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Oftlce of Boaton, Mana. By ordor of 
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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės j vienin

telę darbo žmonių organiza
cijų Amerikoje — Lietuvių 

DarbininĮnj Sujungę £ g į ff

• •

Belą Kun, dabartinis bolševikų 
i komisaras Maskvoje, siunčią t >

milijonus praplatinimui 
propogandos.

Prague., Liepos 15.—Bol
ševikai pasiryžo 
Čeko-Slovakijos
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Organas Amerikos Lietuviu 
R. K, švento Juozapa / 

^Darbininkų Sg-got

'f

SU B AT A, LIEPOS 16 D., 1921.

»

nuversti 
valdžia.

Kutscherer buvęs čekas, ir 
dabar bolševikų komisaras 

• Maskvoje, pranešė kad Be
lą Kun, kuris per kelias sa
vaites buvo komunistų dik
tatorius Vengrijoje, siunčia 
5,000,000 kronų gautus už 
parduotus auksus, iš Mas- : 
kvos bolševikams Čekoslova- .t 
kijos varymui propogandos, ,j 
kad nuvertus valdžių su pa
aiškinimu, kad jeigu tiek 
pinigų bus mažai gaus ir ; 
daugiau iš Maskvos per Ber
lyną. Kun taip-gi įsako Če
kų delegatams veikti sulig 
Trečiojo Internacionalo ir 
ilgiau netoleruoti dabartinės 
valdžios veikimo, bet vy
kinti tuojau revoliuciją, f 

Maskvos suvažiavime bol
ševikai yra nutarę smarkiai 
veikti visose Baltikos vals
tijose. 9

t ' 
’ i

na praeičia ir dabar palai
kykime bendrystę mūsų rei
kaluose.”

Sheet & Tube kompanijos 
pranešė kad “bonus” nebus 
daugiau mokhmd. .Jis sakė: 
“Algos taip-gi tūri būti su
mažintos.

Roma, liepos 16.—“Osser- 
vatore Romano,” Vatikano 
organas, labai džiaugiasi 
Hardingo šaukiama nusi
ginklavimo konferencija. 
Laikraštis patėmija kadi 
Harding dabar' tų daro, kų 
Šv. Tėvas buvo įnešęs 1917 
tn.
.. “Šv. Tėvas džiaugiasi, 
kad Jo malda bus išklausy
ta,” laikraštis užbaigia.

LENKIAS PRAŠO 
PAGELBOS.

Leninas prašo Suv. Valstijų gel
bėti Rusijos badaujančius.

Berlynas, liepos 15. — Iš 
Kauno pranešama kad Le
ninas, per senatorių France, 
kuris dabar, yra Maskvoje, 
prašo. Amerikos valdžios 
gelbėti Rusijos badaujan
čius. “Kad apsigynus nuo 

pa-
čius. “Kad apsigynus 
bado šmėklos Amerikos 
gelba reikalinga.”

EASTON ,PA.
L. D. S. 40 kuopa rengia

DIDŽIAUSI PIKNIKį
SUBATOJE,

LIEPOS-JULY 23,1921
Bus toje pačioje vietoje, 

kaip ir visuomet.
PHILLIPSBURG, N. J.
Kviečiame visus darbinin

kus^ es) į šį piknikų skaitlin
gai atsilankyti, o užtikri- 
nam, kad būsite užganėdin
ti. Bus daug visokių įvai
rumų.

Berlynas, liepos 15.—Vo
kietijos organizuoti darbi
ninkai, kurie gavo tekstų 
prakalbos pasakytos Den- 
ver, Amerikos Darbo Fede- 
ra'cijos suvažiavime, Prezi
dento Samuel Gompers, kal
tinant, kad Vokietijos dar
bininkai buvo atsakomybėje 
už karę, davė šiokį atsaky
mą: - . ,

“Vokietijos, darbininkai 
gali parodyti savo veidų pa- ,• 
šauliui be gėdos, taip kaip 
kad ir Amerikos. Gomper- 
so užmetimas, kad Vokieti
jos .darbininkai galėjo iš
vengti karę paaukodami ke- 
etą tūkstančių gyvybių, pa

rodo nesupratimų Eiropos 
padėties.

“Sulig tokio pasakymo 
Vokietijos darbininkai bū
tų atidarė kelių Rusijos ka
riuomenei maršuoti į Berly
ną.

“Vokietijos darbininkai 
prigelbėjo karėje kad nesu
naikinus visai Vokietijos ir 
kad apsaugojus’nuo įsigalė
jimo kapitalistiško imperia
lizmo.

“Jų tikslas buvo užbaigti 
greitai karų sudarant su
prantamų taikų.

“Laike karės mes kovojo
me — mes prisipažįstame 
su neužsiganėdinančiomis 
pasekmėmis — kad išvengus 
didžiausių pasibiaurėjimų.

“Mes veltui prieštaravo
me paleidimui beširdiško 
submarinų veikimo.

“Bet iš kitos pusės mes 
laimėjome sulaikydami Bel
gijos deportavimų.

“Paskutiniame laike mes 
vertėme Vokietijų priimti 
baisių naštų ultimatumų, 
kad atidarius kelių visišku 
pasidavimu dėlei sudarymo 
tikros taikos.

“Mes kovojame prieš 
tautiškus pasiryžimus at
keršyti ir mes dirbame dėl 
demokratijos ir teisingos 
taikos.

“Mes būtume linksmus, 
jeigu Amerikos darbininkai 
atsaukt savo neteisingų pa
peikimų, tegu praeitis, ir bū- prezidentas

STREIKAS JAPONI
JOJE.

Tokio, Japonija, liepos 
15. — Laivų statytojai ir ki
ti darbininkai, apie 20,000, 
išėjo ant streiko.

Kobe darbininkai sudarė 
konsulų paimti laivų dirbtu
ves.

SUMAŽINS ALGAS.
10,000 darbininkų galis mažesnias 

algas.

Youngstown, Ohio, liepos 
15. — The Brier HilUSteel 
kompanija kuri turi 10,000 
darbininkų, pranešė kad mo
kės tik nuo 30 iki 36. centų 
į valandų.

MALIORIAI GRĮŽTA 
DARBAN.

Cincinnati, Ohio, liepos 
15. — 1500 unijos maliorių, 
kurie streikavo 14 savaičių 
sutiko grįžti darban ir dirb
ti už tokias pat algas kaip 
ir pirma 87% centų į valan
dų.

Laneashire distrikte Ang
lijoj yra beveik 2.000 med
vilnių verpyklų.

\ ■ ————

St. John’s N. B. miestas 
pasiskolino is • New Yorko 
$4,500,000 kad atlaikyti be
darbę. ■

Lenkų vadas žmogžudžių rankose.

Syntetiška oda ir guma 
padirbtos iš mielių, gliceri- 
hos, smalos ir vandens..

Sutartis padaryta, tarpe 
Belgijos vei^^Įų. kompa
nijų ir darbininkų. . Darbi
ninkai gaus tokias pat algas 
kokias gaudavo sausio mė
nesy 1920. Verpėjai priėmė 
13 nuoš. mažiau, audėjai ir 
kiti gaus nuo 1$ iki 20 nouš. 
mažiau negu gavo pirma.

Copenhagen, Danija, lie
pos 15. — Susekus plianus 
nuversti lenkų valdžių Var
šuvoje, Pilsudskis, vyriau
sia lenkų karįųpmenės vadas 
norėtas nužudyti.
. Keletą vyrų įėję. į Pilšuds- 
Jpo butų šovč'į; jį, bet nepa
taikė. s

ALIJANTAI PRITARIA. -
Alijantai sutinka dalyvauti prez. 

Harding ’o kviečiamoje kon
ferencijoje.

BRITANIJOS VERPĖJŲ 
STREIKAS PASI

BAIGĖ.
The United Textile darbi

ninkai, susirinkime priėmė 
darbdavių pasiūlymų grįžti 
darban. Pagal naujai pa
darytos sutarties, darbinin
kams numuš algas 60 nuoš. 
ir po šešių mėnesių dar 10 
nuoš. Išrodo nelabai kaip 
darbininkams.

«

Independent Steel kom
panijos Pittsburge ir 
Youngstown distriktų nuta
rė numušti algas visiems 
darbininkams.

“The Brier Hill Steel” 
kompanija, Youngstown, 
praneša, kad visiems dar
bininkams numuš 15 nuoš., 
“The Jonės, ant Laughlin 
Steel” kompanija Pittsbur
ge neduos darbininkams 
dirbti viršlaikių.

Kitos plieiio kompanijos 
numtiše algas nuo 10 iki Į5 
jiuoš. Jamės A. Campbell,į 

Youngstorcri

Pagal Britų oficialius re
kordus, tai per 1920 m. 261 
žmogus užmušta ir 466 su
žeista per įvairius Siu 
Fein’ų išsiveržimus Airijo
je. O kiek stubų sudeginta 
ir sunaikinta it kitokių nuo
stolių padaryta per tų sun
kių airių kovų .už neprigul- 
nybę.
BLĖTŲ DARBININKAI 

PRIIMA SUMAŽIN
TAS ALGAS.

Columbųs, O., liepos 13.— 
Apie 35,00b blėtų darbinin
kų savo konferencijoj suti
ko priimti sumažintas algas 
10. nuoš.

DarbiniijMaį streikavo nuo 
liepos 1 d. Jie jau lieposl 
d. turėjo konferencijų At- 
lantic Cįty, bet ten jokiu bū
du negalėjo su darbdaviais 
susitaikyti. Dabar visi grįž
ta darban.

Londonas.—Didžioji Bri
tanija, Pranei ja ir Italija 
su džiaugsmu priima prezi
dento Hardingo kvietimų 
dalyvauti konferencijoje, 
kurioje bus kalbama apie 
nusiginklavimų arba apru- 
bežiavimų ginklavimosi.

Didžiosios Britanijos mi- 
ništerių pirmininkas Lloyd 
George atstovų bute savo 
kalba davė suprasti, kad 
Britanija, kaip ir Hard- 
ingas, geidžia padaryti šį 
sumanymų naudingu.

82 kūnai, vyrų, moterų ir vaikų 
atrasta upėje, Mažoje Ari

joje.

MOTERYS REIKALAU
JA m Dėsnių algų. 
Suv. Valstijų valdžia sam

do 36,000 vyrų ir 32,000 mo
terų, vien tik Columbus dis- 
trikte. Moterį} algos mažes
nes ant $200 negu vyrų. Mo
terys nusiskundžia kad gau
na permažai ir reikalauja 
kad algos būtų pakeltos. Sa
ko geriausi darbininke mo
terie negauna daugiau kaip 
$2.000 į metus; vyrai gauną 
$5.000 ir daugiau.

Sanisum, Mažoji Azija, 
liepos 15. — Turkijos na
cionalistai žudo grekuš be 
pasigailėjimo. Nacionalis
tai sudegino kaimus; ir 82 
kūnu vyrų, moterų ir vaikų 
atrasta Kizil Irmako upėje. 
Nacionalistai sako, jie nužu
dė juos,. kad atsilyginti už 
grekų padarytas skriaudas 
Ismide.

ERŽVILKAS. — Mūsų 
žmones karo metu tik nuo 
rekvizicijų tenukentėjo. To
dėl dabar pusėtinai gyvena. 
Dabar būna Lietuvos val
džios rekvizicijos. Mūsų 
valdžios nėra taip didelės, 
kaip vokiečių, bet girdisi 
nepasitenkinimų iš kaikurių 
dalykų rekvizicijos reikale. 
Kai vokiečiams nuveždavo 
rekvizicijų, tai žmones la
bai greit atleisdavo. Kartais 
f urmankų eilių eilės būdavo. 
Tai pora vokiečių žandarų 
kai bematant atleidžia visus. 
O dabar prie lietuvių, tai y- 
ra visokių “pišorių” ir pra
laiko žmones ilgai. Kartais 
žmonės net kyšius duoda, 
kad greičiau paimtų rekvi
zicijų ir paleistų namo prie 
darbo. O žiemų buvo* toks 
atsitikimas, kad šalčiuose 
buvo pareikalauta bulvių. 
Žmonės jas turėjo vežti į 
Tauragę ir ten jų greit ne
paėmė. Tai vežimuose ir su
šalo, o kitiems bulvės suša
lo kelyje. Nuvažiavus su 
■rekvizicijoms į Tauragę ne
retai žmonėms priseina na
kvoti. Birželio mėn. pra
džioj š. m. buvo pareikalau
ta šieno. Kareiviai buvo pa
siųsti po kaimus apžiūrėti, 
kas turi šieno. Tai nuo tu
rinčių ir imta. Rekvizuotų 
šienų reikia vežti į Dirvonų 
dvarų, kur jis presuojamas 
ir bus gabentas į Libiškių 
geležinkelių stotį. Čia vėl 
valdininkų \( neišmintingu
mas, nes nuo Dirvonų dva
ro iki Libiškių stoties bus a- 
pie 12 o gal ir daugiau vers
tų. j Juk žmonės bus verčia
mi vežti. Negalime supras
ti kodėl valdžia nepaskyrė 
šieno sUvežimo punktų arti 
Libiškių. Antai Smaidrių 
dvaras yra arti tos stoties ir 
ten reikėjo padaryti suveži- 
mo punktų.

Gegužio mėnesy suimta du 
galvažudžiu ir vagiu. Mili- 
cijantai buvo juos apsiautę 
pas vienų žmogų arti Eržvil
ko. Įvyko Susišaudymas. 
Milicijantui Galbogiui per
šovė dešinę rankų, bet jis 
tų pat ranka pašovė razbai- 
ninkų. Abu žuliku paspru
ko. Buvo duota visur tele-* 
fonai. Telefonųota ir Klai
pėdos kraštaii? Gavo žinių 
ir Smalininkų daktarai. 
Kaip sykis inėjo pas dakta
rų Smalininkuose pašautas

AR AUSTRALIJA BUS
. “SAUSA”?

Ohicago, liepos 15. — Ar 
Australiją ims Amerikos 
pavyzdį ir liks “sausa Ki
tų mėnesį v Australijoj bus 
daromas “drive” kad pada
rytijų “sausa.”
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Surubavoti daiktai buvo ve
žimais .gabenami Skaudvi- 
lėn. Žmonės . pažino /sųyo 
įniktus ir norėjo ųtgįįlįtį 
bet milicija pasakė; kad tik 
Saudvilėj tegali atgautfe*. ■«

žmogus. Daktaras aprišu Darb( 
ir suareštydino. Suareštu™ Siųsti

VARLAUKIS, Tauragės t 
apskr. Čionai sodiečiai ‘j 
pusėtinai gyvena,. Kum Re- J 
meikis, kurs dabar tėviškoj’ , 
Skliauščiuose ilsisi, yra ap- 
važiavęs didelį Lietuvos plo- i 
tų ir sako, kad niekur tokių ♦ 
užderčjimų nematęs, kaip . 
šitoje' apylinkėje. Nors* f 
mūsų žmonės nelabai grįe^ L 
biasi laikraščių, bet tabilė- 
ra ženklu, kad mokslo ir 
apšvietos svarbos nesupras- 
tų. Štai prasidėjo mokyklas g 
statymas. Tai žmonės su į 
nepaprastu uolumu aukaū- J 
ja mokyklai. Žmonės sako: į 
“Ko, ko, o mokyklos mums - 
būtinai reikia ir be jos ne
būsime.” Statoma aųt baž- ‘ 
nyČios žemės ir patogioji 
augštoj, sausoj viėtoj. Bus^ 
dailūs namai; Remiu mo- . > 
kyklos statymų ir bajdfai. 
Ikšiol Varlaukis buvo Bal- ’ 
takių filija. Dabar paverčia- 7 
ma į parapijų. Pašto nėra; j. 
Šnekama apie įsteigimų Bent 
pašto dėžutės. Organizącį- 
ji} dalyke tai gyvename kaip * 
prieš karų. .

Buvusis 'Amerikietis, *
■ ■”■3:- « *r r w

.KYBARTAI. — Tariu I 
širdingų ačiū už smagų ir 
naudingų darbininkams lai- ; 
kraštį “Darbininkų.” Ta- ..,, 
riu ačiū redaktoriams irĮei-/ 
dėjams — būtent Amerikos 7 
Lietuvių Darbininkų Sųjųn- , 
gai už pasirūpinimu išleisti 
tokį gerų darbininkams laik
raštį. Geidžiu, kad jis kųo- 
plačiausia pasklistų po A- 
merikos ir Lietuvos darbi
ninkus. Pas mus yra dar
bininkiškas. judėjimas, ku
ris sueina į Darbo Federa
cijos skyrių. Prie šios pro
gos maloniai prašau “Dar
bininko” leidėjų ir apskri
tai Amerikos lietuvių darbi
ninkų prigelbėti mums SU 
literatūra. Lietuvos žmonės 
mėgsta pasiskaityti, bet la
bai šykšti pinigų laikraš
čiams ir. knygoms. Žinoma 
daugelis neišgali užsisakyti ' 
laikraščių. Malonėkite mums 
siųsti tad gerų knygų ir lai
kraščių. Ąš esu nariu L. 
Darbo Federacijos ir galite 

. mano vardu. Gavęs 
dalinsiu neturtingiesiems. 
Prašau atsiųsti Amerikos 

s Lietuvių Darbininkų Sųjtiu- 
. gos Kalendorių. Adresas: į 
, Juozas Vimeraitis, Vilka*
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ta ir jo draugas. Per Jur
barku ir per Eržvilku' ga
benta Skaudvilėn. Žmonės 
gavo progos atsikeršyti 
tiems Blindos legionieriams* 
Vienas pripuolęs antausiu, viškio apskr*, Kybartu paš- 1 
taip trenkė; kad iš antros 
ausies pūkštelėjo

tas, šiaudimškių dvaras*
Lithuania,
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bet visur sušaudyti, - sukūlė 
ųemažai diskusijų Eiropoj. 
Prancijos piktumas grei-- 
čiausia buvo išreikštas. 
Aristide B.nand^ tuoj įsakė 
Prancijos repręzentams, ku
rie dalyvavo Leipsico'teis
mo, sugrįžti Prancijon, Sa
koma, kad Prancijos repre- 
žentai ne tik nieko negalėjo 
daryti, bet buvo vokiečių 
pajuokti." Prancija atsisa
ko dalyvauti Liepsico teis
me, ir Vokietija gali bausti 
arba paliuosuoti karo, kri
minalistus, Prancija to ne- 
atbos.

Vienok tas nereiškia kad 
Prancija tame dalyke nieko 
nedarys.. Prancija svarstys 
ka'p su tais vokiečių krimi
nalistais pasielgti. Vokieti
ja matyt, ne tik nenori baus
ti kaltininkų, bet už juos 
stoja..

Daug apkaltinttį.
Nors Vokietijos teismuo

se buk tai teisė apkaltintus, 
doet .alijantai nei Britanijoj 
nei Belgijoj neteisė vokiečiu 
kriminalistų, Pagal Ver-1 
sailčs Taikos par. 228, Vo
kietija turi atiduoti kalti
ninkus. Buvo nutarta lai
kyti teismą Vokietijoj, mies
te Leipsic, bet pasirodo kad 
vokiečiai gali taip nuteisti 
kaip jie nori. Žinoma ali
jantai ant to nesutiks ir kal
tininkų pareikalaus iš Vo
kietijos. Prancija kaltina 
334 vokiečius, Anglija 100, 
Belgija 265, Italija ' 29, 
Lenkija 53, Rumunija 41 ir 
Jugoslavija 4.

GlįžTAf AMWU.
■ *-"* ____ 4-

Jei nepermatomų kliūčių 
nebus, tai seserų Kaziniie- 
riečių Motiną Marija -su 
p-le Kotrind Antanaityte 
birželio 2S & išplauks laivu 
New Amsterdam į Ameriką. 
Gerb. Motina su būrių sese* 
rų kazimięrieČių prieš kelis 
inenesta Jbnvo atvykusios > 
steigti seserų koZimieriečių 
novicijatą Lietuvoj. Joms 
buvo pavesta Pažaisliu vio- 
huolynas, baisiai Vokiečių 
apiplėštas ir m apgriautas. 
Dabar bažnyčia ir vienuoly
nas seserų kazimieriečių dė
ka jau apvalytas, aptvarky- 
te ir yra arti 20 kandida- 
čių, .tarpe kurių yra pane
lių su augštesniu mokslu.
/

Birželio 12 d. vienuolyne 
buvo gerb. Motinos Marijos- 
Išleistuvės. Romanas, Kau
pai ir aš nudftmėme į Pa- 
žaislius; autoniobiliu. Jau 
buvau buvęs toje vietoje pir
miau, bet tada tik paviršu
tiniai tebuvau matęs. Gerb. 
seserys svečius priėmė la
bai viešingaĮ, aprodė bažny
čią ir vienuolyną.
. Apie vokiečių barbarybes 
karo metu esame girdėję 
daugybes baisių* pasako j imu 
ir dažnai neintikčtinų. Te- 
čiau vokiečiai Pažaisliuose 
išdavė lietuviams tveriantį 
Savo barbarybes liūdymą. 
Negana to, kad jie nuplėšė 
bokšto varinį stogą, kad api
plėšė altorius, išplėšė mar
murines grindis, nuplėšė 
marmurą nuo sienų, pavogė 
retų paveikslų, bet jie ne
paliko ramybėje nei palai
duotųjų . sklęmiose vienuo
lių; Vienuoiim buvo laiduo
jami skiepe tam tikruose 
voltuose ir užmūrijami. Vo
kiečiai prakalinėjo voltus, 
su kačergu žarstė liekanas, 
žiūrėdami ar nepamatys 
brangenybių. Kaikuriose 
vietose voltų eiles išdinami- 
tuotos ir liekanos išžarsty
tos. Kaukuolių, šonkaulių 
ir k. kaulų suverstos krūvos. 
Besąs dar užsilikęs arnotas; 
kuriame vienuolių kunigas 
buvo palaidotas. '

Rusų laikais šitame vie
nuolyne viešpatavo f rusų 
monachai. Palei bažnyčią 
yra rusų kapų augštų buvu
sių Kauno valdininkų ir jų 
šeimvnu.t

Abi barbariškos galybes 
prasmego. Lai jos nei neat
sikelia dasilėisti panašių 
barbarybių.

Vieta be galo graži, 
dis vienuolynas skęsta 
nuošė ir žaliumynuose.

< Tepasididina šv. Kazimie
ro Akademijos rėmėjų, uo
lumas, kad greičiau šis vie
nuolynas ir bažnyčia būtų 
pataisyti, o Pažaisliu vie
nuolynas bus krikščioniškos 
kultūros ir lietuvystės tvir
tovė.

Mums apleidžiant Pažais- 
liūs kandidatės, inteikė 
mums atminčiai po didžiuli 
gelių ir žaliumvnų bukietą.,

. P r. Gudas.
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„ BTOGIAI. — Mūsų pa
rapijoj klebonauja kunigaą 
8puoėr« BrįeŠ jį buvo kuib 

p,1Skįnderis, labai garsus sa
ly yo sumanymais, o dar gar- 
L gesnis sumanymų vykinto- 
k jas, Kai pažiūri į sumany- 
F mus ir jų vykinimits, tai 
fc paabejoji ar nesirgo kun. 
E SMnderis kokia nors proto 
F liga. Gerai prieš karą kun. 
f Skmjeris užsimanė staty- 
| dinti'milžinišką bažnyčią to- 
r tokai' nuo senosios bažnjdė- 
F lės it nuo klebonijos. Toki 
E’ didele bažnyčia pritiktipVil- 
| ..niui ar Kaimui, tik Stul- 

gių mažutei parapijai. Tad 
f tai bažnyčią! statyti buve 
L ^ebrąvota visur — ir po ki- 
r tas parapijas.- Dabar baž- 
I : nyčia ’ stovi neva išbudavota, 
I į tik didžiojo bokšto trūksta. 
EąK tolo gtažu pažiūrėti, bet 
P’,..priėjus pamatai, jog plytos 
F•; iš sienų krinta lauk, balan- 
t. džįaijmažu trinktelėjimu iš- 

.mušinėja langus ir laisvai 
lakioja bažnyčioje. Milži- 

p 3 nįškoš sumos reikia, kad tą 
r ba^nyčm pabaigti statyti ii 
į -sulaikyti nuo griuvimo. Tu< 
K tarpu, jau klebonija baigia 

pūti. Karo metu kun. Skin- 
’dętis buvo užsimanęs gim- 
' naziją statyti. 'Paprašė vo- 
kiečių leidimo. Vokiečiai 

‘ patraukė pečius ir pasakė 
. kad šįais laikais nei Vokie- 

* tįjįjų panašių būda vonių ne- 
•'sbiata Kaip girdi galima tų 
. Įdaryti mažoj Lietuvos, para1 
t pi joj. Ir nedavė l eidimo. Ta- 

? ;da kun. Skinderis tuoj bt 
£?jokio leidimo žemoje, drėg- 

noje.vietoje, tikroje baloje 
suvarė* žmones statvti iš ne- •<
degtų plytų, be akmeninio 

t pmhąto kokį tai budinką. 
Vokiečiai tą pamatę klausia 

ŪįkunigOj kas čia bus. Tasai 
Kitsako, kad tai pirtis. Ge- 
ar raį ?uko vokiečiai, bet gįr- 
^'.di’-'^toni so gross? (kodėl 

taip^didelė?). Tai girdi bū- 
t sianti visai parapijai. Tuo 
r tarpn žmonėms sako, kad 
Brtąt būsianti gimnazija ii 

padėjo išanksto imti mo- 
K^kesčius nuo tėvų, kurie ža- 
f deja leisti vaikus, gimnazi
ja jon. -Bet jau bestatant sie- 
Pnpjp ėmė leistis. Pradėta 
į’ratnstyti, surakinėti. Pa- 
|? galios pavyko ir gontų sto- 
&gas uždėti. Viduje pastaty- 
Ftaą pečius tuoj griuvo. Da- 
Įrbta -gimliazija” teberiogso 

Išrodo it dvaro dar- 
pinė,, Pamate su lazda per 
Balėną. Jengvai galima per- 
E durtį ir bile valanda visa 
^tgimnazija” gali griūti.

. A me rikietis.
A

r
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laitis)—-A. Tyleniu ištiktų- lę. 
jų reikalingas pagyros dėlei 
savb gabumų, scenoje. Vei
kalas Vydūno u Žvaigždžių 
Takai,n drama 3 aktuose, tai 
nepaprastas incidentas TeP 
šiuose. . Bitas teatras tai 
pirmas, kuris paliko .šiokį 
įokį meno antspūdį atsilan- 
kiusienį svečiam. Pažymė
tina, kad pirmas Telšiuo
se pimktūalus teatras, Ka
dangi šokių nebuvo, tai 
publikos neperdaugiausiai, 
matyt kad mūsų jaipdmui 
šokiai tai brangiausią ob
jektas, nežiūri jie kB kil- 
Ut^ . gražų ir moksliška, ko 
šitas vakarėlis buvo perpil- 
nas. Kupinas slėpiniij vei
kalas vertė kiekvieną gal
voti ir mąstyti, kas mokslo 
Žmogui yra sveikiausia. Žiū
rint paviršutiniai’ drama iš
rodė pasakiška, bet'kaip ir 
patsai autorius buvo pasa
kęs: pagalvokite ir temyki- 
te, nes šitas veikalas nori 
jums ką pasakyti. Ir ištik- 
-‘Ujų jis logiškai pasakė, ką 
ieškojo tą atrado... Scena 
aors nelabai atatiko realybei 
bet į tą domės nekreipta. La- 
nausiai publika stebėjo
si paskutiniuoju veiksmu; 
;eista rodėsi kad iš artojaus 
•.tojosi karalaitis, iš pieme- 

. įaitės — karalaitė. Čia tai 
r patėmyjo kiekvienas, kad 

slėpinio reziumė būta. Lei- 
IŽiantis paskutiniojo veiks
nu uždangai, net salė plyšo 
įuo ypatingo triukšmo; 
kiekvienas ypatingame en- 
uizazme plojo, trypė,, sau-.

«jė valio, bravo! ir t. p. Alt
oriui ,gi, ant scenos pasiro

džius prasidėjo vėl naujas e- 
įergingas rankų plojimas, 
»vari ja ir linkėjimai auto- 

• iui, Vydūnui. Po to mer- 
; 'aitės apkrovė jį gražiausio
ms gėlių painiomis. Po vi

jų triukšmų,, gerb. Vydūnas 
aitvarkęs savo - išmokintą 
nokinių chorą, padainavo 
<eletą patriotiškų dainų. Po 
luinavimo ir baigėsi šitas 

: eatras, publika dar naujų 
:ausnių pasiėmusi -ir kupina 
•ntuziazmo apleido salę!..

•Kad mūsų Teatras šitokiais 
-veikalais visada rodvtūsi vi- |Z
. •Įiomenei, tai drąsiai galėtų 
oasakvti, kad Lietuva ■ pa

nieks tokio meno laipsnio, 
koks buvo Graikijoje Perik- 
io metu, bei Romoje Au- 
<usto metu. Daugiau tokių 

■ reikalų Teatruose!
G rigas Valo, n čius.

VIEKŠNIAI t

U TOŠIAI. — 26 d. gegu- 
F Žio čia įvyko gerb. Vydūno 
ft;(ktW 23. d. balandžio š. m.

WeWus mokytojauti gim- 
Įtazijon parvažiavo) rengia- 
tmas>vakarėlis. Daug maty- 
jįii pastangų ir triūso jis pa- 
Edėjęs lošėjams rolių atliki- 
fcpUU, 'kurie savo darbą atli- 
Eko kuopuiki 

būtent:
ausiai, vienas iŠ 
Artojas (kata-

/

T

BĄŽNYČIA.

Prieš kara Viekšnių bhž- *• *• 
nyčia savo puošnumu ir di
dumu garsi buvo visoj Že- 
maitijoj. Viekšniečiai tei
singai didžiavosi savo šven
tykla. Tečiau baisusis ka
ras padarė viekšniečiams ir 
jų mylimai šventyklai tą, ką 
daugeliui Lietuvos. miestelių 
yra padaręs. Iš vienos pusės 
Ventos palei Viekšnius buvo 
rusų frontas ir "apkasai, o 
antrojoj pusėj Ventos buvo 
vokiečių frontas. Iš vokie
čių anuotų kfįto šūviai į 
Viekšnius ir sudegino mies
telį ir padegė, bažnyčią. Vis
kas, kas iš medžio buvo pa
daryta prarijo ugnelė. Liūd
nas, graudus vaizdas liko iš 
puošnios bažnyčios. Per vi
są laiką mūras kioksojo ir 
griuvo nepagadų užgauna
mas. Viduje griuvėsių krū
vos vasaror įs apželdavo žp-
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.Pagalios nuo ^v. Velykų 
š. m. taapsakomkm viekŠ- 
niečių džiaugsmui užvirė a- 
pie griūvančių bažnyčią at- 
statyino darbūs. Darbas 
eina taipgmtaų jog Viekš
nių parapijoj gaspadines 
ieško gero veršio pinuti ant 
av#. ^ForLd iir kelti meistrams] 
balių, neš meistrai pasąk^ 
kad tačįa jau ant bažnyčios 
kabos vainikas—bus pasta7 
tyti kazylai. ‘ Rudeniop viek- 
šniečiai tvirta tiki įžengti 
į atstatytą Šventyklą ; ir 
griatfšmingai # užgiedoti: 
VDievas mūsų Gelbėtojas.” 

Kaip čia taip sakąnt ste
buklingu būdu ; gulėjo tas 
darbaszužsidegtr ir tęstis?

Pernai prieš pat šv, Kalė
das į Viekšnius atvyko nau
jai paskirtas klebonas kun. 
Dzidorius Gudavičius. Nau- 
jasai viekšniečių dvasios va
dovas pasveikinimo pamoks
lą pasakė Bv. Kalėdų dienoj. 
Sukėlė žmonėse viltį, užde
gė entuziazmą, tikėjimą į 
Dievo ‘ Apyeizdą. Pasakė, 
kad kitas šv. Kalėdas švęsi
me atstatytoj šventykloj.

Klebonas kun. Dzidorius 
Gudavičius atvykęs į Viekš
nius parapijos kasoj rado 
12.000 auksinų skolos, o baž
nyčios atstatymui medžiagos 
nėr rykštės. Nežiūrint į tai^ 
ir nežiūrint toliau, kad žie
ma buvo be'sniego, be šlajų 
kelio, be gerų, ratų kelių me
džiaga tapo sugabenta ir nuo 
šy. Velykų Viekšniuose at
sidarė tikras fabrikas. Ant 
klebonijos daržo nuo anks
tybo rvto iki vėlusto vakaro 
Čaška lentpjūvė, apie bažny
čią pyška kirviai, kaltai ir 
kiti instrumentai*

Pirmutinės atrkdš'^svėh- 
tyklos atstatymui pasipylė 
iš vargšų bežemių ir maža
žemių. Bet gražiai pasirodė 
ir parapijos turtihinkai- 
dvarininkai. P-lė T.. Gru- 
žauskytė, Santeklių dvaro 
savininkė aukuojo visą me
džio medžiagą. Aukuojo 
dvarininkas Kandrotavičius 
(garsaus Kondratavičiaus- 
^irokomlio brolėnas įr Pa- 
virvyčio dvaro savininkas 
Nagimskis. '

Piniginių aukų įplaukė 
arti 100.000 auksinų. • Tai 
tik trečdalis reikiamosios 
sumos. Gerieji viekšnie- 
Mai uoliai remia bažnyčios 
atstatymo darbą. Kuogrei- 
čiausia nori pradėti Aug- 
sčiąusįjį garbinti patogioj,* 
gražioj šventykloj. Nori, 
kad toj šventykloj, kur ga
vo pirmuosius sakramentus 
gautų joj ir paskutinį patar
navimą.

Čia turiu atkreipti domų 
viekšniečių vAmerike esan
čių. Iš Amerikos teatplau- 
kė tik žiupsnelis, tik apie 5.- 
000 auksinų. Viekšniečiai 
Amerikoj neprivalo apsi
leisti. Jūsiškių sujudimas 
čia Lietuvoj tepaakstina 
prisidėti aukomis prie atsta
tymo- šventyklos, kurioj bu
vote krikštyti ir kitus sak- 
rapientils priėmėte. Veik
lesnieji viekšniečiai tepasi- 
darbuoja nerangiųjų saviš
kių tarpe. Aukas siųsti kle
bono arba Parapijos Tary
bos ‘vardu.

Bažnyčios atstatymo dar
bas yra vedamas* architekto 
Laiidauškio, kurs statė baž
nyčią Akmenėj, Jurbarke, 
Vilkijoj, Godune ir kitur.

Pr. Guda*
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pimie-| jį. 
ji pradėjo kepti raugintą| 
duoną. Nuo jų tą būdą pą- 
ėmė graikai, nuo graikų ro
mėnai, o pastarieji prapla- 
tino tą būdą duonos kepimo 
po visą Europą.

, -Šviesta j$u |jnonw - bu
vo"senovės žydams. Seno
vės graikai ir romėnai taip
gi žino jo sviestą, bėt valgiui 
nevartojo, o tik kaipo mos- 
tįvartojo. Šiais laikais da
nai yra pagarsėję kaipo go
riausio sviesto, gamintojai.

Kaip rūkymo, taip ir bu
rnos maumojimo išradėjai 
buvo indijonai. Jie maumo* 
jo gumą vada, kada .trokš
davo, o neturėdavo vandens. 
Tai gumos maumo jimu ban
dydavo troškulį sumažinti. ..

..Įhml plovimą nštą reikia 
alkinti bent vieną parą. Pa
plauta reikia tuoj nupešti ir 
kaipir kitų gyvulių mėsą 
reikia aušinti prieš virimą.

Šaldytuvai (eold storage) 
pradėta vartoti nuo 1860 m. 
Šaldytuvų išradimas revo
liuciją padarė valgomųjų 
daiktų prekyboj.

Suv. Valstijose per" me
tus žuvies pagaunama upč- 
sę, ežeruose ir jūrėse 2.500.- 
000.000 svarų. Žuvis 
veik taip maistinga, 
mėsa ir daugiau negu 
pus pigesnė.

yra 
kaip 
per-

i

Gazą išrado škotas Wil- 
liam Murdock 1792 m. ir į- 
taisė gazo šviesą savo na
muose nnestęf^Podrūtli.. 1798 
m. .Murdock įtaisė gazo ap
švietimą mieste Birmingh- 
am, Anglijoj, Soho Engine 
dirbtuvėse. Pirma gazo dirb
tuvė Amerike įsteigta 1812 
m. mieste New Port, R. I. 
Pirma gazo kompanija ap
šviesti gatves įsteigta Balti- 
morėj 1816 m., Bostone į- 
steigta 1822, o New Yorke 
1823 m.

Riešutų. į Suv. Valstijas 
kasmet įgabenama už apie 
$10.000.000.

Di- 
sod-

Bulvės pirmu kartu iš A- 
merikos į Europą atgaben
tos 1565 m. Tais'metais Sir 
3’ohn Hovvkins jų atgabeno 
Airijon, Sir Francis-Drake 
bulvių atgabeno pirmu sy
kiu į Angliją 1585 m., bet 
jos prasiplatino po visą Eu
ropą tik 18-tame šimtmety
je. , ■

1 . .'fl I 1 », *
Obuolių rūšių pasaulyje 

yra arti 1.500. Obuoliai la
bai sveika darbininkams sė
dinčio darbo. Gerai išnokęs 
obuolis suvirškinamas į pu
santros valandos,

J * * \

Tas labai, patogus užkan
dis sandvičių vadinamas iš
rastas visai netikėtai. Angli
joj gyveno Aidulyje 18-to 
šimtmečio EarĮ Sand- 
wich. Jis nesvietiškai mėgo 
kortomis lošti. Karta neno
rėdamas dėl valgio per
traukti grojo, tarno papra
šė atnešti ploną šmotą mė
sos tarp Jviejų riekučių 
duonos, taip kad jis galėtų 
valgyti bė torielės, be Šake
lės '-ir tęsti lošimą. Gardu
mas ir patogumas taip pati
ko, kad jis tarnui paliepė 
daugiau tokio v .užkandžio 
pataisyti dėl visit lošėjų. Iš
radimas visiems taip patiko, 
kad tuoj pasklido po apylin
kę ii* pagalios po visą pasau
lį, o išradimas 
išra

X

Visokių rūšių bendrovių 
susitvėrė tarpe Amerikos 
lietuvių dėlei Lietuvi ^-tą- 
tymo. Bet dar vienos trūks
tą. Man didelei įstabu del- 
ko Amerikos lietuviai neat
kreipė atydos į Lietuvos 
miško prekybą bei pramonę. 
Miškas tai Lietuvos mainos.

i ' 4 . ’

Įštięsų, tokį įspūdį aš ga
vau, kada važiavau Nemu
nu iš Jurbarko į Kauną ir iš 
Kauno į Alytaus miestelį A- 
belnai išsireiškiant Nemu
nas nukibtas medžiais nuo 
Alytaus iki Jurbarko viena 
tiesiogine ir begaline paklo
de. Važiuokle pavasarį, va
žiuokle vasarą ar rudenį vis 
Nemunu plauki ilgų tarp
miškių.

Bet kas tą miško prekybą 
varo? Varo tie, kurie barz
dų neskuta. Milijoninė a- 
pyvarta pasidaro Jurbarko? 
muitinėj per mėnesį laiko, i- 
mant valdžiai tik nuošįmti- 
nį muitą. Todėl man klau
simas kįla delko niekas iš A- 
merikos lietuvių nesirengia 
užsiimti miško prekyba. Be
rods, rodos yra Amerikoje 
vienas ar kitas lietuvis, ku
ris yra baigęs miškų ii’ me
džių speciališkas mokyklas. 
Turėtų Amerikos lietuviai 
daugiaus atkreipti atydos.

Dabar nėra jokios kliūties 
lietuviams užsiimti miškū. 
Viena ar dvi bendrovės jau 
pradeda darbuoties prie 
mišlnn Yra dar vietos delei 
dešimties ar dvidešimties 
•bendrovių ir yra gero ir 
sveiko uždarbio toms hendr 
rovėms miško štytyje.

Čia tik yra kalbama apie 
miško išvežimą. Bet medžio 
išdirbysteje yra tiek uždar
bio, kiek yra Amerikoj ei 
Imkime vežimų išdirbystę. 
Ūkininkai laukia po du me
tu vežimo 'padirbant. Lau
kia taip kad kitas duoda ky
šius račiui, kad pastarasis 
greičiaus''dirbtų jam vežimą. 
Reikia dėžių visokių rūšių. 
Štai.vasarą atėjo. Ūkinin
kui reikia vežti uogas, rei
kia vežti .daržoves, ir kitus 
sodno vaisius. Jis neturi į 
ką sudėti ūkio produktų.

Pagaliaus tūkstančiai nau
jų namų yra statoma šią 
vasarą. Reikia triobas grįs
ti. Žmonės kelias savaites 
turi dirbti kol prirengia 
grindims medegą ir taip to
ki nėra kaip mašinos pa-; 
dirbta -^"Reikia langįnyčių, 
durų, langų. -Bet reikia 
taip daug kad sunku yra ap- 
skaitliuoti. Atsistato mies
teliai, atsistato ūkininkai, 
statosi kareiviai gavę nuo 
valdžios žemę. Visiems rei
kia medžio dirbinių Todėl 
Amerikos lietuviai paniisly- 
ldte apie miško pramonę.

■Agronomas D. Pratapas,

Daugelis ypatų mano, jog 
sveikatos užlaikymas neuž
simoka. Bet sveikatos už- 
Uikyn^š*ųęųžmoka gydyto
jus ir duobkasius, sako Suv. 
Valstijų Viešos Sveikatos 
Biuras. Būk sanitarišku; 
ieškok* sveikatos pirm negu 
reikalausi.

DYKAI!
• __ - l

EONTANINĖ

PLUNKSNA VERTĖS
$1.50.

%

I Visiems, kurie tik I užsirašys, arba at-
I naujins “Darbiniu-
Į ko” prenumeratą

Į ant čielų metų ir
į užsimokės $4,00 čio

nai Amerikoje, arba 
į Lietuvą ir užsimo
kės. $5.00, gaus gra
žią, FONTANINĘ

! PLUNKSNĄ dova- 

[ nų. žis dovanų lak
Į kas tęsis nuo Birže- 
J lio 1, 1921 iki Rug

pjūčio 1, 1921,

Kreipdamiesi vi-, 
- suomet adresuokite: 

“DARBININKAS” 
86Gr Broadway^

South Boston, Mass.
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Kaltinami karo kriminalui, kurtė 
, buvo pašaukti teisman į 

Liepsit paleisti.

Prancijos reprezentaiąs įsakyta 
gr|žti atgal.

Pargrius. — Paliuosavi- 
4nas generolo Stengų, kuris 
kaltinamas kad laike mūšio 
jis įsakas neimti belaisvių, 
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PASARGA: ši dovana bus ’ 

duodama tik vienam kuris už
simokės Už prenumeratą, ar-, 
bauižikokes už keno nors 
kaip tai į‘ Lietuvą. Agentai 
arba UŽ p-rikalbinimą dovaną 
negaus, nes dviejų plunksnų 
UŽ vieną prenumeratą duoti 
negalima. • .
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NUO KOVO 26 d. s. m. “D ARBININKAS” SPAUZDINAMAS NUOSAVIOJE NAUJAI ĮRENGTOJE 

MODERNIŠKOJE SPAUSTUVĖJE SU ŠIA MAŠINA.

BUK SKAITYTOJŲ LAIKRAŠČIO ”DARBININKO”. UŽPRENUMERUOK ”DARBININKĄ ’ 
Į LIETUVĄ

Iš STEIGIAMOJO SEIMO.
89 posėdis 1921 m. 'Gegužio 6 d. 
Posėdžio pradžia — 9 v. 45 m. 
ryto Pirmininkauja St. Seimo 
pirmininkas Stulginskis.

Pirmuoju punktu, tęsiama to
liaus žemės reformos klausimu 
bendros diskusijos.

A »

Račkauskas (s. 1. d.) mano, 
kad įstatymų tikslinus būtų 
buvę svarstyti dalimis, k. t. že
bros paėmimas dalinimas, atly
ginimas, atsilyginimas ir tt..“ 
Bažnyčių žemės siūlo paimti be

• atlyginimo ir savo pasiūlirnų 
stengiasi paremti argumentais, 
kurių pačiame religijos moksle 
stengiasi surasti, bet tai taip 
nevykusiai daro, kad ne tiktai 
dešinėje bet ir kairėje sukelia 
juoko- Dvarų inventorių'siūlo 
nusavinti, bet su atlyginimu. 

Krupavičius (k. d.) Kad že-
' mės reformos klausimu St. Sei- i 

me tiek daug kalbama, kalbė
tojas sakosi nei kiek nesiste-! 
biųs, nes tai esu tiek svarbus ir 
platus klausimas, kad ir ilgai 
ir daug kalbant, jo išsemti esu 
negalima; stebisi tiktai tų mū
sų vusttomėnės srovių, kurios 
St. Seime savo atstovų neturi, 
šio klausimo supratimo menku
mui ir pastangoms įrodyti 

, spaudoje,' kad dar šis klausi
mas esu nepribrendęs ir kad 
tie ponui nežino to, kad žemes 
reformos klausimas buvo jau 
tuomet pas mumis keliamas, 
kada dar nei many te. nemanė
me, kad jį rišti teks mums pa
tiems. ’ ,

sijoje, bet tai -yra komunistinė 
katorga . Savo išvadžiojimus 
kalbėtojas remia citatomis: iš 
Leono XIII jo enciklikos “Re- 
rum novarum, ” iš sųcioliogo 
.Matulaičio disertacijos ir kitų 
mokslininkų sociologų bei filo
sofų.

Visų laikų soc. deni, nerims
ta ir įvairiais iš vietų mėto
mais • epitetais stengiasi kalbė
tojui' traldyti, bet kalbėtojas vi
sus jų užmetimus taip rimtai, 
jų pačių autoritais kaip Van- 
derveide ir k., atremia ir ilges- 
niam laikui nuo išstok imu -su
laiko (Iš dešinės balsai.į kai
re: ‘‘Vargšai, bent tylėtumė
te!”)

Tolinus, iš Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos, Belgijos, Šve
dų, Danų, Norvegų ir kitų 'Val
stybių gyveninio pavyzdžiais 
išradinėja vidutinio ir smulkes
niojo žemės ūkio patvarumo bei 
našumo, viršenybę prieš didįjį.

jjirvvvtci jjcv v jr num U, 

kur smukiame ūkyje pritaiko- 
, mas kooperatyvis žemės dirbti 
mašinų vartojimas.

(Laikui 1 vai. pasibaigus, ki
tais, kaip atlyginimas, paskirs
tymas ir-kitais klausimais, išsi
tarti nebegalėdamas palieka 
tai sekančiai kalbai.)

Ralys (s. 1. d.) De! žemės re
formos girdi esu perdaug šielo-

• v

Krikščionių demokratų že
mės reformos klausimu nusis
tatymų pranešdamas kalbėto
jas pabrėžia, kad kr. d-ai kaip 
ir visame kame vaduojasi val
stybės reikalais ir'krikščioniš
kos etikos dėsniais. Nuosavy
bės k. d. supratimu, nėra tai 
gamtos dėsnis, bet gamtos dės
niams nesipriešinanti. Nuosa
vybę reikia skirti į dvi kate- 
goriji: vartojamoji ir produ
kuojamoji — istorine. Ši pas
taroji, socialiai ekonominių ša
lies gyvenimo aplinkybių atsi
žiūrint," ir pats jos supratimas 
gali keistis. Didžiausiu autori- 
tu kr. d-aiiis yra Leonas XIII, 
kuris tiktai visiško nuosavybės 
teisės panaikinimo neprileidžia. 
(Bielinis s. d. iš vietos “Tai 
talmudistų supratimas”.) Tai 
jums, gerbiamieji, talmudas ge- 
riaus tinka, nes mes, valstybės 
ir visuomenės labo'atsižiūrčda-v 
mi einame su gyvenimu,— gi 
jūsų Marksas — jums amžinas 
ir jo nuomonių, nei į 'žiniogaus 
prigimtį ir teises neatsižiūrė
dami, aklai laikotesi. Bažnyčia 
nuims yra autoritas, bet Baž
nyčia į žmonių medžiaginį gy
venimų tiek tesikiša, kiek toijamasi, kad šį klausimų esu ga- 
teisybė ir teisingumas reikalau-.'Įima visai greitai išspręsti, že- 
ja, gi paties gyveninio sutvar-lmę iš dvarininkų atimti be at- 
kymą, palieka laisvais pręsti lyginimo, išdalyti ir viskas at-

> Iš žemaičių priveda pavyzdžių.

kymą, palieka 
pačiam žmogui. Nuoša'ybe nė
ra tai tikslas^ bet. tiktai prie-

likta. Sunkiau esu su naujaku
rių įgyvendinimu, ypač triobų

mone gerove i i pasiekti. Mū^ų pastatymas sunkus; tuo reika-
1 *1 • 1 * . _ 1*11 • —.V 1 1 •» 1*1 <« -I 4- r-» «<>.•«-* 4- i 4-r\ /■ J 1 *A«rt . »laikais galima yra tiktai aprėž
ta nuo savybėj bet kolektiviz- 
■mas (komunizmas) galimas yra 
tiktai ten, kur yra tam tikro ū- 
po, kaip pav., vienuolynuose

iti reikių įtaisyti tam tikras 
dirbtuves kur pastatytas jau 
trobas gabenti ir statyti vieto‘- 
se kur jų reikia. Trobos staty
ti reikia ne. iš miško medžiagos,

’ kurios neužteksiu, bet iš piges- 
arba ten kur viešpatauja bota- nes medžiagos, * kaip molis ir
gas, kaip kad dabartinėje Ru- pkiti.

12 vai daroma į vai pertrau
ka. Po pertraukos:

Žitinevičius (valstietis maža
žemis) Pirmoj eilėje reikia že
mės duoti savanoriams kariš
kiams, toliau mažažemiams, be
žemiams ir dvarų darbinin
kams, Dvarininkams už. nusa
vinamųjų žemę atlyginimo duo
ti nereikia; negalinai esu ir že
mę be atsilyginimo dalinti, kad 
žmogus žemės gavęs jaustų, 
kad jis jų savo triūsu įsigijo ir 
jų mylėtų.'

Dėl Bažnyčios žemių, tai kal- 
bėtojaus manimu, reikia į ku
nigus žiūrėti vienodai kaip įr 
ir į visus piliečius ir reikia 
jiems duoti tiek žemės, kad ga
lėtų žmoniškai gyventi ir Baž
nyčios tarnams žemės reikią 
skirti.Soc. demokratas Plėčkai- 
tis, dėl darbininkų ir bežemių 
iš Seimo tribūnos aimanuoja, 
tuo tarpu, nuomininkai iš ūkių 
yra pašalinami dėl to, kad prie 
soc. demokratų partijos pri
klausyti atsisako. Simtapuris 
socialdemokratas neva tai be
žemiams savo žemę dalina ir iš 
varžytiflių “teisingai” parduo
da. tuo tarpu jo paties vaikai 
už tų žemę, tokias Įvaro kainas, 
kad bežemiui tos žemės pirkti 
nei manyti negalima;.ir žemė 
tenka soc-dempk. vaikams so- 
cialdemokratišku būdu.

Krapą vlčiūs (k. d.) sako, pir- 
miaus pertraukta kalba tudaus 
tęsdams dėl žemės maksimumo 
normos sako, kad norma nega
li būti absoliuti ir sulig gyveni
mo reikalavimų gali būti kei
čiama, bet norma yra būtinai 
reikalingą. Kabinėto1 siūlomoji 
norma iki 180 liek, yra perdi- 
delū ir dėlto nepriimtina; racio
naliam kultūriniam ūkiui vesti 
pilnai pakanka 80 liek, šitų, kr. 
dem-ų siūlomųjų normų ir rei
kia priimti.

Atlyginimo principų atme
tus, kas 'gali iš to išcįti, krikš-'

čioniškųjų' sociologų ir net so
cialistų (Vandervelde ir kitų) 
mokslininkų išvadomis remda
mos prirodo, kad atlyginimo 
principas turi būti priimtas, 
bet iš antros puses turi' būti 
reikalaujama iš dvrininkų ir 
už padarytas skriaudas atsitei
sti.

Bažnyčios žemėms turi būti 
taikomas bendras žemės refor
mos, įstatymas galima nebent 
išimti tik seminarijų 'žemėms, 
kurių įstaigų išlaikymui valsty
bė pilnai lėšų neskiria.

Baigdamas ‘kalbėtojas krei
piasi į kairę žodžiais: “Jeigu 
norime žemės • reformų pasku
binti ir mūsų darbininkų var
gus palengvinti, tai piroksilino, 
raudonų vėliavų, ir karštų žo
džių, kas tiktai betvarkę kelią 
ir reformos eigų trukdo imsi
me mažiaus vartoti, bet visomis 
pajėgomis imkimės kuriamojo 
valstybės darbo, kad savo gv-\ 
veninių sutvarkytume taip kad 
visiems būt gerai gyventi, kiek 
tai žemėje yra galima. ,

Daugiaus užsirašiusių kalbė
tojų nėra; lieka paskutinis žo
dis ręferentui; kurs, dėl to kad 
iki posėdžio pabaigai maža lai
ko beliko prašo jo kalbų atidėti 
sekančiam posėdžiui. Referen
te pasiūlymų priėmus,' posėdis 
baigiamas 2 vai 10 min. po pi’et

Sekančiame posėdy, gegužio 
10 d. reikia1 mainyti, žemės re
formos įstatyino projektas pir
muoju skaitymu bus priimtas.

J. A—kis 
(Kaimo “Laisvė”)

90 posėdis 1021 m. Geg. 10 d.
Posėdi atidaro St. Seimo Vi- 

cępirnun’mkas D-ras Staugai
tis, 9 vai. 45 min. ryto. . 
Sekretorius Natkevičius prane
ša įėjusius raštus; jų tarpe ir 
senai laukiamas “Alkoolmia* 
ms’ gėrimams pardavinėjimo 
ir .vartojimo normavimo bei už
r

draudimo įstatymo projektas, 
.pasirašytas Lietuvių Katali- 
[ldii Moterų frakcijos K Gvik 
dięnes, M* Galdikienės, V; 
Maekevičaitės, Stakauskai- 
tes ir Ck RačiūpaitienėSr Gaila 
tiktai, kad šis, tiek skubotai rei
kalingas išleisti įstatymas, liko 
perduotas svarstyti net trims 
komisijoms; Ekoniminiai}. Pi- 
.nansų Biudžeto ir Savival
dybių Administracijos. *

• Pirmuoju dienotvarkes pun
ktu eina Valdžios atsakymai į 
pąklausiintfs. - ’

Teisingumo Ministeris Karo- 
blis,. atsakydamas į St. Seimo 
Skundu tardymo .Komisijos pa
klausimų dėl teismuose bylu 
vilkinimo aišl<ina, kad teismai 
užversti daugybe bylų negali 
jų greitai višų išspręsti. Tai
kos Teisėjų nuovadų skaičių 
padauginus, ir Šaulių apygar
dos teismų įsteigus, Minis
teris marė), kad bylos bū
siančios daug greičiaus išspren
džiamos. Neužgina M-is ir to, 
kad dažnai pasitaiko dėl teis
mo įstaigų kanceliarijų apsilei
dinio bylos užsimeta. ,

■ Po to eina žemės reformos 
įstatymo sumanymo I ju skai
tymu svarstymo užbaigimas,

Žemės reformos Komisijos 
referentas Ambrogaitių mano, 
kad iš bendrųjų diskusijų ko
misija ne kų tegalėsianti pasi
naudoti, nes visų kalbėtojų bu
vę pennažai esminė įstatymo 
pusė paliesta, Socialdemokra
tai daro didžiausių paklaidų 
taikindami ižemės ūkiui tuos 
pačius kų ir pramonei dėsnius; 
tuo tarpu kad tarp žemės ūkio 
ir pramones, net ir mašinų var
tojimo, ir samdomojo darbo 
žvilgsniu, beveik jokio panašu- 
m o nėra. "

Kaipo ^lar vienų didėlių ūkių 
silpnumo priežasčių nurodo, 
kad di<{. ūkių žemės plotas per- 
toli nuo ūkio sodybos būdamas 
per daug jo apdirbimui pajėgų 
sunaudoja; ir jeigu laukas yra 
nuo sodybos 500 metrų atstu 
tuomet grynasis iš jo apdirbi
mo pelnas esąs lygus O-ui. Dfel 
už nusavinamąjį turtų atlygini
mo, .tai buvę ginčytasi nebent 
dėl paties žodžio, nes jeigu ne 
atimama bet nusavinama, tai 
žinomą kad ir atlyginama turi’ 
būti. Atlyginimo principų pri
ėmę turėsime pamato ir už kul
tūrines ir kitokio pobūdžio mu
ms padarytas žalas iš dvari
ninkų atsilyginimo reikalauti.

Dėl naujakurių už gautųjų 
žemę atsilyginimo tai šį klau
simų ir jc/dydį esu galimą gin
čyti ir keisti, nes tai nėra prin
cipinis dalykas.

Dėl Soc. dem-tų siūlymo že
mės reformos pravedimų paves
ti. darbininkų taryboms (sovie
tams,) tai čia esu pasakyta tik
tai agitaciiniu tikslu, nes ka’s 
nežino kuo virto darbininkų 
tarybos Rusijoje kur darbinin
kų vien vardas tarybose teliko, 
gi darbininkai ten tiktai tary
bų vargai. Net Anga riet i s sa
kosi savo kelionėje iš Vilniaus 
Dvinskan matės, kad bolševiku t C.
įsteigtuose dvarų darbininkų 
tarybose viešpatauja tie patys 
dvarininkai, gi darbininkai esą 
sdaug vargingesnėje padėty pas 
Komisarus — dvarininkus negu 
pKe-dvarininkų — buožių. •

Sunkiausia esąs-tai naujaku
riu finansavimo klausimas ir 
šiuo klausimu kalbėtojai nieko 
konkretaus- nepasiūlę. Iš .savo 
pusės šiuo klausimu referentas 
mano, kad Žemės Reformos Ko
misijoje b-uyusi. tos Ko-jos na
rio Rimkos pareikšta mintis 
naujakurių finansavimo reika
lu apkrauti mokesniu dabarti
nius virš 30 dešimtinių žemes 
turinčius ūkius, esanti svarsty
tina. Šį pastaroji referento 
mintis sukėlė didžiausio ūki
ninkų pasipiktinimo ir jeigu 
dar būtų buvus leidžiama kal
bėti,. beabejo, iš ūkininkų pu
sės, būtų pareikšta griežto«prieš 
tai protesto. j

Balsuojant, visai, prieš so
cialdemokratų 5 baisus įstaty
mo sumanvmas pripažintas 
svarstyti*mw

Taigi, vos* šeštame tam tiek 
darbiam įstatymui svarstyti

K

įstatymui svarstyti

8 
skirtame posėdy, žemes refoę—. 
mos įstatymas pirmuoju tskai- j 
tymu liko priimtas. 'Šiuo 
simii kalbėjo net 38 kalbėtoja®?! 
kurie pasakė 42 kalbas, 
kalbose matės didelio iupeėnicl ,^| 
ir noro, ktld žemės reforma btU’fflj 
tų pravesta taip kad h* 
darbininkų reikalais būtų 
kinti ir vaUtyben reikalam^ pfin 
pakenktų ir jos ekonominiu gjji*’g 
venimo pamatus ne išgriautų.’^ 
Vieni-tik lenkai dvųrinink’» 
siūle žemes reformų pačiai i&*’ 
sirišt;i> leidžiant dvarininkam^ jį 
įtaravai žemes pardavinėti, iraip. 
tai pirmįaus buvę, Bocialdemo* 
kratai iy gi siūle žemę tiktai' 
iš dvarininkit atimti, bet nie
kam jos nebeduoti, bet pačiai 
valstybei dvarininko vietoje * 
stojus toliaus darbininkus nau-« 
doti, tiktai įvedant dvarimn*« 

' kams disciplinų. / , A
Trečiuoju dienotv. punktų„ 

svarstyta Susisiekimo, m-jos. 
etatus Il-ju skaitymu; referua-“ 
jai Jonas Vailokaitis (ūk,’ fA)'** 
Atst. Krupavičius (k. d;) prie t 

atskirų punktų ineša pataisųr 
bereikalingas aukštąsias etatį-; 
nes vietas ir mažesnes, be.ku-f 
rių apseiti galima, siūlydama^ ; 
išbraukti. Aukštosios ir dali- 4 
nai žemesnės, vietos, Krup&Vi- 
cinus pasiūlymų -y- išbraukia
mos. .

Grinkevičius gjelžkelių direk-t 
torius, prašydamas Krupayį* ?
Čiaus pasiūlymus atmesti sako, .
kad aukštąsias išmesti siūlę- ;
mas vietas išbraukus,, tiesiog '
nebūsią galimą dirbti (Iš'viep 
tų “keno naudai?” Atsistaty-' 
dink; kiti galės!) UžmestaKrtV 
pavirini, kad būk jis asmenll 
niais tikslais vaduodamas sąvo. 
pabiūlymus darąs. , ■'

Krupavičius (asmens kląrtsi- 
mu) protestuoja prieš Grinke
vičiaus daromus jam užmetimu ■ ■
tai esą nepamatuotas priekaiš
tas, nes jis aukštąsias Susis, 
m-joje užimančias vietas asme
nis ypatiškai nepažįstąs, ir pą- - 
tį p. Grikevičių tiek tiktai, tės 
pažįstąs, "kiek jį St. Seime ma- ; 
tųs. Toks nei kuo nepagrįstai 
užmetimas esąs tiktai nedorai 
^išgavimas.

Grinkevičius pasiaiškinda' 
mas sakosi, kad jis visai nęmfl-( 
nęs kąd Krupavičius norįs Sft*' 
vo .pasiūlymais jam pačiam 
Grinkevičiui nemalonunrų da~ > 
ryti, bet tiktai spėjąs. kad Kru
pavičius norįs jam nepatinka-' - 
mus asmenis prašalinti.

Krupavičius (iš vietos).Taip
gi vis tas pats lieka; saikąu- 
kad nepažįstu.

Susis, 
skaitymų priėmus, posėdis bai
giamas 2vai. 25 min. po pietA1

J. A—kis;

“GERIAU VĖLIAU A
NEGU NIEKADOS ”.

Kadangi jau paskelbtas 
dovanų laikas baigiasi*, tad" 
gauname kasdien nemažai“ 
laiškų su užklausimais,- nu#1 
tų kurių prenumerata . datw 
nėra pasibaigus. Klausia.0* 
kaip ir kokiu būdu galėtų į-", 
sigyti skiriamų dovana. Tad; 
kad sumažinus darbą žf ? 
laidas atsakinėjimui į juos : 
atskirai, šiuomi praneša-' 
me, kad kurių prenumera-1 
ta nepasibaigus, gali atnau
jinti išanksto it gauti dova
ną—.fontaninę plunksną:J?a- 
vyzdžiui, keno’ prenumerata 
baigiasi gruodžio menesyje, 
tai užsimokėjus dabar; lai
kas skaitysis nuo tos Menes 
kuomet prenumerata pri
baigs, o ne nuo tos, kuomet. 
užsimoka. Darbininkų .jSų* .» 
jungai rūpi, kad IcrikOo- ; 
nių darbininkų obalsis pa2- . 
siektų kuoplaeiausiai darbo 
žmonių minias, o ypae siuo- ; 
se laikuose, kuomet darbi-; 
ninkams susipratimai yrą; 
užvis reikalingiausias.

JH

vi

r

r

A 

a

*

V

i

r-

M

S

t

6

i

1

s. in-.jo's etatus antruoju1 T-S
• *- «. i •> ■ » ».kx - •

1

v«



* <i

T

V

♦

3

I 
■Jh

»

t

Lietuvoslankai mekad nieko neiš J toriui, žinoma, 
moko, bet prancūzai jau* 
baįgia savo lekciją mokintis, 
Kuomet ją išmoks, lenkai 
nebeteka paskutinių savo 
sąjungininkų'

■ ' ‘ J ' . ' O.K.
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pinkai visai negauna žemės, 
o išdalintos dvarų parcelės 
dirvonauja, — visa tai tu
rėdamas galvoj suvažiavi
mas nusprendė:

1. St. Seimas ir Valdžia 
tūoj /turi .nusavinti visus 
dvarus virš 70“ dešimtinių ir 
kad jie tuoj būtų išdalinti 
Lietuvos žemės darbinin
kams, Nųhavinaųt dvarus 
ręįlda nusavinti visų pirmų 
didesniuosius ir tose vieto
se, kur yra daugiau norin
čių žrines bež, —: ir inažažę- 
mių. Nusavinant dvarus rei
kia paimti ir‘tinkamas gy
vasis ir negyvasis invento
rius, išduoti jį darbinin
kams išsimokčjimui riki d 
metų. •’

Žemė duoti pilnon nuosa
vybėn su teise perleisti ki
tam; perleisti galima bus tik 
išpildžius uždėtas naujaku
riui pareigas.

Be tof suvažiavimasJtrei- 
pia ypatingos Seimo ir VaL 
džios domės į tai, kad grįž
tantieji iš Amerikos darbi
ninkai.turėtų teisės gauti že
mės lygiai su kitais Lietuvos 
bežemiais, ir kad visos da
bar daromos jiems kliūtys 
būt ii. tuoj prašalintos.

Iš viso suvažiavimas ran
da, kad ikišiolinis Genies re
formos darbas vedamas per
daug lėtai ir dėlto neątatin- 
ka nei pradžioj paskelbtiems 
obalsiams nei Lietuvos dar
bo žmonių nusistatymui. Su
važiavimas kreipia į tai y- 
patingos Seimo dr Vyriau
sybes domės ir žinodamas 
faktinę darbininkų padėtį 
pareiškia, kad -darbininkai 
gavę žemės savo pajėgomis 
gali tuoj kurti ūkį savaran
kiai ir nėra perdaug užinte- 
resuoti pinigine, pašalpa. 
Dėl to naujakurių finansa
vimo 1d aušimo neaiškumas 
neturi kliudyti skubotam že
mės reformos vykinimui.

Imant žemes iš privatinių 
savininkų pripažinti tik to
kį atlyginimą, kuriuo gali
ma būtų apmokėti padary
tas ant .tos žemės prieš karę 
skolas.

Nusavinant žemes turi 
būti atimtos visos žemės iš 
rusų kolonistų.

Bažnytinės žemes nusavi
namos bendrais Žemės Re
formos Įstatymo dėsniais, 
prisilaikant kanonų teisės.

Dėl dvarininkų žiaurumų.

Kaip iš skyrių atstovi} 
pranešimų paaiškėjo, kad 
dvarininkai, varydami Lie
tuvoje svetimtaučių politi
kę, darbininkus iš clvarii 
meto, dažniausia tik už pri
gulėjimą prie teisėtų orga
nizacijų ir net kūno jėgą 
varioj a (taip atsitiko su 
Gražiškių skyriaus atstovu, 
Grikiečiu) — Suvažiavimas 
griežtai protestuoja prieš 
tokį biaUrų elgesį ir reika
lauja, kad valdžia imtųsi 
griežtų priemonių nubaus
ti panašiems, kaip Laukupę- 
nų dvaro (Gražiškių valšč.) 
valdytojas Faksas darbinin
kų mušeikoms, ir suvaldytų 
visus tuos dvarinįnkus, ku
rie bando bausti darbinin
kus,už tai, jog jie tįraugų į-' 
galioti važiavo Darbo Fede
racijos suvažiavimam

NUVAŽIAVIMO . N UTA- 
RIMAI.

riams įsitaisyti savo vėlia-z 
vas. Vėliavai formą (pavi
dalą) išdirba Vyriausias se
kretoriatas. . ’ f ;

3. Darbo Federacijai užsi
tarnavusių veikėjų pagerbi
mo dieną nuskiria Vyr. Sek
retoriatas!

4. Metinę darbininkų šven
tę ir Darbo Federacija šven
čia gegužio 1 dieną. -

5. Pasve^^f Brolius 4- 
merikieČius, į. Krikščionis^.. 
kąsias darbininkų organiza
cijas susispietusius.ir jų lai
kraščio. “Darbininko” Re
dakciją. * ,

d. Taip pat pasveikinti h' 
už lenkų linijos esančius 
Draugus darbininkus.

7. Pasveikinti ‘mūsų kar
žygiškąją Kariuomenę.

8. Įgaliotas Vyr. Sekreto
riatas pi’otestout prieš so- 
cial-demokratų pastangas 
Seime sutrukdyti Žemės re
formos vykdymą. (Mat dau
gelis suvažiimmo- dalyvių 
birželio 14 d. buvo atsilan
kę St. Seime ir girdėjo ‘tuo 
klausimu jų pasakytas kai-, 
bas ir jomis labai pasipikti
no). •

9. Kur tiktai galima — 
steigti darbininkų kopera- 
ityviis ir 10 nuoš. iš grynojo 
pelno duoti Vyliausiajam 
Sekretoriatui.

Tcčiau nekuriuoae daly
kuose jis nori gftdmM iš- 5 
Bisukti. Bet tai labai nay- 
vus gudrumas. Šiai p. Krų- 
šinskui pareikalavus Neprį- 
gųlmybės Fondo apyskaitų, 
jis su tuom reikalu apsidir
ba labai trumpai. .“Žmogeli! 

sako ~ atskaitos duodasi 
iš priimtų piimgų, bet ne iš 
pažadetųl*1 - (“Sandara,** 
No.28).

; Kaip; tai 1 Ar NępriguL 
mybes/Fondas nū kiek. piųL 
gų ne yra prieiųgsĮl W io* 
kį pasakymą Neprigųlmybes 
Fondo valdyba vargiai bus 
“Sand.” redaktoriui dekim 
ga. Tiesa, N. F. jau mires, 
bet jo atmintis žmonių min
tyse gyvena ir širdyse taip- 
pat, nes ne vieno žmogaus 
Širdį sukruvino nesąžinin
gas N. Fondo pimgii aikvo- 
jimąs. Girdi, visuomenė a- 
pyskaitų iš N. Fondo nerei
kalauja. Ne, brolyti, ji rei
kalauja ir da gi griežtai. 
Kur jos ? . '
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1 Birželio 12,1B įr 14 
Kaune įvyko Lietuvos Dar
bo Federacijos trečiasis su
važiavimas. Agje suvažia
vimą į skyrius buvo pranešu 
tą gerokai išanksto, o spau
do je buvo paskelbta tik prieš 
pat suvažiavimą. Taip pa
sielgta dėlto, kad D. Darbo 
Federacijos priešininkaų viri 
sokie bolševikuojantys ele
mentui neturėtų progos pa
varyti kontr-akcijos. Per
nai apie L. Darbo Federaci
jos suvažiavimą gerai iš
anksto buvo paskelbta. Tuo
met raudonieji ėmė-skelbti, 
kad kas tik vyks. į tą suva
žiavimą, tai jau negrįš—bū
siąs nužudytas. Supranta
ma, kad ne viėnas pabūgęs 
nevažiavo.

Jau subatoj birželio 11 d. 
ėmė atvykinėti delegatai ir 
delegatės. Buvo tai delega
tai kumečių, bežemių, ma
žažemių ir miestų darbinin
kų. Suvažiavo nevisai šim
tas žmonių. Moteių buvo 
arti 10. Kunigų buvo bene 
3. Suvažiavimas buvo Liau
dies Namų salėj. x

Po pasveikinimų buvo 
pranešimai apie skyrių 
(kuopų) veikimą, sąlygas ir 
tt. Kiekvienas delegatas 
kalbėjo po apie 10 minutų. 
Visame suvažiavime vado
vavo ir žymią rolę lošė St. 
Seimo nariai, attso-vau j an
tys L. Darbo Federaciją.

REZOLIUCIJOS: ,

Organizacijos reikalu. ■ 
Trečiasai Darbo Federa

cijos suvažiavimas nuspren
džia, kad neatidėliotinai bū
tų suorganizuota visose aps- 
kritysę iš Darbo Federacijos 
skyrių atstovi} Apskrities 
Darbininkų Taryba arba 
Sekretariatas.

Galutinai išspręst vardui 
pavedama Vyr. Sekretaria- 
tui.
Skyriai svarbesniuose atsi

tikimuose nedaro jokių ga
lutinų nutarimų be apskri
ties Darb. Tarybos ir be 
Vyr. Sekretariato žudos.

Statuto pertaisymo reika
lais Treciasis Darbo Fede
racijos susivažiavimas įga
lioja Vyriausiąjį Sekreta- 
riatą mūsų organizacijos ge
resniam sutvarkymui patai
syt tuos statuto paragrafus, 
kurie to reikalauja, ar įves
ti naujus papildymus.

Pinigi} sutvarkymui su
važiavimas randa reikalin
gu: »

a) įvest skyriuose pinigų 
rinkėjus', dešimtininkus,

b) daugiau kreipti domės 
į aukų rinkimą organizaci
jos reikalams; 'rengti tuo 
tikslu pramogas, kurių pel
nas eiti} organizacijos rei
kalams,

c) įgalioti V. Sekretaria- 
tą reikalui esant užtraukti 
rienkariines paskolas ne
daugiau 5,00Q auks.

d) . Apskrities D. Tary
bos .reikalams skydai moka 
pčvlS ■lūtoš.'nudskyiių narių 
mokesčių.

Mokyklų klausimu.

Lietuves Darbo FedeĮ’aci-

jos atstovi} metinis sųyažia- 
vimas mokyklos klausimų 
nutarė: /

į I. Lietuvoje mokyklos pri
valo būti, vedamos tikybos 
dvasioje."' . - * .

Tėvai privalo turėti.bal- 
s«ą vaikų auklėjimo klausime 
taip, kad netinkamai moki
nančius mokytojas privalo 
turėti teisę iŠ mokyklos pa
šalinti.

; 3. Darbininkų vaikai pri
valo lankyti pradedamąją 
mokykla būtinai nuo 8 me^ 
tų. *

4. Valdiškose vidurinėse 
mokyklose darbininkų vai
kams privalo būti paskirtos 
stipendijos 10 nuoš. visij mo
kinių skaičiaus.

5. Prie kiekvieno dvaro ' . ***
arba ' darbo įstaigos, kur 
grupuojasi nors kelios šei
mynos-darbininkų — steig-

ĮŠVĮEIOJO VW4 J# 
- < GIRIOJ

Iš šalies žiūrini į nervin
gą “Sandaros” .bMgmsąa! 
dėl Tautos Fondo apyskai
tų išrodo, kad ją redaguo
ja ne vyrąs,' tik’ kokia sena, 
ligiūstai-histžriška moteriš
kėj su kuria nieku gyvu ne
galima susikalbėti. Užver
čia žmogų visu tvanu tų na
šių žodžių'ir apie tą patį da* 
lyką, ir nor tu jai kasžinką 
sakyk, ji ųžsimerltusi šau
kia, kad jos teisybė, ir. ga
na.

Bet, anot lotynų patarles 
daug kalbėsi, kvailysčių pri
pasakosi. Ištiesi}, daug kal
bėti — pavojinga, nes gali: 
ma skaudžiai šavę sukriti
kuoti. Tą.kaip tik ir pa
dare “Siindaros” redakto
rius. Jis prisispyręs šau
kia, kad T. Fondas turi iš
duoti apyskaitas jo parei
kalavimu, nes, girdi, apys
kaitų kaip ir visai nebuvo. 
Bet čia4an apsisukęs štai 
ką rašo: “Dalis tų pinigų 
(T. Fondo) išleista naudin
gai, dalis neapsižiūrėjus, 
arba net tiesiog kvailai, tre
čioji dalis (Gabriui, Biels
kiui ir tt.)*buvo klięrikalų 
partijos reikalams išleista.” 

Taip gali rašyti žmogus, 
kurs T. Fondo apyskaitas ne 
tik gerai žino, bet jas yra iš- 
į įagri i lė j ęs-išstudi j avęs. J ei 
jis jas taip gerai žino, tai 
koks gali būti' tikslas apsi
metus kvailiu rėkauti, kad 
T. Fondas apyskaitų neiš
duoda ? Kam išstatyti savo 
reputaciją kaipo rimto žmo 
gaus ant juoko ? Yra kome- 
dijantų-“clownų,” kurie cir
kuose tyčia savę juokais pa
stato, bet jie už tai gerai ap
mokami ir krečia iš. savęs 
juokus dėl amato. Gi neva 
rimto laikraščio redaktoriui 
tas daryti — begalo keista, 
ypač, kad, kaip pats sako
si, labai pigiai užtai yra ap
mokamas.

Čia gali būti tik dvi išva- 
di: arba “Sandaros” redak
torius patsai nežino ką ra
šo, arba užsimerkęs ant vis
ko mano, kad mūsų visuo
menė dar labai kvaila ir tuš
čių beprasmių riksmų neai
ški ria nuo faktų. J eigų pir
moji išvada teisinga, tai čia 
nieks nepagelbės, ir “San
daros” redaktorių reikia 
palikti ramybėje, nes nė 
jam pačiam nė visuomenei 
iš to nesąmojingo. šauksmo 
naudos nebus, priešingai 
dar ir žalos bus nemaža, nes 
sprendžiant iš panašių pole- 

ms.,savo valią užmetus, {mikų lietuves visuomenė 
turės labai prastą nuomonę 
apie Amerikos laikraštiją. 
Jeigu gi jis Amerikos yĮsuo- 
nę laiko kvaila ir kaipo to
kią tik tuščiais ir nesutvar
kytais žodžiais nori vaišin
ti, tai čia nieko dąugiaus ne- 

' pasitiekti, kaip tik mūsų vi- 
, suom» nėr palikti jį apipre- 
lduotį. Jį trumpu laiku tą 
padarys ir jau daro, neš 
kam paminėjus apie “Bam 
dni^f ” ^recIaĮdo^ų, . idek- 
vicus lyg ;ųėjUčipms pilotu 

lajini > Įigivoayigįsiapsirg^h- 
mas —• “Sandaros” reclak-

ra
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B; pasaulio; darbininkai
■ ^nykitėš Kristuje, po Baž- 
i nyčiąs vėliava, visuomenei 
E geb ėti.
■*' I ...f.............  - ■ ■ ................... .. ........ji,- '
| t ^NERAMI TAUTA.

f * Vargas ’ žmogui, kurio 
Į- nieks nemyli, bet dar var- 

T giau tautai, kurią visi ne- 
apkenčia Tf nieks ndpasiti- 

B ki. Tokioj padėty yra lenkų 
E tauta, Vargįai.istorijoj ras- 
| tume tokią tautą, kuri taip 
t trumpu laiku būtų sau pri- 
| dirbusi tiek priešų, kaip 
g Lenkija. Visi kaimynai jai 
I priešingi. Vokiečiai, cechai, 
| rusinai, rusai, lietuviai ne- 
I’ nori su ja nieko bendra tu- 
k rėti-ir kratosi nuo jos kaip 
į nuo nelaimės. Patys lenkai 
į pradeda tai pastebėti.
| Viens jų veikėjas Kuchar- 

zevvsld važinėjosi po vaka- 
rinę Europą, kad surinkus

I Įdek įspūdžių apie ^Lenkiją 
[ platesniam pasauly ir, grį- 
LdįęsriK-Šveicarijos, rašo apįo 
Į tai Varšuvos laikraščiuose,' 
I gi tų raštų turinį paduoda 
I Kauno “Laisve” (No. 127). 
į .Girdi, prieš Lenkiją nusi- 
i’stačiusios Anglija, Italija ir 
f daugumos neuralių kraštų 
I vieša opinija, kaip tai Skan- 
I ‘ dinąvįjos kraštų, Olandijos, 
I Šveicarijos dalies ir nuo kai- 
I .kurio laiko Ispanijos. Prieš 
į jąeina visos tarptautinės 
I pajėgos: trijų socijalistų in- 

ternaciįonalii, žydų, maso- 
E nų, rųsų ir bolševikų veiki- 
E mūs, Nevien til< protestan- 
E tai įnešė Tąutų Sąjungai 
E formalų skundą ant Lenki- 
E jos, bet ir katalikų spauda 
| jai neužjaučia susirėmime 
į su ‘ Vokieti j a, Lietuva ir 
E Ukraina. Labai abejojama, 
E ąr lenkai galėsią sutvarkyti 
E savo -dabartinį ūkio gyveni- 
E mą. Į Lenkiją žiūrima kai- 
t po į. ųėramią, nerimtą vals- 
|tįjąs.,k!iri daugiau mėgsta 
I peštis .ir kariauti, negu ra- 

iniaLv-ykdinti savo vidujinį 
į gyvenimą. Jos nesutvarky-. 
f .tas ir»godus nacijonalizmas 
| ieŠką.priekabių, kad tik su 
| kuom jiors pasipešuš ir ki
etiems,, savo valią užmetus. Į 
■ Toks Lenkijos nusjgtatymas 
Esukelia neramaus ūpo Euro- 
gpoje. Rkntos valstijos abe

joja, ar, davus Lenkijai va
lios,* .galima bus išvengti 
naujo karo.

> prancūzai ją remia, nes 
įtėn sukišo pinigų, bet ir jie 

ško, Lenkijos asmeny są- 
ungįniiiko, o ne lepinamo 

auklėtinio, kurį reikia iš- 
aukti iš bedugnės. Girdi, 

is , būtų. galas . lėįkų- 
riizų ' sutarties; jei 

Praeuzi ja įsitikint]}, kad sįig 
prijungiant SU Lenkijai atsi- 

' irs nuo pasaulio.

I
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AITVARAI
“SA N D ARO J E”

Sandariečiai išrado, kad 
kiaušiniuose randasi aitva
ras. Apie tą stebuklą gavo 
žinią, “Sandaros” adminis
tratorius nuo savo brolio iš 
Lietuvos.

Apie porą metų atgal san- 
dariečiai buvo išradę, kad 
kiaušiniuose randasi balsas. 
Kompozitoriui Petrauskui 
suorganizavus ‘n Simfoniją 
ir Operą,” sandariečiai iš
gerdavo visus kiaušinius 
kad pataisius sugedusį bal
są ir Bostono šeimininkės 
turėjo pakelti protestą, nes 
kainos ant kiaušinių buvo 
žymiai pakilusios. Dabar vėl 
naujas pavojus. Sandarie
čiai beieškodami aitvaro 
daužys daug kiaušinių 
kainos turės vėl pakilti.

• V
1S-

ir

“Keleivio” No. 28 “Lais
vės Mylėtojas** prisipažįsta 
melavęs savo aprašyme apie 
Lietuvos dabartinį padėji
mu. Dabar atitaisęs. Sako, 
“Lietuvoje yrą ir gero, o H V 
Tašęs apie blogąsias puses.” 
Tai-gi^matote, kad socialis
tai prispirti prie sienos ne
jučiomis prisipažįstu, kad 
aprašo Lietuvos, stovį tik iŠ 
blogosios pusės su visais ci- 
cilikiškais pridėčkais. Su
prantama, tas daroma su iš- 
rokaviniu.1 Tai geriausias 
būdas ‘ pasitarnauti “proše- 
panams” ir bolševikams/ 
Peik Lietuvos Valdžią ir jos 
tvarką susiriesdamas.

KAUNAS, VIE 12 d. 
(Elta). Š. m. liepos 9 d. 
Steigiamasis Seimas išsi
skirstė atostogosna. Atosto
gos tęsis ligi rugpjūčio 30 
d.

L J).S. NAUJOSIOS ANG
LIJOS APSKRIČIO 

PRANEŠIMAS.
Šiuomį pranešame bro

liam ir sesutėms darbinin
kams (čms), kad mūsų ap
skritys rengia antrą išva
žiavimą rugpjūčio 14 d., šv. 
Roko parapijos parke, Mon
tello. Kviečiame skaitlingai 
ruoštis. '

Draugijų bei kuopą pra- 
špĮpejanį.tos dienos- nieko 
nerėngtį kądfdavus progą 
yįgi^ąs apsilankyti į šį nnl- 
|imšką išvadavimą. i I .

\ ; Jungėjai,

o

ti vaikų darželius.
ir 6-o Griežčiausia protes

tuojame prieš Prof. Moky
tojų Sąjungos nutarimą r ei 
kalauti tikybą prašalinti iš 
mokyklų.

Laikraščio reikalu.

Lietuvos Darbo Federaci
jos 1921 -m. birželio 12, 13, 
14 d. trečiasis suvažiavimas 
išklausęs pranešimų apie 
laikraščio ‘ ‘ Darbininkas ’ * 
leidimą ir redagavimą ir ge
rai įvertinęs kokią reikšmę 
laikraštis turi darbininkų 
gyvenime, pasižada: šelpti 
pinigais, raštais ir kuodau- 
gįaūsia tarpe žmonių jį pla
tinti.

Šėmės reformos klausimu, t
Lietuvos Darbo Federaci

jos suvažiavimas 1921 m. 
VI—12, 13, 14 d. išldausęs 
pranešimo apie žemės re
formos darbų eigą ir ap
svarstęs faktinę žemės klau
simo padėtį vietose ir turė
damas galvoj kad:

1) vyriausiu mūsų šalies 
gyvenimo šaltiniu yra žemė 
ir žemės darbai,

2) kad iii šiolei dėl nely
gaus žemės padalinimo daug 
Lietuvos darbo žmonių turi 
skurdžiai gyventi arba ieš
koti pragyvenimo kitose ša
lyse,

3) kad beveik visi dvarai 
yra rankose takių žmonių, 
kurie neprij ausdami mūsų 
nepriklausomybei ir darbo 
žmonėms laiko neartais di
delius žeųiės plotus, nesirū
pina pagerinimu darbinin
kų laikymo, !

4) kad ministerijų valdi
ninkai darbininkų ginčuose 
su dvarininkais ’ palaiko' 
dvarininkų .pusę, o išnuo- 
muojant ^emes beveik visur 
pirmenybės gauna stambūs; 
dažnai spekuliantąi, kurie 
patys, žemes nedirba/ nuo
mininkai ir tokiu būdu dar- 
hihiiikąms ar mažažemiams 
netenka nuomoti nei lauko 
nei ganyklos

m 5) turėdami galvoj, kad 
paskelbtieji obalsiai dėl dva- 
įų’dalinimo visai-silpnai te- 
vykipami gyvenime ir tai tik 
pavidale dvarų dalinimo 
kariškiams ir kad tokiais- at
sitikimais seni dvarų darbi-

Į Vyr. Sekretoriatą šiems 
metams išrinkti: 1) Ambra
zaitis, 2) Radzevičius, 3) 
A. Staugaitis, 4) Jočys, 5) 
Beržinskas, 6) Milčius ir 7) 
Gruodis.

r

Į revizijos komisiją: Kru
pavičius, Janušonis ir Ma
čys. Kandidatai: Gabrielai- 
tis ir Vainoki s.

Pr. Gudas.
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racijos suvažiavimus daryti 
Ii
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KAUNAS, VII. 11 d. (El
ta). — S. m. 9 dieną Užsie
niu Reikalų Ministeris d-ras 
Puryckis išdėstė Steigiama
jam Seime Vyriausybės nu
sistatymą dėl sąlygų, kurio
mis Tautų Sąjunga pasiūlo 
tęsti toliau derybas Briuk- 
sęlyje. Vyriausybė negalė
dama sutikti su Tautų Są
jungos pasiūlytomis Ženevo
je sąlygomis, ir laukdama 
naujų pasiūlymų, griežtai 
reikalauja laikinai padėčiai 
Vilniuje nustatyti Suvalkų 
sutarties išpildymo. Tokį 
Vyriausybės. nusistatymą, 
parėmė visos Steig. Seimo 
frakcijos. Krikščionių-de
mokratų atstovas kun. Stau
gaitis, socijalistų liaudinin
kų ir valstiečių sąjungos 
Sleževičiui ir socijaldemo- 
kratų Kairys visi sveiki
no vyriausybę dėl šio jos nu
sistatymo, kurie visai ata- 
tinka visos tautos valiai. 
Balsuojant vienbalsiai pri
imama sekanti opozicijos į- 
neštoji rezoliucija: Steigia
masis Seimas pritaria Vy
riausybes nusistatymui dėl 
tolimesnių derybų su lenkais 
ir eina prie kitų dienotvar
kės punktų svarstymo,.

KAUNAS, VII. 12 d. 
(Bita). — Užsienių Reika
lų Ministeris d-ras Puryekis 
š. m. 11 d. išvažiavo Rygon 
Pąbalijūrio valstybių -są-

reikalais.

apie pusę Birželio mėnesio.
* ‘" ‘visosorganizacijossky-te^am, VTL12<
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gumas, gyvenimo sutrumpinimai ir it,, bet Įtirinėjinius kas link jų užmokesnio? Jei[ 
sutikdami priimti vien tą užmetimą^ klau- darė* tai galėjo vidutiniškai ištirti, kad ' 
šiame, ar tai ištikinįjų tiesa i ^ipas mus užmokesnis^ui’int omepyjejrbe-

Daleiakime kad pramonėje įvyko persi-Įdąrbų^ yra griežtai neužtenkamas užganė- 
svėrimas ir kad dėl te priežasties kapitalas Įdinimui darbipinko reikalų, 
Išstatytas pavojum Be abejonės tai smū-Į Ar darė tirinėjimųs jo skurdė j
gis. Bet uteeipkimę dotūę darbininkų link, Jei taip, tai privalo žinotų kad iš 87,-
kurie visi ar daugumas netikėtai netenka 1000 žmonių kurie perėjo per policijos ares- 
darbo ir tuomi kąsnio duonos. Ar nėra tai tus, buvo. 50,000 žmonių kuriems negalėjo 
dalyvavimas rizike ir žlugime? ' užmesti kito “prasilmltimo” apart skurdo.

Bet man atsakysite, “mes nųsamdėme Buvo jie be priemonių gyveniman, be už- 
darbininka tik laikinai pakol gyvuos mūsų Įsiėmimų,1 be darbo, be stogo, 
dirbtuvę. v . \ “Kas nors porą kartų lankė darbą ir skur-

. Tokio^atsakymo priimtityra nepanašu. sako FąteL kurismeužsiganėdįna vien
Ištikro darbininkas arba tikriaus dar- sėdėdamas prie rašomojo stalo* rišti ekono- 

bininkai, jeigu parsisamdė darbdaviui, tai mijos klausimus, “kiekvienas galėjo iŠtir- 
parsisamdo neapribuotam laikui. Ar-gi vie-Įti, tikrinus net paliesti tas skaudžias tiesas, 
nok neatrandatCj pbnai, kad tai būtų visai kad ^dabartiniame dalykų sutvarkyme, nei 
atsakančiu prigimtai tvarkai, sutinkamu (vienas darbininkas, be išimties neturi gali- 
su viešpatijos harmonija, žodžiu dvasioje Imybės pagerinimo ilgesniam laikui sąlygų 
krikščioniškai visuomeniškos ekonomijos, [savo būvio ir tai normaliu būdu, 
tod tasai dnĮM^' ^xas iStUdmi ir ffi- ■ G^nhnss jam labiau negu kam kitam,
tvei’mmgtu pildo savo pareis, galetjrhuti a5Ūia beWe kova, teis tankiausia j 
tikrais sutarties ii- kad budi be kasdienines sumušta, bejėgiu, pa
kaimes apie rytojų <i Ar išrodo jum tai tei- vestu badfii h, nugnmmmui. Statistika mus 
srngu, kad žmogus teis ilgiausia eile nw-bet viaako nepasaį.0) kad
ta darbuojas vienoje toje pačioje pramones ife^ystime SIS. amžiaus tūkstan-
dirbtaveje »tuo pačiu prisideda .prie jos hgaį zmogySJta mirė iš bado... Kas kg no- 
issipletojimo, užimtu vis tų pati padėjimų, t mano ir sako. kas Unk manę tai 
vis tų pati- laipsny neatsižvelgiant net ge- kuogl.ieš6iausia tvirtinu, kad krikščionys 
ram setamuisi dirbtuves o tuo tarpu visuo- netuii teisgs Saltai ^.gįį j tokį daW sto, 
(met butų išstatytas pavojun persisvėrimo h. kiekvienas kas tik Mokytojaus pa- 

teisingumas: pasaulis pražus, ir tegu ge
riaus pražūva negu turėtų pražūti mūsų pa
grindas: Lasser f aire, lasser passer!” Lū
pose tų žmonių vis ta pati giesmelė!

Betypatys pasakykite: kaip žmogui pa
našiose sąlygose ir panašiame išnaudojime, 
galimą ką nors sakyti apie morališkumą? 
Jo žvilgsnys jau nekįla .augštyn akypločio 
rybos siaurėja, nėra maisto nei dvasiai nei 
širdžiai, viešpatauja visur medžiaga. Ar 
gi tai vien jo paties kaltė, jei laikas nuo lai
ko ieško užsiganėdinimo žemuose pasilinks- 

'atlyginimo rinkos ’sviravimo dienose arba [minimuose ir jei neturėdamas laiko pagal- 
~ ' ............. voti apie rojų dėl sielos ieško to rojaus sa

vo kūnui ?
Ir čionai tai reikią ieškoti priežasties 

dar neaiškiu ir neapribuotu siekiniu, bet la
bai tikru, .kurie stumia darbininkus reika
lauti sau kaitulių teisių ii’ laidavimą, su 
tikslu išvengti nelaisvės ir užlaikyti dvasinį 
gyveųįmą. Neskaito jie dar užtenkamu, 
kad jiems būtų"gerai užmokama ir kad ge- 

'• • • 1 1 — • • 1 1 •

ir teisėtų organizacijų, kurios užtikrintų ga
limybę ginimo savo reikalų. Jų siekiu, kar
tais nenuvokiančiu, bet visados karštu, yra 
ekonomiškas pasiliuosavimas kuris suteikiu 
dvasios išliuosavimą. Ir todėl reikalauja, o 
sulig mūsų visai teisingai^ kad padarius, sa
vo amatą ypatiška nuosavybe, kuris nega-

dų; jeigu gi panorėtų likti nevedęs, tai pri- f 
valo būti taupiu, nes senatvėje negali lauk- : 
ti vaikų pagelbos. Neužmirškime galop, kad i 
darbininkai turi dauginimosi' teisę.. Jog tai 
yra kasdieninėje tvarkoje kad darbininkas 
privalo būti šeimynos tėvu. Jeigu juomi 
nėra—sudaro anomalija—išimtį,, apie išim
tį nekalbame ir jos abelname pamatų nusta
tyme nekliudo.
; Iš to kų nies nugšciau pasakėme išvados 
yra aiškios: jeigu darbo sąlygos griauna 
Šeimyniška gyvenimą, kliudo vaikų auklė
jime, jei iš moterų ir motinų daro gyvas 
mašinas^ o iŠ vyro ir tėvo—iš žmogaus-^ 
samdomų gyvulį, kuris keliasi prieš saulės 
tekėjimą o eina gultų gerokai po saulės nu- 
sileidimui, kuris valgo tiek, kad badu ne
numirtų, o vakare nuvargęs krinta guoliu, 
—tai nėra šeimyniško gyvenimo. Buvimo 
teisė ir Šeimyniška ugnele paminti, Dievo 
užmanymai nepripažinti.—Toliaus tuo ke
liu eiti negalima! Atkreipkite atydą, kad 
ta žmogaus žmoniško gyvenimo teise yra vi
siška teisė, ne valia nei nuo jos atsitrauk
ti nei ją apleisti. Darbininkas negali jos 
laužyti, perimdamas saiką ir save žudyda
mas darbu, arba prisiimdamas prisižadeji- 
mus, kurie padaro šeimyniškų gyvenimų ne
galimu, -

. ’^Darbas ir moterystė—vienas ir Įritąs 
šventi dalykai; bet moterystės sutartis auk
štesnės prigimties, nes Dievas ją iškėlė iki 
Sakramento vertybės:—stovi jinai prieš 
darbo sutartį ir toji kita nėra priverstina, 
jei pirmąją laužo.

Pažymėsime čionai dar kaitų ant visa
dos kad stoviųie ant pagrindų pamato. Gy
venimo reikalai priverčia kartais darbinin
ką pasiduoti prispaudėjui, bet vis-gi teisė 
pasilieka teise.

Tarp daugelio kitų ir ši teisybė liko už
miršta; ir darbas, kuris buvo gyvenimo gar
bė, kuris buvo jo puikybė ir pagražinimu, 
lieka nekartą jo kankinystė... Toji šian
dieninė pramone tapo užmušėja ir kraujo 
ir dvasios, nes visoje savo organizacijoje 
laužo įsakymą: “non ocerdes,” “neuž
mušk.”

Darbininkas, nežiūrint savo spėkos ir 
darbštumo, pažino Badų,—tasai badas ap
rašytas Prondhomma: “badas kiekvienos 
valandos, visti metų, viso gyvenimo, kuris 
neužmuša viena diena, bet susideda iš visos 
eilios trūkumų įvairių rūšim visos eilios 
skausmu ir kartybių, badas kuris suardo 
sveikatą, nusilpnina dvasią, demoralizuoja 
sąžinę, gimdo žmonijos išgamas ir skiepija 
visas ligas ir .prasikaltimus.

Užmiršta toji teisybė. Turime pripa- 
rodymą Franci jpj e, kurioje dora kasdiena, 
kaskart krinta-4 žemyn; tenai darbininkai 
pametė tikėjimą gyvenime, o sistematiškas 
moteriškių nevaisingumas grąsina krašto a- 
teičiai.*

Žiūrėkime dabar į tvėrimasi ištisos at-

aw
* • HI.

Darbas “šeimynos^^pakankAmas šei
mynos'užlaikymui. Tašai pamatas priveda 
mus prie “šeimynos’^apdraudimo ii mokės*' 
nio klausimo užtenkamo užlaikymui Šeimy
nos. •„ Apdraudimų sistemos šiandie taip vi- 
siir priimtos ir žinomos, kad jų negvilden
sime. pažymėsime tiktai, kaip teisingas y* 
ra, reikalavimas, kad pramone pataisytų 
arba atlygintų skriaudas, kurios gali atsi
tikti darbininkui, atimančios galimybę dar
buotis ar. tai laikui ar ant visados. Teisin
ga lygiai yra, kad pramone amartizuotų 
žmonių kapitalų, kaip amartizuoja mašinų 
kapitalų. .
\ Jeigu dalykas protingai sutvarkytas 

permato reikalų pakeitimo mašinų naujo
mis, tokiu būdu papilsiant sunaudojimų, ku
ris įvyko jo patarnavime, lygiai prainonė 
turi permatyti atsitikimų,’ po kurio žmogus 
lieka netinkamas darbui, kad papildžius tų 
sunaudojimų, kuris ir-gi jos patarnavime 
atsitiko. • ’ « ■ • .

Visa tai yra visur žinoma ir pripažin
ta. Bet kitaip eina klausime ne pavienio, 
ypatinio, bet “šeimyninio” atlyginime. 
Žmogus negali būti pats vienas. Dievas jį 
ne tik kų Sutvėrė draugiškam gyvenimui, 
bei kartu ir šeimyniniam. Jisai turi teisės v 

pasiimti sau gyvenimo draugę, sudaryti šei
mynų ir .auklėti vaikus. Bet kad galėjus 
draugę pasiimti, susikurti šeimyniškų lizdų, 
nuginti vaikus, reikia tam turėti atsakantis 
Išteklius.

> ‘
Šeimynoje—tildai tėvas privalo dar- 

buoties už namų, kad žmonai ir vaikaitis pa
gaminus pragyvenimui ištekliaus. Nereiš
kia tai kad žmona neturi visai rūpinties a- 
pie pragyvenimo būdų: priešingai, kaiku- 
riuOse atsitikimuose dirbti ne tik gali, bet 
privalo, tik visuomet normalaus gyvenimo 
rubežiuje. Moterystės priesaika visųpirma 
prisižadėjo būti žmona ir motina. Tas pri- 
sižadė.jimas turi būti pirma žmona ir moti
na. Tas prisižadėjimas turi būti pirma vįso 
ir nevalia moteriai nieko veikti kas jų lau
žytų, \

Ipso. f acto kiekvienas kitas prisižadėji
mas yra netikras, netikras ir barbariškas, 
nes veda prie iškraipymo moterystės cha
rakterio šventumo ir kliudo žmogaus esy
bei išpildyme paskyrimo.

Moteriškė, kuri savo gyvenimų pralej- 
*jdžia fabrikoje ar dirbtuvėje', negali kaip 
priguli atlikti moteries ir namų šeiminiu-, .. _v. .
kės priedermių, nes tas namas panašiose sa- pkiros žmogaus rūsies, viso luomo taip va- 
lygose tikriau ne egzistuoja, nes sunkus jos [cūnamo proletarųato. v
darbas, kaip priparodo statistika, padaro . le kurie.pazįsta istorijų, ne tų įssipla- 
jų netinkama motinybei, o jeigu palieka mo- tinusių rankvedzių istorijų, kuriuose viskas 
tina, tai negali išpildyti jos priedermių. [prasideda nuo 1(89*'m.,—bet anų istorijų 
Motina ne tam tampa motina, kad atidavus [kurioje matosi visa didybė darbų, istorijų 
savo vaikų prieglaudai; smarkiai didis lį}11'1 remiasi ant dokumentų ir atsitikimų,— 
darbininkų vaikų marumas aiškiausiai pa-^ad panašus smidas negyjavo kn- 
rodo pasekmės sulaužymo motinytės prie- kscimnskų teisių viespatav uno laike, 
dermių “ I Ieškokite ypatingai XIV amžiuje, am-

Bet jeigu moterys neprivalo darbuotis Ralo?ome kaipo užbaigta tobų-
už namų, o uždarbis namuose nedaug jai vUlls vienok buvo labai knkscio-
atneša, nes šeimvniški užsiėmimai daug ati- mskįs,vl . .. f , ..
ma laiko—kur surasti būdų pragyvenimui? . Ieškokite ir pasakykite, ar rasite ten
Čia turi aprūpinti tėvo darbas, ikonomis- e.s-v^1 Prašių j musų milijonus va
tai nepripažįsta tos “teorijos.” Šaukia su Į^^mųjų proletarų, gyvenančių be įyto- 
nusistebėjimu, jeigu kas jiem męgina išaiš- paus’ spaudžiamus mokesčiais, engiamus 
kinti ir vaisina mus panieka, kaipo nepa- Į^uomet ^hnws.Wer^ 

bemokslius.
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[yra aštria beširde kova, , kuris tankiausia jį

i. Statistika mus

nustojimo darbo, kada dirbtuvė “stovi?”
Svarstėme lyg šioliai apie darbininką 

kaipo apie vienatą. Bet viskas įgys plates
nės reikšmės, jeigu paimsime omenin tą vi
sumą, kurią galima pavadinti darbuoj an- 
čiuoju kūnu, ir kuris jau nup seno atsida
vęs pramonės tarnystei buvo, yra ir bus pri
verstas nešti vaisius visiško žlugimo ir lai
kinąjį dirbtuves nepasisekimą. Todėl pri
mename kad .būtų rūpinamos! pagerinimo 
priemonėmis tom neteisybėm, ,kad būtų į- 
taisytos rinkimo kasos užduočia kurių būtų 
užtikrinamas^ pakankamo ir tai nuolatinio

• •» ' • • «*■«
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Tėvyne-močiutū^ tąve mį*
mylėjau, svajone gražioįį 
tu’ridtei buvai, tą meilę fir 
vęs man į šMį įdej o matine 
mm t kyšSįųJ • jįuv
Tevyftę-močiųtę mylėsiu pa? 
■amžių, —jį mąnerielo»«?i^ 
žiąmįoji , šviesą, už ją įįri 
įtekto kovosiu, • mri įi W 
ųo širdį sukūrę liepsną, 
pįaip gižius painngls? 
lies mylimosios, kaip trau-v 
Ida į save jos brangūfe vaiz
dai, nors ji gąl nemoką 
sužavėti, ’ bet vaikuį tėvynė 
ji bus vis gražia 
praeities j ~Įmūs’ garsios se
novės, dabina gamtužės gim
tosios vaizdus, kas tėvynę 
užmiršo,. tegul ją supranta 
ir mefle ugninga atbus L.!

•Mačiau Viliją — Lietuvį 
gamtužės dukrą, kuri# jį 
tuviai dainose apdainavo, 
jos grožę garsina Lietuvos! 
vaikams, — pamilau i jos 
vaizdą ir Jis neišnyksta ma-^ 
no- sieloj, visuomet ją prisi
minus, širdis užsiliepsnoja 
kramčiausia tėvynes' medė,. 
aš degų.... -

Ir už kų gi taip myliu aš ’ 
Lietuvos gamtužę, kodelf jį 
sielą vylioja ir gimdo svajom 
nes-mintis?.. Ar tai jau i^*. 
tikro nėra gražesnės šalies 
kaip mano numylėta tėvynė * ; 
Lietuva?.. Nevylioja ma- , 
nęs aprašomieji gražumai’ 
svetimų šalių, nes tie gražu
mai mano sielos suprantami 
tik kaipo abelni gražumai/ , 
jie ne vylioja giliausių sielos 
jausmų.

į

Lietuvą aš pamačiau pir-, 
mu kart šviesą akimis išvy-^ 
dęs, Lietuvos gamtoj mane 
motina nešiojo yšeiuj, Lįe~! -- 
tuvos oru mano motina kve*'‘ 
pavo, Lietuvos padangėmis 
gėrėjosi ir tas viskas perėjo* 

Į į mane per motinos kraują ir 
aš negaliu niękuomet Lįetlk y 

lvos-tėwnės išsižadėti, aš —‘ Z
-1

J I

i; 

r

I

♦ ■

S

f M

netikėtuose nelaimės atsitikimuose.
Nes su tuomi labai reikia skaitytis: 

darbininkų luomas, dėl to kad jis yra darbi
ninkų luomas turįs veikimą vien medžiagos 
perdirbįme, .susideda tankiau'sia iš neatsar
gių žmonių. I

Bet jei ponai duondaviai pasakytumė
te, kad jūi^j. f abrikos ir dirbtuvės panašiuo
se reikalavimuoseniieišturės konkurencijos 
ir kad busite priverstais uždaryti dirbtuves Irai su jais elgtųsi: reikalauja savo .teisių 
ar apskelbti bankrotą,—o tada darbininkai - J ’ ■* - --1 ■* J
nukentės dar labiaus: galima jums atsakyti 
kad pramonės' žygis, kuris negali užtikrinti 
dirbėjų būvį privalo nustoti gyvavęs, nes pa- 
laikvti ji būtu skriauda visuomenei^ ..

Pramonė perdaug sutraukė žmones į 
miestus; laukuose stoka darbininkų,>o tas 
tuštėjimas kaimų tnepaliauja dėl tos mies
tuose daugybės fabrikų iri dirbtuvių. Ei
ną tenai žmones su vilčia kad suras darbą ir 
pragyvenimui būdą, o sutinka juos tenai | budus iš tos dvasios nuopuolio kaipo pasek- 
tankiąusia nelaimės,’ bedarbė, skurdas ir 
badas. -

Turime siekti gilumon krikščionijos i- 
dėjų, jeigu norime kad nauji vaizdoračiai 
nušviesti teisingumo saulės, atskleistų prieš 
mūsų akis, jeigu norime turėti teisingą nuo
monę apie tuos didžius akstinus, sudaran
čius turinį darbininkų klausime, o juom y- 
ira: kapitalas,, darbas, mokesnis. _ 

Kas neturi noro eiti taip toli ir kas ne- 
(nori nusižeminti iki ginčų apie pagrindus, 
įstato puikų argumentą ir mano visakam at2 
įsakęs, kada pradeda kalbėti “apie įgimtą 
Į darbininko gobšumą. ”

Na—kas gi iš jo išeiga ? '
_______ ___________ L_____ 7 __x. . . . . Darbininkas yra gobšus. Gerai. Bet 
žįstančius dalyko, bemokslius, kuriems Mėgiamus mintimi, kad atsitikus mirčiai ne- (gobšus dėlto, kad yra“ žmęgumi o ne dėl to 
daug ko reikia* mokyties! Paeina tas iš to, Paliksiu nieko savo žmonai.apayt slrardo ir hja^ yra. darbininku. “O darbdavis nėra 
kadi visuomenes gyvenimo klausimuose tarp hado’*) . gobšus ?rr Delko jis nori pasilaikyti sau vi
jų ir mūsų yra pamatinis sltii’timias. Eko- IV. sas dorybes ? Ant xgalo,^-jeigu darbininkai

. nomistai (tikriau tie kurie nori sau tą var- . TTr>Ari_prriTAr. T TT> ArnC! Airvnvr a t perdeda kaikuriuose reikalavimuose, ar-gi 
\ *dą,. rodos kad jiems vieniems jisai prigulė-j * Į visad čionai jų kaltė? Ar-gi tie, Itytrie vi-

tų) skelbia visur pamatu tik dvi abstrakci- . Vįršminėtiems tvirtinimams stato prie- Isuomet atsako/77-o jei kartais biskį' nusilei- 
ji: viena iš j it vadinasi “kapitalas,” kita gi Įsais išrodinėjimus, kuriuos skaito"nesumu- džia ir tai prispirti,—ar-gi jie gali stebėtis 
“darbas.” ” šamais: Kapitalas patsai išimtinai ima kad reikttlaujautieji nori visad “perdaug,”

Mes gi skaitomos su pamatais, kurie iš- riziką savo pasiryžimuose, todėl turi teises kada žino kad apturės visad “permažai?” 
tikro rėdo žmogaus gyvenimą; klausimas, [riziką savo pasiryžimuose, todėl turi teisę Į Ir dar vienas argumentas.

. ar kas pigiau nusiperka arba brangiau par- [turėti privilegiją: neteisinga ji talpinti vie-( .’ 
įduoda išrodo mums palyginimai antraei- name laipsnyje su darbu. Darbas ne rizi-Įme, 
" liais. Laikomės to, ką pasakė kardinolas 
' Mmmig laiške vyskupui Leodum’e :z“Staty- 
f ti darbą ir užmokėsiu prieš žmogaus ir šei- 
V mynos gyvenimo reikalus, yra tai išgriau- 
[ ’ ti tvarką ir Dievo ir gamtos -surėdymus, y- 

ra tai ardyti žmoniją,, pamatiniuose josnu- 
į statymuose.” “Todėl,” pasakysite, “pri- 
’ imsime vien nevedusius I ” “ Kaip nori te, ’ ’ 
*, atsakysime, bet vistick tam nevedusiam pri* 
P valote duoti tą patį užmokėsiu “šeimynišii 
M kąJ 
n kęs gi jo gyvenimo, pradžiai

A

vos-tėvynės išsižadėti, aš —‘ 
Lietuvos vaikas.

Lietuvos gamtužės vaiz- 
lėtų būti atimamas jei kaikuriuose išimti-Idai yra kartais svetimiems’ 
nuošė permatytuose atsitikimuose, ir tai 
dėl to kad užtikrinus dabartį ir ateitį ir iš-

ir negražūs, nes stovi rūstūs 
ir apsiniaukę, bet man — 
Lietuvos vaikui jie bran
giausi.

Mačiau ir giliai sielo j pa
milau Viliją, nors ji nebuvo: 
tokia jau puiki kad galėtų 

į sužavėti sielą. Mes— Lie- į 
ituvos jauni kovotojai-kareiJ / 
Iviai žygiuodami turėjome 

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo (keltis per Viliją ir as ją pas
milau kaip ir visą Lietuvos 
gamtužę, nors nebuvo laiko 

i nė gėrėtis ja — reikėjo sku- . 
ibiai keltis laiveliais per ją ‘ 
su mūsų vežimais, kuriuos 
prisėjo išgriauti, dėl perve
izimi) laiveliuose, sji mūsų 
kulkosvaidžiais ir amunici- 

(ja, o ir diena buvo rūsti, ap- 
“ Darbininkas” buvo, yra ir.bus geriausias Į sinįaukus, ’bęt Vilija ir W 

darbininkų prietelis ir patarėjas. Įbar visuomet stovi mano a- .
- “Darbininkas” išeina tris sykius į savaitę Įkyse nors rūsti, salta, bet 
ir metams kainuoja $4.00; pusei metų $2.25; at-[brangi, meili kaip visa Lię- 
skiras numeris 4 centai. Užrubežyje arba įjtuva. Aš supratau kodėl lie* 
Lietuvą metams $5.00; pusei mėtų $2.75. < tuviai dainiiujaViliją.

“DARBININKAI”' |įwm’ H
. .1 ringą meiles jėgą, kuria ji

366 Broadway, TBoston. 27, Mass-.|v^į^ į Lietuvos vargo žmCb

[nes. . - /
* | Tr nors reikėjo skubinti 

[su persikėlimu per upę, nw 
[Čia pat miškuose landžiojo 
[keturkampes kepuraitės į£ 
mūsų ginklai buvo kovai pri- 

Įrengtų bet aš Viliją ąupsir 
[tau ir pamylėjau.- > 
Į brangūs ririidaĮ Liė^f 
Į vos-tėvynes lietuviui visW 
Įmet, nės jie tik gali
* ti trokštančių lietuvio rieląi

me nuolatines baimes apie rytojų.

(Bus daugiau)

/
t I 4

žmonių laikraštį “DABBININKĄ.”
Tik per “Darbininką” mes sužinome, kas 

dedasi plačiame pasauly.
Tik per “Darbininkų” sužinome apie savo 

draugus gyvenančius Amerikoje ir visame pa
sauly.

Tik per “Darbininkų” mes žinome, kas 
dedasi tėvynėje Lietuvoje.

“Jei darbininkas yra blogame padėji- 
tai pats tam kaltas. Kad mažiau iš- 

kuoja nieko, o apturi savo kasdienį užmo-(leistų, kad mažiau gertų,- o biškutį daugiau 
kesnį nežiūrint pramonės vaisių.” [taupytų, tai neprieitų prie to liūdno pade-

(Ar tai tiesa? pimoj” ► ' v
Nesigilinant svarbiau klausiman pelno Ar~gi galima rišti šį klausimų taip “iš 

dalijimosi, neskaitliuojant visų darboApa- augŠto ir neatsižvelgiant?. •
vojų kaip: nelaimingi atsitikimai, mirtin- Visųpirmašv..TėvasLeonasKili, ku-
_________  ■ / ris turbūt žinojoką stdįę3«(tiltmugni tvirti- 

«) Atlyginimo kiauto abebiai, o kas 1M šd- ha jr taį;kategoriškai kad tie biednuoliai 
meninio atlyginimo ypatingai ražo Kun. Naudot sa-l J ra neužtarnauto skurdo padėjimo todėl 

,.... ft veikale Capitai at Tmail, pusk 60. Klausimus tuo pačm daugumą jų neškite už tai kai*
Jeigu tas nevedęs panorės vestį revpKgmitas čionai tik paviršutiniai, išvestas tenai pla- (tais. -Toliau, ar tie kurie*šneka apie darbi* 

daugiaus įninku gobšumą ir jų pasileidimą ur daru« čįatt.

.H liil.i J ""

/
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DARBININKAS SŪBATA, LIEPOS 16 D., 18(21

J

, ......... . '
tik Lietuva tikrai savo vai
kus supranta. . ■

Jog ir musų galingieji ka-; 
riuoinėnes ’ pulkai taip lai- 
mingai kovoja, dėlto, kad j it 
dvasia stiprinasi Lietuvos 
praeitimi, Lietuvos gamtu- 
žes vaizdais, visa Lietuva, 
visu tuo kas, tik lietuviška, 
kas prigimta, kas įgyta lie
tuviui kartu su motinos 
krauju dar ysčioj esant ir 
kartu su motinos krūčių pie- 

f nu, kuriuo maitinasi vaikas 
: ♦ išvydęs pirmų šviesų ir kar

tu su Ja— Lietuva.
Lietuva lietuviui ' sielos 

. siekimas ir tvirta parama 
visuose darbuose.

, / ‘ * Vargo PoT^la.

i,

t
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ANT TATU5AVIMO, patogioj vietoj. 
Pelno gulima daryti nemažiau kaip 
$WįOO0 i urėtus. Prekė Ir išlygos la
bai lengvos. Savininkas yra senus 
imagus ir gyvena toli nuo savo biznio, 
ir todėl parduos labai pigiai, Apie tai 
klauskite pnš A. Ivaškevičių.

CAMBRIDGE_ ____ f .
‘ W " ■ * 1 ' .

27 Šeimynų uuujns muriids namas, ge
rinusioje vietoje Uambridge'iul. Ren- 
ddtf neša $18,122,00 per metus. Išmo
kėjus visus iškaščiųs liks gryno pelno 
$6,500 per melus. Prekė; $68.00 ir Ju- 
bęl lengvos Išlygosi , Klauskite. apie 
tai inis A Ivaškevičtii.

ANT GOMMŪNWEALTH 
AVENUE 

geriausioje vietoje Boston’e, mflijonle* 
rlų apgyventu yieto. 20 šeimyną $u 
\isomis vigadnuils, neša rendos suvirs 
$13,000.* per metus. Išrėkė ir išlygos 
labai geros. .Savininkus priims mažų.' 
namą arba mortgudžius kaipo-dalį į- 
niokėjimo. Klauskite pas A. Ivaškevi
čių.

*t

AE KOKI JAUKIAI JAUSTIS?
' Karštoje vasaros dienoje tu tik

rai myli žiūrėti vandeniavimo 
masiną, kaip ji važinėja gatvėmis, 
lieja vandeni stipria srove dr pra
šalina dulkes ir padaro , orą ge
riau kvėpuoti Bet ir tavo kūnui 
reikalingas tokš-iavąlymaš vasa
ros laike. Jei nori jaukiai jaus
ies, turi vartoti trinerio įartą 
Vyną, kuris prašalina nuodingas 
išmatas susirenkančias viduriuo
se ir pagelbsti normaliani vidurių 
veikimui, Jis atgaivina visą kū
ną ir padaro Žmogų gyvesniu. Ir 
be to, Trinerio Kartus Vynas y- 
ra labai skanus. Bet ‘turi žiūrė
ti, kad gautumei tikrą. Trinerio. 
Tavo aptiekorius; . turi Trinerio 
Kartų Vyną visados, Pabandyk 
Trinerio Linimentą dėl nuvargu
sių kojų, Nusistebėsi kaip grei
tai pranyks visas nuovargis, kuo
met nuplausvkojas ir patrinsi jas 

m- * * t • ■- i ■ *r 1
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Užsiimu visokiais patarnavimais, kaip tai, 
laivakorčių parupinimu, pinigu, drapanų ir 
laiškų siuntimu Lietuvom Taip-įp esu ^Notaty 
Public. Padarau ir pasirašau po visokiais do
kumentais. Duodu visokius patarimus, dau
giausia patarnauju vakarais,

BRIDGEPORT, CONN. |

' "i

I

Bendrovė
(FURNITURE STORE) ,

Parduodam visokius Rakandus užmokant tt duodmn ant Išmokeš- 
čio. Užiaikom savo trokų, prlstatom daiktus j kitus miestus Ir per* 
kraustam iš vieną namų į įeitus; ' ’ ■ .t
Š88W.BBOAtiwAyr . 80. BOSTON, MA8Š;

Telcphono So. Boston 839—W.
a^^i»iim ■rtew»i.l.Nir—u ------------—..............—r|i ■■iri'---------
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DANGAUS KARALIENĖ
Yra tai įdomi knyga, talpinanti savyje

Į daug gražiu, užimančių apysakaičių su padavi
mais apie Švenčiausią. Panelę. Parašyta kuni- . 

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

, ilgio. Kietais drobės apdarais. Labai paranki 
vasaros laike išsinešti į pievų ar miškelį dėl pa-

| siskaitymp ant tyro oro. Kaina $1.00. Galima . 
gauti ~ £»* ‘

' “DARBININKO” KNYGYNE, ’ 1

South Boston, Mass,
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LIETUVIAI DETROIT’O IR JO APIELINKĖS!
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 l
LIETUVIŲ SKYRIŲ

Kuisiau C o n s u 11 a t i o.n B u r e a u
5756 GRANDY AVENUE, DETROIT, MICHIGAN.

ši vienatinė ■ Lietuviška įstaiga Detroite UŽTIKRINA KIEK
VIENAM pigiausi, greičlausį ir stulgiausi persiuntimų pinigų į Lie
tuva ir važiavimų Lietuvon ir iš Lietuvos. Parduoda laivakortes ant 
visų linijų, sutelkia pasportųs ir visokius notarijališkus dokumen
tus. Lietuviškoj kalboj duoda tikrus patarimus ir informacijas ant 
užklausimų. Pigiau ir teisingiau nei viena vietinė agentūra auk
ščiau pažymėtų dalyki) nepadaro. 4B

LIETUVIŲ

$U Trinario Liniiuentų. Joseph 
Triner Company, Į333-43 So. Ash- 
land Avė., Chicago, TU. , •

R • a
g 366 W. Broadway,

3 Šeimynų 17 kambarių su' visomis vl- 
giidomis, plazai, 3 gariniai pečiui skie
pe. 'Mūrinis namas. Rendos nešu 
$$700 per mėnesį. Prekė $7,300. ir 
$1300. įmokėti. Klauskite pas A. I- 
vaškevičlų.

2 storai, garudžius Ir grosernės biznis 
su visais tavomis. Prekė $8800. ir 
lengvos išlygos. Klausk pas A. Ivaš
kevičių.

%

EXTRA PRANEŠIMAS
HUDSON’O, MASS. LIETUVIŲ 

' CO-OP. KRAUTUVĖS

ŠĖRININKAMS.
Kurie turite viršmfnėtoj įstaigoj1 Še

rus, malonėsite atsišaukti, tat gausite 
atgal i ridėtus pailgus, nes per didžiu
mos šėriniilkų nubalsavimų aut pusme
tinio mitingo tapo parduota .arba likvi
duota. Atsišaukit tuojatis šiuo adre
su:

LITHUANIAN CO-OP. INC., 
166 Main St., Hudson, Masą.
--- ----- ------------ -—
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PRISTATYK SAVO UOLE 
RĮ PRIE DARBO.

■ .TEIGU laikysi dolerį kešenėj, 
metų galo tik tų vienų ir teturėsi.
•. .lEtGU Investysl dolerį į biznį, tai 
fnetų gale vietoj vieno, turėsi du 

— bu tris.
ŠIOSE Klienose geriančias biznis 

garadžius arba geras narnas, 
ateikit pus mus, o mes [.....
tamstoms garudžių arba kokį kitų biz
nį. /

PARSIDUODA DU DIDELI 
GARĄDŽIAI.

VIENAS turi intalpų 150 automobi
lių, randasi daug apgyventoj vietoj 
ant didžiausio Statė Road. Bostone. 
1‘eĮno neša apie $18.000 per metus. Iš
lygos labai lengvos.

ĄNTRĄS blskį’ mažesnis, taip-gi 
randasi geroj vietoj. Turi būt par
duotas greirni.

ANT REVER BEACH
PARSIDUODA keturi po šešias šei

mynas namai, puolasi labai gražioj 
gyvenimui vietoj. Pelno nt^a $3,000.00 
per metus. Prekė prieinama.

DORCHESTER, MASS.
KAMPINIS namas šešių šeimynų ir 

trys štorųi. Randasi geroj vietoj dėl 
gyvenimo ir dėl biznio. Randų neša 
$5,000.00 per metus. I’rekė prieina- 

Išlygos lengvos.

SO. BOSTON, MASS.
BROAD1VAY mūrinis namas ir 

Storai. Parsiduoda pigini.
Kreipkitės pus:

Ine. and Real Estąte 
Lithuanian Hoine Builders Co.

1
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12 kambarių, ga rudžius Ir sotinas arti 
prie -So. Boston’o. 
nori parduoti, 
vigmlonds 
ir išlygos 
tai pas A.

Savininkus labai 
Namas yra su visomis 

Iv elektriko šviesa. Prekė 
pils dykai. Klauskite apie 
Ivaškevičių. 

MATTAPAN
šeimynų 17 kambarių minias us e- 

<'ktiik<> ir 3 šilto \aiideido
(3 bot uater heaters) pečiui skiepe. 
-»<i plnznis iš užpakalio ir iš priekio. 
Gružus daržas. Rendos neša $130. per 
menes. Prekė ir išlygos labai geros, 
ties savininkas turi išvažiuoti į kitų 
miestų, 
kevičių.

• »
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Klausk apie tai pas A. Ivaš-

ROXBURY
po B šeimynas, kožnas yru suf mimai

visomis vagodom-is ir šiluma. Remlos 
neša $240 per mėnesį. Kožnas namas 
prekiuoja po 7.500 dolerių už kožnas 
duris Ir po $1.000 įmokėti. Klausk a- 
pie tai pas A. Ivaškevičių.'

SOUTH BOSTON’E
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366 Broadway,
("IhirbininktU name) 

SOUTH BOSTON, MASS.
■ Tel. So. Boston 1878-J.

Room

KAM REIKALINGA?
Pataisau ir įdedu varpelius na

muose už labai prieinamą kainą ir 
taip, kaip norite. Reikale kreip
iatės :

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

Tel. S. B. 2168-M.

ROSTONIAN MUZIKOS
. MOKYKLA.
\ Ištirti smuikos mokytojai duoda sa- 

vo geriausių patarnavimų jūsų vaikui 
- arba mergaitei. Smuikas duodamas- 
< už dykų su pirma kurso lekcijai 

platesnių informacijų kreipkitės
395 B<roadway,

Room
So. Boston, Mass.
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NAUDOKIS PROGA 
.įsigyk gerą 

FONTANINĘ 
’ PLUNKSNA.
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3 šeimynų 12 kambarių, gesai, toile- 
tui, skalbynės. kieto medžio florai, ce
mentuotas skiepas, gražus atitvertas 
daržas, prie 6-th St. arti E St. Pre
kė $45<)0. ir $1500. įmokėti. Savinin
kas yęa liibai reikalingas pinigų dėl 
biznio. Klausk apie tai pas Ivaškevi- 
51 ii.

G šeimynos. 34 kambariai, su valdoms, 
šiluma, elektros šviesa ir pijazai. dėl 
kožnos šeimynos. Kampinis namas 
ant “K" St.. arti maudynių. Prekė 
ir išlygos labai pigios. Klausikte a- 
;>ie rm pas A. Ivaškevičių.

2 šeimynų. 12 kambarių arti Dorches- 
ier St. LTeke $800. ir $200 įmokėti. 
Klauskite apie tai pas A. Ivaškevi
čių.

4 šeimynų 2O_ kambarių ant Bolton St. 
Itendos neša $2S. pey mėnesį. Prekė 
$650, ir $150. įmokėti. Klauskite a- 
pie tai pas A. Ivaškevičių.

Norintieji pirkti namus, formas, gara- 
džitis arba biznius, nepamirškite maty
ti pirmiausia A. Ivaškevičių, nes jojo 
pirmutinioje Boston’e Namų ir Ūkių 
pardavinėjimo agentūra. Galima gau
ti pigiausiai ir atsakančiausiai pirkti 
mimus ir ukes. Visos vietos Naujos 
Anui i jos. .»

LITHUANIAN AGENGY
A. IVAŠKEVIČIAUS 

OFISAS .
361 Broadway, So. Boston, Mass.

Telepouai So. Bųston 605 
1337

31
»» »1
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TIESOS SPAUDOS BENDRIJA

2
3

i

L. ŠIMlTTLS, Pirm. J. B. ŠALIUNAS, Ižd.
KUN. J. PETRAITIS, Sekr. -

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

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja $100,000.00 
kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Popieros dirbtuvę ir įkur
ti Spaustuvę knygoms ir laikraščiams leisti. ŠERAS $5.00. 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

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

LIEPOS mėnesyje Kun. J. Petraitis Bendrijos reikalais 
lankysis šiose kolonijose: Bronx, Bridgeport, Neiv 
Haven, Ansonia,. Waterbury, Neiv Britain, Hartford, 
Maneliester, "VVestfield, Worcester, Lovvell, Boston, Mos
telio, . Norwood ir Providcnce.

• \ X _______________
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BALTIC STATĖS BANK sudarė reikalingas sutar
tis siuntimui pinigų į tas Lietuvos dalis, kurios yra lenkų 
užimtos.. Siunčiame pinigus į Vilnitj ir į visas kitas vie
tas, su pilniausiu užtikrinimu. ' ’ ■

Duodame pilną garantiją, kad per mūsų Banką siun
čiami pinigai bus tikrai ir teisingai išmokėti adresatui. 
Jei nebūtų galima išmokėti dėl kokiij nors priežasčių, 
tai pinigai grąžinami atgal, atskaitant tiktai ekspensus, 
neviršiaus 5 nuoš. (5 nuoš. nuo dolerio).

Ikišiol Amerikos Lietuviai buvo susirūpinę, negalė
dami paduoti pagalbą savo giminėms lenktj užimtose vie
tose. Bet dabaff jau galima.

Mūsų siunčiami Lietuvon pinigai dabar yra išmoka
mi labai greitai. Bėgyje 6 savaičių nuo pasiuntimo die
nos gauname iš Lietuvos kvitus..

Naudokitės mūsų greitu patarnavimu!

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVENUE, N^W YORK, N. Y.

4
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Rimtim ‘Stot (fo.

DOVANOS!
Šiuomi kreipiame Lietuvių domą kad SOUTH 

BOSTON TRUST CO. lietuviai Direktoriai ir šėri- 
ninkai.. skiria dovanas tiems, kurie atves į minėtą 
Banką didesnį skaitlių naujų depozitoriu per ŠIUOS 
DU MĖNESIU, š. m.

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

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

So. Boston Trust Co. yra viena iš seniausių ir 
saugiausių Bankų Bostone. Įsteigta 1891 m. Turi 
suviršum 8 j miliono depozitų ir turi . perviršio 
$300,000.00.

SOUTH BOSTON TRUST GOMPANY
474 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TIIEODORE M. LOGAN, Prezidentas,

K. ŠIDLAUSKAS, Vice-Prezidentas.

*

Kuomet Kreipsitės Prie Apsigarsintoju,
įminėkite “DARBININKĄ” *
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’ ATSISVEIKINIMAS 

. K. fevinaitis,

: Štąi linksmas įųūstt vakaras 
jau baigusį ir už kelių minučių 
atsiimsime paskutinius ženklus ir 
turėsime skirtis ant visados iš 
Šios mokyklos. ■

Bet tarpe visų džiaugsmų atei
nu laikąs kada brangų ’mflsirKle- 
boną turėsime apleisti; nors išei
sime iŠ Jūsų globos, vienok neuž
miršime Jūsų rūpesti apie mus, 

; Kaip gi liūdna • mums atsiminti 
kada mūsų gerbiamos mokytojos, 
kurios dėl mite darbavosi perspč- 
damos mus bloguose pasielgimuo
se nekartą per nesusipratimą ir 
labai nedėkingaisbuvome. ' Da
bar tą viską atjaučiame ir gaili- 

: mūs.kad tik kelios minūtos mums 
visus vardan mokinių baigiančių lieka išreikšti Jums savo dėkin-

1 • w

. PHH4DMLPHIA, PA,

Sv, Kazimiero Mokyklos Mokslo
Metę Užbaiga.• •. ■ ■. ■

Kaip paprastai musų gerbiamo
sios šv. Kazimiero seserys, paren
gė birželių 26 d. pramogėlę už
baigiant mokslo metą. Idant duo
ti viso,meto mokslui tinkamą sko
nį, seseryš padare užbaigos pro
gramą įvairiausią, Štai jis:

I. Pasveikinimas — A. Dam
brauskas, 2. Giesmė ir Dainos — 
kotus, 3. “Berželis” — maži vai
kai, 4. “Linelis” — mažos mer
gaitės, .5. Cave Drill — vaikai, 6. 
Duetas — K. Augaitė ir J. Liūdai- 
te, 7. “Žavčjantis Smuikas” ■— 
komedija, 8. Gimnastika — mer
gaitės, 9. Gėlių driliift — mergai-, 
tės,. 10, Atsisveikinimas — Elena 
kavinaitė, 11. Dalinimas diplomų 
— gerb. klebonas.

Apsakinėti kiekvieną šio prog- 
ramo dalykėlį užimtų daug laiko 
ir vietos. Tik tie,- 'kurie regėjo 
gali suprast koki įspūdį vaikeliai 
darė žmonių širdyse; ir tie, ku
rie jau yra patyrę šv. Kazimiero 
Seserų malonumą. Iš sekančių 
kalbelių galima suprasti vaikelių, 
o ypač to valiavo mokyklos už
baigusių širdies atjautimą kaslink 
seserų gerumo ir visų jųjįj prižiū
rėtojų.
'Pasveildnimas A. Dambrausko.

Godotini Kunigai, Brangūs Gim
dytojai ir Malonūs Svečiai: Var
de mūsų mokyklos mokytojų ir 
mano draugų ištariu širdingai a- 

fičiū už atsilankymą čia šį vakarą 
ir užtikrinu- jog laukėme Jūsų su 
atvira širdžių.

Garbingi svečiai, kurie įdomiai 
prisižiūrėsite šio vokam mokslo 
moto užbaigimo, beabejonės pri
simins ir. Jums jaunystes laikai, 
kada ir Jūs panašiai kaip ii* mes 

įsu drebančia širdimi apleidę mo- 
fikyklos globą, nedrąsiai žengėte į V

j V.. .....

ir idėją tarpe visų jysų te-
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šią mokyklą.
Dovanos. -

Yra parašyta kad Dievo malo
nė niekad neina priešai gamtos į- 
status. Kaip pasaulis taip ir Die
vus duoda kiekvienam gerai savū 
priedermes pildančiam tinkamą 
užmokestį, Tai-gi ir Šv. Kazimie
ro Seserys pasinaudodamos geru 
žmcniij širdimis suteikė vaikeliam 
moksle atsižymėjusiems parūpin
tas dovanėles.

gumą. ' •
Nesmagu skirtis ir su jumis ma

lonūs draugai, nes per keletą me
tų kaip vienos šeimynos vaikai 
dalinomės savo džiaugsmais „ ir 
kartu žaidėm liuosam laike’. Štai 
dabar jus paliekame linkėdami 
visa Širdimi ir jums sulaukti 
taip malonaus vakaro, .

Mes turėjome daug kliūęių, nes 
nekartą mūsų draugės, kurios lan
ko pagoniškas mokyklas, pačios 
nesuprasdamos kaip jos* savę

Elena Ša vinaite ' (VIII aky-1 skriaudžia, norėjo ir mus iš čia 
riaus) $5.00 auksu (dovana adv. | išvilioti. Taip-gi ir jus be abejo
si Paukščio. Inės tas pats patiks, jeigu norėsi;

„ , .. ' ’ v te užbaigti šią mokyklą.Sekantieji apturėjo mažesnes , t ni -i vttt i t r,- O kaip liūdna dabar vardan vi- dovaueles: MII sk.: Juozas Be- , /. . ,,. . ,rrr t t n .! ■ n I su ištarti paskui nu sudievkerrs. VII sk: Juozas Poška ir O- .. .. x .
/< -j-- x- ttt t jums visiems ir šiai, kaipo antrai11a Gurgzdziute; VI sk.: Ona Su- r x. .motinėlei, sv. Kazimiero mokyk- nclaite ir Alfonsas Sabonis; VI, .

I 1 <11sk.: Edvardas Navickas ir Rožė ‘ . v._ ..... . , .v. . Tariame aęiu didžiai gerbia-Kueikiute, IV sk.: Juozas Ivaspa- .. . T„ . . v _- . i i • x- TTr toam Tėveliui Klebonui uz rupes-ras ir Ona Dabravalskiute; III L. v _
i t. • -vr !»• ' • ir •• u aPie mus> 0 ypač jums brangus idc.: Jurgis Miedzius ir Marijona . d.. ■v. , . TT .. T gimdytojai, kurie leidote mums Verpuemskiute; lįsk.: Juozas % / d „. ... ..v., . t.. , • v. T užbaigti xįa mokyklą. Tikeda-kucikag ir Ona Plekeviciute; I . . . T . .. „ . .x, .. . , . . T„ Imiesi, kad ir toliau geibesnesk.: Doininikas Kazelskis ir Ka-J VjL■ . . . , . ® m. . ,.r jž ... x_ .. . niums augstesni mokslą įgyti. Tc-tarina Mamfevieiute; pradinio , . ® .i T7i r i ii i • gul geriausias Dievas jums visk.: Vladislovas Baranauskas ir . ® v . dT11 << .... sieius uz tai atlyginsElena Sunclaite. ‘ *I ir

Už lietuvišką mokslą dovanas * *
gavo Karimi*™ Konstantinas bl.angūs vaik(,liai) llžsi.

II s • (dovana advo- |,aig,Į jusli mokslo metas ir atželi-
kuto M. M. Šilko) ir Ona Poehl- gSte vielų -in j al,-iau pric di. 
te, UI sk mokine. |larb() __ Diev0 b. T5vyu5s

I
■ 1 ' ■ - ' ‘ J..- • I— skleisti jūsų sunkiai apturėtą

EKUTBA! EKSTRA.!

- DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS!
It e n g i a

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS
CONN. APSKRITIS

NEDĖLIOJ, UEPOS-JULY 17, 1921 
INDI AM ERDVE PARKE

NEW HAVEN, CONN.

PARKAI ATSIDARYS 9-TĄ VALĄNDĄ RYTE, 

šokiai ir žaislai prasidės 1-mą vai. po pietų.
v ■ ■

Žaislų bus įvairiausių ir naujausių, kurių 
dar iki šiol nelabai kas yra žaidęs. Bus risty- 
nės ir lenktynės, už kurias bus duodamos tam 
tikros dovanos. Taip-gi dalyvaus chorai, ku
rie visuomet pasirodo su savo puikiais išlavin
tais balseliais, tai s

WAT$RBURY, CONN.—
37. JUOZAPO, BAŽNYTINIS ir

NEW HAVEN, CONN.—
37. KAZIMIERO, BAŽNYTINIS.

\
Prie tam bus prakalbų. Kalbės- KUN. J. 

BAKŠYS, iš Waterbury, Cojin. ir kiti žymūs 
kalbėtojai.

Mylintieji pasimaudyti, galės paplaukyti 
jūrėje, nes visai netoli. Vieta labai puiki ir 
patogi. ;

Saltųkošės ii1 skanių gėrimėlių bus iki so-

R »

dama didžiame nuliūdime vyrą ir 
G vaikučius. Buvo pavyzdinga 
moteris savo didžiu kantrumu. 
Ktio ne visą gyvenimą praleido 
varge, bet nesiskundė ant savo li
kimo ir kantriai ntŠS savo gyve
nimo kryžių. Lai Dievas suteikia 
jai tinkamą atlyginimą aname 
■gyvenime.

Wgo moterių

- U II .. ..........I II. Į-Įį.,11 'i m.i.....'

DIALOGAS NAUJOSE 
KRIKŠTYNOSE.

. •' *■ b.l II llllf'

Redaktorius.. Bala Žino, 
kaip Čia reiks pragyventi/ 
Viskas 'Smunka, 
;• Sandarietis. Kaip tai vis
kas?

< Red. ’ Na, nemanyk, kad 
mano apatinė drabužių da- ’ 
lis 'smunka. Petnešos dar 
nenuptyŠo. Bet su laikra
ščiu vargas. Nėra iš kur lė
šų sugrąibaliotį.

Sand. Apšmeižk ką nors, 
tai paduos teisman. Pagar
sinsi, kad esi persekioja- 
riias už lietuvybę, demokra- 
tybę ir teisybę, na, ir su
plauks aukų.

Red. Nudėvėtas tai špo
sas, bet ir to mėginau. Ar 
neskaitai laikraščio ?

! Sand.

užsi-

tavo raštuose išreilišty*li visą gyvenimą verstis. 
Tverti partijinį fondą / 
gražiai pasakyta; bet kas jį 
pripildys? Žinai, ką saviš
kiai duoda?

R&d. (liūdnai) ) Arba šie
no' pluoštą, arba šake į pa
šone,-—anot rusų patarles.

įSand. Taigi matai* Ir 
kaip ilgai šu tokiu fondu lai
kraštį palaikysi?

Tai gal įtraukus ko
kį kataliką? . ;

Sand. ‘ Kodėl no? Jie 
dupshūs ir visiems palam 
kUs, tik jau Šiame atvejyje 
ame perdaug atbulai nuo 
krosnio nuskrajojai?

Red> Reiškia, perdaug 
juos šmeižiau ? JNe, nevisai. 
4-š norėjau juos gudriai at
skirti nuo klierikai^, ir—

Sand. Taip gudriai, kad 
visi tą suprato. Ar tilt bro
lau, nebusi išbaidęs pauk
ščiukus iš lizdo? Dabar jau 
ne svetimų paukščių negalė
si perėti.

Red. Tai gal vėl pradėjus 
nuo antrosios krosnie pu
sės? Norėjau pasakyti, gal 
kaip nors tą viską užtėplio- 
jus, užgloščius ?

Sand. Tai ir paglostyt 
moki? Pasirodo daug ta
lentų turįs. Jet moki — mė
gink, o fondas reik sutver
ti.

Uded. Tverkime! tverki
me!

Sand. Bet kaip? Ar tik 
senatvėje ne prisieis moky
tis kitoniškai šokti?

Red. Ką darysi? Prie

Reiks civilizuotis. . ,
Bmdditfe*

■ ’i i......... .. - ..............Hm- .

: NAUJAS 'IŠRADIMAS.^ 
Paskutiniais laikais atsi

rado nemažai išradingų. Vię-* 
ųas iš tų, tai duoti šviesą, 
šilumą ir jėgą nuo jūrių pa* ’ 
kilimo ir nuslūgimo, išrav 
dejų yrą Jobn Ar.Kuoivltori# < 
gimęs mažame miestelyje, 
RoėBąnd, Mass., liepos 25, - 
1859. ,

Šis išradėjas . per keletą 
metų tyrinėjo ir galvojo 
kaip sunaudojus jūrių paki
limą ir nuslugimą komėrei- 
jiniams reikalams. Po sun
kaus darbo ir galvosūkio^ 
dabar statoma įstaiga mies
telyje E. Saugus, Mass., kad 
išparodžius šį naują išradi
mą.

Ta įstaiga, jeigu "nebus 
kliūčių, bus užbaigia apie 
lapkričio meti. š. m. ir tuo
met kiekvienas galės prisi-, 
žiūrėti jos veikimu..

Ši įstaiga suorganizuota 
sulig Mašsachusetts valsti
jos įstatymų geg. 7,1915 ip., 
vardu, “The Universal Tide 
Power Company.” Pama
tinis j osa t tikslas išvystyti 
Knowton Hydraulišką Oru 
■varomą Pa j (”ft’ą- J i inkorpo
ruota ant $10,000,000. 1915 
m. Šerai buvo parduodami 
po 10c. Dabar parsiduoda 
po $3.00.

Šios įstaigos ofisas randa* 
si po numeriu 63-69 Canaį 
Street, 2Boston. Įdomaujan
ti gali nueiti pažiūrėti, kur 
viskas bus išrodyta dykai.

Taip-gi, korporacija turi 
savo automobilius, kuriais* 
nuveža "parodyti statomą į- 
staigų E. Saugus.

ĮFABBISIJFKSB
»====S
tėvynainių. Kur tik* ėjau vi«ur 
matės gražūs gyveniniai lietuvių, 
o draugiškumas ir vaišingumas— 
tikrai lietuyiškita^ ’}Ta^ Sgai pa
liks mano atminty, .

Puikus paviadys is norv/oodie- 
eių kitoks kolionijoms. Aš nuo 
gavęa linkiu dar didesni ener
gijos. dirbti Tėvynes idėjai. 
’ Aeipoju gerb. B. K. Stasaičiams 
už malonų priėmimą ir prielaų- 
’ <umą. •..■■*

• ’ Svečia* Jonukai

Nors mūsų prakilnesnis jauni
mas yra šmeižiamas idėjos priešų, 
bet vistiek darbuojasi klek ga
li. Liepoa 3 d. surengę vakarą. 
Lošė “Knarkia paliejAis” ir “Gu
miniai batai?’ Pavyko puikiau
siai. Žmones labai prijuokino. 
Jų buvo pilna svetainė. . Pelno 
taip-gi liko.

, L. Vyčių choras visuomet pa
sirodo gražiai. Tą vakarą ir-gi 
neprasčiau pasirodė. Padainavo 
šias daineles; “Ginkim salį Lietu
vos” (Aleksio), “Važiavau dicr 
ną” (Šimkaus), ^Močiute” (Kel
pšos), “Mūs lietuvaitė” ir “Pa
baigtuves.” Dainos padarė gerą 
įspūdį.

Liep. 10 d. buvo L. Vyčių išva-
žiavinias Į miškus. Daug žaista 
ir dainuota. Kiti dar ir maudės, 
upėj. Sugrįžo linksmus apie 10 
vai. vak.

Darbai čia silpnai eina, bet mū
sų nekurtos moterėlės išrado nau
ją darbą—“mulo” varymą. Prie 
to jau net ir mažus pratina. Tuo-r Sūnd. Skaitau ir matau, 
mi daugiausiai užsiima mūsų “ap- kad ant tos dil’VOS dirbi SU- 
šviestūnės.” Laikas būtų mesti sil’ietęs. Viens visas skiltis • 
lokį “darbą.” pripildai ir, rodos, viską

Mūsų bambizai (nezaležnįnkai) kaį gu«ž taukiaig t £ 
nerimsta. Mat jų buvęs kunigu-K , , . . , . .v . ,v. n
zis Jankauskas dabar vakacijas ! nieks neįsižeidžia .'
turi su savo žmonele mūs kolioni- į ^R'ed. Gal ir įsižeidžia, kas 
joj. Kaip eina pro jų kirkę, tai I jų Širdis mato? Gal jie tik 
ne tik kepurės nekelia, bet dar tykoja, kada peržengsiu ri- 
gardžiai juokiasi iš mulkių, kurie bas> £et pertoli negaliu ei- 
neatskiria gero nuo blogo. Dabar I 
bambizai turi kokį tai “kunigu- . . . - _ . - v
žį” būk iš Chicagos stockyardų, i kilpas dėl j ŪSU laikias- 
bet tikrai negali atspėti. Bobelės p10 
jam ir kiaušinius neša. Man ro- Scuid. Bet čia, broliuk, 
dus kad ir jis ves kokižį mergai- idėja..,Al’ gi dėl jos negali 
tę. Ne tik bobelių yra aklų, bet ^ek nukentėti ?
randasi ir vyiij. ? I QražūB žodžiai, liet

’ kas man už tai užmokės ?
4--------------’ Sand. Tai ncšnieižk. Ra-

ATHOL, MASS. šyk taip ką naudingoj šviesk
Kaip visuomet, taip ir šiuo tar- liaudį.

pu Atliolyje yra. labai daug kas - 
veikiama, bet mažai kam žinoma. . . . .v . .
Turbūt mūsų žinių rąžėj aiaptiii-l^0^-11* Taip jau įssiauklė- 
go." Reik naujiems p<d^i?‘ Galkįaū, pripratau; o žinai, kad 
orui sušilus, išvažiavo" žvejoti, I pripratimas tai antras pri- 
nes daug yra apielinkėse ežerėlių, ojmimas.
Kiti gi apsivedę greit paseno. U San^ Ka veikgi nežin0_ 
Jau antra savaitė, kaip švenčia- į. v. T < •• • i. v v.'. jį Q -į nes, zmau.. Ir'patsai su sėmė naujoje bažnyčioje^ Sunku •«»* / . .. , v .
išreikšti visus tuos Įspūdžius, ko- tlals pripratimais nemažai 
kius turėjome pirrnį nedėldienį. prisikamuoju, bet tu juk l’a- 
Nevienam džiaugsmas išspaudė ą-|šytojąs ir da gi gabūs, 
šarą. Po ilga laukimo išvydome, . Red.^(patenkintas). *Ga- 
gražią bažnyčią, kuria ne tik mes, I Lūs, tai gabus, bet— 
bet ir svetimtaučiai “atsigerėti ne-1 ., 7 T> , 7 o,. T , .... ’ .to -I Sand. Bet kas?gali. Jų skaitlnigas ant pamaldų
lankymasis tą paliudija. Už tai I Žinai, jaunystėje
mes-esame dėkingi mūsų gerb, buvau .labai nedrąsus. Ar 
klebonui kun. Petraičiui už jo to-k’užynėse, ar susirinkimuo- 
kį darbštumą. Pasišventęs ne nu- se sėsdavau vis prie krosnių, 
ilstančiai dirbo, iki užbaigė tą sun- Taįp ssaUgiausia, Jeigu kas 
kų darbą. Kaip ĮeKka susidurti Latakuos ir uorės vestis 
su kitų parapijų žmonėmis, pasi-L ... 1 . ... . ... ,v
rodo, kad atholicelai savo dideliu Iiai prieit • tik 1S 
duosnumu viršija kitus. Duosniai Ivienos pusės. Bet, deja, ir 
dėjo aukas "gemose laikuose, ne-1 ūž krosinio nevisados buvau 
nustojo nei bloguose.’ Apsilei- jaugus. Atsirasdavo drą- 
dusių tiesa yra,, beM-neperdau- suoliii, kurios ir iš po kros- 
giausiai. Pavieniai klojo aukas, nio ig;iyesdavo §bkti> Taip 

Vartų di-ja aukavo $1,700; šv. lr ^okau šokti tik nuo 
Onės dr-ja $500.; Šv. Prano-dr-jaĮ^rosnio.
$400.; L. Vyčių 10 kp. $300.; Sand. Dabar suprantu; 
Darbininkų Sąjungos kuopa* įtąi- Reiškia, ir laikraštį reda- 
sė suolą, ir stacijų K Išškaitliuo- gilojr tik nuo krosnio—vien- 
ti pavienius stambius aukotojus L
užimtų perdaug vietos. Jų var- lx n , _ - . ■ i _
dai yra pažymėti ant daiktų. I R&d> Kad tu, bioliuk,

Liepos 3 d. buvo bažnytinio I Jūu pergudrus, taip viską 
choro koncertas. Žmonių neper- ir atspėji. Taip, ir laikraš- 

- daugiausiai atsilankė. Oras buvo tį redaguoju iš užpeČldo- 
poikarštas. Koncerto įeinąs bu- (apsidairo) E, kad Šia Uė 
vo ddriumuš naujiems vargo- pBgiaus n51.a. Tokie kamba- 
eertas susidėjo iš daugybės dalių, r^ai Žiemą įeiks susalti. ^ 
kas padare didį įvairumą. Iš vi-į, S(t>nd. Reiškia, is smeiz- 
sų atžvilgių ‘ koiieėf'tas pavyko.)tų pinigų nebus, o kadangi 
Už tai reikia tarti ačiū inūsų kitaip rašyti nemoki, tai— 
varg. Ant. Baronui m giedoriątiis, I (dubiai)* Tai tve^-
kurie n^gaWo’savo triūso j
kydanueši. ant pamokų. a / a ,Liepos 7, peMiskytk su Kino pu- (sAllSęi).
šimte Jiovu Petrauskiene, pdik- italas, tik labai, nevykusiai

ti. Pagalinus, kam man lys- ^enoH P^pi1^8 ip <V(lnK
(jid vyriu tampa.

Sand. Vadinasi, kas no
ri valgyt duonos, tas turi 
minklmti ne kojas, tik sme
genis.

. Red. (atsidusta). Taip, 
:aip! Senais įpročiais nega- ±.

vynainių ir juos vesti šviesumo 
keliu. Nors jūsų ir mažas būre- 

A lis užbaigė. Šv. Kazimiero inokyk- 
A lą:
Al Kazimieras Konstantas,
A Juozapas Bekeris,
A Stanislovas Barauskas,
A Albertas Dambrauskas,
A Stanislovas-Pečiukonis,
A Ulena Šovinaitė,
A Valerija Raekiutė,
A Katarina Augaitė ir
A Sofija Kateivaitė,
<$!► vienok, kaip du stos, visados dau- 
A ginu padarys.
A Tai-gi žengkite pirmyn ir ką 
M pamylėjote —• Dievą ir Tėvynę 

IJetuvą, paleiskite tarpe žmonių 
y ir iapkite mūsų jaunieji vadovai.

Ir^ūs šv. Kazimiero Seserys reng- 
I kitę kitus idant galėtu jūsų malo- 
niurni ir mokslo šviesumu tapti 
tikrais Dievo ir grynais mūsų Tė- 

V pynės Lietuvos mylėtojais.
♦♦♦ Katalikė
TA ---------------
A NORWOOD, MASS.
AI Praleisdamas-vakacijų savaitę 

gražioj Nonvoodo apylinkėj įgi- 
jau tikrai puikių, pasigėrėtinų į- 

y spūdžių. Ištikro tai smagi kolio- 
nija. Paskendusi Žaliumynuose it 

j Lietuvos kaimas sodneliuose. Ne 
tik gamtiškai puiki, bet tajp-gi ir 

y apgyventa tikrais tėvynainiais, 
y Visų, katalikiškų organizacijų 
y Į skyriai gražiai gyvuoja. Ant L. 

kimo ir man te- 
Į ko būti. Skaitlingai nariai susi
rinkę gyvai ir puikiai visi svars
tė reikalus. Buvau užėjęs ir : 
Lietuvių Kooperacijos krautuvę. 
Joje taip-gi viskas puikiausiai su
tvarkyta. Pasiteiravus Sakė, kaę. 
ir biznis gerai einąs.’ Mat visi 
darbininkai ir vedėjas yra LDS. 
nariai.

Taip-gi ir šv. Jurgio bažnyčia, 
kuri dar tik rengiasi apvaikščio
ti 5 motų jubiliejų gražiai atro
do, kaip iš laukoj taip ir iš vi
daus. Ęlobonauja gerb. kun. Taš- 
kūnns.' Pųįllmi sugyvena su pa- 
rapijbnpnis/

MalmnYmmi buvo praleist! tas 
kelias dienas tarp toklh karštų

I

RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS MASS. IR MAINE 
• APSKRITYS,,

Liepos-July 17 d., 1921
ŠV. PRANCIŠKAUS PARAPIJOS DARŽE,

l

LAWRENCE, MASS.

>•

Y skyriai gražiai gy
Y D.-S. kp. susirinl? T1- ■ ■ - -
Y——?t,——v

čiai. Užkandžių nepaprasto skonio ir-gi bus A 
gausiai, nes Neyv Ilaveniečiai pripratę jau vi- A 
sokius pokylius kelti, tai ir šį kartų pasistengs A 
ir sugebės visuomenę užganėdinti, kadangi turi A 
daug pritirimo iš praeities. A

Širdingai kviečia RENGĖJAI. j?
Il llllllmi^ll! .!■! I U| , | ——^— | |l IH| I ■ I | | || I   I — 11.11 ■ I T

KELRODIS: IŠ kur tįk atvažiavus, ar tai treinu t 
ar karais ar troliais, pirmiausiai reikia atvažiuot į Savin X 

. Rock. Privažiavus Savin llock, reikia tiesiok ir važiuot 5. 
kol privažiuosit Oox’s Hotel. Davažiavus Cox’s Hotel, T 
pirmas kelias po dešines pusės iki Indian Grove Parkui. jT 
Ten rasite rengėjus belaukiant, , X

Patikrinam, kad šis išvažiavimas bus gražiausias 
;ir linksmiausias, nes jame dalyvaus garsiausi N. Ang
lijos dainininkai ir damininkės.

Iš Bostono bus p-lės A. Narinkaitė ir M. Grybaitė,* 
baritonas p. V. A. Jankus (Jenkins). Jiems akompa
nuos p. M- Karbauskas.

Iš’Montello solistai ir solistės. Iš Haverhill p-lės 
Arlauskaitė ir Valiūke vyčiu te, Taipo-gi plačiai žinomos, 
solistės iš Lskvrence.

Bus skanių lietuviškų valgių ir namie darytų mink
štų gėrymų. ( '

Daržas bus atidalytas ryte, po pirmųjų Mišių. Žais
lai paprasti per ištisą dieną, pradedant nuoJl vai. po 
pietų. Atvyks labai indpmus žydų ūkęsas iš Palesta 
nos.

. Chorai ir solistes pradės’programą nuo jyal. Stanį* 
bosni žaislai, kaip antai virves traukintas, moterų ir 
vyrų lenktynės ir tt. prasidės kaip 4:30.

Laimėjusiems bus suteikiamos dovanos. Visus žais
lus ir įvairumus sunku ir beišskaitliuott Trumpais žo
džiais, tasai‘išvažiavimas savo turinipgumu ir įvairu
mu perviršįs visus.

Taigi tinime garbės Įkviesti Gerbiamą Visuomenę, 
kad teiktųsi atsilankyti, o pilnai patRęrin&m, patenkinu 
ti, jį rengia; būrys prakilnesnių moterų ir merginų, * Mų 

rių darbuote Bg^nyčios ir Tėvynes naudai visiems yra 
žinoma. .. ‘

P. S. Jeigu tą Meną lytų, tai išvažiavimas įvyks 24 
Liepos* / . ‘ ’ C į, ’ •
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[D. £* X niBTV&lO DRJ0B VAL- 
DYM JDRBSAIi B08KDN, #AE& 

fTBNL MotiojiM V&roėekta, 
" BU Bo. Mum. -
, *307 E. 9-th Stį So. Boiton,' Mass.
PUOT. RAST. ~ Apt MoclejunM,

450 M 7th Bt, SOįJBoaton, Mase 
ITN. RAMB. Juokui Kavall&uaku,

209 R Gottora gt, Dorchoater, 
KASUSIUS — Andriijua ZaUeckuį

807 E. 9-th St, So, Boston, Mass. 
MATLjtAJ'JFTA — Antonaa Gruodlo, 

Bovroa Bt. So. Boeton, jfaaa 
D. L. K KetatuČlo drija loilDO mžnt 

ainiui auairinkimua kia plrma nedll 
diaoĮ kiekvieno mSftealo po No. 09/ 
TVaablncton 8tf Boaton, Maaa. 6-tų v 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na 
rtų au oavim ataiteakit prie motų 
Joa priralyti. ®

Ppamertln&s moka $200,00., pažėlpa 
nuo dlėnoa ousirglmo iki pasveikimo.

TttoJ 19 darbininkų priėjo artyn.
— Bet kodėl tu neatėjai? — paklau

sė darbdayyst pmdllkusto vieno darbi
ninko.

— Perdaug darbo,, — i ‘

i

džius, Buvo taip-gi Šokių, ir 
deklemacijij, kurias atliko 
So. Bostono mergaites. Bu
vo keletas ir solo dainų. Pro
gramas buvo puikus. Žmo- 
uių vienok buvo neperdau- 
giausia. Gal karščio pabijo
jo,. Vakaro vedėjas buvo p. 
Ajauskas. .: •.

šv. Jono Evangelisto BI. Patal
pines Dr-jos pusmetinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, liepos 17 d, 
s, m., tuoj po pamaldų, pobažny- 
tineje svetainėje.

.Visi nariai būtinai turi atsilan
kyti ant Šio susirinkimo, nes yra 
labai svarbių reikalų aptarimui. 
Ateidami atsiveskite ir nau jų na
rių prisirašyti.

URS. 3, WC0t, 
135 Farragut Road, City Point. 

(Trečios durys .nuo Fifth St„) 
Užlaikau įvairių minkštų valgių, šaltų 
gėrimų, šaltnkošės (Ice-cream). Pasl- 
aivaikščioję pamariais užeikite para
gaut mus ice-cream’o. Mandagus pa
tarnavimas.

' Į ._ ,   - - -

f>Rp-W0

(8EYM0UR) 
Lietuvis

Gydytojas m Chirvrgab 
Gydo aštria* ir chroniška* ligas 

-vyrų,_moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraujų, Spjaudalu*, Slapu
mų ir tt. aavo laboratorijoj, Su
telkia patarimus laiškais kitur 
venantlems. Adresas;

506 Broadvay, 
(u South Boston, Masb.

-Kampas G St, ir Broadway

* 
l

• NE VEJAI.
Tarėju# Jonukui lg mokyklos, moti

na pradėjo jį barti, sakydama;
— Man pranešė, kad tu vakar pavė

lavai į mokyklų.
— Nepavėlavau^ — atsakė'Jonukas.
— jife!' ką kiti valkai darė kada 

tu nuėjai?
• — Kiti valkai — tarė Jonukas 7— O! 

Jie visi tyliai sėdėjo,.laukė Ik£ aš atei
siu. - 'j J ,

: >. n,— ■ I I... . . | ,.1 —n«

Tė ir rp T? a

PUIKIAUSIS PIKNIKAS
Rengia D. L. K. Gedimino Benas 

po vadovyste 
F. A. KRIAUČIŪNO.

. ATSIBUS KELELIO J

LIEPOS-JULY 17,1921
Prasidės nuo 10 vai. Išryto.

ANT BAČINSKO FARMOS, 
BEDFORD, MASS.

.šis piknikas bus vienas iš puikiau
sių, nes grieš tankini Benas ir bus ki
tokių pasilinksminimų jauniems ir se
niems. Todėl nepraleiskite progos.

Širdingai kviečia skaitlingai atsilan
kyti

HOKpRO SUSIRINKIMO..
• . Liepos 6 d. buvo 5v. Petro Baž
nytinio choro susirinkimai. Bu
vo skaitlingas ir gyvas. Pirmiau
siai išrinkta raštininke M. Duse-’ 
VieiutS į vietą išvažiavusią lašt. 
Skaityta laiškai štt užkvietimais 

’ dalyvauti rengiamuose išvažiavi
muose, Visi jie vienbalsiai pri
imti ir nutarta dalyvauti visuose 

. . išvažiavimuose, tik su išlyga, kad 
choro nariams turės apmokėti ke
liones lėšas. Tolinus nutarta 
rengti choro privatišką isvažiavi?

' mą rugpjūčio 28 d. Rengimo ko
miai jon išrinkta: V. Valatka, S. 
Motiejūnaite, A. KoranskiutB ir 
V. Savickas. Buvo pageidaują- 
ma, kad surengti} ant Martino ū- 

p kės, Bellerica, Mass.
Toliaus pakelta klausimas, ką 

reikia daryti su tais nariais, ku
rie laužo choro nutarimus. .Nu
tarta išbraukti. -Tokių atsirado 
keturi.

Choro nariai yra pasipiktinę iš 
sandarokų, kurie be jokios gėdos 
stengiasi visaip pašiepti chorą ir 
katalikišką visuomenę. Tam pa
naudoja, kad ir išvažiavimus, sa
kydami ir dar net per savo orga
ną pakartodami^ kad iš Bostono 
į par. pikniką Montello išėję tik 
du trokai ir tai tik vienų vaikų. 
Žinoma kaip sandarbkų šulai 
“mėnesienos” (“moonshine”) 
prisitraukia, tai ji} galvos pasida- 

.ro labai “didelės” įkartais to
kios, kad ir kojos nebnulaiko), 
tuomet jienr^s žiūrint iš tokią “di
delių”
Žiūkai, tai nedyvai, kad ir iš cho
ristų jiems rodės tik vaikai.

Į sandarokų gi pikniką, girdi, 
važiavę net ir patys tamsiausi 
“katalikai.” Žinoma į tokių “na
mines” mylėtojų pikniką tik tam
siausi ir nesusipratę katalikai ir 
galėjo važiuoti ir iš tokių netrun
ka “išsivystyti” sandarokai? Ži
noma sandarieeiai ir yra išsivys
tę iš tokių katalikų — reiškia, 
tamsus katalikas, nustoja tikėji- 

”” mo, patvirksta, — ot ifc gatavas 
•sandarietis, arba kitaip vadinant 
— cicilikas. Visi susipratę ir ap- 

• sišvietę katalikai, žino kur va
žiuotų ką remti ir kur imti da- 
lyvumą. Tokie važiavo į Monte
llo pikniką kur dalyvavo virš ke- 
lii} tūkstančių susipratusių tėvy
nainių.

O jūs broilai katalikai, kurie 
dalyvavote sandarokų išvažiavi
me, tai mat kokią ‘ ‘ garbę” ga
vote — didžiausių tamsuolių var
dą, dar nuo tų,' kurie už jumis 
yra daug tamsesni ir žemiau sto
vi žmoniškume,, nes jie yra be ti
kėjimo ir be prakilnesnio idealo. 
Šmeižtas — tai jų specialybe.

Tai-gi, broliai-sesutės,’ stokime 
petįs į petį ir skleiskime apsvietą 
tarp savo viengenčių, kad tokie 
tamsybių platintojai nebepaverg- 
tij jų-

'»
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galvi] viskas atrodo ma-

Choro narys.

Kviečia Valdyba;

■r

Pradėk savaitę sū juokais.
r ' .

SEPTYNI ŽALAGAUSIO 
ĮSAKYMAI.

Anų metų visas Vthrius su apylin
kėmis, tamsiuose debesyse paskendo.. 
Tilt tankus žaibai sgriodė tamsumų Ir 
per kimo balsai be paliovos gaudė. 
Lniks nuo laiko pasirodydavo padan
gės piktos sparnuotos dvasios, leisda
mos į miestą] mirties pasiuntinius, 
žmones nusiminę,- didžtnusos baimės 
pagauti, slapstėsi tvartuose, namuose, 
net j žemes gyvi lindo. Tarė, kad pa
skutinės pasaulio valandos, stojusios. 
Bet, šiam pasaulilu dar lemta buvo lik
ti. kad pamačius nuo Gedimino kalno 
žengiantį ano pasaulio pasiuntinį ža- 
lagausį, nešantį šiam pasauliui įsa
kymus.- Prisiartinęs prie1 savo karei
vių drebančiu balsu prabilo: S

— Aš esu žalagausls, jūsų vadas, 
kuris jus išvedžiau Iš Varšuvos ir is- 
golbėjau nuo bado šmėklos.

1. Nepažink svetimų, man priešingi), 
valdytojų.

2. Visas vietas griauk, turtus atimk., 
gali jų ir sau pasilikti, bet nedaug, 
viskį turi man atiduoti.

3. Manę vienų gerbk.
4. Gyventojus persekiok, žudyk.
5. Kas papuolė, vogk, jei žinai 

paslėpė, piešk, mušk iki atiduos.
6. „Lietuvius žudyk, naikink.
7. lTžsldėk kaipo priedermę pagrob

ti svetimus namus, turtus ir kitus 
daiktus kas tau patinka.

Mylėk manę savo “Viešpatį” Žala- 
gnusj Ir mano krikšto tėvų Pilsudgrio- 
v|, kaip manę.

PRANEŠIMAS PIHįį IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes ‘išdirbame ger^ tonikų, ir į 

piknikus pristatome už labai pri- 
einamą akiną. Reikale kreipkite 
prie mūsų.

SO. BOSTON BOTTLING 00., 
188 Fourth St., So. Boston, Mass.* 

Tel. So. Boston 475-W.

F

bidKųtuii, Greičiausi Pasaulyj 

Laivai, Šaunus ApsSjimas 
Su Keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Miesto 
,.Ar netoli Jo.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG^.
SANONIA—LIEJ^OS^S 

PANNONIA—RLTGPJ. 18

T

m.Ki. 
$125.00 
$135.00

ILKI.
HAMBURG ......$145.00 
DANZIG .......... a. .$200.00

Taksų $5.00.
Per Cherbourg Spiuthampton

Liverpool ir GIasgow
AQUITANIA ..............*......... Liepos
CAMEItONIA- ...................... .Liepos
MAURETANIA .............. Rugpjūčio
GARMANT A .................... Rugpjūčio

*•«•*•

26
30
11
13

kad

Moterys visko Išmoko. Visko, tik 
vienį mokslo šakį pamiršo. Tylėjimą.

KĄ JIS SAKĖ.
— Aš girdėjau kad tu mane 

giu vadinai.
— Ne, nš tik sakiau, kad iš 

būtį geras diplomatas.

mela-

teivęs

OFISE.
SVEČIAS. — Kur “bosas?” " 
MERGAITE. —.Dvi valandl 

išėjo ant dviejų minutų su reikalais.
atgal

GERIAU MIRTI.
— Tai klek reikės ponui gydytojui 

už vaistus? — paklausė ligonis.
— Nieko dabar, — atsakė gydyto

jas — kaip pasveiksi aš “bilų” prisių
siu.

— Aš geriau mirsiu .tuoj — atsakė 
ligonis.

Paieškojimų kailio* LDS. na* 
riama Ir “Darbininko” skaityto* 
ja'mz l Bykį į metus ,ui dyką, UŽ 
8 aykina >1.00. Prieteliąma už 8 
aykluM $1.50,

e"

M

PAIEŠKAU GERO 
KRIAUČIAUS 

kuris supranta biznį ir galėti] užimti 
vietų, Aš turiu du bizniu’įr viejias ne
galiu tvarkyti. Gera, alga būš moka
ma geram kriaušiui. Atsišaukite aut 
šio adreso:

PAUL KRIKSCIUN, 
Bclfantl Bklg., • IVnshlngton Depot, Ct,

Paieškau savo vyro Petro 'Krėvės* 
Ido, kuris jau’nuo 1915 m. nežinia 
kur randasi. Paliko mane su mažais 
valkais. Jis paeina Iš Kauno rčdybos, 
šiauthj apskr., Viešinanti] kaimo, Še
duvos parapijos. Kas žinote kur jis 
randasi, prnneškite šiuo ndresu'i 

KARALINA KREVESKTENS, — 
112 Wall Sf, ' EHzabeth, N. ,T.

p ■

gąa-”tięągir,.je,‘Į!'.a.1.'...=
16 Mrrų South Bw«nai

DR, H. S. STONE
AKU} SpE0IALT6TA8 

399a W. BROADWAY 
Valandos: Nuo 9 r, iki V V, Valu

T
v

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jaldmavičiua)

600 EASTBROALWAY
TEIdpPHONE 502.

D. L, K. G. B.
P. S. Kurie norėtumėt važiuoti tra

kais arba automobilinis, tie turite pa
duoti vardus išanksto Beno įtarioms Ir 
J. Petraičiui, 371 Broadivay. Trokal 
ir automobiliai išvažiuos kaip 10 vai. 
ryte nuo Lietuvių Svetainės, kampas 
E Ir Silver Sts.

SALDUIAŪ8IO8 ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

80. BOSTON, U ARS.

PIRM.Antanas Kmitao,
284 Flfth St, Boston 27, Mass. 

VICE-PIRM. — Juozas Andrillonls, 
801% B’way, Boston 27, Mass., 

PROT. RAST. — Vincas ValkšnorlUB,
178 Bolton St, Boston 27; Mass. 

FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius,
182 Bowen St, Boston 27, Mass. 

KASIĖRIUS — Jurgis Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Mass. 

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

Susirinkimai laikomi kas pirmų ne* 
lSldlenJ kiekvieno mėnesio 8 vaL po 
pietų flv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston. Masu

ŠV. JONO BV% BL. PįšALPINBS 
DR-STBS VALBVBoR ADRESAI.

PIRM. — M. žipba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — P. TnlelMs,
180 Bowen St, So. Boston, Maus. 

PROT. RA|T. — K. Lulnls,
47 Vale St, So. Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečia 
aedėldlenį 2-į vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.'
FIN. RAST. — M< Karčiauskiene,

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
KASIĖRIUS A. Naudžiūnas,

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

9K KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

80. BOSTON, MASS.

NEPAPRASTAI SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS!
Rengia A. L. R, K. Moksleivių Massachusetts ir. 

New Hflinpshire Apskritys

LIEP9S-JULY24D., 1921
PARAPIJOS DARŽE—MONTELLO, MASS.

Daržas bus atdaras nuo 10 vai. ryto,

Tokio Išvažiavirųo dar nebuvo. Nepraleiskite 
progps — visi važiuokite, paremkite mokslei- 
vius^

Kviečia KOMISIJA.
X

NAUDOKITE.
!Ar Jum* Galvos Oa%<Nielti?> 
naudokite./? 
At'JUsų Plaukai* 
NAUDOKITE-/  ̂

Ar Jus Norite Apšauk
NAUDOKITE J? /

'CSISflgrtnui savo plaukų ^raauS* ir tanldab
NAUDOKITE

Uzlailsymui galvos odoa sveiku ir ivariu
NAUDOK1TE

Jus Kankina Pleiskanos? SŽf
NAUDOKITE P.UffleS

U.S.MAI
Generaiiški agentai dėl CENTRALCS Ir RYTINES EUROPOS

; North German Lloyd Bremen
Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG

Laivai įplaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ų. Tiesus persimalnymas 
nuo laivo ant laivo.

POTOM-AC ........... ................ ..Rugpjūčio 10 Ir Rugsėjo 22'
PmNCESS MOTOIKA .....................Rugpjūčio 23 Ir Spnlio 3
HŲpSON........................................ '.................tingpjučio 30

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOUR G--BREMEN
AMERICA ..............................Liepos 26, Rugpjūčio 27 ir Rūgs. 28
GEORGE WASHlNGTON........................Rugpjūčio 8 ir Rugsėjo 3

Atsišąukit f99 Štate St., Boston, Mass. arba pas vietos agentus.

Pnloškau brolio J. Kairio, paeina Iš 
Batakių paaj'pijos, Skliausčių so
džiaus. Tris metai ntgiil gyveno Ctim- 
brldge, Mass. fe vėlinus išvažiavo J 
(lilcugį. Turiu svarbų reikalų, tnd 
malonėkit atsišnųkt arba kns žino 
pic jį pranoškit man šiuo adresu: 

V. KAIRYS, 
281 .Tnekson Avė., *

I.ong Island City, N.

II-

Y.

PAIEŠKOJIMAI
Iš LIETUVOS.

IEŠKAI' vyrų Prnno I’rišmnnto. Gy
veno I’hlbidelphijoj. I’nts ar Jį ži
nantieji rašykite: Uršulė Prišmnnlle
ne, Šiauliai, Skersinė gt. 1. LITU- 
GANIA.

IEŠKAU Jono ir Prano Zizij. Gy
veno (’levelsind. Ohio. ’ ' I’nts ;ir kas 
juos žino rašykite: *Jonns I’ranckevl- 
člus, Vilkija, Bukių kaimas, LITHU
ANIA.

Tel So. Boston 270 
DR. JOHN MicDONNELL,M. D. 
Galima autikalb&f ir UctvvUlM. 
Omnso VAzĄnDOBt

Rytais ik 9 vaL
Po pietų 1 Iki 8 vaL 

Vakarais nuo 6 Iki 9 
536 Broadway, S. Boston

RKG18TBUOTA8 NOTAEAB 

LIETUVOS ATSTOVYBEI 

F.J.KAliNAUSKAS 
. ADVOKATAS

414 Bsoadvay, S. Boston, Mass. 
fceL S. B. 44L 

Gyvenimo vieta: 
Ankajolis St., Dobchibto. 

Columbia 9159-J.
15

/

OR, F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligar 

Pbiskima Akinius. 
Valandos: 1—8 Ir 7—8 P, H.

17 Millbury Street, 
WBCESTEB, MASS.

Tel. So, Boston 823.

~ MOKSLEIVIŲ SUVA
ŽIAVIMAS. .

Liepos 14 d. A. L. R. K. 
Moksleivių . Mass. ir New 
Hampshire vajstijų apskri
ties buvo metinis suvažiavi
mas So. Bostone. Delegatų 
buvo nemažas būrelis. Daug 
svarbių dalykėlių nutarta, 
kurie pagerins mūsų organi
zacijų. Moksleivai labiausia 
ruošiasi prie Apskričio išva
žiavimo kinis bus liepos 24 
d. Suvažiavimas buvo rim
tas, gyvas, pavyzdingas.

M.

AUTOMOBILIUS 
PERVAŽIAVO.

— Žinai kų. Jonai,* pereitų savaitę 
manę automobilius pervažiavo!

— Pervažiavo! O kaip sveikas gyvas 
Išlikai?’

— Matai, aš stovėjau po tiltu, o tas 
biaurybė ir pervažiavo.

LABAI PAVARGUS.
JIS. — Ar mudu žaislva ar šnekė

si va?
JI. — O, aš taip pavargus — žaiski- 

va.

IŠROPO.
JIS. — Išrodo kaip lytus.
JI. -— Kas išrodo kaip lytus? 
JIS. •— Vanduo.

NEDAUG.
ALENA. — Ar tu daug muštai apie 

Antanų?
KATRE. — Nedaug, tik 24 valandas 

į dienų.
*

KALBĖJO BRIGH
TON ’E.

\

Liepos 14 d., So. Bostono 
moksleiviai kler. E. Stra- 
kauskas ir S. Kneižys kalbė
jo Brightone kas-link vasa
rinės mokyklos reikalų. 
Brigiitono lietuviai kitų sa
vaitę jau pradės leisti vai
kučius mokyklon. Be to kal
bėjo trumpai ir

— Kns pamažinu eina, šaltis ar-ši
luma?

— šaltis, nes jį gali pagauti.
• m > ,

PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 E. 6th St, So. Boston, Mase. 

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

PROT. RAST. — V. J. Jakštas,
147 H St., Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — Judas Juška,
Merycliff Academy
Arllnghton Heigths, Mase, 

12D. — Leonas Svagidlo,
• 111 Bowen St, So. Boston, Mass.- 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubinskas,
8 Jay St, So. Boston, Maas. ir 

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

MARŠALKA — Povilas Laučka,
6ul Story St, So. Boston, Mase.' 

Draugijos antrašas reikale:
868 Broadvay, So. Boston, Mass. 

Draugystė* susirinkimai laikomi kas 
antrų nedSIdlenl mėnesio 1-į vaL po 
pietį Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mana,

Buffles galima gauti visose aptiekose po 65o. bonką, arba tiesiog 
iš išdifbėju per pašt? už 75c. bonk?.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 3Bth SU Broolclyn. N-

IEŠKAI švogerlo Justino I’ečničio. 
Gyveno Kanadoj, Prašau atsiliept. 
Visų prašau atsiust i knygų ir laikraš
čių praplatinimai tarp biednuomenės. 
l’ran. Lapinskas, Naumiestis, l’kinin- 
kų gi., šakių apskr. LITHUANIA.

IEsKAU vyro brolvaikių Antano ir 
Juozo Margelių. Adresas: Agota Mar
celienė, šakiai, širiupų gt. 18. L1TII- 
UANIA.

I
Lrotrm Dantikcm 
DR. M. į V. CASPEB 

(Kasparavičius) 

i/siktnaj perkėlė ofisų po No, 
425 Bsoadway, So. Boston, Mass. . QR»q ValtatUoit 
Nuo 10 Iki 12i80 ryto Ir 

” 1:80-0 Ir 6:3Q-d) ?, M. 
fflKnsmMrasnHi

IEŠKAU sulįstus Vlado Bacevičiaus. 
Gyveno Slt; N. Paulina Sr.. (’hicagis. 
Iii. Tarnavo Amerikos armijoj. Jis 
ar jį žinantieji terašo: Feliksas Buce 
vičins, Eržvilko psišt.. Tauragės apskr., 
Budų dvaras. LITHUANIA

IEŠKAU brolio Antano Januškos, ki
lęs iš Punsko par., Lipnikų k. Jau 
20 su viršum metų, kai Amerike. I’nts 
ar kas jį žino terašo adresu: Albina 
Januškaitė, Muziejaus gt. 9, Kaunas. 
LITHUANIA.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. RELLLY
Dantys ištraukiami ir pripilda

mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, ra nauju išradi
mu.

469 Broadway, 
South Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St) 
Valandos: Nuo 9 v, r. iki 8 v. v. 
NedEuom: Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

| LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS.
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau

sių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠKĄ agentų — G. KU- 
NAšAUSKA. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems. į LIETUVĄ. 
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ l LIETUVA pagal dieninį kursų. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, 

kas klausia.
Kreipkitės ypatlškai arba per laiškų pas

G. KUNASHEVSKY

IEŠKAU tėvo Adomo Vaškio ir švo- 
gerio Motiejaus Gyko. Pats ar juos 
žinantieji rašykite: Juozas Vaškis. 
Butvičių pašto ir dvaro, Seinų apskr. 
LITHI’ANIA. Prie progos prašau A- 
merikos lietuvių atsiųsti gerų knygų 
ir laikraščių kumečiams Išdalinti.

jeigu

IEŠKAU pusbrolį Vincų Snarskj, ki
lęs iš Vaškų valšč., Pasvalio apskr. 
Nuo karo pradžios neturiu nuo jo ži
nių. Pats ar jį žinantieji atsiliepkite 
adresu: Juozas Aleknavičius, Šiaulių 

par., Veleniškių k. 
tarnavau rusų ka- 
Francljoj, dalyva- 
Verduno. Sugrįžęs

Juozas 
apskr.. Pašvitinio 
LITHUANIA. Aš 
riuomenėj. buvau 
vau mūšiuose prie 
su lietuviais Lietuvon įstojau Lietum- 
arml.(on ir tarnavau 5 mėnesius.

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.

IEŠKAU pusbrolių Jono, Tado ir 
Agotos Killkevičių. Prašau atsiliepti. 
Kitų Amerikos lietuvių prašau siųsti - 
gerų laikraščių ir knygų platinimui 
tarp vietos biednuomenės, nes esu L. 
Darbo Federacijos narys. Adr.: And
rius Kilikevičius, Vilkaviškis#,. Jeruzo- 
limo gt. 25. LITHUANIA.
___ __________ _________________ ______ ■ t

IEŠKAU švogerlo Juozo Foderio. 
Pats ar kiti teatsiliepia. Esu krikščio
niškų organizijcijų narys, tai prašau 
visų Amerikos lietuvių atsiųsti knygų 
ir laikraščių platinimui Lietuvoj. Juo
zas Zabloękas, Ašmontus vaisė, ir dva
ro, Marijampolės apsk. LITHUANIA.

IEŠKAU dėdės Kazio Savicko,- k'ilęs 
iš Šluotelių k., Krinčino vai., Pasvalio 
apsk. Gyveno Brooklyn, N. Y. Prieš 
metus per “Darbininkų” jo ieškojau. 
builainus armijoj Ir po to gavau nuo jo 
$.1.00. Jau apie pusę metų kai netu
riu apie jį žinios, brašku jo paties 
ir jį žinančių atsiliept. Dabar esti 
namie. * Adr.: Antanas IJkarauskas, 
Nereiklų k.. Šiaulių, paš. LITHUANIA.

IEŠKAI? draugo Juozo-Beliuno. E- 
šame pasipažinę Rygoje. MalAnu bul 
susirašyt. Atsiliepk, drauge, adresu: 
Antanas Janušonis. Šiauliai, Šiaulių 
stotis, vagonas “(’exon.” LITHUANIA.Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 

kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beelkvodamas svei- 

-- Imtos beieškant. Užeik pas mane, aš 
galėsiu pagelbsti. Visokių rodį ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs Ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas Il
gas. Aš duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgolbs- 
tl daugybę vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi koldų chroniškų, nerviš
kų, kraujo, inkstų arba.taip kokių li
gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tų kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. 9 ryte iki 8 vak. 
Nedalioms: 10 ryte iki 2 p. p.

O. G. VAIČIŪNAS, 
ŠI Down8 Avb., Blnghamton, N. Y.

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
Ieško vietos prie R. Kat parapijos. Pa
žįstu muzikų ir galiu vesti bažnytini 
chorų.

IEŠKAU tetos Viktorijos I’ilkonie- 
nės (po tėvais Paškevičiūtė), kilus iš 
Miroslavo par.,. Narūnų k., Alytau- 
apsk. Gyveno (’amden, N, J. Jau 
virš pusmečio kai negaunu žinios? Pra
šau atsiliept adresu: Jonas-Balktrnaš, 
Seinų* dvasine seminarija, Zypliai, ša-1 
kių apsk. -LITHUANIA.

IEŠKAU švogerio KaziO Ir Jurgio 
Bagdonų. Patys teatsiliepia arba Juos 
žinantieji terašo: Jonas Jonaitis, . 
Šiauliai,- Kraštinė gt. 2. LITHUANIA. 
Norėčiau, kati atsiųstumėte iŠ Ame- • 
ribos katalikiškų laikraščių. Pats . 
skaitysiu ir duosiu broliams darbinin
kams.I

I KURSUI NUPUOLUS j 
| Tai. geriausia proga daug 
■ aukalnų į Lietuvą nusiųstu 
■ Greitume nusiuntimo pinigų 
P nieks su manim negal lenktjr- 
■jnluotl; vBIhms pinigų aluntė-1 
■ jame pristatau kvito* ra para- 
■ Mis priėmėjų pinigų.

■ Laivakorčių agentūra Į Lio- 
■ pojų, Hamburgu ir visur. 
R Pasai kelionei j Lietuvų, 
■ Padarymas lietuviškų doku- 
■ uumtųl. .
^ Pinigu* slųskit* _ per palto 
■ Money Order. Halydaml pri- 
■ dėkite 2 ct artaMpų ir visados 
■ adreauoklte:
■ R Mitmlainia,

M HtidMin A Va.. Hmoklvn. ŠI. Y.

IEŠKAI' draugo Jono Clknunlisko. 
iryvenuslo Bostone, pusbrolio Juliaus 
Mtthuiavičiaus, gyvenusio Mtlford, Ct. 
Kam metu ir po karo daug laiškų ra
šiau ir ntsitky’ino nesulaukiau. Prieš 
knrų buvau Amerlke, grįždamas Lie
tuvon aplankiau Rymų. Jeruzolinių, E- 
giptų, Sinajaus kalni) Ir visų bibliji
nę žemę. Sugrįžęs Lietmmti patektu 
rusų nrniijdn ir, buvaii keturis metus 
^vokiečių nelaisvėj. Vos gyvus sugrį* 
žtiu Lietuvon, Ieškomi) draugi) Iv vi. 
sų pnžĮstium) rašau atsiliepti. Adre
sas: Jlotlejus iNuhidii, Paparčių k.( 
Žusllų pnšU Tmkų iipskr. LtTIL 
UANU. '• • .. t

darbi-C

Priešais Majastic Teatrądidžiausias

U*.

e

— Kokioj metų dienoj moterys ma
žiausia šneka?

— Trumpinusioje dienoje.

Aš Alfonsas Lukiivilčim LtpluVos ka
riškos įstaigos hmuiutojas noriu susi
rašinėti su Amevlkos lietuviais Iv llė* 
tuvititeiuK Mnnu lulvosiist* šiaudini,, 

i Joniškio g-vė No. t HTIMJANIA,

i

X* *i
VI’

I

Ja»

TINGINYS.
Vienas darbdavys turėjo 20 

ninku. Imt jam Išrodė, kad darbinin
kai yra tinginiai. Norėdamas Ištirti 
„kuris yra didžinusis. tinginys tarė:

— Vyrai, aš turiu lengvų darbų Ir 
duosiu didžiausiam tinginiui. Katras 

tinginys, ateikite

JT ” * 
K- '*

IEŠKAU dėdės .Prano Mntužo, kilęs 
iš Vtiiguvlšklų k., Plolcščlų par., šakių 
apskr. Nuo kuro pradžios negavau 
nei vieno laiško. Pats ar jį Žinantie
ji terašo ųdrosu: Jonas Mahlzns* Vai- 
guviškių k.. Plolcščlų par., šakių apškv. 
LITIIUANLV.
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