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Moterys, prie elevatorių, 
,New York’e, viešbučiuose iš
reikalavo sulig statuto iki 9 
vaL darbo į dieną, šešias die
nas savaitėje.

riais darbdavių organizaci
jos sutiko palaikyti, senas 
algas ir jų darbininkai dir
ba. — ■■

ĮLįJlinifeJU Ulllifelūfji

Quebeco polictnonąir ngniageiią 
streikai pasibaigs.

(įueb&Cf JŽana&ofa birž. 
30. — Policmonų ir ugnia
gesių streikas, kuris tęsėsi

-............................ - - • - J

* Generalis, streikas Kristi- 
Unijoje, Norvegija,, pasibai
gėJr jau darbininkai sugrį
žo prie darbo, išskyrus peč- 
kūriuš, inžinierius ir dokų 
darbininkus. Jie pasiliko 
jki bus užbaigtos derybos.

i * .

Sulig Suv.' Valstijų ka
syklų biuro, kiekvienas po
žeminis darbininkas, dir
bantis anglių kasyklose šio
je šalyje 1918 metais iškasė 
1,134-tonus. Mažiausia iš- 

. kasė Japonijoje, maždaug 
15 5tonus kiekvienas darbi
ninkas arba vieną septintą 
dalį to ką padarė kiekvienas 
kasėjas Amerikoje.

___ įnuo praeitos subatos, pas!

Pranešamą, kad bedarbių 
skaičius Didžiajam Berlyne 
yra daug didesnis,, ir kad 
dabar ten esą 1.34,500 bedarą 
biaujančių, prįeš 73,500 be* 
.darbiaujančių mėtai atgal*

- ’l------------- . . ■- 1 - ■

Darbininkai pakaimių in
dustrijoje, Kansas, privers
ti buvo priimti nukapotas 
algas nuo 10 iki 15 nuošim
čių. .

Nuosprendis buvo pada
rytas sutaikymo komisij os, 
kad algos skrybėlių ir kepu
rių dirbėjams New Yorke 
būtų numuštos 10 nuoš. tuo- 
j aū. - Komisi j a priskaitant 
atstovus nuo Skrybėlių ir 
Kepurių Išdirbėjų Organi
zacijos ir Nevi Votim Bend
ro Komiteto nuo Suvienytų 
Skrybėlių ir Kepurių dirbė
jų Žiemių Amerikos. Su
tartis priimta susirinkime 
dąrbininkų ir darbdavių. 
Kontraktas tęsis iki birželio 
30,1022. Paliečia 5,000 dar
bininkų.

Švinoriai ir metalų darbi
ninkai Elizabeth, N. J., ne
norėdami streikuoti, sutiko 
ant numažinimo algų $1.00 į 
dieną. Jie'gaudavo $9.00, 
dabar, gaus $8.00 į dieną.

Budavotojai Lafayette, 
Lidiana, kurie streikavo 
kiek laiko, sugrįžo darban* 
Dailydininkai gaus 82%c. 
į valandą, kiti darbininkai 
gaus 62%c. į valandą. Dar
bininkams numušė 7%* cen
tus į valandą.

SIUVAMŲ MAŠINŲ
DARBININKAI 

- r-STREIKUOS
. Orange, Mass., birž. 30.— 
Darbininkai New Uome 
Sevdng Maciūne Co.” išėjo 
ant streiko. Darbininkai 
atsisakė dirbti kompanijai 
panorėjus numušti algas 25 
nuoš. . ’

MĖSOS PAKUOTOJI) AL- 
GAS MAŽINS.

New London, Conn.—Ma
šinų dirbtuvėje pastatyta 
naujos ir pagerintos maši
nos, prie kurių bus galima 
apseiti su puse darbininkų 
negu reikėjo iki šiot. Taip
gi, prie šių mašinų vyrų vie
tas galės užimti moterys.

, MčKeesport,-Pa. — Kilus 
gaisrui McKeesport ' Tin 
Blate kompanijos įstaigoje 
padarytą žalos ant $3,000,- 
0^0, taip praneša kompani
ja. Ši įstaiga yra viena iš 
didžiausių pasaulyje tos rū
šies, turi 44 dirbtuves ir 
samdo 3,000 darbininkų. Da
bar bus paleista maždaug 1,- 
500 darbininkų laikinai.

J

, Springfield, Mass. — Vi
si prie namų statymo amat- 
ninkai išėjo ant streiko kuo
met Springfied; Building 
Trades Employers organi
zacija* užsimanė nukapoti 
algas 15 centų į valandą prie 
visų darbų* Keletas mažų 
kontraktorių, kurie nėra na-

baigė. t
Miešto, konsulas pasiuntė 

ultimatumą, įsakydamas vi- 
siems grįžti, Konsulas pa
sakė, kad jei negrįš darban, 
busnuo darbųatstai|rti.

Streikieriai laimėjo. Po- 
liemonai gaus $1,00 daugiau 
į savaitę, ugniagesiai 75c.

\ .................... .

NAUJAS STREIKAS 
QUEBECE.

, Quebec^ Kanada, birž. 
30. — Būdavote j ai, unijos 
darbininkai, šia'ndie išėjo 
ant streiko.

Darbininkai išėjo* ant 
streiko, jiės gauna tik nuo- 30 
iki 45 centų į valandą. A- 
pie 1,000 darbininkų strei
kuoja.

f- -

»*. ■<

Prašymas sumažinti algas 
100,000 darbininkų, kurie 
dirba mėsos pakavimo, pra
monėse, buvo paduotas Chi- 
cagos teismui. Teisėjas Als- 
eliuler yra ofįeialis valdonas 
tarpe darbininkų ir darbda
vių.

Prašyme kompanijos rei
kalauja kad darbininkams, 
kurie, dirba ant-valandų bū
tų numušta 5 centai į valan
dą; tiems kurie dirba nuo 
dalių, taip-gi būtų, sumažin
ta.

PRAGYVENIMAS ATPI
GO 16.7 NUOŠ. PER 

METUS.-
Washington, birž. 30. — 

Sulyg Darbo Departmento, 
pranešimo, pragyvenimas 
nuo birželio 1920 ir gegužės 
mėnesių 1921 atpigo ant 16,7 
nuošimčio, išskirant, šviesą, 
kurą ir namus, visi kiti pra
gyvenimui reikalingi daik
tai žymiai atpigo.

, ATVAŽIUOJA AME
RIKON.

Rymas, birž, 30 — Gene
rolas Badoglio, vadas Itali
jos kariuomenes Fiumoj, at
važiuoja Amerikon. Jis bus 
oficialis narys misijos.

i

MAŽAI lįbUMĖJO*
streikas pasibaigė. Anglia
kasiai nedaug laimėjo. Lai
mėjo tik kad pelnas bus pa
dalintas, bet jie sutiko gau
ti mažesnius algas. . Darbi
ninkų susivienijimas taip 
vadinamas “Triple Allian- 
ce” liko pakrikdytas.

Beveik 3 metai atgal, ka
da gelžkeliij -darbininkai, 
angliakasiai ir kiti nariai 
minėtos unijos sudarė tokį 
tvirtą frontą kad valdžia bi
jojo priešintis - darbinin
kams, nes jei viena unija iš
eitų ant streiko, pasektų ir 
kiti, ~

Dabar ‘'angliakasiai persi* 
skyrė su galinga unija.

Sulig naujos sutarties per Į 
ateinančius 18 mėnesių dar
bininkai gaus 20° nuoš. algos 
daugiau kaip gaudavo prieš 
karą. Pelnas bus padalytas 
tarpe darbininkų.

t

SPRINGFIELD’O DIRB
TUVĘ UŽDARYS ANT
DVIEJŲ SAVAIČIŲ.
Springfield, birž. 30* — 

“The Randee Manufactur- 
ing Company” “motorcyc- 
le” išdirbėjai pranešė kad 
dirbtuvė bus uždaryta, dvi 
savaiti. . .

Dirbtuvė, kuri turi apie 
800 darbininkų dirbo tik 
pusę laiko arba ir mažiau.

BELLERIKOS KARŲ 
DIRBTUVĖS NE

DIRBS. '
. Bellerica,Anr. 29* — Dar
bininkai ^dirbanti Boston & 
Maine gelžkelių kompanijos 
gavo pranešimą 
nančią savaitę, 
bus uždarytos*

rr

v» kad atei- 
dirbtuvės

•>

EIBOP*WS«ENBUS
SmIUE. —

C. — Ųž^ 
sienių valdžios. * skolingos 
Siiv* Valstijomį arti bilijo
ne 
visiškai neskhitimt skolos^ 
kuri1 siekia 10 bilijonų.

PMNCIJėS ŠOKIS.
i * ■ 'r* . * ? * -

PrancijoM škoto* pripiltų 150,000 
tavorinių, trittldnių.

Paryzi^^^. 30. — 
Pranei jos skolos aiškiausiai 
aprašomos laikrašty “La 
Libertę.” Štai kaip skam
ba: Y ’■' ■ J *

f‘Prancijos skolos siekia 
tris šimtus bilijonų fran
kų,” sako reporteris H. 
Cheron. .

“Trys šiBWf bilijonų 
frankų sidaWi0į svertų pu
santro milijono fonų. .Tas 
ųripildytų 150,000.gelžkelių 
vagonų, pilant po10 tonų į 
kiekvieną vagoną. - t

“Taėtraidąįys užimtu 1,* 
j40kilomet^ arba
nuo Praheijoš miesto Gal
ais,. kuris

,pieraniai 
lies.

“Bet jeigu pinigai būtų 
popieriniai ir kadangi vie
nas tūkstantis popierinių 
frankų sudaro krūvą aštuo
niasdešimtą dalį vieno mili- 
miterio, trys šimtai bilijonų 
padąrytų krūvą šešiolikos ir 
pusė mylių ^aukštumo.

r-
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SOCIJALISTAI' ATSISA
KĖ PRAŠALINTI 

RADIKALUS.
Detroit, birž. 28. — Tau

tiškame socijalistų susiva
žiavime atmetę piešimą 13 
kp. Chicagoj, prašalinti vi
sus narius partijos, kurie 
gelbsti Tretį (Komunistų) 
Internacionalą.

Sekretorius Otto Brans- 
tellęr pranešė kad partiją y- 
ra $21,000 skoloje. Nutarta 
daryti vaju, kad surinkus 
$20,000.

Kaip matome, tai socialis
tai visai susmuko. .

SENATORIUS FRANCE 
- RUSIJOJE.

. birž* 30.-—Sena
torius France, Maryland 
valstijos, išvažiavo Rusijon 
ištirti pirldystės padėjimą.

Jei kitos kliūtys neatsi
ras, senatorius, greitūlaiku 
važiuos į Maskvą. Jgl gau
tas leidimas važiuoti Rusi
jon bus geras iki liepos 23 d.

Kelios savaitės atgal Max- 
im Litvinoff, bolševikų lfega- 
eijos vadas buvo išsireiškęs, 
kad senatoriaus France į 
Rusiją neleisti. Bet kiti bol
ševikų valdininkai ir minis- 
teriai pasakė, kad būtų ne
gerą neleisti senatoriui 
lankyti Rusijos;

ap-
>

1

Londonas, birž. 29, 
Konferencijoj kilo klausi
mus kas-linkAnglp-Japonų 
ryšio* Lord’ Curzon, sekre
torius užsienių reikalų pla
čiai aiškino dalykus. Tar
pe tų .kurie dalyvavo sesi
jose . buvo ir Premieras 
Lloyd George.

Balfour, konsulo prezi-* 
dęntas pasakė kad ryšys su 
Japonais turi būti padaryta 
sulyg Lygos reikalaviiųų.

Sakoma, kad Britanijos 
valdžią prašo Japonų atnau
jinimą ryšio atidėti ikr spa
lio mėnesio* Britaniją no
ri gerai apsvarstyti dalyką 
ir klausti patarimo Suv. 
Valstijų.

NORĖJO NUŽUDYTI
SERBIJOS VALDOVĄ.

—------- r y
Kunigaikštis Aleksandras nesu

šertas—vienas užmuštas.

Belgradas, Jugo-Slavija, 
birž. 30. —- Pasikėsinimas 
nužudyti Kunigaikštį Alek
sandru kada* jis; buvo aesiy 
joj. ■- y.’J. ■ • ■■V ...

• ^KunigaikštisA nesužeistas-, 
bet vienas žmogus užmuštas 
ir trys sužeisti. Užmušėjas* 
suimtas.

Jugo-Slavijos nauja kon
stitucija priimta.

. **.*

w

2,090,130 VYRŲ DAU
GIAU NEGU MO

TERŲ. / 
Waskington, birž. 26. - 

Pranešama kad 1920 m. Suv. 
Valst. 2,090,132 vyrų bu- 
vo-daugiaii negu moterų. Di
dis skaitlius vyrų paeina* 
nuo svetimtaučių .gyvenan
čių Amerikoj. 1920 m.. 13 
nuoš. visos šalies gyventojų 
buvo svetimų šalių gyvento
jai. Kiekviena valstija, iš
skiriant Massachusetts,. R. 
Island, New York, North 
Carolina, South Carolina, 
Georgia ir Alabamas turėjo 
vyrų daugiau negu moterų.

BEPROTIS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ KIRVIU.

Westibofo.—Rossale Tog- 
nazzi, 40 metii amžiaus, 
YYestbord Statė ligoninės, 
ligonis kirviu užmušė Dąvid 
O’Cpnnėl, ligonį tos pačios 
ligoninės. Iki O’Conneil at
rastas, Tognązzi pabėgo.

Ieškotojai atrado Tog- 
nazzį medyje. Tognązzi pa- 
matęs ieškotojus šoko iš me
džio 30 pėdų aukščio ir už
simušė* .

BERLYNAS”VARTOS 
DOLERIUS.

Berlynas, birž. 28* — Kad 
išvengus finansinių1 nuosto
lių Berlyno miesto valdžia 
pranešė kad ateityje kon
traktai už apgarsinimo vie
tas bus apmokami doleriais 
ne Smalkėmis*

4
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VULKANAS SPROGO'.
!• | Slestiina, Itali ją. —» Vud.

;a»t «įlo» 
- Grekai pasitraukė 1S Is- s‘f?rabohywwje nuoye- 
mieh. iŠ Azijos ir Turkų na- pradėjo verstas. IStar-. 
ėionalistai vedami Mastopho P? akmenys ir sieringi gazai 
Kernai Pasha, eina ®t vertai aukštyn visu smar- 
Konstantinopolio, nes jiems kiunu ir ,apylinkės gyvento- 
„i-v*, kelio neužstoja. >ai pavojuje. _ -

Į Gyventojai išsigandę vul
kano sprogimų ąusirmko ant 
krantų: gatavi įėįtį> jjęį*'yla 
laukia, tikėdamiy kad vūl- 
kanas nusiramįs:

Sprogimą sekė Žemės dre
bėjimas. Liepsna ir juodi de- 
besiai, kurie veržiasi iš vul- - 
kano aiškiai, matomi Messi-, t 
ųoJ., ■ ’ ■. *
; Ant krantų ‘ prisirinko 

__________ daugybė žmonių, kurie me
ldžiasi prašydami Aukščiau- h -7- 

TURKAI ŽUDO GREKUS.
Londonas, birž. 30.—Mie

stas Ismid ant kranto jūrių 
Marmora, 50 mylių nuo 
Konstantinopolio, likos iš
naikintas, gyventojai nužu
dyti, karėje, kuri buvo 
tarpe Grekų ir Turkų.

Miešta buvo uždegtas ir įtąnčiai pakirsti ligos* itąi 
daug Gtekų gyventojų nuŽuT
- * -* -* >. . * 'o j

niekas kelio neužstoja.
*

s '

BOLŠEVIKŲ-TURKŲ 
KONSPIRACIJA 

KONSTANTINOPOLY.’ 
^onsiant;tn(fpoli^ bįrž. 30.
BolŠevikiį*Turkų konspi* 

racija buvo susekta alijan- 
tų. Daug suareštuota. Su 
areštuotas ir vadas, Augen- 
jlick.

*fy.
įtty*1**-** f* ■■*■ *»iw ot m'bIIĮ*1 i

jfn ir 111,,,-iti
t-

KATALIKŲ HIERAR
CHIJA SUSIRINKS 

QUEBECE. . 
(įuebec, birž. 28. -t- Pra

nešama kad šiame mieste 
Katalikų Hierarchija Šiau
rės Amerikos laikys Euka- 
ristijos kongresą 1922 me
tais. Kardinolas Begin pra-

šioj o atitolinti nelaimę.

• INFLUENZA SIAUČIA.

Influenza siaučia pietinėj 
•Afrikoj, tūkstančiai'\ f-' 

miršta.
Cope Town> South AfrL 

ea, birž. 26. — Influenza 
siaučia visų baisumu. Tūks- 

^jovėjak sukdanaa^ 

pietinėj Afrikoj einą palik’ 
dama’ vien lavonus. La
biausiai siaučia mieste Ui- 
tenhage, kuris yra 20 mylių 
šiaurės vakaruose nuo Port _ 
Elizabeth. z

LENKAI “ ORGANIZUO
JASI. . / *

Berlynas. Prisilėiky- 

neš§ visoms. Quebeco 
čioms.

..... _____________ I maištininkai pradėjo trauk
tis link lenkų fronto. ' 

Vokiečiai vienok praneša 
kad lenkai koncentruoją vi
sas jėgas prie Rybnik,, Ro- 
gau ir Ratibos.- Josef Kąr- 
zesekka, pabėgėlis iš kalėji
mo, vadovauja maištinin
kams.

Pranešama kad prancūzai 
ir lenkai buvo susirėmę prie 4 
Pleiwitz.

PENKI UŽMUŠTI KAI 
TRAUKINYS SMOGĖ 
* AUTOMOBILIN. 
NorthSudbury, birž. 28. 

— Penki žmonės užmušti ir 
trys sužeisti kada važiuoda
mi automobiliu buvo trauki
nio sumušti.

Užmušti: John Stenpeles- 
ky, 25 Sully St.‘, Maynard, 
Adam- Wasnik, 38 River St., 
Maynard, William Lubiu, 
32 Acton St., Maynard, 
Joseph Lanovich, 28 Main 
St., Maynard, JosephMarci- 
nonis,Acton St., Maynard.

Aukštosios Silezijos, lenkų7

GRĄŽINKITE.
Jeigu kas iš gerb* agentų 

turite “ Darbininko ” 62 
(642) Birž 2.ir 64 (644) Bir-

~ .... ■, „ ,želio 4, tai malonėkite mums
Sužeista: Styyhen Zutaes-

ta, Edvrard H. Broro, .‘ '
Sfemley Smtawicz. , “P-ko” Adm.

Nelaime atsitiko vaziuo^L ■ . . . .
jant skersai gelžkelio. (Iš 
pavardžių pasirodo, kad ar 
tik nebus keletas ir lietu-J 
viii).

Sulyg gelžkelio darbiniu-( 
kų pranešimo sakoma* kad

*> • *

Kampas Bradiėy St.,

i

X

J
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X
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3 DR. C. P. LELAŠIUS
K -.
g Lietuvys Gydytojas 
g 751 GRAND AVĖNUE,

JAU. pruuvsituu BtUAVUKV KLIU, i Mg
varpąs prie kryžkelės skani- § HAVj.N OONN.
bėjo ir inžinierius sako, kad| g -1 g Ttaąthoa'M OMy m 
uoma kad užvažiavus antlS VALANDOS; »-w 
rMAlrtlmhA llllo A... A.4.^. I ĮMt

1—3 P. Mn 0^8 P. M.
3 ' Pašaukti, galima kiek- B

jis kelius kartus švilpė. Ma-į 

gelžkelio automobilius susto
jo- f

Galingas traukinys davę 
automobiliui šonan ir nešė 
250 masių iki autojo,

■ naktį) per telephon^
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fvalome dramai ir bfe baimės sn

A

įa smarki ko- 
pusaulėžiūrų: 
materialisti- 

aes arba bedieviškos* Toji ko- 
ya verda visose valstybėse ir vi- 
soBė gyvenimoJakose, bet ypač 

‘gi aštrėja rišant mokyklų Mam 
■simą. Ir tai visai suprantama 
Mokykla1 lavina ir auklėja kiek* 
vienos tautoj ar Valstybes jau
kumą* O juk nuo jaunimo pilnai 
priklauso visos tautos -ateitis. 
Ir už-tat kiekviena pasaulėžiū
rą stengiasi net mokyklos suo- 
Itiose jau išaukšto paruošti kiro 
d&Ugiaūsia sau pasekėją. Ir Lie
tuvos katalikui darbininkai tu
rės vesti dar ilgą ir sunkią ko
vą su įvairiais socialistais už 
katalikiškas mokyklas savo 
vaikams.

įjuk socialistą! veda ktto 
: smarkiausią agitaciją kaip 
h ysjHttiddj, taip mitinguos, moky- 
/' ♦ tojų suvažiavimuose ir net St 

Seime, kad tik neįsiieidus tiky- 
boa mokyklon.

B; ^ad tariuosi Lietuvos katal- 
B’^likams darbininkams bus ne iš 
K? kelio susipažinti kaip kitose ša- 

lyse kat. darbininkai veda ko- 
K vą už katalikiškas mokyklas.

; Neiškenčiu nepatiekęs pirmai
V j ^prhdžiai ‘ ‘ Darbininkoj ’ skaity

tojams mokyklų reikalu straip
snio1 iš vokiečių katalikų darbi
ninkų organo “Der Arbeiterp- 
rases;” Štai jo žodžiai:

‘^Katalikiškos mokyklos dėl 
ikų katalikų!” — štai' yra 
alikų >obalsis šių dienų ko- 

už. mokyklą, štai yra tiks- 
- įas, Kūrio mes katalikai visomis 
jėgomis privalome siekti. Ten 
kur katalikiška mokykla gy
vuoja, ji turi būti palaikoma; 
ten, kur jos nėr, ji turi būti iš
kovojama. Mes katalikai darbi- 

/ ninkai privalome būti pirmuti- 
/ nėse šios kovos eilėse Mes čia 

B*
MTf

rto

[Į,

h

suinteresuoti šiais žvilgsniais:
■ 1-o. kaipo tėvai,

, 2-o kaipo katalikai,
3- o kaipo piliečiai*
4- o kaipo darbininkai. 
1. šių dienų kovoj už rnokyk-

į la kiekvienas katalikas darbi- 
p ’ ninkas stovi pirmučiausia kai- 
Er po tėvas. Bet apie kai-gi gin- 
ę . cas eina mokyklos klausime? 
f Juk visų laiką ginčijamasi apie 
į • vaikų. Ar ne tiesa? Bet kam- 

gi priguli vaikas? Vaikas, tū
lį" rėtttmėm manyti, prigulipirmu-
k čiausia Dievui, o paskui tė-
K , vams.
K". ' O vienok atsiranda žmonių
B kurie tų aiškų, rodos, dalyką 
K ginčija.
& ' Tai buvo laike didžios pran-
K euzų revoliucijos, kada Danto- 
B nas *) sušuko paryžiaus parla- 
B y mente (Seime:) Vaikas pirm 
B visko priguli valstybei, o pas- 
B' kuitik tėvams!”
Br štai baisus# beprotiškas žo 

dis, kuęio kiekvienas sveiko’ 
'B/ ploto žmogus privalo vengti. 
B^'. Juk kiekvienas puikiausiai ži- 

no: vaikas pirm visko priguli 
BĮ ne'Vftlsybei, bet jis prig;ųli pir- 
B/ mutūlėj eilėj tėvams, kurie kai- 

f po Įrankiai ‘ Visagnlinči o Dievo 
sūteike jau gyvybę. Bet nmljų 
laikų netikėjimas į tai domės 

r. nekreipia. .Jis nori išplėšti le
vui katalikui jam Dievo duo- 

’ tas teises vaikų atžvilgiu. Nuo 
Siofe dienos tėvas katalikas vai- 
denasi man» it tas evangelijos 
Vyžas, kuris pakliuvo plėšikų 

» rUnkosnakoliaunantišJeruza- 
į Jerichą.. Jis liko užpultas, 

įplėštas ir ligi mirčiai sttdtiu-, 
ytftS* Lygiai pat naujų laikų 

netikėjimas, tas nepasotinamas 
plęšiRus, stengiasi apiplėšti tė
vą kataliką. Tėvas katalikas 
turi teisę nuo saulėtekio iki 
aMtiėhudžio prakaitą liedamas 
triūsti, kad galėtų savo vaikus
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pavalgydinti if apvilkti, jis tu
ri mokeŠeip^ sušokėti ir įvai
rią įvairinsiu įstątynlą Ir 
įsakymą laikytis* Bot jis lieka 
beteisis ir bejėgis savo vaiko ; 
nuo šešių iki kettttlblikos me
tų **) atžvilgiu* Valstybė jku 
Ša ji priverstinai į mokyklą, Ir 
tėvas katalikas turi tik teise 
prisižiūrėti, kaip jo vaikas,-jo 
paties kūnas ir kraujas, neten- 
ka^ikėjimo ir lieka bedieviu*

Tėvai katalikai! Nejau, mes 
sutiksim duoti išplėšti sau Šv
enčiausias mūsij teises? — Nie
kados! * .

BieVas davė mums vaikų. 
Mes esame atsakomingi už juos 
prieš Dievą.: Tad pirm pirm
iausia privalome spręsti apie 
jų auklėjimą* Mes turim tei
sės iiė prašyti, bet reikalauti, 
kad valstybė, jei ji priverstinai 
Verčia vaikus lankyti jos mo
kyklas, pasirūpintų taipogi; i- 
dant vaikų mokymas ir auklė
jimas būtų atliekamas katali
kiškoj dvasioj. Mes esame ka
talikai krikščionys, tad ir mū
sų vaikai ttiri jais būti. Mes, 
kaipo paprasti neturtingi dar
bininkai, skirdamies kada nors 
su šiuo pasauliu, labai dažnai 
neįstengiame palikti savo vai
tams didelių žemės gerybių, bet 
mes visi galim ir turim vaikams 
paliktą vieną turtų — tų turtą, 
kuris yra brangesnis,* negu visi 
žemės turtai. Tai yra katali
kiškas išauklėjimas. Katalikų 
tikėjimo žvaigždė, kuri spindi 
mums nuo’ pat jaunystės die
nų, turi šviesti taipogi mūsų 
vaikams gyvenimo kelių, ir būti 
jiems kelrodžiu visuose naujų 
laikų gyvenimo pavojusę.

Katalikų rašytojo žodžiais 
tariant, prieš vaiką stovi atvi
ras pragaras ir dangus; kad iš
vengus pragaro, to. plėšraus 
vilko, nekaltas avinėlis — vai-, 
kas, turi tikėti, mylėti ir viltį 
turėti. Taip, tikėti mylėti ir 
viltį turėti turi vaikelis, jei jis 
nori gyvenimo’ kelionę laimin
gai užbaigti ir savo amžinų tik
slų tikrai atsiekti. Betgi kame 
vaikas mokosi tikėti, mylėti ir 
viltį turėti ir viso to, kas su 
tais dalykais rišusi? Vienati
niai tik katalikiškoj mokykloj.' 
Katalildškoj mokykloj kaba 
ant sienos dieviško vaikij Drau
go Išganytojaus kryžius, ir Die
vo Motinos, tos visų geriausios 
Auklėtojos, paveikslas. Kata
likiškoj mokykloj mokymas 
pradedamas ir baigiamas mal
da, vaikai raginami lankyti pa
maldas Bažnyčioje, šv. sakra
mentus dažnai priiminėti. Ti
kyba ten, nevien. tik, kaip miš
rioj mokykloje, mokymo daly
kas, nelyginaųt, skaitymas, ra
šymas, skaičiavinįas ir tt. bet 
ji yra it kokia karalienė, kuri 
viešpatauja visame mokyklos 
gyvenime. Ji yra saulė, nuo 
kurios visi dėstomieji dalykai 
įgauna tikrų nušvietimą. Ji yra 
oras, kuriuo ir mokytojas ir mo
kinys vienodai kvėpuoja. Tik 
tokia mokykla sugebės duoti ti
krai kataliltišką išauklėjimą.- 
Tėvai,! Jei norime išauklėti sa
vo vaikus tikrais katalikais/ 
neleiskime panaikinti katalikiš
kas mokyklas. Mes turime sprę
sti apie mokyklos dvasių ir cha
rakterį, kurią mūsų vaikai lan- 
kys/ Jeigu socialistai, įgavę 
kada nors Valdžią, pasikėsintų 
atit katalikiškų mokyklų, tada 
sušukime jiems: “Ra^jt Ša
lin! Mes neleisime,.kadlĮRusų 
Vaikų širdžių būtų išTautas Kri- 
stiius mokslas, dm turi likt; to
kiais pat katalikais, kaip ir 
mes!”

2. Kaipo tėvų mūsą reikalas 
yra ginti sayb teises, palicfian-

čias mūsą vaikų išauklėjimu rinkimuose (ftdytatui 
kaipo gi katalikai mes net pri- bfidu kovojame už Di 
valome dragai ir be baimės sn 
pasišventimu stoti nž Bažnyčios 
teises. Teises# kurios priguli 
auklejimo'srity Bažnyčiai, » ji- 
gavo ne mm Žmonių; dėlto joks 
žpiogtts, ministeris ar seimas 
neturi, dorinės galios išplėšti 
Bažnyčiai tas teises.

Bažnyčia, savo teises moky
klos ir auklėjimo atžvilgiu' įgį^ 
vo nuo Jėzaus Kristaus. , Jis 
yra didis žmonijos Mokytojas 
to Auklėtojas. Jis nužengė že
mėn, kad žmones padarius Die
vo vdikais ir dangaus karalys
tės įpėdiriinkaiš. Įžengiant dan* 
gan perdavė jii savo gyvenimo 
užduotį Bažnyčiai šiais žodžiai: 
4 • Man duota yra visa galia dan
guje to žemėje, dėlto eikite to 
mokykite visas pasaulio tautas- 
ii- krikštykite jas vardan Die
vo Tėvo ir Sūnaus ir Dvasios 
Šveritos ir mokykite jas užlai
kyti visa tol ką aš jums įsa
kiau!” Du dalyku glūdi Šituo
se žodžiuose. Vienas, kad-Baž
nyčia turi būti žmonijos moky
toja; kaip Bažnyčia moko, visi 
turi jos klausyti ir niekas 
tenedrįsta jai’ kliudyti tą 
darbų dirbti. Antras, Ji turi 
auklėti atskilus žmogaus sielas 
ir ųštisas pasaulio tautas tikr ais 
krikščionimisj ji turi kaipo mei
li motina, penėti jas savo mok
slu# vesti jas per šio pasaulio 
turtus dorybės keliu, kolei jos 
atsieks savo amžinų tikslų. Šio
ji hukšta užduotis uždeda ant 
Bažnyčios ir baisių atsakomy
bę’. Ir dėlto, nors it kažin ko
kiose apystovose ir kažin kokia 
kaina, Bažnyčia negali atsisa
kyti mokyti ir* auklėti žmones, 
kad iF kruvinu kaiikiiitinių ke
liu tektų jai eiti. Priešingai, ji 
būtų savo pašaukimo it žmo-

•nių sielų išdavikė.
*

* •
Kūd Bažnyčiai priguli teisė 

mokyklų prižiūrėti, per ištisus 
Šimtmečius buvo tai neleistinas 
ir savaimi. suprantamas daly
kas Reformacija (Liuterio mo
kslas* Red.) padare pirmutinį, 
plyšį. Ji atidavė mokyklas svie
tiškai valdžiai; bet ir tada jos 
perdėm liko krikščioniškos. 200 
metų praėjus, stojo į kovų prieš 
krikščioniškas mokyklas ant
ras priešas — masonai (slap
tos organizacijos pasistačiusios 
sau tikslų visokiais būdais ko
voti prieš Katalikų Bažnyčių. 
Red.) Daugiau kaip du šimtu 
metų darbuojasi masonai, kad 
paršalinus Bažnyčią iš moky
klos. Iš aukštų mokyklų tiky
ba jau prašalinta, dabar nori
ma jų prašalinti iš pradedamų
jų mokyklų. Masonams pade
da jų draugai socialistai, jie ge
rai žino kad greit išloštų, jtj ko
munos greit prigytų, jei tik 
jiems pasisektų panaikinti kri
kščioniškos mokyklos. Ir jie 

. pasiskelbė kovosią už prašali- 
nimą tikybos iš mokyklos. To
ki tai yra planai. Norima išplė
šti Bažnyčiai visas teises, kad 
ji negalėtų turėti jokios įtakos 
omkinių auklėjime. Ir ar gali
me mes katalikai vyrai, Baž
nyčios sūnūs, ramiai žiūrėti, 
kaip Bažnyčios mokslas veja
mas lauk iš‘ mokyklos namų? 
Kokie iš mūsų būtų sūnūs, jei 
mes nepanorėtumėm • drąsiai 
ginti savo motinos teises! Ko
kie iš mūsų , būtų katalikai, jei 
nepanoretiunėm džiaugsmingai 
dalyvauti smarkioj kovoj už 
mokyklų. Vindhorstas Liudvi
kas, *) tas nepamirštinas ko
votojas už katalikų reikaluą, 
viename skaitlingame katalikų 
suvažiavime visiems susirinku
siems katalikams sušuko:

““Gelbėkit mokyklų, nes ki
taip viskas bus žuvę!” Gyve
name tų valandą, kada minėtų 
žodžiu reikšmė visoj savo pla
tumoj stori. prieš katalikišką 
tautą. Ir ištiktųjų, viskas buk 
žuvę, jei mes nėpajėgsim išgel
bėti mokyklą* Tik tok turi! 
ateitį, kas turi vaikų* Kas* gi 
beliks iš katalikų Bažnyčios, 
kai jai atims yaikus? Kas to
liau atstovaus * katalikų teikus 
ir idealus?'Ateis gi laikas, ka
da mes vyrai, kurie šiandien

i

jame lt tuo 
Midų kovojame už Dievo ir B<į 
Myžtos teises, nuvargę 
pasitraukti, Tadu tarifo stoti 
į mūsų cilea mtusų taikai# kurie 
šiandien lanko mokyklas. Jei 
jie bus fšat&lėti tiktai katoli- 
kiškoj dvasioj, tai drąsiai it SU 
pasilventimu griebs jie katali
kiškas yėliavas ir ves jas nau- 
josna kovofcna ir Immėjimuoe* 
na* '

3. Kaipo piliečiai mes priva
lome kovoti už katalikiškas mo
kyklas dėlto, kad nuomūkyklo^ 
priklauso visa Tėvynės ateitis.

Francijoj buvo įvestos be iL 
kėjimo mokyklos. Kokios gt 
buvo pesekmės? JauhUpmęnes 
dorumas greit nupuolė, jaunuo
lių nusikaltėlių skaičius žymiai 
pakilo. Jau 1907 metais Pari- 
žiaus teisėjas Boųžtt tašė:

‘e Nuo jaunuomenės tarpe nu
sikaltėlių skaičiaus priklauso 
mūšų tautos gyvybė ar mirtis. 
Dėl savo jaunos kartos,\kuri 
jau nebegali save valdyti, Fran- 
ctizijtt žengia jau prapultim 
Betikybinis aūklejimas yra sv
arbiausia šio sUžvėtčjiįno prie- 
•žastis:”“ .
' Tardytojas Adolfas Guijo štai 
kaip išreiškė: ‘ ‘Dabartinėje 
jaunuomenėje galima patėmyti 
tiek daug- laukinio storžieviš
kumo, taip gudriai sumotos pa
leistuvystės ir noro pragarsėti 
nusikalstamais darbais, kaip 
niekados.0 Dėl kokios gi prie
žasties visa tai atsitiko ? Ir mi
nėtas tardytojas atsako: “Bei
to, kad vaikams atimtas doras 
krikščioniškas išauklėjimas. ”

Kiek mėtų prieš pasaulinį ka
rų stojo prięgįprisiekusiųjų tei
smų jaunas 18 m/vaikinas. Jis 
liko rnirtin nuteistas, nes jis nu
žudė ir apiplėšė vienų moteriš
kę. Tik dėl dviejų frankų 
(prieš karą 70 kap. Red.) papil
dė jisai baisų nusikalstamąjį 
darbą. Jo advokatas prabilo 
į ptiesiekusitts šiais žodžiais: 
“Mano uždavinys yra labai 
lengvas* i KąLtinainasai pats 
prisipažino apgynimas
būtų bergždžias darbas. NeŽiū- 
risnt į tai, norėčiau dar pridėti 
kelius žodžius: Prieš save ma
tau ir pagerbiu Nukryžiuotojo 
paveikslų. Jis kaba čia teismo’ 
salėj, kur jūs nusikaltėlius* tei
siate. Bet kodėl gi apie Jį nie
ko negirdima mokyklose, kur 
jūs siunčiate savo vaikus? Del- 
ko gi nusikaltėliui parodomas 
šis paveikslas4ik tada, kad jis 
jau sučiuptas? Jeigu jam būtų 
rodomas Kristaus paveikslas 
mokyklos rūmuose, tai, rasit, 
nematytumėt jo čionai teismo 
salėj. Taip, aš kaltinu jūs, ma
no ponai! Jūs platinate žmonių 
tarpe bedievybę ir paleistuvys
tę ir stebitės dar, jei žmonėse 
auga nusikaltimų ir nedorybių 
skaičius! Nuteiskitomano klien
tą, jūs turite tam teisę. Bet aš 
kaltinu jus ir tai yra mano par
eiga!” • - .

Liūdnos pasekmės tų baidy
mų, kurie buvo padaryti Fran- 
cūzijoj, turėtų priversti susima
styti ir mūšų uolius kovotojus 
už betikybinę mokyklų... Beti- 
kybinės mokyklos vaisiai turi 
būti dėl mūsų pęrsefgėjimo 
ženklu. Mūsų valdžios vyrai ne
turi skubintis steigti visur be- 
tikybinefe mokyklas dar ir del
toj kad laike karo ir prasidėju
sios revoliucijos pastebiamas 
baisus sužvėrėjimas jaunuome
nės tarpe. Jaunų nusikaltėlių . . .
skaičius greit auga. Nejau no- da nors tas laikas, kada bus 
rimą daugiau nusikaltėlių pa
gaminti? Geriausias įrankis 
tam yra panaikinim'as krikščio
niško . išauklėjimo ir įvedimas 
betikybimų mokyklų. Kas iš
plėšia iš jaumlolių širdių ti- 
kejimą, tas stumia juos į nedo
rybių tinklus. Užtat katalikai 
dabininkai, reikalaudami palai
kyti tikybines mokyklom, ge
riausiai patarnauja visuomenes 
labui. Nes tik tokios mokyklos 
pajėgia išauklėti dievobaimin
gų, skaisčios doros, tvirto bū
do' it šventai pildantį savo pa
reigas jafiniiną; tik toks jauni
mas pajėgs sukurti naują Tė
vynę ant tų griuvėsių, kuriuos 
pagamino karas ir revoliucija.

4* Ir kaipo darbininkai mes

esame gyvai suinteresuoti, kad 
tatMikŪ&oji mokykla gyvuotų* 
Kad tiri suprMuB mes turime 
atsiminti, fcad vijų socialių 
klausimų svarbiausioji prieta- 
tjs yra tai žmonių pasiprieši
nimas pačiam" Dievui to Jo 
šventiems įstatymams. Buvo 
gi pasauly kada tai laikas# kuo* 
mat nekilo joks socialia klausi
mas. \ .• •

Tai iiuvo pirmomk^šmonijos 
istorijos dienomis# kai mūsų 
protėviai gyveno tojuje* 
Nebuvo tuomet kentėjimųr.rit- 
pesčlų nei ašarų. Bet atėjo ne
laimingoji diena, kada pirmie
ji žmonės pirma sykį pasiprie
šino Dievd’į’sakymili. Vos tik 
tai atsitiko, kai šimteriopas 
skurdas atėjo pasaulin. Įr nuo 
to laiko juo labiau Žmones ša- 
linas nuo Dievo to Jo amžinų* 
jų įstatymų, juo didesnis darą
si Visuomeninis skurdas, juo. 
aštresnis socialia'klausimas.

šiandien tas skurdas pasida
rė tiesiog milžiniškas* Kur tik 
pažvelgsim, visur matom vien- 
tik griuvėsius; kur tik nusi- 
klausysime, girdime vientik dū
savimus to nusiskundimus. Ir 
nejaugi hera jokio išsigelbėji
mo iš šito vargo- it skardo? 
Taip, yra išsigelbėjimas# bot jo 
nekados nesuteiks mums sočiai- 
demokratai’* Jie# nemokėdami 
ir nenorėdami suprasti pačių 
svarbiausių sociaiio klapsimo 
priežasčių, yra nepermaldauja
mi' tikybos priešai. Dėlto tai 
jie ir stengiasi prašalinti tiky
bą ne tik iš Valstybės gyveni
mo, bet taipogi ir iš mokyklos. 
O Vienok tikyba socialiam klau
simui išrišti yra būtinai reika
linga. Tai itin pabrėždamas 
kalba popiežius Leonas XIII 
savo encyidikoj “Rerum nova- 
rum:”z

“Be tikybos ir Bažnyčios pa
galbos negalima rasti išėjimo 
iš (visuomenės santykių) pai
niavos,” ir biskį toliau: “Jei 
tik Bažnyčiai hębus duota gali
mybės liųosai veikti, bergždžios 
bus visos žmonių pastangos!”

Ištiktųjų, be tikybos to. Baž
nyčios negalimą laukti geres
nės ateities. Tikyba veda žmo
nes ne tik prie amžino tikslo, 
bet ji teikia be galo daug gera 
it šiame, žmonijos gyvenime. 
Viduriniuose amžiuose, kada 
krikščioniškos doros taisyklė
mis buvo gyvenimas, darbinin 
kai gyveno kur-kas geresnėse 
sąlygose, negu dabar; tai pri
pažįsta ir socialistų rašytojas 
Kautskis. Šiądien gi, kada 
Dievas ir Bažnyčia prašalinta 
iš viešo, politikos, socialia ir 
ekonominio gyvenimo, viskas 
pasidarė be galo šunim išrišti. 
Nežiūrint 8 vai. darbo dienos 
ir nuolatinio algų didinimo, 
darbininkų padėtis yra gan liū
dna. . . .

Ir dėlto darbininkų klasė pri
valo būti gyvai suinteresuota, 
kad krikščioniškos doros taisy
kles vėl įgautų įtakęs* ekonomi
niame gyvenime, kad darbda
viai ir darbininlęai pripažintų 
pamatines taisykles Bažnyčios 
nustatytas darbo sąlygoms re
guliuoti.

Jei jau tikyba turi atgauti 
savo sprendžiamąją įtaką, tai 
darbininkai turi visas teises rei
kalauti, kad katalikiškos mo
kyklos būtų palaikomos. Tat! 
stokim, katalikai darbininkai, 
į kovą už mokyklą! Ateis ka-

— pi
gesnis kuras. Pačiam bandy
mų^ lauke Amerikos Prekybos 
Bendrovė Fordsonų pardavė 
kelioliką mašinų. Nusipirkęs 
tuojau sėdu it važiuoja.

Pamuš lauką visi atsilan
kiusieji svečiai’ Amer. Liet. Ere* 
kybos Bendrovės buvo gausiai, 
vaišinami* Geri pirkliai amerį* 
kiečiai, bet vaišingi to šeiminin
kai, ypač Direktoris Romanas 
ių Kernauskas. - >

i.

Arimo dalyviai,- pasivaišinę 
ilgai nenorėjo skirtytist vis ėjo’ 
lauko arti —tai yrą žiūrėti, 
kaip Fordsonas velėnos dulki
na, i , I <

Klm,
? KaunO “Lietuva

IMI nuific ęillfMTIIVĖQ o Beiiz beginti. Žibalas |RBU|nĮU& iyKBklUIra gesnis kuras. Pačiam b

Amerikos Liet. Prekybos 
B-vė gegužio 18 d. šventė Kau
ne savo Lietuvoje gyvavimo 
metines sukaktuves. Žydinčio
mis alyvomis, varniukais ir tau
tiškomis Vėliavomis išpuoštas 
Lietuvių kliūbas begalo buvo 
malonus ir jaukus. Bendrovės 
prezidentas p. Romanas labai 
sumanią patiekė savo šventės 
programą: pirmiausia -didelėje 
Koncertinėje dalyje teko gere- 
tįs - B?ves tarnautojams, ben
dradarbiams taipogi pp. Mi- 
nisteriams, departamentų di
rektoriams bei visuomenes ir 
spaudos žymesniems atsovams 
•— žymesnėms mūsų artistams 
dainininkams p. Grigaitiene, p. 
Biliūnų, p. Oleka ir p. Leškevi- 
čiąus gyVaja smuiką. .

Paskui po įvairių užkandžių 
ir skanių pietų pasakytos pta4 
kalbos

Pirmiausia kalbėjo patsai p. 
prezidentas Romanas, trumpai 
nupiešiamas pradžią B-vės 
darbo, jos išsiplėtimų ir augi
mų čia pat Lietuvoje ačiū vi
suomenės pritarimo ir užjauti
mo* Po to kalbėjo Fin Miii. ats
tovas p. JazdausRfts skaitlinė- 

1 mi's apibūdindamas tąją dar
buotę^ “Laisvės” red;, tik ką iš 

■ Amerikos atvykęs *‘Darbinin
ko” fed. p. Gudas, smulkiau 

1 nuplėšdamas pradžių B-vės įsi
kūrimo, “Lietuvos” Red. poe
tą B. Sruoga, Meninkas F. Kir- 
ša, bu v. V. prezidentas Smeto
na ir užbaigiant prakalbas vė
la p. Romanas.

Po to įvyko šokiai ild išauš
tant.

Taip tat, šiandie mes gali
me konstatuoti, kad sumanus, 
drąsus amerikiečiai davė rim
tą pagrindą mūsų prekybai,, nes 
šiais metai apyvarta siekė tik 
Lietuvoje apie 180 milionų auk. 
gi Amerikoje B-vė į mėnesį pel
no turi daugiau, negu čia į me
tus/ .

Tas tai parodo, kad jie ne 
vien tik medeginio pasipelny-. 
mo į Lietuvą vykstą ieškot. Jie 
nori padaryti' Lietuvos Valsty
bę nepriklausoma ne tik de ju
re, bet ir de fakto, jeigu taip 
galima išsireikšt. Taigi valio, 
broliai amerikiečiai!

(Kauno “Laisvė”)
/

FINANSAI,. PREKYBA, PRA
MONĖ

Traktorių “Fordson” bandy
mas

Gegužes 9 d. įvyko traktorių 
bandymas, kurį suruošė Ameri
kos Lietuvių Prekybos-Bendro- 
vė.~ Graži pavasario diena, pa
togias sąlygos nuvykti į bandy
mo vieta — nemokami. Fordo 
automobiliai — sutraukė į ban
dymus daugybę žmonių. Buvo 
atsilankę ir aukščiausios val
džios atstovai ministeriai, 
genorolai ir kiti aukštesnieji’ 
valdininkai. Bet ypač gausiai 
buvo atsilankiusių agronomu, 
ūkininkų ir pramonininkų. 
Konkuravo dviejų firmų trak
toriai: amerikiečių “Fordson” 
ir vokiečių “Benz;” “Ford
son” —mažutė mašinėlė, o 
“Benz” kaip apskritai vokie
čių esti, didelė, griozdinga. Arė 
abi mašinos, lygiai pasiskyru- 
sios lanko. Nežiūrint kad wFor- 
son” turi dvi žagres, o “Benz” 
— 4, “Fordson” pirmas pabai
gė lauką arti. Berods dešimti
nės ketvirdalį išarė per pusę 
valandos. AFordson” reikalin
ga vieno darbininko, o “Benz” 
dviejų. “Fordson,” ardamas 
važiuoja labai greit — pėsčias 
neilgai drauge su juo' Bevaikš
čiosi.

Aria labai lygiai, gražiai, ir 
satisą, kalnuotą žemę, ir visai 
šlapią, dirvoną. Dėl savo ma
žumo' ir lengvumo “Fordson” 
ūkininkams kur kas patoges
nis. Galima juo to daržus ar
ti, jis važiuoja pirmyn ir.atgal 
įi' labai lengvai gręžias. “Be
nz” tiktą gal daugiau kokiam 
dideĮtausiam-dvaro lankui, kur 
kurtą atsisėdęs ir Ilgų laiką va- 
žiuoji, nes “Benz’tii” apsigrę
žti labai ilga istorija, o Fordson 

negu su ar-

1

rašoma šių dienas kovos už mo
kyklą, istorija. Ir ten bus. pa
sakyta: “Tuomet, kai organi
zuota netikėjimo srove norėjo 
išplėšti katalikams mokyklas, 
drąsiai pakele bajsą katalikai 
darbininkai ir iškihningai prie- 
siekč tvirtai, kaip kola audrin
goj jūroj) laikytis bekovojant 
už katalikiškų, mokyklų palai
kymą!”

(Kauno “Darbininkas”) •

SENAS VETERANAS 
PAGELBĖS NAU- 

nvosros.
Neto York. — Majorasi 

James S, Uolines# pasi
traukęs armijos aficieritts 
ir vienas iš šios šalies pir
mučiausių ekspertų apie ka
rės apsaugų ir kareiviškus 
užmokesčius, tapo paskirtas 
specialiu patarėju, Ameri-. 
kos Raudonoj.o Kryžiaus 
Biure, Eox Ilills lig’onbuty- 
je, • Staten Island, kuris pa
gelbsti 1,000 kareivių su
tvarkyti savo reikalus. Ma
joras Holmes trisdešimts 
metų tarnavęs armijoj ir pa
sitraukęs, bet kuomet -Suv. 
Valstijos ėmė dalyvumų-pa- 
saulį'nėj karėj vėl prisnųšė. 
Tapo paskirtas dirbti prie 
Governor’s Island kur jis 
organizavo ir vedė karės ap
saugos darbų dėl suvirs 400,- 
000 vyr. KopUilriaUsia at
liko užduotį.

Sekant pranešimų numuš
ti algas nuo $1.00 j^i 8p cem-^ 
tų, 250 Tini jos prie ~ metali- 
nių darbų darbininkams vie
tos No. 24, Mihvaukee, Wis. 
išėjo ant streiko.

t

EONTANINE

PLUNKSNA VERTES 
$1.50.

<

i

NUsabetkf N. J. — 300 na* 
tių vietos unijos, švinoriai, 
sutiko priimti nukapotas al
gas $1.00 į etiopą. Sulig 
naujos skales darbmmaiig^arg^iS „ 
gaus $8. į dieną nŽ. 8 vi- tklim Fordson varomas žibalu

Visiems, kurie tik 
užsirašys, arba at
naujins f‘Darbinin- 

sko” prenumeratą 
ant čielų metų ir 

• užsimokės $4.00 čio
nai Amerikoje, arba 
į Lietuvą ir užsimo
kės $5.00, gaus gra- 
8% ' FONTANUTį 

PLUNKSNĄ dova- 
nų. W dovanų K* 
kag tęsis nuo Birže
lio 1,1921 ild Rug
pjūčio 1,1931.

Kreipdamiesi vi
suomet adresuokime: 

"DARBININKAS"
866 Broadway, 

, South Boston^ Mosi.

PASARGA: ši dovana bus 
duodama tik vienam kuris už
simokės už prenumeratą, ar
ba užmokės už keno nors 
kaip tai į Lietuvą* Agėidaį^ 
arbn už prikalfrinįmą dovateį 
negaus, nes dviejų plunksnų 
už vieną prenumeratą "duoti 
negalima*

“ Darb, ” Adm*

S
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puipirno Q|fVnilRi lithuanian sales corp., 
UnlUHUUd OMnlUdi S249HALSTED st., ckicago, ill.

V • * *

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
TRAKTORIUS “PORDSON” ARIA LIETUVOS ŽEMŲ. 

TAI GERIAUSIAS ĮRANKIS ŽEMĖS APDIRBIMUI LIETUVOJE,
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LIETUVIU PREKYBOS BENDROVES 
GENERALIS OFISAS AMERIKOJE (BOSTON, MASS.)

Amerikos lietuviams, grįžtantiems į Lietuvą, Lie- 

tuvą Prekybos Bendrovė parūpina pasus, išgauna uždar

bių taksų paliudymus ir parduoda laivakortes geriausio

mis linijomis. P/ttarųdvimas geras ir greitas. Kelionė 

saugi ir užtikrintu. Atsikreipkite į imus visais kelionės 

reikalais ir pilnai būsite patenkinti.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS CUKRAUS DIRBYKLA LIETUVO
JE (PLANAS). PRIE JOS STEIGIMO JAU PILNAI PRISIRENGUS MŪŠŲ ■ 
B-VĖ. IŠ LIETUVOS VALDŽIOS REIKALINGI LEIDIMAI JAU GAUTA.

3. ’• . ____________ _ _ -  , ——  -    --------------------------------- ‘ 1

> '4-- V'

-A

*

i", ■•

-' t

,, Siųsk pinigus per Lietuvių Pxfekybos 

Bendrove. Lietuvių Prekybos Bendrovė , 
* f ■ *siunčia pigiausiu kursu'pinigus į Lietuvą.

Pinigai siunčiami per Lietuvių "Prekybos
*

Bendrovę greičiausia išmokami Lietuvoje.
* * •
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JONAS J. ROMANAS, 
Lietuviu'Prekybos B-vės Prezidentas

I—1*

MENAS .
- * e> 1

Pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės Še
rų kiek gali ir kitiems. patarkie pirkti, 

nes Lietuvos pramonei ir 
prekybai kelti pinigai yra reikalingi 'tuo
jau. Visi pinigai įdėti į Lietuvių Preky
bos Bendrovę varo svarbų darbą Lietuvoje. 
Nei vienas centas neina vėjais. Įvėstmen- 
tas saugus, pelnas užtikrintas.

y

Pirk šiandien,

Kas perka Lietuviu Prekybos Bendro- 
vės serus, tas daro labai išmintingai, nes 
pinigai į mūsų Beiidrpvę įdėti netik duo
da gerų dividendų, bet kartu užtikrina Lie
tuvai ekonominę laisvę ir Lietuvos žmonėms 
gerbūvį.. Lietuvių Prekybos Bendrovės dar
bai- Lietuvoje yra ant tiek svarbūs, pelnin
gi ir naudingi, kad visiems Amerikos lietu
viams veita tuojau prie mūsų Bendrovės 
prisidėti.

- SAUSI
Lietuviu ' Prekvbos Bendrovė įsteigė 

Kaune LIETUVOS # TARPT AUTINĮ 
BANKĄ, į kurį visi Amerikos lietuviai ga
li geromis sąlygomis savo pinigus , padėti. 
Bankas užtvirtintas Lietuvos Steigiamojo 
Seimo ir randasi Lietuvos valdžios priežiū
roje. Už pinigus padėtus ant pareikalavi
mo mokama 3 nuoš.; metams 5 nttoš.;

» * ‘ 

dviems metams ir daugiau 7 nuoš. ‘

: LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖSJjX£ix u V1Ų ^Kiii£YJ5US BllįNVKU VES f
CENTRALĖ KONTORA KAUNE, LIETUVOJE. f

' Lietuvių Prekybos Bendrovė pagelbsti Amerikos lie-

* tuviams' atitraukti savo gimines iš Lietuvos į Ameriką.'
?

«

Parūpina visus reikalingus kelionei dokulneiitus ir teis i n- 

\gai pataria kaip galima gauti leidimus iš Lietuvos ir Ame

rikos valdžių įvažiavimui į Ameriką.
i
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS ’ * -
ORLAIVIAI VEŽA KELIAUNINKUS Iš KARALIAUČIAUS Į 

KAUNĄ IR ATGAL. VEŽA 6 PASAŽIERIUS. KELIONĖ VISAI SAUGI.
4

LIETUVIŲ,PREKYBOS BENDROVĖS TROKAI LENGVAI 
IR GREITAI PERKELIA ŽMONES Iš VIENO LIETUVOS MIESTO 

•Į. KITA. TOKIŲ TROKŲ LIETUVOJE' YRA JAU KELI DESĖTKAĮ.
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lę, LITH.SALES CORP, 
’v« 300 Savoy Thėatre BIdg.

' ' ■ • ■*

11L Ekonomine Lietuvos krašto laisve. ^Teisinga apyvarta ir 
I™ kuodaugiausia pelno Lietuvių Prekybos B-vės^šerininkams.
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Vw pasauliodarbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
ffefteti. t

t3SNKŲ .PASTANGOS 
. PAVERGTI LIE- 

TZ7Y4.

Neperseniai Lenkų laik- 
raščiuose buvo pasirodžiusi 
žinia, kad Lietuva vėl už
mezgusi unijų su Lenkija, 
kame Lietuva turi tik šešėlį 
autonOmijos-savyvaldos, nes 
visos augščiausios valstybės 
įstaigos, neišskiriant ir ka- 

. rittoinenės, esančios Lenkų 
kontrolėje. Dabar pasiro
do, kad tas gandas eina ir 
Lietuvoje, kur jį platina 
Lenkijos agentai. Tų viską 
kuosmarkiausia užginčyjo 

-Lietuvos laikraščiai, pažy
mėdami, kad panašios uni- 
ios m^buvo ir nebus ir kad 
labai'tinė Lietuvos valdžia 
saugiai daboja Lietuvos ne
priklausomybę.

; Tuos paskatas Lenkai 
Apleidžia tuo tikslu, kad stt- 
Kelus Lietuviuose suiručių 
-ir neramumo ir tuomi pa
lengvinus slaptoms Lenkų 
organizacijoms sukelti Lie
tuvoje* maištų. Kad pana
šus maištas yra organizuoja
mas, apsčiai yra priparody- 
mų, kuriuos “Karys” (No* 
20]į gan smulkmeniškai iš
dėsto.
.. Girdi, pastaruoju laiku 
pastebėta atsiradimas liauju 
dalių Lenkų kariuomenėje, 
ypač' žandarmerijos srityje, 
kurių tikslas yra įtraukti 
pakraščių gyventojus į taip 
vadinamų D. O* W. (tur būt 

. Policya Obrony Wilna
Policija Vilniuj apginti). 
T& organizacija kiek įmany
dama teršia Lietuvą ir dali
na žmonėms ginklus, kad tą 
neapkenčiamų Lietuvą su
pliekus. Prie to yra indo- 
mių jau patikrinių žinių a- 
pie Lenkų vyriausybės nu> 
tarimą dėl Lietuvos okupa
vimo, organizavimo Kaune 

? P. O. W. ir Kauno valdžios 
nugriovimo.

“Rugsėjo 20 d. praeitų 
mėtų, Pilsudskis su Želi- 
goVskiu {r kitais generolais, 
kame clalyvavo ir Prancūzų 
karininkai, Lydoje nutarė 
užimti Vilnių, ir generolas 
Želigovskis buvo skiriamas 
taip vadinamos Vidujinės 
Lietuvos viršininku, ir įsa
kyta Pilsudskio paimti Že
ligovskiui Vilnių. Spalių 9 
tas plianas įr buvo įvykin
tas, Paėmus Vilnių, vasą^ 
rio mėnesyje Želigovskis iš
važiavo Varšuvon išaiškinti 

/finansų klausymo it pade- 
#ęs tarp Želigovskio at&L

L t..................... ; -

M jos ir Latvių, nes Želigovs- 
g kis manė* okupuoti ir neku

ria* vietas Daugpilio meHt* 
je.”

D. O. W. organizacijos 
tikslu yra sukelti Kaune 
mMŠtų prieš Lietuvos val
džių. Joacrn^acy^V^ 
šuvojc, o jos priešakyje 
stovį Generfūip fitabapa^L 
kininkaa MdiČinskL D- (L 

organizatorium: Kaune 
yra podporačininkas .Stane- 
vič, kurio žinioje pa jau 
senai žinomi “Btrzefcy Nad- 
niemenscy” ir taip vadina* 
mos “bojowki*F Jų W a-’ 
pie lOO žmonių Kaune, 
si jie niaž-daug intcligentaų . 
baigę 6-8 gimnazijos klases. 
Jų viršininkas Kaune yra 
Aneerovič, buvsis kmdnin- 
kas Rusų armijoj. -

Lenkų valdžia griežtai nu
sistačiusi prieš Lietuvą ir 
būtinai pasirįžusi nuversti 
Lietuvos valdžių Kaune. 
Tam ji nesigaili agitacijos 
ir pinigų. Matčinski turi ne- 
apribuojamų kreditų ir jo 
pareikalavimu plaukia Lie
tuvon milžiniškos sumos, 
kurias jis * įduoda majorui • 
Keškovskiui, o tasai per

4

i*

•tt

£
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4. '

‘kurjerus išsiuntinėja “bo
jo wkų’7 vadams.

Tai kokį pokylį Lenkija 
rengia Lietuvai.

Taškas*
«

PASTABĖLE.
Su šiuo numeriu pradeda

me talpinti begalo svarbų ir 
naudingų straipsnį užvar
dintų “Krikščioniškoji Pa
žanga. ’7 Jame plačiai išdės
toma ' socialia -ekonominis 
klapsimas krikščioniškoje 
dvasioje. Jo autorius P. 
Rauda, žymus literatas Lie
tuvoje*

šiame numeryje skaityto
jai ras tik įžanginį straips
nį kun/A* Kapucino.

Talpinsime dalimisir tflF 
stibaiinitiose numeriuose.

Tad kreipiame gerb. skai
tytojų domęj-tų taip svarbų 
straipsnį. Perskaitykite nuo 
pradžios iki galo. Taip-gi 
būtų labai naudinga, kad 
tuos numerius “Darbinin
ko” paskleistūmėte kopla- 
čiausia.

Ypatingų domę kreipiame 
gerb. LDS. narių.

REIKALAUJA $10,000.00 
NUO-BORDO KOMPA

NIJOS.
Reikaląudaiiias $10,000 už 

nuostolius nuo Bordo Kom- 
paiiijos, Tliomas M. Rey- 
noldš, gyveiiųs Boston’e, į- 
dave bylų Ėederalio distrik- 
to teismui. Sakoma kad, 
klaidingai sustatytas, Kordo 
karas, kuriame moteris bu
vus, nuvažiavo tttio Upės 
krimto ir moterį užmušė.

daugiau^ atminimo^
MEDŽIŲ.

__ Bes Moines, Iaiua. —- Pa
plotis, įsodinti medžius kai
po atmintis'tiems, kurie au
kavo savo'gyvastis pasauli-, 
niam karai, dabar inima 
moteris. - ’

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus dabojimo skyrius- ir 
kiti valstijos dabojimo sky
riai jau pasodino kelis 
medžius Valstijos kapitalo 
žemėje, Vienas medis paso
dintas, atminčiai p-lei Jane 
A. Delano, buvusiai Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
Dabojimo BkJ 

miri
* I

t.
saus direkto- 
tarnystėję* j

I

I

r
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Jinai, ką žiūri anan pasaulin su neiš- 
siamiames laimės troškimu visiems ir Tei
singumo ir Teisybės karalystės,—ir su di
džia meile-dėl visų,—visiems be išėmimo ; 
Jinai, kų ne vien kūnu ir ne vienų sluogsnį, 
bet žmogių bet žmonija pakelti ir laiminga 
padaryti ketina; *

Ir galop tas tiesu, kad katalikai ypač 
parimtimtte laikųosd toje dirvoje mažų te
parodė uolumų ir kad anksčiau* privalėjo 
griebtis to darbo.

•Niekuomet jo neužmetč, nes kaipo ka
talikai, kaipo pasekėjai To, kų liepia ieš
koti “Dievo karalystės” ir “Jo teisingu
mo” ir kuria atėjo “duoti nusiurddsiems 
littotfybę“ užmesti Jo negalėjo. Bet UŽtikro 
permažai juomi užsiėmė. 5 /

e Ir ačiū privtdoįrie sakyti aoeijaifamui, 
kad pažadino ir priminė, kaip daug dar y- 
ra darbo, ir net daugiau, kaip kitados, kad’ 
nurodo ir įdėmėjo skriaudas, Sušaukia dan
gun, atkeršijimo, keršto ne tik ant tų, kurie 
tų skriaudų darileidžia, bet ir ant tų, kų jas 
savo Uęr augumu kentė, \

Bet dabar mes atsikėlę. 
Bet dabar čiuptasi darbo.
Gal nekartų perdaug bailiai, gal per

daug atsargiai, gal nekartų negabiai.
Ne vienas mato savo užduotį kovų su 

soeijalizmu, kada tik viena ir geriausia 
priemonė juos nuveikti: daryti daugiau ir 
geriau negu jie. ~ J

Ne vienas beviltingai įtempė visas savo 
jėgas,, kad žūt-būt sulaikius į griuvėsius 
virstantį visuomenės sutvarkymų,—nes prie 
jo priprato, nes jiem rodosi, kad po to se
ka pasaulio žlugimas.

Ne vienas dar nesuvokę tų persikei- 
čiančiųjų aplinkybių’.

Bet darbo imtasi.
" Ir mūsų tikslu yra laimė visos žmoni
jos ; Teisingumo viešpatavimas ne tik vie
netuose, bet abelname pasaulio sutvarky
me. /

Ir dirbsime.
Ir platinsime savo programų kas-kart 

toliau, toliau. •
Kų amžiai nepadarė, tai tik laikas,—il

gas, ištf ermingaš darbas gali.
Nesitikim pasekmių nei šiandie nei. ry

toj, ir ne prižadam už savaitės žemiško ro- 
k jaus; nei viliojame net nieko, kad čionai 

duosime visiškų laimę.
Nes nenorime meluoti, ūeį ant melo' sta- 

tyti pergalę, melagystėmis žmonių vargų iš
juokti ir tuomi daryti kentėjimus dar sun
kesniais.

Bet ištvermingai darbuo j anties,’ tobu
linant diena iš dienos programų, įsižiūrint 
į mainantisis gyvenimų kas kart geriaių kas 
kart nuodugniau įsigilinantį visus reikala
vimus, mėginant įvairių pagerinimų, turi
me vilties prieiti nors prie paligynamai ma
lonaus visuomenės sutvarkymo.

Ii^iei kokių čionai nededame rubežių.
Dabartinis visuomenės sutvarkymas iš 

dangaus nenužengė, nei turi- visai žymių 
augštos tobulybės, priešingai yra greičiau 
stabmeldiškas, negu krikščioniškas ir re
miasi stabmeldiškais pamatais nieko bendro 
neturinčiais su Evangelija. .

Ir visi žmogaus sutvarkymai gali persi
mainyti ir net privalo jeigu abeliiai gerovei 
neatsako. r Jf, y >

Todėl jei bus tam reikalas daug per- 
kelsime. . .

Bet darysime tai atsargiau žingsnyspo 
žingsnio, turėdami Širdyje' gerovę visų ir 
tik tikrų visų gerovę, t y. j gėrovę žmonijos 
ne tik medžiaginę ir dvasinę, bet visų civi
lizacijos išsivistimų ir pažangų.

Duok Dieve, kad ii knygute perkeistų 
katalikų protuose tų nepatogų ir drauge 
kenksmingų Dievo dalykuose prietarų, būk 

. katalikas privaląs būti kokiu tai priešu vi
sokiose gyvenimo reformose, būk Bažnyčia 
esanti koki tai žandarmerija, tarnaujanti 
privilegijuotiems luomams.

- Jinai turi savo programų, o tokiu pro
gramų—-“Dievo karalyste,” karalyste tei
sybės,* teisingumo, laimes: ir kas tam prie
šinas, ir Jai priešinas įr Jinai su tuomi tu
ri kariauti visur ir visados. Į

O tų Teisybę, teisingumų, laimę su
pranta taip, kaip jas Kristus suprato, kaip 
jas skelbia Evangelija.

j Instaurąre oinnia in Christo!
Kun. AntanasKapucinas.
(Bus dAVęlftUy '

R—................................................................................ I ~I'

karalystė,5 ■ 'kalbame poteriuose. už jos, 
ui religijos,teįsingumo supratimasJfaip 
silpnas, wtikm miatojęeprMmės.

r O rodant Kristų ant kryžiaus, kų ap- 
leijo Jangų, kad čionai atnešus pasauliui 
teisybe ir čionai darbavusis ir iki paskuti- 
nio lašo kraujo išliejo it ndto smi kryžiaus, . 
kad išmokinus, kaip turime dirbti ir nesi- 

: gailėtisavęs ir kaip privalome pasišvęsti1 
Teisybė ir Teisingumui ir kaipkariauticlel 
tos Dievo karalystės, uždega akloje pasi
šventinoir pasiatikavimoUgnį Žodžiu, 
mūsų kaipo-krikščionių tikslnyraDievoka- 
rriystč jau čionai ant mūsų paska
tinimų apart dangaus vilties,—troškimas 
teisingumo ir meilčs žmonėms ir priedermčs 
pajautimu, mūsų paveiksiu—-nukryžiavotas 
ir darbštus Kristinų kuris dėl Žriiomjoe lai-

* mes ir prieš kryžiaus kartuves nedvejoju# 
Kur Čia niekinimas tuo,z kas mus apSU* 

pa, sąlygų beskirtinguma^ kuriose gyvena . 
žmonija i Ypatingai, kad žinome, ant kiek 
normalės ir nenoriūaffią gyvenimo sąlygos 
turi įtekmės viso gyvenimo liktae, dvasios 
pažangoje, doros stovyje ir kuomet tas re- 
ligijinis krizisas^ kurįdabar pergyvename, 
yra ankštame sųrišyje su kenksmingu visuo-, 
menės sutvarkymu ir apverktinomis to sto- 
.viopasekmėmis. - ,1

Ši knygutė tai trumpas rinkinys kata
likiškų pažiūrų sociališkame klausyme ir 
būdai jo išrišimo*

Nėra tai galutinas programas, nes to
ki sutverti—nepanašumas į Galutiniu už- 

■ dttočiti, kurį Bažnyčia sau i’odo, yra “Die- 
! vo karalystė,’7 žmonijos gerove, laimė.

Kaip jos apibudinti ir kaip tų “žmo- 
į iii jos gerove77 sutraukti į programo dalis? 
; kad it gerovės supratimas turi dar plėtotis 
i it tobulintis,—ir su žmonijos pažanga pir- 
? ttiyn, vistysis ir tas supratimas ir mainysis 
; Sąlygos ir kas kart atsiras nauji reikaiavi- 

Inai.
Mūsų tikslas žūsta kaž kur šviesiuose 

ateities spinduliuose.
Nurinkti Čia reikalavimai—tai progra

mas šiai dienai.
Dabartinioše sųlygose to reikalaujama! 
Paskiau eisime tolyn, kas kart tolyn, 

nes mes “Dievo karalystės’7 ieškome, t nes 
męs norime, kad jau čionai užviešpatautų 
teisingumas, gerovė, laime ir nededame ru- 
bežių reįkaiayimūi: “Teateinie Tavo kara
lystė.77

Užmeta Bažnyčiai, būk jinai iš princi
po stovinti privilegijuotų luomų pusėje, 
būk esanti visokių permainų priešu visuo
menės sutvarkyme, ' būk dabartinį stovį 
pripažįstanti geriausiu ir prakeikia visokį 
bandymą, norinti atstatyti visuomenę.

Taip nėraX I
Tik, kad Bažnyčia darbuojasi ne nuo 

šiandie ir ne nuo vakar.
Tik, kad Bažnyčia turi amžių pritiri- 

mus ir žino, kad didelios permainos*leng- 
vai neatseina it kad nevisados, kas teorij o- 

. je išrodo puiku, praktikoje pasirodo geru. . 
Nes jinai nuo amžių paskirta, kad žmonijai 
skelbus teisingumų teisybę, matė daug 
pastangų užmažgoje gražių, kurios vienok 
pasauliui atnešė nelaimes.

Tik, kad: Bažnyčia turi omenyje gero
vę ne vieno luomo, bot visuomenės,, gerovę 
visų, atmena ne vi^n medžiaginių harmoni- 
jųjįet ir 'dvasios lavinimų.

Jinai, kuri taip senai rūpinasi žmogu
mi kad jį pakėlus* prie to augšto tikslo— 
tenai, ateityje privedtts,—žino jo dvasios įr 
širdies reikalavimus, kad nei viena negali
ma nei paniekinti, nei apleisti ir jei viršuti
niai dalykai turi įtekmę ant vidujinių, jei 
kaip antaj medžiaginis skurdas veda • prie 
dvasios žuvimo,—tai tuo labinus dvasinis, 
dorinis nupuolimas,^bus kliūtimi medžtagi- 
nios laimes.,

Nes žino Bažnyčia žmogų tokiu, koks 
jis yra ne vien su jo laikinais reikalavimais | /\ 
su jo instinktais, kurie tarnauja medžiagi
niam gyvenimui, bet dar su tuo vidujiniu 
ilgėsiu ir su tais jo amžinais troškimai ir 
su tais doriniais instinktais, kurių mindžio- 
jiinųs sunkiai aįsikeršijirir viskų-viskų nuo- 
dja* ; k . .v
. Todėl jinai taip lengvai, neriša klausi

mų* ‘**
Nei stato Jaip lengvai programų.
Nei gali’svaidyti šauksmingus obalsius 

ir plevėsuoti raudona vėliava ir persikeisti į 
demagogų. ' ;

, Nors žino, kad tųs lengva ir kad laiki- 
nai pasisekimų užtikrina, nes gražiai skam- 
bančiais žodžiais žmones lengviausia pa
traukti.. ‘ Jog jau. senovėje sakydavo, kad 

vuli' dęeiplj^pasųulis nori būti 
suvedžiojamas. v i / ' ■ j

i Jai nerūpi laikiiiasišJpasisekimas įr po-/ 
poliariškumas pas nemąstančius, bet Ji Teil 
sybę saugoja ir tikrų nori duotu I

&

r «

. .i * ' . .-r

PriunĮBdomin Vii** guae

tinjo ir buriančio gyvenimo. (I 
Tim.4,8L

’ , * *
Užmeta Badyčiu*? būk ji nukreipian- 

tt Žmonijos akis nuo žemiškų dalyku lie
pianti nepaiki reikalams iio pasaulio, į- 
skiepinanti sieloje paniekų prie “laikinųjų 
turtų ir tpomi tampanti Mūiimi socialiai-e- 
konominio gyvenimo sutvarkyme. ,

* Užmetimas neteisus, paremtas nežino- 
jimu prinripų ir mokslo, kuriuos skelbia 
Bažnyčia/ Utoetimas Ineatsižvelgiąš į risų 
BaŽnyČiosiatorij ų. - 
' Bažnyčia rodo viršgamtinį tikslų •— tai 
tiesų. . Tvirtina, kad tikras gyvenimas ver
tas šio pavadinimo t. y. amžinas, neatmai
nomas, prasidės anapus, karsto* Stengiasi 
žmonių širdis ir sielas kreipti ne prie iš> 
nykstančios ir luikinos gerovėfti bęt rodo tai, 
kas yra nepabaigiama, -prie 
tiesos, nėęabaigiamoš r
žybes ir lannės bė rubežių, žodšitū JBfeDick/' 
vo,—kuris yra visakuom.-—Tai v b ta' '

Galima dar pridurti, per tid imogų pa- 
kelia, geriną, pajudina jo Sieloje kas yra 
gražiausia ir tyriausia, tampa dvarinios pa
žangos akstinu, pažangos be rubežių,“--ne* . 
begalybę^-Idealų—tikslu stato.

Bet vienkart rodydama 
tikslų, kaipo būtinų prie to tikslo prieder
mę, kaipo neatmainomų sųlygų^—eonditio 
sine qua non,—pasiekimo to ŠviesgUs ,tikslo 
Dievuje,—nurodo mums išpildymų visų 
priedermių, kurias uždeda gyvenimas. 
Priedermės abelnoš kas link žmonijos, kas. 
link tėvynės, kas link šeimynos.

Prie tos amžinos šviesos Veda ne be
veiksmio ir tinginystės kelias, ne neprotin
gas, beskirtumas prie viso kas mus apsupa, 
ne lengvatiki* dykynėjimas, bet priešingai 
—kelias darbo, darbo be atsikvėpimo^, kad 
išpildžius visas priedermes, kad kiek ttalei- 
džia šnekos ii ^galimybė prisidėti prife’ to, 
kad Dievo karalyste užviešpatautų čionai 
pasaulyje, kad teisingumas, tiesa, gerovė, 
laimė čia ant žemės spindėtų, kad Šis laiki
nis pasaulis taptų atspindžiu “Dangiško 
Jeruzalio.”

Ar-gi toks žmogaus gyvenimo suprati
mas gali kliudyti geram laikinųjų santūrių 
sutvarkymui? i

Ar ištikto nukreipia mintis nuo pasau
lio ir laikino jo gyvenimo ?

Ar sumažina prie darbo energijų? 
Ar atšaldo prakilni], pasišventimų ? 
Priešingai...'
Kiekvienas žmogus turi nusistatęs ko

kį nors tikslų savo užmanymuose, kokį nors 
idealų. Kuo jis augštesnis, prakilnesnis ir 
jo darbas labiau bešališkas, mažiau savy- 
meiliškas* ' v ,

Ar-gi tie, kurie sutrauko su tikėjimo 
idealais visuomet turi omenyje abelnų vi
suomenės gerovę nors ir laikinųjų? Duok, 
Dieve, kad taip būtų... Ar gi ne tankiau
sia kį tikėjimas nurodo kaipo galutinų tiks
lą, ragindamas prie darbo ir pasišventimo, 
stato jie sau reikalus savus tankiai ir tan
kiai visai ne prakilnius, o gal kartais net 
taip žemus, prie kurių nei vienas nenorėtų 
balsiai prisipažinti, net pats sau jų išreikš
ti. v '

Jeigu kasi pastatytų sau medžiaginį 
tikšlų( kaipo vienatinį augščiausį ir galu
tinų, tai siekių prie jo dar-'su didesniu už
sidegimu, sū didesniu žvėriškumu ir ant nie
ko neatsižvelgdamas,, bet ar tuom pelnys kų 
žmonijos pažanga, jog jinai ne vien tuom 
remiasi. ~ ’

Tikėjimas, rodydamas tų augštų tikslų 
taip pakeliantį dvasių, ir sužadindamas, 
troškimų prie begalybės, kuris ne bet kuo
mi užsiganėdina, o vienkart reikalaudamas 
darbo abelųai gerovei, nes kiekvienas pri
verstas pasidarbuoti visuomenes labui,—-ra
gina,—duoda akstinų ‘stipresnį negu visos 
kitos sistemos įtempimui jėgų darbe, kutus 
tikkelių tikslui atidaro,—slepia neišsemia
mų energijos šaltinį, v

O liepdamas mylėti teisingumų visa sa
vo sielos galybė, skelbdamas, kad “palai
minti, kurie alksta ir trokšta teisingumo,” 
sužadina-pasilnaurėjimų, neapykantą prie 
viso kas yra skriauda^ neteisingumas, kąs 
laužo tiesas tos augštos, amžinos teisybės, 
kuria yra Dievas, uždega nuolatinį troški- 
tną kad vlsuy, risuosė santykiuose viešpa
tautų tasai teisingumas* /‘Tgatęiniė Tavą
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Ma*. vystam Lietuvon. W dešimts tūkstančių,
daugelis Amerikos lietu,vių^D®^e^^i• 1 1 •

faioWaWa IStirtS IS g«MiU taip-gi galima 

kokios progos butų sugrįš 
Lietuvon. Tų prašymų aš 
neužmiršau ir rūpinsiuos 
kuodaugiaušia apie tai suži
noti. Teiraujuos apie tai' 
pas praktiškus Žmones. Šįuo 
kartu paklausykite kų apie 
progas Lietuvoje pasakoja 
agronomas B. Pratapas. 
§tar kų? jis saku: • t

Prie šios progos pakalbė
sime apie tai Kokią Ateitis 
yra Lietuvoje Gyvulių Ūkė- 
je. / .

Ateitis toki gali būti gy
vulininkystės srytyje, ko- 
kių mes patys sugebėsime 
sudaryti. Galimybės yra di
deles. Aš čia dabar mųs- 
tau, kaip yra arklių Lietu
voje ir mųštau kiek jų dar 
trūksta.

’ Bet su gyvulininkyste jau 
yra kas kitas, negu su uogų 
kultūros užvedimu. Prie 
uogų susitarus apie dvide
šimts ūldninkiį ,us,
jau galima veikti tujini su
manumą ir kapitulą. Aš 

 

manau veikti taipf kad ga
lima uždarbį gerų turėti. 
Bei su gyvulinįnkyst;e’.- jau 
reikia žadyti visū tauta. Sa
kysime susitaria dešimt.ūki
ninkų ar dauginus parsi
traukti gerų veislinių arklių 
iš užsienio. Dabar ir visa
da geri veisliniai Akliai yi'a 
brangūs. Amerikonai* atva
žiavę į Belgiją arba Eranci- 
ją perka veislines kumeles 
ir moka iki kelių desėtkų 
tūkstančių dolerių. Žinoma, 
kad galima gauti pažiūrėti 
gerą arklį ar kumelę ir už 
kelis šimtus dolerių. Bet 
čia kalbama apie tokius gy
vulius, su katrais galėtų 
žmogus pasirodyti pasauli
nėse parodose. “ t
\ ; Dabar sakysime persive
ža kelius arklius iš užsienių 
užmokėję po keturias dešimt 
tūkstančių auksinų už kiek
vieną veislinį gyvulį. Bet 
šalę ‘ūkininkai pirmojoje 
vietoje nei tikėti kitas neti
kės, kad už gyvulį galėtų 
tiek mokėti. Kitas visai ne
supras. vertės. .Žodžiu sa
kant kada ant vietos galima 
gauti pusėtiną arklį už de
šimts tūkstančių auksinų,; 
tąi mažai panorės pirkti už 
keturiasdešimts tūkstančių. 
Todėl praplatinus gerų ark
lių reikės parduoti ant vieti
nių rinkų už gana žemą kai
ną. - Tas gali atsitikti iš pra
džios. Bet varant gerą ap- 
Švietos propagandą^ geri 
gyvuliai visada turės savo 
vertę ir geri arkliai visada 

-ūkininkui duos didesnį pel- 
ną. Kad parodyti kas gali
ma atsiekti su gerais veisli
niais arkliais, tai Čia eįtuo- 
siu kelius pavyzdžius.

Erancijoje prieš karą bu
vo daug Ukfattkų, kurie 

< paimdavo iki dešimts'tūks
tančių dolerių už arklį kas 

Dakar Amerikoje y- 
‘l RR, 1 : ' -
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Iš galvijų taip-gi galima 
daug naudos turėti Paėmus 
“Breder’s Gazette” rasime 
daug tokių pranešimų, kad 
ūkininkas gauna du, tris 
tūkstančius už veislinę kar
vę. • Harris and Šou rodos 
tai 1916 metų metinės įeigos 
už 24 gyvulius buvo $180,- 
000.

Atsimykime, kad plačio
je Rusijoje, kur milijonai 
buvo karvių prieš karą, da
bar josišnaikytos. Rusija 
kelsis kokį gražią rytą ir jei-’ 
gut mes nebūsime prisiren
gę, tai pražiopsosime dide
lę progą ir'veislinių gyvulių 
pil’klybą.. *

Dabar.Kaune moka už 
sviesto svarą po 20 auksinų. 
Verčiant į Amerikos pinigus 
reiškia 35c. už mažesnį sva
rą šviesto. Tas reiškia, kad 
už sviestą galima gaut kaip 
ir Amerikoje.

Apie avis ir kiaules veis
lines galima vėl pasakyti to
kią pat pasaką, kaip ir apie 
karves. Tik žinoma tie gy
vuliai vis-gi pigesni. Bet aš 
negaliu pamiršti, kaip karo 
zųotu Chicagos parodoje už
mokėjo $19į0OO už Berkshi- 
ra veislės kūilį.

Lietuvoje yra pasigyri
mas, kad iš Lietuvos pra
eitus metus išvežė apie dvi
dešimts milijonų kiaušinių. 
Bet Amerikoje yra tokių 
vietų kur vienas ūkininkas 
laiko dešimts tūkstančių viš
tų. Daleidus tik šimtą Iriau- 
šinių nuo vištos į metus, tai 
jau turime vieną-aikininką, 
kurs parduoda fhilijoną 
kiaušinių į metus.' Kaune 
praeitą žiemą, mokėjo dau
giau kaip pą du auksinu ųž 
kiaušinį. Dabai* moka po 
auksiną. Todėl speciališkai 
užsiėmus vištų ūke, kad ir 
tūkstantį laikant vištų,t ga
lima tikėtis įeigų apie *199,- 
000 auksinų į metus už vien 
kiaušinius. ■ Bet vis-gi rei
kėtų ir vištų nors trečią da
lį parduoti.

Bet ir prie kiaušįnių pre
kybos nėra tvarkos. , Neži
nau kaip pia kiaušinius pa
kuoja siųsdami į Vokietiją. 
Bet Kaune galima matyti ū- 
kininkus atvežant kiauši
nius į pelus supakavus. Žy
dai perka ir kraują į krep
šius be jokio atsargumo 
taip, kaip bulbes. Moterys 
su naščiais neša peivmiestą 
Galite įsivaizdinti kasVatsi- 
tinka su kiąušiniaįs kada 
nešike sukliunpa arba pa
slysta. ♦.

Todėl užsiėmus vištų au- r; 
ginimu, reik imtis ir geres
nio pakavimo.

•Dar reikėtų tarti apie 
krakmolo dirbtuves. Lietu
voje krakmolas sulyginant 
labai brangus.’ Kaip karias 
bulbes vietomis deri koge- 
rtosiai . Todėl pastačius 
krakmolo dirbtuvę 'galima' 
uždarbiauti. Kiek teko su
žinoti, j;ai už .keturis Šim*

*

‘’.'.n’

■' . v
r

tūs tūkstančių auksinų g»li* 
ma krakmolo dirbtuvę g&ą 
įtaisyti. Bet kaip kur prie 
dvarų yrą tinkamų budin- 
kų, kur galima įtaisyti-ma
šinas ir varyti krakmolą už 
daug pigiam

Šimtas svarų kulbių Kau
ne kamuoja apie 35 auksi
nus. Sodžiuose už pusę tiek 
galima kulbių pirkti. Is 
šimto svarų bulbių gailina' 
gauti apie 16 iki. 20 svarų 
krakmolo. Krakmolo sva
ras kainuoja Kaune 9 auk
sinus. Todėl yra išrokavi- 
mas statyti fabriką. Bulbes 
rudenio daįke UŽ pusę^pnnė- 
tos kainos galima pirkti. 
Už šimtą svarų bulbių kra
kmolu galima padaryt nuo 
144 iki 180 auksinų vertės. 
Krakmolo dirbtuvių galima 
statyti nors dvidešimt Lie
tuvoje ir vis nebus perdaug. 
Į Angliją galima siųsti 
krakmolą. .

Akmenims malti mašinų 
Čia reikia būtinai.. Bet čia 
reikėtų galvoti ne tik apie 
mašinos'nupirkimą, bet su
daryti vandeninę jėgą ta, ak
menų mašiną varyti. Kiek 
man teko matyti Racine 
Wisconsių Case kompanijo
je, *tai už tūkstantį, .dolerių 
galima gauti nedidelę maši
ną akmenims jnalti. Ta- 
čiaus kad ir už penkis tūks
tančius pirktom mašiną vis
gi yra tokių lietuvių kurie 
susidėtų ir nusipirkę parsi
gabentų į Lietuvą. Čia to
kie turėtų tuojaus darbą. 
Prie akmenų malimo galėtų 
pasinaudoti ir kaliniu darbu 
už pigią kainą.

Tvenkti: tvenkinius ir pa
versti iš vandens spėkos į e- 
lektros spėką, tai šimtais 
progų yra. Štai jau kiek 
miestelių turi suvedę' elek
trikas. Bet jose visur mal
kų kuras vartojamas. Van
dens spėka yra kelis kartus 
pigesne. Todėl čia su kapi
talu ne viena bendrovė, bet 
ir pavieniai asmenys turi 
galimybės uždarbiauti gana 
nesunkiai. Už lemputę še
šiolikos žvakių Kaune ima 
dvidešimts auksinų ant . mė
nesio. Tokis miestelis, kaip 
Skaudvilė turi suvirs porą 
tūkstančiii lempučių ir kad 
tik prašymus patenkintų, 
tai tuojaus antra tiek dau
ginus .galima. kostumerių 
turėti. Todėl rokuoj ant nuo 
lemputes po 20 auksinų už 
keturis tūkstančius • lempu
čių, susidaro įėigų 80,000 
per mėnesį. Na nors ir lėšų 
bus, bet kad ir dešimta da- 
Jis gryno pelno liktų ti tar 
žmogus gali gyventi. To
kiam miestelyje kaip Skau
dvilėj. už pusantro tūkstan
čio marinų galima sujiema- 
ža šeimyna pramisti;

Lietuvoje malūnai ir tar- 
tokai, Sentpiūvės geriausiai 
darbą' apmoka. Prie lent- 
piūves yra goųtų išdtibimas. 
Už'Šimtą tūkstančių auksi
nų galima pradėti varyti, 
darbų Jau geras skaitlius
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amerikiečių labiausiai tarto* 
ku. ^taisč ir giria# su pa
sekmėmis. Tie į Ameriką $ako, _ kadi karta perėjęs 
jau danginus nenori grįsti*

Tiek dar turiu pasakyti, 
kad ir ne mano sakoje bet 
medžio iŽdirbystes tokio 
kaip dirbimas duriu, langi- 
nyčių/netpačių triobų sta
tymas ir pardavimas^ bal
dų išdirbimas, tai duoda tor 
kį pelną kaip geros dirbtu
ves Amerikoje.

Tiek ką a& galiu pasaky
ti apie progas žemdirbystes 
srytyje dabartiniame laike. 
Bet reikėtų Čia pažymėti, 
kad reikėtų rengtis Lietuvai 
prie išdirbinio dranažo triū- y . L ‘ “ -- «- 1

ti, tai pusei ir nemažiaus 
kaip pusei Lietuvos laukų 
reikia dranažo. Bet kol kas 
neturi nei vienos dirbtuves«V 
dirbančios triukas* čia ame
rikiečiams didelis darbas y- 
ta ir didėlis, amžinas už
darbis Lietuvoje. r

“demarkacijos” linijų ir ė- 
jęs toliau. Sutikęs kareivi, 
o tas ir klausia, ar tiirjs 
^razrešenię” Čią vaikščioti. 
Kareivis' klausius ar nema
tęs kas toliau esu parašyta. 
Atsakęs, kad. ten esu para
šyta po storonam licam ho- 
dytvosprešČajetsa, todėl jis 
i reinąs priamo. Kareivis 
pasakęs, kąd girdi ne taip 
parašyta. Girdi esu parašy
ta “postarinnim lieamhodyt 
vospreŠčajetsa.” -

Apžiūrinejome fortu# ir 
kaip jie išdraskyti šovinių, 

r ( _ * r > Kun* Byla aisMuą, kad for-
H ^Kiek ne teko i^takry- tti buva statyti taa^ 

orlaivių nebuvo. Eilėmis 
vienas po kitam pastatyti iŠ 
tolo matėsi ir per geriausius 
žiūronus tik Šlaitai, kalvos, 
gojeliai Bet iš padangių 
jau viskas kitaip atrodė. 
Pasimato, kur sienos, kur 
rėvai ir kitkas. Ir teisybe 
matėsi, kaip šen ir ten sie
nos išgriautos šoviniais ge
riausia nųtaikintais. Nebū
tų buvę galima taip nutai- 
kinti nematant iš padangių 
ar kitaip nežinant' vietų. 
Ant vienos didelės olos an
gos besu parašyta: Bože ca- 
ria chrani. Pratapas sako, 
jog fortuose grybams augin
ti būtų geriausia vieta.

, Tuo tarpu pradėjo skrys- 
jbi į padanges orlaiviai. 
Skrydo jų daugybės. Kas 
pavakaris orlaivai lekįa-ma- 
niebruoti. Kartais ir kitu 
laiku dienos jie išlejria. Be
žiūrėdami į padanges vienoj 
vietoj 'pamatėme greta le
kiant, tris orlaivius. . Štai 
netikmai’Jpri^ .ėrMvių pri
sigretina koks tai paukštis ir 
lekia, tarsi norėdamas ar 
tai lenktyniuoti ar tai paro
dyti kaip reikia skrajoti o- 
re.

Šalę vieškelio Pratapas 
paskynę kokių tai žolę jau 
gerai paaugėjusių, panašių 
truputį į dobilų. * Sako, kad 
tai esanti jam nežinoma žo
lė, bet labai galinti būt nau
dinga Lietuvai. Girdi do
bilai dar tebėra maži, o šita 
žolė jau piautma. Sakė, 
kad reikėtų tų žolę išbandy
ti. Bet Lietuvos agrono
mai ir Žemės -Ūkio ministe
rija apie panašius dalykus 
nesirūpinanti ir neužsimink 
apie tai. Ko nesu užrašyta 
rusiškuose agronomiškuose 
vadovėliuose, tai apie tai 
jie nenorį nei kalbėti. A- 
merike kas kita. Mėgina 
ten ir bando, kas tik neiš
mėginta ir neišbandyta. 0 
apie naujanybes netik go
džiai klauso, bet numanyda
mi, kad nuo kokio mokyto 
svetimtaučio ko* naujo gali 
išgirsti, tai amerikonai tik 
veržiasi, kad tik ką nauja 
išgirdus. Gi Lietuvoj nenor 
rį klausyti apie naujanybes. 

Nors agronomas Pratapas 
daugių daugiausia tekalba 
apie praktiškus dalykus, bet 
kartais užsimena ir apie kit
ką. Sako vienų kartų nu
ėjęs į Kauno turgų.' Klau
sus, . kad lietuviškai kalba
ma ir derimasL apie grybus. 
Lietuvė lietuvei buvo besu
tinkanti atiduoti grybus už 

nukrikus.- Bet tuo tarpu 
kita moteris šalę stovėjusi 
Idąusia lenkiškai/ kiek gry* 
kai. Toji atsako, kad 25 
rubliai. Reiškią ‘ dvigubai 
paprašo. ' “Lenkė” sako, 
kad girdi "anai moterpi sa-

* ’
T*’*’’

-T><

tie zgM«a Wgfc f&«a°tita? 

kolegijos kursus hnttf iNtatvta 
“Hiįi BoMI” k«W titetigt tr 

giva diplomus Buodų lietuviai 
Kajus ČiHrkš,WttribW, tirim. 
fr Edvardas Lautr, ,Wgt^IW 
•M T. Reikia M W
gira Wiwritrik J&hriri mta 

Mviti sukilai yra Įrikoiri; ir g*f* t 
blami už jų 
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HUNUS
Gegužio >17 d. apleidęs 

Baltuosius Rūmus žingsnia
vau į Laisvės Alėją. Neti
kėtai kaž kas čiupt inan už 
peties. Žiūriu, u-gi agrono
mas amerikietis J)ominikas 
Pratapas. Mudu esava kilę 
iš Eržvilko parapijos,. Jisai 
pasakojo, jog tik ką iš Erž
vilko. Vykęs ten' Sekminių 
praleisti. Nuo Jurbarko ė- 
jęs pėščias. Sakė, kad erž- 
vilkiečiai jau vėl stovi pir
moje eilėje genį arklių auA 
ginime. Drigantų ’ Eržvilko 
parapijoj yrą tįefe, kiek Kė
dainių visas. ą^r|tys tetu
ri: •; Šaltunoj’ zuųies esą.to 
bai daug. Kai nuėjęs mau
dytis, tai rankenas per 15 
minutų prigaųdęs tiek žu
vies, kad pepki žmonės ant 
karto nebūt suvalgę.

Toliau agronomas Prata
pas aiškino, kaip jam ir ki
tiems agronomaips nepatin
kanti sumanytdjixžemės re
forma. Guodėsi, kad nei 
valdžia, nei kaskitaš neno
rį juo pasinaudoti, žemės 
ūkio ministerija naujanybių 
nenorinti bandyti. Pataręs 
pavyzdžiui bandyti veisti 
alfalfą. Tai atsakę, kad 
Lietuvai dobilų. užtenka. 
Norėjęs gauti dvarelį užves
ti pavyzdingą ūkį ir aklima- 
tizuoti (veisti) kitų kraštų 
.sėklų, s Dvaro negavęs, nors 
Žemės Ūkio ministerija pa
likus vienam dvarininkui 
dvarą tokiomis, išlygomis, 
kokiomis jis būtų apsiėmęs 
valdyti. Dvarus parceliuo
jant? esą daroma tiesiog ab
surdų. Kėdainiuose vienas 
dvaras buvęs taip išdrasky
tas, kad padalintos žmo
nėms ir dvaro triobos?. O tos* 
tintos rgilžiniŠkos, akmeni*- 
nps. Ką-gi darys ūkininkas, 
gavęs 20 desetinų su tokia 
milžiniška trioba.

Jąų buvo gerai po-pietų, 
kuomet šu Pratapu iliejau 
L. Pr. Bendrovės ofisam Su 
Romanu sedonje automobir 
liun ti pasileidome Aleksų- 
toii į fortus. Belekiant pro 
Lietuvos oro laivyną sutife 
kame kun. Bylą ti ponią 
Milčienę, St. Seimo # nario 
Milčiaus žmoną, uolią vei
kėją. Kun.Byla besąsbas- 
nierčia įsistojęs į sandą? 
liūs* Susidarė-linksma į>m- 
panija ir pyškame juokau-
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Nors Čia darbdiiinką dfcfeBo ju
dėjimo nėra, bet vis^gišis ta* bat^ 
doma, bot žinią tai niekad nwk: 
>mato, rodos kad nebūtą .
kūr gaištų jas paJavinEti, •
kaltas norangoina^ U..,

čia noriu nors trumpai, Mįl * 
tas žaislelis. Buvo daug gerų ir žodžius pattdnetl .

kUs* Jų 72 kuoja, gyvuoja 
glau kaip du metu. -Bot kokiai^ 
t<r rezriuW9 Marią 
daugiatm, kaip Aat lūririiikik. *
mų be ypatiškumų malti kai H*1 
vo daroma dėl kuopos tviriinimoi; 
Dabar jau bent nėra tų savęs 
juokėjų f jie išsikraustė kitur. . 
Likusieji ant susirinkimų 
ateina. Tų persistaČius, liddxū 
darosi, kad dar tik tiek tesupra- 
tančių žmonių turime. Kurio j 
ra geriau susipratę, tie apsikrovę 
darbu kitose srityse, kad neturi 
laiko savo spėkų panaudoti dar* 
bininkiškame veikime. Kųnors 
darbininkams surengus — 
klausiai baigdavosi nepasisekimu? 
Tas nupuldydavo veikėjų dvasių;*. 
Pastaruoju laiku vis-gi pradšti 
dauginus rūpintis darbininkų rei
kalais tų pačių veikėjų, kurk^M • 
kitose organizacijose uoliai dit* 
b|. Jų rūpesnių, jau -pei? ; 
liį f- išsirinkimus buvo- judišt-TF w 
ma darbininkų reikalai, ir su* 
sirinkimai buvo nuoseklesni., Gįl. r 
ir pasiseks su Dievo pagalba iš
eiti iš tų ydų. Birž. 19 d. ir-gi .į- 
vyko susirinkimas, iš 7 narių. Ne- r > 
mažai buvo kuopos " reikalą taiJ'" 
juos ir svarstem. Buvo daug r*- *
portą ir visi liko sutvarkyti. Bū* 
vo svarstoma ir apskričio suva
žiavimo reikalai. Prie vakarietį 
parengimo apsiėmė uoli veikėja */ 
gerb. Uršule Matuzaitė iir /
Delegatais 72 kp. išrinkta: J. Va- 7 
liukas, K Petrukas, P. Banionis, / 
Uršulė Motuzaite, L Jankūnas'fi?: / ’ 
F .Gustaitis. Tuomi susirinkimas ’ 
užsibaigė.

UžrašejM.
i » ■
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naudingų nutarimų;
. 1. Kad Visos kuopos stengtūsi 
dalyvauti išvažiavime, kuris į* 
vyks 4 d. liepos, New Haven, Ct.

2. Siųsti delegatę ant Seimo, 
kuris įvyks Cleveland, Ohio.

3. Paremti “Moterų DirVą° pi- 
nigiškai.

Buvo daug ir kitų nutarimų.
Sekantis susiyažiavįmas bus. 

Hartford, Conn.
- Sesijos užsibaigė 6 vai vakare 
su malda ir Lietuvos himnu.

Sesijoms užsibaigus, 28-tos kuo
pos nares pakvietė visas delega
tes ir svečius ant vakarienes. Čia 
reikia priminti, kad vakarienė 
buvo labai gardi ir puiki. Stalai 
Buvo papuošti gyvomis gėlėmis.. 
Gaspadinės baltai pasipuošusios, 
vaišino visus. Laike vakarienės 
pasakė puikią prakalbą kun. Am- 
bota. Ragino visas dirbti <įel la
bo -mūsų organizacijos, taip-gi 1F 
dėl tėvynės. Kalbėjo k Apskri
čio rašt. P. Geiežiutė. Jos kalife 
buvo labai puiki. Sudainavo ke
lias daineles jaunos sąjungietės. 
žodžiu sakant, vakarienė is visų 
pusių buvo puiki.

Garbė jums 28-tos kuopos są
jungietės už tokią gražią vaka
rienę. ■ Ilgą laiką paminės visos 
delegatės jūsų tą gražų vakarėlį.

Vakaras užbaigtas su Lietuvos 
ir Amerikos himnais.

Reporteris.

PHILADELPHIA,PA.
L. Vyčių 3-eia kuopa rengia 

puikų išvažiavimų ant gei'b. J. 
Aleknos farmos, Maple Shade, N. 
J. Bus 10 d. liepos, š. m. Tai
gi meldžiame yyeių 23 kp., Rich- 
mond Port ir/Darbininkų 78 kp. 
atsilankyti ant šio išvažiaviuįo- 
barikieto.

Kurie buvo ant Darbininkų Są- 1 
jungos 13 kp. išvažiavimo, 19 d. j 
birž. tie visi buvo labai linksmus 
ir užganėdinti ir žada būti ant se
kančio. Buyo gerb. kleb. kun. J. 
J. Kaulakis, kun. j. Čepukaitis, 1 
Dr. Petraška sU savo sužiedotine, ' 
klier. St. Norbutas, A, Užumeekis, 
Vyčiai 3 kps. ir daugelis pašalie
čių svečių.

Prie LDS. 13 kp. naujų narių 
prisirašė trys. Nepamirškite Vy
čių. 3 kp, susirinkimo, 5 d. liepos, 
nes bus renkami darbininkai. Iš: 
važiavime bus muzika, kambarys 
dėl'šokių, valgių? gėrimų ir šal- 
takošes.

Įžangą $1.0Q.
Tikietus galite gauti pa^ Vyčių 

3 kps. narius.
Komitetas.

■ ,.li.—„*,wll1

NIAGARA UHIV^RSITY, & t.
Niagaros Universitetas pabaigė 

mokslo metus birželio 13d. Tar* 
pe didžio skaičiaus mokinių ku- 

t
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kius, kad už 25 auksinus ati
duodanti. . Tai lietuvė pa* 
sakė, kad nemanius, kad ji 
lietuviškai suprantanti ir 
sake, kad lenkiškai kalban
tiems dvigubai rokuoja. ?

>
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1 , 1 
NEWARKJ N. J, ,

Birž. 14 d. čia buvo atsilankęs 
dr. Alseika. Vakaro vedėju pi* 
sirode A. Pempe,, iš ko būvį g*1-1 
Įima suprasti, kad šias prakalbas t 
parengė “Piliee£ai.” ;
“tautiški patrijotai”. kaž-ko 
dijosi savo “garsaus autoritetui^ . į 
go” vardo apgarsinimuose pažy
mėti. Alseika savo kalboje ki^ 
džentelmoniškiau pasirodė ui l
vo vienmjintį Račkauską. .Raiti- į
jų vengė kliudyt; • Bet ris-ri iūS* 
^kentė nepasakęs, kad krikžčio- 
nys demokratai stovi .
čielybę, kad ta. LaukaiČio su- j 
rinkti pinigai nuėję kunigijos ^’ 3
balams* Bet tiesa rodo, kad tik j 
krikščionys demokratai ų* dalyj* 1
cįvarus Lietuvoje rkad kuii. X4U- 1 } 
kaičio šurmkti pinigai tik J* -;jpw 1
vartojami Liet, pakraščių 
jįui per X Eondą, o kun. 'ĮMĮMb 
tis gal jų nei nemato. Auką'-įb 
vo. partijos leikalamb surįąko iM 
$20^00. Buvo ir pam|irg$Uimų,’^| 
si^ungos “raštvedys^ 
doną lopą ant apykaklės u&įrtą- 
vęs mąršavo po Wtah$. . 
tai šalo salės aut žolės kėlioą. 
augančios lietuvės garsiai kie# 
jį, turbūt su savo meilužiais. $IH 
prakalbos klausantiems buvo 
tas “pagraifoimas.U Daktaru 
prfirašęs kelius prib “Varpo”' fe 
vės ir aplankęs “tauUeČlų”.wŽtF’ 
bas atsisveikino. ' ‘ *
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DETROIT, MICH. 113 metų tam atgal, dar jaunu bū-,prieš, darbininku*—-žlugo. Darb- viso gero, įtoik€. nuo choro A.
BirŽ. 7 d. A, L. R. K. Federa-jtlnmas, atkeliavo j Suv. Vąlsti-Į daviai matydami, kad sunku per-J Grigoraičiui dovaną. Dar kalbė- 

‘; eijoa 4 skyrius laikė savo ausirin-l jas. Atvykęs čia, nors mokslo galėti darbininkus, pasidavė.ir. ai-[ jo keletą veiklesnių narių. Pas- 
kūną. ‘ • [ir turėjo, bet neturėdamas pini-1 gų nenukramtė. I kurinį kartą pala A. Grigoraitis

.r Tarimai 18tb.fr nemokėdamas anglų kal-l Visose avalų dirbtuvėce dfrbsląųdainavp keletą danielių. Dai-
Pagajhinta ręžioliucija- naujų Įbes, buvo priverstas tuolaikinių J 5 dienas savaitėje, po 9 vai. die-jnavo M. Truskienč ir paskui vi- 

" Bonų vajaus klausime. Nutaria [aplinkybių eiti į dirbtuvę, žino-Inoje. * Dnijos darbininkų,, tų ku-[aaą /choras. Visi palydėjo savo 
< remti visomis ^pajėgomis būsimą-imi, tas jo jiebaugiiio, ir nenu8to-|rie dirba nuo dienų, mažiausia sa-[ dirigentą iki stoties. Stotyje A, 

:kti

S’

' Mnii **

Jį vajų ir tuo tikslu vatyti drauJ ?o vilties atsiek^ savo užbrėžta Į vairinė algas vyrams yra. $25M;[G, matydamis jprieŠ aave
Ir įjose smarkią agitaciją; Paduo- Į rikdo. 7 Įmoterima $22M Kurie turi ged ehorą; jąaakutmj kartą, jo akyse

da sumanymą, kad’ Detroito Pil-I Sunkiai dirbo, dorai gyveno ir Iresnius darbus ir dirba nuo S tu-Į žibėjo ašaros ir atsisveikinęs išva-- 
B' domaris KorMtetas, pase^inges-Ltifaupęs kelius dolerius pradėjolkų> Uždirba iki, 7G doL savaitėje. Įžiayo;
B niam vajaus varymui, parengtų r- liaus tęsti mokslą* [Yra dar dvi “open shop/* kari, ijįnkimer savo chorvedžiui geros
m' anksti, rudenį masmitingą ir pa4. Vasarą, vakącijų laike dirbda-Į dirba unijos prasikaltėliai ir pa-.|kloties naujoj vietoj, \ •

kviestų Lietuvos Misiją. po khd užrikrMus žiemoa būvį ir Į taikąudami savo ^ponams” dirba i .* _ Korespmidontas,
Nnoeim čiųuž.boiins/reikale'šis I įepertraukus mokslo dėl stokčsĮ už puaęalgos. , . I

Eederacrioa $ sfc mano, kad' dri pinigų. . [ Dabar visose avalų dirbtuvėje I
^asekmingesnio naujo bohų va- Po kelių metų palikęs -univerri4dariiai sumažėjo, nes baigia. vasa-1 / LEUOTTON, ME.
jaus varyino Liet, valdžia išmo- rntų įstojo | seminariją. Čionai'lrinį darbą, bet tikimės, w'kad tuoj I gyvėna 'nelabai didelis liė- 
kėtų nuošimčius už pirmuosius I noksiąs ėjo gerui ir pasekmių- [pradėsžieminius.dirbti., . Į tuvių būrelis, žmonėslabaiprie- 
bonusr Taip-gi nutarė raginti ri-pat • [ Lietuvių šioje koUohijojo ^a Gyvena gana geroj zvie-
susį atsiėmusius už bonus nuo§im-| Bhdamas.tvirtos valios, pilnas viso su vaikais apie.60Q; veik vMūybėj. Nors atsiranda keli, ku- 
Čiūs, kad juos paaukuotų Lietu-Į alergijos; ramaus būdo, prąkil- si vilniškiai, daugiausia nuo.Vąl-Įrie bando pakišti koją veikian- 
vos laisvės, apšvietos ir labdary- Į dų minčių, ir turčdaanis pašau- [kininkų Lietuvių organizacijų, [tiems, -'bet tąg niekp negelbsti, 
bes reikalams per T. Fondą. rimą į tokį luomą, tapo ldieri- Į paŠalpinių ir politinių čia yra a-1 Žmonės darbuojasi Lietuvos lą-, 

Raportą iš Federacijos Tarybos! tu ir 1916 m. garbingai buvo į- pje 10. Visos po biskį veikia. Di-[bųi sulig savo išgalių. Taip dirb- 
suvažiavimo 9-10. cld. kovo, Chica- šventintas į R. K. kunigus, ir po džiausiąs yra pašalpinėg dr-jos. Is darni daug prakilnių darbij atli- 
gOį‘111. išdavė-šio skyriaus atsto-Įam, paskirtas į.lietuvių parūpiją, Į jųseniausią. Šv..KmMero Karei- fMjk. L: L, L* P. Bonusparda- 
VOS gerb.‘K. AbyŠala. Pasirodė, I Jambridge, Mass., kur ir dabar Į viii dr-ja, suorganizuota 1900 maginėdami, aukas rinkdami šelpi- 
kad visi Tarybos nutarimai yra I įasekmingai darbuojasi -— klebu-Į Kita Šv, Juozapo dr-ja. Trečia, [mui Lietuvos ir daug kitų darbų, 

k I įauja kuogeriausioje santaikoje I Švč. P. N. Pągelbos, moterų dr-1 Randasi keletas paaslpinių dr-jų 
tapo priim-Į ’r meilėje gyvena su parapijonaislja. Geriausia gyvuoja L, U. Ge-[ m kitų or-jų kuopos. Yra-ir vi- 

j .r visų yra mylimas kaipo doras [dirnino Kliubas, kurs turto turi [sų bendrovių kuopos. Žmonės tam 
I ėvynainis ir skleidėjas prakilnių I už apie 30,000 dol. [ darbui labai prijaučia. Tarp ki-
1 ; . Vienu dalyku čia lietuviai ge-Į tų dr-jų xr Ifuopų randasi L, Vy-

< tų; dvasios vadovas kun. F. Ke-[ Linkime linksmių, puikių vaka-Iriausia atsižymėjo, tai Sutvėrimupių 2 kp., prie kurios priklauso 
mėšis, pirm. K. AbyŠala, viceJ djų mūsų vadovui, laimingos ke-[lietuvių kalbos mokyklos. Mo-rPnikus jaunimo būrelio; pilnas, 
pirm. Fr. Aleksis, fin. ir užrašų! iones ir smagių, naudingi} pasek- Ikyklos komitetas susideda išviso- Į gyvumo ir lietuviškos dvasios,

•rast. K J. Petrokąs, ižd. P. M.I nių gimtinėje šalyje Lietuvoje; kių partijų finansiškai prisidėjų- Birž. 26d., viršminėtaD; V. kuo-
Širvaitienė; ižd. glob. M. Jodsnu-Į io tam-gi vėlei sveikam sugrįž- šių dr-jų ir kuopų atstovų. Mo-|pa buvo parengus puiki} išvažia-
kia ir J. A. Mažeika. I i pas mus, su naujais įspūdžiais I kykla gerai gyvuoja. "* Priežastis [ rimą ant ežero kranto. Siisirin-

Su Federacijos reikalais kreip-rr vėliausiomis žiniomis. [gyvavimo, tai prisilaikymas vie-|ko jaunimo būrys ir susėdęs į aū
kitės šiuo adresu: Kostantas A-| Vietinės katalikiškos dr-jos ir no konstitucijos punkto, kuris Į tomobffius, linksmai dainuodami 
byšįila, 9258 Cardoni Avė., Dėt- kuopos rengia išleistuvių vaka- draudžia vesti partyviškUs gin- lietuviškas dainas važiavo.^ At- 

Miėh. I ienę ant liepos 3 d., vakare 7:00lčus. Joje mokinama vien tik lie-l vykus į vietą, vieni maudės, Įriti
V L. R. K. Federacijos 4-to I/ak, bažnytinėj svetainėj. Pagei- tuvių kalbos. Mokyklos komite-[žaidė, o valdyba rengė pietūs. 

Ein. rast. J laujania, kad visi katalikai, vie- to susirinkime atstovams už- [ Pirmininkei pakvietus prie stalo
K. J. Petrokąs. | iniai lietuviai ant šios išleistu- drausta vesti partijines diskusi- risi padainavo-L. himną. Paval-

'_____ J i'ų pramogos atsilankytų, nes bus jas, taip-gi laike mokinimo mo-jgins, pirm, vėl' pasakė trumpą
WORCESTF*R MAS*! I u Dariais pamarginimais: dai- kytojui uždrausta kalbėti apie J karštą prakalbėlę ragindama ra-

T R KrTruP- 1U0S bažnytinis choras; bus eilių partijas. Pasekmės mokyklos la-pytis jaunimą prie L. Vyčių. Bai- 
skvrius laikė susirinkimą' Sražill Užtikriname, bai geros, nes dzūkai išmoko tai- pantis vėl.buvo sudainuota kele-
Bo'rffi^pasirodėM šis skJus y. bQsite Pilnai pa- syklingai kalbėti, kaip vaikai, taip tas daineln, ir L. himnas Vist
poruj pasiroae, uaa sis sKjrms y ir suaugę. buvo užsiganėdinę tuomi įsvazia-

' ra daug nuvedęs perS1 pusmeti ir ’ Vargdienis. Vienintele grynai katalikiška rimu. \
dar daug žada veikti. dailės mylėtojų draugija, tai Patartina ir kitoms kuopoms

Šis skyrius įtaise ambulansą ------------- -- “Nemuno” Čhoras, prie kurio pasekti Leivistoniečius..
Lietuvos sužeistiems kareiviams MONTREAL, CANADA. priguli veiklus ir doras jaunimas. Valio, lewistoniečiai už tokius 

( . vežti ir jau pasiuntė j Lietuvą. | yjos koii0Uijos lietuviai katali- [pirmiaus tas choras vadinosi Šv J puikius dariniai- Linkiu visiems 
^om^kartu. mezgimo, darbas uz- cai sparčiai žengia pirmyn skleis- .Jurgio parapijos choru, kuris vyčiams gerų pasekmių ir ant to- 

svetenai, paneekos hmi apavietą. . Malonu matyti hgi7 m. savo’'’išsilavinimu s[Wižy- Maus. ‘
> . ^ųsta Lietuvos kareiviams. iet^vių katalikų veikimą platini- Lgjo koncerte Institute Hali, ' Svečias.
' t-InnTlSkynUS eentran Pasiun' ne doros katalikišoks literatūros. Cambridge, Mas£ Haverhill’io ----------------

f , Q111 v. . . ’ yieuas pažymėjimo vertas daly-klebonas kun. S. Kučas išvažiuo- WESTVĮLLE, ILL.
a _ ‘ į. * V' į _ą <as yra tai, kad jau susiorgani- damas į. Loįvell’į pasiėmė ir var-| jau gana sėniai, kaip čia yraS - ’ naU aL ase^niesj ,avo jg. darbščių tėvynainių Lie- gonininką R. Ainorį. Jo vietą ūžė-1 prasiplatinęs “naminės” vary-

žr*^XTuidsi ir tolesnės pora o * 8v' H airi” tanigai mas. Ir giria .šmoneliai: eidami
I’ • mmfe VvHn ir Mot SW“n=os k“0Pa' hunos ainių pastatė merginą. Choristai į stubą ir iš jos išeidami. Ne-
P L R^Kr R sk^ius renX di- darbil;“us matydami kad choras irsta, su- atsižvelgia, kad čia yra didelis

nnt s a ii™™ fne.l ^kktl Sll®ipratuuą’ ^ad tu°- manė perorganizuoti. Sušaukė nedarbas. Dirbama tik dvi die- 
& v _ , , k, ,. r 111 pagerbiu s jų būvį. Kuopa jau susirinkimą, ant kurio pakvietė ir | nį savaitėje. Seniau tankiausiai

\ nūno-kalno. Kad atsilankmsiemL„“‘ X etos S. K Lawrence »■ ,.Jo matydavai geMant pasilerdėlius,
' nebūtu nuobodu renriama ivai- • ' Ž pl * U Patariluu bv- Jurgio parapijos kuriems tas daugiausiai ir rūpėjo,
-. v \ -i ’ f ‘. 1 | iriems šlamštų agentams jau choras tapo pavadintas “Nemu-ket jonn varduvių dienoje, teko
ių žais ų piogiama, . .. ui ųĮ dui.js uždarė. Nors čia jų nedaug Į n-,” croru. Tapo išrinkta choro matyti ir gana gerai užsilaikančių

pa^aųi, z o iateus nu auz i ir | ra^ bet ir tie baigia nykti, kaip I 'raldyba, iš pirm- P* Jankausko J žmonių, kurie nemažai staugė per
.. Gal taip rei- vjce-pirm. M. Arlauskaitės, rast, naktis, kartu su ištvirkėliais.

A. Šaukio, ižd. M. Venciaus. Pir- [ Kad a n gi moterys nuo vyrų neat- 
Vietinis. Lririnkui P. J. negalint veikti va-[sijeka, tai ir tuos nekaltus vai- 

------ —------ k.-rais, jo vieton išrinkta ener- kučius pratina prie tos girtuok- 
. HAVERHILL, MASS. gingas veikėjas Juozas Budrevi- liavimo orgijos.

sp‘ Nors retkarčiais būna “Darbi- eius, kuris drauge su A. Šaukiu Tai labai bjaurus paprotys taip 
I rinke” korespondencijų iš Haver-Peik per tris-metus chore dirbo.| ______ . ______ .___________

k* v.

apvaikščioti ta didžia šventojo 
dietą. , ■ \

Nevisos moterys seka. girtuok- 
liavįtaie vyrus; tą daro daugiau
siai tos, kurios prie draugijų ne
priguli. Yra ir prakilnių, moterų, 
kaip tai prigulinčios prie Šv. Ra-I 
Žančiaiis Moterų Dr-jos. Jos nė! 
tik. pačios dirba dėl Tautos iri 
Bažnyčios,, bet fr. savo vaikučius I 
lavina prakilnumo. Tai-gi, mo- b 
terėlčs, kurios dar Sutinate “bai-Į 
tąjį mulą” variniame puode, mes-j 
kitę tą pragaištingą darbą ir jai* 
kitės už, prakilnaus; lavinkite ir 
auklėkite. dorai savo vaikučius. 
Taip-gi ir vyrai, stokite į darbą, l 
naudingą-rTSVynei ir nedarykite 
gėdos lietuviams. -

’ Dobilas,

(FCRNITURE STORE)
Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokės- 

Čia. Užlalkom savo troką, pristatom daiktus i kitus miestus ir per* 
kraustari ii vienų namųj kitus. ' ' *
S68 W. BBOADWAY, 8Q, BOSUOS, MASS.

Tetaptume So. Boston S3&-—IV.
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(tėvynės Lietuvos 
ti Vienbalsiai ir gausiu plojimu.
' A. L. R. K. Fed. 4 skyriaus val-

i dyba 1921 m. susideda iš šių ypa-1 dejų.
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. rhį žaislų programa, k. t.: Zuiki iui.is uždar? jįors -ia ju neda 
pagauti, "n""0 • - - - - -
įtų ten panašių daiktų bus. At-1 uus6s prieš §al^ 
Šlamėjusiems- žaisluose bus duo-1 >.ja 
dainos dovanos. Todėl 
kviečia' visus atsilankyti 
remti.

skyrius 
ir pa-

1

LAWREN0E, MASS. 
'Blaivininkų apskričio išva- ’ 

šlavimas. / '
Nuo pat ankstaus gražaus ne

dėlios ryto, 19 d, birž. žmones 
pradėjo skaitlingai rinktis imt N J 
A. Apskr. Pilnųjų Blaivininkų iS-l 
važiavimOj šv. Pranciškaus para- [. 
pijos parkan. Antrą vai.- po pie- 
tų veik visi ekskursistai buvo su- m 
važiaVę. Jų *buvo iš Worcester, BS 
Montello, Nashua, Hudson, South BS 
Bcston, Cambridge, Mancliester, 
Lo\vell, Haverhill, paties Lawren- 
ce ir iš kitur. Jų buvo pilnos gra- Į m 
žios lankos 4-daugybėj rfig
. Trečiai vąl. išmušus apskričio BS 
pirmininkas pradėjo vesti išva- Be 
žiavimo, programą. Kun.. Vir- m 
mąuskis dėkavojo suvažiavusiems gg 
už,gausti atsilankymą ir malonuj 
elgimąsi; taip-gi veikėjams ir vi
siems, kurie tik prisideda prie 
blaivybes platinimo.0 Sakė, kad Į 
mes nepirmi, nevieni ir nepasku- j 
tintai blaivybės idėją ankštai tsa- Ij 
t< me. Vyskupas Valančius ir ki- i 
t’» nuoširdžiai veikė blaivybės de- | 
lai. Pažymėdamas blaivybės rei-j| 
kaliu gumą Lietuvoje ir Ameriko
je kvietė visus į talką platinti 
blaivybę. LatVrenee’o choras, M. 
Paulikaičiui vedant, sudainavo 
keletą gražių dainų. Iš- So. Bos- 
tfnc blaivininkes lošė “Licipie- 
rą ” P. Sereikas, Cambridge’io 
vargonininkas dailiai sudainavo 

(Tąsa ant 7-to pusi.)

DANGAUS KARALIENĖ
Yra tai įdomi knyga, talpinanti savyje 

dąug gražių užimančiu apysakaičių stt padavi
mais apie Švenčiausiu Panelę. Parašyta kunį- ’ 
go Marijono GavaleviČiaus ir lietuvių kalbėti 
išversta. (Knygos formatas 5% colio ir 8 colių, 
ilgio. Kietais drobes apdarais. Labai paranki 
vasaros laike išsinešti i pievų ar miškeli dėl pa
siskaitymo ant tyro oro. Kainu $1.00. Galima 
gauti

1 “DARBININKO” KNYGYNE,
366 W. Broadway, South Boston, Mass.
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Baitig statės banK
lĮUS

> •

VALIU PRIE DARBO!
Dabar yra laikas, 
Patogus ir sveikas,

• Nupentyti namą, 
Ką būtinai reikia I 
Tad šaukite mūsų 
Peirtorius geriausius 
Kurie seną namą 
Padaro NAUJAUSIU.

Lithuanian Home Builders Co. 
Ine, and. Real Estate

(Pentorių dep.)
366 Broadway, Room 1

SOUTH BOSTON, MASS.

X

. KAPITALAS $250*000.100

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
VALSTIJINIS BANKAS NEW YORKE.

1

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kablegra- 
mais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.

PRIIMAME PINIGUS D^PO^IT^AM^ip, mokanm 4 nuošimtį. 
Nuošimčiai kas menuo priskaitomi prie sumos. Pinigus pa-

, aidėjimui galima siųsti paštu. Mūsų Banke laiko pinigus 
New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Bankų Departmentas 
ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTESĮ LIETUVĄ ir iš Lietuvos. 

Įg Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių Čekius ir Kredito 
I Laiškus.
į VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnaujame tei

singai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.

i 
i

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 3 v. p. p. Užsienių Skyrius 
atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomls iki 7 v. vakare.

I

J

! BALTIC STATĖS BANK, i
294 Eighth Avė., Kamp. 25 gatv., New York, N. Y.

TEISINGIAUSIA 1

REALESTAK AGENTŪRA* 
Norintieji pirkt arba parduot 

namą bei ūkę, visuomet kreipki
tės pas mus, o mes suteiksime 
greitą ir teisingą’patarnavimą. 
LITHUANIAN HOME BUILDE 
Lithuanian Home Builders Co. 

Ine. and Real Estate 
366 Broadway, ‘ Room 1 

(‘ ‘Darbininko ’ ’ mame)

ik
BOSTONiAN MUZIKOS 

MOKYKLA.
Ištirti smalkos mokytojai duoda sa

vo gedausią patarnavimą jūsų vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dykų su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių informacijų, kreipkitės prie

S95 Broadway,
.Room 4, 

So. Boston, Mass.

" _ I rinke” korespondencijų iš Haver- p-c ik per tris- metus chore dirbo.
HSSKNžnt5^Ak^žmoml lin’•Mass*’ bet apie darbus dar' pn’ę-irašius Prie.choro k-

Gera K. Žilinskas ir jo žmonai -j^nkų padėjimą, bei apie lietu-l riuiri ir jos muitinis link N. I V 
ildoęija, atsiveikino su vietosi įtl gyyenimą įr jų veikimą ko-jrh. y esant neaiškioms, pirm. J. I A 

|ietuyiais ir su šia šalimi birželio I respondentai nerašo. IBudrevičius pasistengė įstatyti jai V
*25-tą š. ui. iškeliaudami į tėvynę! Haverhill’as yra pagarsėjęs po r sa\o vietą ir ji tapo Kaliausiai A 
Lietuvą. I visą Ameriką išdirbiniu moteris-Į ?hore veikėja. I V

. Reilda paminėti šių . žmonių Į avalų. Nors be avalų-dirbtu-1 In-.bar “Nemuno” choras su-l A 
Veiklumą, kurie gausiai prisidė-1 vyra dar vjena maža audeny- manė surengti milžinišką išvažia- Į i 

aukomis Lietuvos labui.-T pači \įa> skrybėlių ir storo popierių vin^ Šv. Pranciškaus parapijos! A 
'•'p* Žilinskienė atsižymėjo prie A. I dirbtuvė, bet jos mažos ir mažai I daržo ir į pagelbą pakviesti Šv.l X 

L. R, Kryž. prirašydama virš Išmonių tedirba. I Pi-.neiškaus parapijos .chorą iš! A
šimto naPU- Žodžiu sakant, bų-l Avalų dirbtuvių darbininkai y- La-rrenee, Mass, ir Šv. Juozapo! V- 
yo vieni iš smarkiausių kovotojų stipriai^ organizuoti. Didžiau- parapijos chorą iš Loįvell, Mass.! A. 
Lietuvos labui. lda darbininkų organizacija yra Eomisijon išrinktas J. Budrevi-I ž .

Kaip žinau, kad gerb. Žilins-|<‘gj10e. AVorkers Proteetive Ičius ir A. Šaukis. Choro susirin-Į A 
kas yra apipirltęs Lietuvoje dide- (JnjOn,n kuri turi virš 30,000 na-1 Irime komisijos nariai pranešė, I x 
lj malūną, tad, linkėtina geriau- Į£jfa organizacija yra “Allied l ai minėti chorai.prisdėjo ir iš- ij 
Šių pasekmių biznyje, patarnavi- << Ųni0I1> >» kur priguli- iš kai- Į važiavimui daržą užėmė ant 21 d. M 

Lietuvos lietuviams. Laimiu-1 |<urių dirbtuvių “Lasting”, gurno Į rugpjūčio. Į pagelbą komisijai iš-1 A 
goskkelionės per Atlantiką. I dai.biainkai, turi virš 500 narių, rinkta Juozas Truska. Darbas I s

K. K. M. I Dar viena nežymi, tai “Bootandjprie išvažiavimo pasekmingai ei-l 
---- ------------ Shoe Union,” kuri turi tik dvi na pirmyn. r s

CAMBRIDGE, MASS. I mažas dirbtuvėles. 18 d. birž. “Nemuno” choras! Ų ■■
,. Kun. Juškaitis išvažiuoja. I Pereitais metais kilęs, nedarbas I pakvietė savo dirigentą A, Grigo-1 9 

. - Nedėlioję, liepos 3 d. š. m., iš- daugiausiai palietė avalų dirbtu-1 raitį nusitraukti paveikslus. Jis Įl
Važiuoju į Lietuvą gerb. kun. Pra-' ves, ypatingai Haverhill’e. Darb- pranešė, kad jau paskutinį kartą n
lias J. Juškaitis praleisti vakaci- daviai norėdami suardyti unijas, atvažiavo pas chorą, nes išvažiuo- x
.^as ir aplankyti savo gimtinį kam- o ypatingai “S. W. P. U.,” siū- ja į New Britain, Conn. Choris- A
uelį tėviškėje, ir pasimatyti su ar- lė visokias nenaudingas darbiniu-1 tai jam parengė išleistuvių vąka-l X 
'įnikusiais savo giminėmis bei kams išlygas, bet da'rbininkai pojrėlį pas Juozą Budrevieių. Va-I A 
azįstamais. globa unijų,nepriėmė'tų išlygų, karuly buvo ir svečių s R. Aino-j x
Po vakacijų vėlei žada sugrįš- Nors iš priežasties nedarbo dar- ris, LoweH’io .vargonininkas ir J. I A 
prie mūsų ir dirbti ant toliaus | bininkai dikčiai nukentėjo, bet ir įO’Haro iš Bostono, žymus pianis-]. }į 

ažnyčios ir tautos labui.
kun. Pr. Juškaitis,

Į

• ,

kas yra apipirlręs Lietuvoje dide- [jnion ■ik - -- k. I J

J-

/

Itastim Irusi CLu.
DOVANOS!

Šiuomi kreipiame Lietuvių domų kad SOUTH 
BOSTON TRŪST CO. lietuviai Direktoriai ir šeri-* 
ninkai skiria dovanas tiems, kurie atveš į minėtą 
Banką didesnį skaitlių naujų depozitorių per ŠIUOS 
DU MĖNESIU, Am. .

Dovanos skiriamos sekančiai: pirma dovana 
$50.00 auksu; antra dovana $25.00; trecia — $10.

Depozitus gali padėt* pradedant nuo dolerio iki 
didžiausios sumos. Taigi, kas nori laimėt šias do
vanas, malonėkit užsiregistruoti pas šias ypatas: ~ 
M. Venį—bankoje, ■ K. Šidlauską-—aptiekoje, A I- 
vaškevieių, F. J. BagoČių ir J. G, Gegužį.

So. Boston Trust Co. yra viena iš seniausių ir 
saugiausių Bankų Bostone. Įsteigta 1891 m. Turi 
suvirstam 3j miliono depozitų ir turi perviršio 
$300,000.00..

SOUTH BOSTON TRUST GOMPANY
474 BROADWAY, SO. BOSTON^ MASS.

JOS. A. MAYNARD, Prezidentas, “>

K. ŠIDLAUSKAS, Vlce-prezidentas.
-•■-■L Į ................ . . .y--., .........

LIETUVIAI DETROITO IK JO APIEUNKĖS!
Kas norite siųsti pinigus į Lietuvą,
Kas manote važiuoti Lietuvon, arba partraukti iš Lietuvos 
savo gimines,

•Kas turite kitokius užrubežinių dalykų reikalus^— 
šiuose reikaluose kreipkitės Išimtinai 1 

LIETUVIŲ SKYRIŲ
Russian Consultation Bureau ■

5756 GRANDY AVENUE,. DETROIT, MICHIGAN. .
ši vienatinė Lietuviška Įstaiga Detroite UŽTIKRINA KIĘK- 

ŠIENAM pigiausi, greičiaus! ir saugiausi persiuntimą pinigų l Lie
tuvą ir važiavimą Lietuvon ir iŠ Lietuvos. Parduoda laivakortes ant 
visų linijų, suteikia pasportus ir visokius notarijališkus dokumen
tus. Lietuviškoj kalboj duoda tikrus patarimus Ir Informacijas ant 
užklausimų. Pigiau ir teisingiau nei viena vietinė, agentūra auk
ščiau pažymėtų dalykų nepadaro. ..

LIETUVIŲ SKYRIUS DETROITE.

čebatorųite, linkėdamaGerb. L.
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Pradžia ant 64o puti.) Vieaą. dUro gėdą lietuviams. Vie
nok, kaip vietos ęicilikai-komu- 
nistėliai, sunku, kur berasti.

Ypatingo typo vienas rąudons- 
palvis J. M. Čia randasi. Jis taip 
Inteięs ant* katalikų .bainyžtoa i & 
dvasiškuos, jog net pareiškęs, 
būk reikia vietinį lietuvį kunigą, 
t*juodąjį’/, ilgtakveimb kaip jis 
vadina, sušaudyti, o. lietuvių ka
talikų bažnyčią išnešti Į padan-

Tai yra tikra tiesa, kad minė
tas rąudpnspąlvis J. lt taip pa- 
teiškė. Viešai skelbti nesibijbme, 
ties, jeigu reikalas būtų tai liūdi- 
tūnkai gali viešai ir-gi paiįūdyti. 
Rašymo priežastis yra ta, kad nu
rodžius skaitytojams, kokios pa
kraipos esą “žmogučių” raudon
galvių — cifiUikų-koniunistčlių 
tarpe. *

Neprošalį būtų Čia paminėti 
vieną atsitikmą, kurs įvyko tar
šė jau minėto J. M. te jo “tova- 
risčio” A. O, Abudu vedę te
m šeimynomis. Vienas gyvena
ntsuje, ldtas gi apačioje.1 Tad- 
gi, birž. 25 d. vakare J. M., pri- 
dtraukęs “rojiškos samogonkos” 
nieina apačion pas A. O., kur ir
ti buvo prisitraukęs.- Dėl iiežino- 
nos man priežasties A. O. puolė 
•L.M. ir gerokai jį apkruvind. Po 
o J. M. užsibaladojęs viršun pra

dėjo tikrąjį karą, išdaužydamas 
•avo nuomos langus, paskui puo- 

! ėsi ant pečiaus .ir jį .sukūlė ir 
laug kit-ko sutriuškino, many- 
lamas, kad “atsįmolca.” A. O-ui. 
Tžsiganėdinęs, būk tapo “perga- 

.etojas,” atsuka gazą "visur te nu- 
’ina į lovą.

Tuo tarpu kaimynai, išgirdę ne
įprastą triukšmą, davė žinią 
įuovadai, iš kurios netrukus at
aidėjo' atsargos vežimas su as- 
uoniais sargybiniais, -kurie nu- 
lalšino viską te suteikė ramybę... 
’ats skaitytojas teužbaigia...

Reikia priminti, kad to komu
nisto vaikai nekrikštyti. Ryto- 
’aus gi sulaukus, viena jo mer- 
aatė, kuomet kiti ėjo bažnyčion, 
•asirodė laukm Buvo net • gaila 
ją pažiūrėti. Veidas visas išti- 

ęs. Tur būt iš persigandimo. 
(.Tas kūdikis nekaltas. Tik jo 
,aila. * Ir, jeigu augs prie tokio 
edievio tėvo komunisto, tai atei- 
:s griaudinga.
Štai tau, skaitytojau, to “rojiš- 

o” komunizmo te vaisiai!
X. Y. Z.

kurie kąlba pAtya nežinoti’'™ kątrsusirinkimaa,
«.■« » . a A & * ' t - . _ A

. ------- —t------- ,..........................

irsi Aniolų par.fkis atatinka šiam, paakirimui.

Bota , Taip-gi gražiai sudainavo
> duetą p-lėj Kriviutė ir p. Pautas, 

ilgai ir puikiai dainavo Cambrid- 
ge’io choras po vadoVyste p. Se
reikos. Antru ątvėju kun. P. A. 
Virmiuskiš kalbėdamas dar sykį 
<lėkavo visiems — ypatingai dai
nininkams. Prauešė dainų mylė
tojams, kad apylinkės trys cho- 
rai bendrai rengia čion išvažiavi- 
m ą sų didžiuliu koncertu 21 
i’ūgpj. Primine Moterų Sąjun
gos išvažiavimą, liepos 17,j para
pijos Lavų Party, liepos 2, 3; 
Šv. Elžbietoj} Dr-jos išvažiavimą 
26 d. birželio ir tą pačią dieną L, 
D. S’, susivažiavimą.

Po to buvo lenktynių, virvės 
traukimų, basebaįl te kitokių Žai
dimų. Basrimll loše Worcesterio 
Vyčiai su šv. Onos rateliu.

IŠ šalies buvo labai malonu žiū
rėti, kaip gražiai žmones gėrėjosi 
erdva ir gražią išvažiavimų vie
tą. Būrįų būriais išsisklaistę po 
pievas, skardžius te pagirius, tai 
žaidžia, tai Šnekučiuoja.

Vieną būrelį užėjau bešneku
čiuojant te , apie ^aezalęžninkus, 
Sako vienas ekskursantas iš Hud- 
son, Mass.: “Girdėjęs buvau a- 
pie n e žale žninku s, bet iki tūlam 
laikui nežinojau kas jie per vieni. 
Sakau važiuosiu 4 Laivrence’o ne- 
zaležninkų pamaldas ir ištirsiu.” 
Viena moteris sako: “Nevažiuok 
jie 'žmogų kaip magnasu pri
traukia/ ’ — “ Važiavau. * ’

w “Su- draugu nukeliavus neza- 
ležnihkų ’maldinyčion/ išeina 
vienas, neiškalbus, nuplikęs ber
nas’ir, taip, kaip ant prakalbų sa
ko: “Gerbiamieji ir gerbiamo- 
sb t- pei’stntau aŠ jums su šven
tomis Dievo ‘mišiomis’ vieną ne 
mūsų kalbos'kunigą. Nors jis ne 
lietuvis, bėt klausykite jo ‘mi
šių. ’ Na, ir išeina Loįvellio lenką 
nezaiežninkų kunigužis ir. laiko 
savo ‘mišias.’ Žiūriva—nesiklau- 
pjova. Tas lenkų nezaležninkae 
daugiau nieko nedaro kaip tik 
mušasi į krūtinę ir nuolat karto
ja : f Abraham! ’ ‘ Abraham 1 ’ O 
Laivrence’o lietuvių plikasis ne- 
založninkAs klūpodamas atsako 
ant kiekvieno ištarto ‘Abrakam’ 
‘ Mizerere! ’ ‘ Allel u ja! ’ Pusva
landį pavėpsoję išėjova iš sor- 
kili. Tadą pamačiau, kad neza- 
liežninkai tai jau visiškai beždžio
nes.”

Vienas atsiliepė: “Juk te mes 
dabar jau žinome kad negerai. O 
ką dabai’ jau darysi? Pervėlu! 
Mes ten įdėję po tris šimtus!” 

** Kitas jam paaiškino, kad ge
riaus $300.00 nustoti nei kokiais 
AbrOmkėmis ar monkčmis tapti

Trečias sako: “Jule jūsų nuo
savybes galėtų katalikų parapija 
papirkti. Ji dabar pardavė Law- 
rėnce’o miestui žemės ir gavo 
$50,000.00. Pinigų turi. ’ ’

Dar kitas, iš Šalies žmogelis 
Bako: “Jam ne pinigų'ten yra gai
la, ale draugų — kompanijas.”

Ir patsai, užsigėręs žmogelis sa
ko: “Teisybė! Mes dabar turi 
mc ten savo ‘bažnyčią.’ Turime 
dabar, gerą vargonininką — su ti
sais. Prie mūsij dabar yra iš Pen- 
svlvanijos profesorius Diržis. Jis 
mus visus, te Šleinį mokina.”

Visi gardžiai nusijuokę, nuėjo
me kas sau'— kitų būrių lanky
ti.

Užeiname te garsųjį Laivernco 
Jonvaikį. Jį visi jau žino. Ir 
teisme jis'žinomas. Jam teismas 
yra užgynęs lankytis ant socialis
tų ir tautininkų kempių. Katali
kui dar tos uždraudos Jonvaikiui 
nėra gavę nuo teismo, šitas peš
tukas yra nuolat girtas. Jam be- 
sikabinejant prie blaivininkų, būk 

• koją įsas jam pakišęs, tai pargriu- 
, vęs pamiegojo. —

Užėjau te kitą negražų daiktą, 
tai viciuį jauną mergaitę, kito 
miesto nepadoriai šit bernais be
sitąsant. Tokis jaunimas never
tas yra leisti i išvažiavimus. Nei 
sarmatos neturi. Visiems po akių 
užgintai elgiasi.

Apart tų, išvažiavimas buvo 
konopuikiausias.

i

WORCESTER, MASS.
Spaudos Dr-jos po Šv. Povilo 

rloba susirinkimas .bus 3 d. lie- w
os, 2 vai. po pietų, pobažnytinėj 
yetainej. Tai-gi privalo visi na- 
iai ir nares tame susirinkime da- 
vvauti, nes šis susirinkimas bus 
ienas iš svarbiausių. Kurie dar 
nygū negavo, lai ateina ant susi- 
inkimo ir atsiima. Taip-gi ne- 
amirškite ii* naujų narių aatsi- 

-esti.
V. Blaveckas, Rast.

Reporteris.

PROVĮDBNCE, R. L '
IŠ raudonsyalvių komunistų 

gAdąiiįb.
Įvlih’los rūšies galima visur su

rasti .mflsišjtių ęiellkčlių, kurio 
ne tik negelbsti Lietuvos, bet dar

i

BROOKLYN, N. Y.
Birž. 9 d., Empire Hali vieti- 

iai bolševikai buvo parengę dis- 
:usijas, temoje: “Ar reikia rem- 
i Amerikos darbininkams Lietu
os ‘buožių’ valdžią?” Vedėju 

nivo tūlas beždžionių šalininkas. 
Tis atidarydamas tarp kitko pa
lakė, kad dabartinė L. valdžia nė- 
•a tinkama visuomenei, bet ne- 
nasakė kodėl netinka. Mat jam 
•ūpi tik biauroti be jokio pama- 

‘ o. Ant galo -pasakė, kad darbi- 
linkai neprivalo duoti nei supu- 
-usio cento L. valdžiai. Kitas vėl 
t nusigandęs atsistojo ir sako, 
cad jis sutinkąs su pirmininko 
pasakymu.

Po to ima balsą P. K. ir pareiš
kė,'kad jis nesutinkąs su pasta
tytąja temą, nes pirma reikią iš- 
diskusuoti, ar Lietuvos valdžia 
i ra buožių, ar darbininkų valdžia 
’r tik tuomet kalbėti apie jos rė- 
nimą. Pirmininkas- priešingas 
keitimui temos. Žinoma tuomi pa
sirodytų jų protu silpnumas. Pub
lika sutinka, šit P. K. įnešimu, nes 
tuomet paaiškėtų1- kokia valdžia 
dabar yra Lietuvoje ir tuomet aiš
kiau būtų diskusuoti apie jos rė
mimą, ar nerėnįimą. Po to vie
nas sako, khd Lietuvojo nėra jo
kios valdžios, bot tolinus kalbė
damas pasakė; kad yra valdžia, 
kurios jis iibpakeneiąs ir kad jos 
nereikią remti. Tuomet P. K. sa
ko, kaip galima tokių klausyti,

e

2’——rrvmp<»Auuum. prieš numušimą algų 30Keikiate* plwįte ko: vįiMn®MUpvetainlty Įmįfctltarė te IMivos Resjmblikof Pteri- ■
t’ufiftus W Lte-Uir% V< Daubm* ..SLfewiA W iinte-vardu šiuumi turiu garbės
tavoje yrą vgldši* te .tvirta vab pčtiiįli gyvū&jik Ktekvteniiiiė «a* IteeikŠti gilią padėką aukotojams 

AiM negali joki jo< iirittklmt naujų umA jitoBania lietuviams iš už jurių-
prleŠai. Tuomet kąlba komunis-Įftiamo sUslrinkime prifliraM driU- faiarelių giliai 
tų diktatotius j&mbiu It Aąota įdĮsų Tėvynės vargus te reikalus,
tęs šaukia, kad atsivestų kunigą teųgįrinkini v protokolai perskaity- 
te davatkas o jis visus iMaudy-l tas te priimtas. $$0^1448 kl- 
kiąsj tik tegul dlteda iąm gfekl< [ tų prgitaitacijų veikimo priimtai 
te tt^Jam ir Htiėms bb^vIkųfoH taporiat N,
tanstikams aiškiai atsakė & KpT, ir N. iff.^jmWmtetavažmvtoi 
Nurodė, kad Lietuvoje tik te ynbuvutio: 15 d. gegi & m., toj pąt 
ra darbininkų valdžia, totetūguĮvietoj. II svarbesniųjų nUtati* 
te demokratiikiauata būdu išrink* mų paateodt Itet , 
ta te kad ji darbininkų nešaudo J 1. Klaidų* ^ymigimųi organteą* 
b$t tik žmogžudžius/ vagius teltorlai tai# susižinos ką k»- 
piktadarius te tai tik ląbai rctucH ris veikiu.
Be atsitikimuose. Sugavus prasi- į, Patarta kuopoms šelpti savo 
kaltelį Lietuvoje neklausią prtetauvąrgūsjus narius.
kokios jis partijos priguli, bet 3. Kad kuopos- išrinktų komite- 
žiūri į jo prasikaltimą. Klslink tą susMimUi SU svetimtaučiais 
Rusijos; tai jei ten būtų tinkamaIdarbiųįnkais, dėl gavimo tikrų 
tvarką, tai ir Lietuvoje ją įves-j žinių apie jų veikimą, 
tų, bet ten ji visai netikusi. Pav.,1 4. Ncstteiklaužiauti, bet laiky- 
šako komisaras, kad visos maži- Į tis vienybėj $u darbininkais prieš 
bos, automobiliai ir kiti daiktai savo išnaudotojus, 
priklauso visiems darbininkams Į 5. Teikti organui ,is Visų kolio- 
bet tik komisarai "jais Važinėjas. įnijų darbininkiškų Žinių. 
Darbininkas juos turi padirbti, [ 6. Pageidaujama, kad kuopų 
ir paskui Žiūrėti, kaip jo engėjas į knygynuose būtų bent vienas dar- 
važinėjas. Vienas kalbėjo apieĮbininkiskas laikraštis anglų kal- 
Lietuvos gyvenimą ; sakė, kad I boję. .. z
bernui moka tik 3-400 auksin į f taetairtt. Tuomet iŠ publikosL/'^?  ̂ molmew
ttsilfepes “meluoji!" Tuomet ud?”^'««*»“>: 
kistoio te nasnkė. kad tas kulbe-P° F^eraci34, kad Lietuvos dva- 

bernas gauna 1,300 aite., o "t“™* f. “u
ineiiukas 900 auks. į metus, ir to-i 
kiu būdu ji suvarė komunistus 
ožio ragan. Ta mergina yra at-| 
važiavus iš Lietuvos apie mene-Į.1 
sis laiko ir žino Lietuvos padėtį 
geriaus už kitus. Buvo renkamos 
aukos dėl Kapsuko iš numirusių 
prikėlimo. Ant galo buvo balsa
vimas. Keli pakėlė rankas, o ki- į 
ti visarnekėlė. Mato žmonės--kad 
bereikalo neužsimoka rankos kel
ti. Eidami žmonės kalbėjosi: 
“Tai nusmuko komunistai.”

Proletaro Pusbrolis.

marelių giliai atjausiantiems^
F*

Tardamas Tamstai ačiū ui triū
są meldžiu priimti mano augŠtos 
pagarbos pareiikiniiu. • « 

t/
- . Kaneelerijos Viršininkas,

FftmiAšA^t JMgi 1| teita 
IM F. Bielskaus galimą suprasti, 
kad pinigai nepasiekė Respubli
kos Prezidento Kanceliarijos, o 
gal te Lietuvos. Siuntėjai, delei 
aiškumo, turėtų paskelbti visuo
menei, .kokiais, keliais pinigus pa
siuntė te .kkmf ūi^.’įfavo paliudy
mą te ntio ko f Jeigu pinigus pa
siuntė ne sulig visuomenės noro, 
tai driko f

- *

fnudš. atsisakė dirbti. ‘ darb
daviai visai streiku nesusi
rūpino, nes jie mano gauti 
užtektinai naujų darbiniu- 
H- , • • . '-

KORFANTY ATSISAKO 
: ' / KARIAUTI. ' ' '

Sakė, kad

kariu mokinama tikyba ir ąuk- 
lėjaa dora. Rezoliucijų kornisi- 
joil įėjo apskričio valdyb.os na
riai.

Tie visi nutarimai tapo užgir- 
ti LDS. 12 kps. Plikytame susirin
kime, birželio 13 d. m.

LDS. 12 kp. Rep. P. K.

......
NASHUA, K. H.

Birželio 14 d., 1921. 
“Darbininko” Redakcija:

DETROIT, WCH.
Birž. 6 d. A. L. R. K. Mot. Są-J 

jungos 4 kp. laikė pusmetinį sun 
kirinkinią.- Susirinkimas _buvo 
skaitlingas ir gyvas. Daug svar
bių dalykų ■ aptarta. Įnešta su
rengti išvažiavimas, bet tuo tar
pu gavome pakvietimų L. Vyčių 
V9 kp. pirm. A. Petkaus dalyvau
ti $ų išvažiavime, rengiamame 4 
d. liepos. Sąjungietės mielai su
tiko dalyvauti ir dalį programo iš
pildyti.

Malonu matyti, kad šiuodvi or- 
ganizaciji (L. V. ir M. S.) susi
taiko išvien darbuotis ir links
mintis.

•Nutarta dalyvauti pašventini
me šv.-Petro ir Povilo par. baž
nyčios. Gavome nuo kleb. kun. 
j. Jonaičio /pakvietimo laišką.

Orui atvėsus nutarta parengt 
pramogą^padengimui “Mot. Dir
vos”!!’Sąjungos lėšų.

Sekė rinkimas valdybos. Pirm, j 
ta pati, O, E. Kudžienė; pagelb. 
A. B. Daumantaitė; rašt. ir ižd. 
tos pačios ■— U. M. ir A Abiša- 
ienė. I

Sekantis A. L. R. K. M. Są-gosį 
54 kp. bus 'ketvergo vakare, lie
pos 7 d. Meldžiu visų susirink
ti ir naujų atsivesti.

Kurios dalyvausite Vyčių išva
žiavime, • tai užsirašykite ank- 
ščiaus pas raštininkę ar pas L. V., 
nrm. A. Petkų.

Gerb.
Teko ne sykį pastebėti tauti

ninkų laikraščiuose misiskuhdimų 
ir dejavimų: “kode! lietuviai ne
siunčia aukas : tiesiog Lietuvos 
valdžiai/’ Kaip jie rašydavo,, 
taip Žmonės tekalbėdavo: “Su
rinktus pinigus siųskite Lietuvon; 
Steig.. Seimo pirmininkui. ’ ’

Mūsų mieste daug sykių buvo 
J surengtos prakalbos,'“bet tik tris 

sykius tebilvo renkainoš aukos: 
, | du sykiu parap. salėje išviso $79., 
Į tretį sykį miesto salėje surinkta 
I tam pačiam tikslui $115.00.
I Kaip buvo nutarta, taip ir pa
daryta. Parap. salėje surinktus 

I pinigus nusiųsta tiesiog L Seimo 
ĮPirmiųinko vardu. Miesto salėje 
Į laike prakalbų adv. Milerio su- 
| rinktus pinigus taip-gi nutarta 
I buvo siųsti tiesiog Lietuvon. Te- 
I ko sužinoti, kad apmokėjus iš- 
I laidas apie $70.00 pasiųsta .Liėtu- 
jvps Misijai. Nutarimas nėišpil- 
fdytas ir dabar eina'kalbos, kad 
| tie pinigai gali būta suvartoti ne 
į tam tikslui kuriam jie buvo su
trinkti. ’Idant patenkinus abejo- 
Ijančius, prašau maloniai “Darbi- 
Ininko” redakcijos patalpinti išti- 
I sai visą laišką Dr. P. Bielskaus.

P. Daniūnas.
♦

Sąjungiete.

WORCESTER, MASS.
"Liepos 13 d. bus LDS. ’t kuo

pos susirinkimas. Malonėsite vi
si nariai atsilankyti ir užsimokėti 
mėnesines duoklės. Taip-gi atsi- 
veškite ir nKujtį narni prisirašy-j 
ti.

Rev.

Į

JEIMUUJ* SUMAŽINTI 
JLtAS,

• * <

Gtelžkeliai reikalauja kad Darbo 
Koirisijoa mtepreildimaš, 1920 

, būtų panaikintas.
■MiMMiia , i

Reikalaudami, kad nu
sprendimas,' pakelti algas 
visiems gelžkelio darbinin
kams, sulyg Darbo Komisi
jos nusprendimo 1920, būtų 
panaikintas. DaUgiau kaip 
šimtas ir . penkiosdešimts' 
gelžkelių įdavė Komisijai 
prašymų.
Hekurie gelžkeliai reika

lauja numušti 20 nuoš. vi
siems darbininkams, Kiti 
nori nustatyti algas tokias, 
kokios buvo mokamos iki ba
landžio 30, 1920.

John G. Walber, kuris at
stovavo 54 rytinius gelžke- 
lius, sakė, kad viršlaikius 
dirbti būtų uždrausta ir kad 
algos negali būti nustatytos 
dęl visos .šalies/.gelžkelių*

J. W. Higgins, kuris/ats
tovavo 66 vakarinius gelžke- 
lius pasakė, kad gelžkeliai 
negali visad mokėti darbi
ninkams tiek kiek dabar 
moka, ir kad jis reikalauja 
Sumažinti darbininkų algas. 
. ' ■ 1 
sDAudintojai gauna 

SĄLYGAS—1,000 
/< j NESUTINKA. ' 4 •

Hdontreal, Canada, birž. 
30x — Nariai “International 
Brotherhood of Bookbiii- 
deis*’ (knygų, aptaisytojai) 
šiandie sutiko atnaujinti su
tartį kas-link algų ir darbo 
valandų. Sutartis reikalau
ja 48 valandų darbo į savai
tę ir $36*. algos, per du me
tu. Bet’ tūkstantis spaudin- 
tojų'ir kitų darbininkų atsi
sakė. sutikti su knygų apda
ryto jais sutartį ir streikas 
gali iškilti. Spaudintojai 
reikalauja 44 valandų darbo 
ir $40. -į savaitę^

' Salco sti 'Silezįįtf gttli It &įi 
taip, kaip su Airija.,

aJeigtt vyriausis konstilio 
liUterimas pasirodys 'netei- 
feingas, Aukštoji Silezija liks 
kita Airija,M sake Korfan? 
ty, lenkų patrijotas irjnaiŠ- 
fininkų vyriausias vadas.

Korespondentas paklausė 
Korfanty ką jis mano apie 
plebiscitą.

“Plebiscitas .visai manę 
neapima, iki šiol nieko tei
singo nepadare, nes daug 
Jaalsų Vokietija' nupirko.H

Kasfink Aukštosios Sile
zijos Korfanty sake : “Ma
no darbas beveik pabaigtas. 
Kaip tik vyriausis konsulas 
praneš nutarimą,, aš aplei
siu Sileziją, nes užtektinai 
privargau. Koks bus nuta
rimas as nežinau, bet žinau, 
kad mes gausime daugiau 
dabar negu būtume gavę, be 
kariavimo. Bet jeigu nuta
rimas bus neteisingas, ka
ras Aukštoje Silezijoje nie
kados nepasibaigs ir Silezi- 
j a liks kita Airi j a. ’ ’

i‘Silezijos karas baigia
si/’ jis rašo, “per keletą sa- 
vaičiiĮ mes dėjome visas pa
stangas, kad gavus vyriau
sio konsulo nutarimą kaip 
galima greičiau. Mes gerai 
suprantame kad lenkų ka
riuomene daug nenuveikė, 
bet .jeigu lenkai būtų, nesiki
šę, Aukštoje Silezijoje bu
tų buvęs daug blogesnis pa
dėjimas. Kalti Vokietijos 
sukilėliai kad taika dar iki 
šiol nesudaryta.
' “Nuo savęs galiu pasaky

ti, kad visados dirbau su a- 
lijantais, norėdamas kuo- 
greičiaušiai įvesti taiką. A- 
lijantai patys sako kad jie 
ant lenkų nieko negali saky
ti, visa kaltė .vokiečių.

“Išgirdęs kad tikKybnik 
ir Plers distriktai btts duoti

Respublikos Prezidento 
KANCELIARIJA.

Nr. 293. ’ “ 
j

Kaunas, 
1921 m. gegužės mėn. lOjd.

o 4

P. Dahiūnas, * 
119 Templė- St, 

Nashua,-N. H. U. S. A. 
Gerbiamasis!

Šiuonii pranešama', kad yra 
gąuta Tamstos pashjstas p. E. 
Respublikos Prezidentė Pareigas 
Steigiamojo Šeinio Pirmininko 
vardu, .per Bostono Lietuvių Pre
kybos Bendorvę čekis Nr. A.

183393 sumai 3220 auks. kartu su 
laišku iš š. m. sausio 27 ku
riame paaiškinama, kad “sausio' 
16 d. Nashua mieste Tamstos pa
rapijos salėje lietuviai katalikai 
sudėjo 59 dolerius Lietuvos gini
mui nuo lenkų plęšikų.” Tame 
pat laiške kalbamųjų 115 dolia- 
rių, kuriuos sudėjo tam pačiam 
tikslui sausio 23 d. visi lietuviai 
apart socialistų dar 'bėra gautą.

■ 4’.? Z..- ' l
-tr ♦ 4a• i šnrnai 1161 auksinas prie Taras- Kvięoia toa 18j51S a & k0V() 9 ,

Iriame pažymėta, kad “Nashua 
I miesto lietuviai surinko kristų de- 
I sėtkų' dolerių Lietuvos gynimo 
. ./ * Spėjama jog tas (&*•'

i ‘Vi -■

MANOHESTER,.N. H. 
Linksmas išvažiavimas.

Įvyks -3 d. liepos 1921 m-, pir
mą’vai. po pietų, ant S. Antanai
čio fąrmos, GToffs Falls, N. H.

Šį išvažiavimą rengia Lietuvių 
visuomenė. Kviečiame Visus, lie
tuvius ir lietuvaitės, kaip vieti
nius, taip ir iš apylinkės, skait- 

°*ile

CįELŽKELIAI TARSIS
APIE ALGAS. -

Daugiau kaip ž,Q00 šiandie 
Chieagoj.

Chieago, birž. ,30. — Apie 
1,500,000 gelžkelių darbinin
kų rytoj grįš darban. Dau
giau kaip 1,000,. jų unijos 
Viidų Chieagoj tariasi kas- 
Hūk numušiino algų. Dar
bininkų atstovai mano su
tikti kad 12 nūoš. būtų nu
muštą nuo darbininkų 'algų. 
Bet kol kas dar niekas no- 
paaįškejo. Darbininkai, 
kaip pranešama^ priešinasi 
nitmuSimui algų. ‘

bbooklym.k.y.
Ii darbininku veikimo.

Birž. 13 d, bwo LDS, la kpIrėMkras.” 
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GEORALIS STREIKAS 
\ IŠKILO. ■ .

/Švedija.
Kada jūreiviai ir ■ laivų 
darbininkai protestuodami
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Lenkijai, ir iškilus gepera- 
liui streikui ir maištui ir . 
matydamas - pavojų S&liafy 
stojau ginti', - 

. ^Kuo Lenkp. respublijcoB 
pageltos aš iiegavata B?t 
nor$ nęgavti pageltos i€’M* 
tur vienok nuveikeipė / kiek 
galejpniėf ’

/“Dar turiu pasakyti 
vokiečių šovinistai dili»
kxū su komunistais, darū 
maištus ir tt. Tuomi jie 
norėjo palodyti pasįųMų ’ 
kad lenkai nemoka savęs 
valdytis, nemoka valdyti ša
lies. . • \ .

“Dabar liekų vien lauBi 
nutarimo vyriausio konsulo.
AŠ tikras esu kad nutarimas : 
bus teisingas. Sužinojęs kad '
Suv. Valstijos prisidės prie .
to t) svarbaus. nutarimo dv . 
džiai nudžiugau, nes žinaū , ų- 
kad Amerika teisingai pasi* . 
elgs Aukštosios . Silezijos ” 
klausime. ®su tikras, taip-. ‘ 
gi kad Suv, Valstijos prisi- " 
dės paliuosavime Aukštosios 
Silezijos nuo Prūsijos kapi- > 
talizmo.” > v ' ,X

Taip tai kalba lenkų 
maištininkų vadas Kortam 
ty. Už visus lenkų nešvaru m 
rius darbelius kalti kiti^,ŽU- 
likovskio darbeliai Lietuvo- 
j e visiems aiškūs. Vienok ■'% 
Lenkų valdžia ir nuo to mė~" 
gino nusiplauti savo krūvi- * 
nas rankas ir apkaltinti pa-,., 
šaulio akyse Lietuvius./Ke-km- 
pasisekė. Ar pasiseks įti- 
krihti pasaulį apie sUkili-.r 
mus Silezijoje pamatysime ’»<•"» 
vėliau? rx ■

«

MARŠALAS FOCH A!?- 
.LANKYS AMERIKĄ.i 

York. ~ MarifeltįS-rr- 
Foch atvažiuoja Amerikon ; 
ir bus ant suvažiavimo 
“Amerieąn Legion,” kuris- -/• 
bus spalio menesyje, Kansas " 
City. Jis taip-gi bus Wash- ,J/_ 
ingtone apvaikščiojime ar- 
misticįjos dienos lapkričio 
11 d.

t

•- •
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI..
♦ Povilui itiaurui, Nmvark, N. J, 
— Tamstos, žinute geriaus 'tiktą 
“Perkūnui”., negu “Darbinin
kui,’ todėl jam ir perdavėm.

t , ■ r.

Jau išėjo iš 
\ spaudos “PERT

KUKO/ 7 iiiim.
Už birželio menesi 

Turinys labai įvai 
Frus. Be to išmargin-1

mis karikatūromis. VĮ 
r si skaitykitė. Kas norit

rJI pamatyti,^siųskit 15c. .
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h ■ H.VIENATINIS GERIAUSIS-'AMERIKOJE KULTŪRINIS 
JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS 

" “PERKūMAft'’
Kotedamas gardžiai pasijuoki!k daug sužinoti k® 'dragiĄ 

plačtoųę .nžrirašyk
Ptanūmeratoš kaįpį&t /pttsm^čM jMvl$Į»r* j
nito 15 centų -įlMūva^< •/ s ' *
mm; 15 centų į Lietuva it kitur $2^5 4

Mnigtte siųskite ” mbiteyutba.^tūženklim.
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)

r

W, Mira

ir. jojo >r. ba p/mrnrM 
DJK-ftTM rALBTIOB JUMUUJAJ. l

v

1’

t

5

SI"

i VIETOS ŽINIOS
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^KATALIKŲ VIENYBES 
SUSIRINKIMAS.

Birž. 28 d. įvyko Katali
kų .Vienybės susirinkimas, 

; „kariame padaryta daug 
ftvarbių’nutarimų. Išrirife- 
tas X Glineckis atstovu į Fe- 
dėrącįįos Tarybą. .

Nutartai surengti pikniką 
.‘liepos 4 d.

Taip-gi' a&ulita' praeito 
susirinkimo nutarimas.

Nauju protokolų raštinin
ku išrinktas, Kazys GervĮlis. 
Susirinkimas buvo 'tvarkus 

naudingas.’ /. •_ ,

PRANIUKO
Kas norite praleisti padoriai 

ir linksmai laiką liepos 4tą d** 
tai važiuokite į pikniką, rengia
ma šv. Roko P&rap' Montello, 

' Mass.' : ' r .
Dėlei patogumopaėmėmTru

kus. Norintieji važiuoti paduo
kite vardus Ak Savickui arba 
p-lei S. Motiejūnaitei!

Kelione į Montello, Mass. ir 
atgal, kainos tik $1.00 dol. Tro; 
Imi išeisnuo “Darbininko” na
mo ryte lOtą valandą. ‘

' Komirija

$300 NUKENTl! iUSIEMS1 
' - NUO POTVINIO.

Majoras Peters pasiuntė 
$300. Pueblo, Col., šelpimo 
komitetui nuo Bostono-pi
liečių pašelpą nukentėju- 

. Šiems nuo potvinio.

NEPAMIRŠKITE.
Jau buvo rašyta kad va- 

v'garinė (mokykla South Bos- 
ton’e prasidės 5 d. liepos, u* 
tatninke. Kad nepamirštu
mėte, dar sykį pakartojame 
kad liepos 5 d. mokykla at
sidarys ir trauksis per du 
įhėnesiu. '

Tėvai, nepamirškite at
siųsti vaikus mokyklon.
I .. Hdok.

fe

►

PIRM. — M. ilo^ų
080 H. m »t, ftfe Borton, Mara

YICH-PIRM; P. Tttlrikl*,
180 Bovten 8t, Sfe Baiton, Mara 

PROT. RAST. — K. Luini*,
47 Vate 8t, ftfe Bdatou, Mara 

, Dr-ja laiko raririnklmna kai trečią 
Ą«dadtenį 2-ą iaL po pletų Bažnytinėj 
ftvrtainij. ’ .
mf. ^A*T. Karčiauakira*,
; ? 47 Vate Bt, 8o. Bogton, Mara , 
KA8IKRIU8A.NwdiiwiM, 
* 16 Vinfleld «L, So. Botton, Mara
MARŠABKA — Steponą* Navickai.

••! *■ *

iir.jBiAoi 
JJMtffftJLf

^PASEKMIŲ *^1
Tarpe Am e r į ko nu

GARSINKITfiS •

INDUIRER
OFISAS

4 GATĖS STREET 11
Tel. S. B. 720.

>■

r

ŪS ŠOKIAI!
R e ų g 1 a

U D, S. 22 KUOPA IR v 
KATALIKU VIENYBE 

SITBATOJ

LIEPOS-JOLY 2 D., 1921
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS 

SAL8JĖ,
26 Lincoln St., Brighton, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Tai-gi BrightonieČiai ir apielin- 

kių miestelių lietuviai, ir .lietu? 
vaitės meldžiam, jumis atsilankyt 
ant minėtų linksmų šokių paremi 
mūs užmanymą ir meldžiam tą va
karą niekur nerengti šokių o at
silankyt pas mus. Užkviesti gar
sūs muzikantai, tad galėsite links
mai vakarą praleist. .

Kviečia RENGĖJAI.

.TU% k

Nusa-Tone 

itimalateiMnd 
Btrengrthenn 
the vltal pow« 
«n. 11 i e • 
valuabte blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
correctiveandre* 
storativė agente, 
that hažthehign 
approvalof Maa«

i
I

*

/
Z 

/• 
/ .

%

K

-MOKSLEIVIŲ ATYDAI
* Mašschusetts ir New Hamp- 

shire Valstijų moksleiviams.-
* Minėtu valstijų ketvirtas my

IEŠKAU VARGONINKO VIETOS
Pažjstu savo amatų. Taip-gl galiu 

atlikti .ir zokristljono pareigas.
' J. A. STELMOKAS,

302 Ridge St., Freeland, Pa.

tw Sfe
>WM._______ _

; B&t Mk WIWK AUUPfc 
— Ant Modejuna*,
Bt, Bo. Bogton, Mara, 
jųdcsų BkayuUauskM,

Bt, Doreh«rt*r.
11- Andriejų* ZalleckM, 
Oa Bt., Sų, Boeton, Mum. 
• + Antanu Gruodi*.

109 Bow4 st. Sfe BoatonTMvM- 
D. L. K. dič>U laiko mto*

ainiu* auairinkimu* kai pfrmt nedU- 
dlanl kfekritao mfaeirto po No. 094 
Waahlngton Bt, Boeton, Mara. 0-t* V. 
▼akam. Ateidami drauge ir naujų na-

D. & X
DTfiO*

MUM-
41 Gatea

VKBHK“
140 

PBOT.
400 *.

KOL RAtt.-
200 K

0TAB.TlilM.Oift 1
/ 140 w. c:

MARŠALKA «

rinitui iraairinkimn* kaA pfrmt nėdU- 
dianl ktekvteao nfaerio po Ne

__ __ ....... .w. .................... . . 
▼tkara. Ateft&ml neauga ir naujų na
rių ra raiba itriraakit prte mw d** 
joa priralytt.T »'

Po*mertine4 moka $200,00. Pašelpe 
nuo dieno* railrgimo iki pasveikimo.

r -f

tlUBUAVBIM U 
DU-JOB VALDI

FO. 9Qmift

PIBM. — Antenas Kmi
984 Fifth St, 

VICE-PIRM. — Jurau Andriltonis, 
801% B*way, Boston 27, Matt. 

PKOT. RAST. — Vincas Valkfcoriu*,
178 Bolton. St, Boston 27, Mass. 

BTN, RAST. Pranai Sinkevičiui,
182 Bovren St, Bo«ton 27, Maas, 

KA8IERIUS — Jnrgte Kanevičiui,
174 Bolton St, Boston 27, Mass 

MABiALKA —■ Pumji LųkoMevlčte*, 
405 E. 7-th St, Boston 27, Mara 

Suiirinklnial laikomi kas pirmą ne 
dčldfenį kiekvieno mėnesio 8 vai. pi 
pietų «v. Petro Bafaytinėj salė), Sc 
Boiton, Mara

"E-

Rengia 
LIETUVIŲ KOOPERACIJA 

•E, Cambridge, Mass.

- •* - -* ■ ■ • ■ V ' . '■ 7 ; ■ - • ■ ’ •• ■ ......... ; .......... ' - -

Jūsų 'Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas

Kūno reikalauja

Nuga-Tone
' ptiifoliS- li^ydtiplęž IctiTios žtiĮj£ijrui ttiriunjįjį Rsitidoriii ».

Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris,
- . Nffra. kibį gyduoĮa lygiu Nuga-Tbno. neivienos‘‘tifra taip gerot** neivienoa neduoda 
t°H«t multatų talpios.. Tas yra labai lengvai iSaiškinamą todiJ, kdd. Nuga-Tone -yra 
SUtKU j* sudėtiniu ustuonnt brangu! gyduolių, kurioš yra variuojamos ii* rekomenduojamos 

, geriausių pasaulyj gydytojų. Ttfip, jns gaunate aituončs gydulėM ui vienų kaių^ 
Nuga-Toiie turi savyje dauįrFosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 

nuolatinių neryti jr raudono kraujo jus negalit tikutis geros sveikatos ir džiaugtie* gyvenimu.. 
Trle5Y.‘wl^ dalis ir veikįrria* kūno priklauso nuo nervų—stiprybei jo gyvenime ir veikime. ’ 
PrsH&t.suųidien: grtižtnU savo nertų sistemų i stiprių, sveikų padėti, vartojant Nuga-Tone. 
Jus- greitai pamatysite savo .scpąj.ysvcikatri, stipruma ir energijų sugrjitant. Jus pajausite 
kaip naujas žmogus ir galesite džiaugties gyvenimu isnaujo. ą

brug*.Tonį' ąustiprina ir stimulioja visus - reikalingus kūno organus—širdį, skilvi, grobus, 
kepenis, įnicstusir tt. , Suteikia garų Apetitų, pataiso virškinimų, duoda getų miegų, regulio ja 
turtinimo grobų, Sutaiso cirkuliųcijų, prašalina gleives nūo liežuvio, prašalina nemalonų _

- kvap<iį pfajalina skilvio ncšrnagurnu3, ktrtp tafr škaudejinuu. išpūtima, .koktumų, gasus ir 
. panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsrsakykit Nuga-Tone . 
tuojau. ■
, MUSŲ .ABSOLIUTE GVARANCf JA. Kaina už NngM-Tono yra $1.00 

už butelį putų. Visam menesiui gydyties, nrbą šeši buteliai už $5.00. Imk 
, Nuga-Tono dvidešimts (20) dienų ir jeigu iub nebūsit užganėdintas pa- 
į sėkmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo 

pinigus tuojau. Jus matote, kad jus.nežudote nei cento.; Mes už tai at- 
. sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruoso aptickuosc tomis pačio

mis sųlygęmis ir gvarantija- . ’

JatfatiJaaa Prisųsk Sį Kuponą Šiandien j

, NATIONAL LABORATORV, L800

■ Gerbiamieji:—Čia rasite jdčtų $™»___™.._^.už kų malonėkit prisiųsti man 

persiuntimų; apmokėtų,___________ buteli Nuga-Tone.

NEDALIOJ, LIEPOS ^ Do 1921 

A n t
BAČINSKO PIEVOS 

Bedford, Mass,

Todėl visi lietuviai iš Cambrid
ge ir kitų miestelių yra kviečiami 
atvažiuoti ir dalyvauti sykiu su 
mūrais, nes vieta begalo graži, Y- 
ra sodnas dol pasivaikščiojimo pa* 
kvėpavimui tyro oro, taip-gi sve
taine dėl šokių. Valgių ir gėri
mų bus visiems pakankamai. Pro
gramas bus su visokiais žaislais.

Kelrodis: Nuo llarvard sq. iūn 
kito kąrą Arlųigton1 Heiglifs, 0 
iš ten imkite Lcxington karą* ir 
važiuokit iki Summer st._ Tęn iš
lipę pamatysite Ženklus kur eiti, 
nes visai netoli nuo Summer St. 
Kurie važiuosite trokais, tai su
sirinkit prieš 10 vai. pas Urbono 
krautuvę 875 Cambridge St. Ki
tas trokas išeis kaip 12 vai. nuo 
tos pačios vietos.
A V. KAZ1UIBR0 R. K. DUAVCfIJOh 

VALDYBOS ANTRASAI 
SO. BOSTON, MASS,

.TeL Sfe Bastai 2488

OR.J.C. LANDŽIUS
(SpYMOUR) .

4 triasu via. 
Gydytojas ir Ohirupgas 

Gydo aštria* ir chroniška* Ilgai 
vyrų, moterų ir vaiku. Egzami
nuoja kraujų, apjaudalu*, Šlapu
mų Ir tt gavo laboratorijoj, nu
teikia patarimus laiškais kitur gy- 
veiiantieniis. Adresas; ■ 

506 Broadavay, - 
Soutk Bo&eon, Mass.

- Kampas G St. ir Brbadyzay

. 16 Mitv South Bostonu

D R, H. S. STONE
AkUJ ■SPECIALISTAS 

399a W. BR0ADWAY 
Vat.andos : Nūo 9 r, iki % r, vok.

DR.PAUL J, JAKMAUH 
(Jaldtaavičiua) 

6O9.EAST BR0ADWAY | 
TELEI’HONB B02. '

f ,

Vardas.

e
Adresas

f ■

į/ .. — - , —

ksleiviii apskričio suvažiavimas 
yra-šauldainas Liepos-July 14 
d. ketvergo vakare 7:30 South 
Boston, Mass.
. Šis suvažiavimas yra svar- 
bus. ...Kuopos malonėsite siusti 

^"dėlė^dis.
S. F. Kneižis apsk. pirm. 

PRANEŠIMAS
L. R. K. Moksleivių Masschu- 

• setts ir.Ne\v Ilampsliin Valsti
jų apskritys rengia didelį išva
žiavimą, 24 d. liepos , Monte- 
lloj, Mass.

Šis išvažiavimas bus vienas 
•iš geriausių, nes programas su
sidės iš įvairių įvairiausių da- 

. lykelių. Moksleiviai iš visų kra- 
. štu pribus ant to išvažiavimo. 

Dar tokio išvažiavimo mūsij 
apylinkeję nebuvo

Nepraleiskite progos — va- 
viuokite — paremkite mokslei
vius!

* Komisija.

P CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp., pereitame savo su- 

. surinkime, 14 d. birž., aptarus vi- 
- sus bėgančius reikalus, nutarė da

lyvauti ant Cambridgiaus Lietu
vių Kooperarjos "pikniko, 

finis ant Bačausko pievos, 
fbrd, Mass.

Tai-gi nepamirškite, kad

ku ris 
Bed-

Tai-gi nepamirškite, kad mūsų 
. kuopos vardu ateis irokas 10 vai. 

iš ryto prie bažnyčios, Windsor 
St. Tikietai nuvažiuoti ir šugrjš- 

' tx yra po 70c. Prašome visų na- 
rfų, kad vietas ankščiaus užsisa
kytų pas komisiją, kurių galima 
jųatyti sercdos ir pėtnyčios vaka- 

- -Tais pas bažnyčią.
VI. Janeliūnas, 

' Fr. Jeniūnas.

'Didžiausi,- Greičiausi Pasauly ‘ 
Laivai, šaunus Apsčjiinas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas .Tusų Mieste 

___ Ar netoli Jo.
Į LIETUVĄ, LENKIJĄ UKRAI
NĄ IR VISAS BALTIKO VALS

TIJAS PER HAMBURGĄ.

Saxonia

II klesos $180.00, III klesos $125.
Taksų 5 dol.

, Per Cherbourg Southampton 
Liverpool ar Glasgaw.

• BERENGARIA ............Liepos'4
AQFTTANIA ............... Liepos 5 *
OASTALTA ..................Liepos 9
ALBANIA ........Liepos 13
MAURETANIA ..........Liepos 14

EXTRA!
t

Liepos 21

KAM REIKALINGA? ■
Pataisau ir įdedu varpelius na

muose už labai prieinamą kainą ir 
taip, kaip norite. Reikale kreip- 
lvites *

JUOZAS B. STRAKAUSKAS
120 Bowen St., So. Boston, Mass.

Tėl. S. B. 2168-M.
•» ,

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug H 

auksinu | Lietuvą ųuslųstL ■ 
Greitume nusiuntimo , pinigų M 
nieks su manim negal lenkty- Q 
ninoti; visiems pinigų sinntfr- ■ 
jams pristatau kvitas ra para- H 
Šals priėmėją pinigų. . M
, Laivakorčių ^gentura | Lte ■ 
pvją, Hamburgą ir visur. M 

‘.'nsril kelionei Į Lietuva M 
Padarymai, lietuviškų doku- ■ 

mentų. . »M
Pinigu* siuskite per pašto 22 

Money Order. RaSydaml pri
dekite 2 et štampų ir vteado* 
adresuokite:

P. Mikolainia,
IR'W ffndson Avė., Brookj

i

K*akin* Plelikano* ?
r " NAUDOKITE! RttffleS J

•Ar Juma Galvos Odį*Nioiti?J ,įĮ 
NAUDOKITE:x 
Ar JtHI Pl*uk*i oliftka? 
NAUDOKITE įufflej .

Ar Jus Norite AptaiuoiH^Jūos?, / 
naudokite J /

Užlaitytnui savo plauktu gvsuu* ir tankiais l 
NAUDOKITE į

Z IHlailęmatii galvot odot tveuau w tvanai I
Z NAUDOKITE ^^įPfgJ X/

■ i^ufflea galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkn, arba tiesiog 
iŠ iSdirbeju. per paštęi už 75c. boiiką. \

F. AD. RICHTER & CO.
b 3Sth Si. * Brooklyn. N. Y.

PIBM, — Jonas Pranaitis,
524 Ė. 8th St, So. Boston, Mass. 

7IOE-PIRM. — Vladas Paulauskas,
136 Bowen St., So. Boston, Maa& 

PBOT. RAST. — V. J. Jakštas,
63 TeĮegraph St, Boston 27, Mada 

0TN. RAST. —• Juozas Juška,
Merycllff Academy 
Arllnghton HelgthSi Mase. 

tŽD. — Leonas Švagždi*.
111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

(žDO GLOBŠJAI — J. Grubinskas,
3 Jay St, So. Boston, Mdaa. Jr 

Antanas Smitas,
284 5tli St, SO. Boston, Mase. 

MARŠALKA — Povilas LauČka, * 
61 Stoty. St. So. Boston, Mass. 

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadway, So. Boston, Moša 

Draugystes susirinkimai laikomi kas 
antrų nedėldlenĮ mCneelo 1-ų vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mas*.

UŽDĖJO NAUJĄ BIZNĮ.
ANTANAS VALUTKEVTCIUS Ir 

VACLOVAS BRUSOKAS iš Brook- 
Lvn’o, nupirko APTIEKĄ' Montello, 
Mass. nuo Frank Goodvvell. 15 Inter
vale St., Montello, Mass. Jie yni vi
siems žinomi kaipo geri biznieriai, nes 
laikė bizni Brooldyne po vardu Llth- 
uaniaii -Dr<uj Co.
-■"■r ----- " "' .......................................i...*............ T

VAKGONiNLNKAS JaUlnią. vaikina.', 
ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa 
ųstu muzikų ir galiu vesti bažnytlnj 
chorą.

C. G. VAJCTŪNAS,
31 Doiynsf Avė., Blngbamton. N. Y

EXTRA!

SMAGUS PIKNIKUS!

TeL So. Boston 270
DR. JOHN MtcDONNELL, M. D.
Galimo wifatlb9fi ir UetiiųMkai 
Omso Valandos:

Rytais ik 9 vai. 
Po pietų 1 iki B vai.

Vakarais nuo 6 iki 0
536 Broadway, S. Boston

*
Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
. DANTISTAS

414 BToadway, S. Boston 
(Viršuj Uet.fPrek. B-vės ofiso) 

Galima SuBiKAimfiT Lietuviškai.

Registruotas Notaj&s 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAIJNAUSKAS 
ADVOKATAS

414 Bro/)way, S. Boston, Mass.
• TeL S. B. 443.

Gyvenimo vieta: 
Annapolis St., Dorchister. 

Columbla 9.159-J. -
15

Phone—Kenslngton 5316 | 
Po pietų., tiktai pagal sutartį.

. 2588 E.. AlUeghent Avi. 
^,PHILADELPIJIA, PA. 

»E. G. KŪMAS
Lietuvis Gydytojus. 

PkiEmimo Valandos: 
9-10 vai. ry.tp ir 6-8 vai, vakarą

fcraCO!MIPAN<r,l!lf
Geuerailškl agentui dėl" CENTRALES Ir RYTINES EUROPOS?

Noirth. German Lloyd.Bremen, 
Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG

.Laivai-pfeiukia l LIEPOJŲ per Danžig’ą. Tiesus persimainymas 
j; nuo laivo ant laivo.

HUDSON *............... .................».
PRINCESS MATOIKA ......
POTOMAO .................................

Iš NEW YORKO tiesiai
AAIblRIC^^
GEORGE WASHINGTQN

Atsišaukit į 99 Statę, S t., Boston, Mass. arba pa* vietos agentus.

Liepos 13, Rugpj. 30 ir Spalio 15
............... Liepos 23, Rugsėjo ~7
..Liepos 28, Rūgs. 14 Ir Spalio 20

į CHEREOURG—BREMEN
..........Liepos 23 ir Rugpjūčio 24

.............. Rugpj. 3„ Rugpj. 27 ir’Rūgs. 24

i

PARSIDUODA FURNIČIAI
Furničiai tiktai du motai kaip var

tojami, parduosiu labai pigiai, nes sii-' 
vlninknrf turi •išvažiuoti ,į Lietuvą. 
P’urničlus galima matyti bile kada po 
No. 150f— 3r<l St., So. Boston, Mass. 
.(ant 2-r” lubų).

3R, F. MATULAITIS
Gydo Visokias Liga* 

Paimama Akunius. 
. .Valandos: !—8 ir 7—8 P. M.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS. 

*K*raaaMMBM*MaBSSūSMraūni

FARMA ANT PARDAVIMO
15 nkerlų žemės. 5 akerial dirba

mos žemės dėl daržovių, daug ganyk
los ir gero miško. Namas su 5 kam
bariais, aplink pljazni; namas labai 
geras. Yra vištinyčia dėl. 400 vištų. 
Turiu 1 arklį, karve Ir telyčių, vienų 
kiaule, 20 vištų ir 10 viščiukų. Sod
nas labai puikus: 10 medžių obelių ir 
daug žemuogių. Vieta labai patogi. 
Inia tik 30 minučių eiti j stotj. Vis
kas parsiduoda visai pigiai, tik už 
$4,000. Priežastis, savininkas važiuo
ja j Lietuvą. Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso:

L. GRUBIS, 
Mountain St., Sliarmv, Mass.

Tet So. Boston 823.
Lbkhjvzs Dantistas 

DR, M. V. GASŲER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkeis ofisą po No. 
425 BaOADvfay, So. Boston, Mass.

Ofln Valandų t
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir 

* 1:80^8 ir fl:3O—p p »<
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
36-TA KUOPA '

NEW BRITAIN, CONN.

NEDĖUOJ, LIEPOS-JUIY 3 D., 1921 M.
QUARTĖTTE CLUB P ARK.
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EKSK Į LIEWIR t lItuKT0”
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų Ir ant geriau

sių kih-ų visų Unijų pas seniausią LIETUVIŠKĄ agentą — G. KU- 
NASAUSK4. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems Į LIETUVA. 
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ 1 LIETUVA pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, 
klausia.
Kreipkitės ypatiškai arba per laišką pas

G. KUNASHEVSKY
<' NEW YORK, N. Y. H

jeigu

I.

kas

13 "
§179 E. 3-RD STREET,

£_________

%
~ PRM0S klesos

DANTISTAS
DB. W. T. REILLY
Dantys ištraukiami ir pripildo 

mt visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su naujų išradl- 
n?u.

469 Broadway,
South Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St) 
Vmajndcs: Nuo 9 v. r. iki 8. v. v. 
Nra-ftuoM: Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

PRANEŠIMAS PIKNIKU IR 
IŠVAŽIAVIMU 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir Į 

piknikus pristatome už labai pri
einamą akiną. Reikale kreipkitės 
prie mūsų.
SO. BOSTON BOTTLING 00., 

183 Fourth St., So. Boston, Mass.
Tel. So, Boston 475-W.

i

Pavadinome- smagus dėlto, kad ant ryto- 
-jaus, panedėly, pripuola amerikoniška šventė 

— 4 Liepos, tai bus gera proga iš vakaro ilgai 
pasilinksmint ir pažaist. Bus nepaprasti žais
lai ir malonios dainos. Grieš New Britam’o Lie
tuvių Benas visokius šokius vėliausio išradimo. 
O kas puikiausia bus kad mūs. naujas vargoni
ninkas A: GRIGORAITIS pasižadėjo apsilan
kyt-ant virš minėto pikniko,, kur turėsime pro
gų ką naujo prasilavint ir susipažint su -mūs . 
nauja veikėju. Mes manome, kad kiekvienam 
bus malonu ir linksma kad ir mes vėl sulaukė
me lietuvį vargonininką.

Bus skanių gėrimėlių:, saldžių' ir karčių; 
užkandžių ir šaltos košelės užteks visiems. Tad 
širdingai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvai

tes kaip vietinius taip ir apielinkės skaitlingai 
atsilankyti, draugiškai pasilinksminti ir smagiai

r " ■ ’ '■ ~ a’ a;* " ■

, Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota liga? Ar .nepavar
gai savo pinigus ljeeKvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš “ 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą Ir pa
tarimus .duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs Ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. ' AŠ duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina*visus skaudėjimus, išgelbs- 
ti daugybę'vyrų Ir moterų nuo pavo
jingų Operacijų. ■' .

Jeigu tori kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, inkstų arba taip kokią Il
gą, Ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
AtfdėŲojlmas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas Ir 
daug patyręs gydytojas. '.

Oib|o vftb 9 ryte iki 8 vok. 
Nedėlioms: 10 ryte įld 2 p. p.

Raštininke.

v

Etlžrtbeth. N. .tj*
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BRIGHT0N, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas atsi

bus liepos' 1 d., Lietuvių Svetai- 
lieje 26 LmcoIn.St. Pradžia 7:30 

. y. vakare. Malonėkite visi atsi
lankyti.

PRANEŠIMAS.
1 Iš priežasties Neprigulmybes 

' Šventės Liepos 4 d, “Darbinin- 
Jco” utarninkinis numeris neišeis* 
Taip-gi Redakcija, administraci
ja fr spaustuvė bus uždaryta visą 

dienępanedšIJ.

PARSIDUODA GRAŽI 
FARMA. '

18 akrų žemės ;‘stuba 2 fatnllijų (12 
kambarių) ; mieso vanduo; 4 niinutos 
eiti lld karo. Graži vieta dėl piknikų 
ir svetainė šokiams. 2 karvės, 1 ark-, 
ys h* visi reikalingi įtaisai dei uksė. 

Dėl Informacijų kreipkitės pas
D. OLSETKA,.

361 B’vvay, So. Boston. Tel. S. B. 603.

' Dkkto»on 5»5M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.Br01aSt., Pb3aileW.Pl. 
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 A. M.

“1 “ 3 P. M . 
« 7 « 8 F. K

Nedeliomia ” 16 “ 3 F, M.

9 . ______________ _______o______ , _____ ____ . r _ _
§ ‘ laikij praleisti tyrame ore po pušelėmis.

S Kviečia KOJUSITA. s 
■ s 

ia * priešais

I‘n Ieškau savo vyro Petro Kreves- 
klo, kuris ju.it nuo 1915 m. nežinia 
kur randasi. Paliko mane su magnis 
vaikais, jis paeina IŠ Kauno vedybos. 
Siutilią apskr., Viešinantį kalino, fto- 
C ...; ___ _ ’■ ‘ “
IriuuhisL praneškite šiuo adresu:*■ r* * -n i » Vo i ' *
112

i Jeigu norite rataupytl $3.00 E 
| aut poro* everykų, tel parri- E 
| traukite mumu katalogų. E 
| Tht Waterburif Mfl# B 

§ OrdsrCorporatioHi E 
I 8M 8. VFOrae StrH*. E 
3 VuterDery, .-(tara . E

Pb3aileW.Pl
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