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BAISENYBES NUPASA
KOJA APIE RUSIU.
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1 Ryga. — Iš miesto Saratą- 
vo, taigi iš pat bado apimtų 

.Rusijos plotų širdies, Lat
vijon atvažiavo traukinis su 
pilnais vagonais latvių pa- ni keliauja į Saratovą, ki- 
bėgelių. Tai pirmi tikrieji 
lįūdinįnkąi, savo akimis ma- 
čųsieji, kas yeikiasi bado 
apimtuose plotuose.

■ Parvyko apie 200 pabėgė
lių. Daugiausia moterys ir 
vaikai. Dėl maisto stokos 
žymi dalis vyrų kelionėje iš
sisklaidė po Rusiją ir. laiku 
neatvyko reikiamon vieton, 
kuomet prisiėjo toliau ke
liauti.

Pabėgėliai visu kelionės 
metų traukiniuose sirgo, 
juos kelionėje palietė viso
kios epidemijoj net ir cho
lerą. Traukiniuose kasdien 
pasitaikydavo mirimų.

Daugybė keliaujančių šei
mynų iš. būrio atsiskyrė ir 
paliko Rusijoje, kad tenai 
palaidoti saviškius,, kad ne
duoti bolševikams valkioti 
mirusių ' lavonų, suversti 
kur į'duobes, kurias bolševi
kai šiandie visais pakeliais 
kasa ir į jas verčia numirė
lius.

Valley Feldbach, gimusi 
Rygoje, kuriai pavyko trau
kiniu parvežti savo du vai- 

. ku, 13 ir 11 metų, ir' sergan
tį vyrą, inžinierių, net iš Sa
ratovo, pasakoja baisenybes 
apie savo kelionę ir apie pa
dėjimą Rusijoje.

Plėšikai trankosi.

“Mes gyvenome mieste 
Rovno, ties Volga, apie 60 
mailių nuo. Saratovo,” pasa
kojo Mrs Feldbach.. “Gegu
žės 15 dieną pranešta, jog 
birželio 2 d. iš Saratovo va-

bais į Latviją, Taigi tuo 
traukiniu galėsime keliauti po visą miestą rankiojami 
ir mes. Mes savo daiktus! numirėliai, išvežami iš mies- 
susikrovėme į vieno .valtsie- 
Čio vežimą ir pasileidome 
ant Saratovo. Visu Pavol- 
giu šenrir ten valstiečių ju
dėjimas labai didelis. Vie-

ti iš ten, dar kiti kitur.
“Po visus plotus tranko-, 

si gaujos plėšikų. Plėšia ir, 
degina apleistus valstiečių 
namus. Kur nežiūrėsi vi
suose plotuose, visur pama
tysi kįlančius kamuolius dū
mų iš namų griuvėsių. Vals- 
tiečiai apleidžia namus dau
giausia todėl, nes pirmiau 
plėšikų eina būriai bolševi
kų ir nuo valstiečių renka 
mokesčius; 'Kurie neturi pi
nigų, nuo tų paimami visi li
kusieji javai ir maistas. Ne
paliekama javų nei sėklai.

“Artinanti^ mums prie 
Saratovo, reginiai darėsi 
vis baisesni. Matėme tūks- 
rančius valstiečių šeimynų, 
grįžtančių į sunaikintus sa
vo namus. Jie gryžo, kad 
savo tėviškėj ėnors numirti, 
mornet bolševikų valdžia 
negali duoti jokios pagelbos, 
niomet jų šauksmas pasiro
do tuščias. Mes pravažiavo
me per tokias vietas, kur na
muose visi' šeimynų nariai 
išmirę.

Skandina savo vaikus.

“Bolševikų valdžia skel
bia, jog valstiečiai apleidžia 
savo vaikus. Tas netiesa.

“Tiesą, kad kai-kurie tė

vai paveda savo vaikus bol
ševikų valdžiai, kuri apsi
ima juos globoti ir auginti. 
Tečiaus valdžia nepildo pa
žadėjimų. Kiti tėvai savo 
vaikus sumeta upėn Volgon. 
Sako, tegu verčiau vaikai 
nuskęsta, negu jie būtų au-

v •

ATITAISYMAS.
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num., iš rugpjūčio 13 d, ją, ant 
pirmo puslapio žinia apie?’ pričmi- \ 
mą rezoliucijos International Pa* 
per kompanijos darbininką, Fort 
Edward, N. Y. yra neteisinga. ’ 

Mums pranešė vienas iš strei* 
klojančią darbininką, kad virš- ? 
minėtos kompanijos darbininkai ’ 
nėra priėmę jokios tani panašios 
rezoliucijos, bet visi kaip uola lai
kosi savo reikalavimą? ir tcbštrei- N 
kuoja niro pirmos dienos gegkŽio 
ir nemano pasiduoti iki kompa
nija neišpildys ją teisingą ceikM-*''" 
lavimą. ’ * .

Geistina, kad patys darbinin
kai visuomet praneštą apie Savo' 
reikalus ir padėtį, tuomet jokią 
nesusipratimą neįvyktą,

VISIŠKAI NUSILEIDO. 
jFdMngton, — Komerci

jos sekretorius iš Rygos ga
vo žinią, kad derybose Ru
sijos ^šelpimo reikale Sovietų 
atstovas Litvinov pilnai nur 
sileido ir priėmė Amerikos 
pastatytas išlygas. Visi iš
lygų punktai priimti.

Tokiu būdu šelpimo dar
bas Rusijoj bus pilniausioj 
Amerikos šelpimo organiza
cijų kontrolėj. Pašalpos 
gabenimas prasidės tuoj. Jei 
tik bolševikų valdžia kiek 
nesilaikytų sutarties, tai šel
pimo darbas tuoj sustos1

Hdover davė įsakymus 
tam tikroms įstaigoms New 
Yoike tuoj pradėti Kuoduo
ti paŠelpą į laivus įr plauk/? 
i uzjurin į Rusiją.

‘ RdSijos šelpimo reikale 
prez. Harding išleido laišką, 
kur pąbriežiama, kad visas 
šelpimo darbais .privalo ir 
bus teikiamas per Amerikos 
organizacijas.

LENKAI GAVO KAILIN.
Berlin. — Lenkų regūlerė. 

kariuomenė buvo užpuolus 
Silezijoj du miestuku Ster- 
newitz ir Desterlitz. Mat 
gyventojai susibūrę užpuolė 
lenkus ir nuvijo juos atgal. 
Lenkų nukauta 24, sužeista 
arti 100 lenkų kareivių.

»

to ir suverčiami į abelnas 
duobės. ,

“Mums esant /Saratove, 
tenai daugybė žmonių sirgo 
ir bubonine epidemija. Bol
ševikų valdžia nieko neskel
bia1 apie tą epidemiją. Tas 
laikoma slaptybėje.

Be maisto.

“Pagaliau sulaukėme trau
kinio. Niekas iš viso mūsų 
būrio neturėjo maisto ištek
liaus. Taigi kaip tik trauki
nis kur kokioj stoty susto
davo, tuojaus vyrai eidavo 
miestan ieškoti maisto.

“Saratove, kuomet mes 
buvome pašaukti stotin, 
X---- ------------ X------  -C—...

valandų. Iš nuėjusių ieško
ti maisto vyrij 31 paliko, 
kuomet’ traukinis netikėtai 
apleido stotį. Sekančioj sto
ty, kur traukinis išbuvo irgi 
apie 12 valandų, -keletas vy- 
rų prisivijo ir pagavo trau
kinį. Kiti pasiliko Rusijo
je; ’

^“Iš Saratovo į Režica? 
traukiniu keliavome dvi sa
vaites. ' Normaliais laikais 
ta kelionė užimdavo 4 die
nas. Ir visos kelionės metu 
mums duota du kart kokios 
tai žuvies sriubos.

“Daug žmonių mirė vago
nuose. Vienas tėvas atsisa
kė išduoti iš vagono savo mi
rusios dukters lavoną bolše
vikams reikalaujant. Už tai 
jis buvo areštuotas ir varu- 
lavonas paimtas. Tuo tarpu 
traukinis važiavo toliau, jo 
žmona, buvo su mumis.. Pa
galiau žmona pabludo.

“Saratove komunistai ge
rai apsirengę ir sotūs. Bet 
apimti baimės. Kai-kurias 
apskritis jie visai apleidžia. 
Komunistai pavieniui nie
kur nepasirodo.'"Bijosi ypač 
valstiečių užpuolilūų. ' Nes 
valstiečiai pagiežą dega 
prieš juos.-

LENKIJA RROTES- 
, TUO JĄ.

Varšuva. —Lenkijos ka
binetas nutarė- pasiųsti tal
kininkų valdžioms notą, kad 
atidėjimas išrisimo AugŠt. 
Silezij os klaidino' padarys 
Lenkijai neatl^^amū nūo-

gal badauti, utaminke eina 
žudytis.

SUMAŽINS TAKSUS 
VEDUSIEMS.

Washington. — -Atstovų 
buto biudžeto komiteto na
riai nutarė sumažinti taksus 
vedusiems, uždirbantiems 
mažiau kaip $5,000 į metus. 
Ikišiol jie būdavo paliuosūo- 
jami nuo taksų iki $2,000 
metinio uždarbio. Dabar jie 
bus paliuosuojami iki $2,- 
500, o ųž kiekvieną vaiką 
bus atskaitoma po $400 į me
tus, vieton dabartinių $200. 
Ne vedusiems mokesčiai 
mokesčiai pasilieka po seno-.

tik iki $1,000 metinio uždar
bio.

traukinis Jšstovgjo $pi£ 12- sfofcįr
pavedimas tū klausimo tau
tų lygai, • kaip tą nutarė vy
riausioji taryba atidės ne- 
aprubežiuotam laikui įkūri
mą pastovios valdžios Silezi
joj ir bereikalingai prail
gins dabartinę padėtį.

žinos traukinis su pabėgę- prieškri.
JL

ftiuoiiil prnneSu Bostono ir a- 
plollnkės lietuviams, kad. nS at-Į 

ž lieku sekančius darbus prie stu
loj: mallavoju, poplėruoju, balti- į 
nu, plasterluoju, cementuoju, taip- ] 

į gi dirbu vlsokj medžio dnrbg. 
t Jeigu kam reikalinga tokls dar- 

a. bus atlikti, tai krelpkltčs tuojau, , 
g nes dirbu daug pigiau negu '

► kitatautis. linu darbą Ir tolinu j 
i nuo Bostono. Mano adresas: i
• ‘ FELIX BENKIS, ' 
į 177 Bowen S. Boaton,Ma«8.!

t!

kščioniškoje dvasioje arba 
turėtų badu mirti.

“Saratove mes laukėme 
traukinio visą mėnesį. Tuo 
metu duonos svarui kaina 
pakilo nuo 5,000 rublių ligi 
'8,000 rublių. Dalis iš mūsų 
mirė nuo choleros. Sarato
ve kasdien suserga po 500 
žmonių. Pusė iš jų miršta. 
Daugelis susirgusiu Besire
gistruoja. Bijosi papulti į 
barakus. Nes susirgusieji 

; izoliuojami barakuose ir te- 
[ nai vargiai katras pasveiks- 
! ta.
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’ Augusta, &a. — Bėaivai- 
Kaht negrą kilo didelėš'riau- 
šėsr Per riaušes žuvo § 
žmonės, sunkiai sužeisti 2- it į

DIDELĖ SĄJUNGA.
London. — Lloyd George 

kalbėdamas žemesniame rū
me, aiškino apie būsimą 
Washingtone nusiginklavi
mo konferenciją. Sakė, kad 
.ten reikėsią sudaryti Angli
jos, Amerikos ir Japonijos 
Sąjungą? Tuomet šitoki ga-

BUS 31 DELEGATAS.
Pekinas. — Chinijoš* val

džia. į Amerikos valdžios 
šaukiamą nusiginklavimo 
konferenciją atsiųs 31 dele
gatą.

SAUŽUŪYST6S.
SAUŽUDYSTĖS PADI

DĖJO.
Neu York. — Skaičius Į lybė girdi užtikrintų pasau- 

saužudysčių šiemet Ameri-llinę taiką, 
ko j padidėjo 134 nuoš. Per-Į —-------------
nai per pirmuosius 6 mėn. J ATMETĖ REIKALĄ- ! 
papildė saužudystes 2,9961 VTMA.
žmonės. Šiemet gi tuo pa- L Chicago. — Geležinkelių 
čiu laiku papildė saužudys-Įdarbininkų brolijos buvo in- 
tes 7,016 žmonių. Žudosi Į teikusios geležinkelių kom- 
daugiausia vyrai, bet tarp panijoms atšaukti nesenai 
jaunimo žudosi daugiausia Į padarytą algų sumažinimą, 
mergaičių. Taip pagal ly- Į atsižadėti daugiau mažinti 
tis šiemet nusižudė: vyrų [algas ir kitaip sunkinti dar- 
4,527, moterų 1,982, ber-jbininkų padėtį. Tai kompa- 

:niūkų 214, mergaičių 293. nijos tą sujungtą brolijų rei- 
Pernai per pirmus 6 mėn. dkalavimą atmetė, 
vyrų 1,810, moterų 961, ber- - ------- -—
niūkti 88, mergaičių 137. LAIKRAŠČIO SUKAK- 
Vien New Yorke šiemet nu- Į TUVĖS.
sižudė 443 žmonės. Į New. York. — Dienraštis

Apie 75 nuoš. saužudysčių Ne\v York Timęs minėjo 25 
papildoma delei įvairių ne- metų sukaktuves. Buvoban- 
palaiinų, po to seka nedar-[kietas, kur visi to laikraščio 
baS, meilus prietikiai, ne- [darbininkai dalyvavo. Išvi- 
sveikata, apsivylimas gyve-Įso buvo .2.000 darbininkų, 
ųimu, pinigiškos bėdos, per-1 Pasveikinimų atėjo iŠ viso 
skiros ir t. p. Delei padidė- Įpasaulio. Vienas' sveikino 
jimd skaičiaus saužudysčių [iš Ilelsihgforso. 
kaltinama karo atbalsiusjjr Į — -----------
nedarbą. Taip New iįorkė PADARYS SUTARTĮ, 
daugiausia iudomasi utar- r. Rymas, — Laikraštis Mes- 
niiike. Ųtarninką čia ir vaJsagero skelbia, kad Rusijos 
dinama “saužudysčių die-Įatstovai su Italijos valdžia 
na.” Tam priežastis ęsahti Įbaigia daryti sutartį Su
sekama: peržiūrėjęs nedėl-ltartis netrukus būsianti pa
dienio laikraščius žmogus Įsirašyta, Rusijos sovietų
išeina panejėly ieškotis dar- Į atstovai pasižada nevesti I* 
bo, “

•v*
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ALBANŲ IR SERBŲ 

KARAS.
Rymas. — Mažas karas, 

bet Jabai smarkus siaučia 
tarp serbų ir albanų šiauri
nėj Albanijoj. Pasak žinių 

|iš Skutari, 2,000 Serbijps re- 
Jgūliarinių kareivių, remia
mų bandų partizanų, ųžpuo- 
Lė albanus palei Drin upę.’ 
Mūšis tęsėsi 11 valandų.

Albanai( remiami gyven
tojų, privertė serbus bėgti, 
palikus daug užmuštų ir su
žeistų.

Serbai suorganizavo tam 
tikras bandas, kurios sude
gino 41 albanų kaimą ir iš
žudė gyventojus.

NELABAI TEPRI
TARIA. ;

Washington. — Japonija 
į šaukiamą Amerikos val
džios nusiginklavimo konfe
renciją iš pradžios prielan
kiai atsakė. Dabar ėmė at- 
bula eiti.'

s>

NEPAVYKO. 4
Paryžius. — Vokieti juk 

tfande sukelti paskolą $50.- 
000.000 Suvienytose Valsti
jose. Bet tas nepavyko 
daryti. K

M

% až
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ISPANŲ NEPASISE
KIMAI.

Paryžius—Ispanijos val
domame Morroke, Afrikoj, 
kilo bąisus maištas. Vieti
niai gyventojai sumušė Is
panijos jėgas. Nukovė- 20.- 
000 Ispanijos kareivių. 6.000 
kareivių, vietinių žmonių, 
pabėgo nuo ispanų. Ispani
jos valdžia padare didelius 
Paryžiuje karinius 'Užsaky
mus.\ r

»•

bet radęs visas vietas- talijoj propogandos.
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KAME PAGERĖJO 
DARBAL

Washington; — Darbo 
Departmentas paskelbė ku
riose pramonės šakose page
rėjo darbai. k 7

Rūbsiuvių pramonėj, bir
želio mėnesyje dirbo 25.998 
darbininkų, o liepos m. 28.- 
314.

Odos pramonėj birželio 
m. dirbo ll.ldl, o liepos m. 
— 12138.

Čeverykų išdirbystėj bir
želio m. dirbo 57.600, o lie
pos — 59.385.

Automobilių pramonėj 
biržely, dirbo 76,734, o liepos 
m. 79064.

J
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.<
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GIEDRA AUDROJE.
Neto York. — Proto dar- 

bininkai — rašytojai, artis
tai, dainininkai ir k. guosda
vosi, kad jie negali .veikti dėl
didelio bildesio. Todėl hb- ■ 
telio Belleclaire savininkas. ;; 
sumanė įsteigti “mintijimo 
salę. ” Ją įsteigė ant kotelio ’’ 
stogo. Salė turi 30 pėdų pįa- * 
tunao ir 40 pėdų ilgumo. Sa
lėj nesigirdi nei mažiausio 
miesto trenksmo, arba bildė- 
sio. Proto darbininkai kuo- 
ramiausia gali skaityti, pro* 
tauti, rašyti, 
,——.—<—r ,

Lenką ponai nori lietuviu Še* 

mšmiB savo etiopus apdovanoti.

I

1

Darbai žymiai sumažėjo Nesulaukimas jąl 
plieno ir geležies pramonėj.
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PomAnde dės travai- 
nįburs catlioliąues J 
■i A jkjub doibateMler, Ilieudo- 
|įime lė. victoire 1) Jennė d’Arc. 
Bpltar džiaugsmingajam Velykų 
KWri*j* beskambant, Jių metų 
^balandžio mėnesį# 2 ir 3-dieną, 
EFfo»irinto šyeięarų krikščionys 
Kftj&dtoinkai “L’tTmon romande 

travatlleurs oąWlMiues,> 
| Itohe aštuntąjį metininkongre- 
KfMb Pavasario gamta, atgimr- 
|w dvasia ir ūpu visus masino 
F, ir žavėto žūvčjoi. z Saulutė maio- 

niais, žvainiai žydriais spin- 
kiekvienam "draugingai 

K Šypmjos. dumta wžaliumaįs ir 
žiedais pasipuošusi luto 

KSS l^tačių į katalikų univerrito 
Fribourgą. Džiaugs- 

gį djyKgm. sutikti* kongreso daly- 
F ftai energijos ir darbo noru ku- 
p “ pini rinkosi į didžiąją, benclrie- 
iį W po^džiams skiriamą salę.

’ S^^ toikta svečių. Visur ža- ; 
luinais ir gėlėmis išpuošta. Prie 

* prezidiumo stalo' sienoje kabo 
didelis’raudonas sąjungos žen
klas^ balto kryžiaus ir inkaro 

-iymėmįs išpintas. Baltas kry- j 
Mus Šveicarų -tautos ir valkty- < 
'bes, ženklas, inkaras gi vilties i 
ir pasitikėjimo simbolis.

Darbo pasidalinimas ir
> ( spartumas darbe.

, Džiaugsmo, draugingumo ir 
Kr pasiryžimo dirbti ūpe susirin-
R kušiam kongresui patiekta mil-
Įp. janiškoji darbų tvarka. Darbui
R yrą skiriamos vos dvi dieni.
E* Tiek daug nudirbti reikia, o
£ tiek mažla laiko! Tartum ir pra-
į - - dėti nėra kada; L’Union ro- 
S f*mande darbininkų atstovai*į- 
fc pratę greitai ir be tuščių ginčų 
|r ■ savų reikalus svarstyti ir sprę- 
Įč gti. To maža, jie yra įvairių fe-

> deracijų (atskirų profesinių są- 
E- jungų) atstovai ir kiekviena fe-

•* deracija savo atliktus žygius ir 
E - manomus darbus svarto atsky
li rai nuo ldtų federacijų. yFede- 
įzv racijų kongresoįtatstovaiįt^jfe 
| taMnns liečiančius klausimus, 
E patiekiib savo nutarimus.’ šie 
j' nutarimai pranešama bendrųjų 
S visų federacijų atstovų plena- 
E s riudsna posėdžiuose. Plena- 
Sr riąi posėdžiai ramiai ir rimtai 
į’/ išklauso atskirų federacijų nu

orimus ir juos tvirtina be jo
kių ginčų.
Visųiuonių šądarbiuintovimas.

.. Dalyvauja šiame šveicarų 
prancų kalbos dalies darbinin
kų atstovų asmenyje devynios 
federacijos (mūsiškai, kaip jau 
minėjau, tai bus atskiros profe
sines ąjungos arba „sekcijos.) 
Ola yra ir darbininkių ir dar- 
biniukų federacijos ir sąjungos 
katalikiškų koperatyvo atsto
vai ir mokslo bei socialių studi
jų bei propagandos federacijos. 
Tarp kongreso atstovų ypatin
gai žymėtina yra dalyvavimas 
taipgi darbdavių federacijos, 

. kaipo pilnateisių narių. Mūsų 
,-Iūudonuosius kaimynus, darb
davių dalyvavimas darbininkų 
kongrese sunkiau beįmanomas 

. dalykas?. Čia gi darbdaviai da- 
Iyvaitja ir darbininkų atstovų 
priimami karštu pritarimu, E. darbdavių atstovų pasirodymas

|’ ir kalbos iškelia lieiuaža džiau-
tt’ v ’gsmo ir net karštų-ovacijų dar- 
fc bdaviams - katalikams.
| \ Didysis -papa Leo X,IH
® apie visuomenės luomų sandar-
K bLirnkavimą pasakė, kad veltui
K yrą svajoti atnaujinti Ijjuropą
Jf ir Visą .pasaulį -vieno' atskirto
E luomo* pastangomis. Būtiną,
Eį, kad visi luomai ir visuomenės
įE • grupės suprastų savo atsako-

mybę, atliktų savo pareigas ir 
K ’ vykintų savo užduotį. 
K > Šveicarijos krikščionys dar- 

bininkai (visame straipsny te- 
S kalbama vien apie šveicarų ka- 
®l tulikų darbininkų iš praneūžiš- 

kąi kalbančios Šveicarijos) ir 
®' jų vadai suprato didžiojo papos 

traukti ir kitus visuomenės

J
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‘

kiračius lygiai nuo kiekvieno

- *■.

«

K

T

A

A

E f norą ir dėjo visas pastangas pa- 
E traukti ir kitus visuomenės 
E luomus I savo būrį.* Tas jiem 

p«toyto. Dabar jie bendrai su- 
K taria socialiu klausimų gvilde- 
E nime ir rišime su savo clurbinin- 
Sįv kais - katalikais. A }

ka » visos organizuoUs, pas- tikas prie skatiko — susidaro 

nario: čia paminėjau keletą 
* .. ..T ____

tos rūšies ryšių svarbus yra 
bendras* vienkartinis visų na
rių mokesnis visos sąjungos la
bui viėną kartą į metus, jįta 
mokesnis yra kiekvieno sąjun
gos nario pareiga, torių jis tu-> 
ri, sulig savoišgaįhK į^aąžinin- 
gai atlikti. Toką* mokesnis 
duoda piniginė# paspirties gė- 
kretoriato darbuotei. .

Virš paminėtieji kaikurie 
ekonominiai uy šiai tėra vien iš
orinės prigimties. Daug stipri
au. ir gyviau riša visus sąjdn* 
gos narius bendri siekimaiidė
jiniai *— religinėje sryty.'Tie 
;ideiintax>beiį religiniai siekimai 
nekalbu čiaapie ekonominiai 
socialius siejimus, kuriems 'že
miau pašvesiu keletą žodžių 

yra bendri ne vien šveicarų ka
talikams darbininkamš; bei dar* 
h'davfams, bet ir mūsų Lietu
vos krikščionių darbininkams. 
Ir kas guli būti aukštesnio 
kilnesnio bei bendresnio kaip 
katalikų Bažnyčios mokslas ir 
savosios šalies meiTeTi'Kas ga-

ir ne tam, kad kreipiamasi į f dėl Universal Service iš Vien-r 
krikščionis, bet fcadjds judėji-įnos tarp kit-ko rašo; 
mas ir darbuotė turi savo paė| “Kožnas vyrąTlr moteris, 
jiiną ir šaltinį katalikų tikyho-jkUriuos mačiau, vis nešioja sa- 
je* \ Jvo 1014 tnn drapanas. Kaslink

maair _ _____
bei kolektyvės sąjinis bei sayolir jeigu ne dėl mielaširdystčs 
partigų supratimo. Kiekvienas Į Amerįkos Raudonojo Kryžiaus, 
asmuo turi suprasti, kad jo pa-1 jie butų pasilikę nuogais, ” , 
siimtasai darbas turi būti sąži-j w ..... . - •
ningai' ir- tinkamai atlikta.10,113,060 RAUDONOJO KRY- 
Kiekvieno asmenines sąžinės! ' 
stovis turi Wtt krikščiomžtal tVasliingtonas — Pabaigoje 
ir doras ir tuo savo stotui reik- 1920-1921 mokslo meta našta- Sties ne vien savy, bet ir^rga. kiniai raportai prisiražusiij 
nramo teze ir-kelti bei tinkamo- lva j kų' Amerikos taniųjų
je aukštumoje,: lwiMionyĮ)ės.ĮBtodOTiojo Kryžiaus, parodo iš 
žvilgsniu, laikyti iv tobulinti viSo 5,113,090. K viso rapor- 
atskyris kuopii doriniai-tikybi-Įtnotą 31,475 mokyklą — ffiečtį 

. ■ „ . parapijinių, irpriyaHšktį'ssBg
& Tobuta ir pavyzdingai mokintojų nurodymam vaikai 

darbininkų organizuotai neuž- hgpudg jaunųjų Raudonojo, 
senka asmenines ir-l<olektyyek|Kryžiaus programa, kuris mo- sųžanes Reikia ne-Įkino juos aukšžianšiua tamys-
mažiaų dojnes kreipti’ irį pS0rfes jr pilietystės idealus, ' s 
fėsinę sąžinę (ebnscien^ proteM / ,....  ? *
sstotalle.) Si siriiąg tao su- ŽUDIKIŲ JUSriHOTMU.'’ 
prantama, kad kiekvięnfe dftr- Nuo I915 federališka
Įmunkąs pamiltų savo amatųU^ laiks speeiaB, jrfyį, 
ir jame pasitentanųns’ Ur užrašyta kūdikių gimimai.!
i- LTT'• Y“ I ivnyga puroav, jug is uęvy-
drų dėsnių ir įstatymų bei dis- didžiausių miestu Washih- 
eiplinos. Čia turi būti sirdių-Įgįčlla8 Philadelphija ir New 
gas darbdavių . ir darbininkų | Yorkas parodo mirties sumaži- 
sandarbininkavima^. Šiuo san- mmo progresą. Bet iš visų de- 
darbininkavmm gabma būti pa- Minneapolis rodo ma-
tenkintu savo darbe bei amąt^. gįa11rią mirties laipsnį. Per vi* 
Nėreikia, kad dirbamasai dar- sus penkis metus Pittsbuuge 
bas ir ta profesija, tonoje dar- daugiausia kūdikių mirė. Per 
bininlms yra, butų skaitoma 1920 m.-^enas iš devynių to- 
darbininko priešu pamate; ne- Ljįkfų mirė, Rata mainėsi per 
reikia tą profesiją niekinti ar miestą_Vienojedalyje 157 
nekęsti, ją reikia mylėti, nes jo- kūdikiai iš kiekvieno tukstan- 
je išaugta, joje dirbo tėvai ir hį0 
joje gal teks ir darbininko-vai- Pug- kudikhj mirė nesuW 
kams darbuoties. Ar bu ų S1 kę vieno mėnesio senumo. Aiš- 
suprantama,kad.ūkininkaskei-L— nurodyta, jog tie mirimai 
ktų tą žemę, kurioje jis visą sa- lėjo feuti pergpėj£mli per pri. 
yo amzi praleidzm ir sveikatą motillos,ir jai tkkar
ir triūsą deda, tą žemę, kun ji K ■ pamokinimų prieš kūdikio 

jiųaitma ir jo tėvus maitino bei imi ir kuomet 
ainius maitins. Tas pats tinka Į 
ir darbdaviui ar darbininkui ‘ .
kitose ddrbo šakos® Profesijos Beveik ketvirdalis miriinų 
neapykanta ir niekinimas gali-111}10 hgtb karios vasayos karš
ina skaityti piktžodžiavimu. I^° J^e^^s2._5r 
Tad reikia gi tą profesiją my- j 
lėti ir,į^ ^uiuj^sti vi- 
visuomenei M**atsKyram asme
niui. Čia ir reiškiasi profesinė 
sąžinė. x

4. Kaip yra auginamas reli
ginis, 'asmeninis ir jprofesinis 
susipratimas ir tobulinama sąL 
žinė, nemaišiau turi būti krei
piama domės į tautinį jausmą, 
tautines pareigas ir į tautinę 
sąžinė.

Kaip negalima kenkti ir nie
kinti žemės, kuri mus nešioja 
ir mums gyvenime/ sąlygas tei
kia, taip turi būti mylima tau
ta ir valstybė, kurioje mesjmri- 
me tinkamas savo gyvenimui 
apystovas ir geriausią progą sa
vųjų tarpe asiųenį lavintį. Vi
suomet geriau yra savo pasto
gėje gyventi,, savo valdžia tu
rėti,, nei' koks nors “raudona
sai žemės rojus.’’ Tautos jaus
mui ir susipratimui kelti reikia 
skleisti visų luomų ir klasių su
siartinimas ir bendro, krikš
čioniškosios teisybės ir gailės^ 
tingumo pamatais paremto, su
sitaikinimo ir sandarbininkavi- 
mo mintį, 

Tik visos tautos sandarbinin-

Cevtryk^ padui tųributtvir- 
ii. Blogi pftdiu netinkamai aau- 
gojako jas. doriausias Čemery* 
kas panašu® į vyriškus armiS0*

- .rtT. t y i-—- šewyfaisi tokį ;

drabužių. Girnų nuogi Tįntomascev&tyki^tųritiė* 
sę vidurinę gan ilgas, ui- 
lėktinai tori vietos piritams, 
turi gerai tikti užkulnį ir lete
ną, neper aukštą jn ne per ėjau*

\ -d

VYRO, MOTBRSIR. VAIKŲ > 
TI18OS IR PARRIGOS.

. Tiesos kaslink tėvų ir vaikų į 
pareigos labąi pęrsinuunė nuo . I 
laiko kuomet šalis tapo nepri- I 
klausoma. . • • . I

Šimtas penkias dešimts I
tų atgal, papročių tiesos gyva* | 
vo Anglijoj it. Suv. I
pradžioje ir tada iiitekėjusimo- . 1 
teria. tarėjo labai mnįfii I
Kuomet ištatojo už vyro, vta I 
ypatiškas tartas, drapanom I 
brangakmenai, rnėbtiatirvis- I 
tos tapo vyro turtaa Bu I
Vedimu vyrui duota tiesa vai- I 
dyti pačios žemes km^ jam pa- 
t inka. . /-I.< I
- Ištekėję moterys negalėjo da- ^1 
ryti jokių kontraktų ir jos ne-' I 
mlė jovestijokį užtemimą ar- I 
ja profesiją. * I

Vyras galėjo mušti, pačią, I 
bent vidutimškai, ' ir sųsiedai! ' I 
negalėjo įsikišti. Tėvo valia I 
būvo tai paskutinis žodis nepil- J 
nij metų vaikams. Žiaurumas, I 
girtuoklystė, piktadaryste, ap* I 
leidimas ° ir panašus prasikalti- I 
mai neruokuoti persiskyrimo I 
priežastim. > z I

liekas nemanė leisti moteris I 
lankyti, viešas mokyklas ir su- I 
manymas duoti joms balsavi- I 
ųio' teisę butų buvęs juokingai I 
priimtas. I

Bet nuo to laiko tėvo tiesos I 
dikčiai sumažintos. Šiandien is- I 
tekėjusios moterys gali valdyti I 
ir vesti visus savo reikalus. Jos I 
gali balsuoti visose dalyse pen- I 
kiolika valstijų. Į daugelį vals- I 
tijų jos dalyvauja vietiniais ir I 
mokyklų rinkimais. Konstita- I 
cijinis pataisymas duoda joms I 
teisę'balsūoti. . I
. KaiktfriOše valstijose ligotos I 
ypatos negali apsivesti. Kitose I 
valstijose, jeigu tėvai žiauriai I 
pasielgia su vaikais arba netin- I 
karnai juos prižiūri, valstija I 
juos atima nuo' tėvų, privers- I 
tinas mokslas įsteigtas, ir tėvai I 
privalo siųsti vaitos mokintis. I 
Kitoj, pusėj/’jeigu vaitot gali, I 
tai turi šelpti senus tėvus. Da- I 
bdr žiaurumas, girtuoklystė ir I 
neužlaikym-as gali būti priešas* I 
tim vyro ir pačios persiskyri* I 
mo. Tėvai lygus globėjai1;vai- I 
kų. Ir tokiu budu valsčius sten- I 
giasi tvirčiau užmegsti šeimy- I 
nos raištį. I

auksina*. Iš auksino : gimsta 
jin nemažos pinigų-sumos O 
pintgų turint (čia nekalbu prie 
tai, kad nereikėtų ir kitų ver
tybių, kurių estas yra būtina 
sąlyga tiimgų naudingam su
vartojimui) kas Vjosi nedakte- 
Jdių ar kitokių trūkumų savų 
ūkyje! šveičiu darbininkai tą 
labai gerai suprantą ir stropiai 
Viro taupumo darbą. Tam tik
ini jie turi (kalbu apie katali
kus krikščionis) net savą 
banką — .krikščioniškai — ao-•r “V

eialį banką — kurio apyvarta 
siekiu vieną miliardą ir 180 mi- 
iionų franto. Gražios ir įspū
dingos skaitlines, kurios duoda 
progos to darbininkų finansi
niu tvirtumu džiaugties. 

, 3. Plačiai' skleidžiama ir vy
kinama sindikale ideja arįa 
darbininkų organizavimasis į- 
sindikatu* —profesines organi- 
ZĄotes. Socialistai kviečia ir 
Šaukia darbininkais į sindika
tus, kad sutvirtėjus ir sėkmin
gai- vedus kovą socializmo sier 
jrimų tivykinimui. Socialistai 
išganymą mto proletariato . _ .. .. . . . - IJMU.
diktatūroje ir prie* los siekia Profesijoje reikm lailiyties ben- Į Yfnygap^-odo^ogišdevy- 

li geriau uždegti ir pavergti si-e ^v darbininkų sindikatus. t*™ ds&nm ii« Ui dis. I . ‘ ™
proletariato diktatūros dži

augsmą ir raudonuosius vai
sius vjsas pasauliu pamate iš 
rusų bolševikų* viešpatavimo 
mdo ir pačios sistemos.’ Lietu
vos gi visuomenės žymi dalis 
;ą raudonąją proletariato dik
tatūrą pajautė ir savo asmeni
nu ištyrė; tad nėr ko čia apie 
tai ir rašyti.

Šveicarijos gi krikščionys 
darbininkai, nors ir ęmarldai 
skleidžia sindiltalės organi- 
zuotės sritį, ir .patys gyvai orga
nizuojasi, bet suvisai nemano* 
siekti’ proletariato diktatūros. 
Jų tikslas griežtai skirtinas. 
Jiems rūpi ne ■ egoistinė vieno: 
luomo, kad ir jų pačių, gerovė. 

Miet visų luomų ir šalies gyve
ntojų labas. Jie kuria profesir 
nes sąjungas;- ne klasių neapy
kantai irkovai, kaip socialistai 
dW-’o, bet kįąsių ir luomų su
siartinimui meilei ir bėndradar- 
btaritafe'**-- ”■ ' * 

Kiek pilniau atvaizdinus kal
bamosios sąjungos stovį ir kri
kščionių darbininkų siekimus 
dar reikia trumpai pakalbėti 
apie. *

Organizacijos dvasią.
Organizacijos dvasiai nušvie

sti turiu trumpai paliesti są
jungos religinį ūpą ir- suprati
mą sari) pareigų, kaip asmeni
nėje, taip profesinėje ir tautinė
je sryty. Tad pirm visko im
kime 1. religinį ūpą. Reikia vien 
prisiminti, kad kongreso metu 
balandžio 2 dieną dalyvavo 
bendrajame federacijos atsto
vų posėdy Lausanne’os ir Ge- 
nėve’os vyskupas Marins Bes- 
son. Jo pasirodymas salėje bu
vo didžiausiu džiaugsmo paki
limu ir karščiausiomis ovacijo
mis sutiktas. Jo kalbą į susi
rinkusius išklausė nepaprastu 
domingumu. Jo vyskūpiškasai 
palaiminimas sukėlė didelio re
liginio ūpo ir visą kongresą r©c 
Ilgine dvasia užbūrė. Pridėjus 
dar ir tą . labai giltiną* ir sekti
ną pavyzdį, kad ryto metu veik

i

1 įtemdrų ekonominių ryšių, Dar

darbdaviai, prisi-'RaUlikai _____ 
dėdami prie bendro šios įvairių 
profesijų ir užsieibimų darbi-, 
nįnkų sąjungos L’Union roman- 
de) ėjo bendradarbiavimo ir 
klasių susipratimo minties ve
dini. Jie/jungėsi sąjungosna 
savo tarpe tirti ir gvildenti so- 
eialį.bei ekonominį g^veninu 
santaroje su darbininkais. J 
patys, bendrai paėmus, nerii > 
naujų atmainų įvedima g..; 
Jsfuigoso Įąaterialeje m’ity, .*t 
jie studijuoja socialūs refoi os 
reikalą ir klausimus. . Jų 
duotis paruošti sumarr 
naujai ekonominiai tvarka? 
nyti. Jiems tarp kitko ; 
svarbus teisingai darbo 
kėjimas tiernk darbininkams, 
kurie turi šeimyną. Manoma 
ir kaip kur jau vykinama dar
bininko apmokėjimas tiek, kad 

; jis galėtų žmoniškai; gyvenM' 
patsai su savo šeimyna,

Kai-kurios federacijos ir
* jų svarba... »

Iš kitų kalbamosios sąjungos 
federacijų pažymėtina yra so
cialių, renginių ir ekonominių 
klausymų tyrimo ir gvildehjmo : 
federacija, taipgi socialūs ir or- 
gamzaeijinęs propagandos fe
deracija. Pirmoji federacija tai 
yra visos sąjungos mokslinio 
ir visūpusinio apdirbimo, nes 
kaikuriuose -šios federacijos 
skyriuose, dalyvauja nemaža 
protinių pajėgų, net universito 
profesorių. Šioje federacijoje 
išdirbama ir* aiškinama sąjun
goje kilusioji mintis. Toš min- ateity užsibriežiama toliau va- 
ties paskui imąsi propagandinį- ryti darbą ir kovą, sulig virš 
nkų federacija ir savo aktingu, ' " ‘ ‘
atsidavusiu ir nenuilstamu apa
štalavimo darbu tą mintį, ar 
tai religiniais, socialiais ar ki
tais klapsimais, paskleidžia vi
soje šaly, kiekvienoje šios ša
lies kr. darbininkų kuopoje ar 
būrelyje. Apart asmeninės pro
pagandos per atskyrus kuopas, 
plačiai skleidžiama yra raštai 
socialiais klausimais, taipgi lei
džiamas sąjungos laikraštis 
“L’Action sociale” 1). ^io lai
kraščio skaitymas ir išsirašy- 
mas yra kiekvieno sąjungos na
rio pareiga. <

Apart profesinių ir minėtų 
apšvietos ir propagandos są
jungų prie L’Uniąn romandė 
priguli dar ir materialūs pas
pirties įstaigos, kaip antai: li
gonių kasos, apdraudimo drau
gijos, koperatvvai ete. Ligonių 
kasos ir darbininkų apdraudi
mo draugijos yra didelės'reikš- 
u ės įstaigos darbinu kc gyve
nime. Čia liuosu noru Kiekvie
nas darbininkas gali dalyvauti. 
Šis dalyvavimas yra labai pla
čiai peršamas ir siūlomas; ir 
neveltui, nes ligonių kasos i 
apdraudimo draugijos ligo; 
senatvėje ar kituose nelaiin' 
guose nuotakiuose gelbsti da. > 
ninku, tų ligonių kasų ar 
draudimo draugijų narius, 

. sunkios ekonominės pad< 
dažnai apsaugoja nuo 
šmėklos. Šių organizaciji 

: kaling,urną.darbininkai su 
ta ir vis kas-kart labiau j 

> domisi ir skaitlingiau daly 
ja. Koperatyvai gi, kaip jau 

< paprastai visur yra, apsaugoja 
savb narius ir kitus vartotojus 

; nuo išnaudojimo pirkimo reika
le ir .tiekia nariams dar tūlo 
pelno.

Kaip rišamasi yra į bendrą 
' Sąjungą. ” -

Visa sąjunga, kurioje yni de
vynios federacijos, susi rištis yra 
bendru socialiu sekretoriatu 
(secretoriat sočiai* Romand). 
Šis sekretoriatas sudaromas iš 
kiekvienos federacijos atstovų,, 
kurių siunčiama į sekretoriatą 
nuo federacijos po du. Apart 
to federacijas riša bendras or
ganas,_virŠ minėtas .laikraštis 
-“L’Action socilale”, narių mo
kiniai į sekretoriato Iždą h’ 

bendrai daromųjų išlaidų ben
dras padengimas. Sakysime

ė

i

os

as 
ru
jai

las, kaip Kristaus paskelbtoji 
visų žmonių meilė ir visudidži- 
auris įsakymas: “Mylėsi Vieš
patį Dievą tavo iš visos savo 
sielos, d artymą savd kaip pat
sai save!”

Ši Dievo ir artyrro mulė tvii ■ 
tai riša geros valios dorus žmo
nes ir telkia juos bendriems žy-' 
giams, kaip savęs lavinimo taip 
ir ekonominių, bei'socialių rei-' 
kalavimų sryty.

Ekonominiai siekimai.
Ekonominėje sryty artymoje

'straipsnio minimų Šventosios 
Joannos d’Arc 'žodžių: “mums 
kariauti, Dievas pergalę duo
da!” Šį kova manoma vesti pla
čiai. Štai bendri tos koVos ruo
žai.

lo. Apdraudimo vykinimas.; 
Darbininkų apdiUudįpias yra 
nenaujas dalytos;;; nežiūrint į 
tai dar lig šiandien tondros mi
nties ir susitarimo neprieinama 
Vienų siūloma yra visuomenės 
įstaigų, savivaldybių Jr tt. or
ganizuojamos ir vedamos ap
draudimo draugijos, kitų siūlo
ma Valsaybės apdraudimo dr
augijos, kur kiekvienas turėtų 
būti apdraustas nuo ligos, sena
tvei bei kitiems nuotikiams.

Krikščionys — darbrniiikai 
gi reikalauja profesinių apdra
udimo draugijų, kur Valstybė 
ar savivaldybės nesikištų. Šios 
apdraudimo draugijos turėtų 
apimti visus darbininkus, sulig 
jų profesijos. Valstybei gi pa
liekama tik įsikišti, kad darbi
ninkų prigulėjimas prie profe
sinių ar kitokių sąjungų būtų 
privalumas — apdraudimo sry-" 
ty.

j 2. Taupumas. Taupumo žvil-
- gsniu dar mažai tėra nuveikta, 

n- Smarkiai aiškinama, taupumo 
o reikalas kaipo . būtina sąlyga 

įgyti sau ir visai Organizuotei 
finasinės nepriklausomybės ir 
rimtos paspirties sunkiose gy
venimo valandose. Šveicarų 
.vokiškai kalbantieji katalikai 
darbininkai šioje sryty yra ga
na toli pažengę ir dideles pini
gų sumas susidėję turi! Jie ei
na prie to. kad sudarius netik 
politiniai — organizacinę, bet 
ir grynai finansinę atspirtį sa
vo priešams., O kas nežino, kiek 
svarbu yra mūsų laikais gera 
finansinė padėtis ir tam tikras 
turtas grynais pinigais ar kito
mis vertybėmis.' Čia daug kal
bėti nereikia. Mums geriausi 
pavyzdžiai yra mūsų kaimynai*, 
valstybiniu žvilgsniu paėmus, 
lenkai, kurie savo puotomi| už
sienio diplomatams ir kitiems 
ponams, savo papirkimais dirb
ti jų naudai bei didiutėlėmis iš
laidomis kariuomenės išlaiky
mui, privedė valstybę prie be
dugnės kranto ir padengė visą 
šalį bevertės popieriniais pini
gais; ; .

Sakoma yra, kad lašas po lač 
delegatų kelionę į kongresą ap- Šui ir akmejiį pratašo; arba ki
moka iš sekretoriato iždo, pas- tajp išaiškinus daug mažų daly
kui tam reikalui pinigus suren- kų didelį sudaro. Tad ir ska* 

v » į -
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visi kongreso nariai bažn'yčio- .karimas ir jos kiekvieno nario
- - - - . * . • • i • I •

Imąžinti per tinkamus pamoki
nimus motinoms kaslink kūdi
kių priežiūros ir tinkamo penė
jimo, ir per miestinį prižiūrėji
mą pieno.

Pieno stotys, motinoms ir kū
dikiams klinikos ir viešos švei- 
katos-priežiuros biurai tapo įs
teigti Pitjsburgįe.

-KNYGOS IR LIGOS.
-Taip sunku rasti nors vieną 

atsitikimą, kur knyga nešė ligą 
kad daugelis "viešos sveikatos 
studentų tiki jog knygos mažą 
lošė rolę, kaipo limpamų ligų 
nešiotojos. .

Paprasti gemalai, kurie gali 
būt pernešti ant knygų gyvena 
tik trumpą laiką, tik kelias va- 
Landas, nes šviesa ir sausumas 
išnaikina juos. • '

Niekuomet nereikia versti 
knygos lapą burnoj pašlapintu 
pirštu, “nes tas netik pemeš bi
le gemalus nuo tavo kūno, bet 
nuo knygos tauf gali pernešti, 
p eigų knygos vartytos ligo

nio kambaryje, bet ligonio ne- 
čiupinėtos,.atsargumas bereika
lingas. Bet jeigu ligonio varto
tas tai reikia padėti saulės švie
soje arba geriaus smalkinti su 
“firmųdaliyde” gazu.‘ Potam 
padėti Įmygąs per. tris arba ke
turis mėnesius ir tik taip gema
lai išnyks.

EUROPOS VAIKAI. ..
Rytinės ir Centrinės Euro

pos vaikai beveik nuogi. Ne
seniai Amerikos Belief Admi- 
nistration aprašė Europos pa
dėjimą sekančiai: “Maisto pa
dėjimas geresnis bet drapanų 
aršesnis.”, ’ .

Ateinančioj žiemoj vargus 
pasieks augščiaųsią laipsnį. 
Kur drabužiai nepirkti, nuo 
1915 metų, išskiriant per par
davimą naminių dąigtį ir pa
laikų, metų sukrauti rinkiniai 
į laiką išsibaigs, ir tas laikas 
atėjo kaikurioms šeimynomis* 
Šeimynos kurios kadaise gera- 
me stovyje dabar nauji bied- 
nuoliai. . ‘

Svarbiausia priežastis kode! 
Europiečiai negali pirkti drapa
nų tai jų pinigų vertės sumaiži- 
nimas. Amerikiečiai nesupran
ta kokį pragaįiŠtrtas 
mas padarė senojo Svieto eko
nominių! pastatymuj. Pavyz- 
din, kas seniau buvo graži įei- l 
giL Vienoje — Įū’įOOO kronų Ur-1 
ba musų pinigais $3,000 į me* I 
tųs —;- dabar sumažėjo lig $30,1 
Lenkų pinigai nupuolė du syki 
mažiau už Austrijos -pinigus; ! 
Varšuvoj 10,000 markių, kadai* I 
še verti $2,500 ąmerikoniškais l 
pinigais, dabar* atneša $10.00,1 
Rytine ir Centrinė Europa turi'l 
importuoti drapanas iš šgtiuj 

kmbudų, Vienoje,jeigu 
ritėto profesorius nori pi.

— asmens pareigų ir teisių ti
kras nustatymas ir sąžiningas 
vykiiiiiiias,gali duoti geriausių 
vaišių sėkmingam valstybinio 
gyvenimo vystymuisi 'ir eigai.

(Kaimo “Darbininkas” t •

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
NORSĖS VI$ PRIE DARBO.

\Vashingtonas Nors dabar 
randasi taikos laikai — 257 
Raudonojo -Kryžiaus nursės'vis 
tarnauja Suv.-Valstijų armijoj, 

vyno, 37,000 nurrių priguli prie 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Rrižiutejimo '•Skyriaus. 1,163 
Raųdopojo Kryžiaus’nuijgių dir
ba prie Suv. Valstijų viešos 
sveikatos Skyriaus, daugiausia 
prižiūrėdamos pasaulinio karo 
veteranus.

■ ■ - ■ A-

AMERIKA PRIŽIŪRI VIEN- 
NOS VAIKUS.

Mark E.- Ravage, autorius

je didžiu dievobaimingumu 
meldėsi ir prie Švenčiausiojo 
Stalo priėjo su Dievu jungties, 
priimdami Šv. Sakramentą, ga
lima suprasti religinio tvirtu
mo ir susipratimo stovį krikš
čioniuose darbininkuose. Tuo 
labiau, kad kongreso atstovai 
nebuvo' kokie tenai davatkos 
ar kunigai, bet patys. tikrinu
siojo kraujo proletarai — dar-, 
hininkės ir darbininkai, kurių 
išdirbti delnai rodo jų socialinę 
pacĮėtį. Ne vien religinė prak-. ir 131 nųrsčs tarnauja prie Jai-

t

tika, bet ir Kristaus mokslo pa
žinimas užima svarbią vietą 
oYganizuotės veikime. 'Norima 
būti nevien iš raštui žodžiais 
|ikrais katalikais^ bet darbais 
ir katlikų mokslo supratime bei 
jo pritaikyme kaip socialeje, 
taip ii- ekonominėje gyvenimo 
srfty. Ir pati sindikalę-bei pro
fesine idėja nėra kas kita, kaip 
pavertimas darbu lankščioniš- 
bojo gailestingumoir teisybes. _______
Čia neveltui Tiarima varyti krik* * ‘ An AmericmHn the j&aking 
Ičioūiškag judėjimas ir darbas rašydamas speeiąlį s straipsūi'

X

SEVER¥KAĮ.
čeverykai turi apsaugoti ir 

neparemti kojas. s Daugumas, 
ypatingai moterys, nešioja an
kštus čeveiykus. Liuori' čeve- 
rykaiirgi1 nepergeriausi, bet ge
resni ūz ankštus

Cfeveryke turi būti užtektinai 
vietos krutinti kojas pirštus, ir, 
turi, būti taip • formuotas kad 
koja butų gan liuosa. .

. Geriausias Čeverykas turi bū
ti praktiškai tiesus, kas prasti 
tins iškraipimą didžiulio kojos 
piršto. Čeverykas turi būt gan 
ilgas, turi tikti užkulnį ir lete
ną, kad nuslystų vaikščiojant.

Aukštos kurkus nedailios Ir 
ne dėl. vaikščiojimo, Duoda 
prastą pozą ir tilo į atsirandą 
komai. Jeigu' papratus prie 
aukštų kurkų .nepatartina ant 
syk pradėti nešilti visai mažas.
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jų mėnesių alga.

, . Motinos rtegnli prirengti ku- 
dikiąms drapaną ir lignnhučiuo 
se varto jama popieriniaf raikš
čiai, Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbininkai spėja, jdg bus 
milijonas motinų be jokių pri- 

* rengimų kūdikiams. Tukstan- 
< čiai vaikų, bus bė čeverykų jei

gu Amerikos mielaširdiįgos 
draugystėsneateispagelbon.

American įrieaSb Sėrvice 
komitetas prisidėjo prie Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus rinkti 
vartėte, ir nevartotu^ drabu
žius palengvinti biednujų pade- 

> jiraą. Tos draugystės prašo vi
sų Čion Amerika pagelbės, Rei
kia nunešti taą drapanas į ar- 
čiaiisio Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus skydo ofisą.

«•’ Drapanos bus renkamos Šią 
vasarą nes bus rudenį siunčia
mos Europon,

Dovanotojai gali’ paminėti 
katram’/kraštui drapanos siun
čiamos. -
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SUV. VALSTIJŲ PAVIEČIŲ 
VALDYMAS.

Musų valstijos padalytos į ęa- 
vieeitts (eounties). -Negalima 
paiiinti bįaipo pavyzdį Bile vie
no paviečio valdymą. Yra daiigr 
skirtumų.

Paprastai paviefis turi kokią 
nors Jegisliaturą, vadinta pa- 
vi'ečio komisijonierių komisija 
arba direktorių komisija. Šita 
komisija nutaria kiele pinigų 
praleisti del.kdlių, tiltų, var
guolių namų ir dėl kitų tikslų, 
bet ta komisija turi mažai arba 
visai neturi valios padaryti įs
tatymus.

Paviečio viršininkaVvra, šeri
fas (kuris pildo paviečio teis
mo įsakymus ir užlaiko tvar
ką;) iždininkas,*kuris laiko pa
viečio pinigus; raštininkas, ku
ris prižiūri dokumentus, proto
kolus ir rekordus; registrato
rius, kuris užlaiko dokumentų 
ir lizdelių rekordus; viešas kal- 

. tintojas, kurio priedermė su
rasti ir teismui pavesti prasi
kaltėlius, ir mokyklų direkto
rius. ' /

Tie oficieriai' paprastai bal
suotojų išrinkti dėl trunįpo-lai
ko.

Paviečiai (countv.) padalinti 
į miesto apskrietus (townships) 
Naujoj Anglijoj ir keliose kito
se valstijose tie “townships” 
vadinti miestais arba mieste
liais. Bet yra skirtumas tarp 
Naujos Anglijos miestelių ir 
vakarų valstijų miesto -apskri
čių.- Naujos Anglijos miesteliai 
laiko susirinkimą sykf, arba 
tankiau, Į metus, ant kurio su
sirenka yisi balsuotuoju! ir iš
renka komisiją vesti visą dar
bą perminėtus, išrenka raštinin
ką,, taksų -rinkėją, varguolių 
prižiūrėtoją, konstabelius ir ki
tus vietinius ofieierius. Vaka
ruose, miesto apskričiai niekuo
met nelaiko panašius susirinki
mus. Jie išrenka miesto virši
ninkus slaptu balsavimu. Jįj 
pareigos ne taip svarbios kaip 
Naujos Anglijos oficierių, nes 
paviečio' (county) valdžia pri
žiūri darbą.

- Tarp miesto apskričio ir mie- 
' stelių turime kaimus. Kaimas, 

mažas apskritis gerokai apgy
ventas, kuris atskirai stovį nuo 
apielinkės ir save valdo. Bal
suotuoju! išrenka komisiją ir 
prezidentą.
Paviečiai turi savo teismą, kur 

vadovauja teisdarys, kuris -bal- 
- suotuojų išrinktas. Teismas 

baudžia svarbesnius prasikalti
mus; Miestelis arba miesto ap
skritis irgi turi savo teismus, 
kur balsuotuoju! išrenka taikos 
sudžią, (justi.ee of the peaėe) 
čion mažesni prasikaltimai nu
teisti', čion laikyta pirmas teis
mas ir jeigu prasikaltimas svar
bus tai prasikaltėlis vestas į au- 
gštesnį teismą ir nubaustas.

Taikos audžia išklauso besi- 
ginčijimus taip piliečių, apie 
mažas sumas pinigų, sakykime 

. ne virš dviejų šimtų dolerių. 
Paviečio kaltintojas (county 
prosecutor) laiko svarbią vietą, 
nes jis turk pagelbininkus per 
visą paviefį. Ji'e gaudo prasi-
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APNEGALfcDINTIEMS VY- 
PAiALPtt PER U, S. 

PUBIAaHEALTH SEGIOK.
Vfr M. A-uunv Atviiiuii wvx>xyc 

gydo palmasuotus Kareivius, 
Jurinįųkus fr Matininkus. 
•Garbingai PaEu(Umoti Karei

viai Gydomi,
Po; aktu iš Kovos & 1919, 

(Public Ąct 326) ’ užvardytu 
“ Aktas autorizuoti kasos Raš
tininką parūpinti ligonbučiųs 
ir sanatarijoms 'feBatingumūs 
sergantiems ir apnegalėdintio- 
ins paliuosuotieihš. kareiviams 
jurininkams ir ’ -marįninkams, 
“U. š, Public Health Service 
parūpins pašalpą Lile 'garbin
gai paliuosuotam sergančiai 
arba apnegalėdintui kareiviui, 
jurininkui arba marininkui, ar
mijos arba . ’ laivyno ^augiai, 
kurie tapo paliuosuoti ant arba 
po Spalio 0, 1917 m., ir kurie 
reikalauja išgydyti kokią ligą 
arba įžeidimą, kuriuos gavo 
prieš paliuoyavimą iš armijos 

U. S. Peąsion Biuras.
IL S. Pension Biuras, Wa- 

shington, D. C. prižiūri tuos, 
kurie paliuosuoti prieš Spalio 6 
d. 1917 m. Aplikacijos turi ten 
būt prisiųstos. Tiems vieninte
lis medikaiiškos priežiūros ap
rūpinimas tai į Nationąl Sol- 
diers Home.

War Risk Insurance Biuras 
prižiūri gydymą alijantų pa- 
liuosuotus kareivius.

Gydymas Militariškuose, vie
šos Sveikatos ir Civiliškuose 
Ligonb učiuose.

“Paliuosuoti kareiviai, juri
ninkai ir marininkai, pagaf įs
tatymų, civiliški žmonės, ir kas- 
tink ligonbutinio gydymo įeina 
po Army Re gulai ion paragrafo 
1459 aprūpinimų. Bet bile ap- 
negalėdiritas kareivis, jurinin
kas arba marininkas, kuris 
garbingai paliuosuotas nuo 
Spalio 6, 1917, jeTgu apnegalė- 
dintas būnant tarnvstėi arba «/ G
jo dabartinis padėjimas parei
na nuo to apnegalejimo, pagal 
War Risk Insurance Akto ap
rūpinimais, jam priguli ligon- 
butinė arba tanatorijinė prie
žiūra per Public Health Servi
ce ligonbutį, karišką ligonbuti, 
jeigu yra1 vietos, arba miesto 
civilišką ligonbutį.”
Prirodymai Reikalauti Išgauti 

Priežiūros.
Kur abejojimai pakila lias- 

link įžeidimo, ar gautas prieš 
paliuosavimą ar ne, aplikantas 
bus prižiūrėtas bet valdžia ves 
ištyrinėjimą. Aplikantas turi 
turėti prirodymų, jog liga arba 
apnegalėjimas radosi kuomet 
tapo paliuosuotas, tas prirody
mas pristatytas arba per jo afi- 
eialį paliuosavimą arba paliu
dytą kopiją jo ligonbutinio re
kordo. Jeigu aplikanto pal mo
savimo certifikatas neturi jo- 

. kio parodymo kaslink jo apne- 
galėjimo, dėl kurio, kareivis 
prašo pagelbos, atsikartojimas 
apnegalejimo, dėl kurio jis pir- 
miaus gavo pašalpos tarnystėj, 
arba jog, dabartinis apnegalėji
mas neturi nieko 1 bendro su 
pirmesne liga arba įžeidimu 
gauta tarnystėj.

Jeigu kareivio militariškas 
rekordas nemini apie apnegalė- 
jimą kuomet jis stojo kariuo
menėn, įstatymai laiko jog. jis 
buvo sveikas kuomet prisirašė. 
Vyrai, kurie* paimti, bet nepri
sirašę, gali gauti medikališ- 
kos pagelbos.

Kaip Reikalauti Mediką- 
liškos Pagelbos.

Kuomet piašymas, reikalau
damas medikališkos pagelbos, 
pasiųstas U. S. Public Health 
Service medikališkui aficieriui, 
prašytojas turės išpildyti War 
Risk Insurance formą 526. Jei
gu po ištyrinėjimu, jam priguli 
pagelba iš War Risk Insurance 
biuro, tai medikališkas aficie- 
rius jam įsakys nueiti į arčiau
sią pašalpos stotį, kur ištyrinė
jimas padarytas ir tinkamas 
gydymas aprūpintas privačiai 
arba ligonbutyje.

ApBkantai Gydyti.Netoli 
-Savų Namų.
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. ^NEMUNO^CirORAS, IŠ IIAVERIIILL, MASS.
PENKIAS DEŠIMTS DOLERIŲ DOVANŲ PASKIRTA GILIUKINGIEMS IR ATSIŽYMĖJUSIEMS.
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gv. Pranciškaus Parapijos Darže, Methuen, Mass. Pradžia 10 Vai., Ryte
GEKBIAMIĖJI LIETUVIAI IR LIETU VAT ES! Šis išvažiavimas bus puikiausias iš visij išvažiavimų, ik s jį rengia susi- 

t vienyje chorai iš trijų kolionijų ir deda visas pastangas prisirengti prie šio išvažiavimo su didžiausiu programų, kaip tai :, dainavimu 
ir nepaprastais žaislais. Taip-pat yra užprašyti visos Naujosios Anglijos chorai, solistai ir sęlistes prie išpildymo milžiniško progra- 
nio. Todėl nepraleiskite šios progos — atsilankykite į šį išvažiavimą, nes išgirsite nepaprastų naujų dainų ir matysite įvairių žaislų 
ir taip-pat bus gera proga išbandyti savo'gilinki. * Širdingai kviečia visus SUVIENYTI CHORAI.
PASTABA. Pasitaikius lietingai dienai, išvažiavimas bus perkeltas ant sekančio nedėldieno — RUGPJŪCTO 28 dieną 19.21 metais.
KELRODIS. Važiuojant iš Lawren.ce, Mass. elękrikariu, reikia imti karasHampshire St. parašu‘‘METHUEN TOWN FARM” ir išlipti ties “Welches Pond.” 
Važiuojant AUTOMOBILIAIS ar troliais,, važiuoti Broadway ligi Oakland Avė. Nuo Oakland Avė. Pirma gatve po tiesiai lig “Methuen Centro.’’ Nuo Meth
uen Centro imti ;£elham St., kuriuoni privažiuosit daržą. ' •
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pašelpos stoties, arba negali pinigus, o specialių pinigų dėl 
nueiti į ligonbutį arba pašelpos 
stotį, jam įsakyta nueiti į ligon
butį arti savo namų. Medika
liškas ofieierius is stoties, kur 
.jo prašymas pasiųstas, nuskils 
į katrą ligonbutį jam eiti. Vy
riausiu! gydytojui bus prisiųs
tos instrukcijos egzaminuoti ir 
gydyti vyrą. Dėl - jo bus aprū
pinti visi reikalingi dalykai.

Kelionės Lėšos Užmokėtos..
Kur galima, kareiviai gydyti 

prie pašelpos stoties (Relief 
Station.) Jeigu negali važiuoti 
tai namuose prižiūrėti. Kelio
nės lėšos apmokėtos su tinka
mais algos atlyginimais jeigu 
pasilieka nuo darbo. •

Specialiai Ligonbučiai.

Ligoniai apielinkėj, kur apli
kacijos prisiųstos, jeigu gairina. 
Bet jeigu serga kroniška liga 
arba jeigu butų geriaus klima
to permairia, ji siųsti į specia
lius ligonbueius.

Neapsiima .Gydyti Lytiš
kas Ligas.

Public Health Serviee negali 
duoti pagelbos paliuosuotiems 
kareiviams, kurie serga lytiš-

tų ligų Public Health Service 
neturi ir tik gali pasiūlyti toki 
gvdvma, kuris duotas viešuose 
klinikuose. Tie gydymai laiky
ti tris syk į savaitę kožname 
stotyje.
Laidotuvių Išlaidos Apmokėtos

War Risk Insuran.ce Biuro 
ligoniai, kurie miršta . Public 
Health Service ligobučiuose, 
palaidoti stotyse, bet išlaidos 
neturi viršėt šimtą dolerių. Jei
gu gimines arba kiti norėti) pa-, 
siimti lavoną, valdžia'užmokės 
reikalingus ir neperdideles ke
lionės išlaidas.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Home Service dalis ben
drai dirba su Public Health 
Service Armijos ir Laivyno li- 
gonbučiais.
Public HealtK Service Vienutes 

Public Health Service pada
linta. į keturiolika geografiškų 
dalių po apskričio direktoriaus 
(Disti’ict Supervisor) priežiū
ra. Kožnoje valstijoje randai 
valstijos direktorius su vieti
niais tyrinėtojais. Tas Valsti
jos direktorius prižiūri ir duo

boms ligoms. Vfar !Risk Tusu- -du patarimus vietiniams tyrinė
tojams. Tyrinėtojai' egzaminuo
ja visus, kurie savo valia arba 
kitų nurodyti, kreipiasi pagal
bos. Jeigu nėra pašalpinea sto-

rance skaito tas ligas karpė pa
sekmes paeiti .vyrų, blogo pa-

Jeigu buvęs kareivis gyvena sielgimo. Tam tikslui negali! 
dauginus kai šimtas mylių.'nuo vartoti Public Health Service

ties toj. apielinkėj,, vietinis tyri
nėtojas (kuris turi būt gydyto
jas) gali teikti medikališką 
priežiūrą, duoti receptus, ku
riuos vietinis aptiekorius turi 
pildyti.

Užmok estės (Compensatiori)
, Daugelis vyrų, kurie turi 

gauti užmokestį, arba “com- 
pęnsation,” už įžeidimus arba 
ligas, kurias įgijo arba pablogi
no tarnaudami kariuomenėj 
nežino savo teisių. Bile narys 
militarės arba laivyno tarnys
tes, kuris mano jog jam prigu
li “compensation,” turi prisių
sti aplikaciją arčiausiai U. S. 
Public Healtli Service atstovui. 
Bet suprantama, jog tas apne- 
galejimas įgytas arba pablogin
tas tarnystėj. .Daugelį svldų, 
rymas,! kuris prašė ir jau gauna 
nžmokeštį- palengvina paties

“compensation,” bet kartais di 
dėsnis. Kuomet užbaigia moks
lą jo užmokestis, vėl prasideda.

Public Health Service 
ApgarsĖnimai.

Public Health Service darė 
pastangas," siųsdami cirkulia
rus, lipdydami apgarsinimus 
pačiuose ir tt. pranešti visuo
menei apie pašalpą, kurią šis 
skyrius teikia paliuosuotiems 
kareiviams, ir jurininkams.

Kaip Surast Public Health 
Afioierius.

Gali sužinoti vardus ir adre
sus Public Health Service afi- 
cierių. per vietinį pačto virši
ninką, nuo Amerikos Raudono
jo Kryžiaus vietiniir skyrių, ir 
nuo valstijos arba vietinės svei
katos skyrių afieierių, ' l'

Visos civiliškos®ir gerovės 
į draugystės, kareivių reikalams 

, turi visuomet 
būt gatavi pagelbėti kareivia
ms susinešti su jiems reikalin
goms draugystėms

Kaip Susinešti- su Public 
Health Service.

Visa korespondencija suAVar 
Risk Insurance biuru kašlink 
medikališko peržiuroj imo turi 
būt.ądresuotaa sekančiai: Čhiof 
Medical Advisor, Bureau of

Dabar yra laikas 
Patogus ir sveikas 
Pentyt jūsųriiamą, 

. Ką būtinai reikia.
Tad greit šaukit mūsų 
Pentorius geriausius, 
Kurie seną namą

. Padaro naujausiu. 
LITHUANIAN HOME
BUILDERS CO., INO., 
(Pentorių Dept.)\

- 366 W« Broadway, 
Rooml 

South Boston, Mass.
Tel. S. B. 1878-J.
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uzmoKestĮT paiengvma paties pabirti biurai, 
nuskvrimą lankyti užsiėmimu |pnĮ Q.af-avį 
mokyklą po Federal Board for 
Vocational Training.

Užsiėmimų Mokinipias ir 
Užmokestis.' *

Turime atsiminti, jog, kuo
met Vyras lanko užsiėmimą mo'- 
kyklą, jo užmokestis, aYba“.C0 ‘ 
įmpensation’* sulaikytas ir jie 
gauna tik Fedaral Bordo pas
kirtą mokestį. Federah Bordo 
paskirtas mokestis niekuomet 
nemažesnis už užmokestį,, arba

AVar Žisk Insurance, Tteasury 
Deprtment, Vrashington, D. C.

(Bus daugiau)

ANT PARDAVIMOi
Parsiduoda ČEVERYKŲ*^ 

KRAUTUVE labai puikioj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 
Septynis metus. Priežastis 
pardavimo, savininkai va- , 
žitioja Lietuvon. Kas nori?- . 
tų ‘ pirkti, atsišaukite šiuo 
adresu*C A. SMOLSKIS ir K. MAČYS

1105Wa8hingtonSi, 
4nowood, -m :
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keltų prieš lenkus kardų, 
atkištų durtuvų, kad nenu- 
ilgtų mūsų karžygių rahkoe, 
kad nepritruktų jiems mais
to & amunicijos, kad nesu- 
Bilpnetų jų dvasia, kad lu- 

visų avan- 
tiurįstų žlugimo.

RųLkiayaldžiaipaskolos, 
W pirkime įoų bonus.

,tas apie- pasitenkinimą ma
žesniu pelnu taip tytl, kaip 
lape prieš alkanų vilkų apie 
paslėptų mėsos gabalų, p

SKYBIŪS 
Veik ‘visi AnusrikoB aiut« 

Bki didieji jaikraščH'iįri 
skyrius kur dedami skaity
tojų halsai. “Draugas” jau 
nuo senai tūri-panašų sky
rių vadinamų

teSteų 
kadir ^^Darinninkui^ pra- 
vartų tokį skyrių turėti, Tad 
šiuopai paskelbiame'įvedimų 

tojzį Skyriaus, ' Du
besnieji skaityto jai ht.uaūJ 
d<wi

_ . W|aį padavė ženklų, W
vėliava, rifdrtetrimito irisas ir ant

• ! • V • 1 *' 1 ¥ . • j
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'■ 8atMtdė> -ta Jotį—!** Bėra- 
Vįtouut ma Awoęuwqr of
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, Boeton and «ulrarb« MMO„M„9CUa 
fįptiį* ėHAtrkia

■ ai aecond-dai* .•#**'
13,1016 at the po* M

* the iįįt. Matdi B.
z -MMttfltance fąr nrinęf at Nį^l .raif 
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A«t of Ort, 8» 1817, aūWM * W 
^ loio* • .hiu r i
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Waterbury, Ct. 6 kp. ui.,. .22.80'
Hwtfofa>aSkp/...«o<A2.70 .

2S kp. , ,> W i
Ct, 36 £p.

įyidgeparų Ct, 89 kp. ,».5.00

An$0iuBp^t^A,kkp4 t .5,30 
Poąųouock, Qt, 44 kp. >. „ .2.00 ;

j • ■’ ■ ». "i Ji'-'linĮ ■ i "“vi

baku,: A, m L.,»,$76.90
■ Mpoftaą priimtą ir nutartą Ii* 

pinigus virš 50,4ol. pasiųst 
lietuviams- nmkrięivfmns SveicūrL 
jcupčr Cmtrą, ' < .

^eka kuopų raportai. ‘ 
fcbfr ’W ttarių 

151; vyrų 147, moterų 4; artis
tų 15, dajpinkų 7, umatninkų -*• 
4, kalbčtpjai du i kun. J. Bakšys 
ir B. J. Totoraitis, ’ Parengė pik
niką ir vaidinimą. Naują narių > 
pįirašė 5. Per šį metą išbraukė 
Š8; suspenduotu 48; pilnų narių
— 25.
, Hartfordu 64ą kpų Narių 49: 
vyrų — 38, moterų — Įl; dai- . 
nininkų — 5, amatnlnkų-—3; 
kalbėtoją — 1 —r<kun. J Ambo- 
ta. Parengi vaidinimą ir* pra
kalbai Suspendutįą narių — 5. 

Turi knygyną.
Nei? Haven 28 kp.» Narių 401 

.vyrų — 35, moterų — 5; artistų
— 10, dainininkų — į amati
ninkų 5; kalbėtojų — 3; kun. V. 
Karkauskas, M. Jokubaite ir. B. 
Nekrašas; išbraukta šį metą 12, 
čusĮjenduotų. —- 11. Turi knygy
ną. J

Now Britain, 36 kp.: Narių —< 
35: vyrų — 24, moterų — 14; 
dainininkų — 4, amatninkų — 1. 
Parengė pikniką, kurs atnešė pel
no $122.20, iš kurių nupirkta L. 
D. S. namo bonas. Išbraukta — 
12. Iš Jų didžiuma išvažiavo į 
Lietuvą. Suspenduotų — 1.
'Bridgeport, 39 kp.: narių 75; 

turį pasistačius kliubą, kuris tei
kia pašalpą laike ligos. Kliubas. 
lėšuoja $1,300*00. Iki šiam lai
kui atmokėta $500.00, Turi dide
lį knygyną ir apšviėtoj pakilę 
aukštai. Raportas priimtas su pa- | 
gyrimu.

Seka kuopų įnešimai. ,
Wate’r būrio kp. ineša; 1) Kad 

LDS. nariams būtų numažinto^ 
mėnesinės mokestys;, kad vietoj 
35c., būtų mokama 30e. į mėnesį, 
Nenariams kad būtų prenumea- 
ta metams $4.00. Priimta ir palik
ta pagaminti-įnešimą į Seimą. 2) 
Kad šis LDS. Conn. apskričio su
važiavimais išrinktų komisiją, ku
ri ištirtų, centro peprielųnkų at-‘ 
sinešimą, į Conn. apskritį ir kame 
priežastis. Priimta ir išrinkta ko
misija dėl ištyrimo: V. Balinskds, 
39 kp. narys, J. Tautila, 5-tos kp. 
.narys ir M. Blažauskaitė, 36'kp. 
narė.

3) Kad LDS. Conn. apsk. pa
rengtų - paskaitų maršrutą ru
dens sezone. Priimta ir nutarta 
rengt apskričio fėšoųiis, tik kuo
pos turės svetaines parūpint ir ap
simokėk Paskaitų rengimas pa
likta apsk. valdybai.

4) Kad apskritis pasistengtų 
paraginti visas kp., kad pasibai
gus vasarai, insikurtų vakarinius 
kursus, jei kuri kp. negaletiį į- - 
steigti,' kad apskritis pagelbėtų. 
Priimta kaipo ''pageidavimas ir 
palikta tas darbas apskričio orga
nizatoriui.

5) Kad* LDS. "Conn. apskritis 
rengdamas išvažiavimus turėtų 
daugiaus tvarkos, kas link įžan
gos į daržą. Priimta kaipo lekci
ja apskričiui.

G) Hartfordo 64a kp.: Kad L. 
D. g, Conn. apsk. susineštų su ki
tų katalikiškų organizacijų, Conn, 
apskričiais ig kad lutą vasarą pa
rengtų vieną bendrą, išvažiavimą, 
įnešimas atmestas.

-T) Kad apskritis siųstų delega
tą į LDS. Šeimą. Priimta ir iš- 
rinktu delegate Mt< Jokubaite. . I

8) Nėw.Britain 36 kp.: Kad L.
p. Š. centras įsteigtų biurą, kurio 1 
tikslas butų sužinot, kur darbai I 
jgęriau eina, ąrba uždarbiai gėrės- I 
ni ir praneštų per organą, nes tos I 
pagerintų darbininku būvį. Pri- I 
imt a fr palikta kaipo Įnešimas sei- I 
mui, v I

9) Kad C( Darbininke” xhtltų I 
daugiau talpinama koresponden- I 
rijos, kuriose yra atsakymai į im*, J 
teisingus užpųldUejimus, kitų j 
laisvamanių' lalkwišrių» Priimta* I 
m palikta vi$\mlnW komisijai, yl 
kad kreiptus į centrą. . ' JU 

i- 10)t Bridgapri?t39 kpa Kad•&*" 
D. & apskričio organUato*

praeitų metų seime ir taip-gi: 
buvo žadėjęs pasitarti nw* 
žiavęe į Lietųvų3<Darbinin- 
ko” redaktoms^P. Gudas, 
tai tas klausimas ^paliktas 
Seimui. j
Renkami atstovai

L ED& Bįwa ’ atstovais 
bus K Ajauskas, M. Abra-

Glineckis, kimų kelionės lė
šos bus apmokėtos. Taipogi 
nutarta įgalmtį ir kitus vaL 
dybos naįįus, kaip tai : kun.

UrbonavyČii}, kun. J. 
Bakšį, M, Žukauskaitę ir ki
tus, z ; v \

Svarstoma atnaujintos pa
skolos klausimas. 'B. Ajaus- 
kas aiškina, /kad pardavine-

' r
t

PŠOtOKOMS.

LDS. Cęritro valdybos- 
priešseimims susirinkimas 
įvyko'rugpjūčio 9 dięnų š.

/ Susirinkime dalyvavo Šie 
valdybos nariais Kun. K, 
Urbonavyčius, M, Abračins- 
kas/ Noreika, Kun., J, 
Bakšys, B. Ajauskas, J; 
Vaitkus, J, Glineckis, M, 
Žukauskaite ir A. F; Knei- 
žyp. ‘ ' A

Perskaičius protokolų, ku
ris priimtas be pataisymo, 
•A, M KneiŽys aiškino biz
nio ir ^organizacijos ^ stovį, 
Pasirodė, kad bizniseina ga
na gerai Detei didesnio pa* 
sitikėjimo nariuose ir tvar-

duokles. Po susirinkimo 
kuODOS ralHtiįnkiut turi TMV* 
aiųaU.CentAi mėnesinį ra
portų bu narių mokesčiais. 
Taįprgį j^aneša kudJOa val
dybes narių vardus įy adre-

ų

im aom Amaičio 
amaikviMo pboto, \

Conn. aftikričia sūvriht- 
rimas įvyko ai ifegtw' dto - 
New Havajų ConnJ šv.

pkttu P. J. Tntorai- 
tis pradėjo susirinkimą 1 vai. po 
pietų, ųžkviesdamas gerb- kim. 
V. Karkauską atkalbėti maldą. 
Po maldos kun, V, Karkauskas, 
pasveikino delegates(us) trumpa 
prąkalbele ir kvietę visus. kouo- 
liausiai darbuotis dėl gerovSs L. 
D,. S, Pa to apskričio buvusioji 
valdyba užima, savo vietas Ir iš
šauks kuopas, Pasirodė, kad Še
šių kuopų atstovą! dalyvauja. Iš
rinkta mandatų peržiūrėjimo ko- 
jnisija iŠ M, Jokubaites, M. Rla- 
žauskiutes ir B. Šilkausko. Komi
sija pranešė, kad mandatai yra te
galinki. '

Išrinkta valdyba sesijoms vesti: 
pirm. P. J. Tutoraitis, vicę-pirm. 
V, Bolinskas, rast. H, Mičiunienč, 
pagelbininke M. Blažauskiutė, 
maršalka A. Aboja, reporteris — 
jj. Jokubaite^

Seka delegatų iššaukimas.
. Waterbury, Ct. 5-ta kp: J. Tau

tila, V. Urbonas,' B. Šilkauskas ir 
V. Vasiliauskas.

Hartford, Ct. 6 kp.: T. Geležiu- 
te, A. Mazdas ir J. Bernotas.

Ncav Haven, Ct. 28 kp.; kun. V. 
Karkauskas, P. Jarmakas, J. Luk
ša, M. -Jokubaite, A. DirŽius, J. 
Mišeikis ir A. Ąboja. s

New Britain, Ct. 36 kp.: B. Mi- 
eiūniene, M. Blažauskiutė ir J. 
Balita.

,Bridgeport, Ct. 39 kp.: V. Ba
linsima, A. Vaičiulis ir A. Maciu
levičius,

. Ansonia, Ct. 43 kp.: S. Puski- 
nėlis.

Delegatų išviso 21.
Protokolas praeito suvažiavimo 

perskaitytas ir priimtas vienbal
siai. , ’ ■

Seka -apskričio valdybos rapor
tai. Pirmininko raportas priim
tas; viee-pirm. nepribuvo, tik ra
portą laišku prisiuntė. Pasirodė, 
kad Jis iškeliavęs į Lietuvą* Raš
tininkės raportas priimta su atsi
stojimu ir rankų plojimu. Iždi
ninkės. raportas seka toks,, (iš
trauka iš raporto) •*

Įplaukos:
Pereitame suvažiavime balansas 

buvo........................?...$151.90
Prirašyta bankoj nuošimtis

už $130.88 .... *........... ,...2.60
L- P. B-vės už serus divi

dendas .....  ......... 10.00
L. L. Paskolos bonų nuo- .

šimtis .... .-......................$7.50

Brfo KpN.yjUgKAlTIS.

: ii- . jc v

KELIOMS BER FRAK
' • * GIJĄ, < , .

■ šį i^sagevai pri- 
plaukėm (Berbourg’ų. 8>; 
iyg Bostono laiko buvo te 
ĄJfv®?* M’^fjbje laik- administracijoje darink- jbnas L, L, B. Benų nebus 

landomis pirm Bostono,
Cherbourge mebuvo jokių 

trukdymų. Valizų nereikė
jo beveik nei atidaryt mta 
Tik paklausė ar neturi taba
ko, ir viskas.' Kitiems ma
čiau reikėjo viską išverst, 
Tas galėt prigulėjo nuo žiū- 
rėtojaus-inspektoriaus, Spe
niai traukiniai iš Cherbourg 
į Paris ėjo. Vienų kartų Sto
jo tik permainyt tuzinų,

Traukiniu važiuojant per 
Erancijos laukus puo Cher- 
bourg į Paris mdtėsi labai 
puikių reginių. Laukai ge
rai apdirbamai Dykumos 
nėra nė biskio. Puikūs so
dai, iškeroję medžiai, augštl 
kalnai viliote vilioja kelei
vio akį per vagono langų. 
Amerikoje tokių reginių 
nietur nesu matęs.

Įvažiavus Francįjon tuo- 
jairpastebi skirtumų namų, 
o ypač stogų. 'Čion nešit ma
tęs namų su lygiu (flat) sto
gu, kaip Amerikoje kad y- 
ra. Francijoje visur ma
čiau smailius stogus* tik Pa
ryžiuje matosi kaip kur su 
Amerikos stylium namų. ,

Traukiniu važiuojant il
gai prisėjb su keliais žydais 
ginčytis apie religijų. Jie' 
pradėjo, na iš to ir kilo .gin
čai. Kuomet jie gyrėsi ge
rai žinų savo Bibliją išlei
dom ir į Šv. Raštų. Bet tuoj 
pamačiau jog nė savo Pen- 
tatucho penkių Mozės Kny
gų nežino. Norėdami išsi
sukt .griebėsi Talmudo* ko- 
mentacijos, ir kitko, Tai 
jau mat žydų būdas, nenor 
pasisakyt kad nežino, bet da
ro išsisukinėjimus. Pary 
žiujn persiskyrėm gražiai ir 
dar vienas žydas Juozas 
Gould iš Lorąin, ,Ohia pada
vė man savo korčiukę—^pra
šė literatūros apie katalikų 
tikėjimų prisiųst. Reikia 
pastebėti, jog iš netoli. 300 
keliauninkų į Paryžių du 
trečdaliu buvo žydų.

Paryžiun-atvykęs tuoj su- 
siradau’ gerb. kun. J. Dobų- 
žį, kurs nurodė viešbutį ap
sistoti, Esu apsistojęs vieš
butyje Champs Elyssės. Ge
rus katalikiškas viešbutis. 
Mdn jis tuomi patiko' įr?gi, 
jo^ netoli nuo Švenčiausio 
Sakramento bažnyčios, ku- 
riojh Švenčiausias Sakra
mentas dienų ir naktį yrariš- 
statytas ir viešai adoruoji 
mas..Toj e bažnyčia jez man 
kunigas ” (tos bažnyčios) sa
ke, tebėra užlaikomas Koi\ 
poralas. jbu -Viešpaties . Je- 
zaus kraujo lašais* kurie vię- 

• įiam kunigui šv. Mišias lai
•T* <•

1

i

syk ii visą aplin$nii| vietų 
subėgo kareivėliai, sustojo į 
eilę ir 'sų šautuvais ant pe
čių linksmais,. drąsiais' vei
dais, su daina ant lūpų Žen-ų 
gia jie, koja kojoių reikšda- 
mi savimi organizuętos pa
jėgos galybę, Jie stiprūs, 
nepergalimi dėlto, kad jis 
organiuzoti, kad jiė gilėje, 
kad jų visų viena mintis, vie* 
na valia. Kada tautas lais
vei grųso'pavojus, jųi nieko, 
neliekti veikti tik sudaryti 
vienų stiprių tautos valių; 
visi eilėn, visi koja kojon. 
Jaunimas priekin, gmti 
tautos laisvės savo krūtinė- 
mis, seniai-, vaikai, moterys 
mergaitės, tautos arjergar- 
das — viši į darbų — padė
ti tam jaunimui. Laimin
ga tauta, nors ir maža ji bū
tų, kuri karo laiku moka su
sivienyti. Ji negali būti per
galėta. Dar nenulieta tokių 
ginkhi, dar neišrasta tokių 
nuodingi} dujų, kad. galėtų 
tautos valių palaužti, jeigu 
tik toji valia yra viena ir 
tvirta.

Mūsų tautos valia yra at
gauti Vilnių, užtikrinti Lie
tuvai tikrų laisvu ir teisin
gas sienas.su kaimynais, Tų 
mūsų valių stengiasi palauž
ti godusis kaimynas—len- 
kas, stiprus skaičiais, bet 
silpnas teisybe ir kišene.

Tad visi eilėn, kad sustip
rinti savo tautos valių.

Mūsų jaunimas jau^eilėje, 
papuoštas žuvukių draugų 
aureole. x

Eilėn ir mes visi kiti, 
Eilėn mūsų tautos vadai; 

veskite mus teisingai, atsi
davusiai į pergalę, į šviesų 
rytojų.

Eilėn visi profesijonalai, 
apšviestunai, su savo moks
lu, patyrimu, gražiai tautie
čiams tarnautų, tautos kar
žygių remti. ' L

Eilėn dvasiškiai, dvasios 
vadai, kėlėjai ir stiprinto
jai. Neleiskite, nuilsti tau
tos dvasiai;
_ Eilėn biznieriai ir pramo
ninkai su visomis-savo įmo
nėmis tautai gelbėti}. # 

Eilėn darbininkai žmonės, 
savo prakaito kaįna perkan
tieji tautai7 laisvę ir gerbū- 

• * *» - 
n- . .e

Eilėn moksleiviai, galin
gam’skraidymui sparnus iš- 
skėtę. > , ' '

Eilėn, gražioji lytis—vis
ką ąprūpiuti, laiminti, in- 
kvėpti.

Eilėn visa tauta, 
Dirbkime, tarnaukime^a- 

• sis vęskimę visi, “ 
; Šiandien didžiausis tau- 

dafbai eisiu. Bet kapitalis- tai reikalas —* išlaikyti iš*

pasekmingas iki valdžia ar
ia atstovybe neuždės mokes
čių tiems, kurie važiuoja į 
Lietuvą nėpirkę L. L.' i?. Bo
nų ir neaukavę Lietuvos ne- 
prįgulmybės reikalams į bile 
karį fondų. Tuo klausimu 
nutarta šaukti Naujosios 
Anglijos masinį susirinkimų 
So. Bostone ir išnešti tam 
tikrų rezoliucijų ir tuo pačiu 
pradėti darbų Paskolos Bo- 
mi platinimų.

Tųomi susirinkimą! užda
rytas 11 vai. vakare.

Ą. P9 Kneižys, 
'L. D. S, Centro Sekr.

tas J. Glineckis, 'f

Kontrolės Komisija kun, 
K, Uibonuvyčius įr B, A- 
jauskas aiškino, zkad admi
nistracijos knygos' tvarkoje 
ir gerai vedamos. -

Nutarta, kad kuomet jau 
bus prirengtos seimui at
skaitos, sekretorius praneš 
kontrolės komisijai peržiū
rėjimui atskaitų ir knygų 
už paskutinį mėnesį.

Nesant kun, P, Juškaičio 
prie kontrolės kdmisijos da- 
rįnktas M. Abračinskas.

Paėmus svarstymui kuo
pų ir apskričių inešįmus na
rių ir prenumeratų klausi
me Centro valdyba palieka 
tų klausimų seimui. Bet di
džiuma .Centro valdybos na
rių po plataus išsikalbėjimo 
linksta mokesčius prenume- 
ratams ir ; nariams palikti 
taip, kaip yra.

Paleidus moksleivius ata- 
stogoms tariama apie rengi
nių jiems maršrutų. Kol-kas 
iš moksleivių tik vienas P. 
Daužvardis sutinka apva
žiuoti vakarinėse valstijose 
LDS. kuopas. Nutarta jam 
maršrutą rengti.

Taip-gį rengti maršrutų 
4 4 Darbininko” redaktoriui 
P. Gudui sugrįžus iš Lietu
vos.

Perskaičius laiškų L. D. 
S. organizatoriaus A. Kazio 
iš Newark, N. J. prašant su
rasti kalbėtojų Peimsylvani- 
jos LDS. apskričiui. Kvie
čiamas gerb, kun, J. Bakšys, 
kuris apsiimaų; jeigu tik ne
pasitaikys kliūčių dėlei ku
rių negalėtų išvažįuoti.
Pakeliamas klausimas, kad 

reikėti} užmegsti kokius nors 
ryšius su Amerikos Darbo 
Federacija, kad kilus nesu- 
sipratimamė darbininkų su 
darbdaviais, kad LDS. na
riai gauti} nors kokių mora
lę paramų. Nutaria užvesti 
darybas. ' '

Kur kas-plačiau kalbama 
apie sudarymų tamprių ry
šių su Lietuvos Darbo Fede
racija.. Kadangi tas klausi
mas jau buvo svarstyta

SUSIRŪPINO NN- 
DARBŲ.

Jau veik čieli metai .kai 
Suvienytose Valstijose pra
sidėjo nedarbas, Ta dai'bi- 
lunkų, bėda nuolataĮ didėjo.

- Vasaros metu paprastai darv 
_bų‘esti šiek tiek daugiau, 
negu žiemos laiku, Mat tuk- 
stančiai darbininkų išeina 
dirbti ant f armų. Šių vasa
rų farmų darbui nežymiai 
teatsiliepė į nedarbu, Žie
mai artinantis bėdos tik pa- 

3 didėti gali. Bet pastarųjų 
dienų žinios iš Washingtond 

- duoda šiek tiek vilties. Se
natas pareikalavęs kad Dar- 

: bo sekretorius suteiktų be
darbių skaičių. Tad Darbo 
sekretorius Davis ^agaL tu
rimų žinių praneąė, kad* Su
vienytose Valstijose bedar
iau esaiha apie 5.735.000;’

Dabar, kaip toliau prane
šama iš Washingtono vai

zdžia jau pradėjo svarstyti a- 
/ pie tai, kaip Čia sumažinus 

nedarbu. Kongresas taip-gi 
gal būt imsis šio klausimo. 
Eugene Meyer, Karo Finan
sinės Korporacijos direkto
rius pasakė, kad jei dabar 
valdžia nieko nepadarys, 
kad nedarbu sumažinus, tai 
^teinančių žiemų šios šalies

• padėtis būsianti labai ries
ta.
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KĄ SAKO KAPITA
LISTAS.

- Charles M. Schwab, vie
nas didžiųjų Amerikos plie- 

; no kapitalistų, sako: 
. 44Vokietija šiandie gali

plieną tonų parduoti Angli
joj $20 pigiau ,negu Angli
jos pramonininkai. Vokie
tija šiandie1 Detroite par
duoda pneumatiškus įran- 

^ *kįus, kuriuos pirmiau mes 
išdirbinėjome ir gabenome 
Vokietijon parduoti, nes 

•lųes pigiau išdirbinėjome.
v “Tų-visų skirtumų pada

ro algų skirtumas.”
Bitas kapitalisto išvedžio

jimas primena pasakaitę a- 
pie lapę ir vilkų. Lape so-

,v
€ 
f
r ' . čiai mgsos priėdus ir gerokų 

. šmotelį dar paslėpus šieno 
F* kupeton, pamatė ateinant
1 alkanų vilkų. • Vilkas • klau-
J šia kūmutės lapės ar neturi 

MrįpųvaiŠinti, Lapė siūlo 
g z vilkui šieno, o apie paslėp- 
|7 tų mėsos gabalų tyli. ,

Kaip toji lapė, kapitalis
tai Schwab darbininkams 
kalba. Gi Amerikos darbi- 
įlinkai privalų tenkinti! ma- 

1 žesnėmls algomis, tai tuomet

r.

u
«

kant kadaise. ųžlaŠėj o, Ne
didelė, bet puiki bažnyčia, 
Joje turėsiu* progų ryto ry
te šv. Mišias laikyti, nes jau 
su perdčtinių kalbėjau ir jis 
maloniai man pavėlino. Ku
nigai Vienuoliai čion yra 
■prancūzai, ispanai, belgai 
Anglų kalbos ne .viens ne
mokių prisėjo lotynų kalba 
pavartoti.
, Ryto reiks apžiūrėti kaip 

.- ■'Paryžius atrodo. ,

KAIP
Suorganizuoti Lietuvių Darbinin

kų Sąjungos Kuopą.

PIRMA—L. D. S. >uopa 
gali suorganizuoti 5 asmens 
neskiriant luomo ir lyties 
nuo 16 metų amžiaus bile tik 
būtų praktikuojanti(s) R, 
K. tikėjimo katalikas (ė)..

ANTRA—Bile asmuo no
rintis pasitarnauti darbinin
kams gali kreiptis pas Cen
tro sekretorių dėlei plates
nių informacijų apie suda
rymų naujos kuopos, pra
šant aplikacijų ir kitų reika
lingų blankų.

TREČIA—Suorganizuoti 
LDS.. kuopų pirmų pirmiau
sia reikia sušaukti susirin
kimų. Susirinkime perskai
tyti konstitucijų. Po to 
kiekvienas narys sutinkan
tis pildyti jų išpildo aplika
cijų ir. užsimoka vienų dole
rį įstojimo.. Užsimokėjus į- 
stojimų renkama laikinoji 
kuopos valdyba iš dvasiško 
direktoriaus, kuriuo esti vie
tinis klebonas, arba kitas jo 
įgaliotas kunigas, pirminin
ko, raštininko, iždininko ir 
kitų valdybos narių, kurion* 
pradžioje metų renkama 
pagal reikalo; valdybos na- 
rkytųri būti‘nemažiau 3 ir 
nedaugiau 9.

KETVIRTA—Kuopa.tik 
tuomet skaitosi legališka, 
jeigu ji bus įsteigta su Cen
tro -■ Valdybos įgalipjimu? 
gaus iš jos čarterįt įmokės 
po viepi} dolerį jstojhno nuo 
nario, nusiųs visų narių Są
rašų su adresais ir išpildytas 
aplikacijas ir paskui mokės 
kas mėmio Centrųn po 30 
centų nuo nario ir 5 centus 
kuopos reikalams* < ■

iŠ Ceu- 
tuo įgalįojįmų veikti, tuojau 
sušaukia susirinkimų ir per- 
renM arbū patvirtina laiki- 
nųjų kuopos vaidybų, Šh* 
me susMnkitfe kiekvienas 
narys. užsimoka

t

t

. .57.00
, i 

. K

Viso labo............. $172*00
Išlaidos.

A. F.. Kneižiui už prakalbų 
maršrutą.......................

Kun. J. Bakšiui už prakal
bas, kelionės lėšos ir ki
tos išlaidos laike marš-
ruto .... .... ..«•• «...47.0t

.4

Raštininkei metine alga,
., kelionės išlaidos ir Įeitos

lesos *• • y • • •« •.. — .... 14.32
Iždininkei kelionės ir kitos

s
• 4

• •

.• .y

iaem$iw

1(5soh .... ..«, ••
Pinhii^nko išlaidos

- Viso labo, 
Balansas lieką ....

J Sykiu, su ščaris ii* bonais $500.49 
■. Raportas priimta yienbalsiai.

.0i?gaūižątorius •kuA j. DąkŠyM 
nepribuvo. Raportą pridavė per 
kitą asmenį. Priimtas. Seka ra
portai veikiančių komisijų. Ko
misija renginiui apįkriSio išva
žiavimo- imdavę raportą. Pasiro
do, kad įplaukė $351.45* Išlai
dų biiyo $232.80. Apskričiui pel
no lik0 $118.65. .Raportas priim
tas šu apLodismontais. Pavesta 
suvuilavimo • raštininkėm peržiū
rėt iivažiayinm kmnialjot bijąs, 
Pranely kad viskas yra teisingai 
atlikta. •

Raportas komisijos pardavinG- 
jmrni tikietų. uŽ L. D. Paskolos 
toną (Ištrauka .iš yaporto)par*

t

..,'..2.57
.««. • .11*55

...$121.51

........50.49

duota BOkančiąi: .
- » t

t

t f Sm

4
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ŽINIOS K LIETUVOS.lą mėžti sumrinkfman. Taip pat 
ir su naujais inežimaja.

' riti gyviąu darhą vykintų, negu 
, iki liol.' Priimu ir pririnkta ant

rą* organizatorius J. Tautila ir 
, taip-gi kviečiant į pagelbą aps

kričio pirmininką, >
11) Kad LDS. Conn. apskritis^ 

duot papeikimą centrui už' spen- 
,. ‘davimą narių, kurie .yrą neužsi- 

mokvję iš priežasties bedarbes’. 
Priimta ir nutarta ^paraginti tu
me dalyke kp'. raštininkus. - ' 
216) Kad EDS. Conn. aps^ nu
tartų ir>paduotų į_selmą, kad L. 
D. S. Centras nupirktų, labdarin- 

-gą ūkę ir namą, kur šios orga- 
'^nizącijos! narių likusieji vąikueiat- 

,našlaičiai būtų galima priglausti 
irz lietuviškoje dvasoje išauklėti 
arba ir pačiam ant senatvės, na-

* riui būt galima prisiglaust, Pri* 
imtą, ir palikta kaipo įnešimas 
seimui.

13) Kad nariai prigulinti prie 
L, D. S. liautūst skaitę liberališ
kus laikraščius ir jų spaudą rem
ti, Priimta, ir nutartą, kad ats
tovai praneštų saVo kuopose, kad 
LDS. nąri&i. būtų atsargesni su 
bedieviška spauda.

Atstovų įnešimai. ■
14) Kad apskritis kiek galint 

šelptų suvargusius bedarbius, L. 
D. S. narius Conn, apslč.-Nutar
ta šelpti f nemažiau ir nedaugiau 
kaip po 10 dol. į mėnesį. Pašal
pa gaunama prisiunčiant apskri
čio iždininkei paįiūdymą su kp. 
dv. vadovo ir valdybos parašais. 
Po apturėjimo paliudymo iždinin
kė pasiųs nariui pašelpą. Po to 
nutarimo S. Puskinėlis, 43 kp. na
rys aukavo $1.00 dėl suvargusių 
draugų

15) Kad LDS. pareikalautų Lie
tuvos valdžios, kad būtų Lietuvo
je mokyklose laikomasi katalikiš
ko tikėjimo principų. Nutartą ir 
palikta kaipo įnešimas ’seimui.

Nutarta sekantis suvažiavimas 
' laikyti Bridgeport, Conn.

Sesijom 'pasibaigus, pirminin
kas užbaigė suvažiavimą su mal
da. .1

Pirm. P. J. Tutoraitis, 
Raštininkė B. Mičiunienė.

Ir
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“Darbininko” feŲ 90 ptetebA 
jau Centro'sekretoriaus straipsne
lį LDS. narių mokesčių Mausime.

Pasitaikė būti LDS. Conm aps- 
; criČio suvažiavime, kur tas klausi
mas buvo svarstomas^ Kaip nu
stebau, kad~Avi kuopi to apskri
čio reikalavo, kad LDS. narių mė
nesiniai mokesčiai būtų sumhžin- 
;i iki 30 centų* menesiiiį. Man 
išrodo, kad tai labai nerimtas Įne
šimas, nes jis rodo nepastovumą. 
Mes norime sustiprinti organiza
ciją finansiškai; “Darbininką” 
padaryti dienraščiu arba padidin
ti; turėti gerus bendradarbius, 
sūriems irgi, reiklu apmokėti. Kį- 
p galėtume pradėti nūmušus mo
kesčius. Mes turime savo centrą 
pastatyti stipriai ir kad savo i- 
dėją galėtume koplaeiąusia *pa- 
skleisti. Mes turime kasmet skir
ti tam tikrą sumą pinigų išplati
nimui organo “Dalininke/’

Dar vienas negeistinas papro
tys pas mus madoje, tai skun
dai. Sueis būrelis narių susirin- 
kiman ir vietoj svarstyti ką nors 
naudingo, svarbaus, pradeda gin
čus už mažmožius. Dėlei mažiau
sio nesusipratimo pašvenčia va
landas.

Mes negalime mažinti mokes
čių, nes tuomet susilpnintume 
centrą. Prieš mūsų akis stovi be
galo daug darbo. "-Man išrodo šis 
Seimas turėtų nutarti organizuoti 
amatninkus ir pradėti ką nors 
veikti čia ar Lietuvoje.

Reikėtų steigti kolionijose 
daugmenines krautuves, kur dar
bininkai galėtų šį tą pigiau nusi
pirkti.

Meskim šalin ginčus dėl men
kniekių,'o imkimės naudingo dar
bo, kas mums darbininkams ąt- 
neštij naudą.

B. P. Šilkauskas,
' LDS. 5 kp. narys.
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v PRIERAŠAS! Kada mes išei
sime iš skundų ir neužsiganėdini- 
mų. Sakysimo, skundą būk Cen
tras neprielankiai atsineša į Conm 
apskritį. Kada ir kur centras ne
prielankiai atsinešė į apskritį? 
Centrui visi apskričiai ir visos 
kuopos lygios. Centro raštinė ne 
kartą yra pažymėjus to apskričio 
nuopelnus ir jo darbuotę Bažny
čios, Tėvynės ir LDS. labui. Ar
ba sakysime duoti papeikimą Cen
trui už' suspendavintą neužsimo- 
kėjušių narių. Kada tas centras 
galės įtikti ir pasiliuosuoti nuo tų 
skundų ir papeikimų? Ligšiol sei-

• muose, suvažiavimuose ir kuopų 
suisrinkimuo&e skundos ant Cen
tro už nespendavimą narių buvo 
visur. Dabar, kuomet centro raš
tinė ^pradėjo pildyti seimo' nuta
rimą, tai prasideda skundos, iš- 
naujo, bet tik iš kitos pusės. Ar 
Con. apskritys arba bent viena 

. kuopa iš to apskričio pranešė cen
trui apie narius, kurie bedarbės 
spaudžiami negali užsimokėti mė
nesinių? Nė, centras „ir taip tu
ri žinoti-; taip mano gal ne viena 
to apskričio kuopa ir jokių pra
nešimų siųsti centrui nereikia. 
Tiesa, centro raštinė gali pada- 

' ryti klaidų ir gali būti, kad rei
kėtų nusiskusti, bet tam turi bū
ti rubežius. Neužtenka išnešti 

( skundą arba papeikimą- niekuo 
nepamatuotą. Boto, skunda tik 
tuomet gali būti teisinga, kuomet 
centras arba centro valdybos na
rys nepaklauso kuopos arįa aps
kričio reikalavimo ir tai ištyrus 
to nepaklausimd priežastį. Tokio
mis skundomis, mes dažniausia su-* 
kėliame susirinkimuose heroika- 
lingus^ ginčus, kas labai daug 
kenkia mūsų organizacijos Augi
mui. Nariai,' nepratę ginčytis, 
meta organizaciją ir išsineša no- 

*kolcį įspūdį, kas užkenkia prira
šinėjimui nąnjų narių. Mūsų idė
jos priešai to tik ir laukią. Jie 
išnaudoja visas mūsų silpnybes. 
Gąl butų daug sveikiau mulus pa
tiems it organizacijai, kad kiek
vienas apskritys, kiekviena kuo
pa turėtų tam tikiu komisiją per 
kurios rankas visos skundos ir 
nauji įnešimai pereitų. Tokios ko
misijos užduotis būtų, gavus ko
kią ners skundą ant rašto pirmiau 
gerai ištirti ir tik matant roika-

MCIK IIIATI^ fna-8 8811 tas skirtumo 
riUvv AMAI Avi nedaro. Betkamtokspasi-

i bfitęst Ar už.
3ftetutes? (Nori

Laisvamanub Z .ftrmfa pinigą ir gdva- 

X Būt'ar ne.hfiMai 
įvnm ’ _ sakė šelanvras Plu11 KoklU mkal'l atėjai? 
Eoį o M b**
Mausymas-sakan až. ( Kąt ^keliui. Atf atnešiau dar- 
ro mudvidjip klausymas]t " 
svarbesnis: nwio? ar Šetel 
p.yro'? Nes —** katu Šia MelditiU sėstis. Ku na
,vent, jei negalima metaniž galiu pamauti? .
Arba antra vertus : kam čia AMZ/MNM Tamsta tikras 
gyvent jeigu būtinai reikialslūt mashine. Vos įmeti 
meluot? Kės melasriiesvie-henta, tuoj mandagumą ro* 
tiška! atpigo, — perdaug6 jo 
yra. Kadaise būdavo apJ Eikš, eikš, jnejuo-
smeigi kokį įžymiį asm^ūį, l^auk. jjCokį darbą a&iešeii 
tuojau išsipirkdavo, kad tik ( NĄLESN^ Padaryk 2000 
daugiau nešmeižtom. Da- plakatų, naliesninlni-nezakž- 
bar bandai šmeižti — me-[ninku piknikui. 5 ? 
luoti, — nieko neduoda, ne-Į JRED. (pni/iiJešdanias, kad 
vidonai! Sakoma, kad tei-“p<? susijuokus) ^aiesniiikų 
singojo .kelias sunkus šiam piknikui.:, af-rr... hm...
pasauly, bet kuom Iengveš- |Aha t Suprantu. Tame pik
ius melagio? Meluot vis-gi. I pike duos žmonėms nalesnin- 
nelengva. Tiesa, kuoniet į-1 ką.
pranti (tai eina lyg iš botago, NALiESN. Duos žmonėms 
bet vis žmogus jauti, kad nalesninkij?'Ką tas reiškia ? 
tai nedora, ir jeigu jau me- Taip\amsla. Nd-
luoji, tai kad nors apsimo-les^inįai tai tokie blynai, 
.ketų. Gi už dyką savo lįe-ĮNevalgete?
žuvį paversti į mazgotę -- NAtESN. Blynai?! 
neverta. Pamėginsiu rašyti RE]} Taip. 'Inteligen- 
teisybę. Nors tas ir vėlu, ti§ki blynai. D’ skanūs. Ne- 
bet sakoma, kad niekados pe - galėdavau ju atsivalgyti, 
pervėlu pasitaisyti. Bet Amerikoj tokių neiške

li einu Komunistas. |pa> Matau, kad tamsta ne- 
KOM. Sveiks-drūts, ka-Į supranti. Bet kaip-gi gali- 

pitalistų verge! j te siūlyti žmonėms blynų ne-
RED. Zdravija želajem! žinodami jų skonio? Tiek 

Bet, pons Kmnisarai, neva- to, tai jūsų dalykas, .tik aš 
dvkite manę kapitalistų ver- liežinau, kaip tuos blynus 
gu! Aš darbininkų užtarė- plakatuose išgarsinti, 
jas. Tegyvuoja darbininkų N ALESN.’(piktai) Taine
luomas! Teprasmenga jų iš- blynai, tamsta. Tai vardas 
naudotojai! mūšų-partijos, norėjau pa-

KOMUNISTAS. Na, na, Įgakyt parapijos. ■ 
pažįstam mes įavę. In akis RED. ■ Blynų parapija? 
mums laižaisi, o už akių Ka I ka! ka!' Mvanok, tam- 
šmeiži. &ta, bet aš negaliu tverti juo-

BED. Šmeižiu! Aš di*įs-hęais>\ ’
čiau komunistus šmeižti! Jie j NALESN. (dar pikčiau), 
taip-gi darbininkų užtarėjai Į ja Ųas nors negražų šposą 
ir aš jų užtarėjas. Tai mes |mums iškirto. Taip ir jau- 
lygus ir prie to paties tiks- b.įu? kad čią Rymiečių dar- 
lo einam,, tik kitokiais ke- bas. Jie, juokais pavądino 
liais. Aš, žinoma, jus kaip mūsų žmones nalesninkąis, o 
kada pakeikiu dcl viso ko, tie nežinodami, ką ’tas'reiš- 
kad tie mulkiai nesuprastų, patys savę pradėjo vg- 
bet sulygink, kiek sykių jusjjint netinkamu vardu.

kiu, o kiek katalikus.! eeD. , Tamstoms gal ir' 
Proporcija išeis mažesnė tinkaams. Atsimink, kad 
kaip ant 100 vieną syki. tai inteligentiški blynai ir. 

KOMUNISTAS. Tas tie- Įneįsigejs^ Kaip juos turiu 
sa, bet kodėl gi negali drą- į§garsiati? 5
šiai stoti į kovą ir pasigar- , ■. ,. . . . u0 r EALESN. Garsink kaipsinti komunistu? . , , . . , 1

r>znr» i- j i?- • nori, meluok susi nešdamaBED. Kad, pone Komi- ... 3._ , , , , . .
• • x i ■ ’ t • v *1 Įtik ziurek, kad plakatai b< sarai, ir tokie kaip as reika- Į. . .
. -r , . ■ . . tu geri. Kitaip, paskelbsi-

813 3ums me boikot«f

KO M. Taip, jr bailiai ir Į 1
• j . .. . r r Nalesninkas žymiaiveidmainiai mums reikalui- , .v . d

, v-_ i j -i . - pukes išeina.gi. Bet ziurek, kad gudriai . Vy," T , Ti ' x- - o -v? BED. -Ir vėl melu-k! Irdarbuotumes. Smeizk, me- „. . . , , .
m i imi +n +«i^« T,vos uz keletą dolerių. Pigus luok kiek tik telpa. J ei ne- . •

. _ .• amatas. Komunistams niė- mokesi, mes greit su tavim L :
įdirbsimi luok V1Sai 0 cia

7.-i . , _ . ir keletą'skatikų garsink na-BED. Klausau, pons Ko- L .
lęsninkus. Juokingas var- 

-.r .v . das. Jetkherikalai tą isgal-
Komunistas išeina. I - . . ... . . .m • x i i x * V0J°, tai jie turi jėzuitiška 

, tab1’ Primest savo
cloyBtmes. Pradėjau nę- m u įr
meluot, o cianuo valduos j- w g to iai
salimas kad tunu meluota. tist
Ir kmp em ueldaumus? Su 
komunistais juokų nera.l , į. ,. 
(Hiitn pro.Hmgą) O kas čia , 'L-.,
dabar atsivelka? Ugi tas I “ ls8Tau3! 
kvailas Ėomedijautas. .. -

Ineina- nalcsninkas-ne- ręIKALINGI AGENTAI 
^dlemMcas. . - tatATINTI “DARBININKĄ0

- Sveiks-L > < v •
drūts, idėjos drauge! I Lenkų ponai įstatymai? verčia

RED. Tuojaus ii’4 ‘ drau- savo chlfepus pirkti lenkiškus bo- 
ge.” Aš su tamsta kiitulhj auš. Mūšų niekas to daryti ne- 
negaųjain . ’ - verčia; Pirkime Lietuvos 'bonus

NALESNINKAS TaiyieV> Muoboš^ūIM '

<

-f

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. — 
Čia. prieš kyą gyvavo-*-“ Artojų 
Kliubas,” kuriame dažnai jauni
mas pasilinksmindavo ir paniškai- 
tydayulaikraščių ir šiaip jau įvai- 
riųMyW- pirininkų, reikalams 
“Artojų Kliube” būdavo įvairių 
įvairiausių ūkės knygų, Ūkinin- 
kai dažnai pasikvieiidayo iš Tel
šių agronomą, kuri jiem® daryda
vo apie ūkį paskaitai, * Ir taip 
“Artojų kliubas” sau Jaukiai gy
vavo, kol pąsaulink karas jo vei
kimą Jižgniaužė, Brie jo fco fflt- 
rispietę daug ūkininkų ir gražaus 
jaunimo, kuriamė sėnič sau Žinių 
apie ūkį, bet, kartu daugumas ja
me užsikrėtė ateizmu, nes jame 
būdavo daūįr knygų, kurios išpa- 
lengvo sodiečius traukė prieito- IShirių Federacijos skyriai iie- 
i?o. Jo dėka Šiandiena sušilau- buvo prisiųsti atstovai ant pir
kom tiek daug ateistų : senų, jau- mo ^AkriČiO Suvažiavimo tai 
nib vyrų Ir moterų* Prieš karą « --
Žem. Kalvarijoje nebuvo jokios 
katalikiškos organizacijos.’ Soei- 
jalistams buvo- kuogeriausia dir
va sėti sayo bedievybės sėklą. 
Paskutiniu laiku "vėl'kilo suma
nymas atgaivinti “Artojų Kliu- 
bą,”kaipo bepartyvį. Tam tiks
lui Šaulių vadas St. Reivydas,13 
d. birželio rinko parašus kad Kal
varijoje įsteigus Ūkininkų Sąjun
gą po varduArto jų Kliubas,*' 
bet nežinia ar pasiseks tas prakil
nus sumanymas įvykinti. Ateis
tai ir-gi nesnaudžia. Jie ir dabar 
nori-įsikurti “Ar. Kl.,”kad dau
ginus galėjus savo raugo paskleis
ti visuomenėje.

jr

y i

PRANEŠIMAS
A. L. R. K, Federacijos Nau

jos Anglijos tašais M įvy* 
ks A. £ R* K* Fedetacijo aps
kričio rugpjūčio
21 dieaa 1921, Ima vai po piet 
“Darbininko nmner 36'6 Broad- 
way So. BosW Mass. Gerbia
mi A. L. R. K. Fed. N. Ai Apš* 
Skyriai, malonėkite atsiųsti sa- 
vo atstovus į suvažiavimą 
nes yra prieš Šeiminis, turiny 
daug svarbių reikalų ąptarti 
dar prieš Federacijos Seimą

- . Sę

malonėkite atsiusti ant šio su
važiavimo. /•

‘ N. A. pskričio Valdyba
Pirm. — V. g; Kudirka 
Rast -—M* Kąmandulis

1

“PADĖK” ir “SOTINK” 
DIEVE!

Žmoneliai visgi mūsų gerą
jį Dievulėlį stengias apeiti kai- 
kuriitose dalykuose. Pavyzdžiui 
prie darbo atradęs žmogų žmo
gus sako' ‘ ‘ padėk, Dieve-’ ’ o 
atradęs valgant to nesako. Iš
eitų lyg Dievulėlis prie darbo1 
tebūtų prašomds. (Bet tais tik 
nekaltas juokas kas čia pasa
kyta)

Karia žmogus v ėjo lauku ir 
rado šienpjovį bevalgant! pie
tus ir sako jam. “Sotink, Die
ve!” Žmogus — šienpjovis su
lig seno papratimo jitsako: 
“prašau, prašau!” Kad taip, 
tai žniogus prisėda prie šienp- 
j’ovio ir ima va 
sako šienpjoviui: ------------
tai toks papratimas — jeigu 
žmogus prašo, aš ir valgau. O 
šienpjovys,' matydamas kad sa
vo atsakymu pasikvietė sau to
kį stiprų, negeistiną pagelbi- 
ninką jjebeiškentęs ir sako: “O 
pas mane tai vėl toks paprati
mas — kad aš tik noriu, imu ir 
neduodu.” Ir nebedavė valgyti, 
nors pa.ts buvo kaltas.

' Vargo Poetą

atgyti. Valgo i£L 
iii: “Pas mane

EXPLO?IJA VIEŠBUTY
Dešimt žmonių sužeista — 

du sunkiai kuomet Peinbertono 
viešbučio žemesnėj dalyje, esa- 
čioj skalbykloj eksptiodavo ko- 
čiojamoji mašina (mangle.) la
sančius viešbutyje svečius, ku
rių buvo, virš šimto, pagavo pa
nika ir išgąstis. Ekspliozija iš
mušė viešbučio sienoj 8 pėdų 
skylę išsklaidydalna griuvėsius 
po apylinkę.

RADO DIDŽIAUSI NAMINĖS
Varomąjį.

Valdžios agįntaį rado ant 112 
Fulton gat. • didžiausią, kokią 
ligšiol teko paimti “naminės” 
dirbimo mašiną su kuria pada
roma ė galiotais per valandą. 
Prie to -rasta 200 gal. gatavos 
dėl pardavimo ir 2200 gal.' ža
lios medžiagos dirbimui.

Kas aukščiausia sįovi: galiūnas,' 
bankas, ar lietuviukas bonas? At
sakymas: galiūnas kvailina, ban- 

iŽnaudoja, bonas laisvę ku- 
Spręsk dabar patsai.

druts, idėjos drauge!

y.:

kas 
ria.

Žiogas,
_ ---------------- - . 1% .

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. — 
Pabaigoje gegužesjųenesio čia bu
vo šaunios peštynės, kuriose da
lyvavo stipriųųąunų vyrukų. Jie 
pas J. Perį gerai| prisiragavę 
“gaivinančio, vandenėlio” ėmė 
peštis: ir su peiliais badytis. Į 
muštynes pribuvo milicija si šau
liais. Kaikurie vyrukai ėmė bėg
ti, o kiti juos vytis, galų gale pa
vijo, tik vienas išspruko, o du su
gavo. Sugautuosius gerai “pa
vaišino.” Dėl tos priežasties tas 
trkktiėriųs btpo 'uždarytas, kuria
me pradėjo peštis. Tai mat ko
kios pasekmės iš smuklių lanky
mo. ,1

HARTFORD, CONN.
Marijos Vaikelių Dr-ja auga.

. Kdn. A. Vaškelis, vikaras,- su 
pasišventimu darbuojas, kad su
traukus šioje parapijoje visas mer
gaites ypač čia augusias prie Ma
rijos Vaikeliu Draugijos, Matyt 
puikiai sekasi. Draugija auga ir 
bujoja.

Rugpjūčio 15 d. Švč, Panelės 
dienoje iš ryto šios draugijėlės 
buvo mišios, o vakare prieš miš
parus buvo iškilmingas priėmimas 
i aujų narių. Prisirašė, rodos, 8. 
Visos narės suėjo bažnyčią, nau
jos narės su degalų iomis žvakė
mis rankose ir giedodamos “Avė 
Maris Stėlla Dei Mater alma,” ė- 
jo apie bažnyčią. Po tam Drau
gijos direktorius kun. Vaškelis 
naujas narės įrašė su tam tikrom 
ceremonijom. Dr=jos pirm, yra 
Ona Jakaičiutė, rast. Kristė San* 
gailienė.

Žiogas.

Gerai! gerai! '
su-

Na, tiek to. 
Meluok, pav 

gal kas paša-

GEGRĖNAI (ž. Kalvarijos fi- 
ija, Telšių apsl^.) — Gegrėnų 

bažnyčia stovi 6 verst. į vakarus 
nuo Žem. Kalvarijos. Bažnyčia 
statyta 1754 m. Gegrėnų buvusio 
dvarponio- .Venslauskio. Ilgumo 
yra 10 sieksnių, o pločio 6|. Ven- 
slauskis bažnyčiai užrašė apie 25 
dešimtines žemės ir pinigais 3,446 
auksinų. Bažnyčią apskurusi. Šį- 
met manyta pradėti ją taisyti, bet 
tol kas prie taisymo jokių žings
nių nedaryta. Gavėnios laike čia 
susitvėrė bažnytinis komitetas. Į 
jį įeina ir toksai, kuriam bažny
čia jau seniai neberūpi. Matyti, 
kad žnioneliai, nepažįsta kąs per 
vieni yra socijalistai-laisvama- 
niai Jiems vistiek, bi tik moka 
gražiai kalbėti. Miestelio beveik 
nėra —: tik keletas. sugriuvusių 
samanotų grinčelių, kuriose skur
sta dvaro'kumečiai. Žydų visai 
nėra. Krautuvės įr-gi nėra. Bet 
degtinės galimą gauti, užtektinai. 
Mokyklas taip-pat nėra. Pirma 
buvo privatišką mokyklą,., kurio
je mokytojavo Domas Sudeika. 
Gaila, kad nėra mokyklos. * Vai
kų yra apsčiai, Ir taip .reikia be
turčių kumečių vaikams-likti be* 
nioksliais-tammioliais. Jaunimo 
yra gražaus, bet-tamsus. Jiems 
meilesnė yra samagonka, vaka
ruškos ir kortos- n'egtt apšvieta. 
Knygos ir laikraščiai jiems nerū
pi. Apylinkėje ūkininkai gyve
na vidutiniškai; kaikurie vaikus 
leidžia į aukštesnias mokyklas,. 
;būten.t: į Telšių gimnaziją. Kiek 
teko patirti visi lankantieji gim
naziją, priklauso prie ateitininkų 
ir šauniai veikia. Gal Gegrėnai 
susilauks stiprių Bažnyčios ir 
Tėvynės veikėjų.? Organizacijos 
čia jkios nčrav 192ū m. pradžio
je buvo manyta įkurti “Darbo 
Federaciją,” bet socijaljštai tą su
manymą sutrukdė ir daugmųs 
niekas apie tą nebesvėjoja. Ge
gužės pabaigoje vietos dvayo miš
kas tapo nusavintas. Laikraščių

Reporteri/].
--------- ?---------------  • I

DETROIT, MICH. d
Apleidus Detroitą A. Aleksiui 

jo vietą; laikinai užėmė kun. J. 
Čižauskas, baigęs aukštą jnuzikos 
mokslą. Pirmiau choras buvo žy
miai sumažėjęs, bet dabar užėmus 
jo vadovavimą gerb. kun. J. Či- 
žauslpi, visi seni giedoriai sugrą
žo ątsivesdami po daug naujų. Bet 
dar daug jų pageidaujama. Ne
apsakomai svarbu yra prigulėti 
prie choro, kuoriet turime tokį 
garbingą mokytojį. Už tokias lek
cijas, kokias choras dabar gauna 
reikėtų Inokčt pas privatišką mo
kytoji po $2.00 į valandą.

Detroite priskaitoma apie- 10,- 
.000 lietuvi!}, bet jų tarpe inteli
gentijos visai (nesiranda. Nėra 
nei vieno lietuvio -advokato, dak
taro, bei aptiekoriduš.

Detroito moterys tai nesnau
džia. Yra susitvėrus Mot. Sąjun
gos kuopa ir Lietuvos Dukterų 
dr-ja. Tos abi draugijos yra ge
ros ir veiklios, nes darbuojasi pa
gal Savo išgalės dėl Tautos ir Baž
nyčios, Tik kaikūrios veikdamos 
turėtų nepamiršti ir savo štubą 
tinkamai užlaikyti. *

" _ Darbo žmogus.

HARTFORD, CONN.
R.vpjūčio 21 d. tuojaus po su

mos, įvyks svarbus poseiminis L. 
Vyčių susirinkimas. Pageidauja
ma, kad Tisi nariai atsilankytų 
išklausyti legato raporto iš sei
mo,

Kp. Pirmininkas.
■i ■ -

. NAgEtUA, N-H.
Nedelioj, rugpj. M d., Šv. Ka

zimiero parapijoje ’ buvo vailm 
priėmimas prie* pirmos šv. Komu
nijos. Mergaites buvo baltai ap
sirengusios su velionais. Berniu
kai, turėjo baltus ' kaspinus ąnt 
kairės; rankos. Visi turėjo jjrisi- 
segę baltas, gražias gėlos; Alto- 
rhiUbuva puikiai papuošti su gy-* -

visai mažai kas teskaito ; .daugiau 
i numes. dalyjasi žiniomis iš 'lūpų 
į lūpks^'^š to ĮŲv daug baisiau- 
šių naujienų ir įv. i iuusių plepa
lu. Vienu žodžiu, * gegreniškiai 
snaudžia letargu.

....... .. ' b; 
vomią g&einfo Bąžnyči/ 
pilną žrnbiuų/ Net ir avėti 
čiąi atėjo pažibėti, kaip ’ 
. ritm pirmą kamuoją. 
v < km labai patiko* Pu Iv* 
gerb, Jdeb. kun, Daniūnaa 
kė gražų, pririnkama P*w 
o p^ tam įrašė vaikus ir tt 
tęs j škaplierius ir rožančių.

Įšūję iŠ bažnyiČoH su kki 
ir klien J. Čcsiia visi nušilote 
favo* * .
■, Dabar laike vakacijij kun. 
piūnas ir Elier. Česna mokins 
kus skaityti ir rašyti, Tai-gi, 
vai ir motinos turėtų džUtų 
kad jų vaikai ir mergaitei - 
progų ir gali lietuviškai gei 
■prattLokri, privalėtų t^pos-gi 
vaikai naudotis, ta proga* * ž ;

■ ” į

. -
Išpūkime bonus, tada ir blL 

liausis lenkų nebijos, '■

m, m yM.Ru . i „m, ■nu ■ ii.iĮĮHB. JĮililiri Ji

ROCHESTER, N/ Y.
Šv. Jurgio draugijos menesinti-' 

me susirinkime. Rugpjūčio ? 
buvo pakartotas klausimas kfif 
link tūlo - “Suvalskinio,“ ki0l^ 
per “Vienybę” įsismagino šmelJk 
ti šioš kolonijos nekuriuos kntą*A 
likus veikėjus, ypač neteisingai ' 
užgauliodamas šios draugijos pfr-1 
niininką, tuom pačiu ir pačią . 
draugiją (“Vienybės”- N<& 
Birž. 10-1921). “ J

( Aptarus šį dalyką, šv. Jurgio ' 
draugija priėjo prie sekančio nu-. 
tarimo: . ' Ų

Kadangi, tūlas “Buvalsldtai»n' 
paduodamas iš šios kolonijos ži- t; 
nųtes, kurios telpa “Vienybėje,“ ?

• visiškai nešiskaito su faktais; ir \ 
gutaentavimaą yra jam nežino- ' 
s daiktas;

idangi, tasai ‘ ‘ Suvalskinis ’ ’ 
pasislėpęs po slapyvardžių, it |u-z « 
įlinkas, kandžioja jam nepatinka?-* i 

mus asnienis ir apakintas IsĮbv^J 
nanybės,1 degdamas iš-neapykan-- 
tos prieš tai, kas katalikiška, ; 
negali suprasti ir dėl to taip skui£ • 
džiai aimanuoja per “Vieųybę^j' 
kad nekurie šios kolionijos pa- Ų 
klydusieji katalikai vėl- grįžta 
prie katalikų tikėjimo; tuor^i 
aiškiausioje šviesoje pasirodė^ 
kubm pats esąs; . . ' - *S

TodeŲ pareiškiame visuomenei, -- 
kad tasai ‘‘Suvalskinis” yra.pa-> 
Prastas šmeižikas, nėptaustbWi 
uis, aklas laisvamanėlis, kuriami 
it beždžionei akiniai dar “didi 
garbė” dergti visa tai, kas yra 
katalikiška. Pilnai pripažįstame, 
kad tokiems pliauškalams -ates*5 
kančiausioji vieta yra tai “Vie* . 
nybėj” bet mes į juos reaguoti 
r nanome, ir kaipo tokiam atsa* < 
k i 'j imą per laikraščius skąiUW* / 
Už žeminantį darbą, nes, anot 
taries: “Argumentuoti su bepro/ 
čiu, reik pačiam tapti tokiu,*’ Tik 
šiuomi išreiškiame pasitikėjimu 
mūs draugijos pirmininkui V, PL 
lcūnui, kuris dėlto tik ir liko iŠ- , 
rinktas pirmininku, kad kaipo ga- / 
bus, energingas, tikintis jaunikai- j 
tis, visade "ynė tėvynės ir: ilk^ ' 
bus reikalus, ir dabar uoliai eiaft 
savo pareigas ir gabiai vetf& drauA 
gijos reikalus. °

- Taip-gi pasitikime ir kitais mįfc* J 
sų veikėjais, kuriuos tasai “81- 
valskiniš” neteisingai juodina, tdį’ 
tai tik, kad jie nėra- jam junaĮ*? 
šūs, kad jie persergsti ir gipa 1 
katalikus nuo panašių VSuvalBk&2 
niūi” laisvamanių. . '

Galutinai, . pareiškiąme, ] 
jei “Sųvalskinis-’ nesiliaus t 
žęs mf^ų veikėjų, mūs drau 
ųisądos stos jų apgynime, kf 
kalui prisėjus, kad ir teismo 
iiu paieškos teisybės.

Po šįuo įgaliojamo paširs 
draugijos valdybą f

Pirm- EikM’ 
Ižd. K. Bąrtrihm 

. Rast. A*/& Butrimą
.... . . \ , .. .' 
žinai ią, ^QUai ! ViricM

gb, o kodel*nei teatras, nai 
suye neatpigo. Bąla jum 
Spjaut ant jut Geriau nt 
riu boftĄ

yM.Ru
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aLietuviu Rakandų Bendrovė

(RURNITURE STORE)
Parduodam visokius Rakandus užmokant, ir duodam ąnt iSmoke^- . 

t Člo. UŽlalkom gavo tAską, pristatom daiktus i kitus miestus Ir per* 
kraU8tonx lŠ viernj namų Į Mtus. "

‘ B B»04»W*Ti SO, BOBTON, MASB.
Telephonė So< Boston 839—W. • . .

DANGAUS KARALIENĖ
Yra tai įdomi Įmyga, talpinanti ..savyje 

daug gražių užimančių apysakaičių su padavi
mais apie Švenčiausią Panelę.' Parašyta kuni^ 
go Marijono Gavalevičiaus ir lietuvių‘kalbon 
išversta. ‘Knygos formatas 5% colio ir 8 colių 
ilgįo. Kietais drobės apdarais. Labai paranki 

; vasaros laike išsinešti į pievą ar miškelį dėl pa
siskaitymo ant tyro oro.. Kaina $1.00. Galima 
gauti

- ' Iv 4 *

įWphonfc So< Boston 839—W7
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K V PINIGŲ KURSAS, patartina persiusti.. Y 
savo pinais į LIETUVOS TARPTAUTINĮ' ’> £
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J. P. VAITKEVIČIŲ - 
Lietuvių' Pręk. B-vės Įgaliotinis,

Z

?

V

i

r

JU

i V»

*

k

r
7

Z -

/
ūt f

4

v

<

»

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

■ s
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Norwood, Mass.
’ ' __ ___

Riigsėjo-Se.ftemker 3 dieną prasidės po piet ir tęsis iki vėlumos

*4 i
I X

Telef. Watkins 2142.
♦-r

PILIEČIAI IR PILIETES:
Kurie manote važiuoti Į Lietuvę, važiuokite per Lie- 

tuvią Prekybos Bendrovę, nes dabar ji sutaisė viską, kas 
tik .galima, kogeriausiai dėl kelionės.

Ka<J būtų galima kuogeriausiai patarnauti ke
liaujantiems Lietuvon,, keliauninkai yra aprū
pinami pasu, ir visomis reikalingomis vizomis. 
Zodžu sakant, viską aprūpina kas'tik kelionėj . 
reikalinga iš pat namų ild Lietuvos. Taip-gi ir 
Lietuvoje LIETUVIŲ PREKYBOS BEN
DROVĖ patarnaus jums visokiuose svarbes
niuose reikaluose, jeigu tik bus reikalinga.
Važiuodami- per LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ, kaipo didžiausią Lietuvišką i- 
staigą, tuomi ir jūs prisidėsite prie pakėlimo ir 
padidinimu, jos. . .. .
Mums višiėms vra žinoma, kad LIETUVIŲ 
PREKYBOS BENDROVE Lietuvoje veikia 
naudinga darbą. Tai-gi, visi kreipkimės su vi
sais reikalais_ prie LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖS, o ji koteisingiausiai patarnaus 
PERSIUNTIME PINIGŲ Į LIETUVĄ. 
Katrie manote važiuoti i Lietuvą, tiems patarti
na tai dalyti tuojau. Kol ŽEMAS LIETUVIS-

SUKATOJE,- ........... .............., . ,............... ................................
PAGEDĖLY, Rugnėjo-S eotem'bęr 5 dieną prasidės iŠ ryto ir tęsis iki vėlumos.

A «-
J * '

Kadangi panodėly pripuola šventė Darbininkų diena (Labor Day), tai 
kiekvienas galės dalyvauti tame iškilmingame sukaktuvių bazare.

IL&SBUS? ’ . '
‘ Kaip jau žinote, k id prie to bazaro arba fėrų ir sykiu pikniko vietos 

klebonas ir parapijonys •engiasi nuo seniai, tai jame bus daug ko nepaprasto 
—naujo. Yra prirengtas dideliausias “LAIMĖS KRAITIS,” kuris bus ati
duotas tam, kuris turės laime. Beto šiame bazare bus įvairių įvairiausių daik
tų,..gyvų ir negyvų ir visi jie bus atiduoti atsilankiusiems už tam tikrą atlygi- 

ūnimą, žiūrint į tai kokią kas laimę turės. Apart to bus skaniausių valgių ir 
.gėrimėliu.

Visos Naujosios Anglijos ii>net iš tolimų kolionijų atletai rengiasi smar
kiai pasirodyti su įvairiais atletiškais žaislais, kaip tai: bėgimas, bolės mėty
siąs, virvės traukimas ir tt. Lenktynėse ims dalyvumą abiejų lyčių asmenys.
.’ v

■ N AUJ AE SI ŽAISLAI IR ŠOKIAI PAĮVAIRINS BAZAR^
i *

; 'ORCHESTRA PIRMOS RŪŠIES. DALYVAUS IR APIELINKIŲ CHORAI.
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y-• ū - yat[ ]-as atsilankys į šį bazarą tikrai džiaugsis i rbus laimingas. O atsi- 
į; lankyti turi visi, o visi vietos ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės.
R Širdingai kviečia RENGĖJAI.
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K SEIMAS ČIA PAT. NE- 
RPAMIRŠKITE IŠRINKTI” 
^ATSTOVUS.'.

L bOSTONSAN MUZIKOS
k
į iStirtt šmulkos mokytojai duoda sa 
K' vo geriausių patarnavimą, jūsų vaiku 
P arba rięl'gaitei. Smuikas duodama; 
ir nM dyką su pirma kurso lekcija. De 
K, platesjlių -informacijų kreipkitės pri« 
p 395 Broadway, 
L- ’ v Room. 4,
* • “' So. Boston, Mass

■«,

l

I t

J
Pinigaus siunčiame į visas Lietuvos ir Lenkijos dalis sulyg 

aukščiausio kurso. Ant trumpo pranešimo pasportus galime iš
gauti. Parduodame laivakortes ant visų garlaivinių linijų.

filiinnilf Musų atstovas į kelias savaites keliauja Lietuvon. 
aVAliMUl .lis jums gali suteikti visokias informacijas ir atlik

ti -kokius tik reikalus norite su jūsų draugais Lietuvoje. Pinigai dabar 
bus siunčiami po jo privatiška priežiūra. Ateikit ir pasikalbėkit su juo, 
tuojau.

JULIUS ROTTENBERGINC.
260 HANOVER ST., . BOSTON, MASS.

H

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

f •įgį
M k ’ v I *Tff 
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I BUcEJRIS PISMOS HES
E paleSRmįdarbą; 13 metų praktikavęs. 
[• geriausia' apsipažinęs su prammiiju. 
L Teisingus, darbštus, blaivus. Paskiau 
S? šiai vedėjo darbų užbaigsiu So. Bos 
p- tone Lietuviu Kooperatyviškoj krau 
L tuvej. K^zigimcijos pranešimų gavau 
5 6 <T« yngpj'učio vakare š. m. Unikalau- 
K- jautieji malones kreiptis.
P BEN JAKUTIS,
L 110 Willow St., Oambridge, Mass.

3 naudokis proga 
». įsigylt gerą .
f ' -FONTANINĘ
h PK UNKSNĘ.

f ^ĄLLIE®j
K ^ dideliais yįį^ 

^S trenksmais ištrenkė ^2* 
EĮ-gį*liepos mėn. ‘‘Per- « ■ 

-5** KUnas. ’7 Kas nori- 3* 
pamatyti, pri- ĮfcggS siųskite ‘Perkūnui’ 

W;Tn tikieto 15c., o 
jĮįjyi perkūnas”' tuoj 

-atitrenks.Kt . “PERKŪNAS,
■k$66 Broadway, Boston 27, Mass.
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LAIVAKORTĖS 1 LIETUVį

- t

•4.

ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, 
Aiitwerpenų, Amburgą, Bremeną, Klaipėdą; 
Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepojij ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri- 
verčiamė. Atvažiuojančius 1§ kitų miestų patin- » 
ku ant stoties ir bagažius pristatau ąnt laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką pas seną ir užtikrintą a- 

"1 KUNAŠAUSK AS į”
Visuotiną užstikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru 
patarnavimu, užganedijaii daugumą, užganėdinsiu, in-jus.
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*|* BANKĄ, KAUNE. Jis yra saugiausias ban- 
*|* kas dėlei .padėjimo pinigų. Taip-gi patartina 
X PIRKTI išERUS LIETUVIŲ PREKYBOS 
A BENDROVĖS. Dabar yra puiki proga, nes šė- 
A rai GREIT PAKILS. Pirma žmonės serus 
A pirkdami bijojo, nes nežinojo katra bendrovė 
A' bus veiklesnė ir katra duos didesnį pelną už į- 
A dėtus pinigus. Šiandien matome katra bendro- 

' ve duoda gerą pelną, o katra nieko.
Tai-gi pirkite-dabar Lietuviij. Prekybos Bendrovės šęnis, 
nes po trumpo laiko šėrai-pakils ir reikės brangiaus mo-

Y keti už tuos pačius Šerus.
♦♦♦

-Worcešterio ir apylinkių Lietuviai, katrie ren- 
A giatės važiuoti i Lietuya, arba norite siųsti pini-

YYY
Y
Y

PIRMASIS IR VIENINTELIS TIKRAI LIETUVIŲ BANKAS 
RYTINĖSE VALSTIJOSE

BALTIC STATĖS BANK
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą 

kelioftę, draugišką ii’ teisingą patarnavimą Amerikoje, ant lai
vo ir Lietuvoje,—LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BAN- 
KĄ. z J

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVOJ^ ar paSalpos girai- 
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui—pirkimui ūkės ar 
pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai būtų tei
singai, be nuostolių ir greitai pristatyti,—BŪTINAI LAI KREI
PIASI Į BALTIC STATĖS BANKĄ, kurs parsiunčia Lietuvon 
pinigus greičiausiai ir teisingiausiai..

"KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gauti 
4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas menuo, 
—LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC STATĖS BANKĄ per 
paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.

KLAUSKITĖ DRĄSIAI INFORMACIJŲ—MES GREITAI 
_JR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BO, 
NŪS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

- BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVE0 NĘW YORK, N, Y.

0

K
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■ ‘ ; v f
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gus į Lietuvą ar Šerų pirkti, Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ir su visais kitais reikalais kreipki
tės pas ĮGALIOTINĮ Lietuvių Prekybos Ben
drovės .

JONAS J. VAITKEVIi
201MILLBURY STRE , 

W0R0ES R, MASS.

O kurie nori, gali kreiptis į Centrd šiuo adre
su:

LITHUANIAN SALES GORPORATION,
414 W. BR0ADWAY, 

BOSTON 27, MASS.
Z

■ t
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DOVANOS!
Šiuomi kreipiame Lietuvių dorną kad SOUTH 

BOSTON TRUST CO. lietuviai Direktoriai ir šėri- 
ninkai skiria dovanas tiems, kurie atves į minėtą 
Banką didesnį skaitini nauju depozitorių per ŠIUOSX 
DU MENESIU, š. m.

Dovanos skiriamos sekančiai: pirma dovana 
550.00 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- • 
vaškevičiij, F. J. Bagoeių ir J. G. Gegužį.

So. Boston Trust Co. yra viena iš seniausių ir 
saugiausią Bankų Bostone. Įsteigta 1801 m. Turi 
suvirsimi 3| niiliono depozitų ir turi perviršio 
$300,000.00. -

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

THEODORĘ M. LOGAN, Prezidentas,

; K. ŠIDLAUSKAS, Vice-Prezidentas.
—L; ■'
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PRIIMTA LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES (LITHUANIAN SALES 
CORPORATION) BOARD OF DIRECTORS SUSIRINKĘ> LAIKYTAME 

ŠEŠTADIENY JE, RUGPJŪČIO 13,1921, BOSTON, MASS.
: ■ ' ' ' • • . . •

f ■ *- #

. . ■ v
*

KADANGI atrasta, kad Lietuvių Prekybos Bendrovės (Lithuanian Sales Corpora- 
tion) Board Direktorių narys POVILAS PETRAUSKAS yra suorganizavęs Lith- 
uaniau Industrial Corporation, kurios galva jis yra;

KADANGI Lithuanian Industrial Corporation yra inkorporuota tokiu pat kapita
lu, ir serų kainos tokios pat, kaip Lithuanian Sales Corporation ir,

kADANGI POVILAS PETRAUSKAS būdamas tuo pačiu laiku Lietuvių Preky
bos Bendrovės Board Direktorių nariu ir naujos. Bendrovės. panašiais į Lietuvių * 
Prekybos Bendrovės pamatais suorganiuzotosyalvą, gali klaidinti žmonės susipaži-. 
nusius su Lietuvių Prekybos Bendrovė, r 1

X v . .

TODELEI NUTARTA POVILĄ PETRAUSKĄ iš Lietuvių Prekybas Bendrovės. 
(Lithuanian Sales 'Corporation) Board Direktorių prašalinti. Nuo šios dienos jisai 
nesiskaito Lietuvių Prekybos Bendrovės direktorium ir [nieko bendro su Lietuvių 
Prekybos įtendrovę neturi. •

- t ji ‘

TOLIAU NUTARTA .Šių rezoliuciją atspausdinti Lietuvių laikraščiuose Lietūvčs
■ ir Amerikos Lietuvių visuomenės žiniai. ~ ,

. ■ i '

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
~£lŲBroadtoay, Boston 27, Mass.

fX

J 1 . * .

LIETUVIŲ PRĘKYBOS BENDROVĖ-ųjatarnauja greitai, gerai ir teisingai pinigų pasiuntune į 
Lietuvą, laivakorčių pardavime ir įvairių jdokuirįntų^arūpinime.

PIRK LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES ŠĖRUSI, Tai geriausia ir stipriausia lietuvių įstaiga 

Amerikoje ir Lietuvoje. Pelnas visiems šerininksms užtikrintas. Kelk savo pinigus iš Amerikos į
✓ " . *

LIETUVOS TARPTAUTINĮ BANKĄ KAUNE. Lietuvos Tarptautinis'Bankas užtvirtintas Lie
tuvos Steigiamojo Seimo ir randasi Lietuvos valdžios.priežiūroje. Deporitų jau turi virš 10,000,000 
auksinų. . [ , ? ' ■ •

Visuomet atmink, kad geriausia tarpininkė tavo visuose reikaluose yra ir bus LIETUVIŲ PRE
KYBOS BENDROVĖ.
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$125.00 
$135.00

SV. JONO EV. BL. PA&ALPINSB 
DRSTR8 VALDYBOS ADRESAI. -
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ir tais daiktais, tai beabcjo, 
turėsite progą išgirsti.

Buvęs.

t t
4

MUZIKA! MUZIKA!
NAUJAUSIAI IŠRASTAS MUZIKAMS

II. KL
I-IAMBURG .$145.00 
DANZIG ’........... $200.00

Taksą .$5.00.
Per Cherbourg Smithampton

Liverpool ir Glasgow
AOUITANIA ..............................Rugpj.
CAMEltONIA ............................UugpJ.
CARONTA .................................. Rugpj.
SCI-IYTHIA (naujas).........Rugsėjo

, R®GIBTaUOTAB NoTABAt jf 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ I 

f.j.Kaiinadskas| 
ADVOKATAS | 

414 BBOADWAT, s. BOSTOMi HMMh I 
TeL S. B. 44L |

Gyvenimo vieta: I 6
135 Rowe St., Ąuburntlaie, SfašS?*^

200 Hanover St.,- Boston, Mass.

i A

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Ar tu sergi chroniška, nerviška, ar 

kokia supainiota ligii? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant Užeik pas mane, a» 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą ir pa
tarimus duodu dykai Esu pe* dauge
li metų patyręs ir vaisinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. AS duodu Elektros gydyklą kurt 

• palengvina visus skaudėjimus, išgelbs-. 
tl daugybę vyrą ir moterų nuo’ povo- • 
jlngų-operacljų.

Jeigu turi kokią chronišką, nerviš
kų. kraujo, Inkstų arba taip kokią li
gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

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

DV220 TREMONT ST„ 
GI BOSTON, MASS. 

priešais Majastio Teatrą

bt:

'i

v.
'J

. “.. t*

B** ■MCK oaMBhiHMciaMaiasaaat

>r

SKAITYKITE XR PLATINKITE 
r • “DARBININKĄ;’r'

•....  , v -: -A’
SVEČIAI. ;

‘ Utni’ninke, rugpjūčio 16 čt, 
"Darfominkc” laukėsi moksleivis 
Vincas Stulpinas iš dliičtagogi’BoS“ 
tonan buvo atvykus Liet. Freky- 
hos Bendrovė? reikalais, nę.$' jis 
yrą yedūju tos B-vės skyriaus 
Čbieagojė.

Tą pačių 'dieną atktlanloė ir vi- 
fgerijs žinomas mūsų veikėjas L, 
D. & dvasios vadovas, gerb. kini. 
F. Kc^ieSis, atvykęs kelioms dfc*- 
noras Bostonan.

f

*

> <

44vyskupą,” kuris jo-

’ PB. GUDO PRAKALBOS.
’ Bostono lietuviai bene pirmu 
t&iai turėjo laimę išgirsti ką tik 

. sugrįžusio iŠ Lietuves “Darbinin
ko” redaktoriaus Pr. Gudo pra- 

1 kalbos ir pamatyti* jo atvežtus iš 
tąn daiktus. Nors mes daug jo 

./ . aprašymu skaitėme “D-ko,” bot 
’ dabar jis vėl daug naujų jr la- 

’ bai žingeidžių- dalykų “papiLsakojo 
ir parode (kiti šio to ir pj^ag^uti 
gavo). Tas įvyko rugpj. -17 d 
ŠV. Petro bažnytinėj salėj-. Nors 

/mums išrodė, kad mos apie Lie
tuvą gerai žinome, nes esame tiek 

' apie jzį visur skaitę ir girdėję, bei 
iŠ jo kalbos pasirodė, kad mes ir 
klaidingu žinių turime ir įsivaiz
dinamo ne taip, kaip ten ištikni-

- jų, yra. Abolnas išsireiškimas a- 
pie Lietuvą jo buvo toks, kad Lie
tuve jė yra daug geriau, negu mes

■ manome ir Įsivaizdinamo. Labiau
siai išgyrė Lietuvos kareivius•; sa
kė, kad Lietuvos kareiviai, tai 
geriausi visam pasauly, ir tą tin-

- karnai.s argumentais prirodė. Gra
žių komplimentų suteikt" Lietu
voj moterims parodydaas kaip 
jbs prisidėjo ir prisideda prie kū
rimo laisvos Lietuvos. Pavyz
džiais nupiešė kaip žmonės mies
tuose gyvena ir kaip sodžiuose ir 
kokias kas algas gauna už darbą. 
Perstatė Lietuvos Darbo Federa
cijos darbuotę, ir jos veikimą. 
Jam esant Amerikos p-iliečtu pa
sisekė aplankyti ir mūsų gailiąją 

/kastinę Vilnių. Apie jo išvaizdą 
posake, kad Vilniun patekus lie
tuviams ir pagražinus kiek, bus 
gūdžiausia sostinė pasaulyje. Pa
sakė koks dabar gyventojų ūpas 
Vilniuje ii* kaip prošepanai dar
buojasi ton. Gražiai nupasakojo 
apie Vaikelio Jėzaus našlaičiij. 

-prieglaudą; kaip našlaičiai auklė
jami ir ką jie veikia. Savo pasa- 

/ kojiniams patvirtinti turėjo par-
• sivežes ir daiktelių tų našlaičių 
pagamintų, kuriuos ir parodė. 
Parodė didelę- rūtą išrautą iš tos 
prieglaudos darželio; parodė įvai- 

■įrių guzikų, popierinhj “gėlių,” 
• dailiai nunerti! kojinių (paneekų) 

porą, — tai vis tų našlaičių dar
bas. Pranešė, kad tie našlaičiai 
įdavė jam parve^tLir dovanų dėl 
amerikiečių ir žamyo jų duoti 
tiems kurie aukos nemažiau $1.00.

J

Pertraukoje būva r^ukzmios ąu
kos lėšų padengimui, kurių yrf|kitt vyskupu nfira buvęa. ;
tik keli doleriai, o likusieji pini Vis tai, kad apjuodinus ka- ; 

 

gui eik tįemk našlaičiams. Surink- [talikus. Susipratusi visuomenę 
fkaip teko nugirst, virš $18.00jžmokad <‘Keleivis,’ yrapirrnoa 
Po pertraukos tęsė savo kalbą to- rūšies melų šlamštas ir jo nes- 
liau. Kijlbedamaa apie šiųmetinį Įkaito. . r - - \
derlių Lietuvoje parade tris dide-j Skaito mažiau apsišvietę dur
ies avižas, beveik jo paties auk-1 buliukai ir jie savo kruvinai už- 

 

šcio; ne kiek ‘mažesnį miežį ir ndb dirbtais centais'.‘-jį temia., Jie 
žimšką dilgėlę. .Veliąu parodė [ vargu supras ir ■<& bjauru 
Vyties Kryžių ’ pirmo' laipsnio, Įleivio melų, nes tiems darbisiii- 
tas duodamas Lietuvoje už nar- |kaw nėra laiko pagalvoti apie 
sumą; milicijos žęnįdm; įvairių,Įgudiniin^ Maikio. Tai yra tJab 
plakatų, atsišaukimų, bilietų, ei- sus išnaudojimas darbininkij. 
gąinyėių. ir kitokių dalykėlių. Į Vietoj Šviesti darbiniu-
Žmonės labai godžiai žiūrėjo į kus, vietoj mokyti klj nors ge
tuos daiktus, Taip-g; nurodė, ku- I ro, * keleivis mokina meluoti, 
rie lietuviai turėtų grįžti Lietu-iSavo! skiltis ii'ž/pildo bjauriais 
von, o kurie, liktis ant vietos h' | melais'ir sensaci jomis, sūsipra-ž 
kaip amerikiečiams sekasi Hetu-Įtūsięji darbininkai tuęetij. sto
roje. IŠ kai kurių jo patirtų į- H į kova prieš tą. melij lapuku 
spūdžiiĮ knlusytojąi tujėjo progos [gelbėti vargšus mažiau susipru- 
gardžiai pasijuokti, k. t.: kuomet tusiusdarbndnkttsnuoišnaudo- 
nupiešė kaip vilkolakininkai pa-|jiino.
šiepė Kontrolės Komisijos Harį, Tik vienų iš šimto “Relei- 
prancūzą žardinį, Po prakąlbos'lvio” melagyščhi męs nurodo- 
atsakinejo į paklausimus' ir pada- me, nes stoka vietos ir laiko 
lijo Vaikęlib Jėzaus Prieglaudos [nurodyti visas.
našlaičių dovanas . aukavusiems • . So. Bostonletis
nemažiau $1.00. Dovanos buvo į-1 ——■1 .
vairios rūšies saldainiai, lietuvis- MOKSLEIVIŲ DOMEL 
ki “baravykai” ir k. Prakalbti _ Mtissadnisetts ir Ne\v 
vedėju buvo gerb. A. F. Kneižys, 
kurs pradžioje ir pertraukoje ir-' 
gi keletą žodžių pratarė. Čia pa- 
žymejau tik. kai kuriuos dalykus, 
nes Pr. Gudas yra pasirįžęs ap- 
važinėti kolionijas t.u prakalbo
mis 
visi

SUGAUTAS baikis 
BEMELUOJANT

“Keleivio No\ 32 ant pirmo 
puslapio plačiai aprašoma Stau 
ghtono 'žmogžudystė.

Pašo pats Maikis ir kaip pa
prastai meluoja per akis. Mat 
sulig Maikio proto, kam Čia gal
voj, ar Statkus buvo katalikas 
ar Maikio pasekėjis socialistas.

Parašysiu, kad buvo katali
kas, ir ką Čia tie mulkiai skai
tytojai supras. Negi važiuos į 
Staughtonų persitikrinti. Kaip 
sumanė taip ir padare. Ant pir
mo pusi, štai kaip Mailds rašo: 
‘ ‘ Statkaus kūnas buvo nuvežtąs 
kataliku bažnyčicta, nes tai ka
talikai žmonės, ir su pamaldo
mis palaidotas.”
Kad pasirodyti teisingu Stau- 
glitono lietuvių akyse patalpi
no kowpondeneijų, ant 3 pusi, 
tame .pačiame numaryje kurio
je randame štai kų: “Statkus 
buvo progresyvi škų pažiūrų ir 
prigulėjo prie vietimiu pirmei
viškų draugijų. C. M. C, X X.I.’

Vadinasi Maiki^ meluoja 
pats ir savo bendradarbius mo
kina taip daryti. Bet tai jau 
nepinnas sykis. Skaitytojai at
simena kaip biauriai melavo 
apie žmogžudystę papildyta 
Maine valstijoje. . Žmogžudys 
buvo tūlas Mr. Priest-. Kelei
vis” iš pavardės “Priest” pa
darė kunigas, kad apjuodinus 
kunigų varda. Arba apie tūlų

t

•••*.

TIK PER 10 DIENŲ į
;... KALIFORNIJOS VYNUOGES Į

I' * / Geridusios ant Marketo>f * * 1
Į VYNŲOGMk--Geriausios dideles ir saldžios vynuoges, 30 |į 
j. \ svarų j skrynią (box) už skrynia t. L, $150 i
į MUSKATALYzVYinjOGfcS--Pride of California 30 sVarų ’ |
> į skrynią (box), už skrynią į,.$5.00‘ &
{MAMMOTH BIEiUTAL-Minkšti lukštai, geriausi’ ant | 
Į uiarketo^n svariu į skrynią (box)t už skrynią $3.50 |
> ^OZINKOSA-Saldžios, besėkles' rozinkos, 30‘švatnj skrynia * ■ | į 
Į (hox)> už;skrynią;«**»® 
j\. Mes garantuojame virš minėtus produkįm’kad .jie yra ge* S-
i riausi ir bus prisimieiarna geriausiam/padėjime. Ji
1 Vymuogtss; prisiųsim eKprcsu, visi kiti daiktui yra siunčiu- J J 
| mi frright,> bei jeigu prašoma slysti kitaip,.bps galima, n
[ Kad aprūpinus mūsų kostumerins, meg prisiųsim su.kiokvie- j | 
»nu užsalcymu‘109 svąriy , o
j OUKRĄygb-Puro Gratmlated, 100 svarų maišą ..................$4.98 11-
[ ' Pripildylęšitą kuponą ir siųsk su savo užsakymu. R
ii ■......... . —..................................... ...................... .......— . ...... . , ■ 1

Į 0ALWOJINIA GRABE AtoORANGECO. h
; GOV.Congress Bldg, Dctroit/Mich.
į Enclosed find rąpney order for for \vhich gend me h

. ..pounds WINEGBAPES J.,..., f 

. Aptotofr MtI8KATALY"GRAPES.

.. -pounds WALNUTS 

.. .pounds BAISIUS . 

. f .pounds. 8VGAR...........
lĮaine

® Statė ;* Street or Box No. .;.,.. ............      r |

------------- ——- — — — --- -— - ■ — —      —■—- — — —   —------------- ■ * .1

Reikalavimai
\ Relk*I*ylmų kalnai 2c. nMMkk 

dl gi kiekvieną gyH.
rr-r-a-.M ,l ..... 1HHT”

PARSIDUODA GROSERNE
ir gera vieta dėl bueernės, Renda pi
gi,. Priėžjistte pardavimo—savininkas 
tC£i išvrtžlupti f Shicagfį, Kam reika
lingu atsišaukit amt šio adreso:

G, KANTON, * 
■4(57* Shawnmt Avė., Boston, Mass. 
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AUTOMOBILIS j!M
PAK0A.VIM.0

: ubai plghil. Automoblils bevelk actu- 
jas, nauji tires, gerai h* gražini nuimi- 
levotns. Kaina $1125, Visai gera .pro*, 
gn. Kam reikalinga atsišaukit,'a,nt 
Šio adreso;

t , DARBININKAS
Jftfi Brotuhvny, So. Boston, Mass.

—... ........ . ............ —
PARSIDUODA BUČERNfi

Visai palei lietuvišką bažnyčią, Ga
lina mainyti ant- namų, vieton pinigų* 

reikalingu kreipkitės šiuo ndre*

PR.LC.LANDŽIUSI
(«l¥M0UR)

, LiiTuyifl - 
(ttditojab ir Chirurgam 

Gydo aitriuir chronilky Ilgai 
mi, moterų Ir valką. Rnaial- 
nuoja kraują, apjaudalua, itapu-, 
mą ir tt savo laboratorijoj, ta 
talkia patarimui lallkala kitur fjr- 

‘Vanantlems. Adreaft: 
506 Broaūvat, 

South Boston, NUsa . 
Kampas G St. ir Broa4way

4

M Mjtų South Bosroua

DR. H. S. STONE
Akiu' Bpboiaijbtab ‘ 

399a W. B»0ADWAY 
ValamdobI Nuo 9 r. iki % v* tak»

su:
G. KAIRE,

52 B Ir Flfth St., So. BostSn, Mass.
✓ ............................. v ■

PAUL J. J AKM
. XJftldmavi&tLs)

509 EAST BROADWAt |
TELBBHONE 502,

iHriiiii;ii»riiiiiiiiiiwiiiiw»w 
Tell ta Boaton 270 ■ 

JOBU tficlMm, M. > 
[ GalUaa > KcfurifM

OiMio Vai-lmdo*: 
Bytaia9 vaL 

Pq pietą 1 11d 8 ral. , 
Vakarais nuo 6 iki 9 

536 BTondway, S, Boston

TTampsliire valstiją mokslei
vių. apskričio'" ekstra pries- 
seiminis suvažiavimas bus 
Rugpjučio-August 20 d. Šo. 
Bostone pobažnytinūje sve
tainėje, 2 vai. po pietų. *

S. Kneifyjs, 
Apskričio Pirmininkas.

HUDS0N, MASS.
Ęxtra Pranešimas x

Lietuvių Kooperacijos krau
tuvas šerininkai, kurie turėjot 
serus viršminėtos įstaigos, tai 
malonėsite atsišaukti iki 1 d. 
sausio. Atsiliepdami kartu pri- 
si ųskite ir Serus, tai gausite į- 
dėtus pinigus. Kurie liks po 
naujų metų tų Serai bus be ver
tės, nes krautuvė tapo parduo
ta 12 d. liepos iš priežasties sil
pno biznio ėjimo. Atsišaukit 
ant šio antrašo.

M. Peredinis (pirmininkas) 
1 Mason St., Hudson, Mass

U.S*MAI
GeneniliSld agentai dėl CENTRALIN'ES ir RYTINES EUROPOS 

North German Llojaį »Bremen
IŠ NEW YORK tiesiai į BKEMEN—DANZIG

Laivai plaukia j LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus persimainymas 
nuo laivo ant laivo.

HUDSON ........................................... Rugpjūčio 30, Spalio 15 ir Gruodžio 8
PRINCUS MOTOIKA .....................Rugsėjo 15, Spalio 22 ir Gruodžio 1Q
POTOM'AC ...........................................Rugsėjo 22, Lapkričio 5 ir Gruodžio 24
- IŠ NEW YORKO į CHERBOURG—BREMEN.
AMERICA......................  Rugpj. 27, Rūgs. 28 ir Lapkr. 1
GEORGE IVĄSHINGTON........................ Itags. 3, Spalio 4 ir Lafikr. S
Atsišaukit į 99 Statė St., Boston, Mass. arba pas vietos agentus.

*

PIRMAS GRAZIAUSIS IR PUIKIAUSIS PIKNIKAS
RENGIA D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 

Boston, Mass.

PANEUĖLY, RUGSĖJU-AUGUST 5 DIENĄ, 1921
JLABOR DAY)

OAK GROVJt] (LOCNAME DBAUGIJOS DAJRŽE) 
EAST DEDHAM, MASS.

. Gerbiami Darbininkai ir Darbininkės 1 Atminkime kad va
sara jau bnigias, todėl išnaudokime progą, nes žiemai atėjus 
nei už didžiausius pinigus nebus galima gauti tyru oru pakvė
puoti ii’ pasigėrėti gamtos gražumais. Taip-gi bus visokių val
gių ir gėrimų ir prieg tani bus išpildytas programas Bėgikų, Ris- 
tiku ir Virves Traukikų. ĮŽANGA DYKAI.,

Kviečia KOMITETAS, 
PASARGA. Karais važiuojant, imkit ElpvelterĮ Iki FOREST H1LL. 

Nulipo žemyn, imkit GROBS Ir \VASHINflTON ST.’Jcarą Ir važiuokit iki 
karas vc’S. Iš 1en Draugystės Irakui davei Iki vietok 
tol piknikas bus NEDALIOJ, RUGSĖJO 11 dieną.

1

V

Jei tij dieni) lytu,0'

■ • f

Didžiausi; Greičiausi Pasauly 
Laivai, šaunus Apsėjimas 

' Bu Keleiviais..
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo,
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG’Ą.
SAKONfA^RŪGSEjO 15

LAJKRbDIS.
Vienas iŠ jdopiinnslų laikrodžhj yra 

žinomas kaipo inuzlknlis laikrodis. 
Įjūris griežia koletą gražių ir skirtin- 

K gų muzikos gabalėlių. Laikrodis rei
kia tik užsukti, o jis pats vėliau 
griežiu apie 20 minutų laiko. Lai
krodis yra padarytas tvirtai. IŠ ge
riausios medžiagos, artistiškai ta ga
li laikyti visam Jūsų gyvenimui. Lai
kų parodo dar guriau už blle laikro
di. Savo skambiu, gražiu grojimu 
šitas laikrodis užima kitų muzikalių 
instrumentų vietą. ' Kuomet sveikas 
nori, kad tave ryfmetyj prikelti), už
stačius. vietoj inkyraus čirškimo ši
tas laikrodis pagros graži) muziko? 
gabalėli. Tai yra Laikordis, kuri.* 
kiekviemnn- patinku. Laikrodis yra 
kur kas didesniu negu paveikslėliu 

sirpiOA srpo.nijt!) sujję •muopo.md 
$20.00, bet kad visuomenę su geni
mu supažindinus parduodame labui 
žema kaina, tik už $7.95. Prie kiek
vieno. Tiltų parduodamų laikrodžių 

_____  ‘mes pridedam Įdar dovanoms gražų 
kišenini' laikrodėli vertės $4.00, , kuris yra tvirtai padarytas ir gerai laiką ro
do.' Iviekviena'm garautuojani, jog 5ei laikrodis nepatiks, pinigus atgal sugrą- 
žinsim. Rašyk dabar, Šiandien, kol <la kaina žema. Dabar pasiųsk mums 
$1.00, o likusius $(5.95 užmokėsi kuomet laikrodį jums į namus prislųsim. 
resuok:

’ . : i?RACTICAL SALES COMPANY, 
1219 NoiilLiiving':'Ave.t Dept 302. Chicago,
—----------------------------------- ----------- :—:------- -—:—:----------

MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS.
Rengia A. L. R. Kryžiaus Rė

mėjų skyrius, So. Bostone, rug
pjūčio 21 d. š. m., P6tts Hill, 
anapus Mattapan, Mass.)

Gerbiami broliai ir sesutes: — 
■Jau vasara baigiasi, tad naudoki
tės proga praleisti linksmai laiką 
ant tyro oro. Vieta yra tinka- 
miausia ir puikiausia visoj Bos
tono apylinkėj. Taip-gi bus ir 
programas. Bus naujausių dai
nų, prakalbti .ir visokių lietuviškų 
žaislų, naujausios rūšies. Tat-gi 
drąsiai kviečiame visus lietuvius, 
senus ir jaunus, vietinius ir apy
linkių kolionijų, k. t.: Brightojio, 
Cambridge’io, Norwoodo, Monte- 
llo ir kitų. Kas tik galite paeit 
— traukite į pikniką. Nors mes 
rengėme šią vasarą įvairius išva
žiavimus, bet panašaus nebuvome 
parengę. Mūsų priedermė yra 
rengti ir dėl brangios Tėvynės 
lrfbo. Jeigu mums rūpi Lietuvos 
gerovė ir dega Širdyse jos meilė, 
tai visi, kas gyvas važiuokime j 
nurodytą vietą, — dailiai gamtos 
papuošto kalno. Užtikriname, kad 
negalėsite atsigerėti vietos puiku
mu. Savo atsilankymu paremsi- 
te savo brangiąją Tėvynę Lietu
vą, nes visas pelnas yra skiria
mas Lietuvos varguolių sušelpi- 
mui.

Širdingai kviečia atsilankyti— 
Rengimo Komisija.

KELRODIS. Imkite karus Ir* e- 
leveiterius einančius į Forest Hill. 
Iš ten imkite Mattapan Milton ag 
Milton River St. karus ir išlipki
te prie Mattapan Hospital ir ei
kite tiesiai į kalną ir ten rasite 
išvažiavimo vietą. Važiuodami 
trokais ar automobiliais, važiuo
kit iki Blue Hill Avė. ir ja Va
žiuokite iki Morton St. Ja va
žiuodami rasit šaltinį ant kelio. Iš 
ten ir matosi' po dešinei pikniko 
vieta.

—^s—s~

į JOINT

i
TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO Jl
Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos.
S. S. »‘MOUNT CLAY”.................. ...............Rugsėjo 15 d.
S.. S. “MOUNT CLINTON” naujas) rūgs........... 1 d.

' Laivai i§ New Yorko išplaukia nuo
Pler No. 86, North Rlver—gale Weet 46-th Street. 

''S^ĮreiąlSĮf-tiešloginl traukiniai laukia Čusliaven su 
f lietuyhj perkalbčtojais. 275 svarai bagą-'

Kaus leTdžiania vertai-iki rpbežiaus.
.4 ' ' • .

Kajutoa su 4 ir 6 lovom ant visą .žiu laivą. Spe
cialiai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai, ir 
visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios'“ 
klasės pasažieriams. ;
Užsiregistravimui vietos rąžykite J bite agentą arba WITH

$
U'

U ■
ii
U
S bsb

į WITH _____ __________ . . .. .
i JULIUS ROTTENBERG, Ine. New England General Pass.Agent

H

Pamėginkite naujo.. ■ n—

Bu užregiatruotu vaUbaženkliuSuv. Vatet. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Biaihb vaiite idėtoa, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

Rudes yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas. kuris
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lUJUDt AUTAS 
patiks kad 
ir gačniau- 
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Aptiekose 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiųskite 
75 c., tad 
atsiusime 
per paštai 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.
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kite 
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pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butą 

į INKARO 
vais- 
baženklia.
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DBrF. MATULAITIS
Gydo Visokias Iigm 

Pamušu. Akinius.
Valandos: 1—8 ir 7—8 P. M. - 

17 Millbury Street, 
W0R0ESTER, MĄSSf

* TeL So. Boston 828.
IanvrHi IUimsMl

' ęKMpąi 
Mlkkul pert®$, ottaą jp ta 

425B»oadwat, So.Bostow4 Maso.
» ■

• 1480-fl U? <5:8O-=ą P. M
Ofisas uždarytas suimtos, va* 

karais ir. nedaliomis.

Pirmos Klesos Dantistas
469 B’way, So. Boston, Mass, 

(Prie Dorche&ter St.

f
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TIESI KELIONĖ LIETUMS""1’
Laivakortės į Pillavą pas Karaliaučių... .$135.00.

Į Klaipėdą per- Hamburgą $107.20. o į Liepoji) ..... ....................  .$145.00
Keturi laivai išpalukia kas savaite. Wąr tas $5.00

BAGAŽAI EINA SYKIU DOVANAI. PASAI $10.00
Pinigai .siunčiami per bankas ir telegramų žemiausiu kursu.

Keleiviai pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai ir apmokėjimas 
“Income Tas," gera nakvynė ir palydėjimas ant laivų. Rašydami pri
dėkite 2 centų stampa. , ,

P. MIKOLAINIO AGENTŪRA,
53 Hudson Avenue, “ Brooklyn, New York.

REIKALINGI AGENTAI UŽ
RAŠINĖTI “DARBININKĄ”

saldžiausios širdies v. jbzaus 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI • 

tSO. BOSTON. MASS.

PIRM. — Antanas Rinitas,
284 FifthSL, Boston 27, Mase 

VICE-PIRM. — JuozasAndriliunas,
273 Fourth St., So.'‘Boston, Mass.

PROT. RAST. — Vincas Valkfinorius.
178 Bolton St, Boston 27, Mos* 

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

KASIERIUS — Jurgis Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Msm 

MARŠALKA — Pranas LukoSevIčlus.
405 B 7-th St, Boston 27, Mass.

Susirinkimai laikomi kas 
dėldlenj kiekvieno mėnesio 
pletq Šv. Petro Bažnytinėj 
Boston, Manu

PIRM. — M. ffloba,
589 BJ, 7-th St, So. Boaton, lianų 

VICE-PIRM, — P^TnleHda; •
180 Bowen St, So. Bortdn, MiM 

PROT. BAŠT. — K. Luinla,
47'Vale St, So, Boston, Manu 1 

FIN, RAST. — lt KarČlausklenB,
47 Vale Št, So. Boston, Mase., , 

KASIERIUS A. Nandžlnnas, -
16 Vinileld St, So. Boston, Msat 

MARŠALKA — Steponas Navickas, ' 
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldlenj 2-ą vai. po pietą Bažnytinėj 
Svetainėj.

pirmą ne 
8 vaL pc 
•alėj, So

Bell Phone: PČplar 7545 II
ADOLPH F. STANKUS ?!

TIKRAS LIETUVIS
G R A B O RI U S

1023 Mr. Vebnon Si.
PHILADELPHIA, PA. -

• t

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAR 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. 
PIRM-— Abtlejm Versecku,

41 Gatės St, .So. Boaton, Masą. 
VICE-PIRM. — Juokus Bižokas,

807 Ei O-th St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Ant Moclejunas,

450 E. 7th St, So. Boston, Mau 
FIN, RAŠT. Juozas Kavaliauskas,

200 E? Cottage Št, Dorchester. 
KASIERIUS — Andriejus ZaUeckas,

307 E. ū-th St., So. Boston, Mass. 
MARAALKA — Antenas Gruodis,

159 Bowen St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio, dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimu kas plrmą nedėl- 
dten| kiekvieno mėnesio po No. 604 
Washlngton St, Boston, Masu. 6-tą v, 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rių «u savim 'atslvseklt prla muų dę 
tos brlraMrtL _ ■ •

Poamertltiės .moką $200.00, Palipa 
nuo dienos uusitgimą M pasveikimo.

■*

CV. KAEIMIBRO ff. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI ' 

SO. BOSTON. MASB.
PIRM. — Jonu Pranaiti®,

524 E. 0th St, So. Boeton, MtUM. * 
VICE-PIRM. — J -Andruliiinas,

278 ‘— 4-th St, So, Boston, MiSS. 
PROT, RAŠT. — V. J. Jakštas,

147 H St., Boston 27,'Mass. 
FIN. RAST. — Juoku laika,

Merydlff Academy 
Arlin<hton HelgthK, Hua,

IŽD. — Leonu fivagldii,
111 Bowen St, So. Boston, Mase. 

IŽDO GLOBOJAI J. Grublnskas,/
8 Jay St, Ba Boston, Matu, ir 

Aptariant Kmltu,
284 5th St, So. Boston. Kam. 

MARŠALKA — Povilu Laučtaų > 
01 Story St, So. Boatobų lfam.

Draugijos antralas reikale: A 
MJ6 Broadvray, So. Boirton* Muk. 

'Draugystfti suslrlnklBiai laikomi lou 
antrą nėftldleni mėnesio 1-ą Vai. t>o 
platu BalnytinėJ uHj uit 5 ąt, ta 
Boston. Huk,

, • v

Bernali dobilėli, ar tu myli Lie^ 

tavą? ‘
Greičiau pirk bonų. Tada S 

uoRhn, kad myli. 4
i *
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