
daug ko trūksta.s Labai reika
lingas vandentraukis. Ameri
kiečiai tą gaJSJų įtaisyti ir jis 
užsimokėtų, tik reikia prityru
sių žmonių, Oia priskaitoma 
apie/30,000 gyventojų, jankiai 
atsitinka gaisrai ir pridaromus 
stolių. Vandentraukis nuosto
lius ir gaisrui*žymiai sumažm- 
tų. Per vidurį miesto teka upė 
Nevers; Lietuvos liaudis mė
gsta ąmeriĮsonišuB drabužiius. ( 
Ar-gi tokiame Panevėžy, nebū
tų galima nors keliems Ameii- 
koslietuviams; krauliams susis’ 
dėjus įsteigti 'siuvyklą ir siūti 
amerikoniška sistema drabu
žius. ‘Dabar tą daubą varo žy-' 
dai. Žmonės labai nepatenkinti 
jų įarbm Pamatę amerikoniš
kus drabužius džiaugiasijų dai
liu pasiuvimu. Aš budatnas A- 
menkoje tik vieną kraučių gir
dėjau žadant grįžti į Lietuvą įr 
savo amatą praktikuoti. Aš ve
liju visiems grįžti, nes turėsi
te diclelę naudą, Kurie turi pri
tyrimą prie smulkių prekių 
biznio, tai tiems veliju grįžti ir 
užsidėti krautuvę. Tik tokiam 
neveliju gristi, kurs žemes ne
nori dirbu, o" jokio amato neži
no, vien tik alučio patraukti. 
Toks tegu visai nevažiuoja. 
Dabar Lietuvoje, mieštose viso
kie piktadariai labiaus baudž
iami ir ant jų didesnė disciplina 
uždėta, negu prie rusų buvo.. 
Tik giriose jų randasi ir kai ka
da pravažiuojančius užpuldinė
ja. Per žolinės atlaidus ant Pi- 
navos vieškelio, Stąnionių gi
rioje daugelį apiplėšė. Pate
ko ir vienas amerikonas iš Pū
kių Jurėnas — atėmė $325. ir 
dviratį. Sulaikė % visus praei
vius, surišę pavedė girion ir su
guldė. Kuomet iš kraustė kas 
jiems reikalinga, tai utrišę pa
davė dar barankėlių ir Repe ei
ti sau. . ‘ ‘ U

Piktadariai dar nepasisekė 
milicijai sugauti. - Bet kaip to
kie paukštukai patenka į Lietu
vos valdininkų rankas, tai turi 
užmiršti ant visados tokius 
darbelius, arba šų šiuo pasauliu 
persiskirti. Kito išėjimo ir ne
gali būti su tolusis bolševikais. 
Ūkininkai sako, kad jiems 
daug, geriau gyventi, negu prie 
vokiečių. Gyvuoliai neperbran- 
giausi. Panevėžy geras arklys 
4000 rub, karvė —400, Brika — 
2000., Grūšioš už augo —gor
čius po rublį ir po pusę. Baig
damas noriu užsiminti apie Lie
tuvos mergaites. Nevedusiems - 
vaikinams patarčiau grįžti į 
Lietuvą, nes čia mergaitės 
daug- skaistesnes, negu Ameri- 
ke ir nevartoja jokių pauderių 
nei tepalų; susiėjimuose daug 
mandagiau apsieina negu ame
rikietės ir mažai tokių rasime 
kurios už kokio nors mokslo ne- 
sigriebtų. Daugelis dirba ofi- 
sose. Mažai skirtumo tarp 
miestiečių ir sodiečių. .Vienu 
žodžiu Lietuvos merginos ver
tos pagyrimo.

Tariu ačiūi ‘ Darbininko ’ ’ ad
ministracijai už prisiųstus vi
sus num. Aš laikraščiu esu la
bai užganėdintas.

S. Sipelis.

X
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LIETUVAI NAUJŲ 
METŲ DIENOJE.

Su saules spinduliais šviesiais, 
Varpų skambėjimais garsiais, 
Vejelė šilto lydima,t
Tu jitsikelei,^ mylimai
Su medžių pumpurais žaliais,

' Darbininko Draugas Nakties darbu diena juo-

PHIN-EXPELLĮII^..„....... 1.
VnMnirtlrMi mAnc,8. V?P*t. OfiM,

* >

' Gam» dtrigiftu kaip d
S <0 a

Tfayk ^karįa (AMkerl Vabb^nkit

I
<

’ f

*• b

• «

TiL 8a. Boaton 2488 j

3R.J. G. LANDŽIUS
y ’

, tumu ." , i 
touojis ik

Gydo aitriai U chronlikaa ilga* , 
tortį. motoM fr taikų. 
huoja kraują,: ttdifadąliML šlapti- 
mą lr« tt mo laboratofljoj, j 
telįlfc patorlntori lailkaia klturgy* i 
tenantlcids.* Adraaav ]

S06 Broadway,
South: Boston B
Kampa* G St, ir Broadtvay |,

i

X
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p 
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Su paukščių čiulbesiais linksmais, 
Visti, visų ’iufis gerbiama,
Tu atsikėlei, mylima!

K. Urbonas.
4

c*

PIRK VAKA0IJQMsW 
nl

Turėdamas fonta^JĮ 
; ninę plunksną, galė- į 

si be vargo susiražy- R 
. ti visus įspūdžius, <PB 

net ir laiškus. K 
Jųkainbb: $2.50, $3, f 

$3.50, $4J$5 ir aug- | 
žčiatL - ■> 1

Užsigąį^k šiandie, R 
gausi Lietuvos žem- į 
lap j dykai £
“DARBININKAS” ■ 

f

366 W. Broadrcay, 
Boston 27, Mass.
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PRITAIKAU AKINIUS.

Sudužusius stiklus ir s sulaužytus 
renius sutaisau Į tęumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis optometris- 
tas (aidų specialistas) Naujoj 
Anglijoj, , /

J. L. PAŠAKARNIS, O, D. 
'377a Broadwayt So, Boston; Mass.

16 Metų South BOstonk

iiii iii ui u i yni.
Akiiį Specialistas 

399aW, BR0ADWAY

ŠK KA^ntlEBO R. & DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Jonan Pranaiti*, / <■ 
' 524 E. 6th St, So. Boston, Maso.
VICE-PIRM. — J .Andruliunas,

273 4-th St, So. Boston, Mass.
PROT. RAŠT, — V. J, Jakštas, 

‘ 147 H St, Boston 27, Mass.'
FIN, &AŠT. — Juozas Jufika,w 

Merycliff Academy - 
Arlinghton Heigtha, m|um.

tžD. — Leonas ŠvagŽdla, 
111 Bowėn St, So. Boston, Matk

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grublnskas,
8 Jay St., So. Boaton, Maaa. ir 

Antanas Kmltas,
284 Bth St, So. Boaton, Mals. 

MARŠALKA — Povilas liančka,
61 Story St, So. Boston, Mass. 

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadtvay, So. Boston, Mass. 

Draugystei susirinkimai laikomi kas 
untrą nedšldlen] mėnesio 1-ą/ vaL po 
Jetiį Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
toston. Mom.

4, - - - -

.V. JONO BV. BL. PAS ALPINES' 
DR-STBS VALDYBOS ADRESAI.

... Rugsėjo 22 
..Rriksėjo 24 
...Rugsėjo 24 
..Rugsėjo Ž7 
..Rugsėjo 22 
..RugsSjo 24

Tel. So/B^ton 270 

DR. JO0N O0NNELL, N. D. 
GfalfoM vuitiflML ir Uetnffia 
Onw ,VaxA»dos;

' Rytais ik 9 vai 
Po pietų 1 iki S vai

Vakarais nuo 61kl 9
536 Broa<Jway, S, Boston

*F.J.r*LIIMUSKAS|I ADVOKATAS |
414 Broadway, | 

S. BOSTON 27 MASS.

Tel. S. B. 0441. _ J
Antros lubos—Viriuj L. P. B-vės m

GYVENIMO VIETA: X
135 Rowe St., Auburndale, Mass. A 

Tel. W. Ne\vton 1016—R. jg

Didžiauri, Greičiaus^ Pasauly" 
Mattimit Jtęsejtaa 

Su Keleiviai {
•’ Ten Yra Vlehnl^ Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą it 

dm Baltike Valstijas, TIESIAI 
ĮHAMBURG4.

SAXONIA—RUąSĖJO 17
baMn-$Lį&t0B. 9-Čiy, klcsa. $135.00

* 'Taksų $5.00.
:.A Per Cherbourg Sfluthampton 

.Liverpool Ir Glasgow
BERĖNGAIlLk .
CARONIA .. 
camĮsroNia 
ALBANIA ..
BERENGARIA 
CARONIA .......
................................Vii-

/). L.JL KBMSTVtilO DR-JO8 FAE 
DYBO3 ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM. — MotlejūB Versecko, '
41 Gatės St, So. Boston,* M^ul 

VICE-PIRM. — Juozas Bliekas,
307 E. 9-th St., So, Boston, Mass 

PROT, RAST, —. Ant Moclejunas,
450 E. 7tb St, So. Boston, Man* 

PlN. RAST, — Juozas Kavaliauskas. ‘
209 E. Coftage St, Dorchester. 

SAStERIUS s- Andriejus Zalleckas,
807 E. 9-th St„ So. Boston, Mass 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St„ So. Boston, Ma» 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mOas 
, elnius susirinkimus, kas pirmą neimi 
lirai kiekvieno mėnesio po No. 69- 
\VashIngton St, Bpston, Mass. 6-tą i 
vakare. Ateidami drauge ir nacių n£ 
;lų su savim atsl veskit prie musų d: 
'ne prirašyti

Posmertlnės moka $200.00. Pašelpt 
nao dienos susirgimo-Iki pasveikimo.
SALDAI DUBIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI
80. BOSTON, MASS.

PTHM. — Antanas Kmltat,
284 Flfth St., Boston 27, Ma®, 

VICE-PIRM. — Juozas Andrlllunas,
273 Fourth St„ So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Vincas Valkšnoriua
178 Bolton St, Boaton 27, Maw 

FIN. RAST. —‘branąf Sinkevičius,.
182 Boweri St,' Boston 27, Maa* 

KASIERIUS — JurjSa Kanevičius,.
174 Bolton St, Boston 27, Mass 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius.
405 ,E. 7-th St, Boston. 27, Maris. 

Susirinkimai laikomi kas pirmą ne 
dėldien] kiakvleno mėnesio 8 vai. p< 
pietų šv. Petro Bažnytinėj Balėj, So 
Bostonu Mau. _

♦ «

IRM. — M. Žiobs,
589 H. 7-th St, So. Boston, Man. 

VICE-PIRM. — P. TuleHds,
180 Bowen St, So. Boston, Mara., 

Dr-ja laiko1susirinkimus kas trečlę 
ledfildlenl 2-4 vai. po pietų Bažnytinėj 
įvetainfij.
PROT. RAST, — K. Lulnlfl,

47 Vale St, Su- Boston, Mana, 
tTENT. RAST. — M, Karčlausklmfl,

47 Vale St, So. Boston, Masa. 
iASIBRIŲS A. Naudžiūnas,

16 Vinfleld St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA —. Steponas Navickas.

. r - -■ -— - '' ' ' —1

v

Bell Phone: Poplar 7545 į
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS. LIETUVIS
G R A B O R rus

1023 Mt. Vernon St. 
PHILADĖLPHIA, PA.

t

<Į

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Psibkima Akinius. .
Valandos i 1—8 ir 7—8 P« 1L ■ 

. 17 Maibury Street, 
WORCESTER, MASS.

Tel, So. Boston 828, 
iaWBYtl DAWpTftrA< 

PR. M. V: 0ASPKB 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po Na 
425 BaoADtrAY, So. Bostom, Maso. 

Ofi# VąlaftdMJ 
Soo W W 12)8(1 ryte lt 

• 1:89-6 ir 6180-9 B, H.
Ofisas uždarytas subatos Va*, 

karais ir nedaliomis.

A4UV3 '
Generališkl agentai dėt CENTRALINJES Ir RYTINES EUROPOS 

Nortfi German Lloyd Bremen
' IŠ NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG 

Laivai plaukia į-LIEPOJŲ per Danzig'ą. Tiesus persimainymas 
nuo laivo ant laivo.,

POTOMAC...........:............. ....Rugsėjo 22, Lapkričio 5 ir Gruodžio 24
HUDSON  .1................................................Spalio 15 ir Gruodžio 3
I’RINCESS MATOIKA  ...............„...Spalio 22 ir Gruodžio 10

IŠ NEW YORK’O į OHERBOURG—BREMEN.
' AklERICA...-....................  Rugsėjo 28/ Lapkričio 1 ir 29 !

GEORGE WASHINGTON ...........  Spalio 4, Lapkr. 8, Gruodžio 8
Kreipkite pas Agentus

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street,

I

REIKAUNGOS MOTERYS
Kurios turi patyrimus daryme gu- B 
minių čeverykų. Taip-gi mergai- - 
tės nuo 18 iki 30 m. kurios nori'; 
mokintis tą darbą. Atsišaukit šiuo1 - 
adresu: Hood Rubber Oompany,1 
Watertown, Mass.< •

/ ‘
« Paieškau savo draugo Juozapo Sta- 
delninko. < Paeina iš Vilniaus vedybos, 

, Trakų apsk., Miguičiuną kaimo. Dus- 
•nenų parapijos. Kas apie jj žinote, ar 
jis pats atsišaukite sekančiu antrašu, 

•’ies turiu svarbų reikalą.
JONAS DULKE,

1.7 Tremont St.,' Nonvood, Mass.
r

DR. W. T. REILLY <
Pirmos Klesos Dantistas I

469 B’way, So. Boston, Mass. B
(Prie Dorchester St II

T
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Paskolos 
Susi- 
Pas- 
buvo 

admi-

t Girdėjęs

S

t

U

J.C

•v
if4

EW
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S. S. LITUANIA. ftLapkr. 2
S. S. ESTONIA;...Spalio 5

Ne taip Įkando, kaip išsi
gando.

Ir vaipysis, kaip kipšas 
prieš žaibus.

Boston, Mass.
• *i

PAIEŠKOJIMAS.
Magdalena* Valiukaitė iš Kau

no nori surasti savo brolius Joną 
ir Andriejų Valiukus, kurie gyve
ną Pittstone. Jos adresas toks: 
Magdalena Valiukaitė, Laisvės 
'Alėja No. 34 b 9. Kaunas, LITH- 
UANtA.

PRANEŠIMAS
JAUNAS LIETUVIS’

DANTISTAS

DR.A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Atidarė savo ofisą pa 

No. 705 N. Malu Strėet ant kampo 
Eroad Street, Montello, Mass.

Tel. Brockton 5112-W.

&

3 '

- -7L. L. P. STOTIS UOLIAI 
VEIKIA.

Persitvarkiusi L. L. 
stotis pradėjo uoliai veikti,
rinkimus laiko kas savaitė.

- tafamc susirinkime, kurs 
buvo rugsėjo 13, “Darb.” 
ilistracijos kambary, nutarė reng- 

; ti, visą eįlę prakalbų. Pirmos 
; prakalbos įvyks (jei gaus gerų 

kalbėtojų) nedėlios vakare, rug
sėjo 18 d. bažnytinėj svetainėj. 
Kitas prakalbas nutarė rengti 25 
TUgsejo ir kviesti iš misijos-kal
bėtoją. O spalio'pradžioje reng
ti prakalbas Liet, atstovui V. Čar- 
neckiui, kurį kviečia į šią apylin
kę L. L. Paskolos Bostono apskri
tis, Taip-gi nutarta organizuoti 
bonų užrašinėtojus. Bostono lie
tuviai beabejo ir-gi prisirengs tin
kamai tą vajų sutikti ir nei vie>i 

t nas lietuvis bei lietuvė nepaliks be 
bono.
ĮU.f Iiiiii V |Ą

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOSI ’
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

■ tarnavimo.
SUTALPINA savyje daug rašalo/
NEBEGA—Siunčiame per paštą Ir eapresu j visas 

Šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios.

RAŠYS taip greit kad su jokia kita plunksną 
negalės lygintis—be kratymo pirm pradėslant.

Jų kaina su gerumu yra visiškai žema $2.50, 
$3.00,. $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $0.00 Ir augliaus. 
Pirk dabar 1 Mums ir mes už kiekvieną plunksną 

garantuojame.
“DARBININKAS”

Tiesi kelionė į LIETUVĄ 
PER PILIAVĄ 

(Karaliaučiaus prieplauka) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuoml linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant musų 
pnsažteriai, o j/paž-kųrai Lietuviai, galėjų keliauti Stačiai į Piliavą.

■ Lietuviai, važiuojanti J Plllavu, aplenkia Lenkų juostą (Korldorą) 
ir privalo turėti tiktai lietuvišką paspirtą; jokių vizų nereikia. - 

Susinėsimas «1 Piltuvą tai yra nauja Saka musų rogullariško susi
nėsimo su Hamburgu, Darizlgu ir Liripojum, o dėl Lietuvių tat trumpa? 
Ir parankus keiks namon dasigautl.

DtDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS
S. L AT VIA.... .Rūgs. 21 Į - ----------- - - -

S.'S. POLONIA.. .Spalio 19 J
Taip-gi naujai tiesioginis keliai {arpe

MERO JAUS—DANZIGO-HAIAFAS:, Kanada, ’ 
Vlai laivai tari puikius iį'amhafhtA trečios klesos krloivlam't.

? . Kreipkite prie musą agentų jūsų mierie. *
—arį.'i • nji:Kr.'>

Be jos mes negalimo gyvenimą links- I 
mat praleisti.. Kada iries susergant yra A4 
laitai svarbu kad -tuojau pas gerą ir 
prityrus! daktarą nueltumem, kuris ŽI- ■ 
no kaip sveikatą gailina kuogrelčhub W 
šiai sugrąžinti. . ■

Atsakanti priežiūra, pailgina' tavo ■ 
gyvenimu metus Ir juos laimingais’ pa- ■ 
daro. ■ •

Aš gydau kaip naujos taip ir užsl- ■ 
senėjusins Ilgas per daugeli metų ir ■ 
mano prityrimas mane išmokino kaip ■ 
kuogreičiausial išvaryti ligas ir apteik- I 
ii mano ligoniams gerą sveikatą J I 
trumpinusį laiką si: lengviausiu bildu ■ 
Ir už mažiausią kairią. . , I

Aš ŽINAU KAIP I
Ir mano ofisus yra pilnai aprūpintas I 
su vtskuo ką tik reikalinga darbui. ■ 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo Ilga ■

arba jailp senai sergi ir nepaisant kiek kartų buvtU. apviltas bele& I 
kunt Hvoikntos. aš esu pasirenk tom parodyti ką galia pridaryti, ir ■ 
jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra, aš gn,Wiu tave sveiku padnvy- ■ 
ii taip kaip ir šimtus kitų, kurie yru ant nurijo kelio sveikatos Ir ku- ■ 
rle bns Sveiki taip kaip turi būti. ■
31<tw kaino# pigios ir visiem^ pi'ioi^mos^B<ltalrinwo duodu dykai. ■ 
MllfiDniJCV 220 Tremont Street, Boston,.dUta. I

t HlUllUNtl. Pribčąia Majestio Tė&tr<’ .B
'•O/įMj ntto p v. r. 8 ix Jg t\ r. 1 įįu jk į
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