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. markės puolusias yra nesvie
tiškas. Už vieną dolerį duo
dama 5.700 lenkiškų markių. 
Biedni^ji žmonės iš Varša- 
vos išvažinėjo į sodžius, e li
kusieji- pasiturintieji balia- 
voja, lėbaują, o iš pinigų lo
šimas nepaprastai įsigalėjo. 
Daugelis nekęsdami nusmuk 
kusios markes bando jas iš
keisti į vertesnius daiktus— 
perka deimantus, brangius 
kailinius, kompanijų serus. 

Visi Lenkijos gyventojai 
biednėja. Daugelis aristo
kratų neteko dvarų, nes pa
lengva pardavinėdami savo 
gėrybes ir žemes viską pra
lėbavo. Smulkesnioji buržu
azija nugarmėjo į proletaro 
eiles. Daugelis turtingi], 
šeimynų jau pravalgė savo 
deimantus,- žiedus, branza- 
lietus. Dabar jau pas žydi
lius užstatinėja visokias 
brąngmenaš — . dovanas, 
brangius puodeliukus ir ki-

, t takius > indus ir daiktus. 
Aristokratų brangūs rakan
dai, paveikslai, kilimai ir
gi pereina į žydelių rankas. 
Šitoks biznis didinasi, kas
dien. Kaip šeimynos smun
ka tai taip ir valdžia smun
ka. Valdžia neišmano, kaip 
išsiversti. Vienas laikraštis 
pajuokavo ‘ ir parašė, kad 
jei- Lenkijos piemenys ir 
piemenės atvaryti] 5.000.000 
žąsų, ančių ir vištų į Lenki
jos iždinę, tai būtų padeng
tas višas nedateklius ir tau
ta dar kartą žąsų būtų išgel
bėta (kaip senovėj Rymas).

Varšava. — Lenkiškos
I. /

/
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Lvovas.—Pilsudskis, Len- 
kijos prezidentas^ vos išliko 
gyvas, kuomet į jį pasipylė 
šūviai, išeinant jam iš rotu
šės salės. J o palydovas gra
fas GrabowsM gavo žaizdą 
kojon.

KOMUNISTAS KUD- 
RON,

London. — Anglijos sos
tinės priemiestyje, vadina
mame Chepstew buvo susi
rėmimas tarp komunistų ir 
ex-kareivių. Komunistai bu
vo įveikti, .jų pagautas va
das buvo įmestas kudron. A- 
biejose pusėse buvo daug su
žeistų.

NUBAUDĖ UŽ AKMENS 
METIMĄ.

Concord, Mass. ■>— Italas 
Morrelli laukė strytkario ir 
kuomet strytkaris jam susi- 
gnalavus nesustojo, ■ tai jis 
griebęs akmenį sviedė į 
strytkarį. Pataikė į langą 
■ir vos nesužeidė keletos pa- 
sažierių. Strytkaris susto
jo. Italas džiaugsmingai 
bėga ir .buvo helipąs<karan,. 
bet nabagas buvo atiduotas 
policistui ir pagalios turėjo 
užsimokėti $25. •

RllSIUNORINTI TAIKOS
«■

RUSIJA TURINTI DU 
v ERONTU. .

^Maskvą. •— Lėon Trocki 
sakė prakalbą kariuomenei. 
Sake: “Dabar yra du fron
tu, bet dar peranksti gin
klus perkalti į taikos instru
mentus. Badas padrąsino 
mūsų, priešininkus. Pranei“ 
ja stengiasi sukurstyti prieš 
mus Lenkiją ir Rumuniją. 
Mes pagatavi nusileisti, nes 
mes norime taikos. Netie
sa, kad mes mobilizuoj ames, 
kaip užsieniuose kad • skel
biama. Po tejsybei mes de- 
mobilizuojamės* Bet tie, ku
rie mums grūmoja, tai te- 
ateinie pažiūrėti Maskvos ir 
Petrogrado įgulų. Mes už
sienio reikalų ministerijai 
sakome viską daryti, kad 
karo išvengti, bet jei Lenki
ja ir Rumunija eitų prieš 
mus, tai mes esame pagata
vi jas sutikti. Mislykime a- 
pie taiką, bet šautuvus ir 
kardus turėkime rankose.”

DĖL BEDARBIŲ.

London. — Bėgyje trijų 
savaičių prasidės vykinįmas 
pieno pagelbėti bedarbiams^ 
Valdžia užtraukia milžiniš- 
ką paskolą ir pradės Viešų 
darbi]. Teip-gi bus duota pa
skola pramoninkams, kad 
galėtų tęsti darbus.

. Samdytojai kviečia darbi
ninkus prisidėti prie moji
mo į normalį stovį. Prašo 
netrukdyti’ pramonės nuola
tiniu reikalavimu pakelti al
gas ir grūmojimais streikuo
ti. Sako, kad pernai dėl ši
tokių apsireiškimų veik tiek 
pramonei pakęrikė, kaipir 
patys streikaj^

Bedarbių Anglijoj yra 1.- 
500.000.
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Organas Amerikos lietuvių 
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CARUSO TURTAS.
Mūun, Italija. — Paaiš

kėjo, kad nesenai mirusis 
garsusis Italijos daininin
kas Carttso paliko $1.245.- 
000, Pusė tos sumos tenka 
dukterei, o kita pusė eis 
našlei, dviem sūnam pirmo
sios pačios ir dainininko 
broliams.

LABIAU SAUGOS 
ATEIVYSTŲ.

WasJington. — Kabineto 
susirinkime nuodugniai bu
vo svarstyta apie nelegalį 
ateivių briovimąsi į Suv. 
Valstijas per Kanadą ir per 
Meksiką. Dėlto valdžia pa
siryžo labiau žiūrėti, kad 
ateiviai nelegaliu būdu ne- 
įsibriautų į Suv. Valstijas.

RUSŲ MASMITINGAS.
Paryžius. — Visų partijų 

rusai, išskiriant bolševikus, 
padarė masmitingą. Vedė
ju buvo Avksentiev, buvusio 
Steigiamojo Seimo prezi
dentas. Devyni to buvusio 
seimo nariai kalbėjo. Buvo 
sakyta, būk bolševikų val
džia atnaujinus smaugimą 
inteligentijos. Tai buvo pri
imta protesto rezoliucija.

BOLŠEVIKŲ' ATSIŠAU- 
KIMAS../-• -- 

Ryga. — Trečiasis inter
nacionalas, (bolševikų) iš 
Maskvos išleido atsišaukimą 
į viso pasaulio darbininkus, 
neleisti gabenti .amunicijos 
Lenkijon, Rumunijon, Esto- 
nijon, Latvijon ir Finlandi- 
jon. Girdi Lenkija ir Ru
munija esančios rengiamos 
karan prieš Rusiją. Kartu 
kaltinama Anglijos kolonijų 
ministeris Churchill ir už
sienio reikalų ministeris 
Curzon akstinime Pranei jos 
sukelti šitą karą.

BALSUOJA Už 
STREIKĄ.

Chicago, III. ~ Geležinke
lių darbininkų, unijų vadai 
sako, kad didžiuma darbi
ninkų balsuos už streiką, o 
ne už priėmimu numuštu al
gų, Bąlsavimaįjau pasibai- 
■gūir^abar^fcefitoina^^lsai. 
Pačia skaityčio pradžia ro
do, kad didžiuma stoja už 
streiką. ,
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Rašant, su Fontanine Plunksna' 
greičiau galima išmokti ir raš-<

tas gražiau išrodo..
Reikalauk platesnio paaiš-: 

kinimo apie Eontaninę 
Plunksną arba Katalo

go-
“DARBININKAS,”_ JUv

366 Broadway, , 
Boston 27, Mass.

PIRK IR 
RAŠYK
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PAGROBĖ DIRBTUVĘ.
' Frankfort, Vokietija. — 
Hoeehst dažų dirbtuvės dar
bininkai buvo. pareikalavę 
pakeiti algas , ant 120 nuoš. 
Kompanija sake tegalinti 
kelti iki 20 nuoš. Darbinin- 
kai nesutiko. .Tada kompa
nija uždarė dirbtuvę. Po to 
darbininkai pagrobė tą dirb
tuvę. •

AMATNINKAI 
RUSIJON.

Neto York. — Ateiviai iš 
Rusijos, išmokę amatų, yra 
mobilizuojami vykti Rusi
jon atstatyti ten išgriautą 
pramonę. Mobilizaciją ve
da tam tikra draugija. Du 
mechanikų ir vienas rūbsiu- 
vių būrys jau Maskvoje. 
Kriaučių būryje buvo 12 as
menų. Organizuojamas ant
ras kriaučių būrys su $20.- 
000 kapitalo siuvamoms ma
šinoms nusipirkti.

NESIUNTĖ ULTIMA- 
TUMOr

Paryžius, -^j^enldjos at
stovybė užginčijo žinią, būk 
Lenkijos valdžia pasiuntus 
Rusijai ultimatumą. Pa
siuntė tilt reikalavimą’ leisti 
grįžti lenkų tremtiniams iš 
Rusijos.

Prieš porą nXetų Čeko-Slo- 
vakijos nezaježninkai pusė
tinai . triukšmavo. Bet. da
bai? visai ri įsmuko. Jų or
ganas , pirn a turėjo 15.000 
skaitytojų/dabar beturi 3L-

000.

NUMUŠĖ ALGAS.
Sclienectady, N. Y.— 

General Eleptric Co. pa
skelbė numušanti savo dar
bininkams algas ant 10 nuoš. 
nuo spalio 31 d.

DARBAS BEDARBIAMS.
Worcešter, Mass. — Mies

to Taryba nubalsavo už
traukti paskolą $275.000 pa
didinimui kanalizacijos. Ma
joras Sullivan varėsi už tą 
sumanymą dėlto, kad tai 
bus bedarbiams darbo.

^UŽUJUI"

būti gerai prisirengę. Tu
rime turėti neperlaužiamą 
frontą — organizaciją. Kol
bas mes esame persilpni pa
sistatyti prieš buržujus ka
pitalistus.

Tiesa,. mes turime darbi
ninkiškų organizacijų, bet 
jose narių neperdaugiausfai.

Lietuvių Amerikoje skai
toma pusę suvirs milijono, o 
prie Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos priguli apie 3.000.

Kur kiti 9
Sakysite, pas socialistus. 

Ne 1 Pas juos nė su žiburiu 
nerasi darbininkų, dėlto, 
kad socialistams darbininkų 
klausimas yra svetimas, i

Sakysite pas- bolševikus. 
Ne! Bolševikai turi kelis 
šimtus narių, kuriems dar 
reikalinga svetima nągaika 
ir darbininkų reikalais jie 
rūpinasi, tik ne iš to galo. 

. O. gal sakysite pas sanda- 
rokus. Taip,* ir pas sanda- 
riecius rasime keletą šimtų, 
kurie tik kitiems lyderiais 
nori būti ir svetimu totu ii* 
prakaitu naudotis. Darbi
ninkas jiems' reikalingas-ir 
naudingas iki tol pakol jis 
tarnauja ir žemai jiems nu
silenkia, Sandariečiai yra 
tikriausi kandidatai į buržu
jus.

Tai kur-gi tie darbinin
kai?

Šiandiena visa didžiuma 
darbininkų gyvena pasi
baidę ir visai nesirūpina 
ateičia. Tik bedarbės, ligos 
ar kitos kokios nelaimės 
spaudžiamas susipranta, bet 
jaupervėlu.

Lietuvių Darbininkų Są
junga nuo pat pradžios įsi- 
steigimo buvo ir yra vienin
telė lietuvių darbininkų rei
kalų gynėja. Jos pastango
mis daug kas padaryta lietu
vių darbininkų labui. Šių 
metų VI Šeimas- kad palen
gvinus darbininkams, numa
žino įstojimą iki 50c. Lig- 
šiol į Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą įstojimas buvo 
$1.00.

Kad LDS., numažinus į- 
stojimą neturėtų nuostoHų, 
nuo naujų metų, Seimo nu
tarimu, pakeliama “Darbi
ninko'’ prenumerata. Pre
numeratoriai ir-gi darbinin
kai. Būtų daug geriau, kad 
visi prenumeratoriai “Dar
bininko” liktų LDS. nariais.

Kiekvienam darbininkui 
brangus cerftaš ir jis turi tą 
centą taupyti. LDS. numa
žindama įstojimą ant < 50 
centų, o pakeldama 50c. ant 
prenumeratos,' taupo darbi
ninko centus. Jeigų visi tie, 
kurie šiandien skaito “Dar
bininką” būtų nariais LDS., 
tai tuomet prie administra
cijos būtų galima apseiti su 
mažiau darbininkų, o prie

»
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AIRI JA IR ANGLIJA
^nekariaus. •

York. — Adv. Krank 
P. Walsh, Amerikosipatai’e- 
jas'Airijos valdžiai, sugrį
žo iš Anglijos ir pasakė, kad 
karas tarp Anglijos ir Airi
jos neatsinaujins, taika ū- 
mai įvyksianti. Anglijos vi
suomenės nuomonė yra prieš 
karą su Airija.

NUSIŽUDĖ BIZNIE
RIUS.

Hartf&rd, Ct. — Harry R. 
Capen, 43 'metų .amžiaus, 
real estate brpkeriš, nusišo
vė. Paliko raščiuką kur 
sakoma, kad žudėsi dėl ne
galėjimo išsiversti biznyje.

BOLŠEVIKAI TALKON 
TURKAMS.

Botum.—Dvi Rusijos bol
ševikų divizijos stovi ' prie 
Turkijos rubežįaus. Jos pri
rengtos eiti talkon Turkijos 
nacionalistams, jei juos grai
kai įveiktų. —'r

—!■ .. .........ii...—* *

TRIUKŠMINGA DE
MONSTRACIJA. 4

Iš Belgijos atgabenta A- 
merikon į Los Angeles 700 
;onų . apdraskytų kareivių 
drabužių, iš kurių bus dir
bama popera. Kažkurie 
šineliai tebėra kraujuoti nuo 
varo laiko. .

Bolševikai, “buržujais”’ 
arba “buržujų” tarnais va
dina visus tuos, kurie su jų 
mokslu ir tvarka nesutinka. 
Tikraisiais buržujais yrą 
tie, kurie turi savo rankose 
kapitalą ir tuo kapitalu ve
da pramonę ir industriją. 
Dar kitaip mes juos vadina
me kapitalistai.

Šiaip ar taip prieš šios rū
šies buržujus, prieš išnau
dotojus darbininkų, mes tu
rime kovoti. Kad kovą lai
mėjus, įbes turime prie jos raštinės darbas ne kiek ne-

padidėtų.
Tai-gi prenumeratoriai 

pastodami LDS. nariais pir
mą metą sutaupytų 50c., o 
paskui kasmet, po 30 centų. 
Beto, LDS. nariai kasmet 
gauna kalendorių dykai/ ir 
skaitosi savininkais viso or
ganizacijos turto.

Kaip matote, prigulėti 
prie LDS. užsimoka. LDS. 
nariai moka kas mėnuo po 
35c. Per metus susidaro 
$4.20.

Prenumeratorius nieko 
negaudamas apart “Darbi
ninko” užmoka ant sykio 
$4.50. Skirtumas 30c.

Yra prenumeratorių, ku
rie sako: “Ak, kam čia man 
reikia organizacijos. Norė
damas užsimokėti, eik ant 
susirinkimų ir tt.”

Darbininkui susipratu
siam, organizacija labai* 
naudinga ir jis noriai prie 
jos darbuojasi. Žinoma, ne. 
visi nori ir gali pasišvęsti or-; 
ganizacijai, bet visi gali pri
gulėti. Sakysime ir tas, ku
ris -sako, “kam Čia man or
ganizacija,” gali prigulėti, 
prisižiūrėti ir jeigu ant susi
rinkimų negalima lankytis, 
gali užsimokėti už visus me
tus ir būti sau ramus.

Darbininkai, dirbdami or
ganizacijose ir per jas , rei
kalaudami sau teisių, kokios 
darbininkams teisingai pri
klauso, laimės kovą tik tuo
met, kada jau pranyks ske- 
bai arba slekeriai, kurie'or
ganizacijoms priešinasi ir jų 
nepripažįsta.

Būkime susipratusiais 
darbininkais, ir organizaci
jas, kurios rūpinasi darbi* 
niidtų reikalaisrenikime.

A. Kneįžys, 
L. D. iS. Centro Sekr.

Milan. — Modenos mieste 
fašistai buvo surengę de
monstraciją. 'Kareiviai į - 

, demonstrantus šaudė ir pen
kis nušovė, o 25 žmones su
žeidė.

I ’ *

AMERIKOS VOKIEČIŲ , 
DOVANA.

Berlin. — Laikraštis Lo- 
kal Anzeiger skelbia, jog 
nuo Amerikos vokiečių atė
jo 50.000.000 markių Silezi- 

, jos gyventojams. Pinigai 
pateko Pranei jas gen. Le- 
rondui, kurs yra vadas ali-4 
jantų komisijos Silezijoj/ 
Tai tas laikraštis klausia, ** 
ar Amerikos vokiečiai su
tinka, kad francūzų genero-. 
las išdalintų tas dovanas Si- ’ 
lezijos gyventojams.

__ ■ 1‘1 _ĮU__n- *

BAISUS ATSITIKI-.
; MAS. . r 

. Kingston, Mass. — Nuo . 
elektrikos žuvo keturi vai-3 
kai, kuomet strytkariu jie . 
grįžo iš mokyklos. Vaikai 
lipdami iš strytkario užėjo ’ 
ant “gyvosv vielos ir jų būt - 
žuvę daug daugiau, jei ne ; 
motormano apsukrumas. 
Papuolusieji ant elektrom 
vielos vaikai baisiai apdegė.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
GYVENTOJAI.

Waskington. — Pereitų ’ 
metų Suv. Valstijų cenzas 
parodo, kad šioje Šalyje gy
ventojų yra 105.710.620. Iš 
jų 94.820.915 yra balti, o 
10.463.131 negras, o 426.574/ 
yra indijonai, chiniečiai, ja- 
poniečiai. Baltieji sudaro 
89.7 nuoš.

f
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PRANEŠIMAS.

Šių meti] LDS. seimas ’ 
buvo nutaręs, kad padidin
tas “Darbininko” numeris 
išeitų ketverginis, kad toli
mesnių kolonijų skaitytojai, 
jį gautų prieš nedėiią. Pa
sirodė, kad tas nepatogų vie
tiniams ir artimųjų koloni
jų skaitytojams. TaiCen
tro valdyba nutarė taip, 
kad padidintas numeris bū*- 
tųšubatinis, bet jį išleisti 
ankščiau, negu, pirma, kad 
ir tolimesnesės kolonijos jį 
gautų prieš nedėiią^
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jos nuovadose* ir įvairiose 
raštinėse žmonėms reikią il
ga! laiikti ik atlieka reikalą. 
Taigi visi tarnautojai'priva- 
lobūti judresni, darbStesni.' 
Reikalauja apie pareigas 
priminimo ir. rankpelniai. 
Bad to ištikrąją reikia, tai 
parodo Štai Vaižganto vaiz- 
ęleliai iš “Lietuvos Balso” 
num. 43:

“Pas mane dirbo nuo diev 
mokami dailidės; visados 
dažaai.ir trys. JeikėfSte 
kaip ai esu smarkiai prai 
tai tegu-Atmirm, W trip .
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Beiita gi, gal, gale prade- leidHamas dvtmili-.
“"praiti skirtumų tarp dar- * - t* x v

spekuliacijos, tarp uždar-Llėt. Lidlistrijos.
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valstybės naudai.
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ti ųupraiti skirtumų tarp dar
bo irs

ir plėšimo, darbu prigiden- E Viena darbiniukd teisių

Irint, gali jis privesti prie 
dorinio bankroto ir tada nieko 
nehepagclbfea nė materialis ap
rūpinimas —tam kartui. ’ ’ ,ft-

B-vės. *
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AP1K MŪSŲ'
• : Kž/LLį.

Nesenai buvo perspauzdi- 
nę iš Kauno “Darbininko” 
straipsnį antgalviu “Musų 
Kelias.” Į tą straipsnį at
siliepė Chįcagos “Naujie
nos”' "pastaba antgalviu 
“ <Darbimnkiški, kapitalo 
tąrnai.” Daro kapitulą iš 
išsireiškimo:

“Šiandien mūsų ūkis yre 
. merdėjimo stovyje. Kad jį pa 

kėlus, bent iš pradžių mums rei
kia įtempti jėgas. Reikalingas 

. yra intensyvus produktiiigas 
darbas. • Kartu su šalies turtai? 
darbas skaitosi antru šalies 
turtu.”

‘ “Naujienos” čia sako: 
r— “Tam. klerikalų laikraščiui, 

vadinasi, gamtos turtai yra 
svarbesnis daiktas, negu darbi- 

~ . ninku jėgos—kas yra be abejo
nes nesąmonė. ’ ’

. Aišku, kad čia “Naujie
nos” kreipia mintį. “Dar- 

„bininkas” sakė, kad darbas 
Via antras šalies turtas, o ne 

■ liad jis yra svarbesnis, negu 
Jprigimtieš turtai. Šitaip iš- 
Fkieipusios mintį “Naujie- 

nosP toliau rašo, kad “Dar
bininkas” “faktiškai sten
giasi įkalbėti darbininkams, 
kad ją pirmutinė pareiga e- 
santi didinti turtus savo 
šdnidgiojiį, o jau paskui, ru- 
pintis savo g&rove.”
_Bet jei ir būtų taip, kad 

Kauno “Darbininkas” gam
tos turtus rokuotą svarbes- 
niu dalyku, negu darbinin
ką jėga, tai vistiek ir tuo
met nesąmonė daryti iš to iš
vada būk iš to turi išeiti, kad 
darbininką pareiga yra di
dinti samdytoją turtą, o pas
kui rūpintis savo gerove..

Nuduodant didelį darbi
ninką užtarytoją,, galima 
prie Kauno “Darbininko” 
kibti už pasakymu, kad mer
dėjantį ūkį pakelti reikia į- 
tempti jėgas.. Bet kokiu ke
liu einąnt,* kokią priemonių 
griebiantis be jėgų mtempi- 
mo- galima Lietuvos merdė- 
jaiūi ūkį- pakelti? Mums' 
aišku, kad oia karališko ke
lio jpėiū ir Lietuvos merdė
jantis ūkis tebus pakeltas in- 
tempiant jėgas, per intensy
vų produktingų darbą viso
kiom rūšies Lietuvos darbi-. 
ninku.

Šitoks Kaimo “Darbinin
ko* priminimas btivo reika
lingas ir btts naudingas. Nu- 
siskiuidimų ant 
tarnautoją ir0 
girdime tiek ir tiek, 
vos pašte,, iždinėse,

Lietuvos 
darbininką 

Lietu* 
milici-

t > 
r* 

darė, bežiūrint į lietuvių r 4* 
trų darbą., žilo plaukai, lė
dahtya, rakinėjo Žandus, ‘ ės
Yiuodais virto; visos din s 
nebęiiorūjo, beiti laukan iš m-, 
ganizūld. Pusę didžiųjų durų; 
staktų; tiesa, viršuje gotiškai 
pariestų, ttys darbininkai dir
bo... šešias dienas; vieną sto
rą pląnkę, dedamą ant krote- 
liųj du darbininku abliavo tris 
dienas ir skyles stulpeliams į- 
leištikalo dvi dieni. Kitų da
lykų’nebenorėjo bežiūrėti ma
no akeles. Tai už 45 markes 
dienai ir 6^—7 valandas darbo, 
nors pasižada dirbti‘teisingai’ 
—visas 8 valandas,

“Turijau du kasiku, kurių 
nervingumu aš tiesiog stebė
jaus. Aš grįžt ’šalin, jie stabt 
ant kasiklių pasirėmę; aŠ grižt 

*į juo?, jie bast kasiklį į žemę. 
Jei .deda kasiklį, tai tokiuo at
sargumu, lyg bijodami, kad tai 
rausiamai žemelei neskaudėtų 
arba pačiam nepakenktų, kaip 
tai galį atsitikti nėščiai bobai. 
Jei eina, nešdami, tai vos pa
kruta. Ir riš skundžiasi, kam 
sutikę padieniais dirbti, ne ‘ ap- 
gulniai,’ nes tą darbą, kad ir 
atsileidę padirbo už 400 mar
kių, o ‘apgulniai’ reikalavo 
1500 ir būtų padirbę per dvi, ne 
per penkias dienas.

“40 markių dienai—jiems 
nuolat gėlė dantis. Mažiausia 
po du kart per dieną būvo ai
manų, kad maža. Miške, girdi, 
uždirbę po 100 dienai, nes mo
ka ‘apgulniai’ arbanuo kiek
vieno nuleidžiamo medžio; mū
rininkams ir ‘štinkųotojams’ 
moką po 60 rublių dienai (120 
markių). Ir nė vieno karto ne
esu išgirdęs, o klok gi padirbsi 
ųž tuos pinigus,, kiek bus nau
dos samdytojui, mokant tokias 

. krūvas pinigų. Mūsų darbinin
kai yra tapę vienašaliai: bema
tą savo naudą ir nebematą sa
vo pareigų.

“Ana, 
tik tada, 
gulniai.’ 
sparčiau, 
‘teisingumo’ — astuonių valan
dų, tada darbas padirbama 
penkis syk greičiau; bet... i 
lupama penkis syk daugia 
neg verta. Ir paskui džiau; 
masi ir giriamasi, jog pasis 
‘ gerai uždirbti. ’ Už patais. 
stogo pareikalauta 10.000 a: 
o jisai ątsiėjo tik 1.500 a., 
buvo dirbta ne ‘apgulniai.

“Sodžiuje tąs pat. Su 1 r- 
bininku nebegalima bepa< '■>- 
ti; be darbininko, vienas j ’ i 
nieko neišprodukuosi, ko galė
tumei skirĮti ^eksportui ir su
traukti pinigus iš svetur. Ber
nui moki tūkstančiu du tris, 
dengi, šeri sulig reikalavimo, o 
jis — nedirbs arba taip dirba, 
ked iš to nieko nėra. Jam ir 
8 valandas atmink ir šventes 

z‘pilnas1 duok; reiškia, visai jį 
iš namų atleisk, o pats, gyvu
lius šerk ir ganyk. Ir ūkinin
kai, kurie šiaip jau turetų.nor- 
malį ūkį, 20—30 dešimtinių, ką 
jau besakyti apie turinčius 40 
—100 ir daugiau, mielai dabar 
kaišioja: pirk sušimildąrias — 
nebeišsivereiam I Vidutinis ti
kis tad griūva savaimė, stam
besnis tyčia sugriautas, vals
tybės-išlaidžiai didėja, ne ma
žėja. Ar tokiomis sąlygomis 
gali valstybe gyventi ir valdy
tis. * ’ * ’

“fš katro galo pradėti sana
cija, gydymą? Q gydyti darbo 
spekiiliaeiją ir jo etikų reikia 
veikiau, neg mažažemių, ar be
žemių aprūpinipuis žeme/ Irų-

( ■ > »
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“Lietuva” rugsėjo 6 die
nos laidoje indėjo kataliką 
kongreso- pasveikinimą ei
nančiam Lietuvos preziden
to pareigas A. Stulginskiu 
be pažymėjimo, jog tai nuo 
Amerikos lietuviu' kataliku 
kongreso.

... ........ *
- Fordo laikraštyje The 

Dearborn Independent rug
sėjo 24 dienos laido je besan
ti “aidoblizmo” apžvalga. 
Nufotografuota antgaLviaL 
“aidoblisiuiią” laikraščią, 
tarp kurią stovi lietuvių 
“Proletaras. ’1 V eikianeią 
“aidoblistą” Amerike esą 
250.000, Tame pat to laik
raščio numeryje yra nurodo
ma, kad dabar apie garsią
ją New Yorko Toinmany 
laiką nerašoma dėlto, kad 
ją žydai užvaldė, o žydai mo
ką laikraščiams itžčiaupti 
bumą.

“Draugas” num. 223 pra
neša, kad Ciceros biznieriai 
ir veikėjai susirinkę pasi
kalbėti apie pasitikimą .ats
tovo Čarneckio pirko bonu 
už $1.000. šiuo kartu ar tik 
Chicągo ’su savo apylinkė
mis neiškils virs vis# bon# 
platiniino uolume.

> • » r

“Idetuvou Dkininko” num^ 
36, rugsėjo 8 dienos laido
je rašoma, • kad Dangus 
niaukietsk Oirdi Anglija ir 
ĖVancija Lietuva spiria kuo- 
greičiausia taikintis su Len
kiją. Tas daroma vien dėl
to, kad Zel%oski po lietuvi# 
pogromų ir terorą ketina 
šaukti Vilniuje seimą ir 
priskirti jį prie Lenkijos.' 
Antra priežastis., tai Rusi
jos pavojus. Bado smaugia
mus Rusijos žmones bolševi
ką vadai ketiną vesti‘duonos 
ieškoti Finlandijon, Estoni- 
jon, ' Latvijon, Lietuvon, 
Lenkijon, Rumunijoj. Tai 
alijantai iiorį, kadšmėkšant 
tokiam pavojui kuogreičiau- 
sia įvyktą taika Pabaltju- 
rio valstybią tarpe.

PRANEŠIMAS.

Kaitrio “Laisvės” num. 
199 .aprašoma St. Seimo, po
sėdis, kur svaiginami} gėri
mų pardavinėjimas buvo 
svarstomą. Socialdemokra
tą atstovas Čepinskis, priro
dinėjo, kai smuklėse būtinai 
reikalinga: muziką, neš mu
zika ^nkelidht|\gerui Jitor 

‘uitis, ir sUKtfin^fi^^^telek- 
tUalius gabumus. Savo išve
džiojimams paremti vartojo 
argumentų, nūo kurią ne
tiktai moterims, bet ir vy
rams, net kaikuriems ir so
či jalistams rausti prisėjo.

mato ir ‘pareigą,’ ale 
kai darbą paima ‘ap- 
Tada dirba, trigubai, 
tada nebeatmenama -

t 

; p

Brooklyno “Vienybė” 
num. 71 rašo, kad “Lietu
vos Seimas lėtai dirba.” 

i Girdi gali būti klerikalą bai
gmė netekti dabartinės Seimo* 
didžiumos deda akmenus po 
seimo koją, ’ ’ Pirmiausia
reikia pasakyti, kad. vietoj 
akinenus turi būti akmenis. 
Akmenis deda nė klerikalą 
baimė, bet socijaldemokra- 
ai, kurie" seimui susirinkus 

prisipažino atėję ne darbo 
dirbti, o trukdyti darbą; Tą 
pasižadėjimą jie pildo. Prie 
soėijaldemokratą prisideda 
ir šočijalistai-liaudininkai. 
Opozicijos atstovai — šoci- 
jaldemokratai, socijalistai- 
liaudininkai, valtsiečiai ir 
tautinių mažumą atstovai 
labai velinasi .ateiti posė- 
džiuosna, kad nekuomet sei
mo negalima pradėti laiku. 
Šitie atstovai savo susivėli- 
Ętimais, savo trukdymais 
per posėdžius sugaišina apie 
pusę seimo laiko. Štai dėl- 
lio seimas lėtai dirba. ’

1 ’ ■ ■ ■ 'v* * •

- Sakoma yra: kam Dievas 
duoda tam ir dribtelėjai Ne
didelė koloniją Wilkes-Ba- 
rre, Pa. nesenai susilaukė 
laikraščio . “Amerika, ■’ o 
Štąi tiūbar ten atsirado nau
jas Iirikraštia <fcTėvyiies Bal* 
W?* ‘ Pastaruoju laiku
/‘Tėvynės Balso” skelbimai 
matėsi socijalistą ir laisva
manių laikraščiuose. Tai 
linkime “T, Balsui’^pavi
lioti aną laikraščių visus

' < t

ries negimta-iSpaudbti sr.vo ir skaitytojus. UT. Balsas”
* J. - " *♦ J.

’t

pos. Blaivininkai dirba nesigir- 
dahu, Nors jų kuopelė dar jau
nutė, bet savo darbštumu jau spė
jo atsižymėti. Programas, buvo į- 
vairus.' Gražių prakalbų pasakė 
gerb. klebonas kun. F, Kemėšis? 
L. Vyčių jaunųjų choras, vedamas 
gerb. kun. J, .Čižatigįo gražiai pa
dainavo; Veikalėlį vaidino: & 
Bukšiite/4 A. Juodsnuldųtė, j, 
KasereviČius, J, Bundza. Vaidi
nimas puikiai nusisekė. Po to bu
vo rodomi nejudami paveikslai.

VtttČMTB, MAM/ .

“Amerikos Lietuvio”'.No. 138 
tilpo protestas po kuriuom pasi- 
ražot draugijų pirmininkai. B Jie 
protestuoja priež; K. J., būk jisai 
begėdiškai užsipuolęs ant buvu
sio Lietuvos atstovo J. Vileišio į- 
tardamas jį, kad jis iiė-.valstybi
ni darbų dirbęs. Aš nemanau ap
ginti K. J., tik noriu nurodyti ke* 
ho didesnė teisybė. J. Vilęižis^at- 
važiavo į Ameriką aukso - laikuo
se, o ar jisai sukėlė Lietuvos Val
stybės paskirtų paskolų! z Kad 
dirbo savo partijai; tai vėl neuž- 
ginamas faktas. Adv. F. J/Ba- 
gočius kalbėdamas ^Vorcesteryje 
pasakė maždaug taip: Mes bu
vom suvažiavę Ncw Yorkan šau
kiami J. Vileišio. J.’V. norėjo su
tverti' Valstiečių Sąjungų, bet sa
ko aš' patariau, kad būtų Piliečių 
Sąjunga. Tai dabar aišku, kad J. 
V. sutvėrė socijalistų partijos ša
kų (tik. kitu vardu), nes Valstie
čių Sąjunga, tai socijalistų sąjun
ga, prie kurios lr.p. J. V. priklau
so. Tai jnąt vyručiai, kur jūsų 
teisybė ir ar jūs žinote prieš kų 
protestuojat? Vadinatės save ka
talikais, tai kaip sykis tam rašte
ly. K. J. ir Federacijos skyrius pa
brėžė kad V/orcesterio lietuviai 
katalikai daugiausia išpirko L. L. 
P. bonų ir daugiausiai aukų su
dėjo: Tai-gi, kaipo katalikams 
garbė priguli, na o jūs protes
tuojat. Tai protestuojat patys 
prieš save. Toliaus drįstate ra
šyti, kad protestuojat vardu 2 
tūkstančių lietuvių. Bet ne taip 
yra. Nekurios draugijos, žinau 
gerai, kad nusiuntė tik savo val
dybas ištirti kas ten bus veikia
ma, o jau jūs išdrįstat savo pa
vardes pasirašyti ir vardą draugi
jos terlioti. Tai-gi nekurie ponai 
turės atsakyti už tai prieš‘savo 
draugijas: Tarpe>tų pasirašiusių, 
man regis, yra 3 šiaudiniai kata
likai ir 4 sandarieeiai ir dar drįs
ta minėti 2 tūkstančius. Kur jū
sų vyručiai teisybė? Turbūt jums 
niekas daugiau nerūpi, kaip tik 
supjudyti katalikus. Bet-to var
giai atsieksite. Mes ?Wo re esterio 
lietuviai katalikai nesiduosime 
tamsiems sandarieeiams save už 
nosies vedžioti. Jūs galite-dabar 
per savo šlamštelius šmeižti kata
likus, bet- ateis laikas, kad visuo
menė daugiau susipras ir jumis 
išmes iš savo tarpo.

Reporteris.

A

to ir kaayravimas yra madoj. Ir 
ne bile kaip, bet iš drabnų. Ki
tokio užsiėmimo kiti ir -nežino, 
■kaip tik per naktis prie kasytų. 
Paprašyk tokių aukų -Lietuvos 
reikalams/ gausi atsakymų — be
darbė, čia yra nekurie karčem- 
ninkai iš to gerai pragyvena, o Id- 
tas dar L. L. P. bonų neturi, Pa- 
sibaigtis šiani paskolos vajui, visi 
Ansonijos biznieriai bus viešai pa
skelbti, katras pirko bonų o kuris 
ne. Tada Žinosime katrą kųlp rem
ti, , . ‘ '

Ir-gi ne blaivininkas.
P. S. Vietinis klebonas J. Jan

kauskas yravL, L. P. Stoties iždi- 
įlinkas; katrie perėsite papirkti 
bonų, kreipkitės pas jį.

Į. N, B.

BETROIT, MICH.
A. L. R. K. Moterų Są-gos 54 

kp. susirinkimas įvyks 3 d. spa
lio, panedėlyje, 7:30 v, vakare. 
Malonėkite visos sąjungietes atei
ti, nes bus svarbus ir indomus. 
Delegate M.. Širvaitienč parvežė 
daug svarbių žinių iš 7-tojo sei
mo, bus indomu paklausyti jos ra
porto. Nepamirškite ir naujų na
rių atsivesti prisirašyti.

Rugsėjo 17 d. įvyko 
jirngos kp. parengtas 
balius. Gana puikiai

A’. L. R. K. Moterą Sąjungos 
Coim. apskri^kuopoms. >

Brangios JSfešutės:
’ Šiuomi pranešam, kad Mo

terą Sąjungos Conn. apskričio 
54ąs- ir po Šakninis suvažiavi
mas įvyks Spalio 23d. 1921 m., 
Bažnytinėj svetainė j 41 Capitol 
Avė., Hartfor^Conn.
Sesijos prasidės 1, vai po pie
tą. -Taigi gebamos kuopos, 
malonėkite sayb susirinkimuo-, 
se išrinkti nemažai delegačią ir 
atsiųsti'. Kadangi šis suvažia
vimas yra labapsvarbus, turim 
daug svąrbią į reikalij apsvar- 
tyt, o prie to bus malonu išgir
st delegatės, rįportą iš Seimo.

Harfortd’O-į^ajūngietės 17 
įkuopGs'rengiąį^knopuikiausi'a? 
priimti delegates. Vakare ren- 
igiOidelį programą. Taigi yra 
■kviečiamos visos kuopos daly
vauti šiame suvažiavime.

> 4$ Golažiutė 
Rast. M. S. Conn. Apskr.

■ —r—-----
j LIETUVOS 'ATSTOVYBES 
AllIEIUK03ĘįPRABEŠI»ĄS-
; Lietnivos BešpttblikoS Įgolio- 
tinis- Sibire prašo pranešti A- 
merikoš lietuviams sekantį:
■' “Yra atsitikimų, kad lietu
viai iš Amerikos bando važiuo
ti į Lietuvą per Sibirą. Kadan
gi iš Vladivostoke per Sibirą 
•į Lietuvą visai nėra jokios galės 
pervažiuoti visi tie atkeliavvę 
iš Amerikos priversti yra apsis
toti Vladivostoke, ilgesniam 
laikui ir čiu be darbo, pragyve
nę paskutįnius pinigus atsiran
da labai keblame padėjime. .

Yra ir tokių, kurie, nežiūrint 
į tai', kad Lietuvos ’ Atstovybė 
Amerikoje aprūpina visus Lie
tuvos piliečius, keliaujančius į 
Lietuvą pasais, atvažiuoją į 
Vladivostoką "su" rusų pasais, 
gautais iš rusų Konsulą Ameri
koje, b čionai Vladivostoke no
ri gauti betuviŠką pasą.

Tokie keleiviai stato-Lietu
vos Atstovybę ~-iSibire į keblią^ 
padėtį. •_ Jie turėtų žinoti, kad 
šiuo tarpų nėra jokios galimy
bes vaduoti Lietuvon per Sibi
rą ir kad Lietuvos Atstovybė 
Sibire neišdavinės atkeliavu
siems įš Amerikos Lietuvos pi-? 
liečiams pasų delei tos .priežas
ties, kad* tie. keleiviai netik.ne- 
įttri dokumentų, bet ir paŽįstū- 
įnų liudimnkų^vo' asmens pri-

Mot. S'ą- 
kepurinis 
nusisekė. 

Žmonių buvo pilna svetainė. Mat, 
sąjungietės nesėdi rankas sudėję 
užpečky$ todėl jom ir sekasi pa
rengti gražias pramogas. Dova
nas- laimėjo: pirmų —» A. Valiū- 
niene. Jos kepurė buvo gražiau
sia — nusagstyta sugautais dru
giais bei peteliškėmis; antrų gavo. 
M. Radaekienė. Jos kepurė, buvo 
iš valgomų daiktų. Pelno liko ne- ■ 
mažai.

Rugsėjo 18 d., šv. Jurgio par. 
svetainėj buvo margumynų vaka
ras, parengtas Blaivininkų kuo-

; WATERBURY, OONN.
Rugsėjo 24 ,d. lietuviški bolše

vikai būva parengę diskusijas' fe* 
niofl’e: Ar reikia, pirkti L. L P. bo
nus; ar reikia leisti vaikus į bol
ševikų vakarinę mokyklą ir ar rei- f 
kia remti Rusiją? Pirm, išrink*' 
tas bolševikas Bakus, pagelb. ka
talikas šUkauskas, rast, kat. J, 
Tautila. Bolševikčliai pradėjo 
skaityti iš savo laikraščių. Vedė
jas pradėjo kalbėti,. kad Lietu
voje tas tą padaręs ir ^as tą pa
daręs, Kuomet gerb. J. šaliūnas 
pareikalavo faktiškai prirodyti ir 
įvardyti tuos kurie taip baisiai el
giasi, tuoniet bolš^vikutis pradė
jo drebėti ir nieko neatsakė. Pas
kui atsistojo Jasaitis ir pradėjo/' 
visa gerkle rėktą kad jis kovo/ 
siąš prieš L.. Paskolą, kad jr gy
vastį reikėtų padėti. Publika pa
reikalavo, kad visi bolševikai su- 
eitų į vieną vietą, kad ji galėtą 
matyti kiek jų yra. Vedėjas šo
ko, kad negalima. -Tuomet parei
kalavo, kad jis užleistų savo vie
tą pagelbininkui. Nei vienas bol- 
ševikėlis neturėjo drąsos išeiti iŠ 
publikos. Bolševikėliai negalėjo 
darodyti kodėl nereikia pirkti bo
nus. Visa publika reikalavo pa
duoti į visus laikraščius jų var
dus. Jie yra: Bakus, Kantautas, 
Janalionis, Jasaitis ir Balnevičia.

‘ Ten buvęs.

Vis tat, ko tiktai jiorite^ 
kad jums darytą žmonės, ir 
jūs darykite jiems, nes tai y* 
ra įstatymas ir pranašai.

M. vii, 12. 1
• tr*‘
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Branginkite laiką: kiek
viena . minutė-—siūlas mūsą 
gyveninio audekle^

ANSONIA, CONN.
Rugsėjo 18 d. pas mus buvo pa

rengtos prakalbos, reikale L. L. 
Paskolos. Kalbėto jum buvo K. 
Česmilis. Pradžioj programa, di
džiulis šv. Antano parap. choras 
užtraukė; “Lietuva Tėvyne mū
sų” ir dar keletą patrijotiškų dai
nų. Pirmas kalbėjo kun. Bar
kauskas- iš New Ha ve n.’o, trum
pai bet aiškiai nurodydamas rei
kalą remti Lietuvos paskolą. Po 
jo kalbėjo K. Česnulis. Savo il
gokoj kalboj aiškino Lietuvos pa
dėtį; ką jis matė ir patyrė būda
mas Lietuvoj. Prirode kad ries 
amerikiečiai šiame momente turi
me remfi Lietuvos reikalus pirk- 
dai L. L. P. bonus ir aūkaudaną 
Lietuvos reikalams. Gale vietinis 
klebonas „gerb. J. Jankauskas 
trumpoj, bet karštoj-saVo prakąl- 
?ėlėj paragino »ansoniečius išpirk
ti paskirtą kvotą bonų. Pada- 
rydamas pradžią pirko Boną už 
$10Q: Tą vakarą parduotą bonų 
už kelis šimtus ir daug pasižadė
jo. žmonių buvo daug ir visi ta
po pafcnkihti. . i

y Nedarbas ir karčiamos.

Pas mus didelis nedarbas.. Jau 
3 kartus darbininkų algas nukir
to. Kasdien yra\ atleidmėjūnii 
darbininkai/ jDąugųĮiš lietuvių iš* 
važiavo į Lietuvą; Mti važiuoja į 
auglių. kasyklas. LUusieji dilba 
po 3^4 dienas savaitėj. Darbains 
mažėjant karčemos daugėja. Aia 
nei Jūkelis ant pirŠtųųieBuskaity- 
tų įtiek jų priviso. Nrir- nepasi- 
mrisi, ar į bučemę, ar į grosernę 
ar taip į žtorelį, tai sahųagonkos 
visur pilniu. Žmones geria, a prie

»

3:30 Valandą. Po pietų

492 E. Seventh Street, South Boston, Mass.
Su. atidarymu šios svetainės bus ir prakalbos. UŽkviečiame 

visus fee skirtumo vyrus, moteris ir merginas, ateikit ir pajnatykit 
kokią savastį įgijo Šv. Petro parapija. .Pamatysit kokia puiki yra 
svetaine, tinkama dėl įvairių susirinkimų ir šakių, puikus namelis 
ir didelis plotas žemės, tinkamas dėl pastatymo parapijos mokslai- 
nės ar kitko. Meldžiame visų ateiti ir prisidėti prie pagelbos ir 
paaukuoti kiek kas išgalėsite, peš mumi reikia užmokėti pirmą mo
kestį už atgautą savastį $500.00.

ŠOKIAI.i

.......... .... .......................................

VIRŠMINĖTOJ SVETAINĖJ BUS LAIKOMI ŠOKIAI.. 
FARABIJOS NAUDAI - . ' 

1921
•<

'1a / '.1 ^ubatbj 780 vii/vakare..
Užpr&iri Atsilankyti koskritluigiauria vyrus; moteris,, margi

nas-ir jaunikaičius.,- Bus šaltakošūs ir visokių minkštų gėrimėlių.
' r. * •/ . .. ^rdingai užprušo KOMITETAS.

---------- --------- ... ; ■ . .. .........., ....- .te,.

' ■ •* ' ■ KIEKVIENĄ KETVERGĄ " - - ; ‘
• .2:30 P. Mt. >j •

Kisiiig svEiimos kimu h
r k J?o vadovyste !! _

MOROMOgKOS jį

’ »

Nęrth Brlghtcni Coiin’junttj' ’Ceiitor 31 Llneolii SŠK korth Brlghton. X 
Dcktuių lr SUuigytojų vtetfdmėt . . • «

Pttotliuntt Uomonstrttcliu kulp uilalkyt ir Yftlgytlyt kūdikius. S 
Visos bivtinoH yni kriečhųnos ntrilaękji «u kūdikiais nrbc taip ateikit £ 
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; “Jžta gylą d&pgfjudėjo 1 
- R$r jieHiiįgo! k§? nuvėjof

jSįjįfeo vis prie kabo j 
IT&asH Jau či^n jie tapot 
InkusiojL padermė, 

4# W wwta5 
g? ją kaulą teišmoksta 1 
Visas kržujasiŠvarv^ję^ 

: W upeliais lig mūs ėjęs, 
: NBtekkėį mwa#| 

’ Naūjog trobos kūlieįsnbjoj 
. ■ pĮdl^ vejąs. Kas papras 

Do nelaimei 1 kas nurimk f 
Kas įiadildins ir nuims* 
yišg, senį kas praėjo^ 
Lyg pūti$ta8 šalto Vėjo f 
IMėš veikia savo vyrą 
žuvusiąjū Vite tystį 

- Kas g$l aiaįttlm didį vargą 
Dd pasaulį šita Margą 
Be 'graŪŪunib iškalbėti i 
Kas gal šelpti ir padetif 
Mario širdžiai dfueiai plakant, 
Ašarėlėm’ gailiai tekant, 

. ^ado kanklėš aprasojo, 
Ly^ karužė’ to< didžiojo’ 
Kaujasžįedus>taipapšiakstė.

: į kį&ynip narsią Šalį
Bėtsugrįžti'daJie gaji... 

. • ^aribJką®ės.4ū8Hexd^ą 
■ jau iriau neleidžia......

A Am
•4

K I Teva» pasakė kalbą apie: | Kitą dkWį viešą :
į V flilę padėjimo ątstiKomglįę (reikia tu-jTulmwe darbininkams

įrėbL omenyje yįaMomenėgnaudą*.onė vjrinjkalhėjri:» mergftitė v -
Itik iuKmeniiię naudą). * rGtlerim imie: *

3 to aut jis w
~ ėkmomm^ betvarke. IbuvopąMkęe Soeialės tSavaitSB tiŽbaigoj;

’ PBIEMONM
r0B_noeinanrimonžsteigėte ypatingumu. Jis Wgia savo pu- . I™ Jten’ątenSMl^dė^

skaitą pa^mėSmas, kad moralistą akyse sako Arras o vyskupas j0 draugišką, apgmmką įc karštą darbL
ąelmgįinos bpėkMiaeijos plotmė’ yra tilmd|^to& gvildendamas šį svarbiausią Kausi" reikalams kalbą. Tėvo Etntten’o bal- 
daug plačiai! išplėsta, negu garsią drau- W* Jis savo karštumu ir nepaprastu iškal- g dominikoniški rūbai ir slaptiiiga išvaizčla 
Ūžiamąją teisią iš 20 Man<WW ir bingumu sužadino visą klausytoją prakil- Įsakyto sakė tebMftahsf štai jūsą tikras 
spalio lSIS'metą siekiama ir kad šitame spe-Įnius pasirižimus. Jis sako, kad šeimyna Įvadas, sekite jį! . .

■ kuledjos dalyke reiktą daugiau kreipti do- lprivalo duoti tikrą aiiklėjimą savo vaikui, j *
mes į išąuidėjimą ir sutvarkymą, negu pre- jidant padarius iŠ Jo tokį vžmogą> kokiu ji Rugpjūčio iteėy; lįl m. * 
febas spaudimą. B. Creatinon, Lyon’o teis- trokšta, kad jis taptą. Šičia yra pirmoje k_* * t • • .
Ino advokatas kąlbejo prieš: neteisėtą [vietoję pavyzdžio tobulumas^ Paskiau mna t ArneE^oje kttide vfettlja fba
naudojimą beimrdžią brąngpopierią (titre taofekla. Mofetojas neprivalo Šate UiįbdA^
ąu ęOrteur); Jįs Bako, kad daug nętėise- Į^į tjį atitraukta ir racionais dota, kuri ne* [o Vokietijoje yra brastos ^teteK?/* toioa vienio 

aivaiko.mokildo&dį betto . . *
na is vieno savininko kitąm be jokios vai- ,... , . . x • • 21 *4žios prieŠlfa»Tbe val& miesto R. teismgma,>m^teisigg^
fenui. Lengvas svetimtaučiams ji} igj'jimas BlazlilUf’lose gyvenimo aplinkybėse. Galuti- 
gamina pavojų tautos ram.vbei. valkaa pradeda datbmoksl}, kinas jattl

K Italija » sanafldmis visus bevardžius Padeda rengti jaunuolį prie soeiaEo veiks-
irangpopįe^sifedavystės kelta. Fransi- w, kuris jo laukia ir Ha jam Bažnyčia 
>s-dabartinės fiskalės teisės daro nors tiek, Įduoda savo nurodymus. Bažnyčia, tari mo- 
>d stipriai spaudžia bevardžią brangpo- [kiną visus iieišdildomos teisingumo prieder-| 
Sferią permainą į vardinius brangpopierius mes, turi tris priemonės, kurios viena kitą] 
(Mbės nomiąatifs). (dapildo: katekizacija, pamokslinycia ir. iš-Į

Mintinai, p. Georgės Piot neatvykus, jo pažinties klausykla. Kas link valstybės, tai Į 
pasMita buvo skaityta p. Julės Pigasse, ka-Įjos veiksmas yra labai svarbus: ji privalo Į 
me Gvildenama: įevardšių (anonymių) Įduoti pati gera pavyzdį ir naudotis auklėji- 
bendfflK" .  — -—... - . , . . - —
teisybę. (Socialūs neteisybės sandaros su

mą į vJsmotino dalininką susirinkimo veiki
mą, teisiį plyšiu ir tt.). Skaitytojas siūlo 
tam tikrą teisią reformą skaiČią: priversti
nas išplėsto “prespekto” pavyzdžio susta
tymas, kuris kiekvierios bevardės bendrovės 
uždėtojus rištą nuo pat akciją ūžsirašymo 
dienos; expertą specialistą būrio sutveri- 
rijas, kuriems būtą jpavesta apkainuoti as- 
riĮeriinę nuosavybę natūroje (daiktuose) ir 
kjontroliuoti sOcialę skaitvedystę, taįpo-gi 
riušviesti visą dalyką stovį specialiuose da- 
lįninką susminkimubsė nuo pat pirmenybės „__________________ _____ __
akciją sutvėrimo: nustatyti teisėtinas tai-[Apart to dar, įkurta profesija, privalo už-1 

S' tikrinti teisingą .atlyginimu paskolai. Di-| 
Įdžiosios bankos yra perdaug tankiai nukrei- Į 
Įpusios pramonės kapitalus labiausiai į ko-J 
Į misiją emisiją “maximumo” dauginhną. 
Prekybai ir pramonei ‘spaudžiant praside- Į 
da susitvarkymo priešineiga, tad gal ir ban- { 
kos imsis uekonominės orientacijos.” Į 

P. Maurice Anglade kalbėjo apie: zem-

M
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jįbiesėjatį peržvelgia^neįeisimos Į“
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rildenąma : . 
įstatau jr vedimas priešingas Įmo pajėgomis, apie kurias buvo kalbėta.

- B . Greta auklėjimo eina profesionine or-.
tartys!  ̂perkeitimas valdymo tarybos veiks- Iganisacija, apie svarbumą ir gerdarybę kal-1 

bėjo tėvas Debuąuois. Kiekviena sutverta 
profesija privalo tarnauti kapitalo teisingo . 
atlyginimo užtikrinimui: pelnas yra teisėki 
tas, bet jis privalo būti apskaitliuotas iŠ 
bendrtjs gerovės atžvilgio. Individualinės 
ekonominės diktatūros (pavienią darbda-Į 
vią) paveiksle, mes randame korteles (darb- Į 
daviu įvairią išdirbinią susibūrimą arba su
tartinį veikimą)* ir bendras skaitvedystes 
(prekybines atstovybes}, ši srovė tarnau-Į 
ja kainos viduiinimui >ir - jos --nusUtymui.į

» 4

_.W>. B kąfr-gi tas senukas/ '^; 
Kūr po mūsą Šalį sukas į . * 7

■ Taip jausmingai bedamuodam’s,. 
Dailiai kanklėm’ Hekankliuodamrsl 

t Kalba, šaukia ąpie-karą,>”
Kas neklauso, tąjh įbara, -/ 
It apgieda jis ęrtjriyęį 
Kiek, per kovą priesątžuvo, 
Ir parodo jis vietovę* 
Kur nelaimė kitad - buvo, 
Kur didvyriai apgalėjo 
Ir vainiką apturėjo/ . 
Ir apeina greitai-jis ; 
Mūsą kaimus irJpjlis : J
Garsiai kanfaėm’'bekankįįuodąm’s,<:
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statymo ir uždėtoją dalies nustatymo ir tai
po-gi nustatyti “darbininką dalis;” galuti
nai kokias reikia imti priemones, kad sulai
kius ir atėmus akcomerią galę balsuot vi
suotinuose .susiiinkimuose savo asmeninio 
dalyvumo naudai ir kad išvengus kelią ak- 
cionierią, kurią rankose yra akciją daugu
ma, mažumęs nuslopinimą.

Apart to kalbėtojas žirni dar, kad rei-\dirbgstes syndikatus( draugijas) ir so(Wd 
kia pratinti akcionierius pažinti savo teises r visybę. Žemdirbystės užsiėmimo kūrintas į- 
ir jomis naudotis sėkmingiau .visuotinuose yra labai godulingas: jis nori .užlaikyti dar-j 
susirinkimuose. Jis prikalbinėja socialią bminkus laukuose (sodžiuose) užtikrinda- 
bendrovią sekretorius (pirmininkus) su
tverti akciomerįą atstovybes kai-kuriose 
bendrovėse, idant tenai įkvėpus supratimą 
ir įgyvendinus sutinkantį su teisybe veiks
mą. . ’

SOCIALI EKONOMIJA.
Trečioje Socialūs Sayaitės dienoje bu

vo gvildenamos ekonominės betvarkės prie
žastis, pšykologiniai ir doriniai daviniai iri 
socialūs pasekmės.

P. Jean Lefollę apžvelgė įvairias šalis, 
kur yra apsireiškę ekonominiai kriziaį. Jis 
nurodė priežaščią įvairumą ir padarė išva
dą, kad šičia nė vien tik pačią ekonominią 
jėgą yra neišvengiamas žaidimas, kuriomis I

j

•'tl 

/]

f
«

mas jam darbo įrankius, žemę ir namus; jis I 
trokšta plėsti darbininko (laukininko) su-Į 
turtingumo ir pasigelbėjimo jausmą; žem-| 
dirbių syndikatas, surinkdamas ir sttbtir- 
damas darbininkus į krūvą, dorina juos kri
kščioniškos doros dėsniais ir nepriima į sa
vo tarpą nei apgaviką, nei tinginią; jis ieš
ko pirmiausia teisingumą ir tatai nustato 
kainas ne sulg išvaizdos, bet sulig tikros že
mės išdirbinią (javu) vertės.

P. Deslandres, Dižono universįto teisiu 
dekanas, kalbėjo apie: suvartotąją veiks
imą prieš ekonominius persižąngimus (iš
naudojimus). Jis apipasakojo suvartotoji! 
uždėtą Lygą istoriją,, ktfci nekartą buvo 

__________ _____________7________[sutiki ir apgaulinga. Nurodė taip-gi kokią 
galtaa b®ų vista gaištaiti, bet it Solinės |sv»rbi*Į reikšmę galėtii turėti suvartofojai,
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\ Me», Atlaso ’Rftbą Bendrav&t
! Valdyba,: matydami' lr iuiCdaini 
I faktus kad’mtteą Vice-Pirminin- 
kas ir Direktorius, D. Klniga, jie» 
dirba jam paskirtį darb^ bęt mA* 

> ginę '^rd^ti Šią peridręvę 
į auodąinas įai panašiu vardu kit< 
kurioj - jis vienas viešpatauti .ga^ ’ 
etų, ir tuom pačiu kart vartoja’ 
mūsą vardę, Siuoini praneSame vi* 
suomeąei kad nuo 25«tos RtĮgsSjo- 
September, jis tampa prasįlintas 
iš valdybos ir nėra mūsą atsto
vas nuo tos dienos. , ?•
■ » ■ ' ■ 

Toliau pęrsęrgatimę ytytoruenf 
į kad jis vadina t| Bendrovę Atlas 
Corporation, d mūsą BeudrovS va- 
dlnasi Adas Clotking Gorpora* 
tion; tai-gi jeikaspardavinčj&ju- 
mi ščrus po 100 dolerių ir jei tie 

i Mosi tik Atlas Corporation, o ne
• Atlas'Clothing Corporation ku* - 
i įlos Šerai parsiduoda tik porom 

po 65 dolerius pora, tai jurui ap
gauna, ir mes nebūsime jokioj at- 

i mkomybėje už juos jei kas juop 
pirks nuo D; Klingos ar jo (frau-

į gą.' .
į Taipos-gi Atlaso Rūbų Bendro- 
v6 nebus atsakomybėje jei kas

! duos orderius arba pinigus min& 
j tam D. Klingai. Tai-gi gerbimo 
i visuomene, sergėkitės nuo apgavi* 
ką, ir remkite originališką Atla
so Rūbą Bendrovę kuri turi savo 

; namą Foręst City, Penna. ir ne-« 
j užiigo atidaro skyrią Wilkes- 
Į Barr’e, Perina, ir turi atstovą Biė- 
; tavoje, kuris vykdin^ tenai dirb
tuvę.

Atlaso Rūbą Bendroves 
Valdyba.

Authorized by Atlas Clothing 
Corporation Board of Directorš' 
September 25,^1921. *

F. J. ŽURIS, 
Secretary.

>

' (Ištrauka Ž min.
• • i • t » t * i i i • A • i « • < k (

' »

< • Bet viltis 'mąą-vėliPTibįiva,
' Kanklėm? sauksiu vėl į krūvą
.. . dainuosiu
: ? lodindamas ją- drąsybę^ 

Skatindaihaš’čion; narsybę!” .
i f • « * '
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PASINAUDOKITE 
EĖOGA.

Šiomis dienomis Mass. 
valstijoje lankosi su prakal
bomis gerb. Juozas B. Šaliū- 
nas, Lietuvos Finansinė# 
Misijos įgaliotinis.

; Lietuviai, kur tik yra ren
giamos jam prakalbos turė
tą u skaitlingai susirinkti. 
Kalba gyvai ir tik apie Lie
tuvos reikalus ir jos padėtį. ’ 

Kalbės šiose kolionijose:”' 
Rūgs. 27 d. Brightpn, Mašs. * 

Lietuvių Salėje, 
26 Lincobi Street.: 

Rūgs. 28 d., Norwood, Mass.
Bažnytinėj Salėj,

Rūgs, 29 d., Lawren.ce, Mass.
* Šv. Marijos Salėje,

Haverhill St.
Rūgs. 30 d., Gąrdner, Mass. 

Robillard HaU, 
104 Parker St.

Spalio 1 d., Athol, Mass.
Bažnytinėje Salėję,

Spalio 2 d., Greęnfield, Mass. ir 
Stinderiand, Mass.

Spalio S d., Northampten, Mass. 
Knights of Columbus 

’ Salėje,
30 Pleasant Street.

Spalio 4 .d., E&sthampton, Mass; 
Spalio 5 d., Špriūgfield, MasS. .

Salėje Centrai Labor 
Union Bldg., 

• 19. Sanford St.
Spalio 6 d./Hudson, Ifess. 
Spalio 7 d. Westfield, Mass, 
Spalio 8" d., Nęw Haven, Conn. 

Bažnytinėje Salėje.
Spalio 9 d., ThompsdnyiHe,Conn< 
BpęlįO 12 d; Stanafopį eonu.

- Russian -HaU,

, OTRA ŠVAŽUS 
. . SŪSIIUIIKIMAS
A. L. B. K Federacijos 3-Čio 

skyriaus susirinkimas 29' rug
sėjo, Šv. Petro parup. .pobažny- 
tipe j svetainėj, §;00 vai. vakare 
Visą draugiją atstovai ir vei
kėjai yra kviečiami ant šio su
sirinkimo, peš yra labai daug 
svarbią^dalyką kuriuos reikia 
mjatbufmai apsvarstyt®. Beta 

taįortak iš Federaoijo^ 
Šeinio, Delegatai kad 
daug turi, ko papasakoti susi
rinkimui. Todėl ant Mo šttsirin*

tataiM fidhM ėmęs Sor^tMųtas.Mhėtojumįait^ornęn-Cdii. men(taT0 tris -,Savo gabiausius 

studentus del ^tipendijos prie 
•National-City b&hkos. Ją tarpe, 
tapę rękomeiiduotas jr Antanas. 
Bet’Aritarias.gfUMtinai nusprendė 
Užbaigti-pradėtąjį teisią kursą 
vietan Fri^eign*Bprvjeę. Taip it 
•padarė; <užbaij$& teisią skyrią 
George*Washingtoii Universitete 
su-feiBauiu-fe. h.T3.

' -Bėgyje paskutinią dviejij metą 
lankydamas Goorgetoįvn ir Geor- 

be- 
sĮniokind&mas, įdirbo . legaliskoje 
dlvmąe je prie Amerikos valdžios, 
^asbiįgton, ' ' •

•Lietuvoje • apfellanke būdamas 
’VO& Jjėnkią metąl amžiaus. Dabar 
matydamas: sunkiąs liotavią tau- 
tos ‘JąiMis’, Aąiąpas 'sumaus prisi- 

prie dietąnįveikimo, ir pri- 
įdėt akVO’riatyririit Pri® ekonomiš
ko‘.atstatymo • Lietuvos. Matyda
mas, »kačį-.pns. Lietuvių Prekybos 
Bfendfovę. gęriattsiftd galima IfetaJ ___ ________________  _ _____ _
ylomsW.Lietuvai pagelbėt, už tuilkimo visi te gyvas ir rupi 
jisai:dabar<pi'ad^o dirbti prie tautos reikalai — ateikite.

'Pa., vasario . 28, 1894. Jo tėvas,- 
Antanas Šalna ir motina. Ona Va- 
siliauskaitė-Šalnienė, kilę iš Lie-

UCtvlLUČt MŲiUlį VlOlMj 4ę<X TO 1.1 fcvl^ UCb IX UaZXXIJ.<uO I *• V o*** 'c * -; V<J 7 rt it v - ‘

.priežastis veikia taip-gi galingai (neramu- jeigutp® tookęta iintafito
mas, užsitikėjipas, viltis, panika): jos pa- Gidutmai ?• Sofflaae laĮm maloniai it, ad stotoš

V) ♦ * *« i- • i • ''i I T»T w\4“«%t It* o I T-\m zx' nv\T/v. «/»4inw»/>4» ri ^ '• * .’aštrina kriziūs, prisideda prie kainą kilimo, rimtai kalbėjo' apie: bausmitį pritaikinimg 
pyle gamybos sulaikymo, pirkimą. įspekuliarijai ii'^išnaudojimo £utarčiom$.

dababtinutklamimal •
dora yra visai arti surišta su ekonomija. Į Pi Turmaiui, Friburgo Umversito švei-

Faskiau p. Martin-Saint-Leon gvildeno carijo j e profesorius, Cliabrun ir Boissard 
Šios socialūs betvarkes pasekmes: dabartine [Ėr ausi jos parlamento nariai, visi jię trys 
kova prieš bedarbę ir tėvas Albert Valen- kalbėjo apie: pinigų kaitos (mainos) krisį, 
sin, Lyon’o universito teologijos skyriaus sumanymą apie visuomeninius ap-
profesorius skaitė: neteisingumas iš darbo\drattdimus,.naują gelzkelių sutvarkymą ir 
paeinančiuose sentikiuose. , \sodtaUus pritarimus š^osę klausimuose..

Sis gvildena darbo sutarties ypatingą] Socialūs Savaitės rengėjai norėjo dar 
prigimtį ir nurodo •kokiu būdu darbo sutar-į palikti gerą atmintį platesnei Tuluzos visūo- 
tis (pavieniai arba kofektivi) gali būti su- menei.; Tam tikslui jie surengė didelį ^ešą 
laužyta. Jis reikalauja, kad visi del didės- susirinkimą, kuriame kalbėjo p. Pliilippe 
nūs skvo asmeninės naudos užsiimtą. dau4d.ė.Las Cases ir kanauninkas Dęsgranges a-u 
ginu tokiais klausimais kaip socialią sąnti-Įpie* socialių savaičių rėngimų Pranšijoįe ir 
kią bendra gėrovė, kad mąstantys veikėjai Paskiau dar kalbėjo, generolas
gilintus daugiau į šiuos klausimus ir kad 
persiimtą daugiau teisybe.

de Castehiau 
jos reikšmę

• f f

gress D^bate -Stage. ■ . '
; Po tam4stojOiiWiitsbdtgkUni- 
yėrsity; teisią: sferią, .bęLvoą haL 
giant .antrą
riuomenęj Bet<pėdė • Šamas grei
tai-pamatė įjojo f gabumus 'ir • mi- 
siriūtė' jįą:Utnyersifyr of 'EėiinsyL 
yariia ;apsipaWi*Stt: Gftace? Sto- 
įreš Suppiy^ktti^u. 7tenai nu-į 
/ąimtėųfCamPjBarifeąck,? Ga-> už 
drigtrąMoriąiOrd^ees Supply^mo- 
fekIoje,irįteuaitpaktėjd?leitėriatL- 
$U.- . ..v- į’... * ■. . •

; ’■ ■ ’ m , '• > ,

!_U.įf^fofgte0afeį'-. ‘mpie: 
į^iko; diii>o: <bai^jeį\Ėtažlėtone.‘ 
įėn ‘bedamas, rijį^gaVa, stipėndijft

ąr^Mo^lU^
iĮanką&nuyąžiąvo Iprišjtęągtiipme* 
^IbWii^bsxMiMystėsy ir ^ežpdrr 
:tą^ąapOi?tąū>!B^jė^ • \ ‘
r- ffBesimokmant į tenai «• valstybės 
depąrtmenfas ^pasiūlė )jam; vięt^

ge,’1ybet*tąbądįl4ifc^^
* įb.uvo į jmądėjęs i stajot (aide  ̂ąžbm* 

4į*gimąttėfeią|kiūsę.svApiėH5?Iaiką

Įėjęs tęsti. mokslo ir atvyko į / A- 
meriką. Įsiėmė kalvyste, ln- ' 
ūian Territory, Oklahoma. Vė
liau apsigyveno iSbrantone. ;

Antanas' pradinę mokyklą lan
ke Seranton’e. 1912 ‘im užbaigė- 
Centrai High Sekool Sęrantonli- 
su pasižymėjimu moksle’ ir-atieti- 
koj. Ketvirto  j kleso j ;buvo nP 
rinktas klesos prezidentu, neatrii; 
Žvelgiant į tąi kad jisai-buvoHikb^oreignrSėryięetmbfeMojej j Ge- 
vienas lietuvis vaikinas savo'klė-. 
soje, ir kąį nei pirm joi-rierpas- 
kui jį kitas lietuvis n,era'turėjęš 
iį gitbę. 'J ■ * '* . ’ ?

1916 m. Antanas baigč keturią 
metą kuršį CornelI Ūniversitete 
ži laibsriiu Ai' ii* SpeemližaVoą 
kononiijos moksle.. Čionais 'pkBb' 
žymėjo ypatingai atletikoj ir. kai-

Ittįrittomeng ir pQ kalbėtojas; JkabbuvoJpaskir^’
i t
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Į VIETOS ŽINIOS

t

I

' CAMBRIDGB, MASS. 
PraneliniM Lietuviami.

Orui atvėsus, prasideda rengi
mai pramogų svetainėse. Vietos 
lietuviai gerai Žinote, kalį LOS. 
8 ląl. yra atsižymėjusi sayp veiki
mu, Dabar rengiasi perstatyti 
puikiausią iš visų komediją, “A- 
vitiėlis Nekaltas?’' Tai yra vė- 
Mansiai išleista komedija ir ką’ tik 
pertraukta iš Lietuvos.. Dar nie
kur Amerikoje nėra lošta, Ją 
skaitant negalima susilaikyti nuo 

'"juoko, o ką jau bekalbėti lošiant.
. Ta komedija bus statomą spalio 

25 d., nedėlios vakare, 1921 m.
• * ■ - *

L. D. P. STOTIES SUSIRIK- 
'KIMAS. '■

Utaminl<o vakarę, rugsėjo 
20 d., “D-ko” administracijos 
karftbary įyyko vietinės L. L.; 
Paskolos stoties susirųkimak 
Daugiausiai buvo svarstoma 
apie rengiamas 25 d. prakalbas 
išrinkta reikalingi darbininkui 
Nutarta pakviesti Bažnytinį:

k.. Dhorą.. Kalbėtojas bus iš Mjsi- 
. jos Juož. ŠaHūnas. Taipgi pa

kviesti žymuosius šios apylin
kes kalbėtojus.

■Apkalbėta ir kiti šio vajaus 
reikalai. Visi stoties valdybos 
nariai pasižadėjo pirkti po bo-- 

■ ną. Tai pavyzdis Idtų stočių, 
draugijų bei kuopų valdyboms. 
Susirinkimas baigėsi apie 10 
valandą.

»

Pašalinis.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
L- Vyčių N. Y. ir N. J. apskri

čio suvažiavimas įvyks nedėlioj, 
- spalio 9 d. 1921 m. Paterson, N. 

X
. Tai-gi gerbiamos kuopos malo- 

riekite prisiųsti delegatus, nes šia
me suvažiavime turime aptarti 
daug svarbių dalykų, kurie būti- 
riai reikalingi dėl mūsų brangios 
organizacijos. Todėl pageidau
jame, kad kiekviena kuopa pri- 

, siųstij kuodaugiausiai savo atsto- 
- vų.

Pirm. V. A..X W
. I » '

SUSIRINKIMAI
' Tautos Fondo 11 %k., ir L. R. 

Kryž. Rėmėjų Dr.jos sk., susi
rinkimai įvyks ketverge vaka-

žinia, kokiu laiku gerb. Atsto
vas atsilankys, sušaukti vėl šio 
apskričio suvažiavimą dėl ge
resnio pasitarimo ir išdirbinio 
maršruto.

5. Buvo renkama šio apskri
čio* valdyba. Prie to nutarta, 
kad į valdybą .įeitų nuo visų 
stočių po narį, #

Valdybon pateku šios ypatos. 
pirm. —Versiackas iŠ Norwood 
Mass.* pagl. A* Vainauskas,iš 
Cambridge, Mąsg., antras pagel. 
J. Raudoliūnas iš Brighton, 
Mass,;rašt. M. M. Kamandulis 
iš^'Montello, Mass., pagel.,Z. 
Tamošiūnas iš Cambridge, 
Mas&: valdybos nariais: §t 
Noreika įr A. Ivaška iš Bo. 
Boston, Mass. ’

Delegatai pribuvo iš šių ko- 
lionijų: Norwood, Mass. V? J. 
Kudirka, J. Versiackas, K. Ak
stinas. Montello, Mass,, M; M. 
Kamandulis, J. Cunys, Brigh
ton, Mass., S. Dirsė, B. Kuda- 
rauskas, J. Raudoliūnas, V. Va
leika. Cambridge, Mass., C. Ka
volius, B. Jakutis, A. Patem- 
bergis, J;. Smilgis, Z Tamošiū
nas, A.Vaisiaskas V. Jakas. So. 
Boston, Mass.; J, Glžneekis, St. 
Noreika, A. Ivaška. ? ž

Kiti dalykai. palikta aptarti 
sekančiame suvažiavime, kuri 
sušauks valdyba pagal reikalą. 
Susirnkimą uždarė pirm. V. J. 
Kudirka. ’
Pirmninkas — V. J. Kudirka 
Rast. — M. M. Kamandulis;

KĄ ŠUMANE BOSTONO
ŽYDAI.

Pereitų nedėlią Bostono 
Žydų veikėjai laikė konfe* 
renciją.

■ĮBMsaggafcnsž^^.tafcar iii.;- .i.
Turčiui Žiūrėk — šitas 

piniguočius atėjo Kaunan 
vienais marškiniais, o dabar v.. . - o,
turi tūkstanžtas. ' marstamu vata?!

am

Plikis. Dievulėliau.! Ką 
gi jis su tais tūkstančiais

Nutarė padaryti^^
vajų Europon nukentėjusiųl^l

AiSK UNITED AMERICAN LINES
JOINT SBRVICE WTTH

HAMBURG 
AMERICAN 
f’ f HkB Ct ,^,!ioiiieįi<:)^^
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• Trumpis smiriokhmu su visom 

K dalim Ruropos.
■'‘MOUNT CARROLL” Rūgėjo 29 
"BAYERN”...........Lapkričio 6 

Laivai iš New Yorko išplaukia nuo 
Pier No. s&t North River—galc 

TVeit Street. < 
: Specialiai tiesioginiai traukintai

laukia Cuihaven su prityrusiai^ lie
tuvių perkaibčtojate. 275 svarai ba- 
gailaus leidžiama veltui iki rūbe- 

.žlaito. •, •
Kajųtos’su 2, 4 ir 6 lovom ant vi

sų šių laitų. Specialiai valgymui, 
rūkymui ir sMČjimul kambariai* to 
visi pasivaikSčiojimul ilčnlal skiria
mi tiktai 3-Čios klasėj pasažler birus.

• Užsiregistravimui vietos dažykite 
t bite agentą arba

11 n''.i*—

JULIUS fiOTTjEAVJBTŽCį, Ine,, 
' Nė\v Engiami General Pa.šs. 

'260 ZtynoVer Strecf/ itotfon, Mass.

4
fridžtaiĮę Qreičiawd Pasauly 

Laivai, Matarai Apsijimu 
Su Keleiviaii.

Ten Yra Vietinis Agentas JajurMleste 
• Ar netoli JO. •.

{Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
vizai Baltike Valstijas, TIESIAI 
įKAMBtJBG^ *

SAKOMU 4 SPALIO 29
Gabiu .$145. 3-ČiaMėsa $100.

Taksų $5.00. ,
Bet Gherbouirį Southampton 

Uverpool ir Gląsgovr " 
Ąlgerįa *. ..Spalio i
AQU1TANIA ...............Spalio 4 
EMPRESS OF INDrA......Spalio C 

Per Angliją ar Hamburgą į 
•; DANZIG 1(110.00^LIBAU $120.00 
HAMBURG $100.00. ; Taksų $5.00

mnmmmmmmmhmn 
IM. Bo. Borteli MM 

DR. J. C. LANDŽIUS 
(SlYMOŪfc) 
Libtuvii 

Gydytojai ib Chirubgai 
Gydo aitriau to chronilkaa ilga* ‘ 

vyra, motvų to vaikų. EgaamL « 
įuda kraujo tttfimdatafc Haį& jį 
pu to tt savo laboratorijoj. ;R. X 
teikia patarimu* lalikato kitur w • 
npnandems. Adreaaa: i

506 Broadway, g
South Bobton, Mam |

10 Marų Sooth Borroinl 1

DR. H. S. ŠTOKE
Akiu SramusTAB 

399a W. BR0ADWAY 
Nuo | r* T v. ūfc f

NAUDINGA UETUViy 
VISUOKNEI 

žinot kad Skandinavijos-Ameri- 
kcfff liihij&r kuri pirmiau buvo, 
panaikinus trečią Mėsą, padarant 
kajutę dėl 2-ąr 4 Žmonių, dabar 
įsteigė naują patarnavimą per 
j?illau (Konigsberg portą).

Škandinaviška-Anierikos Pini- '* o " ,
ja, tvirtina regulerį’patarnavimą 
tarjį New Yorko ir Kopenhagos, 
Danijos ir ten pasažieriai perkia- 
liami bė jokio ktapato Wt .kito 
laivo tos pačios kompanijds, ką-
ris tiesiai keliauja į Piliau apie^R 
18 arba 20 glaudų.

Skandinaviška-Anietoikos Lini
ja ypatingai didžiuojasi su trečia 
jdęaa, kur risi, passžferiai aprtt- 
pinti i kajutas delei 2 ar 4 žmo
nių, valgis duodamas .švariuose 
kambariuose. Yra rūkomas Skam
barys, moterų kambarys ir tt. dė
lei pagerinimo trečios ^klesos pa- 
sažieriams. t

Su visais virš minėtais patogu
mais kelionė į tėvynę Lietuvą la
bai patogi.

. • —

WORCESTĘR, MASS. . .
Spaudos draugija‘po sv. Povilo 

globa laikys savo mėnesinį susi
rinkimu 2 d. spalio, 2 Vai. įlo pie
tų. Tai-gi yisi-os, nariai-ėe maiti
nėsite į šį susirinkimą atsilankyti, 
nes bus begalo svarbus. Ateina 
aikas ruoštis prie Kat. Spaudos 

Savaites. Tai-gi turime stoti į 
taib dideli darbą kūr reik daugel' 
pasišventimo. Tai-gi gerbiamieji, 
prašykime savo prietelių, kad Sto
tų mums į pagelbą, kad būtų ko- 
daugiausia galima paskleisti ka
talikiškos literatūros \Woreesterio 
lietuvių tarpe. • Pamename gerai, 
tad pereitais inetais labai gerai 
darbas pavyko, iš ko turime 
džiaugtis. Tai-gi pasidarbuoki
me, idantį sį metą dar atneštų di
desnius vaisius.

V. Blavackas, rast.
I

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS

"ŽELMENĮ JA”
Nr. 1.

Botonikos mokslo žurnalas,..... k, r

leidžiamas kas trečią 
mėnesį.

“ŽYMENĮJA.” yra Stos ru- 
šies lietuvių vienintelis žurna-

Generallški agenfardel^OENTRALINfiS to RYTINES EUROPOS 
Nuriti! Germin Lloyd Bremen

ANT PARDAVIMO Į 
EVERETT NAMAS

Ant dviejų gyvenimų 14 kamba
rių; anglių ir gesiniai pečiai, ats
kirai dėl kiekvienos šeimynos; 
parodinės vanios; gražus skiepas.

KAINA.. t. į. $5000. ’ ~ 
Telefono No.

South Boston 2445-W.
>

5

Tol, S o. Boiton 270

GaHMa to
Girmė-------- ' ''

Bytato ik 8 Tib, , .

536 Brokavray, S.Boston
& NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG

Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Darizig’ą. Tiesus persimainymas 
' . . . • nub laivo ant laivo.

ĮluDSON^ •««•>.• ■v.•..•»....••*■.»•«Spalio ,15 ir Gruodžio 8 
PRINCE^S MATOIKA .......................... ..?...Spalio 22 ir Gruodžio 10
POTOMAC ..j..........Lapkričio 5 ir Gruodžio 24

Iš"NEW YORK’O į OHERBOURG—BREMEN.
GEORGE WASHINGTON ...............  .Spalio 4, Lapkr. 8, Gruodžio 8
AMERICA................     Lapkr. 1 ir 29, Sausio 3.ft ■  . .. . ■ .  . ■  .

Kreipkitės pas Agentus

UNITED STATĖS LINĘS
99 Statė Street, , , Boston, Mass.

MOORE & McČORMACK COMPANY, Ine.
' fcOOSEVELT ŠTEAMSHIP COMPANY, Ine. 

UNITED AMERICAN LINES, Ine.
Managing Operatore for the ūnitecl Statės Shlpping Board

i

a.

%

.re, 7:30 vai. rugsėjo 29, šv. Pe
tro pobažnytinėj' svetainėj, So. 
Boston, Mass. Kviečiame visus 
narius ir rėmėjus minėti} sky- 

: rių susirinkti.
- Kurie tik atjaučiate tas įstai

gas visi ateikite. Manome, ku- 
: įie iki šiol remėte neatsisakysi

te remti ir toliaus.
. - Tamstos matote iš laikraščių 

ir girdite iŠ kalbėtojų, kad mū
šų' parama Lietuvai dar labai 

;A reikalinga, mes neturime atsi
sakyti suteikti tą paramą savo 
Tėvynei.

Kviečiame visus nuoširdžiai 
Valdyba.

I

v

. las.
“ŽELMENIJOS” No. 1 (pir

mas) su paveikslais. Tilpo 
400 suvirš įvairių augmenų—, 
“žolių” vardai. ‘

“ŽELMENIJOS” prenumera
tos kainu Amerikoje ir užsie
niuose metams $1.00.
Pavienio numerio kaina 50b. 
UŽsIraSykite (“žELMENIJĄ.”

Adresai:
if. a. jatul;

P. O. Box 2128, 
Boeton, Mass.

»

-
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KAM KENTĖTI?
fRaumatizmo, neuralgijos ir raumenų

tv. jono rv. be. pAiAEFnyią
DR-STES VALDYBOS ADRESAI.

z 
ptrit. — h. Etoba,

588 B. 7-th St, So, Boston, Mass.
VICE-PIRM. — B.J?ulaikto,

’ 130 Boveo St, 8a. Bortocą Ssm,
Dr-ja laiko susirinkimus ims trečia

M ptet,

— & PAIN-EXPELLER $
FIN. RAŠT. — Mf ltoraaūsktoua, X ' VaiibtfnHIs užreg. 8. y. F.t oom.

11 Vale St, 8& Boattm, Mase. Ziurčk, kad gautum tikrajį-garsujj j>ef 
R-ĄRTTBumg a; : daugiau kaip 50 metą.

16 VlnfieM St, $0. Bogtoo, Maaa Beikalauk, kad turėtu naro (Anchor)
MARŠALKA — Steponas Navtetauk . ¥«iibaie«kl|.*.

• X

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOSVALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON* MASS.

PTBM. — Antanai Kmitai,
284 Fifth St, Boston 27, Mass. 

VICE-PIRM. —> Juozas Andrillunas,
2TA Fourth St., So. Bostofr, Mass. 

PROT. RAST. — Vincas VaikSnarlui,
178 Bolton St, Boston 27, Masą 

FHf. RAšT. — Pranas Sinkevičius,
1B2 Bowen St, Boston 27, Mass. 

KASIERIUS,— Jurgte Kanevičius,
174 Bolton St., Boston* 27, Mass. 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius,' 
406 E. 7-th St, Boston 27, Mase.' 

Susirinkimai, laikomi kas pirmų ne 
dėldlenj kiekvieno nenešto 8 vai,’p< 
pietų Sv. Petro Bažnytinėj ealBj, Są 
Boston, Mass, .

- X t , ■

f F,J,KALINAUSKAS; 
! ADVOKATAS /j 

• 414Broadway,
! S. BOSTON 27 MASS.¥ 
Į -Ti>1 R R 0441 J. '■ S> Antros lubos-—Viriui L. P. !
| GYVENIMO VIETA: į
; 185 Rowe St., Auburudato, Mass. ( 
» Tel. W. Newton 1016—R. ‘

C1AD'V.\Y

f; } Ties^eHon^UJETUVĄ 
PER PILIA'VĄ 

(Karaliaučiaus prieplauka) 
Arba peę LIBAVĄ, HAMBURG4—EITKŪNUS 

šluomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarliavom idant musų- 
pasažieriai, d^patingai Lietuviai, galčtų keliauti Sta&ai į Pilianą.

Lietuviai^ važiuojanti t Piliavų, aplenkia Lenkų juostų (Koridorų) 
ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportų; jokių vizų nereikto ' '

Susinėsimas ra Piliava tai yra nauja šaka musų regnliariško susi
nėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas 
Ir parankus kelias namon dasigauti. ■ .

DIDELI'DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠP-LAUKS: 
ESTONIA ....... “ “ --------------- “ “ *
POLONIA

Taip-gį naujas tiesioginis kelias tarpe 
r LIEPCtfAUS—DĄNZIGO-HALIFAK, Kanada 

Viii laivai turi puikius kambariu* tre&te klesos keleiviams. 
* Kreipkitės prie musų ągentų jūsų mieste.

- z ':

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

.Spalio 5 
Spalio 19

LITUANIA 
LATVIA „.„

PROTOKOLAS L. L. PASKO
LOS BOSTONO APSKRIČIO 
STOČIŲ SUSIVAŽIAVIMO.

A. L. R. K Fed. N. A. apsk
ričio sušauktasis L. L. Pasko- 

, los stočių suvažiavimas įvyko 
rugsėjo’11 d. 1921 m., 2 vai. po 

. pietų L. D. Srmame, 366 W. 
Broadway, So’. Boston, Mass. 
Susirinkimą atidafe, N. A aps
kričio Fed. pirm. V. J. Kudir
ka; Valdybon išrinkta: pirm. 
V. J. Kudirka rask M. M. Ka- 
inandiilis.
-L Buvo svarstoma ir kalba
ma, kad pakviesti L. Atstovą, 
gerb. V. Oarueckį į šią apylin- 

. kę L. L. Paskolos reikalais.
Vienbalsiai nutartą, kad tas 
butų padarytą ir nevėliau,

■ kaip ild 9 d. spalio, š. m. Ta 
darbą atlikti palikta pirminin-

■ kui su raštininku.
* 2. Nutartas, kad-kurios sto

tys neprisiuntė į šį suvažiavi
mą atstovų, tai joms pranešti 
ir pakviesti, kad jos prisidėtų 
prie šio darbo.

3. Buvo kilęs klausimas ar 
rengti prakalbas pirm, atstovas 
atsilankys j ar ne.

• rių nuomonių. m 
čių nuožiūrai.

, , 4. Nutarta,

X

. Buvo* įvai- 
Tas palikta sto-

kaip bus gauta

b
K

4
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tiesuotAs.» •
AGENTAS ■ VISŲ

rKAlNILDin/AD j
- . •, i

PRANEŠU Lawi’čnce’o ir Norwood’o lietuviams kad aš per- 1 
keliu savo LAIKRODŽIU KRAUTUVĘ iš Norwood’o į Law- $ 
renoe. Pirmiau buvo antrašas: So. Norwood Jeweler, JLIOO (

S ; Agentūra Uždėta 
S 1910 m.
I lUViV
i!
U 
i!

D. L. K. KEISTUČIO DRUJOS VAL 
DYBOS ADRESAI, BOSTONt MASĘL

PIRM. — Motiejui Verseckai,
41 Gatei St, So. Boston, Meia. 

yiOE-PIBM. — Juozas Bižokas,
807 E. 9-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Ant Modejunas,
450 E. 7th St, Sd. Boston, Mas* 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,
209 E.) Cottage St., Dorchester, 

iCASIERIUS — Andriejus Zalleckas,
807 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, Sq. Boston, Maso. 

. D. D. K. Keistučio dr-ja laiko mSne 
elnius susirinkimus kas pirmų nedSl 
llenj kiekvieno mčnesio po ■ No. 694 
Washington St, Boston, Mass. 6-tų v. 
vakare. Ateidami drauge to naujų na 
■ių sū savim atsivežkit prie mūšų dr * 
ioa prirašyti.

PosmertlnSs moka $200.00. Pašelpe 
nuo dienos tnairglmo iki pasveikimo.
77. tAZlUlRRO S. K. DRAUGI JOS 

VALDYBOS ANTRASAI 
- SO. BOSTONt MASS.

•PIRM, — Jonas Pranaitis,
524 EL 6tb St, So. Boston, Mara. 

VICE-PIRM. — J .Andruliunas, ;
273 4-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAšT. — V. J. Jakžtas, 
T 147 H St, Boston 27, Mass. 
FIN. RAŠO!, — Juozas Juška,

MęrycIIff Academy * 
Ariinghton Heigths, MaM 

iŽD. —- Leonas Švagždūų
111 Bowen St, So. .Boeton, Mass. 

IŽDO GLOBĖJAI — L Grubtoskas,
B Jay St, So. Boston, Mara, to 

Antanas Kmltas,
' 284 5th St, Sd. Bostott,' Mara. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
BĮ Story St, So. Boston, Maja. 

Draugijos antrašas reikale: y
566 Broadway, So. Boston, Mais. 

Draugystes susirinkimai laikomi kas 
intrę nėdOldlenj mėnesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5-gt, So. 
Boiton. Mass.

DR. A. J. GORMAN
■J (GUMAUSKAS) ’ jį 

y DANTISTAS | 
H . * s
H 705 MainSt.r Montello, Masa.

i | (Kampas Broad St.)- j | 
į Tel Brackton 5112^.' l 
s ■ A ■ ‘ • ... ’ ■. 1 2

>

AVashingtOn St., Nopwood, Mass, dabar būs: J. PASAKARNIS j 
TnttHrTtor, 4 6Al T onrMn«> flt.' TLattrrAMnA ' Mono ' - JtJ

tuvius aiisnums.y li į ma- J « 
THSE3A PATABNAVi- į; 

Užlaikau laikrodžius, laikrodėlius, žiedus ir visokius nan- ?!

Taip-gi taisau laikrodėlius žiėduB ir visokius tos rūšies daili- į 
............................................................................. i

JEWELĖR, i$4} Lawrence St., Lawręnce, Mass.
Kviečiu Latorence’o ir apielirikės lietuvius atsilankyti į ma- 

ųo krautuvę kur gausite GERĄ ir 1 •t <- A * ' *MĄ.
\jZį*O<UM»U JOini.uux.iUQ) įoinivuuuuo, uiuuuu ui. r.x 

jaustos mados papuošalus auksinius ir paauksuotus.
V .__ k * ■ * . J? «'<■ 4-A VTA- • ••. • • «• » L V*

9

*

* .. . g.

DR. W. T. RHLLY Į
Pirmos Klesos Dantistai I 

469 B’way, So. Booton, Mass. I 
(Prie Dorchester it I

r
Bell Phono: Ponlar 7545

ADOLPH F. STANKŪS
TIKRAS, LIETUVISĮ GRABOR IV S. 

' 10Ž3 Mt. Vebnoh gjr. 
POTL AnELPniA; pa.

r

i* «; t

tus. Savo darbą GVARANTUOJU. - \ 
$u pagarba,

Lnl IMrUIl I CO į LILIU11} 

ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, 
Antwerpeiui, Amburgį, Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Pasportu&išreikalau- 
ju visiems keliaujantiems į LIETU VĄ. Pini- . 
gii siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius iŠ kitų miestų patin
ku ant stoties'ir bagažius pristatau ant'Jaivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- " 
tiškai arba per laišką, pas seną ir užtikrintą a- 
gėntą. • * •

R HlMtŠAfftVK 179 ®agt Sd Street, Ui LUrlnoAUuhAu kew York, N. Y,

Visuotiną užstikčjimą įgijau teisingumu ir mano geru
■ “tK-_ši- r—, ^a-s-

. i

U 
e

J patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

I 
i!

h 
j i hJUOZAS PAŠAKARNIS.

. \

YRA DIDŽIAIKIA LAIMĖ x
Be jos mes begalime gyvenimą liuką* 

mai praleisti. Kada susergam yra 
labai svarbu knd tubjati pas gerą to 
prltyrusj daktarą nueitumei, kurto Ig
no kaip sveikatą galima toaogretolau- 
šiai sugrąžinti, ..

Atsakanti priežiūra pailgina tavo 
gyvenimo metus to juos Laimingais pa
daro.

Aš gydau kaip naujas taip ir užst- 
aenėjusias ligas per daugeli metų to 
mano prityrimas mane Išmokino kaipC 
kuogreičiausittl išvaryti ligos (r sutelk
ti mano Ugonląms gerų, sveikatą | 
trumpiausi laiką su lengviausiu budu 
Ir už. mažiausių kainų.

AA ŽINAU KAIP
aito mapo ofisas yra pilnai aprūpintas 

sU. viskuo ką tik reikalinga. darHfcl. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo liga

arba kaip senai sergi ir nepaisant kiek kartų buvai apviltas beieš
kant sveikatos. Aš esu pasirengęs tau parodyti kų galiu padaryti, ir 

- Jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra,' aš gulėsiu* tave sveiku padary-.
tt taip kaip ir Šimtus kitų, kurie yra ant naujo Teeito sveikatos ir ku
rie bus sveiki taip kaip turi būti. -
Įimto kainos pigios ir-vUiĮ^iu pnehicmos—PctoHimm duodu 
DD UnUnMCV ^20 Tremont Street, Boston, Mms. 
Uni ulUiiuIlCi. Priešais Majestio Teatrą
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