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BALSAI IR NUO
MONES.

LENKIJA NAMINIO RA
KO IŠVAKARĖSE.

“Brooklyn Eagle” indėjo 
labai prielankų informaeiji- 
nį straipsnį “ 
vą.” ' ' . :....... r

dugniam afiglių padėties iš
tyrimui ir nustatymui išly
gų, kad užbėgus kelią strei
kams. Kaikurios kasyklos 
turės būti uždarytos.

AMERIKOS .SPAUDA APIE LIETUVĄ

PLENAS STREIKU
B A JOTI.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų r 
Sąjungos. JT**

Manchester, N. II.—Kon
ferencija tarp streikuojan
čių audėjų ir kompanijos at
stovų Nevvmarkete nedavė 
geni pasekmių.

DARBININKAS”
------Eisa------

UTARNINKAIS, KETVERGIAIS IB
SUBATOMIS.

Metams..................................... ....$4450
Užrubežy metams ......................... $į>.30

“Darbininkas”
3GG Bboadway, Boston 27, Mass. 

Tel. South Boston 620.

----- ------ [
PAĖMĖ ANGLIS IR 

GELEŽINKELIUS.

* ■ * J * '*> ■

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spiėskitės į vię- 
nintėlg darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

Visi Amerikos dienraščiai 
indėjo žinių iš Paryžiaus a- 
pie Talkininkų teikiamą 
Lietuvai pripažinimą de ju
re. “Bridgeport Star” ir 
New Yorko “News” prie 
tos progos pridėjo Lietuvos 
žemlapį. Tečiau visi indėjo 
“Associated Press” kores
pondento prierašą, kad Suv. 
Valstijos tame nutarime ne
dalyvavo. Panašiai susilai
kė Suv. Valstijų Valdžia ir 
tuomet kuomet alijantai pri
pažino Latviją ir Estiją. 
Tuo tarpu vis dėlto ir Ame
rikos visuomenėje bręsta 
nuomonė, kad Amerikai rei
kėtų pripažinti • Pabaltijos 
Valstybes. Štai, pav. New 
Yorko, Bostono ir Phila- 

’del pili jos kaikurie dienraš
čiai indėjo straipsnius, (gau
tus iš Baltie-American So- 
ciety) aprašančius 30-ties 
Amerikos mokslavyrių peti
ciją, inteiktą Valst. Sekr. p. 
Hughes’ui minėto pripažini
mo reikalu. Aprašyme mi
nimi profesorių vardai ir tie 
motyvai, kuriais peticija re
miama.

Tuotarpu dar keliomis 
dienomis prieš pasklidimą 
žinios apie profesorių peti
ciją vienas iš didžiųjų Ame
rikos laikraščių “Philadel- 
phia Bulletin” indėjo strai
psnį vardu “Lithuanian 
Hopes” (Lietuvių Viltys). 
Straipsnis rašytas ar dik
tuotas žmogaus labai gerai 
painformuoto ir matyt, lie
tuviams gana prielankaus. 
Pradedama nuo fakto Ali
jantų pripažinimo. Pažy
mima, kad Amerikos lietu
viai darė stiprių pastangų 
gauti ir Amerikos pripaži
nimo ir pripažįstama, kad 
lietuvių norai yrsPgerai pa
matuoti ir jų garbinga pra
eitimi, ir gražiu valstybės 
atgimimu pastaraisiais. lai
kais. Tečiau nežiūrint to, 
“Suvienytos Valstijos — 
sako laikraštis
Lietuvą pripažinti, nes jos 
nemano, kad buvusioji Ru
sijos teritorija būtų tvarko
ma be sutikimo besimosios 
Rusijos, kada tasai kraštas, 
aprėdytas ir grįžęs į savo 
tikrąjį protą, bus vėl priim
tas, į civilizuotą draugiją. 
Suvienytos Valstijos nuo sa
vo taisyklės nukrypo tik 
Lenkijos if Finlandijos atsi
tikimuose (Pabaltijos Vals
tybės irgi laukia panašaus 
“nukrypimo” L. I. B.) ku

tybių ar šiokia ar tokia bu
simoji Rusija negalėtų, ro
dos, užginčyti. Tasai Ame
rikos atsinešimas, nors, ir 
labai skaudus Lietuvai, susi
laukė pritarimo daugelio žy
mių rusų, tokių kaip velio
nis baronas Rosen, gi atei
tyje atstatytoji Rusija galės 
už tai atlyginti tikrai nuo
širdžiu dėkingumu.”

Atrodo, kad tai balsas ne 
Amerikos tautos, bet šaltas 
pareiškimas oportunisto di
plomato kuriam mirusių ir 
dar mirsiančių ir visai iš- 
mirsiančių aristokratų dė
kingumas atrodo svarbes
nis, negu biznio santikiai su 
gyva demokratinga tauta.

Nevvark ’o laikraštis ‘ ‘ Star 
Eagle” .indėno straipsni 
“Back Tovvard Babel” (At
gal 'prie Babelio). Anot 
straipsnio autoriaus, pasau
linis karas daug ką pakeitęs 
žmonijos gyvenime; tarpe tų 
atmainų esąs' ir atgimimas 
tų kalbų, kurios buvę jau 
skaitomos mirusiomis. Pa
vyzdžiui esą lietuvių ir airių 
kalbos. Iš to esą daug ir ge
ra ir bloga. Gera — tai nau
ji literatūros turtai ateityje, 
tautinių kultūrų išsivysty
mas. Bloga gi tai apsunki? 
nimas biznio pasauliui, pirk
liams ir pramonininkams. 
Autorius džiaugiasi, kad A- 
merikoj to įvairumo nebū
sią, nes čia būsianti viena 
kalba ir viena kultūra.

ja formaliai paskelbusi, kad 
ji Vilnių sau prijungianti. 
Ką su tuo darysianti Tautų 
Sąjunga? Gal ji prieisian
ti prie išvados, kad jos nu
tarimu laužymas — tai esąs 
mažmožis. Bet jeigu taip, 
tai dėl Europos ekonomijos 
ar negeriau, sako, būtų par
siųsti Tautu Sąjungos na
rius namo. Vis dėlto liktą 
šiek tiek pinigų (“Every 
Little Helps”) Juk, sako, ir 
fonografas gali daryti pa
reiškimus kurių niekas ne
klauso.

Intakingo katalikų žurna
lo “America” redakcija in
dėjo palankią pastabą apie 
Lietuvą. Rašo apie sėkmin
gą ekonomini atsistatymą, 
vadina lietuvius morali il
giausia tauta pasaulyje. Su 
pasigerėjimu pastebi, kad 
Lietuvoje nesą šeimynų per
skyrų “niekados ten mote
ris nepabėgą su kitos moters 
vyru, arba priešingai.” Lie
tuva kaip ir neturėjusi savo 
bolševizmo.

Dienraštis “Jotiniai” iš 
Augusta, Me. indėjo ilgą 
straipsnį, pavadintą “Lie
tuviai mėgsta Suv. Valsti
jas. Rašoma plačiai apie in
taką, kurią darą Lietuvoje 
sugrįžę iš Amerikos lietu
viai. Tokių esą apie 100,- 
(XX). Jie priduodą pačiam 
Kaunui Amerikos miesto iš
vaizdą. Jie uždedu didžiuo
sius biznius ir bankus, jie 
užimą vaidžiavietes.

_____________ ___________________________. Ijungos, i r sudarydama Są
jungą su atomis Pabaltijos 
tautomis, Kam labai esanti 
priešinga - Senki j a. Trečia
me straipsMjTje Susiv. prezi
dentas Gegužis labai rimtų 
minčių pa< uodą apie didelę 
Amerikos ( pvenimo blėdį — 
liuosybę i ūkti 
“gambleria ns”
šėrų parda dnėtojams. Iš to 
daugiausiai i ' . - '
viai, tarp 11 ir lietuviai.

ŽINIOS, 
td Press”
<s iš Rygos lieiK)s
1 žinią apie renJ 
.pi jos Valstybių 
ji suvažiavimą, 
ii prie Rusijos 
ldžios šauktos 
;. Toje konfe-

“Assoeiag 
res]>ondenR 
9 d. padavl 
giamą Bal 
{iri rengiau 
prisiruoš! 
Sovietų, 
konferenci 
rencijoje j^emjėras žada iš

 

kelti kalusįĮną Baltijos jū

 

rių neitralifacijos, nežiūrint 

 

to, kadį lĮaip pranešama, 
Suv., _Y . ' ios pa
dovanoti Lenkijai šešis karo 
laivus.

Maskvos vyriausybė esan
ti priešinga tam Pabaltijos 
premjerų suvažiavimui ku
riame, sako, ir ji turėtų 
dalyvauti. Tečiau premje
rai, to nepaisydami žadą 
suvažiuoti Revelyje.

Nors į Sovietų šaukiamą 
konferencijąMLietuva ir ne
buvusi kviesta, tečiau mano
ma, kad vėliau ir ji būsian
ti }>akvirt?ta, nes tarp kitų 
dalykų gal būsiąs' svarsto
mas klausimas Nemuno ne
it rali zaci jos; tuo klausimu 
ypatingai esanti suintere
suota Lenkija. (Ar nebus 
tai tik naujos lenkų užma
čios prieš Lietuvą? L. I. B.)

W ashington. — Liepos 26 
d. Suv. Valstijų valdžia pa
ėmė savo kontrolėn anglis ir 
geležinkelius. Valdžios pa- 
davadijimu traukiniais bus 
gabenama pirmiausia reik- 
menos valdžios reikalams, 
kuras traukiniams, laivams, 
ligoninėms, mokykloms ir 
visuomenės įstaigoms, valgo
mieji daiktai, pašaras, gal- 

gendantieji daiktai, 
bus tada 

visuomenė 
būtinomis

vijai.
Žalioji medžiaga 
gabenama, kai 
bus aprūpinta 
reik nienom i s.

Prez. Harding paskirs sa
vaitės bėgyje tribunolą iš
rišti angliakasių klausimą. 
Tribunolo nuosprendžio tu
rės klausuti abi pusi. Tri
bunole atstovų neturės nei 
kompanijos, nei unijos.
' Kongresas ketina 
veikti tame krizyje.
torius Borah inešė sumany- katalikiška partija, 
mą paskirti komisiją nuo- likų Centras ikšiol gerai at-

REIKALAUJA PRIE
SAIKOS.

Dės Mainės, Ja. — Unijų 
vadai pradėjo angliakasius 
prisiekdinėti, kad neitų 
dirbti nei po šešių mėnesiu, 
nei po šešių metų, o strei
kuoti iki streikas bus laimė
tas. Tokia priesaika bus 
nuo visų angliakasių. Tą 
daryti Įsakė John L. Levvis 
angliakasių unijos prezidėir- 
tas.

NAUJA PARTIJA 
VOKIETIJOJ.

Jierlin. — Vokietijos pre
mieras Wirth ir kiti katali
kų vadai sumanė persiorga
nizuoti. Ikšiol Vokietijos 
katalikai buvo susiplakę Į

ir-gi Centro partiją ir buvo kon- 
Sena- fesinio pobūdžio — aiškiai

■ 1 -----
silaikydavo. Gerai laikėsi? 
kaizerio laikais ir revoliuci-i 
jos laikais. Kaizeriui nu-d 
ėjus nuo sosto katalikai bu*j 
vo . Vokietijos priešakyje/J 
Bet dabar Vokietijos socija- ' 
listai pradėjo vienytis ir sta-.- 
tyti bendrą frontą. Katali-^ 
kams ir visiems nesocijalis-1 
tams būtų dabar sunku at- ’ 
silaikyti prieš besivienijan-J 
čius soči jai istus. Todėl ka- < 
talikų vadai dabar nutarė - 
jungtis su protestantais, at
mesti konfesini pobūdį iri| 
stei gt i 1 i bėra 1 i šką respubli-į 
konišką partiją. Ikšiol to-iį 
kios respublikoniškos parti
jos nebuvo. Buvo demokra-^ 
tų partija, bet joj žydai va
dovavo ir todėl neturėjo pa- š 
sisekimo. Yra dar Liaudies' 
partija, bet ji monarkistinio < 
krypsnio. Katalikai buvo| 
Vokietijas respublikos sar-’ 
gyboje ir dabar susitardami^ 
su protestonais ir kitais, ku--| 
rie ne pripažįsta nei soeiją^ 

' lisfų.' hr^indharkrstų  ̂šuda^ 
rys galingiausią Vokietijos’ 
partiją.

Lenkija naminio karo 
išvakarėse.

( 
nisteriją skųsdamies, kad 
žydams studentams Rygos 
universitete esą trigubai pa
keltas mokesnis už mokslą.l 
gi kitiems studentams nebu-1 
ves pakeltas.

O čia kiek ir lenkų—fran- 
eūzų propagandos. Laik
raštis “News” iš Macon, 
Ga. indėjo straipsnį, užva- 
dintą “Apgaulinga Vokie
tija.” 
kad
slaptai į Lietuvą ginklų, or
laivių. Visa tai kraunama 
esą netoli Kauno. Vokie
čiai statą Lietuvoje gelžke- 
tius ir ginklų sandėlius. 
Net pavyzdingi ūkiai esą vo
kiečių Lietuvoje kuriami; 
tie ūkiai, girdi, būsią mili- 
tariai centrai, nes esą veda
mi kaizerio ex-oficierių. Ir 
dar, sako, randasi tokių ku
rie vadiną Franciją triukš- 
mininke (alarmist).

Indonaų atvirą laišką pa
raše tūlas M. A. Hovard į 
“New York Times.” Rašo, 
kad pertai Tautų Sąjunga 
pripažino Vilnių Lietuvai ir 
įsake lenkams iš Vilniaus

“Detroit News” prie pro
gos S. L. A. Seimo indėjo 
tris ilgokus straipsnius, lie
tuvius ir Lietuvą paliečian
čius. Viename Susi v. L. A. 
Sekretorė panelė Petronėlė 
Jurgeliutė padavė žinių apie 
moterų rolę Lietuvių Tautos 
atgimime. Lietuviai vyrai 
gerbią savo moteris ir nebi- 
ją jų vadovavimo. Su 
straipsniu yra indėta ir pa
nelės Jurgeliūtės fotografi
ją. To straipsnelio turinį 
atpasakojo vėliau ir Bosto
no laikraštis “Traveler.”

Kitame mok. B. Žygelis 
padavė indomių faktų iš lie
tuvių tautinio atgimimo. 
Nurodė reikalingumą artin- 
ties Amerikos ir Lietuvos 
tautoms, ypač biznio reika
lais. Priminė, kad Lietuva 
nuo galimų Rusijos pasikė
sinimų ateityje mananti gin-

Laikraštis “Tribūne” iš 
Grealv, Colo. padavė indo- 
mių skaitlinių apie Europos 
apsiginklavimą, kurs dabar 
esąs didesnis, negu 1913 m. 
Atmaina įvykusi šitokia: 
vokiečiai 1913 m. turėję ka
riuomenės 700,000 dabar 
100,000, Prancūzai 1913 m. 
— 883,000, dabar 880,000; 
•Graikai 30,000 — 300,000; 
Belgai, 54,641 — 113,400; 
Rusija, 1,845,(500—1,600,000; 
Anglija 248,000 — 277,000; 
Italija 275,000

Naujų šalių armijos pri
buvę : Lenkų — 300,000; Ee- 

( tų 25,000; Suomių 28,000;
Latvių 25,000; Lietuvių 25,- 
000 ( f L. I. B.); Čeko Slo
vakų 250.000.

“ American Hebrew” pa
duoda žinią, jog Ęygos uni
versiteto žydai studentai at
sišaukę į žydų Tautinę Ta

ries su pagelba Tautų Są- rybą ir Lietuvos Žydų Mi-

“North American” iš 
Philadelphijos padėjo žinią 
iš Oklahoma City apie lietu
vį kumštininką “Billy Miš
ke,” kūmai pamušos savo 
priešininką Meehan iš San 
Francisco pirmame susiėmi- 
me. Buvę tartasi mušties iš 
10 sykių, o Billy supliekęs 
Meehan’ą iš pirmų sykio į 2 
minuti ir 40 sekundų. Ta
sai Meehan dar noekuomet. 
nebuvęs supliektas; jo nega
lėjęs sumuštf net Jack 
Dempsey, , nors tris sykius 
su juo mušėsi — dar prieš 
tai, kaip Dempsey sudorojo 
Jess Willard’ą ir tapo 
čampijonu.

Apie tą “Billy Miške” 
(Mickevičių) buvo rašyta 
jau seniau lietuvių spaudo
je. Esąs tai lietuvių ateivių 
vaikas, čia gimęs ir augęs. 
Savo lietuviškos kilmės besi
ginąs ir norįs būti kuo nors 
Lietuvai naudingas. Kaipo 
labai garbingai pasižymėjęs 
Arherikos sporte, mūsų tau
tietis galės ateityje gal ir la
bai Lietuvai patarnauti.

Liet. Inf. Biurais.

, i Varsa ra. — Politinis Len- 
... , . .. , ;ki]oi knzis taip toli iki pa-tiios arbitramįos komitetas', . , . , , _•’ . . . baigos, kaip nekuomet nėra
pradėjo daryti z.npomis* ft(,mpimas dide]is. 
taig i au <_ju s įti -įj. pricšgiitaiijancios parti-

nancia savaitę bus komiteto i • _ ■.' . , , . . , jos meto gatvesna savo pro-Jpasitarimas su darbininku ■ i, ... . ,, , . ‘ klemacijas ir rengia demonu
a s ovais. stracijas. Narodowa demo^

kracya liepos 23 d. buvo su- 
DERYBOS NEPAVYKO, rengus demonstraciją, kur; 

dalyvavo apie 15.000 žmo
nių. Soefjalistai kelių šim
tų skaičiuje atakavo demon- 
strantus. Bet ginklų ne
vartota, vis-gi keletas as
menų sužeista.

Dėl gręsiančių riaušių po
licija visose miesto dalys# 
sustiprinta.

Paderevvski atvyko ^Pary^ 
žiuri ir labai seka, kas deda
si Lenkijoj.

t________ -

NAMŲ KARAS TE- J 
BEINA.

PINIGŲ KURSAS.----- +
žemiau paduodame kįek 

kainavo pasiuntimas 
auksinų į Lietuvą, • Prie že
miau paduotų Kafaų yra 
prisiryt a pasiuntimo ftaš-

Ketvirtadieny, liep. 20 — $2.80 
Penktadieny, liepos 21 — $2.80 
Šeštadieny, liepos 22 — $2.80
Pirmadieny, liepos 24 — $2.70 
Antradieny, liepos 25 - $2.70
Trečiadieny, liepos 26 — $2.60

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

B08T0N 27, MASS

Dubliu. Namų karai 
Airijoj tebeina. Ištikimoji 
Anglijai kariuomenė sustipę 
rinta ir bile dieną gali kiltį 
nulemiantis mūšis.

ŽINOKITE, kad “Darbinnkft ’ 
yra visokį laikraščių iš Lietuvon 
ekt., o už 50c. 27 ekz. įvairiu lai- 
Ifeirašykitc. Už $1 gausite -‘U 
kraščių. /rių teisių prie atskirų vals- kraustyties. Šiemet Lenki-
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pamatais, netik pasitikėjo- maldas, už mažą kainų iri
me įvairių bendrovių dema- teikti klebonams, jie galės

- mes dar sukėlėme išdalinti žmonėms ir taip 
lengvu būdu atmaina savai- 
mi įvyks.

5. Seimas labai susido
mėjo Seserų Kazimieriečių 
ir naujai įsisteigusių Seserų 
Pranciškonių reikalais, tik 
gaila kad nebuvo kam tinka
mai dalykų referuoti ir 
plianų išdirbti, nes nei vie
nas arčiau tų reikalų stovin
čių nedalyvavo seime, o atsi
šaukimai atėjo tik kuomet 
seimas jau užsibaigė.

Apart viršminėtų nutari
mų padaryta dar daug kitų 
nutarimų, bet anie daugiau 
paliečia tarpsavinius reika
lus ir užtai visuomenei ne 
taip įdomūs. Reikia pažy
mėti kad šis seimas smarkiai 
darbavosi, delegatai dėjo vi
sas pastangas, kad .tik di
desnę naudą atnešus visuo
menei.

Į Kunigų Vienybės Val
dybą sekantiems metams pa
teko šie kunigai: J. Kasa- 
kaitis iš Pittston, Pa. pirmi
ninku, K. Skripka iš Bingh- 
anrton, N. Y. padėjėju, Dr. 
V. Baltuška iš Mt. Carinei, 
Pa, iždininku, J. K. Mi
liauskas iš Wanamie, Pa. 
raštininku, P. Čėsna iš Ma- 
hanoy City, Pa. ir P. Gudai
tis iš Tamaųua, Pa. iždo glo
bėjai.

ros Vartų, Šv. Kazimiero grabas, Gedimino pilies kalnas 
mūsų Didžiojo Vytauto grabas, visuomet trauks į save 
mūsų mintis ir jausmus.

3. Mes ypač su didžiausia meile ir pagarba laikysi
me savo tautos didžiąją šventavietą Vilniaus Aušros Var
tus. Mes tvirtai tikime, kad per Aušros Vartų, Panelės 
Švenčiausios užtarymą, mes ankščiau ar vėliau atgausime 
tai, kas mums buvo per prievartą išplėšta;

4. _ Pagaliaus mes skaitome reikalinga pareikšti Tau, 
Šventasis Tėve, ir visam Katalikų pasauliui, jog Ame
rikos 500.000 organizuotu lietuvių Katalikų Vilniaus klau
simu visų yra viena mintis ir viena širdis." Vilniaus at
gavimui tie pusė milijono gyvų ir susipratusių lietuvių dės 
sava turtą, darbą, o reikale ir gyvybę.

Taip mums, Dieve, padėk! t
Amerikos Lietuvių Eymo Katalikų 

Federacijos Centro Valdyba.

gogais 
kovų tarp tų pačių kapitalis
tinių bendrovių, vieną iš jų 
savo ypatingon globon ir 
meilėn paimdami, jon savo 
turtelius sukraudami, jos 
reikalams savo laikraštį ir 
savo pajėgas pavesdami, tuo 
kitų bendrovių užvydą iš
saukdami, su jomis peštynes 
pradėdami ir tokiu būdu sa
vo geriausius žmones, savo 
laikraštį ir savo organizaci
ją lyg tos vienos bendrovės 
tarhybai inkinkydami.

Gal tai ir buvo naudinga 
anai bendrovei Bet kad tai 
parišę sparnus visam mūsų 
darbininkų judėjimui — tai 
daugiau negu aišku.
. Mes tarei ir pamirošme vi
sai, kad kapitalizmo kelias 
ir darbininkų kelias nėra tai 
vienas ir tas pats keliąs, kad 
tai yra du skirtingu keliu.

Apie tų kelių skirtingumą 
pakalbėsime plačiau kituose 
straipsniuose.

Šventasis Tėve:

Skaudžios valandos prislėgti, mes katalikiškos Lietu
vos sūnus ir dukterys, šaukiamės į Tave, Šventasai Tėve, 
kaipo klusnūs ir mylį savo Tėvą vaikai ir prie Tavo kojų 
krauname savo sielvartus bei nusiskundimus.

Mes, Lietuviai Katalikai, mylime -ir gerbiame savo 
dvasiškija, mes lygiai jų klausome ir su aukšta pagarba 
lenktinės prieš savo ir kitų tautų bažnytinę hierarchiją. 
Tečiaus, mes negalime nematyti ir negirdėti visų tų skriau
dų, kurios jau nuo penkių šimtų metų yra daromos lenkų 
dvasiškijost .mūsų katalikiškai visuomenei Lietuvoje.

Nuo oficialūs Lietuvos krikšto dienos (1386 m.), ir 
iki šiai dienai, lenkų dvasiški j a ėjo ir tebeina į mūsų kraš
tą ne kaipo Kristaus mokslo skelbėja, bet kaipo lenkų im
perialistinės politikos vykintoja; ne kaipo teisybės ir mei
lės kūrėja, bet kaipo aklos šovinistės lenkų partijos prie
monė. Lenkų dvasiškiai apgaudinėjo mūsų protėvius, į- 
kalbinėdami jiems Krikščionių Dievo lenkiškumą ir- len
kiškų poterių reikalingumą. Jie, Kristumi prisidengę — 
įkvėpė sveikai ir stipriai mūsų tautai savo kalbos, bū
do ir papročių panieką. Kokios gi pasekmės to skiepi
jimo LENKIŠKO tikėjimo per šimtmečius? Gi tos, kad 
kaikuriose grynai lietuviškose vietose Vilniaus, Lydos ir 
Ašmenos apskričių (dabar lenkų okupuotose), lietuviai 
katalikai pirmą kartą išgirdo savo prigimtoje kalboje Die
vo žodį — tik 20-ojo amžiaus pradžioje, tuo tarpu per ke-' 
lis amžius jie meldėsi nesuprasdami maldos žodžių.

Kada tauta atbudo ir praregėjo, kada ėmė grįžti sa
vos kalbos gerbimas, kada plsigirdo Lietuvos bažnyčiose 
lietuviški pamokslai ir suskambėjo lietuviškos giesmės 
ji, lenkų dvasiškija, valdydama anuomet Vilniaus kapi
tulą ir vyskupijos sostą — griebėsi įvairių priemonių mu
sų žmonėms klaidinti ir toliau skriausti. Liaudis buvo 
bauginama pravoslavijos šmėkla, lietuviai kunigai buvo 
skiriami tarnauti gudams ir lenkams, gi lietuviams būda
vo siunčiami nesuprantą ir niekiną jų kalbą — lenkai ku
nigai.

Lenkų kunigai drauge su pasauliniais šovinistais ne
sidrovėjo kurstyti ir organizuoti mušeikas, kurie net pa
čias bažnyčias pavertė trukšmų, skandalų ir kruvinų 
muštynių vietomis (atsitikimai Rodunėje, Giedraičiuose, 
•Joniškyje, NoČoje ir kitur), kad tik atsiekus politinį tiks
lą — pašalinus lietuvių kalbą iš bažnyčių — lietuvių ap
gyventose parapijose. Kada pagaliaus, veizdosTaimi- 

vargu

$4.50
$5.50
$5.50

KUO TURIME SUSIRiT

“DARBININKO” VARGAI.

PINTI.
“Draugas,” turbūt Fede

racijos seimui artinantis, 
prabilo, kad metas savimi- 
susirūpinti. Apie tai pradė
jo rašyti nuo num. 170. Nu
rodoma, kad du priešininku 

| ■— ištautėjimas ir laisvama- 
nvbė gręsia mirt imi išeivi- 

P- jai. “Draugas” mano; kad 
laisvamanybė pavojingesni s 
priešas, negu ištautėjimas. 

r Kad pavojų atitolinti, tai
t “Draugo” nuomone “terei

kia dviejų dalykų: išauginti 
ir išauklėti pasaulinių inte
ligentų. sustiprinti ir pra
platinti katalikišką spau 

t ' dą.”
Vaistai nurodyti tikri

Gerai išauklėti pasauliniai 
E. inteligentai, stipri ir pra- 

K. plitusi spauda išgeltęs situ- 
| aciją.
F —čia prisimena Kristaus 

prilyginimas minioms pasa- 
\ kytas:

Dangaus karalystė panaši 
| į' žmogų, kurs pasėjo savo 
e dirvoje geros sėklos. Bet 
B žmonėms bemiegant, atėjo 
? jo neprietelius, pasėjo kvie- 
K čiuose raugių ir nuėjo sau.

Kuomet želmuo paaugo ir 
L užmezgė vaisių, tuomet pa 
| sirodė ir raugės. (Mat. 13.
' 24—30).

~ Mūsų lietuvių katalikų 
Neprieteliai — laisvamaniai 

K savo rauges į mūsų kviečius 
g sėja ne tik mums miegant.

bet ir budint. O katalikų 
miegota ilgai ir apsukrūs ne 
pri oteliai prisėjo raugių be- 

K galės. Taigi didis laikas su- 
L sirūpinti’ savimi ir griebtis 

L uolaus darbo. Šiais laikais 
U partijos, tikybos tigk laimi, 
B, kiek turi savo laikraščių. 1- 
| dejos'skleidimo įrankis šiais 
E laikais yra laikraštis. Ne 

te reikalo sakoma, kad jei 
dabar gyventų šv. Paulius. 

B tai jis būtų laikraščio redak- 
K torium. Popiežiai ir vyskų- 
| pai atkartotipai smarkiai 

į pabrieždami stipriais žo- 
| džiais priminė katalikams 
| svarbą katalikiškos spaudos. 
w • Iki Federacijos seimo ne- 
į, daug laiko beliko. Reikia 
( daryti sumanymus ir pienus 
• Katalikų . laikraščių vajaus' 
■ ateinantį sezoną. :

---------------—------------------------------

ANT RENDOS

narna ir padedama, lietuvių tautaf savo’/fc 
atkovojo sau politinę laisvę ir siekė savo teisėtų etnogra
finių'sienų; kada vėliau Spalių 9 d., 1920 m. lenkų ka
riuomenė, sulaužydama padarytą su lietuviais Suvalkuo
se sutartį, užėmė mūsų sostinę Vilnių — ir trečdalį Lie
tuvos teritorijos; — lenkų dvasiškija ir šiuo kartu pasiro
dė kaipo (ištikima grobikų tarnaitė). Ji tarytum pamir
šo Kristaus mokslą ir Katalikų Bažnyčios dvasią. Vys
kupas Bandurskis, okupacijos armijos kapelionas, pasi
rodė vyriausiu politiniu imperijalistinės Lenkijos agitato
riumi, viešu skleidėju neapykantos prieš lietuvių tautą. 
Arkivyskupas Grinevieckis pasižymėjo kaipo politinis va
das nedoros komedijos — Vilniaus “SEIMO,” kur mažas 
vieno luomo uzurpatorių skaičius pasiėmė sau teisę spręs
ti viso krašto likimą, “priskirti” jį prie Lenkijos.

Kada lenkų Vyskupai šaukėsi Visagalinčio Dievo var
do, rašydami Vilniaus “Seimo” politinio plėšimo dekla
raciją; kurioje jie vardan Visagalinčio liudija, kad vi
sas Vilniaus kraštas nori dėtis prie Lenkijos ir kad jie 
todėl priskiria tą kraštą prie Lenkijos; kada jie sustati
nėjo šventvagiškas litanijas Lenkijos garbei ir naudai; ka
da plėšimo aktą jie pašventino paskui Varšavos bažny
čiose, kada vėliau tą patį aktą Bažnyčios vardu šventi
no Vilniuje patsai Poznanės Kardinoląs Dalbor — mūsų 
širdys skaudėjo ir liūdėjo; tečiau mūsų protas, Kristaus 
mokslu apšviestas, sakė, kad lenkų Vyskupai pamynė 
kojų 7-ąjį Dievo įsakymą, irtą savo darbą pridengė savo 
autoritetu. ♦

Ne mums teisti ir smerkti lenkų vyskupų darbus. Ta
sai, kurs permato žmonių širdis ir jų darbus teisingalį- 
vertina — išduos visiems savo sprendimą, z

Bet Kodėl Mes Skundžiamėst
Gal tik tam, kad parodžius kaip inums, katalikams 

begalo skaudu matant, jog lenkų vyskupai žemina Kris
taus Bažnyčią ? Mes nesitikime, kad mūsų apreikštas skaus
mas pamokintų ar sugraudintų. Varšuvos imperijalistus.

_ Ne,' ne tam mes skundžiamės. Mes šaukiamės Ka
talikų Tėvo užuojautos ir tėviškos paramos, giliai tikėda
mi, jog Jūsų Šventinybei savo galingą žodį kur reikia ta
riant. teisybė ankšeiaus ar vėliaus ims viršų.

Kartu su tuo skundu, mes skaitome reikalinga Tau, 
šventasis Tėve, pranešti, kad: ( /

_____ • * ( ■

K AME A RYŠI OFISUI. | L' Mes žinomą ir matome aiškiai,kad lenkų vysku- 
Puikua, irtesus ir gera* kwnba- pų ėja aprašytas elgimasis yra priešingas Kristaus dvasiai 
ry» ofisui ant rendos L. ir Katalikų Bažnyčios mokslui ir teisei Visos tos skriau-
D. 8. Name, 366 Broodway, South dos, mūsų patirtos, nors mums buvo ir yra labai skau- 

ion, Mass. Kampas Broad- džios, tečiau jos nesumažins-mūsų tikėjimo ir mūsų pri- 
tr E gutrtą. KreipkiUs pa? nšimo-prie Katalikų Bažnyčios ir Ap.retalų sosto;

2. Mes niekuomet neišsižadėsime savo tautos teisių 
Broadway, So. Boston, Mass pri<- Vi’niaus ir prie etnografinės Lietuvos žemių; Auš-j

retų netni.l ilflĘii grįžti su sa
vo reikalais vėl prie “Darbi
ninko,” ir jau daugiau taip 
lengvai jo nebeatsižadėtl

3) Lietuvos vargai ir rei
kalai per visus tuos 7 metus 
buvo suėmę mūsų gražiau
sią energijų ir pajėgas. Sa
vo tėvynės reikalais besirū
pindami, jai dirbdami ir au
kodami, jų nuo priešininkų 
ir išgamų gindami, mes tar
si ir pamiršome savo reika
lus čia išeivijoje; pirmoje_gi 
vietoje savo organizacijos ir 
savo laikraščio reikalus.

Šie metai išeivijoje auga 
visur susipratimas, kad no
rint išlikti mums čia gy
viems, reikia nebe juokais 
ir savo reikalais pasirūpinti. 
Rudeniop mes turėtūme pa
daryti “Darbininko” vajų, 
tai yra išvyti iš katalikų stu- 
bii bedievių laikraščius, o 
inkviesti tenai mūsų orgąpą. 
Drauge su tuo visi atsakomi 
organizacijos, laikraščio ir 
spaustuvės vedėjai turėtų 
pasirūpinti visais reikalin
gais pagerinimais ir refor
momis. -v . — . U

4) Bene pati svarbiausio-! 
ji priežastis “Darbininko” 
finansinių vargų buvo tai L. 
D. S. narių ir jos vedėjų nu
kreipimas dvasios nuo darbi
ninkų reikalų ir idealų ir pa
kreipimas savo domės į dide
lio biznio ir asmeninių pelnų 
sritį. Užuot budavoti savo, 
savo tautos ir žmonijos atei
tį Dievo mintin pagal Jojo 
Sūnaus atnešto mokslo, 
mes pasaulio mamonų pasta
tėme savo augščiausiu idea
lu. Mes, nusižiūrėję į A- 
merikos suktų piniguočių 
pavyzdį, ėmėme steigti kor
poracijas, kompanijas ir 
bendroves, ėmėme kišti ten 
savo sutaupytus centus ir 
laukti iš jų'sau didelių pel
nų. Tų pelnų nesulauksime. 
Daugelis iš mūsų galėtų jau 
apraudoti savo pinigėlius ir 
skaityti f 
Nenuostabu, kad socijalistų 
redakcijos specijalizuojasi 
biznio srityje, kad jų šulai, 
trokšdami patapti piniguo
čiais, tveria neaiškias kor
poracijas, kad laisvamaniai 
kuria, čiulpia ir bankrutina 
bendroves vienų po kitos. 
Juk tai jų dirva, jų religi

ja — pilvo reikalų plotmė
je. / .

Bet kad mes,- katalikai 
darbininkai, tais pačiais ke
liais leidomės eiti, kad lyg 
atsižadėjome savo tvirtųjų

Keletą sykių jau matėme 
mūsų laikraštyje “Darbi
ninke” Centro Sekretoriaus 
nusiskundimą, kad “Darbi
ninko” finansiniai reikalai 
pasunkėjo.

Per 7 metus mūsų organi
zacijos gyvavimo daug bro
lių darbininkų perėjo per L. 
D? S. Vieni buvo įstoję tik 
išmėginimui. Nesupratę L. 
D. S. dvasios ir siekių, jie 
veikiai ją pametė. \Kiti į 
Lietuvą išvažiavo. Į vietą 
tų išstojusių pribuvo naujų. 
Bet šiaip ar taip mūsų orga
nizacijoje yra tur-būt dides
nė pusė tokių, kurie būva 
jojr nuo pradžių, arba nuo 
laiko įsirašymo, kurie pa
mylėjo LDS. ir jos laikraštį 
“Darbininkų.” Ypatingai 
tad tie, be abejo, neleis 
“Darbininkui” žlugti, o su
ras būdus jį pastatyti ant 
stiprių finansinių pamatų. 
Seimūi nebepertoliausia e- 
•sant, būtinai reikia iš anks
to apsvarstyti'rimtai nesise- 
kimo priežastis. Negalima 
ligos gydyti, nepatyrus tos 
ligos priežasčių.

1) Pirmoji mūsų nesiseki- 
uio priežastis buvo tai stoka 
tikrai prityrusių, kompeten
tingų žmonių visose mūsų 
veikimo šakose. Ėjome į 
darbų vien karšti^ troškimų 
vedami. Nei špecijalistų so
či jodogų. nei prityrusių biz
nio vedėjų neturėjome. Dir
bome, ir kartu mokinomės. 
Rašėme, spausdinome, /va
rėme biznį, darėme klaidas, 
o vis dėlto išgyvenome jau 
7 metus su viršum ir net tur
telį šiokį-tokį priauginome. 
Tačiau gyvenimo kova ir 
lenktynės privedė mus prie 
to, kad po senovei varyties 
nebegalima, kad reikia daug 
kas mainyti, taisyti ir gerin
ti, reikia labjau radikalių 
reformų, norint atsilaikyti 
prieš konkurenciją mums 
priešingų gaivalų. Reikės 
būtinai dairyties - labjau 
kompetentingų žmonių įvai
riose mūsų veikimo srityse.

2) Daugelis mūsų draugų, 
negalę patenkinimo iš re
dakcijos, ar administraci
jos pusės, nuleido visai ran
kas, nupuolė ant ūpo ir 
užuot dėjus pastangas gerin-> 
ti laikraštį ir spaustuvę, jie 
bemokėjo tik peikti savo į- 
staigą ir pagaliaus ėmė vi
sai boikotuoti ją,* kreipda- 
mies kur kitur su darbais ir patnatų, ir nebetekome kri

kščioniškos vizijos, ir savo 
dvasią mamonai pavergti 
davėme — tai buvo neapsa
komai didelė nelaimė. Dėl 
tos nelaimės labai nukentėjo 
LDS. ir “ Darbininkas. ’ ’

5) Bet mes ne tik atsiža- 
dėjorr • knrt; dariremkilį----------------- —-----i

pasaulį Kristaus mokslo lapukuose reikalingiausias

kitokiais reikalais. Žinoma, 
sunku būtų juos už tai 
smerkti. Nebent galėtume 
apgailestauti, kad jie grei
tai kantrybės neteko, kau 
pasirodė neištvermingi. A£ū- 
sų centrui atsigaunant ir iš-’ 
naujo persitvarkant, ir tie 
mūsų buvusieji draugai tu-

i- > 
A t<

Uosis.

KUNIGŲ VIENYBES 
SEIMAS.

Kunigų Vienybės Seimas 
šiais metais atsibuvo Liepos 
18 ir 19 dienose Wilkes- 
Barre, Pa. Seime dalyvavo 
atstovai nuo penkių provin- 
cijii ir keletas svečit} kunigų. 
IŠ nutarimų yra pažymėtini 
labiausiai sekantieji daly
kai;

1. Nuodugniai persvars
tyta Kunigų Vienybės kon
stitucija, kaikuriose vietose 
padalyta pataisymai ir ga
lutinai patvirtinta konstitu
cija visam laikui.

2. Pajudinta Lietuvių 
Kolegijos Amerikoje reika
las. Ligi šiolei tuo klausi
mu tik daug buvo kalbėta, 
bet mažai daroma. ■ Seime 
atrasta kad didžiausia 'tam 
reikalui kliūtis tai lėšos. Nu
taria skubiai auginti kolegi
jos fondų, o kiti reikalai 
tuomet greičiau bus išriša
mi. Išrinkta į Kolegijos 
Fondo auginimo komisijų 
trįs energingi ir tuo reika
lu labai susidomėję kunigai 
J. K. Miliauskas, P. B. 
Paukštis ir Dr. V. Bartuš- 
ka. Vienas ten esariCtų kle
bonų viešai pareiškė, kad da
bar trumpu laiku jo apielin- 
kėje tam reikalui susidarys 
nemažiau $5000.00. Iš visų 
pusių atrodo, kad dabar ko
legijos reikalai kur kas spar
čiau eis.

juos palaidotais? < g Išdirbta plianai

Eep.

IV. KAZIMIERO b. K. DB-JOS 
VAIDYBOS ANTBA8AI 

80. BOSTON, MA&.

Ali WushJ

BV- JONO EV. BL.PAINLPINB8 
• DBADGYSMS VALDYBOS

darbuotė Jo Ekscelencijai 
Vyskupui Kariui, kuomet, 
sulig Jo duoto Kunigų Vie
nybei pažadėjimo, atvyks 
Amerikon atlankyti lietuvių 
kolionijas.

4. Nutarta suvienodiittf 
lietuvių kalboje pridedamą
sias maldas Bažnyčioje. Li
gi šiolei kiekvienoje bažny
čioje vis buvo kitaip. Vie
nur kalba maldas ir poterius 
vienaip, kitur kitaip; vie
nur senoviškai su visais bar
barizmais, kitus, sulig nau
jai pataisytų.' Užtai nutar
ta stengtis sudaryti vienodu
mų ir visose "bažnyčiose lai
kytis naujai pataisytų mal
dų’ir Lietuvos Vyskupų pa
tvirtintų bei Kauno vysku
pijoje įsakytų. Kad U pa- I 
lengvinus -Kunigų Viįiybė

treCU 
vai.

on, Mass.

«M
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vakare. Ateidami drauge ir naajv 
Mt Savlft orte atm
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BROOKLYN, M. Y ti
Liepos 10 d. LDS. d2 kp. Kara

lienės Angelų parapijos salėj tu
rėjo pusmetinį ir extra susirinki
mą, kurį atidarė pirm. V. Dauba
ras. Buvo atsilankę svečiai gerb. 
kun; J. Petraitis iš Patersou, K. 
J. ir Žaliaduonis iš Cleveland, O. 
Pirmiausia buyo pakviestas pa
kalbėti gerb. kun. Petraitis. Ji
sai sakė, kad visiems katalikams; 
turi rūpėti LDS. padaryti tvirta, 
galinga katalikų tvirtove. Jisai 
sakė, kad jei Amerikos katalikai 
netektų LDS., tai liktų bespėkiai. 
Todėl visus ragino kvietė prie di
desnio veikimo dėl LDS.

Po to kalbėjo clevelaudietis Ža
liaduonis tik ką sugrįžęs iš Lietu-: 
vos. Tą pat dieną jis tik ką iš 
laivo buvo išlindęs. Jisai kalbė
jo apie organizacijas Letuvoje. 
Sakė, kad jos ten turi nemažai 
kliūčių ir trukumų. Bet socija
listai ir komunistai Lietuvoje ma
žai ką tegelioja žmonių akyse.

Tada prasidėjo svarstymas kuo
pos reikalų. Išduota raportas iš. 
N. Y. ir N. Jersey valstijų LDS. 
apskričio. Minėto apskričio suva
žiavimo nutarimai užgirti. Vie
nas iš patinkamų nutarimų buvo 
tai rengti apskričio išvažiavimą. 
Išrinkta narius į komisiją, kuri tą 
išvažiavimą rengs. Komisijon pa
teko J. Tumasonis, V. Pūkas ir P. 
J. Kyrius. Tai veiklūs vyrai, to
dėl ir išvažiavimas turės būti pa
sekmingas. Išvažiavimo diena 
dar nenuskirta. j

Pagalios buvo kalbėta apie įne
šimus būsiančiam LDS. seimui, 
įnešama, kad padidintas "Darbi
ninko” numeris išeitų ketvergais 
o ne subatomis, nes tolimesnių 
kolonijų skaitytojai subatinio ne
gauna prieš nedėlią. O subatoj 
ir nedėlioj patogiausias laikas pa
siskaityti.

Antras mesimas, kad "Darbi
ninkas” neturėtų administrato
riaus, o tą vietą užimtų Centro 
seięretorius. Vietoj ądministrato- 
riaus paskirti antrą •'redaktorių. 
Tai yra, kad “Darbininke” būtų 
du redaktorių. Juk negalima ti
kėtis, kad vienas redaktorius ge
rai apdirbtų tris sykius savaitėje 
einantį laikraštį. Dabar "Dar
bininkas” persilpnas darbininkiš
kų klausimų straipsniais ir raš
tais.

Šie įnešimai turi būti priduoti 
LDS. seimui.

Buvo ir daugiau inešimų, bet 
jie atmesti. Kaikurie tapo atmes
ti su panieka ir inešėjas gavo 
"velnių,” net sakyta, kad reikia 
išmesti. Tarp tokių inešimų bu
vo, kad į LDS. nebūtų priimama 
kapitalistai, turtininkai ir stam
būs biznieriai, kad centro valdy
bos narys nebūtų ilgiau kaip du 
metu.

klausius nusiskundimus, paaiškė
jo, kad palto išnešiotojų kaltė.

Dar buvo užmetimų, kad orga
ne mažai rašoma apie darbinin
kiškus reikalus, bet pasvarsčius 
šis užmetimas savaimi nupuolė. 
Kaip buvo pranešta organe "Dar
bininke” No. 73 kad mainos dir
bą, tai dabar vėl uždarė.

"Darbininko” No. 80 buvo ra
šyta, kad dėl Jono Genio buvo 
surinkta per A. Mikučionį ir J. 
Ragaišį šimtas su virš, o patal
pinta šimtas su centais. Tikreny
bėje surinkta $145.00.

Korespondentas.
Prierašas: Už paramą "Darbi

ninkui” ačiū. Labai smagu, kad 
kuopos nariai susiiųdomavę orga
nizacijos reikalais ir rimtai svars
to įvairus kalusioms susirinki
muose. Tuo labiau įvairiais orga
nizacijos reikalais Tamistų gar
binga kuopa turėtų susidomėti 
priešseiminiame susirinkime.

L. D. S, RAŠTINĖS 
KAMPELIS.
ATSAKYMAI.

Kp. Korespondentas.

Steponavičiai $1.00, J. ir M. Pra- 
buliai $1.00, O. Janiūnienė 50e., 
V. Matulevičius 50c. Viso $10.

. Su tikra pagarba,
A. ir B. Mičranąi. 

Visiems aukuotojams varde* L.
D. S. ir Lietuvos darbininkų ta
riame širdingą ačiū.

LDS. KUOPOS SUJUDO RIMTI 
“DARBININKĄ” FINAN

SIŠKAI.
Štai šiomis dienynus gavome 

gausią paramą nuo LDS. 12 kp. iš 
Brooklyn, N.- Y. per gerb. kun. 
K. Urbonavyčių.

Pirko LDS. namo bonus šie:
Po $25. Vincas Daubaras, Anta

nas Andrtiitis, Kazys J. Krušins- 
kas.

Skolino šie: Z. Kučinskas $15, 
J. Tumasonis $10, Ant. Jakaitis 
$5, D. Gobertas $5.

Aukuojo P. J. Mačiulis $2.00; 
po $1.00 V. Pūkas, P. Kyrius, M. 
šertvytienė. Viso $115.00.

LDS. 75 kp. Westville, UL lai
kytame susirinkime, liepos 16 d. 
š. m. perskaitę nuo LDS. Centro 
laišką prašant paramos nors ir iš 
neturtingo/iždo paaukavo $5.00.

Laiške pastebi: “Jeigu ne strei
kas būtume ir daugiau suaukuo- 
ję”

PASTABAS
--- ---------------- _ -r- Susimūd&Bii, BrooMynię- bnį ištirti
TeBk“* vaidyba, čiai, svaidykit Širvydienę!

Jei jinai nesustos į bažnyčią 
čjusi, “Vienybe” (lygsva
rai palaikyti nesiliaus kata
likų dergus.

miršo pauostyti ir palaižyti, 
i Tikiuosi “Vienybė” nepa
mirš ir to dalyko tautos la-

II i. !■ ><<*■

NEWY0BK, N. Y.
LDS. 9 J®, mėnesini* MMtirtal 

įvyks nedėlioj, 6 d. rugpj., tuojaus po 
sumai, bažnytinėje svetainėje, 568 
Braome St. Siame susirinkime turėsi
me daug svarbią reikalą aptarti.

Valdyta.

GRANU RAPID8, MICH.
LDS. 98 kp. mėnesinis susirinkimas 

{vyks panedėlyje, 7 d. rugpj., 7:30 v. 
vakare, iv. Petre ir Povylo parapijos 
svetainėje. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbią reikalą aptarti. Taip-gi at
siveskite ir naują nartą.

Kviečia Valdyba.

Naujas So. Bostono lietu
viu priežodis: Myli, kaip 
“Sandara” “Darbininką.”

Kiekvieną kartą, kaip 
“Drauge” bomba sprogsta, 
— “Naujienos” kęberkšt! 
augštin kojomis.

DETROIT, MICH.
LDS. TO kuopos mėuesiniB susirinki' 

mas įvyks nedėlioj, 6 d. rugpj., tuo- 
jaus po pamaldų Sv. Jurgi© parapijos 
svetainėj. Visi nariai m^onėkfte pri
būti, nes turime datų svarbią reika
lų aptarti., Atsiveskite ir naują na
rtą.

NEW PHILADELPHIA,

dfcaaa W ii
♦

''Lietuvos liaudininkų ats
tovas Žygelis- išvažiuodamas 
iš Amerikos parsivežė Lietu
von kromą tuščią.x Visus 
prasimanymus ir melus pro- 
tesimų mokytojų garbei pa
liko Amerikos lietuviams su
virškinti. Kad tik tautinin
kai nepaspringtų.

(ne Rimkos) galvą ašine-* 
duočiau pusę skatiko. Gi jis 
tautininkus didvyris! -Pas 
katalikus-gi bado nesijau
čia.

Paskydo, kaip Šliupo 
(Jono) sutverti vaikai..i 
(socijalistai). (

“Keleivis” paskelbdamas 
kokio tai “kunigo” “gro- 
matą,” aiškiai parodė, kad 
socijalistų dvasios ganytojai 
netinka nei prie svečio nei 
prie pečiaus. Jiems geriau
sias vardas; negramotni 
“Keleivio” liurbiai. P

S 
_______________________ w

“Sandara” džiaugiasi, 
kad Amerikos Liet R. K. 
Fedaracija pasakė kas reikė
jo pasakyti, bet kadangi Fe
deracijos darbuotojai to ge
ro pasakymo neperleido per 
‘ ‘ Sandaros ” cenzūrą
tai juos “Sandara” pataria 
iŠ Federacijos išvyti. Pui
ki logika, ar ne tiesa ?!

Pilėno (rodosi Kazio)’ 
vardas atrodo gana istorinis, 
bet jo darbai panašūs į “ku
nigo” Mockaus velnių par
davimą. Todėl visai nenuo
stabu, kad “Keleivis” Pilė
nu atsidžiaugti negali.

Nabagas Iksas gav« paš
tu du papeikimu. __ Atleisk 
jiems Viešpatie, nes jie ne
žino ką daro.v uz Iksas.

Kaz. Baltrėnuir LDS. 70 kp. na
riui iš Lawrence, Mass. — Tamis- 
ta dėlei pašelpos iš streikierių 
forjdo kreipkis prie kuopos ir tik 
kuopai paliudijus Centro valdy
ba svarstys apie išmokėjimą. Cen
tro raštinė neturi žinių nuo kada 
Tamistos streikuojate.

Pov. Simanoniui, Chester, Pa.
— Tamistos adresą permainėme ir 
organą "Darbininką” siuntinėsi- 
me nauju. Lietuvos Atstovybės 
adresas yra: Representative of 
Lithuania, 1925 F St., N. W. 
IVashington, D. C.

M. K. Martinkui, LDS. 67 kp. 
valdybos nariui iš Albany, N. Y.
— Mėnesines į LDS. $1.20 gavo
me, ačiū. Tamista gal galėtum 
kaip nors sutvarkyti kuopą ir 
pranešti mums kuopos valdybos 
vardus ir adresus. Neužsimokė- 
jusiems nariams sulaikysime ‘or
ganą. Prašome Tamistos išrink
ti užvilktas mėnesines duokles ir 
ištų, kurie atsisako.

"Perkūnui” dolerinę perdavė
me.

Tamistos adresą permainėme. 
Kaip nors susitvarkykite 
prieš Seimą.

Lauksime geresnių žinių.

LDS. 18 kp. narys iš Paterson, 
N. J. J. Spranaitis prisiuntė čekį 
ant $100 kaipo paskolą.

Beto, girdėjome, kad jau, yra it 
jaugiau kuopų nutarusių parem
ti “Darbininką” finansiškai, tik 
dar nesuspėjo susiųsti. Tikimės, 
jog visos kuopos pribus su para
ma savo organui.

Girdžiame, kad keletas kuopų 
tam tikslui rengia pramogas ant 
tyro oro.

Darbininkai turėtų paremti, nes 
visas pelnas skiriamas “Darbinin
kui.”

Visiems aukuotojams ir skolin
tojams LDS. Centro' Valdyba ta
ria širdingą ačiū.

strei-

dar

■ f

“Vienybė” valstybinio 
darbo pradus ir pagrindus 
taip supranta, kaip višta 
geografiją.

LDS. 87 Juodos
G d. rugpj., 1922 m., pobažnytinėj salėj 
tuojaus po antru iv. Mišią. KvteCte- 
mi pribūti visi nariai ant susirinkimo. 
Taip-gi atsiveskite nors po vieną naują 
narį prisirašyti.

DU BOI8, PA.
LDS. 55 kuopos mSnestats susirinki

mas įvyks 6 dieną rugpj. po pamaldų 
l 81 susirinkimą kviečiame visus narius 
kuoskaitiingtau^B ateiti.

Valdyba.

KENOSHA, WIS.
LDS. 80 kuopos mėnesinis susirin

kimas Jvyks nedėlioj, 6 d. rugpj., tuo- 
jaus po sumai fiv. Petro parapijos sve
tainėje. ĮĮvleflame visus narius bū
tinai ateiti, nes yra svarbią reikalą 
apsvarstyti.

‘‘ Sandaros ’ ’ redaktoriu- 
kas pasidarė gana bukas. 
Iš visų jo pastabų daugiau
sia skaitytojui imponuoja 
paskutinis taškas.

.------------ •« .

Aišku, kaip diena! Ame
rikos tautininkai ir soči j a- 

I listai savo sėbrams Lietuvo- 
‘ j e, prasikaltusiems už šmu

gelį norėdami šiltas vietas 
Amerikoje surasti, — begė
diškai gerb. Čarnecki pradė
jo ėsti.

Buvęs Lietuvos Atstovy
bės Amerikoje darbininkas 
Rimkus praneša “Vieny
bei,” kad nuvažiavęs į Lie
tuvą pakratė labai dideliems 
Lietuvos veikėjams rankas, 
bet kokio skonio tie veikėjai. 
— visai nerašo. Turbūt pa-

v* J*
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Saliūnas pasakydamas 
pora teisybės žodžių, laisva
manių lizdą sukiršino. Tarsi 
širšės pradėjo birbti.

Daug Lietuvai reiškian- 
čiame suvažiavime Wash- 
iijgtone Amerikos lietuvių 
laisvamaniai. nedalyvavo. 
Gerai padarė, kad jie sulin
do i užpelkius. Nesidarha 
vo aukso-sidabro fondui, ne
reikėjo jų nei suvažiavime.

r v

Tuo tarpu kada lietuviai 
katalikai užimti aukso-si
dabro Fondo vajum, tai s- 
riečiai užimti piktpinigio 
vajum.

S-riečiai piktpinigiais veis 
turbūt piktvarles.

Kiek laiko atgal tautinin
kai būbnijo visam pasau
liui, kad katalikai turi žmo
nių, bet esą katalikii vado
vai labai menki, nemokyti. 
Šiandien po dideliu sekretu 'ri 733 vaikus, 
reikia pasakyti, kad tauti
ninkai ir seniau neturėję mi
nios, dabar nebeteko ir gal
vų. Juk už vieno Rimkaus kų.

i

“Garsas” nurodė, kad ka
talikai savo susivienijime 
turi vaikų skyriuje 2.363, o 
laisvasis susivienijimas tėtu- 

Labai leng
va išaiškinti kodėl taip yra : 
laisvieji praktikuoja gimdy
mo kontrolę ir neturi vai-

WESTVLLLE, ILL.
■I— —I.—

LDS. 75 kp. susirinkimas buvo 
liepos 16 d. š. m. 1 
protokolas ir priimtas, 
skaitytas laiškas 

'prašant paramos 
"Darbininkui.”

Kuopa iš kasos
Buvo pakeltas klausimas sureng
ti pikniką, bet pastebėjus, kad 
vietoj pelno gali būti nuostolių, 
tas klausimas nupuolė. Mat čia 
eina streikas ir nėra galima ką 
nors pradėti veikti. Daug žmo
nių yra, kurie labai suvargę.

Nariai pakėlė klausimą apie 
mokesčius: pirma mokėjo po 25c. 
mėnesiui, vėliau karės laiku ka
da viskas pabrango pd 35e., oMa- 
bar atpigus ir-gi taip-pat moka
ma ir dar ncišsimokama.

Taip-gi pakėlė klausimą apie 
streikerių fondą. Nariai perma
to, kad mokant po 50c. ar $1’00 
į metus nėra galima užtikrint, 
kad sustreikavus gaus pašalpą. 
Motyvuoja tuo, kad mainieriąi 
per kiek metų mokėjo po $1.00 
mėnesiui ir tai dabar sustreikavus 
negali daugiau gauti kaip po $5.

Taipgi nariai nusiskundė, 
kad negauna organo .reguleriai. 
Vieni sako gauna savaitėj kartą, 

i kiti du, o dar ki|i, kurie turfbak- 
selį peštoje gauna reguleriai. Iš- $2.00,

Perskaitytas 
Po to 

iš LDS. Centro 
mūsų organui 

y 
paskirė $5,00.

BEGALO SVARBUS PRIMI
NIMAS.

Visi LDS. nariai išėję ant strei
ko privalo tuojau pranešti savo 
kuopos valdybai dieną, mėnesį ir 
priežastį, o ypač tie, kurie pri
guli prie streikierių fondo. Kuo
pų raštijrinkai susirinkimui pa
tvirtinus, kad streikas legalis, tu
ri tuojau raportuoti Centrui.

Nariai, prigulinti prie streikie
rių fondo be kuopos paliūdymo 
tiesiog iš centro negali gauti pa- 
šelpoe. Negali gauti ir tie, kurie 
suvėluoja su pranešimais apie išė
jimą ant streiko. Suvėlavusių su 
pranešimais narių reikalavimai iš
mokėti pašalpą paliekami Seimui 
išspręsti.

LDS. Centro Raštinė.

k.

PAKLAUSIMAS.
Gerb. Tamistos:

Meldžiu paaiškinti apie 
kierių fondą. Ar gali narys gau
ti pašelpą tuoj po įsirašymo!

M. Songaila, 
LDS. 40 kp. rast. 

Easton, Pa.
ATSAKYMAS.

LDS. nariai gauna pašelpą iš 
streikierių fondo išbuvę organiza
cijoje ir prie streikierių fondo še- 
šius mėnesius. Pašelpa mokama 
po. dviejų savaičių streiko ir pa
kol pinigų yra.

LAIMENGOS KELIONĖS.
Šiomis dienomis išplaukė Tėvy

nėn darbštus LDS. 63 kuopos na
rys iš Racine, Wis. D. Jackus. Lin
kime laimingos kelionės.

Gerb. D. Jackui prisiuntė lin
kėjimus tos kuopos raštininkas J. 
S. Kesminas.

Brangus vienminti:
Linkiu tau laimingos kelionės 

Tėvynėn. Nuoširdžiai prašau su
grįžęs parašyk man laiškutį apie 
Lietuvos darbininkų judėjimą ir 
gyvenimą ir apie Lietuvos politi
nę padėtį, mokyklas ir tt.

Daugiau tau nieko negaliu su-' 
teikti kaip tik laimingos kelionės 
ir prašysiu Dievo pagelbos visuo
se tavų žingsriiuosę.

Tavo draugas, • —
J. S. Kesminas,

LDS. 63 kp. raštininkas.

L D. MUOPŲ SUSI
____ ______ -______ _____ »

AUKA $10.00.
Šiomis dienomis gavome čekį 

ant $10. nuo LDS. Conn. Apskri
čio ir LDS. 36 kp. raštininkės iš 
New Britain, Conn. padengimui 
skolos už pasiųstas knygas Lietu
von.

Rašo: 
Gerbiamieji:

. šiuomi pridedu čekį ant $10. 
auką padengimui lėšų už pasiųs
tas knygas Lietuvon. Liepos 9, 
1922 m. pas A. ir B. Mičiūnus kri
kštynose sūnaus, kuriam duotas 
vardas Vitalius svečiams besikal
bant užsiminta apie Lietuvą. Ka
dangi pokily buvo didžiuma LDS. 
narių, tai ir aukas sutarė, sudėt 
ir pasiųsti "Darbininkui” už pa
siųstas knygas Lietuvon.

Aukavo šie: L. Grabliausįcas 
$3.00, krikšto tėvas Z. Bulis $1.00 
ir krikšto sūnaus vardu $1.00, mo-.. n IIIIT1 
tina ir tėvas A ir B. Mičiūnai b<rtl.

>, sūnaus vardu 50e., K. ir A-J^ LIČĮ ’3

STOUGHTON, MASS.
LDS. 100 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 6 d. rugpj., 8:80 
vai. po pietą. Airiu parapijos svetai
nėje, 120 Canton Street Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turime svarbią reikalą aptarti. Atsi
veskite ir naują nerią.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 78-toa kuopęs mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 6 d. rugpj., 
tuojaus po sumos bažnytinėje salėje. 
Visi nariai malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbią rei
kalą aptarti. Atsiveskite ir naują sa
rtą.

Iš BOSTONO f
p

ant naujo,

CHICAGO, ILL’.
L. D. S. 29 kupos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 6 d. rugpj. Sv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 1:30 vai. 
po pietą. Visi nariai praSomi susi
rinkti ir naują narią atsivesti prlsira- 

Ttf?

Valdyba. 
MASS.

LDS. 97 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 6 d.. rugpj., tuojaus 
po pamaldą bažnytinėj svetainėj. Vi
si nariai mhlonėkite pribūti paskirtu 
laiku, nes tnęime daug svarbią reika
lą aptarti. Atsiveskite ir naują na
rių. ,

•ilk*

Valdyba.

■
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zf LIETUVĄ
UimnoiAii

Ii New Vark į Cherbaurp ir 
Southampton 

-^Greitas susisiekimas su Baltijos 
portais 

MAJESTIC — Liepos Są Bogpj- $B< 
. [RūgsSfc 18

Didžiausias laivas pasaulyje.
OLYMPIC — Rugpj. 12; Rūgs. 2 ! r28 
HOMERIC— Rugpj. 19; Rūgs. » ir 90 

___ Ii Boatouo i Liaerpoolį.
PITTSBURGH (naujas) ir HAVER 
PrrrsBVMH (naujas) ir Havkkvobd 

iSHira retom
Ii New York f Cherbourg 4r Hamburg 
MINNEkAHDA — (3-ČIa klesa) — 

[Rugp. 2; Rūgs. 6; Spal. U 
MANCHURIA — Rugpj. 9; Rūgs. 13;

• [Spalio 18 
ST. PAUL — Rufitj. 18; RsgBėJo 20;

[Spalio 23 
Naujai peržtarttl 8-čios klesos kam
bariai. j 5

3IONGOLIA — Rugpj. 30; Spalio 4;
[Lapkričio S

Ii Yorto į Hamburgą, Udgoją

SAMLAND (3-čia klesa) — Rugp. lp 
[Rugsėjo 12 

Parsitrauk savo pažįstamos iš Lie
tuvos ant ausų patogią laivą. Musą 
agentai Europoj atliks viską. Getas 
valgis. Pasėdėjimui kambariai. Man
dagus patarnavimas. Kainos prietare 

iooa. Kreipkitės pu:
PAS8ENGER DĘPARTMENT 

84 Statė Street, Boston, Maso,
arba vietioius agentu.

frL gretio 
u varomo

su greita pęę^ikgUmą į LIETUVA ir 
rtsas všfetijas. OriKutiaš
pjtarei

Tj 
asmenfi 
tnvbft 1

ną mltžlną gą Wv%> yareSMift
Southampton’©.

MAURETANTA AQUITANIA 
BERENGARIA

pasiekia LIETUVĄ Į devynias dienas, 
ormadįją krer 
arento arfta 
LIUKS, 128

BLYSIA .............................Rnminfin 8
SĄMARJA .......................UoBpfcčK) 23
ASSYRJA . ................... .... AlūgsŪfo 15
SAMARIA ............................Rugsėjo 20

Geriausias ir tiesiausias susfne- 
fimas per .vandenį su Lietuva.

PATERSON, N. J.
LDS. 18 kuopos mėnesinis susirinki

mas |vyks nedėlfbj, « d. rugpj., tuo
jau* po eumos, Bažnytinėj svetainėj, 
147 Montgoaoery St. Visi nariai malo- 
nšklte pributl paskirtu laiku, nes turi
me urartHą reikalu aptarti. Atelvere 
klte Ir naują narių.

Valdyba.

DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS
kurį rengia

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ NAUJOSIOS 
ANGLIJOS APSKRITYS

LIEPOS (JULY) 30 DIENA, 1922 METAIS
RD0MUV08 PARKE, MONTELLO, MASS.

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

bų išgirsti, išlavintų N. A. ch'orų dainų pasiklausyti, tas 
lai atsilanko imt virš paminėto Piln. Blaivininkų išvažia
vimo, o visa tai išgirs ir pamatys. Taip-pat garsioji Mon
tello orchestrą grfež naujausius šokius. Gi laislų-žaisle- 
Mų, tai jau bus devynios galybės. Tai-gi nepraleiskite 
gero* progos nei iženas lietuvys.

Daržo vartai bus atdari nuo 10-toe valandos ryte, t 
Šokiai nuo 12 vai. pusdieny. 1

Kviečia visus KOMITETAS.

ietuviai važiuojanti I 
. lenk ąjuoStą i 

Visa trecia kieta padalii 
2-ją. 4-rlą, ir 8-ntą fovą.

POLONIA Rugp. 9; ESTOMA Rugp. SS
NevvYorko ar Bostone | Hamburgą—$108^0, 

Btliavą—$100.50, Klaipėdą ir Piliavą—$107.00. 
Mes užmokame gelžkello tikėtą 1S Bostono | 

Uorką. Kreipkitės pas vietini agentą.
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atraše.
s.

VIETINES ŽINIOS

SEIMAS.

ANT

į
M. A. J. GOAMAN

B

jkas, vice-pirm b

6 me- 
pirkfi,

Broadway. Bū 
narys-? privalo 
turėsime daug 
apkalbėti kai; 
ir pusmetiniam*

(GUMAUSKASf

MUISTAI

1^-Vįj.L I I l l^4IĮ^^T-,a«

JERSEY CITY, N. J.

kviečiame visus lietu- 
vietinius ir aplinkinių 
koskaitlingiausia atsi- 

Gi mes užtikriname, kad

L. VYČIŲ 17-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

\JPajieskojtmai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “DarUlninko” skaityto
jams 1 syk} I metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

i
!i
Į
' ? ¥a£aND<»: Sdo

J. N. Butkus,
25 Henry St., Rochester, N. Y. 

(27-29-1-3)

DR.PAULJ.1AKMAUH
(JAKIMAVIČIUS!

«E KAST BRaADWA>
Trfeįbone 30U.

LB Metų goųth Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
899a W. BRPAD^AY 

.LANDOS: Kuo 9 r. iki 7 v, yak.

PARSIDUODA PIGIAI
AUT0M0BILIU8

Hudson super six su 7-nimns sė
dynėms. Beveik naujas. Galima
matyti vakarais nuo 6 vai. Šventa
dieniais nuo ryto iki pietų. Kreip
kitės pas: W. Waitaitia» 624 E.
84h 8t., So. Boston, Mass. (25-27)

limo vai., Klovainių parap., Tai-
Čia Amerikojepuškių kaimo.

prieš du metu gyveno Hartford,
Conn., gi dabar nežinia kur. Jei
kas žinotų apie jį ar jis pats.
meldžiu pranešti, nes turiu di
džiai svarbų reikalą.

Stailey Chamo
Box 476, Statė Hospital,

pietų. Lietuvių Sv. Jurgio para
pijos svetainėje, St. James Avė.,
Nonvood, Mass.

Todelgi gerbiami Lietuvių R
K. Fed. Naujosios Anglijos aps
kričio skyriai malonėkite atsiųsti
kodauglausia savo atstovų į šį su
važiavimą, nes yra daug svarbių

Šitas suvažiavimas yrareikalų.
Todel-gipaskutinis prieš seimą.

neikia gerai prisirengti su gerais

Kūdikiai mėgsta jį!
F. AD. RICHTER & CO.

Broofclya, N. Y.104-114 So. 4th St.

i 16 Metų South Bostone

Bambino galima gauti visose aptiefcpse
už 35e. arba už 40c. pasiunčiam per
Parcel Post tiesiai iš labantorijos.

Jie prašo daugiau!

*ių tikietŲ.
Po susirinkimo hnvo ne-

pasikalbėjimas.’ormalis
Užsiminta apie “Darbinin-

Kritikuotaturinį.Mko
Leono straipsnis Amerikie-
čitį žaizdos. Išrasta, kad
straipsni skaitant darosi |-
spūdis, kad jei “singelis, M

tai ir ištvirkėlis. O taip to-

Kūdikiai mėgsta jį!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Broofcly«, N. Y.

DARBININKĄ

AKRON, OHIO.

Vanago darbai ir vaisiai.

LOWELL, MASS.

Lietuvos 
Kalbėjo 
kun. J.-

pa-
pa- 
Bet 
kad

Publikos buvo 
svetainė. Ra- 
kaip kalbėtojai

O. Cy-
M. Turonienė, A. Pa- 

M. Čenys, J.

vanaginis nieko nekrakdamas sa
ko, kad negalima pardavinėti be
žinios kunigo. Nereikėjo nei
klausti, <4 Vanagas patsai pe-
šmurkšt iš kampo ir sako, girdi,
keno vardu prisiuntė? Atsaky
mas buvo trumpas: Vyčių. Tai
tiek ir tereikėjo. Girdi jeigu Jos
jau nežinojo prie ko kreiptis ir
šaukiasi tokių varlemušių kuopos,
kurios nei nėra, tai neleisime par

nes

Nenoroms prisieina tarti žodis 
kad apibriežus tikrasiskitas,

Vanago” veidas ir jo apetitai,4 4

tai yra, ko trokšta ir prie ko jis
veda mūsų katalikišką visuome
nę.

Nežinau kaip po kitas koionljas
ar prigijo šėtoniškai pasėtas va-

Viską Žinantis.

Vanago darbai ir vaisiai.

Viską Žinantis.

AKRON, OHIO.

MONTELLO, MASS.

PROVIDENCE, E. I.

Birželio 25 d. buvo'" prakalbos 
bažnytinėj svetainėj 
aukso sidabro vajui, 
vietinis klebonas gerb.
Čaplikas ir gerb. adv. Mileris iš 
Worcester, Mass. 
prisirinkus pilna 
miai visi klausė 
aiškino reikalą.

Po $5.00: J. Atkočaitis, Kun. 
Julius Čaplikas, R. Janušauskas,
J. Bolis, J. Žogelisr, J. Dvareckas, 
,V. Delionas, M. Jakelevičiutė, K. 
Daugveckis, J. Rukštelis, V. Dze- 
kevičius, P. Dvareckas, J; Janu
šauskas, J. Žiedelis, A. O. Aviži
nis, J. Šveistys, A. Kacevičius.

Po $3.00: D. Nomeika.
Po $2.50: M. ir J. Kilikevičiai, 

A. Avižinis, J. Bagdonas.
Po $2.00: A. Krajauskas, A. 

Bubnys, M. Tamuliūnienė, A. Va- 
lacka, V. ’Normmitas, B. Stražnic- 
kas, Z. Cilcius, A. Vait kūnas, A. 
Vaitkūnas Jr., P. Senkevičius, J. 
Gecevieius, I. Meškinis, B. Če- 
nys, A. Kasiukevičius, A. Matu- 
šis, J. Mickus, A. Šarka, E. Bar- 
tulevičius, M. Bagdonas, D. Bar- 
natavičia, J. Akulavieius, J. Ra- 
meika.

Šv. Kazimiero Draugija L. L. P. 
boną $52.50.

Po $1.00: M. Kakanauskienė, 
D. Gaciada, R. Jurgevičienė, E. 
Kuzmickienė, J. Petrukauskas, A. 
Dzekevičiūs, J. Dzekevičius, A. 
Dzekevičienė, J. Juronis, A. Ra
kauskas, O. Petrauskaitė, A. Ur- 
nikis, R. Juška, V. Verbickas, J. 
Kastrickas, P. V. Bolis, P. Kačė- 
nas, J. Rusas, V. Vinkevičius, M. 
Babuliauskienė, J. Minkauskas, 
I. Jurgevičius, A. Rudienė, S. Ba
liukas, M. Kavaliauskas, J. Šimu- 
konis, A. Aliukonis, V. Gecevi- 
čius, M. Čiurita, J. Kastreikis, 
D. Švedas, S. Cybulskis, 
bulskienė, 
lionis, V. Čenys, 
Kopka. J. Židonis, J. Špokas, J. 
Čenys, A. Sereičikas, R. Sereiči- 
kienė. A. Sereičikiutė, V. Biels
kis, O. Zeleniutė, M. Juozapaičiu- 
tė, S. Rukštelis, O. Rukštelienė, 
S. Lukoševičius, J. Česnulevičius, 
V. Gecevičius, J. Ivaškevičius, B. 
Bartusevičius, D. Rozemberg, J. 
Misevičius, P. Misevičius, V. Bi- 
gonis, A. Dzekeviieus, M. Dzeke- 
vičienė, L. Sapkiutė, M. Godelis,
K. Jurgevičienė, K. Kačenienė, A. 
Jonienė, A. Marcinoniutė, A. Mar- 
einonis, J. Kreivis, J. Tamošaus
kas, D. Bolis. R. Bolis, A. Treinys, 
P. Rusienė, J. Juškevičius, S. Ka- 
ziukevičius, S. Stašinskas, P. Mac
kevičienė, M. Buzinskas, R. Taraš- 
kienė, P. Ramaškienė, E. esnule- 
vičienė, P. Bolis, S. Spilieliunas.

Vaikų skyriaus.

Po 50c.; J. Avižinis, J. Dzeke
vičius, R. Kačėnas, D. Vosilius, J. 
Cybulskis, B. Klumbis.

Po 25c.: J. Rusas, P. Rusas, V. 
Čiurila, P. Kačėnas, V. Kačėnas, 
O. Petrauskaitė, M. Mockevičiūtė, 
5. Dzekevičiukai.

kai skriaudžiami. Nekurios dirb
tuvės dirba ant naktų 12 vai. Au
dėjai daugiau negali uždirbti, 
kaip $25 į savaitę, tokias ilgas va
landas dirbdami. Dienomis dirba 
9 vai., daugiau negali uždirbti 
kaip $12—20 į savaitę o- kartais 
ir mažiau. Vienas pramoninkas 
paskelbė numušimą 20 nuoš. al
gos. Darbininkai nesutiko ir išė
jo streikuoti. Bet nebuvo orga
nizuoti ir visa pralaimėjo. Pa
stovėję kelias savaites, vieni grį
žo atgal į darbą ant numuštos al
gos, kiti dar “streikuoja.”

Lietuvių gyvenimas.
Lietuviai daugiausia dirba audi- 

nyčiose. Gyvena labai skurdžiai 
ir nešvariai, gal ne visi, bet di
džiuma.

Vieną kartą teko pereiti tomis 
gatvėmis, kur didžiuma lietuvių 
apsigyvenę. Tai sunku būtų ir 
aprašyti tuos reginius. Gatvės 
nepanašios į gatves, bet į pelkes. 
Pilnos visokių purvų, popiergalių 
ir kitokių nešvarumų. Bakūžėlės 
menkos, sulūžę, sukrypę ir į že
mę sulindę. Langvai visai mažu
čiai ir tie sudaužyti. Vaikščoja 
moterėlės ir bėgioja vaikučiai to
mis gatvėmis, tai skaudu ir žiūrė
ti į juos. Drabužiai menki, nuply
šę, apskretę, basi, murzini, vei
dai išblyškę, tartum kelias die
nas nevalgę būtų. Sustojau ir il
gai žiūrėjau į jųjų tokį gyvenimą. 
Kaip tai gaila ir širdį spaudžia 
matant savo vientaučius brolius 
taip gyvenant. Savo tėvynėje 
Lietuvoje gal gyveno tarp gražių 
kvepiančių sodnų, juos visuomet 
linksmino gražūs paukštelių bal
seliai, o čia, laisvoje turtingoje 
šalyje, turi gyventi sulūžusioje ir 
nešvarioje bakūžėje.

Kas tam visam kaltas ir kas to
kį gyvenimą gali patob'ūlinti? Vi
su pirmu pats žmogus savo doru, 
blaiviu, švariu ir tvarkingu gyve
nimu. Tankiai darbininkai skun
džiasi, kad jie mažai uždirba ir 
negali pragyventi. Tiesa, nėra 
tinkamai aprūpinti darbininkai, 
mus skriaudžia, plėšia kas tik 
nori. Darbininkas mažai uždirb
damas negali gyventi gražioje vie
toje, gražiam name, negali turė
ti brangių rakandų, brangių šil
kinių drabužių ir gero gyvenimo. 
Bet nė auksas, ne sidabras, ne 
brangūsnamai ir rakandai, šilkų 
^drabužiai ir kiti turtai puošia 
žmonių gyvenimą, bet švarus, 
blaivus ir doras gyvenimas ir to
bula širdis. Visokį turtuoliai ap-’ 
sipuošę visokiais brangumynais, 
gyvena gražiuose namuose, važi
nėja brangiausiais automobiliais, 
bet ar daug jie laimės turi?

Mažas Ignukas.

* MONTELLO, MASS.

Del ištikusio lytaus piknikas 
liepos 4 id- šv. Roko parapijos ne
įvyko. Todel tas didžiulis pikni
kas tapo nukeltas ant rugpj. 19- 
20 d. š. m. Visi tikietai pirktie
ji piknikui liepos 4 dienai bus ge
ri dabar rengiamam piknikui. Gi- 
liukingasis gaus dovaną $95 ver
tės. O šiaip tai visokių dovanų 
už pasižymėjimus bus begalės.

Taigi visų apylinkių lietuviai 
rengkitės į tą pikniką. Rugpj. 19 
d. bus šokiai. Tai puiki pranlo- 
ga jaunimui. Kas gražiausia pa
šoks, tas gaus dovaną.

M. K. A.

Mūsų miesčiukas nėra didelis, 
bet labai daug darbininkų apsigy
venę, daugiausia ateiviai. Apsup
tas upe ir gražiomis ūkėmis. Dirb
tuvių randasi gana daug, ir įvai
rių, kaip tai: čeverykų, kojinių 
(panČekinė), o daugiausia audi- 
nyčių, vilnonių ir bovelnų. šiuom 
i arpu darbai silpnai eina, žmonių 
lahv ;aug be darbo. Darbinin

laikosi kuri, tai tik pora trejetas 
narių, narių kurie sudaro šiaip 
taip valdybą ir tai svyruojančią. 
Jaunimo katalikiško, kurio mažai 
tebuvo, šiandiena visai nebeturi
me. Dalis glaudžiasi prię^vetini' 
taučių ir skęsta bangose ištautė- 
jimo, o dar didesnė dalis nuėjo 
prie laisvamanių, nes anie sudaro 
šiokį tokį veikimą-judėjimą, be 
ko jaunimas ir būti negali. O 
mes katalikai tuom tarpu kenčia
me sukandę dantis ir žiūrėdami 
per pirštus laukiame užtekant lai
mės žvaigždutės, tylime ir nepro
testuojame, nesulaksime broly
čiai. Neprietelius širdies neturi 
ir daugiaus plėšia tą, kuris nesi
priešina.

Katalikiškų laikraščių, kuriij 
pirmiau pareidavo nemaža, ylabar 
tik keletas teateina. Jų vietą užė
mė “Laisvė,” ‘Keleivis,” “Nau
jienos” ir kiti laisvamaniški. Pa
vyzdžiui kad ir toks “Kardas” 
(“Šakė”) jaučiasi pusėtinai įsi
galėjęs ir jau užvedė derybas su 
pačiu “Vanagu.” Kalbina 
-maininkauti, mat tokis tokį 
žino ir draugaut pavadino, 
ir neapsiriko, nes įžiūrėjo,
“Vanagas” į trumpesnį laiką 
daug daugiaus yra nuveikęs šėto
niško darbo negu bile kitas 
šlamštas. Mat jam į trumpą lai
ką pavyko suardyti keletą kuopų, 
pridirbti nesmagumi} organizaci
jose ir katalikiškų laikraščių skai
tytojus padarė keleivininkais, ša- 
kininkais ir kitais tam panašiais. 
Nesakau, kad daugelis užsikrėtė 
“Vanago” mėšlais tolimesnėse ko- 
lionijose, bet mftsij “Vanago” 
sostinėje, maža dalelė išliko svei
kais ir ištikrųjų nelengva buvo 
išsilaikyti, jei bent geležinės va
lios žmogus ir pilnai apsiskaitęs 
atskyrė smalą nuo medaus, o visi 
silpnesnieji įtikėjo šiems “Vana
go” žodžiams: “Neskaitykite ‘Vy
čio,’ ‘Darbininko,’ ‘Garso’ ir 
‘Draugo,’ nes jie anarkistiški 
šlamštai,” o tuom tarpu nieko ne
prisiminė apie kairiosios pusės 
laikraščius ir todel didžiuma vie
tinių katalikų pasirinko sau pas
taruosius. Iš jų semia sau apšvie- 
tą. štai prie ko mus “Vanagas” 
privedė.

Dar ne viskas. Dabar pažiūrė
sime kaip jis remia šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyną.

Gegužio 14 d. SLRKA. vietinė 
180 kuopa turėjo pramogą su per
statymu. Bet pirma to laikyta
me minėtos kuopos susirinkime p. 
J. Žemaitis praneša, kad turi dvi 
serijas prisiųstų bilietukų. Pra
šė pavelinimo pramogos vakare 
pardavinėti juo6. Nariai pastebė
jo, kad nereikėjo nė klausti, kas- 
gi galėtų būt priešingas šventam 
darbui? Bet čia nemažai apsirik
ta. Mat vanaginėj eseme visai 
kitokios nuomonės. Kas visiems 
šventa, tai jiems niekas ir vienas

nagiškas kūkalis, bet mūsų kolio- 
nijoj, Akrone, tai negana kad 
prigijo, bet ir išbujojo pilnai. 
Prisimena pora metų iš praeities, 
kol dar “Vanagas” nebuvo už
krovęs savo letenos ant mūsų ko- 
lionijns. Tada viskas atrodė ki
taip. Katalikiškos draugijos ir 
organizacijų šakos tvėrėsi viena 
po kitos ir- laimingai bujojo. Tu
rėjom jaunimo dailės ratelį, turė
jome stiprią vyčių kuopą, Darbi
ninkų Sąjungos kuopą, buvo ma
noma net ir moksleivių katalikų 

■sudaryti kuopelę. Tada buvome 
pilnai apsirubežiavę ir mokėjome 
patįs apsiginti nuo laisvamanių į- 
takos. Pilnai manėme, kad grei
tu laiku lenktyniuosime su di
džiulių kolionijų jaunimu. Bet 
sulaukėme tokio paukščio, kurs 
pavartojo visus savo gabumus ne 
tik savo organe, bet ir bažnyčios 
sakyklą pavartojo, apjud|dinimui 
katalikiškų organizacijų, nesakau 
kad mažai nukentėjo mūsų kata
likiškų organizacijų eentrai ir ša
kos tolimesnėse kolonijose, bet 
mūsų vietines visai suėdė. Jei da

$10.00
25.00 

. 25.00 

.'...5.00 

. 5.00 

. 5.00

.. 3.00 

. 3.00

Aukso-Sidabro vajui aukavo: 
Kun. J. Krasnickas . 
Šv, Jurgio Dr-ja..... 
Šv* Onos Dr-ja .... 
Jonas Ketvirtis .....
A. Magulaiko 
Ona Skardžinvienė .. 
A. Teleiša ..... L .. 
A. Jokaitis ..............

Mažiau trijų dolerių ir nema
žiau dolerio aukavo šie: T. Šiur- 
kus, K. Baranauskas, J. Jankeliū
nas, M. J. Gunde, J. Bubąs, S. 
Nelvirus, F. Bluke, F. Bučinskas, 
K. C., F. C., A. Surgow, A. T., 
A. Barutis, P. Gleibus, P. Blažins- 
kas, V. Valiukas, F. Jasiukaitis, 
J. Keras, M. Kazakaitis, F. Len
kaitis, J. Skardis, J. Adukas, K. 
Mokienė, M. Gunčauska.4, A. Rek- 
lis, P. Rekliutė, E. Relių t ė, M. 
Rekliutė, M. Lakickiutė, J. Kisie
lius, A. Morkevičius, P. Kazlaus- 
kiutė, J. Morkevičius, S. Tamkū- 
nas, F. Bubąs, S. Rokus, K. Mar- 
einka, J. Bartkus, E. Bartkuvie- 
nė, Juozapas Černiauskas, Ona 
Pečiūrienė, B. Virbickas, F. Vir 
bickienė, F. Minkevičius, St. Če
paitis, V. Miliauskas, Kaz. Nuda
rys, A. Jakaitis, B. Virbickas, V. 
Voilkevičius, F. Rūbas, F. Lenkai
tis, St. Čepaitis, J. Jasiolionis, 
And. Bernadišius, St. Rokus, Ad. 
Ribokas, Jurgis Žvirblis, V. Mi
liauskas, K. Nugaris, St. Žutkis, 
J. Morgevičius, F. Minkevičius, F. 
Morcinka, J. Morkevičius.

Daiktais aukavo Jonas šakalis, 
Marijona Rekliutė, Anėlė Čer
niauskienė.

Viso sulinkta Lietuvos valiutos 
vajui $162.75. /

Iš tų pinigų apmokėta kelionė 
atstovui į Washingtoną, kuris tuos 
pinigus nuveš ir perduos Lietuvos 
Atstovybei, Washington, D. C.

Laikinis vajaus aukso ir sidab
ro Lietuvos valiutai pamatui pa
dėti

Pirm. Kazimieras Marcinka.

Dar išreikšta, kad “Darbi
ninke” daugelis korespon
dencijų esą perilgos, kad 
tinką žinios Lietuvos reika
luose ir pageidaujama apra
šymai apie pasišventėlių 
darbus.

Susirinkime dalyvavo dvi 
viešnios: iš Levristono p-lė 
Rimaitė ir viešnia iš Man
chester, N. H.

Rep.
Redakcijos prierašas. Bū

tų labai gerai, kad visos L. 
D. S. kuopos savo susirinki
muose padiskusuotu “Dar
bininko” turinį, nurodytu 
kas skaitytojams patinka, 
kas nepatinka, ko trūksta. 
Tą žinant būti} lengviau to
bulinti turinį.

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOBILIUS

Lezington 1921 m. 6 cihnderių, 
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.

KUOPOS SUSIRINKI
J

I

IŠVAŽIAVO.
Tūlą laiką Bostone viešė

jęs V. Brusokas išvažiavo į 
New Yorką. Ji sdirba, kai
po keliaujantis agentas vie
nai firmai. Dabar grižo iš 
Kanados. ' £ į-ĮJ

Tir -----------

Jonas Glineckis, L. D. 
Centro iždininkas, gavo nuo 
savo tėveliu laišką, prane
šant, kad juos aplankė ir do
vanas inteikė So. Bostonietis 
S. Noreika. Andrius Zaliec- 
kis nuo St. Noreikos gavo 
laišką, pranešantį, kad jau 
buvęs Šiauliuose, 
ir kitose vietose, 
mizernai atrodę, 
nė po lenkais,
patarianti ten vykti.

PLAČIAI APRAŠE.
Pereitos subatos Boston 

Transcript indėjo plati} Lie
tuvos aprašymą, Lietuves 
Informacijų Biuro paga
mintą.

-a r
EXTRA TELEGRAMA

Liepos 30 d. 1922 m. rengia lin
ksmiausi išvažiavimą A. L. R. Kr. 
Dr-jos Rėmėjų skyrius So. Bos
ton. Vieta išvažiavimo Salys 
Rock, Mattapan, Mass.

Tad-gi 
vius-tes, 
kolonijų 
lankyti,
būsite pilnai patenkinti, nes ren
gėjai deda visas pastangas ir su 
visu smarkumu ruošiasi, kad pa
gaminus skanių užkandžių ir sal
džių įvairių gėrimėlių.

Ir teip-gi turėsite dvejopą nau
dą; nes praleisite smagiai laiką ir 
sušelpsite Lietuvos našaličius sa
vo praleistais centais ant minėto 
išvažiavimo. Visas pelnas yra 
skiriamas Lietuvos našlaičiams 
sušelpti.

Teip-gi atsišaukiame Į gerbia
mas šeimininkes, gal kurios galė
tute paaukoti ką nors iš valgių, 
kaip tai: piragų, piragaičių ir ki 
tokių Įvairių dalykėlių. Tai ma
lonėkite atnešti šiose vietose: pas 
V. Jakštį į krautuvę, kampas 4-th 
ir D. Sts., teip-gi pas S. Stepona
vičių 105 — 6-th St.

Kviečiame širdingai visus pa
remti minėtą išvažiavimą.

Rengėjai

Paieškau Kunigui^dos Sugintie- 
nės, paeinančios iš Kauno rėd., 
Telšių apsk., Laukuvos parap., 
Mečio kaimo. Malonėkite atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų rei
kalą.

Palangoj
Visur dar

z

Jo gimti- 
Valdžia ne-

Aš Dom. Ilkevičius paieškau sa
vo brolio Prano Ilkevieiaus ir švo- 
gerio Jono Akšino (jie gyveno 
■Nashua, N. H.), teipogi švogerio 
Miko Kavaliausko — gyveno 
Lawrence, Mass.

Aš buvau rusu kariuomenėj, per 
didįjį karą, iš ten patekau Vla- 
divostokan.

Begalo svarbu susižinoti su bro
liu, teipogi švogeriais ir seseri
mis.

Reikalas didis. Lauksiu su di
džiausia nekantrybe. Mano ad
resas ;

Siberie-Rnssia. Vladivostok, 
Nekrasovskaja ulica N. 39, F. Z. 
Jaceviču (atiduoti Domininkui II- 
kevičiui).

VISI RENGIASI VAŽIUOTI Į
PIKNIKĄ.

Jau laikas artinasi Nedėlioj, Lie 
pos (July) 30 d,. 1922.

Ant Stasio Mizaro Ūkės, Belchar 
Street, East Sharon, Mass.

Lietuvių Jaunuomenės Pašelpi- 
uė Draugija iš Cambridge, rengia 
išvažiavimą minėtoje ukėje, tai y 
ra linksmiausia vieta del visų at
silankiusių.

Į minėtą ūkę nuvažiuoti labai 
lengva. Reikia važiuoti iki Mat- 
tapan Sųuare, iš tenai per Canton 
važiuoti Bav Road, ir 3 blokus po 
dešinei pirma gatvė Belchar St. 
eina iki Sharon, Mass.

Kviečia RENGĖJAI

Paieškau savo pusbrolio Igna
co Gursko, kuris 2 metai atgal 
dirbo Maine valst. miškuose. Gi 
dabar jokios žinios apie jį nėr. Y- 
ra žiniij, kad miręs. Jei kas a- 
pie jį Žinotų, malonėkite prapešti 
šiuo adresu -. V,'

J. G—kas,
75 Second St., Chelseū, Mass.

Šiuomi pranešu, kad L. Vyčių 
kp. pusmetinis susirinkimas 
Jcs 27 d. liepos š. m. L. V. kam 
uose, 366 W.

kiekvienas 
mkvti, nes 
ių reikalų 

tekiniame

Lietuvių R. K. Federacijos Nau 
josios Anglijos apskričio sky
riams pranešame', kad įvyks aps
kričio metinis suvažiavimas rug
pjūčio 6 d. 1922 1-mą valandą po

Pereitu u
savuose h
LDS. U
ūmas.
nai ir b&
>08 pik:

20 d. Nuo1 
čio Dr-jos i
aiškas ir tos'

tas P. Tuleikis 1
tos dr-jos 
jūsiantį Darbo DiėJ 
pa mielai sutiko rea 
nik$ ir pačmč porą k?

PARSIDUODA vieno tono tro- 
kas labai pigiai. Visai naujas, 
tik 300 mailių važinėtas. Savi
ninką galima matyti kas vakaras 
nuo 5-kių iki 7 vai. po pietų. R. 
Chuberkis, 48 Market St., Brigh
ton, Mass. (3-čios lubos) (27-29-1)

Paieškau savo dviejų pusbrolių: 
Jono ir Juozapo Kazlauskų, paei
nančių iš Panevėžio apsk., Rozo-

davinėti Mat pats ant savo pė
dų suklumpa. Tvirtina, kad nė
ra, ir tuom pačiu sykiu protes
tuoja kad neleisti pardavinėti. 
Argi nekeistas paukštis? Bet su
sirinkusieji tuomi nepaslgtmddi- 
no, žinoma ne visi, bet vis-gi di
džiuma reikalavo kad būtų teis
ta'skleisti be jokių trukdymų. Ir 
iš to kyla ginčai tarp narių kurių 
uždariniai ir siekiai yra tie patįs, 
o tiktai “Vanago” suklaidinti ir 
pešamės ir dar del švento darbo. 
Ar negėda?

Savo darbais sugriovė vietinį 
katalikų Judėjimą, savo keiksmais 
išplėšė jiems iš nagų ir širdies 
paskutinį ginklą kuriuomi galėjo 
kariauti su bedievybe, tai mūsų 
katalikiškiški laikraščiai Šiandie
na jie skąito laisvamaniškus. Su
griovė vietines organizacijų kuo
pas. Po draug ir parapiją, kuri 
vargiai beįstengs prisikelti,
tikrų parapijonų beveik nebeli
ko.

i gražu nesą. Užsiminta a- 
Je pastabu del suvažiavimo' 
Washingtone, kuri buvo 
užpereitos subatos numery
je. Išrasta, kad apskritai 
imant toki pastaba buvus 
vietoj ir kad amerikiečiai 
būtų greitesni skolinti Lie
tuvai, jei žinoti}, kuriems 
reikalams valdžia skolintus 
pinigus mano sunaudoti.
■ HM 1 11 , Į ■—

įnešimais į seimą, o kurie skyriai 
negalėsite atsiųsti atstovus, tai 
malonėkite atsiųsti įnešimus aps
kričio valdybai.

A. L. R. K. Fed. aNujosios Ang
lijos Apskričio Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Norvvood, Mass. 

Rašt. M. M. Kamandulis,
20 Saxon Street, 

Montello, Mass.

Norrich, Conn.

JiossJ- - m —

PAVEIKSLŲ STUDIJA 
PARDAVIMO.

Kaina labai prieinama, 
tai įsteigta. Norintieji 
kreipkitės šiuo adresu:

' H. A. Kaz&njian,
376 Columbus Avė., Boston, Mass.

»

. • - • “7" W ’T1" T"------
•Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos. _ /

MH| BAMBINO 
Į Vatob^raUteBtc. & V. Pu. Btan

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį* 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.

PUIKUS KAMBARYS 
ANT RENDOS. 

Noringam vyrui gauti gerą kam
barį Ir namie gaminamą valgį, 
tuojftu kreipkitės šiuo adresu: 

Mrs. N. Mickevičienė, 
69 G Street, So. Boston, Mass.

Aržuolas.Aržuolas.



ANT PARDAVIMO

-DARBININKĄ
JERSEY CITY, N. J.

lietu-

IŠVAŽIAVO.

ATRAŠĖ.

S.

VIETINĖS ŽINIOS

PRANEŠIMAS.

ANT

i

6 mo- 
pirkti,

Broadway. Bū- 
narys-ė privalo 
turėsime daug 
apkalbėti kaip

pa- 
pa- 
Bet 
kad

L. VYČIŲ 17-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

kviečiame visus 
vietinius ir aplinkinių 
koskaitlingiausia atsi- 

Gi mes užtikriname, kad

J FA

yPajieškojimai
Pąieškojimų kainos LDS. na

riams Ir “DarBInlnko” skaityto
jams 1 syki i metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50,

J. N. Butkus,
25 Henry St., Rochester, N. Y.

(27-29-1-3)

16 Metų South Bostone

DR. H.S^TONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BRPADWAT 

.LANDOS: Nuo 91, iki7 f, yak.

jU-J 4^n».iug v.<JI..M 1->.»!■

i

AKRON, OHIO.

Vanago darbai ir vaisiai.

MONTELLO, MASS.

ar daug jie laimės turi?
Mažas Ignukae.

Publikos buvo 
svetainė. Ra- 
kaip kalbėtojai

PROVIDENCE, K. I.

Birželio 25 d. buvo" prakalbos 
bažnytinėj svetainėj Lietuvos 
aukso sidabro vajui. Kalbėjo 
vietinis klebonas gerb. kun. J. 
Čaplikas ir gerb. adv. Mileris iš 
Worcester, Mass. 
prisirinkus pilna 
miai visi klausė 
aiškino reikalą.

Po $5.00: J. Atkočaitis, Kun. 
Julius Čaplikas, R. Janušauskas,
J. Bolis, J. Žogelią J. Dvareckas, 
V. Delionas, M. Jakelevičiutė, K. 
Daugveckis, J. Rukštelis, V. Dze- 
kevičius, P. Dvareckas, J; Janu
šauskas, J. Žiedelis, A. O. Aviži
nis, J. Šveistys, A. Kacevičius.

Po $3.00: D. Nomeika.
Po $2.50: M. ir J. Kilikevičiai. 

A. Avižinis, J. Bagdonas.
Po $2.00: A. Krajauskas, A. 

Bubnys, M. Tamuliūnienė, A. Va- 
lacka, V.'Normuntas, B. Stražnic- 
kas, Z. Cilcius, A. Vaitkūnas, A. 
Vaitkūnas Jr., P. Senkevičius, J. 
Gecevieius, I. Meškinis, B. Če- 
nys, A. Kasiukevičius, A. Matu- 
šis, J. Mickus, A. Šarka, E. Bar- 

~ tulevičius, M. Bagdonas, D. Bar- 
natavičia, J. Akulavičius, J. Ra- 
meika.

Šv. Kazimiero Draugija L. L. P. 
boną $52.50.

Po $1.00: M. Kakanauskienė, 
D. Gaciada, R. Jurgevičienė, E. 
Kuzmickienė, J. Petrukauskas, A. 
Dzekevičiūs, J. Dzekevičius, A. 
Dzekevičienė, J. Juronis, A. Ra
kauskas, O. Petrauskaitė, A. Ur- 
nikis, R. Juška, V. Verbickas, J. 
Kastrickas, P. V. Bolis, P. Kačė
nas, J. Rusas, V. Vinkevičius, M. 
Babuliauskienė, J. Minkauskas. 
I. Jurgevičius, A. Rudienė, S. Ba
liukas, M. Kavaliauskas, J. Šimu- 
konis, A. Aliukonis, V. Gecevi
eius, M. Čiurita. J. Kastreikis, 
D. Švedas, S. Cybulskis, O. Cy- 
buLskienė, M. Turonienė, A. Pa
lionis, V. Čenys, M. Čenys, J. 
Kopka, J. Židonis, J. Špokas. J. 
Čenys, A. Sereieikas, R. Sereiči- 
kienė. A. Sereičikiutė, V. Biels
kis, O. Zeleniutė, M. Juozapaičiu- 
tė, S. Rukštelis, O. Rukštelienė. 
S. Lukoševičius, J. Česnulevičius, 
V. Gecevieius, J. Ivaškevičius, B. 
Bartusevičius, D. Rozembcrg, J. 
Misevičius, P. Misevičius, V. Bi- 
gonis, A. Dzekeviičus, M. Dzeke
vičienė, L. Sapkiutė, M. Godelis,
K. Jurgevičienė, K. Kačenienė, A. 
Jonienė, A. Marcinoniutė, A. Mar- 
cinonis, J. Kreivis, J. Tamošaus
kas, D. Bolis. R. Bolis, A. Treinys. 
P. Rusienė, J. Juškevičius, S. Ka- 
ziukevičius, S. Stašinskas, P. Mac
kevičienė, M. Buzinskas, R. Taraš- 
kienė, P. Ramaškienė, E. esnule- 
vieienė, P. Bolis, S. Spilieliunas.

Vaikų skyriaus.

Po 50c.; J. Avižinis, J. Dzeke- 
vieius, R. Kačėnas, D. Vosiliuą, J. 
Cybulskis, B. Klumbis.

Po 25c.: J. Rusas, P. Rusas, V. 
Čiurila, P. Kačėnas, V. Kačėnas, 
O. Petrauskaitė, M. Mockevičiūtė, 
5. Dzekevieiukai.

Viską Žinantis.

kai skriaudžiami. Nekurtos dirb
tuvės dirba ant naktų 12 vai. Au
dėjai daugiau negali uždirbti, 
kaip $25 į savaitę, tokias ilgas va
landas dirbdami. Dienomis dirba 
9 vai., daugiau negali uždirbti 
kaip $12—20 į savaitę o- kartais 
ir mažiau. Vienas pramoninkas 
paskelbė numušimą 20 nuoš. al
gos. Darbininkai nesutiko ir išė
jo streikuoti. Bet nebuvo orga-. 
nizuoti ir visa pralaimėjo. Pa
stovėję kelias savaites, vieni grį
žo atgal į darbą ant numuštos al
gos, kiti dar “streikuoja.”

Lietuvių gyvenimas.
Lietuviai daugiausia dirba audi-

nyčiose. Gyvena labai skurdžiai 
ir nešvariai, gal ne visi, bet di
džiuma.

Vieną kartą teko pereiti tomis 
gatvėmis, kur didžiuma lietuvių 
apsigyvenę. Tai sunku būtų ir 
aprašyti tuos reginius. Gatvės 
nepanašios į gatves, bet į pelkes. 
Pilnos visokių purvų, popiergalių 
ir kitokių nešvarumų. Bakūžėlės 
menkos, sulūžę, sukrypę ir į že
mę sulindę. Langvai visai mažu
čiai ir tie sudaužyti. Vaikščoja 
moterėlės ir bėgioja vaikučiai to
mis gatvėmis, tai skaudu ir žiūrė
ti į juos. Drabužiai menki, nuply
šę, apskretę, basi, murzini, vei
dai išblyškę, tartum kelias die
nas nevalgę būtų. Sustojau ir il
gai žiūrėjau į jųjų tokį gyvenimą. 
Kaip tai gaila ir širdį spaudžia 
matant savo vientaučius brolius 
taip gyvenant. Savo tėvynėje 
Lietuvoje gal gyveno tarp gražių 
kvepiančių sodnų, juos visuomet 
linksmino gražūs paukštelių bal
seliai, o čia, laisvoje turtingoje 
šalyje, turi gyventi sulūžusioje ir 
nešvarioje bakūžėje.

Kas tam visam kaltas ir kas to
kį gyvenimą gali patobūlinti? Vi
su pirmu pats žmogus savo doru, 
blaiviu, švariu ir tvarkingu gyve
nimu. Tankiai darbininkai skun
džiasi, kad jie mažai uždirba ir 
negali pragyventi. Tiesa, nėra 
tinkamai aprūpinti darbininkai, 
mus skriaudžia, plėšia kas tik 
nori. Darbininkas mažai uždirb
damas negali gyventi gražioje vie
toje, gražiam name, negali turė
ti brangių rakandų, brangių šil
kinių drabužių ir gero gyvenimo. 
Bet nė auksas, ne sidabras, ne 
brangūs namai ir rakandai, šilkų 
^drabužiai ir kiti turtai puošia 
žmonių gyvenimą, bet švarus, 
blaivus ir doras gyvenimas ir to
bula širdis. Visokį turtuoliai ap-’ 
sipuošę visokiais brangumynais, 
gyvena gražiuose namuose, važi
nėja brangiausiais automobiliais, 
bet

Dėl ištikusio lytaus piknikas 
liepos 41d. šv. Roko parapijos ne
įvyko. Todėl tas didžiulis pikni
kas tapo nukeltas ant rugpj. 19- 
20 d. š. m. Visi tikietai pirktie
ji piknikui liepos 4 dienai bus ge
ri dabar rengiamam piknikui Gi- 
liukingasis gaus dovaną $95 ver
tės. O šiaip tai visokių dovanų 
už pasižymėjimus bus begalės.

Taigi visų apylinkių lietuviai 
rengkitės į tą pikniką. Rugpj. 19 
d. bus šokiai. Tai puiki pramo
ga jaunimui. Kas gražiausia pa
šoks, tas gaus dovaną.

M. K. A.

LOWELL, MASS.

Mūsų miesčiukas nėra didelis, 
bet labai daug darbininkų apsigy
venę, daugiausia ateiviai Apsup
tas upe ir gražiomis ūkėmis. Dirb
tuvių randasi gana daug, ir įvai
rių. kaip tai: čevervkų, kojinių 
(pančekinė), o daugiausia audi- 
nyčių, vilnonių ir bovelnų. Šiuom 
tarpu darbai silpnai eina, žmonių 
labai daug be darbo. Darbinin-

Nenoroms prisieina tarti žodis 
kitas, kad apibriežus tikrasis 
“Vanago” veidas ir jo apetitai, 
tai yra, ko trokšta ir prie ko jis 
veda mūsų katalikišką visuome
nę.

Nežinau kaip po kitas koionijas 
ar prigijo šėtoniškai pasėtas va- 
nagiškas kūkalis, bet mūsų kolio- 
nijoj, Akrone, tai negana kad 
prigijo, bet ir išbujojo pilnai. 
Prisimena pora metų iš praeities, 
kol dar “Vanagas” nebuvo už
krovęs savo letenos ant mūsų ko- 
lionijps. Tada viskas atrodė ki
taip. Katalikiškos draugijos ir 
organizacijų šakos tvėrėsi viena 
po kitos ir-laimingai bujojo. Tu
rėjom jaunimo dailės ratelį, turė
jome stiprią vyčių kuopą, Darbi
ninkų Sąjungos kuopą, buvo ma
noma net ir moksleivių katalikų 
'sudaryti kuopelę. Tada buvome 
pilnai apsirubežiavę ir mokėjome 
patįs apsiginti nuo laisvamanių į- 
takos. Pilnai manėme, kad grei
tu laiku Ienktyniuosime su di
džiulių kolionijų jaunimu. Bet 
sulaukėme tokio paukščio, „ kun 
pavartojo visus savo gabumus ne 
tik savo organe, bet ir bažnyčios 
sakyklą pavartojo, apjud|dinimui 
katalikiškų organizacijų, nesakau 
kad mažai nukentėjo mūsų kata
likiškų organizacijų centrai ir ša
kos tolimesnėse kolionijose, bet 
mūsų vietines visai suėdė. Jei da

laikosi kuri, tai tik pora trejatas 
narių, narių kurie sudaro šiaip 
taip valdybą ir tai svyruojančią. 
Jaunimo katalikiško, kurio mažai 
tebuvo, šiandiena visai nebeturi
me. Dalis glaudžiasi prie-svetim- 
taučių ir skęsta bangose ištautė- 
jimo, o dar didesnė dalis nuėjo 
prie laisvamanių, nes anie sudaro 
šiokį tokį veikimą-judėjimą, be 
ko jaunimas ir būti negali. O 
mes katalikai tuom tarpu kenčia
me sukandę dantis ir žiūrėdami 
per pirštus laukiame užtekant lai
mės žvaigždutės, tylime ir nepro
testuojame, nesulaksime broly
čiai. Neprietelius širdies neturi 
ir daugiaus plėšia tą, kuris nesi
priešina.

Katalikiškų laikraščių kurių 
pirmiau pareidavo nemaža, $abar 
tik keletas teateina. Jų vietą užė
mė “Laisvė,” ‘Keleivis,” “Nau
jienos” ir kiti laisvamaniški. Pa
vyzdžiui kad ir toks “Kardas” 
(“Šakė”) jaučiasi pusėtinai Įsi
galėjęs ir jau užvedė derybas su 
pačiu “Vanagu.” Kalbina 
-maininkauti, mat tokis tokį 
žino ir draugaut pavadino, 
ir neapsiriko, nes Įžiūrėjo,
“Vanagas” į trumpesnį laiką 
daug daugiaus yra nuveikęs šėto
niško darbo negu bile kitas 
šlamštas. Mat jam į trumpą lai
ką pavyko suardyti keletą kuopų, 
pridirbti nesmagumų organizaci
jose ir katalikiškų laikraščių skai
tytojus padarė keleivininkais, ša- 
kininkais ir kitais tam panašiais. 
Nesakau, kad daugelis užsikrėtė 
“Vanago” mėšlais tolimesnėse ko
lionijose, bet mūsų “Vanago” 
sostinėje, maža dalelė išliko svei
kais ir ištikrųjų nelengva buvo 
išsilaikyti, jei bent geležinės va
lios žmogus ir pilnai apsiskaitęs 
atskyrė smalą nuo medaus, o visi 
silpnesnieji Įtikėjo šiems “Vana
go” žodžiams: “Neskaitykite ‘Vy
čio,’ ‘Darbininko,’ ‘Garso’ ir 
‘Draugo,’ nes jie anarkistiški 
šlamštai, ’ ’ o tuom tarpu nieko ne
prisiminė apie kairiosios pusės 
laikraščius ir todėl didžiuma vie
tinių katalikų pasirinko sau pas
taruosius. Iš jų semia sau apšvie- 
tą. štai prie ko mus “Vanagas” 
privedė.

Dar ne viskas. Dabar pažiūrė
sime kaip jis remia šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyną.

Gegužio 14 d. SLRKA. vietinė 
180 kuopa turėjo pramogą su per
statymu. Bet pirma to laikyta
me minėtos kuopos susirinkime p. 
J. Žemaitis praneša, kad turi dvi 
serijas prisiųstų bilietukų Pra
šė pavelinimo pramogos vakare 
pardavinėti juc®. Nariai pastebė
jo, kad nereikėjo nė klausti, kas- 
gi galėtų būt priešingas šventam 
darbui? Bet čia nemažai apsirik
ta. Mat vanaginių esama visai 
kitokios nuomonės. Kas visiems 
šventa, tai jiems niekas ir vienas 
vanaginis nieko nelaukdamas sa
ko, kad negalima pardavinėti be 
žinios kunigo. Nereikėjo nei 
klausti, “Vanagas” patsai pa- 
šmurkšt iš kampo ir sako, girdi, 
keno vardu prisiuntė? Atsaky
mas buvo trumpas: Vyčių. Tai 
tiek ir tereikėjo. Girdi jeigu jos 
jau nežinojo prie ko kreiptis ir 
šaukiasi tokių varlemušių kuopos, 
kurios nei nėra, tai neleisime par
davinėti Mat pats ant savo pė
dų suklumpa. Tvirtina, kad nė
ra, ir tuom pačiu sykiu protes
tuoja kad neleisti pardavinėti. 
Argi nekeistas paukštis? Bet su
sirinkusieji tuomi nepaslganėdi- 
no, žinoma ne visi, bet vis-gi di
džiuma reikalavo kad būtų leis
ta skleisti be jokių trukdymų Ir 
iš to kyla ginčai tarp narių kurių 
uždariniai ir siekiai yra tie patįs, 
o tiktai “Vanago” suklaidinti ir 
pešamės ir dar dėl švento darbo. 
Ar negėda?

Savo darbais sugriovė vietinį 
katalikų judėjimą, savo keiksmais 
išplėšė jiems iš nagų ir širdies 
paskutinį ginklą kuriuomi galėjo 
kariauti su bedievybė, tai mūsų 
katalikiskiški laikraščiai šiandie
na jie skąito laisvamaniškus. Su
griovė vietines organizacijų kuo
pas. Po draug ir parapiją, kuri 
Vargiai beįstengs prisikelti, nes 
tikrų parapijonų beveik nebeli
ko.

Aukso-Sidabro vajui aukavo: 
Kun. J. Krasnickas...........$10.00
Šv, Jurgio Dr-ja.................. 25.00
Šv; Onos Dr-ja ..................25.00
Jonas Ketvirtis ............. ...*..5.00
A. Magulaiko _.................. 5.00
Ona Skardžinvienė.............. 5.00
A. Teleiša ............................3.00
A. Jokaitis____ ...... ...... 3.00

Mažiau trijų dolerių ir nema
žiau dolerio aukavo šie: T. Šiur- 
kus, K. Baranauskas, J. Jankeliū
nas, M. J. Gunde, J. Bubąs, S. 
Nelvirus, F. Bluke, F. Bučinskas, 
K. C., F. C., A. Surgow, A. T., 
A. Barutis, P. Gleibus, P. Blažins- 
kas, V. Valiukas, F. Jasiukaitis, 
J. Keras, M. Kazakaitis, F. Len
kaiti^ J. Skardis, J. Adukas, K. 
Mokienė, M. Guneauskaš, A. Rek- 
lis, P. Rekliutė, E. Reliutė, M. 
Rekliutė, M. Lakickiutė, J. Kisie
lius, A. Morkevičius, P. Kazlaus- 
kiutė, J. Morkevičius, Š. Tamkū- 
nas, F. Bubąs, S. Rokus, K. Mar- 
cinka, J. Bartkus, E. Bartkuvie- 
nė, Juozapas Černiauskas, Ona 
Pečiūrienė, B. Virbickas, F. Vir 
bickienė, F. Minkevičius, St. Če
paitis, V. Miliauskas, Kaz. Nuga- 
rys, A. Jakaitis, B. Virbickas, V. 
Voilkevičius, F. Rūbas, F. Lenkai
tis, St. Čepaitis, J. Jasiolionis, 
And. Bernadišius, St. Rokus, Ad. 
Ribokas, Jurgis Žvirblis, V. Mi
liauskas, K. Nugaris, St. Žutkis, 
J. Morgevičius, F. Minkevičius, F. 
Morcinka, J. Morkevičius.

Daiktais aukavo Jonas šakalis, 
Marijona Rekliutė, Anėlė Čer
niauskienė.

Viso surinkta Lietuvos valiutos 
vajui $162.75. /

Iš tų pinigų apmokėta kelionė 
atstovui į Washingtoną, kuris tuos 
pinigus nuveš ir perduos Lietuvos 
Atstovybei, Washington, D. C.

Laikinis vajaus aukso ir sidab
ro Lietuvos valiutai pamatui pa
dėti

Pirm. Kazimierai Marcinka.

Dar išreikšta, kad “Darbi
ninke” daugelis korespon
dencijų esą perilgos, kad 
tinką žinios Lietuvos reika
luose ir pageidaujama apra
šymai apie pasišventėlių 
darbus.

Susirinkime dalyvavo dvi 
viešnios: iš Lewistono p-lė 
Rimaitė ir viešnia iš Man- 
chester, N. H.

Rep.
Redakcijos prierašas. Bū

tų labai gerai, kad visos L. 
D. S. kuopos savo susirinki
muose padiskusuotų “Dar
bininko” turinį, nurodytų 
kas skaitytojams patinka, 
kas nepatinka, ko trūksta. 
Tą žinant būtų lengviau to
bulinti turinį.

Tūlą laiką Bostone viešė
jęs V. Brusokas išvažiavo i 
New Yorka. Ji sdirba, kai- 
po keliaujantis agentas vie
nai firmai. Dabar grįžo iš 
Kanados. 8 į ĮJ
-nr --------

Jonas Glineckis, L. D. 
Centro iždininkas, gavo nuo 
savo tėvelių laišką, prane
šant, kad juos aplankė ir do
vanas inteikė So. Bostonietis 
S. Noreika. Andrius Zaliee- 
kis nuo St. Noreikos gavo 
laišką, pranešantį, kad jau 
buvęs Šiauliuose, 
ir kitose vietose, 
mizernai atrodę,
nė po lenkais. Valdžia ne
patarianti ten vykti.

Palangoj 
Visur dar 
.To gimti-

KUOPOS SUSIRINKI
MAS.

Pereita utarninko vakarą 
savuose kambariuose įvyko 
LDS. l-mos kuopos susirin
kimas. Narių suėjo pusėti
nai ir buvo labai gyvas. Kuo
pos piknikas įvyks rugpj. 
20 d. Nuo D. L. K. Keistu
čio Dr-jos buvo skaitytas 
aiškas ir tos dr-jos delega

tas P. Tuleikis kalbėjo apie 
:oe dr-jos daržą ir pikniką, 
būsiantį Darbo Dienoj. Kuo
pa mielai sutiko remti pik
niką ir paėmė porą knygu
čių tikietų.

Po susirinkimo buvo ne
formalia pasikalbėjimas. 
Užsiminta apie “Darbinin
ko” turinį. Kritikuota 
Leono straipsnis Amerikie
čių tai eitos. Išrasta, kad 
straipsnį skaitant darosi į- 
spūdis, kad jei “singelis,” 
tai ir ištvirkėlis. O taip to
li gražu nesą. Užsiminta a- 
pfe pastabą dėl suvažiavimo 
Washingtone, kuri buvo 
užpereitos subatos numery
je. Išrasta, kad apskritai 
imant toki pastaba buvus 
vietoj ir kad amerikiečiai 
būtų greitesni skolinti Lie
tuvai, jei žinotų, kuriems 
reikalams valdžia skolintus 
pinigus mano sunaudoti.

Šiuomi pranešu, kad L. Vyčių 
17 kp. pusmetinis susirinkimas 
įvyks 27 d. liepos š. m. L. V. kam 
bariuose, 366 W. 
tingi kiekvienas 
atsilankyti, nes 
svarbių reikalų
prieš šeiminiame ir pusmetiniam* 
susirinkime.

V. Savickas, vice-pirm.

Lietuvių R. K Federacijos Nan 
josios Anglijos apskričio sky
riams pranešame, kad įvyks aps
kričio metinis suvažiavimas rug
pjūčio 6 d. 1922 1-mą valandą po 
pietų, Lietuvių fiv. Jurgio para
pijos svetainėje, St. Jemes Avė., 
Norwood, Mass.

Todelgi gerbiami Lietuvių R 
K. Fed. Naujosios Anglijos aps
kričio skyriai malonėkite atsiųsti 
kodaugiausia savo atstovų į šį su
važiavimą, nes yra daug svarbių 
reikalų. Bitas suvažiavimas yra 
paskutinis prieš seimą. Todel-gi 
teikia gerai prisirengti su gerais 
Įnešimais 1 seimą, o kurie skyriai 
negalėsite atsiųsti atstovus, tai 
malonėkite atsiųsti įnešimus aps
kričio valdybai.

A. L. R. K. Fed. aNujosios Ang
lijos Apskričio Valdyba:

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

Norwood, Mšss. 
Rašt. M. M. Kamandulis, 

20 Saxon Street,
Montello, Mass.x

Aržuolas.

PLAČIAI APRAŠE.
. Pereitos subatos Boston 

Transcript indėjo platų Lie
tuvos aprašymą, Lietuvos 
Informacijų Biuro paga
mintų. (

EXTRA TELEGRAMA
Liepos 30 d. 1922 m. rengia lin- 

ksmiausį išvažiavimą A. L. R. Kr. 
Dr-jos Rėmėjų skyrius So. Bos
ton. Vieta išvažiavimo Salys 
Rock, Mattapan, Mass.

Tad-gi 
vius-tes, 
kolonijų 
lankyti,
būsite pilnai patenkinti, nes ren
gėjai deda visas pastangas ir su 
visu smarkumu ruošiasi, kad pa
gaminus skanių užkandžių ir sal
džių įvairių gėrimėlių

Ir teip-gi turėsite dvejopą nau
dą; nes praleisite smagiai laiką ir 
sušelpsite Lietuvos našaličius sa
vo praleistais centais ant minėto 
išvažiavimo. Visas pelnas yra 
skiriamas Lietuvos našlaičiams 
sušelpti.

Teip-gi atsišaukiame i gerbia
mas šeimininkes, gal kurios galė
tute paaukoti ką nors iš valgių, 
kaip tai: piragų piragaičių ir ki 
tokių Įvairių dalykėlių. Tai ma
lonėkite atnešti šiose vietose: pas 
V. Jakštį Į krautuvę, kampas 4-th 
ir D. Sts., teip-gi pas S. Stepona
vičių 105 — 6-th St.

Kviečiame širdingai visus pa
remti minėtą išvažiavimą.

Rengėjai

VISI RENGIASI VAŽIUOTI Į 
PIKNIKĄ.

Jau laikas artinasi Nedėlioj, Lie 
pos (July) 30 d,. 1922.

Ant Stasio Mizaro ūkės, Belchar 
Street, East Sharon, Mass.

Lietuvių Jaunuomenės Pašelpi- 
nė Draugija iš Cambridge, rengia 
išvažiavimą minėtoje ukėje, tai y 
ra linksmiausia vieta dėl visų at
silankiusių.

Į minėtą ūkę nuvažiuoti labai 
lengva. Reikia važiuoti iki Mat- 
tapan Sųuare, iš tenai per Canton 
važiuoti Bav Road, ir 3 blokus po 
dešinei pirma gatvė Belchar St. 
eina iki Sharon, Mass.

Kviečia RENGĖJAI

PARSIDUODA vieno tono tro- 
kas labai pigiai. Visai naujas, 
tik 300 mailių važinėtas. Savi
ninką galima matyti kas vakaras 
nuo 5-kių iki 7 vai. po pietų. R. 
Chuberkis, 48 Market St., Brigh- 
ton, Mass. (3-čios lubos) (27-29-1)

Paieškau savų dviejų pusbrolių: 
Jono ir Juozapo Kazlauskų, paei
nančių iš Panevėžio apsk., Rozo- 
limo vai., Klovainių parap., Tai- 
puškių kaimo. Čia Amerikoje 
prieš du metu gyveno Hartford, 
Conn., gi dabar nežinia kur. Jei 
kas žinotų apie jį ar jis pats, 
meldžiu pranešti, nes turiu Sli
džiai svarbų reikalą.

Stailey Chamo
Bos 476, Statė Hospital, 

Norvlch, Conn.

AUTOMOBILIUS
Leiington 1921 m. 6 cihnderių, 
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—KA6,
75 Second Street, Chelsea, Mass.

Paieškau Kunigur^dos Sugintie- 
nės, paeinančios iš Kaimo rėd., 
Telšių apsk., Laukuvos parap., 
Mečio kaimo. Malonėkite atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų rei
kalą.

Aš Dom. Ukevičius paieškau sa
vo brolio Prano Ilkevieiaus ir švo- 
gerio Jono Akšino (jie gyveno 
Nashua, N. H.), teipogi švogerio 
Miko Kavaliausko — gyveno 
Lawrence, Mass.

Aš buvau rusų kariuomenėj, per 
didįjį karą, iš ten patekau Vla- 
divostokan.

Begalo svarbu susižinoti su bro
liu, teipogi švogeriais ir seseri
mis.

Reikalas didis. Lauksiu su di
džiausia nekantrybe. Mano ad
resas ;

Siberie-Rnssia. Vladivostok, 
Nekrasovskaja uliea N. 39, F. Z. 
Jaeeviču (atiduoti Domininkui II- 
kevičiui).

Paieškau savo pusbrolio Igna
co Gursko, kuris 2 metai atgal 
dirbo Maine valst. miškuose. Gi 
dabar jokios žinios apie jį nčr. Y- 
ra žinių kad miręs. Jei kas a- 
pie jį žinotų, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: y?

J. G—kas,
75 Second St., Chelsek, Mass.

f
Įi

už tofll už

PAVEIKSLŲ STUDIJA 
PARDAVIMO.

Kaina labai prieinama, 
tai įsteigta. Norintieji 
kreipkitės šiuo adresu:

' H. A Kazanjiaų
376 Columbus Avė., Boston, Mass.
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Užkietėjimą*, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos lajmingos šeimynos. . /

BAMBĮlNOg 
’ Vatebatanklb Bag. & ▼. Pat. Btara

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kudiį. 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptie|pse 
už 35e. arba už 40c. pasinnčiam per 
Pareel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104*114 So. 4th St. Brooktya. N. Y.

PUIKUS KAMBARYS 
ANT RENDOS. 

Noringam vyrai gauti gerą kam
barį ir namie gaminamą valgį, 
tundra kreipkitės šiuo adresu: 

Mrs. N. Mickevičienė, 
69 G Street, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA PIGIAI 
AUTOMOBILIUS 

Hudson super six su 7-nioms sė
dynėms. Beveik naujas. Galima 
matyti vakarais nuo 6 vai. Šventa
dieniais nuo ryto iki pietų. Kreip- 

jkitės pas: W. Waitaitis, 624 E.
8-th St., So. Boston, Mass. (25-27)

DR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKIMAVIČIUS!

5CB EAST BB£kADWAT
Tefeyhone 00U.




