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Šauniai pavyko

Padarė gražaus pelno.

L.D.S. N AB J. ANGLIJOS 
APSKRIČIO IŠVAŽIA

VIMAS NUSISEKĖ.

BALSUOS AR
STREIKUOTI.Iš DARBO LAUKO.

•V r
Krikščiony* darbininku viti- 
nvkites! Spieskites i vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje 
Darbininkų Sąjungą.

Lietuvių

Vainikų dienoje, gegužės 
30 d. š. m. buvo LDS. N. A. 
Apskričio gegužinė.

Jau iš pat ryto darbinin
kai (ės) būriais trauke į pui
kų Montello lietuvių para
pijos parką už vardytą Ruo- 
muva.

Darbininkai (ės) visus ma
loniai patiko ir priėmė.

Apie 12 vai. vidurdienyje 
privažiavo trokų iš Bostono, 
Stouglitono, Norwoodo, 
Cambridgiaus; o automobi
liais nustatė visą lauką: tik 
mirguoja ir tai ne bile ko
kiais. Išvažiavimas iš šalies 
žiūrint neišrodė į skurdžių 

įdarbininkų išvažiavimą: vi
si gražiai pasipuošę, kad 

k net malonu žiūrėti.
Tai buvo mūsų rinktinė 

publika. *
Parkas nustatytas stalais, 

kuriuos puošė skaniausi val
giai ir saldūs gėrimėliai.

Darbininkai (ės) prie sta
lų dirbo sušilę, o kiti bėgio
jo su tikietais po parką.

Aš visų jų negalėjau su
žinoti ir jų nuopelnus apra
šyti palieku pačiai LDS. N. 
A. Apskričio valdybai.

Apie pirmą vai. po pietų 
So. Bostono jaunos mergai
tės moksleivės lošė “basket 
bąli” su montelietėmis. 
mis.

Laimėti, niekas nelaimė
jo, nes kažin kas jas per
traukė.

Vis-gi reikėjo leisti pa
baigti. Publika tuo lošimu 
buvo labai užinteresuota, nes 
radosi keletą tikrai gerų lo
šėjų.

Antrą valandą po pietų 
prasidėjo šokiai. Jaunimas 
turėjo geriausią proĮ^ą links
mai pasišokti. Salė puiki, 
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išnaudotojų kapitalistų.
Ragino darbininkus spies

tis po LDS. vėliava; rašynė- 
ti į organą ne vien apie va
karus, balius ar šokius, bet 
daugiausia apie darbus.

Gerb. kun. V. Taškūnas 
sako"- “darbininkai privalo 
išvilkti aikštėn išnaudotojų 
darbdavių darbus. Mūsų or
ganas ‘Darbininkas’ turi bū
ti užpildytas pačiu darbinin
kų rašytomis štai kokiomis 
žiniomis:

“1) Kaip darbai eina, ir 
kokie darbai ?

“2) Kiek darbininkas 
gauna už tą darbą?

“3) Kiek gauna prasilavi- 
nusis darbininkas ir kiek pa
prastas ?

“4) Po kiek valandų dir- 
bama dielioje?

“5) Ar darbininkai susi
organizavę į uniją? Jeigu 
ne, tai delko?

“6) Arz nekenkia darbi
ninko sveikatai suterštas 
dirbtuvėje oras? Jeigu ken
kia tai delko ? Gal nėra šva
rumo ?

j “7) Kaip apseina darba- 
Šdaviai su darbininkais dar
be ? ir t. p.

Gerb. kun. V. Taškūnas 
sako: “Tokios žinios mūsų 
organui būtinai reikalingos 
ir redakcija, be pačių dar
bininkų pasidarbavimo jų 
negali turėti..

“Jau nuo kiek laiko eina 
audėjų ir anglekasių strei
kai; o kiek rasime mažesnių 
streikų, kurie lieka visai ne
pastebėti.

“Tad nuo šio išvažiavimo 
raginu kiekvieną darbinin
ką (e), kuris tik šiek tiek 
valdo plunksną rašynėti 
darbininkiškų žinučių ‘Dar
bininkam’

“Kiekviena žinutė bus pa
taisyta ir patalpinta; kurios 
nereikės taisyti bus patal
pinta ištisai.”

Gerb. kun. V. Taškūno 
prakalbėlė giliai įsmego į 
darbininko širdį ir pasiliks 
ilgoje atmintyje.

Tvirtai tikiu, kad po šios 
turiningos ir gražios prakal- 
bėlės mūsų organas “Darbi
ninkas” bus užpildytas dar
bininkiškomis žinutėmis pa
čių darbininkų rašytomis.

Ant užbaigos suvienytu 
choru sudainavo porą daine
lių ir užbaigė mūši} imnu.

Pasibaigus programui vėl 
prasidėjo šokiai salėje, o ant 
pievos įvairūs žaislai

Šio išvažiavimo įspūdžiai 
pasiliks pas visus ilgai, il
gai.

Lai gyvuoja LDS. N. A. 
Apskritys!

Darbininkas.

ĮŠVENTINS Į KUNIGUS

Ant kiek turime žinių, tai 
birželio mėnesyje trys lietu
viai taps įšventinti į kuni- ; 
gus. '

Pranas Juras, auklėtinis : 
/

Brightono, Mass. šv. Jono 
seminarijos; G. M. Česna, 
šv. Prano seminarijos auk
lėtinis Loretto, Pa. ir Ani
cetas M. Linkus taps įšven
tintas į kunigus birželio 10 
d. Šv. Vardo Katedroj Chi
cago j. Pranas Juras yra 
Lietuvos Vyčių Centro pily 
mininkas, uolus darbuoto
jas, turįs literatiškus gabu
mus. Anicetas Linkus yra 
moksleivių organo “Gied
ros” redaktorius. Jaunikai
tis G. M. Česna yra gimęs ir 
augęs Scranton, Pa. kur bai
gė Šv. Tarno kolegiją. Po to 
mokinosi filozofijos semina
rijoj Orchard Lake, Mich., o 
teologijos baigti persikėlė i 
Loretto, Pa. Nors Amerike 
gimęs ir augęs, bet nenuto
lęs nuo lietuvių darbininkų, 
išsilavinęs netik lietuvių kal
boj, o ir rašyboj.

D et r oi t. — Kaip tik atėjo 
žinia, kad Railroad Labor 
Board nutarė numušti gele
žinkelininkams algas, tai 
Pildantysis Komitetas gele
žinkelių darbininkų unijų 
nutarė leisti darbininkams 
balsuoti ar dėlto numušimo 
eiti streikan ar priimti nu
muštas algas. Bus atsiklaus
ta ir neunijinių darbinin
kų.

Numuštos algos ineis ga- 
lėn liepos 1 d. Iki to laiko 
unijos suspės klausimą per
balsianti. Jei darbininkai 
stos už streiką, tai liepos 5 
d. tas streikas prasidės.

Garv’o pavyzdį ir 1.1. Kom
panijos ne durnos. Tuoj 
“paveda kontraktoriams” į- 
vairius darbus dirbamus 
karšapiuose, trekių taisymą 
ir daug kitų. Dar ligšiol ne
išdrįso “atiduoti kontrakto
riams” konduktorių ir gar
vežių mašinistų.

Visas tas darbų neva kon
traktoriams pavedimas bu
vo tiktai akių muilijimas ir 
Labor Board’o taisyklių ap
lenkimas. “Kontraktoriais” 
prisidengdami įvedė piece 
ivork’į į vietą Komisijos pa
skirto dienos uždarbio, ir 
tt. Tiesa, gelžkelių kompa
nijos turi teisę duoti užsa
kymus pašalinėms kompani
joms, bet čia kompanijos to 
visai nedarė. Jų pačių dar
bininkai, jų pačių dirbtu
vės, jų mašinos ir darbo į- 
rankiai, jos pačios apmoka 
darbininkus ir net darbinin
kus įšiūrina; vadinamas kon- 
t rektorius savo neturi nie
ko ir, žinoma, pasilieka tuš
čia figūra, kuria prisiden
gusios kompanijos gali ne
siskaityti su Gelžkelių Dar
bo Komisijos nustatytomis 
taisyklėmis ir kaip patin
kant išnaudoti darbinin
kus.

Kokios rūšies tų kontrak- 
torių esama, parodo sekan
tis pavyzdis. Sausio mėne
sy 1921 metų Indianoje ta
po inkorporuota “kompani
ja” “Bumham Car Repair 
Co.” Josios prezidentas 
John W. Jaranovvski ir iž
dininkas Charles O. McCoy 
pasirodė esą smulkūs anglių 
perkupčiai ir neturį jokio 
supratimo apie gelžkelių 
darbus. Ir štai tokiems 
“kontraktoriams,” arba ti
kriau sakant jų neva kom
panijai Indiana Harbour 
Beit gelžkelis “paveda” ka
ri} taisymą! Viskas pasilie
ka kaip ir buvę, t. y. dirba 
tie patys darbininkai tose 
pačiose šapose, kompanija 
“duoda” “kontraktorių” 
kompanijai šapas už dyką ir 
dar moka 12% komišeno... 
nuo darbininkų algų.. Už 
ką? Mat “kontraktoriai” 
nukapojo darbininkams al
gas.

Tokie “kontraktoriai” 
vadinama dummy contrae- 
tors ir labai teisingai. Lie
tuviškai galima būt juos pa
vadinti šmėklos — kontrak
toriai. Atidavimas jiems 
“kontraktų” vadinama *far- 
ming out”
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Išnaudojimas

1920-ais metais Kongreso 
tapo sutverta taip vadina
moji Gelžkelių Darbo Ko
misija (Railroad Labor 
Board). Jai pavesta regu
liuoti santikius terp gelžke
lių kompanijų ir darbinin
kų kas link darbininkų al
gų ir darbo sąlygų. Ta ko
misija susideda iš devynių 
asmenų: 3 jnuo kompanijų, 
3 nuo darbininkų 3 “pub
likos" atstovai. Ji išriša 
darbininkų ; ir kompanijų 
ginčus, jei negalima prieiti 
prie taikos betarpiai. Kaip 
tie nesusipratimai tampa iš
rišti. galima, matyti iš se
kančių pavyzdžių. Toji' ko-, 
misija yra “galinga,” kuo
met jos nutatimai sutinka su 
kompanijų pageidavimais. 
Kuomet jos -nutarimai kom
panijoms nepatinka, tuomet 
jos gale lygjnąsi zerui.

Pareikalav® kompanijos, 
kad joms pavelytų numušti 
kaikurių gelžkelių darbinin
kų algas. Ilgai laukti ne
prisiėjo. Pavelyjo. Algos 
bus numuštos nuo 1 liepos. 
Ta decizija paliečia apie ke
turi us šimtus tūkstančių 
gelžkelių darbininkų. Dar
bininkams tas atseis apie 48 
milijonai dolerių į metus, ar
ba vidutiniai imant apie 120 
dol. kiekvienam darbinin
kui. Daugiausia numušta 
prastų darbininkų algas, t. 
y. tų, kurie mažiausiai te
uždirbdavo. Kaipo pasitei
sinimas pareiškiama, kad, 
girdi, jie ir taip uždirbsią 
daugiau, negu kitose indus
trijose. Reiškia: dižaugki- 
tės, kad mes jūsų dar tiek 
nęskriaudžiame, kiek kiti!

Pažymėtina, kad už nu
mušimą balsavo 6 Komisijos 
nariai-kompanijų ir “publi
kos” atstovai. Griežtai pa
sipriešino visi trys darbinin
kų atstovai. Pasirodė, ko
kią ‘ ‘ publiką ’ ’ z atstovau j a 
tieji “publikos” atstovai. 
Kaip kituose atsitikimuose, 
taip ir čia “publikos” ats
tovai pasirodė džiokeriu 
stipresnės. klesės rankoj.

♦
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Labor Board’o seniau nu
statytos gelžkelininkų dar
bo išlygos ir algos nepatiko 
kompanijoms ir pradėjo jos 
Išsisukinėti. Pačios kompa
nijos turi Komisijos klausy
ti, bet kas kita su kontrak
toriais. Jie visai neprivalo 
jokių ten Boardų ar Komi
sijų klausyti, gali darbinin
kams mokėti kiek patinka, 
veisti dirbti kad ir po 12 va
landų sekapit plieno caro

orkestrą gera, kad ir senes
nieji negalėjo ant vietos nu
stovėti ir matėsi linksmai 
trepseno.

Biskį po keturių prasidė
jo koncertinė programos da
lis.

Pirmiausia Jonas Glinec- 
kis, LDS. N. A. A. išvažia
vimo rengimo komisijos 
pirm, pasveikino suvažiavu
sius darbininkus(es) ir pa
kvietė Montello Šv. Roko 
parapijos chorą vedamą ga
baus muziko J. Banio pa
dainuoti. ' ’ 1

Publika tik sužiuro iš kur 
tiek jaunimo, nes gal kaip 
Montello yra Montellu šv. 
Roko parapija neturėjo to
kio didelio choro.

Puikiai išlavintais balsais 
kuomet užtraukė “Girioj 
kur aidas skamb” publiką 
užžavėjo.

Gerai dainavo ir kitas 
dainas, o ypač “Karvelėli.” 
Tos dainos solo išpildė pats ’ 
vedėjas p. J. Banys.

Po gražių tautiškų daine
lių Montello Šv. Roko para
pijos klebonas gerb. kun. J. 
Švagždys pratarė jausmin
gais žodžiais į darbininkus. 
Pasidžiaugė, kad didžiuma 
lietuvių darbininkų (ių) A- 
merikoje išliko sveikais 
ir dorais žmonėmis.

Ragino ir ant toliau lai
kytis vienybėje ir darbuotis 
Bažnyčios, Tėvynės ir darbo 
žmonių labui.

Publika už gražią ir turi- 
nigą prakalbėlę dėkojo ap
lodismentais.

Po to So. Bostono Šv. 
Petro parapijos choras ve
damas žymaus vargoninin
ko p. M. Karbausko pasiro
dė ant platformės. Progra
mo vedėjui nespėjus ištart 
“So. Bostono choras,” pub
lika patiko gausiais aplodis
mentais. Mat. So. Bostono 
choras ligšiol užėmė pirmą 
vietą.

Nors ir šį kartą So. Bos
toniečiai pasirodė gerai, bet 
išspręsti, kuris geriau su
dainavo, Montello ar So. 
Bostono palieku muzikams; 
o man darbininkėliui abu 
patiko.

Vėliau pasirodė LDS. na- 
lys, didis rėmėjas ir priete- 
lius darbininkų gerb. kun. 
V. Taškūnas, Norwoodo lie
tuvių klebonas. >

Gražiais ir jausmingais žo
džiais pratarė į susirinku
sius darbininkus. Nurodė 
darbininkams kaip jie turi 
darbuotis, kad pagerinus sa
vo būvį ir kad apsigynus nuo
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Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kdinų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:

Ketvirtadienį, geg. 25 — $4.20 
Penktadienį, geg. 26 — $4.30 
šeštadienį, geguž. 27 — $4.10 
Pirmadienį, geguž. 29 —< $4.30 
Trečiadienį, geguž. 81 — $4.40

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

BOSTON 27, MASS. visur. Iš-

ITALIJOS VALDŽIA 

SUSIRŪPINO.

Rymas. — Italijos valdžia 
labai susirūpino dėl rietenų 
Įvairiose valstybės dalyse 
tarp tautininkų (fašistų) ir 
raudonųjų. Visokios de
monstracijos ir mitingai už
drausti. Pastaruoju laiku 
didis skandalas Bolognoj, 
kur fašistai grobia raudonų
jų namus.

NAMINIS KARAS 

AIRIJOJ.

Bclfast. — Pietinės dalies 
Airijos armija pradėjo 
briautis Į šiaurinę. Šiaurinė 
Airija yra protestantiška o 
pietinė _ kata] įkiška. 
rine dalis vra žvmiai mH 
nė, negu pietinė. Šiaurinė 
dalis vadinasi Ulster. • Ten 
yra Anglijos jėgos ir jei pie
tų airiai gilin briausis, tai 
Anglijos armija stos ulste- 
rieciams talkon. Ant rube- 
žiaus dabar eina maži susi
rėmimai.

G A UDO KOMUNISTUS

Revelis. — Pastaruoju 
laiku Estonijos valdžia bu
vo sugavus 104 komunistus. 
Teisme jie buvo pripažinti 
kaltais ir 51 iš jų gavo ka
torgos nuo 4 iki 10 metų.- Ki
ti gavo lengvesnes baus
mes.

naudojami mainų, gelžkelių 
ir kiti darbininkai, nepra
leidžiama nei vaikams. Kur 
išganymas? Svajojo apie 
žemės rojų socijalistai ir ko
munistai ir įvykdė ji Rusuo
se, bet nieks jo nenori ir pa
tys iš jo bėga,.. jei tik iš
sprukti gali. Atsisakė nuo 
senojo svieto ir sugriovė jį, 
bet naujo sutverti negali ir 
šaukiasi pagelbos senojo. 
Ne- Nei svajonėse nei grio
vime 1 laimės nesurasime. 
Priseina tad senąjį sutvar
kyti. To nebus galima pa
daryti be vienybės. Vieny
bė dirbtuvėj, vienybė unijoj, 
vienybė streikuose ir, kuo
met vienybė įvyks terp visų 
tautos darbininkų, tuomet 
ir tvarka joje ir jos dirbtu
vėse bus toki, kokios darbi
ninkai norės.

Prie tos vienybės ir eina 
be svajonių, kovodamos už 
kiekvieną žingsnį slow būt 
sure,

ALI U JOS B A R B A RYBĖS.

London. — Iš Turkijos 
gauta pranešimi} apie nau
jas krikščionių, skerdynes 
Mažojoj Azijoj. Sudegino 
14 krikščioniškų sodžių. Gy
ventojai išžudyti, jų turtas 
pagrobtas.

darbininkų unijos.
VykeUis. J

S
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Naudinga Vist* 
DIRBTUVĖJE, OFISU. 
MANUOSE IR KELYJE.

Dang parankiau Ir sma
giau raityti su fontnnine 
plunksna. Daug maliau 
Išlaidu vartojant fontanl- 
ne plunksna. Pirk dabar.

Kataot: $1.50, $2.50, $3., 
$3.50. $4., $4.50, *00, 
$5450, $6.00 ir aukiSaa.

“Darbininką*,”
360 Broadvay. 

Boston 27. Mik ,
—-----

FONTANINe
PLUNKSNA
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DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L D. S.
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REIKŠMINGAS GRAS- 
M&S ŽENKLAS.

sukurstyti kad patys nųvers-
" a ... . įi

žodžiu patys savę nusižūdy-

įraičio “Pirma Išpažintis. t Aha? 
parankas KATKkIZMfiT.TS vai- 

kušiams prireagimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 

už 100 egx Imant ant syk 100 

egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.
“DARB.” ADMINISTRACIJA,

KLEBONAMS.
Neretai tenka užtikti Lie-Į

V “ * * ’

tuvos laikraščiuose, o ypač tų tą valdžią, kurią pastatė

MATERIJALIZMAS 
IR KATALIKŲ 

BAŽNYČIA.

11 South Bofton’o ntarainkato, 
Ir inbatomla. Leidžia Am. 

LarvviŲ Bxmo Kataukv Juozapo

Nuo Kristaus laikų žmo
nijoje nepaliauja grumęsis 
dvi pasauležvalgi: dvasinė 
ir materijalistinė. Pirmoji 
remiasi Krikščionybės ide
alais, siekia meilės, ramybes 
ir teisybės. Jai atstovauja 
ir vadovauja Katalikų Baž
nyčia. Antroji visur ir vi
sada žiūri vien materijalio 
grobio; neturėdama prakil
nesnių idealų, nei tvirtų tei
singumo principų, ji, toji 
-pasaulėžvalga visada gimdo 
neramybę, intarinėjimus, 
baimę, skriaudas ir perse
kiojimus. Šiai pasauležiū- 

jk rai vadovauja valdžios tų

vietoje Franci j ai ir Lenki-, 
jai. Nenuostabu, kad ir 
Anglijos premjeras Lioyd 
George’as, ir Italijos prem
jeras Fakta priėmė tą Šv. 
Tėvo laišką su dideliu 
džiaugsmu ir pagarba; kad 
apskritai visoje konferenci
joje padarė jisai didelio į- 
spūdžio ir turėjo geros in- 
takos. '

Arti 7 metai atgaĮ dar 
vos didžiajam karui įsiga
lėjus, kitas popiežius, da
bartinio pranokėjas Bene
diktas XV 28 liepos 1915 m. 
taip rašė kariaujančių šalių 
valdžioms:

“Reikia atsižadėti tikslo 
vieni-kitų sunaikinimo. Tau
tos negali būti išnaikintos, 
ar pažemintos ar prislėgtos; 
jos su nekantrybe neš uždė
tą ant jų jungą; jos gaivins 
kerštą, perduodamos iš kar
tos į kaitą liūdną palikimą 
neapykantos ir keršto. Pa
saulio lygsvara, ramybė ir 
gerbūvis daug labjau remia
si savytarpiu prielankumu, 
kitų teisės ir vertybės pri
pažinimu, — nekaip nesu
skaitomomis armijomis ir 
baisiomis tvirtovėmis. ’ ’

Ir tada buvo tarti nuo Šv. 
Petro sosto tiesos žodžiai mi- 
litaristams.

Tie, kurie tik į pilvą tiki, 
nepaiso tokių žodžių. Už
tat ir anais laikais Benedik
to žodžiai militaristų nenu- 

1 malšino, ir baisusis karas 
dar tęsėsi tris su viršum me
tus, ir dar kiti treji metai 
neatnešė Europai palengvi
nimo. Užtat ir dabar Ge
nujos konferencija negalėjo 
nieko žymesnio nuveikti,

nXHBISIMKIS

bes! . Atsiminė vilniečiai, 
kaip prieš dvejus metus 
Aušros Vartuose, atėjus čia 
?*ilsudskiui su savaisiais i 

pamaldas, niekaip negalima 
buvo, atskleisti uždangalo1 
nuo stebuklingojo Dievo Mo- 
tinos paveikslo. Išėjus Pil
sudskiui, paveikslas lengvai ' 
atsiskleidė.

Dėl. visai suprantamų 
priežasčių lenkų spauda nu
tylėjo tuos įvykius. Kiti 
pasakodami dar priduria 
girdėję šunis staugiant Vil
niaus iškilmių pabaigoje. 
Nuo to minia dar daugiau 
netekusi ūpo. Lenkijos a- 
gentai raminę ją, kad tai 
lietuviai iš keršto ištepę pa
tvorius vilko taukais, kaip 
kad buvo vilniečių padaryta 
šventinant Vilniuje Rusų 
valdžiai Muravjovo Koriko 
paminklą.

Kaip mainosi laikai! Ki
tą syk rusai buvo-bendri mū
sų prispaudėjai, o dabar len
kai, laikine praneūzii pa
galba viršų gavę, persekio
ja ir naikina lietuvius, plė
šia jų sostinę! Kaip rusų 
taip ir. lenkų džiūgavimo iš
kilmės panašios, gal bus pa
našus ir jų viešpatavimo ga
las mūsų žemėje.

(Liet. “Tėv. Balsas”)

Eltos jąu buvo .pranešta 
mūsų spaudau ajai keistą 

tų. Ir karčia tiesa pripaži- atsitikimą Vilniuje, lenkams 
iškilmingai švenčiant jo pri- 
ungimą į Lenkiją. Man ro

dosi, įdomu bus skaityto
jams išgirsti platesnis to at
sitikimo aprašymas, duotas 
pačių vilniečių, savo.akimis 
tai mačiusių. Jie šiaip, 
maždaug, atpasakoja.

Iškilmių dieną atvažiavo 
Vilniun Gniezno arkivysku
pas, kardinolas Dalboras, 
iškilmingų pamaldų laikyti, 
ir neteisingo Lenkijos žygio 
palaiminti. Dalboras buvo 
pakviestas ne be ypatingo 
tikslo. Mat, apkrikštijus 
Lietuvą pabaigoje keturio
likto amžiaus, naujai įsteig
toji Vilniaus vyskupija bu
vo pavesta Gniezno arkivys
kupijai. Dabar norėta tatai 
priminti, ir stipriau paveik
ti kardinolo buvimu į minią, 
kaip per “Seimo” iškilmes 
tuo tikslu buvo daryta per 
vyskupą Hryneveckį. Jei
gu jau pats kardinolas lai
mina Vilniaus prijungimą į‘ 
Lenkiją, tai, matyti, bus 
stipri ta jungė. Lenkai no
rėjo tokio įspūdžio padary
ti miniai.

Tik šiuo kartu lenkų iškil
mės simbolingai lėmė jų 
viešpatavimo pražūtį Vil
niuje. Iškilmių dienoje (ba
landžio 19 d.), ant padaryto 
ore aukšto medinio tilto su
sirinko Varšuvos ir Vilnijos 
ponija ir Pilsudskis su savo 
štabu. Kai kardinolas Daly 
boras jau laikė iškilmingas 
“lauko mišias,” netikėtai 
trakštelėjo tiltas, ir visi 
svečiai, trukšmingai bildė- 
mi žemyn, tarytum praga
ran nudardėjo. Tik vienas 
Pilsudskis ore pakibo, už 
lentgalio nusitvėręs, bet ir 
jis greitai žemyn nusverdė- 
jo. Kilo nerimas ir sumiši
mas. Žmonės žvalgėsi neiš
manydami, kas čia atsitiko, 
ir paskui aiškino, kad Die
vas rykštę rodąs Lenkijai už 
jos padarytą Lietuvai 
skriaudą, ir lemiąs griežtą 
Lenkijos viešpatavimo galą 
Vilniuje. Minios nerimas 
dar padidėjo, kai beveik 
tuo pačiu metu griuvo di
džioji Lenkų vėliava su bal
tuoju ereliu, tiesiog į alto
rių virsdama, ir užsidegus 
nuo žvakių stiliepsnojo. Už
sidegė nuo žvakių ir kitos, 
čia pat stovėjusios vėliavos, 
vėjo plevėsuojamos. Bet 
grasmės rykštė lenkams 
reiškėsi ir kitais ženklais. 
Šiek tiek aprimusi nuo iš
gąsčio minia staiga išvydo, 
kaip stipraus tėjo nudras
kyta nuo Pilies kalno (švent
vagiškai praminto Kopiec 
Želigovskiego”) Lenkų vė
liava lėkė skrajodama šalin 
iš Gedimino šventovės. Bai
dosi, mat, Lenkų aras palik
ti Vilniuje, — taip paskui 
šnekėjo žmonės.

Visos prakalbos, visi ke
tintieji mitingai po tokių 
stebuklų turėjo niekais pasi
baigti. Per minią pasklido 
netrukus Vilniuje, ir visoje 
pavergtoje Lietuvoje viso- 
kių- gandų, atsiminimų ir 
pranašavimų.. Pats kardi
nolas. kurs išdrįsęs laimin
ti neteisingą darbą per mi
šias, prityręs Dievo rūsty-

‘Socialdemokrate,” o jei y- 
ra geras ūpas ir noras pigia 
kaina darbininkam s pasige
rinti, tai soc. liaudininkų lai
kraščiuose, kad esą valdžia 
slopinanti darbininkus, var
žanti jų organizaeijas, griau
nanti profesines sąjungas ir1 
tt. Jei tai kalbėtų koks nors 
politinis nesubrendėlis, ar 
šiaip nepažįstamas atėjūnas, 
’o ne^ laikraščiai, kuriuos 
leidžia ir redaguoja gerai 
mums žinomi žmonės, 
nesunku būtų dasiprotėti ke- 
no naudai tai kalbama, juo 
labjaus kad ir tų gausių kal
bų šaltinis... Sovietų Rusų 
Atstovybė "čia pat. Bet ka
da tą patį kalioj a, laikraš
čiai, žymesnių ar mažesnių 
mūsų visuomenės grupių, tai 
privalom į tai rimtai atsaky 
ti. Ir ištikro. Juk kad areš
tuojami asmenys, bent pa
sivadinusieji savę darbinin
kais, tai teisybė, ir to nie
kas negali ir nenori ginčyti. 
Bet nejaugi, ta vyriausybė, 
kuri išėjus iš tų pačių darbi
ninkų bežemių ir mažaže
mių ūkininkų, kurios prie
šaky nuolatos stovi jei ne so
cialistai, tai bent palankiau
si jiems žmonės, ims perse
kioti darbininkus, t. y. tuos 
kas ją pastatė ir kas vienin
telei teturi teisę- reikalaut; į 
jos pasišalinimo. Seiliaus 
Rusijoj, kur buvo monar
chas caras, kurio ne tik nie
kas nerinko, nekvietė, bet 
vis neapkentė, jis tai ištak
iųjų bijojo žmonių susipra
timo, organizacijos, nes tas 
artino jo karaliavimo galą. 
O čia, Lietuvoj ? Čia džiau
giasi partijos suradę kas to
kio, nors garbingu, bet pa
vojingu ir ątsakomingu lai
ku imtūsi valdžią į savo ran
kas; valdžia *gi nuolatos kei
čiasi, tai ko gi ir kam čia rei
kia bijotis?

Teisybė yra ko bijotis, bet 
to bijo visi kas yra Lietuvos 
pilietis, kas kovojo, ar am
žiais kentėdamas priespau
dą, ar ginklu rankoje (čia 
pirmon eilėn darbininkai) 
už Lietuvos laisvę, už ne
priklausomybę,—tie visi bi
jo kad mūsų priešai nesu
griautų, to išsvajoto, ir da
bar įsikūrusio -idealo. G 
priešų mes turim img iš vi
sų pusių. Jau teko kalbėti 
apie tai, kaip Rusijos komu
nistai giliai apsivilė, patikė
ję, kad atsiųsią tik į Lietu
vą raudonąsias gaujas, pa
švilpsią, ir Lietuva bus jau 
ne Lietuva, bet kurio nors 
Rusijos gubkomo valdoma 
teritorija.- Bet tas neįvyko. 
Darbininkai, bežemiai, ma
žažemiai, ūkininkai, inteli
gentai, moterys, visi, visi 
stojo prieš juos, be ginklų, 
be apsišarvavimo, neapsivil- 
kę, pusbadžiai, vien vedina
mi kilnios idėjos ir laisvės 
troškimu, bematant išveja 
naujus pavergėjus-komunis- 
tus. Ir jie perblokšti, nuga
lėti, nustojo 'vilties kada 
nors ginklu Lietuvą sau pa- atėjūnams, susibankrutavu- 
vergti, užtat sugalvojo klas- 
tus jai, sugalvojo vilingą 
plianą, suvedžioti Lietuvos 

į darbininkus, sukelti Lietu-

nūs, tas darbas jiems sekėsi : 
Lietuvoj; tuo laiku, tikrų 
(ne komunistų — Maskvos 
atėjūnų) darbininkų organi
zacijų nebuvo, klasinis susi-* 
pratimas kuomažiausis, tat 
ir nebestebėtina, kad šie 
mikliausi agitatoriai suklai
dino apgaulingai įtraukė į 
savo Lietuvos kraštui pra
gaištingą darbą, ne vieną 
šimtą darbininkų.

Bet jei to nesuprato, ne
pastebėjo pačios tamsiausios 
darbo masės, jei jos nesuge
bėjo atskirti savo tikiu vadij- 
ir gynėjų, nuo tų kuriuos da 
taip nesenai kardu rankoje 
išvijo ten, iš kur atėjo... 
Maskvon, tai vyriausybė 
stovinti mūsų nepriklauso
mybės sargyboje negalėjo, 
neturėjo teisės to nematyt, 
ji privalo budėti ir griežtai, 
be atodairos priešintis, tiems, 
kas gpiauna ar kėsinasi 
griauti nepriklausomybę, 
kas pasiryžta atimti mums 
laisvę.- Iš čia tat -aišku, ko
dėl mūsų -vyriausybė, taip 
atydžiai sekė, tas anot “Ko- 
minterno” instrukcijas ir 
nusprendimo komunistų tve
riamas profesines sąjungas, 
kurių nariai, sekretoriai, 
pirmininkai, kaip tai neti
kėtai visuomet Lietuvoj at
sirasdavo, ir už “gerus” 
darbus pakliuvo į atatinka
mas rankas paaiškėja, kac 
tai piliečiai is Maskvos, pa
sekmingai užbaigę komunis
tinės propagandos kursus ir 
su pinigais pasiųsti Lietu
von. Juk kiekvienam gi y- 
ra aišku, kad vien delei to, 
kad Lietuvoj nebuvo dar tik
rų, savytų, pačių darbinin
kų organizacijų, negalėjo 
Lietuvos vyriausybė leisti jų 
vardu prisidengti komuniz
mo lizdams, o paprastai sa
kant: Rusijos žvalgams ir 
šnipams.

Tikiu tai faktų akyvaiz- 
doj Lietuvos vyriausybes 
svarbiausi pareiga, įtempti 
visą atydą, kad griežtai už
kirtus kelią Maskvos pa
pirktiems agentams, ę mū
sų darbininkų vadams kas 
jie nebūtų, socialistai ar kri
kščionys, laikas rimtai susi
rūpinti, ne tik žodžiu, bet ir 
darbu, stoti į profesinių są
jungų, ekonominiais pama
tais paremtų, organizavimo 
darbą.

Tik tuomet kai darbinin
kai turės saVo organizacijas, 
savo spaudą, turės apribuo- 
tai aiškią įtaką į šalies val
džią ir politiką, visai nebe
bus reikalo, kaip dabar 
šaukti, kad Lietuvos Vy
riausybė persiakioja darbi
ninkus, tuo laiku kada ji 
persiakioja darbininkų prie
šus, darbininkų sukurtus 
valstybės priešus. Darbi' 
įlinkai turi gerai ir visuo
met atsiminti, kad tik jie 
patys tegali kaip nori tvar
kytis savo valstybėj, o Rytų

Platinkime tarp žmonių geras 
knygas ir gerus laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas ir 
gerus laikraščius, žmogus gali už
tektinai apsišviesti.

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą. Šitai ką sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuoks.”

Visi nori mokėti, bet ne visi 
mokytis.

/

PADĖKA.

BQSTON Z7, MASS.

“Arklo” Draugijos vai-
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366 BROADWAY,
Vladivostoko Lietuvių Ap- 

švietos “Arklo” Draugi
jos valdybos pranešimas.

■*į'

| gas perspėjimas 
į nėms tautoms;

šio komunizmo skelbėjams, 
neleisti savę suvedžioti, 
jiems nėra vietos tikro pro
letariato šeimynoj.

kur krikščionys^-*?^ sies vis dar viršų ima mate-
. buvo tinkamai susiorganiza

vę..
Nenuostabu, kad ir Genu- 

E jos konferencijoj tiedvi pa-
; sauležiūri visą laiką grūmė

si. Keistai gali atrodyti, 
kad prakilnesniai, dvasinei 

"pusei ten vadovauja Angli- 
į konas Lloyd George’as; gi 

neramiuosius 
neva katali- 
Francijos ir

į| bailiuosius,
E -veda atstovai 
I -kiškų šalių:
g - -Lenkijos.

lodomu ir tai, kad šiuo 
kartu Katalikų Bažnyčios 

I balsas supuolė kuopuikiau- 
sion harmonijon su Lloyd 
George’o siekimais.

Pažymėtini buvo žodžiai 
:'. 'Šv. Tėvo Pijaus XI dar pra- 

džįoje konferencijos atsiųs- 
| trejos dalyviams formoje 

linkėjimų ir patarimų per 
' ■ Genujos 
17 nerį. Tarpe kitų dalykų Šv.

'. Tėvas rašė tame laiške: 
I ' “jeigu ir ginklams žvan- 
I - meilė vis dėlto turi

pagaĮ gra- 
obalsio Raudonojo

rijalistai. Idealistai- Krik
ščionys vis dar nesusiorga
nizavę kaip reikia. Įvairūs 
bedieviai masonai, pilvati-: 
kiai vis dar švaistosi ir var
gina žmoniją. Kada dvasios- 
žmonės susiorganizuos, tada 
ir Šv. Tėvo balsas ingaus di
desnės galybės.

Kokia išvada mums, lietu
viams katalikams?

O ar visi prigulime prie 
Federacijos ?

Fcd. Sekretorijatas.

VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE | 
“DARBUMU”

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 
DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 

>'gr aičiausia, geriausia ir pigiau
si a, tai siųskite tik į “DARBININKĄ, ” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuvė dar netu
ri.

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

Arkivyskupą Sig- klyba šiuomi praneša visoms 
laikraščių Redakcijoms ir 
atskiroms ypatoms — mums 
prisiuntusiems laikraščių ir 
knygelių, jog viskas gauna
ma.

Už viską maloniai mums 
siunčiamą, Draugijos narių 
ir visos Vl-ko lietuvių kolio- 
nijos vardu tariame — nuo
širdų ačiū, prašydami ir to- 
liaus mus neužmiršti.

Šį pranešimą prašome ki
tas laikraščių Redakcijas at
kartoti, arba nors paminė
ti.

“Arklo” Dr-jos Valdyba. 
Vladivostokas, 8-V-1922.

Nekrasovskaja ui 39 
Vladivostok.
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NAUJIENA LIETUVIAMS 

AMERIKIEČIAMS.
Siųsk tuojaus 75o. “Darbinin

kui” o gausi “RUOMUVĄ.” 
“DARBININKAS.” 

Broadvay, Bortas 27, Mass .

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ.

- viešpatauti
7 žaus
- Kryžiaus: “Interarma Ca- 

■ ritas” (Meilė — bekovo- 
. jant) — tai juo labjau tai

turį, būti, kada ginklai jau 
sudėti ir taikos sutartys jau 

^įsirašytos. Juo labjau tai; 
reikalinga, kad'tarptautinė 

; neapykanta, kaipo liūdnoji 
; karo pasekmė, daro blėdį 
: taip-pat ir pergalėjusioms 
tautoms ir lemia baisią atei-

• tį. Taip-pat nei vienas ne
privalo pamiršti, kad tikrą
ją taikos garantiją suteikia

• ne durtuyų eilės, bet savy- 
: tarpi s pasitikėjimas ir prie-
. telystė.”
- . Koks s?:;
gas perspėjimas militaristi- 

pirmojc gi



LOS, NARIAMS IR MŪSŲ PROTELIAMS.
Valdyba.

Valdyba.

Valdyba.

Valdyba.

Valdyba.

STREIKAS SMAUGIA

MOTINŲ

♦ d. birželio.

sąmones plepėjo.

LDS. 87 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 4 d. pobažnytinėj salėj, 
tuojau po antrųjų mišių. Visi na
riai kviečiami atsilankyti ir nau
jų atsivesti.

LAIKRAŠTIS
TaiGeriauskŽmogmJlokykla^

LIETUVIS SUJUDINO
VISĄ 'APYLINKĘ.

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi- 
'eitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

Darbininkai išėję

Bostono angliški laikraš
čiai seredos rytą plačiai ap
rašo apie lietuvius taime
rius, kurie gyvena netoli 
nuo Gardner, Mass. Jų pa
vardės iškraipytos — Ed- 
ward Savage ir John Mer- 
<el. Laikraščiai pamini, kad 
;ai lietuviai

Mūsų Fečeracijos skyrius, ga
vęs atsišaukimą nuo Lietuvos! 
Darbo Federacijos per gerb. kun.! 
F. A. Virmauskį, atsiliepė į jį.! 
Aukų parinkti paskirtas I. V. Ku- 
likaitis ir P. R. Kuklienė. Stam
biausią auką suteikė gerb. kun. 
F. A Virmauskis — $5.00, taip

ogi ir kiti aukavo sulig išgalės. Vi
sų aukuotojų vardai pagarsinti 
Lietuves “ Darbiniai?’- Taip-gi 
aukštą pagarbos žodį suteikia šis 
laiškelis, gerb. kun. J. Sitavičiaus, 
vardu Lietuvos Darbo Federaci
jos.

Ii* mūsų skyriaus valdyba, ta
ria visiems aukuotojams gilios pa
garbos žodį, ypač gerb. kun. F. 
A. Virmauskui, užjo stambiau
sią auką. Lawrence’o katalikai 
visuomet brangina ir atjaučia 
svarbių organizacijų darbus ir vi
suomet rėmė ir rems.

Federacijos skyr. pirm.

KELRODIS PRIE LAIMINGES 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

NEW PHILADELPHIA, 
ES.

LDS. 87 kuopos susirinkimas Jvyks 
4 d. birž., 1922 m„ pobažnytinėj salė, 
tuojaus po antrų šv. Mišių. Kviečia
mi pribūti visi nartai ant susirinkimo. 
Taip-gi atsiveskite nors po vienų naujų 
narĮ prisirašyti.

KAITYKITE IR PLATU 
KITĘ “DARBININKU"

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS’
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos Kaina:
Užsieny (ir Lietuvoj) 

Metams ........................... $5.50
6 mėnesiams................ 2.75,
3 mėnesiams.............. 1.50

Suv. Valstijose
Metanas ................. $4.50
6 mėnesiams................ 2.25
3 mėnesiams................ 1.25

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK



Rusijos komunistai ir 
žmogėdžiai.*

Gerą panų ieškotojai.
— Ką, tu vedi kurčią?
— Ne, ji ne kurčia, ji tik 

viena ausim neprigirdi, bet 
už tat 25,000 pasogos turi. ■

— O! ar nėra pas ją sesers 
abiem ausim kurčios ?

turbūt

y _ . ■ < ■ „ .1
protokolų nuorašai, 
bėtina kad publika 
šaltai, visai ramiai žiūri ir 
eina toliau linksmintis. Iš 
čia išstatytii paveikslų bpi y 
aprašymų, galima spręsti,. 
kad žmogienos valgymas ne- ■ 
kuriose vietose jau visai pri-1 
prastas dalykas. Rusų “Iz-i 
vestijuose” tankiai pasitaiko' 
korespondencijos iš provin-! 
cijos, kur rašo kad naktimis 
reikia vaikščioti labai atsar
giai ir vidurimis gatvių, nes 
kitaip yra pavojus, kad kai
mynas pagaus, užmuš ir su
valgys. Tai tokie dalykai 
Rusijoj dedasi; ir kas gali 
nesipiktinti ir neužsidegti

Paste- 
laikosi

Kas neatsitiktų, kurios 
nelaimės' neištiktų Rusijos 
šalį, kurią jau tiek laiko 
valdo komunistai 
niekuomet niekas labai ir
nesistebėti),; mat tiek jau vi
sokių nebūtų, netikėtų atsi- 
tikimų, įvykių Rusija per
gyveno, kad ne tik Rusijos, 
bet ir kiti) kraštų gyventojai 
taip priprato, kad visai šal
tai ir ramiai klausosi baise
nybių iš Rusijos gyvęnimo, 
ir tik giliaus susimąstę, 
klausia savęs: bet kas gi bus 
toliau. Ir ištikrųjų tai bai
sus klausymas ir atsakymo 
jam nėra... Bet dabar aš 
nemanau kalbėti ir visai ne
liestu visiems ir visai įgrisu- neapykanta prieš tuos, ku
šį klausymą, ar gerai daro rie imdamiesi valdyti kraš- 
komunistai, ar gera jų pro-įtą ne tik nesugebėjo atito- 
grama, ar gali jie padaryt tlinti šių nelaimių, bet taip 
laimingesniais, jau nekalbu j lengva širdžia viską demon- 
apie visą tautą, bent tuosistruoja, lig tai ištikrųjų jau 
vargingiausius darbininkus, 
kurių išganymo vardu pri
sidengę jie atėjo ir ėmė 
valdžią, neva dėl kuriu 
laimės ir gerovės jie valdo 
ir nori toliaus Rusiją valdy
ti. Apie tai nekalbėsim. Tik 
pažiūrėsim kam per tuos jų, 
pasakysiu, netrumpus val
dymo metus, buvo ir yra ten 
gera, ką labjausiai palietė 
vargas, badas ir kitos nelai
mės? Ar kenčia komisarai, 
partijų vadai, komunizmo- 
agitatoriai propogandistai ? 
Ar jaučia skurdą buvusieji 
caro tarnai, parsidavėliai 
šnipai, kurie dabar prisipla
kė prie čeką ir komisarui

B^uja ištikimai. Ke ir 
ne^'argsta, skursta, badau
ja ir miršta iš bado darbi
ninkai, kurie komunistų ap
gaulingai suvilioti, padėjo 
jiems įsivyrauti Rusijoj, sa
vo pečiais juos rėmė ir gal
vą už juos dėjo, tie darbi
ninkai belaukdami pažadė
tosios šviesesnios ateities da
bar žūsta, kada valdžia, tie 
tariamieji jų vadai nieko ne
stinga, visko pertekę puo
tauja sau. Pavyzdžių tam 
kiek nori. Bet šį kartą no
riu paminėti naujausį ir gal 
baisiausį.

Pirmą Velykų dieną (ba
landžio 16 d.) sąjungų name 
(“dom sojuzov”) buvo su
rengtas koncertas badaujan
čių naudai. Prie inėjimo 
koncertan įtaisyta lioterija 
ir paroda: įvairių badaujan
čių vietų duonos pavyzdžiai, 
keliolika žmogėdžių fotogra
fijų (nuimta ne pavieni as
menys, bet visa žmogėdžių 
šeimyna) ; čia pat stovi žmo
nių susūdyta mėsa, rankos 
kojos ir tt. Be to, viena mo
teriškė yra nufotografuota 
atskirai, tai jau labjaus pa
sižymėjus, nes suvalgė 4 la
vonus, ir areštuota tik tada, 
kai užmušė savo kaimyną. 
Nufotografuota su kirviu 
rankoj. Keletos žmogėdžių 
šeimynos nufotografuotos 
kartu su valdininkais daran
čiais tardymus. Iš viso, ne
maloniausi įspūdį daro, tai 
germėtinėj bokoj įdėtas spe
cialiai publikai parodyti di
delis žmogienos gabalas, at
imtas vienoj vietoj žmogė- 
džius areštuojant (pagauti 
dar prieš pat virimą). Čia 
pat »pridėti du atsitikimų

darytai ne žmonės, o žvėrys.
Kazimieras Skiautiškis.

VIETINĖS ŽINIOS
PRAKALBOS.

Šv. Vincento vyrų ir moterų 
dr-ja, Brighton, Mass., turės pra
kalbas birželio 4 d. Lietuviij sa- 

I Įėję. Prakalbos prasidės 2:30 vai. 
po pietų. Iš ryto 8 vai. Cam- 
bridge’io lietuvių bažnyčioje bns 
dr-jos šv. mišios. Prakalbos bus 
visiems indomios. Kviečiami vi
si susirinkti. Dr. Landžius kal
bės apie sveikatos dalykus, o pla
čiau paaiškins apie nervui ir pro
to ligas.

't
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DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ 

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo.
“DARBININKAS, 

366 Broadway
Boston 27, Mass.

r

“■r

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Centai.

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir. apda
rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas
26y2x33%

Sulankstytas 
. 6y2x9^

Galima gauti
“DARBININKE,”

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

!
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GEROJE ORGANIZACIJOJE, GERI ’ 
IR DRAUGAI.

Viena iš rimčiausių, gyviausių ir geriausių 
lietuvių darbininkų organizacija Amerikoje yra

LIETUVIŲ DARBININKĮI SĄJUNGA.
Ši organizacija rūpinasi pagerinimu darbi

ninkų būvio. Leidžia 3 sykius į savaitę laikraš
tį “DARBININKĄ.” Prie šios organizacijos 
gali prigulėti vyrai, merginos ir moterys nuo 16 
m. amžiaus. - «

VIENYBĖJE—GALYBĖ.
Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page

rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri
sirašyti prie Lietuviu Darbininkų Sąjungos dė
lei platesnių informacijų kreipkitės prie arti
miausios kuopos arba tiesiog į

L. D. S. CENTRĄ
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

a+a. A.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI " 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėdimas su keleiviais. 
Ten yra vietinis agentas jusą mieste 

ar netoli jo.
I LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR Į VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS
PER HAMBURGĄ. 

CARONIA ................................Brželio 17
SANONIA .................r...............Liepos

Cabin $130. 3-čia kl. $103.50.
Taksų $5.00.

Per Liveruool ir Glassgow
CAMERONIA ........................Birželio
LACONIA ..............................Birželio
ALGERIA ..............................Birželio

Iš Bostono:
CARMANIA............................Birželio
SAMARIA ..............................Birželio
ASSYRIA ....................   Liepos 8
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime į Southampton į Danzig,
Piliau ir Libau: 
Per Cherbourff 

KIEKVIENĄ VTARNINKĄ

Reikalavimą kainos 2c. už žodj ui 
kiekvieną sykį.

’ARSIDUODA VIENAI 
ŠEIMYNAI NAMAS

5 kambarių su visais įrengimais ir 
žemė dėl garadžiaus. Kreipkitės 
šiuo adresu: 9 Elton St., Dor
chester.

TeL So. Bcaton 2488

ŪR. J. G. LANDŽIUS
i LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
I Gydo aStrias Ir chroniškas ligas. 
H vyrą, moterą ir vaiką. Egzaml- 
U nuo ja kraują.spjaudaius, šlapumą 
■ Ir tt savo laboratorijoj. Suteikia 
I patarimus laiškais kitur gyvenan- 
U tiems. Adresas:
1 506 BROADWAY,1 SOUTH BOSTON, MASS.

I
 (Kamilas G St ir Broadway)
VALANDOS: S-11, 2—4, 7—9

•'

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKU”

Skilvio Nedatekliai, Nervin 
gumas, Prastas Kraujas 

ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynės iš dešimties musų ligų, kentėjimo 
vargo. Daugumas šių priežaščių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

ir

FAIEŠKAU PARTNERIO su 
mažais pinigais užsidėti “LUNCI1 
GAR” arba restaurantą, kur nors 
apie Bostoną arba Woreesteryje. 
Kreipkitės per laišką.

B. K. Grigas,
11 Lawrence St. Worcester, Mass.

1

..

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
399a W. BR0ADWAY

IvUlIlU lUlLI

Gera mašina bonkoms plauti, 
gera automatiška mašina į bon
zas pilstymui ir korkavimui, ma
lina kuri lėbelius lipina, dąug 
bonką ir baksą, du geri trokai. 
Gera proga kas nori pasinaudot, 
i’riežastis pardavimo noriu va
žiuot j Lietuvą. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės šiuo adre
su:

P. LOZORAITIS,
107 Millbury St., Worcester, Mass.

rei-

DR. PAUL J. JAKM AUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po No.
425 Bboadway, 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.

Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Ofiso Valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

DR. A. J. GORMAN>

I
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(GUDAUSKAS)
DANTISTAS

NAUDOKIS PROGA.
Dabar geriausis laikas pirkti ir 

parduoti namus. Persikėlimas 
laug lengvesnis negu rudeni. To
lei visi lietuviai su minėtu
tai u kreipkitės pas geriausį lie- 
uvi agentą K. J. GERVILĮ, 395 

3roadway, So. Boston, Mass. Tc- 
ephonas S. B. 2340. Taip-pat kas 
norite inšiūrinti savo stubas, ra
kandus ir automobilius kreipki- 
:ės pas-jninėtą agentą, o gausite 
<eriausį ir teisingiausi patarnavi
mą.

Silpni Nervai
reiškią silpną, paniurusią, 
pavargusią nenormalę sis
temą. Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatini 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikatą, 
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laimę. 
Vyrai ir gnoterįs su sui
rusiais nervais, silpnais 
neriais yra ligūsti, ner
vingi. baugštus, nelink

smus ir nJra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybės.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus ir linksmą apsiėjimą.

' Skilvio
nevirškinimas, 
dyspepsia, žaksėj- 
imas, gasai vidu
riuose jr žarnu- 
ose, raugėjimas, 
rugštumas, nc- 
priimnus kvapas, 
apsivėlus liežuvis, 
deginimas, skil
vio ligos ir pana
šus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai prašalinhmi vartojant šias geras 
gyduolės Nuga-Tone. Jos suteikia gęrą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.

i

MAURETANIA—-AQUTTANIA* 
BERENGARIA 

Per Angliją ar Hamburgą
1 Danzlg’ą $106.50 — Liepoją $107. 

Taksą $5.00.

^ŽPAIN- j

'C

Jį Gera sveikata yra verta auk-5 
/ sinių dolerių, kiekvienas iS- 
? mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerio, kuris yra senu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- 

i koše arba pas.
k f. AD. R1CHTER & CO.

104-114 So. 4th St. ;
Brooklyn, N. Y. S

Prirašinėk Prisirašyk
Naujus Narius

Vieninteles

Prie L.D. S.

LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS 
AMERIKOJ

f

Įstojimas SOc. Mėnesine 35c
GAUSI:

*
Puikią dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrą 

“KURIŲ BUS VIRŠUS?” parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausit organą “Darbininką” 3 sykius j 
savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis.

Dėlei platesnių informacijų kreipkis pas vie
tos L.D.S. kuopos valdybą arba tiesiog pas >

, LD.S. CENTRĄ
366 Broadtvay, Boston 27’ Mass.

41

Nuga-Tone turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduolė žinoma 
dėl padarymo tirštą 
raudono kraujo. Nėra 
nieko kito geresnio dėl 
išblyškusiu, silpnų, 
aenemiškų žmonių su 
skystu, vahdcniniu 
krauju. Jis taipogi . 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkulia
ciją ir priduoda šiltą, 
gaivinanti kraują j 
kiekvieną organą ir raumenų visame kune- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas

Nuga-Tone kainuoja $1.00 už bonką kurios 
užtenka visam mėnesiui, arba 6 (šešios) 
bonkos už $5.00. Vartoki t Nuga-Tone per 
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums šiandien ir atgaukit savo 
sveikatą, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje aptiekoje ant 
tų pačių išlygų ir gvarancijos.

—..... PRISIŲSKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN...........
National Laboratory, L — 703 10 18 So. Wabash Avė., Chicago, III.

r
__________bonką Nuga-Tone.

Vardas.... ------------ --------

GatvS ir No. arba R. F. D

Miestas (City)_

Nedatekliai

PARSIDUODA STUDIJA 
PIGIAI.

Didelė studija puikioj vietoj, 
>iznis išdirbtas per daug metų. 
Lietuvių 4,000 kolionija ir vienin- 
ėlė lietuvio galerija Amsterdame. 
■Savininkas išvažiuoja Lietuvon, 
fotografai kas pirmas, naudoki- 
čs puikia proga. Kreipkitės ypa- 
tiškai ar laišku:

JONAS ANDRIUŠIS,
134 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

705 Malu St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)
TeL Brockton 5112-W.
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Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA

ŽV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIU IR LENKU DARBU 
OFISAS

Dėl vyru ir moterą. Reikalaujama dar- 
Oininką kiekvieną diena prie įvairią 
darbų. 103 STANIFORD ST.. BOS
TON. MASS.. arti North Station.

Guodotini Tamstos:—Rasit šičia įdėta S už Ką prisiųskit štampais apmokstą*

L1NIJ A 9 Broad^zay, Nev'Yor k. N Y

• SdLIETUVA
PER.
/• ARBA LJEPOJų.____ *

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
IR TIESIU KELIU, 

etuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia

J
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juostą (kari dorų)
Vim TbkCia Kleba Padalinta l Kambarius 

ant 2-jų, 4-rlą, 6-šlą ir 8-nią iovą 
LITU ANT A ..........................................Birželio
P0L0NIA .............................  Birželio
3-008 kL kainos: Į Hamburgą $103.50, Piliavą 

$106.50, Liepoją ir Klaipėdą $107.00.
Dėl laivakorčių ir žinią kreipkitės prie savo agento

* •i
LIETUVIS GRABORIUS. ’:

Rhiomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 
ir Už visą palaidojimą. Palaidoja numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston *• ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur. ’
f, Patarnavimas visiem dykai. ViršminStais reikalais kreip- 

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

So. Boston, Mass. 
j i - TeL;8. B. 1891 M. ir S. B. 381.

NAUJAS BINIERIUS.
p. K. Gervilis dirbęs prie “Dar

bininko” kaipo intortaipistas, da
bar pradėjo dirbti prie Vineent 
•Tenkins, Real Estate agentūros, 
po no. 395 W. Broadvay. South 
Boston. Vietos ir apielinkės lie
tuviai norintieji pirkti namus ar
ba apdrausti (inšiūrinti) visuomet 
kreipkitės pas K. Gervilį virš pa
žymėtu adresu, o gausite teisin
gą ir rūpestingą patarnavimą.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27. Mass. 

PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis.
2 Mt. Washington PI., So. Boston.

FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arlinghton Hefgths, Mass. 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St, Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Grubfnskas,

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

284 5-th St, Boston 27, Mass. 
MARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St, Boston 27, Mass.- 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

366 Broadway. So. Boston, Mass. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrą. nedSldienj mėnesio 1-ą vai. 
po pietą parapijinšj svetainėj, 492 E. 
7-th St, Boston 27. Mass.

! 258 Broadway,
I L . ’ į > ». -----J — 2-------------- TO

ANT PARDAVIMO.
Dviejų šeimynų namas ir krau

tuvė netoli Broadvav. Namas tu
ri visus patogumus. Krautuvė se
na ir daro gerą biznį. Kreipkitės: ė *

Mr. THOMAS FLYNN,
236 C Street, So. Boston, Mass.

Pajieškojtmai
PaieSkoJimų kainos LDS. na

riams Jr "Darbininko” skaityto
jams 1 sykį J metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prietellams už 8 
sykius $1150.

Ieškau Aleksandro Vaitkevi
čiaus, kilęs iš Vitgirių k., Gra
žiškių par., Vilkaviškio apskr. 
Jau apie 10 metų kai Amerike. 
Prašau atsišaukti pats ar žinan
tieji. Turiu žinių iš Lietuvos su
teikti.

Vincentas Liutevičiris,
132 Gold St., So. Boston, Masė.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Macejunas,

450 E. 7-th St. So. BostSn, Mass. 
FIN. RAST. — Juozapas Vlnkevičius,

169 W. 6-th St, So. Boston. Mass. 
KASIERTUS — Andriejus Zalieckas,

307 E. 9-th St. So. Boston. Mass. 
MARŠALKA — Viktoras Zičkis,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mene- 

sintus susirinkimus gas pirmą nedet 
dienf kiekvieno menesio po No. 6M 
Washlngton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rtą m savim atsiveskite prie musą dr- 
joa prirašyti.

v

tV. JONO EV. BL. PAŠELPIN18 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAL
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St, So. Borton, Man. 
VICE-PIRM. — P. Mikalausku,

248 W. 4-th St, So. Boston, Mana. 
PROT. RAŽT. — T

89 B Street 
FIN. RAŠT. — J _

171 W. 5-th St, So. Boston, Mase. 
KASTF.RIUS — A Naudžlnnaa,

16 WInfleM St, So. Btfrton, Maaa. 
MARŠALKA — J. Zalkte,

7 WtožWd St, So. Boston, Mase.
Dr-ja laiko suslrfnldmw ku trečią 

ne«1dlen| klekriaoo menesio, 2-rą vai. 
po pietą žv. Petro pavapijoa *alėį 493 
E. Seventb St, South Boston. Maaa.




