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Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie- 
nintėlę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu- ■- .r ■ • 
viii Darbininkų Sąjungą.
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Prezidentas pataria kongresui išleisti 
įstatymą streikams varžyti.  — ...........

r-,

NUPEIKĖ PREZI
DENTĄ.

, NELAIMĖ ANT •
GELEŽINKELIO.

Prez. 
skaitė

Washington. — 

_ Harding kongrese 
- pranešimą apie pramoninį 

stovį. Rekomendavo išleis
ti įstatymą, kurs užbėgtų 
kelią panašiems angliakasių 
.ir karšapių streikams.

Amerikos Darbo Federa
cijos prez. Samuel Gompers 
ntipeikė prez. Hardingo pie
ną. Sako, kad tuomi būtų 
suvaržyta streiko laisvė. Sa
kė, kad prezidento praneši
mas pakenks karšapių strei
ką baigti. Karšapių strei
kas buvo besibaigiąs, bet 
kompanijos pasiskaičiusios 
prezidento pranešimo aš
triau ėmė statytis ir per tai 
streikas užsitęs. Kietųjų 
anglių streikas buvo besi
baigiąs ir dabar gal vėl 
sitęs.

117-

Chicago. — Ties Gary, 
Ind. “$1.000.000” ,ekspresi- 
nis prekinis traukinis suti
ko nelaimę. Kažkas ant ge
ležinkelio prismaigstė 37 
kuolus. Dėlto traukinys nu
spindo nuo bėgių. Pasažie
rių ant traukinio nebuvo. 
Du darbininku ant trauki
nio žuvo. Iš viso darbinin
kų buvo 8. Plieno vagonai 
sudužo i šmotus.

Kaltė metama ant strei
kierių. Vienas streikieris 
suareštuotas. Traukinys ė- 
jo tiesiog iš New Yorko į 
Chicago. Vežė labai bran
gias prekes. Vežė grynų pi
li igii tūkstančius dolerių ir 
apdraustų paklotų.

»

Tuoj pastatyta stipri 
gyba apie griuvėsius.

sar-

Rymo Katalikų Švento
- Juozapo Darbininkų 

Sąjungos. ' Z?

GAL ATGAUS
REGĖJIMĄ.

ar-

LENKAI GAUS
KAILIN.

i’1 ‘ --------------------

I Varšava. — Lenkijos 
mija, kuri normaliu laiku
turi 250.000 kareivių, dabar 

I padidinta iki 300.000. Esą 
patirta, kad Rusijos sovietų 
kariuomenė drūti narna Len- 

į kijos parubežvje. Rusijos 
5- armija dabar daug turinti 

vokiečių gabiausių oficierų. 
kurie Įveda tvarką sovietų

1 kariuomenėj. Yra spėjama, 
todėl, kad Rusija puls Len
kiją.

Lamrence, Mass. — Tho- 
mas Kepple, 69 m. amžiaus, 
oer 14 metų buvo aklas. Da
bar tikisi regėjimą atgauti 
ir vienas Bostono akių spe
cialistas juo užsiėmė. Jisai 
apjako per didelį knygų 
skaitymą. Jautė akių nuo
vargį ir daktaras jį perser
gėjo, bet neklausė, darbą va
rė ir apjako.

KA RALI AUS IŠLAIDOS.

SUSIJUNGĖ.

Lanrence, Mass. — Ketu
rios audėjų unijos, vedusios 
skyrium streiką, dabar su
darė bendrą komitetą toli
mesniam streiko vedimui. 

. Kompanijos buvo pasiūliu
sios tam tikras išlygas, bet 
unijos jas atmetė.

1 Unijos nutarė sustiprinti 
pikietavimą.

Londonas. — Anglijos ka
raliaus metinės išlaidos"yra 
$50.000. O algos jis per me
tus gauna $2.350.000, tiek, 
kiek gaudavo prieš karą. 
Karo metu pradėjo mažinti 
išlaidas. Pirmiausia suma
žino drigantų skaičių, pas
kui užmetė jachtą Bri- 
tannia. Nuo ateinančių me
ti} karalius tikisi „ galėsiąs 
užgyventi po senovei.

IŠ AIRIŲ PIOVYNIŲ.

PINIGy KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau . paduotų kainų yra 
priskaitysta pasiuntimo kaš
tai:

Antradieny, rugpj. 15 — $1.90 

Trečiadieny, rugpj. 16 — $1.70 

Ketvirtadieny, rugpj. 17—$1.70
1 Penktadieny, rugpj. 18—$1.60
1 šeštadieny, rugpj. 19 — $1.40 

Pirmadieny, rugpj. 21 — $1.50

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

L D. S. Reikalai.
- - * »»'

kitaip mes paskęsime ameri- 
konizmo bangose. LDS. 
seimas čia pat. Kuopos kaip 
girdėt laiko nepaprastus su
sirinkimus, kuriuose svars
to svarbius klausimus, kad 
pagerinus organizacijos pa
dėtį. Tie visi klausimai gal 
būt bus keliami seime. Re
miantis praeitų metų seimo 
nutarimu dar kartą atsišau
kiame į LDS. kuopas visus 
sumanymus ir įnešimus siųs
ti kogreiČiausia centran, kad 
sutvarkę galėtume prirengti 
seimui dienotvarkę.

Čia dėl viso ko pažymėsi
me seimo nutarimą, kuris 
šiaip skamba: “1. Nutarta, 

kad būsiančiam LDS. sei
mui centras pagamintų die
notvarkę ir kuopos delei ge
resnės tvarkos siųstų savo 
įnešimus iš anksto į cent
rą.” Į s

LDS. Centro Raštinė.
__________________ - - -

Draugai Darbininkai-es:

Jau tik dvi savaiti iki di
džiųjų organizacijų seimų. 
Rengkimės prie jų kosmar- 
kiausia, kad mūsų darbas 
prie kurio tiek laiko ir pa
jėgų išeikvojome nenueitų 
niekais. Šių metų seimai 
turės atnaujinti veikimą 
mūsų organizacijose. Lig
šiol mūsų visas darbas buvo 
nukreiptas Į Lietuvą. Rin
kome aukas, darėme suva
žiavimus ir vis dėl Lietuvos. 
Tai labai gražus ir prakil
nus apsireiškimas. Nors 
Lietuvai ir šiandiena reika
linga moralė ir materijalė 
parama, bet mes viską ati
duodami Lietuvai, slopina
me savo organizacijas be ku
rių ir Lietuva mažai ką lai
mėtų. Tad šių mėtų seimai 
turės visą veikimą nukreip
ti į stiprinimą organizacijų 
ir švietimą darbininkų, nes

London. —Naminis ka-
I

ras Airijoj tebeina, De Va
lerą, buvusis Airijos prezi
dentas pavojingai sužeistas. 
Kulka pateko į gerklę.

Antru kartu sukilėliai no
rėjo nukauti valdiškos ka
riuomenės vyriausįjį vadą 
Collins. Jį nuo mirties- iš
gelbėjo mažas nepasiseki
mas. Bevažiuojant iš vieno 
miesto kitan, automobilius 
pagėdo. Tai Collins sėdo 
kitan automobiliun. Kuo
met pataisytas automobi
lius vyko be vado, tai į jį pa
sipylė kulkos ir po juo spro
go bomba. Šoferis tapo su-

L. D. S. SEIMAS. ’
Nuo rugsėjo 5 d. š. m. praside

da didžiųjų organizaiją seimai 
kartu su A. L. R. K. Federacijoe 
kongresu.

L. D. S. Seimui skirta dvi die
ni : rugsėjo 7 ir 8 d. d. š. m.

L. D. S. kuopos suskubkite su
šaukti susirinkimus ir juose pri- 
ruoškite gėrę įnešimą, sumany
mą ir išrinkite gerus ir sumanin
gus delegatus.

Būtą labai gerai, kad bent! 
svarbesnieji įnešimai ir sumany
mai apskričiu, kuopą ir narią 
dar prieš seimą tilptų organe 
“Darbininke.”

Tuomet seimas daug pasekmin- 
giau eitą, susitaupytų daug bran
gaus laiko, kurį delegatai sunau
dotų tinkamesni a m išrišimui svar
biausių dalykų, kurių be abejo 
atsiras daug.

Tegul neatsilieka nė viena L. 
D. S. kuopa, kuri į šių metų sei
mą neprisiųstų savo atstovo. Jei 
jau daugiau neišgalėtų, tai bent 
vienų, nes šių metų Seimas įvyks 
L. D. S. sostinėje So. Boston, 
Mass. Atvažiavę delegatai ne- 
vien, kad turės progą dalyvauti 
svarbiųjų organizacijų seimuose, 
bet taipgi pamatys LDS. namų, 
puikiai įrengtų moderniškų spaus
tuvę ir tt

Pirm. M. Abračinskaa, 
Sekr. A. F. Kneižys.

IŠVAŽIAVO CHICAGON.

Washingtonas. ' (Elta) 
Rugpjūčio 19 d. Chicagos 
lietuvių manifestacijos ren
giamoji Komisija yra pa
kvietusi Lietuvos Atstovą 
apsilankyti Chicago j e iškil
mėse, kurias Chicagos lietu
viai rengia išreiškimui padė
kos Suv. Valst. Vyriausybei 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo.

V. Čarneckis vakar išva
žiavo Chicagon.
------------------------------------------------------------------------------------------------ -- . k-----------

DRAUGAI IR DRAUGES!
Skaitykite ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50.

“G I E D R A”
55 W. Market Str.,

Wilkes Barre, Pa.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Cental

Tai naujausios laidos 
žeml&pis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

"Darbininkas” pasiunti 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menes atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti.

Didžio Išlankstytas
26^x33%

Sulankstytas
6^x9^

Galima gauti 
“DARBININKE,” 

Boston Z7, Mass.
366 Broadway,

V

Sulig Am. Liet. R. K. Fe- PASVALYS. Liepos^ 28 prieglaudoje, kitas — Ap-
deracijos konstitucijos VII railicija suėmė du laiška- skrities Valdybos • atstovo
skyriaus, ____ „ ..
Fed. Kongrese Brooklyn, N. ranką, pas 
Y., 52-ro paragrafo, visi (^aug atplėštų laiškų iš Ame-
Am. Liet. R. K. Federacijos rikos, mat, iėškojo dolerių, 
skyriai nominuoja-kandida- isi .perduoti Teismo Tar
tus į būsimą ją Fed. Centro tojui. 
Valdybą, iš kurių tai kan-’ 
didatų sekantis (XII) Fe
deracijos kongresas, rinks 
Centro Valdybą sekantiems 
metams.

I
Kandidatus nominavo ir 

jų vardus prisiuntė Centro 
Raštinėn sekančių kolonijų 
skyriai:

Homestead, Pa. 6 skyrius;
Brockton, Mass. 9 skyrius; Nor- 
wood, Mass. 14 skyrius; Keno- 
sha, Wis. 17 skyrius; Chicago, 
III. Bridgeport, 26 sk.; Spring- 
field, 111. 37 skyrius; Brooklyn. 
N. Y., S. S. 39 skyrius.
Viso kandidatų pastatyta 

dvidešimts penki asmenys, 
sulig kolonijų balsavimo, 
kandidatai stovi sekančiai: 

Kun. F. Kemėšis 6 balsai. 
Jurgis Tumasonis 6 balsai. Kun. 
Dr. I. Česaitis 5 bal. 
Šaliunas 5 balsai. 
Krušinskas 5 balsai. 
Švagždys 4 balsai, 
Šimutis 4 balsai., Kun,.V. Tąš- 

" kūnas 3'balsai. Pranas Gudas 
2 balsai. Kun. J. J. Jakaitis 2 
balsai. Mikas Kerbelis 2 balsai. 
Juozas P. Mačiulis 2 
Kun. K. Urbonavičius 2 
Arch. M. Žaldokas 2 
Kun. J. Ambotas 1 bal. 
Al. Aleksus 1 bal. Kun. T. Al- 
bavičius 1 bal. Mikas Abračin- 
skas lbal. Baltramiejus Apau- 
skas 1 bal. Adv. Mileris 1 bal. 
Ant. Nausėdienė 1 bal. Kun. J. 
Petraitis 1 bal. Dr. Al. Račkus 
1 bal. Kun. J. ^Vaičiūnas 1 
bal. Juozas S’. Vasiliauskas 1 
bal.

Nominudtasai kandidatas 
negalėdamas atvykti Kon- 
gresan, bet norėdamas pa
laikyti sa\o kandidatūrą, tu
ri pranešti raštu Fed. Sek- 
retorijatan prieš Kongresą, 
aiškiai pažymėdamas savo 
sutikimą būti kandidatu. 
Kongresas rinks valdybą tik 
iš kongrese dalyvaujančių ir 
tų kurie raštu duos sutiki
mą būti kandidatais.

*
Kadangi Federacijos Kon

gresas ir Tautos Fondo Sei
mas jau čia pat, todėl ger
biamieji Fed. ir T. F. sky
riai teruošiasi iš aukšto, kad 
kuoskaitlingiausia dalyvau
ti. Šis Kongresas bus įtin 
svarbus, • nes daugumoje 
mūsų pastangomis likos iš
gautas Jungtinių Valstijų 
Lietuvos Respublikos pripa
žinimas de jure. Taigi 
stengkimės padaryti šį Kon
gresą istoriniu Kongresu, 
dalyvaukime kas tik galime, 
visi Federacijos ir Tautos 
Fondo skyriai, visos prie 
Federacijos priklausančios 
draugijos, -lių organiz.
kuopos, lai tsilieka nei
vienas skyrius, kuopa ar

Sulig Am. Liet. R. K. Fe-
v •

pertaisyto XI1 ne§ra vieną pašto valdi- namuose, gi trečias taip ste
igę Brooklyn N.’ ranką, pas kuriuos rado būklingai ir dingo.

daug atplėštų laiškų iš Ame-

Liepos 29 d. buvo mitingas 
ir manifestacijos dėl Lietu
vos pripažinimo de jure. Po 
prakalbų nutarta pasiųsti 
linkėjimus Amerikos Prezi
dentui Hardingui, profeso
riui Benderiui. Lietuvos 
Prezidentui, broliams Ame
rikos lietuviams per Lietu
vių atstovybę Amerikoj.

TELŠIAI. Liepos m. 30 
d. š. m. šventė Amerikos pri
pažinimą Lietuvai de jure. 
Miestas buvo pasipuošęs 
tautinėmis vėliavomis. Po 
bažnyčios pamaldų prie gim
nazijos rūmų buvo gana di
delis mitingas. Kalbėjo ke
li oratoriai, įrodydami šio 
pripažinimo svarbumą,
mitingo vardu per Mini ste
rili pirmininką pasiųsta pa
dėkos telegrama Amerikos 
valstybei. Bet bendrai i- 
mant, šventė praėjo galima 
sakyti, be jokio žmonių dva
sios pakilimo.

Šio

uJozas B. 
Kazys J.
Kun. J. 

Leonardas

balsai, 
balsai, 
balsai.

Muz.

MOBILIZACIJA. Vil
niaus ir Gardino krašte 
smarkiai eina mobilizacija. 
Imami visi karininkai iki 60 
metų, o jaunimas iki 27 me
tų. Arklių mobilizacija — 
užbaigta. Rekvizuojama ra
guočiai (Gudų Sp. biūr.).

ZARASAI. (Ežerėliai). 
Iš Socialės apsaugos D-to 
buvo pranešta apskrities 
valdvbai, kad biedniems vai- •/z «
kams apvilkti esą paskirta 
mūsų apskričiui medžiagos 
ir kad jas paskirstyti tarp 
bėdnuomenės, reikią išrink
ti tam tikras komitetas, o at
vežimui atsiųsti Įgaliotą ko
miteto žmogių Kaip pasa
kyta, taip ir padaryta. Ko
mitetas atvežti iš 
medžiagai išrinko 
valdybos atstovą.

Komitetui imant ; 
medžiagą pasirodė, 
trūksta 3 rietimų, apie 200 
metrų. Paklaustas parve
žė jas pasakė, kad Kaune pa
kuojant netekė jai dėžėje 
vi etos ( ?) ir atvežti 3 rieti
mus apsiėmęs kurs tuo laiku 
ten buvęs, apskrities valdy
bos atstovas. Bet toliau 
paaiškėjo, kad medžiaga at
vežta ilga laika gulėjo Ko
miteto netikrinta, ir niekas 
apie atskirai atvežtus rieti
mus nieko nesakė. Tik galų 
gale pasirodė, kad is 3 nete
kusių rietimų vienas kaž ko
kiu būdu atsidūrė, aplenkęs 
Komitetą, apskrities vaikų

Kauno 
miesto

atvežtą 
, kad

KAUNO KRONIKA.
Priėmus St. Seimui kon- 

stituciją rugpiūčio 1 d., mie
stas vakare buvo iliuminuo
tas. Rugpiūčio 2 d. 11 vai. 
20 min. Bazilikoj buvo pa
maldos, dalyvaujant St. 
Seimo Pirųiininkui, minis- 
teriams ir St. Seimo na
riams. Buvo ir svetimų at
stovų. lĄo va^ Žaliame Kal
ne buvo kariuomenės paro
da, kurią priėmė St. Seimo 
Pirmininkas, Ministeris 
Pirmininkas, Apsaugos Mi
nisteris ir Kariuomenės Va
das. Pas karo Muzėjų va
karą buvo koncertas, kurį 
aplankė vyriausybės ir sve
timų valstybių atstovai.

--------------- X-N Asi
JONAVA. Jonavos mie

sto gyventojai, vos tik suži
noję. kad Amerika pripaži
no Lietuvą de jure, tuoj pa
puošė namus tautinėmis vė
liavomis, krautuvės užsida
rė, darbininkai metė darbą. 
Gyventojų ūpas pakilo, visų 
veiduose reiškėsi džiaugs
mas, nuo lūpų nėjo žodžiai: 
“Amerika pripažino mus de 
jure.”

Jonavos miesto Taryba, 
susirinkusi nepaprastan po- 
sėdin, visais balsais nutarė 
siųsti Amerikos Atstovui 
tokią telegramą:

“Kaunas. Ponui Ameri
kos Jungtinių Valstybių At
stovui. J ūsų Asmeny J ona- 
vos miesto gyventojų vardu 
mes reiškiame didelio džiau
gsmo ir didelio dėkingumo 
didžiajai demokratinei Ame
rikos Tautai, branginančiai 
ne tik savo laisvę, kaip sa
vo gyvybę, bet ir laisvę kitų, 
nors ir mažųjų tautų, pripa
žinusiai mūsų Tėvynę Lietu
vą de jure.

Jonavos miesto Taryba.” 
(Lietuvos “Tv. Balsas)

draugija, kuris savo atstovo 
į teip svarbų Kongresą ne
pasiųstų. Taigi visi į Fede
racijos ir Tautos Fondo 
Kongresą.

K. J. Krutinsiąs.
Federacijos ir T. F. Sek.

EXTRA!
Lietuvos Vyčių Naujosios 

Anglijos Apskritys rengia 
dideliausį išvažiavimą, ku
ris žada būti Rugpj. 27 d., 
1922, Šv. Pranciškaus para
pijos darže, Lawrenee, 
Mass.

Visi lietuviai, kaip seni, 
taip jauni, ’ esate kviečiami 
tan išvažiaviman atsilanky
ti. Rengėjai.
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, SEIMO IŠVAKARĖSE.
tį ė * _

Federacijos, o kartu ir 
LDS. seimas jau čia pat.
Be abejonės LDS. kuopos ir 

| apskritai LDS. prieteliai 
svarsto darbinįiikų organi- 

| zacijos ir jos organo reika- 
5 lūs. “Darbininko” skaity

tojai jau patėmijo, kad ta-
# me klausime eina ilgoki 

straipsniai, eina diskusijos.
b Tai geras apsireiškimas. 
l'.Prieš, seimą gyvieji klausi-
* jtfrni šus išgvildenti, bus pa

duota įvairių sumanymų. 
Tas viskas palengvins ir pa-

| tobulins seimo darbus.
Bent šiuo sykiu į tuos 

“Darbininke”/ telpančius 
straipsnius mes neketiname 

Į atsiliepti, nei jų liesti. Tik 
pasakysime keletą žodžių 

I nuo savęs LDS. ir “Darbi- 
■ ninko” reikalais.

Pasklidusi .ar paskleista 
I yra nuomonė būk “Darbi

ninkas” biznio atžvilgiu ir 
fc turiniu sumenkėjo. Tas ne 
(•Tisai teisvbč. LDS. nariai*

ir “Darbininkas” skaityto- 
P'jų skaičiumi nesumenkčjo. 
| Tik bėda ta, kad jis nekilo, 
- kaip turėjo kilti. Tuotarpu 
I mašinos supirktos, skolų 

pasidarė ir bizniui nepaki
lus padėtis pasunkėjo. Pa- 
sunkėjimas medžiaginės pa
dėties negalėjo neatsiliepti 
ant organo kurinio.

Visuotinas pokarinis kri- 
zis skaudžiai atsiliepė ant vi
sos pramonės, ant visų biz-

B nių, atsiliepė ir ant “Darbi
ninko” biznio. Prieš šitą 
krizį mes tiek galėjome veik
ti, kiek ūkininkas prieš ne- 

I reikalingą lietų arba perilgą 
į giedrą. Bet be šitii išlauki
amų kliūčių buvo ir viduj i- 
| nių. ~ Daug mūsų prietelių, 
| uolių veikėjų išvažiavo į Lie- 
I tuvą. Toliau paaiškėjo, kad 

“blogų .pasekmių turėjo Įleis
tos “Darbininkan” polemi
kos pereitą žiemą po trečių- 

! jų teismo del kun. Slavyno. 
; JTada aštrios polemikos tarp 

saviškių atstūmė ne vien pa
liestus veikėjus ir jų prita
rėjus, o ir šiaip ne vienas 
’del to atšalo nuo “Darbinin
ko.” Pripažindami šitą pa
klaidą drąsiai galime tikėtis 

| subendrinto fronto L. D. S.
Seime it visij uolaus L. D. 
S. ir “Darbininko” rėmimo 
nuo šio rudens.

Yra tvirta viltis, kad 
“D-ko”.medžiaginė ir 
rate padėtis greitu laiku 

Jpakitės. Redakcijos štaban 
ginėjo keletas veikėjų ,paSi- 
? žyniėjusių plunksnos kjiyi- 

Įniaife, kurių tarpe yra ir 
| Bostono lietuvių ^’ki^bnaž

KUN. K. URBONAVIČIUS 
\ ~ "

Bostono lietuvių klebonas, p asižymėjęs literatas, rimtas 
veikėjas, autoritetingas tarpe gerbiamų Amerikos lietuvių 
kunigų,"LDS. garbės narys, tos organizacijos Centro Val
dybos susirinkime rugpj. 18 d. š. m. aprinktas artimiausiu 
“Darbininko” redakcijos talkininku ir prižiūrėtoju turinio.
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kreipiama daugiausia -do
mės, kad juos tikėjiminiai, 
moraliai ir ekonominiai pra- 
lavinus ir jų- būdą pageri
nus. Ypač malonu mums 
pranešti, kod pasižymėjęs 
visuomenės darbuotojas, i- 
dealus parapijos tvarkinto- 
jas ir uolus'L. D. S. rėmėjas, 
gerb. Worcesterio klebonas, 
kun. J. J. Jakaitis, maloniai 
pamiršęs nemalonumus, ku
rių andai del nelaimingos 
polemikos buvo patyręs, pa
sižadėjo išnaujo šelpti ir 
remti “D-ką,” dalyvauti L. 
D. S.-Centfo posėdžiuose ir 
kaipo litergtinės komisijos 
narys tankiai papuošti 
“D-ko” turinį savo raštais.

Bus ir daugiau stambių 
pliusų, kūnų čia visu nebe- 
išskaitliuosi, bet kurie lai
ko eigoje savaime pasiro-> 
dvs. ~

* t

Taigi valio nauja darbuo
tės dirva “D-ke!”

Valio vienatinė Krikščio
nių darbininkų L. D. Sąjun
ga- v

paliuosuosią iš kapitalisti
nio surėdymo visas tautas. 
Ekonominė bolševikų paža
dėta gerovė negeriau išrodo 
už jų paskelbtą mirties bau
smės panaikinimą. Toje 
darbininkiškoje Rusijoje, 
žemiškame rojuje tiek žmo
nių badu išmirė, kiek ne- 
kuomet ir niekur nuo pasau
lio pradžios.

Dažnai žodžiai nuo darbų 
skiriasi kaip diena ir nak
tis.

Redakcija.

ŽODŽIAI IR DARBAI.
Rusijos bolševikai paėmę 

viršų 1917 m. panaikino 
mirties bausmę. Danijoj 
laikraštis Tiedende ;ipskai- 
tliavo kiek Rusijos bolševi
kai išnovijo žmonių, po mir
ties bausmės paskelbimo. 
Pasirodo, kad nuo savo

• Xviešpatavimo pradžios Rusi
jos bolševikų valdžia išno
vijo 1.700:000 žmonių.^ Iš
porinti žmonės pagal profe
sijas yra tokie:

Mokytojų . v.... .... 7.675
Daktarų .... .......... .. -8.800
Karininkų .............. .. 54.650
Kareivių ................. ...260.00
Polieistų.................. .. 10.500
Ūkininkų................ .. 12.900
Kareivių.................. ..260.000
Mokytųjų .. 355.250
Darbininkų............ ..192.000
Sodiečių.................. ..815.000
Dvasiškių vien . pastarai-

siais laikais bolševikų aukų 
krito 28. vyskupai fr 1315 
popai. > *. ■ ,

Toliau, Rusiojs bolševi
kai skelbė steigia darbinin
kišką valstybę, .partaikiiriią 
išnaudojimą. Sakė įsteigsią

K? Uriįna^ciu's* šią ■ ^efi^*vijo.'.pasaulio ’dalrBi- 
j Darbininkų padėtinibus^ at-}nmkams* plaimės karaliją,

VISIEMS.
Platinkime tarp žmonių geras 

knygas ir gerus laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmo'gui 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas ir 
gerus laikraščius, žmogus gali už
tektinai apsišviesti.

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą. Šitai ką sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuoks.”

• _ _____

| AMERIKOS PRIPAžI 
’ NIMĄ LAIMĖJUS.

Besidžiaugiant Amerikos ”2) Norus su Žiliu pagamino 
pripažinimu, Lietuvai su
teiktu, neprašai^ bus mums 
prisiminus visą eilę tų dar
bų Amerikos lietuvių katali- 

‘ kų, kurie tiek daug prisidė
jo prie to kaip ir užbaigimo 
mūsų kovos už Amerikos 
pripažinimą. Sakome “pri
sidėjo,” neg turime visada 
atsiminti, kad vyriausią ko
votoja tai buvo pati mūsų 
Tėvynė, padėjusi tiek vargo 
irkruvinų aukų už savo lais
vę ir sunkiausiose aplinky
bėse ištvėrus jau per 4 su- 
viršum metus kaipo laisva 
demokratinė respublika. Iš
eivija tik padėjo jai toje ko
voje, norš^ ir reikėtų pripa
žinti, kad žymiai'padėjo ir 
mes, išeiviai, neabejojame, 
kad mums nereikės kovoti su 
Lietuvos žmonėmis už tuos 
mūsų dalelės darbo pripaži
nimą.

Bet kam priguli didžiau
sias nuopelnas tos amerikie
čių pagalbos Lietuvai?

Pažvelgtame į netolimą 
praeitį.. . Kai mes steigėme 
Lietuvai gelbėti Tautos Fon
dą ir jauną Tautos Tąiąbą. 
niekaip negalėjome prisi
šaukti,' nors ir labai ščyrai 
šaukėme į bendrą darbą mū
sų laisvamanius. (Socialis
tai visokio plauko visą laiką 
laikėsi nuošaliai nuo tautos 
darbo).

Neprisišaukėme. Jie pa
norėjo eiti į partijų lenkty
nes Lietuvos gelbėjimo dar
be.

Mes surinkome į savo 
Tautos. Fondą arti šešių 
šimtų tūkstančių dol. (ne
skaitant drabužiais ir kitais 
daiktais, neskaitant taip pat 
ir Bonų, kuriuos irgi dau
giausiai katalikai išpirko). 
Iš tų vien Lietuvos laisvės 
reikalams —- taipgi ne mūsų 
srovės, ar partijos reika
lams, bet valstybės reika
lams — Tautos Fondas išlei
do daugiau kaip du trečda
liu surinktų pinigą, t y. a- 
pie 400,000.00. (Literatūrai 
visose kalbose, Paryžiaus de
legacijai, pirmosioms val
džioms parama ir tt.).

Laisvamaniai surinkd ke
letą desėtkų tūkstančių.

Į bendrą darbą del Lietu
vos laisves su jais'galėjome 
tik laikinai sueiti ir tai ta
da tiktai, kada jie nabagė
liai įsitikino, kad lenktynes 
b j aurai prakišo ir kai atsi
rado pas juos karšto noro 
vienvti fondus, savo tuščia 
su mūsų pilnu. Tai įvyko 
tik 1918-tais metais,' kada 
buvo New Yorko seime su
darytas bendras Egzekuty- 
vis komitetas.

Mūsų Tautos Taryba (Na
tional Cauncil) tuo laikų 
buvo jau įsigalėjusi įstaiga, 
gera; žinoma Washingtono 
valdžios sferose. Tos Tary
bos atstovai veikė Vašingto
ne jau nuo rudens, 1916-tų 
metų, taigi kol su laisvama
niais suėjome į bendrą Egze- 
kutyvį komitetą, per apie 2 
metu jau mūsų’buvo padėti 
Washingtone stiprūs pama
tai politinei akcijai Ameri
koje. Laisvamaniai atėjo 
ant gatavo. Dirbome su jais 
ten bendrai apie naetij 
iki atvažiavimo pirinojo ats
tovo Vileišio. Mes laikėme 
du atstovu, jie vieną. Iš tų

iCLEVELAND, OHIO.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas savo susirinkime 9 d. rug
pjūčio turėjo daug svarbių nuta
rimų. Tapo nutarta įsteigti kny
gyną veltui del narių pasiskaity
ti visokių gero turinio knygų. 
Teip pat tapo nutarta užsirašyti 
kliubo vardu laikraščių net iš Lie
tuvos. Nutarta, kad kliubo na
riai čia Amerikoje einančius lai
kraščius perskaitę atpeštų į kliu
bo ruimus kitienfs pasiskaityti. 
Tapo nutarta, kad nuo naujo me
to Amerikoje einanti lietuviški 
laikraščiai keli būtų užrašyti ant 
kliubo vardo nariams pasiskaity
ti. Amerikos L. P. Kliubas pra
šo visų lietuvių, ne tik eleVęJan- 
diečių, bet ir iš kitų miestų pagel
bėti sutverti knygyną, aukodami 
perskaitytas knygas. Jeigu kas 
tokių turėtų, meldžiame siųsti ant 
Kliubo antrašo: 1344 E. 68-th St. 
arba A. Padegimas, 1JD5 E. 77-th 
St., Cleveland, Ohio. Kliubas iš- 
kalno visiems aukavusiems taria 
ačiū!

Turiu už

z

kad 1) Amerikonai pamatė, | P. Čarneckis ramiai, bet gi- 
iAji —............ _=___ i------ y: __ i,

dėjo darbą varyti. Ką-gi 
laisvamaniai? Ar padėjo 
jam? Ne! Ne tik nepadė
jo, bet kaip susitarę užboi- 
katavo kiekvieną gražiausi 
sumanymą ir darbą, savo vi
sus laikraščius panaudoda
mi juodašimtiškam griovi- 
irto darbui ir šmeižtams.

Kodėl jie taip darė? Juk 
p. Čarneckio gabumus, tak
tą, darbštumą jie patys ma
to ir sivo širdyse beabejo 
gerbia. Bet jf reikia šmeiž
ti, reikia jį boikotuoti vien 
dėlto, kad jisai katalikas. 
Tad ton mintin jie ir elgė
si,

Bonų vajų boikotavo. 
Respublikos ^rėmėjus at-. 

metė.
Aukso-Sidabro vajų už- 

boikotavo. Paskutinį suva
žiavimą Vašingtone irgi už- 
boikotavo ir katalikai vieni•• • •ant savo pečių gražiai išne
šė viąą jo darbą. Į gerai už
sėtą atstovybes dirvą bepei
kė tik mesti keletą paskuti
nių grūdų. Tai puikiai atli
ko suvažiavusieji katalikai. 
Kol suvažiavimas savo dar
bus varė,' tuo-tarpu kai-ku- 
rie delegatai lankė Vašing
tono žymiausius politikus, 
pagaliaus skaitlinga delega
cija pas prezidentą visą dar
bą garbingai užbaigė.

Laisvamanių korespen-

kad mūsą srovės moka veik- liai, plačiai ir taktingai pra- 
ti išviep Lietuvos reikalam^

paminėti, kad 
auga kaip ant 

V. Vilkutai- 
tis tvatydamas reikalą tokio kliu
bo buvo pafelboj 
organizavimo. -.5 
mus neapleis ir agi

Adomas Padegimas, tik tiek- naudos teturėjo,

minėtas Klinb 
mi&rų. j- Gert).

ję 8Ufci- 
b kad jis

/
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anglų kalboje gana gerą me- 
morijaią apie Lietuvą. (Pi
nigai buvo irgi abiejų). Bet 
užtat neapsakomai daug ir 
blogo liko iš tų laikų. Vie
nas po kito jų atstovai ėjo Į 
Washwigtoixi ne kad Lietu
vai dirbti, bet kad savo par
tiją, administracijos sfero
se išreklamuoti ir lietuvius 
iškelti. - Taigi intrigavo, lie- 
žiuvius kaišiojo kiek tik į- 
manė. Gi istorijoj su Lie
tuvių Dienos pinigais savo 
siaura partyvumu ir intri
gomis pridarė neapsakomai 
daug žalos lietuvių geram 
vardui Amerikonų akyse.

Buvo jiems aukso laikai 
Vileišiui čia esant. Vileišis 
buvo užsispyręs išgauti Lie
tuvai pripažinimą. ‘Prirašė 
desėtkus energingų notų jau 
nebe su prašymais ale su rei
kalavimais, sukišo daug tūk- 
stančių dolerių nenaudingai 
ir sugebėjo tik suerzinti ad
ministraciją vieną ir kitą — 
republikonų ir demokratų.

Katalikai kentė, dirbti pa
dėjo, .Lietuvą rėmė, nors ir 
su sumažėjusiu entuzijaz- 
mu.

Valdžia atstovą pamainė, ■ 
nes skaitėsi su norais orga
nizuotos mūsų visuomenės.

J-----------------------------------------
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dentai iŠ Vašingtono pasi
skubino apšmeižti suvažia
vimą. Nabagučiai, nežino
jo, nesuprato kokia milži
niška svarba būva to suva
žiavimo. Būtų beabejo atsi
skubinę į Vašįngtoną visa jų 
partija “in corpore” su fra
kais. Būtų ir koresponden
tai gal kitoniškai parašę. 
Kada po kelių dienų atėjo 
pripažinimas — tai, žinoma, 
kam džiaugsmas o kam idi- 
jotiškas išsižiojimas ir rauk
šlės ant kaktos, gal dar su 
keiksmo žodžiu lūpose. Ga
li dabar jie sau krimsti pirš
tus.

Mums katalikams prie tos
A progos bus pravartu pasi

džiaugti ir pasididžiuoti sa
vo vienybe, savo organizaci
jomis.

Šiandien galime jau aiš
kiai visi matyti ir tarti, kad 
to laimėjimo Amerikoje mes 
nebūtume susilaukę, jei dar 
rudens 1914-ais metais ne
būtume stipriai susiorgani
zavę.

Ką tik mes veikėme per 
tą laiką, ką gera padarėme, 
visur mums vadovavo ir gel
bėjo mūsų organizacijos — 
Federacija ir Tautos Fon
das.

Tautos Fondas supažindi
no ir Ameriką ir visą pasau
li su Lietuva.

Knygos Knygos
ATEINA RUDUO, PRASIDEDA ILGESNI VAKARAI.

Kiekvienas gerai mąstąs lietuvis, kuris žiūri į 
rytojų su viltimi geresnės ateities, kuris nenori pa
silikti tamsiu, lai iŠ kalno pasirūpina gauti iš žemiau 
surašyti} knygų i^ors kelias, o mes užtikriname, kad 
bus jam sveika netik ant kišeniaus, ne tik ant kū
no, bet ir dvasios. Štai brolau, pasiūlome mes tau 
šias knygas, skaityk jas, o neapsivilsi.

GRAŽŪS SKAITYMAI:

1) Apsakymėliai, gražios pasakaitės ...............
2) Biurokratai, apie Lietuvos ponus...............

Delegatų Kelionė Lietuvon..................... ..
Didesnis negu Hindenburgas .......................
Darbininko darbininkams dovanėlė ...........
Draugas, kalendorius ir žinių knygutė.... 
Geležinkelio Sargas Tylius 
Maldos Galybė .
Svieto Perėjūnas • • • • • •!

• • • •
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....1.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) Gerų ir Blogų Raštų. Skaitymas ..
11) Jaunoji Lietuva ...............................
12) Joninių naktis...................................
13) Darbininko Kalendorius 1922 m. .
14) Melagių Dėdė .......... ........................
15) Pasakos.......... ....................................
16) Petriukas............................................

TEATRUI VEIKALAI:
1) Daina be galo, 1 akto lošimas........
2) Faririzejai, 4* aktų veikalas.............
3) Kova po Giedraičiais ...
4) "Vaikų teatrėliai, dalis I .
4) Vaikų teatrėliai, dalis II
5) Esumas (vieno akto) ...
6) Komedijėlės........ ...........
8) Ubagų Akademija............
10) žaidimų Vainikas........ .
11) žiburėlis............ ........... .
12) Žydų Karalius ...................... ..........

DAINŲ KNYGOS:
1) Cit paklausykite, gražių dainų rinkinys....
2) Dainos iš visur sulinktos............. .. ......... «
3) Svodbos dainos, labai gražios .....
4) Kariškos dainos su gaidomis .......
5) Eilės ir Dainos, I 4.................... ..
6) Eilės ir Dainos, n d. ...................
7) Laimė, Poema . ..............--...7............
8) Naujos Eilės ir Deklamacijos .....

MOKSLIŠKOS KNYGOS:
1) Dangaus augštumas ir žemės senumas ...i
2) Kaip pasilikti Jungt. Valst. piliečiu...........
3) Liet. Lenkų unija............ ...................... ..
4) Pradinė Aritmetika, skaitliavimo mokslas..
5) Socijalizmas ir Krik&ionybė
6) Vargo mokyklai '.....
7) Visas svietas, apie žemę ...
8) Žino

> a . . ^9) Ką _ ___ .bendro darbo laikų LietuvaĮio) Keliodė į Europą
11) Ketionė Lietuvon

20)
.15 21)
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23)
24)
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.10
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12) Kur teisybė?........................ .
13) Kurių Bus Viršus?............
14) Mūsų Žinynas .. ...............
15) Pažanga ir Laimė'..............
16) Pažinkime Socijalizmą___
17) Šiltieji ir Šaltieji Kraštai . 

"18 Svaigalų Intekmė į Žmogų
19) Socijalistai.......................... į

Svarbūs Klausimai..............
Tiesiant Kelią Lietuvos Nepriklausomybei 
Tabakas. Nuodai.......... į...............................
Teisių Vadovas ir Patarėjas .................... .
Trachoma ............................. /.......... . ............

DVASIŠKO TURINIO KNYGOS:
1) Dogmatika, mokslas apie tikybą..............
2) Dangaus Karalienė, gražūs skaitymėliai, apd. 1.00
3) Eucharistiškos stacijos....................................... 15
4) Evangelijos ............................
5) Gegužės Mėnuo ......................
6) . Gyvažis Rožančius................
7) Katalikų tikybos katekizmas
8) Mūsų tikėjimas ......................
9) Katekistas................................
10) Mūsų Tikėjimas ..................
11) Maldos Apaštalystės Pam. .
12) ‘Nekaltybė..............................

JO 13) Pirmoji Išpažintis................
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gjrtikėjimas firikoje ...................
lietusiai iš sodjaL sąjungos?

14) Poteriai........................ .. ..............................
15) Religijos Mokymo Metodika....................
16) Šv. Gabrielius, Pasionistas......................
17) Sodžionių Teologija.....................................
18) Šv. Vardo Draugijos Įstatai........ ............
19) šv. Istorija...........................................
20) Šv. Tikėjimas ....{.........  i..

21) Trumpa Apoliogetika.............'..............
22) Trijų Dienų Rekolekcijos...........................
23) Trumpas Katekizmas .........1.................
24) Vienuolinė Luomą ......................................

MALDAKNYGES:
Pulkim ant kelių audimo apd. ................
Pulkim ant kelių geresnis apd....................
Pulkim ant kelių, skūros apd. ...............-r
Pulkim ant kelių, moroko auksuotos ..

2) Dangaus žvaigždutė.
Audimo apdarais raudonais kraštais .... 
Skūros apdaras, minkšti auksuoti kražt....

MOKYKLAI.
Žiburėlis, vuikstns mokintis knygutė...............

Šios ir kitos knygos, kurios bus vėliau skelbia
mos, yra gaunamos “Darbininke.”

Pinigus už knygis geriausia yra siųsti money 
orderiu, arba, mažiau dolerio siunčiant, krasos žen
klais.

Laiškus adresuokite:
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KAS GIRDĖTI LIETUYiy KOIIONUOSE. .
jos. Nutarta tuo jaus šaukti vi-l 
sų draugijų komitetinį susirinki
mą.
. Antrą vakarą susirinkus visų 
draugijų komitetui, varomas ma
nifestacijos darbas ėjo labai ge
roj santaikoj; bet pasirodžius tau
tininkų draugijų komitetams, jų
jų buvo visai kitokios mintys, nu
tęsti toliaus tą naudingą darbą. 
Mat tautininkų noras buvo su\ 
griauti, net vienas viešai išsita
rė, kad iš šitos manifestacijas 
tiek bus naudos, kiek iš Genevos 
konferencijos. Ištikrųjų jie tikė
josi sugriauti, kad nebūtų jokios 
parodos, bet K. D. Sąryšio Drau- 
gijij Komitetai stačiai užprotesta
vo prieš tautininkų norus ir to
kiu būdu buvo varomas pirmyn 
darbas. Matydami tautininkų 
draugijų komitetai neįveiksią su
griauti manifestacijos darbą, ku
ris teip svarbus, pasiklausę visi 
tautininkų komitetai, apleido sve
tainę ir visi nutarė atmesti nuo 
manifestacijos. Tai reiškia tauti
ninkai atsimetė nuo dalyvavimo 
parodoj, tai lygiai tautininkai at
simeta ir nuo pripažinimo Ame
rikos Lietuvai laisvės. Ko tokie 
užsitarnauja nuo lietuvių.

Pagal Dr-jų Sąryšio Komiteto 
nutarimą visi išvieno dalyvauti 
manifestacijoj, kaip .(South) pu
sės, taip nuo Richmondo, visi kaip 
vienas, kas labai pavyko.

Nędėlioj, rugpjūčio 6'd. apie 
antrą valandą po pietų, pradėjo 
rinktis draugijos prie Sąryšio pri
klausančios ir teip-gi pavieniai, 
kurie jautės lietuviais. Pasirodė 
kokis tai nepaprastas reginys. Ko
kis tai džiaugsmas, sveikina vie
nas kitą, visų ūpas pakilęs, visų 
rankose Lietuvos Respublikos tri
spalvė vėliava plevėsuoja. Net 
keletas žydelių ir tie Lietuvos vė
liavą nesidrovėjo išleisti per lan
gą. O kokį reginį padarė tauti
ninkai bei kliubai, kurie atsimetė 
ir nemrtėjo prisidėti prie tokios 
iškilmingos manifestacijos? Ma
tės nekurie stovėjo nosis pakabi
nę neva lietuviai, bet nenorį pri
sidėti prie Lietuvos pripažinimo 
(manifestacijos).

Pirmiausia susirinko Amerikos 
lietuviai ex-kareiviai, kurių buvo 
nemažas skaičius po vadovyste 
kapitono Mačiūno. Kareiviai ne
šė Amerikos Respublikos žvaigž
dėtą vėliavą ir Lietuvos Respub
likos trispalvę vėliavą, tas reginys 
vėliavų atrodė it dvi Respublikos 
seserys. Po to sekė Lietuvos At
stovybė Gerb. V. Čarneckis, B. 
Mastauskas, tarpe lietuvių veikė
jas ir daug pasidarbavęs dėl Lie
tuvos labo, Gerb. Clintgn Rogęrs 
Woodruff, Gerb. Klebonas J. J. 
Kaulakis išpuoštoj karietoj, o ge- 
neralis tvarkos vedėjas gerb. A. 
Užumeckis maršavo. % Antra ka
rieta prirengta dėl tam tikrų 
kvietkų, kurios buvo vežtos prie 
,Washingtono st.ovylos prie Inde- 
pendence Hali. Su parašu ant 
kaspinų: “The Lithuanian Re
pu blic Honors the Founder of the 
U. S. A. Republic. Lietuviškai: 
Lietuvos respublika pagerbia į- 
steigėją Suv. Valstijų. Prie tp 
dalyvavo keturios mergaitės pri
rengtos tam tikruose rūbuose A- 
merikos ir Lietuvos vėliavomis:

. PROVTDENCE, R. L

Šiais metais, 1922, Rugpjūčio 
15, turėjom® Angėlų Sargų drau
gystės ir vasarinės mokyklos išva
žiavimą. Po iškilmingų mišių vi
si vaikučiai iš svetainės tvarkoje 
užėmė savo vietas “special karę,” 
kuris jau laukė prie bažnyčios. 
Nuvažiavus prie Canady ežero 
kranto prasidėjo jųjų linksmiau- 
sis laikas, ši vieta yra labai gra
ži; aukštas kalnas medžiais apau
gu o apačioje žavėjantis ir sidab
ro bangomis banguojantis ežeras. 
Tame ežere gerai prisimaudę, o 
ant kabu) įvairių žaislų prižaidė 
ir pridainavo. Po šešiij penkioli
ka visi sugrįžo namo specialiu 

^tramvajų.
Ši mūsų draugystė labai gerai 

pradėjo gyvuoti ir veikti Taip-gi 
daug priguli dabar nuo mūsų pir
mininkės, Onos Sikevičiiitės, ku
ri yra labai rimta ir darbšti lietu- 
vaite, jei neapsileis, greitai atsi
žymės savo dąrbais. Bet už vis 
daugiaus priguli mūsų pasiseki
mas, tai mūsų p. M. Juškienei, 
kuri laiko mus po savo globa. Čia 
reikia pažymėti, kad p. M. Juš
kienė yra gabiausi inteligentė šio
je kolionijoje, ji visur kur tik pro
ga randasi, prisideda savo darbu. 
Gaila kad lietuviai mūsų negali 
permatyti ar nenori permatyti ir 
apkainuoti. Bet dar atsiranda 
ir tokių kurie per savo storžieviš
kumą ar iš užvydo, greičiau kad 
iš tamsumo labai užgaulioja ir į- 
žeidžia mūsų darbuotojus.

Gana' lietuviai; šalin mūsų ne
tobulumai. Jei negalime savęs 
išlavinti ir turėti gerą būdą, tai 
nors paslėpkime nuo žmonių. Mo- 
kinkimės apkainuoti ir gerbti 
tuos asmenis, kurie dirba dėl vi
suomenės gero. Vietoj kad erzin
ti’jųjų jautrius nervus, padėkime 
jųjų darbe su atvira širdimi. Mo
kykimės mylėti artimą, jeigu tik 
mes visi mylėsme artimą ant že
mės bus tikras rojus ir iš to bus 
galima pažinti kad mes esame 
Kristaus tarnai. Taip pat mūsų 
draugystės vaikučiai bus tikrais 
“Angelais Sargais.”

-—-i—— O. Senkutė.

PHILADELPHIA, PA.

Milžiniška paroda.
____________ z

Manifestacija! Amerikos 
pažinimas Laisvos Nepriklauso
mos Lietuvos de jure sujudino vi
so pasaulio lietuvius. Apturėjus 
telegramą nuo Lietuvos Atstovy
bes iš Washingtono, D. C. suju
dino visą Philadelphią, nežiūrint 
lietuvių išsimėčiusų po visas dalis 
miesto. Pirmas telegramas pa
siekė Krikščionių Demokratų Są
ryšio pirm. gerb. A. Užumeckį, se
kretorių S. Olbiką ir teipgi gar-, 
bės narį gerb. kleboną J. J. Kau- 
lakį, liepos 27 d., 1922.

Tuojaus pasirodė Lietuvos Res
publikos trispalvė vėliava iš lie
tuvių stubų lygiai su Amerikos 
vėliava kaipo tikros seserys plevė
savo ir visus džiugino.

Pagal užkvietimą Lietuvos Ats
tovybės rengtis prie manifestaci
jos rugpjūčio 6 d. tuojaus buvo 
šauktas masinis susirinkimas dėl 
apsvarstymo reikalų manifestaci-

pri-

Edisono Elektra Apšvietimo Kompanija Bostone. 
Generalė Raštinė 39 Boylston St '

* Boston, Mass. Rugpj. 19, 1922.

VARTOTOJAM ELEKTRĄ, KURIĄ PAGAL ĮSTATUS 
MOKA PAGAL NURODYMO “A:”

Vasario 9,xl922 buvo pranešta apie panaikinimą taip 
vadinamo anglinio mokesnio ir uždėjimo 5 nuoš. kainos 
pagal tabelį “A,” kompanija buvo pasakiusi: •

J‘Jeigu prekyba pasigerins tiek, kiek ji gerinosi pe
reitas trinus mėnesiais, tai yra viltis kad. kompanija pa
darys nuolaidos devynis ir pusę cento (9Įc.) už kilowatt 
valandą apie Rugsėjo 1 d. 1922.”

Ši nauja pusės ceųto (Įc.) nuolaida bus suteikta vi
siems alimentams, kurie naudojasi privilegijomis “Rate 
Schedule “A,” po apskaičiavimui praėjus Rugp. 31 d.,

tn. -.1-u—mtė, D. Š^Tedzi utė, "V. Ijlui ėjo I, iet uites dra..g 
Račkiutė ir J. Konsevieiutė. 
tos išpuoštos irerietos, stojo drau
gijos priklausančios prie Sąryšio 
ir pavienių minios, kurios maršuo- 
, ant tęsės dešimt skverų. Benų 
>uvo keturi. ..Numaršavę iki di

džiausios miesto gatvės, davus 
rinkę apie City Hali, maršuota 
iki Independence Hali, prie 
Washingtono stovylos, kur buvo 
Clinton Rogers Woodruff su tam 
tikra pritaikyta prakalbėlę apie 
Laisvę ir faiuosybg ir padėjo mi- 
nėtą vainiką. ' 
. Bo to benai užtraukė Amerikos 
ir Lietuvos himnus, policijai sa- 
. iutuojant'ir visai miniai kepures1 
nusiėmus. Nuo Independence 
Hali, visi sugrįžo ant Moyamen- 
sing Avenue tarpe Wharton ir 
Reed gatvių, kur buvo prirengta 
platforma.

Kalbėjo sekantys: Lietuvos At
stovybė Gerb. V. Čarneckis, labai 
prielankiais žodžiais atsinešė į A- 
merikos lietuvius pareikšdamas 
didį dėkingumą už didžiausią pa
ramą amerikiečių lietuvių auko
mis, kas daug prigelbėjo prie iš
gavimo Lietuvai laisvės, kaip fi
nansiniai taip moraliai. Teipgi 
sveikno vardan Letuvos Respub
likos Valdžios ir Ministerijos su 
Laisva ir Nepriklausoma Lietuva. 
Aplodismentams nebuvo galo ir 
šauksmams valio, valio, Lietuva! 
Kalbėjo Gerb. B. Mastauskas, 
Gerb. Clinton Rogers Woodruff, 
Gerb. Klebonas J. J. Kaulakis. 
Visų kalbos buvo įspūdingos su 
■daug gerų pareiškimų. Po to bu
vo perskaitytu rezoliucijos išne
šant padėkavonę S—V- A. Gerb. 
Prezidentui Hardingui, '"Senato
riam ir tt. N

Aut galo suėjo į bažnyčią, kur 
buvo palaiminimas. Ant rytojaus 
visi angliški laikraščiai plačiai 
aprašė apie lietuvių manifestaci
ją ir pavekslai buvo nutraukti ir 
vainikas su viršminėtu aprašymu 
nufotografuota prie stovylos 
Washingtono ir rytiniam Inąuirer 
atspaustas.

Negalima užmrišti mažo būre
lio lietuvių gyvenančių Point- 
Breeze. Atsižymėjo toj parodoj 
tas mažas būrelis. Garbė jiems 
už tai. Jie ir užsipelno, nes su 
aukomis Lietuvai nekuomet neat
silieka. Kada tik atsilankė K 
Dryža aukų rinkime dėl Tėvynės 
Lietuvos, visados buvote gatavi 
ištiesti pagclbos ranką, išgirdot 
Point Breeziečiai užkvietimą prie 
manifestacijos, su visu smarku
mu pasirodėte visuomenės akyse 
su savo benu. Teipgi priklauso 
padėkos žodis tiem,, kurie daly
vavo parodoj, vardan Laisvos Ne
priklausomos Lietuvos. Visiems 
tariame ačiū. Valio Philadelphie- 
eiai I

,— L-šcs :ikus1os bus pasiųstai 
Lietuvos kariuomenei Vilniaus ] 
gynimo reikalams.

Turiu už garbę pastebėti, kad' 
susirinkusi publika užsilaikė gra
žiai ir susirinkimas atliktas pasek
mingai.

Aukautojų vardai

Po $2.00: J. Švedas ir S. Raila.
Po$l.f»: O. Mikųčienė, V. Ma-’ 

taikienė, A. Msliauskiutė, A. Ma
čiulis, J. Petriuškevįčia, J. Pa
liokas, A. Vaičiulienė, J. Pocius, 
K. Ignatavičius. P. Kukeskis, J. 
Šatkus, V. Plokštis, J. Strulins- 
kas, J. Kvietkus, A. Kulikaitis, 
J. Sieksnis, A. Sieksnis, A. Jau
jas, M. MiNiulionis, A. SkirkaJ 
R. Zaluba, J. Kitra, W. Skirka,

Pil-.gus
Po] nųjų blaivininkų dr-ja, šv. Onos 

dr ja. Visos draugijos nešė baž
nytines ir tautiškas vėliavas, sy
kiu ir įvairius parašus ant kurių 
buvo pažymėta: Long live the 
United Statės and Lithuaųią ir 
kitokį. Priešakyje City HaU 
stovėjo miesto majoras, policijos 
viršininkas ir visas komitetas, ku
rie gėrėjosi žiūrėdami į lietuvius,' 
stebėjosi, jog lietuviai gyvena 
vienybėje ir puikiai moka savę 
valdyti. - Po parodai visos drau
gijos su vėliavomis suėjo bažny- 
tinėn svetainėn, kur buvo patri- 
jotiškos’ prakalbos. Pirmiausia 
Liet, benas sugrojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir prasidėjo pra
kalbos. Programą vedė gerb. kun. 
J. J. Jakaitis. Kalbėjo miesto/D. Stąsiunaitis, M. Petruškevi-

K. Dryža.

WORCESTE£, MASS.

Čia lietuviai katalikai po vado
vyste K.- Federacijos skyriaus iš
kilmingai apvaikščiojo 5 d. rug-' 
pjūčo išreikšdami pažčką Suv. 
Valstijoms už pripažinimą Lietu
vos respublikos de jure. Buvo dr- 
joms pranešta, jog apvaikščioji- 
mas prasidės 3:30 po pietų, bet 3 
valandą jau viskas buvo tvarkoje, 
tik laukė paliepimo. Maršavimas 
prasidėjo nuo šv. Kazimiero liet, 
bažnyčios. Visą tąvrką darė gerb.

J. J. Jakaitis, jam pagelbė-

majoras Sullivan, policijos virši
ninkas McMurray, advokatas A. 
J. Mileris, gerb. kun. L. Kava
liauskas. Kalbėjo ir programo
vedėjas gerb. kun. J. J. Jakaitis. ' 
Teipos-gi buvo ir keletas dainelių. 
Čia visko negalima surašyti, tik . 
trumpai paminėsiu, nes imtų daug 
laiko ir laikraštyje užimtų daug 
vietos, žoliaus buvo pasiųsta pa
sveikinimo telegramos, preziden
tui Hardingui, Lietuvos atstovui 
gerb. Čarneckiui, Lietuvos Val
džiai ir Lietuvos kariuomenei ir 
tuomi vakaras užsibaigė. Visų ti
pas buv^> kuogeriausis.

Laisvamaniai atsidūrė prie gė
dos stulpo. Mat mūsų laisvama
niai patėmiįg straipsnį sandaroj 
kų laikraštyje, kad girdi keletas 
tėvelių (-reiškia kunigų) pasivadi-: 
nę iš IVorcesterio advokatuką nu
važiavę į Vašingtoną nutrynė Bal
tojo namo slenksčius -nieko nelai
mėję vėl parvažiavę. Ir štai vos 
tik jie suspėjo parvažiuoti, štai 
ant laisvamanių nelaimės paukšt 
telegrama iš Washingtono, kad 
jau Amerikos valdžia Lietuvą pri
pažino. ^Tai-gi mūsų laisvama
niai pradėjo iš kailio'nertis, kiti 
da ir dabar it musmirių apsiėdę 
vaikščioja. Laisvamaniai kad 
bent kiek atsipeikėti, tai nutarė, 
vieni sau apvaikščioti 6 dieną rug-; 
pjūčio. -Girdi jiems katalikai ne
davė pakvietimo. Po teisybei bu
vo duotas pakvietimas išanksto, 
bet jie tada buvo it perkūnijos pri
trenkti. Tai-gi jie sumanė ap
vaikščioti ant tūlo žydelio ūkės, 
reiškia kur nebuvo nei vieon ame
rikono. Mat mūsų laisvamaniai 
apvaikščiojo sykiu su žydo karvė
mis tarp medžių. Tai mat- kiek 
mūsų laisvamaniai turi suprati
mo.

Čia turiu pažymėti, jog lietu
viai katalikai labai džiaugiasi, nes 
jųjų visas darbas ir pastangos išė
jo ant naudos. Tai-gi valio lietu
viai kataliakj! Valio laisva ne
priklausoma Lietuvos respublika.

\ Žvalgas.'

ėjus, M. Lekusevičius, K. Jacke
vičius, L. Pocius, F. Liudžius, A. 
Juknevičiūtė, J. Šeris, J. Pudi- 
mas, F. Valečkis, V. Stankevičiū
tė, S. Varanelis, F. Levas, K. 
Rudis, P. Kauneekis, J. Ragins- 
kas, J. Teresevičius.

Smulkių $8.02.
Viso labu $61.02.

Susirinkimo Raštininkas.

CLEVELAND, OHIO. X
I ■ ........

Minėjimas.

BRIDGEPORT, CONN.

Bridgeporto lietuviai apvaik
ščiojo pareiškimą padėkavonės 
Amerikai už pripažinimą Lietu
vos Respublikos. Tas pavyko 
atlikti be srovinio skaldymos.

Taigi ir ši stėvynės rėmimo dar
bas atliktas bendrai vietinės L. L. 
P .Stoties pasidarbavimu. Buvo 
išrinkta ir ingaliota komisija su
rengimui viešo lietuvių susirinki
mo ir tam tikro programo. Ko
misijoj buvo J. Dulbis, A. Sapie
ga, J. Baltušnikas, A Valečkis ir

Rugpj. 6 d. š. m. rūpesniu šv. 
Jurgio parapijos ir L. L. P. Bonų 
komiteto buvo surengta iškilmin
gas vakaras dėkingumui išreikšti 
Amerikos valdžiai už pripažinimų 
Lietuvos. Vakaras buvo šv. Jur
gio parapijos salėje. Nežiūrint 
kaitros, žmonės pradėjo anksti 
į salę.

Pastebėta, kad šį kartą žmonės 
išrodė skirtingesnio ūpo, negu se
niau susirinkimuose. Visų ūpas 
pakilus,* būdas malonus, veidai 
linksmūs, akys džiaugsmo pilnos. 
Visi išrodė lyg laimingos šeimy
nos vaikai. Visi rimtai šneku
čiuoja apie Lietuvos laimėjimą. 
Mažyčiai vaikučiai ir-gi ramiai 
užsilaiko, lyg jausdami vakaro 
svarbumą. Salėje ramu. Štai 
pasirodė gerb. kun. V. Vilkutai- 
tis, kongresmonas ir du miesto ta
rybos nariu.

♦
Prakalbos.

Stoties komiteto pirm. J. Urb- 
šaitis paaiškino priežastį susirin
kimo ir pasakė prakalbėlę.

Vėliaus perstatė kalbėti miesto 
tarybos narį J. Sulzman’ą. Šis 
kalbėjo gyvai, pagyrė lietuvius 
katalikus už patrijotizmą. Ant
ras kalbėjo Adam Dam ir-gi mies
to tarybos narys. Trečias kalbė
jo kongresmanas C. Money. Vė
liaus kalbėjo J. Kuzas ir ant pa
baigos gerb. kun. V. G. Vilkutai- 
tis. Gerb. kun. Vilkutaitis vra 
nekartą atsižymėjęs turiningoje 
prakalboje. Nemažiau dabar pa
rodė talento iškalboje.

Po prakalbos gerb. kun. Vil
kutaitis perskaitė rezoliuciją, ku
ri buvo pareng s pasiuntimui A- 
merikos valdžiai, prezidentui ir 
kitiems. Nutarta Lietuvos atsto
vui gerb. Čarneckiui pasiųsti tele
grama.

Aukos,

Befengiant iškilmes, susidarė 
šiek tiek lėšų, kurias reikėjo pa
dengi. Rinkta aukos. Aukojo 
po $1.00: Juozas DubliauSkas, Jo
nas Adomaitis, Jonas Alilanskas, 
Vincas Baltrušaitis, Juozas-Dane- 

Aleksandra Banys, R. J. 
Adomaitis, Vincas Labašauskas, 

ir J. Ala-

šmeižimais ant katalikų, ypač , 
kada apeina koks svarbus darbas ] 
dėl Lietuvos. “Dirvos” 32 nu- 
meryj šmeižiama katalikai ir no-' j 
rijas pranešti kokius Lietuvos 3 
darbuose nepasisekimus iš prie- ■ 
žasties katalikų, ypač stoties bo- ( 
nų praeities nepasisekimus. ■

Permatant tą visą tiek turiu pa
reikšti, kad tiems nepasiseki
mams įvairiems trukdymams pra
eityje ir dabartiniu laiku tai yra 
kalti laisvamaniai. Pirmame va
jaus Lietuvos paskolos bonų bu
vo išrinkta didžiumoj iš laisvama- : 
nių ir buvo tikėtasi, kad kaip jie 
save garbina, tai gal ir darbais at
sižymės, bet pasirodė kas kita. 
Stoties pirmininkas kaipo žymus 
laisvamanis ir socijalistas nedir- 

' bo savo darbo, kaip priderėjo, bet 
pradėjo rašyti straipsnius nieki- 
nsmt katalikus, tai yra nedirbo 
dėl Lietuvos labo, bet bedievybės 
naudai ir suardė vienybė tarp cle- 
velandieeių. Nors katalikai ma
tė laisvamanių netikusį pasielgi
mą, bet neatsižvelgdami pirko bo
nus kaip dr-jos teip ir pavieniai, 
bet laisvamaniai, nekurie dideli 
rėksniai, nė už pO dol. nenupirko 
bono.

Toliaus Solo primeta katali
kams padarytas stočiai skolas. So
lo gerai žino kas tų skolų yra 
priežastis, bet norėdamas ap
šmeižti katalikus o neturėdaams 
prisikabinimo, tai griebiasi že
miausio darbo — melagystės, kad 
tik išlieti savo širdgėlą. Solo ge
rai žino, kad tą skolą padidino 
žydai su stoties valdyba, kuri bu
vo surengta Grayse Armory mas- 
mitingas o prie lėšų žydai visai 
neprisidėjo. Bet kas išėjo toliaus. 
Katalikai matydami, kad laisva
maniai nupolitikuos nuo koto ir 
suklaidys visuomenę, tai paskel
bus antram bonų vajui buvo su
šaukta visuomeniškas susirinki
mas ir tapo perorganizuota nau
ja stoties bonų valdyba.. Nauja 
valdyba žinoma didžiumoj iš ka
talikų ir jau baigia išmokėti tas 
senos valdybos skolas, bet laisva
maniams vis neužsiganėdinimas 
kad viskas taip nėra kaip suban- 
krutiję sandariečiai nori.

Primeta, kad nesiskaito su lai
svamaniais, 
niai nori.
rinkta iš visuomenės tą darbą 
vykdė. Stoties pirm. J. Urbšai- 
tis nuėjęs pas gerb. V. J. Vilku- 
taitį, nusprendė šaukti kogrei- 
či^usia susirinkimą visų lietuvių 
31-mą liepos parapijos svetainėj ir 
buvo prąpešta per bažnyčią ir sto
ties pirm, pranešė “Dirvos” šta
bui kad įvyks tada susirinkimas. 
Tai rodos sandariečiams reikėjo 
stoti prie darbo, jeigu nori taip 
išvien dirbti, bet kiek pasirodė iš 
atsilankiusių sandariečių, kad vi
są rengimą atidėti ant ateinančių 
Kalėdų. Tai čia visuomenei gali 
būti aišku, ko verti sandariečiai.

Kada buvo rengiamas masmi- 
tingas pareiškimui padėkos Ame
rikos valdžiai, tai mūsų laisvama
niai mėgino tą trukdyti ir sureng
tą vakarą iškraipo melagingai 
kaip tai skaitlių atsilankiusių ir 
kitokiais pažeminimais. Vietoj 
dirbti gero Lietuvai, susirinkę tu
zinas sandariečių 4-tą rugp. Lietu- 

’ vių Svetainėj, neša rezoliucijas 
vardu clevelandiečių prieš Lietu
vos Atstovybę Amerikoj ir kitus

Nežinia ko laisvama- 
-Clevelando stotis iš

LDS. 10 kuopa rugpj, 13-d. š. 
m. iail.ė mėnesinį susirinkimą. 
Susirinkime buvo svarstyta lietu- ’ 
vių darbininkų ir organizacijos 
reikalai. Galutinai nutarta pa
rengti balių pasibaigus pikni
kams Baliui parengti išrinkta 
komisija. Nors nedidelė darbi- i 
ninku g rupelė, bet visi nariai 
rimti ir pilni gerų norų. Jie ei
na pet; . į petį, kad"ateityje ank
ščiau a • vėliau atsiekti savo tiks
lą dar , h ninku būvio pagerinimo, j 
Daug raes dirbame Bažnyčios ir 
Tėvynės labui, bet taip-pat nega-- 
lime apleisti ir mūsų pačių reika
lų. Keletas apleido šią kuopelę, 
išvažia vo kitur, o kiti nežinia dėl 
kokių tai priežasčių, ar neužsiti- 
kėdami sunkiems darbininkų kvo
timams, kad neišlaikys ir ne
įstengs sulaužyti skriaudėjų fron
to, ar ne užjausdami kitiems bro
liams ir seserims darbininkams. ' 
Dar yra darbininkų, -kurie nori 
būti per amžius skriaudžiami 
darbdavių, kad suriku yra juos 
suburti į didelį būrį, kurie suda
rytų stiprų frontą prieš kapita
listus.

Broliai ir seserys darbininkai-ės 
stokime į Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą ir darbuokimės jos labui, 
platinkime mūsų organą “Darbi
ninką. ”

J. B.

šitoks darbas mūs laisvamanius 
prives juos prie bankruto.

L. Pilietis.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių R. K. Federacijos Nau 

josios Anglijos apskričio 
riams pranešame, kad
kričio metinis suvažiavimas 
pjūčio 27 d. 1922 1-mą valandą po 
pietų, Lietuvių Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, St. James Avė., 
Nonvood, Mass. *

Todelgi gerbiami Lietuvių R. 
K. Ved. Naujosios Anglijos aps
kričio skyriai malonėkite atsiųsti 
kodaugiausia savo atstovų į šį su
važiavimą, nes yra daug svarbių 
reikalų. Šitas suvažiavimas yra 
paskutinis prieš seimą. Todel-gi 
reikia gerai prisirengti Su gerais 
įnešimais į seimą, o kurie skyriai 
negalėsite atsiųsti atstovus, K. 
malonėkite atsiųsti piešimus aps-. 
kričio valdybai

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

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

Nonvood, Mass.
Rast. M. M. Kamandulis,

20 Saxon Street, 
Montello, Mass.

GIESMININKAI TĖMYKI1E
Dainos su gaidomis.

“Darbininkas” yra gavęs labai gra
žią dainų. Taigi jų mylėtojai galite 
gauti labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad katras bus ptrmee-

z Mūsų “tautiečiai” mano, kad 
jįe susirinkę apie tuzinas žmonių 
gali išnešti rezolincjas vardan

JO ATYDAi:

Dirbtuve'^
Reikalaudami Katafoge ar Safopalų. ir foną dr-fft varda

8TRUPA8 CO.*9O-«» Fcrry St. Newark*N.J

-Z- '
.15 
.20 
.45 
.SO 
.25

Ir pinigus siąstt:

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.



JONAS GLINECKIS
L. D. S. Centro iždininkas, uolus 
“Darbininko” rėmėjas ir veikėjas 
tarp Bostono lietuvių. Dabar jis 
yra šeiminių pramogų, rengimo 
komisijos pirmininkas.

SEIMŲ VAKARIENĖS 
RENGĖJOMS.

iš Motoru Sąjungos 13-oji 
f kuopa apsiėmė surengti sei- 
| mų vakarienę ir išrinko tam 
E šeimininkes. Todėl šios šei- 
R. mininkės šaukiamos susirin- 
E kinian rugpj. 22 d. utamin- 
I ke 8 vai. vak. Darbiniu - 

ko” name. Bus apkalbėta 
E-visas reikalas ir darbas pra- 
iį'cLėtas. Reikalas svarbus, 
^nelengvas. Todėl visa Ų>- 
H misija būtinai prašoma su- 
t eiti-

Pirm. Z. Gliueckienė.

išgyvenau 17 inetūir per visą lai
ką niekam blogo nesu padaręs. 
Bet mat atsirado neprietelių, ku
rie man gyvastį norėjo atimti. Y- 
pata, kuri pasikėsino ant mano 
gyvasties buvo skandalninkė, peš
tukė. Tą viskžinę. Ji pagalios 
ant proto susirgo. , Iš jos darbo 
nereikia perdaug stebėtis. Bet ge
ros valios žmonėms ir ypač man 
labai nuostabu, kad atsirado ne
dorėliu, kurie džiaugiasi iš pasi
kėsinimo- ant manęs. Dori žmo
nės apsiašarojo, kad nelemtas, 
baisus pasikėsinimas padarytas, o 
liesą nedorėlių, kurie apgailestau
ja, kad kriminališkas darbas, 
žmogžudystė nepavyko.

Nuo savo gyvenimo pradžios 
dirbu Tautai ir Bažnyčiai ,dar- 
buojuos dėl vietos lietuvių, dar
bavaus jyie kooperacijos įsteigi
mo, nesigailiu laiko ir aukij viso
kiems vajams, bet nedoriem ma
no broliam tokie darbai nepatin
ka . Sako, kad girdi gerai jam: 
jis daug pinigų išviliojęs iš žmo
nių. Broliai ir sesers, jūs auka
vote Tautos Fondui, .jūs pirkote 
bortus, žinote gerai, jog tie pinr- 
gai ne man ėjo. Aš raginau dėti 
dėl Lietuvos, o ne man. Man a- 
čiū Dievui nereikia aukų. Aš mo
ku pats duoną pelnyti ir geibstu 
kitiems. Teisybe, tie, kurie au
kavo, tie, kurie kukąs dėjo, tai ne- 
rūgoja. Rūgoja išgamos ir 
džiaugiasi iš pasjkesinimo ant 
mano gyvasties.

Nenusiminkime dėl panašių į- 
vykių. Yra sakoma, kad už gerą 
rą blogu atsimokama. 0 čia at 
simokėti norėta už gerą blogu ne 
tų. kuriems gera dariau, o tų, ku
riems nepatiko mano darbai dei 
Lietuvos.

TAUTOS FONDO ŽY
MESNIEJI STIPEN- 
DIJANTAI EURO

POJE.

Iš MEKSIKO.
Ristininkas P. Žilinskas 

| “Darbininkui” atsiuntė lai 
K Ška iš Mexico Citv. Jau še- 
■tižios savaitės, -kai ten esąs.

Pažįstamiems siunčia labu 
lt-dienų.

Moteries, kuri darė pasikėsini
mą ant manęs tardymas jau buvo. 
Byla keliama Į Grand Jury. Kal
tininkei iš kalėjimo paleisti rei
kia $5.000 kaucijos.

B. Ajauskas

PRANEŠIMAS GERB.

ĮSIDRĄSINA. .
F’*’.- S7T. 'Bostone poravimasit 
* buvo beišeinąs iš mados. Bet 
S išrodo, kad tas dalykas pra- 
| deda atsitaisyti. Pereitą ne 
< dėlrn geri), ^ebonas kun. Lr 
f bonavičins užsakė penkias 
i poras. “Vyrai-“singeliai” 
K drąsiau.

TEMYLITE. 
įŲ LDS. 1 kuopos susirinki 
F mas iš priežasties svarbiu 
| reikalui įvyks utarninke 
| rhgpjūčio 22 d. š. m. 7:3< 
| vai. vakare. LDS. nam< 
| kambariuose. . '

Šiame susirinkime turėsi 
Į me išrišti daug svarbių rei 
g. kalų ir išrinkti delegatus • 

Tad kviečiame visu

KLEBONAMS.
“Darbininkas” neseniai yra at 

spausdinęs MAŽĄ KATFIKTZMfi 
LĮ, sutaisytų gerb. Kun. F. Jus 
kaičio “Pirma Išpažintis. Laba: 
parankus KATEKIZMĖLIS vai 
bučiams prirengimui prie PIR 
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.5C 
už 100 egz. Imant ant syk 106 
3gz. ar daugiau, duodame 25 nuoš

“DARB.” ADMINISTRACIJA, 
366 Brcadway, So. Boston, Mase

PRANEŠIMAS

mūsų kuopa kai) 
tai]) ir šį metą turi

% seimą. 
Į ateiti 
| Beto. 
į .kasmet,
Š užimti pirmą vietą nariais.
| Tiesa, mes turime apiė 200 
į nariu, bet iš tu yra daug ne , 

užsimokėjusiu ir jeigu šiame 
L susirinkime neužsimokė: 
■‘ mes neteksime tos vietos. 
E Padarykime taip, kad 
L mūsų kuopoje būtų 100% 

pilnai užsimokėjusiu nariu, 
š Ateikite i šį susirinkimą vi- 
;si.

Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos 
:on, Mass. leidžia daržų dėl pik- 
ūkų už labai prieinamų kainą 
Daržas randasi puikiausioj vietoj. 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
įas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
laržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

TEATSIŠAUKIA.

Pranas Viktoras Rauli- 

Haitis, suvalkietis, gimnazi
jos mokslą pradėjo eiti Ma
rijampolėje; baigė karo me
tu Rusijoje. Dar gimnazi
joje tebebūdamas jau uoliai 
dalyvavo ateitininkų (kata
likų moksleivių organizaci
jos) gyvenime. Greitai pra
dėjo dalyvauti ir visuomenės 
gyvenime. Bolševikų revo
liucijai prasidėjus važinėjo 
po atskirus miestus, organi
zuodamas lietuvius pabėgė
lius į katalikiškas organiza
cijas. Pagaliau pateko 
Kaukaazn. Čia buvo išrink
tas Kaukazo lietuvių Tary
bos pirmininku. Uoliai gin
damas Katalikų reikalus ne
patiko bolševikams ir jie 
pradėjo jį persekioti. Suži
nojęs. jog jam jau gresia 
sušaudymas, apleido Kau
kazą ir vargais negalais su
grįžo Lietuvon. Čia ėmė 
dirbti Krikščionių Demo
kratų Partijoje. Neužilgo 
buvo pakviestas vesti Kr. 
Dem. organą 1 iLaisvoji Lie
tuva.” kuris tada buvo pra
dėjęs eiti Vilniuje. Pradė
jęs dirbti visuomeninį darbą 
visą savo domę atkreipė į 
Krikščionių darbininkų or
ganizavimą. Jo rūpesniu ir 
triūsu buvo įsteigta Lietu
vos Darbo Federacija, kuri 
jau beveik 2.3 visų Lietuvos 
darbininku vra sutraukusi t «z
po savo vėliava ir kurios pir
muoju pirmininku jis buvo 
išrinktas ir išbuvo iki savo 
išvažiavimui Friburgan. Da
bar specijalizuojasi socia
liuose ir politiniai-ekonomi- 
niuose moksluose.

Edvardas Turauskas, že
maitis. Vidurinį mokslą 
pradėjo eiti Telšiuose; bai-' 
gė Rusijoje ištrėmimo me
tu. Nuo antrosios klasės da
lyvavo Ateitininkų kuopose, 
kaipo aktyviausias jų narys 
ir visuomet buvo renkamas 
delegatu į metines Ateitinin
kų Konferencijas. Baigęs 
gimnaziją apsigyveno Pe
terburge. Čia visas pasi
šventė taip svarbią rolę su
vaidinusiai lietuvių pabėgė
lių gyvenime “Liaudies Są
jungai,” kuri turėjo 20,000 
narių. Greitai tapo išrink
tas jos generaliu sekreto
rium. Už uolų darbavimą- 
si pabėgėlių grąžinime Lie
tuvon ir drąsų jų reikalų 
gynimą spaudoje bolševikai 
norėjo jį suareštuoti ir buvo 
jau pradėję gaudyti. Ke
lias dienas pasislapstęs ap-

lęido Peterburgą ir šiaip 
taip sugrįžo Lietuvon. Su
grįžęs 1918 m. rudenį, Že
maičių Vyskupui lankant 
vyskupiją, važinėjo su juo, 
organizuodamas Lietuvių 
Katalikų Veikimo Centrą. 
Centrui įsisteigus buvo iš
rinktas pirmuoju jo sekreto
riumi. .
prudencijos mokslus ir kar
tu dirbo Lietuvos Atstovy
bėje Šveicarijoje. Tuos mok
slus užbaigęs, buvo šįmet pa- 
šauktas Aeiti pareigų Lietu
vos Atstovo Šveicaruose, at
stovui Sidzikauskui išsikė
lus į Berlyną, kad užėmus te
nai Lietuvos atstovo rietą. ‘

Kun. Vincas Mykolaitis, 

suvalkietis. * Apie jį užteks 
pasakius, jog tai yra Puti
nas, didžiausis šių dienų lie
tuvių poetas. Ėjo filosofi
jos mokslus.

Klemensas Ruginis, že
maitis, vidurinį mokslą 
pradėjo eiti Telšiuose. Čia 
pirmasis pradėjo organizuo
ti, Ateitininkų kuopelę ir jai 
susiorganizavus buvo išrink
tas jos pirmininku, 1915 
metais baigęs Veiverių mo
kytojų Seminariją apsigyve
no Vilniuje ir visą karo lai
ką dirbo Vilniaus lietuviu 
mokyklose. J o rūpesniu' 
Vilniuje buvo įkurta lietu
vių Katalikų Mokytojų Są
junga, kurios pirmuoju pir
mininku jis buvo išrinktas 
ir išbuvo iki savo išvažiavi
mui Šveicarijon. Neturint 
katalikams mokytojams dar 
savo organo jo rūpesniu bu
vo išleistas jiedagoginis al
manachas “Atžala,” kuri jis 
pats ir redagavo ir kuriame 
daugiausia buvo jo paties 
raštų. Pradėjus eiti4‘Tėvy
nės Sargui” ir “Pavasa
riui” buvo artimiausiuoju 
jų bendradarbiu, vesdamas 
tuose laikraščiuose tam tik
rus skyrius. Įsisteigus pir- 
maijai Lietuvos Švietimo 
Ministerijai už savo pedago
ginius gabumus buvo pa
skirtas pirmuoju Vilniaus 
miesto ir apskrities pradeda
mosioms mokykloms Švieti-

II LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO' 
VALDYBOS ANTRAŠAI NAUDOKITĖS PROGA.

Prieš apie porą mėnesių ma
čiau ieškojimą vyro iš Thomson- 
villfe, Ct. Apie tą vyrą aš suži
nojau ir galėčiau suteikti tai mo- 
terei žinią. Teatsišaukia adresu: 

Antanas Gaidys,
3 Kings-Ct., Sasonville, Mass.

• 1 •• T U Al 2Tno Alinis ten j os spalio įimti ■
(inspektorium) ir kiek vė
liau Švietimo Ministerijos 
referentu. Ėriburgan atke
liavo 1919 m. pabaigoje ir 
tenai speeijalizuojasi peda
gogikoje (auklėjimo moks- 
le)-

Kun. Nikodemas P akai-

Friburge ėjo juris- ka, vilnietis, daug pasidar
bavęs ir daug nukentėjęs už 
Vilniaus lietuvių teises. Fri
burge eina filosofijos moks
lus. “ -

Liudas Čepulis, iš lenkų 
pagrobti! Seinų. KVisu karo 
metu buvo Lietuvoje, tai 
mokytojaudamas, tai kitą 
visuomenės darbą dirbda
mas. Pastaruoju laiku bu
vo Seinų apskrities Valdy
boje. Jausdamas patrauki
mo prie augštesnio' mokslo 
atvažiavo Friburgan ir spe- 
cijalizuojasi matematikoje.

A į><e Paneles Studentes 
štai ka turime pažymėti: vi
sos jos nuo pat savo mokslo 
pradžios via fiasižymėju- 
sios Katalikų Moksleivijos 
gyva niine. Visos turi litera- 
iinių ir publicistinių gabu
mų. ką parodo jų bendra
darbiavimas “Moteries” 
laikraštyje ir kitoje lietu
vių spaudoje. Dabar speci- 
jalizuojasi istorijoje ir sve
timose kalbose. Baigusios 
mokslą visas savo pajėgas 
mano pašvęsti daūbavimuose 
Lietmos mokyklose.

Apie kitus Tautos Fondo 
stipendi jautus pranešime 
prie kitos progos.

Fed. Sekr.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininkų.”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

i

1922 metams.
Pirmininkas — A. Kazlas, y. - 

56 New York Avė.,
• Newark, N. J.

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

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

1171 Court St.,
Elizabeth, N. J.

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

Orsanizat oriai —
Paulius Kyrius,

222 So. 9-th St,
V. Pūkas,

37 Maujer St. 
Brooklyn, N. Y.

A. Miernikas,
10 Harrison St., 

Paterson, N. J.

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

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

•NonvOod, Mass.

Vice-Pirm. — M. Žukauskaitė, 
1 Grimes Street,

South Boston, Mass.

Raštininkas — J. Smilgas, 
125 Cherrv Street, 

Cambridge, Mass.

* PARSIDUODA kelintas namų, ku
rie randasi labai geroje vietoje su vi
sais patogumais, su lengvom išlygom 
Ir už mažą kainą. Turi būti parduoti 
bėgyje dviejų savaičių, todėl kurie ma
not pirkti, pasinaudokite šia proga. 
Kreipkitės pas

A. P. DAVULĮ,
366 W. Broadway, Room 1,

South Boston, Mass.

{

i

Iždininkas — M. Abračinskas, 
187 Ames Street, 

Montello, Mass.

DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ 

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

t

(Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo.

y “DARBININKAS,
Y 366 Broadway 
į j Boston 27, Mass.

i

16 Metų South Bostone

DR.H.ŠĖTONE ;
AKIŲ SPECIALISTAS J 
399a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 ▼. vak. ■

Tel. So. Boston 270

J. MAG DONELL, M. D.
Gulima susikalbėti ir lietuviilcai. 

Ofiso Valandos: 
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3.

Vakarais nno 6 iki 9.
5S6 Broadway, So. Boston.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St, 

PHILADELPHIA, PA. k

O. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.

UOLLAN
■ ■ ANERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavų.
Laivai išplauks iš New Yorko

DOTTERDAM
Rugpjūčio 26 I ■

NIEUVAMSIffiMM
F Rugsėjo 16 » ■

NOORDAM
1^ Rugsėjo 23 II

Musą laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažierlams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentą arba pas

H0LLAND AMERICA LINE 
89 Statė St., Boston, Mass.

Į LIETUVĄ.

^XWHITE STAR
Iš Jiem York į Cherbourg. ir 

Šouthampton
Greitas susisiekimas su Baltijos 

portais
MAJESTIC — Rugpj. 26; Rugsėjo 16; 

[Spalio 7
OLYMPIC — Rūgs. 2 ir 23; Spali 14 
HOMERU' — Rūgs. 9 ir 30; Spalio 21

" Iš Bostono į Liverpoolį. 
Phtsbl'rgh (naujas) ir Haverfokd 

V American Line 
Iš New York į Cherbourg ir Hamburg 
MANCHURIA — Rūgs. 14; Spalio 21.

[ Lapkričio 30 
ST. PAUL. ......................... Rugsėjo 21
MONGOLIA — Rugpj. 31; Spalio 5:

[Lapkričio 9
MĮNNEKAHDA (3-eia klesa Rūgs. 7: 

f Spalio'12

V^RedStarLine
Iš Acto Yorko i Haihburgg, Liepojų

SAMT^ND‘(3-ėia Mėsa)—Rugsėjo 12 
Parsitrauk savo pažįstamus iš Lie

tuvos ant musų patogią laivų. Musą 
agentai Europoj atliks viską. Geras 
valgis. Pasėdėjimui kambariai. Man
dagus patarnavimas. Kainos prieina
mos. Kreipkitės pas:

PASSENGER DEPARTMENT
84 Statė Street, Boston, Mass.

arba vietinius agentus.

L. D. S. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI

D V. VADOVAS—Kun. F. Kemėšis, 
1313 IVestmlnster Avė., 

Detroit. Mich.
I ’IRMIN INKAS—M. Abračinskas.

187 Ames St., Montello. Mass. 
VICE-PTRM.—M. Žukauskaitė.

1 Grimes St., Boston 27. Mass. 
SEKRETORIUS—A. F. Kneižys.

366 Broadway, Boston 27. Mass. 
IŽDININKAS—J. Glineckis.

366 Broadway, Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOBĖJAI—Rev. .T. Bakšys.

46 Congress Avė., VVaterbury, Ct. 
.1. Kriviutė,

53 Brook St, Lavrence, Mass.
O. Monkevičiutė.

126 tVindsor St.. Cambridge, Mass 
KONTROLES KOMISIJA— 
Kun. P. Juškaitis,

40 York St, Cambridge, Mass. 
Kun. K. Urbonavičius,

50 W. 6th St, Boston 27, Mass. 
B. Ajauskas,

58 Lincoln St.. Brlghton, Mass. 
LITERATIŠKA KOMISIJA— 
Kun. K. Urbonavyčius,

50 W. 6th St., Boston 27, Mass.
P. Gudas,
Kun. I*. Juškaitis,

40 York St, Cambridge, Mass. 
J. E. Karosas.

414 Broa<lway. Boston] 27, Mass. 
Kun. J. Bakšys.
Kun. F. Kemėšis. 

1313 IVeštminster Ave„ 
Detroit, Mich.

A. F. Kneižys.
366 Broadway, Boston 27. Mass.

t’IRM ĮNINKĄS — J. Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass, 

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer St, So. Boston, Mass.

i’ROT. RAŠT. — Antanas Macejunas, 
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

tTN. RAŠT. — Juozapas Vinkevičius, 
169 W. 6-tb St, So. Boston, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zalieckaa, 
307 E. 9-th St. So. Boston, Maaa 

1ARŠALKA — Viktoras Zičkis,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mčne- 
lnlus susirinkimus gas pirma nedėl- 
llenl kiekvieno menesio po Na 9M 
Vashington St, Boston, Mass. 6-tą v. 
akare. Ateidami drauge Ir naują na- 
lą su savim atsiveskite prie musu dr* 
os prirašyti.

iv. JONO EV. BL. PA1ELPINES 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI

’IRM. — M. Zoba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Mass, 

/I0E-PIRM. — P. Mikalauskas,
248 W. 4-th St, So. Boston, Mase. 

'ROT. RAST. — J. Šeduikis,
315 — 4-th St., So. Boston, Mass. 

TN.RAŠT. — J. švagždys,
171 W. 5-th St, Sa Boston, Mass, 

<ASIERIUS — A. Naudžiūnas, ‘
16 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

•1ARŠALKA — J. Zalkls,
7 Wlnfield St, Sa Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
nedSdlenl kiekvieno mėnesio, 2-rą vai. 
[X> pietų Sv. Petro parapijos salėj, 493 
H. Seventh St, South Boston. lfaaa.

BRIGHTON, MASS.

surėdė,

kii.

Bos- 
kad 

nau- 
elek-

MAŽINA MOKESTĮ.
'»

•. Valdyba.

L1N MA 9 Broadvay, 
TIESI 
KELIONE

t Rašau šį paaiškinimą kaiku- 
riems blogos valios žjnončms.z A.š 
vos išlikau gyvas nuo pasikčsini- 

r»o vienos moteries rugpj. 11/d.
9:30 vai. vak. Šv. Vincento vyrų 
ir moterų Dr-jos susirinkime. Ji 

■ šoko į mane su atkištu revolveriu.
Ir už ką? Geros valios vietos 
žmonės žino, kad aš jos jokiu bū- 

. du nenuskriaudžiau, geros valios 
į: žmonės žino, kad aš nesu nieko 
i nuskriaudęs.

Dievo Apveizda taip
š likau gyvas.

ChaTles L. Edgar, Edisono B- 
lektros Šviesos Kompanijos 
tone pirmininkas praneša, 
viršminėta kompanija daro 
jas nuolaidas už naudojimų
tros. Ta nuolaida ineis galėn nuo 
Rugp. 31, 1922 m. visiems naudo
jantiems jų patarnavimu. Iki šiol 
už šviesųmokėdavo po 106. už 
kiekvienų kilovatt valandų, gi 
nuo Rugp. 31, 1922. mokės po 9j 
c. už kilowatt valandų.

' (Adv.)

Iš BOSTONO į LIETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

SCYTHIA ............ Rugsėjo 1
ASSYRIA ............... Rugsėjo 15 
TYRRHENIA......... ..............Rugsėjo 20
su greitu persikėlimu | LIETUVĄ ii 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEW YORK3O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utaminką vienas ii trijų j 
rių milžinų su užjūrio persikėlln 

Southampton’e..
MAURETANIA AQUrTANIA 

BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ | devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR L1NES, 126 Statė St, Bos
ton,

j// VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 

IR TIESIU KELIU.
Lietuviai važiuojanti j PILIAVĄ aplenkia

■ lenk ąjuostą (karidorą). , *
Visa trečia klesa padalinta j kambarius ant

2-ją,' 4-rią, Ir 8-nią lovą.
LATVIA Rugpj. 23; LITUANIA Ragą. 6 
Iž New Yorko ar Bostono | Hamburgą—-$103.50, 
Piliavą—$106.50, Klaipėdą lr Piliavą—$107.00k 

Mes užmokame getžkello tikėtą tt Bostono t 
New Yorką. Kreipkitės pas vietini agentą.

PIRM. — Vladas Paulauskas, 
90 B St, Sa Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — V. J. Jakitas, 
27 Story St, Boston 27, Mana 

PROT. RAST. — Antanas Janušonis,
1426 Columbia Rd„ So. Boston

FTN. RAST. — Juozas Juika
Meryeltff Acadeny, 

ArHUghtnn HeigthS, Haaa 
IŽDININKAS — Leonas SvasriMya

111 Bowen 8t, Boston 27, Kasa. 
IŽDO GLOB. — J. Grubinskaa

8 Jay 8t, Bodton 27, Mana ir 
Antanas Kmitaa

284 5-th St, Boston 27, Masa 
MARŠALKA — Povilas Laučka, -

61 Story St, Boston 27, Kasa 
DRAUGIJOS antraias reikale:

866 Broadrray, Sa Boston, Mass. 
DRAUGUOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedSldien) aatosato 
B pietų parapijinėj svetainėj, 492 H.

h 8t. EnfC.'jo 27. Maaa.




