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of
master General.”

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizacijų Amerikoje—Lietu
viu Darbininku Sąjungą.
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Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Šventą 

Juozapo Darbininkų. '
,■ Sąjungos. |

“DARBININKAS”
/ '
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Užrubežy metams ................

“Darbininkas”
360 Bboadway, Boston

Tel. South Boston
X

SUBATOMIS.

VOL. VII, No, 114 (912)J >

Turkai sutiko derėtis
* r v

/t

ŠMĖKLA SUMAŽĖJO.

Konstantinopolis. — Tur
kų valdžia sutiko daryti kon
ferenciją ir pradėti taikos 
derybas. Konferencija bus 
Mudanijoj. Turkijos val
džia kartu nutarė sulaikyti 
visus karinius žygius apie 
Dardanelius ir Trakijoj.

Bet ar turkai tikrai bus 
taikingi, tai dar nėra žinios. 
Anglija dar jais nelabai pa
sitiki.

Turkai nusileido turbūt y- 
pač dėlto, kad Amerika pa
rėmė Angliją ir pasiuntė i 
Turkijos vandenis daug 
vo karo laivų.

sa-

UTARNINKAS, SPALIO 3 D., 1922. Kaina 4 centai

AUKSO KARDAS
VADUI.

Konstadt in opoU s. — 
miesto turkai pradėjo vajų 
įtaisymui aukso kardo, dei
mantais nusagstyto, turkų 
vadui Kemalui.

KAIP GYVENA
VADAS.

Konstantinopolis. — Ang
lijos jėgų vadas gen. Ilarr- 
ington pergyvena dienas be 
atilsio. Dirba nuo 7 vai. iš 
ryto iki po vidurnakčio. 
Vienas jo draugas telegrafu 
prašė saugoti sveikatą. Tai 
jis atsakė: ‘‘Esu nustatytas 
kaip smuikas. Šį rytą auš
tant per Bosforą perplau
kiau per 22 minutas.”

A TSA K f: MA NDA G TA T.

Svečiai iš Lietuvos.
ATVYKSTA ARTISTAI.

Gavome žinią jog Ameri
kon atvyksta iš Lietuvos 
trys artistai. Atvyksta Leš- 
kevižiuš, žymiausias Lietu
vos smuikininkas, ir Oleka 
ir Byra garsiausieji Lietu
vos dainininkai.

Atvyksta tiesiog į Bosto- 
įną — Amerikos Atėnus ir 
čia duos pirmutini koncertą. 
Po to koncertuos po kitas A- 
tnerikos lietuvių kolonijas.

Artistai,Bostone bus apie 
ispalio 25 d.

DARBININKU REIKALAI.v
IŠĖJO STREIKAN. .

Trenton, N. J. — Indų
dirbtuvių darbininkai išėjo; 
streikan. Streikuoja New fYorko, New Jersev. Ohio, Iministracijos

’ .. . z i .
Penus vi vau i jos ir Indianos rold Fisher.

* * i

PAŠELPA TEBĖRA 
REIKALINGA.

AMERIKOS SPAUDA APIE LIETUVĄ.
ų, Mass. kas vasarąWlliamstow;

rugpjūčio mėn. įvyksta garsiojo 
Politikos Insti uto kursai, 
kitaip sakant, 
niomis, 
Tuose

arba 
pasidalinimui ži- 

nuomdilėmis, patyrimais, 
kursuc te lektoriais esti tyje.

žmonės augšči usių kvalifikacijų, 
buvę ministeriai, pasiuntiniai ir

iu ūkristalizuoja poli-t. p. Tenai sięikristalizuoja poli
tinė Amerikosfmintis, iš ten po- 

nustato il- 
s politines pažiū- 

Amerikos

litikos speeijąpistai 
gienis mėnesiafc 
ras didelei didžiumai

>

tų. kursuose buvo palies- 
....altijosl Valstijų klausi- 
Prauešėju buvo Dr. Alfred 

IVashington, D. C., 
nuvykdamas į 

lankėsi pas Lietu- 
Liet. Inf. Biurą ir 
fo pranešimui me- 

Dr. Dennis’ui buvo pa-

sija išklausė pranešimų Čeko-Slo- 
vakijos, Finlandijos, Anglijos, I- 
talijos, Lenkijos ir Rumunijos — 
dėl pasitarimų, arba dėl tinkamo 
pasitarimams laiko artimoje atei- 

Komisija taip-pat susižino
jo su Estonijos, Latvijos ir Lietu
vos valdžiomis, kurios dabar vals
tybės Departmento tapo pripažin
tos. Su tais kraštais nebuvo pir
miau susižinota dėlto kad jie dar 
nebuvo Suv. Valstijų pripažinti.”

Skubinkite registruotis
LIETUVOS ATSTOVY

BĖS PRANEŠIMAS.

Rymas. — Šventasis Tė
vas kreipėsi į turkų vadą 
Kemalą. prašydamas pail
ginti laikotarpį, kuriame 
Smirnos krikščionys turi iš
sikraustyti. Kernai man
dagiai atsakė popiežiui.

gyventojų.
Šių mel 

tas Pabaltijo^ 
mas. ]
L. P. Dennis iš ? 
kursai prieš | 
Williamstown, | 
vos Atstovą iri 
rinkosi tenai saj 
džiagos.: u/uav»r». i/i. ijrv limo ui uuv v 
įvesta išguldinėli Sovietų Rusijos

_ . užsienio politik i. Vienoje iš sa-
Selpimo ad- vo paskaitlb I; r. Dennis plačiai

Pabaltijos Valstv- 
J is pasakė. |bių pripažinimi'. Anot jo Suv.

veikėjas Ha- svarstė reikšmę

valstijų indų dirbėjai. Šefei- kad pašelpa Rusijai dar rei- Valstijos netur josios čia omeny- 
- - - - jįs Rusijoj išbu- bent. kovki’-1kuoja dėl algų. Iš viso strei- kalinga, 
kuoja 7.000. Darbininkai, 
yra organizuoti.
i o.

GAVO DIDELIUS 
UŽSAKYMUS.

Detroit, Mich. — Rusijos 
valdžia užsako Fordo dirb
tuvėse tūkstančius automo
bilių ir traktorių. Automo
bilių ir traktorių bus gabe
nama tiek, kiek jų bus gali
ma pagaminti ir išgabenti.

DOVANOS DARBININ- 
KAMS.

Jis
vo ištisus metus.

politikos siekių.

P ASU) AIIĖ DIDEL Ė 
DUOBĖ.

Juk pripažinim is buvęs suteiktas 
tik po Genoos 
reneijų. Suv.
pažinimu, įrodži įsios savo realisti
nę politiką. Pi Baltijai belikę pa
sirinkti tarp be ševizmo ir nepri
klausomybės. Ii nenuostabu, kad 
Amerika pasigaįusi už tų valsty
bių nepriklausomybę. Dr. Dennis 
mano, kad Pabaltijos pripažini
mas ženklinąs pradžią Amerikos 

i ekonominio žengimo į Rusiją. Ji
sai netikįs, kad Rusija norėtų 

, nes kitaip

ir llaagos konfe- 
’alstijos šiuo pri-

Rymas — Spezijoj išti
kusi ek^plozi i ja buvo viena 
■didžiausių Italijos nelaimių. 
Ten radasi svarbiausi Itali- 

ijos laivyno sandėliai ir spro
go 1.500 tonų baisiai eks- pulti vakarų Europą,

PROF. JURGUTIS PA
SKIRTAS LIETUVOS 

BANKO VALDY
TOJU.Šiuomi ^Atstovybė prašo 

Lietuvos piliečius kurie dar 
nėra užsiregistravę ir išsi- ( • 
ėmę Lietuvos pasų neatidė- sj 
lioti tai ligi paskutinių die
nų, nes tokiuo būdu Atsto-įsteigi 
vybės raštinė būt - ’ labai su- J j 
trukdyta ir jai būtų sunku: . 
laiku išsiuntinėti visiem- 
pasus.

Kartu Atstovybė praneša, 
kad josios praėjusiame pa
skelbime iš rugpjūčio 8 d. 
buvo Įsibrovusi klaida, bū
tent registracijos terminas 
sulig Įstatymo baigiasi ne 
gruodžio mėn. 9 d., bet 1922 
m. gruodžio men. 22 d. kas 
šiuomi ir atitaisoma.

L i et n ros A f sf o ryln.

Vašingtonas, IX. 29 d 
(Elta) Prof. Jurgutis, Už 
sieniai Reikalų Ministeris 

'"Ipaskirtas naujo valdžia 
i gi amo Lietuvos Bank< 

* 'valdytoju. I zsienių Reiks 
i Ministerio pareigas eis p 

Ernestas Galvanauskas, Mi 
nisteriu Pirmininkas.

Indomų editorijalą parašė apie . 
lenkus “Los Angeles Express.” . 
Rašoma, kad dabartinė padėtis 
Lenkijos, apsuptos iš visų pusių . 
neprietelingų jai tautų, esanti’la
bai netikra. Laike karo ir po jo 
Lenkija buvusi centru viso pasau
lio simpatijų, kurios Amerikoje 
prieidavusios net iki entuzijazmo. 
Reikia, sako, atsiminti, kad 
Lenkijos laisvė buvusi vienu iš 
14-os prez. LVilsono punktų.

Tečiau juo tolyn, juo Lenkijos 
padėtis darantis pavojingesnė. 
Rusų-vokiečių Rapallo sutartis y- 
pač tą pavojų padidinusi. Toji 
sutartis jau atsiliepusi skaudžiai i 
Pilsudskio kabinetą. Laikinas iš
kilimas vokiečių nekenčiamo Kor- 
fanty’o dar labjau sustiprinęs yo. 
kiečių neapykantą linkui lenkų. 
Lenkija, sako, galėtų daug prisi
dėti prie Europos ateities nulėmi- 
mo. Jai, Lenkijai šviečia skais
tesnė ateitis tik tuomet, jei Euro
poje karai bus nebegalimi. Jei 
neįvyks tos visatinos ir pastovios 
taikos, Lenkija bus payėrsta į 
dulkes, nes ji turės kristi auka 
tokio žiauraus ir inteligentiško 
keršto ir politinio “fanatizmo, ko
kio pasaulis dar nėra matęs.’’

Dar liepos 15 d. dvi telegrafo 
agentūros buvo paskelbusios iš • 
Vilniaus žinią, kad 100 lietuvių 
raitelių padarę baisų žydų pogro
mą Rodunoje, Lydos apskrityje. 
Tos agentūros buvo “Jevvish Te- 
legraphie Agency” ir “Associated 
Press. ” Visi Amerikos dienraš
čiai tą žinią indėjo. Liet. Inf. 
Biuras netrukus išsiuntinėjo tos 
žinios atitaisymą, pabrėždąmas 
jos absurdus, ir Įrodydamas, kad 
tai lenkų darbas. Associated 
Press tą atitaisymą indėjo, nors 
ir žymiai jj sutrumpinusi. Vėliau 
apie rugpjūčio -vidurį tą patį ati
taisymą indėjo ir žydų laikraščiai. 
Gi St. Louise einantis “Jeivish 
Voice” tuo pačiu laiku paskelbė 
žinią iš Varšuvos, kad tą žydų 
užpuolimą Rodnnėje atlikęs Gar
dino Lianų 23-čio batalijono ka
valerijos dalis, susidedanti išJ>0 
kareivių, vedamų 3-jų oficierių. 
Varšuvos seimo atstovas Mendel- 
sonas padaręs seime karo ministe
riui mterpeleeiją, klausdamas, ar 
karo ministeris žinąs apie tą įvy
kį ir ar jisai esąs pasiryžęs kalti
ninkus suimti ir nubausti. Men- 
delsonas gyvai nupiešęs ano po
gromo vaizdą ir tikrai nupiešęs tų 
atsitikimų vaizdą apie kuriuos bu
vo minima.

KARALIŠKA
REVOLIUCIJA.

iv

GUBERNATORIUS 
BUČIUODAVO 

TARNAITĘ.

Konstantinopoli'*. — šio 
miesto graikai spėja, kad 
Graikijos karalius Koiistam 
tinas pats sukėlė revoliuciją 
Graikijoj. Sako, kad kara
lius aiškiai matė reikalą da
ryti reformas valdžioj po 
tokių nepasisekimų Mažojoj 
Azijoj ir pats su savo arti
miausiais sumanė surengti 

į “revoliuciją” ir atsisakyti 
nuo sosto, o savo vietą už
leisti sūnui. Tokiu būdu jis 
išgelbėjo sūnui sostą. Jei 
karalius to nebūtų padaręs, 
tai šalyje būtų galėjus Įvyk
ti tikra revoliucija ir galėjo 
būt Įvesta respublika. Da
bartinės revoliucijos prieša
kyje stovintieji asmenys esą 
artimi -abdikavusio kara
liaus draugai. Dar yra kal
bama. kad karalius nenorė
jo vesti karo Mažojoj Azi
joj. Bet jau užstojus vieš
patauti karas jau buvo pra
dėtas ir jis jį turėjo tęsti.

DIDIS NORAS
IŠTEKĖTI.

Nejc Nork.—Moteris-Hea» 
rv Dndenbnrn vyko i Nor- 
vegian ligoninę ant operaci
jos. o jos duktė pyškėjo į 
bažnyčią ant šliūbo. Duktė, 
motinos prašoma atidėti ves
tuves iki po operacijos, ne
sutiko, 
vedžiai 
ninę ir 
pavvko

plioduojanč-ios medžiagos. Ikam gi ji būtų taip žymiai suma- 
žuvo 150 žmonių ir 500 SU-ginusi savo armiją. Rusija apsi- 
žeista. Nelaimė kilo laike !^nsianti nuo visokių militarių 

puolimų, bet svetimą kapitalą 
mielai prisimsianti. Kadangi re
voliucija nušlavusi inteligentiją, 
tai imsią daugiau negu vienos 
kartos laiką, kol ji galėsianti iš
siauginti vėl pakankamą, skaičių 
savo inžinierių. Tuo laiku jai tu
rėsią pagelbėti kitų tautų speei- 
jalistai ii- kapitalas. Kitas prele
gentas, buvęs prie prez. Wilsono 
pini gy no sekretorius D. S. Hous- 
ton padavė žinių apie Europos 
valstijų skolas. Anglija turinti 
skolų 7 milijardus, 800 milijonų 
svarų, Francija 315 milijardų 
frankų. Italija 169 milijardų ly
rų, Vokietija 302 milijardų mar
kių, Lenkija du trilijonu, 250 mi
lijardų markių, Austrija 7į trili
jonų koronų. Tos skaitlinės, sakė 
p. Houston nebepriguli šitai pla
netai, bet esą astronomiškos. In- 
domios taip pat jo privestos skait
linėj kiek nuošimčių savo ineigų 
valstijos išleidžia savo apsigyni
mui: Anglija 15 nuoš., Francija 
11 nuo., Italija 14 nuoš., Vokie
tija 5 nuoš., Lenkija 25 nuoš., 
Graikija 47 nuoš., Jugoslavija 22 
nuoš., Čeko-Slovakija 19 nuo., 
Lietuva 51 nuoš. Visos jos apsi
gynimui išleidžią kas met 2 mili
jardu dolerių.

i
Nelaimė kilo laike |^nsianti

j didžios audros su perkūnija.
■

i

. Schcnectady, N. Y. — Ge
ra rd S\vope, General ■ Elec- 

kompanijos preziden- 
paskelbė, jog 5 nuoš. Į

tric 
tas. 
bus išmokėta kasmet darbi
ninkams išdirbusiems pen
kis ir daugiau metus ir gau
nantieji algos metuose $4.- 
000 ir mažiau. Dovanos bus 
išmokamos sausio 1 d. arba 
liepos 1 d.

Ekspliozij.T padarė perkūni
ja. trenkus Į sandėlius.

Ekspliozijos vietoj paši
nu lžiniška duobė.daiė

-------- /
BAISI AUDRA.

NEMOKA MOKESČIŲ. '

į/ Geneva. — Tautų Lyga 
L turi blogus laikus. Prigu

linčios prie Lygos tautos ne- 
I užsimoka duoklių. Perei

tais metais nedamokėta $1.- 
I 000.000. Šiais metais tik 55 
I nuoš. prigulinčių duoklių te- 

išmokėta.

į New York. — Atplauku
sio l;iigo Aųuitania kapito- 
'nas James T. W. Charles pa
sakoja, kad kelionėj patyrė 
tokią audrą, kokios nėra bu
vę per pastaruosius 40 me
tų. Laivas baisių audrų 
daužomas plaukė 36 valan
čias. Bangos, susikuldamos 
į laivo šoną tiško 75 pėdų į 
viršų. Daug kajutų buvo 

■užlieta ir pasažierių bagažas 
• sugadintas. Daug pasažie
rių jau buvo pasirengę prie 
galo ir buvo užsidėję plūdes. 

Ji dabar patraukė šimtai langų buvo išdaužy-

REIKIA SALIAMONO.
/ _____

Jersey City, N. J. — Ber- 
gen hospitalvje kartu gimdė 
dvi moteris. Viena pagim
dė sūnų, kita dukterį. Vie
na motina paskui ėmė tvir
tinti, kad jos kūdikis; buvo 
mergaitė, kada jai pakišo 
sūnų. 
hospitalį teisman.

SUDEGĖ 18 KARVIŲ.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

NAUJA FORDO
DIRBTUVĖJ.

ta. Viduje laivo medinės 
dalys daugelyje vietų paga
dintos.

Wrentham, Mass. — Už
sidegė valstijinčs silpnapro
čiu mokyklos tvartas ir su
degė 18 veislinių brąngių 
karvių. Yra spėjama, kad 
kaikurie jauni silpnapročiai 
tvartą padegė.

Proga, Čekoslovakija. — 
Henry Ford pradėjo statyti 
čia automobilių~dirbtuvę.

PRIVERSTINAS
KAREIVIAVIMAS.

PRIEŠ KATALIKUS.
Žydų laikraščiai daug rašo a-

Iš bažnyčios jauna- 
tiesiog dūmė į ligo- 
rado, kad operacija 
gerai.

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro.

PINIGU KURSAS.
Žemiau paduodame* kiek 

kainavo pasiuntimas l,00() 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai : \/

šeštadieny, rugsėjo 23 — $1.30 
Pirmadieny, rugsėjo 25 — $1.30 
Antradieny, rugsėjo 26 — $1.30 
Trečiadieny, rugsėjo 27 — $1.20 
Ketvirtadieny, rūgs. 28 — $1.10 
Penktadieny, rūgs. 29 ~— $1.10 
šeštadieny, rugsėjo 30 — $1.10 
Pirmadieny, saplio 2 — $1.10

TfiMYKITE.
f

Šiomis dienomis L. Prekybos 
B-vės šėrininkams išsiuntinėja
ma pranešimai apie B-vės reika
lus ir finansinj stovį. Pranešama 
apie tai kas nuveikta, kas veikia
ma ir kas manoma ateityje .dary
ti Lietuvoj. Jei kuris iš B-vės

boję. Tečiau toje klesoje esąs į- 
vestas ir lietuvių kalbos išgnldi- 
nėjimas.Rugpjūčio 10 d. laikraščiai pra- pic pergalę, kurią laimėjo Lietu- 

neše apie pasitarimą francūzų ats
tovų su užsienio skolų grąžinimo 
komisija. Po to pasitarimo pini- 
gyno sekretorius p. Mellon pada
vęs spaudai štai kokį ofieijalų 
pranešimą;

“Pasaulinio karo Užsienio Sko
lų grąžinimo Komisija tarėjo šį 
rytą susirinkimą kuriame svarstė 
situacija dėl skolų įvairiu kraštu.

vos žydai iškovodami sau autono
mines teises. Pažymi, kad prie’ 
tos pergalės labai daug prisidėjo 
Amerikos žydai Taip-pat žydų 
laikraščiai praneša, kad žydai 
Kaunė ruošiąsis statyti dailės te
atrą; tam tikslui jie darą “Teatro 
Savaitės vajų.”
“*• Pranešama, kad prie Lietuvos 
valdžios Teknikos mokyklos esan-

North Reading’e katalikai 
yra sumanę statydinti baž
nyčią. Todėl apsireiškė 
prieš katalikus agitacija. 
Pasirodė iškabų, kaip va 
Roman Catholics, Get Out 
ir tam panašių. Policija pra
dėjo dalyką tyrinėti ir neleis

v

Mūsų korespondentams pasi
darbavus, kai-kuriuose dienraš-; 
čiuose (Bostono, Mahanojaus, Še-L . . 
n^orio ir k.) tilpo ilgM straipo- I“11“ kel"' ''‘T’
ni, apie Lietuv, gauUa iŠ mOaų 1 tm
Inf. Biuro nušviečiantis jos praei
tį ir duodantis tikslių statistikos 
žinių iš įvairių, šak; dabartinio 
Lietuvos gyvenimo.

i lai

366 W. Broadway,

■■■

. Tik ką išėjo iš spaudos gra- 
j žioje knygutėje Lietuvos

Respublikos konstitucija.
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti.

Kaina tiktai 15 centų. • Maskva. — Rusijos sovie- 
< “D A RB IN INK A S” tų valdžia paskelbė privers- 
l 366 W. Broadway, finą kareiviavimą raudono-
I Boston 27, Maw.joj armijoj.
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. >taa ii Soach Boston’o utarninkals, 
btTtrpj ir Mibatomls. Leidžia Am.

Bymo Sv. Juozapo
Dambutinių Sąjunga.

DARBĮNINKĄS

pi-

“Itatered as second-class matter Sept 
12, 1915 at tbe post office at Boston, 
Xh», ander tbe Act of March 3,1879”

Įteip vadinami “tautinin
kai,” vadinasi, tautos mei
lės specijalistai, mestų ša
lin Lietuvos ardymo darbą, 
o kuom nors teigiamu prisi
dėtų prie jos gerovės atsta
tymo?

Tuomet* vadintume juos 
tikrais tautininkais, o ne to 
prakilnaus vardo nevyku
siais uzurpatoriais, bei pa
sisavintojais.

. < i *
Pagaliukas.

“Acceptance for mailiuj at special rate 
M peštame provided for in Section UOS, 
Aet •fOct. 8, 1917, authorized on July 
12, 1918.”

—
SVBSCBIBTIOK RATK8:

Uarly.................................................$4.50
Boston and suburbs........................$5.50
Forelpi countries yearly...............$5.50

KEISTA MELAGYSTE

y/

Tik įsivaizduokite sau: su
sirenka apie 50 švilpuką ir 
sudaro “dideliausią” masi
nį mitingą, kuriame vardu 
50,000 Lietuvių (!) išneša 
pluoštą griežčiausią rezoliu
ciją prieš Lietuvos valdžią. 
Tos rezoliucijos viena už ki-
,tą keistesnės. Litanija pra
sideda nuo Jono Vileišio, va
dinasi, kad toks gabus, ir 
prityręs, ir iškvalifikuotas, 
ir užsipelnęs (o gal ir pasi
pelnęs?) diplomatas atšauk
tas, .o jo vieton atsiųstas ne
drąsus ir neprityręs Čarnec
kis. Toliau dėka Lietuvos 
piliečių registracijos - pa
smerkimas. - MeS, girdi, A- 
merikos Lietuviai ir pirko
me boną, (žingeidu ar daug 
tie švilpukai bonii yra iš- 
pirkę), bet ir davėme Lie
tuvos laisvės reikalams 
(turbūt norima pasisavinti

- - .. —-------- s
la visam apskričiu■ — šner
vė, o ne nosis... O k^ja?.. / 
kaip dramblio... Ne, aš ne
galiu : jūs galite bėgt išleng- 
vo, o aš spruksiu kaip iš
mintingas žmogus.

Giri tai ištolo tėvas, mo
tina, ir mergelė ir slenka 
pasieniais nuo žmonių slėp
damiesi namo.

— Indomios gyvenimo tai
sykles. .. Ir kas-gi jas ir 
pramanė: juo auga duktė, 
juo krinta markė... Kodel- 
gi negalėtų būt adventiškai.

Iš to viso moralė išvada ir. 
patarimas mergelėms: netu
rėk dviejų šimtų tūkstančią 
pasogos o numirk, kol neuž
augusi.

šyt.. kad žmogus apsiver
kęs, o kartais dantis iš pik
tumo grieždamas eis pas žy
dą duonos svaro pasiskolint. 

Negeriau ir su fabrikų 
darbininkais. Algos nuo 800 
auksiną iki 2000 mėnesiui 
Amerikoniškais pinigasi a- 
pie trejetą dolerių mėnesiui 
O be 200 auksinų mažiausio 
kambarėlio negausia-Duo
nos svaras nuo 3 auksinų iš
kilo lig 20 su viršum, teip- 
pat ir kitoki produktai ir gy
venimo reikmenys. Malkų 
mažas vežimėlis penki-šeši 
šimtai ajtksinų ir daugiau. 
Tai kur čia gali būt bedar
biai? Žmogus velniui odą 
nuluptų už porą auksinų, 
kad tik iš bado nedvėsti ir 
dirba kiekvienas, kad ir ant 
sprando jojamas, nes ne
dirbsi porą dienų, tai jau ir 
stipk iš bado.

Bet fabrikų darbininkams 
vis gyriaus, negu ūkininkų 
tarnams dėlto, kad jiems vis 
šiek tiek įstatymais prigelbs- fbolševistine įstaiga ir prieš 
tama: jų darbdavys ‘ negali 
bile kada be reikalo iš darbo 
pavaryt, jie tedirba tik aš- 
tuonias valandas, ligoje turi 
gydytoją, ginčuose su darb
daviais yra darbo inspekto
rius, kurs žiūri, kad darbi
ninkų perdaug nenuskriaus
tų ir tt. Dėlto iš sodžaius 
darbininkai bėgte bėga į (dilba žmonės atsidavę dart>i- 
miestus ir į fabrikus, kur'ninku idėjai ir ne koki ten 
koks tik yra steigiamas. x 

Valdininkai ir tarnauto
jai tai 'jau yra “baltaran
kių” proletarų armija. Jų 
yra irgi labai daug. Viso
kį valdžios įstaigų tarnauto
jai, privačių įstaigų tarnau
tojai, kooperatyvų ir įvai
rių prekybos ir pramonės, 
kaip tai krautuvių ir rašti
nių tarnautojai. Visi gau
na algas mažas, ų pragyven
ti reikia, jau jiems ir pasi
rėdyti reikia, nes jei nepa- 
sirėdys, tai negalės įstaigo
je tarnaut. Palei mokslą ir 
savo užimamą vietą reikia 
tam tikrą socijalių pareigi] 

papročių laikyties, jei 
nenorima, kad iš inteligentų 
draugijos viebūt išmestu. Tai 
tie visi nedavalgę diijja ir 
kenčia, jei koks netikęs vir
šininkas lipa ant sprando, 
kad ir už be reikalą. Tiems 
darbo netekus, yra dar blo- 
giaus dėlto kad jiems darbas 
gaut yra dar sunkiau. Ne
kurie iš jų pasiduoda pagun
dai ir pradeda imti kyšius, 
kad tuomi bent kiek -patai
sius savo reikalus, arba jei 

' patys neima, lai esti įran- 
’ kiais įvairių sukčių savo vir

šininkų šmugelių pravedi- 
me.' ' - -

Vist] tų darbininkų ir tar
nautojų tarpe yra viokių pa
žiūrų ir partijų žmonių. So
cijalistai bandytų revoliuci
jos idėjomis gerint būvį, o 
kataliką Darbą Federacjia 
ekonominėmis reformomis 
ir įstatymą keliu. Aš apie 
socijalistus gal pakalbėsiu 
kuomet antru kartu, o šian
dien pasakysiu vien kaip 
veikia Darbo Federacija.

L Darbo Federacija turi 
savo atstovus Seime ir jų 
pagelba stengiasi pravesti 
darbininkams tinkamus į-

savo raštinėje, duoda darbi
ninkams teisių reikalais pa-< 
tarimus, prigelbsti bylose, 
kad darbininkų darbdaviai 
neskriaustą, padeda organi
zuotis dirbtuvių ir provinci
jos darbininkams, centro 
valdybos nariai važinėja rei
kalui esant su prakalbomis. 
Streikams kilus važiuoja de
rėtis su darbdaviais įr pri- 
gelbėt darbininkams laimėt 
kovą. Leidžia laikraštį 
“Darbininką.” "Darbo Fe
deracijos darbas yra labai 
naudingas Lietuvos proleta- 
rijatui.

Bet Darbo Federacija tur 
daug ir priešą. Visi prieš 
katalikus veikiantieji gaiva
lai ant ją pyksta kam jie or
ganizuoja darbininkus kata
likiškais pamatais. Katali
kai, kaip pažangiečiai, stam
būs ūkininkai, dvarponiai ir 
nekurie senesnieji klebonai, 
net ir kunigas Tumas skaito 
Darbo Federaciją kaipir

MARKĖS KRITIMO 
\ PASEKMĖS.

siškai tą laiką nebeatmena: 
tai buvo keturi metai atgal.

*

-j* *

Praslinko metai: gyveno 
tėvas, gyveno motina ir gy
veno dukrelė su tais pačiais 
dviem Šimtais tūkstančių 
pasogos. Jaunikiai teip pat 
gyveno — negi mirs kol mir
tis neatrėplidja.

— Labai maloni mergytė 
— šnekėjo jaunikiai žiovau
dami arbatinėje — tiesa, su 
jos pasoga automobiliuje ne
važinėsi. ..

— O kam automobilis ? Su 
tokiais pinigais gali turėt 
malonumą ir arklių tramva
juje.

— Namą už juos žinoma, 
kad nenusipirksi.

—Bet už tai. galima užsi- 
mokėt bent už keturis mėne
sius buto nuomą. Tą ir-gi 
ne kiekvienas išsigali. Aš 
jums sakau — tikrai maloni 
mergelė. Ir noselė, ir koje
lės, ir visos kitos smulkme
nos, kas reikalinga panelei 
su nedidele pasoga. ..

— Teisybė ir toje pačioje 
nosyje viena šnervė už kitą 
platesnė, bet už du šimtu 
tūkstančiu dar galima men
ką bakūžę nusipirkti... 
Aleksote.

— Kas liečia jos išvaiždai, 
tai rodosi, kad jau Aleksote 
prašo tris šimtus keturias 
dešimts tūkstančiu už pačius 
prasčiausius namelius... Bet 
abelnai tos panelės kojelė 
nešlykšti.

— Teisingai, jos ne viena 
koja, bet dvi ir, rodos, abi 
kairios, bet kuomet išsėdi 
pusmetį be užsiėmimo, tai 
gali paimt pačią net su tri
mis dešiniomis...

Teip kalbėjo vaikinai. O,,

(Iš Kauno 4(Aido”)

Gyveno sau vienas tėvas, 
viena motyna ir juodu turė
jo vieną dukterį. Dukrelė 
buvo labai prasto būdo, bet 
turėjo labai gerą pasogą-da- 
lį, net du šimtu tūkstančių. 
Vaikinai čielais būriais pa
langėmis slankiojo, savo 
meilės dūsavimais kiemsar
gį iš miego budindavo ir vi
si teip buvo įsimylėję į pa- 
nęlę, kad nekurie net iš įsi
mylėjimo kojosna gavo reu
matą.

— Stebėtina mergaite — 
galvojo vaikinai, suseidami 
rateliuose — tikriausiai již- 
rubežio tvarinys: ir išvaiz
da, ir būdas, ir pogimis .

— Juk tokios gražuoles 
net dviem užtektų — kalbė
davo labiau įsimylėję — ste
bėtina mergelė.

— Kas do mergelė? — 
dūsaudavo kiti. — Mergelę 
nesuėsi, nė pvaysi, o pasoga, 
tai ištikrųjų stebėtina. Kas 
tai ją ir pramanė...

— Dievuliau tu mano — 
kiti niurnėjo — juk su tokia 
pasoga gali žmogum tapti.

Ir tau namai, ir tau auto
mobilis ir tau... paneles šan- 
sonetkos...

O susitikdami su tokios 
pasogos turėtoja vaidinosi 
terp savęs, gatavi būdavo 
peštis ir karščiuodavosi.

— Ar jūs kur nors matėte 
tokią noselę, a? Tai ne no
selė, bet tikras brilijautas.

— Ir sako: brili jautas. 
Tai aš jum sakau, kad tai ne 
briljantas, o pajitkinė bul- 
ka.

— Buika... Jam jau gai
la pasakyt: tortas. Tikras 
smetoninis tortas su marma- 
liada.

— O kojelės ? Ar turi bent 
kas iš jūsų pažįstamųjų bent 
vieną tokią kojelę savo šei
mynoje ?

— O kodelgi man ir netu
rėt tokią kojalę savo šeimy
noje, jeigu dar-gi už kiek
vieną, tikrai sakant kreivą 
klibšę duoda po šimtą tūks
tančių pasogos.

— O ausys... Dievuliau 
mano; iš kur tokias ausis 
žmonės ir ima... Ar jūs 
matėte bent kurio savo pa
žįstamo tokias ausis? A?

— Stebėtina mergelė...
— Jūs nei įsivaizdint sau 

negalite kaip jai pritinka 
raudona spalva ir du šimtai 
tūkstančių pasogos.

Teip kalbėjosi jaunikiai, 
o mergina ėjo pro šalį pilna 
puikybės, išdidumo, dauge- 

von yisas geriausiai jėgas,- iš jų visai nepasiekiama
kurioš“ išsiblaškė po platų savo turtingomis aukštybė- 
pasaulį, kąd sukoncentra- mis- 1 
vus vienan centram Tuoj Tas buvo teip senai, teip 
būdu Direkcija turėdama o- senai’ kad daugelis jau vi- 
menyj ir Tamstą, maloniai 
kviečia atvykti Lietuvon Šį 
sezoną ir prisidėti prie ben- š. m.
dro Operos kūrybos, darbo. I Delei remontąvimo Teat- 
Darbas kol kas apmokamas. ro» sezono pradžia Sausio 
tiek, kad Lietuvoje pragy- .1923 metų.
venimui pilnai užtenka. Į Direkcija turi vilties grei-

Yra sakoma; kad Lietuvo-- 
je proletarijato nėra. Bet 
tas ne tiesa. Lietuvoje visi 
fabrikų darbininkai, val
džios įstaigų žemeshieji val
dininkai ir tarnautojai, visi 
bežemiai - ir mažažemiai, 
dvarų kumečiai ordinarčikai 
ir ūkininkų tarnai yra gry- 
nią gryniausi proletarai. 
Nes kas-gi yra proletarija- 
tas? Yra tai žmonės, kurie 
kiek pakasa tiek palesa, ku- 
riri gyvena diena nuo dienos, 
vargą kęsdami, badaudami 
ir galus su galais nesudurda- 
imi.

Amerikietis darbininkas, 
kurs tik sveikas, kiekvienas 
palyginus su Lietuvos prole
taru yra dideliu buržujum.

Tiesa, atsiranda Lietuvo
je ir rimtų žmonių, labiau į 
konservatizmą linkusių, to
kių, kurie tvirtina, būk tai 
ūkininkų tarnai ir tarnaitės 
niekuomet seniaus nebuvę 
tuomi kuomi dabar juos no
rima padaryti — proletari- 
jatu, bet būk tai jie visuo
met būdavę ūkininko šeimy- 

nariais ir net yra iš “pa
žangiečių” partijos-tarpo ir 
tokių kunigų, kurie protes
tuoja prieš patį pavadinimą 
ūkininko samdytų darbinin- 
ką tarnais -ir tarnaitėmis, 
bet tie žmonės yra arba nuo 
gyvenimo nutolę gerašir
džiai ir nežino ką kalba ir, .va 
rašo, arba tai darydami par- 
tijų reikalams atsidavę su

/ teisybe tyčia prasilenkia. Jei 
jiems savo gyvenime būtų

ją vieni lie teip griežtai, o 
kiti griežčiau kovoja ir sten
giasi ją diskredituoti liau
dies akyse. Tas jiems ne vi
sur sekasi, bet Darbo Fede
racijos vadams nekartą esti 
nemalonumo net iki' akių 
skylei. Tik ačiū Dievui, kad 
Darbo Federacijos centre

Verte Ateivis.

SKAITYTOJĮI KAMPELIS.
KLAUSIMAI.

"Tautos Fondo nuopelnus), nos nariais ir net yra iš “‘pa- ' . 7 7 v • v • * 1 X** X
ir visokioms kultūros įstai- 

< goms (ar nebus tik supran-
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tarnas Universiteto fon
das?), ir už tą viską apkrau
nama mus mokesčiais, net 
$5.00 į metus!

Čia tiek pastebėsime, kad 
pirkusieji bonų ir davusieji 
visokiems Lietuvos vajams 
nedaro panašių masinių mi
tingų ir neišnešdinėja maiš- 
tinkiškų rezoliucijų prieš J1/ 
Lietuvos valdžią. Kaip tik bent po vieną menes:, 
priešingai. Visi .ištikimi patarnauti tarnų vietoje, tai 
Lietuvos piliečiai užgiria pi
liečių registraciją, kaip tai 
yra padarę Federacijos ir L. 
D. S. Seimai. Tas rezoliu
cijas daro tik atsilikėliai bei 
slackeriai, kuriems gaila ir 
$5.00 paaukoti Tėvynei. Tik 
vienas keista, iš kur tiek 
daug jų atsirado: anot jų, 
net 50,000 vienam Bostone, 
kuomet žinome, kad visoj 
Naujoj Anglijoj nebus dau
giau kaip 90,000 Lietuvių, 
priskaitant ir geruosius Lie
tuvos piliečius, kurią yra 
didelė dauguma.

Iš čia matyt, kaip toli nu- 
sklajojo laisvamanių blofas 
bei drūtmelagvstė: nuverti
mui Kr. Dem-tą jie naudo
jasi tų pačių Kr. D-tų nuo
pelnais! Bet tas j4 reika
lui nedaug ką gelbės, at- 
penč. pusėtinai užkenks. 
Lietuvos valdžia si&idaro ne 
iš maži] vaikų. Ji turi gero- sprando ir čiulpia paskuti- 
ką informacijų apie Ameri
kiečių darbuotę. Taigi leis
ti tokią drūtmelagystę pat 
saulin reikia daug labai drą
sos ir maža proto. T

jie žinotą koks yra skirtu
mas terp tarno ir šeimos na
rio ir tokių nesąmonių ne
plepėtų. O rasi ne tik ką 
prieš “tarno” už vadinimą 
neprotestuotų, bet gal saky
tą, kad juos reikėtų pava- 
dyt “alginiais vergais,” su 
kuomi. aš pilnai sutikčiau, 
nes ištikrąjų tai beveik teip 
ir yra.

Lietuvoje bedarbių nėra, 
Sėt jų negali, nei būti. Pil
vas reikalauja valgio, kū
nas apdaro. Viskas brangu, 
o uždarbiai menkučiai. Dėl
to kiekvienas griebėsi darbo 
visomis keturionris, nes ži
no, kad jei porą trejetą die
nų nedirbs, tai jau ir badas. 
O jeigu dar turi žmogus pa
čią ir keletą. vaiką, tai ir 
kenčia dantis sukandęs nors 
koks storkaklis ūkininkas ar 
kitoks “buožė” ir lipa ant

nį lašą kraujo už keletą auk
sinų pasisamdęs tam dar
bui, kurio pats ar nevalioją 
ar nespėja atlikt. Darbą at- 

sos ir maža proto. Peiiti- likus darbininkas ir eik sau 
kuoti gi vien dirksniais — ir žinokis kuom maitytis, 
bergždžias ir neproduktyvus kur būsi. Ateik nusipirkt 
darbas. Mkioncy ar bulvių, tuometi

Ar ne geriau būtų, kad storkaklis žinos kiek papra-

lengvapėdžiai ką pirmą ne
malonumą ar periškadą pa
matę jau kulnis pasipustė 
dumtų iš kovos lauko. Juo 
prieš Darbo Federaciją dau
giau kovojama, juo jie e- 
nergingiau veikia ir Darbo 
Federacija plečiasi ir bujo
ja, Darbo Federaciją išau
gino pat Lietuvos proletari- 
jatas. Prie jos spiečiasi ir 
juodrankiai ir baltarankiai 
proletarai ir su jos veikimu 
norėdami a r nenorėdami ir 
jos priešai yra prispirti rim
tai skaitytis.

Aš tikiu, kad su laiku L. 
D. S. sueis į artimiausius ry
šius su L. Darbo Federacija 
Lietuvoje ir vieni kitiems 
reikale paduos ranką.

F. V.
►

KVIEČIA LIETUVON.

'(Laiškas gerb. dainininkei 
O. Pocienei).'

--------  t
Jau greit du metai kaip į- 

sikūrė Opera Lietuvoj; per 
šį nors taip neilgą laiką mū
sų jaunos operos srityje 
daug kas nuveikta, bet kad 
plačiau ir sėkmingiau pra
plėsti darbuotę Lietuvos 
Valstybinės Operos Direkci
ja nutarė kviestiLietu-

1) Koki pasą reikia imtis 
grįžtant lenki] pagrobton 
Lietuvon?

2) Ar su Amerikos pirmo
mis popieromis galima nu
vykti Lietuvon ir sugrįžti?

3) Ar vyrai penkton kle- 
son registracijos karo metu 
patekusieji gali gauti pilie
tybės poperas?

4) Kada pradės veikti L. 
Žemės Bankas kun. Žiliaus 
suorganizuotas? Kodėl šė- 
rininkai nieko apie jį neži
no.

5) Kur dingo L. Atstaty
mo B-vė? Ar»ji turi valdy
bą? Ar tos B-vės šėrinin- 
kų pinigai prapuls?

B. Vaičkus.

PAAIŠKINIMAI

1) Vykstant lenku valdp-
mergina tarp jų ėjo išlėto, mon Lietuvon galima paim- 
ramiai, kukliai nuleido airis ti lietuviškas pasas, paimti 
ir tyliai kalbėjo tėvui:

— Tėveli, tą, ką po kairei
— užkviesk ant pietų. Man 
rodos, kad jeigu jam nu- 
samdvt kambarį ir dovanot 
porą krakmolytų marškinių, 
tai jis netyčiomis gali pradėt 
ženytis.. .

Tai buvo kipšas žino kaip 
senai. Seniai tvirtino, -kad 
nedaugiau kaip pora metų 
atgal.

lenkų vizą ir vykti pe? Dan- 
zigą. Per Lietuvą vykti 
Vilnijon yra keblumų.

2) Nepiliečiai gali vykti 
aplankyti Lietuvą ir be kliū- 
čių grįžti Amerikon išpil- 
dant tam tikrą afidavitą.

3) Su gavimu pilietybės
• popierų bėdos turi tik slekeS 

riai ir pasipriešinusieji vai-’ 
Įdžiai karo metu. Registra
cijos klesa nei kiek negali 
pakenkti pilietystės gavi
mui.

4) Girdėjome, kad L. Že
mės Banko įstatymai esą pa
duoti St. Seimui patvirtinti. 
Kliūtis esanti tame, ‘ kad 
mažai kapitalo teturi. Kiek 
žinoma tas kapitalas sutirpo 
per tai, kad anuomet daug 
pirkta caro rublių, kurie da
bar be vertes ir vėliau pirk
ta daug vokiškų markių, ku
rių kursas dabar visai nu
puolęs.

5) Rodos, kad L. Atstaty
mo B-vė turi valdybą. Bū
davo tos B-vės ir metiniai 
šėrininkų suvažiavimai, ku
rie direktorių nebuvo pripa- 
žinami dėl tam tikrų prie
žasčių legaliais, (stigdavo 
kvorumo ir kito ko). Sunku 
pasakyti, kas dabar su-ja y- 
ra. Dar sunkiau pasakyti 
ar ji kiek atsigaivins. Tos* 
B-vės dalis kapitalo inves- 
tyta į kitokias įstaigas, o ar 
ką veikia pati B-vė, tai ne
žinome.
✓

♦

, * *

! Gyvena vienas tėvas, gy
vena viena motina o su jais 
kartu gyvena ją duktė — ir 
tai dabar. Ir duktė tebetu
ri tuos du šimtu tūkstančią 
pasogos, tik nesekioja pas
kui ją vaikinai, o jinai se
kioja paskui juos. Ir vie
nas tėvas su ja vaikščioja, ir 
viena motina su ja vaikščio
ja ir senė virėja su ja vaik
ščioja ir net ruda senė katė 
paskui juos ištolo seka.

Ir kuo jie greičiau eina, 
tuo smarkiau nuo ją bėga 
jaunikiai, ir bėgdami šne
ka:

— Klausykit ir vėl tas sus
kis su savo duktere eina... 
Ir su motina, tt su virėja, il
su katę^ ir su dviem šimtais 
tūkstančią pasogos.

— Q gal jam duot šimtą 
markių pietums i Visgi 
kuomet tai buvo žmogumi,..

— Na gerai, na jis buvo 
žmogum, juk jo nesiženysi...

—,O kuom gi ji kalta?
— O kas-gi aš, kaltas, kad 

pas tokią ubagę nėra net tin
kamą išeiginių rūbų nei iš
vaizdos. Jūs pažiūrėkite į 
jos nosį, juk tai viena kvai- <

»

Į ' Direkcija turi vilties grei-
Operos jau eina “Travia- ,tu laiku Tamstą matyti savo

_________ n ___1 ‘ f z” “Rigole- tarpe.— »
A. B. Sodeika, 

Lietuvos Valst Operos 
\ Direktoris.'

ta,” “Demonas.
tto,” “Faustas” ir šį sezoną 

” su ‘^Ge- 
” “Gluc- 

co,” Madam Buterfly,” 
“Sevilijos Kirpikas,” “Ev- 
geny Oneginas” ar “Car- 

tmen,’ ’
Apart darbų seime dar jie j Repeticijų pradžia 15 die-

statymus. Turi kovot su ki- tur eit «pajacaį 
b|4*riiją atstovais. Daž- Karalaites,
niausią jie dirba išvien su 
krikščionimis Demokratais, 

o kaip kada ir su socijalis- 
Itais.

Be aukso nebus ir auksino. 
Mums auksinas skambesnis už

I

<1^

AUKA UŽ KNYGAS.
Jurgis Jugulis ii Whitsville, 

Mass. aukojo $2.00 už “Darbinin
ko” pasiųstas Lietuvos Darbo Fe
deracija; knygas.
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Laisvamanis traukiasi 
iš debatų.
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KIEKVIENAS SAVO. .
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Buvo man labai smagu su
Broliu Kataliku pasikalbėti jjs laisvamanis bėga iš 
džentelmoniškai. bet biiau. I
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są į organizacijos darbą.
SVetimą Kalbą Informacijos 

Organizacija neveda jokios pro
pagandos. Tik informacijos or
ganizacija. Neturi būt priskaity- 
ta prie daugelio taip vadintą “a- 
merikonizavimo” agentūrą. Nėr 
jokia pirklybiška organizacija ir 
neima pinigą už informacijas ar 
tarnystę, nieko bendro neturi su 
jokiais garsinimais. Yra tik ap
švietimo agentūra ir informacijos 
draugystė svetimtaučiams. Vis^ 
kas teikiama dykai.

Jog svetimtahčiai ir svetimą 
kalbą spauda brangina vertę, 
darbo rekordai del šešią. mėnesią 
nuo Sausio 1 iki Birželio 3b, 1922, 
tą parodo, per tą laiką 2,379 pra
nešimai iš 1,091,241 žodžio išleis
ta per organizacijos šešioliką sve
timą kalbą biurą į 725 laikraščius 
ir kitus leidimus. Per tą patį lai
ką* 18,621 Svetimą Kalbą Infor
macijos Organizacijos pranešimai 
iš 8,529,860 žodžią iškirpta iš gau
tą laikrašcią. Yra padidėjimas 
19G nuoš. už 1921 metus. Ir 83 
nuoš. daugiaus medžiagos išsiąs- 
ta. i .

Tos skaitlynės ne visai teisin
gos, nes organizacija negauna vi
sus laikraščius ir leidimus, ku- 
rieni siunčia pranešimus. Orga- 
nizaeija siunčia pranešimus į 725 
svetimą kalbą laikraščius, bet 
gaurtS tik 548, arba 76 nuoš. lai- 

; kraščią. Tas reiškia, jog kas mė- 
, nesį 5,000 svetimą kalbą laikraš- 
. čią perskaityta ir iškirpta ne tik 
. del organizacijos pranešimą bet 

del ypatingą editorialų ir žingei
džią pranešimą kaslink įvairią 
tautą judėjimo.

Daugumas Europos laikrašcią niekuome nepersimainė nuo nepri- 
matydami straipsnius arba prane- 
ši*ius Amerikos laikraščiuose, 
prašė, kad ir jiems būtą siunčia
mi, ir dabar organizacija siunčia 
straipsnius į du šimtu laikrašcią į- 
vairiose Europos šalyse.

I’er 1922 m. pirmus šešius mė
nesius, 4,842 (žmonės) kreipėsi 
del pagelbos kaslink ineigą taksą, 
natūralizacijos, imigracijos, svei
katos ir tt. Tas darbas inėmė' 6,- 
031 problemą, ir inėmė 13,220 
darbo vienučią, kas reiškia, pa- 
simatyinus, parašytus laiškus, pa
simatymus su valdžios viršinin
kais, pasiųstus telegramus, ir tt. 
Ir gauta 1,220 informacijos prašy
mą per tą laiką nuo svetimą kal
bą organizaciją ir agentūrų.

Per tokį darbą valdžios įvairūs 
departamentai pradėjo geriaus 
suprasti ateivią vargus. Imkime 
pavyzdin “Internal Revenue Ak
tą iš 1916.” Svetimų Kalbą In
formacijos Organizaeijos darbas 
parodė, jog akto kaikūrie paaiš
kinimai ir aprūpinimai klaidingai 
klasifikavo ateivius ir perdaug 
nuo ją-reikalavo. 1921 aktas tu
ri permainas, kurias Svetimą Kal
bą Informacijos Organizacija re
komendavo. Biuras irgi priėmė 
šios organizacijos rekomendacijos 
permainyti įvairias formas ir vei
kimo būdus akto išpildymui.

Tie du faktoriai, teisinga infop- 
macija svetimtaučiams, ir įstaty
mų įvairios permainos^ ir pildy
mas, žymiai sumažino skaičių in
formacijos • reikalautoją ineigą' 
taksą reikaluose. Tokiu būdu or
ganizacija sustabdė neteisingą pa- 
sielgimą su ateiviais.

Apart svetimą kalbą darbo, 
Svetimą Kalbą Informacijos Or
ganizacija pristato , dykai informa
cijas apie svetimtaučius angliškai 
spaudai ir įvairioms įstaigoms, 
kolegijoms ir universitetams.

Šios organizacijos tikslas yra a- 
merikiečiams teisingai perstatyti 
svetimtaučių padėjimą, ją veiki
mą, ją organizacijas, darbą Yr ti.

Tą darM1 išsiunčiant kas savaitę 
rinkimą editorialų iš svetimą kal
bą spaudos, ir kas mėnesį išsiun
čiant “Clip Šheet,” kuris inima 
žinias apie svetnntaučią judėjimą 
visoje šalyje. Taipgi išleidžia mė
nesinę^ knygutę angliškai, apie 
svetimtaučius, ir ją gyvenimą.

Organizacija pasiekia 76 valdiš
kus departamentus ir kongresi
nius komitetus, 262 amerikoniš
kus laikraščius, ir 216 kolegiją ir 
universitetą, čion neskaitome 
daugelį agentūrą ir ypatų. Šita
me darbe “teisingai perstatyti a- 
teivį Amerikai,’*'Svetimų Kalbų

“ X“±š ATEIVIŲ informavimas.
I> K l I ‘V

amerikiečių klaidingas nuoąiones. mas įvyks uiarninke, 10 
apie svetimtaučius ir ; 
mą. * ! ' ■ ■ ''

Svetimų Kalbų Informaeijos 
Organizacijos darbas vestas per 
šešioliką svetimų kalbų biurų, Če
kų, Slovakų, Danų, Finų, Vo
kiečių, Vengrų, Italų, Žydų, Ju
goslavų, Slovėnų ir Serbo-Croatų, 
Lietuvių, Norvegų, Lenkų, Bušų, 
Švedų ir Ukrainiečių. Kiekvieną 
biurą veda tos tautos žmogus ar 
moteris. Apart tų svetimų kalbų 
biurų, yra Amerikoniškos- Spau
dos Biuras. (Amęrican Press 
Bureau), Ištyrinėjimo Biuras 
(Bureau of Researcb) su knygy
nu, Bekordų ir Statistikų Biuras 
(Bureau of Reeords and Statis- 
tics), atstovė Washingtone, atsto
vas ant Ellis Island, Direktorius 
ir Direktoriaus pagelbininkas. 
Biurų vedėjai sudaro ekzekutyvį 
štabą. Kožnas biuras turi savo 
§tabą, susidedant iš tos tautos 
žmonių.

Apart generalio štabo, organi
zacija turi patarimo bordą suside
dant iš Miss Julia C. Lathrop, 
Allen T. Burns,' Mrs. Willard 
Straįght, Geo McAneny, ir John 
Palmer Gavit, viršininkas.

Svetimų Kalbų Informacijos 
Organizacija yra nepriklausoma, 
visiškai ne politiška, ne sektiška, 
ne propogandiška organizacija 
gyvuoja ir platina darbą, kuris 
buvo valdžios organizuotas 1918 
metaisv

Kadangi organizacija neima pi
nigų už savo patarimus, patarna
vimus ir pagelbą, daugelis žmonių 

į visuomet klausia “kas ją užlai
ko?” Del jos darbo ir kadangi

čiausias j 
na tikėjimų, tai tikėjimas 
pasidaro galingesnis. >Aš-gi 
pridėsiu, kad kuomet tikėji
mas atsiremia į Amžinąjį, 
neišsemiamą šaltinį gerybių, 
ir jėgų, arba tiesiai sakant 
kuomet tikėjimas atsiremia 
į Dievų, tada jis nepergali
mas. Su tokiu tikėjimu žmo
nės iškentėjo ugnį, kryžiuo- 
jimų, žvėrių draskymų. To
kiu tikėjimu Dovydas įveikė 
Galijotų, prasta piemenė šv. 
Joana Arkietė ėjo nu^ per
galės prie pergalės armijos 
priešakyje, o Kolumbas to 
tikėjimo,.sustiprintas atrado 
Ameriką.

Turbūt mano brolis lais
vamanis manė gudrų klausi
mų pastatysiąs pareikšda
mas, delko girdi pasaulis 
garbina Newtonų, Pasteurų, 
Dantę? Girdi ar dėlto kad 
jie katalikai. Pasakau, kad 
ne. Bet štai kų Newtono, 
Pasteuro, Dantės kataliky
bė parodo. Visi laisvama
niai tvirtina, būk katalikų 
tikėjimas susavo rožančiais 
ir apeigomis tinka tik pras
tiems žmonėms ir mano opo
nentas brolis laisvamanis su 
panieka minėjo apie vidur
amžių gadynę, kuomet Kata
likų Bažnyčia viešpatavo, 
rašė jis apie nusikratymų 
senovės prietarų, įpročių 
perstatančių pasaulį netik
roje šviesoje. O štai ir ma
tome, kad tų senovės prieta
rų ir įpročių perstatančių 
pasaulį netikroje šviesoje 
laikėsi Dantė, Newton, Paš- 
teur. Reiškia katalikų tikė
jimas su savo rožančiais, mi- 
šiomis ir visomis apeigomis 
tinka netik prastiems neiš
lavintiems žmonėms, o ir to
kiems, kurių vardai bus mi
nimi iki civilizuotų žmonių 
ant žemės bus. Jei Newton,

X 7Pasteur, Kopernikas, Gali
lėjus laikėsi Katalikų Baž
nyčios, tai ji nėra palaiky
toja tamsybės, prietarų ir į- 
pročių perstatančių pasaulį 
netikroje šviesoje.

Mano brolis laisvamanis 
sako, kad tikėjimas ir pote
riai esu visai bereikalingi 
medžiaginiems gėrybėms į- 
gyti. Ne visai teip yra. Pri- 
rodyšiu tų netiesioginiai. Vi
sų tautų armijos turi būg
nus, benus ir karines dainas. 
Taip buvo visais amžiais pas 
visas tautas. Ir laukinės 
gentys turi būgnus. Kam tie 
trimitai, būgnai, benai, dai
nos kareiviams ? Ūpui ir 
dvasiai pakelti. Gal kiek
vienas yra patyręs kaip pa
vargęs, o užgirdęs muzikų 

• ar dairių tuoj pamiršta nuo
vargį. Muzika ir daina nė
ra koks medžiaginis daiktas, 
o mat kų ji žmogui padaro. 
Panašiu intakų . tikinčiam 
daro poteriai, vargonai, gies
mės, varpai ir visos bažny
tinės apeigos. Trimitai, 
būgn&i, benai nelaimi mū
šių, bet jie taip esCncialiai 
prigelbsti mūšius laimėti, 
kad be jų nei nemislina ap- 
seiti armija. Lietuvoj tvė
rėsi armija ir kartu tvėrėsi 
kariniai benai ir karinės 
dainose

Iš to laisvamaniams gali 
paaiškėti poterių, vargonų, 
giesmių reikšmė katalikams.

Pagalios apie pasirašymų. , 
Brolis laisvamanis norėtų 
žinoti mano tikrų vardų pa- : 
vardę ir panagrinėti, kada 
mano tėvas melavo arba ino-

I
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jų judėji- svetaimJj 7
Visi nariai maloniai te

- vaVvkka
Vist nartai malonėsite ateituįaskii 
laiku. Turime daug svarbiųjialj 
apkalbėti. KepamJrškUe atsivesti 
suslrtatiiM lt nanją' narių.

Kviečia Valdy

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėuestals susirta 

mas įvyks nedėlioj, 8 dienų spalių 
mišparų, salėje prie bažnyčios. Ki 
čiam visus narius ateiti. Taip-gi ai 
veskite naujų narių. .

Valdy 
*- • ' -< * ■ £3. -- .7*7

LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkta 

įvyks nedėlioj, 8 d. spalių, p&pras 
Kviečiame visus' narius to 

ateiti, nes turime svarbių rai 
Taip-gi atsiveskite naujų narių

Yra suvirs 13,000,000 svetim
taučių Suv. Valstijose. Ta dide
lė dalis Amerikos gyventoją ini- 
ma įvairias rasines grupes, kiek
viena su savo praeičia, tradicija, 
papratimu ir kalba. Suv. Valsti
jos yra dabar ją priimta šalis. 
Sunku žinoti viską apie savo kraš
tą. * į i .(
_ Niekam informacijos apie Suv. 
Valstijas, jos valdžią, jos įstaty
mus, papratimus, tradicijas ir 
kalbą nėra taip reikalingos kaip 
tai didžiai krūvai — svetur-gimu- 
siems. Jie vis daugiaus ir dau> 
giaus nori su valdžia apsipažinti. 
Svetimą Kalbą Informaeijos ketu- 
rią metą darbas tą aiškiai patvir
tina. .

Svetimą Kalbą Informacijos 
Organizacija (Foreign Laguage 
Information Service) neturi sau 
lygios organizacijos. Duoda tei
singas ir bešališkas informacijas 
svetimtaučiams Suv. Valstijose 
savo kalboje. Todėl ir vadinta 
Svetimą Kalbą Informacijos Or
ganizacija (Foreign Language 
Information Service). Organiza
cija yra spaudos biuras, bet ir 
teikia pagelbą kiekvienam svetur- 
gimusiam, kuris prie jos kreipia
si, nepaisant kokią jam pagelba 
reikalinga.

Svetimi; Kalbą Informaeijos 
Organizacija (Foreign Language 
Information Service) nebando ap
imti visas informacijas. Pirmu
tinė užduotis yra siąstį^ svetimai 
spaudai paaiškinimus, informaci
jas netik apie valdžią ir šalies į- 
statvmus, bet apie tokius dalykus 
kaip sveikatą, ąpšvietimo progas, 
žemdirbystę, vaiką gerovę, ir apie 
visus kitus kasdieninius reikala
vimus su kuriais įvairūs federališ- 
ki departamentai užsiima. Spau
dos išleidimai atsargiai parašyti ir 
versti į įvairias kalbas. Svetimą 
Kalbą Informacijos Organizacija 
(Foreign Language Information 
Service) 7yra ryšis tarp ateivią ir 
Suv. Valstiją valdžios.

Netik kiekvienas valdžios de
partamentas noriai ir širdingai at
siliepia į kožuą Svetimą Kalbą 
Informaeijos Organizacijos prašy
mą‘del' specialią informaciją ir 
medžiagos, bet daugelis tą Suv. 
Valstijose kurie visuomet dirba su 
ateiviais kreipiasi prie šios orga
nizacijos su prašymais patarimą 
kaip geriausia pasiekti svetimus 
gyventojus. Pav., su Darbo De
partamento Imigracijos Biuru, 
Svetimą Kalbą Informacijos Or
ganizacija turi kuogeriausius są
ryšius del specialią informaciją. 
Palengvinti tą darbą, Svetimą 
Kalbą Informacijos Organizacija 
laiko savo atstovą ant Ellis 
Islami.

Taipgi turi gerus sąryšius su 
Natūralizacijos Biuru. Svetimą 
Kalbą Informacijos Organizacija 
pagamino ir išleido naują knyge
lę “Kaip Tapti Suvienytą Valsti
ją Piliečiu.” Darbo Sekretorius, 
James J. Davis, parašė knygutės 
įžangą, ir Darbo Departamento 

1 viršininkai atsargiai- peržiūrėjo 
. knygutę.

Sekretorius Davis didžiai inte
resuojasi šios organizacijos dar
bais, nes per šitą Organizaciją ap- 
sipažino su svetur-gimusią atsilie
pimą kaslink nenuspręstą bylą ir 

i natūralizacijos ir imigracijos įsta
tymą. Tas pats su Žemdirbystės 
Departamentu, Vidaus Departa
mentu ir kitais departamentais. 
Namo ir Senato imigracijos komi
tetas aiškiai parodė didelį intere-

■»>

bro- 
laik- 

džentelmoniskai, bet, bijau, '-raštinio susi romi mo lauko, 
kad po visų kalbų pasiliksi- pareikšdamas, kad abu 
me ten kur stovėję — d L2. * ' - '
šių “nuodėmėse užkietėjęs” jnegi amžinai 'ginčysis, bet 
laisvamanis, o mano Brolis .brolio laisvamanio pareiški- 
su entuziazmu vartys kaip mas lygus pareiškimui to ra

bino, kurs iš žydelio velnių 
varė lauk. Kai rabinas savo 
“mače
tas atsiliepė: “Jei tu mane 
išvysi, tai aš į tave įlysiu.” 
Nusigandęs rabinas teisina
si:, “Oi ar tu stukos nesu
pranti ? Būk, kur esi. ’ ’ 

Brolis laisvamanis pasi
gavo mano išsireiškimų, kad 
lį pamokslus paprastai neat
siliepiama ir daro išvadą 
būk katalikų dvasia esanti 

Ir mes nesame be tame, kad neatsiliepti. Bet 
tikėjimo, tik mes tikime į sii'di jei žmogus nebūtų atsi- 
protų. Tame mes ir skyria-(lieP§s kad jam šalta, kad 
mes nuo katalikų, tikinčių į Jis alkanas, kad jam liūdna, 
autorįtų, į apreikštų Dievo Ji slegia ir vergia, kad 
Žodį, į įkvėptųjų Bažnyčios J° triūsų galingesnis paima, 
Tėvų mokinimų. Katalikų į tai šiandie^ neturėtume na- 
dvasių puikiai apreiškė pats rnU? neturėtume naminių ja- 
brolis Katalikas sakydamas: jvll Įr vaisiij, neturėtume 
“Paprastai į pamokslus ’nuzikos, dramos ir tt. Kaip 
klausytojai neatsiliepia.” Isykis katalikų tikėjimas | to-

Taip, — ir jei žmogus ne- ’kius dalykus netik leidžia, o 
būtų atsiliepęs kad jam šal- ragina> akstiną atsiliepti, 
ta, kad jis alkanas, kad Katalikų Bažnyčios prieg- 
jam liūdna, kad jį slegia ir l°bstyje plėtojosi muzika, 
vergia, kad jo triūsų galin- giedojimas, arehitektūra, 
gesnis paima, tai šiandie itepliorystė, literatūra, tvai- 
mes neturėtume namų, ne
turėtume prijaukintų vaisių 
ir gyvulių, neturėtume mu
zikos, dramos ir literatūros, 
neturėtume demokratijos, 
valstybių, teisių ir įstatymų. 
Bet žmogaus protas atsilie- 
-pe į visas drausmes, į visus

' gamtos ar žmonių autoritus, 
jis pasitikėjo savimi, kad kalikų tikėjimo dvasia.
gali sutverti ko nors naujoj Brolis laisvamanis klai- 
tobulesnio — ir šiandie mes dingai išvedžioja apie komu- 
turime daug ko, ko neturė
jome pirmiau.

Taip, “tikėjimas papildo 
protų.” Kas mus padrąsina 
nuliūdimo valandoje? Tikė
jimas kad ateity bus geriau. 
Kas pastiprįna Rusijos ko
munistus alkti ir mirti už sa
vo idėjas‘į Tikėjimas kad 
jos teisingos. Pradėdamas 
bile darbų žmogus tikisi iš to 
darbo susilaukti vaisių. Bet 
kuomet nors menkučiausias 
žinojimas, ’ menkučiausias 
tikrumas, pastiprina ta ti
kėjimu, jis pasidaro galin
gesnis, nes į jį įeina protas 
— tas menkutis ir dar silp
nokas evoliucijos padaras, 
/kuris su laiku užvaldys pa
saulį ir žmogaus įgimtį.

Vėl, delko pasaulis garbi
na Nevtonų, Pasteurų, Dan
tę ? Ar dėlto, kad jie buvo 
katalikai, ar dėlto, kad jie 
buvo mokslininkai, fiziki- 
ninai, poetai? Jei dėlto, 
kad katalikai, tai kodėl ne
garbina mano brolio I

Sutinku, kad “medžiagi
nėms ir dvasinėms gėry
bėms įgyti,” tikėjimas ir 
poteriai visai nekenkia. Bet 
jie visai ir nereikalingi me
džiaginėms gėrybėms įgyti, būdami lietuviais, priešais 
Fordas ne de| poterių stokos neturėtume būti, nors mūsų 
uždarė savo dirbtuves, bet keliai ir pažiūros į gyveni- 
del stokos anglių, ir ne tikė- mų skirtingi kaip diena nuo 
j imas jų pristatys, bet žmo- nakties.
gaus proto išrastos įmones. Jūsų žinomas brolis 

Baigdamas, sakau, man Vyt. Sirvydas.
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vartęs rankose rožančių. Na, 
iš to juk susidaro gyvenimo 
įvairumas! ‘ ‘ Darb. ’ ’ skai
tytoj ai pasiskaitys abu 
straipsniu, ir kiekvienas sa
vo išvadas padarys, ir nelau
kiu kad jos visos būtų man 
palankios.

Bet noriu porų pastabų 
pridėti, kurios labjau pa
brėžti], mano mintį. Pilnai 
sutinku su broliu Kataliku 
kad tikėjimas yra “didelė 
galybė.”

r F

I

” įkaitino velnių, tai

architektūra,

Įka. Katalikų Bažnyčios dė- 
ka išnyko vergija. Iš Se
nojo Įstatymo žinome, kad 
Dievo įkvėptas Mozė pakelė 
pirmą streiką prieš išnau- 
duotojus ir Mozė vergus žy
dus išvedė iš Egipto, namą 
nevalios.

Tai mat kokia tikroji ka-

nistus . Rašo, girdi kas pa
stiprina Rusijos komunistus 
alkti ir mirti užgavo idėjas? 
Girdi tikėjimas, kad jos tei
singos.

Caro laikais gal tas buvo 
galima sakyti, o dabar ko
munistai Rusijoj nei alksta, 
nei miršta už savo idėjas. 
Tik kijj, kurie jų nuomonė
se skiriasi yra komunistų al- 
kinami, kankinami ir žudo
mi.

Brolis laisvamanis nuro
do, kad kuomet nors menku- 
čiausias žinojimas, menku-

labai gaila, kad brolis Kata
likas neišdrįsta savo pavar
dę padėti kad ir aš galėčiau 
(jei panorėčiau ir manyčiau 
tai reikalinga) panagrinėti 
kada jo tėvas melavo, arba 
motina karves melžė. Ir pa
silieku gailėdamas kad ne
įtikinau brolio ' Kataliko 
mesti savo kelią, kaip, be- 
abejo, brolis Katalikas gai
lisi kad neįtikino manęs 
grįžti prie poterių ir rožan
čių. Bet džentelmoniškai ir 
broliškai pasikalbėti net 
priešams nekenkia, o mes,

....

tina karves milžo., Pasaky
siu, kad į mudviejų ginčus, 
įsikišo trečias asmuo, “Dar
bininko” num. 111. Jis pa
sirašė savo pavardę. Užteks 
mano oponentui jo tėvo-mo- 
tinos praeitį panagrinėti.

Nors mano oponentas pa
sipustė padus bėgti nuo lai
kraštinės kovos lauko, bet 
jei susimislytų kitaip dary
ti, tai aš apsiimu atsiliepi- 
nėti. - '

Tamstos brolis

*

vietoj, 
nai

HARRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas I 

10 d. spalių, 7:30 vaL vak. Virinai 
malonėkite pribūti paskirta laiku. 1 
turim daug svarbių reikalų apta 
Atsiveskit ir naujų narių.

• Z* '/i

GREENFLELD, MASS
LDS. 78 kp. mėnesinis susirinkta 

įvyks nedėlioj, 8 da spalių, 12 vai. 
pietų 4 Laurai Street Kviečia 
visus narius ateiti. Taip-gi atsfr 
kitę naujų narių.

* * I

JERSEY CITY, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkto 

įvyks nedėlioj, 8 d. spalių. , Visi 
riai malonėkite pribūti paskirtu lai 
nes turime daug svarbių reikalų 
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdy

klausomo būdo, du filantropiški 
ir apšvietimo fondai, Common- 
wealth Fund ir Laura Spelman 
ilemorial Fund, pereitais metais 
paskyrė darbui pinigus. Tik fak
tas, jog Svetimų Kalbų Informa
cijos Organizacijos tikslas yra 
duoti svetimą kalbų spaudai ir 
svetimtaučiui bešališkas informa
cijas ir pagelbą padarė darbą ga
limą. *

Dirbant su ir ne prieš svetur- 
gimusių įstaigas ir organizacijas, 
Svetimų Kalbų Informacijos Biu-; 
ras veda pasekmingą darbą.

L 0. S. KUOPŲ SUSI 
RINKIMAI.

NORWOOD, MASS.
LDS. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 d. spalių, tuojaus 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite pribūti paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptnrti._A.t- 
siveskite įr naujų narių.

Valdy&a.

VVORCESTEB, MASS.
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks sgredoj, 11 d. spalių, paprastoj 
vietoj 8:00 vai. vakare; Visi nariai 
malonėsite ateiti paskirtu laiku. Turi
me daug svarbių dalykų apkalbėti. 
Nepamirškite atsivesti į susirinkimų ir 
naujų narių.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis siisirinkimas 

įvyks panedėly, 9 d. spalių, 7:30 vai. 
vakare, Karalienės Aniuolų parapijos 
salėje. Kviečiame visus narius ateiti. 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

Voldyfta. 

' -------------------------------/

NEWARK, N. J. •
LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčiųj, 13 d. spalių, 8:30 vai. 
vak. šv. Jurgio svetainėj, 180 New 
York Avė., Nevvark, N. J. Kviečiame 
visus narius ateitL Taip-gi atsiveski
te naujų narių.

> GIRARDVILLE, PA.
LDS. 96 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėlyje, 9 d. spalių, 7:30 vai. 
vak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. Hiėnes»inis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 d. spaHų, tuojaus 
po sumai bažnytinėje svetainėje, 41 
Capitol Avė., Hartford, Conn.

Visi nartai privalo ateiti mėnesines 
duokles užsimokėti ir naujų narių atsi-

Valdyba. 

PHILADiLPiftlA, PA. 

LDS. 13 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks utarninke, 10 d. spalių, 7:30 vai. 
vak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirta laiku, 
net turime dau< svarbių reikalų aptar
ti. Atsiveskite ir naujų nartų.

TtOdyba. 
. - r y

Informacijos Organizacija Atlieku CAMBRIDGE, MASS. 
------ -------------------------------------- i LDS. 8-toe kp. mtaeeinla susirinki-Katalikas. svarbią užduoti, nes pranaikina

ALRANY, N. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkto 

įvyks nedėlioj, 8 dieną spalių šių me 
tuojau po mišių šv. Jurgio parapiji 
je svetainėje, kampas Livingston A 
ir Thuorton St.

Visi būtinai privalo ateiti mėnesi: 
duokles užsimokėti ir naujų, marių 
sivesti.

M. K. Martini

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinku! 

įvyks nedėlioj, 8 d. Spalių, 2 vai. 
pietų, bažnytinėj svetainėj. Visi nar 
malonėkite pribūti, nes 
svarbių reikalų aptarti, 
veskite ir naujų narių.

turime ds 
Taip-gi at

Valdy

CHICAGO, ILL.
LDS. 20 kp. mėnesinis susirinkta 

įvyks nedėlioj, 8 d. spalių, tuoj? 
po pamaldų, parapijos svetainėje, 1( 
.ijVąbansia Avė. Visi nariai maloni 
te susirinkti ir naujų narių atsiv 
tL

.Valdy

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 10 kp. mėnesinis susirinkta 

Įvyks nedėliojus d. spalių, papras 
vietoj ir paprastame laike. Visi 1 
riai malonėkite pribūti, nes turi! 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi at 
veskite ir naujų narių.

Valdy

FOREST CITY, PA.
LDS. 21 kp. mėnesinis susirinktai 

įvyks nedėlioj, 8 d. spalių, 2-rų 1 
landų po pietų šv. Antano pobažny 
nėj svetainėj.

Visi nariai malonėkite pribūti, E 
daug turime svarbių reikalų aptai 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių.

Valdyt

PRANEŠIMAS
Duosiu misijas šį rudei 

sekančiose vietose:
Nuo Spalio 1 iki 8 Sacrt 

Heart baž. Sagamore, P 
(Lietuviams) Rev. Feldme 
er kleb.

Nuo Spalio 15 iki 22 Š1 
Petro ir Povilo baž. 1534 S 
West. St, Rockford, DL

Nuo Spalio 29 iki Lapkr 
čio 5 Šv. Onos baž. Sprin 
Valley, Ilk Gerb. S. Bystrs 
klebonas.

Nuo Lapkričiu 12 iki 1 
Šv. Kazimiera baž. 285 I 
14th St Chicago Heigthi 
III.

Nuo Lapkričio 29 ii 
Gruodžio 3 Šv. Petro baž. 6 
Milwaukee Avė., Kenoshi 
Wis. ' >

Nuo ^Gruodžio 14 iki 1 
Šv. Kazimiero baž. 815 Par 
Avė., Racine, Wis. Geri 
A. Balinskas klebonas.

Per kelias dienas prie 
Kalėdas Šv. Gabrinfijfj 
Milwaukee, Wis. Tas pat 
klebonas.

Tėvas rAlfons&
Maria, C. P

v-



LIETUVOS
TĖMYKITE VISI.

<

KONSTITUCIJA

J

fe

ŪKĖSŲ DRAUGIJOS 
PRAKALBOS.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Federacijos ir Blaivininkų Seimt 

Delegatams.
Paveikslai jau gatavi. Labai dailų, 
ir mažos kainos, tik vienas doleri 
($1.00). Jeigu kas norėtų turėt ai 
minčiai dailų paveikslą, kreipkite 
šiuo antrašu:

JONAS ČERNIUS,
8 Vernon St., Worcester, Mass

(26)

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadwat, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėliomis.

Iš BOSTONO i LIETUVĄ 
per LIVKRPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

SAJJABIA ...........................Spalio 20
TYRĘHENIA  ...................Lapkričio 4
ALGERLA ........................... Lapkričio 25
su greitu persikėlimu J LIETUVĄ ii 
■ūsas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEW YORK’O 
usmenišknl prižiūrima ekskursija Lie 
tuvon ir į kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninką vienas iš triją Jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA * AQUITANLL 

BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ į devynias dienas. 
L>elei informaciją kreipkitės prie ar* 
Ūmiausio agteto arba prie CUNARD 
ANCROR LINES, 126 Statė St, Bos- 
ton, Mass.

BAIGĘS DU UNIVERSITETU 
Cornell University A. B.

G. Washington University LLB.

ANTHONY 0. SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

BOSTONE —18 Tremont St.
Room 908 Kimbat.l Bcilding 

Telephone Main 7164.
WORCESTERYJ — Vakarais

15 Mielkckv Street
> Telephone Purk 6407

VIETINĖS ŽINIOS

Ateinančią nedėlią spalio 
8 d. š. m. 7:30 vai. vak. po- 
bažnytinėj salėj įvyks svar
bios prakalbos. Kalbės F. 
Virakąš, tik ką iš Lietuvos 
sugrįžęs. Kalbės Dr. Jaki
mavičius apie tai, ką daro 
žmogui “munšain.” Kalbės 
teip-gi daugiau vietinių kal
bėtojų. Bus gražių dainelių, 
muzikos šmotelių. Bus am
žinas žydelis. Bus svarbių, 
naudingų, smagių ir juokin
gi! 'dalykėlių. Rengia blai
vininkų kuopa. Ateikite 
visi, atsivesdami draugus ir 
drauges. Įžanga dykai.

Kviečia Komisija.

A. L. B. K. FEDERACIJOS N A
apskričio valdyba.

Dvas. Vadas—Kun. V. Taškūnas, 
Norsvood, Mass.

'V. J. Kudirka, pirm.,
37 Franklin Street, 

Norwood, Mass.
M. M. Kamandulis, rast.,

20 Fax Street,
x Montello, Mąss.

K. Stašaitienė, vice-pirmininkė, 
J. Glineckis, iždininkas, f 
T. Kubilius, iždo globėjas, 
Mykolas Kerbelis, organizatorius.

N0|tW00D, MASS.
Lietuviu Šv. Jurgio bažnyčioj 

atsilankys vyskupas ir teiks pa- 
drūtinimo sakramentą subatoj 
spalio 7 d. š. m. 10:30 vai. iš ri 
to.

LIETUVOS PILIEČIŲ 
REGISTRACIJOS 

REIKALU.

VALSTYBES

Ateinančia nedėlią Lietu-4- V

vių Salėj 2:00 vai, po pietų 
įvyks Ūkėsų Dr-jos prakal
bos. Bus aiškinama apie 
patapimą Amerikos pilie-

I čiais ir apie pilietybės mo- 
| kyklą.

Esame gavę iš Washingto- 
no Lietuvos piliečių regis
tracijos blankų, 
lietuvių norėtų 
gauti malonės 
“Darbininko” 
gaus visas žinias 
nimus.

taigi kurie 
tų blankų 

kreipties i 
raštinę ir 

; ir paaiški-

CHORO SUSIRINKIMAS
&■’

K?

r"
B-*

s

Šv. Petro Bažnytinio Cho
ro mėnesinis susirinkimas 
bus seredoj, spalio 4 d. 8-tą 
yaL vak. bažnytinėje svetai
nėje. Visi nariai neužmirš
kite atsilankyti, nes pereitą 
mėnesi neturėjome susirin
kimo, tai bus svarbių daly
kų aptart.

Rast. M. Dusevičiute.

“DA RBININKAS”

366 Broadicag,
Boston 27, Mass.\

‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ pasiuntė 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visu o- 
menės atlyginimo. LDS. kuopos. 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka-; 
talikiškos spaudos rėmėjai priva-1 
lo kiekvieną progą tain tikslui au
kų rinkimui sunaudoti

i

Eį.
[jį-
K
MAR&-eE

PRANEŠIMAS KUOPOMS.
Lietuvos Vyčių Naujosios Ang

lijos apskritys rengia šokius 11 d. 
lapkričio š. m. Visas kuopas pra- 
šom ant tos dienos nieko nerengti, 
bet dalyvauti apskričio šokiuose, 
komisija rengia labai sparčiai.

Rengimo Komisija.

SPAUDA "DARBININKO”
366 17. BrOadicay, Boston Tt, Mass.

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.
Vice-prez. J. Versiackas.
Rašt.-adm. J. Tumasonis.
Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec-

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun. 

J. Čaplikas, kun. V. Taškū
nas, V. Sereika.

Literatinė komisija: kun. 
F. Kemėšis, L. Šimutis, kun. 
J. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V; Taškūnas. P. Juškaitis.

Atstovas Federacijos Ta
ity bon kun. K. L rbonavi- 
Į čius.

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijon. Šis kirti 

mas yra pagal naujo būdo, ku; 
yra galima užsidirbti pinigų ker
tant medžius ant sieksnių.
NATIONAL LABOR AGENCY

108 Friend St., Boston, Mass

FARMA ANT PARDAVIMO 
ARRA MAINO.

SKAITYKITE IR PLATINKITE ŠIUOS LAIKRAŠČIUS:
“D R A U G Ą”

“Draugas” eina kasdien.
“Draugas” paduoda daug naujausiu 

žinių.
“Draugo” kaina visame pasaulyje tik 

$6.00.

“DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ulinois.

Į LIETUVĄ.

1&WH1TESTAR
Ii Neio Vorlc į CKerbourg ir 

Soutluimyton
Greitas susisiekimas su Baltijos 

portais
HOMERIC—Rugs.30; Sp. 21; Lap. 1 
MAJESTIC—Spalio 7 ir 28; Up. 2 

(Didžiuuisas Laivas Pasaulyje.)
JLYMPJC—Sp. 14; Lapk. 4; Grnod. ■ 
HOMERIC—Sp. 21; tapk. 11; Gr. i

Ii Bostono j Lit'erpoolį.
Ptttsbvbg (naujas! ir WiNintEi>r.v 

V1 American Line 
’S Meio York į Cherbourg ir Hamhur- 
MONGOLIA—Sp. 5; Lap. 9; Gruod. 1 '• 
MINNEKAHDA (3-čia klesa) —.

TSpalio 12; I.apkrieio 1 
UANCHURIA—Spalio 26; Lapkr. 3

VRedStarLine
Is Neto Yorko į Hamburgą, Liepoj* 

Danzigą.
^AMLAND (3-čia klesa)—Spalio 2- 

Parsitrauk savo pažįstamus iš Li< 
uvos ant mūšų patogių laivų. Mus 
įgentai Europoj atliks viską. Gera 
algis. Pasėdėjimui kambariai. Mai 
lagus patarnavimas. Kainos prieini 
uos. Kreipkitės pas:

PASSENGER DEPARTMENT
4 Statė Street, Boston, Mas

arba vietinius agentus.

PLIANAI
VISOKIEM REIKALAM.

Norintieji būdavot namus, pirmiau 
iai kreipkitės pas manę, aš padarai 
dianus pagal reikalaujamą skonį, ai 
•hitekturą ir kambarių išdėstymą, l’r' 
■engiu plianus ir parūpinu miesto le 
įima būdavot garadžius bei šiaip bi. 
įlinkus.

Teipgi padarau tinkamus plianus (li
tavimo patentij naujiems išradimam-- 
r reikalui esant pagerinu ir sutva-- 
cati bile kaip padarytus plianus b< 
iešinius. Puodu visiems greitą ir pr 
enkinanti patarnavimą.

TITUS P. GREVIS,
>95 Broadway, So. Boston, Mass

Tel. So. Boston 2340.

KAMBARYS OFISUI 
Puikus, tviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisai ant rendos L. 
D. S. Kame, 866 Broadvay, South 
Boston, Mas&, Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
•Darbininkų.” A.

16 Metu South Bostone

DR. H. S .STONE
AKTŲ SPECIALISTAS
399a W. BR0ADWA¥

VALANDOS : Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

f

Tel. So. Boston 270

J.MAGDONELL,M.D.
Galima susikalbėti ir lietuviikai. 

Ofiso Valandos:
Rytais Iki 9 vai. Po pietų nuo 1—S.

Vakarais nuo 6 iki 9.
5S6 Eroadway, So. Boston.

f

Aš turiu tris farmas, viena pri< 
kitos, susidedančias virš 630 ake 
rių žemės, kurios didžiuma žemės 
yra dirbama, vienok yra užtekti
nai miško ir ganyklos, kuris šie 
kia didelį ežerą.

Yra treji būriai modernališku 
namu, teip pat dauguma tarmiš
ką įrankiu, ir viso kitko vien tik 
gyvulių nėra.

Sodas virš trisdešimt akerių že 
mes, kuriame randasi visokių vai 
singų medžių, daugiausia obelir 
kuriąs, yra apie dvyliką metų se 
namo. Paminėsiu, kad vien tik 
iš sodo gaHma padaryti gerą gy
venimą. tv*

Namai, -kaip virš minėjau, yra 
moderniški, su visais įtaisais, kaip 
tai: elektr&s šviesa, šilto vande
nio šiluma, kaip stuboj, skerdyk
loj taip pat ir nekuriuose tvar
tuose. Apie visus namus apaugę 
tankiai neapsakomai atfgšti me
džiai, kurių papuošimas ateiviui 
palieka didelį įspūdį mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmo 
kartu per keletą desėtkų metų, o 
galų gale neužsimoka sakyti kad 
ji parsiduoda, nes pagal prekę už 
kurią ją galima dabar nupirkti, 
tad geriau sakyti kad ją pusdy
kiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį biznį, 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farmą, tad su dadėjimn 
$2000. arba $3000. pinigais aš ga
lėčiau mainyti.

Šioji farma yra Befast, Maine, 
apie keturios mylios nuo pat cen
tro miesto. Kurie interesuojatės, 
kreipkitės į manę laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai dėl pla
tesnių informacijų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga.

VTNCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas) 

43 Treemont Street, Room 603 
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112-■

REIKALAVIMAI.
Reikalavimą kainos 2c. už žodį ti 

kiekvieną sykį.

PIGIAI PARSIDUODA 
DUONKEPYKLA.

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Maga. 

(Kampas Broad St.)
- X.

TeL Brocktcn 5112-W.

i

torai išdirbtas biznis tarp lietuvių i 
iitataučių. Priežastis pardavimo - 
įorime išvažiuoti į Lietuvą. Atsišau 
cite greitai šiuo antrašu :

P. Č'EITKĖNAS. ’
Mead Street. Racine, \Vi-

Pliene 4156.

ŲL AIVĄ” 
Eina kartį į savaitę. Jame rašoma vien 
apie tikėjimo ir doros dalykus.

Kaina metams .................$1.50
Kaina užrubežy met....... $2.00

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.PABRANGINO PIENĄ.

■;

sa-

NUSIŽUDĖ MOTERIS.

I

Pa.

§

I

7. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

80. BOSTON, MASS.H. P. Hood pieno kompa
nija nuo spalio 2 d< ant pie
no kvortos pakėlė vieną cen
tą. Dabar kvorta pieno bus 
141/2C.

\Pajieškojimai
Pale8koJimij kainos LDS. Da

riame ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki 1 metus nž dyką, už 
3 sykius $1.00. Prleteliama už 3 
sykius $1.50.

i 
I
I » » t
♦. . - »

Lietuvių Darbininką Sąjungos |

I
I 
♦
♦
I

“D AR BĮ N I N K Ą”

1

i

■S

: savininkus.
negali atsakančiai 

nes jam perdaug darbo.
gAi rendą, nes kambario 

Norintieji pla 
laišku arba y

y T Į”
Lietuvos Vgčią Organą. 

Eina du kartu į mėnesį.
Kaina metams.................. $3.50

“VYTIS”
4736 So. Wood St., Chicago, Ulinois.

Tunelyje Broadvray stoty
je moteris šoko i ateinanti 
traukini. Ji buvo baisiai su
žeista ir be žado nugabenta i 
City Hospital. Ten ėmė at- 
sigaivalioti ir ėmė tada šauk
ti: “O, Dieve, mirti noriu, 
mirti noriu.” Nusisuko į ki
tą pusę ir mirė. Ji buvo su- 
miiiėjus neištikimą vyrą ir 
paminėjo savo kūdikį. Ji 
buvo Matilda Snpovitz, 45 
Leslie St., Mattapan.

DOVANOMS

FONTANINĘ
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam
laikui.

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo. 
“DARBININKAS, 

866 Broadway
Boston 27, Man.

Organą. ' 
“Darbininkas” eina tris kartus į 
vaitę.

Kaina metams ................ $4.50
Užrubežy metams.......... $5.50

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

“MOTERŲ DIRVĄ”
A. L. R. K. Mot. Są-gos Organą. 

Eina kartą Į mėnesį.
Kaina metams (Amerikoje) $2.50
Kaina metams (užsienyje). .$3.00

“MOTERŲ DIRVA”
917 W. 33-rd Street, Chicago, Ulinois.

:-s
f

BALSĄ”
Eina du kartu į savaitę.

Kaina. — Užrubežy, Wilkes-
Barres ir apielinkėse met. $5.00
Kitose valstijose ............. $4.00

“TĖVYNĖS BALSAS”
55 W. Market St., Wilkes-Barre,

“GARSĄ”
A. L. R. K. fi-mo Organą.

Eina kartą į savaitę. Jame galima ras
ti daug žinių apie įsirašymą į įvairius 
susivienijimo skyrius.

Kaina met. (Amerikoj) $2.00
Kaina met. (užrubežy). .$3.00

, “GARSAS”
222 South 9th Street, Brooklyn, N. Y.

“M EILĘ”
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio 
žurnalas su skyriumi vaikams.

Kaina metams ................$1.80
Kaina užrubežy..............$2.00

“MEILĖ”
301 Statė Street, Du Bois, Pa.

“G I E D R Ą”
Katalikiškos moksleivijos organą 

Eina kartą į mėnesį.
Kaina metams.................   $2.00
Vienas numeris .............  .20

( * “GIEDRA”
55 W. Market St., Wilkes Barre, Pa.

LINIJA 9Broadvay, # Neverk.NYSbILIETUVĄ,' i . PER HAMBUUGĄ.PIUA
/r ARExĄ UEPOJŲ.

VAŽIUOKIT VISI PARASDU 
IR TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti | PILIAVĄ aplenkia 
lenk ąjuostą (karidorą). ’ *

Visa trečia klesa padalinta 1 kambarine ant 1 
2-Ją, 4-rtą, ir 8-nlą lovą. į

ESTONIA Spal. 4; LITUANIA Spal. 18' 
H New Yorko ar Bostono 1 Hamburgą—$103.50. 
Piliavą—$106.50, Klaipėdą ir Piliavą—$107.00.

Mes užmokame gelžkelio tikėtą iš Bostono | , 
New Yorką. Kreipkitėa paa vietini agentą. '

Ii3< ft

PARSIDUODA SEPTYNIŲ 
FAMILIJŲ NAMAS

Labai geroje vietoje-75 Intervale St 
Montello, Mass. Pardavimo priežastį 
ta, jog savininkas, gyvendamas an 
farmos, negali atsakančiai prižiuro: 
lamo, nes jam perdaug darbo. N:- 
mas neša 
visada būna užimti, 
tesnių žinių kreipkitės 
patiškai šiuo antrašu:

ANT. STONKUS
P. O. Bos 62, Brookville. Ma«>

Telephone 3281 IV. Brockton.

FARMA ANT PARDAVIMO.
68 akerių ūkė, laba geros tro 

bos ir geri dirbami laukai. iM« 
ko yra su ganyklomis apie 20 a 
kerių, kita visa gyvenama žemė 
Kaip kas nori su gyvuliais ir pa 
darais ar tuščia. Parsiduoda pi 
giai. Netoli gelžkelio stoties ii 
gatvekario. Vaikams mokyki? 
tik gale lauko. Vanduo suvestas 
į trobas reikalingas. Dėl platės 
nių informaciją rašyti pas savi
ninką.

C. J. Majauskas, 
R. F. D. No. 1, Collegeville, 
(12) Montgomery Co„ Pa

'IRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St. So. Boston, Masa. 

ICE-PTRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27, Mass. 

’ROT. RAST. — Antanas JannSonls, 
1426 Columbia Rd„ So. Boston

’IN. RAST. — Juozas Juška. 
Merycliff Academy,

ArliDghton Heigths, Masa 
ODININKAS — I.eonas švagždys, 

111 Bowen St, Boston 27, Mase. 
ŽDO GLOB. — J. Grubfnskas, 

3 Jay St., Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmitas,

284 5-th St, Boston 27, Masa. 
(ARšALKA — Povilas Laučka,

61 Story St, Boston 27, Masa. 
(RAUGUOS antrašas reikale:

366 Broadway, So. Boston, Masa 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

as antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vai. 
>o pietą parapijinėj svetainėj, 492 B. 
’-th St, Boston 27. Maaa

J. L. K. Keistučio Dr-jos Val

dybos Adresai, Boston, Mass.

1 IRM ĮNINKĄS — J. Adomavičius,
122 Bowen St, So. Boston, Mara. 

čICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,
81 Mercer St, So. Boston, Mass. 

'ROT. RAST. — Antanas MaceJunM,
450 K. 7-th St, So. BostJn, Mass. 

’IN. RAST. — Juozapas Vinkevičius,
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

CASIEKIUS — Andriejus Zalieckas,
807 E. 9-th St. So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Viktoras ZIčkfs.
209 E. Cottage St, Dorchester, Masa. 

D. L. K. Keistučio dr-Ja laiko mėn* 
inlui susirinkimus ga* pirmą nedėl- 
Henj kiekvieno mėnesio po No. 694 
%’ashington St, Boston. Mass. 6-tą v. 
■akare. Ateidami drauge ir naują ns- 
•ią ra savim atsiveskite prie musą dr- 
■ot prirašyti. _

Aš Antanas Vaitkus, paieškau 
savo mamos Valerijos VaitkienSs. 
Paeina iš Kauno rSd., Telšių 
apsk., Tverio parapijos, Adomai
čių kaimo. 18 mėtų atgal kaip 
apleidome tėvynę. Dabar jokios 
žinios negirdėti. Kas žino; mel
džiu duoti atsakymą, fcuoširdin- 
giauria: lauksiu. Rašykit šiuo ad
resu:

Mr. Anthony, Vaitkus,
93 Henry St., New Tork, N. Y. |

IV. JONO EV. BL. PAlKLPUf M 
DRAUGYSTĖS VALDYB08 

ADRESAI.
PIRM. — M. Zoba,

589 E. 7-th St. So. Boston, Mara. 
VICE-PIRM. — P. Mlkalamkaa,

248 W. 4-th 3t, So. Boston, Mara 
PROT Ra*T. — I. Šeduikis,

315 — 4-th St.. Ro. Bpston, Masa. 
FIN. RAST. — J. ftvagždya, j

171 W. 5-th St, So. Boston, Mara. 
KASIERIUS — A. Naudilunas,

16 VVInfield St. 8o. Boston, Mara 
MARŠALKA — J. Zatkia.

7 VVInfield St, So. Boston, Mara. 
Dr-ja laiko rasirinMmus kas tračir. 

nedėldienį kiekvieno mėnealo, 2-rą v*L 
| po pietą *r. Petro parapijos ralėj. <90 

SU 8outb Bostoi




