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DARBININKŲ REIKĄLAI |
RENGIASI' ^SUGRIAUTI 

ŲNiSįSįr
■4

Seattle, Wash. — Šios val
stijos anglių kasyklų Savi
ninkai rengiasi smaugti 
angliakasių unijų. Rengia
si griebtis tokių baisenybių, 
kokias išdaro anglių kasyk
lų kompanijos W. Virgini
joj. Dabar angliakasių uni
ja yra nugarkaulis viso or
ganizuotų valstijos darbi
ninkių judėjimo. 11

Kompanijos iškabinėjo 
pranešimus, kad jos su ang
liakasių unijomis niekb ne
turėsiančios. Reiškia atsi
sako jas pripažinti. Kom
panijos turi darbininkams 
namifb. Tai nepatinkamus, 
veiklesniuosius unijų vadus,, 
kompanijos išmeta, iš tų na
mų, o įstato sau palankiuo
sius. Unijų advokatai sten
giasi apginti darbininkus.'

Kitos darbinifikų organi
zacijos parems angliakasių 
kovų prieš kompanijas. Wa- 
shingtopo valstijos Darbo 
Federacija išleido praneši
mų, kur sako,' kad organi
zuoti dųrbininkai širdingai 
rems angliakasius kovoje 
prieš kompanijas, nes čia y- 
ra atsidūręs pavojuje visas 
darbininkiškas j udė j imas.

/•
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APIE BOSTON BEANS?
Boston Beans yra • pa- 

* garsėję' visoje Amerikoje. 
Massachųsetts valstijos pra
gyvenimo komisija tyrinėjo 
kiek valgyklų savininkai 
pelnija iš Boston Beans. 

. Komisija suskaitė, kad ant 
torelės pupų paduodama vi
dutiniškai imant 295. Pri
dedant duonų ir sviestų, tas 
visas užkandis savininkui at- 
seina 2į£c., 0 jis ima 15c. 
Kur gali rasti didesnį “pro- 
fiteriavimų,” kaip ant Bos
ton Beans?

1

NAUJAS P. HYMANSO 
PASIŪLYMAS.

Vašingtonas, IX, 8 d. (L^ 
I. B.} Lietuvių lenkti konfe
rencijoje Ženevoje P. Hy- 
mans įtėife^ abiem besita
riančiojo šalim naujų sutar
ties projektu. Tas projektas 
mažai tesiskifia nuo pirmo
jo.

LAIMĖJO PER VIE
NYBĘ.

, New York. — Raincdatų 
dirbtuvių .savininkai buvo 

■ paskelbę lockoutą. Norėjo 
. tuomi nukalbti darbinin-

• kai tvirtai laikėsi ir paga
lios darbdaviai turėjo nusi
leisti. Senoji sutartis at
naujinta ir darbai eina po 
senovei. .

KAUNAN ATVYKO ES
TŲ UŽSIENIŲ REI

KALŲ MINISTE- 
RIS. • ■ 

Vašingtonas, IX—8 d. (L. 
L B.) Eltos pranešimu rug
sėjo 2 dienų Kaunan atvyko 
Estų Užsienių Reikalų Mi- 
nistęris, p. Piip, Gelžkelio 
stotyje jis buvo sutiktas Lie-. 
-tiryps. .Vyįiaūsybes atstovų? 
Kariuomenės garbės kuopa, 
išrikiuota stoties perone, 
atidavė garbę aukštajam 
svečiui. Rugsėjo 3 d. p. Piip 
išvažiavo iš Kauno Ženevon.

1 BĖĘŲ BĖDOS ARMENI-
- /.TO.J,

Tiflis: —Armėnijos val
džios nariai sako, kad tarp 
tremtinių, kurių yra šimtai 
tūkstančių gali kilti ligos ir 
visi šnykti. - Cholera jau ap
sireiškė. burkai pagrobę 
Armėniją išnaikino arti 14(1 
miestelių., <500.000 žmonių 
be pastogės.?

i . i, i .
plėšima! apsistojo.

•. b—
fVaskiįngtdn. — Kai val

džia ėmę, aįgipkluoti pašto 
jlarbiūūiiūi&|tai pašto išplė- 
širpai sūsmjįŽino. Apgin- 
klatimhs ; pasidėję t pilės 

ką išplėšta'$88.580, %š tij. at
gauta $78.000. Oper metus 
prieš apginklavimų išpieši
mų buvo $6.300.000, o atgau
ta $3.2000.000. '

DIDIS SUJUDIMAS 
NEW YORKE.

"Ne™ York. — šio miesto 
hoteliuose, privatiniuose na
muos^, judomiĮjų paveiks
iu teatruose ir net ligoninė
se pasirodė blusų. Atsirado 
jų labai daug, kad sujudo 
visa miesto valdžia. Viso
kie vabalų tyrinėtojai, Svei
katos departmento perdėti- 
niai, policijos viršininkai ir 
gyvulių dresiruotojai pa
šaukti į konferencijų. Kol 
kas nesusekta lovos drigan
tų vyliausioji būklė, bet be
rte ji pasirodys žydi joje.

PRISIPAŽINO PRIE 
ŽMOGŽUDYSTĖS.

New York.,— Joseph Na- 
poli prisipažino papildęs

tuotas Detroite.
/

©■

KRUVINAS DARBAS.
*

t II... I

16 MOTERŲ SUŠAU-
DYTA.

Ryga. — 61 žmones, ku
riuos bolševikai sušaudė, bu
vo kaltinami dalyvavime ne
senai susektame suokalby 
Petrograde,’ sako Petrogra
de išspausdintas oficialinis 
sųrašas. Tarp sušaudytųjų 
yra 16 moterų, didžiuma ku
rių Jnivo kaltinamos persam- 
dyme kambarių ir priklau- 
dime dalyvavusių suokalby 
^yrų.

Be kitų 6 sušaudytas yra 
princas Konstantinas Tu- 
manov, 29 m., ir princas Ser- 
gei Uchtomski, 35 m., pa
skubės skulptorius. Abu 
buvo kaltinami šnipinėjime

BAISUS POTVINI&
San Antonio.

subatų po, smarkųus lytaųžįl 
ištvino San Antonio, Alazaffll| 
ir mažesni upeliai. Potvinj®^ 
buvo dviejų mailių ilgio 
pusės mailios ploČp. PaČiO^ 
me potvinio viduryje bUVųSl 
San Antonio miestas, Bį va?a 
karo buvo smarkus lietus 
baisiausias žaibavimų? M J 
nesvietiška perkūnija. KSifl 
vanduo ūžtelėjo iš krantų* 1| 
tai pasileido miesto gatvė- 
mis, užliejo' rūsius ir dau- ti 
gybę namų sugriovė. Ikšiol J 
sužinota, kad 47 žmonės ŽUn/1 
vo, o 200 žmonių dar Ilki- j 
mas nežinomas. Tūkstan- 1 
čiai žmonių liko be duonos j 
ir be pastogės. Nuostolių Už ’ J 
apie $5.000.000.apie $5.000.000.

<ŠE

KIEK NUPUOLĖ 
ALGOS.

Albany, N. Y.. — Kaip 
New Yorko valstijos darbo 
departmentas ištyrė, tai 
augščiausia vidutinė darbi- 
ninko alga karo metu buvo 
$28.93 .savaitėje. Dabar to
ji alga mažesnė ant $3.67.

KIEK BERAŠČIŲ? x
Washington. — Cenzas 

1920 metų parodo, kad Ver- 
monto valstijoj beraščių y-, 
ra 8.488. Tie beraščiai ne
moka nei skaityti, nei rašy
ti nei jokioj kalboj. Iš to 
skaičiaus svetimtaučių bera
ščių yra 4.837.

t

DIDELIS STREIKAS.
Lille; Francija. — Audė

ją Eederacija pranešė Lille, 
Roubąix ir Turcoing aps
kričių audėjams pradėti 
st ,iką rugsėjo 13 d. Tas 
apima 50.000 darbininkų.

!■! ■ ■ .1 1 I Į I— I ■■■

RAGINA RENGTI 
DEMONSTRACIJAS.
Washiugton. — Amerikos 

Darbo Federacija išsiunti
nėjo į įvairius miestus uni
joms paraginimus rengti de
monstracijas Armisticijos 
Dienoj — lapkričio 11 d., 

* kada prasidės nusiginklavi- 
’■ mo konferencija. Tomis 

demonstracijomis norima 
paremti nusiginklavimo su
manymą. Amerikos Darbo 
Federacija nori, kad tų die
nų visuose miestuose ir 
miesteliuose būtų demons
tracijos ir masmitingai.

• V

JUODOSIOS SPĖKOS 
ATGYJO.

Logan, TV. Va. — Valsti
jos ir pavieto juodosios spė
kos, kurios buvo sulinudsios 
į urvus, kada ant jįj užpuo
lė angliakasiai ir .taip jas 
prispaudė, < kad net turėjo 
šauktis federalinės kariuo
menės, * dabar vėl pakėlė sa
vo galvas kada angliakasiai 
sudėjo savo ginklus ir sugrį
žo namo ir pradeda išnaujo 
grūmoti tiems angliaka
siams.

Logan pavieto prokuroras 
John Chafin. pareikalavo iš 
teisėjo Gore išduoti Varan- 
tus areštuoti 40 angliakasių, 
kurie dalyvavo kartu su ki
tais angliakasiais mūšiuose 
su Logan pavieto mušeiko
mis. Teisėjas, žinoma, jo 
reikalavimų su džiaugsmu 
išpildė ir varantus išdavė.

Ateinančia seredų bus su- 
•*r v

šauktas specialinis grand 
jury, kuriams bus pavesta 
ištirti visą angliakasių puo- 
limų ant Logan pavieto mu
šeikų. Tyrinėjimai būsią 
platūs ir būsią pašaukta 

ojų. *
• >.

Spalio 2 d.—Detroit, Mich. 
Spalio 4 d.—Rochester, N. Y. 
Rugsėjo 25 d. — Chicago, Ui. 
Rugsėjo1 27 d. — Cicero, DĮ.
Rugsėjo 29 d. — Cleveland, CL
Rugsėjo 80 d;—(PittsburgE Pa.( 
Lietuvos, atstovas gerb.

V. Čarneckis lankysis šiose 
kolonijose:

Lietuvos Misija.

DERĖSIS SU ANGLIJA.
I

. -- - k

airiai siųs Dele
gatus.

Dubliu. — Airijos minis- 
teriai nutarė priimti Angli
jos valdžios pasiūlymą už
vesti derybas ir atsiųsti tam 
tikrus delegatus į Inverners 
miestą. -Anglija išanksto yra 
Airijai prižadėjus kuopla- 
čiausią laisvę, bi tik Airija 
politiškai liktii prie Angli
jos.

IŠRINKO ATSTOVUS.
Washington—Prez. Hard- 

ing išrinko delegatus, .kurie 
atstovaus Ameriką nusigin-' 
Įdavimo konferencijoje. De
legatais yra:

Charles Evans Hughes,
Valstybės sekretorius. .

Elihu Root, s
buvusis karo ir paskui val
stybės sekretorius. ~

Hėnry Cabot Lo<jge,
Suv. Valstijų senatorius 
nuo Mass. valstijos.

Oscar W. Underwood,
Suv. Valstijų senatorius 
iš Alabarfios.

Tai keturi delegatai. Ki
tos tautos turės*lr-gi po ke
turis delegatus.^ Patarėjų 
kiekviena tauta galės turėti 
tiek, kiek norės.

' PIRMAS SNIEGAS.
Mossejaio, Kanada. — Pa

sirodė pirmas sniegas su di
deliu šturmu,. Prisnigo 14 
Colių. Gatvėse reikėjo snie
gų kasti, kad galima. būt 
vaikščioti ir važiuoti.

s ’ .
J ,Z* ......................... .. — I

KAIP IŠGIJO NUO 
SLOGŲ.

ĮSolyoke, Mass. — Vienas 
žymus šio miesto biznierius 
sako turėjęs sunkias slogas. 
Bet naktį susapnavęs, -kad 
išgėręs tris stiklus geros 
degtinės ir atsikėlė sveikas. 
O sargaliavo ir labai kosėjo 
per keletu savaičių.

4 1
a

fį,'
i

■*.-4 j .

* t

KETINA KELTIS 
KITUR. ♦

Geneva. — Tautų Lygos 
komisija svarstę apie kėli
mą iš Genevos i kitų miestų 
Tautų Lygos sostinės. Per- 
bfangiąi Genevoje atseina 
.pragyvenimas. Tautij. Lygos 
valdininkai negali pragy
venti iš gaunamų algų.

p.

NUPIRKO KUNIGAIK- 
ČIO DVARUS. -

• Paryžius. — Amerikos 
sindikatas nupirko Austri
jos kunigaikščio Predėriko 
dvarus Austrijoj. Nupirko 
ir . kitokias nejudinamas 
nuosavybes. Tarpe nupirk
tų turtų yra plieno dirbtu
vės ir kasyklos Teschene, Al
bertina ‘Muziejus Viennoj, 
kur yra arti 1.000.000 viso
kių brangių daiktų. Už vis
ką užmokėta $200.000.000. 
Darybos prasidėjo dar 1919 
m.

KIEK BERAŠČIŲ.
TV.ashington, — Cenzas 

1920 m. parodo, kad Rhode 
Isiand valstijoj beraščių yra 
31,312* Jie sudaro 6,5 nųoš* 
visų tos vaistijos gyventojų.

ir siuntime žinių iš Rusijos. 
' ^Šeši’Sušaudytųjų skaitomi 
Amerikps šnipais ir karje
rais. Vienu jų yra prof. 
Vladimir Tagancev, 31 m., 
skaitomas vadovu visos Pet
rogrado organizacijos. Gra
fas S erge i Šulenburg tapo 
sušaudytas kaipo “Ameri
kos kur j eras.”

. * Atėjo ketuilos didžiulės skry

nios naujausios laidos knygą. 
Ketvergo numeryje paskelbsime 
surašą,

L. D. S. nariai, “Darbininko” 
skaitytojai ir yrieteliai išanksto 
prisirengkite įdgyti naujausią 
knygą iš Lietuvos iš įstaigos, ku
ri jums tarnauja per 6 metus su 
virš.

Kaip tik paskelbsime surašą, 
pasiskubinkite su užsakymais, nes 
mes gorime duoti pirmą progą sa
vo nariams ir prieteliams.

Retą norime pranešti, kad L. 
D. S. nariams knygos bus parduo
damos už nupigintą kainį. ’ 

“Darb.” Administracija ir 
LDS. Centro Rašt.

a .

i
w

KOVA SU MUŠEIKOMIS 
Elizabethtown, III. — Sako
ma, kad 800 ginkluotų ang
liakasių iš Eldorado ir kitų 
anglių kasyklų , apygardų . 
stovi stovyklose netoli šio 
miestelio, pasirengę marguo
ti į šį miestelį ir Rosiclare, 
kad išvijus kasyklų mušen 
kas, kurie persekioja strei
kuojančius mainierius.

Nedidelis susirėmimas 
tarp būrelio angliakasių ir 
mušeikų jau įvyko ant Ha- 
rrisburg. kelio. Užpuolimų 
padarė mušeikos ir būdami 
skaitliiigesniaiš jiems pasi
sekė pasigauti tris angliaka
sius.

Vfeo miestelyje dabar y- 
ra apie 150 mušeikų, kuomet 
dar til£ kelios dienos atgal 
buvo tik apie 1 Smušeikų. A- 
pie 50 mušeikų atgabenta iš 
Kentucky valstijos.

Tikimasi, kad prieš pra- 
sidėsiant angliakasių žy- 
giuotei, skaičius angliaka
sių užaugs iki 1,000. 
giuos pagelbėti štreikie- 
riamš, kuriuos mušeikos ne
tilę persekioja, beį ir mėto 
juos iŠ butų. wAbu miesteliai 
dabai* vakarais liūną užda
romi ir nieko iš 4Jų neišlei
džiama. Maimerįai strei
kuoja jau nuo pereito lap-

’ • .-l

PRIGĖRĖ 24 ŽMONĖS^
~ Chestty, Pa.
pėje galų gavo 24 žmoneį.o^ 
5 sunkiai sužeisti. Didelį S 
minia buvo subėgus ant tiLrįj 
to pažiūrėti skęstantį 8 ■ S 
tų vaikų. Ant tilto žmonių J 
buvo arti 100. Tai tiltus nė- S 
išlaikė, lūžo ir žmonės Atsi* 3 
rado vandenyje.* Vienastil- 3 
to ramstis buvo surūdijęs ir S 
jam trūkus, griuvo tiltas.

1 4

EKSPLIOZIJA ANT t S 
SUBMĄRINO. *

Liverpool. — Ant buvusių 
Vokietijos submarino Bent- 
schland ištiko ekspUozijiu Žį 
Žuvo trys žmonės, o sužeist $ 
ti kiti trys. Tasai submati* t 
nas \tuo garsus, kad karome-^f* 
tu prieš Amerikos stpjiinfclp 
karan, jis buvo atplaįk^į/ j 
Amerikon. Po karo jis tu* j 
rėjo būt atiduotas Anglijai?^ 
Dabar benugmkluojaBt 
submariną ištiko ekspliozi^yj 
ja- . : \

< r'u

, .... ...................... .. .................... ... i,

SENIAUSIAS ŽMOGUS. |
jri

.-»q
*

Į;

SENIAUSIAS ŽMOGUS jH 
‘ PASAULEJE. ■ ■ W 

Byien, - Ky.. — ,,‘Dėd®”jB 

John Shell sulauks 133 HM-7B 
tų amžiaus. Sakosi esąs 
niausiąs žmogus pasaulyje*

it*
u

Jis gimė 1788 m. Dar 
(baltas ir sveikas.

i "ji

POLICIJOS KASIKE^ 

BĖDOJ. / A 

Paryžius. -r- Policijos 
riausios būklės kasieidua tįg

v

po suareštuotas. P; 
kad jis pasisavinęs 
frankų.
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r ,is Lietuvos.
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Hį .Daugelis amerikiečių žūt 
būt Stengiasi atkviesti saviš-

1

*

>
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f

*♦ f.
JM* MMorUi: “ĮMjMMN. 
kratM iriMįlgd dairiu mfrtig 

liiiiįiHiltittL idEk UL

gą^eųtavo fe T* Trifea

dvaMibUs išdalinti 
tai^ ląąkuoe augą tifc Ąl- 
gttia, ą jei bųg pemamą, 
tri augą tie di<W 
ko paaaląū^ (Mią nepaąaj* fe

prnnipfett, kad j&B reporteris ytk 
įe ausų. Tame pat ‘‘Sandaros” 
numeryje rašomo, kad ‘»^irią-hpValpąirriwtbfeėąrifefr atidoj 
tori* redaktorėm ąurengęfi “febai tri, L.
pūikiua pietus, m įyąiriaui uiifMK “ 1 r * 1 *r * " '
džiaifc” Bostono lietuvių raudo* 
piesiems. Gal būt, kacT“Sanda- 

t >'• p. rt&Jrtttins yi& am
“Ūmai mūši, pirmeivi.!, ka< kPri«»- «* Mangi jis leidžia • • -■ - —•

- - - ąąvo^porferiri-Mkyti/k*d“kri<
kžČmyBrdemokratai spiriasi, kad 
dyąfei nebūtų' dalinamis beže- 
niiamš,' tik lųid būtų^palikti dvar
poniams, “tai jis kuogreičiau te
meta rečfektorystę^o tesilma ku- 
koryątes. i

“Lietuvos nuw.
44 besą 

apie VAtvLkščittorifes 
susipratimus.” Balo visų 
žinoinasis Vaižgantas. W 
kito ko rašo:

■ • ,5 -b y •

; “šaukė tautiškai aūsipfiriį
Basanavičius, Kudirką, 'Vfeįhh . , t

/ kfe p^mfeau»W tą griĮfep
“ sųsipratonĮ fe atsidūrėm Lietu

vos Rytuose ginti vilniečių ne* 
susipratčlių nuo lenką dvari
ninkų siimpratėlių. Ujome po
nus dvarininkus, kam jie at
virkščiai susipratę, reiškia, ne 
taip, kaip mes, tikrai susipra
tę- •

tegul ljmką fe ddbuą v*L

Lfetavoa
*d ’įfoklkJįpe- ąavo Tevynėal 

priešam* tfekam ii atsilyginti., 
•' $ P. Mlkaurifta.

’S- i.
r+ fe - , _• • • . , . * .. .

/ Jau viri lįayaitb laiko kaip IŠ

trŪRBABKAS.-^čia gan 
Iąųm0 flaitaiedtai pavasari- 
ninkai.. Ypač garsus jų dū- , 
įję orkestras, • kušį kviečia

i., 
dąunimas jąueistatęs ‘ yra 
prieš girtuoklybę. Vasalą 
Čia būna Mokytojų kursai.. 
Bet kadangi: apie juos gali
ma daug rašyti ir įdomesnių 
dalykų, tai aš neužilgo pla-. 
čiau apie juos patyręs, pusi- • 
skubinsiu pasidalinti gauto
mis Žiniomis ir su amerikie- , 
čiaik:

t
, ALOVE. — Jau prieš ka
rų Čia jaunimas suspito a-

wjiM ą,tliinihka» net į tolimesirius kampelius 
4fen| nėkfį rėptai* k«įp •«—. ——* —

jiėlfei MVe fe aąvo fejmyuą išmri* 
iąti. Pažvelgęs į gąmtą pmnatfr, 

Atd feū ilanti* 'šlenm artinaaL 
feJkfe prie jps prisirengti,' bet 

įiėrafiš ko. pleko uždyką ne-
^a|į gauti — už viską reikia mo- 

gyvi pinigai. Bet iŠ. kur jų 
irntįLš Jau metai kąip hešitČfe 
tdferbas šiaušia. Kurie dar dfe- 

kelias dienas/tri gauna bc- 
trik vergišką atlyginimą‘ir fera 
vferip spaudžiami darbdavių. 
#iaųdien mūsą mieste daugeliui 
darbininkų badas į akis žiūri, 
lĮirbkiitfeiife jau šėriau numušė fcSnittosta povasariiiui- 
ūlgąs, dabiy nuo rūgs. 1 d. vėl 
numušė 0 nuoš. ir da žada numuš
ti prieš Naujus Metus. Mūsą 
mieste, dabar kai kurie dirba 4 
dienas savaitėje^po'8 vai. ir gau
na 25c, į valandą. Kaip-gi varg- 

' Šas dšrbfefekas gali pragyventi su 
šeimyną tiek gaudamas prie Šio 
nesvietfcko, brangumo. Aišku, 
kad tūri badauti. Tai pasekmės 
šhnaširdžią kapitalistą^ gobšumo. 

Brolau ir sesuo, pagalvok ge
trai, kaip tarę .kapitalistas išnau
doja. Todėl nebūkite palaidi, bet 
stokite j darbininkiškas organiza
cijas, kurios darbininkiškus kląg- 
rimus /gvildęna ir darbininkišką’ 
susferatfeif ir vienybę auklėja, 
kad paskūi^darbininkiską idėją 
pasaulin įvykdžius. Tokia orga
nizacija yra -LDS, Ji leidžia savo 
organą /“Darbininką” darbinin
ką reikalams pašvęstą. Gerai pa- 
igalvoję fe Šviesiomis akimis apsi
dairę stokite'visi į šią organizaci
ją. tuomet gręieiau iŠ kapitalistą 
vergijos pąsiliuoeuosime. 0 
. Kurie norite*prie L. Darbinin
ką Sąjungos, šioį.kolionijoj pri
sirašyti,, tai1 ’ ateikite ketvirtame 
nedėldięny kiekvieno mėnesio į 49 
Uongress Ave..ferba pas m^ne'gar 
Rte kreiptis kasdien, 820 *Bank 

kSt., Box ll^ AVaterbury, Conn. 
Kas .afeis pas manė ir prisirašys 
■prie L.- Darbfeinką Sąjungos ar 
'užsirašys- “Darbininką” metams, 
■bei į Lietuvąūžrašys, tai gaus dy
kai gerų knygų jr. suteiksiu visas 
informacijas apie LDS., jos idė
ją, ką ji veikia fe ką nuveikė.

3B. i. Pilkauskas,
820 Benk St*., Bo? r 

.Waterbury, Conn.
• * ■ * • f •
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CI^V»LAjm,'OHIO.
Rugsėjo. 4 (L apie 3 v. po piet, 

čia atvyko traukiniu naujas J. M. 
Vyskupas, J. Serembs iš Toledo, 
O. Svietelio šimtais tūkstančių 
.ėjo pasitikt. Birmiausiai automo- 
bilium važiavo J.* M, Vyskupas su 

/ savo sekretorium, po jo ėjo apie 
. 50O šv.. Joriu kareivių su puikio

mis uniformomis. Jie buvo paro- 
, dos papUofeiu. Po jų sekė’ paro- 
, da susidedanti iš apie 5000 žmo- 
L ^iąjstt .vėliavomis;

Rugsėjo 8 d. J. M-š Vyskupas 
tapo įvestas į Šy. Jono Katedrą. 
Tose fekilmėSę/d&Iyvavo apie 2000 
kunigą fe 30 vyskupų.

; ‘.Vyskupas J. Scrembs yra geras 
užtarėjai darbininkų ir šiaip bie- 
dną žmonių. Lietuviams yra pro
ga pirmutiniams su juo susipažin
ti. Mūšą Šv. Jurgio naujoji baž
nyčia ir ' mokykla* yra gatavos. 
Rągsėjodli A Š; m. buvo laikomos 
įpfemos -Šv. Mišfeš) o kiek vėliau, 
kuomet mūsą naujasis vyskupas 
turės laiko, įv^'ks jos pašventini
mas.

Susilaukėme jau, ko nuo seno 
feoįcofei. Tiūimknėufe didelę baž
nyčią fe mokfafeinę. Kas pamato, 
tai nusistebi 4š tokio didelio mū- 
l’d, kurs fe miestą puošia* ir lietu* 
rią tautai^gm^ rieikia, Lai tik 
Dievas duqda lietuvianis katali
kams rieftyhę, o Ateityje ją dnp»' 
M'tetftt Dfevui fe Tautai.

- : A Tėfynfe Afera.
—- 

Jei mergaite nori prisivi- 
jot satt berniUkiJ, turi iž pa-

■ .*»•. ' 1; i

tl?Wąi4 < .. ; y
Buvo sįy dąągįąu

yo ^ūšfdędąiiti*
&ptnkii| irketųrių sen-

iląckbąi bu muilų.”
< kuomet jau dtaiumą ,wūjd ją 
iyątąiulf# t>i- cįtoro
■irk|ėjim j^laitė dri
moWjt Liftuos
'yaWi|," o kitą u|tąwaiit bolševi
kus. 'Nors jąu žmonių buvo jie* 
daug ir didžiuma jiems priešingų 

k bet viittek išjojo rezo
liuciją pądugt
jas užklausė: “Ka£ sutinkat, sa
kykit ^taip.” . Keletas senmdt- 

’gįf prasižiojo “talg?’ , Rezoliu
cija priimta,; o priešingos pusės 
neklausta,.'turėtai tau bolševikų

. Rvalgaa.
•>

*

f. •- % *1^/^ ,rX V it '

ą< ifetąvii^ą fehnyife/ 
šėrps, y|j|M 1^

prakalbą^ feedflfel w 
- įjūšla M Mvo ąutengfdftjfeffri* 

■ |^1wh0jife?Jūr^o‘pąrii-' 
' įijpš oriėj. Kalėjo A- Bbmeika, 

kuris trumpayferuęžąis apibėgo 
lietuvįą gyvenimą iki' fcų laiką; 
•antras kalbėjo R. jū
turininga fe aišjtfe įafta httfo 

Teko man būti delegatu Broofe J^krfew pgfeiiW«n Jfe 
piešė kapitalistųne^ponįškumąir 
Uitąją* ją kfeaąįojimą ūįtbfefeką 
ŽmoneUą; pifeode kapitalistą Ą- 
merikoj įsigalėjimą; išaiškino 
Lietuvos, krašto. Uirtfegu$Į» S1 
rodo X kokią industriją plauks 
Lietuvon gyvĮa jaksės fe .brigdį- 
mas priyedė, ’kad Lietuva bus 
antra Amerika ir, kad nepadorus 
ife į išnaudotoją, turtuolių rankas, 
■fe apgynus Lietuvos žmona# nąo 
kapitalistiškos epidemijas, tai 
tam geriapsfeą 'vaistas — moks
las ir stipri organizacija, ypatin
gai finansinė kooperacija.

Nedėlioj, rugsėjo #, buvo įreng
tas Ąbyšalos darže šv. Jurgio pa» 
rąpijps. piknikas. Nors ir lietus 
•sutrukdė, bet žmonių buvo prisi
rinkę gana daug. Programas bu
to labai turtingas ir įvairus.. Su
sidėjo iš prakalbą, dainą ir fiso- 

< kią lenktynių^ Lehktyįdnkri ga
vo d.oyaifes. Gerk. Įfen. Bi
zausko vgda»il*30llork«tfJ^ ža
vėjo kfewtojjĮB’ savą .syvais 
;£rittbri& \ - A*.'.r . *
■ Vakare, yakaripėg daly, vėl bu-

i
žin kodėl tuo lajkų kone vie
ni mūsų bajorėliai*, Šūktelėjo 
mums iš ‘Lietuvos Ūkininko,’ 
kur~buvo susispietę, jog mes 
netik nesusipratę, ,bet nė ne 
žmones, tik zoa, gyvuliai, tai
gi ir mūsą susipratimas—zoolo-

- ginis, patriotizmas—šovinisti-

’ eienė, J. Okulieienė, Okuli
čius ir dar kiti parašė laišką, 
jog karingoji ‘Viltis” nepa
kenčiama^ neš ji—bajorėdra. 
G. Petkevičaitė parašė ilgą 
straipsnį prieš vėjo kėlėjus— 
viltininkus, kad/jie patys kal
ti, kai tas vėjas pačiuą juos 
nuverčia (Tumą iš Vilniaus-iš
gena). Tikras susipratimas e- 
sąs humanizme, mūvėjime bal
tų zomšinių pirštinėlių, kalban
tis su bajorais. Ir kai Vaižgan
tas vieną kartą įpykęs, prasita
rė nėkados lietuvybės -priešų 
nenugalėsią, jei kovos neper- 
kelsią į ekonomijos dirvą, ta‘ 
‘Lietuvos Žinios’ replikave 
matykite—‘patriotas’ anarek 
ją siūlo.”

Tas primena mums “I - 
mvos Ūkininlao,” dabar »- 
eijalstų-Uaudininkij, o: t- 
įo anų laikų nusistatę 

;;>abar “L. ir ju v n- 
ninčiai Amerikoje Hber; 
nukaištoj a krikščionims de- 

1 uokratams pro-bajorišku- 
nų. Dabar matome, "kad- 
uos, kuriuos pirmeiviai va- 
tino bajorėdromis, dabar 
iems prikaišioja pro-bajo 
iškuma.

^ginis, patriotizmas—sovinisti- 
Qhis. Viltininkams F. Bortkevi-

t

kįų iš Lietuvos. Vieni bando 
.atsikviesti motina, kiti bro- 
lįį treti seserį ir tt. Retas ne- 
žino> kad dabar atkeliavi- 

K; mįtš Anieiikon baisiai suvar- 
Jfytąs. Per vargų, klapatų ii* 

, 1 ’ B^ėlius iškaščius tegauna- 
I ma leidimai įvažiuoti. Kiti 

bando atkeliauti be leidimų, 
g*J Tada bėdos ir iškašeiai dar 
jį; didesni būna. Braktis į Su- 
BR yięųytas Valstijas laužant 
> ■ jų įstatymus yra labai rizi- 

.Jangą. . Atsimenant toliau. 
j^\ < kad: čia ■ toks nedarbas,: thi' 

kviesti savuosius iš Lietuvos 
RE nė# jokio išrokavimo. Ži- 
K iroma kaikuritį padėtis Lie- 
Kz lavoje yra skurdi. Tokioje 
K jj^ėtyje yra ne vien beže- 
Bf miai, mažažemiai arba mieš- 
K tų * .darbininkai. Kalkinių 
K vidutinių ūkininkų sunūs ir 
K dukterys nežino kur dingti, 
g TpaČ dukterys. Na, tai gi- 
g minės Amerikoje ir jiorėtų 
į; tokius atsitraukti Ameri-

■ k$tL •

■ •* Jei tokiems nekeliauti A-
& - mėrikoii, tai ko griebtis 
K OetųvnjeT

« j Progii Lietuvoje tiek ir 
K ’fefe Tik reikia mokėti jų 
MV g^ebtis. Prie progoj pa- 
Bį'griebimo reikia būti prisi- 
K] rengusiu. v

-■ Ačiū Dievui, Lietuvoje sa- 
® Saldžia. Visokios vald- 
K. ’ kieles ir Visokių įstaigų vie- 
W .yra atdaros saviems 
■b žmonėms. Bet panašias vie- 
K taS'UŽiihant reikia prasilavi- 
t nimo. Tai-gi amerikiečiai 
K vietoj kviesti brolį ar seserį 
E Amerikon, tepasiunčia tų 
E 4 sumą, kurią reikėtų kelio- 
E nei išleisti, pasimokinimui. 
E Lietuvos įstaigose mergi- 
B ’MįM durys atdaros lygiui, 
E iMį^įr .vaikinams. Pradeda- 
E; Lietuvos mokyklų mo- 
E *kjtOfų yra 1.864. Iš jų yra 
ivyrai ir 981 merginos. 
W^5*erf(ii dei mokytojų stokos 
'TU,.'1 
T' Mokyklose. Panašiai vietos 
į,' ’merjjįuoms atdaros lutose į- 

' i^F * fe 1 
gĘ/ Cteriaūsios vietos, kur sų- 
ĘB* AUgtferos merginos gali mo- 

yra kateehiečių kur- 
3? ab pidė Kauno Vaikelio Je- 
|E amtis Prieglaudos ir Kanne- 
ĮE ląvpc. Ifergaičių ūkio mo-

kykloj, *
į/ J? *■ «• • x- •*- <■ A. -■ -- -**«■

v

a^E'»
Kk

JBkfe.

I j

K ’l

< J

* * ■
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SKAITYTOJI! KAMPELIS,

£

mokslas, negalėjo eiti 124-se

4

. • * v
lyne kataliką- 'kongrese ii* btįti 
■kongreso prakalbose. “Vieny- 
bės ” reporteris apraše tas prakal
bas. Aprašome pasakyta, bttk 
Gudas pasakęs, kad “Samogon- 
kos ten (Lietuvoj), niekas veik 
bevarąs, Šiaudinių stogą nebesą?* 
Tą perskaitęs “Vienybėj” pama
niau, kad jos reporteris yra ly
biai be ausų, kaipir “Sandaros” 
i reporteris. Bet aukščiau jo pasa
kyta, kad kun. Kemėšis pasirodęs 
imenku kalbėtojum.^STai iš to. iš
eina, kad “Vienybės” reporteris 
vrn ne be ausą, o turi ilgas ausis,: 
ilgas, kaip to asilo, kurs išklau
sęs Iakštlngalo čiulbėjimą pate* 

b^e pasimokinti nuo gaidžio?
Tai tiek apie liberalą laikraščių 

* reporterių ausis.
s ’ Delegato*.

KAS REnpm JVB3T1
(Dar n^seniausįaitčme “Darbi

ninke” kokia graztf, tuęininga> y- 
ra lietusią kalba. Bet, kaip dau-

kų obalgiųs. Tiesa dar tą
syk negalima buvo aiškiai 
pasirodyti viešai kaipo 
draugijai, bet vistik veiki- • 
nigs ir-gi buvo jaučiamas. 
Nutilus įsisiūbavusioms ka
ro audroms, jaunimas, iški
šęs savo galvas iŠ įvairių slė
pynių, vėl susibūrė pav-kų 
kuopon. Dabar kuopoj tel
pa 1QO narių. Po konferen
cijos žada narių skaičius pa
daugėti, nes ir kai kuriems 

į'nesusipratimams su valdžia 
išnykus, būsią lengviau dar
buotis. Dieve duok!

I

laistė!

Mūsą Tautos Eoado skyrius bu
vo surengęs pįkntįą^ J. rugsėjo. 
•Žmonių buvo Lfejuuii-
nes, žaidėfei. vakarui’įr visi buvo 
patenkinti.' r .

Rugsėjo 6-tą d., buyo T. F. ąį, 
mėnesinis susirinkimas. Seįfeo 
delegatą! išdave rąportus. Daiip 
ko iriujo išgirdom*. Pirminfe- 
kjaSį geA^ktjn. J. J. Jakaitis pla
čiau išaišk|rfe seimo nutariinus fe 
5ą svarbą ; ragino, ąariąs prie db 
deąnio Veikimo.
- Būtą labai gerai, kad visi V^or- 
cesterio lietiniai, katalikai, kurie 
dar hspriguli prie T. F.; tuoj pri- 
šfeašytą prie” jo ir. dirbtą darbą 
naudingą tėvynei Lietuvai.
fe .- /...feuvfe K<W^.

UWMęB,
■ Lietuvių Ryma Kataliką Pilną-

kimas įvyks 18 d. rugsėjo, 7 vak 
vakare, parapijos svetainėje. Visi, 
nariai malonėkite atsilankyti, nes 
turime daug ko naujo apsvąrsty- 
ti. Kadangi meą nutarėm šį metą', 
perstatyti kokį^nors mažą veikalė
lį, tai rne^ turime susirinkę risi ną-. 
riai fe pasidalinai mintimis, kai 
paskui nebūtų feokią-jiors nesma- 
guūfą tarpe feiarią. ’ Todėl nepa- 
.mirškite paskirtofedieuos. Visie- 
sete kviečiami, ateiti ir kartu nau- 

nurodymą ir eiti apšvietos bei ją narią atsivesti norėjo vieną.
t ^ * .' z 4.MušM.

mėnesinis susirinkimas. Sejpšto 

tas Ąbyšalos darže šv. Jurgio p&>

gelis iš mū^j m'ažai težino žodžiąfeto sjueugtouL. B lįftuIrąyĮs-ptą

NAUJAS KATALIKĖ . 
PRASIKALTIMAS.

“Vienybė,” liberališkas šlamš- 
elis, savo num. 66 iškelia naują 
aisų “klerikalinės” sroves pra- 

ažengiinį prieš lietuviij tautą ir 
vieš Lietuvos valstybę. Išraif- 
la naują prirodymą, kad “kleri- 
;alinė’fesrovė stato savo reikalus 
'.ugščiau už tautos ir valstybės 
•eikalus. Nau jasai “klerikalą*’

■ irasižengimas tai tame, kad jie 
•teigs savo katalikišką nniversi- 
etą. Tai matote, koks tai bai

dus tą “klerikalą” nelabumas ir 
įrieštautiškumas. Be to matote 
tokią laisvę tautininkai pripažįs- 
a. Jie stovi ūž draudimą katali
kams steigti savo atigštąją tuo- 
tykią. Jei Lietuvoje liberalą bū
tą viršus, tai jie katalikams ne
kistą steigti savą mokyklą, o pas
kui* neleistą nei laikraščių leisti.

Jei liberalai eitą prie Įsteigimo į. 
javo liberališko, bedieviško uni
versiteto, tai mes katalikai nie- 
to prieš tai ijeturėtūfee. Sakytų- 

' me: tesisteigia nors 10 savo uni
versitetų. O liberalai mums prie- 
utiasi steigimui savo vieno katali
kiško universiteto.

•Ar neaišku, kurie stovi už tik
rą pilną laisvę—-katalikui ar li
beralai. Liberalai'tik sau laisvę

■ tepripažįsta.

’ >

be tą kasdieninių, kuriuos nw& laibos ant 24-tos it' 
dar vaikais būdami Žinojom.

/Tankiai nies skaitydami knygą 
ąr laikraštį susiduriartie su žo
džiais, kurią mes visai nesupran
tame ir... pasilieka mums be pras
mės. Pykstame įkartąją, ant r&- 

’^ytoją, kad jie i savofeastasįde- 
da tokius žodžius, kurie munig 
yra Fe jokios reikšmės. Nekartą 
taip-gi girdime prakalbose nuo 
kalbėtojų Todosi kaistą ir mumfe 
nesuprantamą žodžių.

Visi mes mflime savo prigimtų
jų kalbą ir-norime ją kuogeriait- 
siai pažinti. Nekartą gal ir noretū- 

■ mem sužinbti, * ką kurie, mums 
nesuprantami žodžiai reiškia. Bet/ 
kur? Lietuviai neturi dar' tokios 
knygos (žodyno) kuri išaiškintų 
kožną lietuvišką žodį, kaip, kad 
•anglai turi dei savo Žodžių. e

Tai-gi- labai yra reikalingą ir 
geistina, kad “Darbininkas” pa
švęstų sdvo skiltyse kampelį, ku
riame “Darbininko” ■j^aiijrtejai 
ghletą užklausti ir gauti išaiškini
mą lietuviškų žodžių, sų kuriais 
jie susiduria, o nestiprahta. Ta* 
visiems palengvintą daugiau^ 
mūsų kalbos žodžių išmoktą gu
riuos ir mes patys galėtumėm vaa** 
rtoti.

’ f ' ' ViMHrtfc
/

Redakcijos prierašai. Sutinka* 
rite paaiškinti skaitytojams nesu- 
prantamus žodžius. Tarptautinių

n
 paaiškinimas yra šių me* 
Darbininko” kilenįorgpje, 
r Prieš prašant paaiškinimo, -reikia

lfoWįvfe*

HBĮĮMJJJ R®Sp^WIAI.
: Čia trumpą! norią užsiminti a- 
,pie liberalų laikraėčįą korespon
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pažiūrėti kalendoriun, kur gal tof 
site. pateukmaųtį paąįšlęfeiw 
Primename, kad prie risįjįią rast 
tą turi būti tikri nšyteją para* 
šai fe adresai redakcijoa riniai.
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šių pasigedo vištos. Dabar 
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TAURAGĖ. — Gal nė nė
ra Lietuvoje kito lygiai iš
griauto ir sunaikinto ?per ka- 

miesto. Kuomet man per
nai j Lteko pamatyti aš sta
čiai nemokėjau nė įsivaiz
duoti pačių mūšių žiaurumo/ 
Visad miestelis karo buvo

f, i • ■

pąverstas griuvėsiais. Teli
ko vos keletas namų. Bet r 
aabar žmonės '(Augiausiai' 
žydai ir vokiečiai) sparčiai 

į atstato savo namus. Gal
• jau didesnė dalis miesto tu
ri pasistatę ,gan puikių na
mų.

1 Čia yra ir gražaus jauni
mo. Jų diduma buvo prisi
rašę pavasarininkų kuopon. 
Bet daabr telikę vos 38. Ta- 
čiaus tie nenusimena: Daro 
savo mėnesinius susirinki
mus, ruošia vakarus ir ge- 
gpžynes. Turi savo knygy
ną, susidedantį iš 500'kny
gų. Gal pav-kij veikimas ge
riau atgytų,’ kad tik iš kur 
nors atsirastoj veikėjų. Tuo 
tarpu socialistai vistik kru
ta ir kruta, plėzdami savo 
nuodingą įtaką menkose 
žmonių pirkelėse.- •*

KRAKENAVA. — 1918 
metais atgijo pavasarinin
kai. Per paskutinius pen
kis mėnesius pav-kai padare 
du vakarus, kurių pelną pa
skyrė statymui paminklo žu
vusioms karo lauke brole- 
liams-dobilėliams. Pastebė
tinas dalykas, kad nuo kiek
vieno vakaro nariai auga, 
nes kasa nuo vakarą gerai 
atsigriebia. Dabar pav-kų 
kasa siekia 3000auksinų.
• *" 4 ■

Kuopa turi ir savo chorą.

;:4vri» Kalbėjo studentai; 'J;, j. ją BlaivįnipĮOj 9 kuopoą susirjd- 
Šliljas ir R. DaužyariĮis. Abiejų 
Raibos pilnai patęnkino įvestsi- 
dječius. ’ Ir man diug, kini rittėi- 

; kė gerą pelną Bendrovei, neš ap
dink - stalelį ir įgaliotinius bųyo

. apstoję bariai žmonių.
> ' MW kolonija laukia fe dair 
ąiaU tokią kalbėtojų, nes daugu
ma iš mūsų labai apsnūdę ir nie
ko daugiau neveikia, tik 'varo 
“moonsįdne.” '"fe

Reikia mumą paimti kalbėtoją

Šviesiu Iželiu pirmyn.
* Bolševiką košė.

Darbininką dienoj. (Labor Day) 
raudonąją sąryąys buvo įrengęs 
“marmalienę’r ant 24-tos ir Mi- 
chigan avė. Pirmas kalbėjo Kru
čas. Jis pasisakė, kad buvęs Lie*. 
tuvoj ir viską žibąs, bet pasirodė, 
kąd nieko nežino,' lies pasakojo 
tik vien sensacijas. Jįs dainavo 
paprastą bolševiką dainelę, kaip 
paprastai jų kiekvienas kalbėto
jas daro1. ’ Nupeikė Lietuvą, o iš
gyrė suirusią Rusiją. Po prakal
bų, moksleivis Danžvardis apipy
lė į klausimais, kuriuos kalbėto
jas mėgino atsąkinčti, bet pasi
auto, kad nei yieįmm teisingo at
sakymo negali duoti. Tuomet 
kalbėto jaus klapčiukai, ųjegino-į 
kaikuriuos' klausfeną atsakyti 
Būtent, kalbėtojas sayo kalboje 
^pažymėjo,fečad Liėtąvoj nėra jį- 
įfes hti?v|s, įį 1 sjįądo^ Šodri» 
fe iv O. kuoįet ąikfenstavar įp- 
rijoj ta laisvė y ra,-tai jismfeeio- 
jo kad esanti,. bet kiftJĮČiąkąs. tie* 
sio.k pasakė, kad Rusijos laisvė 
skiriasi nuo Lietuvės’ tupi. Lietą* 
toj yra užginta bbMėViįąfepau* 
dą, oKnrifoj yra laisva tįi’Ūąlįet 
yiką spaudą. Vedėja sūprAįs, 
■kaį -bus'blogai, Užcferė klausiiius 
ir" paskyrė /mergas; rinkimui ąm 
ką dėl Lietuyps gjjfoVėją -fe pra* 
ąįkaltėlią, kurie šėdr. Liėt. lįaiėji* 
feUdeė ‘ut' įvairius . RriąjBąaiiškfe 
feąs. 
:';Aąw kafetodjaa įbąyo, vMtl-;

Fordo dirbtuvės ‘/‘feyeejfe* 
Fi|J* \ jį ..nebĮogiapąĮtti 
■miŠėlia kfeuno tufe:*‘rwė| keikė 
Mriife šodšfeto Lietuvei vai** 
ŪMą, jos rėmėjus ir vUga uebolše'

«*
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Lietuviai klausykite.

Lietuvą vėi ąts|žaukė į savo sū
nus ir dukteris prašydama pasko
linti jai truputį pinigą, »kad ga
lėtų geriau atmušti baltąjį arą, 
kurs kėsinasi jį draskyti. Tas pa
daryti Mtą menkniekis.* Bet at
siranda to baltojo aro liuesą ją 
vergą, kurįe jom liuosa valia sa- 
ye‘pairit*vį« Tokie agentai‘sten
giasi visomis keturiomis atgrąsy- 
ti lietuvius nuo- teikimo- nors men
kiausios. paskolos savo močiutei- 
tėvynei.' Tokią prošepaną agen
tą nemažai yra ir šiame mieste. 
Ypatingai tarpe biznierių. Jie 
biauriausius melus skleidžia apie 
Liętuvą, kad tik ją kaip nors ap<- 
juodinus įr tą^flpį ątgrąainus-jok 
ištikimuosius laikus nuo rėmimo 
jos sunkioje kovoje. .Štai.pavyz- 
dis: 30 rttgp. įėjau į vieną valgyk
lą ant Bank gatvės bįskį užvalgy
ti. ĘJąųsau, kaip-savininkai kai? 
ha. Girdi: Jau pardavė Lietuvą 
lenkams ir tt. ‘ ĮCaii tautiškai 
kraujas fe nekentęs ūžj

kkfeusįai;.MŠ Wr * sužinojai, ka<į 
lifetuvą jin pardavė .feMamsį 
Tuomet jam tar tas ir tas t^ W 
kęs.- Tai matote kokį jie pamatą 
tiirfeąatęi friąkyfemh. fe

tarp lirinvių (rišjrahd* $į; 
įbofen^ojt Neremkme; tokią W 
$iė bfeth1*os v:prfešrinš - trikriijri 
rfeat: jfe Mferią duoną Mfeo -o 
p^ėi^nariS'tarniąfe it 
išgamos^dvarpori»i‘ »&i j» bo-\Į 
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Renka aukų kareiviams. 
Tik, deja, laikraščių mažai 
kas skaito, mat “brangu.”- •

Linkuva" 1919 me
tais, prieš* bųlševistinei nu
sistačiusias sroves bekovo- v 
jaut, įsisteigė pav-kų kuo-., 
pa. Bot atkaklūs pav-kų 
vadai kliūtims jionusilenk- 
dami,& drąsiai tįso savo dar
bų ir dabar pavasarininkų 
eilės padidėjo iki 200 narių.
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Taip-pat apylinkėje yra įį- 
steigę^S skyriai, Daūg pa
deda vietiniai gimnazistai- 
ateitininkai, “kaip paskaitų 
ruošimu taip savo nurody
mais. Čia galima pastebėti 
dar vienas reiškinys, kuris, 
man rodos, bus malonu iš
girsti? Amerikiečiams. ’ Tai 
yra vietinių pąv-kų įsteigtas 
kooperatyvas, kurio kapita
las siekia 25,000 auksinų. .Už 
kooperatyvo pelną'"manoma 
nariams veltui išrašyti “Da- 
vasarf§/’

j.-,, . ........................................*

PMtTOBIAI (šakiu ap-
y

skriiies) A. a. kiin. kan. 
Manuos rūpesčiu ir pinigine 
parama neturtingame Pa
luobių - kampelyje pastatyta 
graži medinę bažnytėlė ir į- 
kufta parapija. Dar okupa
cijos laikais Paluobių apy
linkes jaunimas drąsinamas 
Jono Grikiėcio (iš Tabaki
nės) buvo slapta, susibūręs į 

‘ . jaunimo kuopelę, kuri lei- 
\ do savo mėnesinį laikraštėlį, 
\ Žinoma ranka rašomą, — 

į “Sargą.” Jo išėjo apie 8 
1 numerius. Sutrupėjus oku
pantų priespaudai ir atsira
dę nevaržomai Lietuvos 
laikraštijai “Sargui” nebu
vo reikalo budėti ir jis pasi
liko tik mūsų atmintyje kai
po šviesus ir narsus spindu
lys, kurs blaškė priespau
dos pagimdytas tamsas ir 
kvėpė vilties į geresnę atei
tį. Taigi suprantama, jei 
vietinis jaunimas jam žiau
rios priespaudos laikais 
✓stengė drąsiai pasidarbuoti, 
tai juo drąsiau jis turėjo 
griebtis darbo Išnykus vo
kiečių priespaudai, l4Jr,ištįe- 
sų neužilgo Paluobiuose pa
sirodė pavasarininkai, kri
kščionys demokratai, Žibu
rys ir... Valstiečių Sąjun
ga. Bet prasidėjus karamg 
už Lietuvos nepriklausomy
bę Paluobių katalikiškojo 
jaunimo vad^i, žodžiu ir pa
vyzdžiu - 
draugus, 
eilėsna.
mas dar
kimų į Steigiamąjį Seimą. 
Išrinkus gi Seimą dėl stokos 
nuolatinių veikėjit visos Pa-|rų Draugija, Krikščionių 
luobių draugijos išmirė. Tai 
įvyko gal dėlto, kad Paluo
biai yra toli nuo didesnių 
miestelių.

ragindami savo 
stojo savanorių 

Draugijų veiki- 
nesustojo iki rin-

. _—    . ,i ■ - ■ .....NL.-.y .... ....L

ją, mūsų jaunimui trūketą1 
labak, net/ tinkamų knygų 
Tat būtų labai malonu, kad 
koka vienas kitas Amerikie
tis parsiųstų mūsų pavasa
rininkams / katalikiškųjų 
knygų, juoba kad (čionai 
jaunimas susitinka su stip
riais 'tamsybių gaivalai?. 
Knygos galina siųsti pet 
mūsų veiklųjį kleboną į? 
kompozitorių kun. Katilių 
(Lukšių v., Šakiti apskr.) 
Vietinio ‘klebono rūpesniu 
čia yra ^organizuojamas bąž- 
įlytinis choras. - Šis susirin
kimas užsibaigė protestu 
prieš besočių lenkų pastan
gas užgrobti Lietuvą. Ne
turtingoje Sutkų parapijoj, 
kuri dar tik per karą įsikū
rė, .karštai svajojamar apie 
naujos bažnytėles pastaty
mą. Buvo ypač Viliamasi, 
kad- Užmario Broliai padės 
mums tas svajones įkūnyti, 
bet iki šiol dar nė vienas do
leris neparplaukė šio suma
nymo paremti. O' neskaito 
lingi ir mažos reikšmės mū
sų padegėlių skatikai kol 
kas taip pat nedaug tesveria 
taip brangaus sumanymo į- 
vykinime. Bet žmonės dar 
nenusimena ir žada tol kla
benti į savo tautiečių ausis, 
kol bus išklausytas Sutlde- 
čių balsas. Būtų gera, kad 
Amerikos Lietuvių Visuo- 
menė nelaukdama nužemin
tųjų Sutkiečių'meldimų pa
siskubintų su savo parama, 
nes kas gręit duoda dvigubai 
duoda. Aukas siųskite Sut
kų klebono kun. Katiliaus 
adresu * (Lukšui valsčiaus, 
Šakių apskrities).

Jonas Paukštys.
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ŽEMOJI PANEMUNĖ 
(Šakių apskr.). — Aukštą 
Nemuno krantą dabina au
galoti medžiai, pro kuriuos 
matoma . žavėtini reginiai. 
Šiįas bažnytkiemis pasižymi 
nevien gražia mji.ro bažny
tėle, ir švariomis krautuvė
lėmis, bet ir gan skaitlingo
mis'draugi jomis. Kasžin ar 
aš stengiau visas įsidėmėti. 
Pamėginsiu išskaitliuoti. 
Veikia čia: Katalikių Mote-

SUTKAT(Šakių apskr.).
— Sėkminių antrą dieną šių 
metų Sutkuose buvcT doras 
vakaras. Buvo lošiama 

A “Kuprotas Oželis” Čiurlio
nienės ir “Reseinių Magdė,’ 
dar buvo dainų ir daug de
klamacijų. Įstabu, kad ši
toje apylinkėje tai buvo pir
mas vakaras ir artistų dau- 
guma nors scenos niekad 
nematę, tačiaus savo roles 
puikiai išpildė. Reikia įsi
dėmėti dar ir tai, kad tas 
vakaras buyo dieną t. y; pra
sidėjo tuoj aus po pamaldų 
ir pasibaigė dar Šviesoje. 
Tat net suaugusieji žmonės, 
kutie visados, šnairomis žiū
rėdavo į vakarus, buvo la
bai patenkinti šia pąvasari- 

minkų pramoga, kurioje net 
Šokių nebuvo.

17 birželio š. m. Čia įvyko 
rimtas pavasarininkų su^i- 

j rinkimas. Jaunimas labai 
buto sudomintas savo atsto- 

- vo pranešimu iŠ pavasari
ninkų kongreso, kuriame 
buvo pabrėžiamas būtinas 

* jaunimhprasUaviirimas. De-

A&HtfTAl, ^LAVINTO* 
: JAI, ĮIARBININKAI,

Nuo 8 d. rugsėjo š, m, 
“Darbininko” padidintas 
numefe (8 pusl.,)‘įšei!m ket* 
vergais. Tą darome LD$, 
VI feėiibtfi nutarus. Ljg- 
šiol gaudavome nusiskundi
mų., kad “Darbininfio” pa
didintas numeris leidžiamas 
sūbatomiš t nepasiekdavo 
vietos prieš nedęlę ii tokiu 
būdu ne skaitytojų ne pla
tintojų nepatenkina. ‘ Tai
gi dabar “Darbininkas” tu
rėtų patenkinti Visus.

Leidžiamaskėtvergais pa
sieks net ir tolima lietuviu
ką kampelį ’ Kiekvienas tu
rės laiko perskaityti nau
dingus straipsnius ir žinias.

Agentai ir platintojai į 
dąrbų! *

. Užsisakykite pavieniais 
numeriais ketverginio ‘Dar
bininko”; pasirūpinkite už
tektinai kvitų priėmimui 
prenumerątų, nes dabar 
daug lengviau bus galima 
užrašyti.
“Darbininkas” 3 sykius sa

vaitėje, metams................. $4.00
‘ ‘ Darbininkas ’ ’ padidintas

(8 pusi.) vieną sykį savai
tėje ................. Z.................... $2.00

Į LIETUVĄ <
3 sykius savaitėje metams $5.00 
Padidintas numeris vieną sy

kį savaitėje ........................$2.50

'Dėlei platesnių informaci
jų kreipkitės ir visus ūžsa- 
kymus siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS,”.
366 Broadmay,

* c/ Boston 27; Mass.

K

Demokratų partijos skyrius, 
Žemdirbių partijos skyrius 
ir “ Jaunimo kuopa,” kurios 
visas pirmeiviškumas apsi
reiškia “Lietuvos Ūkinin
ko” išsirašyme. Ir ši kuopa 
žada neužilgo pavirsti “pa
vasarininkų” kuopa. Dieve 
duok, kad apie tą persikri- 
kštinimą neužilgo turėčiau 
laimės Jums pranešti. Čia 
yra ir veiklus šaulių būrys, 
į kurį priklauso net kelios 
merginos bei moterys, čio
nykščiai šauliai vis atydžiau 
seka sulenkėjusiųjų dvarpo
nių šunybes, kurie neretai 
darą, savo susivažiavimus 
pas Žaną ar kitame dvare. 
Teisybė vęrčia pažymėti, 
kad čia yra dar kita srovė, 
kuri nors ir neturi savo ra
šytų įstatų, tačiaus šauniai 
veikia — tai girtuoklių par
tija. Šitos “partijos” vei
kimas apsireiškia nevięn 
strapaliavimais, keiksmais, 
bet ir neretomis muštynėm 
mis. Mat, Čia yra net dvi 
viešos ii’ keletas slaptų smu
klių. Rauzdamas turiu pa
sakyti, • kad girtuokliauja 
net motery s ir jaunos mer
ginos, kurios dažnai ir rūte
lių vainikėlio išsižada... 
Qaila, gailą, gailą! j

I
m 11^, .1 Į1>|,>■ "į|> ^‘‘,l jjf ) "

VAIZDELIS. I
(Skiriu Lietuvos kareiviams -r-

Tik ką saidutė pakUa ant & 
bndusiofc pbnakties miegi/,že
mės ir ėmė gražiausiai žaisti 
prakilnioj Diėvo gamtoj, kaip 
laukė prasidėjo... kruvina ko
va. Taiįi -H*|krutina žmonių 
kova, nors negali ‘Žmogaus min
tis to prileisti kad tokioj pra
kilnioj gamtoj; po ta linksma 
saulute, kuri tisas pralinksmi
na ar tai augalus, ar gyvūnus, 
ar žmones, galėtų žmonės — 
tie protingiausieji Žemės vieš
pačiai kelti kruvinas kovas, 
kruvinas kovas tuo laiku kaį! 
visa gamta prakilnumu ir mei
le kvėpuoja, kuomet viskas 
kas tik turi pradžią iš Augščiau 
šio JJėvtf, tai reiškia absoliučiai 
viskas tylioj rytmetinėj maldoj 
negirdimai garbina sava Tėvą, 
kuris viskam pradžią davė!.. ■♦*. <•

Tegul ir baisu apie tokį žmo
nių žiaurumą galvoti, kad jie 
nieko nematydami tik trokšda
mi artimo kraujo, kelia bai
siausią skerdynę, bet taip — 
viskas tiesa, ištikto tarp gra
žiausios Dievą mylinčios gani-' 
tos žmonės kelia kovą, nes jie 
Dievo nebemyli, užmiršo Jį...

Žiauriausiems sielos • jaus
mams atsidavęs, puikybės ir 
artimo kraujo ištroškęs, žemės 
gyventojas nuo Variavęs pa-, 
dangės kertuotą kepuraitę ulž-. 
ridėjęs, didelį, baltą, įniršimą 
reiškiantĮarą prie jo priešakio 
prisisegęs eina viską naikinda
mas, vergijos, senoviškos, žiau
riausios vergijos laikus grąžin
ti, Lietuvos ramiems artojams 
jungą uždėti, artojo kūną ir sie
lą prįversti nužemintai tarnauti 
garbintojams išdidaus balto aro 
augstos, poniškos kalbos...

Ištikto, gražiąją, ramybę ir 
amžiną meilę žmonijai vis pri
menančioji saulutė atrodo iš po 
nakties dvi ilgiausias eiles ap
kasu/ kuriuose ruošėsi mirtin4 
gon kovon tūkstančiai įniršu
sių vyrų, — tai buvo ateinanti 
kova lenkų užpuolikų su ra
miais Lietuvos darbo žmonė 
mis — laukų artojais, kurie bu
vo priversti laikinai apleisti 
mylimuosius prigimtus dirvo
nus ir eiti su ginklu atremti 
baltojo aro tarnų, — ištikro lie
tuviai jau nebegalėjo toliau ra
tiliai perleisti skaudžius sveti
mųjų viešpatavimo smūgius, 
mat ir juose gi plaka nuo senij 
senovės jautri, žmogiška širdis. 
Žiaurieji užpuolikai iš pergalės 
ir puikybės troškimo apakę 
veržėsi Lietuvos Šalelėn, o at
gimęs dvasioje lietuvis žūt-būt 
norėjo jį atremti, ir ryto gra
žioji saulutė rado juos įniršime, 
įniršime nuskriausto, pažemin
to žmogaus prieš puikų išnau
dotoją — poną.

Prasidėjo kova. Dūmai nuo 
šaudyklių sudrumstė orą ir su- 
biaurojo saulutės veidą, šiltas 
žmogiškas kraujas pasipylė ant 
žemės, kuri godžiai jį ryjo ir 
kaikur net suryti nespėjo.

Tarška iš dviejų' pusių kulf 
kosvaidžiūi, kaip pragaro bai
sios šmėklos sėdami mirtį, ple
škėjo, virė, lyg dideliame pra
gariniame katile, šautuvai, 
siautė mirtis, Kovas — karo 
dievaitis ryjo jaunas gyvybes ir 
ris daugiau jų alko, vis dau
giau jo nasrai geidė kovotojų 
kūnų... -

■ Sušilo, suprakaitavo abiejų 
pusių kovotojai ir prakaitas sū- 
simaišęs su dulkėmis ir durnais 
bėga peri jų veidus biaurioinis 
srovelėmis. • ‘

“Atlaikyt, įvargini, sumušt 
priešą!..” mintis kaip koks 
sunkus kūjis muša į smilkinį 
kortuotų kepuraičių . savinin- 
kams ir Lietuvos gynėjams, ir 
kova neperstoja, neperstoja ir 
vis labiau užsidega. Pats sun
kiausias momentas. Kortuotos 
kepuraitės išsyk liko drąsios 
permier ir dar tarikitiu suvirę 
jų šautuvų įr kulkosvaidžių 
pragaras iš jų pusės į lietuvius. 
Lenkai, jau visai įvarginti ir 
nustoję vilties tą kovą laimėti,, 
jau buvo manę po neMlgo lau*

. i » .. ■ ■

*

*
1 U' ■ - v

Amerikęe imigtftrijas 
bUtymų. ; k t t .

. Jau seniai maįyta,*20k 
nmtšlu būdas prašaliutį sūnk^ 
kybos, į tuksiančius atsitikimų, 
w*^^urpi visus atvažlnfr' 

pradžied^ W-

Suvienytas Valstija^ kuomet 
nuęŠ« keliones. 

Jo ir įo Mmynos ęirmaš susi- 
“durimąs.suSuvienytųValstijų 
Luigraęi jos Biuru ne pradžio
je kelionės, bet,pabaigoje. Gal 
šeimyna pardavė visus daiktus 
ir atriskyrė su visais sename 
krašte, ir sugryžimas Eropon 
tik sugryžimas prie varžomo ir 
neapkenčiamo biednumo.

1920 m. Darbo sekretoriuą pa
davė sekančią rekomendacįją 
Prezidentui ir Suvienytų Vals
tijų kongresui.

“Sutvarkymas, su kitų val
džių kooperaciją, šulįg kurio 
ateiviai, kurie ketina is užjuri- 
nių kraštų išvažiuoti, gali pra
šyti įleidimo į šią šalį pirm ne
gu suatelo namus, paduodant 
tokios imigracijos oficieriui 
nusprendimų ir viešos sveika
tos oficierių certifikatų ir atsi
šaukimai į valdžią, kuriuos da
bar gauna tik atvažiuodami į 
musą uostus.. Tarp šios šalies 
ir Kanados yra geras pavyzdis. 
Nei vienas ateivis, kuris ketina 
atvažiuoti iš Kanados neturi 
suardyti savo namus Kanadoje 
pakol jo dalykas pilnai ameri
koniškos valdžios neapspręstas.

Tas peržiūrėjimas ateivių 
uoste iš kur jie išvažiuoja ne 
pilnai išris imigracijos klausi
mą', bet tik žingsnis pirmyn.

Daugelis ateivių pareina iš 
vidurinių miestelių ir papras
tai jie parduoda arba atiduoda 
kaimynams naminius daigtus 
prieš išvažiuojant. Ir šis nuta
rimas tik paremia ateivių per
žiūrėjimą užjurin.
»■ ■■ I —. ■■■■ ■' ■ ....... .............. .1............................... ..

PASKIRIA P-LĘ ABBOTT 
PRIE VAIKg BIŪRO.

Prezidentas Hardingas pra
nešė Senatui šiandien apie pas
kyrimą p-lės Grace Abbott iš 
Grand Island, Nebraska, užim
ti -vietą p-lė's Julia Lathrop iš 
Chicagos kaipo viršininkė Dar
bo Depatamento Vaikų Biuro.

P-lės Lathrop’ atsisakymas 
buvo priimtas šiandien sekreto
riaus Davis laiške, kuriame jis 
išreiškė gailestį, kad ji atsisakė 
nuo Biuro ir išreiškė dėkingu
mą dėl jos “sąžiniško ir uolaus 
patarnavimo^”

«
, ‘ ‘ Tamstai, ’ ’ jis rašo, “ prigu
li didelė garbė • remiant vaikų 
Biurą, ir už puikiai atliktą dar
bą. Šiandien, aš Prezidentui 
rekomanduoju paskyrimą p-lės 
Grace Abbott iš Grand Island, 
Nebraska, kuri ilgą laiką gyve
no (^hieagoj, ir kuri gerai ap- 
sipazinus su šiuo darbu. Bet, 
rodos, kad niekas kitas negalės 
taip atlikti darbą, kurį palieki 
ii* vėl noriu išreikšti dėkingu
mą už darbą, kurį atlikai dėl 
Vaikų Biuro, ir savo gailestį 
priimant atsisakymą.”

Prezidentas Taftas paskyrė 
p-lę Ląthrop viršininke Vaikų 
Biuro, kuomet buvo sutvertas, 
devyni metai atgal.

P-lė Abbott tarnavo’ tris me
tus Biure kaipo Direktorei Ch- 
ild Labor Division ir buvo se
kretorė Čhild Welfare Standa- 
rds Conferenees of 1919. Karo’ 
metu ji buvo patarėja dėl Cbai- 
rman of tim War Labor Poil
ses Bord.

Ji pere jus Nebraskos ir Chi- 
cagos Universitetas ir tarnavus 
kaipo direktorė Imyjiįp-ants 
Protective League . of Chieago, 
išpildomoji sekretorė Iminigra- 
nts Comission of Massachusetts 
Lowden kaipo išpildomoji se
kretorė hnmigrants Commis- 
ir buvo paskirta per Govemor 
sion of Illinois*

k— Jonai, kaipgi tu gali 
Valgydamas skaityti? 'Argi 
tai nesunku?

—- Jai niekiu! viena 
akimi valgau, kita gi skai-

■Jį >
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dymo^i „ _
lietuviams, bet tuotarp jiem$»JEĮ 
užpakalio prisiartino 
rinktįnū kortuotų kepuraičių & x 
nuvargę lenkai vM atsigavo ir r 
suriko vau, velnišku cUiaugttmTr’ 
Vfyoį vivąti ądtfvijąieB& ./
vinie, pog&jtiePųt. liėffivfajfti 
pabiro dar 'sroarkeriUB '
lietūs^ Vistiek lĄoriliefotsta' 
vistiek muša atgal, nes jų min
tyse stovi neperlaužianaas. “Ne 
pasiduojųm nors ir pragarui!” 
Ir kmta Lietuvos gynėjai jau 
kur kas tankiauy 
jį ėilęs retėja, Oėriuotoš be* 
puraitės vis labiau ir labiau, 
siunta ir galop, kuomet jotįfc 
pribuvo pagelba, vįea eilė baltų, 
aro gynėjų su nežmonillm^ ri^* 
smu: “Vivat, napšud, pagaule 
sdavajcies. .. ” pakilo iš apka
sų ir atkištais' durtuvais puolė 
pirmyn... ,

Lietuviai durtuvais apsigin
ti, mato, negalės taigi guli it 
pilia nors tokiu būdu išskinda-. 
mi vieną kitą puoliką išeileš.

Jau galas lietuviams atejo-*- 
mato tai aiškiai Lietuvos gy
nėjai, jau lietuvių kulkosvaidis 
sustojo, nes pritruko šovinių, 
jau tik šautuvais lietuviai tesi- 
gina. * ‘ Sdavajcie, poganie!. 
dair baisiau surinka kelmuoto
sios kepuraitės, bet lietuviai 
matydami įnirtį 'tik mąsto: 
‘ ‘ Mirsim, nepasįduosim! ’f Lie
tuviams jau bloga, jau iš visur 
ima apsėsti kepuraitės, jau bal
tojo aro tarnai triumfuoja.. . 
blogai!...

Tik iškaito užpakaly lietuvių 
lyg šimtai perkūnų kad užgri
aus, užgriaus: “grūnk, drūh- 
drūdrūūnn!” ir lyg velniškos 
vestuvės lėkimas ore: “žžžu-1' 
ūžž” tik tik velniškai Šniokščia 
ir kad trenks antru kart: i 
drūnndrūūndūiml.. ” ir stulpas 
juodų žemių šu velėnomis iški
lo į padebesis. Tai lietuviškos 
patrankos šūviai. Vėl ir vėl, 
‘‘Drūndruūnn, drūndrūūnnP’ 
pilia ir pilia nematomos pa
trankos, p kepuraitėse išsyk ‘ 
lilių i sukrito ant -žemės ir skti-7' 
biai, skubiai traukias atbuli, o 
šūviai vis į jų tarpą krinta^ 
kerta...

Kaip galingiausia dvasia a- 
tėjo pagelbon lietuviams pa
trankos ir jię įgavo didžiausio 
drąsumo ir kirto, kirto besi 
traukiantį priešą. -

Už trumpiausios valandėlės 
lietuviai pakilę vijo bėgančias/, 
kepuraites, o /patrankų sutiki 
jau ūžė pusvarstį toliau, kur pa- ■ 
simatė nauja, tiršta eilė kepttr.. 
raičių. Artilerininkai ‘ savo , 
draugams pėstininkams padėjo 
ir kova dėl “gyvent ar mirt” , 
išėjo lietuvių naudai. Baltas- 
aras atslūgo*.. ',

, Vargo Poetą.
I

Atsimink jogjtita liga ilgy* 
doma jetga i Taiką "paf&nyfyt, 
bet jeigune-ylMką tai gydv- 
idm sunkus ir kmaut negali- 

; - 'v“ \ > ■' k 
: W W apakimai, 
kuriuos neturime ignoruoti. 
Jeiguapeireiškimai nenustoja 
M tuoj neikia eiti pas gydyto
ju- ' *

Pirmas ir pąpraščiausias ap- 
rireiškinm tai koSufis, kuris 
nepranyksta su gydymu.

zJelgal kęsulis pasilieka po 
trijų sąvaičių tai reikalauja 
greito prižiūrėjimo.

Kroniškas kosulis suspiau- 
dymu, kuris traukiasi per me
tus, kad ii(M ir 6fteapmrgditta 
ypatų bet pavojingas. '

Antrus Upsireišidmas tai nu
ilsimas, nuovargis arba nuobo
dumas be jokios priežasties. 
Kartais niek mantinio, jog tas 
tingėjimas, tai “mularija” ar
ba nerviškas nuVergimas.1 9 Pa
prastai ypata jaūčia tą nuobo
dumą po pietų tUrp antros ir 
šeštos valandos.w xpata turi 
raudonus veidus, žibančias akis 
ir karščiavimą Jeigu ir ligo
nis pramigtų atsikelia labai pa
vargęs. Kaip kosulis taip ir nuo 
vargia reikalauja gydytojo pri
žiūrėjimo. '

Trečias svarbų? apsireiški
mas tai nuolatinis ir neaiškus 
pražudytas svarumas. Su tuo 
ir nenoras valgyti, nežlebčiojir 
mas arba pilvinės bėdos. Ypa- 
ta gali per metus sirgti nežleb- 
ČiojimUj kuomet kosulis atsi
randa, tai jį vadina pilvinis ko
sulis, saugiausi sužinoti kodėl 
sergi nežlebčiojimu ir kodėl 
kosti.

Kartais atsiranda lengvas 
kraujo spiaudymas. Šis ketvir
tas apsireiškimas, 
audymas 'Urba kraujuotos sei
lės , beveik Visuomet džiovos 
ženklas. t

Naktinis prakaitavimas ir 
pavojinga. • Skaudėjimas, krūti
nėj, ypatingai petyje, turi būti 
atsargiai prižiūrėta, žmonės 
mano jog reumatizmąs arba ne
uralgija, bet kariais pirmas ap
sireiškimas pūlių spuoguČių 
ant plaučių.

Septintas ir paskutinis apsi
reiškimas tai netikėtas kranja- 
pludis. •

Geriaus perspėt džiovą. Eik 
pas gerą gydytoją. Jis reika
laus nuo krutinės atimti visas 
drapanas, nes per drapanas ge
ras gydytojas negali egzami
nuoti. Jis turės patėmyti tavo, 
karštį kas dvi valandas per sa
vaitę. Jis egzaminuos sėdės. 
Jis turės apsipežintį su tavo ap
linkybėms. x
•Jeigu negali surasti gydyto

ją, kuris tave atsargiai nėper- 
žiurės tai nueik į arčiausią gy- 
dinyčią ir tegul ten džiova ge
rai apsipažinęs prižiūri tavę.

Tuo tarpu pats prižiūrėk 
sveikatą, ant šviežio oro gy
venk, pagerink valgį, pailgink 
miego'valandas ir ilsėkis, ir jei
gu galima, sutrumpink darbą 
valandas.' Tokiu badu gali pats 
prašalint ligą pradžioje

%
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TARPTAUTINE EMIGRACI
JOS KOMISIJA PATARIA 
ATWTU PERŽIŪRĖJIMĄ 
UOSTE KUR Į LAIVĄ SĖDI,

Tarptautinė Emigracijos Ko
misija, kuri susideda iš penkio
likos tautų atstovų, ir kuri lai
kė kavų sesijas Genevoje, Švei
carijoje, užbaigė serijas. Komi
sija priėmė kelias svarbias re- 
žęįftoijas, sulig telegrafinės ži
nios iš Ernest Greenwood, Tar
ptautinio Darbo Ofiso’ ameriko
niško atstovi .

žvarbiausia rezoliucija, iš 
amerikoniško atžvilgio, tai yra 
vieną, kuri pataria užvedimą 
pilnai peržiūrėti visus ateivius 
UOšte, kur i laivą sėdį^ Tas tik 
pirinasį ž&įmis, kuris priveą

< :ptie. aiškaus išrišiino kaikurių •
problemų/ "kurioft .Burfftt# im tau*

PAAIŠKINIMAI.
L. D. S. KUOPOS IR 

NARIAI.
*

Jau visiems gal žinoma, 
kad “Darbininko” spaus- 
tuvėT įrengta naujausiomis 
moderniškomis mašinomis, 
kur galima atlikti įvairi 
spaudos darbai % pradedant 
nuo vizitines karčiukės ir 
baigiant laikraščiu.

LDS. kuopos pavesdamos 
visus spaudos darbus savon 
spaustuvėn atlieka labai 
prakilnų darbą. Spaudos 
darbai neša pelną ir’ tuo pel
nu išleidžiamas laikraštis 
‘4 Darbininkas. ” Visi gali 
suprasti, kad laikraštis sa- 
vaimi iš prenumeratų neap
simoka. Tad LDS. kuopos 
pasidarbuokite, kad ne. tik 
■jūsų pačių spaudos darbai 
būtų atliekami “Darbinin
ko” moderniškoje spaustu
vėje bet ir visų kitų drau
gijų, kuopų ir pavienių as
menų.

LDS. nariai visur ir vi
suomet būkite agitatoriais 
už savo -įstaigą į kurią jūs į- 
dėjote nemažai pinigų ir 
darbo.
. ‘‘Darbininko” spaustuvė
je atliekami spaudos darbai 
greit ir pigiai. Mažesnius 
darbus, kaip tai: plakatus, 
bilietus, vizitines korčiukes 
ir f. p. atliekame tą~ pačią 
dieną.

Kuriu nepatenkinome se
noje vietoje, neturėdami mo
derniškų mašinų, dabar tik
rai patenkinsime.

Kviečiame yisus talkon,
i
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LAI GYVUOJA 
LIETUVA!

Lai gyvuoja Sietuva, ' 
Mūs’ laisva valstybe! — " ? 
Lai gyvuoja vis aukštai ~ 
Lietuvos grožybe! !y 

Lai gyvuoja Lietuva.. < . ’ 
Visur, vis sakykim^ 
Ir tautybes pamatus 
Tiesoje statykim.

Lai gyvuoja Lietuva, 
Mes tikrai laimėsim! 
Nūn vergovės aprėdą 

’ Visiškai nudėsim.

Lai gyvuoja Lietuva, 
Mūs* gi'aži tėvynė! 
Dievui te <jsie dėka, 
Kurs kaip tėvs ją gynė,

—--------- ' V
LAIKO BeGI$. \

Eina amžiai, bėga dienos, 
Laikas tirpdin visa ką-Ą 
Žūva miestai, pilys, sienos, 
Bočių įsteigtos rauktu 
Lygiai sapnas slenka metai, 
Diena mainosi nakčia, 
Laiko greitai ritas ratai,' 

/Veža vargų su mįrčiiu
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VIETIS ŽINIOS
£

DARBININKAS

" NUTARS KVIEStl 
« ČARNECKfc
Nedelioj, rugsejall & L. V. 

ir L. D. S. kp, -kambariuose 
įvyko L. L, Paskolom Bosto
nai apskričio stočių atstovų su
važiavimas.

Suvažiavo gražus būrelis at
stovų kurie gyvai ir energin
gai svarstė Paskolos reikalus 
Nutarė kviesti į šių apylinkę, 
Paskolos reikalais, gerb. Lietu- 

- yos atstovų V. Čemeckį. Išrin
ko L. L. P. stočių, Bostono ap
skričio valdybų. Padalyta ir 
daugiau nutarimų, bet juos pa- 

. tirsite suvažiavimo protokole,, 
kuris neužilgo bus paskelbtas.

Buvęs,

I&VAŽIAVO I
Iš Bostoųo į Afriką išvažiavo 

17 čK-karėiviųl Jie pasidavė 
į Ispanijos kariuomenę, kuri 
kariaują Afrikoj* prieš: sukilu
sius morokiečius. zTto Ameri
kos es-kareiviai džiaugiasi tuo, 
kad gyvens, kai* žiema šilta ir 
kur gferiausio vyno yra gausiai.

ANTRAS “VERGŲ” 
RARŪAVIMAS '

Pereitų sukatą •ŪrbWMoux 
laikkąs bedarbiams namš prie 
Hovzard gt, buvo surengęs an
trą (‘vergų” pardavimą. Pusi 
žiūrėti buvo susirinkę arti' 
2500 žmonių. Vienai savaitei 
parduotą 25 “vergai”. Buvo 
padaryta kolekta. iš tos kelek- 
tos vienam vergui kliuvo $80.- 
50. Sakė niekuomet savo gyve
nime neturėjęs tiek pinigų.

80. BOSTONIETIS ŠARKUS 
MIRS.

So. Bostonietis rūbsiuviš Vy
tautas šarkus buvo išvažiavęs į 
Lietuvą. Nebuvo pilnas Suv. 
Valstijij pilietis, turėjo tik pirmą
sias popieras. Norėdamas grįžti 
atgal, turėjo gauti leidimų, kaip 
paprastas imigrantas. Be to su 
savim norėjo atsigabenti švoger- 
ką, žmonos seserį. Kaip girdėjo
me, tai jis nesistengė gauti Ame
rikos konsulo vizos nei sau, nei sa
vo švogerkai. Kreipėsi pas “San
daros” ex-redaktorių Norkų, So. 
Pistono “Baltickos finansinės 
korporacijos” įgaliotinį Kaune.

. Tasai, kaip teko girdėti, su kitais 
panašiais 6 žmonėmis pasiuntė per 
Kanadų, kad iš ten be Suv. Vals
tijų leidinio įsmukti į Suv. Vals
tijas. Vien per vandenį, kaip gir
dėjome, Norkus atlupęs nuo kai- 
kuriij po $190, o nuo kitų po $195, 
prižadėdamas geriausių ir pato
giausių kelionę, be klapatų ir tt. 
Tai toje patogiausioje kelionėje 
V. Šarkus mirė. Palaidotas jūrės 
gelmėse^ švogerka su kitais lie
tuviais šiaip taip patekę į Mont- 
real. Šarkus dar turėjęs $50, bet 
jam mirus pinigai buvę paimti lai
vo valdžios, šarkaus švogerkai 
Montrealyje pavokę rastį mįeĮa- 
širdingą lietuvių Šeimynų, kuri jų 
priglaudė.

Kad į Kanadų įvažiuoti, tai rei
kia parodyti $200. Girdėjome, 
kad tie lietuviai neturėję po tiek 
parodyti. Tai jie sudėję savoi pi
nigus krūvon ir tuomi kaip ten 

• pavykę išsisukti visiems. Kad le
galiai iš Kanados įvažiuoti į Suv. 
Valstijas, tai reikia ten išbūti 
vienus metus. Įsmukusieji prieš 
tų laiką į Suv. Valstijas, vėliau 
ar ankščiau gali turėti bėdų — ir 
jie ir tie kas juos atsikviečia.

t
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PARAPIJONŲ SUSIRINKIMAS.
Rugsėjo 12 d., panedėlyje, į- 

vyks parapijonų susirinkimas šv. 
Petro lietuvių salėje. Pradžia 
.7:30 vai. vak. Bus renkamas sko
los komitetas. Visi parapijonai 
prašomi atsilankyti.

' SUSIRINKIMAS.
Ketverge, rugsėjo 15 d. J :30 

vai .vakare š. m. bažnytinėj sve
tainėj ant Penktos' gatvės bus su
sirinkimas L. R. Kryžiaus Rėmė
jų skyriaus. Tad-gi gerbiamieji 

- nariai ir narės, malonėkite skait
lingai atsilankyti, nes turime 
‘daug svarbių reikalų aptarti, taip
gi išgirsit raportų iš pereito išva
žiavimo ir sužinosit kiek pelno li
ko ir kam jis bus skiriamas.

Pirm, V. Savickas.

N0RW00D, MASS.,
Čia yra nedidelė, bet veikli lie

tuvių kolonija. Tuo didžiu vei
klumu, Bažnyčios ir Tėvynės la
bui, labiausiai atsižymi lietuviai 
katalikai. Sulyginus jų įkaičių 
su jų veiklumu, tai mažai rasis 
Amerikoje tokių kolonijų, kurios 
galėtų prilygti norwoodiečiams. 
Jie turi pasistatę dailių bažnytė
lę, kurios jau minėjo 5-ių metų 
pašventinimo sukaktuves. Kad 
ryškesnis paminėjimas būtų, tai 
veiklūs norwoodieeiai su sava 
darbščiu klebonu gerb. kun. Taš- 
kūnu priešaky rugsėjo 3-5 dd. pa
rengė didžiulį lietuviškų jomar- 
kų. (bazarų) ant Dean pievos pa
rapijos naudai. Paskutinėj die
noj teko dalyvauti tame jomarke. 
Gyvumas didžiausias. Ir ko Čia 
nebuvo. Pradedant nuo menkiau
sio mažo vaiko žaislelio baigiant 
priaugančiu buliu. Gi norvroodie- 
Čiai tik sukinėjasi apsukriai tarp 
atsilankiusių kviesdami pamėgin
ti savo laimikį. Pievoje-gi, tru
putį nuošaliau, svaidinįnkai ban
dė savo vikrumų žaizdami “base- 
ball.” Būdamas ten jautiesi, žmo- 
gUs it Lietuvos miestelio jomarke. 
Trūko tik žydelių ir čigonų. Prie 

, vakaro prasidėjo programas. 
Pirmiausiai mažų, mergaičių vie
tos choras, vadovaujant pačiam 
gerb. klebonui Taškūnui, padaina-

vo vienų dain^ę. Tuomet kjeb. 
kun. Taškūnas pasakė trumpą 
prakalbėlę, dėkodamas visiems už 
oiilan, c.pteta lilapeįta inriid i h, 
atsilankymą. Tuomet Has pats 
ekorasAjam pačiam vadovaujant 
padainavo dar keletą dainelių. 
Stebėtis reikia SI paties choro ir jo 
mokytojo, kad taip gerai padai- 
ūiuotjįrtepgia, Po to vėl padai
navo kelias, dainas Norwoodo su
augusiųjų Vyčių choras, vadovau
jant P. KaliŪnui. Sekė gerb, kup. 
Pr.-Jūškaičio, ką tik sugrįžusio is 
Lietuvos, prakalba. Jis vaizdžiai 
ir* smagiai, nupiešė dabartinį Lie
tuvos stovį. Jo kalbos visi go
džiai klausėsi ir girdėjusieji, be- 
abejo, įgavo gana aiškų suprati
mą apie dabartinę Lietuvą. Bai
giant, žinomoji N; A. solistė, M. 
Gribaitė^ akomponttojant M. Kar
bauskui, padainavo porą dainelių. 
Norivobdiečiams jos dainavimas 
taip patiko, kad nenorėjo nei nuo 
estrados paleisti.

Iš jomarko parapijai liks gra
žaus pelno, su kuriuo galės už
duoti gerą “smūgį” skoloms, nuo 
kurio jos nebeatšipeikėtų.

Žmonių gal buvo arti poros tūk
stančių. Nemažai buvo ir iš ki- 
tij kolionijų.
Norvroodiečiai katalikai, už savo 
tokį triūsą ir pasišventimą Tėvy
nės‘ir Bažnyčios labui didelės -nn- 
garbos užsipelno nuo visų. Apsi
dirbę maž daug su vietinės para
pijos reikalais, beabejo, su nema
žesniu smarkumu kibs į praside
dančius viešuosius tautos darbus. 
Laimingos kloties jiems!

Jomarkletis.

llt?,W ......-y r
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MRKVAKAOnoiiS' 

TnrMam*i> fonu. 

n ■ ■ 
tt visus 0 
net ir I—™ 
Jų kainos: $2.50, $«, 

H ir aug-

UžsiUkyk HsndJte, 
gauti Lietuvos iem- 
lapį dykai>

360 W. Broadway, 
Boston 27, Mass.

«F. KAZIMIERO R, K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

BO, BOSTON, MASS.
PIRM. - Jonas Pranaiti*,,

524 Et 6th St, So. Boston, Mato
VICĘ-PIRM, — J .Andruliunas,

273 —r 4-th St., So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — V. J. Jakštas.

147 H St, Boston 27,
Fui RAST, — Jimi Juflka, 

Merycilff Acgflemy 
Arllnghton Helgths, Mass.

IŽD, ■— Leonaę Švagždi*,
* 111 Bowen SL». So. Boston, Mass.

VIO&POBud*. — Juozas Blžakaj, 
807 E. 9-ih St., So. Boston, Mass.

PRCZg. RA4T. — Aą£, Moclfijunaą

BBf.

mėne- 
ned®- 
k 694 
rtų V.

fa 7»VYeSi/A\ »7a>Į»y^'^4S*“Ai

“DARBININKO” KNYGYNE,
966 W. Broalhrajį 8outh Boston, Mass.

Yra tai Įdomi knyga, talpinanti savyje 
daug gražių užimančių apysakaičių su padavi
mais apie Švenčiausią Panelę. Parašyta kuni
go Marijono Gavalevičiaus ir lietuvių kalbos, 
išversta. Knygos formatas colio ir 8 colių 
ilgio. Kietais drobes apdarais. Labai paranki 
vasaros laike išsinešti Į pievų ar miškelį dėl pa
siskaitymo ant tyro oro. Kaina $1.00. Galima 
gauti

IŽDO GLOBOJAI — X GrublMlhuj, 
ą Jay St, So. Boston, Man. te 

Antano Kmltai^ i
. 284 Bth 8t, 80. Borton, Mato 

MARŠALKA Povilai Lančka, 
<1Story BL, Bo.' Borton, Mato, 

Draugijos antrajai Baikale:
808 Broadvray/So. Rotoon, ĮitoĄ 

■ Drauyyatto luilrlnklmailalkomi k»i 
antrą ned&dlenį mėneaio l-» vaL po 
platų Bainytlntų ąalij ant 6 Et, 80, 
Boaton, Matot

į

f

i i

K R 0 0 NLA N D :Z- * 1
; Sis didelis Red Stiir Linijos Inl- ‘ 

■ vns specialiai atplauks Į Bbstanij 
i Rugsėjo 18, kad paimt lietuvius 
Į pnsjižleriųs. Daugybe lietuvių Jau-.

užrakė sau vietas ant šio laivo ! 
i f keliavimui f. tėvynę. Specialis ut- , 

plaukimas Šio laivo j Bostoną su- 
J teiks jums didėlį parankamą ke- 

linvimui į Lietuvą. Kroonland., 
! Jau nuvežė į Lietuvą ir ntyožė 
j iš ten tukstaiičlus jūsų brolių.
'Ant šio laivo labai paranku ke

liauti, nes jis turi didelį dėką, 
visokius parankamus ir daugybę 
■gero maisto. Užslsakykit sau 
vietas tuojaus.

.-f

r

tototoatBia *1 ĄMnaautlūO

Bostono Ofisas: 84 Statė St.
Arba pas vietos agentus.

ai

BLAIVININKŲ 
PRAKALBOS.

Pereitą pedeldienį bažnyti
nėj salėj "įvyko blaivininkų 
kuopos surengtos prakalbos.

Žmonių pusėtinai susirinko. 
Kalbėjo Pr. Gudas ir gerb. kun. 
Juškaitis, Cambridge’io lietu
vių klebonas, nesenai iš Lietu
vos sugrįžęs. Gerb. kun. Juš
kaitis kalbėjo apie blaivybės 
stovį Lietuvoj. Sakė, kad Lie
tuvoj teisybe žmonės gerią, bet 
girtų mažai tesimatų. Mat ge
rią su saiku. Sakė, kad tiky
biniu žvilgsniu Lietuva gal net 
geriau stovi, negu prieš karą, 
i ■ ■ Reporteris,

K8
K 
Bf 
K 
K
15

"DARBININKO” KNYGYNE
Galima Gaut Sekančių Dainų:

VIENAS ŽODIS NE ŠNEKA (Chorui)’ ..................................
UŽMIGO ŽEME (chorui) .............  r...................
DARBININKO DAINA (chorui)............................... .............
BLAIVININKŲ HIMNAS (chorui)........................................
KAIP RAIBA PAUKŠTUTE (solo)........................................
LIGHO (latviška, solui) ...........................................................
Aš ISIVILKOIAU ČIGONO RUBA (duetui) .......................
SĄSIUVINIS DAINŲ (chorui)..................
ILGU ILGU MAN ANT SVIETO (chorui) 
ATSISVEIKINIMAS SU GIRIA (Chorui) 
TOJAU DIENĄ (solo) ........
SAULELE RAUDONA (solo) 
Už SILINGELĮ (solo) .......
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ (solo) 
VAI AS PAKIRSČIAU (solo) 
VYČIŲ HIMNAS (chorui) .. 
MEILE UŽDEGTA KRUTINS (solo) ... 
GRAŽI ČIA GIRUŽE (galo) .......... ....
AK MYLIU TAVE (solo) ......................
VISUOMET SIRDIS SURAKINTA (solo) 
MUZIKOS AIDAS. I dalis (piJano solo) 
VYTAUTO MARSAS (pijanul) ......... .
NE DĖL TAVUS A9 MERGEI.fi (solo) 
SUNKU MAN GYVENTI (solo) _____
SKYNIAU SKYNIMĖLI (solo) ...............
DOVANOJO. Dzūkiška, (solo) 
MEILŲ (SoloT .......................
SIU NAKOIALY. Dzūkiška. (s0le)
Lietuvos Himnas (pijamu)..............    25c.

Su užsakymu siųskite ir pinigus šiuo antrašu:

... .45c. 

... .85c.

... .60c.

... .40c.- 

.. .$1.00

... .15c. 

.. .?1.00 

... .25c. 

....60c. 

....75c. 

....60c.
■••• .... .... ......^5c*

........................... >.................... 30c.
•••••• ••••••20c. 

•... • •••« . • • • .... • .. • ■ • .20c.
............................. 25c 
..............................65c. 
..............................50c.
..............................75c. 
.... •••• ...:..60c.

...............................40c. 
..............’................25c 
................................50c.
_______________ 60c. 
___  .... ...........15c 

15c• ••• •••• •••• ••••• •••••• AUV,
............................. 40c 
U...v............................. 80C

Kas klausia, tas neklysta.

i
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SAKOMA—RUGSĖJO 17

DidžiauiŲ Greičiausi Pasauly 
laivai, iaunuž Apsiimąs 

Su Keleiviais.
■Ten Yra Vietini**Agentas Imsų Mieste 

■ Ar netoli Jo. *' 
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukraiiią ir 

visas Betiko Valstijas, TIESIAI 
PERDANZIG’Ą. ?

Cablii $145,00 8-čia kieta.' $125.00
Taksų ?5.oį.

Per Ohęr^omg Southampton
’ Liverpool ir Glasgow
RERENGARIA. .... 
GARONIA ........... .
CAMERONIA 
ALBANIA .... 
BERENGARIA 
CARGNIA- ....

• i •

• *

*

♦ 1

»

.. .Rugsėjo 22
t .^Rugsėjo 24

♦

*

«

.Rugsėjo 24 

.■Rugsėjo 27 
Rugsėjo 22 
Rugsėjo 24

■

t

t 
«> ’

I

BALTUOS AMERIKOS UNIJA

TjhvhTll VpVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių/Ant- 
•Lzli M uU V. v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sąmpalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO.,t 90-92 Ferry St. Newark, N. J.

Generallškl agentai dėl CENTRALINES ir RYTINES EUROPOS 
North German Lloyd Bremen

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

nuo laivo ant laivo.-
POTOMAC.....................................Rugsėjo 22, Lapkričio 5 Ir Gruodžio 24
HUDSON ..................................................................Spalio 15 ir Gruodžio 3
PRINCESS MATOIKA ............................. ..r...Spalio 22 ir Gruodžio 10

IŠ NEW YORK’O į CHERBOURO—BREMEN.
AMfcRICA............:.......................r..i.................Ilgėjo 28, Lapkričio 1‘ Ir

GEORGE WASHINGTON .'................ ...-Spalio 4, Lapkr. 8, Gruodžio 8
Kreipkitės pas Agentus

UNITED STATĖS LINES
99 Sta$ Street, Boston, Mass,

Tiesi kelionė į LIETUVĄ
PER PILIAVĄ 

(Karaliaučiaus prieplauka) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šluomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant musų 
pasažlerlat, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai į Piliavg.

Lietuviai, važiuojanti į Pillavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) 
■Ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia.

Susinešimas s* Pillava tai yra nauja šaka musų reguliariško susi
nėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Ltepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas 
ir parankus kelias namon dasigauti. t

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO'LAIVAI IŠPLAUKS:
S. S. ESTONTA....Spalio 5 ----------------------- " “ ‘
S. S. POLONIA.. .Spalio 19

S. S. LITUANIA.. .Lapkr. 2
S. S. LATVIA.........Rūgs. 21

Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJ AUS—D ANZIGO-HALIFAK, Kanada

Visi laibai turi puikius kambariais trečias klesos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

T»t So. Boaton M88 f

ŪR. J. C, LANDŽIUS 
(BEYMOUR) 
Libtuvis 

Gydytojas m Chirurgam 
Gydo aitria* ir chronllkas Ilgia 

vyrų, moterų ir Valkų. Egzami
nuoją kraujų, įpjaudama, Slapu
mą ir- tt. «ąvo laboratorijoj, Su
teikia patarimu lailkalakįturKt 
vėnaittims. Aflreaaa :

’ 506Broadway, 
South B oston, 
Kampas G 8|. į Broadway

10 Mirų South Bostoms |

DR. H. S. STONE
'Akoj

3994 W. BBQM>WAY
V ai.akuos; Nuo 9 r.'JM T vak.

ZALDilAUSIOS SIRDIEHV. JEZAUB 
DRJOS VALDYBOS ADRESAI 

SO, BOSTON, MARŠ,

PIRM. *— Antanai Kmltai,
284 -Fifth St, Boston 27, Man. 

VICE-PIRM. — Juozas Andrlliunas,
, 278 Fourth St, So. Boston, Mass.

PROT RAST. — Vincai Vaikžnariuą 
178 Bolton St, Boston 27, Malk 

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

KA8IERIUS — Jurrti Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
405 EL 7-th'St, Boston 27, Mass, 

Susirinkimai laikomi kas pirmų ne- 
dčldlenį kiekvieno Mfinesto 8 vai, po 
pietų Sv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mase.

- _ _ _ ___ t-

ŠV. JONO EV, BL, PASALPINES 
DRrBTEB VALDYBOS ADRESAI,

PIRM. —■ M. žiobs,
589 EL 7-th St, Bo. Boston, MsMl 

VICE-PIRM. — P. Tulelkla,
180 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Dr-ja laiko susirinkimui kas trečiu 
aedčldienį 2-ą vai. po pieta Bažnytinėj 
Svetainėj.
PROT. RAST. — K. Lutais,

47 Vale Šių Bau Boston, Man. 
tTIN. RAST. — M, KapčlauskLenė,

47 Vale St, 8a Boston, Mass. 
KASIERIUS A. Nandžlunas,

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

t
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Tek 8a Boston 270 
pu M
Galima 0*
OrjnM Vaiamdob;

Į 536 Bro*dway, 8. Boston

F.J, KALINAUSKAS
i ADVOKATAS \
; 414 Broadway,
> S. BOSTON 27 MASS.
' Tel. S. B. 0441.
i Antro# lubos—V.irSuJ L. P. Ii-včs
' GYVENIMO VIETA:
135 Rowe-St., Aubutndale, Mass.

Tel. W. Neivton 1010—R.

DR. F, MATULAITIS
Grpo >11.

PSIŪRSEA,
Valandos; 1—8 ir 7—8 P, K«
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Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS 
GRABORIUS 

1023 Mt. Veiinon .St. 
PHILADELPHIA, PA.

Jl

REIKALINGOS MOTERYS
Kurios turi patyrimus daryme gu
minių čeverykų. Taip-gi mergai
tės nuo 18 iki 35 m. kurios nori 
mokintis tų~darbų. Atsišaukit šiuo 
adresu: Hood Rubber Company, 
Watertown, Mass.

REIKALAUJU KAMBARIO 
dėl vienčs ypatos, Bo. Bostone arba 
Cambrldge’luje. Kas turi kambarį ma
lonėkit atsišaukti šiuo adresu: 866
Broachvay, Bo. Boston.

Paleškau savo pusbrolių Mlkolo ir 
Ignaco Bugenių, 12 metų kaip Ame
rikoje. Paeina iš Ukmergės apskr., 
Deltuvos parapijos, Tatkunų kaimo. 
Ka» apie juos žinote, arba jie patįs 
atsišaukite šiou antrašu:

' VIKTORIJA ŠARKAITE, •
126 lVinrtsor St., Cambrfdge, Mass.

PAIEŠKOJIMAS.
Magdalena Valiukaitė iš Kau

no nori surasti savo brolius Jonų 
ir Andriejų Valiukus, kurie gyve
ną Pittstone. Jos adresas toks: 
Magdalena Valiukaitė, Laisvės 
Alėja No. 34 b 9. Kaunas, LITH- 
UANIA.

o

Keliauk saugiai ir smagiai 
ant vieno Iš didelių laivų Red 
Star Linijos, TVhlto Star Li
nijos arba Amėrican' Unijos.

Artyml susisiekimai į visas 
dalis Europos. Geras maistas 
ir apsčiai jo duodama. Užda
rytos kajutos. Visi moderniš
kų laivų patogumai.

^Red Star Line<
AMIRICAN ln<I 

iNTBRNATKONAl /<BKCANTt&* MAMNk COMrAHV

Bostone ofise: 84 STATĘ ST. arba pas vietos agentus.
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! 366 Broadway,
“ DARBININKAS”

Boston 27, Mass.
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DR. W. T. REILLY
Pirmos Klesos Dantistas 

469 B’way, So. Boston, Mass. 
(Prie Dorehester St.

v

PRANEŠIMAS
JAUNAS LIETUVIS

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Atidarė savo ofisų po

No.* 705 N. Main Street ant kampo 
Broad Street, Montello, Mass. .

Tel. Brockton 51I2-W»

c

Be jos mes negalime gyvenimą links- . 
mai praleisti. Kada mes šusergam yra 
labai svarbu kad tuojau pas gerą Ir 
prifyrusį daktarų nueltumėni, kuris ži
no kaip sveikatų galima kuogrelčlau- 
sini sugrąžinti. .

Atsakanti priežiūra pailgina tavo 
gyvenimo metus ir juos laimingais pa
daro.

Aš gydau kaip nauja* taip Ir ufet- 
senėjuslas ligas l>er daugelį nietų.,lr 
mano prityrimas mane išmokino kaip 
kuogreičiauslal išvaryti ligas ir sutelk
ti mano ligoniams gerą sveikatą į 
trumpiausį laiką su lengvinusiu bildu 
ir už mažiausią kalną.

AMŽINAU KAIP
ir mano ofisas yra pilnai Rprnpinfns 
su viskuo ką tik reikalinga darini!. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo liga 

arba kaip senai sergi Ir nepaisant kiek kartų buvai apviltas beteš
kant sveikatos. Aš esu pasirengęs 'tau parodyti ką galiu padaryti, ir 
jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra, aš galėsiu tave sveiku padary
ti taip kntp ir šimtus kltųK kurie yra aut naujo kelio sveikatos ir ku
rte bus sveiki taip kaip turi būti.
-IPnio kainos pigios ir visiems prieinamos—Patarimui duodu dį/kiti, 
no linonkicv 220 Tremont Stteet, Boston,.M&38. 
Dili mUnUIlLl. Priešais Majcstic Teatoų.
įo/teo j) f. 8 i>.—yędčtfi&mū? v. r. p. ik
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