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PRIPAŽINO LIETUVĄ.
Washington. — Eltos pra

nešimu Švedija ir Norvegi
ja pripažino Lietuvą de 
jure.
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Krikščionys darbininkai vie- 
nykitės! Spiėskitėsįvienin- . 
telg darbo žmonių organiza- 
eij^*kmerikoje Lietuvių

Darbininkų Sąjungą. .
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TAUTŲ SĄ-GOS PLENU
MAS KARŠTAI PLOJO 
MILOŠO PRAKALBA 
SĄ-GOJE VILNIAUS 

KLAUSYME. ,
Vašingtonas, IX-28 d. (L. 

I. B.). — Eltos pranešimu 
Tautii Sąjungos Plenumo 
posėdyje rugsėjo 24 d. pirmą 
kartą pasirodė Lietuvos de
legacija lietuvių-lenkų gin
če. Lietuvos Atstovas Pa
ryžiuje, p. Milošas, kalbėjo 
Sąjungoje lietuvių - lenkti 
klausyme, ir iškėlus Lietu
vos kontrprojekto svarsty
mą, jis pasakė, kad tiktai 
tuomet *bus susitarta Vil
niaus klausymę kai nebūsią 
Želigovskio Vilniuje. Už
baigus- p. Milošui savo pra
kalbą, Tautų Sąjungos ple
numas jam karštai plojo.

LIETUVOS TREMTI
NIAI IŠ SMOLENS

KO.
Vašingtonas, IX. 30 d. 

(Liet. Lif. Biuras). —“El
tos” pranešimu Lietuvos 
Tremtinių Grąžinimo Sky
rius praneša, kad š. m. rug
piūčio 25 d. sugrįžo iš Tary
bų Rusų Lietuvon 500 trem
tinių iš Smolensko.

NELAIME ANT JŪRĖS.
(Lloucester, Mass. — Lai

vas plaukęs į Bostoną dėl 
tirštos miglos susikūlė su 
anglių barža. Laivas plau
kė be pasažieTių. Iš jūrei
vių niekas nenukentėjo.

DIDELĖ VIESULĄ.
Pittsburg. — Staiga kilu

si viesulą buvo taip smarki, 
kad daugelio namų sto
gus nuplėšė. Vėjas lėkė 50 
mailių valandoj. Javams 
teip-gi daug pakenkė. Vie
sulą pasiekė ir New Yorko 
valstiją.

DIDŽIAUSIAS GARA- 
DŽIUS.

Chicagoj pienuojama į- 
steigti didžiausią pasaulėje 
garadžių. Jis atseis $2.500.- 
000, bus 10 augščių ir tal- 

ninis komisijonierius Sayer pins 1.000 automobilių 
sako, kad savaitinė alga vi- ---------------
dutiniškai imant mup liepos KALTINAMAS VAIKŲ 
mėnesio New Yofko valsti
joj pakilo ant ‘ 17c, • Sako, 
kad dabar gabieji amatnin- Baurnier suimtąs ir kalti- 
kai pasiliko darbuose, dar- namas dviejų vaikų nugala- 
bininkai be amatų buvo at- bijūne. Vaikai gazu buvo 
leidžiami.

LATVUA.UŽ LIETUVĄ
_ _____ _______ _________ - t

LATVIJA REMIA LIE
TUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĘ.
t Vašingtonas, IX. 30 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Lat
vi j os laikraštis 4 CKAREI- 
VIS” viename savo'straips
nyje, Nr. 195 iš Rugpiūčio 
31 d. rašo, kad viešint Kau
ne Latvijos Ministeriui Pir 
mininkui Majeroviciui pasi
kalbėjime su koresponden
tais, tarpe kitko, išsireiškęs 
sekančiai:

“Latvija, Lietuvių-Len
kų ginčiuose laikėsi pilno 
bešališkumo, nes tikimės, 
kad šis nesusipratimas bus 
išrištas taikos keliu. Bet 
atsitikime, jei Želigovskis 
užpultų Lietuvą, tai Lat
vija bus priversta nuo be
šališkumo atsisakyti. Lie
tuvos pripažinimas per 
Latviją de jure nebuvo 
tušti žodžiai, ir Lietuvos 
neprigulmybės apsergėji
mas yra Latvijai svarbus, 
nes aišku, jeigu kas užim
tų Lietuvą, tai su tuo pa
tim priseitų susidurti ir 
Latvijai.”

ESTŲ UŽS. REIKALŲ 
MINISTERIS PIIPAS 

SVEIKINA LIE
TUVĄ. , .

Vašingtonas, IX. 27 d. (L. 
I. B.) — Eltos pranešimu 
Estų Užsienio Reikalų Mi
nisteris Piipas atsiuntė iš. 
Kybartų'Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministeriui Puric
kiu! šio turinio telegramą: 
“Apleisdamas Lietuvos 
kraštą, noriu padėkoti už 
Jūsų širdingą priėmimą. Tai 
yra dar vienas įrodymas tra
diciniam ir nepasikeieiamam 
mūsų dviejų kraštų draugin
gumui pabrėžti. Prašau 
perduoti mano širdingiau
sius linkėjimus Jo Ekselen- 
cijai p;. Prezidentui Stul
ginskiui ir Ministerių Tary
bos Pirmininkui ponui Dak
tarui Griniui.”

i Liet;. Informacijos Btui’o pranešimas)

Wasliington„ 25. — rugsė
jo 23 d. pasibaigė Seime ginj 
čai dėl social-demokr. inter- 
ųelacijos lietuvių-lenkų de
rybų klausimu. Priimta m37 
valsais prieš 34 krikščionių 
dem. rezoliucija.
Į Rugsėjo 3 dienos Hy- 

manso avanprojektas nepri
imtinas ; •

2. Nustatant santikius su 
Lenkija, Lietuva negali pri
imti sąlygų, kurios netiesio
giniai aprėžtų Lietuvos su
verenumą;

Prieš balsavo social-dem., 
žydai.

Gautomis žiniomis Lietu
vos priešai skleidžia žinias 
būk Lietuva priimta Tautų 
Sąjujrgon tik su sąlyga_ Hy- 
manso projektą priėmus 
Kas neatatįnka.. teisybei. 
Tautų Sąjunga priėmė be. 
sąlygų.

ST. ŠILINGAS LENKŲ 
KALĖJIME.

Vašingtonas,TX. 27 d. (L. 
Inf. Biuras). —Eltos pra
nešimu p. St. Šilingas, buvęs 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
Pirmininkas, dar tebesėdi 
enkų suimtas Vilniuje. Už

sienio Reikalų Ministerija 
deda visų pastangų per T. 
Sąj ungos Kontrolės ■ Komi- 
siją ir pagaliau per Ženevą, 
kad veikiau jį išvaduoti. 
Nors p. Šilingas turėjo 
Prancūzų vizą, Lenkai savo 
atsakyme Tautų Sąjungos 
Kontrolės Komisijai nuro
dė, būk p. Šilingas be lenkų 
leidimo atvažiavęs į Vilnių 
ir todėl buvęs suimtas. Spė
jama, kad p. Šilingo suėmi
mas — tai kerštas už mūsų 
Krašto Apsaugos Ministeri
jos. padarytą kelių moterių 
lenkių, atvažiavusių .mūsų 
pusėn, suėmimą.

SUDEGĖ TILTAS.
Amesbury, Mass. — Me

dinis tiltas ant Merrimack 
upės sudegė. Juo eidavo 
ir strytkariai. Užsidegimo 
strytkariai. Užsidegimo 
priežastis "nežinoma.

SUGRĄŽINO VOKIE
TIJAI,

Berlin. — Loscheim mies
telis ties Malmedy tapo su
grąžintas j Vokietijai. To 
miestuko gyventojai vienu 
balsu to pareikalavo.

1 KIEK KAREIVIŲ PO 
GINKLU.

W ashington. — Kadangi 
jau netoli nusiginklavimo 
konferencija, tai padaryta 
apskaitliavimas, Įdek valsty
bes dabar turi kareivių po 
ginklu. Iš didžiųjų valsty
bių štai po kiek kareivių tu
ri :

Francija ....................1.039.000
Anglija ..................... 740.500
Rusija ..............  538.000
Lenkija ..................... 450.000
Italija . 350.000
Graikija..................   350.000
Japonija ...................  300.000
Ispanija ................... 253.000
Šveicarija .... .... 170.000 
Turkija..................... 152.000
Ceko-Slovakija......... 150.00Q
Suv. Valstijos........ 149.000
Vokietija ................... 10.000

TABAKIUSKALTAS. *
Ply^nouth^Muss.. — Buvo 

kilęs Rogers spaustuvėj 
gaisras ir padarė nuostolių 
už $2.000. Gaisrininkų vir
šininkas pasakė, kad gaisro 
kaltininkas buvo tabakius, 
kurs cigaretą numetė prie 
poperų.

GAMTIŠKA ABĖCĖLĖ.
F tint, Mich. — J ames H. 

Gilmere patėmijo ant skirp
sto išsikraipiusių šakelių, 
kurios išrodė į raides. Tai 
jis pradėjo ieškoti po šlaitą 
ir per dvi savaiti surado pil
ną anglišką alfabetą, rado 
visas, raides. Nereikėjo nei 
mažiausios šakelės palenkti 
kad padaryti tikrą raiię.

SUSIRAŠINĖJO SU 525 
MERGINŲ.

Vienas seržantas paskel
bė, kad karo metu'būdamas 
Camp Kelly, Texas, kada 
buvo mada kareiviams už
vesti korespondencija su 
merginoms, susirašinėjo su 
525 merginų. Tebeturi, jų 
laiškus ir tą gali prirodyti.

I

AUTOMOBILISTŲ 
BĖDOS.

Latvrence, Mass. — Vie
nas laikraščio reporteris bu-' 
vo išvažiavęs automobiliu už ‘ 
miesto. Netikėtai jo radia
torius išdžiūvo. Ant laimės- 
.nepertoli nuo kelio pamatė 
pompą ir mažą blešinį puo- 
deluką. Nieko, nelaukdamas 
pradėjo nešti į radiatorių 
vandens šituo puodeliųku. 
Tai reikėjo 185 piiodeliukų 
fld radiatorių pripildė.

AIRIAI IR ANGLAI TU
RĖS KONFERENCIJĄ.
London. — Pagalios Ang

lijos premjeras ir Airijos 
prez. De Valera pabaigė de
rybas' apie konferencijos 
formą ir -toji konferencija į- 
.vyks Londone spalio 11 d. 
Toje konferencijoje Airijos 
ir Anglijos atstovai derėsis 
apie Airijos neprigulmybę.

PIRMAS VOKIEČIŲ 
LAIVAS.

New York. — Atplaukė 
Vokietijos pasažierinis lai
vas Bayernf Tai pirmas Vo
kietijos toks laivas nuo-karo 
pradžios. Didelė Amerikos 
vokiečių minia buvo to laivo 
pasitikti.

PRADĖJO SKAITYTI 
BALSUS.

Chicago. — Visų keturių 
geležinkelių darbininkų uni
jų nariai balsavo ar priimti 
numuštas algas ar eiti strei- 
kan, kad iškovoti geresnes 
algas. Balsų paduota 259.- 
000. ' Algos buvo numuštos 
ant 12 nuos. Balsų skaity
mas truks ištisą savaitę.

DINGO PINIGAI.
Bridgeporte, Ct. vienas 

žmogus paslėpė $2.000 čeve- 
ryke. , Paskui užsimiršęs, 
nunešė tuos eeverykus šiau
riui. Pinigai prapuolė ir 
negalima susekti, kur jie.

DETROIT, MICH.
Pranešimas.

- A. L. R. K. Federacijos 4 sk. ir 
Tautos Fondo 93 sk. susirinkimai 
bus laikomi kartu, treciam nedėl- 
dieny kiekvieno mėnesio, tuoj po 
pamaldi), Šv. Jurgio parap. mo
kyklos kambariuose. Kviečiame 
visus skaitlingai lankytis.

Su gilia pagarba,
K. J. Petrokas,

A. L. R. K. Fed. 4

DOVANOMS

FONTANINŲ 
PLUNKSNĄ

Kuri bus •atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo.

. t ~ •

“DARBININKAS, 
366 Broadway

BoSton 27, Mass.

Organas Amerikos Lietuvių
R. K. Švento Juozapo < 

Darbininkų Są-gos.

“DARBININKAS”
’ '——Eina—— .

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS." - 

Metams
Užrubežy metams .............. 5.00
Bįpstoao Ir apylinkėj mefams..., 5,00.

“Darbininkas”
3G0'Broapivay,^. Boston 27, Mass, 

Tat. South Boston 620.
<y.

Kaina i centai.

t.

DARBININKŲ REIKALAI.
I

PERSERGSTI PRIEŠ 
SUKILIMĄ.

London. — James Henry 
Tliomas, geležinkelių darbi
ninkų unijos sekretorius ir 
Darbo Partijos Parlamento 
narys, persergsti bedarbius 
nuo kėlimo riaušių su vilčia 
pagelbėti nedarbui. Sakė 
jis:

“Nei joldu laikotarpiu 
karo metu padėtis nebuvo 
tokia tamfei ir pavojinga, 
kaip dabar. Ateinantieji 
keli mėnesiai bus sunkiau
sias laikotarpis dėl darbi
ninkų vadų.”

I

KIEK BEDARBIAUJA1
EX-KAREIVIŲ. t 

Indianapolis, Ind.—Ame* * 
rican Legion turėjo specialę 
konferenciją reikale bedar- ‘. 
biaujančių ex-kareivių. Ap- f 
rokuota, kad tokių bedar- ' 
biaujančių < ex-kareivių yrą. 
900.000. Nutarta rūpintis 
suteikti darbo tiems bedar
biai! j anticms ex-kai4eiviams,

KIEK STREIKŲ.
W ashington. — Nežiūrint 

į didelį nedarbo prasiplati
nimą streikų nestokuoja. 
Darbo sekretorius Davis sa
ko, kad gavo prašymus išriš
ti 69 streikus. Didžiumos tų 
streikų priežastis yra algų 
numušimas.

VADAS KALĖJIMAN, 
DARBININKAI 

STREIKAN. ' *' • 
Pittsvurg, Kansas. — An

gliakasių unijos prezidentas 
Howat ir vice=prez. Dorchy 
rugsėjo 30 d. pradėjp kalė
ti šešių menesių terminą už • 
iššaukimą darbininkų strei
kai! pereitą vasario mėnesį! 
Tai tą dieną visoje valstijo
je ąngliąkasiai streikavo.

v <

KIEK BEDARBIŲ.
Washington. — Patikrini- 

ta bedarbių skaičiaus skąit- 
line parodo, jog jų yra 5.-\ 1
500.000. Dabar nedarbo kon- 
ferencija daro pienus ne- ' -
darbui prašalinti. Kuomet 
pienai bus pabaigti, tai pre- : J 
zidentas Harding išleis pro- J 
klemaciją, raginančią tuos "i J 
pienus vykinti. * j

Bedarbių demonstracijos i 
Anglijos miestuose yra nuo- ? 
latai ir tos demonstracijos j 
bile gražią dieną gali virsti - j 
maištu. Nedarbas, kaip J 
skaitlinės rodo, šiek tiek * 
sumažėjo. Nuo birželio mė
nesio bedarbių skaičius su
mažėjo ant 500.000. .«

KARIUOMENĖ ATI
TRAUKTA IŠ 

W. VA.
CharĮesUriun, W. Va. — 

Federalė kariuomenė jau 
atitraukta iš W. Va., kur ne
senai buvo kilusios didelės 
riaušės. Vienok, dar palik
ta 500 kareivių.

UŽDRAUDĖ DVIKOVĄ.
Paryžius. — Franci jos 

Justicijos ministeris išleido 
raštą, kuriuo skelbia, kad 
visi stojantieji į dvikovą 
(duelį) bus skaudžiai bau
džiami. Baudžiami bus ir 
kovojantieji ir -sekundantai.

jrlh -
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g- kad Lietuvos Žemės Ūkio 
n ministerija agronomų Pra- 

lapų prielankiai sutiks, ir 
pastatys * prie atsakančio 
darbo. Visai atbulai pasiro^ 
dė. Pasirodė, kad agrono
mas pratapas Lietuvai, bent 
dabartinei Žemės .Ūkio ir 
Valstybės Turtų ministeri
jai ne tik nereikalingas, o ii? 
nepageidaujamas. Agrono
mas Pratapas ir atsisveiki
no su Lietuvū. /

UETUVOS mins.
r

SVARBUS MOMENTAS, su c viinta tantoms, orKam-

k 3 ■ i ■" .j • - ---------—

VęL SlUGi žIKLi.
> ~

Naujausias .pranešimas iš 
' Lietuvos skelbia, kad Švedi

ją ir Norvegija pripažino 
Lietuvą de jure.

Nuo pat Lietuvos valsty
bės įsįkūrijno tuodvi valsty- 
bį prielankiai atsinešė į mū- 

. zsiį. reikalus. Gal būt ne vie
nas pasakys, kodėl juodvi to 
nępaįarę prieš metus ar dar 
ankščiau* Teisybė tada toji 
žinia kur kas triukšmingiau 
būtų, praskambėjusi. Bet 
Švedijos įr Norvegijos da- 
bartiuįs žygis galti tyčia pa- 
taįkytas, kad mūsų reikalus 
pgTemti. Kuomet lenkų žy- 
(įęlis Ąskenazy straksi ir 

, skeryčioja Genevoj ir šau
ktis kad Lietuva tai Lenki- 
jos.provincija su 4 nuoš, lie
tuvių, tai štai Švedija ir 
Norvegija pakabarkšt Len
kijai per nosį ir pripažįsta 

. Lietuvą de jure. Švedijos ir 
-Norvegijos žygis yra vanduo 

malūno rato.
Z Tik ką, išėjusis mėnraštis 

■už spalio mėnesį TJie Ame- 
rican Revieiv o f Revieivs tu
ri straipsnį antgalviu A 
Mnion o f Ęaltic Statės. Ci- 

-*'. tuoj amas Švedijos laikraš
tis Forum. Rašoma apie at- 
sRankymą Kaune latvių ir 
estų, laikraštininkų, apie at
silankymų Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio Revelyj§ 
ir- pakvietimą Latvijos ir 
Estijos premierų Kaunan 
tarti- apie Pabaltijos vals
tybių Sąjungą. Pagalios 
Forum parašęs, kad Švedi- 

‘ ja. privalanti akylai tėmyti, 
kas anapus Baltijos dedasi 
ir daryti reikalingus žings
nius. Ir pirmas reikalinga
sis Švedijos žingsnis buvo 
pripažinti Lietuvą de jure.

.Vąlio! Švedija ir^Norve-

*

GARUČOS MILIJONAI.

Garsaus Italijos daininin
ko Carusos įpėdiniai nese
nai Milane turėjo suvažiąvį- 
ipą ir pasidalijo jo turtus. 
To turto besą 30.000.000 i- 
tališkij lirų. Dabartiniu nu
puolusiu kursu tai yra $1.- 
250.000* Normaliu laiku 
būtij buvę $6.000.000. Dai
nininko įpėdiniai be ceremo
nijų pasidalijo tuos turtus. 
Kad našlė ir duktė gauna 
dalį, tai kitaip ir būti nega
li; Bet kodėl turi kliūti mil
žiniška. neužpelnyta suma 
visai pašaliniam žmogui, 
kadir broliui ar seserei? Ar 
išpuola vienok, palikti dau
giau, kai pusę milijono do
lerių dukterei, kaip Carusos 
dukterei kad palikta.

Senovėj, kuomet karaliai 
viešpatavo, tai jie dalindavo 
pasižymėjusiems asmenims 
titulus — bajorų, grafų, ku
nigaikščių. Titulas pereida
vo vaikams. Tuomi visokios 
privilegijos pereidavo vaikų 
vaikams. Na, o juk neretas 
atsitikimas, kad ir pasižy
mėjusių asmenų vaikai neti
kę būna. Ir privilegijuotų
jų bajorų, kunigaikščių bū
na niekam netikę ainiai, o 
pagal gautas teises jie nau
dodavosi privilegijomis. Aiš
ku, kad paveldėtos privile
gijos ir titulai yra nesąmo
ningi ir demokratijai įsiga
lint tas nyksta, o daugely
je valstybių visai išnyko.

Atėjo laikas, kada, pasižy
mėjusieji negalį palikti sa
vo vaikams jokių privilegi
jų. Garsusis Lincoln nei jo
kio titulo negalėjo palikti 
savo sūnui, kurs įki šiai die
nai dar gyvena visai mažai 
šios šalies žmonėms težino
mas. Nei garsusis Roosevel- 
tas nepaliko privilegįjų sa
vo sūnams. Ateis laikas, 
kada pralobusieji negalės 
milijonus ar dešimtis tūks
tančių dolerių užrašyti į tes
tamentų savo pačioms, sū
nams, dukterims, broliams, 
seserims. Na'šlė ir nesuaugę 
vaikai žinoma privalo turė
ti teisę prie dalies turto 
žmoniškam (ne pliuškiškam) 
pragyvenimui. O kiti lobi- 
ko turtai turi eiti visuome
nės labui — mokykloms, li
goninėms, prieglaudoms.

‘i -■■■'■i.' .

r Mūsų Intomis įvyko’ ski
limas komimįstą; taįpe. Pa- 
ėme vii’šų kaine ji ti Leni
nas pralaimėjo^ Dabartine 
Rusijos padėtis, tokia, kad 
išeities nėra, todėl kairieji 
nutarė lošti “vabankn ir 
pulti Lęukiją ti\RuiųutiĮją. 
pirmoje eilėje, o pavykus ir 
kitas Pabaltijos valstybes.

Cikas pavedė išdirbti puo
limo planą. Maskvoje nese
nai buvo dalių, viršininkų 
susivažiavimas, kur tai bu
vo aptarta. Buvo, kaip pir
miau rašėme mobilizuota 
naujai 200,000 kareivių, Ka
riuomenė transportuojama į 
vakarus. Taip pat gabena
ma supkįoji artilerija. Tie
sa sunki padėtis su maistu, 
rūbais ir avaline, nes apie 
30 nuoš, tik aprūpinta, bet 
tai juos nesulaikys.

Santarvė visą tai žinoda
ma, nutarė paskubinti Vil
niaus klausimu rišimą ir riš
ti jį prieš A. Silezijos, kad 
sudaryt “bendrą frontą.” 
Dėl to tai taip karščiuoja- 
masi, dėl to taip spaudžia
ma mus, kad priimtume 
Hymanso projektą, kuriuo 
einant mes būtume įterpti į 
didelį priešbolševistinį “ba
ri erą” nuo Juodųjų lig Le
dinių jūrių.

Lenkijos gi padėtis vėla 
pasunkėjo: visa eilė komu
nistinio pobūdžio streikų, 
jų markės katastrofingas 
puolimas gązdina net pran
cūzus.

*Taip, svarbus momentas 
artinasi. * »

Ir mes nenusiminti turi
me, kad mus Genevoje taip 
spaudžia ir grąsina, o šaltai 
apskaitliuoti momento svar
bumą ir savo vertę ir dery
bose “nepasipiginti.” Męs 
esame jėga, kuri dalykų bė
gį gali dabar pakreipti į no
rimą pusę. Mes sotūs, ar
mija nemaža ir gerai išlavin
ta, \

Taigi derėkimės Genevo- 
je, bet nenušižemiiikime, ir 
visus siūlomus punktus, ku
rie skaudžiai mus užgauna, 
arba siaurina mūsų nepri
klausomybę — atmeskime 
griežtai,

Svarbi valanda mūsų tė
vynei muša, vėla turėtų su- 
brusti visa tauta, kaip vie
nas žmogus, vėla Gynimo 
Komitetai ir šauliai turėtų 
mobilizuotis.

(Kauno “Laisvė”)

zuotas pamatote /fenažiate-1 šveicarų 
Kantonu*, latevaL pasirinks kantoria- 
Bua valdininkus, . Atstovybė Centrall- 
ntein Selina hug proporcinga Jo« gy
ventojams. Centralinė Lietuvos Vy
riausybė santikyje su Vilniaus kanto
nu tnrėa tokių pat prievolių- (atribu- 
ėljąj, kaip federaiė Berno Vyriausy
bė santiky su šveicarų kantonais. Cen- 
tralinė Vyriausybė ir Centralinis Sei
mus- bus Vilniuje. ,

Str. 5. Armija bos suorganizuota, 
Šaukiant kariuomenę sritimis. Viene
tai, pašauktĮ Vilnhtus kantone, Ir vie
netai, pašaukti likusioj Lietuvos teri
torijos daly, galės išeiti iš savo šau
kimo zonos tik karo atveju arba Jei 
viešoji tvarka butų ardoma. Vilniaus 
kantono kariuomenė bus laikomu—Vy
riausios Lietuvos Vadovybės žinioj. 
' Str. C. Ofletalinės kalbos visoj Vals
tybėje bus lentai ir lietuvių.

Str. 7. Visoje Lietuvos valstybėj 
bus laiduotos kuoplačiausios garanti
jos visoms etnikinėms mažumoms mo
kslo, tikybos,, kalbos ir draugiją tei
sės srityse.

Str. 8. Užsienio politikos ryšiui abu, 
Lietuvos ir Lenkijos Seimai, parinks 
delegacijas iš lygaus narių skaičiaus, 
eidami proporcingos atstovybės siste
ma taip, kad iš svarbesnių partijų bu
tų atstovų. Tos delegacijos, bendrai 
posėdžiaudamas, balsų dauguma spręs, 
kurių klausimai interesuoja abu kraš
tus. Užsienio politikos bendrojo in
tereso aktai, kurie reikalauja Įstaty
mo sankcijos, bus iš pradžių patelkti 
dviems delegacijoms, drauge posė
džiaujančioms. Jųjų priimtas tekstas 

' bus patiektas abiem Seimam ratifikuo
ti'. •

Abi Vyriausybės pąžymės po lygų 
skaičių atstovų, kurie sudarys Užsie
nio Reikalų Tarybą; ta taryba turės 
uždavinio studijuoti klausimus, kurie 

r I bendrai interesuoja abu kraštus, ir pa
ruošti bendrąją darbo programą. Ji 
redaguos, raportą periodinėms Vyriau* 

’ sybių konferencijoms.
Str. 9. • Bus padaryta militarinė ap

sigynimo konvencija šiais pamatais:

a)

rėš ateity padaryti atmainų į gią su
tarti, tai jos apsiima apie tai praneit- 
ti Tautų Sąjungos Tarybai.

Pkdcdas, 
Pbotokolas.

Str. 1. Sutarties tekstą ratifikavus 
abejobis Vyriausybėms, jis bus patiek? 
tas, legaliai'' Vilniaus srities atstovy
bei. Vilniaus srities legal&s atstovy
bės priimtas nutarimas bus patelktas 
tiesioginiai Tautų Sąjungos Tarybai.

Str, 2.. Tautą Sąjungos Tarypa skirs 
savo atstovą, kąrlaur bus pavesta in
terpretuoti sutartį ir daboti jos vykdy
mą. •

Str, ik Vist okupacijos karluomenSs 
ir valdininkijos gaivalai, kilę ne Ū 
Viljjiaus,' turi skubiausiai būti iSeva- 
kuoti.

: . Str; L Lietuvos Vyriausybe Įsikurs 
Vilniuj: po ktmtoąallntų savivaldybią 
Ir Seimo rinkimų. .Vilniaus kantono 
organizavimas turės būti realizuotas 
per laikotarpį' ne ilgesnį kaip G mėn. 
po to; kai sutartis bus legalg, Vilniaus 
srities atstovybės priimta.

Str* Ū Ligi' to laiko ir tuo atveju, 
jei vietinėmis pajėgomis negalimu bu
tų sudaryti pakankamą policiją, tvar
kos laikymui ir rytų sienos satigoji- 
inul, lygus lenkąir lietuvių kariuome
nės kontingentai galės būti Įleisti i Vil
niaus kantoną ir ten apimti aprėžtus 
ir iŠ anksto nužymėtus sektorius, ei
nant tam tikra abejų Vyriausybių su
tartim.

Str. 6. Kbmlslju iš 3 narių, Tautų 
Sąjungos Tarybos skirta, su Lietuvos 
ir Lenkijos atstovais, nuties sieną, nu
žiūrėtą sutarties 2 ir 3 straipsniais.

. Str. 7. Einant 9 Ir 10 str. str. bus 
.pradėtos derybos tarp ekspertų, kuriuos 
skirs (ibi vyriausybės, kąd suredaguo
tų mllltarlne ir ekonominę Konvenci
jas. Jei derybos pepaslektų vaisių, 
Tautų Sąjungos Tarybos atstovas pa
ims neišrištus punktus;

E
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LIETUVAI NEREIKIA 
'AGRONOMŲ.

Aįnerilvietis agronomas 
Dopiininkas Pratapas tik 
ką sugrįžo iš Lietuvos. Jis 
ylą baigęs Wisconsino uni- 
versitete agronomijos sky- 
riąti po to gavo gerai val- 
džibs apmokamų darbų. Bet 

. savo mokslų ir patyrimų no- 
rejo sunaudoti Lietuvoj ir 
prigelbėti Lietuvos sodie- 
įiams pakeiti ūkį. Tad pa- 
lįko Pratapas patogių Ame
riką ir pelningų vietų ir iš
važiavo į riuteriotų Lietuvą.

Žinome, kad Lietuvoj ap
šviestų, patyrusių žmonių 
tikras badas. Todėl rodės,

PRANEŠIMAS BLAIVININKŲ 
KUOPOMS.

Pilnųjų Blaivininkų N. A. aps
kričio suvažiavimas įvyks nede- 
lioj,-spalio. 30 d., 1921 m., Gam- 
bridge, Mass; Suvažiavimas pra
sidės. 12:30 po pietų. Tai-gi ger
biami delegatai nesivėluokite bet 
stengkitės pribūti laiku. Gerbia
mos kuopos, malonėkite prisiųsti 
delegatus, nes šiame suvažiavimo 
turime aptarti daug svarbių daly: 
kų, kurie būtinai reikalingi dėl 
mūsų brangios organizacijos. To
dėl pageidaujama, kad kiekviena 
kuopa prisiųstų kuo d augiausi a i 
savo atstovi/. Nepamirškite ir. bi
lietukų, nes šiame suvažiavime jie 
bus reikalingi. Visus prisiųskite 
šin suvažiavimam

Pirm. J. Svirskas.

HYMANSO AVAOTRO- 
JEKTO TEKSTAS.

Avanprojekto tekstas, įteiktas Ge- 
nevoje lietuviu ir lenkų delegacijoms 
ir atidėtas svarstyti ligi rugsėjo 12 d. 
skamba taip:

Str. L. ' Abi valstybės pripažįsta vie
na kitos nepriklausomybe ir suvereni
tetų. Jos pripažįsta bendrus intere
sus, ulei kuriu randasi butiuas reika
las -sudaryti bendradarbiavimo siste
mų, paremtų . tam tikromis konvenci
jomis ir nuolatinių ryšio Organų įkū
rimo.

Str. 2. Siena tarp ‘Lenkijos ir Lie
tuvos valstybės eina Curzono linija li
gi Nemuno, išilgai Nemuno iki Drus
kininkų, toliau linija: Druskininkai, 
Sena (Stara) Ruda, Ežerai (Jeziory) 
pasiekia Nemunų ligi Berezlnos Įtakos, 
tiesia linija l rytus ligi susitikimo su 
Rusijos siena, nustatyta Rygos sutar
ties.

Str. 3. Vilniaus sritis Lietuvos val
stybėj sudaro uutonomfnĮ kantonų.. To 
kantono sienos bus pravestos mnždatig 
lygiomis dalimis padalinant, dabartinę 
neltrnllnę zonų: jos eis i§ rytų nuo 
Giedraičių, Širvintų, paliekant Vil
niaus kantonui geležlnkolį Vilnius— 
.Varėna.

Abiejų generalinių štabų susita
rimas dėl kariuomenės mokymo ir 
organizacijos metodų priėmimo;

Abu generaliniu štabu susitaria 
taikos metu dėl paruošimo bend
ro veikimo plano karui ištikus, 
taip pat ir dėl mobilizacijos, kon
centracijos transportų ir paskirs
tymo kariuomenės pasieniuose, 
šitas nutarimas bus vykdomas 

’ periodiniu konvencijų keliu. Be 
to nuolatiniai ryšiai butų laiduo
ti tam tikro nuolatinio tyrimų ir 
bendradarbiavimo organo-;

c) Lietuvos armija koperuos kariuo
mene ir karo priemonėmis su 
Lenkijos armija už Lietuvos sie
nų. Lenkijos ir Lietuvos kariuo
menių koperacija Lietuvos teri
torijoj. Naudojimas viena ant
ros teritorijalinėmis bazėmis, ke
liais, geležinkeliais ir tt. ben- 
riems strateginiams reikalams;

d) Bendriems abiejų armijų veiks
mams prasidėjus, nustatoma vie
na vadovybė, bet vyriausioji Lie
tuvos armijos masė pasilaka su
grupuota Lietuvos vadovybėj.

Abi vyriausybės sprendžia ar 
karas turi gynimos pobūdžio ir 
ar abi šalys esančios pasiryžusios. 
kita kitai duoti paspirties. Jeigu 
čia nebūtų sutikimo, tai klausi
mas bus pavestas arbitrai,* 
išunksto paskirtam Tautų Sąjun
gos Tarybos, abiems šalims su
tinkant.

Str. 10. Tarp abiejų kraštų bus pa
daryta ekonominė sutartis, einanti to
liau, negu didžiausio palankumo prin
cipas (la clause de la nation la plūs- 
favorisėe^.

Abi valstybės pripažįsta, viena ant
rai laisvų jų produktų išvežimų su iš
imtimis, sukeltomis ar jų vidaus fis
kalinės tvarkos, ar, iki bendros pini
gų sistemos nustatymo, kurso skirtu
mo.

Bendrai ekonominiai Tarybai, į ku
rių eis po 3 atstovus nuo kiekvienos 
Vyriausybės, bus pavesta:

D

b)

X

l

£prižiūrėti 'muitu sutarties vyki- 
nimų;
ruošti eventūalinius šios sutar
ties pakeitimus;
nagrinėti visus bendrus ekonomi
nius klausimus (transporto, susi
siekimo, pinigines te fiskalinės 
tvarkos, monopolių, prekių pir
kimo užsieny, ekonominių kon
vencijų), JI (Taryba) įteikinės 
Vyriausybėm, bendrų raportų. • 

Str. 11. Lietuva suteikia Lenkijai 
laisvų priėjimų prie juros ir laisvų ko
mercijos tranzitų. Be to, kai dėl Klai
pėdos uosto, tai abi šalys susitars dėl 
''rėžimo, kuris, duodamas pilnų suve
renitetų Lietuvai,, rezervuotų Lenkijai 
teise bet kuriuo briku naudotis uostu, 
lygiai kaip ir Nemunu, visokių rūšių 
transportams, tame skaičiuje amunici
jai ir karo medžiagai. Jeigu butų pri
eita prie susitarimo, p. Hymans pra
žylu’ Taptų Sųjungos paremti progra
mų Santarvės valstybių priimta,

Štr. 12. Jei kiltų nesusipratimu, 
ūbi šalys apsiima pasiduoti sprendimui 
alinto, .kurį Tautų Sųjunga skirs, 
ablerns Šalims sutinkant.

SU’. 13.

2)

.3)

Jei Lietuva ar Lenkija no-
r

t
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PILSUDSKIS IR 
ZAKRISTIJONAS,

4

Aną dien susipąžindinau su tu- 
lu rusinu, ką-tik atvažiavusiu iš 
Galicijos, iš mietso Lvovo. Bekal
bant gi plačiau su juoini pasiro-' 
dė, kad tai yra vikrus juokdarys, 
kokių pasaulyje nedaug teb'ran
das. Štai užvedus man kalbą apie 
Lenkijos vadą, Pilsudskį, jis mos
telėjo ranka ir tarė: “E, tamsta,
— nėr ką kalbėti apie Pilsudskį, 
kaip lygiai ir apie visą tą jų šu
nų gaują ir jų tą Polską od mor- 
za do morza — kad ne Prancū
zija, senai jau viską tą kipšas ; 
pragarą numestų... Pilsudskis gi, 
kaip ir daugumas lenkų, yra nai- 
višku mulkium. Va, persitikrin
kite apie tą:- Štai metai atgal, 
aš Lvove buvau zakristijonu. Gi 
,toj bažnyčioj, kaip daugelis tiki, 
yra stebuklingas kryžius didžia
jame altoriuje. Kartą tą bažny
čią, būdamas Lvove, atlankė ir 
pan Pilsitdskis. Po pamaldų vi
siems apleidus bažnyčią, žiūriu jis 
dar čia riogso. Tą išvydęs, ma
nau: nejaugi jis norėtų mums baž
nyčią apvogti. Ir, kad kartais tą 
nepadarytų, pasislėpiau už alto
riaus ir laukiu, kas bus. Už va
landėlės gi lenkų vadas, pasidai
ręs, ar nieks nemato, išdidžiai pri
eina prie altoriaus, ir atsirėmęs 
ant rankenos kardo, taria: “Po
ne Jėzau, — duok man pinigų.” 
Išgirdęs tą išsyk užkandau lūpą, 
kad nepradėjus kvatoti iš juoko. 
Po tam gi, aprimęs, pradėjau vąir 
sinti jį taip: “Durniau! — kvai
ly! —: asilo galva! — tau reika
lingi pinigai! — tu nęri patapti 
lenki/ karalium! —Į tu nori pa
vergti rusinus ir lietuvius! At
mink!— tas tau ir tavo visiems 
sėbrams budeliams neišeis ant la
bo... — Lietuvoj pakaktinai miš
kų! — Lietuviai tiek ir tiek pri
statys koryklų, :ir rusinai jiems 
pagelbės jumis visus kvailus pro- 
šepanus iškarti! Lauk iš’ bažny
čios!!” Ant to gi Pilsudslįis iš
didžiai pasukęs ūsą, atsakėt “Ne
duodi — neduok, bet ir nekoliok
— nes aš esu nuo. pat gimimo ba
joras, o. tu žydi/ kilmės... ? ’ Ir 
net nepriklaupęs, apleido bažny
čią. Matote koks tai mulkis — 
jis manė, kad tai nuo kryžiaus į 
jį hukryžiavotasis kalbėjo,!) ne 
aš zakristijonas už altoriaus pasi
slėpęs. Kiek tąme teisybes, — 
nežinau; rasi gal rusinąs ir mela
vo, bet tiek to — lenkai perdaug 
“razumėlio” ir nobeturi, o savo 
ruožtu, medžiagos dol koryklų 
Lietuvoj nestoka, tik stoka skam
bučių,..—pinigų jas padirbti. Tad 
pirkime Lietuvos laisves paskolos 
bonus, o jei norėsim, iškarsim, vi
sus mūs priešus -— lenlytis-ponus.

Delavariętis,

LINDĘN; N. J. ’
Skaitytojui įau matė “Darbi

ninko” 101 nuin., kad į š. mieste
lį, iš Ohieagos atsibaladojov neza- 
■ležni kmngužiaį, vienas proŠepa- 
ras ir lietuvis ir bando sau guštą 
.susisukti. ’ Nors buvo minėta, kad 
lietuvis atgal išdūmė, bet tik 
trumpam laikui. Gal dar nebuvo 
gerai “įšventintas.” Dabar jau 
tikras kųnigužis. Gal mano visai 
apsigyventi čia. Gaila, kad ne
galėjau sužinoti tikros pavardės. 
<Nuo tūlų prošepanų girdėjau, kad 
tai esąs Kaminski.Žydelio šiū- 
mekerio štorely neilgai telaikė sa
vo “pamaldas?’ Buvo perstoję 
tūlą laikiį. Dabar iš visų kampų 
susirinko tamsiuosius žmonelius, 
kurių tarpe atsirado ir gerų agi
tatorių ir nusipirko lotus. Rūgs. 
24, žiūriu, kad kunigužis su ki
tais prošepanais veža lentas ant 
tų loti/ ir dirbdina stalą (“alto
rių”)* Nedčlioj, šv, Elzbietos ka
talikų bažnyčioje, kur eina viso
kią tautų žmones, visų mylimas 
klebonas (vokietys) per pamoks
lą, persergėjo žmones nuo tų ne- 
zaležnų kunigužių, jog jie nėra 

’ jokiais kunigais, nors akyse ir ei
na neva kunigiškas pareigas ir 

" kad žmonės nesiduotų savęs su
klaidinti. Taip-gi karšta kalba 
pasmerkė visą lenkų kultūrą, sa
kydamas, kad visa Lenkija pa
liks protestoniška, nes kaip jiios 
Francija veda, taip jie ir eina; ją 
visa valdžia socijalistiška ir Len
kija' jau skiriasi nuo Rymo. Da
bar lenkų gaivalai ir čia nori į- 
leisti savo šaknis ir tt. Eidamas 
iš bažnyčioj užėjau pasižiūrėti, 
kas ten do kermošius. O-gi žiū- 
i*i ištiesų belaiką “pamaldas;” 
koks ten lenką nezaležnas kuni- 
gužis Zelenka iš Neivark, N. .J. 
iu Kaminskiu. Paskui rožė “pa
mokslą,” girdi, neklausykite ten 
jo- io Popiežiaus nei vietinio ku
nigo, ką jums skelbia; laikykitės 
su mumia ir f. Dažinojau, jog jie 
tą vietą “šventino” ir gal statys 
s.-v o kirkę. Žmoniųbuvo vos apie 
50 yfcatų. Man svarbu, kad ma
žiau susipratusioj i lietuviai nesi
duotų savęs apgauti tokiems ku- 
lūcnžiams. Manau kad mažai to
kių rasis. Nors tas Kaminski sa
kosi esą lenkas, bet kiti sako, kai. 
jis lietuvis, ir mokąs lietuviškai. 
Lietuviai saugokite savo kišenius. 
Vietos katalikiškų organizaciją 
kuopos turėtų persąrgėti savo na
rius.
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be jam. šio choro ye.dejų yra gerb,’. 
P* Kaliųnas, kurs nuo'vaikystėj 
’lięnų. pamylėjo muziką ir. daina* 
Ir lig šiol praktikuoju.

" Turiu paminėti, kad L. Vyčių 
27.kp. matydama nemalonų apsi- 
.’eiškimą jaunimo tarpo, kurs ne
tari progos lavintis dailėje stitvė- 
■0 šį chorą, • Choro vedejum pa
kviesta gerb. P. Kaliūnas, kuris 
ir -apsiėmė net be jokio atlygini
mo. Nors Vyčių choras yra stip
rus ir tuiį gabių’-ir energingą na
rių, bet visgi jam ir priešų ne
trūksta, kurie stengiasi jį pąkrik- 
dyti. Bet ar jie įstengs tą pa- 
laryti, tai yra klausimas. Vyčiai 
ir jų choras yra galingi tame, kad 
jie dirba Tautai ir Bažnyčiai.

Klausytojas.

Skroblus.

CLIFSAIDE, N. J. 
Nelaimė.

Rugsėjo 23 d. mirė nuo apdegi
nto Zuzana Valikonajtė, 3 m. 4 
mėn. senumo.

Rugsėjo 16 d. rado ant gatvės 
sukurtą ugnį. « Bevaikščiojant a- 
pie ją, jos drabužėliai užsidegė ir 
ją pačią labai apdegino. Mirė 23 
rūgs, didžiose kančiose. Paliko tė
velius dideliame nuliūdime. Lai 
būna jai lengva ši žemele.

Šis nelaimingas atsitikimas tu
rėtų persergėti tėvus būti, atsar
gesniais su vaikučiais ir neleisti 
jų žaisti su ugnimi. ’

I

Antanas V^l.

CLEVELAND, OHIO. 
Ctevelandiečiai progresuoja.

Daug sykių vietos lietuviai yra 
pasižymėję savo veikimu. Bet' bu
vo trūkumų.' Nebuvo įstaigos, ku
ri tvirtai rištų visus katalikus į 
vieną stiprų organizuotą' kūną, 
kuris veiktų visuose viešuose lie
tuvių katalikų reikaluose, kaip 
kad kitose kolionijose. Bet grei
tu laiku ir čia tokia įstaiga atsi
ras. Katalikiškų draugijų bei 
kuopų Sąryšyje pakelta klausi
mas apie steigimą Federacijos 
skyriaus Clevelande. Jo jau se
nai čia reikėjo. Sąryšio susirin
kime, 28 rugsėjo iš raportų paaiš
kėjo, kad 6 dr-jos su kuopomis 
sutiko steigti Federacijos skyrių; 
kitos dar susirinkimų neturėjo, 
bet davė žodį, kad stengsis dary
ti kas yra gera ir naudinga; po
ra dr-jų paliko po* senovei, o ki
tos atidėjo tolesniam laikui, kad 
daugiau patyrus, kaip būtų ge
riau. Tai pagirtinas darbas, kad 
nori dalyką giliau pažinti. • Ku
rios rimtai į dalykus žiūri, tos be- 
abejo sutiks prisidėti. Sąryšys iš
rinko trijų ypatų komisiją susiži
noti su Federacijos centru ir gau
ti tinkamus nurodymus ir įstatus. 
Reikia pasakyti, kad įsteigus čia 
Federacijos skyrių, bus prašalinta 
daugelis nesusipratimų iš vieti
nių tarpo. Tuokart, kiekvienas 
svarbesnis katalikiškas ir tautiš
kas veikimas bus paaiškinamas ir 
Federacijos skyriui pirmiausiai 
bus - žinomas, tuomet galės tarti 
savo žodį. Visas veikimas eis per 
Federaciją, tai-mums svarbu turė
ti, ten savo balsą. Visos bereika
lingos kalbos apie fondus bei or
ganizacijas susimažins. Sąryšys 
ir daugiau naudingų dalyki/ ap
tarė. Nutarė pasiteirauti pas gerb. 
kun. V. G. Vilkutaitį kiek šv. 
•Jurgio parapijoj yra našlaičių ir 
jiems suteikti pinigišką paramą. 
Tam išrinkta trys šaunios atsto
vės, kurios pasižadėjo darbuotis.

Sąryšys jau keli metai kaip yra 
nutaręs ką nors įtaisyti naujoj šv. 
Jurgio bažnyčioj ir tam kelis šim
tus dol. yra surinkęs. Dabar nu
tarė, kad valdyba pasitarus su 
klebonu tą nutarimą išpildytų, 
šiame susirinkime viskas Jbuvo 
rimtai svarstoma. Iš šių nutari
mų galim’a tik džiaugtis. Ateitis 
parodys dar puikesnių rezultatų.

, Š—s.

>>

NORWOOD, MASS. 
Vyčių choro koncertas.

Rugsėjo 25 d., pobažnytinčj sve
tainėj, Lietuvos Vyčių 27 kp. cho
ras buvo parengęs koncertą. Žmo
nių buvo daug ir visi tauo užga
nėdinti gražiomis ir gerai padai
nuotomis dainomis. Koncertas 
buvo labai turiningas. xPo kiek
vienos dainos sekė gausus delną 
plojimas, o ypatingai padainavus 
solo g. g. V. Sereikai ir S. Pau- 
rai i§ Cambridge’io. Buvo atšauk
ti po kelis kartus. Nors S. Pau
ra trumpai padainavo kelias dai
nas, bet publiką labai žavėjo sa
vo maloniu balsu. Sereika pa-

9 * X

dainavo labai juokingas daineles. 
Lttausytojai iš juoko net čiaudėti 
14'adėjo, o ypač merginos, nes j 
jas dainos buvo taikomos. Jiems 
akompanavo Kasparavičiūtė.

Nors Šis vypių choras nesenai 
susitvėrė, bet- turi daug energijos
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MONTREAL, CANADA.
Rugsėjo 25 d., L. Vyčių 33 kp. 

vaidino. “Genovaitę.” Žmonią 
buvo pilna pobažnytinū svetainė. 
Vakaras prasidėjo su dainomis. 
Mažą mergaičių, paskui dižiąją 
bažnytinis choras po vadovystė , 
varg. gerb. J. Aučiaus padainavo 
po kelias dainas. Nors chorai ne
seniai susiorganizavę, bet puikiai 
padainavo. Publika plojimu no
rėjo iššaukti pakartoti. Montęc- 
alicčiai gali pasidžiaugti turėdami 
jauną ir gabų vargonininką J. 
Aučiii. Po to dainavo kvartetas, 
susidedantis iš M. AbraiČiutes, M. 
BalkoviiįiutC's, K. Čebniiauskiutcs 
ir O, Butkevičiutės. Duetą dai
navo varg. J. Aučius ir mokytoja 
A. Bandžiute. Po pertraukos, pra
sidėjo vaidinimas • ‘ Geuovait ės. ’ ’ 
Nusisekė gerai. Aktoriui savo ro* 

ikiai atliko. Dalyvavo šios 
Genovaitės rolėje — O*
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Buziutė. Ji savo veiksmu nudavė 
tikrą Genovaitės* gyvenimą.' Dau
gelį moterėlių pravirkdė. Sigitos
— P. Staigviliukas, Benuko — 
mergaitė P. Vilimiutč, Goliaus — 
J. Braknis, Brunu — KauCickas, 
Drakaus — J. Leškevičius, Ber
tos —• O. Bandžiute, Raganos — 
A. Kreivėnienė, Mauro — J. Ab- 
raitukds, Rusto K.' Mikalaus- 
'kis,: Gailo — J. Arlauskis, Alkiaus
— J. Griciunas. . Pabaigus vai
dinti choras sudainavo Lietuvos 
himną/ Matytis huvo, kad publi
kai labai patiko .vaidinimas. Dau
giausia pasidarbavo įtaisymu de
koracijų mokytojos:,E. Bųdriutę, 
A. Bandžiutė ir J. Liškevičius. Lai 
gyvuoja L. Vyčių 33 kuopa!

' , Ten Buvęs,

J I C UI 1 l i i ".'i . '.ii............ ... ..........................................į ,

mm pastangos nieko negelbėjo. 
Bet nereikia nustoti vilties, reikia 
važiuot seimuosna, (mažu tęh su 
Dievo pagelia pasiseks gauti pa
ramos, del geresnio org&nizatyvio 
tvarkymo labdarybės darbo; !

Labdaringos Dr-jos pirm.
Jdnaą Grebliąiickas,

425 So. Pacą M/ ‘ '
Baltimore, Md.

L

b WATERBURY,QONN. .
Rugsėjo 25 d. įvyko LDS. 5-tos 

kuopos susirinkimas, kuriame bu
vo nutarta* šie dalykai: Atidaryt 
vakarinius kursus, mokinimosi lie
tuviškos rašybos, gramatikos ir 
aritmetikos; atidaryt LDS. 5-tos 

,kuopos knygyną, kuris buvo už
darytas per vasarą. Knygynas at
sidarys spalio 5 d. nuo 7 vai. va
kare ir bus atdaras du vakaru sa
vaitėje, seredos ir nedėlios vaka
rais. Seredomis bus galima gau
ti knygas nuo 7 iki 8 vai., o ne- 
dėliomis nuo 4 iki 5 vai, po pietų. 
Knygynas randasi senoje parap. 
salėje. Toliau buvo nutarta su

krusti būdus platinimui katalikiš- 
'kos spaudos. Be to, dar sukūrė 
darbininkų informacijos biurą, 
kaip pereito seimo buvo nutarta. 
Midi Eitasis biuras rūpinsis suteik
ti ktioteisingiausias žinias apie 
darbus ir darbininkų reikalus iš 
AVaterbury kolionijos, darbininkų 
organui. Kas norėtų ar turėtų rei
kalą, gal kreiptis šiuo adresu: 
Jonas Tautilas, 797 Bank St., Box 
85, Waterbury, Ct.

• Darbai AVaterbury dar nepage
rėjo, bet atjaučiama, kad jau po 
biskutį pradedu eiti geryn. Šią 
saavitę kelios dirbtuves priėmė 
keletą pirmiau dirbusių darbinin
kų. Tad, jei norima gauti grei
čiau darbą, reikia eiti teią kur e- 
si pirmiaus dirbęs ir reikia nepa- 

| miršti pasakyti savo čekio nume- 
I rį. O jei darbdavys nenorėtų 
1 duoti darbo, tuomet reikia eiti 
I prie miesto valdžios,ir pareikšti.
■ kad ten ir ten esi dirbęs; tuomet 
a valdžia prigelbės gauti darbą.
■ Inform. Skyrius.

\

\
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calba, už-kurią dėlegat«i dėkojo 
gausiu delnų plojimu.

Prasidėjo dienotvarkė:
. 1. Pirmininkas A. Karias papra
šė valdybos užimti savo vietas..

2. Išrinkta, komisija' mandatų 
peržiūrėjimui, iš D. Rupainio ir J. 
LiudvinajČio. Reporteriu P. By
rius, maršalka M. Stapinskas. 
c 3. Skaityta pasveikinimas nuo 
gerb. A„ F. Kneižio, centro raš
tininko.. 1 ’ „
. 4. Seko atstovų vafdošaukis. 
pl‘isiunte atstovus: .

15 kp., Harrison, N. J. /A. Žią- 
kiiitę, V. Mikionį ir A Daunorą.

16 kp., Elizabeth, N. J.: A. Ka- 
ranecką, M. Stapinską, P. Kirve- 
lcvičių ir S. Markevičią,

73 kp., Linden, N. J,: J. J. Liud- 
vinaitį,

. 14 kp., Netvari:, N, J.: V. Antu- 
Iį, P. Vileikį, J. Dąukšį, L Mala
kauską ir V. Aimaną. ’

12 kp., Brooklyn, N. Y.; A J. 
Dymtą k P.Kyrią.

Seka dienotvarkėje užsibriėž- 
tų daįbų tęsimas.

L Skaitoma protokolas, kuris 
su šia pataisa tapo priimtas, jog: 
‘A. Mieiminko, organizatoriaus, 

surengtos 
maršruto

ROCKFORD, ILL.
■. Rugsėjo 20 d. buvo surengtos 
plukalbos, ant kurių buvo už
kviestas kalbėtojas kun. Raščiu
kas, atstovas šv. Kazimiero drau- 
gijos Lietuvoje, bėt nežinia del 
kokios priežasties nepribuvo.

Žmonių buvo prisirinkę veik 
pilna svetaine.

Mūsų gerb, kleb. kun. J. Jak- 
štys nesulaukęs svečio kalbėto- 
jaus, suimsimo pats Šiek tiek pa
aiškinti apie dabartinį padėjimą 
Lietuvos. Jo kalba nors buvo ne
ilga, dėlto, kad užėjo didelė vėt
ra su .lytum ir perkūniją iš ko 
žmonės labai nerimavo, bet jo kal
ba buvo įspūdinga. Labai gražiai 
nupiešė dabartinį padėjimą Lietu
vos, kad visi dvasioje buvo per
sikėlę į savo gimtąją šalelę. *

Taipos-gi mūs gerb. kun. Jakš- 
tys kalbėjo apie bolševikus, jų 
rojų ir tt. Dalino knygutes “Nau
joji Liga.” Reikėtų kiekvienam 
įgyti minėtą knygelę ir datirti ką 
rašo lietuvis bolševikas apie Rusi
ją*

Prie progos turiu priminti, kad 
ši parapija sulaukė tikro tėvynai
nio- ypatoje kun. J. Jakščio, ku
ris kiekvienose maldose primena 
apie Lietuvą ų pats su žmonėmis 
laike pamaldų meldžiasi, idant 
Lietuva apturėtų laisvę ir liktų 
neprigulminga šalimi.

Bet nežinia del kurios priežas
ties žmonės taip pradeda'atšalti, 
kad nelabai nori prisidėti prie vei
kimo.

Čia Rockfordo jaunuomenė, ga- __a w _ ____________ _ ,
Įima tiesiog pasakyti, kad letar^ 4»auktiJ per šį protarpį — 18; tu 
go miegu užmigus. Dieviį/ žino 
kada atbus. Yra ir labai vbiklių 
ypatų, bet tuos veikėjus bei vei
kėjas galima ant pirštų suskaity
ti. Nežinia, gal rudeniui atėjus 
šiek tiek ims veikti.

Nepribu-

(

pasidarbavimu tapo 
septynios apskričiui 
prakalbos.”

2. Valdybos raportai,
vo organizatoriai: A. Mierninkas 
ir D. Kašėta ir rašto neprisiim
to apie jų šio protarpio veikimą. 
Iš iždininko raporto pasirodė ma
žai tėra’pinigų, tik $14.60 ir LDS. 
namo bonas. Pikniko komisija 
Kaštu išdavė savo raportą, iš ku
rio matėsi didokas nedateklius.

3. Negauta atsakymo už aukas 
ir rezoliucijas, kurios išnešta 18 
apskr. suvažiavime Brooklyne ir 
pasiųsta/ per centrą į Lietuvą Dar
bo Federacijai, Lietuvon. Suži
not kliūtis negavimo atsakymo.

4. Seka kuopų raportai. 14-kp. 
raportas: pilnų narių turi 37, sko
lingų už tris mėnesius — 18, iš-

l

Lietuvaite.

Į DANBURY, CONN.
I šis miestelis guli pakrašty 
I Coliu, valstijos. Gyventojų turi
I apie 21,000. Netoli miestelio yra.

« į “Kernosią” ežeras. Prie jo ran
dasi vasarnamiai ir pasilinksmi
nimo vietos.

Danbury yra pagarsėjęs kaipo 
skribėlių miestas. Staibelių ša- 
pų randasi apifi 21, kuriose dabar 
dirbama beveik pilną laiką. Kar
iais atvažiuoja darbininkų ir iš ki
tų miestų. Darbą gauna lengvai. 
Čia tik tie nedirba, kurie nenori 
dribti, ar neTuoka jokio amato.

Lietuviai, kurie supranta skry
bėlių darbą privalėtų važiuoti į 
šį miestelį, o nevaikščioti kitur be 
darbo.

Lietinių čia yra apie 25 šeimy
nos. Turi savo draugystę vardu 
šv. Jono. Ji pusėtinai gyvuoja. 
Kas-link biznierių, tai yra vienas 
fotografas, o kitas pusiau lietuvis 
saliūnininkas. ■

Danbury atsibūna didelė žem
dirbystės ir pramonės paroda. Ji 
būna kas metai 3-8 spalio. Tęsia
si visą savaitę. Žmonių privažiuo
ja iš visų valstijų.

<*
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Vietinis.

NEW BRITAIN, CONN. 
Pasikėsinimas ant lietuvio.

Vieną gražų vakarą, atvažiavus 
man prie kliubo, tuoj, prieina man 
nepažįstamas vyras ir klausia nui; 
nęs; ar aš pažįstąs jį. Aš atsa
kiau, kad ne. Tada jis šoko su 
peiliu ant manęs, sakydamas: 
“papjausiu aš tave, tu su mano 
mergina važinėjiesi. ” Aš atsa
kiau, kad aš su jokia mergina ne- 
važinčjausi. Tada jis man sako, 
kad praeitą sekmadienį tą daręs; 
Tuoinet aš atsiminiau. Mat,, ma
no draugas užprašė mane į kū
mus. O ta mergaitė-kūma yra 
gatvinė, tai ir italai tokias myli. 
Aš būdamas kūmuose išvažiavau 
su ja pasivažinėti, nieko blogo ne
manydamas. Na-gi, žinoma ii1 pa
sityčiojau iš jos, kad ji tokia jau
na būdama su italais valkiojasi. 
Tas matyt jai nepatiko. Už tai ji 
turbūt apskundė mane tam italui, 
kurs už tai Imsiuosi mane nužu
dyti. Bet nepavyko — apsigy
niau. Pranešiau apie tai policijai. 
Policija liepė, man priduot jo var
dą ir pavardę. Aš nuėjau pas tą 
merginą išgaut to italo vardą, bet 
ji atsisakė man išduot. Tai ma
tote kokių lietuvaičių esama. Ver
čiau tegul lietuvį papjauna, negu 
italą pasodina kalėjimam

Tėveliai turėtų apsižiūrėti, su 
savo jaunoms „dukrelėms. Ištirti 
kur jos praleidžia savo liuosą lai-, 
ką ir ką jos veikia. Tame, žinoma 
didesnė'kaltė tėvelių, kad nepri
žiūri savo dukrelių.

B. Janavičia.

BALTIMORE, MD.
“Darb.” 111 nuin. teko piite- 

myti apie Woreester, Mass; Lab
daringos Draugijos darbus. Ma
lonu išgirsti apie tokį darbą. Alės 
Baltimorūs lietuviai ir-gi turime 
sutverę labdaringą draugiją var
du Šv. Vincento Dė Paulo. Jau 
7 nietąi, kaip ji gyvuoja. Esam 
daug gero padarę del bėdinų ir 
našlaičių. Labai malonu butų 
matyti, kad kiekvienoj lietuvių 
lęolionijoj dyglų ta labdarybės gė
lele ir žydėtų. Tuomet labdary
bės darbą mes plačiau galėtumėm 
varyti. Vieniems atskirai — sun
ku.

lląšiau į kiekvieną katalikišką 
laikraštį ir seimų prašiau, bet tos malda ir trumpa, bet malonia prū

PROTOKOLAS
L. D. S. N. Y. ir N. J. Apskričio 

19-to Susivažiavimo. .
LDS. New York ii* Neiv Jersey 

valstijų apskričio 19-tas suvažia
vimas įvyko 28 rugpj.,.,1921 m. 
2:15 pa pietų, Elizabeth, N. J. A. 
Liutvino salėj, 96 So. Purk St.

Suvažiavimą atidarė viotos gar
bus veikėjas kunigas Kelmelis su

rėjo prakalbas, laimėję du nauju 
nariu; finansiškai-turėjo nuosto
lio. $30.00 vertės knygų pasiliko 
prie savęs, bet išleistuvei liko kal
ti. -Iždas tuščias. Laike spaudos, 
savaitės išplatino literatūros ver
tas 38 dolerių, išsirinko į LDS. 
seimą Broklynan nuo kuopos de
legatą. R-tas 16 kp.: narių turi 
60, turto vieną L. L. P. boną, ver
tą $50.00 ir pinigais $120.00. Tu
rėjo pikniką, pelnė $16.00; nusi- 
mušč mokestį į kuopą 5c.; moka 
tik centran 30c. * Ruošiasi prie 
maskų baliaus. Raportas 12 kp.: 
Narių — 50, turto ižde — $20.00; 
rengia ant 30 rugpj. milžiniškas 
prakalbas; išsirinko komisiją lan
kymui, svetimtaučių panašių orga
nizacijų^ nutarė save narius šelp
ti ištikus kokiai nelaimei. Raporf. 
15 kp.: Šioj kuopoje lig aptyko 
veikimas, nes didžiuma jos narių 
išvažiavo Lietuvon. Turto turi 
$8.00; gelbsti nedirbantiems; 
(kiek narių?), šeiniau siuntė dele
gatą. Raportas 73 kp., Linden, N. 
J.: Pilnų narių turi 11, turtas $8. 
ižde.

Seka nutarimai.
1. A. Domeikai apmokėti išlai

das, kurias jis turėjo laike apskri
čio pikniko 20 rugpj. 1921 m.; ant 
vietos duoti $16.00, o likusius to
liaus, kaip pilnai susižinos su juo- 
mi apskričio valdyba.

2. Suvažiavimas V. Sereikai, 
varde apskričio išreiškė kuogf- 
liausią padėką už knygas, kimias 
jau gavo kaipo auką, ir įsakyta 
raštininkui, kad ir ypatiškai jam 
pasiųstų padėkos laišlią varde ap
skričio.

3. Išrinkti Literatūros Komisiją
.ir tos Komisijos žinion padėti 
knygas. Komisijoj pateko D. Ru- 
painis, A. Karaneckis ir A. Kaz
lus: '

4. Apmokėti organizatoriui tuoj 
ktiip jis atsišauks už maršruto su
rengimą.

5. Kad su protokolu sykiu per
organą perleisti tąs rezoliucijas 
kurios tampa kada per apskritį iš
neštos. ' «

6. Vardo apskričio steigti teat- 
ralį skyrių ir taip-gi kiekviena 
kuopa tur priduoti tam reikalui 
po vieną žmogų, jo vardą pavar
dę ir antrašą 20 apskričio suva
žiavimui.

7. Varde apskričio įkurti reto
rikos kursus, kur būtų galima iš
mokti iškalbumo ir lietuviškos’ ra-

šybos, gramatikos...
8. Kaip greičiaus rengti prakal

bų maršrutą. Tuomi pasižadėjo 
pasirūpinti P. Kyrius, organizato
rius. t '

9. Kad dienotvarke prieš atidai
rymą posėdžio visada būtų peri 
skaitoma, apie tai kas bus veikia
ma laike posėdžio suvažiavime. Tą 
išanksto turi pąsigamiųti valdy
ba. ..

10. Lai kuopos išsiuntinėja sa
vo delegatus į visokias draugijas 
paaiškinti ką reiškia LDS. orga
nizacija ir jos idealai, kaipo ’dar
bininkų krikščionių. ■ '

41. Kviesti nedalyvavusias šia
me suvažiavime kuopas per orga
nizatorius ir per laiškus į metinį 
suvažiavimą. . . ,

12. Kad organas “Darbininkas’ 
taptų greitai dienraščiu, -

.13, Kad tuoj po seimui centras 
įtartų tam tikrą Darbininkų Ži
nių Skyrių, ir kad viešai per or
ganą skelbtų kaip eina darbai 
kiekvienoje kolionijoje.

14. Kad centran mokėti po se
novei*

15. Leisti knygą ’ kurioje būtų 
paaiškinta skirtumas darbininko 
krikščionio ir šiaip kokio komu
nisto.

16. Delegatui lėšų nemokėti ir 
tiktai vieną tesiąsti, kuomi’ tapo 
išrinktas A. Kazląs į JjDŠ. seimą, 
Brooklyn, N. Y.

17. Remti steigiamąjį Lietuvo
je katalikų universitetą. Aukas 
siųsti per Tautos Fondą.

18. P. Kyrius sutiko pagamin
ti rezoliuciją prieš namų brangi
nimą darbininkams,' kad padary
tų- prieinaniesnias kainas, kad pa
tvoryje nereikėtų gyventi ir iš šal
čio kaip šuneliui del brangumo ir 
stokos^namų numirti.

19. Bonų nuošimčius paaukuo
jame: .. ųerokuojame.

2Q. Didžiuma balsų nutarta se
kantį 20-tąjį suvažiavimą laikyti 
Newark, N. J..

Suvažiavimą uždarė su malda 
pirmininkas A. Kazlas įr tuoj ė- 
jome vakarieniauti, nes buvo 7:50 
vakari). Vakarienė buvo pagamin
ta vietinės 16-os kuopos.

Susivažiavimo rašt. P..Dymta.

Dabartinė apskričio valdyba.
Pirmininkas — A. Kazląs,

65 Nevv York avė., Nevvark, N. J. 
Vice-pirm. — D. Rupainis,

30 V^rvvick St.,Nevvark, N.J. 
Protokolų rašt. — A. J. Dymta,

222 So. 9-th St., Brooklyn, -N. Y. 
Organizatoriai: A. Miernikas,

10 Harrison St., Paterson, N. J.
D. Kašėta, 549 E. 12 St., 

New York, N. Y.
P. Kyrius, 222 So. 9-tr St., 

Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas — J. Liudvinaitis,

Box 41,- Linden, N. J.
Iždo globėjas J. Gudiškis, 9 kp. 
narys ir org. P. Kyrius. Literatiš
kos komisijos narys A. Karanec- 
kas, Rupainis ir Kazlas pirm. A. 
Karanecko antrašas205 Mogųo- 
lia Avė., Elizabeth, N. J.

I ■'

B. P*skofo» vajuos reitata.
y* ' ' *

Imant domėn, kad: 
a) Lietuvos atstovas gerb. 

Valdemaras Čarneckis atsilie- 
■ąė į-Amėrihos tifetuviiify prary
damas Lietuvos paskolos kvotų 
dabuigti bent iki $2,000,000.00, 
parduodant Šp rudenį bonų už 
$300,000.00;kad •

b) Lietuvos'- padėtis daų 
neaiški, ir jos laisve dar neužti
krinta, kol priešo kariuomenė 
laiko užėmusi dalį Lietuvos že
mių ir jos sostinį Vilnių; kad 

c) Išeivijos šventa yra prie- 
'dermė padėti, sayo gimtajai ša* 
Lai nusikratytii politinės, eko
nomines ir tautinės vergijo,s 
pančių, tokiu budu nors dalinai 
atsiteisiant savo skolų tėvų že
mei; tad — ;

Federacijos kongresas, vien* 
balsiai nutariu paremti karštai 
Hsomis Am.’liet. katalikų pa-: 
jėgomis Atstovybės, ir Finan
sų Misijos paskelbtąjį vajų ir 
nuo žodžių -prie darbų eidamas 
sutaria patsai gerų darbo pra
džią padaryta (Fed. kongrese 
užsirašyta bonų už $6,000.00 su 
viršum.)

Taip-pat Federacijos kon
gresas nutaria kreipties į žy
mesnius musų kolonijų darbuo
tojus, prašant, kad jie savo a- 
pylnltėse dėtų visas pastangas, 
kad pa^kelb tasai vajus pilnai 
pasisektų.

C. Delei Lietuvos vidaus 
Politikos.

1. Smerkiame kiekvienų bol- 
ševistinę propagandų ar tai už
sieninių musų valstybei prie- 
šingų gaivalų, ar tai savi) jų iš
sigimėlių pasinaudojant Profe
sine Darbininkų Sąjunga ir 
kai-kurių St., Seimo Soe. de
mokratų .frakcijos atstovais.

2. Gerbiame, dėkojame,'pa-* 
laikome dabartine vyriausybę, 
kuri tiesia Lietuvos valstybei 
demokratingos respublikos a- 
teitį, begrįzdama jų laisve, ly
gybe, teisybe.

3. Griežtai protestuojame pr
ieš Lietuvių Mokytojų Profesi
nę Sąjungų įr bolševistinę Prof. 
Darb. S., kurios prievarta no
ri išmesti tikybų iš mokyklos.

4. Remiame krikščionių de
mokratų frakcijų, kuri prisi
laikydama savo1 dėsnių gina 
katalikiškos Lietuvos teises.

5. Atmetame visus katalikf- 
jai priešingus norus atskirti 
Bažnyčią nuo valstybės.

D Delei vidaus politikoj 
Amerikoje.

L Spauda ir žodžiu diskredi
tuosime antivalstybinę lietuvių 
bolševikų ir bolševikuojančių 
soc. demokratų propagandų.

2. Sieksime įsitikinimų grie
žtumo, aiškindami katalikų.vi
suomenei ^pragaištingų laisva- 
manią ir tautininkų politikų, 
šalindami tolindami tokius 
gaivalus iš* savo1 organizacijų 
bei draugijų. Norime turėti at
virą kovų su savo idėjiniais 
priešais, numaudami jų veid
mainingų kaukę.

D. ŠVIETIMO SRITIS IR 
KULTŪROS VAJUS.

1. Skaitydami pribrendus au- 
gštesnės lietuvių mokyklos 
klausimui Amerikoje, randame 
reikalo kurti lietuvių kolegijų, 
darant tuo tikslu sutartį su ku
nigų Marijonų kongregacija, 
arba tolygių kelių beieškant; 
beto, '
. Matydami skurdžių padėti 
katalikiškos moksleivijos A- 
merikoje ir užsieniuose ir gy
vų reikalų teikti jai medžiagi
nes ir moralės paramos; taip- 
pat, • ’

Suprasdami neatidėliotinų 
reikalą pagelbėti Lietuvos Ka
talikų visuornenę, bekuriant 
katalikiškų universitetų, , 

. Federacijos kongreso atsto
vai, tiems reikalams visa šir
dimi užjausdami ii\jų neatidė- 
tinumų pripažindami, -* nutaria: 

a) Laikyti nuo lapkričio mėn 
prodžios 1921 m. iki Užgavė
nių po visas Amerikos lietuvių 
kolonijas, kultūros vajų, pasis- 
tenggiant sulinkti viršutine* 
tiems ’ reikalams nemažiau, 
kaip $50,000.00.

e

IŠ MŪSŲ CENTRO
, , ---y.."

AM. LIET. R. KS FEDERACI
JOS XI KONGRESO (1921 m. 
Brooklyn, N. Y.) REZOLIUCI
JOS. I. POLITIKOS SRITIS

LR PASKOLOS VAJUS.
A. Delei Lietuvos užsienio po

litikos.

1. Nenorime ir nepripažįsta
me unijų ir konvencijų su Len
kija žalingų musų šaliai. .

2. Protestuojame ir atmeta
me visus pasikėsinimus pada
linti Lietuvų į atskirus kąsto
mis. * >

3. Reikalaujame, kad Vil
nius— musų sostinė, Gardinas, 
Seinai ir kitos lietuvių terito* 
rijos butų mums lenkų grąžin
tos.

4. Džiaugiamės Pabaltijos
Valstybių įsikūrusia Sąjunga 
palaikydami broliškus santy
kius su Latviais,. Estais ir Suo
miais. . *

5. Remiame ir klausomės Lie 
tuvos Atstovo Amerikoje, rū
pindamies išgauti pas. Ameri
kos Prezidentų Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimui ak
tyviai skubėdami pagelbon kie
kvienam Atstovo 
nįam darbui.

valstybi-

r v\
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b} Tuo tikslu Federacijos ir Vincento Pauliečio Dr. R5- 
kongresas atsiliepia į .visas lie- 
nvių katalikų parapijas, į cen- 

tralines organizacijas, .į vieti
nes, draugijas ir į pavienius as
menis, taip-pat į katalikiškus 
laikraščius, kad’ minėtąjį vajų 
remtų“ įsomis savo .išgalėmis,

c) .Aukok gali būti skiriamos 
ir atskirai, kiekvienam iš nuro* 
dytųjų tikslų.

d) Aukas, surinktas bendrai
per kultuios vajų, nepaskirtas 
aukotojų atskiram tikslui; pa
vesti skirstyti Federacijos Cen
trui. -

2. Kongresas kreipia, domės 
Federacijos apskričių ir skyrių 
į neatidėliotiną reikalų rengti 
vakarinius kursus, paskaitas, 
įsigyti nuo'savias skaityklas ir 
Jmygynus.
. HE LABDARYBĖS SRITIS.

;• 1. Matydami apleistų gailes
tingumo di'iVą, tvarkysime ir 
gelbėsime misijų, našlaičių, li
gonių, bepročių ir kitokius rei
kalus.

2. Dideliai pribrendus reika
lui Steigti Gailestingumo na
mus musų pusę Tautos Fondo 
labdarybės našlaičiams bei se
neliams; bent sekcijos ineigų 
sunaudosime gailestingumo dar 
bams Amerikos lietuvių tarpe. 
Federacijos valdyba tas aukas 
skirstys sulig reikalo.

3. Federacijos Centro valdy
ba pasiskiria vienų tuo tikslu 
Labdarybės Direktorių, kurs 
organizuoja bei tvarko labdary
bės kuopas po visas kolonijas.

4. Tautos Fondas kelia Lab
darybės vaju nuo Užgavėnių 
ilti seimui.

IV. NAUJI OBALSIAI.
A. Natūralizacijos reikalu.
Am.. Liet. R. K. Federacijos 

XI kongresas, Brooklyn, N. Y. 
(29 rugpj. ir 2 rugsėjo 1921 m.) 
imdamas domėn, kad a) lietu
vių ateivių likimas Amerikoje 
yra apgailėtinas, kaip civiliu, 
taip ir ekonominiu žvilgsniu, 
pakol jie nepatampa pilnatei
siais Amerikos piliečiais; bj 
kad katalikai ateiviai ir savo 
moralių priedermių ir savo ti
kybos laisvės žvilgsniu — turi 
visomis savo pajėgomis dėties 
į kovų Amerikos katalikų su 
priešininkais jų privatinių mo
kyklų ir jų tikybinių ir politi
nių teisių, e) kad. katalikai a- 
teiviai gali paremti tų katalikų 
kovų tik būdami Suv. Valstijų 
piliečiai, — Kongresas nutaria: 
pastatyti reikalų pirmon eilėn 
savo rupesnių ir darbų ir toje 
srityje išvystyti per savo sky
rius kuoplačiausį veikimų. Fe
deracijos Centro valdyba inga- 
liojama susižinoti tuo reikalu 
su “Catholic AVelfare Council” 
ir po jo direktyva sudaryti tai 
Visai akcijai reikalingų apara
tų.

B. SKAUTŲ REIKALU.
Am. L. R. K Federacijos’ XI 

kongresas, Bi'boklynrN, Y., vi
sapusiškai apsvarstęs klausi
ma naujai priaugančių lietuvių 
ateivvbės kartųv atsimindamas 
kad '

f) tos naujos kartos turi iš
augti gerais Katalikų Bažny
čios vaikais ir ištikimais bei 
naudingais Amerikos piliečiais, 
neužmirštančiais taip-pat ir sa
vo tėvų žemės — Lietuvos; kad

2) tam tikslui geriausia ata- 
tinka katalikų skautų ir skau- 
čiij organizacija; kad

3) toji organizacija turėtų 
būti tampriais ryšiais surišta 
su jau esama L. Vyčių — pri
augamųjų ir didžiųjų organi
zacija, nutaria:

a) ingaįioti Fed. Centro val
dybų imti virš reikalų savo glo
boji iy rupestin, •

b) ' kreipties į visų liet, para
pijų kun. klebonus skautų or
ganizavimo reikale,

c) ingali’oti kun. Juozų Jan- 
kauską iš Ansoniay Conn., da
lyti visų žingsnių, reikalingų 
supąžmįinimui musų plačiom 
sios visuomenes su skautų idė
ja in* jų organizavimo priemo
nėmis.
V. MUSŲ ORGANIZACIJA.

Ų Lietuvos Rąud. Kryžiaus
♦

v*.

litinio Draugija susilieja su 
Tautos "Fondų, patapdama 
Tautos Fondo Labdarybės sek
cija. * . / v !

2. Tautos Fondas, nenustoja- ’ 
mas savo autonomine,s organi- .' 
sjacijos, tepiau del palaikymo ' 
tampresnių ryšių sxx Federaci- 
josžiitioų. Jojo pirmininkas se-’ 
kretorius ir iždininkas bus tie 
patys, kų ir Federacijos. -

3. Tautos Fondo (kartų ir 
Federacijos), pirmininkas, se- 
kretorius ir iždininkas bus Fe
deracijos Tarybos nariai.

4. Metinis Federacijos ir kar
tu Tautos Fondo' pilnųjų narių 
mokesnis skiriamas $3.00, arba 
25c. į mėnesį. Iš tų $3.00 -—vie
nas eis sroves organizacijos rei
kalams kaip Čia, taip ir Lietu
voje antras doleris — kultuios 
reikalams, trečias ~ labdary
bės reikalams,

5; N 'gaĖntieji užsimokėti vi- ■* 
sų $3.00 į metus į visus 3 sky- 
rius, (,alės mokėti tik į -vieną,. 
arba du išpaminėtųjų skyrių, 
ingydi.mi balso atatinkamuose 
skyrių.>se (politikos; kultūros 
ir labdarybės.) r ___

Draugijų mokesniai Fedara- 
cijal lieka tie patys po 6c. nuo 
kiekvieno nario.

6. Federacijos Centro pirmi
ninkas (arba kitas Centro vai-, 
dybos narys, valdybos paskir
tas) ir Sekretorius yra apmo
kami ir apsigyvena kiek galini 
vienoje apylinkėje.
VI. ORGANIZACIJOS DRAU

SME IR TAKTIKA. V
1. Pabrėžiame būtiną ir pri

valomą Federacijos nariams 
bei jon ineinančioms draugi
joms drausmę, kad visos surin
ktos aukos Lietuvai butų s; a- 
čiamos per Tautos Fondą.

2. Katalikų laikraščiai nepri
valo skelbti jokių aukoms i.u- 
kti atsišaukimų, negavę iš Tau
tos Fondo Centro valdybos pra
nešimo. ■

3. Visi atsišaukimai iš Lietu
vos aukų reikale, jeigu jie turi 
tikybinio pobūdžio, privalo jie 
gauti Vyskupijos Kurijos, Ka
talikų Veikimo Centro Lietu
voje ir -Tautos Fondo sutikimų. 
Gi Tautos Fondas jas persiun
čia K. V. Centrui, kurs jas in- 
teikią Vyskupo kurijai.

-Visi politinio, labdaringo po-s, 
budžio auką atsišaukimai, in- 
galiojimai privalo turėti L. K. 
V. Centro Kaune ir Tautos Fon
do Amerikos leidimų. -

4. Federacijos Centro valdy-' 
ba palaiko kuo ankščiausius ry
šius su K. V. Centru Kaune, 
nuolat apsimainydami savp. 
pranešimais ir informuojant 
lietuvių katalikų visuomenę A- 
merikoje.

5. Kongresas kreipia Centro 
domės į V. sk. 7 ir 10 punktus 
(17 puslapio.)

6. Federacijos Centras pa- . 
siunčia į Skyrius įr į Apskri- 
čius atskaitas kas trys mene-”, 
siai.»

7. Federacijos Seimo eiga 
privalo būti, tikslinus susiste- 
matizuota, negu ligšiol. Tų 
darba pavesti Centro valdvbaL
VII. NAUJOJI VALDYBA.

,, Pirmininkas (Fed. ir T. F.) 
Kun. Jonas Švagždys, 20 Web- 
ster St., Montello, Mass.

Dvasios vadas Kun. Dr. Ig
nas 2334 So. Oaldey ‘
Avė., efecago, III. \

I. Vice-pinn. Kun. Jonas Ja
kaitis, 41 Providence St., Wor- 
cester, Mass. - \ *

H. Vice-pirm., Leonardas Ši- , 
mutis, 222 So. 9tli St., Drook-’ 
lyn^N.Y. y

Iždininkas (Fed. ir T. ĖJ 
Juozas šaliunas, 145 Congrėss 
Avė., Waterbury, Conn.

Publicijos vedėjas Kun. F* 
Kemėšis, 1313 Westministęr 
Avė.,Detroit, Mieli.

Kiti Tautos Fondo valdybos 
nariai.

Vice-pirm, <Kun. Dr. Ignas 
Česaitis, 2^34 So. Oaldey Avė., 
Chieago, III.

Iždo globojai: Kun. Fab. Ko* 
plėšis, 1313 Westministęr Avė., 
Detroit, Mieli. Baltramiejus 
A jaustas, 28 Lincoln St., BH- 
ghton, Mass. " - •

Fed. Sekretorijatiųi.
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YČAS ATVYKS V 
BOSTONAN.

Komunas, Lietuvių Pre
kybos B-vėsAprezi’dentas, ga
vo nuo YČO laiškų, kur be 
kitko rašo:

, “Iš New Yorko tiesiai ne
sustodamas važiavau į Pitts- 
bųrg, Pa. ir ten 10 diepų iš
buvome Prezbiterionų Kon
grese. Čia aš ir mano žmo
na turėjorųe daug progos iš- 

, garsinti Lietuva, visiems su
sirinkusiems iš plataus pa- 

. šaulio delegatams. t Vėliau 
nuvažiavome į Philaclelphią 
SU visa ekskursija. Aplan
kėme keletu kolegijų, VaĮley

• Porge ir vakar atvykome 
Kew Yorkan. Čia.būsime 
ild 2 d. spalio ir toliau va
žiuosime į Chicago. Kada 
galėsime būti pas jus Bosto
ne, tai dar nežinau,-bet ma
nau, kad kokią 1 6d. spalio/'

dabar išsižadate savo tikros mo
tinos Lietuvos. Kaip jausitės kuo
met jūsų tikrieji vaikeliai įsiža
dės jū$iv Tas galį atsitikti, nes 
jie dabar nuo jūs pačių, turį pa
vyzdį. Kuomet Lietuvoje buvo 
badas ir skurdas ir ji maldavo jū
sų pagalbos, jūs atmetėte, o da
bar rūpinatės Rusija. Susipras
kite. Remkite pirma savuosius, 
o paskui svetimuosius. /

Ten buvęs.*

(My mmmisslon explw Feb. 16. 4928) 
rr^'s"^77 snJw SU So. Boston.

R That the knovrn bomlholdm, 
mortgagees, and other security holders 
ownlng or holdipg 1 per cent or more 
or totai hmoūnt of ltond«, .mortgages, 
or other securitles arė: Intertype Cor- 
poration, Brooklyn, N; Y>, Goąa Print- 
ing Pres® Co., Chfcago, Iii;"

t

»-

l

IŠVAŽIAVO KONCER
TUOTI.

Pereitos savaitės pabai
goje “Darbininko” stenog- 
rafė p-lė Margarieta Gry
baitė šu sesele Ona išvažiavę 
į New Jėrsev valstijų kon
certuoti. Gris apie sereclą. “

GERAI PAVYKO.
Nedėlioj po pietų buvo'at- 

gautos nuo Dangaus Vartų 
lietuvių salės atidarymas: 
Žmonių buvo daug ir pavy
ko gerai. Plačiau bus 
lia.u.

ve-
<

■ ■»

A. L. IL K. Moterių Sąjungos 
Conn. apskričio kuopoms, '■

Brangios Sesutės:
Šiuomi pranešam, kad Mo-* 

terų Sąjungos Conn. apskričio 
5-tas ir po Šeiminis suvažiavi
mas įvyks Spalio 23d. 1921 m., 
Bažnytinėj svetainė j 41 Capitol 
Avė., Hartford Conn.
Sesijos ‘prasidės 1, vai po pie
tų, Taigi gerbiamos kuopos, 
malonėkite savo ^susirinkimuo
se išrinkti nemažai delegačių ir 
atsiųsti’. -Kadangi.šis suvažia
vimas yra labai svarbus, turim 
daug svambių reikalų apsvar- 
tyt, o prie to bus malonu išgir
st delegatės raportų iš Seimo.

Harfortd’o sajungietės 17 
kuopds rengiasi kuopuikiausi'ai 
priimti delegates. Vakare ren
gia didelį programų. Taigi yra 
kviečiamos visos kuopos daly
vauti šiame suvažiavime.

P. Gelažiutė

Rašt. M. S. Conn. Apskr.

GERI PIRKIMAI
SOUTH BOSTONE

'« * . /

—I8- . -
3 šeimynų medinis namas, 
10 kambarių. Rehdų atne
ša $28.00 į mėiiesį. Kaina la
bai pigi. Įnešti reikia tik 
$500.00.
3 šeimynų 
kambariai.

t
namas. 3-4-4 

Rendų atneša 
$396' į metus. Kaina pigi ir 
įnešimas visai lengvas.

ROKBURYJE
* 

Du mūriniai namai ir dp. di
deli storai. 6 kambariai 
kiekvienai Šeimynai. Visi 
naujos mados įtaisymais 
Rendų atneša suvirš.$2,000 į 
metus. Lengvos išlygos. Dėl 
platesniij žinių atsišaukite 
pas:

ANT PARDAVIMO 1 
EVERETT NAMAS

A. J. Kupstis, 
332Broadivay,

So. Boston, Mass. 
Taip-gi turime dėl pardavi
mo visokių biznių, bučemių, 
grocernių, pekarnių ir tt. 
PIRKITE ANGLIS PER MUSŲ 
AGENTŪRĄ PAKOL PIGIOS! 

• ” A. J. KUPSTIS. 
Tel. South Boston 2305.

ŠOKIAI BUVO 
SMAGŪS.

Pereitos subatos vakare 
Lietuviui Salėj LDS. l-mos 
kuopos buvo surengti šokiai. 
Jaunimo buvo smagaus ii 
linksmai paskraidė po salę 
Bet nevisai buvo smagu, kad' 
jaunimo nebuvo tiek, kiek 
galėjo būt. S

PRANEŠIMAS.
■ L. L. Paskolos stotiesX 
siriRkimo šio utarninko
kare nebus. Sekantis stotie*

SU-
va-

■ . /

K ‘c

: susirinkimas ivvks seredos
' vakarė, spalio 12 d., papras'
: • .toje vietoje.
fe

Kat

L>-

e L\

i

f • «l , 
fa '

pį 
L<r 
įlą

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

KAINA......................$5000.
Telefono No.

South Boston 2445-W.

r V

JAU IŠĖJO IŠ' SPAUDOS

“ŽELMENIJA”
Nr. 1.

Botonikos mokslo žurnalas, 
leidžiamas kas trečią 

mėnesį.

REIKALINGAS KAMBARYS
Paieškau švaraus kambario gyveni

mui. ramioje lietuvių šeimynoje, pa
geidautina, kad butų elektros arba ge- 

šviesa. teipgi šilumna žiemos laike. 
Kas turite tokį kambarį praneškite 
••Darbininko" administracijai, Bos B.

L

Paieškau Jono Juškevičiaus, kuris 
1915 m. gyveno Pittston, Pa., Inker- 
man. Turiu svarbų reikalų. Jis pat;; 
ar kas apie jį žinote atsiliepkite šino- 
ttil antrašu:

PRANAS JUŠKEVIČIUS,
4 Rellbvue Avė., Montello, Mass.

“ŽBLMENIJA* yra šios rū
šies lietuvių vienlntSlis žurna
las.

“ŽELMENIJOS” No. 1 (pir
mas) »su paveikslais. Tilpo 
400 suvirš Įvairių augmenų— 
“žolių” vardai.

“ŽELMENIJOS” prenumera
tos kaina Amerikoje ir užsie
niuose metams $1.00.
Pavienio numerio kaina 50g.

■ Užsirašykite “ŽELMENIJĄ.”
' Adresajs :

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128,

Boston, Mass.

9ALMU&U0S AIRDIMV.JMAUB 
D^JOB VALDYBOS ADRBHAI 

SO, BOSTON' BASA.

PfRft, — Kndttai^
2M nta. 8t, Boaton 57, Mum, 

VICE-PIRM, — Juozais Andrlliunas, 
273 Fourth St., $0. Boston, Mass.

PROT. RAiBT. — Vincai VaUdtaorlua, 
178 Bolton St*. Boston Mmk.

BIN. RA8T. — Pranta Sinkevičius, ’ 
188 Bbvran St, Boston 27, Maw.

kASESRIUS — Jūrgto Kanevl&ua, 
174 Bolton St, Ęoston 27, Matą,

MARŠALKA ~ Brauta Lukoševičius, 
405 & 7-th St, Boston 27, Mase.

SūšlrinkląMd laikomi lrsua pirmą ne- 
dSldienl kMBrvleno atčnaslo- 8 vai. po 
pletji Bv. Petro Bainytlngj salčj, So.1 
loston,jbuM.

.«0 H. 7th 8t, So. Boston, Masa 
NN. RAST. — Juomk Kavallauakia, 
. - 209 B. Cottags St, Dorchester. 
KASIERIUS -v Audriojo® ZelleckM, 

307 E. 9-th St, So. Bo»toti. Masu. 
MARŠALKA —.Antanai® Gruodi®, 
. 159 Bovren St, So. Bo®ton, Maas,

D, & K. Kelatučlo dr-ja laiko mene- 
Alniu® Busirlnklmu® kas pirmą nedSl- 
dtenl kiekvieno mčneelo po No. 694 
Wa®hlngtmi St, Bo®t<5n, Mase. 6-tą v. 
vakarė, Ateidami drauge lr naujų na 
rlą m savim atelveeklt prie musą dr 1 
jos prlralytL

Poemertlnč® moka $200.00, PaUelpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo, ■

■ ■ ‘ ....... r -.Į *

*

M

flV. JONO BV. BL. TAAALPIN8S 
DR-STBSVALDYBOS ADRBSAt. • Artimi snslslekiniai .su Lietuvn. Ge

ras valgis ir Užtektinai’ jo. Didelis de
nis, su visais moderniškais naujausių 
laivu patogumais.ViredŠtarLine

LalvaUJŠplaukia 
kiekvieną savaitę iš New Yorko nuo 

No. 5S—-62 North River Prieplaukos.
J H Veto Yorko ( „ „ 

Sumland £ Hamburgą į Spalio la 
(Tik. 3-čia Idlasa)’ 

ZH JT.w Korto Į

, *Spnlio22 Anticerp'ą. fSpaĮHo 29

PIRM. — M. floba,
589 KL 7-th St, So. BortoU, Man®.

VICB-PIRM. — R. Tulelkta,
180 Bawett St, So. Boston, Man.

PROT. RAMI. — K. Lnlntaį
47 Vate St, So. Boaton, Ma*u

FIN, RAŠT. •— M. žeikys, .
127 Granit St., So. Boston, Mass.

KASIERIUS A. Naudžluna®, -
18 Vlnfleld St, So. Boston, Mamų 

MARŠALKA — Steponai Navickai.
Dr-ja, laiko Buslrlnklmu® kas trečią 

nedSĮiienl 2-ą vaL po pietą Bažnytinėj 
Svetainėje .

r *------ . - ......... ,----... -- -------
D. L. K. NBIBTUOlO DRJOS VAL. 
DYBOB ADRESAI, BOSTON, UAS8.

>IRM. —' Motiejų® Verseckai,
41 Gatės St. So. Boston. Mera.

VICE-PIRM. — Juozas Bižoka®,
8Q7 E. 9-th St, So. Boston, Mas®. 

PROT. RAŠT. — Ant Mociejunas,

REIK AL Aū J AME
t

Patyrusių Upperers 
Lasters ir Kurpių.

♦ Taip-gi
MERGINŲ MOKINTIS: 

Gaus užmokestį, besimokinant.

AMERICAN RŪBBER COMPANY.
Netoli nuo Kendall Sųuare, Cambridge, Mass?

\

Ftnland 
Zeeland 
Ktoonland 

Lapland

^Amerkanline
Mongoiiala - F5 Ncle. Yor!;,J tanpkr. 23 

( _ į , į Spalio 26 l Hamburg’ą .)
. Tikietas tiesiog Plllavon.

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

120 Jtilvtj—1,300,000 tonų įtalpos.
84 Statė Street, Boston, Mass. 

Arba. pas vietinius^ agentus.

Generališki Agentai dėl CENTRALINES lr RYTINES EUROPOS
. North German Lloyd Bremen

IŠ NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus persimainymas 

nuo laivo ant laivo.
HUDSON ................... . ...........................................Spalio 15 lr Gruodžio 3
PRINCESS MATOIKA ....................... 1...............Spalio 22 ir Gruodžio 10
POTOMAC .................................   Lapkričio 1!)

’ IŠ NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN..
GEORGE WASHINGTON ......................... Spalio 4, Lapkr. 8, Gruodžio 8
AMERICA............ .............. ..................... ...........-.Lapkr. 1 ir 29, Sausio 3.

Didiiauai, Greičiausi Pasauly 
Ląivai, šaunus Apsėjimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jųaų Mieste 

f Ar netoli To;
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas 'Baltiko Valstijas, TIESIAI 
į HAMBURGĄ.

SASONĮA — SPALIO 29
Cabin $145. 3-čia kleaa $100.

Taksų $5.00. t, \ *
Per Cherbourg SAUthampton 

Jiiverpool ir Glasgow
EMRRESS OP INDIA......... Spalio 6
COLUMBIA ............................Spalio S
CAIULKNIA ............. '............Spalio H

Per Anglija ar Hamburgą į 
DANZIG §110.00—LIBAU $120.00 

HA5IBURG 8100.00. Taksų $5.00

{DU. 80. Botton 3488 j j 
įlJJ. G.LAMIDS: 

B (SEYMOURf j’
H LlBTUVIfl j I

| Gydytojas ir Chirttrgab! > 
& Gydą aitriai lr chroniškas Ugtf 
Q vyru, moterų ir vaikų. Entamb 
g nuoja kraują, apjaudalua, ilapu- 
h mą ir tt pato laboratųrljoJv 8u- 
® teikia patarimus laiškais kitur gp- 
Urenantiems. Adresas: - 
i v 506 Broadway, , 
I South Boston, ĄIabs. 
f. Kampas C St ir’ Broadvray

$ - 10 MjtTŲ SOTJTH>BO8TOM«

4

*

I DR. H. S. STONE
| Akių Specialistas 
| 399a W. BR0ADWAY
S Valandos; Nuo 9 r. iki T v, vak.

I

i

t

/

» •»

Gelžkelio (M 00 
laikrodis ipT’ivO

Darbininkai, ar Jus 
norit turėt gerą lai
krodį? Pirkit šitą 

, gelžkelio laikrodį.
Prietnlsos geros su 
jewels. Gvli ra Ilino
jum, laiką gerai lai
kys, Nikelinės mak
štys. Kainuoja, du
syk tiek, bet šitų mėnesį mes parduo
sim dirbtuvės ka-iiui 1‘risiųsk
25c. stampoms, balansų užmokėsit kaip 
Įirislųsim laikrodį. Prašyk kad veltui 
prisiųstų katalogu.
('(>NT IN E NT AI ALĖS C( )MPANY. 

2219 W. \Valton St., 505, Chlcngo, III.

PIRK REVOLVERI TIKTAI
■ g v am a a,

OR, PAUL J. JAM
(JaldmaviMtit)

B09 EABT BB0ADWAV
TELEBHONE 502.

Tol. So. Boston 270 
| DR. JOHN MicDONNEll, M. D, 
E Galima susikalbėti ir Uetuviikal. 
R Orvtso Valandos: 
E . Rytais ik 9 vaL 
E Po pietų 1 iki 8 vnt
E Vakarais nuo 6 iki 9
|536 Broadway,'S. Boston

IF.J.KALJHAUSICAS
ADVOKATAS

414 Broadway, 
S. B0J3T0N 27 MASS.

Tel. S. B. 0441. /
Antros lubos—rVirSuj L. P. B-vės

GYVENIMO VIETA r- ’
135 Rowe St., Auburndalė, Mass. 

Teį,.W. Nevvton 1016—R.

T

Nepaprasta proga pirkti 22 cnliber 
nikeliu aptaisyta "revolverį. Mus re-' 
volverts" yra geriausias, nekiirie agen
tai parduoda už •88.00. šaunu No. 325 
B-k patronais. Jeigu tokių patronų 
negali gauti savo mieste, tai galima 
užsisakyt i>as mus. Musų regulerė kal
tui .$(;.<»>. bet. šitų mėnesį parduodam 
tik už 83.0<). Už tokių kainų niekur 
negalima gauti. Kiekvienas revolveris 
yra gvarantuojamas musų. Iškirpk ši
tų apgarslniTną ir siųsk sykiu su savo 
'ardu ir 30e. stanipoms arba pinigais. 
Kai|> prisiųsim revolverį tuomet balan
są užmokėsit. Uash relkalaujnnia su 
kiekvienu užsakymu užrubežin. Nepra
leisk progų—RAŠYK ŠIANDIEN. '

WESTERN SALES CO., 
1330 N. Western Avė., 38, Cblchgo, III.

(GUMAUŠKAS)

DANTISTAS

DR. t. J. GORMAN

«

)

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W.

DR.F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligar 

Pbiskiku Akujoth.
Valandos: 1—8 ir 7—8 P, M< 

a 17 Millbury Street, 
WORCESTBR> ftUgS,IEŠKAU DARB3

Gerbiamieji LDS. nariai ir narės ir 
4iMiiK-gerns--valios draugai: Kas žino
ti* daybų prie namų apžiūrėjimo arba 
ofisų, k^il> tai. už .sargų arba, janitorį 
urha dirbtuvėj, malonėkite man fpraU 
nešti už kij busiu labai dėkingas" ir 
jeigu bus reikalas apmokėti, tai ir ap
mokėsiu. Turiu paliudymus nuo gerų 
žmonių. Malonėkite pi-iuiešti sekančiu 
antrašu':'J. MICKEVIČIUS. LDS. na-• 
rys, Grove CIub.- Far Roelčv&ay, L. I., 
N. Y.

/

Tel. So. Boston 823.
Iasstevts Dantistas 

iML M. -V. OAŠEE& 

(Kaiparavičius-) 
Laikinai perk&IS ofisą JpO No. 

425 Bboadway, So. Boston, MaSs. 
OfM» Valanda^: 

Nuo 10 Hd 12:80 ryte & 
D ir 6:80-0 P. B.

Ofisas uždarytas subatos va
karais ir nedėliomis.,

t*

STATEMENT OF THE OAVNERSHII*. 
MANAGEMENT. CIRCULATION, 

E T C., REQUIRED BY THE ACT 
OFCONGRESS OF AUGUST 

24. 1912.
Of Darbininkas publislied Tri-vveeklv

■ " ■ — - ■ - - ‘---i.

Statė of Massachusetts, County of Šuf-

Before me a’Notary Public in and 
for the Statė and county aforesaid. 
personally appeared A. F. Kneižys, 
xvho. having heen dūly sworn accordin't 
to law. deposes and says that he is 
the Manager of the Darbininkas.

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor. managing editor. 
and business manųgers are: Publisher 
St. Jos. Lith. R. C. Ass'n of Labor, 363 
Bhvay. So. Boston; Editor Frank Gu
das, 25 Story St., So. Boston; Manc- 
gine Editpr—noue: Business Managers 
■s—A. F. Kneižys, 52 G St.. So. Boston.

2. That the ovvners a*e: St. Jos. 
Lithuanian Ass’n of Labor, So. Bo- 
ton; M. Abračinskas, pres.. 187 Ames 
St.. Montello. Mgss.. A. F. Kneižys. 
Sec., 52 G St., So. Boston. J. Glineckis,

zl. F. Kneižgs.
Business Manager. 

S\vorn to and subscribed before me the 
13-th day of Sept. 1921

John J. Roman,
Notary Public.

f --------------- 1-----------------------

CHORO SUSIRINKIMAS
• Serėdoj, Spalio 5 dienų bu at PnstP°!?; October 1. 1921
Sv. Petro Bažnytinio choro me- _
nesįnis susirinkimas. Visi cho 
ro nariai neužmirškite atsilan
kyti.

Raštininke
. t

BRIGHTON, MASS.
Rugsėjo 27 d. Įvykusios prakal

bos L. L. Paskolos bonų platiir- 
mo reikalu pasisekė pusėtinai. 
‘ . Stoties pirm. B. Ajauskas,. pir- 

. 'minusia paaiškino bonų tikslą ir 
kokią jie naudą neša' Lietuvai. 
Papeikė lietuviškus bolševikėlius, 

. kad jie pamiršo .esą Lietuvos sū
nūs ir dabar ardo ir griauja lab- 

: . doringus Lietuvai darbus, leisda
mi visokius lapelius, kuriuose bau
gina tamesniuosius nepirkti Bo
nų ir neduoti aukų savo Tėvynei.

^Kuomet lankėsi Kūdikėlio Jėzaus, 
našlaičių . prieglaudos atstovas 
prašydamas ąukų našlaičiams, tai 

- mūsų komunistai ausis buvo užsi-
• kimšę, liet kaip išgirdo apie Rusi- 
-jos badą, tai “Vienybė” net,.$100-
paskyrė iš iždo. Boto dar rengia 
įvairias, pramogas, kad tik dan- į' 
giau aukų surinkus dėl rusų. Gai- • 
la kad jie dar vadinas lietuviais. 
Antras kalbėjo Misijos pasiunti-

• pys Juozas šaliūuąs. Savo kalbą 
labai didelj Įspūdį padare į brigh-

• • toniečius. Bonų išprdavė už $400.
, Pasižadėjusių yra daugiau.

‘ sipraskite ir 
žengkite

flV. RAZIMIERO R. f. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI

SO. BOSTON, MASS, 
PIRM. —. Jonai Pranaiti*,

524 E. 6th St, So. Boston. Maus. 
VICE-PIRM. — J .Andruliunas,

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

147 H'St., Boston 27, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juosaa Jufika, 

Merycllff Academy 
Arllnghton Helgths, MaM.

IŽD. — Leonas švagždi®.
111 Bowėn St, So. Boston, Mass, 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubinskas,
B Jay St, So. Boston, Mass. ir 

Antanas Rinitas,
284 5th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka, 
Ū Story St, So. Boston, Mass.

Draugijos antražaa reikale:
886 Broadway, So. Boston, Mase. 

Draugystes susirinkimai laikomi kas 
1 antra nedįldlenj menesio 1-ą vaL po 

pieta Bažnytinėj saloj ant 5 gt, So 
Boston, Mass.

s

Kreipkitės pas Agentus

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, ' Boston, Mass.

MOORE & McCORMACK COMPANY, Ine. 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY, Ine. 

UNITED AMERICAN LINES, Ine.
Managing Operators for the United Statės Shipping Board

■■ u ■— >■ i—i ii .iįiii I— i in

Paieškau Petro Rasimavičiaus, kuris 
G metai atgal gyveno Latvrenee, Mass., 
o dabar nežinau kur. Turiu svarbų 
reikalų, tad meldžiu atsišaukti žeminus 
paduotu adresu. Jis paeina iš. Kauno 
'•?<!., ^Panevėžiu apskr., Palėpių so
džiaus. Antašavos parapijos.

URŠULE ZVANKAUSKAS.
351 South Avė., Bridgeport, Conn.

DR. W. T. REILIY
Pirmos Klesos Dantistas 

469 B’way, So. Boston, Mass. 
(Prie Dorchester S t v

, Paieškau .Jono Kairio, seniau gyve- 
lUKio l’hiliulelphijoj. Dsibar nežinau 
kur. Taip-gi .Juzės Bučienės( našlės) 
ir Petro Riškaus. .Tic^pntįs arba juos 
žinantieji malonėkite pranešti, nes tu
riu laitai svarini reikalų. Mes žadam 
važiiiott Lietuvon ir norėtumėm susi- ■ 
rašyti. . (

Urs. Alh. Mėliu lene. '
2016 Lorain Avė., Cleveland. Ohio.

1*7 - *—— 1
Bell Phone: Poplar .7545

ADOLPH F. STANKUS
TIKRAS LIETUVIS

G R A B O R I U S
1023 Mt. Vebnon St.

PHILADELPHIA, PA.

Tiesi kelione į LIETUVĄ •
PEĖPILIAVĄ

(Karaliaučiaus prieplauka)
Arba per LJBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant musų 
pasažierlai, o ypatingai Lietuviai, gaištų keliauti Stačiai į Piliavą. 

Lietuviai, važiuojanti Į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korldorą) 
ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia. 

Susinešimas s® Pillava. tai yra nauja šaka musų regullafiško susl- 
rfešimo su Hamburgu, Danzigu lr Llepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas 
ir parankus kelias namon dasigautl.

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
------------- _ LITUANIA ......Lapkr, 2

LATVTA ..................Lapkr. 9 •

RA DIDŽIAUSIA LAIMĖ, t
Be jos mes negalime gyvenimą links- ■ 

mai praleisti. Kada mes susergam yra E 
labai svarbu kad tuojau pas gerą lr ■ 
prityrusi daktarą nueitumem, kuris žl- E 
no kaip sveikatą galima kuogrelčiau-' 
šiai sugrąžint*!.

Atsakanti priežiūra pailgina tavo 
gyvenimo mėtus lr juos laimingais pa
daro.

Aš gydau kaip naujas taip ir užsl- 
senėjiislas Ilgas per daugelį metų ir 
mano prityrimas mano išmokino kdtp 
kuogreičiausial išvaryti ligas ir sutelk
ti mano ligoniams gerą sveikatą l 
trumpinusį laiką su lengviausiu budu 
ir už mažiausią kainą.

Aš ŽINAU KAIP . . ,
Al ir mano ofisas yra pilnai aprūpintas 

su viskuo ką tik reikalinga darbui. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo llga- 

nepalsant kiek kartų buvai apviltas beieš-

* • •

t
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>.

Su- 
i” 

Jūs
progresyviai 
is keliu.
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DANGAUS KARALIENĖ»-
•Yra tai įdomi knyga, talpinanti savyje 

daug gražių užimančių apysakaičių su padavi
mais apie Švenčiausių Panelę. Parašytą kuni
go Marijono Gavąlevičiaus ir lietuvių 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 oto. Kaina $1.00. Galima 
gauti . .

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

_ ____________________ e

ESTONIA ........ Spalio 5
POLONIA.............Spalio 19

Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJAUS—DANZIGO-HALIFAN, Kanada '

x . Visi laivai turi puikius kambarius įrečios klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Kukardū, visolcivŽėhkleliv,‘GuzikūSiūrAnt*- 
v spaudų ir* kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO.,, 90-92 Ferry St. Newark, N. J.

. . . - ____________________ X_____________ . . - . - -_____________ * - . - ..

arba kaip senai sergi „ ,
knnt sveikatos. Aš esu pasirengęs tau pai-odyti kų gailu padaryti, ir 
jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra, aš galėsiu tave sveiku padary
ti taip kaip ir šimtus Rijų, kurie yra ant naujo kelio sveikatos ir ku
rte bus sveiki taip kaip turi butk • •
Hano kainos pigios ir visiems prteinamos^Batarimuo. dųodti dykai. 

. no UnDOMĖV 220 Tremont Street, Boston, Mass..
U iii mUilUIlLl Priešais'Majestio Teatrą.
Oj’to ?<ir<ttt<hrt.* nwo 9 i\ r Aki S t». i\—ZITedeNomte.*10 t’. n ikiž P-P-

t l 
■' .'i-


	1921-10-04-DARBININKAS 0001
	1921-10-04-DARBININKAS 0002
	1921-10-04-DARBININKAS 0003
	1921-10-04-DARBININKAS 0004

