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Darbininkų Sąjunga.
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Valdžia su visa savo galy 
be prieš streiką.

• ■ ■ - —

PREZIDENTO

PROKLEMACIJ A.

MIRĖ SENIAUSIAS 

ŽMOGUS.
TIK BADAS TEĮVEIKS, sbva” Pilsudskį

W ashington. — Preziden- 
tas Haiding išleido prokle- 
maciją, kurioj pareiškia, 
kad užginama trukdyti tran- 
sportaciją ir pašto siuntinių 
gabenimą. Nurodo, kad 
kadangi dėl algų numuši mo 
kaikurie darbininkai pasi
traukė, o kiti liko, tai anot 
prezidento, kaip vieni turė
jo teisę mesti darbą, taip 
kiti turėjo teisę likti darbe.

Tokiu būdu prieš geležin
kelių darbininkų spurdėji
mą dėl nukapojimo algų sto
ja visa savo galybe federalė 
valdžia.

i

Louisville, Kg. — Mirė 
“dėdė” Jolm Skeli, 134 me
tų amžiaus. Paliko du sū
nus, vienas 90 metų amžiaus, 
kitas 77 metų amžiaus. Mirė 
liepos 6 d. Jis buvo seniau
sias žmogus pasaulyje. Jis 
atminė šios šalies gyvento
jų nuliūdimą, kuomet mirė 
George Washington, šios ša
lies tėvas.

Manchester, N..t II. ■— 

Streikuojančių audėjų val
gyklą užveizdėtoja pasakė, 
ikad audėjai tol streikuos, kol 
streikininkai nuo bado galės 
apsiginti. Sakė, kad alkį 
darbininkai gali kęsti ir ken
čia, bet prieš badą negalės 
atsilaikyti ir tada eis dirbti.

Streikas dabar inėjo į 22- 
rą savaitę.

t

IŠKILMINGAI

PASITIKO.

Provindence, R. I. — Iš 
Rymo sugrįžusį Jo Malony
bę vyskupą Hickey ant sto

ties labai iškilmingai pasiti- 
Buvo 200 kunigų ir 500 

j$stovų mio visokių organi
zacijų. Buvo du benai.

SUAREŠTAVO 

STREIKININKĄ.

Fitcliburg, Mass. — Pat- 
rick McCan streikininkas 
tapo suareštuotas už neuž- 
laikymą savo 87 metų am
žiaus tėvo. Tėvas pasakė, 
kad jis tik po vięną kartą 
dienoj tegavo valgyli, kuo
met streikas prasidėjo.

LENKIJA SVYRA Į 
PRAPULTĮ.

paprašė 
tuo tarpu eiti pareigas. Mar
ka, kuri buio nupuolusi iki 
4.000 už doferį, dar labiau 
puola. Visuomenė šaukia, 
kad skirstytus seimas. Bol
ševikai renka savo jėgas pa- 
rubėžyje. Susidarė stipri 
partija einanti prieš Pil
sudskį. Dmovvski Pozna- 
niuje veda visą agitaciją 
prieš Pilsudskį. Nekurie 
užsienių diplomatai pritaria 
Pilsudskio priešininkams. 
Kariuomenėj kįla neramu
mas. Laukiama pargrįžtant 
iš Amerikos Paderevskio.

ATGAVO PASOGĄ.

New Y ark. — Augščiau- 
sysis New Yorko valstijos 
teismas išsprendė, kad pati 
turi teisę prie savo pasogos. 
Helen Elwood Stokes pada
vė teisman savo „wra, su 
kuriuo ji persiskyrė. Per- 
siskiriant ji gavo alimonės 
$18.000. Tada ji stengėsi, 
kad gauti po $75.000 metuo
se. To dar negavusi, pradė- 
j o bylą už atgavimą pasogos, 
kuri buvo verta $7.000.000. 
Teismas pripažino jai tą tei
sę. Prieš ištekant jos bū
siantis vyras panorėjo gauti 
į savo rankas pasogą, o vy
ras jai žadėjo duoti po $500 
mėnesyje jos pragyvenimui.

IŠMETĖ IŠ NAMŲ 
ŠEIMYNAS.

EKSPLIOZIJA.

PAVOGĖ Š15.00Ū.
/

i

Chicago.—Ginkluoti ban
ditai užpuolė du vyru, ėju
siu į banką ir išplėšė iš jų 
$15.000. Pavogtieji pinigai 
buvo Spiegei Maystem kom
panijos.

PARDAVINĖJA

ŽMOGIENĄ.

Vienna. — Į Vilnių atvy
ko iš Rusijos tremtinių bū-| 
rys. Kelionė tęsės du mė
nesių. Grįžo iš 
burgo, Tambovo 
gubernių. Sako, 
tebevi ešpatau j a.
ke pas vieną mėsininką ras
ta 40 vaikų galvų. Jis vai
kus piovė ir jų mėsą parda
vinėjo.

Ekaterin- 
ir Permo 
kad badas 
Čeliabins-

I

Lietuviškas auksas lai lietuviš
kai ir skamba.

PINIGŲ KURSAS,

Žemiau paduodame kiek 
• kainavo pasiuntimai 1,000 

auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai;
Ketvirtadienį, liepos 6 — $3.00 
Penktadienį, liepos 7 — $2.90 
Šeštadieny, liepos 8 — $2.80 

, Pirmadieny, liepos 10 — $2.70 
Antradieny, liepos 11 — $2.70 
Trečiadieny, liepos 12 — $2.80

LITHUANIAN SALES 
CORPOBATION,

BOSTON 27, MASB

Varšuva, — Baisi Lenki
jos padėtis vis baisėja. Tik 
ką' nuskirtasis premieras 

i Slivinski perskaitęs deklc- 
; raciją seime gavo delegatų 
nepasiti kėj imo i šreiškimą 
šešiais balsais didžiumos. 
Tuoj su visu savo kabinetu 
'rezignavo. “Naczelnik Pan- ką.

EINA PILNĄ LAIKĄ.

Varšava. — Ant Mieros- 
latvskio forto ištiko didelė 
ekspliozija. šeši darbinin
kai sužeisti, o vienas už
muštas.

k/*

Brockton, Mass. — Geor
ge E. Keith Shoe kompani
ja pradėjo dirbti pilną lai-

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

Cumberland, R. I. — Iš 
Lonsdale kompanijos namų 
išmesta 50 vyrų, moterų ir 
vaikų. Išmestieji darbinin
kai pasidarė šėtras netoli be
nediktinų vienuolyno ir ap
sigyveno jose.

Išmestieji darbininkai yra 
streikuojantys audėjai. Šėt
ras jiems parūpino unija.

Kuomet šerifai vaikė iš 
namu vaikus ir moteris, tai 
tūkstančiai streikininkų su
sirinko ir tyliai žiūrėjo į sa
vo broliams darbininkams ir 
jų žmonoms ir vaikams da
romą pražūtį.

Žemės savininkas mielai 
suteikė, kad šėtros būtų sta
tomos ant jo žemės.

Šėtros buvo atgabentos iš
Bostono.

Streikuojantieji šios vie
tos audėjai atsirado tarp kū-lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
jo ir priekalo. Jie gyveno ir sidabro.

kompanijos namuose. Kom
panijos smaugė darbininkus 
numušdamos algas, o dabar 
iš antros pusės ėmė smaugti 
vydamos lauk iš savo namų. 
Sako, kad todėl veja lauk, 
kad turį savo “darbininkus’ 
apgyvendinti.

Streikininkai neturi jokio 
užtarymo, jokios spėkos at
sispirti. Jei jie pavartotų 
savo spėkas, tai valstijos ka
zokai jiems greit padarytų 
galą. s

Išvaikant šeimynas buvo 
baisios regyklos. Vieno 
streikininko duktė sunkiai 
sirgo. Kada atėjo šerifas su 
nigeriais varyti juos lauk, 
tai sergančiai dukterei pa
liepė rėdytis ir eiti lauk. Vi
si trys vyrai murksojo, kai 
serganti mergina kėlėsi iš 
lovos ir rėdėsi.

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei-

.j
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L D. S. Reikalai.
Iš Bostono į Lietuvą

NAUJU CUNARD LINIJOS LAIVU
* _ • •

Į

“SCYTHIA”
. > SEREDOJ, 1

Liepos 21 d., 1922
DR. J. C. LANDŽIUS

Asmeniškai palydės ir pagelbės pa- 
sažieriams keliaujantiems į Lietuvą.

Pasažierių privatiški kambariai po 2, 4 ir 6 lovas be extra 
- mokesčių.

PLATUS IR TALPUS VALGOMASIS KAMBARYS.

Plati vieta dėl vaikščiojimo ir pasilsio ant laivo. X

Tinkamas rūkymui kambarys.

PASILINKSMINIMO SALfi DĖL KONCERTŲ.
I

Ir visi kiti modemiški smagumo prietaisai.
K.

V

DR. J. C. LANDŽIUS.

Dėl kainų ir. informacijų

■ - 4 : - 2- - /

GAUSIOS AUKOS.

LDS. kuopos viena po kitai ( 
siunčia aukas kaipo atsilyginimą 
už pasiųstas knygas Lietuvon ka
reiviams ir darbininkams.

Štai šiomis . dienomis gavome 
gausią auką nuo LDS. 63 kp. iš 
venosha, Wis. Šios kuopos rašti
ninkas J. Kesminas rašo šiaip:

Liepbs 5 d. 1922 
eKnosha, Wis. 

Gerb. LDS. Centras:

Šiuomi prisiunčiu LDS. 63 kp. 
narių duokles viso $14.30; už pa
siųstas knygas Lietuvos darbinin
kams aukų $13.00 ir balansą už 
knygas 1920 m. $20. Viso $47.30.

Laišką iš Centro prašant finan
sines paramos gavome ir mūsų 
kuopos nariai pasižada trumpoje 
ateityje sulig išgalės paremti pa
skola arba aukomis.

Su tikra pagarba,
J. S. Kesminas.

Džiaugiamės, kad LDS. 63 kuo 
pos nartai atjaučia “Darbininko” 
padėtį ir teikia paramą. Jeigu 
visos kuopos suprastų reikalą at
silyginti už pasiųstas knygas, 
kaip suprato keletas kuopų, tai 
nereikėtų apie tai tiek daug rašy
ti.

Šiandiena matome kuopų, ku
rios pilniausiai supranta reikalą 
teikti paramą “Darbininkui.” 
Tarp tų yra ir LDS. 63 kuopa. Va
lio!

Aukavusių LDS. 63 kp. narių 
vardai.

Po $2.00: J. Kesminas, St. Dai- 
lydėnas. \

Po $1.00: J. Ugena8, D. Jockus, 
B. Vaičkus, Ant. Golis, L. Tauje- 
nis, J. Steponas, M. Balsevičius, 
P. Zuba.

Po 50 centų: J. Urbušienė, J. 
Tarčinskis. -

Visiems aukavusiems varde 
Lietuvos darbininkų tariame, a- 
čiū.

Neatsilieka nS Clevelando dar
bininkai. štai kaip porina LDS. 
51 kp. raštininkas J. Bleizgis;

. Cleveland, Ohio, 6-17-22. 
Gerb.: *

Aš pastebėjau organe “Darbi
ninke,” kad knygos jau seniai 
pasiųstos ir jau daug kuopų atsi
lygino.

Nenorėdami likti paskutiniais 
siunčiu nors ir nedidelę auką nuo 
LDS. 51 kuopos narių.

Aukuojame kiek išgalime. Da
bar daugiausia kenkia bedarbė ir 
su aukomis labai sunku. Vėliau 
gal daugiau prisiusime.'

Taigi prašau gavę auką vardus 
paskelbti organe, kad nebūtų už- 
metinėjimų man.

Su tikra pagarba,
J. Bleizgis.

Aukavusi, Vardai.
LDS. 51 kp. iž iždo $5.00.

Po $1.00: O. Durusevičienė, M. 
Paliulionis ir F. Saukevičius..

Po 50 centų: J. Baliukas, A. 
Juškevičius^ P. Žemaitis ir J. 
Bleizgis.

A 3
Po 30c.: P. Draugelis, J. Dubic- 

kas it F. Bartpikas.
Po 25c.: L. Morkai, Z. Kapiaus- 

kas, J. Dagilis, J. Pužas, K. Stan
kevičius, A.- J. Jakštas, A. Buknis, 
A. Ivinskas, L. Navickas, M. Ar- 
dzijaūskas ir A. Kunigiškis, Z. Pe- 
čaitis 5c. ir J, Kiedis 10c.

Viso $13.80.
Centro rastinė tą sumą gavo ii 

▼arde Lietuvos darbininkų tarų 
širdingą ačiū už taip gausią au 
ką. J

Tikimės jog ir ateityje neuŽBM 
šite paremti savo organizacij^B 

. Lietuvos darbininkus. I

LDS Centro Rsfl
f

f
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šiendafbtainkąteisiė į,—.—------c.
komp. Naujalį, Lai pnenaa Į Seimui, o Lietuvos raišty- Britanijos Kneikfepecfiįoj [Čiaryia klausiate ir didesnio (living wage), ir vartotojo reise pirkti te j-'

' — -■ — • -«aw

• žeminti ir niekinti gerb. mas pasiuntė'papeikimą St. angliškai, ► nes skaitydamas-, teisėta. įžeidžianti teises privatinių asmenų, 
teomp. Naujai), Lai priseina[Sei 
kritikos žodį tarti apie M. Įbes k
Petrauską. Jisai mešdn- uoma Lietuvos 
mas į dailę bizništemą paže- įMstyą kad Čia darbas neži- L 
mino tą dailę. Ar ae keis- nomos šalies piliečių ir j 
tai atrodė jo konsorvatori- nepaisys. - 
jos, jo-diplomai “ožksfts.“ 
Vienas iš jo “ožių” yra tai 
garsusis Rimkus, dėl kurio 
atstatymo iš atstovybės lais-

■_ , -

v įtajtinkamą algą

ni n4tf eento. jeMatatfhs ** »on®> geritevio. Šiaip ar taiy VaMJbė singorms kainomis. Taį visien»
veAėjaž p» rtatei tftsstes prie^Jfturi prijiiažmti teisę gauti atlyginimą tiems singas sunaudojimas, protingas priėjimas

‘ | kad tas darody- [piliečiams, kurių- tetas esti nasavinamas prie bendrų gerybių ir dalyvavimas nuosar 
o enciklopedijoj aiškiaiĮvisuomeflės naudai ; <

u kad jėzuitams tol Kita pasarga liečia tikrąjį privatinės
io negalima prikišti. nuosavybės paskirstymą ir jos tikrąjį su-' 

' • H^doj imą. Nors Bažnyčia ir priešinasi so-
isvaameaftai cijaiĖzmui, bet iš antros pusės ji anaiptol vedime ir jos- pelne ir pramonininkų pelno

L!_0JT nežiūri palankiai > tai, kad kapitalą valdy- ”
Itų nežymi žmonijos mažuma. Ištikrųjų, dėl 
tų pačių priežasčių, dėl kurių ji priešinasi 
socijalistinei nuosavybės koncentracijai, —- 
ji verčiama yra priešinties ir tam kad turtai 
koncentruotųsi pavienių žmonių arba korpo- jos, kurie įsigijo tam tikrą dalį bendros ge- 
racijįj. rankosna. Kiekvienas argumentas 
kurį Leonas XIII vartoja prieš socijalizmą, 
kalba kartu už tai, kad kapitalo valdymas 
būtų kuo labjausiai išplėstas. Pavienio 
žmogaus- ir jo šeimynos aprūpinimas, kurį 
Suteikia privatinė nuosavybė, yra tai tokia 
gerybė, kurią, aišku, verta yra jšplėsti di
delei piliečių didžiumai. Neužtenka to, kad 
privatinė nuosavj’bė būtų palaikoma, kaipo 
socijalė institucija. Toji institucija turi 
taip būti vedama ir ^tvarkoma, kad iš jos tie
sioginiai naudotųsi kuodidžiausias žmonių 
skaičius. Dėlto tai papa Leonas XIII aiš
kiai išsireiškė, kad valstybės priedermė y- 
ra rūpinties dauginti skaičių turinčių nuo
savybes. '

Taigi aišku, kad labai klysta tie ultra- 
konservatvvūs dabartinės tvarkos šalinin
kai (.kurie iš jos daugiausiai naudojasi), ku
rie Bažnyčios pasmerkime soėijalizmo mato 
patvlriinimą dabartinės'tvarkos su visomis 
jos nelygybėmis. Jie nemato Bažnyčios, 
mokslo pamatinių principų ir tikslo. Tie
sa, Bažnyčia remia privatinę nuosavybę, bet 
ji neužtaria dabartinės nenatūralūs ir nešo

ku iš atžvilgio į tuos daiktus, kuriuos eko- rcijalės turtų koncentracijos. Jai rūpi ger- 
nomistai vadina vartojamomis prekėmis; Į būvis visų žmonių ir ji trokšta kad visi turė
tai yrą tokius daiktus, kurie yra reikalingi 
aprūpinimui artimausių žmonių reikalų; 
.kai antai: maistas, drabužiai, butas, namų 
rakandai, ir kai-kurios priemonės pasi
linksminimo, o taip-pat dorinis, tikybinis 
ir protinis veikimas. Šiandien niekas, net 
nei šocijalistai nesipriešina, kad visus tuos 
dalvkus žmonės turėti) privatinėje nuosavy- 
b^e?" i: - \ '

Pagal a bei no supratimo — privatinė 
Nuosavybė reiškia daugiau negu valdymą 
varioj amų prekių. Čia ineina ypatingai ir 
gaminamosios gerybės, prigimtieji ir dirb
tinieji gamybos šaltiniai, kaip antai žemė, 
kasyklos, gelžkeliai, fabrikai, krautuvės ir 
bankai — visi tie turtai šiandien yra valdo
mi privačių asmenų arba jcorporacijn. Kai 
dėl šitų rūšių privatinės nuosavybės, Kata
likų Bažnyčia, ypatingai lūpomis .papos 
Leono XIII ir jo inpėdinių — nustatė aiš
kų ir neabejotiną mokslą. Leonas XIII pa
smerkė socijalizmą, tai yra valstybės nuo
savybę visų gamybos įrankių, kaipo kenks
mingą darbo žmonėms ir visuomenei ir kai
po priešingą iųgimtoms teisėms pavienio 
žmogaus. Taigi sulig Katalikų mokslo, pa
vieniam žmogui, arba žmonių grupei ingyti 
ir turėti privatinėje nuosavybėje kai-ku
riuos gamybos įrankius, — pilnai atatinka 
moraliams gamtos įstatams. Net ir gamy
bos įrankių privatinė nuosavybė yra pripa
žinta esanti reikalinga žmonių gerbūviui. 
Tad jeigu valstybė panaikintų privatinę 
nuosavybę visų gamybos įrankių, ji pa
kenkti) žmonių gerbūviui ir įžeisti) doros į- 
statymą.

Tečiau reikia būti atsargiems kad ne
perdėti aiškinant šitą mokslą. Tasai moks
las tvirtina tik tai, kpd privatinė nuosavy
bė kai-kurių produkcijos įrankių yra mora
liai teisėta ir moraliai reikalinga ; jisai pa
smerkia tik tokią sistemą, kada valstybė 
valdo ir veda išimtinai visą kapitalą ir na
tūrali, ir dirbtinį.

Taigi katalikų mokslas anaiptol nepa
smerkia viešos nuosavybės taip vadinamų 
viešo tarnavimo priemonių, kaip antai gel- 
žkerių, telegrafų, gatvekarių ir apšvietimo 
įrankių. Ji nesmerkia viešos nuosavybės 
ir kai-kurių kiti) didžiųjįr išdrtbysčių, kp- 
rios nėra viešojo tarnavimo priemonėmis. 

Tečiau toji bendroji naosavybfs teisė, pavyzdžiui, ji n«ko nesakyti), kad vafety-

»> i

vybės vaisiuose teisingomis ir protingomis 
sąlygomis — gali taip-pąt reikalauti, ir kar
tais ištikrųjų reikalauja pripažinimo darbo 
unijų, darbininką dalyvavimo pramones

i ■Beond-daaB matter sept Petrauskas įkalė Rim- 
ka(^ jisai artistas-dai- 

—-« nininkas ir tam Petrausko
rorfttetffSV8«SS?i3t kalba ta padarė, ką Don Ki- 
8,1817. Botkori»d tp Joty chotui padarė romanai apie 
___.. . , ricierius. Tas durnelis da-

bar vykstąs Italijon avan-. Ląisvamaųiai, nežinodami

DAILĖS DABOTOJAI
“Sandara” num. 27 sušu

ko “Dabokime Dailę.” Bet 
apie tą dalyką tas laikraštis 
paraše taip, kaip kad asilas 
Kriiovo pasakėčioje lakštin
galą “sukritikavo.”

“Sandaros” redaktoriaus 
tikslu buvo ne apie dailės 
dabojimą parašyti, o apie 
savo burdingbosį Miką Pet
rauską priminti: Tą darė 
tuo būdu; kuris vartojamas 
politikierių. O tas būdas y- 
ra tai niekinti, koneveikti 
savo priešininkus ir paskui 
ąave paaukštinti. Tai-gi tai 
to būdo griebėsi “Sandara” 
M. Petrauskui paaugštinti. 
Tas laikraštis išdergęs, iš
niekinęs gerb. kompozitorių 
J. NaUįalį primena M. Pet
rauską. šitokiu būdu “San
dara” netik nepaaugštino 
M. Petrausko, o dar-gi jį 
pažemino.

Prie šito purvino aprašy
mo “Sandara” įmaišo ir 
gerb. kun. F. Kemešį. Gir- 

Tlt’ktm. F. Kemėšis, būda
mas So. Bostone suardęs M. 
Petrausko suorganizuotą 
vaiki), chorą o paskui suar
dęs lietuvių Simfonijos va
karą.

Jei M. Petrausko darbas 
griuvo, tai dėlto taip atsiti
ko, kad tas darbas buvo ant 
smėlio statomas. Kun. F. 
Kemėšis būdamas So. Bosto
ne organizavo. Marijos vai
kelių dr-ją, pildydamas sa
vo tiesioginę kunigo parei
gą. Kunigo rūpesniu turi 
būti geras, katalikiškas vai
kų auklėjimas. Jei kun. F. 
Kemėšis So. Bostone būda- 

I mas subūrė vaikelius į dr- 
jėlę, tai čia jo išpildymas 

įpareigos ir nuopelnas. Ma- 
crijos vaikeliai ne vien Ma
riją garbina o ir Lietuvą 
myli,, lavinasi dailoje, moki- 
nasi dainų ir tt. Tarp Ga- 

• bijos vaikų dr-jos ir Mari
jos vaikelių. dr-jos skirtu
mas tik tame, kad Marijos 

^Vaikelių niekas neteršia lais- 
vamanybes nuodais.

Be to reikia pastebėti, kad 
kiotnet kilo sumanymas 
rengti Lietuvių Simfonijos 
vakarą, tai jau kun. Kemė
šio nebuvo 8o. Bostone ir 
todėl jis negalėjo jo ardyti. 
B '‘Sandara” primindama 
kun. F. Kemėšio steigimą 
Marijos Vaikelių dr-jos ir 

idelto žlugimą Gabijos su- 
griauna savo ir kitų laisva- 

šmeižtą, būk kun. 
Benu-:';; : / rūp;< altorius ir 
Bžnyčia. Jei kun. F. Ke-

•

miršta išdfeoti. Iš senųjų 
laisvamanių fondų atskaitų 
nebuvo rr nėra. Prieš ptre- K

nuošiinčių ąprubėžiavimo iš pusės valsty
bės.

r Šiaip ar, taip bendrieji dėsniai yra aiš
kūs: Dievas skyrė žemę visiems žmonių > 
vaikams; pavieniai asmenys ar korporaei-

tiūrų ieškoti. Panašių M. 
Petrausko Don Kichotų yra 
ir daugiau.

/

Ė PASTABĖLĖS
Į

Katalikiškojo Susivieniji
mo seimą laisvamanių lai
kraščiai aprašinėjo iš visų 
pusių, bet nepaminėjo, kad 
aukso-sidabro Fondui au
kojo $500. Mat laisvama
niai “sloną neprimietffi.”'

Laisvamanių Susivieniji-

kokiu būdu kabinėtis prie 
atstovybės, buvo beprikišą, 
būk dabar amerikoniškoj 
spaudoj nesą apie Lietuvos 
reikalus rašoma. L. Infor- 
macijos Biuras pradėjo 
versti iš a*igliškų laikraščių 
žinias apie Lietuvą ir 
Siųsti lietuvių laikraščiams. 
Dabar to neprikaišioja. Pa
sirodo, kad laisvamanių 
.laikraščių redaktoriai ne
moka angliškai. Brooklyno 
“Vienybės” redaktorius aiš
kiai pasirodė nemokančiu

kur jo atskaitos? Kur pa
dėti šiaudinių katalikų pini
gai? Kiek “Sandarai” iš 
tų aukų teko ? Laisvamanių 
riksmas dėl atskaitų visuo
met buvo vagies riksmu: 
“Laikykite vagį!”

s Šiaudiniai katalikai, rei
kalaukite atskaitų iš savo pi
nigu, aukuotų laisvama
niams.-

Lenkija ant bedugnės 
kranto. Vilnius bite diena 
gali tekti Lietuvai. Ar Lie
tuva dabar prisirengus Vil
nių valdyti geriau, negu už
pernai ? y

Km. J. A. Ryan, P. D. nūs. reikalauja sau galėjimo atskirti kitus
nuo valdymo tų daiktų r kuriuos jie vadina 
savais. Be tokios teisės ir be tokio galėji-

f
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* mo — žmogaus plėtojimasis, rytojaus aprū- 
£ F pinimas, aprūpinimas šeimynos gyvenimo

( Tęsinys)
• Nors iš vėlesnių rašytojų ir Bažnyčios 

ąnokytojų retas kuris taip stipriai beišsi- 
reikšdavo, kaip augščiau paminėtieji Tėvai, 
tečiau visi jie tą patį mokslą skelbė. Pa
gal Šv. Tarno Akvniečio — teisinga yra, kad 
nuosavybė būtų privatinė, pakol žmogus ją 
ingi ja ir sutvarko; bet taip-pat teisinga yra, 
kad ji būti) bendra, kada žmogus ją sunau
doja ; turčių perviršis pagal prigimtos tei
ses priguli biedniesiems. Protinga tvarka 
reikalauja, kad žmogus valdyti! tai, kas jam 
teisingai priguli ir kad naudotų tai tinka
mai sau ir kitiems; ir pagaliaus žmogus, 
kurs ima svetimą daiktą, kad savę išgelbėti 
nuo bado, nėra vagis. Kada apie 35 me
tai atgal kardinolas Manningas pakartojo 
tą doktriną, jog badaujantis žmogus turi 
teisę pasiimti svetimo turto, kad išsigelbė
ti nuo bado mirties, kai-kurie tų laikų laik
raščiai jį apšaukė anarchistu. Tie laikra
ščiai parodė savo nežinystę tradicijinio kri
kščionių mokslo apie nuosavybės teises; 
jiems buvo žinomoji tik toji dora, kurią su
sidarė sau biznio pasaulis palaikymui savo 
įvestos tvarkos laissez-faire. '(Liuosas kon
traktas tarp darbadavio ir darbininko, ne
sikišant valstybei)1.

Pagal krikščionių supratimo ir pagal 
gamtos ir proto nurodymų — pirmoji nuo
savybės teisė nėra tai teisė išimtinos ir pil
nos kontrolės, bet vartojimo teisė. Kitais 
žodžiais bendroji teisė vartoti, naudoties y- 
ra augštesne, negu privatinė teisė valdyti. 
Dievas sutvėrė žemės tartus užlaikymui vi- 
<ų žmonių ant žemės; dėl to tai visų žmonių 
bendroji teisė naudoties tais turtais stovi 
augščiau, negu kokia nors pavienio asmens 
ypatinga teisė laikyti tuos turtus, kaipo sa
vo vieno nuosavybę.

Kas nepripažįsta to, jog pirvatiniai rei
kalai turi stovėti žemiau už viešus, bendrus 
reikalus, tasai tvirtina, kad gamta ir gam
tos Tvėrėjau teikė panaudoti kai-kuriuos 
-žmones naudai kitų. Bet aišku, kad tok
sai tvirtinimas negali būti įrodytas nei Ap
reiškimo, nei proto argumentais. Tasai fak
tas, jog,valstybė kartais įžeidžia tą tvarką, 
taip iškeldama privatinių savininkų privi
legijas, kad dėl to atmetama bendroji visų 
teisė prie žemės gėrybių — tasai faktas tik 
parodo,- kad valstybė kartais gali eigties 
Jjfogai. |

v •

— yra visai negalimi dalykai. Visa tai aiš-

tų tiesioginę naudą, kurią duoda privatinė 
nuosavybė. , ..<•?. ;

Tiek apie privatinės nuosavybės teises. 
Bažnyčios moksle lygiai svarbių vietą užima 
taip-pat savininko pareigos. Apskritai i- 
mant tos pareigos yra aprubežiavimas nuo
savybės teisės. Atsižiūrint į kitus asmenis 
— nuosavybės teisė yra pilna; ji nepaleidžia 
kitų prie tikro kontroliavimo nuosavybės, 
kas yra pavesta tikram savininkui. Bet at
sižvelgiant i Dievą, savininko teisė yra ap
ribota. Tos teisės neskaito visiška (absoliu
te) nei krikščionių mokslas, nei rimta filo
sofija. Privatinis turto savininkas yra 
labjau Užvaizdą savo turto, negu jo pilnas 
viešpats. Tasai blėdingas mokslas, „kad 
•‘kiekvienas*gali daryti su savo daiktu, ką 
jisai nori,” paeina iš pagoniško Rymo įsta-

rybės savo kontrolei ir tvarkymui, turi ją 
naudoti tam pirmutiniam, pamatiniam so
čijaliam tikslui; dėlto tai jie turL.moralę 
priedermę taip ją tvarkyti, kad visi, kurie 
>iš jos gyvena, ar nuo jos priklauso, gautų, 
ekonominės galimybės vesti protingą ir nor
malų gyvenimą.

; Nors papa Leonas XIII ir pasmerkė val
stybės nuosavybę ir vedimą visu gamybos į- 
rankių, jisai tečiau neatmetė to, kad val
stybė reguliuotą privatinę nuosavybę. Prie
šingai, jisai išreiškė dėsnį, kurs duotų 
valstybei visą galę ir valdžią, kokios tik ga
lėtų geisti protingas žmogus kad sutvarkius 
pramonės santikius ir kad įvedus nuosavy- 
;bės aprubežiavimas.

Kada tik viešas reikalas arba Juokia 
nors viena klasė nukenčia, arba yra nuos
kaudos pavojuje, kurs jokiu kitu būdu ne
įgali būti prašalintas, viešoji valdžia tada 
turi priedermę įsikišti. Tasai principas pa
teisintų daugelį naujų įstatymą, kurių tiks
las būtų geresnis sunaudojimas privatinės 

; nuosavybės ir platesnis išdalinimas jos vai- 
-sių. ., /

Knygoje “Bažnyčia ir Pramonės Atsta
tymas,” (išleistoje: Committee on the War 
aud the Religions Outlook) randame puikų 
išdėstymą krikščioniškojo mokslo apie nuo
savybę: “Krikščioniškoji pažiūra į nuosa
vybę, kiek apreikšta Naujame Įstatyme ir 
patvirtinta tolesnės istorijos, gali būti su
glausta į eilę paprastą tiesų. Visų-pirma 
nuosavybė pripažįstama, kaipo faktas, 
kuriuo reikia skaityties. Prilyginimai api 
kalentus ir apie neteisingą užvaizdą pripJ 
Įžįsta, kad žmonės turi materijalius turtus, 
kuriuos jie turi vartoti. Toliaus, nuosavy
bė turi tarnauti dvasiniems žmogaus tiks
lams. Vadinasi, jeigu prie to prieiti), kad 
turtai taip apsunkintų žmogaus reikalus, 
kad užtemdytu jo dvasinę viziją ir sutruk
dytų jo augštesnį gyvenimą — jų reikia at
sižadėti. Jeigu jie stovi ant kelio prie drau- 
Įgiško gyvenimo, žmogus turi “parduoti vi- 

” Toliaus, nuosavybei pripažįs
tama soei jalės reikšmė, kaipo parodanti tar
navimo atsakomybę ir kaipo galinti būti pa
teisinta tik tuomet, kada ji tarnauja visuo-

tymų, taip-pat iš, gali sakyti, pagoniško |sa, ką turi.
Kodekso Napoleono, ir pagaliaus iš nedo
rų ir nepadorių ekonominio liberalizmo 
principų. Toji taip vadinamoji teise nau
doties ir biogai sunaudoti (right of ūse and menei. Kam daug yra duota, iš to bus daug 
ab®se), kuri taip išsiplatino pramoninėje ir reikalauta. Pagaliaus nuosavybei teikia- 
mintyje ir praktikoje, iš savo pamatų religijos sankcija, kaipo Dievo patikė- 
griežtai priešinasi krikščionių mokslui.

Aprufeežiavimai galės ir teisių privati- ^aip Jįa'i — priartinimui Jojo Kara- 
nės nuosavybės nuosekliai išeina iš krikščio
niui meksfe apie visiems bendras gamtos ge- tikimas ir protingas tarnas, kurį jo Vieš-

• v

jrinas (trast). kurį reikia suvartoti taip

lijos. Nuosavybės valdytojas turi būti “iš-

[pats paliko sargu jo turto” ir kuris turės 
išduoti atskaita prieš savo Viešpatį. Tiedvi 
paskutini pažiūri sudaro drauge užveizdėji- 
mo principą, ir yra tik du žvilgsniu tos pa
čios pažiūros. Pasakyti, kad žmonės valdo

» » - - n ■ - r - w * z ę •/ ’ *> **' • ?

įs uoliai steigė Marijos teisė vartojimo neaprfrpina kaip reikiant bū valdytų kasyklas, arba kitą kokią nors 
žmonių gerbūvio. Žmonėms reikia ne tik te industrijų — jeigu toksai valdymas tikrai 
belnos progos /vartoti gerybes, ne tik abel- sustabdytų monopolistų išnaudojimą, dėl 

bet’kurio tiek nukenčia visuomenės gerbūvis. IŠ

.elių dr-ją, tai aišku, 
totorius-ir Bažnyčia pas 
Lioj vietoj,
■atruri “ >-o-fįor:j ” kad

J-’r* raU' k;.

Inos teisės priefti prie gamtos gerybių,
taip-pat reikia galėjūnedaikyti nuolatai kai-anksto sunku nutarti, kur baigiasi teisėta 

I kurias gerybes kaipo savo nuosavybę. Žmo valstybės nuosavybė ir kur prasideda ne-

■ rybes, apie bendrą teisę prieiti prie tij ge
rybę ir apie pripažinimą^ jog teisė naudo- 

. ties yra augštesne už teisę valdyti. Kai ku- 
> rios privatinių savininkų priedermės buvo 

jau nurodytos, kada svarstėme Bažnyčios
• Tėvų mokslą, imant savininkojmsosavybes kaipo Dievo patikėjimą ir kad

pareigos teisingai naudoti savo tetą galėtiT 
teitai vartoti ir

tvarkyti- savo nuosavybę, fe*# kriti žmonės >pa» bū&» pasakymo vieno ir to.paties da- 
teismgomis sąfygomėn gaičti) rimėti iš jos '. 
naodą. Tift. tokia brahr privatinės nuosavy
bės teisė gal5? būti sutaikinta su1 ajugštesniąja 
bendara tew prierisi prie gamtos gerybių. Šv. 
Tjmum JArintete padnre iš tos bendros tai
sykis išvada, kada jis pasakė, M žmo- b<» pnsės apsaugo visas protingu teises pa- 
ga» teto- pervisšte (fe» jam pačiom nėra 
būilMMH* reiftnibigaf>, pri^mties teise prigafeMa-r 
biedniesiems?-

Tiems laikams ir tai visuomenei, kurio
je gyveno ir kurtai rašė* Šv. Tarnas, toksai 
pritaikiniipas principo, matyt, buvo svar
biausias. Dabartinėje mūsų socijalėje tvar
koje su milžiniškais didžturčių turtais ir su 
ttokta daugybe žmonių, kurių pragyvenimas 
priguli nHO jų santikių su pramonės įstaigo-

įjos vaisiais naudojimasis teisingomis sąly
gomis — turi būti kitoniškai ir plačiau tai- * su žmonijos gerbūviu ir 
kinta. IŠ tų pritaikinimų svarbiausi buskratijos idealams.

jie turi žiūrėti į nuosavybes valdymą kaipo 
i užveizdejimą žmonijos labui—yra tik dve-

Fyko. nes Dievo valia ir žmonijos laKas yra 
virnaę ir tas pats.

Krikščioniu mokslas apie nuosavybę iš 
vienos pusės pakankamai apgina bendrus 
reikalus ir tikslus vis<^ žmonijos, gi iš ant-

teisingas nuosavybės vartojimas ir

ritnių žmoūių. Blogumai, kurie buvo ir 
tebėra sąryšyje su privatine nuosavybe 

—yr»*e pačioj institucijoj privatines nuo
savybės, — kaip toji institucija yra supran
tama ir ginama krikščionių mokslo. Aps
kritai imant pavojingiausiais tos instituci
jos priešininkais nėra nei''krikščioniško 
mokslo skelbėja, nei socijaliai reformato
riai, bet tie kraštarinieji gynėjai dabartinės 
sistemos, kurie laikosi prikibę prie teorijos 
aiitokratini's nuosavybes ir nuosavybes be 
atsakomybės, kuri yra s vigai nesįjp Kpma 

fa priešinga demo*
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ne'.urėjo daužau rėmėjų. Ir gir- pasiliks ir pastatys dar mokyklą lona gyventi kur žmonėa geri ir 
kad Lietuvos sūnūs eina Tai matome kfek nuveikta gerb. linksnrfte ir kur vieta puiki. Tokia 

■rie neprigulmybėą ta» gs»b. vei- ' “
blūunijimo laikraštį IsHs Wor- M jas duoda atsišankimą kad rai- 
esatery^ Tada visi buvo patrauk- Aia sutverti Amerikoje Tarybą Vardinis.

Gerb. K» Jono A MM0* f? prie Mickevičiaus pusės. Kitu iuri rūpintttei Lietuves reikalais 
Vardinė* h Metu Kla-

bonavtaM. ' 
b .• —’.*■.
| Pradisune nu» pradams. . >

Gerb. klebonas kist J. A
tis gimė 23 d. birželio 1886 Ki- 
l^s iš Bridžių kaimo, Šakių apskin- 

r čio, Suvalkų rėčL Paskurintis 1- 
|k kininkas boro jo tėvelis. GeMc 
F kun. J. J. Jakaitis būdamas dta

5 metų kuomet nueidavo j bažny
čią su tėveliais ir pamatydavo Mt* 

k aigą laikant šv. mSias ir girdėda- 
I vo sakant pamokslą tai mažytis 

sėdėdamas mąstydavai “Tai kad 
ir aš sulaukčiau būt kunigu ir sa- 

l kyčia pamokslą" M suėmęs 
rankutes meldė Augščiausio kad 
jo prašymą išklausytų Na ir tu-

. pradinę mokyklą ir labai jam se
kėsi mokslą* Mokytojai girda
vo, kad taip labai anėsi kad net 
drąugus pralenkė. Kaikurie pirm 
jo ten lankėsi. Ir j tris metu® 

į užbaigė pradmę mokyklą Tad 
prašė tėvelių leisti toliaus moky
tis. Tėvelis paleido į Griškabu- 

I džio progimnaziją Tenai ir ša
bai ėmėsi mokytis; Visus moky- 

Į tojus nustebino savo gabumu. Už 
r dviejų metų w pasės užbaigė pro- 
I gimnaziją Praš^. kad tėvelis te»- 
| tų toliaus mokytis į gimnaziją Tė-
I velis nuleido į Petrogrado gimna

ziją Tenai pasimokinęs du me- 
I fu, persikėle į’ Mintaujos gimna-
Į ziją Tenais du metu pasimoki

nęs užbaigė gimnaziją Jau iš 
| mažumės buvo pasiskyręs į kuni

gus, pasiai&avęs Augsčisusiam. 
f Ir tėvelio ėmė melsti, kad leistų 
Į į į seminariją į. kunigus. Jojo tė-
L velis paklausės jojo prašymo ir 
| leido jį kur jis norėjo. Nuėjo į Sei

nų seminariją. Jam labai sekėsi.
I ^keturis metus užbaigė filozofiyą 

it turėjo 20 metų Buvo netoli 
Ik užbaigimo, bet jam atėjo mintis į 
B galvą kad trūksta kunigų Ameri- 
V koją Tai jisai atvažiavo j Ame- 

1906 metais. Pažįstamų ir 
mrų prretelių neturėjo, - bandė 
febą gauti. Ptraiiausia atvaMv 

B^^^^Woreesterį. Širdis jo plakė 
kad tik greit užbaigus mokslą n-

■ pasilikt Dievo tarno. Nckurie
■ jo draugai tyčiojosi iš jo, visaip 
I atkalbinėjo nuo to. Matydam^ jį

žegnojantis prieš valgį sakydavo:
■ “Čia Amerike jokių monų nėra, 
B žmonfe apsišvietę, kaip pabūsi A-
■ merike, tai ir tu taip darysi.” Bet 

tvirtu būdamas jam atrodė kvai-
■ los svajonės. Pasikalbėjęs su tu
fe nigais nuvažiavo į seminariją 
B / Montreal, Canada. Tris metus 
Bi pasimokinęs užbaigė ir įšventino į 
B kunigus 18 gruodžio 1909 m. Jo 
B Malonybės Kard. Paul. Suderi ar-

I civyskupas. Pirmas mišias laikė 
fe šv. Kazimiero parapijoje, Wor- 

I cestery. Suteikė palaiminimą ». 
B e. vyskupas Rt. Rev. Thomas D. 
B Beaven, Springfield. Paskyrė už 
B vikarą Clinton, Mass. svetimtau- 
B Čių airių parapijoj. Būdamas te- 
B nais pirmiausia užėmė darbą tver-

I ti Pilnąją Blaivybę ir.nors kita- 
I taučių , bet sutvėrė Pil. Blaivybę, 
| kuriai pats vadovavo ir į tris me- 
I tus užaugo virš trijų šimtų narių 
I Tuo tarpu Worcesterio klebonas n 

B a. a. V. Bukaveckas išvažiavo į 
B Lietuvą tai Jo Malonybė Vysku-
I pas Rt. Rev. Thomas D. Beaven 

B paskyrė kun. J. J. Jakaitį už kle- 
B boną Worcestery 1913 metais.

“i prašytų Amerikos valdžios pri
pažinimo Lietuvos. Gerb. kun. 
J. J. Jakaitis buvęs nariu tarybos 
ar nurodė reikalingumą gelbėti 
Lietuvą > Tautos Fend< rinko 
aukas ir pats pirmas aukojo $1000 
t su parūpi jonais surinko $40,000 
aukų. ' -

. , MtiškM Veikimas. į
Pirmiausiai 1916 metais Tary

ba nutarė kad reikia prašyti Su
vienytų Valstijų paveiinimo po vi
sas suvienytas kolonijas rinkti au
kas. Sumanymas buvo gerb. kun. 
J.-J. Jakaičio. Jis važinėjo pas 
Suvienytų Valstijų Paridentą W. 
Vilson ir kalbėjosi su juo. Kuo
met Lietuva apskelbė neprigul- 
mybę, kun. J. J. Jakaitis atėjo ant 
L. Vyčių 
ao, kad reikia 
organizuoti Lietuvos'^ Liuosybė* 
Sargus. Tuomet susirašė 15 jau
nuolių ir varė tą darbą nepaisant

vieta ir žmonės yra čia. Šis mies
tas nedidelis, stovi labai puikioj 
vietoj. Kur eini, kur žiūri, visur

Atėjimas į Won*ster, Mass.
Gerb. kun. J. J. Jakaičiui atė

jus Worce8teryje neranda nė za
kristijono, nė vargonininko, nė 
gaspadinės, nė jokių bažnytinių 
tarnų nė- prigelbėtijjų prie šv. 
mišių Neranda nė bažnyčios — 
tik skiepą kuriame randasi alto
rius ir tenai laiko mišias. O ant 

l to skiepo yra skolos $48,006.00. 
Be*idhė suirutė, nė jokių bažny
tinių draugijų nė.mokyklų — žb- 
dž; i sakant — nieko. Buvo bene 
3 dr?nigijoe, tfet ir tos buvo Mis- 
vamanių Lanlatei ant mifių ko- 

! 2 desėtfeai finonių. iBfioe be
ch'>r'>fc ; r ■ ■

i k r r rienų vi" ta Tuo lai-
> iaisvasnaaiai sau Ha*

Buto įsitaisę sau

a. * >>Ke»;ciU ir s.&i£ę.

Kirs .?• 

kun; gulį Mift

dhtis prie lenkų, o'prie Sėtuvių1 
parapijos vos 20 šehnynų ir 2£ ps» 
VifenMl po biskį- sudarė komitetą 
Surado gerą vargonininką žr su
darė vist® bafatyfioa tarnas. G 
Ljaummą visą sukvietė, sudarė ko- 

ir su pirmais metais ėmėsi ori 
ganizavimo jaunuomenės. L. Vy
čių, P0. Blaivininkų Moterių Są 

I jungą ff LDS. Metams baigiant 
sutvėrė moterų draugijų, — Šv. 
Onos, merginų Draugiją Marijos 
Vaikelių vaikučių draugiją Arno
tų Sargų. Turėjo pats vadovau
ti draugijoms, nes nebuvo mokan
čių rašyti ir suprantančių organi- 
zatiškumą Tat jisai ėmėsi tu
miausia steigti vakarinius kursus, 
mokyti rašyt skaityt, ir istorijos, 
^gramatikos, ne tik jaunimą bet ir 
senus suaugusius žmonės. Jaunuo
menė, pradėjo mokytis teatrų ir 
taipr viso&ų žaidimų Dirbo die
nomis ir vėlybai naktimis. Šven
tomis dienomis rengdavo prakal- V svetainę
bus, vakarus dei statymo naujai ffiankžtinimosi vi8ai
bafeyčnu. Laikui bėgant išhm- dyk^ Susidarg g8 sargai. Kai 
ne daugelį jaunimo daileraščio, pardavi-
gramatikos, rokundų Tokie ūžė- . - ■ - * »— ■*
mė dr-jose valdybos vietas ir ėmė 
po biskio visi žmonės suprasti or- 
ganizatiŠkumą Diduma atsi
traukė nuo lenkų ir svetimtaučių. 
Gerb. klebonas net ir per stabas 
eidavo kur gyveno lietuviškos 
šeimynos raginant prie Sėtuvių. 
Pamatę darbštumus visi susispietė 
prie šv. Kazimiero parapijos, kur 
klebonauja kun. J. J. Jakaitis. 
Žinoma daug vargo reikėjo padėt 
kol tą atsiekė. Ėmė aiškint per 
prakalbas n pamokslus, kad ku
nigužis Mickus nėra kunigu, tik 
apsimetęs. Ir kad “Šakė” nėra 
naudingas, tik biėdingaa Visi 
suprato kad suklydę esą Tada 
žmonės kunigužį Mickų išvyjo, 
sykiu ir “Šikę” užsmaugė. O 
“Šakės” redaktorių žvijo kur pi
pirai auga ir suvėję visi vienybėj
gyVflMK

Statymas, Bažnyčios. ’j
Prabėgus porai metų nugi gerb. 

klebonas kun. J. J. Jakaitis pasa
ko parapijonams, kad parapija 
jau turi porą tūkstančių ir skolos 
nebėr. Visi nustebo, kad į du 

i metu išmokėjo skolų $48.000.00. 
Ir visi mylėjo kleboną už pasi
darbavimą 1916 . metais kada 
'gerb. klebonas išleidžia parapijos 
atskaitos knygutę randa kad pa
rapija turi $50,000.00 ir kad pra
dės Šiemet statyt naują bažnyčią 
Visi kalbėjo kas susitikęs iš kur 
parapijos klebonas tiek pinigų su
rinko. Sakydavo kibą Dievas iš 
‘dangaus išbėrė ir į metus laiko pa
statyta nauja graži bažnyčia ku
ri viso miesto bažnyčių gražiau
sia, kuri turi 185 pėdų ilgio, 72 
pėdų pločio,'papuošta paveikslais 
įšventųjų Bažnyčios stylius yra 
Irenesansas — maišytas su romiš- 
Iku. Plonas bažnyčios altorius, 
•sėdynes. Tik vienų sienų išbuda- 
įvojimas atsiėjo $100,000.00. Už
baigė statyti bažnyčią ir skiriu 
skolas. Svetimtaučiai stebėjos iš 
įtokio gabaus darbo po visą Wor- 
cesterį nieko nąbuvo kalbama 
kaip tik iš kur Klebonas gavo pi
nigų Buvo užbaigta 1916 m. 
lapkričio 12, pašventino ą a. Jo 
Malonybė Rt. Rev. T. Beaven.

Pavyzdingi Vedimai.
Užbaigus statyti bažnyčią visi 

manėm jau pasilsėsim, bet iški
lus Europinei karei visa tauta su
judo veikti. Pagalios pamatome 
laikrašty, kad gerb. mūsų klebo
nas daro atsišaukimą į jaunuome
nę, kad sutverti lietuvių kariuo
menę ir eiti kovoti su trispalve 
vėliava. Ir, mes, sako galėsime. .
iškovoti sau tėises savo šalyje 
kuomet pasirodysime drąsūs. Pir
mą atsišaukimą padarė Ik Vyčių 
organksarije, tai te» Mrišaaltinms 
žatto greitinau y -lirtirio pa rite® 
coJtmiįas d* lMkratettiaft rasoete- 

tlistnii*iwekQ daugiaunersiė į savo 
haftraščiu* kaip tik pašaipy mą iš 

kaitfnai’ ofl 
r ją- ir nori kKrikuC;
F raciją pavadino 
L Nesusipratę žmoni

~ i,' ' ’ i * ’ K A ' 3. ; -
.X <1 ‘ • -V 'i > S-* X. w -.i *

■■ ir paaiski- 
dabar būtinai

lė ant 25. Ant 25 birželio surtt- 
jgė vakarą ^pagerbimui gerb. kun. 
Jono Jakaičio. Iškilmes rengė 
šios draugijos — PU. Blaivininkų 
25 kp., LDS. T-ta kuopa, L. Vy
čių 26 kp.,^Moterų Šv. Onos, Mote
rų Sąjungos 5 kp., Marijos Vam

voj. Kam yra proga laikyti va- 
kaei jas patarčių važiuoti į Nashua, 
N* M. ŠV.. Barimfrrro parapijos 
ietmvšaa parapijonai skaitlingai 
lankosi į bažnyčią. Klebonauja 
jerb. kum P. Daniūnas, kuris dar- 
raojasi be paliovos parapijos nau
dai ir labui Lietuvos. Y ra keletas 
šeimynų lietuvių kurie priklauso
prie lenkų parapijos. Tokioms 
šeimynoms patartina šalintis nuo 

kelių, Marijos Vardo, Lietuvaites, lenkų, nes jie buvo ir yra mūsų 
Susivienijimo L. R. K. A. 11 tg ir Lietuvos priešai; 
ir Labdaringa su D. Federacija. 
8 vaL vakare svetainė papuošta; 
žaliumynais ir gėlėmis. Kresė kur 
atsisės gerb. klebonas papuošta.
vainikais, nupintais B rožių, k'nTp.^ojsno "valaTfe

Birželio 29 d., šv. Kazimiero pa-
rapijoB svetainėje įvyko vakaras 
su koncertu, kurį surengė vietinė 
draugija Marijos Vaikelių pages- 
> • . « -B <«•

YOUNG8TOWN OSLO.

Nors čia randasi ir nemažas bū
rys susispietusių lietuvių, bet kad 
galėtų pasididžiuoti su nepapras
tu veikimu, tai to padaryti nega
li. Žinom Aį ir na Be priHfaečių. 
Nesiranda čia tos taip labai pagei
daujamos vienybės; 0 be vieny- 

’bės veikimo nėra. Tokiu būda 
ir stumiąAieną po ctienai belauk
dami išauštant grižesnio ir skais
tesnio rytojaus. Ar ilgai dU taip 
turės laukti? Nežinia.

Aukso ir Sidabro Vajus.•
< Visuotmis vietinis lietuvių ko
mitetas liepos 2 d sušaukė vieti
nių ir- apielinkės lietuvių masinį 
susirinkimą vajaus reikale. 2mo- 
mių prisirinko neperdaugiausia. 
Priežastis yra tame, kad čia’ran-

SVARBOS PRANEŠIMAS .LOT. COO.AWKIO
• * s- ■ - MA

* - t •• * . įr■

dieną buvo klebonas išvažiavę® į 
Lawrence. Kuomet parvažiavo^ 
tai Federacijos pirmininkė pava
dino jį. Kuomet atėjo klebonas į 
svetainę, tai šešios mergaitės bal
tai pasirėdę nupintais vainikam 
užsijuosę ir pasodino šalę estra
dos ir šios draugijos išreiškė pa
sveikinimus prakalbas pasakė, 
Blaivininkų, V. Blaveckas, ir ei
les pritaikintas pasakė M. Pauliu- 
'Soniutė ir rofių bukietą įteikė. 
LDS. 7-tos kp. — J. Svirskas, eb 
les sakė — M. Liutkiutė ir rožių- 
radastų bukietas. Šv. Onos M. 

tŠčiukienė, eiles sakė O. Grigaieiu- 
tė, įteikė, rožių bukietą. Marijos 
Vaikelių A. Masilioniukė, radastų 
.bukietą A. Ragaliauskiutė, eiles 
pasakė G; Vaitiekaitė, ir-gi’ įteikė 
bukietą baltų lelijų. Moterų Są
jungos €h Sidabrienė, Marijos 

“Vardo p. Bbčinskienė, Lietuvė
lės Dominaitienė, nuo Vyčių. P. 
.Jurgelionis, nuo Susivienijimo L. 
'B. K. A. 41 kp. K. Lekeckas. 
Labdaringos D. P. Menkus. Vi
sos minėtos dr-jos nupirko auksi-

Beedjes yiaatftg l yat po iji 
pieta Aaftrfejans salėje, 
kampa* Sftanley fc~J3hiircIr : 
gaivi* — 
i Brangieji! Šis suvažia- 
vinaar btw iafeai pvarhus, nes 
komiešjos išduos raportus iš 
savo veikimo. Mums visiems 
turi zttpdti mSsg LDS. ar- I 

1 gantaadfor reBaX»r o ypač 
fiašs betterb&g laikai*.

KapMaifetal pasiryžo pa- 
BBa&ttgfi AarSMiku unijas 
ir organizacijas, kad darbi- 
nfekuą dar skaudžiau išnau
dojus. Skursta fr badauja 
darKninkaV; feip-pat skurs
ta ir organizacijos. Dabar
tinė befterlK ir streikai atsi
liepė ir į mūšy orgaidzaciją 
LDS; Mes turime dėti vi- 
sas pastangas, kad sustipri
nus mūsų organizaciją. Tad 
raginu visas kuopas, kaip tik 
pastebėsite Ą praneSimą 
tuojau sukaukite susfrfnki- 
mų M išrinkite po keletą ge
rų. delegatų k jiems įduoki- 
te sveikų ir naudingų, ipeši-

i *

mų. . _ : r:
Pageidaujama, kad šia- « 

me suvažiavime būtų atsto
vaujama kiekviena LDS. 
Conn< apskrido kuopa.

New Britainiedaf pasirū- ,v 
pins visus atstovus ir svečius . „ 
košiitfingiausta priimti.

B. Miciiinie&ė,
L. D. S. Conn. Apskrido 

Raštininkė.

dasi žmonių nešiojančių lietuvių 
[vardą o nepaisančių lietuvystės. 
•Kuomet išrinktas, komitetas nu
ėjo pas kun. Alinskį paprašyti, 
!kad pagarsintų šį susirinkimą 
.bažnyčioje, tai jis atsakė: “Jūs 
džiaugkitčs, kad aš neesu jam 
priešingas, o ne garsinti jį.”

• Jaunimas.

Jaunimas čia yra labai ištautė- 
jęs. Kiti gėdisi net ir lietuvių 

“vardo. Gaila pamačius tokį jau
nimo žiedą skęstantį ištautėjimo* 
purvyne. Lietuvaitės teka už 
svetimtaučių o lietuviai veda sve
timtautes.

Į
Darbai.

Darbai šioje kolionijoje eina la
bai gerai. Darbininkų ieško po 
gatves^ Tad darbą galima by ka
da gauti ir iš kitur atvažiavu
siems. Darbai daugiausia yra 
prie geležes isdirbysčių. Mokės- 
tis nuo 30c. iki 95c. į valandą. Ap
sigyvenimo vieta yra neblogiau- 
sia.

no j. Programas buvo margas ir 
įvairus. Maža mergaitė pasakė 
gražiai eiles varduvių dienoje ir į- 
teikė didelį bukietą gyvų gėlių. 
Programas buvo prirengtas laljąi 
[Bgas, du chorai: čEdelis ii* mažas; 
efetinos, solo, kvartetai, duetai. 
įVaidino juokingas tris komedijė- 
les. Artistai attiko labai gerai 
.savo roles ir visas dainas padaina- 
hro puikiai, ypatingai publikai 
patiko “Lakštingalėle.” Nors ši 
draugija tebėra jaunutė, ale savo 
darbštumu jau daug sykių scenos 
įvairumais puikiai atsižymi Pa- 
tartina visiems vaikams prigulė
ti ir lavintis lietuviškų dainų ir 
žaislų? Valio draugija Marijos 
Vaikelių Valio veiklioji p-15 O- 
na Bugailaitė, lęūri tiek daug dir- 
;ba dėl bažnyčios ir gerovės lietu
vių, nesigaili savo triūso ir svei
katos. Garbė jai už uolų darba- 
,VHnąsL 3

Minėtas vakarėliu buvo atei- i 
lankę svečiai: iš Boston, Mass. 
kun. K. Urbonavičius, iš Monte- 
flo; Mass. kun. Švagždys, klieri
kas Karužas, iŠ Nonvood kun. * 
Taškffiias, iŠLawrence, Mass. kun. 
F. Virmauskis, kun. P. Juras. 
Gerbiami svečiai pasakė po gra
žią prakalbą

Nora t» diena buvo lietinga, 
žmonių vienok priėjo pilna svetai
nė w visi buvo patenkinti. Va
karas attikta su didžiausiu pasi
sekimu.

Choras bažnytinis vedamas var
gonininko P. Tamulevičiaus baž
nyčioj per sumą ir mišparus labai ; 
gražiai pagieda reikalingas gies
mes. ~ Mergaitės h* vaikinai turi 
gerus balsus. Būt malonu girdė
ti ir tautiškų dainelių Abelnai 
pasakius čia yra jaunimo gražaus 
ir daug. Būtų pageidaujama, kad ■ 
ateityje skambėtų tarpe mūsų 
Lietuva Tėvynė Mūsų ir kitos lie- 

' tuviškos dainos. Jaunime dau
giau energijos, sukruskim dėt Tė
vynės meilės.

sėjimai, tai gerb. kun. J. J. Ja
kaitis L. L. Sargus- pavedė Žhdei- 
-Jtiui, kuris juos pasmaugė. Kun. 
Jakaitis ėmėsi pardavinėjimo pa
skolos bonų Sutvėrė komitetą fr 
pats turėjo pirmininkauti. Nors 
socialistai ir plakatus buvo išmė
tą, kad nepirktų bonų bet vel
tui kvailių propogandos, bonų iš- 
pirkta virš kvotos $150,000. Kun. 
Jakaitis pirko už $1200. O tik 

viens kitiem pardavė virš $30,000. 
Kultūros vajui gerb. kun. J. J. J. 
pirmutinis pekloje tfikstantiną Ir 
nedyvas, kad pasekmės buvo ge
ros, nes gerb. kun. J. J. J; visiems 
parodydamas gražų pavyzdį pat
sai pirmiausi* aukojo daugiausia.
Žinodamas padėtį kareivių sužeis-lnį. laikrodį, kurį įteikė gerb. kun. 
tų pradėjo aukas rinkti dėl am- 
balanso. Nors ^uvo sunkus padė
jimas, darbai sustoję, bet gerb. 
kun. J. Jt j. ieškojo tų, kurie <fir- 
:ba ir rinkdavo tokia būdu aukas. 
Žtnoma nemažai ir syo pridėjo, 
pats dirbo ir kitus ragino.

Lietuviai Svetimtaučių Akyse.
; t 
r Kol nebuvo gerb. kun. J. J. J. 
"Morcesteiy, tai kitataučiai apie 
lietuvius- visai nieko nežinojo. O 
šk>s šalies spaudoje visai nėra kal
bos. Tik tada spaudoje būdavo, 
kada muštynės įvykdavo arba su
areštuodavo lietuvį, o kitaip nie
kad. Kaip atėjo kun. J. J. J., tai 
taip greitai permainė. Kaip su.- 
organizavo blaivybę, tai jau nesi
mušdavo. Dabar ir visokius lie- 
tuvių veikimus plačiai aprašo a- 
merikonų spauda. JCesto majo
ras Mr. Peter Sullivan ateina ant 
apvaikšeiojimų tautiškų švenčių 
ir prakalbą pasako. Senatorius 
Nelson pasakė, kad lietuviai yra 
rimčiausi tauta. Kiekvieną sykį 
ateina laikraščių reporteriai ir vi- 

veikim, aprtfospa^.

( Pasidarbavimas Parapijouam.
? Kjfi tik atėjo į Worcesterį tuo
jau įsteigė vakarinius kursus. Mo
kindavo rašyti, gramatikos, istori
jos, skaitlinių, ragindavo kiek
vieną tik nutvėrę kad eitų į vaka
rinius kursus mokintis. Išmoko 
kiekvienas rašyti, skaityti net ir 
senukai-ės lankydavo kursus, nes 
gerb. klebonas sakydavo į moks
lą niekados nevėlu O kuomet visi 
susipratę pradėjo proga naudotis, 
gerb. kun. J. J. J. nuėjo pas mies
to majorą ir išgavo kad angliško^ 
se mokyklose vakarais leisdavo 
mokintis lietuviškai ir net mies
tas mokintojams už mokinimą už
mokėjo. Tai tik tas nemoka ra
šyt, katras nenori. Draugijų šu

tuose atsilanko, kibą u*- 
muose nebūna.

- Bu vu pasklidęs ganete vasario 
mėnesį VSfL na, kad. gerk kun. J. 
J. A Mbeesterį anteidfiąk Kati- 
darė ū -Ev NriM* ^as, irt 
mas, KMBak. - 'OĮtlfeįĮ _ 
kacf neteisime geimMjiUgu tėvo* 
.tėvynės prieteHb*. Trtbj visos di^ 
jo» sušaukė rfnajr-mštrrrgtfs, mita- 
rė eik prašyt, kad niekur oeva- 
žiimtų ir pasiliktų W orcestery ir 

Lt*a prašymas, nesiliovė ,kj gar b 
1—i i T T T l *i, * i •tJ* V* KOKj

L. Kavaliauskas pasakydamas 
.gražią prakalbą. O muzikaliską 
dainų programą išpildė Šv. Kazi- 
'm«ro boras, vedamas J. Žemaf- 
taičio. Sudainavo “Ilgų Metų.” 
Po to sekė visoki muzikos šmote
liai Prakalbą posakė V. Baeys. 
Komitetas reninu — M. Čižaus- 
kienė, O . Sidabrienė, J. Leonaifė, 
V. Liutkienė, A. Mačiulienė, J. 
Svirskas, J. Tatulis, A. Kondrata
vičius, 5. Migauskas, O. Širvins- 
kaitė, M. Veniukė, A. Masilio- 
niukė, M. Sčiukienė, A. Roglienė, 
Tatulienė, Aš Morkūnienė, kun. 
L. Kavaliauskas. Pabaigoje gerb. 
kun. J. J. Jakaitis pasakė prakal
bą ir savo gautus bukietus kviet- 
kų išdalino visiems po kvietką 
Žmonės* netilpo į svetainę tiek 
daug buvo.

Koresp. — J. Svirskas.

LAWRENCE, MASS.
Lietuvaite.

ir Z 3 Liepa.

Čia klebonauja kun. Halabur- 
da. Kol darbai ėjo gerai, tai pa
rapija pusėtinai gyvavo. Dabar 
apsilpus darbams ir parapijai 
sunkiau veistis. Dar nesmagu
mas ir tame, kad klebonas per pa
mokslą peraštriai ant parapijonų 
užsipuola. Dėl to kaikurie nu
stoja ėję į lietuvių bažnyčią.

A. G.
0 •*

HARRISON, N. J.

Liepos 2 d; vyčių basebalBnin- 
kai susirėmę buvo su Arlingtono 
Ereliais (Arlington Eagles). Lie
tuviai laimėjo 1-0. A. Makaraus- 
kas, bolės metėjas išmetė 14 mu
šėjų. A. Sultikak' pasirodė ge
riausiu bolės mušėju.

Vyčiai eina pirmyn.
Rep.A

L

T

Pranciškonų Brolijos išvažiavi
mas įvyko 9 d. liepos, parapijos 
darže. Žmonių nebuvo daug. Pel
nas nors ne didelis tapo paskirtas 
parapijai. Manchesteriečiai ne
atvyko į savo dienos pikniką. Die- 
-nelė tai jhu graži buvo.
. TflrfirningTTn-imt fflrifenngų
mių, tai liepos 16-d. Atostogų bei 
našlaičių prieglaudos namo kop
lyčia tampa tuomet atdaryta. Vr- 
soft Lawrepce’o katalikiškos drau
gijos sueis prieš devintą valandą 
į parapijos kempę, Methuen, 
Mass. Iš ten kaip 9 vaL eis gra
žioje procesijoje į būsiantį, kada 
nors, našlaičių prieglaudos narną. 
Kun. F. A. Virmauskis pašven
tins koplytėlę, kun. F. M. Juras 
laikys giedotas mišias* ir sakys pa
mokslą.

■ Tą dieną Vyčių kuopa rengia 
atostogų namo mradkr dideli pik
niką. Vyčftp pagelbon atvažiuo
ja j&averhinio garsus Nemufao 
choras su visais savo pritarėjais. 
T aip kad toji diena skaitysis Ha- 
vejkflHs dkertk CBoarts yra pfcsi- 

dhsti dHelį pMpMą.
■wi - 3M r> M Statati.a- 

mftr koplytėlėje. Lai&ys tėvas 
iūnas iŠ Našiu*. Tėvas Jus- 
is sakys pamokslą. -

y į Mritatya.
F[ 
L

i

I

rs namo kop- 
atdaryta. Vf-

Smagi lietuvių kolioniją.

i

Čia yra daug jaunimo.
irią priguli prie vyčių. Vyčiai bu- 
Įvo’- surengę- birželio II d. -šaltos 
kosės vakarėlį. ^Žmonių atsilan
kė 200 su viršum. Birželio 18 d. 
vyčiai turėjo “truek ride” į Po- 
lisade Parką, Gražiai praleido 
laiką bevažinėjant po aukštus 
.kalnus. Apie 10:30 vai. * vak. 
Liepos 30 c£ vyčiai rengia pikai- 
ką Linden, N. J. Visi prašomi 
atsilankyti. t Pelnas bus atmokė
ti: už baseball siūtus.

Neku

-

J

i

• i - ►
DOVANOMS

FONTANUI
PLTOį

Kuri bus atminčiai ilgam 
hrfkuL

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“&ARBIHI»KAS, \ I
866 &readway

Boston 27, Mass. ,

č\ rf

Vyti*.

Sužinojome, kad Federa
cijos valdyki jau paskirs 
seimams dienas. Mūsų or
ganizacijai L. D. S. skiria
ma dvi dieni —rugsėjo 14 ir 
15 d. d. š. m. Darbp Bega
lo daug, nes sis seimas tu- 
rSs mūsų brangių organiza
cijų pastatyti ant tvirtesnio 
pamato įvedant kaikurias 
permainas. Be jų mūsų or
ganizacija negales išaugti __ ____ ______________
skaidumi narių ir turtu. merikos valdžios išvažiuojant iš 
į Tad rengkimCs prie jo. 
Kas turime koki naudingų 
sumanymų siųskite organan, 
kad visi nariai pamatytų ir 
galėtų išsidirbti savo nuomo
nę priimti st atmesti. Kiek
vienam įnešimui reikalinga 
kritika, kaf supratus įneši
mo reikšmę.

Visi įnešimai tilpusieji 
organe “Darbininko” turė
tų būti svarstomi kuopų su
sirinkimuose ir padaryta 
nuosprendis arba nutarimas

LDS. Centro Raštinė.

VWMHTIEMS |
*’ LIETOJ

1 Būtinai yra reikalas gaut paliū- 
įdijimus iš dirbtuvių už 1917,1918, 
1919,1920, 1921 ir 1922 metų, nes 
yra gauta pranešimas iš Collector 
of IntemaI Revenue ofiso kas yra' 
daroma dėl išgavimo leidimo-iš A-

S

Amerikos. Kaip yra žinoma vi
siems kad viršminėtais metais 
turėjo visi mokėti uždirbanti pa
vieniai po tukstiančio į metus, o j 
vedę po du, tam tikrą nuošimti 3 
Amerikos valdžiai.

Amerikos valdžia sužinojo kad 
ne visi yra išpildę jiems paskir-* 
tą mokesnį, tai dabar kurie nori j 
išvaduoti ii Amerikos turi pasiro
dyti. kiek jie uldirbo per perei- . 
tus viršminėtus metus, o kurie y- 
ra užsimokėję tai turi parodyti 
mokesčio kvitą

Todėl yra patariama visiems 
kurie nori arba manot važiuoti į 
Lietuvą kad išvengus daug kliū
čių ir nesmagumų turit išgauti pa- « 
liūdijimus iš dirbtuvių

■ r*Jy
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DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS

PRANEŠIMAS

Visais reikalais kreipkitės vi
suomet pas DARBININKĄ, 366 
Broadway, So. Boston, Mass.

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

Dievui ir

Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos
ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
niką už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informaciją, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

LINU A 9 
TIESI |
KELIONĖ! I

Ar esi matęs ir skaitęs Lietuvos 
kataliką ajnuimo Pavasarininką 

organą

(furnlture), kreipkitės šiu<

YNT PARDAVIMO PARKARD 
AUTOMOBILIUS.

Bėga gerai. Gražiai numaliavo- 
•as. 7-nią sėdynių. $480.00. H. 
B. Little, 10 Arlington Street, 
Nashua, N. H.

Galima gauti 
“DARBININKE,” 

Boston 27, Mass.
366 Broadvay,

ANT PARDAVIMO
GERIAUSIA VALGYKLA 

ANT KRYŽKELES.
Padaroma biznio savaitėje virš S.300 

Jreitam pardavimui $2,000. Puse j- 
iešti. Vertas $6.000. Priežastis par 
Isivimo moteris serga. Ateik ir pama- 
vk. 436 MAIN ST.. KAKEFIEI.D. 

MASS.

DARBININKAS SPA atdaras 
tasdien nuo 8 vai. ryto iki 11 vai. 
nakties.

Prie visą užsigardavimą gali
ma gauti nusipirkti “DARBI
NINKĄ” ir kitokią laikraščių ir 
knygą.

Tik susispietę į vienų būrelį galėsime page
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri 
siraSyti prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos dė
lei platesnių informacijų kreipkitės prie arti
miausios kuopos arba tiesiog į

“PAVASARĮ?”

A.NT PARDAVIMO RAKANDAI 
Šovos, pečiai, minkštos kėdės, stalai 
ce box ir kiti nanrų rakandai. Visi 
įauji ir parsidnodk pigiai. - Jei kas' 

įorėtų paranduotl namQ ir pirkti ra 
landus 

adresu: 

su:

. AUKSO IR SIDABRO 
VAJŲ PRAILGINOME 

___ __ iki ' 
Panedėlio, liepos 17. d._

< s. m.
Kas dar neaukavofe, 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 asmenį?, 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. š. 
m. bus užbaigimo vakaras. 
Turėsime svečių kalbėtojų, 
kurie aiškins dabartinį Lie
tuvos padėjimą.

Taipgi bus skaitomi auka
vusių vardai ir ką aukavo.

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

L. L. Paskolos Valdyba.

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.

Draugas ir Draugai!
Nors su jumis plačiomis 

jūromis atskirti esame, vie
nok mūsų, Lietuvos pavasa- 
rininkių ir pavasarininkų, 
širdys nuolat su jumis. Mus 
gaivina bendri troškimai, 

bendros idėjos 
Tėvynei. . -

Mes 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, Dnaugės ir Drau
gai! siųskite po vieųą dole
rį šiuo adresu:

LIETUVA. Kauna*, Ožeškie
nės g., 12 nr. “Pavasario” Admi- 
nistrucijal

' Jau laikas užsisakyti laivakortes 
lietuvią įstaigoje

k u r j- rengia

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ NAUJOSIOS 
ANGLIJOS APSKRITYS

LIEPOS (JULY) 30 DIENĄ, 1922 METAIS
RUOMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

GERB. LIETUVIAI!
Kas nori tyru oru pakvėpuoti, garsiu kalbėtoji} kal

bi} išgirsti, išlavintą N. A. chorą dainų pasiklausyti, tas 
lai atsilanko ant virš paminėto Piln. Blaivininkų išvažia
vimo, o visa tai išgirs ir pamatys. Taip-pat garsioji Mon
tello orchestra griež naujausius šokius. Gi žaislu-žaisle- 
lių, tai jau bus devynios galybės. Tai-gi nepraleiskite 
geros progos nei vienas lietuvys.

Daržo vartai bus atdari nuo 10-tos valandos ryte. 
Šokiai nuo 12 vai. pusdieny.

Kviečia visus KOMITETAS.

J. PARINSKIENR,

St., South Boston, Mas,

DIDELIS PIKNIKAS
kurį rengia 

TAUTOS FONDO IR 
FEDERACIJOS 

SKYRIAI
, B o s t o n, Mass.

LIEPOS-JULY 16 D. 1922
Baily’s Rock, 

MATTAPAN, MASS.
Šis išvažiavimas bus vienas iš 

gyviausių ir linksmiausių, nes ja
me dalyvaus daug jaunimo ir sve
čią iš Boston’o ir apielinkės. Gi 
kur jaunimas, ten ir visas smagu
mas. Bus įvairiausią, naujausių 
žaidimą ir tt.

Visus kviečia,
KOMITETAS.

Nev^rk’.NY U
UVA

PER HAMBURGĄ 
/ AKbALIEPOJų.

j//VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
M“, IR TIESIU KELIU.
^Lietuviai važiuojanti 1 PILIAVĄ aplenkia 

lenk ųjuostą (karidorą).
Visa trečia klesa padalinta J kambarius ant ’ 

2-jų, 4-rių. ir 8-nių lovų.
LITUANIA Liep. 26; POLONIA Rugp. 9

! 15 New Yorko ar Bostono | Hamburgu—$106.50, 
Pilisvą—$106.50, Klaipėdą ir Pillavą—$107.00.

Mes užmokame gelžkelio tikėtų Iš Bostono j 
New Yorką. Kreipkitės pas vietini agentą.

Iš BOSTONO į LIETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

SCYTHIA ............................................Liepos 21
■1I.YSIA ............................................ Rugpjūčio 8
šAMARIA ....................................Rugpjūčio 23
KSSYRIA ...................... Rugsėjo 15
u greitu persikėlimu j LIETUVĄ ir 

visas Baltijos valstijas. Geriausias 
•atarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NE1V YORK’O 
įsmeniškai prižiūrima ekskursija I.ie- 
uvon ir j kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninkų vienas iš trijų jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

Southampton’©.

O.URETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

.asiekia LIETUVĄ j devynias dienas, 
ielei informacijų kreipkitės prie ar 
Įminusio agento arba prie CUNARI) 
\NCHOR LINKS, 126 Statė St., Bos- 
on, Mass.

20. Ašmena.. j 40. Balninkai.
Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 

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

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

SXTRĄ! EXTRA!

NEPRALEISKITE PROGOS.
_____ • x

Ką tik atėjo.iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų. * -1

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, korių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškiakokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų tautos didvyrius, Štai tų istoriškų žen
klų reikšmė:

1. Lietuvos ženki.—Vytis. • 21. Skirsnemunė.
2. žemaičių ženki—Meška 22. Baisogala.

• S. Gedimino ženkL—Stulpai . 23. Vilkaviškis.
4. Vytauto ženki.—Skydas. * 24. Kalvarija.
5. Vilnius. 25. Darsūniškiss.

Pajieškoumai
Paieškojimą kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki f metus už dyką, už 
8 sykius $1.00. Prletellams už 3

I sykius $1.50.
Fi 'T ,"il„'^=SS= ' ‘• ■ “ • ✓

Paieškau savo giminaičių, gyvenan
čių Amerikoj: Jurgio, Justino ir Pran- 
ciškaua Lnbučklų.

Mano adr.: Adolfas Vadalša, Ežerė
lių npskr., Salaką Vak, Drobiškių kai
mas.




