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MOBILIZUOJA 
SKEBUS.

KrikSfionyi darbininkai v!f« 
nykitūs! Spieekitės J vieniu* 
lėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
' j’.-.

DAUG LIETUVIŲ 
NUKENTĖJO.
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Darbininkų Są-gos. /H

Kaina 4 centai

Nevartuos skebų taisytų vagonų.
VALDŽIA NUSIGAN

DUSI.

Gavome tris pranešimus 
apie barbariškus pasielgi
mus su darbininkais West 
Virginijoj. Vienas praneši
mas rašytas angliškoj kal
boj. Rašo Amerike gimęs 
lietuvis. Štai jo praneši
mas:

Thomas, 17. Va. — The 
Davis Coal & Coke Co. ban
dė pradėti darbą kasykloj 
su apie 50 neunijistų. Kas 
rytas apie 3 savaites unijis- 
tai eidavo prie kasyklų ir 
bandydavo atkalbėti skebus 
nuo darbo. Bet skebai tik 
juokdavosi iš unijistų. Ta
da unijistai ateidavo tik 
pasižiūrėti, kas dirba. Atei- 

■ftlavo būriai policistų, apsi-

kaltinta tame, kad jie nepi- 
kietavo kasyklų įstatymo < 
nustatytomis taisyklėmis. 
Darbininkai buvo paleisti 
užsistačius po $200. Grand 
Jury teismas bus liepos 24 
d.

Kasyklos dabar uždary
tos. Apie visus skebų na
mus pastatyta sargai. Majo
ras teipgi pasistatė prie sa
vo namų sargybą.

Daugelis žmonių spėja, 
kad kompanijos viršininkai 
tyčia paleido vagoną su dar
bininkais nuo kalno, kad at
sikračius nuo negeistinų u- 
nijistų. Sudaužytame vago
ne veik pusė darbininkų bu
vo lietuviai. Daugelis jų 
sužeisti.

A. Union Miner.

Kitas pranešimas:
-- CokeMtfy-lUr TkO- - 
mas šafte dirbo skebai. Bir
želio 26 Thomas lakai as atsi
šaukė į visus kitus lokalus, 
kad susirinkti} iš visų pusių 
darbininkai ir sustabdytų 
skebavimą. Kai pajuto tai 
kompanija, šerifas ir majo
ras, tai iš vakaro parsitrau
kė kazokus ir anksti utar- 
ninko rytą pastojo su kul
kosvaidžiais visus kelius, 
kad iš niekur nebūtų galima 
į Thomas ateiti. Apie 5 vai. 
iš ryto ėmė plūsti žmonės iš 
visų pusių. Ir ką jie pama
tė 1 Kazokus su kulkosvai
džiais. Žmonės pasuko at
gal, o pačiame Thomas areš
tavo 13 žmonių, tarp kurių 
buvo trys lietuviai: J. Pipi- 
riukas, Masaliukas ir senis 
Vištartas.

Bet kompanija ir valdžia 
žinojo, kad streikeriai nesi
liaus veikę, tai naktį iš bir
želio 27 į 28 d. prigabenta 
automobilais kariuomenės. 
Nors jokių susirėmimų tarp 
skebų ir streikierių nebuvo, 
bet valdžia pradėjo masinius 
areštus. Areštavo 105 vy
rus ir 10 moterų. Majoras 
su šerifu paliepė juos gaben
ti į Parson traukiniu. Pa
imta karas, kurs jau du me
tu, kai nebuvo taisytas, in
spektoriaus buvo išfnestas, 
kaipo netinkantis. Taigi tas 
vagonas su darbininkais bu
vo prikabintas prie trauki- linijose, 
nio ir bevažiuojant tas vago
nas nušoko nuo bėgių ir nu-

B>jų saugoti skebų. Bet jo- : 
kios netvarkos neįvyko. Ta- : 
da šerifas paliepė unijistams 
trauktis nuo mainų. Uni
jistai atsisakė tą daryti. 

Birželio 29 d. 108 vyri} ir 
8 moterys susirinko prie ka
syklos pasižiūrėti einančių į 
darbą skebų. Visus suareš- 

į tavo ir iškratė. Jokių gink-
b lų, nei peilių nerado. Bet
L darbininkai nebuvo paleisti,
| o pastatyta milicija jų sau

goti. Netrukus suareštuo- 
L tieji buvo susodinti į pasku- 
i tinį traukinio vagoną ir ga

benami į county jail, kuri y- 
ra Parsone, už 14 mailių 

I nuo Thomas. Geležinkelis 
eina šonu augšto, stataus 
kalno. Kai traukinys paėjo

■ apie 9 mailės, tai vagonas su 
darbininkais virto nuo 80

I pėdų kalno. Kiti darbinin- 
' kai buvo kitame vagone ir 
per 20 minutu neleista jiems 
eiti pagelbon savo broliams 
darbininkams, kurie nusiri-

■ to pakalnėn su vagonu.
Paskui buvo leista. .Du dar-

■ bininkai buvo vietoj žuvę, o 
50 sunkiai sužeista. Iš jų 
20 mirtinai sužeisti Sužeis
tieji paimti buvo į. Elkins li
goninę.

Po nelaimės šerifas pra-
■ nešė darbininkams, kad jie 

liuosi, bet norįs, kad visi ei-
■ tų į Parson, nes reikia visus 

sučekiuoti ir sužinoti ar dau-
B giau darbininkų nesiranda
B po nugriuvusiu vagonu. Bet

kai nuėjo į Parson, tai visi 
B darbininkai buvo sugrūsti į
■ kalėjimą. Ant rytojaus ir
■ sužeistieji iš ligoninės buvo 
K atgabenti į kalėjimą. »' < ■>_
■ Teisme darbininkus ap- užmuštas buvo vienas veng- nesisekti

ras. Jis paliko našlę 
dviem vaikais. Laidotuvės 
buvo liepos 1 d. Sunkiai su
žeisti lietuviai yra šie J. Jo
nušą. J. Jonušą “antras,”
J. Garuckas, J Daubaras,
K. Verpečinskas ir S. Gaš
kas. Tie yra baisiai sužeis
ti. Lengviau sužeisti loka
lu pirmininkas K. Vištar'tas, 
J. Paleliūnas. P. 
nas, J. Keblaitis, 
kus, J. Kukis, V. 
tis ir dar kaikurie.

Žmonės, katrie 
kitame vagone, 
kad kompanijos kraugeriai 
bevažiuojant atkabino tą 
vagoną ir vagonas turėjo ei
ti pakalnėn.

Dabar Thomaše didis su
judimas. Privažiavo advo
katų.

Trečias praneša šitaip:. 
Cbketdn, W. Va.

panija buvo paprašiusi uni
jos duoti 15 vyri} ant dienų, 
o 15 vyri} ant naktų. Girdi 
reikia išvalyti kasyklas. Bet 
nesakė kiek mokės. Unija 
atsisakė duoti darbininkų. 
Tada kompanija be ceremo
nijų viešai pasiėmė skebų ir 
varė darbą. Skebų skaičius 
vis dauginosi. Streikininkai 
sujudo pastoti tam pikiui 
kelią. Tai kompanija ir val
džia ant darbininkų padarė 
ablavą suareštavo ir gabeno 
iš Thomas į Parson. Beva- 
žiujont augštu stačiu atkal
nių vagonas su darbininkais 
atsikabino ir nusirito į pa
kalnę. Vagonas susidaužo 
į šmotus. Žmonės liko be 
kojų, be lankų, su suskal
dytomis galvomis.

/ ____

Paleliū- 
J. Stan- 
Pądroš-

važiavo 
pasakoja,

Kom-

LIETUVIŲ TEATRO 
BENDROVĖ — LIE

TUVON.

PRIE SUVAŽIAVIMO 
BESIRUOŠIANT.

I
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Busimasis ^paskolos stočių 
atstovų suvažiavimas 19-20 
liepos Washington, D. C., 
bus gal vienas iš svarbiausių 
Amerikos lietuvių suvažiavi
mų. Viena disku, kad tasai 
suvažiavima^ j 
tų daug nudv 
pripažinimo S (

Vašingtonas, liepos 5 d. 
“Elta.” Šiomis dienomis iš
važiavo Lietuvon Amerikos 
Lietuvių “Teatro Bendro
vės” atstovai, išsiveždami su 
savim nemaža paveikslų iš 
Amerikos lietitvių gyveni
mo. Grįždami Amerikon ^jie 
žada parvežti Lietuvos vaiz
di}, kad paskui juos demon
stravus įvairiose lietuvių ko-

galėti} ir turė- 
rerti Lietuvos 

pripažinimo-teik ai ai s.
Pastaraisiais laikais pa

stebėta ženklų, kad Suv. 
Valstijų vyriausybės keičia
ma pažiūra į Rusiją ir į at
skilusias nuoj jos tautas. To
kiais ženklaisĮ yra paleidimas 
Kerenskio yaldžios atstovo 
' šachmetjevd ir ypač nuolat 
didėjantis J^pas Amerikos 
kapitalistų užmegsti preky
bos santikių su Rusija. Iš 
Europos pareina žinių, kad 
ir patys Amerikos biznieriai 
veda derybas su bolševikais, 
ir ypač Anglijai tarpinin
kaujant, ruošiamasi įvesdin
ti Rusijon didelių kapitalų. 
Visam tam' darbui Lietuva 
bus pakeliui,., taigi galingo
sios Amerikos sferos be abe
jo ims labiau ir Lietuva in
teresuotis. Be to įvykus at
jautų pripažinimui — ir A- 
merikos pripažinimas galės 
būti lengviau pasiekiamas. 
Prie to prisidės ir besiarti
nantieji rinkimai, ieškoji
mas balsų ir tt.

Labai būtų svarbu, kad 
paskolos stočių delegatai 
Washingtonan atvykę pasi
rūpinti} pasimatyti su savo 
valstijų kongresmonais ir 
senatoriais. Jų pakalbini- 
mas šiuo momentu turėti} 
beabejo labai didelės svar
bos. Tik reikėtų iš anksto 
susinešti laiškais, pranešant 
apie atsilankymo dieną. Bū
tų taip pat naudinga susitar
ti su savo miestų didžiųjų 
partijų komitetais, gauti iš 
jų reikiamų rekomendacijų 
ir tt.

Pripažinimo reikalu rei
kia dirbti visiems, nes visų 
mūsų yra lygi čia priedermė.

Washington. — Valdžia 
jau mano, kad geležinkeli
ninkų streikas atsistojo ant 
kryžkelės. Kas valanda lau
kiama prez. Hardingo prabi- 
lant streiko reikale.

Nors streiką paskelbė tik 
•karšapių darbininkai, bet 
geležinkelininkų brolijos 
paskelbė, kad jie nenauduos 
nei lokomotyvų, nei vagonų 
neunijinių darbinikų patai
sytų. Tas visą dalyką ir su
painioja. Dabar nors maši
nistai, pečkuriai, kondukto
riai, signalmenai, switchme- 
nai neišėjo streikan, bet ko
munikacija tuoj ims kentėti, 
kai mašinistai pradės atsisa
kinėti priimti vagonus ir 
garvežius neunijistų taisy
tus.

Penkiose valstijose sar
gybiniai jau mobilizuojami 
kovai su streiku. Tai daro
ma valstijose Illinois, Mis- 
souri, Kansas, Califomia ir 
Mississippi.

Clintone, I1L sargybiniai 
jau patruliuoja dirbtuves.

Kraujo praliejimas bile 
valanda gali prasidėti.

SVEIKINA DĖL
PRIPAŽINIMO.

Vašingtona.s, liepos 5 d. 
“Elta.” Sąrišvje su Amba
sadorių konferencijos nuta
rimu pripažinti Lietuvą de 
jure, vakar atsilankė pas 
Lietuvos Atstovą su oficija- 
liu vizitu Latvių Atstovas, 
p. C. L. Seya su savo sekre
torium, reikšdami Lietuvos 
Atstovui savo pasveikinimo 
dėl Lietuvos sulaukto pripa
žinimo.

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

d.

2

ILGAI UŽTRUKO 
LAIŠKAS.

nas nusoKO nuo Degių ir nu- ; ------
dardėjo į pakalnę. Baisus SUKILĖLIAMS NESI- I Duquoin, IU. 
daiktas atsitiko. Be žaizdos SEKA. Haynes gavo lais
nei vienas žmogus neišliko.'
Dyvai, kaip tie žmonės dar London. Airijos sukilu- 
ne visi buvo užmušti. Vietoj tusiems respublikonams ima

ŽUVO LAGŪNAI.

BAISI VIESULĄ.

DRĄSI LAKŪNĖ.

l

Rymas.—Lakūnė Lo f f ro
do. iš 1.600 pėdu augštybės 
nuo orlaivio su skiečių nusi
leido žemėn.

Pittsfield, Mass. — Du la
kūnu žuvo, kuomet jų orlai
vis krito ežeran.

/PINIGŲ KURSAS.

NELAIMĖ
PRIEGLAUDOJ.

Sioux City, Ia. — Baisi 
viesulą sunaikino miesi \ 
St. Charles, So. Dakota. 
Miesčiuke gyventojų yra 
250.

Manchester, N. II. — 

Saldžiausios Širdies prieg
lauda buvo užsidegus. Joj 
buvo 80 našlaičių. Visi iš
gelbėti.

SUMAŽĖJO ANGLIŲ 
GAMYBA.

Darbininkai nesiduokite
. /

suklaidinti.

Geležinkelių kompanijos 
paskelbė reikalaują visokių 
meistrų. Vienos skelbia, kad 
reikią “to take the places 

of men on Strike,” kitos 
kompanijos skelbia, kad 
“this is not a Strike against 
the railroad.”

Darbininkai turi suprasti 
ir nesiduoti suklaidinti. Nei 
vieno iš lietuvių teneatsi- 
randa skebo.

I

Vašingtonas, liepos 5 
‘.Elta.” Birželio pabaigoj 

ir liepos pradžioj įvyko 
Kaune visuotinas Šaulių bū
rių suvažiavimas. Nuo pas
kutiniojo Šaulių suvažiavi
mo per pastaruosius dviejus 
metus organizacija žymiai 
išaugo ir sustiprėjo.

Lietuvos Šaulių vyriausiu 
karo instruktoriumi Krašto 
Apsaugos Ministerio yra pa
skirtas Generolas Įeit. Jur
gis Kubilius, didelis patri- 
jotas ir organizatorius pir
mo lietuvių pulko Rusijoje.

II

NEIŠGALĖS IŠMOKĖTI.

ga-
Ne-

ŽVĖRIŠKI LENKŲ 
DARBAI

Vilniuje birželio 14 d. len
kai suareštavo daktarą Al
seiką ir daktarą Ligeiką.

E. KAUNAS (specialinė 
Eltos telegrama). Šių me
tų Birželio 13 dieną apie 3^ 
valandą ryto kelios dešimtys 
lenkų ulanų pilnoje unifor
moje su civiliai perrūdytais 
lenkų kareiviais pėstinin
kais veikusiais, kaipo parti
zanai, viso skaičiumi apie 
100 žmonių, vadovaujant 
nuo seniai neutralėje zonoje 
žinomo Lenkų Vyriausybės 
palaikomo bandito Virbalio 
veikiančio po D-ro Sartono- 
slapyvarde, užpuolė Širvin
tų miesteli. Jie buvo apsi
ginklavę 4 kulkosvydžiais,

W ashi ngton.—Anglių 
myba visai sumažėjo, 
žiūrint i tai, kad dėl užsitę
susio streiko t angliakasius 
smaugia bėdos, bet streik
laužių tarp jų nesiranda.

žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že> 
miau pąduotų kainų yra 
priskaityfa pasiuntimo kaš-

• r 1

— t: e. 
Haynes gavo laišku pakvie
timą į bankietą. Pasirodė, 
kad pakvietimas rašytas 
prieš 30 metų. Laiškas kaž 
kur buvo užkliuvęs.

Bertin. — Smaugiamoji 
Vokietija turės išmokėti a- 
lijantams 50.000.000 auksi
nių markių liepos m. To ne
galės padaryti. Du vokiečių 
finansistu tame reikale išva
žiavo į Paryžių.

Šeštadienį, liepos 1 — $3.40 
Pirmadienį, lįepoe 3 — $3.20 
Ketvirtadienį, liepos 6 — $3.00 
Penktadienį, liepos 7 — $2.90 
šeštadieny, liepos 8 — $2.80 
Pirmadieny, liepos 10 — $2.70 

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

BOSTOK 27, MA88.

| rankinėmis granatomis*-^ 
šautuvais.

Širvintų milicija, užklup
ta iš netyčių, tokios didelės 
bandos\atsišaudydama pri
versta buvo pasitraukti. Šio
ji banda pagavusi miestely 
netoli bažnyčios neutralės 
zonos milicininką Aleksand
rą Moli, nuginklavo jį ir vė
liau pavedėjusi ji į kitą mie-' 
stelio dali, nušovė. Nuvil- 
kusi nuo jo rūbus ir įsitiki
nusi, kad jis negyvas, pali
ko apnuogintą ant gatvės.

Be to, laike šaudvmosi sa
vo namuose buvo užmuštas 
kulka bemiegąs Širvintų gy
ventojas žydas Jankelis Te- 
peras. Laike šio Lenkų už
puolimo ramiesiems Širviu-- 
tų miesto gyventojams pada
ryta daug nuostolių, namai 
sušaudyti. Tarp kito ko pa
minėsiu, kad

1) buvo apiplėštas Janke
lis Černiakovas, iš kurio at
imta 1800 auksinų ir 3600 
lenki} markių;

2) Viktorui Drozdui už-- 
muštas arklys;

3) Chanai Berenšteinienei 
peršauta karvė;

4) Noselio Goldfeino na
muose šautuvų drūtgaliais 
išdaužyta visi langai.

Vadinamasai D-ras Sarto- 
nas viešai graižosi, kad be 
paliovos darysiąs tokius už
puldinėjimus, jei Širvintų 
miestelis nepasiduos Lenki
jai.

(Kauno “Laisvė”) i
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LAIMĖJIMO > ,
AKIVAIZDOJE.

I Visų “Darbininko” skai
tytojų atkreipiame domų į 
šiame numeryje telpamą 
strąipsnį antgalviu “Krik
ščionių mokslas apie nuosar 
vykę.” Raštas yra iš po ga
bios Dr. Ryano plunksnos 
prieinamame tJosio vertime. 
Daugeliui tečiau tas straips
nis pasirodys kietu riešutu. 
Rimto dalyko rimtai ir len
gvai išdėstyti yra nelengvas 
darbas. Skaitytojams pata
riame įsigilintkį tą straipsnį 
ir skaityti ne vieną ii; ne du 
sykiu, o tol, kol išdėtas da
lykas bus suprastas. Straips
nyje pasitaiko svetimų, tarp
tautinių žodžių. Tokių žo
džių paaiškinimus skaityto
jai gali rasti LDS. kalendo
riuje 1921 metams išleista
me.

tinkamu.
j) Pelninga, nes 

yra vienintelis mūsų jūrės 
žvejybos vieta ir krantas dėl 
būsiamojo uosto.

Toliaus reikia mums Pa
langa padaryti lietuviška, 
nes ji buvo sulenkinta. Len
kai parduoda kurhausą, šil
tas ir saitas maudykles, vi-

' •.< '■ ■ ' ' -

Tai-gi, broliai, Amerikos 
Lietuviai, grįžkite į tėvynę 
brangiąją, dėkite savo sun
kiai uždirbtus skatikus į šias 
niiosavybes, žemes, pramo
nes, vilas ir tt. Šitą padarę, 
padarysite amžiną pamink
lą savo vaikams ir anūkams, 
kaipo atstatytojai Lietuvos. 
Dievas tikriausiai nori Lie
tuvą laisvą ir laimingą pada
ryti, nes Lietuva Dievui nie- 
kuomet nenusidėjo nei skiz- 
ma nei atpuolimu nuo Baž-

»rt

r -
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AMERIKOS LIETUVIAMS.

{dingą darbą daro dėl visos 
i Lietuvos ir savo brolių Ame
rikiečių. Mes gal nerasime 
visoje Lietuvoje kur nebūtų 
matyti gerų vaisių Am. Liet. 
Pr. Bendrovės padarytų. 
DieVe padėk jiems ir toliaus 
dafbftoties!

Mūsų brangioji Lietuva, 
tai dar tik užgimęs kūdikis, 
kurs reikalauja dar visa- las ir tt. 
ko.

Pirmų pirmiausiai tam 
jaunam kūdikiui priešai len
da iš visur ir neleidžia plėto- 
ties, kaip jam reikėtų.

Toliaus neturime- mes dar 
užtektinai'tam kūdikiui ge
rų sąžiningų ir Dievą mylin
čių auklių. Kad ir prie la
bai sunkių aplinkybių vis
gi padaryta labai daug. Pa
sidarys dar daugiąus, jei 
mūsų broliai Amerikos lietu
viai su žiniomis ir kapitalais 
grįš»prie savo močiutės Lie-*11^^08- kad turėti pasi- 
tuvos.

.Aš rašąs šiuos žodžius e- 
su iš Palangos, kuri yra šir
dis mūsų tęvynės Lietuvos. 
Iš širdies juk paeina visas 
svarbiausia veikimas it gy
vybė viso kūno. Taigi į Pa
langą reikia mums, broliai 
Amerikos Lietuviai didžiau
si apsižvalgimą daryti. Rei
kia tad Palalfgą padaryti:

1) Gražia, nes Palanga 
kol kas yra vienintelis mūsų 
langas į Europą.

2) Sveika, nes Palanga y- 
ra vieninteliu ant jūros ku-

Sujudo, sukruto broliai 
mūsų Amerikos Lietuviai, 
kuomet Lietuva apgarsino 
save Nepriklausoma Valsty
be. Pirmu pirmiausiai 
naudingai pradėjo Ameri
kiečiai Lietuvai talkinin
kauti savo gausiomis auko
mis. Pačioje pradžioje Lie
tuvoje naudingai pradėjo 
veikti Lietuvių Prekybos 
B-vė su didžiai gerbiamu, J. 
Romanu priešakyje. Šitas
gabus sūnus Lietuvos nau- rortas, kuią reikia padaryti

Kun. J. A. Ryan, D. D

KRIKŠČIONIŲ MOKSLAS APIE 
NUOSAVYBĘ.

Z1
5

(Kun. Jonas A. Ryan’as balandžio 
mėn. 1922 m. turėjo dvi paskaitas pro- 
testonų seminarijoj, Meadville, Pa.: 1) 
apie nuosavybę, 2) apie geresnę soci- 
jalę tvarką. Gavęs autoriaus leidimą, 
paduodu jiedvi lietuviškame vertime.

UOSIS.)

sekimą to neužtenka, o rei
kia apsukriai, sumaniai dar
buotis. Atvykusiems ame
rikiečiams į Palangą patari
mų nesigailėsiu.

Kun. Kasperavičius, 
Pal. Valsčiaus Tarybos 

Pirmininkas.
* r 11 --------------- — ■

ŽINOKITE, kad “Darbinnke” 
yra visokų laikraščąj iš Lietuvos, 
ekz., o už 50c. 27 ekz. įvairią lai- 
Išsirašykite. Už $1 gausite 60 
krašeią.

Kur žiba žiedas? Kur aukso re
težėlis? Kur brangusis laikrodė
lis?

*

Draugas ir Draugaut i
Nors su jumis plačiomis 

jūromis atskirti esamę, vie
nok mūsų, Lietuvos pąvasa- 
rininkių ir pavasarininkų, 
širdys nuolat su jumis, Mus 
gaivina bendri troškimai, 
bendros idėjos — Dievui ir 
Tėvynei.

Męs norime užtat su jumis 
kuodažniausiai pasitarti, pa
sikalbėti. O mūsų kalba tai 
mūsų laikraštis “Pavasa
ris.” Todėl, sesės ir broliai, 
išsirašykite mūsų “Pavasa
rį!” >

“Pavasaris” jums tekai
nuos vienas doleris metams.

“Pavasaris” jums atneš 
iš mylimos Jūsų Tėvynės 
Lietuvos -brangių žinių ir 
kilnių, karštų Lietuvos jau
nimo troškimų, idėjų.

“Pavasaris” jus ir mus 
padarys vieną Lietuvos du
krelių ir sūnų šeimyną.

Tad, Draugės ir Drau
gai! siųskite po vieną dole
rį šiuo adresu :

LIETUVA. Kaunas, Ožeškie
nės g., 12 nr. “Pavasario” Admi
nistracijai.

Jau laikas užsisakyti laivakortes 
lietuvių įstaigoje

LAIMINGASTAS,KURISTURI6E«y DRAUGŲ
GEROJE ORGANIZACIJOJE, GERI 

IR DRAUGAI.
Viena iš rimčiausių, gyviausių ir geriausių 

lietuvių darbininkų organizacija Amerikoje yra

LIETUVIŲ DARBININKŲ 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. '

VIENYBLIE-GALYBĖ.
Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page

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

| L D. S. CENTRU
į 366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.
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SKAITYKITE H PLATINKITE "DARBININKį.”

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.

“DARBININKAS” pasiuntė 
Lietuvos Darbo Federacijai kpy- 
gą už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos,

LDS. nariai, mūsą prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
ką rinkimui sunaudoti.

vatinės nuosavybes sistemą, ir visi ginčai dangaus karaliją. 
;arp darbo ir kapitalo dėl samdos sąlygų ir

Tečiau jisai tuojau čia 
pat pridėjo: “Pas žmones tai nėra galima, 

’ .” Tur
čius, paniekinęs Lozoriaus prašymą, yra 
parodomas pragare. Biedna našlė įmetusi 
du variniu pinigėliu į dėžutę yra išgiriama 
daug labjau, Tinęgu turčiai, kurie davė iš 
savo tūrio perteklių.

Kristus ne to reikalavo, kad žmonės 
nustotų vadinti daiktus savais, bet reikala
vo, kad jie tuos savo daiktus gerai sunau
dotų. Jisai apreiškė, kad Zakėjaus namams 
atėjo išganymas, kada išgirdo, jog tasai 
turi paprotį — atiduoti pusę savo turto bied- 
niesiems. Savo aprašyme paskutiniojo 
teismo, Jisai pažadėjo dangų tiems, kurie 
maitins alkstančius, duos atsigerti trokš
tantiems, aprėdvs nuogus. Čia tik keli E- 
vangelijos priminimai, kurie parodo, kad 
tinkamas išdalinimas ii- geras sunaudojimas 
privatinės nuosavybės yra lab j ausiai priva
lomas ir svarbus Jojo įsakymas.

Kristaus moksle yra dar kitas atžvilgis, 
turintis labai svarbią reikšmę nuosavybės 
sistemai. Tai yra Jojo griežtas tvirtinimas 
apie viduję vertę ir brangenybę žmogaus as
mens ir apie pamatinę visų žmonių lygybę. 
Iš to fakto, kad kiekvienas žmogus turi sa
vo viduje vertę, išpuola, jogei jisai turi mo
ralę teisę reikalauti savo dalies dėl pragyve
nimo; paskirti amžinam gyvenimui — iš
puola, kad jie turi lygias teises prie Dievo 
žemiškų gerybių — bent jau tiek kad užtek
tų padoriam krikščioniškam gyvenimui. 
Tiesa, Kristus niekur nėra panašiai formu
lavęs to reikalavimo,/kaip čia išsireikšta; 
tėčiau tasai reikalavimas vis tik yra teisin
giausia išvada ir išraiška Jojo mokslo tuo 
klausimu. Remdamasis tuo mokslu Šv. Po
vilas galėjo prigrasyti Filemonui, kad ta
sai priimtų atgal pabėgusį vergą Onezimų, 
“bet jau dabar ne kaipo vergą: o kaipo my- 
limiausį brolį.” Kristaus mokslas apie 
žmogaus vertę iš esmės ir apie visų žmonių 
pamatinę lygybę V- turi labai svarbių išva
dų ne vien dėl dvasinių turtų ir dvasinio

dėl gaminių padalinimo — išanksto jau tuo bet pas Dievą viskas yra galima.
jaeiu prileidžia, kad čia yra paliečiamas do
ros principas, principas teisingumo. Visi 
galutinai apeliuoja tam augščiausiam"prin
cipui. Kadangi Krikščionių. Bažnyčia yra 
doros mokytoja ir aiškintoja ne tik šiaip 
jau gyvenimo santykiuose, bet ir ekonomi
niuose santykiuose, tad ir jos mokslas apie 
privatinę nuosavybę turiJabai didelės svar
bos. * - , _

Krikščionių religijos Įsteigėjas dažnai 
esti parodomas kaipo revoliucijonierius, ko
munistas arba bent kaipo toks, kursai neti
kėjo į privatinę nuosavybę. Tečiau tyrinė
jant bešaliai Evangeliją, negalima tam su
rasti įrodymų. Niekur Kristus nėra pa
smerkęs privatinės turtų nuosavybės, kai
po neteisingos ir neteisėtos. Gal artimiau- 
sį panašiai minčiai išsireiškimą randame 
Jojo atsakyme turtingam jaunikaičiui, kurs 
kla\isė Jo, ką jis turįs daryti, kad pasiekus 
amžinąjį gyvenimą. Kada Kristus išskai
tė svarbiuosius įsakymus, jaunikaitis atsa
kė: “Aš visa tai užlaikiau nuo mano jau
nystės, ką gi dar turiu daryti ?” Jėzaus 
atsakymas buvo: “Jeigu tu nori būti tobu
las, eik parduok ką turi ir išdalyk bied- 
niems...” Tuose pareiškimuose mūsų Vieš
pats aiškiai pravedė skirtumą tarp to kas 
yra reikalaujama ir tarp to, kas yra tik pa
tariama. Jaunikaitis tik tuomet turėjo at
sižadėti savo turto, jeigu jisai norėjo būti 
tŪbulu; bet jisai negaVo įsakymo būti tobu
lu. Negana to, patsai faktas, kad Kristus

Visi didieji radikaliai judėjimai .pra
monės reformų naudai paliečia privatinės 
nuosavybės instituciją. Socijalizmas ųpre
tų panaikinti gamybos įrankių privatinę 
nuosavybę; vieno mokesnio sistema (Single 
Tax) taiko beveik panaikinti privatinę že
mės nuosavybę. Vieša nuosavybė tokių da
lykų kaip gelžkelių, telegrafų ir miešti] pa
tarnavimo įstaigų — labai susiaurintų pri
vatinės nuosavybės dirvą, ir net tokie švel
nūs pasiūlijimai, kaip dalinimasis pelnu 
(pro f it sharing) ir darbp dalyvavimas pra
monės vedime iššauktų naują nustatymą 
nuosavybės gaĮės ir jos reikšmės.

Santikiai tarp darbo ir kapitalo ir bū
das išskirstymo pagaminti] produktų yra to
kie, kokiuos šiandien matome — dėlto, įtad 
mūsų pramoninė sistema yra paremta tam 
tikra privatinės nuosavybės forma. Gamy
bos įrankius valdo ir veda privatiniai as
mens ir organizacijos. Samdymo sąlygas ir 
pramonės produktų išdalinimą nplemia taip- patarė jaunam žmogui parduoti savo turtą, 
pat tas faktas, kad kapitalą valdo privačiai parodo, kad Jisai nežiūrėjo į privatinę nuo- 
asmens, o ne valstybė. Abu tuodu dalyku savybę, kaipo neteisėtą dalyką per savę (iš 
nusprendžia susitarimas dviejų pusių: dar
bininkų iš vienos pusės ir kapitalo savinin
kų iš antros. 1 
darbininkas \ra gyvai užinteresuoti privati
nes nuosavybės institucija. Kapitalistas 
vertina tą instituciją dėlto kad jam ji. duo
da šaltinius pragyvenimui ir socijaįei bei

parodo, kad Jisai nežiūrėjo į privatinę nuo-

esmės). Jeigu Jisai būtų mares skelbti to
kį mokslą, Jisai būtų reikalavęs iš jaunikai-

Tokiu būdu ir kapitalas, ir cįo, kad jisai atiduoti], savo turtą, ' o ne kad
* • v • i*' » • • J • - • %

perleistų- savo turtą valdyti kitam pardavi
mo -keliu. Jaunas žmogus nebūtų galėjęs 
parduoti .to, kas buvo ne jo, kas jam ne
prigulėjo. Ir vėl, Kristus buvo svečiu tur-

I
pramoninei galei. Darbininkas irgi nema-Įtingo žmogaus Zakėjatis ir Užtikrino jį Jgerbūvio, bet taip-pat dėl visų tų dalykų,
W» 1 * M <■ • 1 1 •• • V — * _ -I----  -----« • •• •• • «- -- • • •žiau yra užinteresuotas, nors kiek kitoniš
ku būdu ir dėl kitokių priežasčių. Darbi
ninkas geidžia turėti sau savo algą ir tuos 
daiktus, kuriuos iš algos gali nusipirkti, ir 
jis dažnai norėtų suvaržyti socijalę ir pra
moninę galybę, kurią kapitalistui duoda 
kapitalas.

ą. Tai buvo krikščionių komunizmas, į 
turį soeijalistai ir kiti kraštutinieji rodo 
vartais, kaip į pavyzdį tikro ir reikalinga 
<rikščionių atsinešimo į nuosavybę. Tačiau 
šitoks tvirtinimas neturi stipraus pama^^L] 
tai dėl dviejų svarbių priežasčių. Visų^J 
ma toji tvarka buvo; palikta kiekvienoj 
sai vailai, ką matome iš Šv. Petro žS 
ištartų Ananijai: “Juk tai, kas paliko, ar
gi ne Tau paliko? Ir po pardavimo argi 
nebuvo tai Tavo galėję ?” Čia yra aiškus į- 
rodymas, kad niekas iš pirmųjų krikščionių 
nebuvo moraliai verčiamas atiduoti savo pri
vatinę nuosavybę į bendrą krūvą. O antra, 
nėra jokio J rodymo, kad tasai bendras tur
tui valdymas pas pirmuosius krikščionis tę
sėsi ilgiau, kaip keletą metų. Matyt, kacį 
jisąĮatsirado Jeruzalėje tik dėl tam tikrų yj 
patingų tenykščių sąlygų ir taip-pat gal dėl 
pirmykščio naujų atsivertėlių uolumo. j

Raštuose kai-kurių didžiųjų Bažnyčioj 
Tėvų 4-ame ir 5-ame amžiuje mes randame 
kuogriežščiausį tvirtinimą, kad visi žmones 
turi-lygią teisę reikalauti sau dalies žemei 
tūrių ir kad savininkai turi priedermę su
naudoti savo turtą teisingai ir draugiškai 
Šv. Jonas Auksaburnis taip išsitarė: “Ar
gi žemė ir .visi joc turtai nepriguli Viešpa 
čiui? Jeigu tat mūsų nuosavybes yra ben 
droji.Viešpaties dovana, jos priguli taip 
pat ir mūsų artimams; nes visi Viešpaties 
daiktai yra bendri.” šv. Bazilius, kalbėda
mas savo laikų turčiams, taip yra pasakęs7 
“Ta duona, kurią Tu laikai uždaręs, pri 
guli alkaniems; tie drabužiai, kuriuos tu lai 
kai savo kambariuose, priguli nuskurėliams 
tie autuvai, kurie pas Tavę pelėja, prigu 
Ii basiems; tasai auksas, kurį Tu paslėpė: 
žemėse, priguli vargšams.” Pagal Šv. Au
gustino “Turčių perviršius — yra tai bied 
nųjų reikmenys. Tie, kurie valdo pervir
šį, valdo svetimą turtą.” Šv. 'Ambrazie 
jus pareiškė, kad Dievo minties būta, kač 
žemė būtų ”bendra nuosavybė visų,” ir kač 
“žemė priguli visiems, o ne vien turčiams.’ 
Pagal Šv. Grigaliaus Didžiojo žodžių: “Ka
da mes duodame vargšams, kas jiems yr; 
reikalinga, mes nėsuteiikame jiems savo ge 
rybių; mes jiems tik grąžiname, kas jų yr a

V/

kurie Reikalingi krikščioniškam gyvenimui, 
neišimant iš to ir materijalių tūrių. Kri
kščionių Bažnyčia tas išvadas pripažino ir 
jas taikė prie gyvenimo nuo pat'pradžių ir 
po šiai dienai. Griežčiausiai pritaikė tą ly- 

moksliai pirmieji krikščionys Jeiak 
,-pardayė

mes, tikriau sakant, grąžiname- -teiriAgn - ko
lą negu darome gailestingumo u 
Jeronimas pritardamasj^toja ti

r'zrv k'a?i

Juk jeigu
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savt 
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(nori būti išganytas. 
j’M Tiesa, musų Viri

Ivojingumą ii aš‘ r-bdį 
/Visos revoliucįjonierių ir reformatorių“J/mgriau vra 

pastangos panaikinti arba pertvarkyti pri- datos skylutę,
visus daiktus * turėjo "bcndi’ft iYd 

los visems pagal kiekvieno reika- L'
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lietuvaičių vardai yra šie: Marė 
Dailydsftė ir Joanna MangalaitČ; 
joB gi yra iš Chicago, Iii., bet 
tam miestelyje būna dabar ant ta^ 
sarinlų kursų; ir jos yra, tat kiek _ . _
prisiėjo patirti, labai kilnios dva- jos svetainėj buvo sušauktas pus-

Liepos V d. ir. Jurgio parapi

sios ir mylinčios mokslą, bei 
brangią mūs tėvynę — Lietuvą, 
neatsižvelgiant j tą kad ją labai 
jaunos apleido.
t

ne
7 **» ■

NIWARK, Jf. j.

Liepos 4 d. Cunard linija laivu 
“Aąuitania” išvažiavo j Lietuvą 
didis Newarko kolonijos ir apie
linkės veikėjas D. Rupaims, uolūs 
darbuotojas' dėl tėvynės ir Dievo.

Tad reikia tarti jam garbės ir 
padėkos žodi ui čia atliktus šven
tus darbus.. Ir lai būna laiminga 
jo kelionė ir tėvynėj Lietuvoj ge
ra kietis.

L—vys.

SPRINGFIELD, MASS.

Vyčių išvažiavimas.

Birželio 11 d. buvo gražus 
čių išvažiavimas. Buvo pakvies
tas iš Chicagos Luksis nuimti jo
domuosius paveikslus. Išvažiavi
mas buvo linksmas, buvo įvairiau
sių žaislų. Net ir svetimtaučiai 
gėrėjos. Nuimtieji paveikslai bu
vo rodomi parapijos salėj birželio 
16 d. Jie padarė didelio įspūdžio 
į jaunimą.

Veikimas didelis.
Jaunimas ir apskritai visa vie

tos visuomenė atkiuto atvykus 
muzikui Aleksiui. Jis subūrė jau
nimą. Buvo sutvertas Federaci
jos skyrius. Federacijos skyrius 
nutarė steigti knygyną. Vienas 
geradėjas pasižadėjo šiepą kny
goms padaryti. Pastarajame su
sirinkime nutarta platinti katali
kišką spaudą. Keletas narių už
sisakė katalikiškų laikraščių pla
tinimui. Dabar kas savaitė iš
platinama “Draugo” ir “Darbi
ninko” po 50 eksempliorių.

Taigi mes žengiame prie tikro 
krikščioniško demokratizmo su o- 
balsiu pažink pats save, nes ki
taip negalima tarnauti Dievui ir 
Tėvynei Pasiryžome tarp vietos 
lietuvių išdirbti viešą opiniją ir iš
šluoti iš stubų visokius bedieviš
kus šlamštus.

Darbai.
Angliakasių streikas tebesitę

sia, bet iš lietuvių niekas nei ne
mano eiti streiklaužiautl Vargs
ta, skursta, bet laikosi gerai.

Mažiukas.
•» •

vy-

metinis susirinkimas PhUadelphi- 
jds Lietuvių Krikščionių Sąryšio. 
— Lr.~ ir tame susirinkime paaiš
kėjo du, vienas kitam priešingi 
dalykai, būtent jo stiprėjimas ir 
vienkart iširimas. Dalykas tame: 
Sąryšis, kas yra labai naudingu 
dalyku Lietuvos reikalams, pri
traukė prie savęs du čionykščius 
augštus valdininkus amerikonus, 
gerb. Clintpn Rogers IVoodruff, 
L. L. D. ir gerb. Hubert J. Horan, 
Ir. L. L. D. Prie to: kaip paaiš
kėjo, Sąryšio nariai-darbuotojai 
užims taipogi ir ne paskiausią vie
tą Aukso-Sidabro Fondo vajuje... 
jau nekalbant paie kitus dalykus. 
Bet... bet kad tik biskį, Sąffsis 
prarastųjų savo kuožymiausius 
ir kouoliausius valdininkus — 
gerb. pirmininką A Užumeeką ir 
sekretorį Stasį Olbiką; pirmam- 
jam stoka laiko diktavo pasislink
ti iš valdybos; o antram jam — la
bai skaudus įžeidimas reikaluose 
Sąryšio iš šalies jrieno nario Są
ryšio valdyboje. Vienok viskas 
ir vėl pasiliko po senovei — pir
mininkui išaiškinta, kad jis-nerei
kalauja kiekviename susirinkime 
dalyvauti — vice-pirmininkai jį 
gali pavaduoti, bet tik tenepalei- 
džia vairo valdybos Sąryšio, ir 
viskas bus gerai; o gerb. Olbikas 
tenepaiso nieko, nes visur atsiran
da taurė kartybės... ir lai veikia 
lietuvių labui, kaip kad veikė iki 
šiolaik; ir... ir mūsų giminiotis 
grovo Tiškaus (mat, jo teta — jo 
motinos sesuo yra ištekėjus už 
Raudondvario grovo Tiškaus) ant 
toliaus pasiliko darbuotis su mu
mis mužikėliais Lietuvos labui 
Tame gi susirinkime tarp ko kito 
delei Lietuvos vardo praplatini
mo pasaulyje, buvo vienbalsiai 
priimtas įnešimas pasiųsti pasvei
kinimą Brazilijos tautai ir jos val
džiai iš priežasties Brazljos 100- 
metinių Sukaktuvių jos neprigul
mybės, dėlto, kad ji Lietuvą pri
pažino de jure. Pasveikinimas ši
toks:

“Liepos 2, 1922, Philadelphia, 
Pa. Lietuvių Krikščionių Sąryšis 
vienbalsiai nutarė pasiųsti Brazi
lijos prakilniai tautai ir jos labai 
gerbiamai valdžiai kuoširdingiau- 
sį ačiū už pripažinimą mūsų gim
tinės šalies — Lietuvos nepriklau
somybės de jure. Viąųkart Sąry- 
šys pasveikina prakilnią tautą 
Brazilijos su jos šiemet 100-meti- 
niu jubilėju savystovybės ir jos 
pilningos neprigulmybės. Linki 
jai (Brazilijai) kuogeriausių pa
sekmių jos šiemet NacijonalėJ 
Ekspozicijoj.”.

Tą tai ačifl-linkėjimą Sąryšys 
siunčia absoliučiai vien tik nuo sa
vęs — ne vardu visų lietuvių. To- 
delei rašantis tuos žodžius patar
tų, delei labo Lietuvos, kad ir ki
ti neatsiliktų tame dalyke ir žode
lį. kitą linkėjimo pasiųstų brarilie- 
čianis, tai ir pažymiu čia antrašą 
kur siųsti linkėjimus. Štai antra
šas : Commissao Ezecutiva do 
Centenario, Caira postai n. 890, 
Rio de Joneliu—Brazil. Linkėji
mus reikia siųsti portugalų (jų o- 
ficijalė tautinė kalba), ispanų, 
prancūzų, anglų, vokiečių, loty
niškoj, arba tarptautinėj Espe
ranto kalbose; žinia, yra geru da
lyku šalę padėt tekstą ir savo tak
tinėj lietuvių kalboj.

Prie_progos, keletą žodžių tar
siu apie Braziliją. Tą kraštą at
rado drąsus jūreivis, sulig gmtimo 
italas, gyvenantis Portugalijoj, A 
merigo Vespasio, nūo kurio tai 
vardo yra pramintas visas konti
nentas — sauzžemė —t Amerika. 
Dgą laiką ji būto Pertagalijos 
kolonija; po taną 1822-se metuose 
apsigarsino liuosa po vardu: Bra
zilijos imperija; pirmo imperato
riaus vardas buvo Petras I-mas, 
o paskutinio — Povilas 11-ras. Iš 
imperijos į respubliką persikeitė

tacio Pessea. Brazilija tari 30 
aiMjenų gyventa jų; bet jei ji, bū
tų taip tirštai užgyvendinta, kaip* 
ta: Belgija, taj ji savyje talpin
tų 2140 milijonų gyventojų! Šie
met, iš priežasties 100-metiUių su- 
kaktuVių neprigulmybės aht ru- 
dens laiko (7-to rugsėjo iki 15-to 
lapkričio) ji ruošia didelę Nacijo- 
nalę Esporieiją. Ir dalyvauti iš
kilmėse jos sūkšktuvių 100-meti- 
nės laisvės-bus užprašyti oficija- 
iški reprezentaitai nuo visų 
valstybių; žinia, mes turim turėt 
viltį, kad tose iškilmėse nestokuos 
ir oficijališko reprezentanto nuo 
LietuvosI

Kad tik biskį, pamirščiau — ši
tai tame susirinkime Sąryšio, kas 
visus labai stebino, nedalyvavo jo 
inicijat orius ir pirmas kūrėjas, 
gerb. Stasys Bairūnas — jis ser
ga. Maniau, kad jo dvasią tas la
jai kankino — nes Sąryšio susi

rinkimai jam būna taip malonūs, 
kaip kad puotos tam, kuris myli 
puotauti

9
Korespondentas.

kolonijoje skaičius lankančių ją 
buvo nedidelis, bet per paskuti
nius du įlietu skaičius žymiai pa
didėjo. Šiais metais ir-gi gana 
gražus būrelis susirenka, todėl 
jeigu atsiras tinkamas skaičius iš 
suaugusio jaunimo norinčių mo
kintis lietuvių kalboje, tai mano
ma ir vakarinę mokyklą įsteigti

Per paskutinius du metu tie tu
vių kalboje pamokas išguldinėjo 
seminaristas B. P. Vilkus. O šiais 
melais Albertas Rupšis iš Peru, 
m‘ Jis dabar kaipo atastogų lai
ku būna prie gerb. kun. J. Kasa
kaičio, tuomi vasarinėje mokyk
loje ir mokytojauja.

Abelnieji santikiai ir padėtis y- 
ra Ant geriausių pamatų, nes 
gerb. kun. J. Kasakaitis yra pra
kilnus žmogus, pąsižymėjęs gera- 
širdingumu ne vien tautos reika
luose, bet ir pavienių ypatų rė- 
Biime.

Stalai 
nukrau

ti visokiais vaisiais, piragais ir 
saldžiais gėrimais. Kada žmonis 
apsėdo stalus, pasirodė ir gerb. 
klebonas svetainėje. Pasigirdo 
dehių plojimas. Gerb. klebonas 
užėmus paskirtą vietą, * vedėjas 
vakaro J. Braknis pranešė kokiuo 
tikslų surengta vakarienė ir pa
sveikino draugysčių vardu: L. 
Vyčių ir LDS. Toliau mokytoja

o ai papuošti:

IM&U.

SttSnojome, kad Federa
cijos valdyba jau pasldrė 
šeiniams dienas. Mūsų, or
ganizacijai L. D. S. skiria
ma dvi dieni — rugsėjo 14 ir 
15 d. d. š. m. Darbo bėga- 

fe* ■» nes šis seimas ta-
rėfl mūsų brangią organiza
cijų pastatyti ant tvirtesne 
pamato įvedant kaikurias 
permainas. Be jų mūsų or
ganizacija negalės išaugti 
skaičiumi narių ir turtu.

Tad rengkimės prie jo. 
Kas turime kokį naudingą |lD8. GONN* APSKRIC 
sumanymą siųskite organan, Į KUOPOMS,
kad visi nariai pamatytų ir 
galėtų išsidirbti savo nuomo
nę priimti ar atmesti. Kiek
vienam įnešimui reikalinga 
kritika, kad supratus įneši
mo reikšmę.

Visi įnešimai tilpusiejii .2. ~ J rv _ 
orgžine “Darbininke” ture-
tų būti svarstomi kuopų su- Stanley ir urd
sirinkimiiose ir padaryta ’ j
nuosprendis arba nutarimas . ra^e^1, . suvazaa 
atmesti, tai delko? yimas bua laba* svarbus, ne

komisuos išduos raportus 1 
LDS. Centro Rastinė, j gavo veikimo, ktritm visiem 

turi rūpėti mūsų LDS. oz 
’ ganizaėijofl reikalai, o ypa 

šiais bedarbės laikais.
X Kapitalistai pasiryžo pd 
X smaugti darbininkų un^fl 
X Į ir organizacijas, kad darbi
Y įlinkus dar skaudžiau išnao 
£ Idojus. Skursta ir badauj

darbininkai; taip-pat skurs 
Litą ir organizacijos. Daba® 
»jtinė bedarbė ir streikai atffl 

liepė ir į mūsų organizadj 
{ LDS. Mes turime dėti | 
t*įsas pastangas; kad sustipn 
L nūs mūsų organizaciją. Ta 
L raginu visas kuopas, kaip t 
9 Į pastebėsite šį “
Y Į tuojau sušaukite x
Y mą ir išrinkite po keletąY rų delegatų ir jiems įduok: 
X te sveikų ir naudingų ine^

mų. 1J
Y Pageidaujama/ kad šft
Y suvažiavime būta; atsft 
A vaujama kiekviena LDį
Y Conn. apslydefo kuopa, |
Y New B ritamieji ai pasirt 
T pins visus atstovus ir svečiuY Į k^širdingiausia priimti, tX B.
® L. D. S. Conn. Ai

tių bukietą L. Vyčių 33 kuopos 
vardu. _ . , * -

Baigiant vakarienę, gerbiamas 
klebonas pasakė gražią prakalbą, 
ypač jaunimui , ragino išvien 
veiktu Po to padėkojo už su
rengtą puikią vakarienę. Gerb. 
klebonas pasakė, kad dar pirmą 
vakarienę matęs taip puikiai pri
rengtą.

Ant galo padainavo bažnytinis 
choras keletą dainelių po vado
vyste varg. J. Aučiaus. Nors cho
ristai ne visi pribuvo, kurių keri- ’ 
tu širdis dega prieš L. Vyčius, bet 
sudainavo gerai

Lai gyvuoja L. Vyčių 33 kuopa, 
kad tokią puikią vakarienę suen- 
gė dėl gerbiamo klebono.

Patėmijau “Darbininke” pa
duota porą korespoidencijų iš 
Montreal. Abiejose klaidingai 
paduota lietuvaitės pavardė. Pir-' 
moję paduota A Lenkauskaitė, o 
antroje E. Pankauskiutė. Tūrė
jo būti *p-lė E. Jankauskiutė.

Dagilis.

SVARBUS PRANEŠIM
4

MONTREAL, CANADA

25 d. š. m. birželio atsibuvo mi
tingas LDS. 92 kuopos pobažnyti- 
nėj svetainėj. Nors daug sykių 
buvo “Darbininke” paskelbta su
sirinkimas LDS. 9 2kp., bet nė 
vieną sykį nesusirinko skaitlingai 
Atsiminkite draugai, pirmo jnitin
go nutarimus, laikyti mitingus 
kožno mėnesio paskutinį nedėldie
nį. Praeitame mitinge 25 d. bir
želio matyti buvo daug draugų 
bažnyčioje, o kuomet reikėjo po 
pamaldų susirinkti į svetainę, tai 
visai mažas skaičius tesusirinko. 
Susirinks tie, kuriem rūpi darbi
ninkiškas padėjimas. Draugai tu
rėtų žinoti, kad LDS. organiza
cija yra viena iš svarbiausių ir 
mes turime tvertis už darbo, kad 
;ją padidinus. Į susirinkimus tu
rime koskaitlingiausia lankytis ir 
naujų draugų atsivesti. Kas skai
to “Darbininką,” tas gali drąsiai 
stoti į kovą su priešu. “Darbi
ninkas” suteikia daugybę žinučių 
apie darbininkišką padėjimą. Nė 
joks draugas tiek žinių neSfiteiks 
kiek teikia laikraštis “Darbiiin- 
kas.

Montrealio darbininkiškas pa
dėjimas labai sunkus. Darbai 
mažai eina. Darbininkams mo
kestis maža, darbo valandos il
gos. Nekūriuose fabrikuose mo
ka tik po 20c. į valandą ir dirba 
12 valandų. Kompanijos darbų 
neleidžia, o kad kur kiek prade
da dirbti, tai tuoj algas numuša, 
Todėl šiandiena mums darbinin
kams reikia didžiausios vienybės, 
kad atsilaikyti prieš išnaudotojus 
darbidavtas. Mūsų geriausias 
ginklas prieš kapitaiistaus, tai 
spauda ir susipratimas. Viėnyki- 
mės draugai į vieną organizaciją 
LDS. Ijankykimės į mitingus 
skaitlingai ir kitus raginkime ir 
patarkime prigulėti prie LDS. 92 
kuopos. Nekurie draugai yra už
simokėję iš kalno už visus metus, 
o nekurie labai užsilikę su mokes
čiais už kelius mėnesius.

Ateinantis mitingas bus 30 d. 
liepos š. m. šis bus vienas iš 
svarbiausių, tai iš anksto prane-' 
šu draugams kad nepamirštūmė-
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WORCESTER, MASS.

Kultūros Vajaus Pasekmės.

Kaip, visuomet taip ir šį kartą 
jei jau nepralenkėme kitų koloni- 
;ių, tai bent ir neatsitikome. Ne
žiūrint į tai, kad darbai gana pra
stai ėjo, ir taip-gi L. L. Bonai bu
vo pardavinėjami tuom pačiu lai- 
ju, bet ir kultūros vajaus surink
ta $5.047.81. Visi užmanymai, vi
si nuveikti darbai turi pasekmes 
tik dėl to^. kad pas mus yra pasi
šventusių žmonių kaip bažnyčiai, 
teip ir tautai ir tie kurie stoja į 
darbą kiekvienas stengiasi sulig 
savo išgalės attikti savąją užduo
tį. Ypatingai šiame vajuje (iš
skyrus kleboną) daugiausia pasi
darbavo moterys, tiesa yra ir vy
rų kurie gana daug veikė, bet ro
dos gali būti jų daugiau, į susirin
kimus lankosi, ale jei koks darbas 
o jei dąr pinigus rinkti, tai jau 
tik moterys.

Kultūros vajaus kolektorių var
dai ir kiek kuris surinko:
Kun. Jonas J. Jakaitis $2.322.00
Kun. Garmus ........................306.111
N. N. 214.00

1. ...196.50
.......................... 195.45 

192J9 
168.00 
1'53.75
153.50
150.50 
126.80 
102.95 
.81A© 
.79.50 
.64.50 
.62.50 
.52.00

...47.72
40.49 
36.00 
29:00 
29.00
28.50
20.50 

................... ..20.00 
— •••••••••.19.00 
*•*••••«•»•*19.00

••••»•.18.00 
.............17.0d 

..................... 16.06 
••*•*.*•••*14.95 
i................... 12.95

b i • •

ATHOL, MASS.

x Birželio 18 d. mus laikinai ap
leido mūsų mylimas klebonas kun. 
Augustinas Petraitis ir išvažiavo 
Lietuvon aplankyti tėvynės ir se
nų tėvelių.

Tąjį vakarą parapijonys buvo 
surengę savo gerb. klebonui išleis
tuvių vakarienę, kur prisirinko 
žmonių pilna erdvioji bažnytinė 
salė Buvo atvykusių svečių iš- 
leistuvėsna ir iš aplinkinių mies
telių, kurių tarpe turėjome garbės 
matyti tris gerbiamuosius svečius 
kunigus, kaip kun. J. Jakaitį, 
kun. Kavaliauską iš Woreester’io 
ir kun. Čapliką iš Providence, R. 
L f

Vakaro programas susidėjo iš 
skanios vakarienės, dainų, duetų 
ir kalbų* <

Kas-link vakarienės, tai garbė 
tenka vakarą rengusioms mote
rims, kurios mokėjo taip puikiai 
ir skaniai viską paruošti Muzi
kalų programo dalį išpildė baž
nytinis choras po vadovyste var
gonininko A Barono, kas buvo 
atlikta tikrai pac^Htasi. Prie to 
pamargiithnui skambėjo kalbos 
svečių, linkėtojų ir vietos drau
gijų atstovų. Mažosios mergai
tės susirinkamus nustebino sato 
dMtais. y , V-f g

Pabaigoje vakar# rengėjai lū- .
teikė iikeliaujanfltM savo gerb. I kelta evoliucijos—• be Irtojo pra- 
kiebonui $150. dovanų kelionei liejimo, be revoliucijos; kas ma-pradžios kaipo

MarAlė Bakšiutė
Kun. Bumša
Marijona Kopkienė ( 
Joias Tatulis...........
Marijona Čižauskienė
Uršulė Tatulienė ...
Magdalena Grigaitienė .. 
Uršulė Matlauskienė .... 
Elzbieta Daminaitienė .. 
Ona Panliukonienė.........
Bąčinskienė ir Ščiukieiė. 
Marcelė Veniukė......... ..
Agota eBndoraitienė ... 
Marijona Šeškevičienė .. 
Ona Širvinskaitė.............
Juzė Leonaitė «... *...............
Ona Sidabrienė .....................
Magdalena Urmonienė .... 
Magdaleia Urmonienė ..... 
Marcelė Pinkuvienė...............
Anelė Baublienė ........... .
Pijus Milius.........
Mikolas Miklušis * 
Agota Roglienė 
Marijona Ulevičienė 
Adoinas Stoškus 
Juozas Svirskas 
G&levičienė .....
Ona Žiurinskienė _ __ _ ____________ r_____
Jurgis Augustinavicius ....11.50 jonyg sulaukę darbštaus gerb.
Šv. Vardo Jėzaus Dr............10.00
Magdalena Gražulienė ......8.50 
Agota Pranaitienė ..........8.00 
Ona Glndžtaskaitė ....'..........6.00
Ona Lodienė..........................  .5.50
Anelė Mitrikienė.....................5.50

te.
t • •

Džiaugusi Montrealio parapi-

Išviso kultūros vajaus. .$5.047.81 
, Visiems kolektoriams ir 
tojams Federacijos vatdya taria 
Širdingiausi ačiū.

Dėtt gerbiamojo kleb. kun. J. 
Kasakaičio, čionai yna steigiama 
kas metą vasarinė vaikų mokyk
la. Vaikučiams-norintiems pažin
ti tėvų kalbą ir jų gimtinės ša
lies praeitį dabar yra gan* gera 
proga tuomi naudotis. _

Kai čionai* vasarinė mokykla 
gyvuoja, tai bus penki metai A 

naujoje lietuvių

į LAIKRAŠTIS
X Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 
i KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
t IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

a

f

4»

S

z
Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 

Žinias iš Viso Pasaulio

JUOYBA LAIKRAŠTIS 

‘DARBININKAS’ 
BUTĄ TRIS SAMIOS 1 SAVAITĘ 

4-rių ir 8-nių puslapį
* . z

Prenumeratos Kaina:

» 4 ‘4 1 I

Suv. Valstijose
Metams....... ............. $4.50
6 mėnesiams............. 2.25
3 mėnesiams............. 1-25

Užsieny (ir Lietuvoj)
Mėtoms......................$5.50
6 mėnesiams................2.75
3 mėnesiams..............1.50Į

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

“DARBININKO"
MODERNO
SPAUSTUVEI

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vt- 
Korčiukes iki Knygos ir LalfcmSčto. 

Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai. »

“DARBININKAS*
366 W. Broadway, Boston 87, Mass.

TEL. S. B. 620.
y

Ankw.sM.bro gabalėli, m* 
nenubiednins, 6 Lietuvą sukto 
Tik dėkime viri.

Ar žinote, kokia galybė 
kada eina viri išvien. Nagi 
išvien prie Aukso-Sidabro

kleb. kun. P. Vanago. Pamatęs 
gerb. klebonas kad bažnyčios sto
gas surūdijęs, priekis su bokštu 
slenka Žemyn, tuoj buvo sušauk
tas komitetas, -ir nutarta 'stogas 
nutepti, priekis pakelti. Buvo K 
sakyklos užsakyta, kad žėdnas 
pmpije’fias pu 8 dol. paaukotų 
M patrišymo bažnytėlės, tuoj 
buvo sudėti pinigai ant pataisymo 
bažnyčios. Dabar jau stogas nu- 
malevotas ir priekis bažnyčios pa
keltas. Toliau žada vidų malia- 
voti. Buvo sušaukta parapijos 
mitingas ir nutarė malevoti Lai 
gyvuoja gerb. klebonas ilgiausius 
matas tarpe Montrealio lietuvių

Paraftjenas.

CAl^ADA.

. 29 d. A'm. birželio atsibuvo iš- 
kilminga vakarienė pobaŽnytinčj 

Į svetainėj dėl gerb. kleb. kun. P.
Vanago vardo dienoje. • Svetainė

XXX X X XXX X X X XX X X XX X X X X X X X X>4
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Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

pS»/Cnr/AM pŽUVGflMAS! SEBGAM6IAM VILTIS! 

BKUliTANdlAM' &AMYBR!
katalikų nesugriaunama tvir- 
ike! dei dai

ūsai, nieko nelauk

po:

T*

> i

Salėtas. , 
gauna org&4, stvaitinį laik-

Apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na- 

dorą, rūpinasi tautos reikalais, re- 

są^gtalns apdraudžia vaitas Mo iflenų

#1^*4 I Ą L AKA HfM, Mnanai AokestU 
k taose Ketūnų kolįoniiose Amerikoje

Ireigkirte pta taepą Sekretorių stta

8. L. B. K. AMERIKOJE
222 3o. Gth stf., Broekl

S

VAŽIUOJANTIEMS I1

.<-T,

Būtinai yra reikalas gaut 
dijimus iš dirbtuvių už 1917, 
1919,1920, 1921 ir 1922 metų, 
yra gauta pranešimas iŠ Co 
oi Intemal Bevenue ofiso kas
daroma dėl išgavimo leidimo 
merikos valdžios ižvažiuoi 
Amerikos. Kaip yra 
siems kad viršminėtais 
turėjo visi mokėti uždirbanti
vieniai po tukstiančio i i 
vedę po du, tam tikrą » 
Amerikos valdžiai.*.

Amerikos valdžia sužinojo 1 
ne visi yra išpildę jiems 
tą mokeanj tai dabar kurie 
išvažiuoti iš Amerikos tari 
dyti kUk j*l ūH^ba V* M 
tos vitšminėttM metas o kuri| 
ra tai tari puM
mokesčio kvitą.

Todėl yra patariama 
kurie nori arba manot v- loti 
Lietuvą kad ištanp klr
Sų ir heamšgnmų turit iš r3 - * 1 p 
liūdijimus iš dirbtuvių. J



VIETINĖS ŽINIOS 1NAUJOSIO8 ANGLUOS L. D. & į LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
APSKRIČIO VALDYB08 J; VALDYBOS ANTRASAI

OPERACIJOS NUSI-
4 SEKS.

Pereitą nedėlios rytą pas 
Vladą Jakštą, 27 Story St. 
Dr. Landžius padarė trims 

• vaikams operacijas — išplo
vė toisilius. Padaryta ope
racija VL Jakšto dukterei, 
Stefanijai Balčiunrutei ir 
Jono Jakšto dukterei.', O- 
peracijos nusisekė labai ge
rai. Jaunos ligonės sveiks
ta. Jonas Jakštas ir Bal
čiūnas yra iš No. Wev- 
mouth.

p
t

Bengia —
Cambridge’io Lietuvių 
Kooperatyve Bendrovė

NEPRĮ.IOJE .J

LIEPOS-JULY16 D. 1922
, Kaina 75 Cental

V, EXTRA StTSIRIN- 
/ J KIMAS.

Tautos Fondo 11 skyriaus 
ir Federacijos skyriaus susi
rinkimas-labai svarbus pik-, 
niko reikale įvyks liepos 11 
d. “Darbininko” kamba
riuose 7:30 vai. vak. Pikni
kas įvyks liepos 16 d. Pra
šome visų atsilankyti, nes, 
mažai laiko beliko iki pikni
ko.

— Ant —
MIZARO (MESSER) UKES, 

žinoma kaipo 
OLD RICHARD FARM, 

Belchard St., E. Sharon, Mass.
Prasidės 10;30 vai. ryte ir 

tęsis ik vėlumos. ,
Tai bus linksmas išvažiavimas 

ant kurio širdingai kviečiame vi
suomenę atsilankyti. Bus ir mu
zika.

Norintieji linksmai nuvažiuoti, 
užsiregistruokit savo vardą Bend
rovės krautuvėje, kuri randasi 
kampas Main ir Portland Street. 
Nuo ten išeis šeši trokai kaip 9:30 
vai. ryte ir visi sau linksmai va
žiuosime.

C. L. Co-op. B. Komitetas.

S.

VISIEMS.

Valdyba.

PIKNIKAS PAVYKO.
Pereitą nedėlią vyčių 17 

kp. piknikas gražiai nusise
kė, nes diena pasitaikė labai 
graži.

PASIDIDINO MOKINIŲ 
SKAIČIUS.

Vasarinės mokyklos moki
nių skaičius pasididino iki 
450 mokinių. Daugiausia 
mokinių yra ketvirtam ir 
pirmam skyriuose. Daugiau
sia lanko mergaitės. Išviso 
bernaičių tėra arti 100. Sky
rių yra šeši. Mokinių yra ne 
tik vietinių, bet atvažiuoja 
ią Cambridge ir Hyde Park.

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 
mokslą vyris E. 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.”

MALONUS PATARNAVIMAS.

Kas nori geros ir skanios 
takošės (iee-eream) eikite 
DARBININKAS SPA.

šal
pas

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

Didžio Išiankbtytas
26%x33y2

Sulankstytas '
6^x9%’

Galima gauti 
“DARBININKE,” 

Boston 27, Mase.
366 Broaduay,

r

Pirm. - V. J. Kudirka, -y, 
37-Franklin St, 

,;' Nonrood, Maaz.
Vice-pirm. —. 1L žukauritaiti, 

1 Grime® St,
So. Boston, Mass.

Rašt. — A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 

Nonvood, Masą 
Iždininkas — M. Abračinskas,

187 Ames St,

1922 metams.
Pirmininkas — A. Karia:, 

56 New York Avė., 
Newaxk, N. J.

KLEBONAMS.

/

Lietuviškas auksas lai lietuviš
kai ir skamba.

Be aukso nebus ir auksino. 
Mums auksinas skambesnis už 
markę, nes jo skambesnis auksi
nis. H T

Vice-Pirmininkė — A. Zuikiutė, 
27 Davis St, 

Harrison, N. J. 
Raštininkas — A. Karaneckas, 

117į Court St., 
Eiizabeth, N. J.

Iždininkas — J. L Liudvinaitis, 
Box 411, Linden, N. J. 

Paulius Kyrius,
- . 222 So. 9-tk St.,

Brooklyn, N. Y.
A. Miernikas,

10 Harrison 9t., 
Paterson, N. J. 

Pirmininkas — A. Kazlas,
V. Pnkas,

37 Maujer St.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMŽ- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš- 
kaičfo “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMBLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina 37-50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 2S nuoš.
“DARB.” ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Tex. So. Boston ž-tSa

DR. J. C. LAMDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR ' 
.. ' CHIRURGAS.

Gydo aštrias Ir chroniškas ligM 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraują^pjaudatas, Šlapumą 
ir tt savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

K
 (Kampas G gt ir Broadvęay)
VALANDOS: fr-Ąl, >—4. 7-9

REIKALAVIMAI.

!

t

AUKSO IR SIDABRO 
VAJŲ PRAILGINOME 

iki
Panedėlio, liepos 17 d.

š. m.
Kas dar neaukavote, turi

te progą tą padaryti, kad 
pagelbėjus Lietuvai įsisteig
ti savo valiutą — pinigus.

“Darbininke” aukos auk
su, sidabru ir pinigais pri
imamos nuo 8 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro.

Taipgi priimamos šv. Pet
ro lietuvių parapijos klebo
nijoje. Aukas priiminėti y- 
ra paskirti asmenįs, kurie, 
aukavusiam išduoda kvitą 

'su pažymėjimu ką aukavo.
* Raginame visus lietuvius 

ir lietuvaites kuomi nors pa
sižymėti šiame vajuje, nes 
tai istorinis ir didelės svar
bos darbas.

Panedėly, liepos 17 d. §. 
m. bus užbaigimo vakaras. 
Turėsime svečių kalbėtojų, 
kurie aiškins dabartinį Lie
tuvos padėjimą.

Taipgi bus skaitomi auka
vusių vardai ir ką aukavo.

Bostonas neturėti) likti 
paskutiniu. Pasidarbuoki
me taip, kad šiame istori
niame darbe būtume pirmo
je vietoje.

L.-L. Paskolos Valdyba.

Kas nori pasaldyti širdelę arba 
ką nors apdovanoti saldainėmis 
(candy) ateikite pas DARBININ
KAS SPA kur galėsite pasirinkti 
gerų ir skanių puikiuose bakse- 
liuose ir už labai prieinamą kai
ną.

Ka snori pasportauti arba dar
bininkiškai pasirūkyti ateikite 
pas DARBININKAS SPA kur 
gausite įvairių cigarų, cigaretų ir 
tabokos už pigią kainą.

Lietuvos kūrėjų vardas — yra 
garbiausias pasaulyje.

Vokiškos markės lai į Vokieti
jų ir važiuoja. Duokite mums 
lietuviškų pinigų.

Aukso-Sidabro vajaus dienomis 
visi virskime agitatoriais.

Nors jie ir brangūs mūsų šir
džiai, bet Lietuva-Motutė dar 
brangesne.

CHORO SUSIRINKIMAS.
Šv. Petro Bažnytinio Choro mė

nesinis susirinkimas atsibus atei
nančioje seredoje, liepos -12-tą 
dieną š. m. bažnytinėje svetainėje. 
Susirinkimas atidėtas ant atei
nančios sered<36 iš prieiasties na
rių neatsilankymo pereitą seredą. 
Nariai -privalote tankiau lankytis 
ant susirinkimų ir repeticijų, kad 
skaitotės choro nariais.

Visi nariai atsilankykite, nes y- 
ra daug svarbių dalykų.

Rašt. M. Dusevičlutė.

PRANEŠIMAS
PIKNIKŲ RENGftJŲ DOMEI.
Am. L. R. K Federacijos Nau

josios Anglijos apskritys rengia 
pikniką Keistučio Dr-jos darže, 
Oakland Grove, E. Dedham, Mass. 
rugpj. 13 d. š. m. Visų dr-jų ir 
organizacijų kuopų ' prašome tą 
dieną nerengti savų piknikų, o 
vykti į mūsų rengiamąjį pikniką. 
. dengimo Komisija.

Į LIETUVA.
TumnnsuR

Į Cherbourg ir Southampton
Didžiausias laivas pasaulyje. 

OLYMPIC\Liep. 15; Rugp. 12 Rūgs. 2 
HOMERIC Liep. 22; Rugp. 19; Rūgs. 9 
MAJERTIC Liepos 29; Rugpjūčio 26;

[Rugsėjo 16 
Važiavimas iš Southampton’o j Hull 

greituoju traukiniu ir paskui greituo
ju laivu J Danzigą ir Liepoją.

Iš Bostono į Liverpooiį 
Regulerė kelionė ant puikių laivų 

HAVERFORD ir
PITTSBURGH (naujas) 

VRed Sumina 
Dideli patogus laivai.

Regulerial plaukioja
Iš New York’o į Hamburg’ą, 

Liepoją ir Danzigą
SAMLAND (tik 3-čia klesa) Rugpj. 1 

^AMERKAMlna 
Į Cherbourg ir Hamburg

ST. PAUL. .I,iepo« 12; Rugpjūčio 16; 
[Rugsėjo 20 

MONGOLIA Liep. 26; Rugp. 30; Sp. 4 
MINNEKAHDA... .Rugpj. 2; Rūgs. 6 

(Trečios klesos tik)
MANCHURIA — Rugpj. 9; Rūgs. 13 

[Spalio 18 
Tiesioginis sujungimas tarp Lie

poj aus ir Danzfgo. Parsitrauk savo 
pažįstamus iš Lietuvos ant musų pa
togių laivų. Musų agentai Europoje 
atliks viską. Geras valgia. Patogios 
vietos. Mandagus patarnavimas. Klausk 
apie musų prieinamas kalnas. Kreip
kis pas .

PASSENGER DEPARTMENT
84 Statė St., . Boston, Mass.

arba agentus.

s

B AT B A! B X T B A!

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atijo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį Lietuvių 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Lietuvos šenkL—Vytis.
2. Žemaičių šenkL—Meška
3. Gedimino ženki—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vnntnz.
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. žtapliai.
S. Marijampolė.

10. GetrattdByB.
U, TelSal
12. Jurbarkas.
18. Viekšniai.
14 Ariogala.
15. Kernavu.
16. Bodftnš.
17. Rietavas.
18. Alytus.
IR Babtai
26. Ašmena.

t

Valstybę ir kaip ka
štai tų istoriškų žen-

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3£L
3L
32.
33.
34.
35.
36.
37. ValktntnkaL
38. Daugai
39. Plungė.
40. Balninkai.

Skirsnemunė. 
Baisogala 
Vilkn.vi giria, 
Kalvarija 
Darsūniškiss. 
Pūnia. 
Suvalkai. 
Biržai. 
ReseiniaL 
Šeduva. 
Veliuona. 
Žiežmariai. 
Kledainiai. 
lYfri.ifrtnya.la., 
Lyda. 
ŽaghaL

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, ; 

D. 8. nariams po 85c.
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L. ; 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvay, Boston 27, Mass.

H

,1

>

Ii 
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REIKALINGAS GERAS 
VARGONININKAS.

Norintieji užimti vietą, kreip
kitės šiuo adresu: 295 St. John St., 
New Haven, Conn.

ANT PARDAVIMO RAKANDAI 
Lovos, pečiai, minkštos kėdės, stalai, 
ice box ir kiti namų rakandai. Visi 
nauji ir parsiduoda pigiai. Jei kas 
norėtų paranduoti namų ir pirkti ra
kandus 
adresu: 
su:

(furnitūra), kreipkitės šiuo

364 4-th
J. PARINSKIENfi,
St., South Boston, Mass.

ANT RENDOS
KAMBABYS OFISUI. 

Paikos, šviesos Ir geras kamba
rys tinkamas ofisai ant rendos L 
D. B. Name, 866 Broadvay, Sonih 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
vay ir E gatvių Kreipkitės pas 
‘Dartdntaką.”

366 Broadvny, So. Boston, Mass

ANT PARDAVIMO
GERIAUSIA VALGYKLA 

ANT KRYŽKELES.
Padaroma biznio savaitėje virš $300. 

Greitam pardavimui $2.000. I’usę į- 
neėti. Vertas $8.000. Priežastis per
davimo moteris serga. Ateik ir pama
tyk. 436 MAIN ST., 1VAKEFIELI), 
MASS.

ANT PARDAVIMO PARKARD 
AUTOMOBILIUS.

Bėga gerai. Grriiai numaliavo- 
tas. 7-nių sėdymŲ. $480.00. H. 
B. Little, 10 Arlington Street, 
Nashua, N. H.

DR. A. J. GORMAN
(GUJLAUSKAB)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad S t,) 
TeL Brockton 5112-W,

ŠV, JONO EV, BL. PAŽELPIN2S 
draugystes valdybos 

ADRESAI

FZN, RAST. 
Merscllff Arsdems,

Iš BOSTONO į LIETUVA 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų Vnromo

SCYTHIA .............................Liepos 21
ELYSIA .............................. Rugpjūčio 8
SAMARIA ..................... . .Rugpjūčio 23
ASSYRIA ............................ Rugsėjo 15
su greitu persikėlimu i LIETU VĄ tr 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lte- 
tuyon ir i kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninką vienas iš trijų Jū
rių milžinų su ičfjurto persikėlimu 

Southampton’e.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA 

pasiekia LIETUVĄ j devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LIKĘS, 126 Statė St., Bos
ton, Mass.

Dr-stČ D. I/. K. Keistučio, Bos
ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ YRAKELI (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston. 
Ma**. TaL B. B. 2037-W.

PARSIDUODA RAKANDAI
LABAI PIGIAI

Galima pirkt ir dalimis. Priežastis 
pardavimo savininkas nori persikelt 
kitur. Galima matyt bile kada. Kam 
reikalinga kreipkitės šiuo adresu:

J. GBDRAHTS,
14 City Polnt Ct.. So. Boston, Mass.

Parsiduoda RAKANDAI pen
kių kambarių. Greitu laiku iš
važiuoju į Lietuvą. Nhrintieji 
gali pasiplrkę toj pat vietoj hr ap
sigyventi. -Rakandai dar geri, o 
kaina labai prieinami. Adresas: 

Jokūbas Galiackas,
624 E. 8-th St., So. Boston, Mass.

SV. KAZTMTERO B. K pgJ08 
VALDYBOS

BO. BOSTON, MASS.
l

HinrofiTBMM
" Rugpjūčio 12 IŠ

Murj laivai tori gerlanstns pa
togumo* treflos klesos pasagėlėms.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentų arba pas

HOLLAND AMERICA LINK
||j9 8tate St, Boston. Mass.

f

REIKALAUJAME AGENTŲ IR 
AGENČIŲ

dėl pardavinėjimo musų gyduolių. Mu
sų agentai uždirba su musų gyduolėmis 
nuo 50 iki 1OO dolerių ir dauginus sa
vaitėje. Platesnių informacijų prašy
kite pas

P. D. 0<CO„
Pi O. Bos 352 Hartford, Conn.-

'Pajieškojimai

UGIJ 
tart Mitrą 
8^1

LIETUVIS GRABORIUS
iruni

rtr ui *hą j_ _ , H .. ......
aoUtet. idfll Boton’b b ifMUokk Ociutat pądtafldoB 
viri minėtam nrikriui, visnomri kasipkUM pu mana TM 
nnrafiarimi į ytns miestas nieko nertkadK Dubi 
1*4 granai, bile kny kitur.

PatarnavimM riąieni Viriminėtais veikalais kreip
kitės fino adsesu:

p. J. AKutrEvravs,’
“258 Broadvay, So. Boston, Mass.

I Td. & B. 1891 M. ir S. B. 381.

d tmndki visiems, kad nnpiginan kainas ant grabų 
Oabddngmą, Palaidoja msntrai xn® tKKUM) b

Ieškau Simano Perioko*. Girdėjau 
gyveno Pennsylvnnljos valstijoje. Kas 
žino arba jis pats atsišaukite šiuo ad
resu:

A. KUČAS,
2 Drake Street, P. O. Wflson, Conn. 

t—i
Paieškau savo giminaičių, gyvenan

čių Amerikoj: Jurgio, Justino fr Pran
ciškaus LabuČkią.

Mano adr.: Adolfas Vadaiša, Ežery
nų apskf.. Salaką vai., DrobiSkių kai
mas.

Paieškau Petro Radzevičiaus, kuris 
pirmiau gyveno Chicagoje. Paeina iš 
Suvalkų rėd., Mariampolės apskr.. Re- 
kovlškių kaimo. Turiu labai svarbų 
reikalą, todėl prašau atsišaukti ar kas 
kitas praaešti už ką bnsin dėkingas.

M. MALDOŽiro
970 Johler Avė., Scranton, P*.

BTN.

mas. 
tom. 
čiua, 

ltMK 
■kas. 
(•M,

ziata
JfP.MU

ąfriBB žtatrioMarr' r?» ptt*a -odM- 
dfenj kMtMMO artoMlo m N 
WMhla<ton 8t. Boston, Mąan 6-tą v.l
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100 prirašyt;.




