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Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie

nintelę darbo žmonių orga
nizaciją, Amerikoje—Lietu- 
vių Darbininkų Sąjungų.
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PAŽADĖJO P ABAM4.
ŽYDAMS SMŪGIS.

—

FRANCIJOJ SNIGO.

ANGLINIAI TRAUKI

NIAI PIRMIAUSIA

Kaina 4 centai.

KRITO KETURI 
ŽMONĖS.

DARBININKAS”
--- Eina---

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS. *

Metams.......................................'..............$4.50
Užrubežy metams ............................... $5.50

“Darbininkas”
366 Bkoai»way. Boston 27, Mass.

Tel. South Boston 620. 5

Žadėjo greitą pripažinimą Lietuvai
DIDŽIAUSIAS PASISE 

KIMIAS.

Lietuvių Suvažiavimas Wash- 
ingtone, įvykusia liepos 19-20 die
nomis apvainikuotas didžiausiu 
pasisekimu. Jo Ekscelencija Suv. 
Valstijų prez. Harding teikėsi 
priimti lietuvius ir išklausyti jų 
prašymo pripažinti Lietuvų. Pre
zidentas suteikė lietuviams au
dienciją nežiūrint, kad jo pilnos 
rankos begalinės svarbos naminių 
reikalų. Prez. Harding lietuvius 
pradžiugino pareiškimu, jog Suv. 
Valstijų valdžia pripažįs Lietuvą 
netolimoje ateityje.

L * Lietuviai atsilankė pas republi- 
F Į konų vadą senatorių Lodge. Ji- 
l \sai yra senato užsienio reikalų ko

misijos pirmsėdis ir jis žadėjo Lie
tuvai pripažinimą.

Su didžia iškilme nukeliauta į 
Arlingtono kapines.

Plačiau sekančiame numeryje.

T

KIEK AMERIKA 

MAITINA.

New York. — Liepos 1 d. 
Amerikos Šelpimo adminis
tracija turėjo savo globoj 
9.000.000 badaujančių rusų.

ŽUVO SEPTYNI 
ŽMONĖS.

Trauki-Buffalo, N. Y.

nys suvažinėjo septynis žmo
nes, kurie važiavo aūtomo- 
biliuje.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 4 
Sąjungoj.

Wellsburg, TU. Va. — A- 
pie Clifton neunijinę kasyk
lą buvo užsidegus kova. Ke
turi žmonės krito, tarp jų 
vienas šerifas. Yra spėja
ma, kad žuvo daugiau žmo
nių. tik kalnuose dar nesu
rasti.

Clermont, Francija. — 

Nepaprastas oro atšalimas 
buvo pajaustas visoj Auver- 
gue apylinkėje. Kabiuose 
snigo, o klonyje, buvo 36 
laipsniai Fahrenlieito.

IR UKRAINOJ BADAS.

Geneva. — Tarptautinis 
šelpimo komitetas gavo ži
nių, kad badas Ukrainoj 
kasdien didėja. 
Charkove, • Odesoj 
tūkstančiai kasdien, 
soj lavonai mėtosi
po keletą dienų iki susilau
kia palaidojimo.

Kieve, 
miršta

Ode- 
gatvėse

RUSIJA NEGALI VESTI 

PIRKLYBOS.

Berlin. — Rusija negalė
tų vesti plačios pirklybos ir 
tada, jei turėtų pakanka
mai pinigų. Rusijos uostai 
apleisti.' geležinkeliai nusi
davė j ę. Peni ai Rusi j a da i k- 
tų nusipirko užsieniuose už 
$125.000.000/

FEDERACIJOS KONGRESAS
BUS SOUTH BOSTON, MASS.

GSeJO S-6-7-8 D., 1922 METAIS
ŠVENTO PETRO LIETUVIŲ 

PARAPIJOS SALĖJE
492 E. Seventh Street.

Anglių kasyklos 
atidaromos

Valdžia užtikrino saugumą 
grįštančių darban.

J eruzoli mas. — Palestinos 
žydai didžiame nusiminime. 
Atėjo žinia iš Londono, skel
bianti, kad parlamentas at
metė pažadėjimą Palestinoj 
atsteigti žydų karaliją. Tą 
prižadą žydams buvo davęs 
Anglijos .užsienio reikalų 
ministeris Balfour 1917 m. 
Dėl šito atšaukimo žydai nu
siminė, o krikščionys ir ma
hometonai labai nudžiugo.

PERKŪNIJA NUTREN

KĖ ARKLĮ.

Rochester, N. II. — J. B. 
Doolittle taimeris ypatingu 
būdu neteko arklio. Perkū
nija arklį pritrenkė, jš pra
džios išrodė gerai, bet pas
kui pasibaidė ir pasileido 
per daržą, atsimušė į por- 
čių, apvertė skalbiamąją 
mašiną ir krito negyvas. 
Yra spėjama, kad arklys 
gavęs daug elektros gavo 
mirtiną smūgį susidūręs su 
skalbiamosios mašinos gele
žimi.

BAISUS GAISRAS.

New York. — Greemvieh 
miestelyje kilo didis gaisras. 
Nuostolių padaryta už $1.- 
000.000. Be pastogės liko 
300- šeimynų. Sužeista 30 
gai srininkų, žuvo du ga i sri- 
■ninku.

\ t

A. L. R. K. Federacijos ir Tautos Fon
do skyriai prašomi iškalno pradėti ruošties 
prie Kongreso. <

1

Gi visos organizacijos priklausančios 
prie Am. Lietuvių R. K. Federacijos kvie
čiamos kuoskaitlingiausia dalyvauti.

% KUN. JONAS ŠVAGŽDYS, 
Fed. Prez.

K. J. KRUŠINSKAS, 
Fed. Sekr.

T
O:

TEBESITĘSIA NAMŲ ,

KARAS.

London. 4~ Airijoj nami
nis karas tebesitęsia. Pas- 
tara j ame Triušyje Limericke 
krito 20 kareivių, o sužeista 
40.

NETURI SKEBŲ.

Manchester, N. H. — A- 
moskeag kompanija, kurios 
darbininkai-audėjai strei
kuoja, neturi skebų strei
kui laužyti, šios savaitės iš
tyrimai parodė, kad streik
laužių skaičius mažesnis, ne
gu bile kada nuo pradžios 
streiko.

Streikininkai pavyzdingoj 
tvarkoj ir kantrybėj užsilai
kydami ingi j a vis didesnę 
visuomenes užuojautą.

NUSINUODIJO GAZU.

Rochester, N. H. — John 
Hart, 73 metų amžiaus, įsi

kando gazo žarnelę, užsidė
jo ant galvos eeiberi atsisė
do ant krėslo ir taip pabaigė 
savo amžių.
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PINIGĮĮ KURSAS

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
prfekaityta pasiuntfrno Bai
tai:

Penktadieny, liepos 14 — $3.00 
Šeštadieny, liepos 15 — $3.00 
Pirmadieny, liepos 17 — $3.00 
Antradieny, liepos 18 — $3.00 
Trečiadieny, liepos 19 — $2.90 
Ketvirtadieny, liep. 20 — $2.80 
Penktadieny, liepos 21 — $2.80

TPasTmųjtfon.—Iš visų val
stijų gubernatorių, į ku
riuos prez. Harding buvo at
sišaukęs saugoti pradedamą 
darbą anglių kasyklose, at
sakė pasižadėjimu remti.

Lausing, Mich. — Michi- 
gano valstijos gubernatorius 
išleido proklemaciją prane
šančią, kad kariuomenė . . > 
siunčiama saugoti atidaro
mas kasyklas.

TFasAmųfom — Valdžia 
sudariusi pieną atidaryti 
anglių kasyklas ir gavusi 
gubernatorių užtikrinimą 
saugoti einančius anglių kas
ti, padarė patvarkymą, kad 
traukiniai su anglimis eitų 
pirmiausia. Mat Įvairiuose 

' centruose anglis jau visai

■ —Sf
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PRADĖS D E R YBAS. .
____________

Manchester, N. II. — Nevs 
Markei Mills sutiko užvesti 
(jerybas su streikuojančiais 
audėjais. Dar viena kompa
nija išreiškė pagatavumą tą 
daryti.

SUSTREIKAVO 
SKUBAI.

PIGIAU! 
GREIČIAU! 
GERIAU!

Paictucket, R. I. — Audi-
... i v. '. \,baigiasi ir kad darbų susto- . . j

i streiklaužiaijimas neįvyktu, tai į tas vi e- 
tas anglis bus kuogreičiausia 
gabenama.

Naujoji Anglija yra 
nas iš labiausia anglių 
kalaujančių distriktų.

KARIUOMENĖ 

DARBAN.

vie- 
rei-

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos raitarija ir kul
kosvaidžių kareiviai jau pa
siųsti i anglių kasyklų dis- 
triktus saugoti pradedamus 
kasyklose darbus. Guberna
torius W. C. Sproul išleido 
proklemaciją, kurioj pa
skelbė, kad. kariuomenė 
Siunčiama saugoti kasyklų 
ir kad užtikrina saugumą

/

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

BOSTON 27, MASS. tiems, kurie eis dirbti.

streikam Sustreikavo 
streiklaužių. Taip padarė 
dėlto, kad kompanija atšau
kė apsaugą ir trolius, ku
riais jie 
dirbtuvėm 
šaukiami
žiai iš Ne\v Yorko.

buvo gabenami 
Į jų vietą esžį 

nauji streiklau-;
=3

IŠVARĖ ČIGONUS.

Fitchburg. — Čigonų ban
dos buvo atsibeldę aštuo- 
niuosc automobiliuose. Vie
nas čigonas prisielino prie 
plumberio ir trumpu laiku 
palengvino jo kišenių pen
kiais doleriais. Policija tą 
susekė, atgavo pavogtus pi
nigus ir paliepė čigonams 
kuogreičiausia neštis is 
miesto.

Atitraukiame iš Lietuvos Amerikos lietuvių gimines, parduodame laivakortes 
ant geriausių, didžiausių ir greičiausių laivų, siunčiame pinigus į Lietuvą doleriais 
ir

4

nuolaidą, priimame depozitus doleriais ar auksinais į Tarptautinį Lietuvos 
ką, kuris moka aukštus nuoš imčius. Naudokitės patys ir patarkite kitiems 
duotis musų patarnavimu. Platesni paaiškinimai laiškais. Adresas:

V ' '. . •
\

> ■ • U ■■■ *' • *

- - - - - __ ——_ ___ __

auksinais pigiausiu kursu, siunčiantiems didesnes sumas duodame specijalę 
Bali
nau-

414 Broadway,
SALES CORPORATION

•_____  , _______ < ___ %

> Boston 27, Mass.
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nimas didžiųjų pramonių ir
k. pvrtuyvi? judėjimas.

Eina iš South Boston’o utarnlnkais, 
ketverguis ir subatomis. Leidžia Am 
Liet, viu Rymo Kataliku §v. Juozam IjABtuKlSKy S4JUUG+. * 9 c- < r

DARBO DAINELĖ.
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DARBININKĄ

PRIPAŽINIMO TIKROJI

pasą. Kareiviai prie durų 
jįjį sulaikė, neįleidė pas ka- 
rininką be paso. Ant gido 
vienas'kareivis pranešė ka
rininkui, kad keistos išvaiz
dos žmogus norį jo matyti.

“Tegul jis ateina,” sako

“Nepaisyk mano brangio
ji,” atsakė Benezet “Aš ati
daviau tiems biedniems aka- 
di jonams.”

Vienas 'senas akadijonas 
drovėjos savo geradario Be-

Jis jo atlankyti. Jie norėdavo { 
pamatyti žmogų,. kuris ge
ras dėl viąų.

Jo namelis buvo papras-i 
tas. Bet aukšto mokslo 
žmonės mylėdavo jo namelį 
atlankyti ir su juo laiką pra- nezeto. Jisai nesuprato dėl- 
leisti. Tuo laiku buvo ka
ras tarp Anglijos ir Franci- 
jos. Kanada prigulėjo Fran- 
cijaų o Amerika prigulėjo 
Anglijai. Dar buvo šalis va
dinama Akacija. Tai btivo 
dalis kuri dabar šaukiama 
Nova Scotia. Tuos žmones 
akadijonus turėjo Francija. 
Tai Anglija akadijonus iš
varė iš namų į nežinomas 
vietas. Daugel šeimynų iš
siskirstė. Tie biedni akadi- 
jonai neteko namų nei tur
tų.

Daugel tų žmonių buvo 
atsiųsta į Philadelphią. Be-, 
nezet paliko jų didžiausiu 
draugu. Kadangi jisai bu
vo gimęs Franci j oje, tai ji
sai galėjo kalbėti jų kalba. 
Jisai pastatė didelį namą dėl 
jų. Jisai stengės gauti 
maisto ir drabužių dėl jų. Ji
sai prigelbėjo jiems gauti 
darbą ir visokiais būdaisTIa- 
rę gero dėl jų. Vieną die
ną Benezet’o moteris atėjo 
pas jį su drebančiu vei
du. Jinai sakė, kad buvo 
vagis jų namuose. Dvi už- 
klodės pavogtos.

lengvesnio mokinimos. 
paaiškino daug dalykų, ku
rių nebuvo knygose. Jis į- 
kalbėdavo jiems būti gerais 
dėl kiekvieno sutvėrimo ir 
su kiekvienu mandagiai- ap- 
seiti. Jis įkalbėdavo jiems 
būti nuolaidiemS Ir prieš 
nieką nesipriešinti. Jis bu
vo didelis mokytojas, geriau 
negu būtų buvę didelis ka
reivis.

; Benezet buvo geras žmo- 
i gu>§ visokiais būdais. Jis 

buvo draugas visų biednų 
žmonių.. Sykį jis 'atrado 
biedną ‘žmogų, kenčiantį nuo 
šalčio, reikalaujantį plos- 
čiaus. Jis nusivilko savo 
ploščių ant gatvės ir apvilko 
tą biedną žmogų ir parėjo 
namo vienais marškiniais.

Tuo laiku juodieji žmonės 
buvo vagiami iš Afrikos ir 
parduodami Amerikoj. Be
nezet parašė keletą protesto 
knygų prieš tokį nedorą dar
bą. Jis išsiuntnėjo tas kny
gas beveik po visą pašaulį. 
Jis bandė priversti baltuo
sius žmones savo krašto, 
kad būtų teisingi ir geri dėl 
indi jonų.

Išmintingi žmonės kitii 
kraštų buvo labai patenkin
ti jo knygomis. Jie rašė jam 
laiškus užgirdami jo darbą. 
Kad katras iš jų atsilanky
davo į tą kraštą, tai eidavo

“Malu malu viena, 
Pasižiūriu — diena, 
Zur zur girnelės, ( 
Talak malūnėlis. ” ’i

1/
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Anglija, Francija, Itali-, 
ja, Japonija, Belgija, per 
savo Ambasadorių Tarybą 
pripažino Lietuvą de jure, šuk’sui'įšld^
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Džiaugiasi Lietuva, džiau
giasi ir jos išeivija. Tai vie
nas didžiųjų mūsų tautos 
laimėjimų. Bet ir besi
džiaugdami nepaliaukime 
rimtai svarstę savo padėties 
ir reikalų.

Kam turime būti dėkingi 
už tą pripažinimą? Ai- tai 
buvo dovana, ar ilgos kovos 
ir ištvermės vaisius ? Kada 
su viršum keturi metai at- • 
gal pasiskelbėme nepriklau
somais, dar nesuspėję įro
dyti savo tautos ■ pajėgų — 
maža tegirdėjome padrąsi
nimų. iš kitų tautų. Pripa
žinimai ėjo labai sunkiai ir 
labai išpalengya. Šitie pas
kutinieji didžiūnų pripaži
nimai atėjo tik tada, kada 
mūsų tauta įr-odė visam pa
sauliui, jog ji moka bran
ginti savo laisvę, moka už 
tą laisvę kovoti ir toje kovo
je ištverti. Išlaikėme pa
saulinius kvotimus, gavome 
baidos atestatą. Bet mūsų 
kvotėjais nebuvo tie didžiu-' 
nai. Jie patys tebelaiko dar' 
kvotimus; ir tų didžiųjų 
mažųjų tautų kvotėja yra 
žmonijos istorija. Mes išlai-i 
kerne pirmąjį didi j į kvotiJ 
mą. Bet pasaulio arenon 
išėjus — tų kvotimų bus dar 
begalės. Antai keli šimtme
čiai atgal, laikais mūsii di
džiausios politinės stiprybės 
mūsų tautos pirmalakos — 
vadai — bajorai prakišo 
kvotimus ir tautą pasmerkė 
šimtmečių vargams, vos ne 
mirčiai.

Dabar nukrito mums pri
brendęs vaisius — alijantų: 
pripažinimo pavydale. Bet 
pravartu visada mums atsi-i 
minti, kad tą vaisių pri
brandino ne svetimos širdys,; 

Ine svetima malonė, o Lietu- 
|,vos vaikų kraujas, darbas, 
Lvargas ir ištvermė. Nustotų 
I kritę tie vaisiai, jei nebetek
tume tų ypatybių, kuriomis 
kitų pagarbą ir pripažinimą 
pelnomės.

Gal kam nors parūps 
drauge su tuo pripažinimu 

Į kyštelėti lietuviams žalin
gus pasiūlijimus. Gal pačių 
lietuvių tarpe rasis tokių, 
kurie už pripažinimo forma 
lumą bus linkę daryti nega
limų nusileidimų. v

_  Būtų didžiausia mūsų ne- 
bankui, tokiam kokf turi} laimė,. šią džiaugsmo va- 
geležinkelių inžinierių broli-1 ^an(lą užtemtų mūsų kovos 
ja Clevelande. J tikslai, ’ jei.-sumažėtų mūsų
' Geležinkelininkų Brolija į ištvermė. 'Tasai pripažini- 

I' (Brotherhood of Railroąd
Trainmen) suvažiavime To
ronto mieste Kanadoj ir-gi 
užgyrė kooperatyvius suma-j 
nymus. / "

Konduktorių suvažiavi
mas Clevelando mieste stojo 
už agresivišką politinę akci
ją ir užgyrė kooperatyvį ju-1 
dėjimą.

Aišku, kad tarp Ameri-I 
kos darbininkų naujas kryp- 
snys pradeda lablhu apsi
reikšti ir ingyti galingų uni- 

, jų pritarimą. G tas kryps- 
yra tai politinė datbi- 

’ ninku akcija, suvisuomeni- 
t ■ /

i

i

Iš gražių kvietelių 
Bus baltų miltelių, 
O ragaišio skanumėlis 
Delei mūs svetelių. 1 
\. .. . J 1 <
Kiek viekelis tveria (2 kart 

b x

1

I§ aukso rugelių 
Puikumas miltelių, • ’ 
O duonytės skanumėlis 
Motušės rankelių.
Zur zur girnelės 
Trečia valandėlė.
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NAUJAS KUYPSNYS.
Amerikos darbininkų or

ganizacijos ikšiol veiigė kiš-; 
tis į politiką. Unijos kovo
jo tik už geresnes algas, 

I trumpesnes valandas, geres
nes daxbo sąlygas. O apie 
laikas sėdi Washingtone, 

? valstijų legislatūrose, tai u- 
|h - nijos nekvaršino sau galvos. 
K Tokiu-savo nusistatymu šios.
I. šalies darbininkai nemažai

laimėjo. Palyginant su ki- 
k / to šalimis Amerike darbi

ninkams visuomet buvo ge- 
E riau, negu bile kurioj kitoj 

šalyje. Jei darbininkams 
čia nebūtų'geriau, negu ki- 
Įtose valstybėse, tai iš visų 
šalių darbininkai nebūtų 

H tūkstančiais vykę į šią šalį.
■ - Bet senieji ginklai kadi r 

I geriausi ilgainiui atšimpa.
arba reikalauja pakeitimo 

F geresniais. Liberališkesny-
r sis Amerikos elementas nuo-.

latai agituoja darbininkų u- 
sijas stoti politikon ir staty- 

jF ti savo kandidatus. Tasai 
eleflfentas nuolatai kritikuo- 

| ' ja Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentą Samuel 

£• Gompersą, kurs priešinasi:
I pradėti savistovią darbinin

kų’politinę akciją.
j.‘\’ Dabartinis darbininkų 

smaugimas žymiai paskatins 
darbininkus prie galvojimo 
apie politinę akciją. Iš pa
čių Unijų jau girdisi balsų už 
politinę akciją. Šių metą 
peekurių suvažiavimas, lai 

g kytas Houstone, Texas-stip- 
riai užgyrė politinę akciją.: 

f. Geležinkelių ir garlaivių, 
klerkų suvažiavimas laikyk 
tas Clevelande užgyrė suvi- i 

k suomeninimą geležinkelių,! 
ekspreso ^.kompanij ų, kasyk į 
lų, laivų statymo dirbtuvių.] 
telegrafo, telefono ir didžių
jų sandėlių. Suvažiavimas] 
nutarė Cincinnati mieste! 

į steigti saver namą už $300.-1 
į- 000 ir užgyrė sumanymą su-1 

kelti $500.000 koopertyviam |

•i

Imas tai tik firmos svarbios 
| pozicijos užėmimas mūsų 
I politinėje pirmyneigoj. Tą 
I poziciją užėmę ir ja pasi- 
I naudoję, turėsime eiti to
liau nenuilstamai prie mūsų 
tikslo: prie Vilniaus, prie 
Klaipėdos, prie tikrųjų tau
tos sienų.

Vieną kovos etapą laimin- 
Įgai užbaigę, tik dar labiau 
suglauskime savo eiles, tik 
dar su tvirtesniu pasiryžimu 
eikime pirmyn.' Oalutinas 
laimėjimas gal dar toli. Bet 
jisai tikrai ateis, jei mūsų 
valia plienu pavirs.

t : - -į-- -■ - Į-.'. V

O iš tij mieželių
Bus skanių kruopelių 
Ir alučio ir alučio X (
Dobilui berneliui. (2 kart

Iš baltų žirnelių 
Bus bus bus blinelhj'.
Ir da ko ir da ko,(
Kas gal nusakyti (2 kart

O iš avižėlių,
Gausingų grūdelių, — 
Šiupinys, šiupinys (
Šustiniu vadintas. (2 kart

Bronius Rimša.

DIDIS GEDAS ŽMOGUS.
M Great Good Man)

' (Vertimas)

Vieni pasižymėję karėje. 
Kiti dideli rašėjai. Kiti pa
sižymėję savo iškalba arba 
kalbėtojau Kiti pasižymė
ję kokiais naujais išradi
mais. Dabar jūs skaitysite 
apie žmogų, kuris buvo did
vyris ne tuose daiktuose. Jis 
nebuvo kareivis. Jis nebu
vo kalbėtojas. Jis niekados 
nebuvo turtingas. Jisai bu
vo biednas mokytojas. Jis 
buvo didvyris. Jisai buvo 
didelis per savo gerumą.

Jis buvo gimęs Franci jo j. 
Bet visas jo gyvenimas buvo 
praleistas Philadelphijoj. 
Jisai buvo dvidešimtspenkių 
metii kada pastojo mokyto
ju. Jisai- manė, kad gali 
daugiau gero padaryti mo- 
kytojum nė kuo kitu.

Mokytojai tuo laiku ne to
kie buvo kaip dabar. Vai
kus laikydavo kaip gyvuliu
kus. Senuose laikuose mo
kytojas buvo kaipo karaliu
kas. Jis vaikščioja ir kalba 
lyg kad jisai žinotų viską..“•/O v .
Jis nori, kad visi, vaikai jo, 
bijotų. Bet Benezet ne to- 

’_4 kis buvo žmogus. Jis buvo, 
! labai malonus. Jis pasielg

davo su vaikais geriau, negu 
motina ir tėvas pasielgdavo. 
Niekas nebuvo matęs tam 
krašte mokytojaus kaip jis.

Jis pastatė žaislų kamba
rį dėl vaikų savo mokyklos. 
Jis kalbėdavo į vaikus laike 
mokinimo, kad juos palinks
minus. Jis vaikus taisyda
vo kaip galėdavo geriau.. 
Katro negalėdavo padaryti 
geni, nubausdavo arba su
sarmatydavo, kad būtų ge
ras. Bet buvo didelis skirtu
mas nuo rūstaus mokytojo, 
įeito jį vaikai pradėjo labai 

mylėti. Kaip užaugo į mo
teris ir vyrus, tai jie turėjo 
meilę prie savo buvusio mo- < 
pytojo ir visados klausyda

vo jo patarimų.
Tuo laiku nebuvo gerų 

mokykloms knygų. Jis pa
raše keletą knygelių dėl t

/

ko Benezet tiek vargsta dėl kiinmnkas. 
kitų žmonių. Jisai manė,' I
kad Benezet bando tuos 
biednus akadijonus prie sa
vęs patraukti, kad paskui 
galėtų padaryti vergais. Ka
da Benezet išgirdo tą, tai ji
sai turėjo gero juoko.?

Po kiek laiko britų karei
viai paėmė Philadelphią. 
Jie išsiuntinėjo kareivius 
stovėti į namus prie žmonių. 
Žmonės turėjo užlaikyti ka
reivius. Tas buvo labai sun
ku dėl biednųjų žmonių. 
Vieną dieną Benezet pama- sirgo, 
tė suvargusią moterį. Jos 
drebantis veidas atrodė, kad 
jinai yra labai vargingam 
padėjime. “Drauge kas at
sitiko?” Benezet klausė jos. 
Jinai sako jam, kad šeši ka
reiviai yra atsiųsti stovėti 
jos namuose, Jinai buvus 
skalbėja. Bet dabar karei
viai pripildę jos namą, jinai 
negalinti skalbinių plauti. Ir 
neturi kur vaikų padėti. Be
nezet greitai nuėjo pas ka
rininką, kad sutvarkytų ka
reivius. Jis taip greitai bė- 
go, kad pamii-šo pasiimti

Senas mažas žmogutis į- 
ėjo vidun. Jisai sako jam a- 
pie vargą tos suvargusios 
moteries. Karininkasi nu
siuntė įsakymą nestovėti ii- 
giaus jos namuose. Karinin
kas pamylėjo tą gerą mažą 
žmogų. Jisai užkvietė Be
nezet’ą atsilankyti pas jį 
tankiai. Jisai įsakė karei
viams, kada ateis Benezet, 
tai jam nedalyti jokių kliū
čių. .Nepoilgam karei pasi
baigus Benezet sunkiai su- 

Kaip Philadelphijos 
žmonės užgirdo, kad jis sun
kiai serga, tai rinkos dide
liais pulkais apie jo namus. 
Visi mylėjo jį. Kiekvienas 
norėjo žinoti kaip jo sveika
ta ar geresnis ar ne. Ant 
galo daktaras pasakė, kad 
negali jau išgyti Tada vi
si žmonės norėjo pamatyti tą 
gerą žmogij paskutinį kartą. 
Durys buvo atdaros. Jo na
mas buvo pripildytas žmo
nių įeinančių ir išeinančių 
pasakyti paskutinį sykį su
diev. ' ’ I

Kaip jį lydėjo, tai atrodė,
*

SAVITARPINIS TAUPYMO BANKAS
Saugumas jūsų doleriui yra viskas, tu taupai, kad apsiginti ir tas apsiginamas jūsų dabar yra. Savitarpi 

nio Saupymo Bankos duoda jums tvirciausį apsiginamų PRIGULINTĮ IKI APRl'BEŽIAVLMO JŲ TEISIŲ INDE
LIAIS JIE NEGALI SUMAŽINTI JŪSŲ TAUPYMŲ. Tik geriausi morgieiai, bonai ir kiti indeliai gali būti per
kami. Rizikos Komereijinio bankavimo nereikia imti.

Dividentai ką jūs gaunate yra uždirbami ir labai lengvai gali jums išmokėti. Prižada tik tą ką jie gali iš
pildyti ir todėl kiekvienas ir žėdnas depozitorius gauna lygiai ir tikrą teisybę.

I

Apsaugos fondas virš 60 milijonų dolerių dėl jūsų 
laiko kontrolę jūsų bankų gudriose bankiniose rankose ■ 

. dabar kaip ir pirmiau
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Valdyba.

Vytenis

NUSIŽUDĖ
Basebolninkam sekasi.

Berlin.

260 Hanover St.

Subatoje, liepos 22, važiuos į 
New Britain lošti su tais pačiais, 
mat jie mano atsigauti Duosis 
matyti

Policija norėjo 
suareštuoti Fischer ir Kern, 
nes jiedu buvo intarti daly
vavime mlnisterio Rathenau 
nužudyme. Jiedu buvo pa
sislėpę ant aukšto kalno 
Thuringijoj.' Kai jie buvo: 
policistu apsupti, tai abu 
nusišovė.

DRAUGIJOS EB KUOPOS 
TĖMYKIT.

Iš BOSTONO i LIETUVĄ 
per LIVERPOpB 

ant naujo, didefio, pn<$nans, greito 
aJteju va^nOo 1 •

Liepos 16 d. š. m. čionai įvyko 
pirmoji vaikučių šventoji Komu
nija. -

Bytmetyj 8:30 vai. gražioje 
procesijoje vaikučiai buvo įvesti 
iš mokyklos kambarių į bažnyčią. 
Teip-gi gražų įspūdį ir vaizdą 
bažnyčioje darė papuošimas gėlė
mis altorių. Visur buvo matyti 
gyvos gėlės, kaipo symbolas pra
kilnybes ir negęstančios Dievo 
meilės. Ypatingai gražiai buvo 
gražiai buvo nupintas iš gyvų ro
žių prie didžiojo altoriaus emble
ma Šv. Marijos.

Prie papuošimo altorių ir vai-
■ kūčių sutvarkymo daugiausiai 

prisidėjo didžiai energinga ir pa-
: sižymėjusi tikruoju darbštumu, p. 
, .Adelia Bernatavieiutė.

Po iškilmingų šv. mišių gerb- 
kleb. kun. J. Kasakaitis pasakė 
tos dienos iškilmėms pritaikytą 
gražų pamokslą, ragindamas vai
kučius ir tėvelius prie siekimo 
prakilniųjų gyvenimo uždavinių.

Vakare 7:30 vai. buvo tos die
nos iškilmių užbaigimas; tai bū
tent, palaiminimas šv. Sakramen
tu, teipgi įrašymas vaikučių į 
karmelitoniškąjį škaplierių ir at-

■ nauinimą per šv. krikštą duotųjų 
nekaltybės prižadų.

Pirmadienyje, 17 liepos buvo 
surengtos L L. Paskolos Stoties 
prakalbos. Kalbėjo visų myli
mas gerb. kun. F. Kemėšis iš! 
Washingtono. Gerb. kalbėtojas] 
apie darbininkų reikalus dau
giausia kalbėjo. Daug gražių 
vaizdų parodė iš Lietuvos praei
ties. Tik gaila, kad žmonių ne
daug tesusirinko. Atvėsus orui, 
mokėsime pasinaudoti, nes gerb. 
kalbėtojas kaimynistėje gyvenda
mas, aplankys mus visados, kada 
tik mes būsime pasirengę.

Aukso-sidabro sunešta apie 100 
maišų ir virš 200 dol. pinigais.

Antradienyje, 18 liepos išsiverš 
į tė iš visų palėpių streikuoti siuvė
jai. čia randasi apie 70 suvirš 
lietuviškų šapų ir visi išėjo strai- 
kan. Mat užmokestįs buvo kar
pomos.

Laimėsime nelaimėsime, tai nors 
susitvarkys kad daugiaus nebūtų 
karpomos.

Liepos~16 d. įvyko LDS. 72 kp. 
susirinkimas. Jis turėjo įvykti 
liepos 2 d., bet buvo atidėtas dėl I 
piknikų, dėl nerangumo narių. 
Dabartinis susirinkimas buvo ne-Į 
skaitlingas, bet susirinko rimtie-] 
ji vyrai ir nuodugniai ėmėsi dar
bo. Komisijos išdavė raportus.] 
Vienas svarbiausių tai .buvo iš Fe
deracijos skyriaus. Svarbus bu-l 
vo raportas iš 6-to metinio Ohio ir 
Mich. LDS. apskričio išvažiavimo. 
Nariams raportas pasirodė labai] 
svarbiu ir visi nuoširdžiai jo klau-1 
sė. ’ Iš raporto kiekvienas galėjol 
suprasti, kad lietuviai katalikai] 
darbininkai ’ jau taip susipratę, j 
kad šneka ir pienuoja rimtus] 
darbus nuveiktu Išklausę indo-] 

įmaus raporto susirinkusieji klauJ 
sė laiško iš LDS. centro. Nariai 
laišku suindomavo ir pakeltais 
klausimais susirūpino. Nutarė di
dinti kuopą, ieškoti “Darbiniu-! 
kui”* naujų skaitytojų. “Darbi-] 
ninkui” paremti iš kasos paskir-j 
ta $20. Nutaria pasirūpinti pa
sipirkti LDS. namo bonų. Bet ' 
prieš tai paklausti centro kurio
mis išlygomis bonai parduodami. 
Nutarta tą dalyką sekančiame, 

[susirinkime išnaujo kelti.
Į susirinkimą atsilankė veikė

jas M. Šimonis. Jis yra vienas iš 
Į nemažai susipratusių ir veiklių 
Į vyrų. Savo karšta ir širdinga 
I kalba išrodinėjo, kad reikia ug- 
dinti LDS. kuopą ir pradėti pla- 

I tesnį veikimą. Visus narius ragi- 
|no prie uolaus darbo.

Kolektorius.

GERAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
JUOZAS DIČKIS

Vienatinis Lietuvis Notary Public Rochesteryje 
Užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Washingtone.

Laikau didelį Afišą Real Estate; turiu ant pardavimo keletą gerų 
namų arti lietuvią bažnyčios; dvi didelės bučernės parsiduoda ne
brangiai. Gerai išdirbtas duonkepystės biznis, labai paranki vieta 
lietuviui; galima pirkti namą arba tik biznį. / Keletas gerų farmų 
arti Bochester’lo parsiduoda už prieinamą kainą.
Atlieku visokius reikalus su Lietuvos Atstovybe Amerikoje. Padarau 
aktus, ingaliojimus, aprašymus ir kitokius reikalus; Visados kreip
kitės pas mane, o busite užganėdinti.

JUOZAS MICKIS
583 Hudson Avenue, - Rochester, N. Y.

Telefonas Stone 2566.
GYVENIMO VIETA: 1060 North Street, Rochester, N. Y.

Telefonas Malu 1191—R. ' > z

Koplyčios atidarymas įvyko 16 
d. liepos. Koplyčia nebuvo dar 
užbaigta, bet atidarymo ceremo
nijos įvyko. Stogas ir sienos bu
vo gatava. Vidus nebuvo užbaig
ta. Sčdyfiės ir nebuvo sudėtos. 
Žmonės koplytėlėje buvo kaip. 
Lietuvoj — -stati.

Žmonių buvo daug ant mišių. 
Buvo kiek iš apielinkių vasarna
mių, bet daugiausiai buvo lietu
vių iš Latvrence’o. Šv. Kazimie
ro ir Šv. Elzbietos moterų drau
gijos dalyvavo iškilmėse ineorpo- 
re; vaikai .mergaitės ir dalyvavo 

į procesijoje. Žmonės pradėjo rink
tis iš anksto. Kaikurie net na
kvojo Apielinkės vasarnamiuose. '

Šventinimą atliko kun. Vir- 
mauskis. Mišias giedojo ir gra
žų pamokslą sakė kun. Juras. 
Klierikas Kneižys prigelbėjo mi
šiose.

Liepos 16, L. Vyčių svaidinin- 
kai lošė dvi gemes su svetimtau 
čiais ant Colt’s Park ir abi lai
mėjo.

Pirmą su East Ends 9 t<TO, ant
rą su St. Mary’s iš New Britain 
3 to 2. Vyčių sportai atsižymi ir 
ingyja gerą vardą. Kur lietuviaiį 
lošia, ten daugiausia publikos su- j 
sirenka. Kadir šį sykį su pir
mais lošiant daugybė publikos tė- 
mijo, nemažai ir lietuvių intere
savosi, o New Britainiečiai tuo
mi tarpu tik miklinosi ir manė, 
kad lietuviai jau bus pavargę, bet 
apsivylė.

Buvo jau ir iš^tėmytojų abejo
jama, kad lietuviai N£w Britain- 
iečius sugrajytų. Vienas is Vyčių 
narių R. V. pasakė, kad jeigu lai
mėsite — duosiu $5.00. Tą ir iš
pildė.

Dvi geimes be perstojimo su
lošti nejuokai. Pradėjo nuo 2-ros
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KELIAUK LIETUVON

PIKNIKASROTTERDAM

lithuanian sales corporation

KOMITETAS

(GUDAUSKAS)
DANTISTAS

705 Mala St., Montello, Masa.

(Kampas Broad St.)

Tel. Broekton 5112-W.

Pramogėlę- surengė Liet.

Naujojo Anglijoj prasidė
jo riaušės geležinkelininkų 
streiko lauke. Concord, N. 
H. penkį maskuoti vyyai 
naktį įsibriovė į streiklaužių 
buveinę ir juos išvaikė. Gu
bernatorius pašaukė sargy
binius. Sargyba statoma vi
sur, kur tik streikas eina.

ŽINOKITE, kad “DarMnnke” 
yra visokų laikraščių iš Lietuvos, 
ekz., o už 50c. 27 ekz. įvairių lai- 
Išsirašykite. Už $1 gausite 60 
kraščių.

IeSkau savo vyro Jono Clokto. apte 
50 m. amžiaus, kuris pirm 15 metų ap
leido mane ir iSvažiavo iš VVaterbury. 
Conn. j Pittstonų. Pa. Jis paeina iš 
Kauno apsk., Veliuonos parap.. Ky
bartų kaimo. Kas žino arba jis pats 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

MAGDALENA CIOKTEN®, 
46 Congress Avė., IVatertairy, Conn.

RIAUŠĖS PRASIDĖJO

Dr. Landžius ir p-lė Bro
nė Valentukė Bostone sėdo 
laivan Scythia pėtnvčioj pa
vakariais ir su būriu lietu
vių išplaukė.

Tarpe grįžtančių Lietuvon 
su tuo būriu yra Donatas 
Jackevičius iš Racine, Wis.

AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BK0XDWAT 

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 y. vak.

Prekybos B-vės darbinin
kės. Išreikšta abiem išva- 
žiuojantiem geriausių linkė
jimų kelionėje ir geriausio 
good time’o Lietuvoje. 
Abiem inteikta dovanų.’ P- 
lei Bronei Valentukei in
teikta daili kamera fotogra
fijoms imti. Velijo gerai 
susipažinti su Lietuva ir 
parvežti in'domių žinių. Ka
dangi abu ir Dr. Landžius ir 
p-lė Valentukė yra čia gimę 
ir augę ir nematę Lietuvos, 
tai jaunimas prašė nuodug
niai ištirti Lietuvų ar patar
tina čia gimusiam jaunimui 
vykti Lietuvon ir ten kurti 
gyvenimą. Judviejų patyri
mas ir nuomonė bus labai in- 
domi ir svarbi čia augusiam 
jaunimui.

Pramogėlėj dalyvavo: P- 
lės J. Žarkauskiutė, A. Kaz- 
lauskiutė, M. Dusevičiutė, 
M. Nivinskiutė, A. Roma- 
niutė, E. Romaniutė, M. 
Morkūniutė, C. Alasavičiu- 
tė. J. E. Karosas, F. Zalec- 
kas. V. Brusokas, T. Grei- 
viškis, A. Ivaška.

I LIETUVĄ IR*IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES ąalfan a gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų vfeų linijų pas seniausių LIETUVIŠ
KĄ. agentą - & KUNAšAUSKĄ Agentūra uždėta 1910 m.

ĮrASPOETUS išreikalauju visiems keliaujantiems į

Pėtnyčios rytą su indo- 
miomis žiniomis sugrįžo iš 
iWąshingtono A. F. Knei- 
žyš, LDS. Centro sekreto
rius. Viskas geriau nusise
kė, negu buvo galima tikė
tis.’

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOBILIUS

Lexington 1921 m. 6 cilinderių. 
karas gerame padėjime. Priežas
tis pardavimo savininkas buvo 
skolingas, tai už skolą atidavė 
automobilių. Nemokėdamas pats 
važiuoti esu pirverstas parduoti 
už prieinamiausią kainą. Norin 
tiems pirkti gerą automobilių ne
praleiskite progos. Kreipkitės 
šiuo adresu:

J. G—KAS, >
75 Second Street, Chelsea, Mass.

Liepos 6 d. įvyko Piln. 
Blaivininkų 49 kp. mėnesi
nis susirinkimas. Atsilankė 
nedaugiausiai narių, bet at
silankė visi tie, kūne myli 
pilną blaivybę, jai atsidavę 
veikti ir ją platinti.

Mūsų kuopa turi surašius 
knygose, kad yra netoli 40 
narni, bet prie darbo gerbia
mi nariai kas žin dėl kokių 
aplinkybių nesideda. Iki 
šiol neprisidėjo ir savo gerų 
nonj ir valios neparodę blai
vybės dirvoje. Juk šiandien 
laikas visiem stoti, nes žmo
nės nuodijasi munšaine. 
Tai-gi gerb. nariai ir visi ku- 
-rie nors kiek prijaučiate 
blaivybei, tai dar laikas 
svarbus veikti. Toliau mū
sų kuopa sutaria rengties 
prie didesnio savo veikimo ir 
•teip-gi neužmiršo savo tau
tos reikalo, aukodami iš sa
vo neturtingos kasos 5 dol. 
ir atskiros ypatos sudėjo ir 
sudarė $11.00.

Teip-gi tartasi, kaip būtų 
patogiau prisirengti, kad 
būtų pasekmingesnis išva
žiavimas N. Angį. Piln. Bl. 
30 d. liepos Montello, Mass. 
Nutarta visiems nariams iš 
geros valios važiuoti ir suda
ryti nors vieną troką iš mū
sų kuopos.
— Tuom susirinkimas ir už
darytas. ;

Ketverge liepos 20 d. bu
vo gerai žinomo So. Bostono 
lietuvių veikėjo Dr. Lan- 
džiaus išleistuvės. Pokilėlis 
buvo pas Jono J. Romano 
tėvus. 69 G St. So. Boston. 
Tai buvo “singelių” pramo
gėlė, nes ženočiai nebuvo 
kviesti. Pramogėlė buvo 
“full of pepp.” Buvo gra
žus būrelis linksmų merge
lių ir vaikinų.

Kartu buvo išleistuvės ir 
p-lės Bronės Valentukės. Ji- 
ji ir-gi kartu su Dr. Lan- 
džium ir lietuviū būriu išva
žiuoja Lietuvon. Ji, kaipo 
gabi knygvedė ir stenografė 
buvo J. J. Romano pareko
menduota Lietuvos įstai
goms ir viena įstaiga ją pa
kvietė. Bronė Valentukė 
buvo viena iš pirmutinių 
“Darbininko” darbininkių, 
paskui dirbo\ Brightono lie
tuvių kooperacijoj ir paga
lios dirbo prie Lietuvių Pre
kybos B-vės. Ji pastaruoju 
laiku ėjo augštus biznio 
mokslus.

----------- BENGIA-------r

Naujos Anglijos Moksleiviu Apskritys

Liepos-July 23 d., 1922
RUOMUVOS DARŽE

Mostelio, Mass. 1

es Trust yra patrauktos teis- 
Visi lietuviai turintįs pini- 

tuo- 
kad

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.’

Pastaraisiais laikais po stubas 
landžioja atstovai Guaranty Se- 
evurity Corporation prašydami 
šėrininkų parašų. Niekam ne
duokite, ir tuojaus susižinokite 
su manim, kad apsaugoti savo 
pinigus.

H. V. Greene kompanijos kaip 
ve : Mutual Finance Corporation, 
Commercial Finance Corporation. 
H. V. Greene Company ir First 
Feopl 
man. 
gus Įdėję į tas kompanijas, 
jaus susižinokite su manim 
apsaugoti savo interesus.

Kas dar nepridavė 
“claims” subankrutyjusios Inter- 
national Service Company (Bank- 
ruptey No. 30299) tuojaus tai pa
darykite.

ADV. F. J. BAGOČIUS
253 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kainos iš New York’o iki Kauno 
$107.50

Karo Taksai Atskirai.

Grįžta į Dombavos dvarą 
ties Panevėžiu: pas senus 
tėvelius. D. Jackevičius v- 
ra LDS. narys ir vienas uo
liausių Racine’o lietuvių 
veikėjų. Yra gausiai auka
vęs Lietuvai. Iš viso išau- 
kavęs arti $500. Bonų,pir
kęs už $150. Jo brolis Lie
tuvoj yra vienas svarbiausiij 
šėrininkų garsiosios knygų 
leidimo firmos Švyturio 
B-vės. Turi didelius namus 
Vilniuje. Lenkų iš ten i š- 
tremtas gyvena Kaune.

Donatas Jackevičius tik 
pereitą savaitę tesumanė 
grįžti Lietuvon. Jis iš Lie
tuvos meilės netik gausiai 
aukojo, bet iš patriotizmo 
lietuvių B-vių Šerus pirko. 
Tik ant Lietuvių Prekybos 
B-vės'pradžioj nekaip žiūrė
jo, nes ji vėliausia tvėrės; 
rokavo, kad be reikalo tvė
rės. Bet dabar kitaip į da
lykus žiūrįs.

Laimingos kelionės vi
siems.

PAVEIKSLŲ STUDIJA ANT 
PARDAVIMO.

Kaina labai prieinama. 6 me
tai įsteigta. Norintieji pirkti, 
kreipkitės šiuo a'dresu:

H. A. Kazanjian,
376 Columbus Avė., Boston, Mass

\Pajieškonmai
PaieSkoJtanj katooe LDS. 
anB ir -Darttofnfco" skaityto
mis 1 8y» į metas už dyką, už 

Prtetehamg už S 
rtnuB £1.50.

DIDELIS

y1"8, mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 

■UI pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba nž 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš lajbąratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-1U So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

I
 Laivas ROTTERDAM turi visus patogumus smagiai kelionei.

Erdvūs ir švarūs kambariai su2, 4 ir 6 lovom. Šeimynom suteikia
ma atskiri kambariai. Šriežias valgis, pritaikytas lietuvių skoniui ir a- 
petitui. Patarnavimas visiems mandagiausias. Maloni vieta pasivaik
ščiojimui ir pasilsiui ant laivo viršaus. Tinkamas rūkymui kambarys ir 
visi kiti smagumo prietaisai.

Keliauninkus iš New Yorko palydės Lietuvių Prekybos Bendrovės 
atstovai. Iš Rotterdamo iki Kauno asmeniškai lydės patyręs palydovas.

Jei nori be vargo smagiai ir greitai pasiekti Lietuvą, apsigyven
ti, bei apsilankyti, tuoj kreipkis į Lietuvių Prekybos Bendrovę. -Čia gau
si visus paaiškinimus.

Lietuviškus pasus ir sugrįžimo dokumentus mes padarome.
Rašyk tuojaus šiuo adresu:

Visi dideli ir maži, kas tik gyvas važiuokite ant ši
to iškilmingo išvažiavimo. Turėsite progą susieiti su sa
vo draugais ir susipažinti su kitais.

Ims dalyvumą Jaunimas g visų kraštų.
Dainuos garsiausi Naujos Anglijos dainininkai ir 

chorai: iš South Bostono, Cambridge, Lawrence, Mon
tello, Worcester, Haverhill, Loveli ir tt.

Bus didelės lenktynės vaikinų ir merginų. Bus 
žaislų — baseball, sųuash' bąli ir visokių lenktynių ir 
tt.

Visi privalo atsilankyti, nes pelnas yra skiriamas 
NETURTINGŲ MOKSLEIVIŲ FONDUI, nes mes iš 
jų tikimės gerų vaisių.

Mes lauksime visų.
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