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W ashington. — Suv. Vai-' 
stijų užderėjimai kaip da
bar atrodo bus geresni, ne
gu pernai.

PINIGŲ KURSAS.

KAUNO MOKSLEIVIAI 
KLAIPĖDOJE.

Nuken-
Išplėšta

DĖL FRANCUOS 

SKOLŲ.

KIEK IŠVAŽIAVO LIE

TUVON PER BIR
ŽELIO MĖN.
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“DARBININKAS”
-®nu——

DTABNINKAIS, KETVHRGAJA 1B
SUBATOMIS.

Metams .......................................$A50
Ufcrabežy metams  ....................  5450

“Darbininkas”
B88 B»adwat, Boston 27, Mam. 

Tek SovtK Botion KO.

NEŽMONIŠKAS

ŽIAURUMAS

' ŽYDŲ POGROMAS 
VILNIUJE.

popiežiui.
AM. L. R. K. FEDERACI
JOS SKUNDO RAŠTAS 
ŠV. TĖVUI PIJUI XI.

i

liepos 11 d. 
“Elta.” Šiomis dienomis 
Amerikos L. R. K. Federa
cija kreipėsi su skundo raš
tu į Šv. Tėvą Pijų XI-ąjį. 
Rašte nurodoma nekrikščio
niškas, Bažnyčios dvasiai 
priešingas pasielgimas len
kų dvasininkų Lietuvoje, 
kurie Bažnyčios Autoritetu 
dengdamies, pildė vaidme
nį Lenkijos šovinistų agen
tų. Primenama pasielgimas 
vyskupų Bandurskio ir Hri- 
nevieckio ir Kardinolo Dal- 
boro. Rašte prašoma mora
liai /įvertinti lenkų dvasinin
ku takto ir tarti kur reikia 
galingą žodį. Pagaliaus pa
reiškiama tvirčiausis pasiry
žimas 500,000 organizuotų 
Am. Liet. Katalikų kovoti 
iki paskutiniosios už Vil
niaus grąžinimą Lietuvai.

Laiškas pasiųstas per A- 
paštalų Delegatą Arkiv. 
Bonzano.

Vašingtonas, liepos 10 
“Elta.” Iš Kauno gauta 
kablegrama, pamešanti, kad 
Vilniuje liepos 2 ir 3 padaly
ta žydų pogromas, 
tėjo 48 asmenys,
milijoninis turtas. Lenkų 
valdžia nieko nedarė sustab
dyti.

Vašingtonas, liepos 11
“Elta.” Per birželio mėne
sį Lietuvon išvažiavo:

Vyrų..........................241
Moterų...................... 83
Berniukų.................... 57
Mergaičių................... 58

Įtakingas laikraštis

.... ..
R K Švento Juorapo 

Darbininkų Są-goa.
/ i Ž

Mobilizacija prieš
lietuvis sušuko: “Bet visgi 
neužmirškite, kad mes esa
me Lietuvoje!” Tie žodžiai 
taip sujudino moksleivius, ir 
stovinčią. ant kranto minią, 
<ad šauksmams “valio,” 
“lai gyvuoja Lietuvos Klai
pėda!” nebuvo galo. šau
nuoliai patrijotingo ūpo pa
gauti verkė, taip pat riedė
jo ašaros ir lydėjusiems juos 
irūsų lietuviams, matant 
priaugančią gražiai auklėja
mą savo tautos kartą, pilną 
energijos, entuziazmo ir di
delės Tėvynės meilės.

Liet. Inf. Biuras.
f
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VALDŽIA NELEIS 

TRAUKINIAMS 
SUSTOTI.

PINIGUOČIŲ LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVĄ.

mobilizaciją po pasikalbę ji 
mo su karo sekretoriun 
Weeks.

Sekretorius Weeks gavi 
pranešimą, kad Denisone 
T,exas, karšapių streikinin 
kai buvo užpuolę streiklau 
žius ir formanas tapęs už 
muštas. Iš AVasliingtoni 
pranešta, kad jei Texas vals 
tijos kariuomenė negalės ai 
nenorės ginti dirbančių dar 
bininkų. tai būsianti atsiųs 
ta federalė kariuomeė.

Nežiūrint Į tai geležinke 
liniukai nenusileidžia. 400. 
000 geležinkelininkų paga 
tavi kas valanda prisijung 
ti prie streikuojančių karša

ninku pripažinta tik de fac- 
to ir ji aiškiai mato, kad Len
kija nepripažįsta jai teisės 
būti. Dėlto ji turi laikyti di
džiulę armiją. Tai praryja 
daugiau negu pusę jos meti
nių ineigų. Reikia atsimin
ti taip pat, kad karo laiku 
Rusų ir Vokiečių armijos 
nušlavė jos teritoriją dau
giau negu sykį, ir Vokiečiai 
laikais savo ilgos okupacijos 
uždėjo rankas ant visa, ka 
tik jie galėjo gauti. Taigi 
nebūtų nuostabu, jeigu Lie
tuva būtų giliai prasiskoli
nusi ir užpilta beverčiais pi
nigais. Tečiau faktas yra, 
kad jos skola yra nedidukė 
ir ji dar nei vieno popierinio 
pinigo neatsispauzdino. Pa
staraisiais metais iš visų sa
vo išlaidų 750,000,000 mar
kių, ji tik 30,000,000 pasi
skolino.”

Nepasiduoda Pagundai.

■ šiandieni Galvąnau^^ pąprašy-

ekonominė mūsų padėti: 
Mūsų pienai yra taip suda
lyti, kad iš to būtų tik pa- 
gelba šalies atstatymui ir kė
limui produkcijos, kaip ū- 
kio, taip ir pramonės.”
Banko Pamatas—Doleris.

Galvanauskas yra prak- 
tingas biznieris. Per ilgus 
metus jisai dirbo kaipo elek
tros ir kasyklų inžinieris. Ji
sai žino ir finansų sritį ir ji
sai su pamėgimu aiškino sa
vo valiutos pieną. Tasai pie
nas teikia nemaža kredito 
Suvienytų Valstijų doleriui, 
ir jisai tai šiaip aiškino:

“Tasai emisijos bankas 
turės dviejų ar trijų milijo
nų dolerių kapitalo: vieną 
trečdalį dės valstybė, kitą 
trečdalį — lietuvių visuome
nė, trečią trečdalį — kita
taučiai. Du trečdaliu priva
tinio kapitalo galės sulaiky
ti inflaciją (užpludimą nau- 
jM. J^aus^r^ Tį^- . 
sai vienas bankas turės tei
sės leisti pinigus ir tie pini
gai bus paremti 40% aukso 
arba Suv. Valstijų dolerių; 
toji rezervą turės būti padi
dinta, kada ,cirkulecijoj e- 
santi pinigai pasieks tam 
tikro nustatyto augščio. Po
pieriniai doleriai bus skaito
mi kaip auksas, nes jie ir 
yra tiek geri kaip auksas, gi 
mes jų gauname beveik de
šimtį milijonų dol. kas met; 
juos atsiunčia milijonas lie
tuvių gyvenančių Amerikoj: 
tuo tarpu gryno aukso dabar 
sunku gauti.

“Bet prie dolerio mes pri
einame dar ir kitu keliu. 
Mūsų pinigų naujoji viene
tą vadinsis “Auksinas” ir 
jisai bus vertas dvidešimtinę 
(1.200) dalį Suvienytų Val
stijų dolerio. Nes markę 
skaitome turinčia vertės a- 
pie tiek, kiek turi dvidešim
tinė dolerio dalis; taigi ir 
perėjimas nuo markės į auk
siną bus lengvesnis, jeigu 
darbininkas gaus tą patį 
skaičių naujųjų pinigų, kaip 
jisai gaudavo senųjų. Bet 
mes nesivarysime, kad iš
keisti visas markes į auksi
nus. Mes leisme auksinus 
prisilaikydami piniginio 
kurso markių ir dolerių.”

Pirm, Visa Ko Trokšta 
Taikos..

Galvanauskas dar pridū
rė, kad jo Šalis už vis labiau 

' trokšta ramybės^ ir taikos, 
kad sunki karo našta palen- _ 
gvetų ir žmonės galėtų ra-] atstatymo tos mažos, bet 
miai kibti į darbą, neturėda
mi baimės dėl rytojaus. 
Kraštui atstatyti reikės apie

New Yorke einančio 
“Wall Street Journal’o” 
korespondentas turėjo pasi
kalbėjimą su p. Galvanaus
ku Genooj ir gautomis iš 
Lietuvos premjero žiniomis 
pasidalino su Amerikos vi- j 
suoinene “Wall Street Jour- 
nale” birželio 19 d. Žurna- 

— vienas iš intakingiau 
šių piniginėse sferose; pat
sai straipsnis vienas iš rim
čiausiu ir palankiausiu Lie-4- X C

tuva kokie čia yra pasirodę 
Amerikos spaudoje.

Čia ji paduodame ištisai : 
Lietuva — Šalis be, Pinigu 
S palydinamosios Mašinos.

Nors apsupta neprietelin
gų kaimynų ji tvirtai atsi, 
laikė prieš bendrą pagundą. 

Kada pinigų spausdina
mosios mašinos ----------
smarkiausiai valstybėms dir
ba, verta pasiklausyti atsto
vo tos šalies, kuri tokios ma
šinos visai neturi. Jo vals
tybė nedidelė ir nauja, bet 
po Čeko-Slovakijai ji yra 
tur-būt geriausiai pasiturin- 
čioji ir tvirčiausioji Euro
pos šalis. Tasai atstovas 

į tai Galvanauskas ir jojo 
valstybė — tai Lietuva.

i Lietuva, kaip' ir kitos 
!dvi Pabalti jos valstijos, sur
isi kūrė po Rusijos revoliuci
jos. Ji yra didesnė už Ang
liją, bet turi vos 12-tą dalį 
josios gyventojų. Yra tai 

j žemdirbių šalis ir neturi mi
neralų kasyklų. Tečiau yra 
tai etnografinė vienetą su 
savo kalba ir literatūra. Tos 

UŽDERĖSIMAI GERI. Į šalies gyventojai tai prak- 
tingi ir pastovūs žmonės, ku
rie jau parodė, kad gali sėk
mingai tvarkyti valstybę. 
Dabartiniuoju jos vargu y- 
ra Lenkija, gulinti palei 
piet-vakarinę jos sieną. Len
kai godžiai žiūri-į Lietuvą, 
kuri randasi tarpe jų ir jū
ros. Nežiūrėdami nei Vy
riausios Tarybos, nei Tautų 
Sąjungos, nei savo pačių iš
kilmingi} taikos sutarties 
pažadų, jie. užima šiandien 
Lietuvos dalį drauge su jos 
tikrąja sostine Vilniumi, ir 
per savo prietelius francū- 
zus jie gali sutrukdyti, ati
davimą Lietuvai Klaipėdos, 
kaipo uosto. Lietuva kol 
kas randasi be sostinės ir be 
uosto, ir tai sulaiko jos eko
nominį stiprėjimą.

Tečiau lenkiskasai vargas 
teikia dar ir daugiau ble- 
dies.

New York. — Baisi aud
ra, 'atėjusi iš bakarų pusės, 
oridarė daug jeibių. Yonk- 
erse po medžiu perkūnija 
nutrenkė du žmogų. 8.000 
žmonių buvo susirinkę pa
žiūrėti arklių lenktynių. 
Perkūnija trenkė į arti sto
vintį vėliavos stulpą. Stul
pas į šipulius tapo suskaldy
mas. Tada tarp susirinku
sių kilo didžiausia panika. 
Arkliai ėmė trypti, moterys 
dykti ir alpti, o vyrai be ce
remonijų grūdosi ieškoti pa
stogės nuo gausaus lytaus. 
Tas pat pasikartojo ir ant 
Polo Grounds. Ten perkū
nija suskaldė vėliavos stul
pą ir tvorą.

Washington. — Suv. Val
stijų Iždo sekre%>rius Mell- 
on ir Francijos atstovas 
Parmentier turėjo ilgą pasi- 
k aibėj i mą. Sek retoj-i us
Mellon reikalavo pasakyti, 
kokius Francija turi pienus 
išlaidoms sumažinti ir pra
dėti mokėti nuošimčius už 
skolą.

Pirmosios Kauno Gimna
zijos mokiniai ir mokinės 
šių metų birželio mėn. pada
rė garlaiviu ekskursijų Klai- 
pėdon, kad arčiau pažinus 
tą vienintelį Lietuvos uostą. 
Klaipėdiškiai lietuviai labai 
širdingai priėmė Didžiosios 
Letuvos moksleivius ir kad 
nerekėtų moksleiviams sus
toti viešbučiuose kiekvie
nas paėmė pas savę po vie
ną kitą jauną svečią. Išva
žiuojant iš Klaipėdos, mok
sleivių orkestras norėjo už
griebti Lietuvos himną, be 
vietinė policija jiems tai už
draudė. Tuomet vienas iš 
palydėjusios minioj prūsų

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:
Šeštadieny, liepos
Pirmadieny, liepos 10 — $2.70 
Antradieny, liepos 11 — $2.70 
Trečiadieny, liepos 12 — $2.80 
Ketvirtadieny, liep. 13 — $3.10 
Penktadieny, liepos 14 — $3.00 

LITHTJANIAN SALES 
CORPORATION,

BO8T0K 27, MAS8. Lietuva buvo Talki-

tas tai išaiškinti, šitaip pa
sakojo: “Kada mes inkūrė- 
me savo valstybe, mes iš vi
sų pusių buvome apsupti už
puolimo pavojais. Męs tu
rėjome ginties nuo Rusijos 
ir nuo Lenkijos. Mums rei
kėjo amunicijos, traukinių, 
armijos. Ir mes turėjome 
pagundą, pasielgti taip kaip 
kiti, tai yra Įsitaisyti pini
gams spausdinti mašiną, kad 
turėjus kuo už visa tai už
mokėti. Tečiau apsimąstę 
mes nusprendėme nedaryti 
to ir ieškoti kitų kelių. Mes 
nusprendėme apsieiti su tais 
pinigais, kuriuos mes turė
jome ir mes išlikome savo 
pasiryžime.

“Karas paliko mus su tre- 
jopais pinigais: Caro rub
liais, vokiečių markėmis ir 
vokiečių ober-osto markė
mis. Tie pastarieji pinigai 
buvo išleisti laike vokiečių 
okupacijos Lietuvoje. Šian
dien tie pinigai kursuoja 
greta vokiškų markių. Rub
lis pranyko iš cirkulacijos 
dėl netekimo savo vertės.

“Žinoma, mes negalime 
tęsti tokios padėties ir to
liau. Dėl kapitalo stokos 
kredito veikimas yra labai 
sunkus. Dėl visokių pinigi
nių valstybės operacijų mes 
turime kreipties Berlinan ir 
už jų patarnavimą sūriai 
mokėti Dėlto tai mes keti
name įsisteigti emisijos ban
ką ir savo pinigus. Tečiau 
tam emisijos bankui mes 
anaiptol neleisime dirbti pi
nigų valstybės skoloms mo
kėti. Ir mūsų pinigai bus 
tvirti, taip kaip tvirta yra ir

W ashington. — Prez. 
Harding paskelbė federalės 
kariuomenės mobilizaciją ir 
laikyti kareivius 
panauduoti streiko
Jei geležinkelininkai 
prie sustreikavusių 
pių darbininkui, tai 
viai užims vietas streikinin
kų ir operuos traukinius.

Iš to aišku, kad valdžia 
griebiasi aštriui priemonių 
prieš geležinkelininkų grę
siantį streiką ir bus palaiky
ta tas, ką prez. Harding sa-: 
vo proklemacijoj pareiškė. !

Prez. Harding paskelbė pių darbininkų.

du milijonu svarų, paskirs
tant juos 10-iai ar 12-ai me
tų. Tie pinigai tur-būt bus 
gauti Anglijoj, kuri tikisi 
pristatyti reikiamos medžia
gos. Lietuvai labiausiai rei
kalinga mašinerijos gelžke- 
lių taisomoms dirbtuvėms, 
geležies tiltams, kuriuos rei
kia pastatyti i vietą laikinų
jų medinių. Šie buvo pasta
tyti į vietą sunaikintų karo 
laiku geležies tiltų; reikia 
taip-pat gilintojų Nemunui, 
kuris riša Kaimą su Baltija; 
reikia medžiagos paupių uo
stams; reikia telefonų apa-i 
ratų.

Amerikos išdirbėjai galė
tų visa tai pristayti, bet at
rodo, kad Britai juos ap
lenks. O tečiau atsiminus, 
Irad Lietuva yra skolinga 
Suv. Valstijų Pinigynui 5 
milijonus dolerių su viršum 
už karo amuniciją ir Raudo
nojo Kryžiaus reikmenis; 
kad Lietuvos vienatinė sve
tur užtrauktoji paskola buvo 
sukelta tarp Amerikos lietu
vių sumoje 2 milijonų dole
rių, ir kad visos kitos Lie
tuvos skolos užsieniui, tai 
tik mažos sumos pinigų An
glijai ir Francijai — visa 
tai apsvarsčius atrodo, jog 
ir Amerika turėtų pridėti 
savo dalį prie ekonominio

Laivrence, Mass. — Iš na 
mų 72 Laivrence St. tapo iš 
mesta šeimyna iš šešių žmo 
nių — sergančios motinos 
streikuojančio vyro ir ketu 
rių vaikų. Jie išmesti u 
negalėjimą pakeltos rendo; 
užmokėti. Tai pirmas sttei 
kininkas išmestas iš narni 
dėl rendos nemokėjimo. De 
šito atsitikimo visi streiki 
n inkai sujudę.

Kada šerifas atėjo mest 
šeimynos lauk, tai užėjo vie 
sula ir lietus su perkūnija 
Serganti motina išmesta an 
gatvės gulėjo o jos ketui 
vaikai klykė žaibams pliski 
nant ir perkūnijai trenkiau 
ir gausiam lietui Ii j ant. Tu 
tarpu šerifai vertė lauk j 
menkas gerybes ant lytau: 
Susirinko daugybė žmoni 
ir nesigailėjo kompliment 
šerifams. Tasai išmesta 
žmogus su šeimyna toj vi< 
toj gyveno per šešis metu 
Pradžioj mokėjo po $4 si 

vaite j, paskui pakelta iki $ 
savaitėj. Kuomet streiką 
ėmė smaugti, tai namų sav 
ninkas pakėlė rendos ii 
$7. Šerifai begrūsdami tai 
kan daiktus, sudaužė, ka 
jie veik niekam neverti.

daug žadančios Baltijos val
stybės.

Liet. Inf. Biuras.
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Delegatas.

Svaidininkai veikia.

visiems
Antanas Dėdelis.

NASHUA N. H.
Valdyba.

CLEVELAND, OHIO.

Lietuviu Mokykla.

ma-

i

Tėmytojas.

PROVIDENCE, R. I.
WORCESTER, MASS.

ma- Vyskupo atsilankymas.

Lekys.

i
Ar

X.
AMSTERDAM, N. Y.

NASHUA, N. H. Mūsų mieste darbai gerai eina

Rūtelė.

HUDSON, MASS.DETROIT, MICH.

Iš L. Vyčių veikimo.

mc kada nors susilaukti geresnios

džiais, taip darbais.Amsterdomictis.

Iškilmingas ap vaikiščio j imas.

“Pavasario” Admi-

kurie y- 
parodyti

yra 
ge-

HARTFORD, CONN.

kitose kolionijose 
vaasrinės

Tose mokyklose dau-

LAWRENCE, MASS.

“PAVASARI?”

Išvažiuoja į Lietuvą.

Butus per ilgą laiką finansų

yra 
vaikams

Laiškas iš Anglijos.

kiek jam teko laikyti koncertų A- 
merikoje, jisai dar pirmą girdi to
kį korą kuris taip Išlavintas.

Prakalbos.

■i kitų kolonijų svaidinin- 
tikt

Visiems galima.

Vyčių 6-tos kuopos susirin-

LEWIST0N, MAINE.

esi matęs ir skaitęs Lietuvos 
katalikų ajnuimo Pavasarininkų 

organą

AMERIKOS JAUNIME!

1

DETROIT, MICH.

Gal nėra pasauly kito panašaus 
“miesto, kuris taip greit plėtotūsi, 
kaip Detroitas.

- 1910 m. gyventojų skaičius bu
vo 465,766, o 1922 m. siekė iki 1,- 

'$25,000.
Nepatenka namų gyvenimui 

Šis miestas apima 7,562 ketvirtai
nes mailes. Bankų turtas siekia 

| $4,515,920,674.00.
Vandens ir elektros sistema 
irta $18,700,000; parkai ir bule- 
iirdai vertės $32,575,852.00.
Belle (Isle) sala apima 707 ket- 

irtainius, akerius žemės.
Viešų mokyklų 161, o privatiš- 

kų 75. Parapijinėse mokyklose 
viikų yra 115,000. Bažnyčių vi
sokių tautų, ir religijų 273; kata
likiškų bažnyčių su koplyčiomis 
83. Dabar statuma seminarija 
vertės $8,000,000. Trumpu laiku 
bus statoma katedra vertės 
000,000, panaši į New Yorko.

Du mefu atgal masone rija 
gine panaikinti katalikiškas

susirinkę turėjo gražią įspūdžių, 
ypač tėvai džiaugėsi, kad jų vai
kučiai yra mokinami katalikiško
je ir lietuviškoje dvasioje. To
ji dr-ja turėjo gražų pikniką lie
pos

mė- 
mo 

| kyklas, bet katalikai atsilaikė. 
E Balsuojant gavo 80 neoš, balsų.

Birželio 18 d. š. m. visi katali
ką turėjo visuomeninį susirinki
mą Highland parke kur dalyvavo 
13,000 katalikų ir svarstė kaip at-* 
siginti nuo masonų. Taip-gi kal- 
beta plačiai apie darbininkus. Pa- 
sirtdė, kad darbininkai baisiai iš- 
naidojami. Ieškota priemonių 

į prašalinti išųaudojimą. Nutarta 
k sparčiau organizuotis ir veikti.

Darbininkai per dieną padirba 
i 3v66 automobilius; darbininkams 

išmoka algų į dieną $1,527,000; 
n matarijolo per dieną išvartoja už 
I $82,445,000.

Išdirbysčių priskaitant ir 
žesnes yra apie 3000.

Miesto ligoninių yra 12. 
| - Taip tai maždaug stovi garsu

sis Detroitas su Fordu.
Negaliu praleisti nępažymėjęs, 

f kad vieno Fordo dirbtuvėse dabar 
, dirba 60,000 darbininkų.
| Statoma naujus dirbtuvės, taip, 
' kad Fordas turės apie 100,000 
| darbininkų.

Šiuo sykiu bus gana. Vėliau 
daugiau apie darbus.

J. Bizauskas.
----------- --------------------------  i

ELIZABETH, N. J.
__________

Iš Aug. Liutvino salės vasarinė 
[ mokykla penkelta į parapijos 
| kambarius, kur be abejonės vai- 

kučiams daug patogiaus mokin 
tis. Bus mokoma per visą vasa
rą. Nuo liepos 5 d. prasidėjo pa- 

. mokos. Lietuvių kalbos mokymu 
daugiausia rūpinosi Milukienė, 
Jurkšienč, Kablienė ir Gaudešie- 
a.ė. Jos sakydavo: ‘ ‘ Kas iš tų lai
kraščių ir knygų, jei niekas jų 
nemokės skaityti Klebonui pri
tariant lietuvių kalbos mokymas 
įvyksta.

■ ZBBIWIBKXB

3 d.
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Birželio 20 d. laivu Berengaria 
išplaukė Lietuvon Antano Dede- 
lės ir Jono Valcos šeimynos. Iš 
Anglijos atrašė Petrui Jašiūnai, 
agentui, nuo kurio pirko laiva
kortes. Rašo šitaip:

Dabar dėkavojame Petrui Ja- 
siūnui už gerą patarnavimą ir su
teikimą visų reikaljpgų žinių ke
lionėj į Lietuvą. Visiems Lewis- 
tono ir Maine valstijos lietuviams 
patariame į P. Jasiūną, Liet. Pre
kybos B-vės agentą, kreiptis no
rint važiuoti į Lietuvą. Pataria
me neimti daug bagažo, nes bran
giai kainuoja ir daug rūpesčio dėl 
jo.

Laivu Berengaria buvo gera 
vykti, plaukė smarkiai, nesupo, 
valgis geras, kambarys švarus. 
Birželio 26 d. Southamptone per
sėsime į kitą laivą ir plauksime į 
Piliavą.

buvo apie 50 vaikų. Atsirado dar raštininkė atsisakė, drauge ir at- 
ir tokių vaikų prie pirmos komu- j 
nijos, turinčių net apie 17 me
tų.

Taipgi atsidarė vasarinė vaikų 
mokykla liepos 5 dieną. Mokyto
jauja klerikas Bronys Vitkus. 
Beto dar yra ir vakarinė moks- 
lainė dėl suaugusiųjų. Tai vis 
ačiū mūsų gerb. klebonui už jo 
pastangas dėl mūsų. Lietuviai 
— visi be skirtumo, jauni ir se
ni, jaunikaičiai ir mergaitės nau
dokitės gera proga pramokti lie
tuvių kalbos ir rašybos — atsi
lankykite į vakarinę mokslainę. 
Viskas yra uždyką! Pirmą kar
tą ir pirmi metai prie mūsų tokie 
laimingi kurie veda mus prie ti
kėjimo ir lietuvių kultūros. Pir
mas progresas padarytas po atsi
skyrimo nuo lenkų šioj kolionijoj. 
Gana broliai Lietuviai sustokime 
vartoję “panską movą,” o kalbė
kime ta ja kalba, kurią vartojo 
mūsų bočiai ir prabočiai, ir iš ku
rių kraujo esame gimę.

Aukso-Sidabro Vajus.

sisveikino, nes rugpjūčio 15 iš
plauks į Lietuvą. Yra tai Pauli
na Gelažiutė. Jos vieton išrink
tas A. J. Paleckis. Nariai la- 
bai apgailestauja. Ji taip rūpes
tingai darbavosi dėl labo LDS. 
Buvo gerai susipažinusi su orga
nizacijų ir visuomenės veikimu. 
Darbavosi ne tik LDS., bet ir ki- 
tose, kaip tai: Moterų Sąjungoj, 
Šv. Elzbietos Dr-joj. Antri me
tai kai yra L. Vyčių vice-pirmi- 
ninkė ir taip būdavo įvairiose ko
misijose vis būdavo Paulina Ge
lažių t ė. Linkėtina laimingai per
plaukti jūres ir ten pasekmingai 
darbuotis.

naudingų darbininkams. Į valdy
bą šių metų išrinkta: pirm. F. 
Gustaitis (iš Detroito), pagelb. F. 
Saukcvičius (vietinis), rast. St. 
Stepulionis (iš Detroit), ižd. Ant. 
Aržuolaitis (iš Dayton, O.) ir iž
do glob. P. Draugelis ir J. Kuzas 
(vietinis). Į valdybą įėjo pasi
šventę labui LDS. nariai, tai 
viltis, kad daug pasidarbuos 
rovei darbininkų.

Suvažiavimo vedėju buvo 
Ardzijauskas.

Vakarienė.

Buvo išsiųsta į Brooklyn, N. Y. 
du vyrai kolektuoti dėl Nashua, 
N. II. streikierių labo. Tai-gi ir 
parsivežė rezultatą išvažiavimo. 
Aukavo Amalgamated Clothing 
Workers of America $500.00, o 
šv. Jurgio draugystė $100.00. Už
tai Nashua, N. H. streikieriai šir
dingai taria ačiū.

KOMITETAS 
Vincas Bartasevičius.

Laikas bėga, “dzievuliau 
no,” ir dar kaip greitai, kas kar
tas savo kely sutikdamas naujus 
reginius. Kaip laikas bėga, taip 
su juo viskas mainosi, mainosi 
gamta, su ja mainosi ir visi sutvė
rimai; vieni virsta geresniais, kiti 
lieka blogesniais arba pratesniais. 
Taip pat mainosi ir žmonių būdai, 
aplinkybių verčiami darosi geres
niais arba blogesniais. Panašiai, 
ant vietos nestovėjo ir Providen- 
ce’o lietuvių kolionijos istorija. 
1919 kuomet Liublino unija buvo 
sulaužyta mūsų kolionijoje, tuo
met pasiliuosavome iš lenkų bau
džiavos rankų ir nuo to laiko lie
tuviai pradėjo savarankiai veik
ti, sutverdami atskirą lietuvių pa
rapiją.

Ištiesų, tie du metai buvo var
gų metai, kadangi neturėjome ge
ro generolo šiame karo lauke, ku
ris būtų galėjęs arba sugebėjęs 

j paruošti atsakomus pienus vejlan- 
; čius pasisekiman. Per tą trumpą 
jlaiką turėjome'net du vadu, bet 
[vietoj kad vesti tobulyn, dažnai 
[stūmė pražūtin, ir kas kartas

į
Kaip visose kolionijose sukruto 

remti Aukso ir Sidabro vajų ly
giai ir Providenco, R. I. visuome
nė gan nemažą sumą sudėjo ant 
Lietuvos aukuro, apie ką bus vė
liaus laikraščiuose pažymėta. Tuo
kart noriu tiktai pranešti visuo
menei, kad paskutiniomis dieno
mis stambiausią auką Aukso-Si
dabro vajui padarė jaunutė, vos 
trijų metų amžiaus, Šv. Kazimie
ro dr-ja paaukuodama $50 ir su 
nuošimčiais L. L. P. boną. Su 
savo auka, kurią liepos 9 dieno
je vienbalsiai susirinkime nutarė, 
davė gerą pavyzdį kitoms drau
gijoms, taip pat ir padarė gėdą 
toms dr-joms, kurios daug senes
nės ir turtingesnės už jąją, vienok 
Lietuvos balso neišgirdo. Beabe- 
jo, kaip Lietuvos Atstovybė A- 
merikoje ypatoje P. Čameekio 
ta’p ir Lietuvos valdžia minėtos 
Dr-jos gerą širdį ir norą iš pasku
tiniosios Lietuvai pagelbėti, tin
simai apkainuos.

Ne vienam skaitančiam šiuos 
žodžius ateis į mintį klausymas 
kodėl ta jaunutė dr-ja tiek auka
vo,~ kada kitos senesnės ir pini- 
gingesnės to nepadarė. Klausy
mas pats’ savaime paaiškės jei pa
žiūrėsime į draugijos įstatus ir jo
sios narius. Ten nei veidmainio, 
nei cicilikuojančio nesurasime nei 
•m briežuku, vien tik gerus kata
likus su liepsnojančia meilės šir
dimi prie Tėvynės, kurie pirmo
je vietoje stato Dievą, o antroje 
Tėvynę.

Jeigu žmogaus širdyje yra Die
vo meilė, joje turi būti ir Tėvy
nės meilė. Jei nėra Dievo mei
lės. negali būti ir Tėvynės. Todėl 
aš nuo savęs priduriu ir raginu 
ristis Providenco miesto lietuvius 
ka'alikus prisirašyti ir tapti na- 
rir.’s viršminėtos prakilnios drau
gijos. .

B. D—is.

L.
kūnas bus liepos 16 d., tuojaus po 
sumai. Dabar kada čia augęs 
jaunimas ima rašytis prie Vyčių, 
tai pasklido kafljąs kad senesnių 
iš Lietuvos atvykusiii nepriimsią. 
Tas netiesa, visiems galima pri
gulėti kas tik jaunimui pritaria. 
Todėl norintieji prisirašyti ateiki
te ant šio susirinkimo. Su mielu 
noru būsite priimtais ir drauge 
galėsite veikti^

Tuomi tarpu čia jaunimas pa- 
žangauja: puikiai veikia basebal- 
ninkai, dažnai matyti anglų laik
raščiuose sporto skyriuje apie 
Knights of Lithuania. Tuomi ke
lia lietuvių vardą.

Pagerbė.
> ♦ ■■

* Marijos Vaikelių Dr-ja surengė skendo*gilyn skolose. Bet “dzie- 
pirmutinį savo vakarą 29 d. bir-jvulis” geras išgirdo mūsų maldos, 
želio. Kadangi toje dienoje buvoj§(aį jau dešimtas mėnuo kaip su- 

į varduvės gerb. klebono kun. Po-plaukėme savo mažoje kolionijo- 
vylo P. Daniūno, tai Marijos Vai-'j^ savo mažoj bažnytėlėj mažo, 
kelių Dr-ja išreikšdama savo J klebonėlio, kun. J. Čapliko. Mes
prielankttmą ir paskyrė savo pir- manėme kad tikrai jau pasauly 
mutinį vakarą pagerbimui dvasios nebėra tiesos niekur, ir netikėjo- 
.vadovo.

Maža mergaitė R.r Miškiniutė! dienos. Bet dabartinis mūsų gerb. 
pasakė eiles Svečių Pasveikini
mas. Po to didesniųjų mergai
čių Marijos Vaikelių choras pa-

- dainavo “Duokim Garbę.” To
liaus pasakė eiles varduvių dieno
se O. Ttfcinaitč ir inteikė gėlių bu
kietą dvasios vadovui. Buvo 
daug Žymių svečių. Buvo daug 
prakalbų ir linkėjimų. Kalbėjo 
kun. J Svagždys, kun. K. Urbo- 
navyčius. kiln. K. Taškūnas, kun. 
P. Juras. kun. P. Virmauskis. 
Programas buvo įvairus. Žymes- 
qą dalį programo išpildė dides
niųjų mergaičių choras ir mažų
jų mergelių choras. Sudainavo 
kelio liką dainelių berniukų cho-

..Nors bedarbė, bet žmonių, pri- 
o pilna svetainė, visiems bti- 

žingeidu išgirsti ar-gi maži vai- 
gali surengti koncertą.

klebonas išvaikė mūsų nepasiti
kėjimą ir abejones savo darbštu
mu. kuris stengiasi mus Ištrauk
ti iš to sunkaus parapijos stovio. 
Pamatė jo visas pastangas dėl 
mūsų, kuris trokšta mūsų gero
vės kūnui ir sielai Taigi dabar 
mes visi stosime į tikrą darbą, 
kadangi turime tikrą vadą ir ti
kimės kad visi veikdami vienybėj 
greitai mes pavysime ir kitas ko- 
lionijas<hvo darbais.

Pirmiaus, vis kas kartas ėjome 
į skolas, bet prie šio gerb. kle
bono per dešimts mėnesių jau net 
penkios tūkstančius skolos atmo
kėjome. Beto padarė didelį dva
sinį progresą. Štai liepos antrą
dieną buvo vaikų pirma komuni- tį. 
ja ir pirmą kartą šioje kolionijo
je, kuri padarė didelį įspūdį vi- 

Visi šiems. Prie pirmos komunijos

/

ir žmonės dirba pilną laiką su ne- 
ilognis uždarbiais. Amsterdame 
yra privažiavę perdaug žmonių 
iš kitų miestų. Todėl sunku gau
ti darbas, o namų ant rendos šū
vi mm nėra. Mūsų kol»onij&3 jau- 
nūnas puikiai darbuojasi: turi vi- 
■•okių išvažiavimų ir balių. Čio
nai randasi daug visokių draugys
čių, kurios puikiai darbuojasi, 
daugiausia parengimui piknikų ir 
pasilinksminimų jaunimui Birže
lio 7 c. š. m. mūsų kolonijoje su
silaukėme dviejų naujų profesio
nališkų biznierių: aptiekoriaus p. 
Juozo Šidlausko ir fotografo p. 
Klemenso A Yaso.
i

Liepos d. buto LDS. 6-os kp. 
susirinkimas. Narių nedaug te
atlankė. Apsvarstyta kuopos 
reikalai, išrinkti atstovai į np^kli
čio besimąjį susivažiavimą. Nu- 
iarta turėti LDS. draugišką išva
žiavimą New Havene.

“Darbininkui” paramos pa
skiria $10 iš kasos ir nutarta vė
liau surengti tam tikslui vakarU-

Šnbate, UepM 15 dHeaą, ifiii

Detroito ; kinių kolionijų. Mat ūžvardini- 
mas “Palangos koplyčia” turi di
delę reikšmę lietuvių tautos isto
rijoje, todelei galima tikėtis tūks
tančius dalyvių. Po iškilmių pra
sidės jaunimo žaidimas, šokiai ir

cijoje, kad suloštų 
Maseballninkais bei iš kitų arti
mesniųjų kolonijų. M. Dauman
tui išdavus raportą iš baseballnin- 
kų veikimo, paaiškėjo, kad Det
roite jokiu būdu negalima gauti 
baseballninkams vietos, kur būtų 
galima padaryti įžanga. Kadai- 
sia buvo nužiūrėję vieną iš di
džiausių vietų Detroite, kur lošia 
bolę už įžangą, bet ten reikalau
ja $500.00 garancijos ir 75 nuoš. 
nuo ineigų. Komisija išrokavo, 
kad toji vieta vyčiams nėra pri
einama, o antra permatoma mil
žiniška skola, nes nei Springfield- 
ieičai, nei 
kai nesutiktų lošti bolę ir apmo
kėti kelionės lėšas. Tokiu būdu 
Detroitiečiai žada pakviesti vieti
nį svetimtaučių žymiausį ratelį ir 
su tuo arteliu sulošti laike Seimo. 
Žinoma, tik jeigu neatsiras vyčių 
iš kitų kolonijų, kurie statys pri
einamas sąlygas. Vieta jau pa
imta Bell Isle. į Mums Detroitie- 
čiams Bell Isle gal būt paparasta 
vieta, bet atvažiavusiems tikiu, 
kad patiks, nes Bell Isle yra vie
nas iš gražiausių parkų Detroite. 
Vasaros laike iš tolimųjų miestų 
atlanko tą vietą ir negali atsige
rėti gamtos gražumu.

Rengiamas Milžiniškas 
Koncertas.

Detroito vyčiai laikome sau už 
didelę garbę, kad randasi mūsų 
tarpe žymiausis Amerikoje muzi
kas gerb. kun. J. Čižauskas, kuris 
deda pastangas, surengti tokį kon
certą, kokio dar L. Vyčių istori-

■ joje nebuvo. Ir tikiu, kad gerb. 
kun. Čižausko noras išsipildys,

■ nes Detroitiečiai turi vieną iš di
džiausių ir geriausiai išlavintų A- 
merikoje korų. Pagal išsireiški-

’ mo mūsų tautos įžymiausio muzi- 
|ko p. Naujalio. P. Naujalis lai- 

kliubas padarė | įe savo koncerto pareiškė, kad,

Tą pačią dieną vakare, pas p. 
Radzevičių buvo surengta vaka
rienė, kad pagerbus delegatus. 
Ant vakarienė dalyvavo gerb. 
svečiai-delegatai ir būrelis vieti
nių, kurių tarpe buvo adv. Pu- 
geris, kuopos pirm. F. Saukevi- 
eius, dain. J. šeštokas ir keletas 
kitų. Laike vakarienės gražių iš
sireiškimų pasakė: F. Saukiavi- 
čius, adv. Pugeris (vietinis), F. 
Gustaitis, St. Stepulionis ir Ant. 
Aržuolaitis (svečiai). Po vaka
rienės pasikalbėta valandėlę ir 
detroitiečiai atsisveikinę išvažia
vo į Detroitą, o vietiniai pilni ge
rų įspūdžių išsiskirstė.

Matomai 
steigiamos 
mokyklos, 
giausia mokoma: lietuvių kalbos,
rašybos, gramatikos ir Lietuvos 
istorijos. Prieg tam dar ir kitų 
dalykų mokoma. Tai pagirtinas 
dalykas tų kolionijų, kurios tą 
prakilnų darbą atlieka. Būtų la
bai gerai, kad ir mūsų kolionijo- 
je būtų atidaryta vaikams vasari
nė mokykla. Tą lengvai būtų ga
lima įvykdinti turint tokią puikią 
mokyklą, kaip kad šy. Jurgio pa
rapijos.

Dabartiniu laiku būtų galima 
gaut ir mokytojus, nes dauguma 
moksleivių yra liuosi, tai už mažą 
atlyginimą apsiimtų mokyti. Ant
raip ėmus štai parapija moka al
gą vargonininkui, tai būtų gali
ma primokėt šiek tiek ir jis galė
tų mokyti. Tas galimas daiktas, 
tik reikia, kad kas pradėtų. Pir
miausia užduotis tėvų, rūpintis 
savo vaikučių auklėjimu, kad jie 
vasaros laiku neištvirktų bebėgio
dami gatvėmis, susitikdami su 
blogais vaikais. Vasarinė mo
kykla juos nuo to apsaugotų, tai 
viena. O antra pramoktų lietu
viškai skaityti, taipo-gi maždaug 
pažintų Lietuvos geografiją ir su
žinotų istoriją. Tokie vaikai pa
tys sau būtų naudingesni ir 'tė
vams iš to būtų džiaugsimas, nes 
vaikai pažindami Lietuvą, dau
giau mokėtų gerbti-godoti savo 
tėvelius. Tuomet" mūsų visuo
menė, džiaugtūsi tokiais vaikais, 
nes vieni kitiems galėtų šį tą ge
ro padaryti. Mūsų graži, erdva 
mokykla, gautų daugiau užuojau
tos nuo jos rėmėjų, nes tuomet 
matytų, kad lietuviška mokykla 
yra ne vien tik žodžiuose, bet dar
buose — prasmėje, ko iki šiam 
laikui stokavo.

Artimesni toms užduotims, tu
rėtų imtis darbo. Draugijos ir vi
suomenė turėtų remti, kaip žo-

K.J.
Apskričio suvažiavimas.

Liepos 2 d. š. m. šv. Jurgio par. 
mokyklos kambary atsibuvo Ohio 
irMich. LDS. Apskričio suvažia
vimas. Delegatų atvyko iš Det
roit ’o, Mich. St. Stepulionis ir 
Gustaitis, iš Dayton, Ohio Ant. 
Aržuolaitis ir- keletas dalyvavo 
vietinių. Laike sesijų buvo atsi
lankęs gerb. kun. V. V’ii kutaitis 
ir pateikė kalėtą gerų sumanymų 
kas link sėkmingesnės darbuotes 

buvo sąartmiffąpįn&nsakisbąt nu
tarta daug daryti gerų žingsnių,

Seniau čia nebavo'" nė jokio 
“base-bail tymo.” Šį metą L. 
Vyčių 25 kp. sudarė “tymą.” Ne
norėdami užsileisti šv. Jurgio pa
rapijos kliubas sutvėrė antrą 
“tymą.” Dabar ir vieni ir ant
ri stoja į rungtynes su svetimtau
čių “tymais.” Dar nepratę, tai 
daugiau pralaimi, negu išlaimi, 
bet gauna progą lavintis.

Liepos 9 d. susikirto abudu lie
tuvių “tymai” Gordon Parke, kur 
daugybė žmonių sueina žiūrėti, f ].:o p. Naujalio. 
Šv. Jurgio par. 
daugiau išbėginių, negu vyčiai. 
Lai gyvuoja lietuvių jaunimas, 
keldami savo vardą.

Liepos 4 d. čia buvo Jo Malo
nybės vyskupo Thonias O’Lėary 
atsilankymas iš Springfield, 
Mass. Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioj vyskupas suteikė jauni 
kaičiams padrūtinimo sakramen
tą. Vyskupą pasitikti susirinko 
sekančios dr-jos: Blaivininkų dr- 
ja, L. Vyčiai, Šv. Vardo dr-ja ir 
S. L. R. K. A. 41 kp. Dalyvavo 
daug kunigų. Vaikučiai jau iš- 
anksto buvo prirengti ir sėdėjo 
savo vietose. Šv. Mišias laikė pats 
vyskupas, šešiems kunigams asis
tuojant. Po mišių pasakė graži} 
pamokslą Providenee ’o lietuvių 
klebonas kun. Čaplikas. Per mi
šias vargonavo Waterbury lietu
vių vargonininkas Visminas. 
P-lė L. Šaltėniutė giedojo solo 
Avė Maria. Pagalios pasakė pa
mokslą Jo—Malonybė vyskupas. 
Padrūtinimo sakramentą suteikė 
600 asmenų. Vaikams tėvu buvo 
Tarnas Migauskas ir V. Rimša, o 
mergaitėms A. Morkūnienė ir M. 
Čižauskienė. Po visam visi tapo 
nufotografuoti.

Rep.

Būtinai yra reikalas gaut palit- 
dijimus iš dirbtuvių už 1917,1918, 
1919, 1920, 1921 ir 1922 metų, nes 
yra gauta pranešimas iš Collector 
of Internal Revenue ofiso kas yra 
daroma dėl išgavimo leidimo iš A- 
meriko^ valdžios išvažiuojant iš 
Amerikos. Kaip yra žinoma vi
siems kad vlršminėtais metais 
turėjo visi mokėti uždirbanti pa
vieniai po tukstiančio į metus, o 
vedę po du, tam tikrą nuošimtį r 
Amerikos valdžiai.

Amerikos valdžia sužinojo kad 
ne visi yra išpildę jiems paskir
tą mokesnį tai dabar kurie nori 
išvažiuoti iš Amerikos turi pasiro
dyti kiek jie uždirbo per perei
tus viršminėtus metus o 
ra užsimokėję tai turi 
mokesčio kvitą.

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

Kitose kolonijose laike Seimo 
paprastai buvo lig šiol statomi 
veikalai. Bet šįmet Seimo rengi
mo komisija sumanė naują daly
ką, būtent, rengti prakalbas, kad 
nuodugniai išaiškinus Detroito 
jaunimui ir visuomenei L. Vyčių 
organizacijos tikslą. Komisijos 
nuomone, kad prakalbos su pa- 
marginimais daugiau atneš nau
dos L. Vyčių organizacijai nei 
veikalas. Ypatingai Detroite, kur 
daugiausiai randasi įvairių gaiva
lų.

Nauja Svetainė.

Detroitiečiai tiesiog didžiuojasi 
ir negali atsidžiaugti turėdami di
delę, gražią ruimingą' svetainę. 
Manau neklysiu pasakiusi, kad 
nei ehieagiečiai neturi tiek laimės 
turėti tokią puikią svetainę kaip 
kad Detroitiečiai turi.

Toje svetainėje L. Vyčiai laikys 
sesijas ir paskutiniame vakare 
puikią puotą.

Iš parašytos L. Vyčių Detroito 
darbuotės, galima spręsti, kad bū
siantis L. V. seimas bus gražus ir 
įspūdingas.

Tikimės daug delegatų-čių iš 
plačios Amerikos.

VILKIJA. Vilkijoje yra vi
durinė mokykla. Kol kas gyvuo
ja dar tik trys klasės, bet ateinan
čius metus gyvuos ir IV-ta klasė. 
Čia šįmet dėka mokytojaus Čuš- 
kaičio susitvėrė “Ateitininkų” 
kuopelė, kuri gyvuoja gan gerai. 
Ruošia vakarėlius elgėtyno nau
dai ir tt. Čia iš rudenio buvo ve
dėjas N. socialistas (bedievis), 
taigi kunigas Jasinskis pasirūpino 
kad jį iš Čia pašalinus. Visose 
mokyklose bus paleidžiama moki
niai ant atostogų 14 birželio. Ruo-.v 
šiama ekskursija į Palangą, bet \ J 
kad labai brangu, tai neturtinges- 4^1 
ni negali važiuoti. Ir lieka užpa-^BN 
kalyje.

Draugės ir Draugai!
Nors su jumis plačiomis 

jūromis atskirti esame, vie
nok mūstj, Lietuvos pavasa- 
rininkių ir pavasarininkų, 
širdys nuolat su jumis. Mus 
gaivina bendri troškimai, 
bendros idėjos — Dievui ir 
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 vienų. Lietuvos du
krelių ir sūnų Šeimyną.

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

LIETUVA Kaunas, Ošrikte* 
nes g, 12 ar.
nistrarijal

Springfield’o, I1L, kaipo žymiau- Kaip girdėt, tai tose jšjdlįnęąe Jau laikas užsisakyti laivakortes 
sius svaidininkus Vyčių organiza- dalyvaus įžymi ųsvęčių iš apielin- lietuvių įstaigoje

Liepos 5-tą L. Vyčių 79-ta kuo
pa laikė susirinkimą. Susirinki
mas buvo rimtas ir daug svars
tyta kas link būsiančio L. Vyčių 
Seimo, kuris įvyks Aug. 21, 22, ir 
22-čio.

Pastaruoju laiku visų kuopų 
jaunimas daugiausiai interesuo
jasi sporto, baseball. Tatgi L. 
Vyčių Centro valdyba ir Seimo 
rengimo komisija pageidauja, 
kad jubilijiniame Seime L. Vyčių 
atletų rateliai suloštų. Per ke
lius mėnesius šis opus klausimas 
buvo gvildenamas ir pagaliaus 
pereitame susirinkime galutinai 
išrištas. Klier. M. F. Daumantas 
ir moksl. Stigmontas tam tikslui 
daugiausiai pasidarbavo paimda
mi “Field” delei lošimo bolės. 
Centro raštininkas p. Bukštalis 
rekofaendavo baseballninkus iš

Lenkbernių laikraštyj “Kelei
vyje” išniekinamas mūsų pikni
kas. Mat 
nusisekė, 
piktumas. 
“Keleivis”

piknikas mums labai 
Todėl lenkberniams 

Bet aš patarčiau, kad 
daugiau “maindytų” 

savo burdingierką lenkišką Kurą 
eodziena, negu mūsų piknikus.

Buvęs bolševikas.

16 dieną Liepos nedėlioję, įvyks 
atidarymas “Palangos koplytė
lės.” Iškilmingos šv. Mišios pra
sidės 9 vai. ryte. Pamokslą sakys 
gerb. kun. P. Juras. Gi 3-čią vai. 
po piet bus iškilmingi mišparai su 
palaiminimu Švenčiausio. Gražų 
pamokslą pasakys gerb. kun. F. 
Juškaitis, Cambridge lietuvių kle
bonas.
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7 ■ '

r ■ -

4 ■ -i „%• «- r

1 kp. So. Boston, Mass. 1
3 kp. Norwood, Mass. 1 
V. Jakas pridavė nuo pra

eitų metų išvažiavimo - 
74 kp. Manchester, N. H. 

’ Grynas pelnas nuo išva
žiavimą buvusio 30 d. 
geg. š. m. 
Mass.

g-

K. TaŠkūnas 5:30 vai. vakare. |vo brangios organizacijos labui t

K PROTOKOLAS.
|į LDS. N. A. Apskričio valdybos 

susirinkimas įvyko balandžio 23, 
19*22 LDS. name So. Bostoi, Mass. 

Susirinkimą atidarė pirm. V. J. 
Kudirka. Pirmiausia nutarta nu- 

š siunti paveikslas ir pasiųsti Ats- 
1 tovybei albuman. Taipgi nutarta 

skirti $50 pasiuntjmui knygų Lie
tuvon. t! •

Taipgi nutarta parašyti LDS,. 
/• N. A. Apskričio gyvavimo- istori- 

ją ir patalpinti organe ‘‘ Darbinin- 
ke” . ithžli

Kviesti i debatus Žygelį ir Nat- 
ketyeių. Šiame susirinkime, įla- 

- — ly vavo šie valduos nariai: pirm. 
1 V. J. Kudirka, vice-pirm. M. Žu

kauskaitė, ižd. M. Abračinskas, 
organizatorius J. Glineckis, iždo 
globėja Z. Žukauskaitė, rašt. A. 
J. Navickas.

Antras LDS. Naujosios Angli
jos Apskričio valdybos susirinki-- 
mas Įvyko birželio 4 d. š. m. LDS. 
name, So. Boston. Susirinkimo 
tikslas buvo pasikalbėti prieš me
tinį apskr. suvažiavimą ir suves
ti rokundas iš buvusio išvažiavi- 

*mo, gegužės 30 d.
Pirmiausia V. J. Jakas išdavė 

. raportą. Paaiškėjo jog Apskri
tys pelnė $289.55.

Po to buvo atsišaukimas iš Cen
tro prašant paramos. Pasikalbė
jus valdyba nutarė paaukoti cen
trui iš iždo $250. Susirinkimas 
uždarytas 6 vai. vakare.

pirm. V. J. Kudirka, 
Rašt. A. J. Navickas.

V. Valatka.
— A.

5.00
3.40

4.59 
.80

Montello,
289.55

Viso $488.97
Išlaidos, i
“Darbininkui” už spaudos
• darbus $35.10
Pranui Gudui už kelionę su 

prakalbomis
V. širkai išvažiavimo

gimo lėšos
V. J. Kudirkai
M. Kerbeliui už prakalbas 

maršruto
J. Glineekiui kaštai
A. J. Navickui lėšos
“War tax” už Nonvoodo 

išvažiavimą 19*21
P. Stankaus lėšos
l'ž pasiųstas knygas Lietu

von
A. Steponavičiui už salę 

prakalboms
Paskola “Darbininkui” 
Lietuvos L. P. Bonas 
Motiejūnui už paveikslus
l'ž tikietus Nonvoodo para

pijai
Auka Aukso ir Sidabro 

fondan
l'ž klišę N. A. Apskričio

2.50
ren-

2.00
2.00

4.00
9.42
1.95

3.38
7.85

50.00

4.00 
250.00 
100.00 
20.00

5.00

10.00
5.00

Pirm. V. J. Kudirka, Patariu kožnam iš narių LDS. im- 
Rašt. K. D. Akstinas.

PRIERAŠAS. Nore V. J. Ku
dirkos ir V. širkos raporte aps
kričiui “paaiškėjo, kad centro 
valdyba neįsileido susirinkiman,” 
bet centro valdybos susirinkime 
birželio 12 d. š. m. V. J. Kudir
ka ir V. Širka išsėdėjo visą laiką 
ir ėmė dalyvumą. Turi būti čia 
norėta pareikšti kas nore kitkas 
panašaus.

L. D. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

i

Pirmininkas — V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 

Nonvood, Mass.
Vice-Pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes Street,
- , South Boston, Mass. 

Raštininkas — J. Sinilgis, 
125 Cherry Street, 

Cambridge, Mass.
Iždininkas —; M. Abračinskas, 

187 Ames Street, 
Montello, Mass.

/

tis už darbo del labo mūsų L. D. 
S. Man kalbinant asmenį prigu- 
Iėt prie LDS. užklausia ar yra ko-' 
kia pašelpa? O broliai ir sese
lės yra didelė dvasinė pašelpa. Ge
ras laikraštis, tai žmogaus turtas 
ant šio pasaulio, nes jis rodo ke
lią prie teisybės įr laimės. Man 
liūdna pasidarė parvažiavus į sa
vo kolioniją. Tikėjau susirinki
mo 87 kuopos 2 d. liepos, bet ne
žinau kas pasidarė su fin. rašt. 
kad nesušaukė. Dabar meldžiu 
■kad ant 5 dienos Rugpiūčio būtų 
šaukiamas. Jeigu anglių kasyk
los nepradės dirbti, aš pribūsiu.

Jonas Abromaitis, 
LDS. 87 kp. rast.

Reading, Pa.
Birželio 19, 1922.

A. F. Kneižys,
LDS. Centro Raštininkas.

tran iŠ ‘ "arba
duoti pažadėjimų Centrui, 
kad narys atsilygins pats. 
Kitaip mes nustosime daug 
narių.

ir tokių atsitikimų, 
lį|< kuopos raštininkas nė 
nepasiklausia nario užsili
kusio su mokesčiais kų jis 
mano daryti, bet skubinasi 
pranešti centrui, kad tokį 
narį išbraukti.

Prirodymui to viso talpi
name porų laiški} pačių na-

XEW C0NK.
I.DS.* ts Moph? mfciiesinis susirinki

mas Įvyks netlėlibj,
Jota’-v. ~ 

r]ux areftt' Taip-gi 
narių,

DAYTOK, OHJO.?
LDS. 6S-tos kuopos mėnesiais 'ftttSL 

rinkimas jvj-ks nekėlioj, 23 «į liepos, < 
2-rų valandą po pietų Av. Kryžiaus par * 
rupijos svetainėj. Visi nariai maltai 
kitę pribūti, nes turime daug svarbių, • 
reikalų aptarti. Taip-gi atsiveskite'ii 
naujų narių, ' ; _

CUMBOLA, PA. >
LDS. 88 kp. mėnesinis , susirinkimas " 

įvyks nedėlioj, 23 d. liepos, papras-,, 
toj vietoj, ir paprastame laike. Visi 
nariai malonėkite pribūti, nes tRflmeoogj 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip-gi - 
atsiveskite ir naujų narių.

WATERBŲRY, CONN-
LDS. 5 kuopos mėnesinis" susirinki- \ * 

mas jvyks nedėlioj. 23 <1. liepos, 'tuo- -y 
jaus {to pamaldų, paprastoj svetainėj. < 
Vist nariai malonėkite pribūti, nes tu- 
rippe daug svarbių reikalų aptarti. At- ~ S; 
atveskite ir naujų narių. ■ ■‘r*

’ Ar1
....J

gražaus^BnoL^
Buvo programa rengimo komi

sija iš S. Matuliųtūs ir A. Gurs
kio, bet nežinia del kil io-, prie
žasties gegužinėje prograino ne
įvyko.' Šiaip viskas gerai sekėsi. 
Negaliu praleist nepaminėjūš to 
nelaimingo “mnnšairio” šinkavi- 
mą. Verda prakarttioja per sa
vaitę ir atėjus nedėldieniui vietoj 
pailsėti ir tyru oru pakvėpuoti 
vežasi galionais į gegužinę ir, Šu
kuoja. Kas šlykščiausią, kad 
tuo užsiima daugiausia jauni
mas. -iriri

Brangūs broliai, jūs gal sakv-
i su 

šeimynomis verčia griebtis to 
amato, gal ir taip, bet kaip pa
siteisins jaunikaičiai? Gal saky
sit dabar vasaros laiku reikia iš
važiuoti ir merginoms suteikt ge
rus laikus. Bet atminkit tą, kad 
dora mergina su tokiais jaunikai
čiais, kurie verčiasi “munšainu” 
nesusidėk ir velik ji namie sėdės, 
o ne už “munšainą” uždirbtus pi
nigus linksminsis.

Patartina, kad rengėjai, o y- 
’pač katalikai apsižiūrėtu ir 
“ munšainierius” su galionais ne
įsileistų į piknikus ir neleistų 
teršti organizacijos vardą.

Šioje gegužinėje nebuvo kuopos 
nariai, bet pašaliečiai tamsūnė- 
liai prisigėrę sandarietiško raugo, 
bet vistiek daro gėdą visai kuopai 
ir katalikiškai visuomenei.

' Kor—tė. •
i

23 <i. ih$».s. i-m-t • *
:ų svotui ttf-je
St Kne^ime vMiiei 1- 

Talp-gl itsfveskite naujų ų 
J

rių, kuriuodu kuopi) rasti- * *"*>«•» pragyventa..
ninku pranešimu turėtų bū
ti išbraukti. A ■ i

Štai jie:
“Birželio 17, 1922 

“Cambridge, aMss.

“Gerb. LDS. Centro Valdyba:
“Atvirutę nuo Tamistų gavau, 

ačiū. Pranešate man, kad aš būk 
atsisakau nuo LDS. 8 kp. ir klau
siate apie priežastį. Aš nė sap
nuoti nesapnavau apie atsisaky
mą ir aš nė nekalbėjau su kuopos 
raštininku apie tą dalyką. Mel
džiu paklausti kuopos raštininko 
iš kur jis gavo tokią nemalonią 
žinią. Teisybę pasakius aš esu 
skolingas centrui ir kuopai už ke
lius mėnesius iš priežasties bedar
bės, bet aš prie pigios progos at
silyginsiu.

“Pasilieku gero velijantis, 
“.Jūsii —

“Juozas Povilaitis.
“P. S. Mažuni kuopa nenori, 

kad aš prigulėčiau ant toliau.”

Antras 
qua, Pa.:

i

bus atminčiai ilgam 
laikui.

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kuopa laikys mėnesinį susi

rinkimu 23 <1. liepos. 4 vai. įk> pie
tų bažnytinėj svetainėj. Užkviečiami 
visi nariai pribūti.

L D. S. KUOPŲ SUSI
RINKIMAI.

TRENTON, N. J.
LDS. 82 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedr-Hoj. 23 <!. !i--pos, I,Sėtu
vių Politikos Kliubo salėj 32 Diekson 
St. Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

yra

Gerbiamasis:
Apturėjau nuo Tamstų 5 če

kius iš LDS. Streikierių Fondo 
penkiems nariams už vieną savai
tę po $8.00, ką pasiunčiau 87 kp. 
pirmininkui Matui Pupinikui. Ga
vau atsakymą, kad priėmė ir 
nariai labai užganėdinti. Kvitas 
Tamistoms grąžjsiu kaip greit 
nusiduosiu j New Philadelphia. 
Gavau žinią nuo saro šeimynos, 
kad Tamstos prisiuntėte man 
brangią dovaną fontaninę plunk
sną. Dar nemačiau, bet manau 
kad bus man naudinga. Kaip pa
matysiu, tai aprašysiu vertę 
Kaip rašiau kad manau sutverti 
LDS. kuopą, tai mažum pavyks 
Dievui padedant. Jau apie ke- 
turius turiu. Buvo šauktas susi
rinkimas, bet mažai pribuvo. Ma
nau, kad su laiku pavyks geriau.

Viso gero linkėdamas, lieku su 
gilia pagarba,

Jonas Abromaitis, 
LDS. 87 kuopos raštininkas.

-Gerb. LDS. Centro Raštinė:
Malonėkite man atsakyti 

pakalusimą: ar gali gauti pašal
pą tie dSriai, kurie mokėjo į 

j streikierių fondą, o dabar strei
kuoja?

Su tikra pagarba,
I. V. Kulikaitis, 

LDS. 70 kp. raštininkas.

Atsakymas. Visi nariai, kurie 
yra pilnai užsimokėję į streikie
rių fondą turi teisę reikalauti pa
šalpos ir jiems bus išmokėta jei
gu tik tame skyriuje prie kurio 
tie nariai priklauso bus pinigų.

Tamistų kuopos nariai už šiuos 
metus nemokėjo į streikierių fon
dą ir jie tik gali atsišaukti į visos 
organizacijos narius prašydami 
paramos per Centrą.

j ši

‘i:

r PIRK
dovanoms

FONTANUI 
» PLUNKSNA

>

i

laiškas iš Tania-i Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
366 Broadway

Boston 27, Mass

Viso išlaidu $422.20 
Balansas lieka $66.77 

Raportai priimti. Išduoda ra
portą V. Jakas iš buvusio išvažia
vimo, kuris priimtas su pagirimu. 
išreikšta padėka Montello LDS. 2 
kp. nariams ir visiems kitiems, 
kurie tik prisidėjo darbu.

Iš raporto-V. J. Kudirkos ir V. 
Širkos paaiškėjo, kad centro val
dyba neįsileido susirinkiman.

• Nutarimai.
1) Pamokėti už klyšę apskričio 

valdybos, kurią pasiuntė Lietuvos 
Atstovybei albuman.

2) Paaukoti $50.00 LDS. Cen
tru.

3) Paskolinti pusę pelno nuo iš
važiavimo ‘ ‘ Darbininkui. ’ ’

4) Paaukuoti $10.00 Aukso ir 
Sidabro Fondan.

5) Nupirkti penkias knygutes 
t i kietų Norvoodo lietuvių para
pijos.

6) Pamokėti už chorų paveiks
lus laike apskričio išvažiavimo.

7) Kad apskričio valdyba atsi
šauktų į visus apskričiui prašant 
remti “Darbininką.”

8) Užgirta apskričio valdybos 
sumanymas kviesti Žygelį ir Nat- 
kevyčių į debatus.

9) Siųsti delegatus nuo apskri
čio LDS. seiman ir jiems apmokė
ti iškaščius. Išrinkta V. J. Ku
dirka ir V. Jakas.

10) 8 kp. Cambridge, Mass. į- 
nešė išnešti rezoliuciją užginan
čią Lietuvos Atstovybę Ameriko
je. Vienbalsiai įnešimas priimtas 
ir išrinkta komisija sustatymui 
jos iš kun. V. K. Taškūno, J. Ver- 
siacko ir P. Virmauskio.

Įnešimai Seimui.
3 k p. Norwood, Mass.
1) Kad Centre būtų geresnė 

tvarka.
2) Kad būtų sutvarkyti paliu

dymai važiuojantiems LDS. na
riams į Lietuvą.

f '** ii

Įnešimai nuo apskričio.
1) Kad administratorius užsi

dėtų kauciją.
2) Kad administratorius nega

lėtų nieko pirkti joktį įtaisymų 
“Darbininke” be Centro valdy
bos.

Skaitomas laiškas iš Worcester, 
Mass. Kadangi laiškas be para
šo, tai nė nesvarstytas.

Sekantis apskričio suvažiavimas 
bus So. Bostone, Mass.

Valdybon šių metų pateko šie: 
Pirm, tas pats V. J. Kudirka, Vi- 
ce-pirm. M. Žukauskaitė, Rašt. J. 
Smilgius, Ižd. M. Abračinskas. 
Kasos globėjai: V. Širka ir K 
Kiškis, Organizatoriai: M. Ka- 
mandulis ir J. Glineckis.

Suvažiavimą uždarė pirm. V. J”. 
Kudirka, maldą atkalbėjo kun. V.

PAŠELPA STREIKIE- 
RIAMS.

BŪKIME ATSARGŪS.

“Liepos 11, 1922, 
“Tamaąua, Pa.

Tamistos:“Gerbiami
“Aš Adomas Jačinskas prane

šu jog nuo Tamistų atvirutę ga
vau ir klausiat del kokios priežas
ties aš atsisakau nuo LDS. Ma
tyt mūsų kuopos raštininkas Ta
mistoms klaidingai informavo, nes 
aš jam nieko nesakiau apie at
sisakymą .nuo kuopos. Prisipa
žįstu jogaš praeitame susirinki
me nebuvau ir negalėjau užsimo
kėti savo mėnesines iš priežasties 
bedarbės, kuri eina jau 4 mėnuo. 
Aš per, tą. laikų, turiu sunkiai nu
kentėti su trims mažoms siratoms, 
bo mano moteris mirus ir esu di
deliame varge kuomet dabar ne
dirbu. Mūsų raštininkas turi bū
ti neatjaučia mano vargo ir kaip 
užėjo ant minties, taip ir parašė.

“Aš niekados nemanau skirtis 
nuo LDS. organizacijos, nes aš 
ją labai branginu, ir kaip t ik pra
dėsiu dirbti pilnai atsilyginsiu už
vilktas duokles ir meldžiu mane 
nebraukti iš savo knygų.

“Su pagarba,
“Adomas Jačinskis, 
“LDS. 99 kp. narys.”

Negalime kaltinti už tai 
vien raštininkus, nes jie dir
ba iš pasišventimo be jokio 
atlyginimo. Patįs nariai at
silankę į susirinkimus turė
ti} pranešti kuopų valdy
boms apie savo padėtį.

Tokius narius, kurie iš 
priežasties bedarbės, ligos 
arba kitokio nelaimingo at
sitikimo beabejo paliuosuo- 
tų nuo mėnesinių su išlyga, 
kad paskui atsilygins.

Bet kuopų valdybos, o y- 
pač raštininkai turi dau
giausia rūpintis, kad nelai
mingiems nariams padėjus 
nešti vargo naštų ir kad jų 
neatstūmus nuo organizaci
jos prie kurios jie trokšta 
prigulėti.

Tad būkime atsargūs su 
išbraukimais.

LDS. Centro Baštinė.

Prie LDS. yra streikierių 
fondas iš kurio šelpiami L. 
I). S. nariai priklausanti 
prie jo.

Štai nutarimu Centro Val
dybos buvo pasitista pašelpa 
LDS. 87 kp. New.Philadel
phia, Pa. 5 streikuojantiems 
nariams po $8.00 ir LDS. 74 
kp. Manc-hester, N. H. vie
nam nariui $8.00. Viso iš
mokėta $48.00.

Kiek ankščiau gavome at
sakymą nuo LDS. 74 kp. 
rašt. ir nario J. Vaičiūno, 
kad pašalpą gavo ir labai dė
kingas.

Dabar gavome atsakymą 
nuo LDS. 87 kp. rašt. Jono 
Abromaičio ką žemiau tal
piname.

Pašelpa išmokėta iš regu- 
lerio streikierių fondo, ku
ris susideda iš dviejų sky
rių: nariai mokėdami 50c. 
metams gauna pašei pos lai
ke streiko $4100 savaitėje; 
mokėdami $1.00 metams 
gauna pašeipos po $8.00 sa
vaitėje.

Pašelpa mokama patol, 
pakol tuose skyriuose yra 
suiflokėtii pinigų.

Labai dažnai gauname 
pranešimų nuo kuopti rašti
ninkų, kad išbraukti neuž
simokėjusius narius iš L. D. 
S.

Tie pranešimai dažniau
sia būna be jokių paaiškini
mų.

Centro raštinė nieko kito 
negalėjo daryti kaip tik 
remtis raštininkų praneši
mais ir neužsimokėjusius 
narius braukti iš. organizaci
jos dėlto, kad seimuose nuo
lat buvo nusiskundimų ant 
Centro raštinės už nepaklau- 
simą.

Šiais bedarbės laikais to
kių pranešimų pasirodė dau
giau ir Centro raštinė turė
jo griebtis priemonių, kad 
sumažinus išbraukimų skai
čių.

Šiandiena daugelis mūsų 
darbininkų vargo prispaus
tų neturi kuo žmoniškai 
pragyventi, bet pas juos už
siliko tas pats noras ir pasi
šventimas dirbti savo bran
gios organizacijos labui. To
kiems nariams mes privalo- . 
me padėti nešti vargo kry
želi. ' f

Pasiremdami praeito sei
mo nutarimu mes turime 
ieškoti priemonių, kad už 
tokius narius užmokėjus į 
organizacijas su išlyga, kad 
jis arba ji pradėjęs(us) 
dirbti atsilygins.

Tad. kuopų raštininkai 
pirm negu rašys Centrui iš
braukti tokį ar tokį narį iš 
LI)S., privalo gerai ištirti 
to nario padėtį ir jeigu tik 
narys pasižada atsilyginti, 
pirmiausias pranešti savo 
kuopos susirinkimui. Kuo
pa ištyrus reikalų, ir jeigu 
mato, kad narys yra doras 
ir teisingas ir pasižada atsi
lyginti kuomet pradės dirb-
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Susivienijimas Lietuvių
R. K. Amerikoje

GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

mušti, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir- 
Jei dar prie šios organi- 
nclaukdamas tuoj prisi-

Tai i
tovė. Lietuvy katalike! 
cijos nepriklausai, nieko 
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja nariu gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00’, $750.00. $1600.00, $2,000.00. $3.000.00.

2. Moka pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00. $10.00, $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. Ii. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ”Garsą”.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. T.engvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas į 8. L. R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen

tro Raštinę:

S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.
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PADĖKA.

trauks

kuopai

P.
J.

Čia 
toki 
priei 2

į 8
i 22

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

NEW BRITAIN, CONN.

3.70
3.00
4.50

Net ir kūdikiai pastebi!

i

liks

LDS. N. A. Apskričio suvažia
vimas Įvyko liepos 2 d. š. m. šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, Nor- 
wood, Mass.

Suvažiavimą atidarė pirm. V.
J. Kudirka, maldą atkalbėjo vie
tos klebonas gerb. kun. V. K. Taš- 
kūnas.

Po maldai gorb. kun. V. K. Taš- 
kūnas linkėjo suvažiavusiems ats- 
ov^ms geriausiii pasekmių svars- 

tiuose.
|pvažiavimo vedėju -■ išrinktas 

^krieio pirm. V. J. Kudirka, pa- 
gelbininku M. Abračinskas, rašt.
K. D. Akstinas, mandatų komi- 
sijon J. Versiackas, J. Glineckis ir 
P. Virmauskas. A. Navickas, aps
kričio rašt. perskaitė mandatus 
nuo šių kuopų;

1 kp., So. Boston, Mass. — Pet- 
r?l s Milius, Kaz. Kiškis, Vai. Var- 
žinskaitė, M. Žukauskaitė, J. Gli- 
neckis ir

2 kp. Montello, Mass. 
Tautkus, M. Abračinskas, M. Ka- 
mandulis, P. Virmauskis.

3 kp. Nonvood, Mass. — J. Ver
siackas, K. D. Akstinas, K. Sta- 
šaitienė, M. Baliutienė, S. Razu- 
Ievičius, J. Kavaliauskas. A. Ka
valiauskas, kun. V. K Taškūnas, 
V. J. Kudirka, A. J. Navickas, A. 
Fcdas ir J. Červokas.

8 kp. Cambridge, Mass. — 
Kisielius, J. Smiigis, V. Širka.
Vinčiūnas, P. Skauda ir V. Jakas.

A. Navickas, apskričio rašti
ninkas skaito protokolą Iš praei
to susivažiavimo, kuris liko pri
imtas su pastaba, kad centro raš
tininkas apsiėmęs komisijon ne
užmirštų ir nedarytų pastabų pro
tokole, nes buvo žiūrėta Į proto
kolų knygą ir surasta, kad buvo 
apsiėmęs.
' Perskaitytas protokolas apskri
čio valdybos, kuris vienbalsiai pri
imtas. •

Skaitytas laiškas nuo LDS. 
Centro raštininko, kur atsišaukia 
į apskritį prašydamas “Darbinin
ką” rėpti finansiškai ir darbu. 
Po išsikalbėjimo visi delegatai 
pasižadėjo remti kiek galint.

Raportai. Pirmiausia išduoda 
raportus pirm. V. J. Kudirka, 
rašt. A. Navickas ir ižd. M. Abra
činskas. 't

Iždo stovis.
Balansas ant vasario r

10, 1922 ........... ...z.......... $174.43
Ineigos.

kp. Montello, Mass. 
kp. Cambridge, Mass. 
kp. Brighton, Mass.

Reading Pa. 
Liepos 9 d. 1922. 

A. F. Kneižys, ' '*•
LDS. Centro Raštininkas.

Gerbiamasai:
Iš priežasties’ mano apleidimo 

se^os buveinės ant nekurio laiko 
negalėjau grąžinti tamstai kvitas, 
kurias prisiuntei mums iš Strei
kierių Fondo pašelpą 5 nariams 
Liepos 1 d. aplankiau savo šei
mynėlę. Susirinkęs visas kvitas 
prisiunčia tamstai parodymui, kad 
visi gavo prigulinčią savo dalį. 
Tajp-gi radau brangią dovaną 
fontaninę plunksną. Labai esu 
dėkingas centro valdybai ir “Dar
bininkui” už taip brangią dova
ną, kurią man suteigė. Aš da
bar dar smarkiau darbuosiuos sa-ti turėti} UŽ jį apmokėti cen-

tą pleiskanų mirtinąjį priešą —ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rttfįles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus siuiaiktua juos.
Nr.sipirktfo honkn bsvo aptickojn šiandie už G5c., arba prisiuskito 75e,
psžto ženklėliau tiesiai j labarauirijp

F. AD. RICHTŲR & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

LDS. 36 kp. surengė gegužinę 
birželio 25 d. š. m. Nors diena 
pasitaikė graži, * bet žmonių ne- 
perdaugiausia suvažiavo, 
dar pirma diena pasitaikė 
karšta, tai žmonės 
vandens.

Nežiūrint to viso

Į LIETUVĄ IR*IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ. agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.^

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETU VĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA, Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
• 179 E. 3-rd Street, ’ New York, N. Y.r



Tiek dti naujos paskolos.jgas taktas, nei iLa.um’i_ra' 
valstybė privahb vr-užus at *

nuo visų savo piliečių gauti 
mokesčius. Nuo tų mokes
čių negali būti paliuosuoti ir 
tie piliečiai, kurie Amerike 
apsigyveno. Tai suvažiavi
mas Washingtone privalo 
atkreipti Lietuvos valdžioj

»

pilu* pagarbą prie visų lie
tuviškų srovių — neįstengia 
jų nuginkluoti, nei į naudin
gų darbų palenkti. . y
- Sistematingai plūdę, šau
kę per keletą mėnesių, inir- 
turiai ir neatlaidžiai trukdę 

domę, kad ji ji pasirūpintų kiekvienų atstovo žingsnį,

scilj. pcrcitij ir nžpcTc i iuc-* 

tų kompletus, ten rasite ga
na šaulių dergimo. . ir tok-

X

DĖL LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMO.

Liepos 19 d. š. m. įvyks 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Stočių suvažiavimas Wash- 
ingtone. Dabartiniu laiku 
negalima tikėtis skaitlingo 
suvažiavimo. Visuomenė ne-

m--, .
įstengia daug atstovų pri
siųsti šiais sunkiais laikais. 
Be to nenuslinko geležinke

li lių streiko šmėkla. Daug 
kenkia laisvamanių ir soci
jalistų užsipuldinėjimai ant 
atstovybes ir agitacijos prieš 
Lietuvos rėmimą. Bet kad 
rimtą darbą rimtai apsvars
tyti ir gerus veikimui pienus 
išdirbti nereikia didelės mi
nios. Rimtų - veikėjų ne
skaitlingas būrelis tą gali 
atlikti.

Be kito ko suvažiavimas 
pienuos tolimesnį Lietuvos 
rėmimo darbą. Tai bus vie
nas svarbiųjų suvažiavimo 
dalykų.

g* Suvažiavimas turi supras- 
kad laikai griežtai atsbf 

mainė. Amerikiečiai nei iš
tolo dabar nėra taip pinigin
gi kaip kad buvo prieš porą- 
trejetą metų. Algos nei iš
tolo negali susilyginti su al
gomis buvusiomis prieš tre
jetą metų, o pragyvenimas 
labai, labai mažai teatpigo. 
Žmonės nukankinti nedarbo, 
streikų. Lietuvos nedėkin
gumas už paramą, neteiki- 
mas amerikiečiams jokio 
palengvinimo, net padrąsini
mo kurtis Lietuvoje nupul- 
dė Amerikos lietuvių ūpą, 
kurio dar buvo likę po Vi
leišio j eibių. z

Tatai negalima plenuti di
delių darbų dėl pinigiško 
Lietuvos rėmimo. Be to rei
kia jau tikėtis, kad Lietuva 
turi įstengti verstis savomis 
išgalėmis.

Jei būtų kalba apie nau
jos paskolos kėlimą tarp a- 
merikiečių, tai tada turi būt 
žinoma, kaip sukeltieji pini
gai bus sunaudojami. Ar 
jie bus naudojami kurio nors 
hotelio Kaune remontavi- 
mui, pirkimui, ar teatro re
montui ar valdininkams dri
gantų užlaikymui ar auto
mobilių užlaikymui pas pa
neles važinėtis ar užlaiky
mui cenzorių, kurie smaugia 
“Laisvę” ir “Tėvynes Bal
są,” ar šalies valdymui. Jei 
taip, tai mes atsisakom pa
našiems reikalams skolinti. 
Apie paskolą galima tada 
kalbėli, jei bus nurodyta,' 
kad tie pinįgai’bus sunaudo- į 

ti Lietuv'os gerovei pakelti. 
Jei Lietuvos gerovė kils, tai

t

y.

kasmet nustatytą mokestį 
surinkti iš Lietuvos piliečių 
gyvenančių Amerike. Rei
kia nuskirti tam tikrų laiko
tarpį, sakysime Padėkonės 
Dienos savaitę (lapkričio 
mėn. pabaigą), arba dar ge
riau Lietuvos neprigulmy- 
jes DienoB savaitę (vasario 

m. viduryje). Paskirtoje 
savaitėje po visą Ameriką 
Lietuvos piliečiai ir lietu
viai tapusieji Amerikos pi
liečiai, masiniuose mitin
guose sumokėtų mokesčius 
Lietuvai, sakysime po $3 
nuo šeimynos ir nuo pavie
nių vyrų ir merginų. Ats
tovybė turėtų turėti surašą 
Lietuvos piliečių Amerikoje 
ir nuo jų surinkti mokes
čius, prigelbstint Amerikos 
lietuvhj veikėjams ir orga
nizacijoms. Nesantieji tose 
knygose piliečiai, vykstant į 
Lietuvą ar kreipiantis su bi- 
le kuriuo reikalu į atstovybę 
privalės mokesčius užsimo
kėti ir bausmę. Teip-gi lie
tuviai beboniai ir neaukavu-

X 

šieji į aukso-sidabro fondą 
privalo užmokėti tam tikrą 
mokestį.

Kadangi buvo pasirodę 
kaikuriuose laikraščiuose 
gerb. Atstovo Čarneckio ka- 
blegramos Lietuvos laikra
ščiuose, tai suvažiavimas 
turi dasižinoti ar tos kable- 
gramos su atstovo žinia pa
kliuvo į tuos laikraščius ar 
esama atstovybėje išdavikų. 
Jei esama išdavikų, tai nei 
minutos nelaukiant juos rei
kia vyti lauk ne tik iš atsto
vybės, o ir iš lietuvių visuo
menės.

,>

Iš MŪSŲ CENTRO.
/-

S
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YRA APIE KĄ PA
GALVOTI.

Mes, katalikai, turime da
bar puikios progos įsitikin
ti, kokių didelę svarbų turi 
spauda.

Mūsų laisvamaniai galuti
nai parodė, kad jie yra be- 
jiegiai kų nors gera, naudin
ga nuveikti. Jų vienatinę 
tvirtovę — Susivienijimų — 
baigia užvaldyti socijalistai. 
Jų Tėvynės Mylėtojų Drau
gija baigia užmigti. Jų Pi
liečių Sąjunga seniai nebe
turi jokių ineigų, neberodo 
jokios gyvybės ir pagsdiaus 
paskutiniame suvažiavime 
nutarė, kad jie tikrai yra 
nežinomos šalies piliečiai, 
nes lygiai žada auklėti ir 
tvirtinti pilietybė ir Ameri
kos ir Lietuvos, o ateityje 
gal dar ir Argentinos, ir Pa
lestinos. -

Be savo jaunimo, be rim
to programo, be idealų, li
ko jiems tik besvajoti apie 
šiltus biznius, apie valdŽia- 
vietes ir... apie piktpini- 
gius.

Rodos nebereikėtų nei do
mės į juos kreipti, o tečiau, 
žiūrėkite, kiek jie moka su
kelti trukšmo. x

__________ o________ ,__ Nuo laiko atvažiavimo p. 
bos aišku, kad ji įstengs at-j ČarnecĮįįo^— jie nepaliatįia

jie pagaliaus ruošiasi apvai
nikuoti savo šmeižtų kam
panijų — pasiuntimu dele
gacijos Lietuvon, kuri vardu 
Amerikiečiu (?) reikalautų, 
kad Lietuvos valdžia skai- 
tvtūsi sū Amerikiečių opini
ja ( ?) ir kad duotų tokį ats
tovų, kokio jie reikalauja. 
O kas jie! Keletas išgveru
sių rėksnių? Taip, bet ger
klė* jų didelės. O kas tos 
.gerklės? O gi jų keli sa
vaitraščiai, rėkiantieji iš 
Bostono, Woreesterio, Bro
oklyno, Clevelando. Tų pa
laidų būrių, tų didelių ger
klių priskaifome net 5. Ir 
rėkia jos puikion sutartinėm 
Šiaip jau gyvenime juos ne
daug kas riša. Dažnai peša
si. bizniais nepasidalina. 
Bet Katalikų Bažnyčios ir 
tikėjimo neapykanta visus 
juos sustumia į krūva, visus 
inkvepia.

Bet kas jiems gerklias iš
augino? Tai mūsų silpnie
ji svyruokliai, mūsų tamsie
ji katalikėliai, kurie nesu
prato to, kad ne vis viena, 
kokį laikraštį imi ir remi. 
Savo centais jie jiems biz
nius išaugino, jie jų gerkles 
išplatino ir ištepė, kaip tuos 
grigo ratus, ir dabar gali 
pasidžiaugti vaisiais. Lais
vamaniai jaučia, kad jie ant 
tiek galingi, kad gali stip
riai šūktelti tiek, kad net 
Lietuvos valdžia juos išgirs. 
Jie sakys, kad Katalikai 
Lietuvą atstovaujant, išei
vijoj kilo suirutė. Kame ji 
apsireiškė? Kas jų sukėlė? 
Jie to neaiškins; bet kad 
riksmo buvo, to neužginčys 
niekas. Rėkė sutartinai vi
si laisvamaniai, rėkė iš pen
kių gerai pateptų gerklių. O 
tįų gerklių tepėjai — mūsų 
nelaimingi katalikai.

YRA APIE KĄ PA
GALVOTI.

Yra kuo susirūpinti.
Katalikų spaudos tarp 

katalikų žmonių išplatini
mas — štai mūsų didžiau
sias uždavinys, švenčiausia 
mūsų priedermė. Galvoki
me apie tai ir ruoškimės į 
didelį darbų, kuris gal ne
užilgo laukia mūsų.

Fed. Sekretorijatas.
; z

sai /‘Darbininkas’ patalpino 
šaulių pasmerkimų dideliau- 
siomis juodomis raidėmis 
per kalias skiltis pločio.” 
Kam čia siųsti skaitytojus į 
senus 'laikraščių kompletus. 
Juk visai nesunku buvo pa
čiai “Sandarai” paimti 
“Darbininko” kompletus ir 
pacituoti tų šaulių “pasmer
kimų.” Tada “Darbinin
kas” ir būtų prie sienos 
prispirtas. O dabar “San
dara” pasirodė pletkininke 
ir nieku daugiau.

Laisvamniai prikiša gerb. 
kun. Kemešiui, būk jis sto
damas dirbti prie atstovybės 
apleidžiųs altorių. Gerb. 
kun. Kemėšis altoriaus ne
apleido, bet laisvamaniai 
turi priminti savo vienmin
čiui Vinikui, kad jis chemiš
kų laboratorijų tikrai aplei
do. Laisvamaniai, varykite 
savo chemikų Vinikų iš ats
tovybės į laboratorijų.

“Garso” num. 28 nurodo
ma, kad reikia valyti atsto
vybę nuo neištikimų asme
nų. Mat po socijalistų ir 
laisvamanių laikraščius 
“garsusis” Pilėnas paskelbė 
neva oficialius Atstovo Čar
neckio kabelius į Kauna. J ei 
tie kabeliai ištikro tokie, ko
kius atstovas siuntė, tai aiš- z Z

ku, kad yrą atstovybėje iš
davikų. Nei atstovybė, nei 
visuomenė negali pakęsti to
kio dalyko. Išdavikai turi 
eiti lauk.

R Keleivio” re-

Lenkai atsidžiaugti nega
li, kad pavyko tarp Ameri
kos lietuvių pasidaryti “pla- 
cuvką” 
dakeijoj. Tuomi lenkai pa
siekia pačių lietuvių širdį, 
atstovybę. “Keleivio” drau
gas Pilėnas turi draugų at
stovybėje. Taigi lenkai tu
ri tiesioginę komunikacijų 
su Lietuvos atstovybe.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
' SEIMAS.

silygintL

PASTABĖLĖS
Laisvamanių laikraščių 

redaktoriai apie Lietuvos 
pripažinimų taip mini, kaip 
pipirų kramtydami. Kaip 
jie kitaip gali jaustis, kad 
jie tik ką šaukė, kad dėl 
“klerikalų” įsigalėjimo Lie
tuvoj Lietuva nustojo gero 
vardo pasaulio akyse. O čia 
jiems bepliauškiant ateina 
žinia apie Lietuvos pripaži
nimų.

Kunigų Vienybės Seimas 
šiais metais atsibus Wilkes- 
Barre, Pa., Readington Ho- 
telyje, Liepos 18 ir 19 die
nose. Seimas prasidės iškil
mingomis šv. Mišiomis 10:00 
a. m. Lietuvių Bažnyčioje; 
tuoj po mišių prasidės sesi
jos. Kadangi sesijos bus 
Redington Hotelyje, užtai, 
kurie kunigai turės apsisto
ti hoteliuose, prašomi yra 
apsistoti tame pačiame hote
lyje, nes jis tinkamiausias ir 
arti nuo. stoties.

Kunigų Vienybės Seimas 
svarbus taip kaip ir mūsų 
užduotįs svarbios, užtai lai 
kiekvienas kunigas skaitę 
sau priederme stoti į pagel- 
bą tam seimui.

Kun. K. A. Vasys, 
Rast.

UŽSIMUŠĖ MERGAITE

rašo, kad“Sandara”
Žmuidzinavičiaus vadinimas 
Žemaičiu yra jo pravardlio- 
jimas. Visi lenkhemiai 
“Sandarai” pritars. >'<

Lavrence, Mass. — Trijų 
metų mergaitė po num. 46 
Common St nuo ketvirto 
ąugšto piazzos nukrito že
mėn ir užsimušė. Motina 
jų buvo palikus globoj vyres
niosios dukters. Bet ma
žyte mergaitė užsilipo ant

“Sandara” rašo: “Pavar- kėdės, persisvėrė ant piaz- 
prieš jįškovdję. Nei protin- tikite klerikalinių laikra- zos turėklio ir nukrito.
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Jos lengviau iškeičiamos į pmigns visose Lietuvos įstaigose.
REIKALAUKITE Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų vietiniuose Bankuose 

ar pas vietinius agentus. J eigų jie nenori j j Tamstoms parduoti, praneškite mums ant 
sekančio adreso: LITHUANIAN SALES CORPOlATION, 414 Broadway, Boston 27, Mass.

^įstotą W

Amerikos mokslavyriai 
už Lietuvą.

* -

AMERIKOS PROFESO
RIŲ PETICIJA JAU 

INTEIKTA.

Liepos 1 d. šių 1922-ų me
tų lietuvių prietelius, prof. 
II. H. Bender’is išsiuntė 
Valstybės Sekretoriui, Char- 
tes Evans Hughes, peticiją 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Es- 
tonijos pripažinimo. Po 
peticija seka parašai 30-ties 
žymiausių Amerikos moks- 
lavyrių ir pedagogų.

Peticija skamba šitaip: 
Garbingam Charles Evans 
Hughes,
Valstybės Sekretoriui, 
Washington, D. C,

Žemiau pasirašę Ameri
kos pedagogai su pagarba 
prašo, vardan tautos teisin
gumo, tarptautinės taikos ir 
ramybės ir klestėjimo pasau
lyje demokratijos idealų — 
kad Suvienytų Valstijų Vy
riausybė suteiktų formalio 
pripažinimo Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos respubli
koms.
Birželis, 1922.

Pasirašo:
Charles W. Eliot, Har

vardo Universiteto išsitar
navęs prezidentas,

John Grier Hibben, Prin- 
cetono universiteto prezi
dentas,

M. Carey Thomas, Bryn 
Mawr Kolegijos preziden
tas,

Eilėn F. Pendleton, Well- 
esley Kolegijos preziden
tas,

John H. MacCracken, La- 
fayette Kolegijos preziden
tas.

Dr. C yrus Adler, Dropsic 
Kolegijos prezidentas,

Mary E. Wolley, Mount 
Holyoke kolegijos prezid.,

Henry Van Dyke, Anglų 
literatūros profesorius Prin- 
cetono universitete, būvu- 
sis Suv. Valst. Ambasado
rius Olanduose.

Basil L, Gildersleeve. 
Graikų kalbos, išsitarnavęs 
profesorius, John Hopkins 
universitete,

Henry Fairfield Osborn, 
Zoologijos profesorius Ko
lumbijos universitete, Ame
rikos muzėjaus Gamtos Isto
rijos prezidentas.

Comelius Cele, šimtame- 
tis senelis, L L D. iš Wes- 
leyan, buvdsis Suv. Valstijų 
senatorius ir 2-as iš pirmiau
siai baigusių Amerikos Uni
versitetų,

Fredk. S. Jonės, Yale Ko
legijos dekanas,

William B. Scott, Geolo
gijos ir palaeontologijos 
profesorius Prineetono Uni
versitete,

Edwin R. A. Sėli g man, 
politinės ekonomijos profe
sorius Kolumbijos Universi
tete,

Edward Capps, klasinių 
kalbų profesorius Princeto- 
no universitete, buvusis S. 
Valst. Ambasadorius Grai
kijoje.

W. T. Councilman, išsi
tarnavęs patologijos profe
sorius Harvardo Universi
tete,

Lane Cooper, anglų kąįbos 
ir literatūros profesorius 
Cornell Universitete,

Edwin Grant Conklin, bi- 
jologijos profesorius Prin
ce tono Universitete,,

G. L. Kittredge, anglų kal
bos profesorius Harvardo 
Universitete,

C ari D. Buck, lyginamo
sios filologijos profesorius 
Čikagos Universitete,

Dana Carleton Munro, vi
durinių amžių istorijos prof. 
.Prineetono Universitete,

Franklin Edgerton, sans
krito profesorius, Pennsyl- 
vanijos Universitete,

C. H. Grandgent, profeso
rius romanui kalbų, Prince- 
tono Universitete,

Christian Gauss, naujųjų 
kalbų prof. Prineetono Uni
versitete,

Roland G. Kent, lygina
mosios filologijos profeso
rius Pennsylvanijos Uni
versitete,

Ernest II. Wilkins, roma- 
nų kalbų profesorius, Chi- 
cagos Universitete,

John A. Ryan, moralės 
teologijos profesorius, Ka
talikų Universitete,

Charles R. Lanman, sans
krito prof. Harvardo Uni
versitete,

E. Washburn Hopkins, ly
ginamosios filologijos profe
sorius, Yale Universitete,

Harold H. Bender, Indo- 
Germanų filologijos profe
sorius, 
sitete.

Prineetono Univer-

Kiekvienas iš profesorių 
rašėsi ant atskiro, dailiai 
prirengto lapo; valstybės se
kretoriui buvo nusiųstas tu 
lapų rinkinys ir drauge visų 
pasirašiusiųjų sąrašas ant

Valstybės Sekretoriui jojo 
pagelbininkas, Mr. William 
Phillips, Valstybės vice-se- 
kretorius, kursai pasižadėjo 
profesoriui Benderiui, jog 
peticiją inteikdamas jisai 
pasistengs kuopalankiausiai 
tą dalyką p. Hughes’ui per
statyti.

Kartu su peticijos lapais 
prof. 'Bender’is nusiuntė 
valstybes sekretoriui laišką 
šitokio turinio:

Princeton, New Jersey, 
1922, liepos 1 d.

Mano brangus pone Hughes:
Skaitau sau už garbę in- 

teikti jums čia pridedamą 
peticiją, pasirašytą 29-ių 
(trisdešimtas parašas nu
siųstas vėliau) žymių Ame
rikos pedagogų, prašančią 
mūsų vyriausybės pripažin
ti naujas Pabaltijos respub
likas: Lietuvą, Latviją ir 
Estoniją.

Tokia peticija, adresuota i 
nepaprastai gerai informuo
tam valstybės Sek retorta^ 
reikalinga paaiškinimo J 
pasiaiškinimo žodžio, 1^| 
išvengus netikslumo, arba 
net nemandagumo šešėlio.

Aš esu Prineetono Uni
versiteto profesorius; mano 
ainiai buvo tvirti Ameriko
nai dar prieš revoliucijos 
laikus, ir aš iš to savo žygi* 
neturiu jokios asmeninės , 
naudos (no ax to grind in 
this matter). Tais kraštais 
aš susiinteresavau visų pir
ma, kaipo palyginamų kal
bų, tyrėjas, studijuodamas 
jų kalbas, yapč lietuvių, ku
rių kalbos reikalais man te
ko nemažai išspausdinti sa
vo tyrimo rezultatų. Bet 
pasidarbavęs metus, kai 
Kongresas ėmė tyrinėti Lie- ' 
tuvos klausimą, aš dar la
biau susiinteresavau Pabal- I 
tijos valstijų tautine ir tarp
tautine padėtimi. Prie to 
prisidėjo dar mano darbas 
karo laiku prie Pašto De- 
partmento ir Creel’o Biuro.

Aš esu giliausiai įsitiki
nęs, kad mūsų tiesioginė pa
reiga yra pripažinti tas val
stybes. Tokiai išvadai svar
biausios priežastys yra pa
minėtos laiške, kurį aš esu 
siūntęs pasirašiusiems peti
ciją, ir kurio kopiją čia pri
dedu. Tenai yra paminėta 
apie kitų kraštų suteikta 
toms valstybėms pripažini
mų; bet vakar, kaip jums y- 
ra žinoma, iš Paryžiaus bu
vo paskelbta, kad Anglija, 
Francija, Italija ir Japoni
ja pripažįsta Lietuvą de 
jure. Tai reiškia, kad visas 
pasaulis yra pripažinęs de 
jure visas tris , Pabaltijos

vieno lapo. Peticiją inteikė Valstybes — išskyrus tik

/
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J. 'A. Ryan, D. PJkos;Suvienytas Valstijas. | _
Aš suprantu, kad Rusijos B AŽN YČI A-|R GERESNĖ SOČI J ALĖ

sąlygos šiek tiek komplikuo- Į 
ja dalykus, kurie, žiūrinti 
paviršium, atrodo labai pa
prastais. Tečiau Pabaltijos 
valstijų teisė prie nepriklau
somybes yra lygiai pamatuo
ta, kaip ir, pavyzdžiui, Len
kijos teisė, gi Lietuyos pa
dėtis šiuo žvilgsniu yra ly
giai ta pati kaip ir Lenkijos. 
Ir yra visai nesuprantama, 
kad šitos_valstybės su jų gy
vu tautiniu susipratimu, su 
greitai augančiu ekonominiu 
gerbūviu ir su pripažinimu 
Rusijos, Lenkijos ir iš viso 
pasaulio — kad jos kada 
nors būtų verčiamos vėl 
grįžti prie Rusijos jungo, 
vistiek kokia bus ateityje 
Rusijos padėtis, ar josios* 
norai.

Aš kreipiu taip pat Jūsų 
domės į nesenai suorgani
zuotą Baltijos - Amerikos 
'draugiją, kurios aš esu di
rektorius ir egzekutyvio ko
miteto narys ir kurios troš
kimus aš šioje peticijoje iš
reiškiu. Savo direktorių 
tarpe draugija turi tokius a- 
merikonus, kaip: p. Hamil- 
ton Holt, “The Indepen- 
dent” žurnalo redaktorių, p. 
Edward A. Filene, Bostono 
pirklį; Dr. John II. Finley, 
buvusis edukacijos komisi- 
jonieris ir New Yorko vals
tijos Universiteto preziden
tas; Kongresmonas Walter 
M. Chandler; Stephen P. 
Duggan, profesorius ir di
rektorius Tarptautinio Pe
dagogijos Instituto; Senato
rius W. H. King, ir kiti.

Priimkite šitą medžiagą 
Jūsų apsvarstymui.

Šiuomi aš pareiškiu savo 
gilios pagarbos ir įsitikini- 

rmo, kad Jūsų galutinoji de- 
I čizija, ar ji bus šiokia ar to- 
|kia, išeis tikron naudon ii 
mūsų krašto, ir visos žmoni
jos.

Jūsų,
Ilarold H. Berider. 

Garbingam Charles E. 
Ilughes,
Valstybės Sekretoriui, 
Washington, D. C.

TVARKA.

SUĖMĖ UŽMUŠIKĄ..

London. — Vokietijos po
licija pagavo Herman Willi- 
bard, kaipo vieną iš minis- 
terio Rathenau užmušikų. 
Už jo paėmimą buvo paža
dėta 1.000.000 markių. Bud
riai ieškoma jo sandarbinin 
ktK .

MUŠTYNĖS DĖL
MUNŠAINO.

Montrose, Pa. — J^nt Fred 
Tidoni’o farmos ištiko susi
šaudymas. Ant tos farmos 
buvo munšaino bravorėlis. 
Pas farmerį buvo beateinąs 
jo kaimynas. Farmeris ne
pažino ir pamanė, kad poli
cistas ir šovė į jį. Kilo 
triukšmas, pribuvo policija, 
prasidėjo didesnis susišau
dymas. Du žmonės vietoj 
krito, o šeši sužeisti

/

IŠKLAUSĖ PRAŠYMO.

Paskaitos vardas sukelia tris klausi- ' 
mus: Kam Bažnyčia turi užimti savo pozi
ciją dėl socijalės ir pramoninės sistemos? 
Iš kurios pusės ji mėgina prieiti prie pra- ' 
monės problemų rišimo? Ką-gi Bažnyčia 
ištikrųjų yra pareiškusi apie geresnę soci- 
jalę tvarką?

x Bažnyčios pozicija dėl pramonės ir pra
moninių santikiųyra smerkiama dviejų, vie- 
na-kitai priešingų pažiūrų. Anot vienos kri
tikų grupės Bažnyčia perdaug rūpinasi gry
nai religiniu veikimu, kaip antai pamoks
lais, maldomis, apeigomis, sakramentų da
linimu ir kitais dvasiniais darbais. Ji ne
sideda, kiek reikia, į ginčus tarp kapitalo 
ir darbo, neigi rodo pakankamai susirūpi
nimo gerbūviu ekonominiai silpnesniųjų 
klesų, nei apskritai dedasi tuo kuo gali prie 
pramonės problemų rišimo. Tie, kurie lai
kosi šios pažiūros, labai stipriai pabriežia 
žodžius ir darbus Kristaus naudai biednųjų 
ir prispaustųjų. Sulig jų pažiūros, Baž
nyčia turi būti pirmiausia organizacija dėl 
socijalių reformų. Tai soči j aliai radika
lai.

Kita gi kritikų rūšis tvirtina, kad Baž
nyčia kišasi ne į savo reikalus, kada ji svar
sto pramonės sąlygas arba siūlo pramonines 
reformas. Pagal jų opinijos Bažnyčia tu
ri apsirubežiuoti vien dvasiniais reikalais. 
Tai nesanti jos pasiuntinybė svarstyti algas, 
pelnus, ar nuošimčius, prekes ar gerus bu
tus, ar darbo unijas, ar by kokius pramonės 
faktus, santikius ar institucijas. Tai soci- 
jaliai reakcijonieriai. >

Aišku, kad abidvi tos grupės klysta. 
Bažnyčia nėra tai visų-pirma institucija so
cijalės ar pramoninės reformos. Kristus 
jai pavedė ganyti sielas, pavienių žmonių 
sielas, vesti ir padėti žmonėms, pasiekti 
Dangaus Karaliją. Iš antros vienok pusės 
jai labai rūpi soči j aliai ir pramoniniai klau
simai ir sąlygos. Papa Leonas XIII yra 
pareiškęs, kad socijalis klausimas yra visų- 
pirma doros ir religijos klausimas, o ne vien 
ekonomijos, ir kad visos žmonių pastangos 
išrišti jį — nueis* veltui jeigu jie paliks nuo
šaliai Bažnyčią. Aišku, kodėl taip yra. Sa
vo darbe dūšių išganymo Bažnyčia turi ne
tiktai mokinti žmones į ką tikėti, bet taip- 
pat vesti juos keliu gerų darbų. “Tikėjimas 
be darbij yra miręs.” Žmonės negali išga
nyti savo dūšiii vien tikėjimo išpažinimu; 
jie dar turi elgties kaip reikia. “Ne kiek
vienas, kurs sako man Viešpatie, Viešpa
tie, ineis į Dangaus Karaliją, bet tasai, 
kurs pildo valią Mano Tėvo, Kurs yra Dan
guose, tasai ineis į Dangaus Karaliją.”

Norint pildyti Tėvo valią, reikia klau
syti kiekvieno doros įstatymo. Visose vei
kimo srityse žmogus turi daryti gerą ir 
vengti pikta. Būdama vyriausia doros mo
kytoja Bažnyčia turi skiepyti žmonėms 
principus teisingo pasielgimo visuose gyve
nimo santykiuose. Ji turi mokinti vyrus ir 
moteris ne tik to, kaip būti gerais tėvais, 
motynomis, broliais ir seserimis, sūnumis 
ir dukterimis, būti švariais kiekvienas savo 
gyvenime, pasiduodančiais Dievo valiai, 
yet taip-pat ir to kaip pildyti meilę ir tei
singumą visuose savo socijaliuose ir darbo 
santikiuose. Meilė ir teisingumas yra dau
giausia apimančios ir svarbiausios krikščio
niškos dorybės. Pramonėje,, turbūt, daž
niau negu kokioje < kitoje veikimo srityje 
randasi progų užlaikyti tiedvi dorybi, o vėl
gi pagundų paniekinti jas. Bažnyčia ir do
ros įstatymas reikalauja, kad žmonės rody
tų savo meilę ir teisingumą pirkdami ir par
duodami, samdydami ir prižiūrėdami, ir 
kiekviename kitame darbe, kurį tik jie da
ro įmonės (biznio) ir pramonės pasaulyje. 
Sveikas žmogaus protas atmeta teoriją, kad 
šita veikimo sritis yra liuosa nuo doros įsta
tymo, drba kad ji turi savo kokią nors ne- 
prigulmingą dorą. Visas pramonės veiki
mas ir šantikiai yra arba moraliai geri, ar-, 
ba moraliai blogi. Ir kaipo tokiais Baž
nyčia privalo rūpinties ir juos svrstyti.

Kaip Prieinanti prie Problemos f

Dėl industrijos problemų Bažnyčia ga-
Pirmiausia —

toms žmonijos teisėms, ir įvestų žmonių 
draugijon maišatį ir betvarkę.” Geresnę

čios nužudymą.

bet, žinoma, lengvai būtų supranta
ma ir protinga, kad ir by kokia bažnyčia 
veiktų visais tais trejais būdais. Kai del 
principų — tai Bažnyčia pramonės santi- 
dams^ir įstaigoms tvarkyti apskritas tai
sykles išveda iš visatino jųoralio įstatymo. 
Pavyzdžiui Papa Leonas XIII paskelbė 
darbininkų teisę gauti pakankamai padorią 
algą (a living wage) ; darbo priedermę tin
kamai atlikti dienos darbą ir susilaikyti nuo 
prievartos būdų, savo tikslų siekiant; dar- 
badarių priedermė neuždėti per didelio 
sunkumo darbininkams ir neatimti iš jų 
progos pildyti savo tikėjimą, gauti atilsio 
ir pasilinksminimo; valstybės teisę įsikišti 
į pramonę, kada nebėra kitų būdų prašalin
ti blogybei, — ir daugelį kitokių tam tikrų 
taisyklių ir patvarkymų. Visos šitos ištar
mės tai ne kas kita, kaip pritaikymas risa- 
tinų doros dėsnių prie tam tikrų ekonomi
nių sąlygų. Kitokioje industrijos sistemo
je didžiuma tų ypatingų taisyklių būtų ne
pritaikoma. Tokiame atvėjuje iš tų pačiij 
visatinų moralių principų būtų išvestos ki
tokios taisyklės.

Kita sritis, kurioje Bažnyčia tinkamai 
įsikiša, yra tai metodai arba pasiūlijimai 
socijalių ir pramoninių reformų. Kaip 
principų srityje, taip ir čia Bažnyčia la
biausia rūpinasi moralybe, morale puse tų 
pasiūlijimų ir priemonių. Šiuo atveju Baž
nyčios valdžia gali žiūrėti arba tik princi
pų, arba ir principų ir metodų. Arba ji 
tik paduoda savo moralę ištarmę apie refor
mų pasiūlijimus ir metodus, arba ji gali ei
ti toliau ir maždaug aktyviai remti priėmi
mą tokių metodų ir priemonių, kurios Jos 
nusimanymu yra moraliai geros. Pavyz
džiui, Papa Leonas XIII pasmerkė soči j a- 
listinę pramoninės draugijos organizaciją, 
kaipo moraliai blogą; vėl jis užgyrė darbo 
unijas, bendrus darbadavių, ir darbininkų 
komitetus, ir organizacijas bendrai ginčams 
išrišti. Čia norisi pastebėti, kad katalikai 
biznieriai nekuomet nepyksta, kada Šv. Tė
vas, ar vyskupas, ar kunigas pasmerkia so
či j alizmą, bet kada jie išgirsta darbininkų 
unijų užgyrimą, tai gana dažnai skundžia
si, kad čia kišamasi bereikalingai į biznį. 
Papa būtų galėjęs paskelbti, kad būtino
sios algos (a minimum wage) įstatymas bū
tų ar nebūtų moraliai teisėta priemonė, kad 
įvedus praktikon pakankamai padorios al
gos (a living wage) prineipą. Po teisybei 
nei vienas Papa tokio paskelbimo nepadarė; 
tečiau taikinti visatinos moralybės princi
pus prie tam tikrų metodų pramoninių re
formų — būtų tai visai tinkamas Bažnyčios 
veikimas. Bendrai tariant, užgyrimas ar
ba pasmerkimas reformos metodų ir prie
monių parodo tam tikrą pritaikinimą visa
tinų principų prie pramonės. Aišku yra, 
kad tai yra. tinkamas pavąrtojimas moralio 
autoriteto ir Bažnyčios akcijos.
' Ar išreikšti moralį nuosprendį užgi- 
riant reformij sumanymus, ar atvirai remti 
tokias priemones, — čia skirtumas tik laips
nyje, pabrėžime (emphasis). Rėmimo pa
vyzdžių mes daug sutinkame minėtose Pa
pos Leono XIII enciklikose. Jisai pataria, 
kad valstija daugintų savininkų skaičių, pa- 

; taria imties tam tikrų priemonių, kad neiš- 
I įšaukus streikų, tam tikrų pramoninių asso- 

cijacijų ir tt., ir tt. Vyskupai iš Katalikų 
. Vyriausios Tarybos savo “Socijalės rekons- 
, trukcijos programoj” rėmė aiškiai daugelį 
. thm tikrų priemonių, kaip antai teisėtą bū

tinąjį mokesnį, socijalę apdraudą, darbo da
lyvavimą pramonės vedime ir progresyvius 
mokesnius nuo ineigų ir paveldėjimų.

Taigi tais trimis būdais Bažnyčia tin
kamai gali daryti savo pareiškimus, palie
čiančius biznio ir pramonės santikius: arba 
pritaikant'risatinus moralybės principus 
prie tam tikrų ekonominių praktikų; arba 
išduodant moralius nuosprendžius apie tam 
tikrų reformų metodų ir priemonių moraly
bę ; arba pagaliaus atvirai remiant tam tik
rų metodų ir priemonių priėmimą. Visos 
didžiosios enciklikos ir papų pareiškimai a- 
pie socijalį klausimą parode visas tas tris 
“įsikišimo” formas.

> Aišku, kad iš tų trijų formų — pasta
roji neturės tiek daug oficijalio autoriteto, 
kaip dvi pirmosios, nes čia paliečiama ne 
tik klausimas moralio principo, bet ir prak
tiško .tinkamumo. Tečiau vis dėlto: yra vi
sai natūralu ir labai pageidaujama, kad 
Bažnyčios vyriausybė prie tinkami}, progų 
remtų tam tikrų reformų priemones, kurias_ —7_________ ________________ ____
ji skaito moraliai teisingas ir ištikrųjų nau- tuo tarpu gi didelė didžiuma gali tikėties I reikalų, todel ir valstybė ne vienodai 1

dingas. Būtų nenatūralu ir visai nepagei- tik tinkamų gyvenimo sąlygų kaipo algimaS 
daujama. kad ji čia laikytųsi ypatingo ne-. darbininkai ir prigulantieji nuo pramonės 
utralumo. ) Leonas XIII pilnai suprato socijalę ir prtf

Mokslas ir Kas Nuveikta. moninę svarbą nuosavybės ir reikalą jos
kuoplačiausio visatine praplėtimo. Tasai 

■ Aprašydamas tai, ką Bažnyčia 1 didžiojo papos mokslas šiandien yra dar g
jų yra_ pasakiusi ir padariusi dėl geresnės Įsvarbesnis, kaip trisdešimt su viršum meti, 
socijalės tvarkos, aš žinoma, pirmiausia tu-| atgal, kada jisai buvo paskelbtas, riu omenyje„tą Bažnyčią, į kurią aš priklau- S Kai del įlgų> XIII nėra išdės
sau.. Tečiau aš anaiptol neaplenksiu ir to, | įęg pj]nnR morales sistemos. Jisai nemėgi 
kokias pozicijas Užėmė kitos tikybinės or-|no formuluoti doktriną apie visiškai teisin 
gamzacijos. Juo ukvačiau aš tai padarysiu, j algas< vietoje to jisai tik aptarėvienį 
kad patys svarbieji Katalikų Bažnyčios Pa_| dėsni (principą), kuris turi pamatinės reik reiškimai surado didesnio ar mažesnio pri-Į PTai yra p^ipas būtinos teisingos 
tarimo ir kitų Bažnyčių, (algos (minimum just wage), arba kitaip sa

Be abejonės patį svarbiausi pareiškimą kftnf pakankamai padorios algos (liviių 
Katalikų Bažnyčios yra padaręs Papa Leo- Į Wage)w Pirm negu pastatyti tą principą, ji 
nas XIII,. 1891 metais gegužės 15 d. Encik-Ig^ atmetė nedorą doktriną apie liuosą kon 
liko j' apie darbo sąlygas. Šito dokumen-Lrak^^ kaipo doros rodyki t algoms nusta 
to pradžioje Papa pareiškė kad “kokia nors |tyt£ Jisai pareiškė, kad už visas žmonii 
priemonė turi būti surasta ir tai surasta |sutartis augščiau stovi gamtos moralio įsta 
greitai, kad pašalinus nelaimes ir vargus, j tymo nurodymas, kad atlyginimas turi bū 
taip skaudžiai ir taip neteisingai spaudžian-|ti toks> kad jO ektu padoriajn pragyve 
čius dabartiniu laiku didelę didžiumą dar-|niTnn1 darbininkui su jo šeimyna. Čia vė 
bo žmonių.” Jisai net taip toli nuėjo, kad|mes turime princ- kuris 
tvirtino, jog mažas skaičius didelių turčių I milžiniškos syarbc ?. Visose pasaulio šaly 
sugebėjo uždėti skaitlingoms minioms jun-|se* neišskiriant ir Amerikos, didžiumos dar 
gą ne daug lengvesni kaip pati vergija. Ibi ninku algos toli nesiekia to augščio, kur

Koksai gi yra vaistas tokiai padėčiai? |papa Leonas pask. 'bė kaipo būtiną reikalą 
Ne socijalizmas, sako Leonas XIII. Soci-lvimą doros įstatymo. Jeigu visi darbinin 
jalistinė organizacija pramoninės draugijos I kaį gautų šitą būtinąjį atlyginimą, tada bū 
neparūpintų geresnį socijalės tvarkos dfų jau daug lengviau išrišti klausimą aug? 
‘‘nes ji nuskaustų tuos, kurių padėtį norė-|tesnio atlyginimo toms klasėms, kurios tui 
tų pagerinti, nes ji būtų priešinga ingim-| vpafįnglĮ reikalavimų. Jeigu visi darbiniu 

kai gautų pakankamai padorias algas, ji 
tada ir patys savo pajėgomis, be valstybė 

tvarką įvykins ne socijalistų teorija klasių Į pagelbos, prašalintųi savo kitus nedateklim 
priešingumo ir klasių kovos, bet krikščionių Į nes turėtų tam užtenkamos ekonominės gapriešingumo ir klasių kovos, bet krikščionių I j ' ‘
mokslas solidarumo ir suderinimo dviejų di-1 lybės. Visa problema geresnės socijalę 
džiiijri pramoninių klasių. Ir kapitalistų, I tvarkos labai žymiai palengvėtų ir suprast? 
ir darbininkų klasės nariai turi suprasti, I tų.
kad jie yra vaikai to paties Tėvo, ir kad jų Leono xill-ojo mokslas apie darbinii 
abiejų tas pats yra galutinas tikslas, pat-lj^ organizacijas turi taip pat ir šiandieų d 
sai Dievas, Fagal krikščionių mokslo, ka-|deĮgs svarbos. Matant pastaraisiais trii 
pitalistas negali žiūrėti į savo kapitalą, kai-I mefaįg organizuotą puolimą ant darbinu 
po į tokį dalyką, su kuriuo jisai gali elgties, unijų, daug drąsos ir vilties gali mun 
kaip patinkama ; jisai turi vartoti jį su nau-|prjduo|.į didžiojo parvš pareiškimas, kw 
da del kitų, gi į darbininkus jisai negaliįverta bus prisiminti: “darbininkų organ 
žiūrėti, kaipo tik į instrumentus pinigams j zacįjos turi būti taip sudaromos ir vedamo 
dirbti. Iš savo pusės darbininkai.turi su-|kad teiktų jiems geriausių ir tinkamiai
prasti, kad darbas anaiptol neturi savyje |sįa priemnoių atsiekt pasistatytąjį tikslą, t; 
nieko pažeminančio, kad jo vertė buvo pa-| 
kelta ir pašventinta paties Kristaus, ir kad I 
jie turi ųibralč priedermę išpildyti visus tei-I 
singus reikalavimus savo darbo sutarties. Į 
Tokioje tai dvasioje abi klasės turi žiūrėti į I 
savo pozicijas ir pildyti savo priedermes. I

Čia maža vietos, kad tinkamai atpasa-1 
ko jus visus svarbiuosius principus, kurių 
Leonas XIII savo Enciklikoje pataria lai-1 
kyties, kad įvedus geresnę socijalę tvarką. 
Mes aplenksime jo pareiškimus paliečian
čius nedėldienio atilsį, darbininkų teisę tu
rėti liuoslaikio ir pasilinksminimų, vaikų 
darbo blogybes, vertimą moterų dirbti dar
bus ne pagal jų lyties ir stiprumo, per il
gas darbo valandas ir daugelį kitų darbo są
lygų. Mes pasitenkinsime tik atpasakoji
mu keturių svarbiausių dalykų. Pirmasai 
paliečia nuosavybę; antras —• algas; trečias 
— darbininkų organizacijas; ketvirtas —j 
valstybės rolę pramonėje. ,

Nors Leonas XIII ir pasmerkė viešą 
nuosavybės valdymą* kaip yra socijalistų 
patariama, jisai tečiau reikalavo kad pri
vatinė nuosavybė nebūtų paduota į rankas 
saujalės žmonių. Jisai pageidavo tokių są
lygų, kuriose darbininkas galėtų sutaupyti 
kokią nors pelningą savastį. Anot jo, vals
tybė turinti remti nuosavybę ir varyti tokią 
politiką, kad kuodidžiausias skaičius žmo
nių pataptų savininkais. Jisai apgailesta
vo dabartinę turtų koncentraciją, kuri dali
na žmonių draugiją į dvi skirtingi dali, ku- imant, yra luominė įstatymdavyste. Su 
rių viena “turi galybę dėlto, kad turi tur- Jojo mokslo apie valstybės pagelbą, tok 
tus, valdo darbą ir prekybą, ristis žalios me- gali šaukties beturčiai ir vargšai. “THrt 
džiagos šaltinius naudoja pagal savo tiks-lgesnieji sluogsniai — sako jis — turi ds 
lų, ir turi galingą reprezentaciją pačios vai- gybę būdų savę apsaugoti, ir valstybės ] 
stybės tarybose.” Jeigu darbininkai gan- gelba jiems mažai reikalinga; tie, kurie n 
tų tikros progos patapti savininkais, “būtų dasi sunkioje padėtyje, neturi savo šalti] 
pemhestas tiltas per bedugnę tarp didelių kuriais galėtų remties; jie turi vyriaus 
turtų ir didelio skurdo^” būtų gaminama į pasitikėti valstybės parama. Del tos pi 
daug daugiau produktų ir “žmončs laikytu-Į žasties valstybė ir turi ypatingai remti 
si to krašto, kur jie yra gimę.” Šitoji pa-į ginti aiginius darbininkus, kurie be ab 
žiūra į pramoninės nuosavybes paskirstymą yra ir silpni ir neturtingi.” Tiems, ku 
yra labai toli nuertos teorijos, kuri mūsų j mėgina verčiau svarstyti dalykus, kaip< 
laikais, deja, labai plinta tarpe turįnčių įy^ 0 nepriimti gatavai do ktrinas ir oi 
turtus ir jų neturinčių. Yra tai teorija, kad sius — tokiems tasai mokslas be abejo at 
gamybos įrankiai natūraliu būdu atatenka įldys pilnai teisingas ir protingas. Kada 
rankas tik labai nedidelės gyventojų dalies, | įvairios ekonomines klases turi rerient

yra: pagelbėti kiekvienam pavieniam narii 
kiek tik galima labiausiai pagerinti savo p 
dėtį — kūno, proto ir nuosa ybėsAFeite 
lais.” Čia mes turime aiškų pareiškimą, ka 
ne tik kokios nors darbininkų unijos yi 
reikalingos, bet kad tos unijos turi bū 
veiklios ir sėkmingos. Jeigu Leonas XII 
gyvas būtų šiandien, jo nesuvedžiotų, veii 
mainingas judėjimas naudai “atdarų dir 
tuvių” (“open shop”). Jisai lengvai n 

i matytų tą klastą, kad tai neva leidžiama ' 
nijoms būti, bet draudžiama joms ką no 
veikti.

Pumoje paskaitoje mes privedėme t 
li siekiantį principą del valstybės roles pr 
monėje, kurį paskelbė Leonas XIII. M 
jį tenai prisiminėme santikyje su pramoi 
nes nuosavybės sutvarkymu. Jisai turi ( 
dėlės svarbos del darbo santikių ir sąlyg 
Valstybė turėtų įsikišti darbininkų apgyi 
mui šiais atsitikimais: laike streikų; del 1 
kių darbo sąlygų, kurios esti labai kėni 

Imingos šeimynos gyvenimui, dorai, relų 
jos praktikavimui; del tokių sunkenybe 

I kurios pažemina darbininko žmogišką v< 
Itybę.; del darbų kenksmingų sveikatai, ar 
netinkamų lyčiai ar amžiui. Kaip pap 
pasiūlijamas veiklių darbo unijų sveil 
priešinasi šlykščiam nonsensui, platinami 

I šiandien tuo klausimu, taip lygiai tam pr 
Įšinasi ir jo pareiškimas apie valstybės įsi 
Šimą, kas tikrenybėje, ir geriausia pras

*

Salt Lake City. — Homer 
R. Woods miteistas miriop 
turėjo būt pakartas. Tai pa
korimas jam baisiu pasiro
dė. Jis panoro būti.sušau- Ii trejopai kalbėti ir veikti,
dytu. Jo noras išpildytas, apie principus; o antras ir trečias būdas — 
Jis nuteistas miriop už pa- tai apie metodas. Kas čia bus pasakyta, tai 

yra paimta iš Katalikų Bažnyčios prakti-



efih j tas kleses, jeigu ji nori elgtišlėi-] tinkat 
gai. jČommc JJL AAAJLIV«3 Įjuiuaiao j 

i suprastos luominės įstatynadavystės. Pa- , 
^ol mūsų įstatymdavėjai nepriims to prinči- ; 
po atvirai ir inteligentiškai, patol jie ne- . 
įstengs sudaryti sėkmingo programo Vals- I 
tybės -įsikišimo į santikius tarp kapitalo ir 
darbo.

Po didžiojo karo įvairių tikybų orga- i 
■ozacijos įvairiuose savo programuose pa- | 
skelbė interesingų tam tikrų pareiškimų a- 
pie geresnę'socijalę tvarką. Visi tie pareis- i 

Hmnai buvo padaryti tuomet, kuomet karo ' 
pagimd^’tas socijalis idealizmas buvo dar la- ; 
bai gyvas ir veiklus. Tarpe tų pareiškimų ; 

• svarbiausieji yra “Socijalė rekonstrukcija. J 
I Ap^rita peržvalga problemų ir jų išrisi- ; 
Lmo” (Sausis 1919), išleista Katalikų Tau

tinės Karo Tarybos Administracijos Komi
teto.; “Krikščioniškas socijalis kryžiaus ka- 1 

b ras (Crusade)” (1918) Britanijos Tarpti- 1 
r kybinės Konferencijos Socijalės Tarybos U- 
p^nijų; “Bažnyčia ir Socijalė rekonstrukci- ! 
į ja” (geg. 1919) — Komisija Bažnyčios ir 

Socijalės Tarybos Federalės Tarybos Kris- 
' taus Bažnyčių Amerikoje; “Raportas apie 
^Krikščionybę ir Industrijos Problemas” 
? (1916) — Arkivyskupų 5-tojo Komiteto 
^Anglijos Bažnyčios; “Bažnyčia ir Pramo

nės Rekonstrukcija” (1920), Karo ir Tiky
binės Sargybos Komiteto; ir “Socijalio tei- 

į singumo programas” — Amerikos Rabinų 
^Centratės Konferencijos (1920).

Nors visi tie pareiškimai parodo, kaip 
Bir galima buvo manyti, įvairių skirtingu- 

mų ir svarstomųjų dalykų, ir pabrėžimo 
fc. labjau vienų, ar kitų, — tečiau visuose juo- 

se yra ir daug vienodumo. Vyriausius jų 
t' pasiūlijimus galimi* išdalinti i tris skyrius, 
| užvadindami juos: Patenkinimas, aprūpi- 

nimas, padėtis.
Patenkinimas reiškia suteikimą darbi 

LBinkams tiek gerybių ir progą, — nustatant 
rdaitio ir gyvenimo sąlygas — kiek yra rei- 
I kalinga darbininkų gerbūviui, iš dienos die- 
| non gyvenant. Čia paliečiama tik dabartis, 
r Čia svarbiausia kalbama apie algas, darbo 
į valandas, saugumą ir sveikatingumą, dar- 
I bo unijas, vaikų darbą ir ari i t raciją. Di- 
’Ž džiuma rekonstrukcijos programų, bažny- 
I čių išleistų, svarstė šiuos dalykus. Katali- 
,-kij vyskupų programas reikalavo išleidimo 
būtinosios algos įstatymo, kuris teiktų bent 
pakankamo aprūpinimo šeimvnai, jei dar- 
efeninkaę vyriškis, ir pakaiilslainFs algos mo- 
terei, ar merginai savo tinkamam pragyve
nimui.‘"Pagal to dokumento autorių po ka
ro Suvieny’tose Valstijose daibininkų algos 
turėjo likti tos pačios, nors pragvvenimo 
.brangenybė ir mažėtų. Vyskupai taip pat 
reikalavo visai šaliai vaikų darbo įstatymo, 
parėmę darbo unijas ir visiškai laisvas ta
rybas tarp darbadavių ir darbininkų, miestų 
aprūpinimą darbininkų būtais, nacijonalės 
organizacijos kovai su bedarbe ir nacijona- 
lio'’darbo komiteto sutaikinimui kįlančių 
pramonėje ginčų pamatais principų ir tei
sių, kurie buvo panašiai surašyti Nacijona- 
lio Karo Darbo Komiteto. Federalė Bažny
čių Taryba (protestonų) pareiškė, kad pa
kankamai padori alga (livirg \vage) yra 
^pirmoji pramonės pareiga; ji turi būti mo
kama pirmiau, negu dividendų klausimas 
bus svarstomas; toji Taryba parėmė pasiū- 
lijimą Britanijos kvakerių darbadavių — 
dalinties grynąjį pelną darbadaviams, dar
bininkams ir vartotojams. Žydų Rabinų 
Centralė Konferencija pripažino darbinin
kų teisę organizuoties ir bendrai tartis su 
darbadaviais per savo išrinkt us atstovus.

Aprūpinimas liečia ateitį. Jisai gali bū
ti atsiektas vyriausiai legalėmis priemonė
mis, t. v. “Socijalės Apdraudos” keliu. Čia 
ineina apdrauda nuo visokių ligų ir nelai
mingų atsitikimų, nuo bedarius, susižeidi- 
mo, senatvės. Katalikų vyskupų Socijalės 
Rekonstrukcijos programas, Federalės /baž
nyčių Tarybos programas ir keli kittf baž- 
nyčių pareiškimai remia šitas pagelbos for- 
iaas darbininkų klasei. Kita rūšis darbi
ninkų ateities aprūpinimo yra sistema spe- 
cia iio pramoninio lavinimo. Katalikų pro
gramas ir kąi-kurie kiti stoja už šitą insti- 
tunją. • . ' .

Padėtis liečia ne tiek dabartinį darbi
ninko pragyvenimą arba jo ateities aprūpi
nimą. kiek jo vietą, poziciją pramoninėje 
sistemoje. Kaip aukščiau buvo minėta, pil
no patenkinimo dabarčiai ir tinkamo aprū
pinimo ateičiai galėtų, rodos, užtekti dar- 
iininkų luomui padoriam pragyvenimui ir

Tame ir yra rimtas pamatas ge-į labai rimtų priežasčių abejoti apie tos teori
jos teisingumą. Labai galima abejoti, ar 
politinėje demokratijoje (kur visi balsuo- 
j«0 galėtii visada gyvuoti pramoninė auto
kratija. Prakilniausi troškimai darbinin
kų luomo ir visos žmonių draugijos, rodos, 
reikalauja, kad algiuiai darbininkai būtų 
netik alginiai darbininkai, get kas nors dau
giau. Jie turi kiek prisidėti prie vedimo 
ir valdymo pramonės ir nešti už ją dalį at
sakomybės. Tik prie tokios tvarkos di
džiausi pavojai luomų konflikto galėtų būti 
prašalinti, o darbininkų, klasė gautų progos 
pilnai išvystyti savo pajėgas. Dėlto tai ir 
katalikų vyskupų Socijalės Rekonstrukci
jos programas, ir Federalės Bažnyčių Ta
rybos programas reikaluja darbininkų daly
vavimo pramonės vedime. Pirmasai iš tų 
dokumentų siekia toliau ir reikalauja, kad 
darbininkų didžiuma pataptų savininkais 
uors dalies produkcijos įrankių — ar tai 
steigiant savo pramones koperacijos pama
tais, ar tai ingi jaut Šerų tų kompanijų, ku
riose jie dirba. Kitų bažnyčių programai 
reikalauja, kad darbininkai gautų dalį iš 
pramonės gryno pelno.

Be tų visų pasiūlijimų ir priemonių, 
kurios tiesioginiai rišasi su darbo sąlygomis 
ir su santikiais tarp darbadavių ir darbi
ninkų — kai-kuriuose bažnyčių paduotuose 
rekonstrukcijos programuose randame dar 
ir kitų pasiūlijimų pramonės sutvarkymui. 
Katalikų vyskupų programas griežtai pa
smerkia monopolinių trustų praktikas, ku
riomis jie išnaudoja visuomenę, ir reikalau
ja valstybinės konkurencijos monopolių biz
niams, nes atrodo, kad jokios kitos priemo
nės neatsiekia savo tikslo. Taip-pat ten rei
kalaujama didelių taksų nuo ineigų, pelnų 
ir paveldėjimų.

Vieną iš geriausių pareiškimų kai-ku- 
rių pamatinių principų, kuriais remiasi ge
resnė socijalė tvarka, randame knygoje, už
valdytoje “Bažnyčia ir Industrijos Rekon
strukcija,” išleistoje Karo ir Tikybinės 
Sargybos Komiteto. Pirmas iš tų principų 
yra šventa vertybė kiekvieno asmens, kaipo 
Dievo Kūdikio. Iš to principo išvedama vi
si dori darbininko ieškiniai — tokių materi- 
jalių sąlygų gyvenimo ir darbo, kurios jam 
būtinai yra reikalingos, kad vedus protin
gą krikščionišką gyvenimą. Kitas princi
pas yra brolybė, kaipo pirmasai santi' 
tarp žmogaus ir žmogaus. Iš to seWnė tiL 
kiekvieno žmogaus priedermė vienas kitą 
mylėti, bet taip-pat ir priedermės vieno luo
mo prie kito . Iš to seka taip-pat tarpusa
vini reikalavimas tarpe įvairių luomų ant 
pamato gailestingumo, ir broliškos meilės. 
Tasai pastarasis principas pajudina prakil
nesnius ir galingesnius motyvus, negu tei
singumas. Trečias principas yra savytar- 
pio tarnavimo ir pagelbos. Jisai žymiai ga
li pataisyti varžytinių principą ir tą teori
ją, kad pramonė esanti pirmiausia del pel
no.
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LDS. N. Y. ir N. J----------
VALDYBOS ANTRAŠAI

Paryžius.—Ali jautų

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTBA1AL

“DARBININKAS” pasiuntė iŠ 
Lietuvos Darbo Federacljai knv- JSį 
gii vl9. $5.597.50. Už tas knygas 
‘ ‘ Darbininkas ’ ’ laukia iš visuo- 0 
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 1 § 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka-! S 
talikiškoe spaudos rėmėjai priva-, 3 
lo kiekvieną progą tam tikslui ąu-! II 
kų rinkimui sunaudoti. j t?

ŽINOKITE, kad “Darbinnke” 
yra visokų laikraščių iš Lietuvos. 
ekz., o už 50c. 27 ekz. įvairių lai- p 
Išsirašykite. Už $1 gausite 60 j 50] 
kraičių.

V.

i

Tokie yra aplamai kalbant, svarbiau
sieji pareiškimai mūsų laiku tikybiniu pa
jėgu — apie geresnę sočijalę tvarką. Gal 
ne visi socijaliai tyrinėtojai priupažins tų 
pasiūlijimų sėkmingumą. Bet kiekvienas 
turėtų teisingai pripažinti, kad tie pasiū- 
lijimai — tai rimtos, inteligentiškos ir sis- 
tematinės pastangos pritaikinti krikščioniš
kos doros principus taisymui pramonės blo
gumų. Svarbiausias bažnyčių dalyvavimas 
siekime geresnės socijalės tvarkos, bus ne 
formulavimas naujų programų, arba nau
jų pasiūlijimų, bet nuolatinis tam tikras 
taikinimas jau išreikštų principų ir pasiū
lijimų. Tai yra be abejo daug didesnis ir 
pavojingesnis uždavinys, negu tas, kuris 
jau yra atsiektas.

Tečiau vis dėlto reikės drąsiai tą užda
vinį pripažinti ir jį pasisavinti, jeigu Baž
nyčia turi išpildyti savo priedermę — dorin
ti pramonės praktikas ir institucijas. Vi
sų yra pripažinta, kad Bažnyčia viduri
niuose amžiuose atsiekė šito rezultato; nėra 
pamatinės, priežasties manyti, kad ji nega
lėtų to atsiekti mūsų laikais. “Dievo ran
ka netapo trumpesnė.

Svečių Knygoje Meadville 'teologijos 
mokykloje Dr. Ryan’as parašė sekančią pa
stabą:

Pirmoje Šv. Patriko dienoje po įsteigi-. 
mo airių Laisvos Valstijos (Irish Free

plėtotis; Tečiau yra į Štate), Rymo-Katalikij kunigas, sūnus ai-riu liudijimą moksliniam charakteriui ir. VISIEMS.rių išeivi ų. kuriuos ekonominis neteisin gu-1 ikram mandagumui ir draugingumui Kri-» 
mas privertė palikti savo kraštą 
skaitąs apie pramonės problemas Unitari-nau.
jonų Teologijos Seminarijoje, 
drąsinantis yra tasai politinio

•. « «• J * X •4

laikė pa-kščionių dženteknonų, kuinuos aš čia paži- 
Iš Meadville’s Teologijos Seminari- 

Labai pa-jos aš išsiveža kuomaloniausių atsiminima.- 
... .. Krn,.. irS“!jaliO •. JohnA.Syan.
teisingumo ir broliškos meiles laimėjimas, •.

dideliu pa- Vertė jo mokinys—UOSIS.
Šiuomi išta-1922, kovo L d.

kurį anie faktai parodo. Su 
sitenkinimu ir tikru malonumu

SVARBUS PRANEŠIMAS
LDS. CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS.

Šiuomi pranešu, kad L. 
D. S. Cobil apskričio pus
metinis 13 suvažiavimas į- 
vyks liepos 30 d. š. m. New 
Britain, Conn.

Sesijos prasidės F vaL po 
pietą Šv. Andriejaus salėje, 
kampas Stanley ir Church 
gatvių.

Brangieji! Šis suvažia
vimas bus labai svarbus, nes 
komisijos išduos raportus iš 
savo veikimo. Mums visiems 
turi rūpėti mūsų LDS. or
ganizacijos reikalai, o ypač 
šiais bedarbės laikais.

Kapitalistai pasiryžo pa
smaugti darbininkų unijas 
ir organizacijas, kad darbi
ninkus dar skaudžiau išnau
dojus. Skursta ir badauja 
darbininkai; taip-pat skurs
ta ir organizacijos. Dabar
tine bedarbė ir streikai atsi
liepė ir į mūsų organizaciją 
LDS. 'Mes turime dėti vi
sas pastangas, kad sustipri
nus mūsų organizaciją. Tad 
raginu visas kuopas, kaip tik 
pastebėsite šį " pranešimą 
tuojau sušaukite susirinki
mą ir išrinkite po keletą ge
rų delegatų ir jiems įduoki- 
te sveikų ir naudingų įneši
mų.

Pageidaujama, kad šia
me suvažiavime ’ būtų atsto
vaujama kiekviena LDS. 

kijdConn. apskrido kuopa, 
tik] New Britaini^Sal pasirū

pins visus atstovus ir svečius 
koširdingiausfe priimti.

B.
L'. D. S. Conn. Apskričio 

Raštininkė.

PASIKĖSINO ANT 
PREZIDENTO.

Paryžius. — Piktadarys 
paleido tris šūvius į policijos 
viršininką, 
mobiliumi. 
nepataikė.
bę piktadarį apdaužė ir pa
davė policijai. Paskiau va
žiavo automobiliu preziden
tas Millerand. Piktadarys 
pasisakė norėjęs nušauti 
prezidentą.

važiavusį auto- 
Nei vienas šūvis 
Žmonės pagrie-

. ATIDĖJO.

kon
tribucijos komisija sutiko 
atidėti reikalavimą kontri
bucijos iš Vokietijos. Lie
pos 15 d. Vokietija būt turė
jus alijantams išmokėti 50.- 
000.000 auksinių markių.

II. 1AOOS KONFERENCI
JA HE PASEKAIIF.

c

Haaya. — Iš Haagos kon
ferencijos tiek gero, kiek ir 
iš Genuos konferencijos. De
legacijos pradėjo skirstytis. 
Nebuvo galima susitarti su 
Rusija.

1922 metams.
Pirmininkas — A. Kazlas,

56 New York Avė.,
Newark, N. J.

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

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

117į dourt St., .,
Elizabeth, N. J.'

Tždininkas — J. I. Liudvinaitis, 
Bos 411, Linden, N. J. 

Organizatoriai —
Paulius Kyrius,

222 So. 9-th St., 
Pūkas,,
37 Maujer St.

Brooklyn, N. Y.
A. Miernikas,

10 Harrison St.,
Paterson, N. J.

Lietuviški pinigai nebankrutys, 
nes mūsą širdys išmėgintos, se
nai keptos-virtos.

k
i i , A*

PRANEŠIMAS GERB.
KLEBONAMS.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMŽ- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš- 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMĖLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš. 
“DARB.” ADMINISTRACIJĄ 

366 Broadway, So. Boston, Mass.
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Platinkime tarp žmonių geras 

knygas ir genis laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmogui 

t 

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 R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apa- 
riksi, jis tavęs neišjuoks.”

• »

VY

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

Bedarbė ir streikai nusilpnino darbininku judėjimą. 
Kiekvienoje kolionijoje rasime tūkstančiais bedarbių. To
ji bedarbė atsiliepė ir į darbininkų organizacijas. Atsi
liepė ir Į mūsų organizaciją LDS. Šimtais darbininkų 
vaikščioja be darbo ir šimtais kas mėnuo plaukia Tėvy
nėn.

LDS. ir “Darbininko” ieigos žymiai sumažėjo ir šian
diena gyvena sunkiausius laikus. Tokio krizio dar nie
kados nėra buvę.

Spaudos darbų, naujų prenumeratų ir kitokių užsa
kymų palyginus su praeitais metais gauname daug ma
žiau.

Nemažas skaičius prenumeratų ir LDS. narių užsili
kę su mokesčiais ir prašo palaukti iki pradės dirbti pasi
žadėdami atsilyginti. Ir kaip gi brauksi narius, kurie vi
sa širdimi atsidavę dirbo ir dirba organizacijos labui ir 
tik bedarbės ar streiko spaudžiami neišgali atsilyginti. 
Tai būtų nedovanotinas ir nekrikščioniškas, kartu ir ne- 
bizniškas pasielgimas.

Šiandiena mes turime vienas kitą gelbėti.
Tad tie, kurie dirba, turi padvigubinti savo išlai

džius ir darbuotę, kad užpildžius nedateklius bedarbiau- 
jančių ir streikuojančių narių vietas.

Kaip tą galima būtų padaryti?
Štai kaip: , \
1) Užrašyti giminėms arba pažįstamiems neišgalin

tiems užsimokėti organą “Darbininką” čia ir Lie
tuvon ;

2) Užmokėti mėnesines į LDS. už tuos narius, kurie 
iš priežasties bedarbės ar streiko neišgali užsimo
kėti;

3) Aukuokite naudingiems tikslams, kaip, kad pa
siuntimui knygų Lietuvon.

Dabar, kaip galėtų pasidarbuoti bedarbės ar streiko 
prispausti nariai?

Štai kaip:
1) ūžrašlnėdami organą “Darbininką;”
2) PriraSnėdami naujus narius prie LDS.;
3) Rinkdami aukas pasiuntimui knygų Lietuvon;
4) Rinkdami apgarsinimus organui “Darbininkui;”
5) Rinkdami spaudos darbus ir siųsdami “Darbinin

ko” spaustuvėn ir tt.
Štai buvo atsišaukta i narius ir prietėlius prašant au

kų pasiuntimui knygų Lietuvon. Gauta apie pustrečio 
šimto. Neišeina nė po centą nuo nario. Knygų pasiųsta 
11 didžiulių skrynių su knygomis vertės $5,571.

Tiesa bedarbė, bet jeigu visi būtų tuo reikalu užsi
degę ir pasidarbavę, būtų surinkta mažiausia keletą tūk
stančių dolerių. \

Pažymėtina tas, kad visoje organizacijoje radosi tik 
vienas narys Juozas Bižokas iš So. Bostono, kuris surin
ko aukų pasiuntimui knygų Lietuvon $15.00.

Jeigu kiekvienas narys būtų surinkęs nors dalelę tos 
gražios aukos, tai turėtūme ne pustrečio šimto, bet a- 
pie keletą tūkstančių.

Taigi dar kartą kreipiamės į Jus broliai ir sesutės pra
šydami atlyginti už pasiųstas knygas Lietuvon. Patįs 
aukuokite ir kitus raginkite ir tuojau siųskite Centram

Knygų pasiųsta įvairiausio turinio 15,560 egzemplio- 
rių ir Lietuvoje bus priimtos už auksą. Aukos už pasiųs
tas knygas LDS. ir “Darbininkui” darbartiniame krizy- 
je, bus didžiausia parama ir galėsime apsimokėti skolas.

Pasiliuosavu3 nuo skolų bus ramiau ir darbas stum
ti pirmyn.

Tad dar kartą prašome gerb. LDS. narių kuomi ga
lite prisidėkite prie pakėlimo “Darbininko” finansiš
kai.

A. F. KNEIŽYS, LDS. Sekretorius.



Subata, Liepos 15 dieną 1922.
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SVEIKATOS DALYKAI.
MUSĖS LIGŲ NEŠIO

TOJOS.

išmatoms yra tinkama vie
ta. Kuomet mes suprasime, 
jog nuo mažiausių purvų 
musės atsiranda tik tada 
bandysime tuos purvus iš
naikinti

Visos naminės išmatos tu
ri būti laikytos uždengtuose 
induose, kurie ne tik nepri- 
leis kitus brudus. Susirin
kimai išmatų daržuose yra 
priežastim musių veisimosi.

Sietais aptaisyk namų 
langus ir duris. Tie sietai, 
jeigu tinkamai aptaisyti, 
neįleis į namus 95% musių. 
Jeigu negalima visus kam- 
barius sietais aptaisyti tai 
nors valgomąjį kambarį ir 
virtuvę. Atsargiai reikia 
prižiūrėti ligonių kamba
rius, ypatingai jeigu liga 
užkrečiama. Žydrais ap 
dangstyk valgomus daigius 
namie ir krautuvėse.,

“Formaliu” yra pavojin
giausias nuodas musėms. Į 
torielkutę įdėk pusę vandens 
•r pusę “formalin,” ir visus 
kitus skystimus iš kambario 
išnešk. Kuomet musės ne 
ras kitokio skystimo turės 
gerti “formalin” ir nuo to 
stips. Saugokis nuo įvairių 
nuodų musėms, ypatingai 
nuo tų, kurie susideda iš ar
šeniko.

Limpanti musių popiera 
numažina musių skaitlynes 
kad nors ženklas prasto na
mų vedimo. Žmonės turėtų 
suprasti svarbą išnaikinti 
muses pavasario pradžioj i) 
telaukti vasaros.

1?
i

x ” - s
Savo papratimuose musės 

yra biauriausi vabalai su ku
riais žmogus susiduria. Ne 
tik gimdo purvus, bet per 
visas savo dienas juose gyve
na, apleidžia juos tik lanky
ti žmonių namus, subjaurin
ti jų valgį ir nešioti ligas.

Jos knibinėja valgio pa
virsi nešdamos su savim, j- 
patingai ant plaukuotų ko
jos dalių, užkrečiamų ligų 
organizmus, parazitų kiau
šinius ir kitus organiškus 
purvus. Kuomet musės lan 
ko 'tavo stalą, tai jos palie 
ka kiek nors purvų ant mais
to. Kuomet maistas taip ap 
biaurintas ir dasiekia pilvą 
tai esame užkrėsti, ir viena 
iš daugelio pavojingų ligų 
gali užpulti.

Naminės musės nelabai to 
Ii keliauna. Retai keliauna 
daugiaus kai pusę mylės nu< 
veisimo vietos ir beveik vi 
suomet pasilieka apie du ar 
ba tris šimtus jardų nuo pa 
ėjimo vietos. Jeigu musėt 
atsiranda kur nors, yra aiš 
ku, jog išsiplėtoja pačioj a 
pielinkėj.

Laike Ispaniškos-Ameri 
koniškos karės Amerikon 
žmonių atyda dramatiška 
buvo kreipta į muses kaipo 
nešiotojas karštligės. Šin 
tai kareivių mirė nuo tos Ii 
gos per nukreipiamą užkrė 
timą. Aplinkybės, kuria* 
viešpatavo per ispaniškos- a 
merikoniškos karės laiką 

knet ir šiandien egzistuoji- 
pūkštančiuose Amerikos a 
□Rinkėse.

Efusės, kurios prieini 
- Hl šaltinių, triobų ir prk 

ffifalų, gali apibiaurinti bil< 
kokį maistą. Pienas bevėil 
greičiausia užkrėstas, ii 
daugelis karštligės epidemi 
jų ir mirčių paėjo nuo pie 
ninyčių, kurios net u re j < 
tinkamus parankumus išnai 
kinti atmatas.

, Maistas nupirktas musii. 
Į pilnose krautuvėse, jeigv 
1 valgytas nevirtas tiesiog ve.fc 
prie ligos. Valgis irgi gali 
būti apibiaurintas po viri
mui, kaipo pavieniam ne

: paisant kokius atsargumus- 
imsime, visuomet galime bū- 
ti karštlige užkrėsti. Kad 

į nors patys atsargiai bando 
|me išnaikinti muses, bet dėl 
Ikitų neatydumo kartais gj’- 
Ivastis pavojuje. Ir todėl mu- 
Isii} išnaikinimas yra daly
tas, kuriuom visa apielinkė 
Ituri tartis. Musės ir išplati- 
Ina kitą ligą — diarhea arba 
Ividuriavimą. Viduriavimas 
lyra vaikų liga, bet ir augu- 
reiems limpanti , 1920 m. 
feuv. Valstijose 28,514 kūdi
kių nesulaukę dviejų metų 
■nirė nuo viduriavimo.

Geriausias būdas išnjiikin- 
ftd muses yra pradėti ir tęsti 
likrą kovą tam tikslui. Tik 
jjer suvienytas pastangas vi- 
Eų gyventojų su, pagelba 
Eveikatos departamento ir 
■niestinių organizacijų mu
sės bus išnaikintos. 
| Kol musių veisimo plotai 
■rasis, nebus galima jos išnai
kinti. todėl pirmų pirmiau- 
Eią reikia tas vietas išnaikin- 
Ei. Tas reiškia, jog kiek- 
K apielinkė turi būti šva- 
■lai 
Eukrovimus išmatų ir mėš- 
E , ir reikia prižiūrėti, jog jo Lietuvai ir Amerikos lie- Hetaviitai

SKAITYTOJI) KAMPELIS.
PROTAS BARZDON 

SULINDO.

“Sandaros” redaktorėliui 
.A-'' • <tikrai protas iš galvos barz 

•lelėn sulindo.
Ir ką jis neprirašo savo 

gazietoje. Klerikalai, fon
dai, kunigai, gaspadinės. 
aitvarai ir tt. tik mirguoja 
ant kiekvienos eilutės.

Begyvendamas Bostone 
pastojo didžiausiu muzikos 
Žinovu. Imasi kritikuoti 
kompozitorių Naujalį ir ki
tus lietuvius dailininkus. 
Kelia į padanges kompozi- 
torį Petrauską ir sandarie- 
eius. Delko t Dėlto, kad 
kompozitorius . Petrauskas 
tarnauja sandariečiams.

Prisimena Petrausko su
manymą tverti ‘ ‘ Simphoni- 
ją ir Operą” kurion jau bu
vo įsirašęs net ir “Sanda
ros” redaktorius.

Nepasisekė. Delko? Dėl
to, kad katalikai suprato 
naują triksą dolerių gaudy
mui, pas sandariečius jų nė
ra. j

Rašo, kad kun. F. Kemė
šis sutrukdė. Kur sandaro- 
ko teisybė ? Tuo laiku gerb. 
kun. F. Kemėšio nė Bosto
ne nebuvo, kada “Simpho- 
nija ir Opera” tvėrėsi Tik
rai matome, kad “Sanda
ros” radzibatorius įpuolė į 
desperaciją prie ko ir pats 
prisipažįsta.

Sandarofcai iš pavydo pa- 
gatavi susidraskyti kam ka
talikai ir kiti tikri tėvynai
niai gerb. J. Naujalį vadina 
Lietuvių Muzikos Tėvu ir 
jam įteikė puikią dovaną, o 
kodėl ne Petrauskui

Aš nors ir ne muzikas, bet 
matau didel įskirtumą tarpe

užlaikyta, panaikinti J. Naujalio ir M. Petrausko.
Gerb. J. Naujalis išauklė-

tuviams muzikus, kurie la
bai toli pažengė. Kompozi
torius Šimkus buvo Nauja
lio mokinys. O kiek dar 
daugiau gabių chorvedžių 
pasklidusių po visų Lietuvą 
ir Ameriką.

Beto kompozitorius' J. 
Naujalis daug yra parašęs 
bažnytinių ir pasaulinių vei
kalų.

Kompozitorius M. Pet
rauskas tuo dar negali lygin
tis.

Vienok ir M. Petrauskas 
šieji tiek prisidėjo prie pa
įvairinimo lietuvių muzikos.

GeTb. J. Naujalis visą sa
vo gyvenimų pašventė muzi
kai ir į politikų nesimaišė, o 
gerb. M. Petrauskas ir šian
diena tarnauja vienai parti
jai — sandariečiams.

Taigi, kam dar kaltinti ki
tus už nepasisekimus. San
dariečiai skaito bepartyviš- 
kais tuos, kurie jiems tar
nauja ir dirba atsidavę su 
kūnu ir siela. Praėjo tie lai
kai, kad katalikai duotūsi 
sandariečiams išnaudoti. 
Sandariečių nepasisekimai, 
tai katalikų susipratimas.

Darbininkas.
Z Į— - - -

“Keleivis” susiriesdamas 
agituoja, kad Lietuvą su-; 
jungus su Rusija, o “Kelei-. 
vio” nuotaka “Kureyr Co-i 
Izienny” šaukia, kad Lietu
va turi jungtis su Lenkija. 
Labai gražiai supuola. Abu 
lenori, kad Lietuva liktų 
nepriklausoma demokratiš
ka Respublika.

Bagočius, kuris i sienas 
įsikabinėdamas šaukė visa 
gerkle ant lenkų dabar taip 
susigiminiavo, kad nė žo- 
ižio prieš juos.

Ar ne puiki kombinacija? 
Bagočius, Maikis, Jurgis ir 
ėnkiškos “Kiiros” radziba- 
torius pan Kamienski, prez. 
ir administratorius H. H. 
Chmielinski viename ofise 
riša Lietuvos klausifną.

IŠ TO DUONĄ VALGO.
Jonas. — Petrai, kodėl tie 

laisvamaniai nuolatai stau
gia it pikti šunes ant kun. 
Kemėšio, Čarneckio ir ant 
visų katalikų ?

Petras. — Žiliai, Jonai, 
kad jei šuo nelotų, tai/ ga- 
spadorius jo nei nelaikytų. 
Ir lietuvių laisvamanių lai
kraščių redaktoriai žino iš 
ko duonų valgo. Jei jie ne
lotų ant katalikų, tai netek
tų duonos, j • 3 I Ii •.♦ %

Seniau būdavo sakoma, 
kad Amerike suneš neloja, 
kad vaikai už juos paloj a. 
Dabar sakoma, kad lojančių 
šunų dėlto nereikia, kad 
laisvamanių redaktoriai pa- 
loja.

IŠ KO ŽMONĖS KILŲ.
Laisvamanis. — Aš tau 

duodavau laisvų laikraščių 
ir knygų. Ar tu dar nęįsiti- 
kinai, kad Žmogus kilęs iš 
beždžionės?

Katalikas. — Peržvelgęs- 
laisvuosius laikraščius, aš 
matau, kad kaikurie žmonės 
galėjo kilti iš šunų, o ne iš 
beždžionių.- Laisvamanių 
laikraščių redaktoriai yra 
tikrai kilę iš šunų nes jie 
paloj a pikčiau už piktuosius 
šunes.

ŪLA

------ -------- ------------

MŪSŲ DARBUOTĖ.
TEISIŲ PATARIMO 
SKYRIUS PRIE AT

STOVYBES VA
ŠINGTONE.

Manome būsiu naudinga 
mūsų visuomenei arčiau su-: 
sipažinti su įvairiais sky
riais Lietuvos Atstovybės 
darbuotės Washingtone. Tai 
bus naudinga žinoti ir vi
siems lietuviams, o ypač 
tiems, kuriems prisieina tu
rėti su Atstovybe šiokiij ar 
tokių reikalų.

Pradedame nuo Teisių 
Patarimo (juriskonsulto) 
Skyriaus.

Nuo liepos pradžios perei
tų 1921 metų iki liepos mėn. 
šių 1922-ų metų to skyriaus 
darbuotė ėjo šiomis vago
mis:

1) Patarimai Atstovybės 
tarptautinių teisių klausi
mais, ypač tais, kurie liečia 
Lietuvos piliečių reikalų.

-2) Informavimas įstaigų 
ir žmonių ieškančių žinių a- 
pie veikiančius Lietuvoje į- 
statymus.

3) Pagelba Atstovybei iš 
juridinės pusės prie sustaty
mo įvairių oficijalių aktų, 
raštų, notų.

4) Suieškojimas turto lie
tuvių, mirusių Amerikoje 
teisėtiems inpėdiniams, gy
venantiems Lietuvoje.

Šis pastarasis teisių pata
rimo darbuotės skyrius yra 
vienas iš svarbiausių ir, ži
noma, lietuviams naudin
giausių. Jisai dalinasi i tris 
darbo grupes.

a) Išieškojimas kareivių 
pomirtinės (War Risk Insu- 
rance) ir kitokio atlyginimo 
(Compensation) tėvams, ar
ba kitiems ariamiems gimi
nėms.

b) Suieškojimas palikimų 
šiaip jau žmonių mirusių A- 
merikoje, kurių inpėdiniai 
yra Lietuvoje.

c) Bylos sužeistųjų Ame
rikos pramonės įstaigose.

Visas šitas darbas suieš-
• 

kojimo lietuviąjns priklau
sančių pinigų jau davė gra
žių apčiuopiamų rezultatų ir 
ateityje duos dar daugiau, 
nes darbas nuolat plečiasi, 
ir tik svarbu, kad lietuviai 
žinoti} savo teises ir galimy
bes, ir kad reikale kreiptųsi 
kur reikia. ? z'

Per tuos metus (1921- 
1922) Atstovybė gavo iš A- 
merikos valdžios ir pati per
siuntė Lietuvos žmonėms 
per Ministeriją $5,571.10. 
Be to Amerikos Valdžia, 
mūsų atstovybei inteikus vi
sus dokumentus ir pasidar
bavus, išsiuntė betarpiai — 
$60,000.00, ir be to dar tri
jų mirusių kareivių tėvams 
atlyginimo po $30.00 į mėne
sį iki gyvos galvos (vienam 
mirus, kitas begauna po 
$20.00 į mėnesį).

Be to buvo užbaigtos 5 
bylos su Apdraudos Kompa
nijomis (Insurance Co.) ir 
iš jų persiųsta Lietuvon $1,- 
492.31. Taip-pat buvo už
baigtos 8 bylos, ėjusios per 
Administratorius ir Lietu
von iš to persiųsta $6,581.86.

Daug daugiau yra dar te
bevedamų bylų. Ir taip:

Mirusių kareivių apdrau-

v •

teigiamai išspręstos, kaipi 
tik bus tie dokumentai gau
ti. , •

Yra vedamos 6 atlyginimo 
bylos mirusiųjų kareivių 
tėvams (po $30.00 į mėnesį 
abiems, arba po $20.00 į mė
nesį vienam). Yra vėdamos 
5 bylos su Apdraudos Kom
panijomis išviso ant $2,400.- 
00. Dokumentų laukiama iš 
Lietuvos. Be to dar 5 bylos [ 
su apdraudos kompanijomis 
iš kurių dar negauta galuti
ni} žinių apie apdraudos su
mą.

18 bylų, Atstovybės veda
mų, yra administratorių 
rankose, dėl kurių taip pat 
laukiama dokumentų iš Lie
tuvos. Sumos nežinomos, 
nes palikimai dar nesutvar
kyti.

Yra 17 bylų •administrato
rių rankose, kurių inpėdi
niai gyvena Lietuvoje, viso 
sumoje $37,444.21. Laukia
ma dokumentų iš Lietuvos.

Be visų tų buvo dar 4 by
los dėl sužeisti]jų pramonė
je, iš kurių trys jau sėkmin
gai išrištos.

Kituose straipsniuose skel
biame teisių patarimus vi
siems, 
panašių 
tiems.

turintiems reikalų, 
viršiau išvardin-

Liet. Inf. Biuras.

Lietuvos kūrėjų vardas — yra
*W.

garbiausias pasaulyje.

Priminėk j Prisirašyk
Naujus Narius |

Vieninteles

LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS 
AMERIKOJ

Įstojimas 50c.=Mėnesinė 35c

Prie L.D.S.

GAUS It * Z *

Puikių doyanų. KALENDORIŲ ir brošiūrų 
“KURIŲ BUS VIRŠUS P' parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausi? organų “Darbininkų” 3 sykius į 
savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis.

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

L.D.S. CENTRĄ
366 Broadway, Boston 27’ Mass.

• z
->■

i

Skaityk ir Platink
Vienintelį darbo žmonią laikraštį
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Leidžia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA

P
renumeratos ’jMTETAMS Ousei Metą I Lietuvą arda Užrubežy
KAINA: $4.50$2.25 4 Metams $5.50

“DARBININKAS” UTARNINKAIS IR KETVERGAIS 4 PUSLAPIŲ 
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laiko patariame užsiprenumeriuoti subatinį numerį “Darbininko”
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TAIPGI UŽPRENUMERIUOKITE “DARBININKĄ” LIETUVON SAVO 
GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS.
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Lietuvon Subatinis Numeris $2.50
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GEROJE ORGANIZACIJOJE, GERI
IR DRAUGAI.

414 Broadway, Boston 27, Mass

Valdyba

Rugpjūčio 12

(GUMAUSKAS)D ARTISTAS

Viena iš rimčiausių, gyviausių ir geriausių 
lietuviij darbininku organizacija Amerikoje yra

Valdyba

pajieškojtmai
Paleširojimą kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį 1 metus nž dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Paieškai; Augusto Kalėdos, ku
ris buvo paimtas dar 1914 m. j ru- 
sų'karniomenę ir dar po šiai die
nai jokios žinios apie jj nėra. Jis 
paeina iš Sadžiilnų kaimo, Veisie
jų valsčiaus ir parapijos, Seinų 
apsk. Kas žinotų ar jis pats lai 
atsišaukia šiuo adresu:

VINCAS VAILIONIS, 
638 E. Center St., Shenaudoah, Pa.

Reikalavimu kainos 2c. už žodi už 
kiekviena sykį.

IRAUGIJOS IR KUOPOS
TEMYKIT.

ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston.

TeL S. B. (H41.
Antros lubos—Viršuj L. P. B-vis

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., Avbubndale, Mass. 

Tet W. Newton 1016—R.

AUKSO-SIDABRO 
VAJUS.

Cambridge’iuje aukso-si- 
dabro vajus tęsis iki pane- 
dėlio liepos 17 d. vakaro. 
Aukos priimamos bažnyti
nėj salėj subatoj nuo 7 vai. 
vak., nedėlioj nuo 1 vai. iki 
10 vai. vak. Panedėlyje nuo 
7 vai. vak. Dar neaukavu
sieji, dabar tą padarykite. 
/ Stoties Valdyba.

GERB. LIETUVIAI!
Kas nori tyru oru pakvėpuoti, garsių kalbėtojų kal

bų išgirsti, išlavintų N. A. chorų dainų pasiklausyti, tas 
lai atsilanko ant virš paminėto Pilu. Blaivininkų išvažia
vimo, o visa tai išgirs ir pamatys. Taip-pat garsioji Mon
tello orchestra griež naujausius šokius. Gi žaislų-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 vistfs KOMITETAS.

LINIJA 9Broa.dvay- Nev’^ork.N^
TIESI “----------------------------
KELIQN
Al

DRAUGIJŲ ATYDAI!
l)lT*n"f”ll "V Apeliavę, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

-L-'I-L UbUVC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
ŠTRUPAS CO.,' 90-92 Fcrry St. Newark,' N. J.

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

ANT PARDAVIMO PARKAKI ■ 
' AUTOMOBILIUS.

Bėga gerai. Gražiai numaliavo 
tas. 7-nių sėdynių. $480.00. H' 
B. Little, 10 Arlington Street 
Nashua, N. H.

IŠVAŽIUOJA.
Pėdnyčioj apleido Soutli 

Bostoną Jokūbas Galiackas. 
Išvažiuoja Į Lietuvą. Vyks
ta su žmona ir dviem vai
kais. Lietuvoj ketina apsi
gyventi ant ūkio Biržų pa
rapijoj. Per jūres plauks 
laivu George Wasliington. 
Laimingos kelionės ir pa 
sėkmingo gyvenimo Lietu
voj. Išvažiuodamas užsi
prenumeravo ‘ 'Darbininką7' 
Lietuvon.

PRANEŠIMAS
SĄJUNGIETĖMS. 

angos, Mass. ii 
7-tas susiva 

įvyks 13 d. rugp. 
1922 'm. Iludson

TARP NEW YORK’O IR HAMBURG’O 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS PORTAIS 

CENTRALftR EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergis

nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.
Kambariai ra 2, 4 Ir 6 lovom ant visų laivų. Pulkus val

gomieji kambariai, nailonai ir erdvus dėkai trečios kle
jos pasažieriams. Ant laivų “HANSA,” "BAYER.N,” 
U’UBRTTEMBERG ir MOUNT CLAY yra keli specialiai 
pulkus kambariai.

Du nauji 20,000 tonų laivai
RESOLtTTE ir RELIANCE

iiplatikta kas antrų n tam inkų su 1-mos, 2-ros Ir 3-čios kle- 
** panažicriatn. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento: 

JULIUS ROTTENBERG,
260 Hanover St., Boston, Mass.

LAIMINGAI
ATKELIAVO.

Šiomis dienomis susiląu- 
kiau iš Lietuvos švogerkos 
Paulinos Mikalauskaitės iš 
Cipėnų k., Vabalninku val
sčiaus, Biržų-Pasvalio aps
kričio. Vyko per Liepoją 
laivu Estonia. Į New Yor- 
ką atvyko liepos 8 dieną, o 
ant rytojaus sėdo traukiniu 
ir atpyškėjo So. Bostonan. 
Kelionė buvus laiminga, be 
kliūčių, be keblumų, užlai
kymas ant laivo geras. Sa
vo švogerką atsitraukiau per 
Lietuvių Prekybos B-vę, 
kuriai tariu ačiū už tokį pa- 
tarpininkavimą.

Juozas Lukas.

susivažiavimas yri 
šeiminis. Todel-g

Apie National Labor 
Agepcv, » stačiusi darbinin
kus į streikuojančių vagonų 
taisytojų vietas, buvo pikie- 
tuojaina. Dabar prieš tą pi- 
kietavimą užtrauktas in- 
junctionas.

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptoiiuis kuriuos 
pagimdo nenormališ- 

<os akys: nematymas, kreivos a 
<ys, pavargusios ir skaudančios 
įkys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
‘rukčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas 
žžimas ir svaigimas galvos, nervų 
!iga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu 
uų. Prašalinkite priežastį ir bū 
rite sveiki. Visuomet pagelbėk 
iums

J. L. PAŠAKABNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

>77a Broadway, So. Boston, Mass

UŽSIPUOLA ANT
ŠVENTOJO TĖVO.

Paryžius. — Francijos be 
dieviškieji laikraščiai prade 
jo biaunj užsipuolimą ant 
popiežiaus už uždraudimą 
katalikams skaityti bedie 
viškus. Anatole France’c 
raštus.

Pa Ieškau savo giminaičio Juozapo 
Miekuno. kuria jau »-n! metai kaip iš
važiavęs tit PhfladoiphioH į Bostoną ar 
Brfghtonų. Mnas. gi nuo to laiko nieko 
apie j) negirdėt. Jo motina iš Lietu
vos rašė man ir prašė, knd sužinočiau 
apie Jos aunu Juozą Mickūnų. Jfcr Lie- 
ttivos paeina: Raseinių apsk.. Stakių 
filijoa. Palšių kaimo. Jeigu kas žino
tu ar jis pats, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

JONAS GRIGAITIS. 
837 Rarp Street, Philadelphia. Pa.

Mot. Sąj
Maine apskr 
žiavimas 
(Aug.) 
Mass.

Šis 
prieš 
meldžiame kad kadougiau 
šia delegačių galėtų pribūti 
O jeigu negalėtumėte dele 
gačių prisiųst, tai siųskit 
gerus sumanymus.

Valdyba

Liepos 22 1RWM

Pastaromis dienomis, su Lietu
vių Prekybos Bendrovės pagelba, 
atvyko iš Lietuvos šios y pa tos;

Jadvyga Stepouavieaitė iš Bir
žų Miesto ir Apskričio, Vilniaus 
Gatvės, pas Charles Liber, 15 
Union St., Middleboro, Mass.

Vladislovas Vaskys (14 metų) 
iš Ilakių V., Mažeikių Aps. pas 
Magdaleną Pocienę, 89 ,B Street, 
S. Boston, Mass.

Kazimiera Zakszeivskaitč iš Ge- 
gedžio Okalicijos, Linkuvos V7., 
Šiaulių Aps. pas John Zakszeivs- 
kį, 30 Emmet St., Brockton, 
Mass." J * : *

Bronislava Bydvaitė, 180 Di
džioji Gatvė, Telšių M. ir aps. pas 
John Zakszeivskį, 30 Emmet St., 
Brockton, Mass.

Ona Pakrosnienė ir Petras Pa
krosnis iš Gudonių Kaimo, Seiri
jų V., Alytaus A. pas Adomą Pa
krosni, Thompsonville, Conn.

Karolina Gricienė iš Triškių 
Miesto, pas Victor Kroli, 17 Ne- 
ponset Avė., įlydė Park, Mass.

Cecilija Sadauskaitė iš Purvė
nai kaimo, Viekšnių valš., Mažei
kių apsk. pas Jurgį Glazauską. 
285 Fourth St., S. Boston, Mass.

Paulina Mikalauskaite iš Čipe- 
nų kaimo, Vabalninku valš., Biržų 
aps. pas Joseph Lukas, 620 Eighth 
St., S. Boston, Mass.

Gauta kablegrama kad Liepos 
20 d. pribus New York’an šios y- 
patos:
..Marijona Martinonaitė iš Ro
kiškio aps., Užubalio viensėdžio 
pas Joseph Martinonį, 225 Field 
St., Montello, Mass.

Vladse Sluskonaitč iš Alytaus 
aps., Pilvingy k. pas Joseph Ku 
dareivski, 35 Lineoln St., Brigh 
ton, Mass.

Giminių atsiėmime iš Lietuvos 
geriausia ir greičiausia patarnau
ja Lietuvių Prekybos Bendrovė 
Klausk tuo reikalu platesnių in 
formacijų šiuo antrašu:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

UŽDRAUDĖ
PIKIETUOTI

MEŠKERIOJA TARP
NESUSIPRATUSIŲ.

Nuterioti draugai, arba 
kitaip žinomi, kaipo nežino
mos šalies piliečiai lando po 
įvairias dr-jas ieškodami 
pritarinlo silpsti delegacijos 
į Lietuvą. O tos delegacijos 
vedėju būsiąs piršlys supir- 
šusis “Keleivį7’ su Kūra Co- 
dziena.

Visi turi suprasti, kad 
nuteriotų draugų darbas yra. 
Lietuvos nenaudai.

Žinąs.

Iš BOSTONO i LIETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

SCYTHIA .............................. Liepos 21
ELYSIA ............................. Rugpjūčio 8
SAMARIA ........................ Rugpjūčio 23
ASSYRIA  ...............Rugsėjo 15
*u greitu persikėlimu l LIETUVĄ ir 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP GI IS NEW YORK’O . 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir į kitas Baltijos valstybes, 
kiekviena utarotnkų vienas iš trijų jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

Sonthampton'e.

MAURETANIA AQŪTTANTA 
BERENGARIA *

pasiekia LIETUVĄ į devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie Cl’NARD- 
ANCI1OR LINE8, 126 Stata SL, Bos
ton, Man.

jy AREiA, lepojcl _ 1 
./U/VAŽIUOKIT VISI PARANKIU F 
—z IR TIESiU KELlU.

4 2j^Lietuviaf važiuojanti j PILIAVĄ aplenkia J 
lenk ųjuostą (karidorą). *

Sagįu Visa trečia k lesa. padalinta į kambarius ant I 
2-jų, 4-rių, ir 8-nių lovų. I

; ■LITUANIA Liep. 26; POLONIA Rugp. 9 i 
njsllš Nevv Yorko ar Bostono J Hamburgą—$103.50, : 
jSj PHiava—$106.50, Klaipėdą ir PI1 lavą—$107.00. . 
kflT Mes užmokame golžkelio tikėtų iš Bostono J į 
(■ New Yorką. Kreipkitės pas vietinį agentą. L 

__________ » * -F

DIDELIS PIKNIKAS*
kurį rengia 

TAUTOS FONDO IR 
FEDERACIJOS 

SKYRIAI 
Boston,- Mass.

LIEPOS-JULY16 D. 1922
Sally’s Rock, 

MATTAPAN, MASS.
Šis išvažiavimas bus vienas iš į 

gyviausių ir linksmiausių, nes ja- j 
me dalyvaus daug jaunimo ir sve- j 
čių iš Boston’o ir apielinkės. Gi j 
kur jaunimas, -ten ir visas smagu- j 
mas. Bus Įvairiausių, naujausių : 
'.aidimų ir tt.

Visus kviečia,
KOMITETAS.

j Aukso ir Sidabro Fondo 
i vajus tęsis iki panedėlio, lie
pos 17 d. š. m.

Aukos į tą fondą priimi
nėjamos kasdien ir bile va
landą “Darbininke” ir Šv. 
Petro lietuvių parapijos kle
bonijoje.

Aukoti galima bile auksi
nį ar sidabrinį daiktą arba 
popierini pinigą,

Beto galima aukoti Ame
rikos ir Lietuvos bonus ir 
kuponus.

Panedėly, liepos 17 d. š. 
m. bažnytinėje salėje ant 
Penktos gatvės bus užbaigi
mo vakaras. L. L. Paskolos 
stoties nariai suneš maiše
lius su daiktais ir pinigais, 
pridės antspaudą ant visų ir 
taip-gi priims nuo tų, kurie 
dar bus neaukavę.5

Šiame vakare pasižadėjo 
būti svečių kalbėtojų, kurie 
aiškus dabartinę Lietuvos 
padėtį.

Beto bus renkamas atsto
vas nuo Bostono lietuvių Į 
L. L. Paskolos stočių suva
žiavimą TVashingtone ir iš
nešta tam -tikros rezoliuci
jos.

Vietos ir apielinkės lietu
čiai kviečiami skaitlingai 
susirinkti, nes gal šis bus 
paskutinis ir svarbiausias 
istorinis susirinkimas.
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