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Katalikai turi suprasti, kad ją . 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos Bustipriuiiuo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktą Katalikų Bažnyčios, 
rimtybei ir pajogoms. Žmonią 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti .tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

ATSTOVYBE pagerbė 
MIRUSĮ PREZIDENTĄ 

. WasJiingfon^D. C, VIII, 

3 d. (L. L B.)..— Šiandien 
Lietuvos vėliava ant Atsto
vybes namą buvo nuleista li
gi pusės stiebo, kaipo ženk- 

•. las gėdulos dėl Prezidento
Hardingo mirties. . Iš ryto 
Atstovas Čarneckis apsilan
kė Wliite House ‘reikšda
mas savo kondolencijos. •

prez. Harding, tai vice
prezidentas Coolidge buvo 
pas tėvus ant farmos Yer- 
monto • valstijoj. Ten jie 
leido vakacijas, padedamas 
apdirbti vasaros farmos 
darbus. Bet gavęs žiuią 
tuoj prieš savo seną tėvą 
priėmė prisiegą ir specijaliu 
■traukiniu atpyškėjo į sosti
nę paimti valdžios vairą 4 sa
vo rankas.

4

. VEŽA SOSTINĖM.
GEDULO DIENA.

Washington. — Mirusio 
prezidento Hardingo kūnas 
specijaliu traukiniu gabena
mas sostinėn, kur valdiška 
pagarba jam bus išreikšta. 
Iškilmėse žadėjo dalyvauti 
ir ox-prezidentas Wilson.

‘ Washingt on. —. Preziden
tas Coolidge paskelbė, pro- 
klemaciją, kuria sldria pėt- 
nyčia rugpj.-10 d. kaipo ge: 
duld diena dėl prezidento 
Hardingo mirties. Tą . dieną 
prezidentas bus laido j amas.

• i

SKUBINO T SOSTINI.
■ Wasliingi:on..— Kai mirėR

i •

Paryžiuje automobilią v- 
ra 80,000. ;

KOOPERACIJOS 
EUROPOJ

* Senatorius Brooldiart, tv-* •» 
. rinejęs Europoj kooperaci

jas, aprašo ją ten išsiplėto- 
jimą. Rochdale’io pionie
riai, prade jusieji kooperaci
ją, rašo Brooldiart, • buvo 
kartu ir misijonieriai savo i- 
dejos. Aiškino apie savo 
kooperaciją kaimynams. Da
bar Anglijoj, kur koopera- 

■ ei jos idėja iškilo, yra 1,300 
koopęratyvią draugiją. ‘ E- 
dinborough’o “Who lesale” 
turįs 273 kooperatyvą na
rius. .

Kooperacijos principas 
plinta po visą Europą, Ko
operacijos plitimą paskubi- 

_ no karas., Danija parodė, 
kad kooperacijos principai 
pritaikomi netik miestie
čiams, , bet ir ., sodiečiams. 
Tečiau didžiausias tarp ūki
ninką kooperaciją išsiplėto- 
jinias yra Vokietijoj. Jie 
ofisus turi Berline. Iš viso 
kooperatorią ūkininką Vo
kietijoj, yra 2,400,000. Ko- 

■: operąfyviu būdu- Vokietijoj 
ūkininkai veik viską • nusi
perka ir veik viską pailiuo-

- da. .Jie turi daug'. malūną, 
pienininkysčįą, * sąndelią ir 
banką, jkurie yra pa'Čhį > ir

- valdžios kontrolėj ė. Taa pąt 
yra su miesfiūčiais- Nežiū- 
rint į markės ^ntiLnąm ko-

' opęratininkąi . kas mėnuo 
atidaro Berline ’ po .naują

. krautuvę. Visoj Vokietijoj 
- -iš; viso miestiečią koppefhtot 
Hą yra 3*750,000, b su sudie-

K -■ . " •

PASITAIKO TORNADO
Springįield, Mass.—Smar

kus tornado trenkė į šią a- 
pielinkę. Nugriovė 52 na
mu ir sužeidė. 8 žmones. Kai- 
kurie sužeistąją turbūt ne
išliks. Nuostolią už apie pu
sę milijono doleriu.’

RIAUŠĖS SOCIJALIS- 
TŲ SUSIRINKIME. -

New York. — Sočijalistą 
suvažiavime buvo pasiūlyta 
rezoliucija, kurioj smer
kiamas prez, Coolidge kaipo 
U.reąkcijouierius ir darbi
ninką priešus.” ■

Didis lemiąs kilo dėl šitos 
rezoliucijos. Smarkūs rei
kalavimai pasipylė . atmesti.’ 
Lermas toks buvo didelis, 
kad sunkiai tvarka buvo su
grąžinta. Nutarta rezoliu
ciją grąžinti komisijai dėl 
pertaisymo, bet paskui ji. ne- 
pasirocle suvažiavime.

JŪRĖIŠMETU
SVAIGALŲ. .

— ' I
Beacli jure išmetė 200 ęase’ą 
senoviškos degtinės. Be to 
išmesta buvo kenai pupą, 
sardinką ir kitokiu daiktą. 
Tuos daiktus patėmijo vy
ras ir moteris, kurie ten 
vaikštinėjo. ■. Ją atradimas 
pasklido tarp kaimyną ir 
šimtai vyrą ir motorą atsi
rado-pajūrė  j e ir grobė deg
tinę ir skubiai gabeno i skie
pus.

Aišku,’ kad šmugeliais lai
vas sudužo ir nuskendo, o jo 
kroviniai pasiekė kranto.

ŽUVO ŠEIMYNA.
, l

Buffalo. — Pikniekierią 
trokui važiuojant per gele
žinkeli, trenkė į jį -trauki
nys. Astuoni žmonės vietoj 
žuvo, o du mirtinai sužeisti. 
Viena moteris su penkiais 
vaikais buvo užmušti, o jos 
vyras mirtinai sužeistas. 
Tiekas buvo. į šipulius su
skaldytas. Nukentėjusieji*

čiais sudaro' armiją iš virš 
3,000,000' nariu. Miestiečiai 
ir ■ sodiečiai pilno sutarimo 
dar nepasiekė. Bot ją vadai 
pilno sutarimo reikšmę jau 
supranta. Jau daug syldą 
turėjo konferenciją ir daly
kai aptarti.

Tarptautiniai kooperaciją 
bendravimai jau prieš karą 
buvo užmegsti. Karas žino
ma tą darbą sutrukdė. Bet 
nesenai buvęs kongresas 
Edinburge padare formules 
sutartis. Šitam tarptauti
niam bendravimui pradžią 
padare Danija, Švedija ir 
Norvegija. . Šitas koopera
ciją tarptautinis bendravi
mas pašalina kompeticiją, 
kuri veda destrukciją pre
kyboj ir pramonėj.

.f. ‘ •

STREIKAS PASIBAIGĖ^ EORD LAIDOTUVĖSE

Budapeštas. —Geležinke
liu darbininkai buvo parei
kalavę augštesnią algą. •Val
džia, kuri geležinkelius, val
do; atsisakė reikalavimus iš
pildyti. Tadą darbininkai 
išėjo, streikam Valdžia pa
skelbė karo stovį visoj Un- 
gąrijoj, streiko vadus su
areštavo, unijas, išdraskė ir 
streikas paskelbtas pasibai
gusiu.

• Detroit, Mieli.—Henry 
Eord vykimą vakacijosna 
viena diena atidėjo. 'Suma
nė dalyvauti laidotuvėse 
Young Malcomsono, kurs 
pačioj Bordo kompanijos 
pradžioj prisidėjo su žymiu 
kapitalu.

Kun. F. KEMĖŠIS, L. D. K. S. 
reikalais, lankysis šiose lietuvią 
kolionijosė: ,

__ Rugpj. 9—14 Det^
Rugpj. lė, Grand Rapids, Michr 

Rugpj. 16—20, Chicago, III. 
Rugpj. 21—23 Springfield; Iii, 
Rugpj. 24, Wesiville, III. _ 
Rugpj. 25, Racine, Wis. 
Rugpj. 26, Kenosha, Wis.

" Waukegan, III. 
Rugpj. 27, Cicero, III.
Rugsėjo 2, Dayton, Ohio. 
Rugsėjo 3, Cleveland, Ohio. 
Rugsėjo 4, Akron, Ohio. 
Rugsėjo 5, Youngstown, Ohio. 
Rugsėjo J3, Pittsbufgh, Pa. - •
Rugsėjo 7, McKees Rocks, Pa. 
Rugsėjo 9, Homestead, Pa.

Rugsėjo 10, DuBois, Pa.
Rugsėjo 12, Scranton, Pa. 
Rugsėjo 13 Forest Oity,vRa. 
Rugsėjo 14,'JJuryėa, Pa., 
Rugsėjo 16, Pittston; Pa.. 
Rugsėjo 16, Wilkes Banre, Pa. 
•Rugsėjo 17, Tamaqua, Paė 
Rugsėjo 18, Mahanoy City, Pa. 
Rugsėjo 19, Shenandoah, Pa. 
Rugsėjo 20, Silver Creek, Pa. 
Rugsėjo 21> Minęrsrille, Pa. 
Rugsėjo 22,# Girardville, Pa. 
Rugsėjo 23, Philadelphia, Pa. 
Rugsėjo 24, Philadefphia, Pa. 
Rugsėjo 25, Chester'Pa. 
Rugsėjo 26, Easton, Pa.
Rugsėjo 27, C. Brooldyn, N. Y. 
Rugsėjo 28, Harrison,. N. J, 
Rugsėjo 30, Baltimore, Md.
Chicagos ir . Detroito kuopos 

maloniai prašomos pačioms pasi
skirti pažymėtas dienas ir jose su
šaukti, kuopą susirinkimus.

: • L. D, K. S. Centras.
- e „ .

LIETUVOS MENINKAI 
AMERIKOS SPAU

DOJE;

RAGINA PRIE MEILĖS
1 ■ ‘ 4

Aibei! Lea, Minu. — Nau
jai išrinktasis farmerią se
natorius Jolmsoii pareiškė, 
kad bėdos tarp žmonią kįla 
dėl mėilės stokos; , Salvė, 
kad meile turi būt ypač skię- 
pijama mokyklose ir bažny
čiose. Tik tokiu būdu radi- 
kaliztnaš šioje šalyje bąs su
laikytas. . :

Toliau sakoj kaj. laikraš
čiai apie jį neteisybią prira
šę. .Rašę, .kad jis nepaisęs 
mokslo, •' nemėgstąs 'knj^ą. 
Tas. neteisybe, silke jis* Ji^ 
turįs namie pitiką knygyną 
įr daug skaitęs, Ilgas skaL 

; tymas mot ant akrą jam atsn 
-liepęs* '/ J •- A ; ' ;

NUTARĖ PAGERINTI

New York. —American 
Iron & Steel Institute nuta
rė tuoj naikinti 12-kos va
landą dieną ir pereiti prie 
trijų šiftą. Dirbusieji po 
12 valandą ir dabar dirb
siantieji po 8 valandas gaus 
25 nuoš. pakeiti algas.

- r*"—' 
NEPRIĖMĖ PLIKAKAK- 

LiU IR PLIKARAN
KIŲ. •

Rymas. — Jš Paryžiaus 
buvo atsilankęė’ būrys .mote-, 
rą pas Šventąjį Tėvą, Kai 
suėjo moterys ląukiiunojon, 
lai 1 popiežiaus - tvarkdarys 
paskirstė moterys į dvi . da
li. 1 Padoriai apsirėdžiusias 
į vieną’ grupę šustate, o.plę 
karankos fr piikakakles į ki
tą.- Paskui jis išnyko, o su
grįžęs. padoriai pasirėdžiu
sioms paliepė eiti pas poįlicę 
žią, ;o plikatankems pareiš
kė, kad nebus .priimtos.

TABAKIŲ STREIKAS

Beribi. — Vokietijos visi 
tabakini .išėjo į baisą .strei
ką. Bortine veik neliko rū
kytoją. Mat- valdžia uždėjo 
av tabako didelius 
čtus.' Tai tabako pardavė
jai . kutare . sustreikuoti ir' 
uždaryti krautuves. Tabh* 
kiai ypač tuoini piktinasi, 
kad valdžia mažesnius mo
kesčius, uždėjo ant alaus, ■ n

Jį ► • *
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= ŽINIOS K LIETUVOS. “V“> /\/
Garliavos Kun. J. Valai* 

tis, sužinojęs nelaimingą at
sitik imą, skubiai nuvažiavo 
į vietą ir aprūpino nelaimin
gąjį šv. Šakraineiitais. Ne- • 
laimingasis--tuojaus^mvež— ■ 
tas’ į Kauno # ligoninę, bet 
perdaug sunkiai sužeistas ir 
nėra vilties kad pasitaisytą.

Tai bene trečioji iš eilės ■ 
nelaime gelžkelvje. Nesenai 
Kaune traukinėlis suvažine- . 
jo moteriškę; čia vėl Mauru
čiuose merginą — gelžkelio 
darbininkę, o ši jau trečia 
nelaime... Taigi, gerbiamie
ji,. kam brangi gyvybė dau
giau atšargmno. Kreipki
me domės, kur sėdam iv ką 
veikiam, nes patarle sako : . 
“Atsarga gėdos nedaro.*’

■ . ’ KAUNAS ■
Š. m. rugsėjo m, “Sau

lės* ’ Švietimo . Draugijos 
Centro Valdyba atidarys 
Kaune “Saules” rūmuose 
mergaitėms progimnaziją. 
Pirmais metais mokinęs bus 
priimamos į I ir II klasę,

. Nuo birželio 25 d. Gelžke- 
liu Valdybos bilietu kasoj 
(Didž. Totorią g; 17)'bilie
tai bus pardavinėjami kas
dien nuo 2 iki 5 vai. po pie
tą., Reiškia, iš vakaro gali
ma nusipirkti bilietas.

Kauno Valstybinėj Muzi
kos Mokykloj stojamieji 
kvotimai prasidės ,š. m. rug
sėjo Į d. 4 vai. po pietą. .

■»

: .Mūsą vahtybčfi biudžetu* 
1923 m., Ministėrią Kabine- 
ito birž.Jl8 įtėik-
tas, siekią 199 mil, 276 tiiks. 

’346 litą. Paprastą pajamų 
'numatomą 764 mil. 727 tūk
stančiai 995 litai; o nepa
prastą — 34 mik 548 tūkst. 
351 lit. Paprastą - išlaidą 
numatoma 150 mil. 922 tuk-- *' 
stančiai 454 litai; o. nepa
prastą — .42 mil, 353.tūkst. 
892 lit.

’ — Liepos 2 d. A. PanemtL- 
nvįje 'nusinū'odijo žydelkąitė 
Alurkuzū, išgėrus buteliuką "
acto.

tv

— Ministėrią Kabinetas, ■ 
pritardamas Lietuvos Ban
ko vedamai emisijos politi
kai, pristatė prof. Jurgutį- 
Valstybės •I’reziclentui pa
skirti Banko Valdytoju. ■'

. Krakes,Kėdainių apskr. 
Birželio m. 26 d. i Krakių 
šv. Kotrynos seserą Kongre
gacijos Vienuolyną- atvyko 
J. Ė. Arcivyskupas Žverbl
iu, Ap. Delegatas Lietuvai. 
Per šv. Ap. Petro ii’ Povilo ■ 
atlaidus 29. VI. Krakią pa
rapijos bažnyčioje’ jis malo
niai sutiko su visa Iškilme 
atlaikyti šv. Mišias—-Sumą. 
Žmonių buvo privažiavę la
bai daug. Liepos mėli. 2 d. 
Arcivyskupas teikėsi aplan
kyti ’ Vienuolyno laikomą 
pri eglaudą -—ii loky kielę.

NELAIMINGAS
. ATSITIKIMAS.

. Liepos 5 d. apie 11 v. ryto, 
ties pat Juozą pa vo dvaru, 
ant r anie kilometre nuo Mau
ručiu stoties suvažinėtas 
žpiogus. • Suvažinėjimo prie
žastis — neatsargumas.

Žmogelis, varė gyvulius i 
Mariampolės į Katiną. Vi- 
są naktį varęs pavargo ir su
stojo pakelėje pailsėti. Pa- 
loidss gyvulius į dvaro ga
nyklas, pats atsisėdo ant ša
lia plento Mauručiai—Kau
nas, einančios gelžkelio ša
kos špatą. Jis buvo gerokai 
išvargęs ir kietai . užmigo 
nieko nemanydamas apie sa- 
vo nelaimę. Tiesa, šia gelž- 
kelio šaka retai vaikščioja 
traukiniai. Bet šį kartą, kaip 
tyria, atidundėjo traukinys, 
kuris vež e žvyną taisyti ke- 
lianis ir nepastebėjęs žmoge
lio sutriuškino jam krūtinę. 
Nelaimingasis,, išlikęs dar 
gyvas, tuoj šaukėsi kunigo..

!'•r<

gyvenantieji 
dailininkai

H* ftšZąitp/mms,, liepos m. 
31 d. (L. I. B.)uEellowship 
Press Serviee” New Yorke 
rengia spaudai įdomą vei
kalą, kuriame tilps įvairią 
.šaltą dabar 
kompozitoriai, 
ir skulptoi’iąi.

Lietuvos menininkai tu
rės atskirą tomą, su savo 
f otograf i jonus, bijugraf ijo
mis ir savo veikalą sąrašais.

Minėtoji.. New Yorko or
ganizacija kreipsis ątskira? 
prie kiekvieno lietuvio kom-

j&y ^ varliu. Svainės
Azijos irh',ku ..

Australijos.;, c ‘ I Tai liūs pirmas tos rūšies, 
. ■ .. ę,‘ą-'' įĮeįduiys„anglą kMbojė išiūn 

r ’ 1789 h. Šioje Kalr> W supafedini-

4,iW<»gyrartoju;® -Lietuvos 

buvo 80fr anglą, 7r^ 
■ką š’kotąr5% vukierią ir i%.
airią

iko didesnius. .

TAI BENT ALGOS. ■ ■
Neie York. — Nainą sta

tymas eina didelis ir statyto
jai turi progos pasipelnyti. 
Plastereriai dirbantieji ir ' 
šventadieniais, uždirba sa
vaitėje po $119. Jąregule- 
re dienine alga yra $14. Su- ' 
Imtoj po pietą ir nedčlią 
darbas dvigubai turi būt ap
mokamas. 'todėl ir susida
ro tokia karališka alga.

LIETUVIAI DARBININKAI ATMINKITE!

Tolini iii t . -unginmĮ
; v ’lumipozitormis bei daiiiuin-^ 

1% airis, .į. ę ■< ..

> * , “ . ,, -.....

ę Anie rike yrą .13 tolo foną 
. z - . . . ' įinii kas 10(Fžmmmp .IŠurb-

kąikurte patžm ipįį yra 1% telefono ant kas 
ūžtai uau(loja druską. Pat--100 tainugk Ameviiūu.tina 
žudys, uūsistagnrimja > daug 04^ risąbėsamą pasaulyje 
drusktjš prarijęs. ; '• . telefoną

■» 4

ii
1

„y •,

i Į

■K

iKad? ‘Darbininkas' * jau parduoda Lietuvos phjgą-r- 
litą perlaidas ir savo draugams darbininkams suteikia pa- 
taiaiavinią. - Tai-gi visi tie, .kurie noritė, kad Jtlšą siutu 
čianii Lietuvon pinigai patektą į Jūšą giminią raukas^ vl- 
suomęt kreipkitės pa^ * ‘DARBIN1NKĄ?' jisai visuomet 
nuošrrdžiai Jums patarnaus. ’
:.. jDarbitunkat, atsiminkit v kad ‘darbininkas” j-rajū* 
sąl)lDŽIAUBlA8 DRAUGAI 1 - . N

• Hiąsdanu pinigus ar.klausdami litą •kainą•'visuomet 
adresiiokite laiškus šiaii')! 1 ~ .
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■ Jau prieš kelis metus pra
dėta rinkti aukas lietuviu 
kolegijai Amerikoje. Su
rinkta vosxkeletas tūkstan-

i

r Z ’
V- ■

/

r

S

-v

5

i

įr .
K ■1įf . "i eių dolerių, gi vidutinei ko-

”?1" legįjai įrengti reikia bent 
pusės miliono. Be to, jos 

‘i-• užlaikymas kainuotų kasmet 
mažiausia 4O,6O0 dolerių, 

r. Tokių' sumą akyvaizdoje, 
■ kįla stiprios abejonės apie 

. tokios kolegijos įkūrimą. 
Vėl-gi, reikia neužmiršti, 

. kad Amerikos įstatymai vi- 
• “**" sai negarantuoja mažumoms 
7! tokių teisių, kaip tai/ yra 

'Lietuvoj ar Latvijoj. Todėl 
lietuvių kolegija .Amerikoje 
jokiu būdu negalės būti lie
tuviška. Ji bus angliška su 
mažyčiu lietuvišku priedu. 
Dėl -to mažo priedo vargu be 
apsimokėtų dėti .milžiniškas 

- aukas ir pastangas. .
Visai kas kita Amerikos 

kolegija Lietuvoj. Jos įren
gimas daug mažiau kainuo
tų,’nes tikimasi valdiškos 
paramos. Pastaruoju laiku 
šis sumanymas .pradeda į- 
dominti ir Lietuvos inteli
gentiją. Apie tai jau rašo
ma, kalbama ir net veikti 
pradedama.

Lietuvon sugrįžusių Ame
rikos lietuvių būrelis labai

rK

***

kai ir dailiai auginamas 
jaunuolių kūnas. Muzika ir 
menas ves jaunimą įdealės 
grožės keliais. Dora tobu
lins jo sielą. Plačiai su
prastas ir gilus mokslas la
vins jo protą. 1

Anglu kalbai bus užleista 
pirmoji vieta. Lietuvių kai* 
boję žadama dėstyti tik treč
dalį mokslo dalykų. Tuo bū
du bus reikalo kviesti daug 
mokytoją ir' iš Amerikos, 
kuriems anglą kalba būt pa
žįstama, kaip sava prigim
toji ’ '

Šion mokyklon manoma 
suspiegti/geriausius peclago- 
gus-profesorius, labiausia 
prityrusius mokytojus. Pil
nas jos mokslų kursas žada
ma nustatyti 12 metą, imant 
kartu su pradine 4 metą mo
kykla, kurią ketinama pa- 
vesti Seserims Kazimierie- 
tėms. -

■ Mokinių tikimasi iš Ame-
- ir *

rikos, iš okupuotų Lietuvos 
dalių ir iŠ pačios Lietuvos, 
ypač iš ten sugrįžusių ame
rikiečių. Nepaprastai inte
ligentingoje sferoje užaugę 
mokiniai, taps produktin- 
gais kultūros darbininkais, 
galės lengvai įstoti į geriau
sius Europos ir Amerikos 
universitus. Paeiną iš oku
puotos Lietuvos mokiniai, 
mokėdami vieną ar daugiau 
didžiųjų Vakarų kalbų ga
lės tapti nenutildomais pa
vergtų Tėvynės dalių kovo
tojais. Tautinės kultūros 
ir stiprybės/atžvilgiu ši mo
kykla sulos milžinišką rolę. 
Tikimės, jog visuomenė pil
nai tai įvertins įr širdingai 
parems savo pinigu ir dar
bu.

kuopa neretą kalbėtojo apie 
blaivybę ir nurodyme prie 
blaivybės, tai kreipkitės že
miau nurodytu antrašu. Bus 
tam tikri kalbėtojai parū
pinti, ar išvažiavimuose, ar 
taip kokiais vakarėliais,

M, M, Kamandulis,

20 Baxon Strėet, 
Montello, Mass.'
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Šiuomi pranešu visiems 
žingėidaujantiems, jog ne- 
tižilgo TŠva^uokiii\į Lietuvą. 
Atsidėkuojant gerb. ameri\ 
kiečiams, ypač Amerikos 
lietuviu kunigams, už vai
šingumą ir paramą rinklia* 
vos. Mielu noru apsiimsiu 
patarnauti įvairiais gali
mais reikalais, yp|jc Kaune. 
Meldžiu kreiptis šiuo adre- 
su: I3*ą Miškų g-ve, Kau
nas, Lithųania.

: ' Kuli, J, Ko rultas,
V. . J. D. įgaliotinis.

£ • 
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į pageidautų tokios mokyklos* 
- savo priaugantiems %vąi- 

kains. Jie šiuo klausimu jau 
suįdomino universito profe
sorių ratelį ir keletą žymių 
Visuomenės ir valstybės vy
rų.- Šie ir suorganizavo bei 
įregistravo z kultūrinę ben
drovę“ Kūrybą.” Koopera
cijos- pamatais įkurta “Kū
rybą” pirmuoju uždaviniu

“f' pasistatė patiekti material į 
pagrindą būsimai iiavyzdin- 
gaį mokyklai, Vakarą kul- 
tūros ir. mokslo žydimui. 
Jos pirmininliu išrinkta 
prof. Dr. Eretas, o iždinin
ku gerai pažįstamas Ame
rikoje p. M . Milukas. “Ku- 
iybos” įgaliotiniais AmerR 
koje paskirti kūn., Dr. ^a- 
vickąs ir Dr. K, Pakštas. 
Kaip tik jie. sulauks naujos 
bendrovės pajų ■ (Šerų) ir 
pilnesniu instrukciją, tai ir 

■rFy. pradės tą reikalą vesti An|e- 
. riboj e. .

..Sumanytojai dar neturi 
jokių galutiną . projektą, 
Sulig besitOrmuojančių pro* 

. jektą, „ minimoji mokyklą 
žada būti visais atžvilgiai 
pavyzdinga ir įsteigta, Ame- 

. rikes* papročiu, ne mieste, 
* ‘ bet šalę jo laukuose, gamtos 

; • prieglobsty Sportu ir rit- 
. mišką- gimnastika Jus
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Broliai darbininkai, blar 
vas turi ’ būti darbininkas 
kožnas vienas ir kožna vie
na, visur ir visuomet turi 
sergėtis nuo svaigalų.. Pasi
žiūrėkim mes į pasaulį. Kas 
turi daugiau priešų, ar. ne 
darbininkas, kas turi. dau
giau vargo, skurdo —ar ne 
darbininkas. O per ką ? Ar 
ne per girtuoklystę. : Čionai 
pridėsiu vieną faktą. Pa
imk streiką. . Prieš streiką 
visi žmonės užsikarščiavę, 
paimti to ūpo ir stoja į kovą. 
Išeina iš dirbtuvės. Pir
miausia traukia išsigert. 
Įsigėrę, galvos apsuktos ir 
džiaugias laimėsią-. O nemąs
to, ką rytoj su šeimyna val- 
gvs. 1 kibu na viena dienių ki- 
tą dieną. Toliau pažiūri, 
kad jau kišenius tuščias, jau 
reikia eit dirbt, pragėręs 
paskutinį centą, jisai pri
verstas . yra eit dirbt. Tai 
čia klausimas, ar galima 
taip streiką laimėt ? Niekuo
met. Taip nelaimesiuL Pa
imkim vadus streiką. Rė
kia, streikas, bus laimėtas; 
Bet klausimas, ar su blaiviu 
protu tą viską, vedą,.tai čia 
kitas klausimas. ’ -

Taigi 'broliai darbininkaii 
pirmiausia ‘ musų užduotis 
sustreikuoti prieš .munšaiiię. 
Tada nereikės streikuoti 
prieš kitus priešus; .. Mūsą 
didžiausias -priešas tai mun- 
šainė, kurią-nu's naudojam 
antsavo, pražūties.. “

.■W Str Karnandalis,
« - ■

-. H A. P. B. Apšb Į’iVnL

Pastaba* Blaivininką kuo- 
pranešu, Įtač

. ----------------------------- * 4

" 1922 metais arba 
611 mirčių. Antracito ka
syklų pelikių mėnesią mir-* 
tingumo rata dėl 1923 buvo 
5,36 ant milijono tonų, arba 
228 mirimai, sulyginus su 
6,72% 1922 m. pirmų penkių 
mėnesių, arba 147 .mirimai. 1 
1923 rata yra sumažėjusi 20 
%. ’ : ■■

Paprasta mirtingumo rū
ta dėl gegužės mėli, per pe
reitus dešimts metą (1913— 
1923) yra 3,37 ant milijono 
tonų antracito ir 6,02 dėl mi
lijono tonų minkštų anglių.

raudonarmiečiai ii" ko 
misaras su žmųna. Jie pasu- 
£0 iš kelią, prie mūsų vėži
nio ir sustojo. Raudonar
miečiai pasinaudodami mū
sų. ugniaviete, čirškino ka
reiviu kateliuky lašinius. 
Taipogi Šabas davė kiekvie
nam po stiklinį' arbatos, nes 
jie tur būt su savim arbatos 
neturėjo. Po pusryčiu visi 
ilsėjomės! pasislėpę nuo sau
les spinduliu po berželiais.

Vaivoras.
. (Bus daugiau)

kelio stovi Visa eilė trumpų 
vežimėlių. Prie nekuriu ve- 
žimųriokso būdos, kame, 
kirgižįai nakties laiku pasi
slepia nuo uodų, lietaus ar
ba dieną nuo saules. Būda 
lengvai "suardoma, važiuoja
ma sux savim visa kelionei 

. 4-/ ■ ■
r Pralenkę ežerus pasukome 
daugiau į rytus. Kelias vin- 
giuojąsi, tapo daug sunkes
nis, pasitaiko taipogi kalųų 
su akmenuotomis pakalnė
mis. Štai pasiliko paskuti
nė atkalnė, 'kai užvažiuosime 
antMokahielio,atBidengs; 
prieš, akis visas Barovos kal
nas, kaip ant delno. Kaip 
ne —- kaip užsirifpme ant 
paskutines atkalnės, .Boro- 
vos kalnas matosi kuoaiš- 

versėliai čiulbena. Snaustu tdausia, - nors atstumą nuo 
mūsų dar apie 5 kilometrus. 
Be binoklio negalima smulk
menų pastebėti, tik stambie
ji gamtos bruožai matomi.* 
Uolų viršūnes susitrauku
sios stypso, kaip garnys ant 
vienos, kojos. Pati kalno 
viršūnė panaši į pabalnotą 
arklio nugarą, kadangi iš 
tolo ji atrodo tamsiai mėly
na, tapo pavadinta Smiūka, 
Šulė $iniukos tiesiog^ į pie
tus tęsiasi kabių eilė, bet 
daug žemesnė už Smiuką. 
Čia užvažiavę ant kablelio, 
apaugusio smulkiais berže
liais, pasukome iš kelio pa
siganytų. Beržynėlyje bu
vo šioks-toks' užuksmys, pa
kalnėje tikėjomėsi rasti šal
tinį, nes toliau matėsi giri
ninko ar Šiaip čaldono troba. 
Iškinkęs Šabas arklius greit 
griebės sukinti ugnelę, kad 
pagaminus pusryčius, nes 
jau buvo apie vienuolikta 
valanda, mes dar neturėjo
me burnoje nei aguonos grū
do.

Tik suskubome išsivirti 
arbatos ir užkąsti, kaip iš
girdome bildant niūkant 
arklius atkalnėje. Greit pa
sirodė pilnas žmonių veži
mas su pora arklių užkinky- 
tas. Jame sėdėjo: vežikas,

III.
. " (Tąsa)

Pabudau gan anksti,' Sa
lias jau sukinėjosi apie ark
lius prie vežimo. Saulutės 
dar ’ nesimatė. Oras šalto- 
to, bet sausas. Veidas ir' 
■rankos \ uodą sukandžiotos, 
baisiai niežti* 'Viskas už
mirštama,, kad jau važiuoja
me toliau. Vežimas dunde
na lygiu dailiu^ keliui Šaltis 
nukrėtė visą kailį, bet sun
kumui nepasiduodu. Šabas 

. niukena kokią tai vokiečių 
dailią, aš jam pritariu mur- 
murando.

Štai saulutė išbėrė auksi
nius spindulius pavirš žeme
lės.- Gamta atgimsta, vie-

PRANEŠIMAS .
* - ’ ».

Moterų Sąjungos Mass. ir 
Maine ,9^as apskričio suva- 
žiavimasnvyks 19 d. rugpj. 
1-mą vai. po pietų šv. Roko 
par. svetainėj, Webster St., 
Montello, Mass. Į .

Malonėkite visos kuopos 
prisiųsti atstovus į šį suva
žiavimą, nes yra daug svar
biu dalyku apsvarstyti,

Taipgi pranešu, . kad aps
kričio išvažiavimas įvyks 2 
d. rugsėjo Maironio parkd, 
Worcester, Mass. Tad visos 
kuopos ■ rengkitės į išvažia; 
viiną ir . savo pažįstamus 
kalbinkite.

\Atsiminkite, *kad minėtas 
išvažiavimas bus labai įvai
rus, Inųs chorai ir kalbėto
jai ir begalės visokiu žaidi
mu. .Tad visi- kas tik gyvas 
į Mot. Sąjungos apskričio 
išvažiavimą.,

M. ęiauškaitė,
■ * . Apskl Rast.

L lln|
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NAUJOS DRAMOS
. ■' 1 ■

1) Gerina na,. 2rju aktu,
2) FabioĮa, 5-kiiį aktu ir
3) Lriardos stebuklas, 4-iu

aktu- • . ‘
’ Sutaisė Jonas Tarvidas. 
Spauda ‘ ‘.Darbininko. ”

Jonas. Tarvidas jaunas ra
šytojas pasižymi: kalbos 
grynumu, tiasyklingumu, sa
kiniu trumupu ir ’ išdėstomo
jo dalyko nuoseklumu. . Tai 
visa, daro jo. raštus malo
niais ir lengviaiš ne tik 
skaityti, bet dar labinus per
statyti scenoje. Minėtu Jj?a- 
inu užvąrdijimas liudija 
prakilnią jii įtalpą. J os ke
lia Jiero j izmo, • pasišventimo, 
ištvermės, Dievo ir artimo 
meiles dvasią.
- Tas dramas • nuo širdies 
patariu. įsigyti ne tik scenos 
mylėtojams bei lošėjams, bet 
ir visiems mėgėjams gražiu 
ir idealių veikalą. k

Jei autorius savo minėtas 
dramas pavelytą • šv; Kaži- 
mieto<Dėaugijai persispauz- 
d.iuti, tai jam, ;šv. Kazimie
ro Draugija ir Lietuvos vi
suomenė; už tai bįttą labai 
dėkingos. . k į

■. Kan, P,. Kaitei akas, 
260 K^Mnin St;, 
... Amstordam,’N, A'

lys lenda akysna, jaučiu ko
kį tai . sunkuma, bet ratų 
dundėjimas neleidžia užmig
ti . ' S •

Toli pasirodė stogu viršū
nės. Privažiuojame arčiau, 
matome nedidelį sodžių, va
dinama Kantautą. Abiem 
pusėm kelio stovi keletą že
mu, sulūžusių trobelių. Ma
tyt,. yra gyventoju didžiau
sias apsileidimas: visokį bal
dai irūkio' įrankiai betvar
kėje išmėtyti sale kelio ir po 
kienius voliojasi. Trobų sie
nos supuvusios, išsikraįpu- 
sios, stogai skylėti, kita tro
ba dengta, velėnomis. Visa
me’ sodžiuje, besimato gyvos 
dūšios, visi miega, tik trys 
žąsys tupi šalę kelio. Ap
leidžiame Kontaiką. Prieš 
akis tyruma, gale jos stovi 
juodai mėlynas milžinas -— 
B.orovos kalnas; • Iki kalno 

. turime dar 35 kilometrus, a- 
pie pietus pasieksime, jį. Į 
dešinę matosi du ežeru, abu 
užėlę nendrėmis. Sibire jas 
vadina kamišu. Gulbiu, ža- 
sii, ančių ežeruose knibžde- 
te-knibžda. Klegesys, kvak
sėjimas neišpasakytas, blo
giau, kaip paukščiu turga
vietėje. Paežerėje ganosi 
daugybė kupraimgarių, sale

. .. ' n ■ .,4-.——a- 1 -- ............................ ...

Kasyklą inspektorių ra
portai-rodo, jog per šią 
tų gegužės menęsį Suv. Vals
tijose 170 vyru žuvo kasyk-. 
lose. Per tą mėnesį, 54,649;- 
000 tonij anglies iškasta ir 
mirtingumo rata yra 3,11 
nuoš. ant milijono tonu.. Ge
gužes menesį, 1922 m.^ mir
tingumo rata buvo 4,22%, 
2(^636,000 , .tonų anglies ir 
35,000 tonu antracito iškas
ta. Bet turime atsiminti, 
jog dėl streiku? gegužės mė
nesį „922 m. antracito pro
dukcija. beveik visai sustojo. 
Kuomet 1923 im antracito 
iškasta 8,573,000 toną. Mink
štųjų kasyklų mirtingumo 
rata gegužes mėn. 1923 m. 
buvo 2,67% ant milijono to
nu, o gegužės mėn. 1922 m. 
4,17%;.

i “Ber dabartiniu metą pir
mus penkius mėnesius mir
tingumo rata minkštose ka
syklose buvo 3,55% ant mi- 

. Ii jono toim, arba 809 mirčių? 
sulyginus su 3,70 Įfer tiek

- p e r — 
BREMENA .

DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ LAIVU 
Gražiuose 1 fclesos kambariuose?. Auto* ■_ 
rizuota Llni.Ri Lietuvos Emlsruntanis. 
InforinaciJų- klausk vietos agento arba

- NORTH GERMAN LLOYD 
192 Washington St,, Bostos, Mass,

iit pagelu

Skauda,

MENTHOLATUM

Pardavimui, pas Jūsų Krautuvininką Į \ I’enkių kokybių
KLAUSK GELTONO SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO 

EAGLE MIKADO:
'/! PENCIL !\■ . . Y OI

— l'l'*" ■ - -,—..............' 1 ■' - ' . I ' ----
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TIlpBkll VP^dliavu, Kukardų, visokiu Ženkleliu, GuzikuČiy,Ant- 
JLzlJL UvllVC spaudį ir kitokiu Draugystėms reikalingu, dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir j ūsų dr-tes vardą, 
STRUPAS CO.,* 90-92 Fcrry St. Newark,*N. J.
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SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON PER
i

" 4

■ . NEŠ TEN RAŠITE TEISINGĄ IR PIGIAUSI
\ PATARNAVIMU. <

' v _ ______ _

Esame tik ką gavę iš Lietuvos naują, kny 
DŽIOJO KARO UŽRAŠAI.” yra tai nepaprastu Įmy
ga, Daug mes esame, panašių prisiskaitę, bet tos .knygos 
buvo •'daugiausia vertimai, daugiausiai buvo aprašoma a- 
pie kitas šalis. Šita-gi knyga yra parašyta Retuvio ir vien 
Uk apie Lietuvą. Nra daugybė paveikslą ir th Reiškia! 
ši Įmyga rašo,. Vien apie tai, kas karo laiku atsitiko Lietu’ 
voje. - * /• . '

Norėdami tą knygą prapląRnti, gerbiamiems skaity- 
tojams pasiūlome Štai ką: , „

t Kas užsirašys “Darbininką” metams užmokėdamas 
$4,50 ir pats prisius jiuugus, tas gaus tą knygą DOVANŲ' 
—DYKAI. -■ „Z' - ..

Kas iš skaitytojų užrašys kitain laikraštį metams ir 
prisius pinigas, tai irgi gaus dovanųdj4«ai.“Didžiojo Ka- 
ro Užrašai.” • ' '

L. D; K. S. nariai R-gi gali pelnyti tą knygą užrašy* 
įamį ne nariams metams laikraštį ir prisiimdami Centram 
pinigus,/ * '

ši pinga yra duodama tik įkkRugpjūęio IŪ d» 19‘M 
Taigi, kuriu, tą knygą norite' dykai gąRti? tai padirbėki
te.: • • .. .; ■</ . /„ ■ „: *..
/ ’* •; L p m p P I K IK K A , x

TTW Bruadieaįf, *. ’ .-SoutK Bosimi,
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į į Lietuvos giiniiics, 

busite užganČdmtL

Afe^Uoltite šitaip:
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Kurie dar neturite ją įlankų ii suvis nužemintos 
kainos shuitiino, arba, kurie norite pursikvivst iš 
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ANSONIA, CONN. seserųiš Detroitu Mich. didelis 
prietelis ir rėmėjas'.'*- Kun. J. Am- 
botas iš Hartford, Conn.,. kurs 
pirmutinis Seserų Motiniška Na
mo statymui paaukavo $500.00 ir 
tuomi įsigyjo didžiai garbingų vie
nuolyno' įsteigėjo vardų. Neišdil
domai atminčiai jo vardas pasi
liks iškaltas ant marmulinės len
tos žymiausioje vienuolyno vieto
je. Kad dar 99 tokie gausūs au
kotojai atsirastų, tai drąsiai pra
dėtume tuojaus vienuolynų staty
ti! O gal kas atsirastų, kurs “su- 
bytintų’’ gerb. kun. J. Ambotą įr 
averžtų iš jo pirmųjų vietų?. Pa
likina, t kad jąW ktfs nM ne

pasiduos. \ / H ’ y ’ [I V \J 

Reikia dar priminti, kad kini.

. Linksmybės piknikas ir bulvių 
lenktynės,

Rengia L. D. K. S, 43 kp. Į-- 
vyks nedėlioj, Rugpjūčio 12 d., 
1923 metais ant Nemuno kranto 
Hotchkiss Field. Prasidės 12 v. 
dieną ir trauksis iki saulėleidžiui. 
Įžanga vyrams dykai, moterims, 
merginoms ir vaikams dvigubai.

Šitiomj užkviečiame visus lietu
vius, lietuves ir lietuvaites,-dide
lius ir mažus ateiti ir pasilinks
minti ant mūsų pikniko, užtiki'!- 
'Aam M bflsit užganėdinti. Ant J-Sll f!'
'§10 .pikiLiuci netik kact bus skani\i 

j gėrimų ir užkandžio,'/ b.et bus ifyl’as 
geriausi muzikanmf — importuo
ti iŠ Lietuvos kurie linksmins vi- jr Ambotui netikėtai pasisekė už 
sus. Bulvių lenktynes bus tarp^ fokai prieinamą kainą atpirkti 
vaikų ir mergaičių (lietuvių) kaf- J nuo Hartfordo vyskupystės, ku
rie greičiau surinks bulves, tie tedroS erdvą pirmos klasos mo- 
gaus dovaną. Ir taipgi L. D. K J<yklą su 18 kambarių. Kitą me- 
8. virvės traukimo sąjungą (team) tą tą mokyklą apims vesti Seserys 
kviečia visas vii’Vės traukimo są- Tranciškictės. 
jungas (teanius) ant imtynių su A
virvia- kurie subytys L. D. K. S. . 
milžinus tie gaus,dovanų. Ačiū. . v , „ ’ ■ i Tik liepos menesyje mergaičių
vilnis uz atsdank-ymu Inorinfi® įstoti j žv. PianeiSkam

. engimo mi e s. Vienuolyną atsiliepė:
Pastaba: Atvažiuojant iŠ Nmv 6 iš Detroit, 9 iš Chicagos ir 7 iš. 

Haven’o arba Bridgeport’o, va-’pittsburgh. Visos priimtos. Vie- 
žiuokite N. Main St. iki per va-; tos dar turime dėl 48 mergaičių, 
žiuosite per visą mieštą, o paskui Mergaitės, drąsiau, atsiliepkite t 
sukitės po kairei kią rasit parašą Tuojaus reikia 5 merginų, norin- 

IHotchkiss-Kieldv- IŠ Watčrburio čių pastoti vienuolynan, o nusimar ’ 
. taap-pat po dešinei m neįeik va- ’ nančių virėjos bei siuvėjos amatą, 
žiuoti nei į miestą, tuo streetų va- Su aplikacijomis, aukomis ir vi- 
žiuoja nuo Waterburio iki Neir 

hlaven Street karai pro parką.
< ■ *■ :

Kandidates jau atsiliepia;
■ % - /

CLEVELAND, OHIO.

Šiuomi pranešu, kad bus D. D. 
"S. “51 Icprsusirinkimas’ ketverge, 
7..-30 vakaro, Lietuvių Svetainėje, 

•rugpj. 9. .

Meldžiu kad kodaugiausia susi
rinkt, nes bus svarbių reikalų ap
tart ; taipogi nepamirškit' pribūt 

. ant laiko.

įplikaeijomis, aukomis ir vi
sais • Seserų Pranciškiečių Reika
lais kreipkitės i.

Rev, Magnus J. Kazėnas,’ 
2112 Sarah St,, 

Pittsburgh, Pa.

WORCESTER, MASS.

Z. M. Domanskis, 
Pirimuinkas.

PITTSBURGH, PA.

Svečiai Pranciškiečių Vienuolyne

Liepos 18 d. 1923 m. šv. Pran
ciškaus Lietuvaičių Vienuolyne • į- 
vyko nepaprastos iškilmės. . De
vynios seserys padarė laikinus 
apžadus ir 13 įstojo novicijatan. 
Tose iškilmėsedalyvavo žmonių 
netik iš Pittsburgho ir apielinkes, 
bet daugelis buvo, net iš 'tolimų 
miestų atvykę, kaip iš Uliieagoš, 
.Detroito, Clevelando, New York 
ir kitur. Apart vietinių lietuvių 
kunigų buvo svečių: kun. MTKru- 
šas, iš Chieago, III. -. Tai Seserų 
Pranciškiečių Mozė, kurs jas išve
dė iš lenkų nelaisvės. Jisai pasa
kė labai gražų pamokslų tai iškil
mei pritaikintų. Taip sugriaudino: 
klausytojus, kad ilgai jo nepa
mirš’netik seserys, bet ir visi. Ki
tas svečias,, tai kun. J. Čižaiiskaš,

• Federacijos susirinkimas įvyko’ 
22 d. liepos. Raštininkė O. Sidab
rienė perskaitė protokolų ir iššau
kė draugijų atstovų vardus. Pa
sirodė, kad kaip iš kurių draugi
jų atstovai nepribuvo. . Tai kurie 
dabai* nebuvote, tai malonėkite 
pribūti ant sekančio susirinkimo. 
Nutarimų ^komisijos kai kurie na- 
riai. taip-gi-nesilanko į susirinki- 

* mus. Užtai gavo papeikimų ir į 
jų vieta tapo išrinkti kiti. Kai- 

‘ bant apie moksleivių vajų, tai pa
sirodo, kad žmonės atjaučia ir re
mia. Tai-gi mylimieji darbuoki
mės Įdek tik galėdami, kact gau
tume pirmų dovanų, kurį yra* ski
riama už pasidarbavimų. Dabar 
eisime prie savo kolonijos moks
leivių’vajaus, kuris'ai buvo pradė
tas gavėnios laike. Nors vasaros 
laike nėra patogu darbuotis, bet 
kaip oras atvės, 'nutarta sureng
ti šokius.- Tolinus raginta rengtis 
prie 'parapijos gegužines,, kuri į- 
vyks 18 ii' 19 dienų rugpjūčio, tai 
yra subatoj po pietų ir nedėlioj 
po pietų. Subatoj bus kaip ir ba
varas, bus sukama ant rato ir ki
tokie pasibovijimai.

• Korespondentė.
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1 'PRIŽIŪRĖK SAVO SVEIKATĄ, TADA SVEIKATA 
PRIŽIŪRĖS TAVE."

1. Išimu tonrilus. . ■ t .
2. Nutraukiu X—Ray paveikslus, visų dalių kūno?
3. Pritaikau akinius..
4. Gydau aštrias ir chroniškas ligas, vyrų, motorų ir vaikų.

DR. .1. C. LANDŽIOS -
506- BJtist Broadvvay South Boston, Mass.

Jr LINIJA 9Bt'oadvay, 
TIESI įf 
KELIONE’L

ARDA.LWOJIL *1VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IB * 
TIESIU KELIU • ’ . <

Lietuviai važiuojanti j Plliavą aplen- 
< kla lenką juostą (koridom)* Visti trečia, kle? 

H/'Bapadallnta 1 kambarius ant 2-jų, 4-rįų ir 8-nlų ^xlll
SPeciMlnin

is. K ESTON^Ą --- - - - - ------- -  ,Rug^jo fi
& PoiboHiA .» a ARugpj. s

U Nesv Yotko ir Bostono | Hamburgą. £103.50, 
d I rilllavn ?i.0Oū0, i Libuvi} ar Memeli 107.— 
i Ui Bostono i New Torką per Eall Rlver Uniją.

KrelpklWR oria vietinių agentą.

I DARBO FEDESACtTOS ATSAKYMAS Į «TER» 
' HMMI' BUIHilį.

palankiausia medžiaga tamsiai 
spekuliacijai, Jie gyvena didžiau
siame ekonominiame skurde ir, ži
noma, ne dėl savo kaltės. Dėl 
to Vyriausybei reikėtų .kuogrei- 
'Čiausiai susirūpinti suaugusiųjų 
darbininkųt švietimu^

Karas pareikalavo iš mūsų tau
tės daug, aukų ir vargo, tačiau ir 
tos- aukos ir tas karo vargas ne
vienodai visus liete. Nepalygina
mai sunkesnė padėtis ir didesnė dėl tų ūkių žemes reformos dar- 
auka tų, kurie eidami frontan, 
nieko kito nepaliko namie, kaip 
šeimyną, senus tėvus ir taį be Jo
kio turto/ be pastogės. Iki šiai 
dienai tų karių Šeimynų padėtis 
palieka" veik visai pamiršta. Tų 
karių motinos ar žmonos vaikščio
ja ištisomis savaitėmis po apskri
čių komendantūras, po valsčių 
raštines h? nieko nepešusios- grįžta 
namo. Vyriausybę, musų many
mu, neturėtų kęsti toliau tokios 
padėties. X Reikia pažymėti, kad 
valstybes šelpiamųjų ar valstybės 
laikomųjų žmonių ir darbininkų 
padėtis mūsr valstybėje ligi šiol 
buvo kur kas sunkesnėse sąlygo
se, negu kad privatinėse įstaigo
se. Jei palyginsim, valdiškų dirb* 
tuvių darbininkų padėtį ir gauna
mąjį atlyginimą su čia pat Šalia 
dirbančiais privatinėse dirbtuvėse 
darbininkais, — valdiškų dirbtu
vių darbininkai kur kas sunkes
nėje padėtyje, tiek materialiu, 
tiek moraliu atžvilgiu. Noriu pa
brėžti ypatingai tai, kad tie mo
raliniai santykiai — žmoniškieji 
•santykiai, kurie šiandien visiems’ 
yra aiškūs ir turi būt. vykinami 
gyvenime; — jie valdiškose įstai
gose. yisąi pamiršti.. Su darbinin
kais valdiškų įstaigų vedėjai el
giasi visai nežmoniškai ir mums iš 
šitos tribūnos jau anuose Seimuo
se teko įvairiais paklausimais tas 
dalykas konstatuoti. Čia yra mū
sų valstybinio aparato liga, kuri 
paprastai vadinama valdininkų, 
biurokratizmu ir mes laukiam, 
kad šitas naujas Ministerių Kabi
netas imsis .griežtų priemonių tata 
biurokratizmai iš valdiškų įstaigą 
pašalinti, kad bus šalinami visi 
tie valdininkai, kuriems jie pa
tys yra tikslas, o žmonės, žmonių 
.reikalai — buvę nebuvę. Mes ma
nome, kad, kreipdama domės’ į 
kovą su v.alrdihinkų biurokratiz-■ 
mū, vyriausybė lengvins vieną di
džiausių mūšų tautos ir valstybės 
uždavinių, būtent žemės reformos 
vykinimą, nes jei daug kame yra 
netikslumų ir klaidų žemės refor
mos vykinime, tai galima sakyti, 
kad daugiau 70 mioš. tų klaidų ir 
netikslumų paeina iš valdininkų 
nesąžiningumo.

Žemes Reformos klausimas gy
vai palietė visus mūsų šalies gy
ventojų sluogsnius. Žemės refor
ma visai mūsų tautai.buvo ir li
gi Šiandien yra vedamoji žvaigž
dė sunkioje jos būvio kovoje už 
nepriklausomybę,.ir Lietuvos -dar
bininkai ypač tikisi, kad šitos že
mės reformos tiksliame įgyvendi- 
nuhe yra mūsų darbo žmonėms 
laidas geresnės, Šviesesnės aten 
ties. Tačiau jei įsižiūrėti į pirmus 
žemės reformos darbus, tai nesun
ku bus pastebėti, kad tas didy
sis mūsų vyriausybės uždavinys y- 
ra apipintas visokiomis dvarinin
kų savininkų ir valdininkų intere
sų pinklėmis. Čia. vyriausybė sa
vo deklaracijoje gana daug Vietos 
pašventė, kultūringiems ūkiams. 
Bet as norėčiau kreipti vyriausy
bės akį ir ypač Ž. Ūkio Ministė- 
rio akį į labai susidėjusią padėtį, 
kurią pagimdė vadinami kultūrin
gieji ūkiai. Dabar federacija mil 
ko neturi prieš, kad Lietuvoje 
paliktų tam tikras kultūringųjų 
ūkįų “skaičius; mes patys esame 
giliai užinteresuoti tame, kad; ū- 
kio“ kultūra pas mus .kiltą, gerė
tų ne savaitėmis* bet gal dieno
mis? . Bet-mes. turime kopsi:atlieti 
vieną ęĮaljįią, kad. šiuo momentu 
vadinamą jų kultūringą j ų ūkių są
voka pagimdyta, iš..vienos, puses 
visai dorą -paskandihusios ’spėku- 
liarijps rdvatios, iš kitosį pusės•/**- 
žemės -reformos baiilie ■ iFmorąa 
saugot savuosius dvarus.Tr dabar, 
kuomet mes,nnitom, ka^vienoj#: 

pal
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^Ambrazaitis (df). Gerbiamieji. 
Mes manome, kad.Ministerių Ka
binetas savo" deklaraeijoje tiks
liai apibudina tuos' gyvuosius 
klausimus, .kurie šiandien reika
linga pas mus skubiai rišti ir gy
venime vykinti. .Bet vis dėlto Dar
bo Federacijos frakcija randa rei
kalinga prie tos deklaracijos pa
daryti sekamą pareiškimą.

Vyriausiu, dėsniu, vyriausiu o- 
balsiu, ' kuris padėjo pavergtoms 
tautoms savo nepriklausomybę at
statyti, buvo socialiniai obalsiai, 
įr iri męs pažvelgsim, dabar i'Bū- 
ropos \gyve!gįmąi \ jm ^įhnąiep. Ve
nai dar 'šiaip* taip gyvenimas y-: 
ra pakenčiamas, nepanašus į ry
tų pragarą, tai viena svarbiausių 
priežasčių yra ta, kad visa Vaka
rų Europos visuomenė, inteligen
tija ir darbininkai, visos intelek- 
tualės ir moralės paiegos, — visi 
gyventojų sluogsniai yra susiiūpl- 
įię socialinių reformų įgyvendini- 
mu. Jei pažvelgsim į pirmas: mū
sų nepriklausomo gyvenimo, die
nas, mes galime pasakyti, kad tik 
tikslus socialinių reformų nužy
mėjimas galėjo sujungti visus Lie
tuvos gyvęhtojus į Vieną būrį ben
dram darbui kovoje už Lietuvos 
nepriklausomybę. , Deja, mes tu
rime konstatuoti ir tai, kad ligi 
šiol buvusios vyriausybės, mūsų 
manymu, per maža kreipė dome į 
tuos socialinius ©balsius — į so
cialinių reformų vykinimą. Viso
se čia paskelbtose programose pri
pažintas socialių reformų reikalin
gumas, bet dažnai ir čia Seime 
apsilankant darbininkų atstovams. 

. ir pas valdžios atstovus visi ši
tie obalsiai piešiami kaipo tolimos 
ateities darbų planas,- kaipo toli
mos ateities vaizdas. Ir dėlto dau
gelis darbininkų šiandien gyvena 
veik tokioje‘pat skurdžioje pade-, 
tyje, kokioje ir pirmiau jie4 yra 
buvę. Darbininkui, grįžusiam iš 
fronto ir kovojusiam, už Lietuvos 
nepriklausomybę, dažnai tenka 
viena pastebėti; būtent, kad jo 
darbo vaisiais naudojasi kaž koks 
pripuolamas vertelga, ir vertelga 
toks, -kuriam Lietuvos reikalai, 
Lietuvos gerovė yra visai sveti
mas dalykas. Šiandien vertelgos 
spekuliantai yra pas mus padėties 
diktatoriai. Ir aš turiu pasaky
ti, kad ir Šitos tribūnos ir atski
romis savo delegacijomis į buvu
sias vyriausybes mes dažnai krei
pėmės, reikalaudami, kad ji im
tųsi griežtų priemonių kbvai su 
spekuliacija. Ir mums šiandien 
yra labai nuostabu, kad. vyriau-^ 
sybė savo deklaracijoje, savo dar
bų programoje nė vienu žodžiu nė
ra apie tą paminėj'usi.. Mes ma
nome, kad ta padėtis,’ kuri da
bar' yra — toji anarkija preky
bos srityjė turėtų -būt tvarkoma 
įstatymais ir atai valstybiniu ir 
griežtu maštabu. Mes kreipiame 
į šitą ypatingos Vyriausybės do
mės ir pareiškiam, kad iš Vyriau
sybių puses, kurios ligi šiol yra 
buvusios, mes nematėm šioje 
srityje griežtesnių žingsnių, ar tai 
tiesioginiai persekiojant speku
liantus, ar padedant darbininkų 
koperatyvams kurtis. Mes randam 
reikalingu ypatingai pabrėžti rei
kalą,' teikti kuoplaČiausios pašal
pos darbihiukų koperatyvams 
strigti,- ir manome, kad šitoji pa-, 
galba darbininkų koperatyvams 
steigti turėtų eiti ne vieųy taip 
sakant, materialiniai, bet turėtų 
būt sudarytos ir tam tikros kul
tūrinės apystovos, kurios parehk- 
tų busimuosius koperatorius. 'Tu
rėtų būti daug domės kreipta į 
darbininkų švietimą, kad jie ga
lėtų aktingai ir visai sąmoningai 
dalyvauti mūsų ekonominio gyve
nimo tvarkymo.
■ - . 't •

Prie šios progos taip pat rei
kia pastebėti viena, mūsų nuomo
ne, didele spraga šiandien pareik
štoje deldaracijoje^ — tai būtent; 
—> kad nė; žodžio nėra pasakyta 
apie, suaugusių darbininkų švieti
mą. Nepakenčiamos politines ir 
ekonomines prieškarinio gyveni
mo sąlygos paliko inums daug be
mokslių.“ šiandien gi, kada, gy
venimas reikalau ja'iš įūliėeią dnū-; 
giaii asmenines iiiieialyvos, tie 1L 
kųsieji bemoksliai’ yra ’ nelyginant

ūkiams, tai ten tit ūkiai su kul
tūra veik nieko bendro neturi. 
Taigi mes, pilnai pritardami kul
tūrinių ūkių idėjos rėmimui, 
kreipiame į tai domės ir manome, 
kad vyriausybei pirmiausiai rei
kėtų padaryti griežtų ir nuosakių 
reviziją visiems ligi šiol įsteig
tiems kultūrmiams ūkiams, ir <— 
mes manome, — kad po to dauge
lis. jų. visai Ao. titulo nustos, 
noma, tai ką mes sakome čia a- 
pie kultūringus ūkius, nėra nau
jas dalykas. Buvusios vyriausy
bės ne kartų girdėjo iŠ visuome
nės organizacijų nusiskundimų

bų netikslumų, girdėjome iš sa
vivaldybių, bet ligi šiol į tai bu
vo maža doi^ės kreipiama. Žemės 
ūkio Ministerija kaž kaip susigy
veno su esamais ir nieko nenorė
jo iš šalies girdėti kas buvo kal
bama apie žemes reformos vykini- 
mą. 1 Dėlto Šiandien daug ’netiks
lumų žemes reformos srityje; va
romi nuomininkai nuo žemes, nors 
įstatymai, jiems garantuoja tei- 
ses palikti tose vietose, atstatomi 
darbininkai, kad jie negalėtų nau
dotis žemes reformos įstatymu, o 
žemės reformos fondas tirpte 
tirpsta... . Dėl to viso naujam 
Žemes Ūkio Ministeriui teks labai 
ir labai paprakaituoti, kad išrau
ti tas usnis fr piktžoles, kurios su
žėlė žemės reformos darfoį dirvo
je. Ir taj tuo metu, kada mes 
pergyvename žemės reformos vy- 
kinimo pavasarį, kada tebeskam
ba visuomenėje ir Seime tie obal- 
siai, kuriuos mes sveikinome dėl 
žemės reformos, tačiau yra įkiš
tas kaip koks pagalys į tą didelį 
mūsų darbo ratą ir vežimas stovi 

' vietoje. Aš dar kartą turiu pa
žymėti; kad žemės reformos vyki- 
nimą labai charakterizuoja pats, 
buvusis Žemės Ūkio Ministerijos 
valdytojas. Tas visas milžiniškas 
tautos darbas yra lyg, ir pasislė
pęs savyje, užsidaręs nuo visuo
menės, be gyvą ryšių su ta visuo
mene, kuriai žemės reforma turi, 
būt vykinama. • Mes manome, kad 
šita klaida naujo Ministerių Ka
bineto turį būti pašalinta. Mes 
manome, kad, tie. sluogsniai, ku
riems žemės reforma vykdoma, tu
ri būt prileisti kuoarčiausfoi prie 
žemės reformos vykdymo apara
to. Tikime, kad tas didelis , dar
bas tuomet sparčiai žengs pirmyn. 

; Kalbėdami prie Kabinėto dekla
racijos ir kreipdami ypatingos do
mės į žemės reformą, mes negali
me nepažymėti dar viencTnuosta- 
baus apsireiškįiyo žemes reformos 
srityje. • Būtent, dalinant žemes 
labai dažnai apeinami tie, : kurie 
Savo krauju apgynė tas žemes nuo 
bolševikų ir nuo lenkų, kurių pas
tangomis. ir pajėgomis toji žemė 
buvo iškovota, išpirkta, kurių pa
jėgomis tapą garantuota mums 
pilna valstybinė nepriklausomybė. 
Gerbiamieji, aš manau, jog ne tik 
mūsų organizacijoms, Bet ir ki
tų frakcijų atstovams teko girdė
ti pastarais laikais tokių reiškimų 
iš visuomenės, iš interesuojančių 
žemės reforma asmenų, kaip pav,, 
“ jeigu nori žemės gauti pasiliuo- 
savęs iŠ tam tikrų įstaigų, tai, bū
damas tose įstaigose prisidėk prie 
lenkų arba boĮševistinių grupių ir 
išėjęs iš ten gausi žemės.” (Plo
jimas). Mes jau turim nurody
mų iš vietų iš įvairių apskričių, 
kad žeme aprūpinti labai , dažnai 
pirmoj eilėj tie, kurie pačioj pra
džioj mūsų nepriklausomybes kū
rimosi Šaukė, kad nereikia eiti sa
vanoriais, nereikia e iti į lrnriuo- 
menę, O savanoriai -palieka , už
pakalyje ir iš jut tyčiojamasi. Mes 
manom, kad Ministerių Kabinetas 
turi kreipti ypatingos domės į tą 
aplinkybę. • Prie šios progos aš tu- 

iė^ riu pasakyti, kad dėl mūsų tauti
nes politikos šioji deklaracijoj yra 
labai maža pasakyta (Iš K;. nie
ko)* —* Mesi manome, jėg-įemes 
■reformos vykininlas tūri "būti Ale
nas svarbiausių mūsų tautinės po
litikos " uždavinių, ' Turiu būti 
ątropįūi. saugojama,. Jkad. žemė 
kaipo’liėtuvių tautąa turtas ^pa
tektų į lietuvių rankai ir patek-' 
tų į tokių lietuvių , rankas, kurie 
gilėtų aukoti savo gyvybę uSŽ tau* 
tą ir Lietuvos imkttlūs.(ĮŠ y.: jie 
• jau.aukavo.;tris lųetuso • plojL 
mas) — Žinoma, žemes reformą 
vykinant maža to, kad isduliiiti

l«4

daug svarbesnis, gal būt, antras, 
šiuo atveju, uždavinys* tai teiki
mas, davimas galimybės toje že
mėj įsigyventi, įsikurti. Ir šičia 
mes manome, kad vyriausybė tu
rėtų dėti didžiausių pastangų, kad 
suradus lėšų, teikti naujaku
riams pašalpos. Mes, manom, 
kad lėšoms ieškoti —- šiam di
džiausiam* reikalui — vyriausybė 
turėtų įtraukti į darbą visą šalį, 
ūesžemėsreformakaipcr tokianė
ra dalyku, vfon tų, kurie žemę 
gaus, bet yra, kaip aš jau minė
jau, lietuvybės, mūsų kultūros, 
mūsų nepriklausomybes dalykas. 
Ir dėlto vykinant tą žemės refor
mą, ir ieškant lėšų privalo būt į- 
traukti .viri gyventojų sluogsniai 
naujakuriams sušelpti (Iš viet.: 
poezija,.-. Plojimas). '/ /
i Ministerių Kabineto deklaraci
joj kalbama apie tai, kad bus rū
pinamasi apie išleidimą įstatymo, 
kuriuo bus apdrausti darbininkai 
nelaiminguose .atsitikimuose, se
natvėje ir ligoje. Mes lauksim to 
įstatymo ii’ prie šios progos pa
brėžiame, kad nenorėtume, kad 
su. šiuo Sablnetū atsitiktiį toks pat 
precedentas, kuris yra buvęs dar 
Steigiamajam Seimui dirbant, 
kuomet paruoštas ligonių kasų ’į- 
statymas nuėjo ,į Kabinėtą ir ligi 
šioliai dar nėra iš ten grįžęs. (Iš. 
v.: Mirė) Be šių įstatymų negali
ma pilnoj to žodžio prasmėj socia
linė apsauga.

Lieka mums tarti keletą žodžių 
ir dėl mūsų Užsienio politikos.. 
Šiuo reikalu darbo federacijos 
frakcija randa reikalingu pa
reikšt štai ką. . Mes savo nepri
klausomybę esam išpirkę, iškovo
ję didžiausiomis aulcomis Didžio
jo kare žaizdos dar jaučiamos vi
same mūsų kultūriniame ir eko
nominiame gyvenime ir dėl ’ to 
mūsų'kraštas yfa reikalįngas tai
kos ir taikos sn visais mūsų kai
mynais. Bet prie šios progos mes 
turim pabrėžti;’ kad mes niekuo
met nepriimsim tokios taikos, ku
ri varžytų mūsų tautos suverenu
mą, kuri verstų mus išsižadėti 
Vilniaus. (Plojimas) — Artinan
tis galutinam Klaipėdos krašto iš
sprendimo momentui, mes turime 
pareikšti, kad mes nepripažįnsim 
ir nepriimsim jokių kitų sąlygų 
■negu tos kurias suteikia bendros 
internacionalinės taisyklės uostų 
naudojimosi klausimu, -.žodžiu, 
mūsų tautiniai ir politiniai intere
sai, nustatant santykius su kito
mis valstybėmis, tur būti griež
tai saugojami ir apginti. Mūsų 
vyriausybe- turi griežtai saugoti, 
mūsų valstybės suverenumą ir 
tautos garbę. Dar yra vienas maž- ♦‘V • .
možis į kurį mes turim kreipti 
naujo kabineto .domės. Gal būt 
tai yra mažmožis,. beV mano ., ir 
mano draugų įsitikinimu yrą tok
sai dalykas, kuris vis dėlto įžei
džia mūsų valstybes ir tautos gar
bę, tai būtent: kaikurių svetimų 
valstybių atstovų Kaune elgimosi. 
(Iš vietų: kurie turi drąsos kištis 
į mūsų vidaus reikalus). Mums 
inetenka Čia įvardinti tų atstovy
bių ir "asmenų, kurie, būdami sa
vo vyriausybių atsiųsti savąją 
valstybę atstovauti, imasi čia 
Kaune eitikai kada mūsų milici
jos pareigų. Mūsų nuomone į ši
tą dalyką reikėtų griežtai reaguo
ti, . Deja, tas skandalingas įvykis 
iki šioliai nėra susilaukęs jokių 
griežtesnių žygių ii mūsų vyriau
sybes. -Mūsų manymu, taip pat y- 
ra neleistina-.ir nesuderinama su 
jokiais internacionaliais papro
čiais tai karantinų sistema, kurią 
taiko mūsų piliečiams, kaikurios 
atstovybės išduodamos, užsienio 
pasus. * ‘ ’

.Dabar tenka keletą žodžių tart 
dėl tautinių ūiažunių. Ir čia antru 
kart inah lenką priminti, &ąd.

s. ■ g ’
šlykščią ir dcmafaginfąf propa-^ 
gandą pirėi Lietuves JkaįraSHką^ 
(Plojimas. ’Iš vietų: jie MįDbM 
niuarašo)/ 3

' Padaręs tas kelias pastabas dm 
Ministerių Kabineto dekhl*riM| 
savo frakcijos vardu turiu yąj 
reikšti, kad. mes balsuoahn u# pąn 
sitikėjimą naujam kabinetui; ' Įtlį 
paliekame sau pilnas 
čiai kritikuoti jo darbūs ir 
ti dėl tų darbų savo Kvadee. 
sitikėjimo ar nepasRikijimo 
Simas dėl mūsų nėra buvęs ir ne* 
bus principiniu-dalyku. Pa* nm>' 
sąvoka “opozicija*’ kaipo tokia 
nebuvo ir kaž kokių sportu aeba 
“menas dėl meno” Maurišką į- 
dėlto nuo pat mūsų valatyMk įri- 
kūrimo dienos,' — * jūs patya tąjį 
gerai žinote — mūsų/organizife^ij,: 
ar tai. per savo frakciją, ar per 
mūsų suorganizuotą viauomenę, 
prisidėdavo aktingai prie valsty
binio darbo ir ėmėsi už jo parisi 
kimus ar nepasisekimus, atatin
kamą atsakomybės dalį. Tokioj 
pat pozicijoj mes liekame ir to
liam—Mes- gerai suprantame, kad 
ir Šis kabinetas nepadarys rojaus; 
bet darbo žmonės ir nereikalauja 
rojaus iš mūsų ir iš kabineto. Gy
ventojai, ypatingai darbininkai 
laukia kietos rankos, kuri tvar
kytų pakrikusį iki šiam laikui 
Lietuvos aparatą/ (Iš v.: fašistų), 
— Ir kiek mes matysim vyriausy
bės darbuose, pasiryžimo aktingai 
vykinti deklaracijoje skelbiamuo
sius dėsnius, tiek Be abejojimo 
vyriausybe, turės mūsų pasitikėji
mo. Juo vyriausybė aktingesnė 
bus savo pažymėtuose deklaraci
joje darbuose, juo daugiau mes 
fernsim ir reikšim jai pasitikėji
mo . (Plojimas).

(Kauno “Laisvė”)
■ ’ ? 'T-- -•

•»

jeigu apie tautines mialumao išei-j 
įimti tani tikri mūsųkonstitueid 
jos tai dei mūsų tautinės po
litikos nerą nieko pasakytą. Tau
tinėms mažumoms yra garantuo
ta tas, kas: yra nustatyta konsti
tucijoj. Bet prie šios progos pa- 
bvėždainitiį, galbūt, uit ra mūsų 
vyriausybės lojalingumiL mes ne
galini nereikšti mūsų didžiausio 
nūsistelišjinlo, kad teįš ūnažunms*. 
apie kurias čia kalbama, kad tos 
mažumos, įiui'įoš palyginus su ki? 
tomis mažumomis, naudojasi pas 
mus ūe

Homestead, Pa. — Gerb. 
klebonas kun. S. jA Čepano- 
nis už ^$50 užsisakė iš šv. 
Kazimiero dr-jos Kaune, 
Katalikų’ Tikybos Katekiz
mas, kurs yra patvirtintas 
Lietuvos Vyskupystėms ir 
vartojamas visose m okyklo- 
se ir parapijose. . Tas kaie- 
kizmas yra sustatytas žino
mo . bažnytinio ' rašytojo, 
Prof. Kanauninko Kaz. Pal
taroko, Seminarijos vice- 
rektoriaus. To katekiiaio 
nuoseklų, dogmatinį, mora
li tikybos išdėstymą ir kal
bos grynumą ir jos gražu
ma, liudija paties autoriaus 
vardas. *

v

Nuo širdies vienuodumo 
dėlei ir paties dalyko svar
bumo malonėju patarti mi
nėtąjį katekizmą įsigyti vi
siems gerb. klebonams, mo
kykloms ir šiaip jau norin
tiems tikybos pasimokyti. 
Gerb. klebonai gali reikalau
ti minėto katekizmo ir kito
kių knygų iš šv. Kazimiero 
I)rjos, pašiuneiant savo 
personalius čekius, vardu 
Šv. Kaz. Dr. iždin. Kan. A. 
Aleknos, 3d D. Vitniuaus 
G-ve, Kauna Sę Galima dary
ti užsakymus per “Draugi” 
ęirieagoje.

Su gnia pagalba,.
Ktrik P*

26G B. Main St., . 
Amsterdam, JL Y.'

i I-mm I M'*W|||||- ii'Hllį. I 1 '< 1

j tumioj ir Švedijoj yra, 
daugiausia teMonų uš kitas j 
Miyopbs valstybei Diayoj j 
ir Švedijoj valio teleftaud 
privatines kompanijos, o kM 
toše Kuro^i-vaktybėse vtbl 
džia juos valdo. w

■ .'~ ■ 'k L- ■ /

’ KM pūgūminti tą i$| 
t * A **-•» A. • - ■ »1 »<* M »

,______  .. . . . . . .. .. . teisinis, bet
ar kitoje ' apskrityje . paliekami dvarus, duoti kiekvienam tam tik-mis, iki pat pastarųjų laikų nesi-

*.......................................... j spaudoje 000,000 arltiiįi* jg‘*i' V V — t r- . e-

Visuomenes invalidai i e tuo pačiu dvarai vadinamiems kultūriniams rą nustatytą normų gektarm Bet riiaują vedę - > užsieniu

dvarus.Tr
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Reporteris.

SAVNUS PIKNIKAS 
A

Pereitų, nedūlių įvyktisis 
§v. Defro lietuviu parapijos 

. piknikas buvo - toks didelis, 
. kokio Bostoniečai .lietuviai 
nėra turėję, Žmonių buvo 

■ gausybes* -Etau iš.JKor- 
z woodo trekas ir* iŠ kitii apy- 
linkui. Apie jt vai. ištikusis 
nedidelis lietus truputį su
trukdė linksmybes ir biznį, 

r Bet tai neilgam* Lietus m- 
; stojo ir su didesniu uolumu 

prasidėjo žaidimai^ • /
\p j^elno parapijai bus ar4 

'$1000. ' '

APIE MIRUSĮ PBEZI-
DEX’T4.
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'‘DABBISISSAS"
T*"'-

.BosfoiioTdiixImoTasOrCroii- 
Dell paskyrė ateinančiai pet- 
nyčiai'pamaldas už prezi- 

. dentą ITardingą. Kardino
las pareiškė: u Palaiminta y^ 
ra ta tauta, kurios valdovai 
mirsią, pripažindami Kris
taus vadovybe ir kurios gy- 

■vieji vadai prašo Dievo švie
sos savo darbams dėl žmo- 

•- » • ■ •nnp” .

STIPRINKIME TVIRTOVĘ
'' _____

Amerikos lietuviai katalikai ar
ti 20 metų kaip džiaugiasi turėda
mi priekyje savęs jėgą,'kuri atre
mia visus priešus tikėjimo ir tau
tos. Toji stipriausia tvirtove yra 
tai Am, Liet R. K. Federacija, ku
ri riša suviršum tūkstantį organi
zacijų, - taip-gi visa kataliltų inte
ligentija ir daugybe pavienių na
rių. Tai brangūs broliai ir seses 
katalikai prigulūkim ir. remiam 
kuom tik kas galim. Dabai* ar
tinasi 'N. A. apskričio išvažiavi
mas, kuris įvyks. 19 d. rugpj. Law- 
renee, Mass. “Palangoje.” Tai 
gražiausia ir .patogiausia vieta, 
kas tik buvo tas gėrėjosi. Tai 
^erb. lietimai pasirodykim ką ga
lim. Tegul žino visas pasaulis ką 
reiškia lietuvių tauta. Kad dau
ginus judėjimo padarius tame is
toriškame išvažiavime, tai visi 
skyriai N. A. apskričio yra kvie
čiami rengtis iŠ visli pastangų, 
Pasamdyt trokai, paskleist po 
'visą koloniją žinią, idant rengtu- 

. si-.nuo mažiausio 'Aid^oniausianų- 
nes tai galės linksmintis mažutė
lis jaunikaitis ir žilgalvelis ir pa
kvėpuos tyriausiu oru ir pasiklau
sys svarbių kalbų is-katalikiškos 
inteligentijos. ; •

Komisijos pirmininkas
Ben. Jakutis.

*

pranešimui žinioms protui 
nektirioms kūno dalims tam
pant užgautoms per bile 
daiktų, sugebėtų pranešti jo 
protui kas atsitiko su jo pir
štu įdėtu i saulės'vidųrį, jau 
pirštas būtų sudegęs nuo ne
išpasakytai didžio saulės 
karščio.

Tad-gi saules kūnas yra 
taip labai karštas, kad jau 
karštėsjiio gamtos kūno pa
saulio surėdyme ir egzistavi
me, ant kiek gamtos žinovų 
yra ištirta, beveik nesiran
da ir negalima būtų surasti. 
Jeigu,, pavyzdžiui, paimtū- 
memę tį \vfsų mas^ unglio* 
kuri /UnM metų laike }4a 

'Suvartojama (sudeginama) 
visame pasaulyje, ir sudėtu- 
mėme j vienų krūvų ir įmės- 
tumem į patį saulė karštųjį 
.vidurį, tai to viso sudegimui 
imtų jar trumpiaus negu se.- 
kundų laiko.—Mėnulio- kū- 
nas' iie tik kad nėra toks 
karštas kaip saule, bet dar 
dauginus sykių yra-šaltesnis 
ir kietesnis už saules kūnų. 
Sprendžiant iš atžvilgio 
temperatūros (oro nustaty
mo) jis turi dar* du šimtu 
laipsnių žemiaus zerd (Eali- 
lienbeit) negu saulė.

Viršutinės mėnulio pusės 
dalis p*agal astronomų tyri
nę jaučiame jųjų moksle pa
duoti!. ir muordvtu faktu, 
randasi apsiausta vnlkaniš- 
kais kalnais ‘ (ugiiiakalniais) 
kurie yra kartais net mato- 
mYnub žemes' skritulio žmo
gaus grynomis akimis. Tas. 
vaizdas buvo taip* išsiplati
nęs tarpe žmonių kad išvydę 
tą ženklų menulyje, kad tas 
nuo karto buvo net • tikrai 
pamanę, kaip ir dabar dar. 
nekurie žindy nes tiki, kad 
mėnulyje randasi žmogus ir

dinčios, tik šviesios; žvilgs
nis perveriantis^ bet ne rūs
tus* . 1 ’

— Tu visus savo turtus iš
dalinai — pasigirdo lygus 
balsas^ — Tik juk tu nesi
gaili dėl to, kad -darėt* gera?

— Nesigailiu — atsake at
sidusęs senelis; —- tik štai aš 
dabar mirštu*

—- Ir nebūtų buvę pašau-, 
ly vargšu, kurie tau tiese 
rankų — tęsė toliau nepažįs
tamasis: — kam būtumei pa
rodęs savo geradejistęr ąr 
būtum galėjęs tii lavintis jo-

. .'A r$ęneW meko neatš^ke /iri 
užsimųsteA M v

—■Taip ir fu dabar nesi- 
didžiuokj vargše, ^.prabilo 
vėl nepažįstamasis: eik 
pratiesdamas rankų, duok ir 
tu galimybes kitiems ge
riems žmonėms darbu paro
dyti, kad jir geri; .7---------

Senelis sujudėjo, pakėlė 
akis... tik nepažįstamasis 
dingo; — o tolumoje ant ke
lio pasirodė: praeivis. ,

Senelis prisiartino prie jo 
— ištiesė ranka. Praeivis, 
su nepasitenldnimu nusigrę
žė ir nedavė nieko. *

Bet paskui jo ėjo kitas ir 
tasai padare seneliui nedide
lę išmaldų. • ■ • ,

Ir senelis pirko už gautus 
skatikus sau duonos, ir sal
dus, . rodės jam, ’ išmelstas 
kųsnelis, — nebuvo ii1 gėdos 
ZZ~ priešingai: apsiau
tė jį tylus džiaugsmas.

Verte Burlilianislnst

davė speciali užvardijima— 
* ‘ Žmogus Mėnulyj e. ’1 Aug- 
ščiausias kalnas, kuris ran
dasi vienoįe menulio pusėje, 
kurį galim pamatyti nu pa- 
gėlba teleskopo (žiūrono) 
aiškiai, turi dvidešimts ke
turis tūkstančius pūdų Rūg
ščio. Šį dalykų astronomai 
yra jau įšmatę ir matubja 
pagal šešedio pavidalų, kuri 
menulio krintamoji šviesa, 
taip jau visiems yra žino
ma, iš augŠto nakties laiku 
aiit bile kokio dalyko egzis
tuojančio. ant žemes globoso, 
padaro šešelir kuris perstato 
^ųni^kpln^į \reghtW išvežto Į

Astronomijas mokslo/vy
rai, kurie yra pagrindinai 
ašstuciijavę šio mokslo šakų, 
yra ištyrę kad bile- daiktas, 
kuris sveria ant žemės glo- 
buso Adenu svarumo svarų, 
tai aiit paviršiaus menulio 
globuso tas pats daiktas ar
ba kūnas gali sverti tiktai 
vienų svaro Šeštadali. Tai 

: šis faktas ir liudija' kad oras 
ant menulio globiiso randasi 
daug kietesnis ar šaltesni^ 
negu imt žemes.. Mėnulis 
panašiu Imdu kaip ir žemė 
keliauja apie saules planetų, 
keliauja (sukasi) aplink že
mes planetų, tik jis atlieka 
savo kelionę i trumpesnį lai
kų negu žemė,’ kadangi jis. 
randasi arčiaus nuo žemės 
negu, žeme nuo saules, . o 
antra, kad žeme yra daug 
sykių mažesne už- saulę—tai 
dėlto menulis neima tiek lai
ko apkeliauti aplink žemę 
kiek žeme aplink saulę. 
Ir dėlto tik viena mėnulio 
puse, yra mums matoma.

Praeituose amžiuose dau
guma žmonių dažnai tikėjo, 
kad ir dabartinio amžiaus 
randasi daug tokių žmonių, 
net ir. civilizuotuose kraštuo
se kurie tiki, kad mėnulis 
kiekvieno mėnesio bėgyje, 
didėja ir mažėja, o ant galo 
sako, kad jis turi savyje 
šviesų kaip ir saulė, reiškia, 
pats save apsišvieČia be sau
les šviesos. Visai ne,. Tai
gi ne viena išvada iš tų pro
tavimų nėra teisinga ir ne
gali įimti', bet taip yra kaip 
yra Dievo surėdyta, o moks
lo vyrų su pagelba tam tik
ro mokslo astronomijos ty
rinėjimui ir teleskopo (žiū
rono) aparatų yra ištir
ta ir apskelbta pasauliui 
kaipo faktų tikrume, nes 
kad taip, net naturalė teisė 
diktuoja ’ žmogui, kad taip 
tini būti. Tadgi menulis 
kaip nekuriu žmonių yra

IŠMALDA ŪR. t. J. GORMAN
(GUMAUgKAS) 

DANTISTAS(J. S. TiiTgenev’o)

Ketoliese didelio miesto, 
plačiu dulkėtu vieškeliu ėjo 
senas liguistas žmogus.

Jis beeidamas svyravo; jo 
sulysusios, silpnos kojos pai
niojos, knapsėjo, lyg nesa
vos, žengė sunkiai ir silp
nai; jo rūbai kabėjo, vie
nuose skurliuose; vienplau
kė galva svyi’O ant krūti
nes.** Jis pailso .

Jis valandėlei atsisėdo ant 
akūįens pidę kęlioJ jjasilęnk^ 
apsikniaubė; už^Jdengė vei
dų delnais — ir tarpais iš
kraipytų .pirštų pasipylė 

• ašai’os, krisdamos ant kelio 
dulkių. . . '

Prisiminė jis...
Jis prisiminė, kaip jis..ka- 

rlaismTbnvoušveikasi' turtim 
gas, —- ir kaip jis spėkų nu
stojo ir turtus kitiems išda
lino, draugams ir no drau
gams. .. Ir štai. dabar jis 
neturi ir kąsnelio duonos — 
o visi jį apleido, draugai: 
pirmiau nei priešai... Kė- 
jaugi jam beliko nusižemini 
iki tol, kad prašyt išmal
dos? — Ir sunku janTbuvo 
širdy ir sarmata.

O ašaros vis lašėjo ir lašė
jo margiu damos pilkas dul
kes.

Staiga išgirdo, .kad kas

H

Tel. Brocktbn 5112—W.

(Kampas Brond Streėt)
705 Malu St., Montello, Mass.

CM* Bo. Boston 270 ffiJ.MACDONELL,M.D.|
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Onsp Valandos: &
į Rytais iki 9 vaL Po pietų niū I—< w 
Į Vakarati nuo 6 lkl 9. . $
j Mf Bro*dw*y, Bo. JBoifcm, | / į
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LUTTUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER

(KASPARAVIČIUS)' 
Laikina! perkeis ofisą po N& 

425 B«oadway, So. Bostoiy, Hmm.
Ofiso Valandai: m

Nito 10 iki 12 :30 ryte ir nw I:i0 $ 
iki 8 Ir nuo 6:801H 9 v. vak« 

Ofisas uždarytas subatos vakarais 
Ir nedaliomis. .

16 Metų Bouth BostoniT’

DR. H. S.STOHE
AKIŲ SPECIALISTAS 
■99» W. BROADWAY

Į VALANDOS ■ Nuo 9 r. iki 7 ▼. rak..

I
SW. So. Boston' 24ŠT&

DR. J. C. LANDŽIUS į

LD1TUVIS GYDYTOJAS IK g 
CHIRURGAS. ®

506 BR0ADWAY, B
BOUTH BOSTON, MAffll, | 

(Kaupas G St Ir BroadwayJ y ’ " 
VALANDOS; 9—11, 2—4, 7—9 g

DID. LIET, KUN. KĖSTUČIO 
DB-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckai, 
‘ 81 Mercer St, So. Boston, Mau, 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, 
146 Bowen Št, So. Boston, Maso, • 

PROT. RAST, —r Antanas Macejunas, 
450 E. 7-th St, -So. Boston, Mum, 

FIN. IlAšT. — Juozapas Vinkevičltis, 
906 'E. B’way, So. Boston, Mass.

KASIERIUS — Andrius Zaliąckas, 
,807 E. 9-th gti, So. Boston, Mase, 

MARŠALKA — Aleksandrą Jąlmokagj 
115 Granite St, So* Boston, Masi, 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne« 
elnius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dlenį kiekvieno ■■ ničneslo pa No. 694 
Washlngton St, Boston, Mass., 6-tą ▼« 
vakare. Ateidami drauge Ir .naują ua» 
rlą su savim atsiveskite prie macą dr« 
jos prlraSytL

ŠV. JONO EV. BL. PAlELPlNfiS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — J, L. Petrauskai,
250 Gold St., So. .Boston, Mass. .

ViCE-PIRM. — Kazys Ambrozas,
492 E. 7-tb St., So. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Julius Savickas,
111 Boweu St., So. Boston, Mas*. 

FIN. RAŠTININKAS — J. Švagždys,
171 W. 5-th St, So. Boston, Man, • 

KASIERIUS — A. Naudžiūnai,
885 E. Broadway, S. Boston, Maia. 

MARŠALKA — J. Zalkil, -
7 Winfleld St., So. Boston, Maus. 

Draugija laiko saslrlnHmus kas trečią 
nedėldlenl kiekvieno mėneelo, 2-rą vai* 
po pietą šv. Petro par&pljo* salėj, 491 
Bt Seventli St. South Boston, Marai,

Mėnulis, pagal astronomų 
išmatavimo ir aprokavinio, 
turi plotį susidedantį iš dvi
dešimts vieno šimto mvlių 
(diametre). Šis jų apskait- 
liavimas ima tiktai vienų 
saulės ■ ketvirtadalį- diamet
ro, kurios plotis yra astuoni 
tūkstančiai . mylių, ša1^ 
kaip jau paprastai visiems 
yra žinoma iš skelbiamų ir 
rašomu faktu ir nurodvmu 
astronomijoje, randasi už 
devyniasdešimts trijų mili
jonų mylių tolumo nuo že
mės' globuso (skritulio) ; o 
mėnulis randasi tiktai du 
šimtu tūkstančių mylių tolu
mo nuo žemės. Kad saulė ir 
yra taip toli nuo žemes glo
buso, . bet, pavyzdin, jeigu, 
claleiskime sau, rastųsi to
kio augŠto ūgio ant žemės 
žmogus kad net galėtų pa
siekti tų augštybę ir savo 
pirštų įdėti į pat saules vi
durį, tai pirm negu jo jaus
mų nervai, kurie, galima sa
kyti, yra greičausia-mašina 
žmogaus kūne, ūž visas me- 
kaniškas pasaulio mąšinas,

^PIB BBN0VBB . 
BOSTONĄ.

Buvusis Harvardo uni
versiteto prezidentas Eliot 
savo laiške Bostono majorui 
atsiuntė laiškų iš Nortlieašt 
Harbor ir išreiškia apgailes
tavimų, kad negali atvykti į 
Bostono majorų -paveikslų

- parodų. Dr. Eliot be kitko 
•raso-ūpie senovėj Bostonų, 
kada jo tėvas majorayo. Tai 
buvo. 1837, 1838 11’1839. jis 
rašo:

* ■ “Kada, mano tėvas inajo- 
ravo, tai Boston buvo ma
žas miestas, bet buvo palin
kęs prie neramumų ir net 
.riaušių.. Tai.jis įsteigė pir
mus ‘ apmokamus gaisrinin
kus Suv. Valstijose, nes sa
vanoriai gaisrininkai stotis 
butfo pavertę į karčiamas. 
Jam reikėjo' griebtis suval
dyti vietos gyventojus, ku
rie užpuolė nesenai atvyku-

’ sius airius ir tas užpuolimas 
baigėsi ataka ant airių lai
dotuvių ant Broad Št.”

.Toliau priduria,., kad tada 
Bostonų buvo daug sunkiau 

. valdyti, negu dabar, nors 
visokių tautų ateivių skai- 

, čius daug sykių .padidėjo.

i'
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GUNARO
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ PER 

LIVERPOOL
ant naujų, didelių, puikių aliėju 

varomų laivų.:
SAMARIA....... .Rugpj. 9, Rugsėjo 8 

’ SCl’THIA..........Rugpj. 23, Rugsėjo 20
CALIFORNIA (naujas).;. .Rugsėjo 12 

Greitus patarnavimas į Lietuvi) ir j 
visas Baltijos valstijas. . Puikios Vlę- 

• .tos, geras valgis, . . -
. Taipgi iš Ne\v .Yorko, ypatiškal pri
žiūrėta kelionė i Lietuvą ir visas Bal
tijos valstijas kiis utarnlnką ant trlji] 

‘ marią milžiną, su persėdimu’ South- 
'. amptotie

MAURETANIA, AUUTTANIA, 
BERENGARIA.. ’ . .

Tnip-gt i-eguUarlai išplaukimai. tie
siai i Hamburgą ant naujų aliejumi 
kūrinančią laivų. 3 Riešu (į Rlllavą 
$106.50) (I Hamburgą $103.150. Katfe 
taksą $5.00. ’ ’. - ’

CUNARD piniginiai orderiai išmo- 
W. zkaml’.Lietuvoj greitai,'užt(kr.lnt.fį.1, ge- 

rak •. A . ’ : '■ L
• Dėl Informacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba j. - • 4 - .

TUK CUNARD STĖAM ŠHIP 
? r COMPANY LIMITED; , '.

126 Statė $freet,-
Boflton, jHąsą,'

f

P

i

r

•77

■ ■*.

<

tąį jį. vardu Saukia i jis^-pai
kėlė apsvaigusių galvų — ir 
išvydo priešais save nepažįs
tamų. . .

Veidas ramus ir didingas, 
bet nė‘ aštrus; akys ne spin-

PARSIDUODA toniko išdirbys- 
tės dalis. Esame trys dalininkai, 
tai turėdamas kitą biznį parduo
du, Kurie norite pasipelnyti, 
malonėkite kreiptis pas Maxiin 
,J. Couble, 163 Ames St, Brock- 
ton, Mass." ■ (16)

PARDAVIMUI NAUJA 7-NIŲ 
KAMBARIŲ STUBA 

šiluma, naujas pečius, veranda ap
dengta su drūtais, % akru žemės, ne
toli gelžkelio stoties, dirbtuvės ir tt. 
Laimi pigiai. D. B. OLIYEIt, Bos.84, 
Millis, Mass. (?)'■

Ąpniainyjnui ar pardavimui vinvuo- 
glą fai'iiia. Parduodama vinmoges 
vjipit. Paranku Holliston karais, švie
sa, telefonas ir automobilius. Pilnai į- 
rengta. G. G. MeKay, 327 Littie Blclg., 
Teleplione Beach 1675. (77

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt, 
Geriausios Palangos Trejankos, stam

bi, 60c. už pakelį arba 6 už $3.30. 
Pupl aiškią pakelis 35c. arba 6 už $1.75. 
Trukžollą 30c. pakutis arba, 6. už $1.40.

žoles sutaisytos nuo nervą, išgąsties,- 
nuomario, galvos svaigimo ir. ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausią 
mediciną nuo visokią nervą suirimo, 
su lietuvišku nurodymu'kaip vartoti; 
pakelis 85ci, 6 už $4.50.

Knyga “Daktaras Namuose”, aprašo 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gą receptą — $1.00.

Mostis gydanti visokius niežulius Ir 
odos išbėrimusi dėžutė $2.50.

Drukuoti laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c.. - ‘

Viskas būna su prlsiuntimo kaštais,
M. ZUKAITIS,

449 JIudsonAve., Rochester,N. Y.. 539^11.

NAMAI-MORGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais, reika- 

, lais kreipkitės pas manę.
Ą. F. KNEIŽYS,

494 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 0770

O

DR. JOSEPH WEINREBE
90 Huntington Ave„ Boston, Mass. 
Medicinos Profesorius’ Universitete. 

Speeln-UstUK kraujo, skutos iv 'šlapti* 
ino Ilgu, taipgi ronuitizino, Kalba len— 
kišimu ■.

■ Ofiso valandos:* nuo 2 lki'7 vakare. 
Pčtnyčionii ir nodPltoinis priima pa
gal sutarti

Telefonas Bark Buy 0379. lies; . Ros.

I

i • .fetRGiANDCoKE, lengva deginti pečiuje. 
NewDkiand<pke prie pritaikyto oro traukiu 

. T': 1110 degų gražiai*. < ' Y
Aega, ..^pagadindami “pe- 

■" " ’ čiatis ir įgrotų.
■; ; -MAM^DIDBSM—DIDELI ' 

New England Coke 
iii DĖVONSKIBE ST./ -BO&TM MASS. 
Mtun8532 ' ^TEDEfONAI^ Main. 372S

- * u,
. /

■ t .
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manoma kad jis didėja, ne-, 
didėjo nei augo ir nei ma
žėja,- bet tik žemei keliaut 
aplinkai saulės planetų pasi
taiko rastis tarpe dviejų kū- 

;.*nų — saulės ir menulio, tai 
tas ir padaro mėnulį būti di
desniu ir mažesniu kartas 
nuo karto. Priežastis to vi
so, kuri gamina’ nekuriems 
žmonėms tokį įsivaizdinimą. 
jog mėnulis didėja ir mažė
ja kartais, yra žemės šešė
lis, kuris užstoja saulės 
atspindžio ‘ teikiamų šviesų 
mėnuliui. Taigi mėnulio 
šviesa* yra niekas kitas kaip 
tik saulės Šviesos atspindis į 
mėnulį, o jo mažėjimo ir di
dėjimo priežastis yrą žemė, 
kaip jau esame- patčmyję 
’augščiau šiame straipsny, 
šešėlis ’ \ užstodamas saulės 
šviesa nuo mėnulio kūno.

.K.

KAMBARYS ANT SENUOS
KAMBARYS ant rendos. Šviesus 

kambarys Dorchesteryj. IComuuitaieiJii 
SU Bostomv traukiniu ar karu gera. 
Sužinoti kreipkitės I “Darbininko” 
administraciją.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 »Washington Street 

BOSTON,. MASS* 
Valandos: 9 A M. iki 5:30 P, M;

Gyvenimo vieta
10 WnfTHEOP Stbeet, Kast Boston 

Tel. East Boston 152—J, 
. Tel. Mato 2483

PIRMOS RŪŠIES BARBERNĖ
’Nukerpam plaukus vyrams, mer

ginoms ir valkams.
Turime visokių kvepiančių toni

kų plaukams.
Ateikite ir persitikrinkite, a§ 

kiu, kad busite patenkinti.

C; S. BABEK
116 DORCHESTER AVENUE 

south BOSTON, mass. 
(ikie pat bboaway TUriEL’lo)

tl»

| BOSTON O IR APIELINKIU BIZNIERIAMS |
Turime labai gražių sieninių didelių ir ma- X 

žų KAIjĖNPORDJ, kurie jūsų noretumetej kad ♦$* 

tokie būtų laiku atspaudinti, prašomi’ ateiti į 
tf Darbininko” raštinę ir pasirinkti; Pasirinki* <|< 

mas didelis., X

DARBININKAS ■' ' 4
Soirtlč Boston, Mass*
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LAFAYETTE REALTY GDMPANY
Mes jpcikamo h' parduodamo namus, ūkes^kmuhiveš; ap- 

. draudžiam namus, rakąndus, automobilius, auzoidimus ir 
■ tt. visais jjcikalais krdpkiteš į mūs agentūrą ir būsit 
užgartėdintiū į J _• ' ;

LADAYETTE RBALTY COMDAHY
. ' REALi;EŠTAW ’& tNSŲlUNCU -

■<5G Masskcbūsotfe Avenue, / Oambrldge, Mači
Vtttms J. DEmiTIS Ir MNIĖmm F* STROKAS, Savimokai*

|Insurance
I®. ... (APDRAUDIMAS) - H

| Imant Insurance (Apdraudl-J 
j iną) nuo ugnies ant namo arba, h

3 automobiUaus nelahnčs ir pavo- 
j glmo arba sumušimo krautuvas |) 
J stiklų, tSmyklte idant apdraus- t į 
Į tumčt per atsukančias kompanL
I jas, idant nelaimei atsitikus gau- * ’ 
į tump,t pilną atiyglftimą. Mės re- J 
f presentuojum tvirčiausias 11* ge- 
J tinusias kompani jas Amerikoj Ir į Į 
Į mes užtikrinant pilną atlyginimą (į 
| nelnlmfe atsitikime. ‘ Boston’o h 
į žymiuusl lietuviai biznieriai Ir i į 
J profesjjomilnl yra musą klijen- | ? 
J ttti, klauskite, ją apie musą pa- K 
į tarnavimą. ri
į EKSPERTAI UGNIES 1 

į APIPREKIUOTOJAI 
f . Ajidrmidliiint namus, rakau- J Į 
• -dus. automobilius Ir taip toliam f 
į krčlpkltčs į mlis dėl geriausio ! 
į patarnavimo Naujoj Anglijoj. I 
I Apdraudimo Skyrius po vndovys- i 
} fe JONO Iv. KAZLAUSKO. . |

VINCENT A. JENKINS i 
p4 Beacon Si, Boston, Mass. f i Tek Haymnrkęt 5846—6841.

tV. ELZBIETOS DRAUGIJOM 
HARTFORD, CONNEOTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI

Elib. Mlelnikįenč, pirmininko,
44 Cedar St., Hartford, Conn.

O, Lableklenč, vice-plrmlnlnkč,
90 Sheldon Street, Hartford, Oonū, 

B. Lablckienč, ižjfhinkt, ,
44 Aladison St., Hartfonl, Conn, 

Marijona Katknnskaitė, fin. raštininkė,
16 Atlantlc S t., Hartford, Oono, . 

R. Pundslenč, prot raštininke,
19 Walcott St, Hartford, Oonn, 

Šiol draugijos susirinkimai būna kur 
antrą nedčldlenį kiekvieno mčnftiloį 
bažnytinėje salėjo. ,

j * ■’ - *
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tv. KAZIMIERO R. K. DR-J08 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRA1AL

PIRMININKAS — VL'PšnUuąkū, '■ 
_ Si4n 8-th St Tėl. S»x B. S335—M>. ’
VIOE-PIRM, — J. Jarufe,

/ 440 E< G-tb St, So. Boston, Mum, 
Prot. RAST. — A. Janušonis, 

1426 Columbla Rd., S. Boston, M**, , 
RAŠT. — B plikis, —

428 B. 8-th St, 8o» Boston, Mato* 
IIDININKAS — L.

111 Bowen St, So, Boston, MmM 
TYARKDARIS — P* LauČkA, ~

: 393 K. Fltth St., So. Boston, MaMi 
ŪRaBGIJOB anralsz rokais — . ;

” 306 Broadvray, So. Boston, M*m* 
Dnpgtjii raro BUBlrlnklmini laiko 
nedeldtehl klekvteno n»8nwlo Urną nl, 
pą pietą, fteMpUba iltotaln*! ’4Š2 M, 
Sor^ūth St, BbKton, Mmh, i .
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