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LIETUVOS

TYRINĖS ŽIAURUMUSį
I

MAIŠTAI.

/j

Sitai Lietuvos konstitucija.

REMIA PREMIERĄ.

SEIMO RINKIMŲ DIENŲ 
PASKELBIMAS.

Galvanauskas, 
Ministeris Pirmininkas. 

Kaunas, 1922 m. 
rugpiūčio mėn. 7 d.

London. — Anglijos ir A-

i

*’1

SOČI J AUSTAS KARA

LIAUS VAIŠĖSE.

k. Stulginskis,
Einąs Respublikos Prezidento 

Pareigas Steigiamojo Seimo Pir
mininkas.

Washington. — Gauta ži
nia, kad Guatemaloj prasi
dėjo maištas.’ Paskelbta 
karo stovis.

DARBININKAI 

LAIMĖJO.

Laivrence.

VOL. VII. No. 99 (897).

. Audėgaivvra merįkos valdžios tariasi apie 
- pilno laimėjimo prieaušryje.' siuntimą Turkijon komisi- 
, Kompanijoj sutinka mokėti į jos ištirti turkų žiaurumus.

“rubllshed snd dlstrlbuted under 
permit (No. 534) ahthorlzed by the 
Aet of Oetober 6, 1917, on file at the 
Post Office of Boston, Mass. By order 
Of the President, A. S. Burleson, Post-
master General.”

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spiėskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu

sių Darbininkų Sąjungą.

Kaina 4
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SUBATA, RUGPJŪČIO 26 D., 1922. ■
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VALSTYBĖS KONSTITUCIJAvic5osios ram-vb&- 17 §
___________________ Piliečiams laiduojama draugijų ir sąjungų lais-1 

Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos Tau- jr Priem»n« "5ra prie’ I
smgos baudžiamiesiems istatvmams. .

18 §.*
Einančio savo pareigas valdininko nuskriaustas i 

pilietis turi teisės įstatyme nurodyta tvarka trauk-1 
ti ji teisman be jo vyresnybės leidimo ar sutikimo ir 
ieškoti nuostolių atlyginimo.

19 §. *
Kiekvienas pilietis turi peticijos į Seimą teisę.

20 §.
Piliečiai turi įstatymų iniciatyvos teisę: 25 tūks

tančiai piliečių, turinčių teisės rinkti į Seimą, gali 
patiekti Seimui Įstatyme nurodyta tvarka Įstatymo 
sumanymą, kurį Seimas privalo svarstyti.

21 §.
Nuosavybės teisė saugojama. Piliečių turtas 

galima nusavinti Įstatymo keliu tik viešajam reika
lui esant.

ta, dėkingai minėdama garbingas^ savo sū

nų pastangas ir kilnias aukas, Tėvynei iš

vaduoti padarytas, atstačius nepriklausomą 
savo Valstybę, ir norėdama nutiesti tvirtus 
devnokrat ingus jos nepriklausomam gyveni

mui pagrindus, sudaryti sąlygas teisingu
mui ir teisėtumui tarpti, ir patikrinti visų 

piliečų lygybę, lasvę ir gerovę, o žmonių 

darbui ir dorai tinkamą Valstybės globą, per 

savo įgaliotus atstovus, susi rinkusius į Stei
giamąjį Seimą, 1922 metu rugpiūčio mėne

sio 1 dieną priėĮnė šią Lietuvos Valstybės 

Konstituciją. >'

I. Bendrieji dėsniai.
• 1 §•

Lietuvos Valstybė yra. nepriklausoma demokra
tinė Respublika.

Suvereninė Valstybės Valdžia priklauso Tautai. 
’ 2 §.

Valstybės Valdžią vykdo Seimas, Vyriausybė ir 
Teismas.

y 3 §.
Lietuvos -Valstybėje neturi galios joks Įstaty

mas, priešingas Konstitucijai.
4 §. •

Lietuvos teritorijos sienos gali būti keičiamos 
tik Įstatymo keliu.

. 5 §-

Administracinį Lietuvos teritorijos padalinimą 
ato įstatymas. z -i . - ,
Dėl vietos gyventojų reikalų ypatingumo iš ats

kirų Lietuvos sričių gali būti sudaryti autoniminiai 
vienetai, kurių sienas ir teises nustato Įstatymas.

6
Valstybės kalba — lietuvių kalba. Vietinių kal

bų vartojimą nustato Įstatymas.
‘ 7 §.

Valstybės spalvos: geltona—žalia—raudona. 
Valstybės ženklas — baltas Vytis raudoname dug
ne.

III. Seimas.
22 §.

Seimą sudaro Tautos atstovai.
23 §.

Atstovai renkami visuotiniu, lygiu, tiesioginiu 
ir slaptu balsavimu, proporcingąja rinkimų sistema. 
Rinkimų tvarką ir atstovų skaičių nustato įstaty
mas.

24 §. .
Rinkti atstovus į Seimą turi teisės pilnateisiai 

Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters, turintieji ne 
mažiau kaip 21 metus amžiaus, o būti renkamiems 
—- turintieji ne mažiau kaip 24 metus amžiaus.

25 §. _
Seimas renkamas trejiems metams.
Kai Valstybė veda karą, arba kai daugiau kaip 

pusėje jos teritorijos yra Įvesta karo padėtis, Res
publikos Prezidentas tam tikru aktu gali pailginti 
Seimo laiką, kuriam jis yra išrinktas. Toks Res
publikos Prezidento aktas yra reikalingas Seimo pa
tvirtinimo.

) priešstreikines algas vi
siems, kurie sugrįž darban 
iki rugpj. 28 d. Pirmiausia 
tokį pasiūlymą padarė Paci- 
fic Mills. Ja pasekė Acadia, 
Monomac ir Katama.

Streiko vądai savo susi
rinkime nutarė paskelbti, 
kad streikaspaigiasi rugsėjo 
1 d.

T)ar laikoįi trys kompani
jos. Bet jos turbūt neatsi
liks nuo kitų ir nusileis dar
bininkams. t —I-------

DIDELĖ DOVANA.

Washington. — Atstovas 
Sprottl inešė kongresan su
manymą, kad būtų duoda
ma dovana už suradimą vai
stų prieš pėnkias šių laikų 
didesias lig^j-— džiovą, vė
žį, ėpiplepsųfą, plaučių už1 
degimą ir dementia praecox. 
Pataria skirti po $1.000.000 
už suradimą vaistų prieš 
kiekvieną tų ligų.

KERTASI KASDIEN.
_____________ •

Rymas. — Nors fašistai 
paskelbė savo jėgų demobi
lizaciją, vienok jų susirė
mimai su socijalistais kas
dien Įvyksta.

Eidamas Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos § 104 ir Seimo įlin
kimi} Įstatymo § 10, šiuo skiriu 
ir skelbiu šių metų spalių mėnesio 
10 ir 11 dienas rinkimų Į Seimą 
dienomis.

II. Lietuves piliečiai ir jų teises.
8 §•

Pilietybės teisė įgyjama ir jos nustojama einant Į 
atatinkamu pilietybės Įstatymu.

Svetimos valstybės piletis gali būti priimtas Lie
tuvos pilietybėn, jeigu jis yra išgyvenęs Lietuvoje 
ne mažau kaip dešimts metų.

9 §•
Niekas negali būti kartu Lietuvos ir kurios ki

tos valstybės pilietis.
10 §.

Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters, yra ly-1 
gūs prieš įstatymus. Negali būti teikiama ypatingų 
privilegijų nei mažinama teisių piliečiui dėl jo kil
mės, tikėjmo, tautybės.

H §•
Piliečio asmuo neliečiamas. Traukti pilietis tie- 

son galima tik įstatymuose nurodytais atsitikimais 
ir tvaria. Pilietis gali būti suimtas arba jo laisvė 
suvaržyta tik užtikus jį nusikalstamąjį darbą beda
rant, arba teismo valdžios organo nutarimu. Suim- 
tąjam piliečiui turi būti ne ilgiam kaip per 48 va
landas įteiktas nutarimas dėl jo suėmimo ir nurody
tas suėmmo pagrindas. Negavęs šio nutarimo suim
tasis tuojau paleidžiamas.

12 §.
Piliečio butas neliečiamas. Įeiti į butą ir dary

ti jame kratą galini* tik Įstatyme nurodytais atsiti
kimais ir tvarka. <,

26 §.
Naujojo Seimo rinkimai turi Įvykti prieš pasibai

giant senojo Seimo kadencijai. Naujojo Seimo rin
kimų dieną skelbia Respublikos Prezidentas.

Naujojo Seimo kadencija prasideda kuomet bai
giasi senojo Seimo kadencija.

Seimas susirenka ne vėliau kaip po 30 dienų jo 
rinkiniams pasibaigus. Dieną Seimui susirinkti ski
ria Respublikos Prezidentas.

27 § *
Seimas leidžia įstatymus. Įstatymų skelbimo 

tvarką ir jų Įsiteisėjimo laiką nustato atskiras Įsta
tymas. •

28 §.
Seimas prižiūri Vyriausybės darbus, duodamas 

jai paklausimų bei interpeliacijų ir skirdamas revi
zijas.

PAKĖLĖ ALGAS.

_ Rymas. — 22-rų metinių 
sukaktuvių ant sosto užsėdi- 
mo Italijos karaliaus vaišė
se ^alyvavo Italijos vyriau- 

cijalistų vadas-Turati. 
Šitas jo žygis rokuojamas 
svarbiu. Tas parodo, kad. 
socijalistų vadai pamatė, 
kad jų nusistatymas netikęs 
buvo ir kad reikią jį keis
ti.

New York. — Plieno kor
poracija pakėlė darbinin
kams algas ant 20 nuoš. Šis 
korporacijos žygis paleng
vins darbininkams laimėti 
kitose pramonėse, kur kom
panijos nei per streikus ne
nori su darbininkais rokuo- 
■ ;is. >

POPIEŽIUS SUSIJAU

DINO.

NU0 FRANCIJOS PRIE 
' ITALIJOS.

Paryžius.—Francijos pre
mjeras Poincare pareiškė, 
kad Francija smaugs Vokie
tiją, jei pastaroji geruoju 
nesutiks mokėti kontribuci
ją. Tą premiero nusistaty
mą parėmė laikraščiai.

DAR NESIMATO GALO.

Washington. — Iš Baltų- 
-jų-Rūmų išėjo žinia,. kad 
karšapių streikui dar nesi
mato galo. Derybos streiko 
atstovų ir kompanijų nėra 
pertrauktos.
darbininkų vietas stojusieji

Rymas. — Šventasis Tė
vas dagirdęs apie airių vado 
Collins nužudymą labai susi
jaudino. Pasakė, kad žmo
nės turi suprasti, jog prie
varta negalima pasiekti tiks- 
10-

13 §.
Pilietis turi tikėjirrto ir sąžinės laisvę.

Priklausymas kuriai tikybai arba išpažinimas 
pasaulėžiūros negali būti pagrindu nusikaltimui pa
teisinti ar atsisakyti nuo viešųjų pareigų.

14
Piliečiui laiduojama korespondencijos ir susiži

nojimo paštu, telefonu,' telegrafu paslaptis. Išim- 
i tis gali būti daroma įstatyme nurodytais atsitiki- 
[ mais.

15 §
Piliečiams laiduojama žodžio ir spaudos laisvė. 

Ši laisvė galima suvaržyti ir įstatyme nurodytais at
sitikimais, kada tai yra reikalinga dorai ar vaisty

ti bės tvarkai apsaugoti.
Į 16 5.
į ■Piliečiams pripažįstama laisvė daryti įstatyme

29 §.
Seimo tvirtinimo yra reikalingi Valstybės biu

džetas ir jo išpildymas. v
30 §.

Seimas tvirtina šias Vyriausybės daromas sutar
tis : taikos sutartis, Valstybės teritorijos įgijimo, iš
sižadėjimo ar perleidimo sutartis, prekybos sutartis 
su kitomis valstybėmis, užsienio paskolas,—sutartis, 
kurios visai ar dalinai naikina arba pakeičia esamuo
sius įstatymus, sutartis, kurios uždeda pareigų Lie
tuvos piliečiams, sutartis, kurios nustato tiesiogines 
arba netiesiogines monopolios arba nusavinimo tei
ses.

31 §.
Seimo kompetencijoje yra pradėti ar baigti ka

ras.
Karo veiksmai gali būti pradėti ,be Seimo, kai 

į priešininko šalis paskelbia Lietuvai karą, arba kai 
į priešininkai, karo nepaskelbę, yra peržengę Lietu
vos sieną.

Washington. — Gauta ži
nių, kad Italijos, Rumuni
jos, Jugo-Slavijos ir Čeko
slovakijos atstovai pradėjo 
konferenciją. Pasirodo, kad 
tos minėtos valstybės pradė
jo artintis. Ikšiol Rumuni
ja, Jugo-Slavija ir Čeko-

Newport, R. I. — Pasažie- 
rinis traukinys iššoko iš bė
gių. Sunkiai sužeista šeši 
pasažieriai. Lengvai sužeis
ta 40.

NUOSTOLIAI.

Syracuse, N. Y, — Dėl 
kilusios audros su perkūni- 

Slovakija laikėsi Francijos. ja pasidarė nuostolių už 
Dabar pakrypo prie Itali- apie $1.500.000. Žuvo du 
jos. ~ žmonės.

Z
Seimas priima savo darbui statutą, kuris turi 

įstatymo galios.

. 32 §.
Kilus karui, ginkluotam sukilimui ar kitokiems 

pavojingiems neramumams Valstybėje, Ministerių 
Kabinetui pasiūlius, Respublikos Prezidentas gali 
visoje Valstybėje arba tam tikrose jos dalyse įvesti 
karo arbą kitą kurią nepaprastą padėtį, laikinai su
stabdyti konstitucines piliečių teisių garancijas (11, 
12, 14, 15, 16, 17 §§) ir imtis priemonių pavo
jui atremti ar pašalinti, vartojant ir ginkluotą pa
jėgą, ir tiro pat metu apie visa tai turi pranešti Sei
mui, kuris tą Vyriausybės žingsnį tvirtina arba at
meta. * Si *

33. V.
Seimas renka sau Pirmininką ir kitus Prezidiu

mo narius. -

34 §.
Seimo posėdžiai saukiami Seimo nustatyta tvar

ka. Seimo Pirmininkas privalo sušaukti Seimą, jei 
to reikalauja Respublikos Prezidentas arba § dalis 
atstovų.

z 35 §.
Kiekvienas atsiras, pradėdamas eiti savo pa

reigas, prisiekia arba iškilmingai pasižada būti iš
tikimas Lietuvos Respublikai, saugoti jos įstatymus 
ir sąžiningai vykdyti Tautos atstovo įgaliojimus.

. Atstovas, kuris atsisako prisiekti ar pasižadi 
ti, arba kuris prisiekia ar pasižada lygtinai, nusto
ja Atstovo įgaliojimų. i

36 §. - . ‘•* j

Atstovai vadovaujasi tik savo sąžine ir negali 
būti jokių mandatų varžomi.

37 §.
Atstovas dėl savo kalbų, pasakytų pareigas ei-

BLAIVININKU SEIMAS.; 
h . - <

Siųskite Atstovus ir į 

Įnešimus.

Metinis Amerikos Lietu
vių R. K. Blaivininkų Susi
vienyjimo Seimas šiais me
tais įvyks 4 rugsėjo (Labor 
Day), mieste Cambridge, 
Mass. Seimas prasidės iš
kilmingomis pamaldomis 
lietuvių Nekalto Prasidėji
mo Marijos bažnyčioje, 432 
Windsor str., 9:30 valandą 
iš ryto. T pamaldas nuošir
džiai kviečiu visus apielin* 
kės lietuvius. Tuojaus po 
pamaldi) bus posėdžiai baž* 
nytinėje salėje. Tą patį va
karą. toje pačioje salėje 
Cambridge ir Bostono blai
vininkai parengs gražų va
karą.

Seimas užsibaigs su viena 
diena. Šiuomi kviečiu visas 
Blaivininkų Susivienyjimo 
kp. prisiųsti po atstovąjįnrm 
kožno 10 narių). Seto kuo
pas prašau pasvarstyti savo 
susirinkimuose Blaivininkų 
Susivienyjimo reikalus ir i- 
nešimus seiman, per atsto
vą, ar nors per paštą pri
siųsti. Naudingi) įnešimų 
nuo kožnos Blaivininkų kuo
pos gauti yra daug svar- 
biaus, negu pasveikinimo te
legramos.

Kun. Jonas J. Jakaitist

L. B. S. pirm.
Juoazs Svirskis,

L. B. S. rašf.

I

ų GAUNA SKEBAI.
Į sustreikavusių karšapių 

darbininkų vietas stojusieji 
skobai gauna po $1.00 valan
doj. Be to jiems duodama 
maistas, drabužis, gyvena
moji vieta ir kitokie patogu
mai. Reguleriai darbinin
kai veik perpus to tegauna. 
O skebai yra paprastai žiop
liai, negabūs “Ieiberiai.” 
Nei iš tolo jie negali darbo 
atlikti taip, kaip reguleriai 
darbininkai. Streikui pasi
baigus paimtieji skebai pa
prastai nuo kompanijų gau
na “kiką” ir viskas. Save 
gerbiantieji darbininkai nei
na skebauti. ,

Bet kokia tai šelmystė, ko
kis turtų eikvojimas yra da
romas samdant skebus. Ga
lų gale tuos nuostolius dar
bininkai turi atlyginti.

t>?

ATSISAKĖ DERĖTIS.

Ėerl in. — Austrijos vai 
džia kreipėsi į Vokietiją 
prašydama sutverti ekono 
minę uniją. Vokietija atsa 
kė, kad dabartiniu laiku no 
galinti tokios unijos tverti 
Vėliau būsią galima apie ta 
svarstyti.

PINIGU KURSAS. į
nant, negali būti teisino baudžiamas, tačiau už gar
bės įžeidimą gali būti traukiamas atsakomybėn pa
prastąja tvarka.

38 §. j
Atstovo asmuo neliečiamas. Atstovą suimti ga

lima tiktai Seimui sutikus, išskyrus tuos atsitikimus, 
kada atstoi’Ss yra užtiktas nusikaltimo vietoje (in 
flagranti).

Apie atstovo suėmimą ir suėmimo pamatą to
kiu atsitikimu ne vėliau kaip po 48 valandų prane
šama Seimo Pirmininkui, kuris praneša apie tai Sei
mui jo artymiausiame posėdyje. Seimas gali suim- 
tąjam atstovui grąžinti laisvę.

39 §.
Atstovai turi teisės nemokamai važinėti visais 

Lietuvos geležinkeliais. * -
Atstovai už savo darbą gauna atlyginimą kurį! 

nustato įstatymas.

Žemiau paduodame ki< 
kainavo pasiuntimas 1,(M 
auksinų į Lietuvą. Prie ž 
miau paduotų kainų jr 
priskaityta pasiuntimo ka 
tai?

šeštadieny, rugpj. 19 — |1.4

Pirmadieny, rugpj. 21 — $1.5

Antradieny, rugpj. 22 — $1.6 

Trečiadieny, rugpj. 23 — $L

Ketvirtadieny, rugpj.

Penktadieny, rugpj. 25

LITHUANIAN SALE I 
CORFOBATION, 

B08T0N 27. MAf f •(Bus daugiau)
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ŽODIS Iš ŠALIES.

S. M.

s

f

DIDELIS

\

NASHUA, N. H.

Rugpjūčio 27 dieną 1922

/

/ ■■ h'

NUOSTOLIAI DĖL
NEDARBO.

* z*.

katalikybei, Kristaus 
negu korporacijų, idea

lų eempijoiui (nors ir su

GRAŽI DOVANA. »

)

I

Rengia

BALTIMORE, md.
LDS. 30 kp. priešseiuiinis susi

rinkimas įvyks 27 d. rugpj., tuo- 
jaus po sumos paprastoj vietoj.

A. Ramoška, ižd.

L D. S. Reikalai

v NEW PHILADELPHIA, PA.

Steigti pašalpos ir apdraudos 
skyrių.

n

LDS. 37 kuopa, Lewiston, Me. 
paskyrė $5.00 už pasiųstas kny
gas Lietuvon. Graži dovana Lie
tuvos darbininkams ir karei
viams. Nors dar oficialio pra-

daug šveitė smuklių 
kft* p&i dŠA S IR (1H .

’barųš. ‘ Kitą 
£1H11.

Parapijon&a.^

*‘D A R B IN INK A S”
JThe Wqbkeb) •

The Lithuanian Tbi-JYeeki.y Pasek.
Pūblished evęry Tuesday, Thureday, 

"tad Saturday by St. Joseph.'s Ljth- 
uanian B. C. ASsociation oe Labos,

NE TEN PATAIKĖ. .

- ** v.* *

■ t
WATERBURY, CONN.

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

CENTRALfiS EUROPOS. x
Savaitiniai Išplaukimai Ras Ketvergas 

nuo Pier 86 No. Rivėr, 46-fh St., New York.
Kambariai su 2, 4 tr 6 Ipvpm ąnt visų laivų. Puikus val

gomieji kambftriai, galionai ir erdvus dėkai trečios kle
sos pasažieriams. Am laivų “HANSĄ,” ,/BAY15RN>” 
WUERTTEMSERG ir MOUNT CLAT yra keli specialiai 
puikus kambariai.

Du nauji 20,000 tonų laivai 
RESOLUTE ir RELIANCE 

išplaukia kas antra utarnlf.kg su I-nros. 2-ros tr 3-Sos kle
sos pasažierlais. Paskijių bus mainoma. Klauskite agento: 

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

DENGĖJAI H

Eina iš South Boeton’o utarniakals, 
ketvertais ir subatomls. Leidžia Am. 
Liktuviv Rymo KjtT»r,rKy žv. Juozapo 
Dabbikikkų

itance for mailing at speclal rate 
age providęū for lų Secflon UOS, 

___, . Oct 8, 1917, authorlzed on Joty 
12, 11918.”

SubscbiStion Rates:
Yearly ...............................  .$4^50
Boston and suburbs

PLENAS NEPAVYKO.

neteko tiek, kiek karas atse- artimesnis tikriesiems “Darbmin- ryįiUs su Liet. Darbo Federacija? 
ko” idealams, tada nesykį drau-^Amerikos koperatorių darbuotės, 

taip gražiai išaugusios pastarai
siais laikais?' To visa mes laukia- i 
me. i

2) Iadomu, kad kol kas ir mū
sų* “Darbininke” apie darbinin
kų reikalus rašo ir ginčijasi tie, 
kurių ’ iš tikrųjų baltos rankos: tai 
universitetų studentai, tai ben
drovių sekretoriai ir t. p. “Dar- 
biųjakas” pataps tikrai darbinin
kišku laikraščiu tik tuomet, kuo
met jin ims daugiau rašynėti tie, 
kurių ištikrųjų juodesnės rankos. 
Lai jie daugiau ima rašyti. Gal 
bus indomu pasiklausyti jų kal
bos ir baltarankiams — prašy
tiems ir neprašytiems jų gynė
jams.

jo. O jei pridėti nuostolius 
bedarbiavimo dėl streikų, tai 
įuostolių suma žymiai pasi

didins.

Kansas valstijoj per pasi
darbavimą josips gubernato
riaus Allen tapo įsteigtas 
taip vadinamas Industrial 
Court. Ta įstaiga turėjo 
būti vaistu prieš streikus, 
lockautus ir visas pramoni
nes bėdas. Pienas, vienok, 
visai nepavyko. Jau dalinai 
nepavykimas matėsi seniau, 
bet dabar kilus angliakasių 
ir karšapių streikams dar 
aiškiau pasimatė.

Pagal įstatymą pramoni
niai nesusipratimai turėjo 
būti pavesti Industrial 
Court'ui. Šito teismo ver
diktas turi būti privalomas 
abiem pusėm. Tečiau ang
liakasių streikas ir karšapių 
streikas toje valstijoje eina 
tuo pat keliu, kaipir kitose 
valstijose. Kansas valsti
joj iš 9.000 angliakasių te- 
dtrba*400 darbininkų.

Jei tas geismas negali 
streikams užbėgti už akių ir 
jei streikui kilus negali greit 
jo likviduoti, tai kam jis 
vertas ?

PATARIMAS “TAUTI
NINKAMS.”

Pereitų nejėldienį Water- 
bury’o “pažangioji” visuo
menė, buvo surengusi prakal
bas." Ten pasmerkė “kleri
kalus,” registracijos įstaty
mų ir Lietuvos St. Seimo 
priimtą konstituciją, kurios 
tekstas nebuvo jiems ži
nomas. Buvo pasikvietę 
Natkevičių, kurs Petrogra
de Rusijos lietuvių seime su 
savo draugais marseljetę 
dainuodami išėjo, kuomet 
reikėjo balsuoti už Lietuvos 
neprigulmybės rezoliuciją, 
ir Micbelsonas, susidėjusis 
su prošepanais.

Taigi matome, kad “pa
žangioji” visuomenė pusėti
nai pažengusi. Patartina 
padaryti dar vieną žingsnį. 
Lai “pažangioji” visuome
nė kviesdama Natkevičių ir 
Michelsoną, pasikviečia 
“Kuryer Codzienny’o” re
daktorių. ' Tai bus' puiki 
“troika” ir padarytas pas
kutinis žingsnis į progresą.

ge apgaiiestaudavom, kad mūsų 
“Darbininkas’' taip mažai yra 
darbininkiška^. Bet lietuvių prie
žodis neveltui sako: kur šunelis 
laka, ten hz loja.

Mes liesis t ebiųie žymia permai
na pono Baltarankio Proletaro 
nusistatymuose ir mes neturėtume 
daryti nei pastangų tą jo nusista
tymą pakeisti. Tik mes turėtu^ 
me nurodyti jo klaidą, kada jis 
nori pastūmėti “Darbininką” nuo 
“Darbininkiško kelio į “naują 
kelią,” kurs labjau patiktų ben
drovių bosams. Labai malonu,’ 
kad tam ponui proletarui rūpi 
plačiosios visuomenės reikalai. 
Mes turėtume priminti p. Balta
rankiui Proletarui, kad mūsų vi
suomenė turi net kelius katalikiš
kus laikraščius, kurie ištiktųjų 
nesiima ginti ypatingai vieno ko
kio nors luomo reikalų. Tuose 
tat laikraščiuose mūsų kapitalis-, 
tinių bendrovių garbintojams ir 
reikėtų sau didesnės užuojautos 
ieškoti ' Bet mūsų katalikiškoji 
išeivija turi tik vieną laikraštį 
‘ ‘ Darbninką, ’ ’ kuris darbininkų 
žmonių pinigais/ įsteigtas, darbi
ninkų skaitomas ir palaikomas ir 
kurs norėtų ''visų-pirma darbinin
kų reikalams tarnauti, anaiptol, 
žinoma, neboikotuojant, bet sulig 
išgalės remiant ir kitus gerus ir 
svarbius tautos ir visuomenės rei
kalus, kurie tik nebūtų priešingi 
darbininkų idealams. Ir kada ji
sai tuo keliu eidamas daro pastan
gų prie aiškesnio apsisprendimo, 
tai mūsų Baltarankiai proletarai 
neturėtų už tai pykti, neturėtų 
kliudyti ir savo pamokslus turėtų 
kreipti kur kitur, nors ir į šalį 
mūsų jaunų kapitalistėlių ant te
mos apie marnastis šio svieto tur-

Čia dar turime nuraminti p. Bal
tarankį Proletarą, kad katalikų 
■^ąrbininkų laikraštis, nors ir aiš
kiausiai apsisprendęs, niekuomet 
nekels revoliucijų prieš baltaran
kius, neskelbs nei luomų neapy
kantos, klasių kovos, nes jo ide- 
alogija dijametraliai priešinga so- 
cijalistų pasaulėžiūrai. Pasaulio 
krikščionys darbininkai, apsi
sprendę ir susiorganizavę, meile 
ir teisingumu greičiau įveiks blo
gybes, negu komunistų bombos 
ir erezvičaikos. Tad dėlto gali 
būti baltarankiai ramūs.

Man labai patiko “Darb.” 95-

vietoje naudos sukelia neapykan- nešimo iš Lietuvos negavome, bet 
tą ir pasipiktinimą visuomenėje. < girdžiame kad knygos pasiekė

9) Nepraleisti nepasidalinus in-1 Lietuvą ir kad jomis labai džiau- 
domiomis ir naudingomis žiniomis 
iš Lietuvos darbininkų gyvenimo/’ 
nes, mums jos labai yra malo
nios.

10) Taip pat pageidaujama
daugiau- žinių apie darbininkų 
organizacijas kitų valstybių ir 
tautų. .. ■

11) Paskatinti daugiau domėtis
L. I>. S. org. mergaitėms ir mo
terims. „ \

1’2) Skirtumas ir nauda tarp ka
talikiškų darb. organizacijų ir so- 
cijalistiškų. f

13) Kokiu būdu reikia papeik
ti LDS. narius, kurie pasekė so
cialistus — streiklaužius?

14) Mes visi esame patenkinti 
dabartine valdyba-LDS.

85 kuopos valdyba:
Pirm. J. Overka, 
Kas. O. Bugailaitė.

giasi visi. Garbė ir Lewistono 
darbininkams už prisidėjimą. 
“Darbininko” Administracija $5. 
kaipo atlyginimą už pasiųstas 
knygas Lietuvon gavo per rašti
ninkę B. Ivaškiutę ir taria širdin
gą ačiū. * .

visi pritarė ir pradėjus darbui 
pasižadėjo pagal išgalės aukuoti, 
kad sumažinus centro skolas. x 
Baigdami susirinkimą reiškė sei
mui naudingų nutarimų mūsų 
brangios organizacijos laliui ia> 
sykiu sveikina seimo delega- - 
tus(es) linkėdami viso gero dar
buotėje darbo žmonių ir bažnyčios 
gerovei. . i j

t I9DM Abromaitis, 
LDS. 87 kuopos raštininkas.

“Darbininko” redakcijai atsi
sakant sprausti į juodus rėmelius 
p. Baltarankio Proletare straips
nius, noromis nenoromis prisieina 
su juo polemizuoti, einant į pa
gelbą darbininkų laikraščio re
dakcijai. - , ,
- 95-ame “Darbininko” numery
je p. Balt. Proletaras rašo pa
mokslą — gaila kad nepasakė 
kam?—jo žodžiais tariant: tiems, 
kurie suplakė apie “Darbininką” 
tūlas apystovas.” Pamokslo tu
rinys štai koks: seniau “Darbi
ninkas” buvęs puikus laikraštis, 
nes, girdi, “ tarnavo platesnei vi
suomenei, nestatydamas pirmen 
galvon parinktų ypatų reikalų”! 
(suprask — nestatydamas pirmon 
vieton darbininkų reikalų). Da
bar iš plataūs visuomeninio kelio 
jisai pasukęs į skerstakius, ” pra
dėjęs rodyti “tokią grimasą, kad 
nemalonu į jį pažvelgti.” Kaž 
kokios “susiplakusios apystovos” 
“ant “Darbininko” veido užmo
vusios kaukę. ” “ Darbininkas ’ ’
“in-ejęs į siaurus vieno, luomo rė
mus” (suprask darbininkų rė
mus), jisai spjaunąs kitiems į 

x^is, jisai pridaręs “netaktų,” 
jisai neteisingai užsipuoląs ir sau 
nepatinkamus asmenis pradėjęs 
‘visomis keturiomis naikinti,” ji-- 

sai prasižengęs prieš svarbų kata
likystes principą; jisai apreiškęs 
tiek “nedateklių,” jisai padaręs 
tiek klaidų. Tečiau nežiūrint to 
visa jisai vėl būsiąs caca. geras, 
jeigu tik priims naują kryptį” ir 
jei pradės vėl eiti “grynais kata
likybės pamatais.” Tada jisai vėl 
atgaus “prietelių palankumą ir 
visuomenėjjzaramą. ” Toksai y- 
ra pamokslas. Kaip danguje taip 
ir ant žemės! Tariau sau, tą pa
mokslą perskaitęs. Kai Amerikos 
piniguočiai nori nunakinti darbi
ninkų unijas, jie statosi Bažny
čios ir tikėjimo neprašytais gynė
jais, jie tuoj darbininkams priki
ša visokius anarchizmus, baisius 
radikalizmus ir tt. /

Kada Lietuvos dvarininkų rei
kalų užtarytojai pažangininkai 
kovoja prieš Žemės Reformą, 
prieš dvarų išdalinimą, jie savo 
priešininkams krikščionims demo
kratams primeta katalikybės dės
nių pamiršimą, savę statydamies 
gryno aukso katalikais. Ir ka
da milijoninės bendrovės šulas 
kovoja prieš pastangas katalikų 
darbininkų apsispręsti ir savo lai
kraštį padaryti tikrai darbinin
kišku, jis vėl sako pamokslą ant’ 
temos apie įžeistą katalikybę, ku
ri čia reiškia tiek: neieškokite sa
vo kelio, eikite tuo keliu, kuriuo 
jus ves kapitalistii. Tada jūs bū
site geri katalikai. Mano ponas 
Baltarankis Proletaras, pasiskel
bęs katalikystės gynėju, turėtų 
žinoti, kad krikščionių darbinin
kų idealas teisybės lygybės ir bro
lybės yra bent milijoną sykių ar
timesnis 
mo 
lai, 
kauke) p. Baltarankis išstoja.

L. D. S. Seimas, sako, turi pa
sistengti “atgauti prietelių palan
kumą.” Kas gi tie “ptieteliai?” 
Gal tie, kurie .pereitų metų Pre
kybos Bendrovės Seime įnešė, kad 
reikią “Darbininką” paimti Pre
kybos Bendrovės organu, į ką bu- 

rv'o atsakyta, kad po teisybei de 
facto, jisai jau ir yra tuo orga
nu, kas inešėjus pilnai patenki
no ir nuramino. Gal tiedu vyru 
yra “Darbininko” prietelių, ku
rie šį pavasarį buvo nuvažiavę pas 
L. D. S. pirmininką ir davė pro
poziciją perleisti “Darbininką” 
Prekybos Bendrovės nuosavybėn, 
nes jis, girdi, vis viena neišsilai- 

| kysiąs. P. Baltarankis, tikiu, ką 
nors žino apie tą įvykt n^s bene 
tik jisai ir buvo vienaJ iš tų dvie- 

plunksnų pažįstame paukštį, ' o 
kartais ir žuvį ir pagal styliaus k.utiv u- jautu skauuzuu aijaueu 
ga6me>a^©^ti ir.aptorių. * Anais Htrąįką, bet dar ti^c.tie, kurie ^gr 
gerais .laikais, JsaŠa-p. Baltar&mj J-----*—“ —
lriaFProletaras (tuomet jo rank ,

u.1 r KieK juodesnės^ Duroj

Uosis.
Redakcijos prierašas. Kadan

gi Uosis ir Baltarankis Proletaras 
jau cieloje eilėje straipsnių apie 
LDS. ir “Darbininko” reikalas ir 
nusistatymą gan išsamiai išgvilde
no taip kaip jiedu supranta, tai 
šiuomi Uosio straipsnu baigiame 
diskusijas.

ame No. V. K. Taškūno šauksmas -širdvstės, 
eiti nuo svajonių prie darbo, ypač 
koperacijos srityje; eiti į unijas, 
nors ir netobulas, kad į organi- 
zudtas eiles stojus, didinti ir stip
rinti jas, ir negerumus taisyti.

Nuo savęs dar pridėčiau porą 
patarimų irgprašymų mūsų laikra
ščio redakcijai ir mūsų darbinin
kams, kolonijų darbuotojams.

T) Katalikai darbininkai ištik
tųjų norėtų turėti daugiau žinių 
iš darbininkų gyvenmo ir darbuo
tės Lietuvoje ir kituose kraštuo
se, negu apie tūlų bendrovių įad 
ir didžiausius pasisekimus. Ko
dėl meš nesueiname į artimesnius

Rimtasis Uosis pakuteno Balta
rankį Proletarą. Iš to išsivystė 
indomi polemika. Ir viens ir kits 
-rašo gražiu styliumi ir gabiai gi
na savo reikalus, bet nesupranta
ma, kam jiem ginčytis? Uosio 
teorija puiki — teorijoj, Balta
rankio ^Proletaro praktika — la
bai vyksta praktikoj, taigp jų
dviejų reikalai pilnai prasilenkia.

Kas (del šios polemikos intakos 
į platesniąją visuomenę, teko nu
girsti, kad-žmonės yra padarę se
kami} išvadų:

1) Neapsimoka kam mušti per 
kišenių, nęs tai opiausia žmogaus 
vieta.

2) Nė paprasčiausio pasaulyje 
žvirblio skaniomis teorijomis ne- 
prilesįsi, o ką jau bekalbėti apie 
žmogų.

3) Lietuviuose nėra reikalo 
griauti milijoninių bendrovių, nes 
tokių nesiranda.

4) Musei užmušti kanuolės tru
putį perdaug.

5) Jei griausime nieko nepasta
tę, iš_Lietuvos ūmu laiku pasida
rys Babelio bokštas.

Beje, gerb. Uosis yra pareiškęs, 
kad rašąs šią polemiką dėl gailia- 

nes, girdi, reikia eiti 
pagelbon darbininkų laikraščio 
redakcijai. Uosis ir turi būt ne- 
juodarankis, bet darbininkų 
klausime daug nusimano ir jo te
orijos tame dalyke labai indomios, 
taigi pageidaujamos laikraščiui 
paįvairinti. Bet būtų dar labjau 
pageidaujama, kad gerb. Uosio o- 
rientuotė labjau pakryptų į da
bartines Lietuvos sąlygas. Šiuo 
kūrimosi momėntu Lietuva labjau 
reikalinga statymo negu ardymo 
politikos ir radikalės permainos 
vargiai bus prieinamos konserva
tyviam Lietuvių būdui.

Iš Šalies Žiūrintis.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyko rugpjūčio 6 d., š. 
m. paprastoje vietoje. Pirmiau
sia buvo svarstoma apie siuntimų 
delegato LDS. šeiniau. Dėlei to
limos kelionės nutarta delegato 
nesiųsti. Pasiųsime linkėjimus 
laišku arba telegramų. "Užbaigta 
mokėt skola- už įtaisymų bažny
čioje. langų $50. Kadangi kuo
pos kasoje nesirado, tai nariai 
sudėjo $25. užbaigimui mokėt. 
Vietinė paskolos stotis atsišaukė 
aukoti j aukso-sidabro fondą. Jš 
kuopos kasos nebuvo galima, tai 
narys M. Songaila kuopos vardu 
paklojo $5.00. Garbė pasišventu
siam nariui. Nariai, kurie iš ap
sileidimo užsilikę su mokeseais į 
LDS., nutarta, kad raštininkas 
juos paragintų ir iškolektuotų jei
gu galima dar prieš seimą. Nu
tarta prieš seimą pasiųsti eentran 
kuopos raportą. Pavesta raštinin
kui. Tad kreipiame neužsimokė
jusių narių domę, kad dar prieš 
seimą užsimokėtūmėte. Apie gar
bus parašysiu kitą kartą.

Z

LDS. 87 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyko rugpjūčio 6 d., š. 
m. Pirmiausia pakeltas klausi
mas apie neužsimokėjusius narius. 
Raštininkas Jonas Abromaitis ine- 
§ė, kad reikėtų pereiti per stubas 
ir paraginti narius užsimokėti už
vilktas duokles. įnešimas vien
balsiai priimtas ir palikta valdy
bai. Daugelis narių pasižadėjo 
atsilyginti pradėjus dirbti. Antras 
svarbus klausimas buvo pakeltas, 
kad prie LDS. steigti pašalpos ir 
aydraudos skyrių į kurį nariai 
prigulėtų liuosnoriai abiejų lyčių 
vyrai ir moterys.

Trečias, kad organe “Darbinin
ke” nebūtų talpinama polemikos, 
o ypač tarpe -kunigų. Pageidau
jama, kad būtų daugiau žinią-a- 
pie darbininkų judėjimą.
“ Po to Jonas Abromaitis inešė, 
kad kuopa prisidėtų atlyginti už 
pąsiųstas knygas Lietuvon. Tad

C *-------
FOREST CITY, PA ~

LDS. 21 kuopa gavus laišką ra
ginantį rengtis prie seimo turėjo 
susirinkimą. " Kadangi kuopa 
jaunutė, tai atstovo neišgali siųs
ti. Pasižada remti LDS. ir “ Dar
bininką” moraliai ir materialiai ir 
pildyti tą, ką seimas nutars. Beto, 
susirinkimas išreiškė linkėjimus 
delegatams ir pageidauja, kad 
būtų 
tas.

padėtas stipriausias pama-
<• v , 4;

Pr. 8. Rakauskas,
LDS. 21. kuopos pirm.

/ Ber tris pokarinius metus 
apie V 5.000.000 darbininkų 
bedarbiavo. Vidutiniškai 
roku© j ant darbininkų algas 
po-$4 dienoj, tai dienos nuo-’ ri augštų delegatų.

. .. . nlnnlrimn naSistu/nA > mstbliai yra $20.000.000, me- 
tn nuostoliai $6.000.000.000, 
o trijų metų nuo^ioliai^IS.-
000.<» ).'«>< h Hėi>kyi d<-! :.c 
darbo per tris metus šalis 1 J

COALDALE, PA

Pas mus naujienos tokios. Ang- 
lekasiai tebestreikuoja. Visur ra
mu ir streiklaužių nėra. Lietu
viai, daugiausia išvažinėjo į kitus 
miestus darbo ieškodami, o tiku
sieji gražiai ,• sutikime gyvena. 
Lanki* visi streikd pabaigos. Gal. 
dobs Dievulis ir sulauksime/Ne- 
kurie ir labai skaudžiai atjaučia

65 kp. LDS. savo susirinkime 
apsvarsčius, štai ką nutarė:
,1) Kad kiekviena LDS. kp. 

bent sykį į metus surengtų ką 
nors, skirdama visą pelną cent
rui x

2) Kad visi nariai remti savo 
orgAną, rinkdami skaitytojų, gar
sinimų, spaudos darbų ir tt.

3) Kad kuopų nariai daugiau
padirbėtų savo organizacijosr la
bui. t .

4) Pagirtina būtų, kad kiekvie
nas LDS. narys nors vieną naują 
narį per metus surastų. Tuomet ir 
organizacija padvigubės.

5) Padaryti vajų visuose mies
tuose lietuviais apgyventuose.

6) “Darbininkas” nepasirūpina 
apsiginti nuo šmeižtų irt neatitai
so klaidingas žinias, tilpusias lie
tuvių išgamų organuose. i . 
J7) NiJrbdj’ti LDS. baliams nau- 
"dą; kurią turi prigulintis prie j

* Vengti straipsnių,’ 
K ' mes ' neg': " z.
T. . , ..

LDS. 5-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 27 d. rugpj. pirmą vai. po 
pietų paprastoje vietoj.

Meldžiame atsilankyti į šį susi- i 
rinkimą visus narius, nes bus 
daug svarbių dalykų apkalbėti ir 
teipgi reikės išrinkti atstovus į' 
LDS. seimą, kuris įvyks 7 ir 8-tą 
d. rugsėjo š. m., Boston, Mass. 
Taip-gi reikės ir įnešimų pagamin-z 
ti į seimą. Todėl ir ateikite visi 
nariai su gerais sumanymais ir ge
ra viltimi. Susidomėkime dau- \ 
giaus patįs savais reikalais, gana 
jau snausti ir laukti ką kiti pada
rys, patįs imkime įteresą ir pama
tysime svariną ir ųaudą darbe.

Valdyba.

X.

IŠVAŽIAVIMAS
X ■ Vz

• '

Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos Apskritys

“PALANGOJE
* * / z

z ‘

Lawrence, Mass. -

v

Kviečiami visi Naujos Anglijos lietuviai tan išva- f
viman, bus daug visokių žaismių, įvairybių ir tt. 
Šis išvažiavimas paskutinis šiais me

tais, taigi nei vienas neturėtų' praleisti progos nepa
sinaudojęs. Šio išvažiavimo pelnas skiriamas našlai- 

|čių prieglaudos namui.

uų



KAS GIRDĖTI L1ETUYIU KOUONUOSE.
--------

Lietuvos. Gal būt ansonieeiai 
I pirmą kartą turėjo tokį džiaugs- 
|.ningą ir iškilmingą apvaikščioji- 
■ ną kaip šį kartą. Toms iškil- 
laiėms surengti susidėjo komisija 
l:š visų draugysčių pirmininkų su 
■Vietiniu klebonu kun. Jk Jankaus- 
1 ku priešaky. Pirma ėjo būrys ka- 
Ireivių su Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis. Toliau ėjo 2 inerginos 
1 apsirengusios Amerikos ir Lietu- 
I vos vėliavomis, o paskui būrys 
1 mergaičių. Moterys dalyvavo

/

WESTVILLE, ELL.

Rugpj. 20 d. buvo parapijos 
susirinkimas. Buvo tartasi apie’ 
tai, ką daryti, kad miesto vai-' 
džią priversti taisyti gatves ten,| 
kur daug žmonių renkasi, nes da-! 
bar to nedaro, o taiso, kur mažai 
žmonių tėra. Nutarta kreiptią tuo 
reikalu į majorą. • j

Po to buvo LDS. kuopos susi
rinkimas. Perskaityta Jono Ge
nio laiškas iš Chicagos ligoninės. 
Dėkojo nariams už suteiktą para i ;kaitlingai, ir visos vienodai ap- 
mą. Rašo, kad jo likimas esąs I drengusios, baltai. Vyrai jagal 
be vilties. Serga vėžio liga. I įtarimo visi kaip vienas baltais 

Toliau kaitytas iš Centro laiš 1 ^arškiniais minkštu baitu kalnie- 
kas seimo reikale. Mūsų kuopos! .įu į. tamsiu skersu kaklaryšiu ir 
narys gerb. kun. L. Brigmanas su-| dietomis šiaudinėmis skrybėlėmis, 
tiko vykti Seiman, jei kuopa pu I (šrodė labai gražiai. Paskui ėjo 
sę kelionės lėšų padengs. Kufr|,abai skaitlingas būrj’s mažų ir j 
pa ant to sutiko. Pageidauta, ■ įįięĮesnių paikučių su s.avo mokjį" 
kad Darbininke būtų plačiau!-oju klebonu Vaikučiai
rašoma apie_darbus kur gera: g. r mergaitės..įjo labaUtvarkingai. 

Kas link skaitlingumo, tai daly
davo visi kas tik galėjo. Seni jau
ni ir maži. Mat čia vienybė žy
di. Žodžiu parodavimas labai nu
sisekė, net ir svetimtaučiai nu
dyrė.

t Parodavimas prasidėjo nuo-^pa-. 
-apijinės svetainės apie 2 vai. po; 
riet. Diena buvo graži. Visų 
lietuvių tą dieną buvo namai pa

puošti Amerikos ir Lietuvos velia
momis. Paroda permaršavus pa
skirtomis gatvėmis apsistojo šone 
miesto ant gražios pievos, kur bu
vo parengtas tam tikslui piknikas. 
Pavakariais visi ramiai išsiskirstė 

[ įžganėdinti visu kuomi ir džaug-

eina ir kur prastai. Tas būtų dar j 
bininkams naudinga. Teip-gi iš ' 
reikšta pageidavimas, kad ir Re 
dakcija padaugintų straipsnius a 
pie darbininkų reikalus.

Čia kitokių darbų nėra kaip tik 
anglių kasyklose. Todėl kai ka 
syklose sustreikuojama, tai visi 
lieka be darbo, ,

Įsirašė vienas naujas narys St.
Petkevičius.

Buvo kalbėta apie pikniko ren 
'girną. Bet buvo sakoma ar ver
ta tokiu nedarbo metu tą daryti 
Išrinktoji komisija tą nutars.

Kai Amerika pripažino Lietuvą 
tai sušaukta susirinkimas pakai 
bėti apie to nuotikio paminėjimą B-jamįeS) kacĮ parodavimas teip gra-

Buvo nutarta šaukti bendrą su-g nusisekg.
Žemaitijos Jonelis.

kuopos nariai. t Be to bus colių tai lietuviai katalikai neina į-klai- 
ir dainų. Protarpiais iš mokslei
vių yra pasižadėjusių pasakyt po 
prakalbčlę, i£-ko galima numa
nyt, kad visais žvilgsniais pasi
seks. 30 d. yra 23 kuopos ren
giama iškilminga vakarienė. Po 
vakarienės šokiai. Briketų Cleve- jai tyčia pasiryžę yra išplėšti ka- 
landiečiams lietuviams suprast 
mūsų moksleivją ir prijausti 
jiems. z \

Buvęs Vaikas^

B^estasnapio didvyriai
“Vanagas” num. 21 pareiškė 

sekančiai: “Mes visuomenės vei-. 
kėjai, mes einam už teisybę. Mes 
viri , didbobės (atleiskit norėjau 
pasakyti, didvyriai),' o kiti viri 
melagiai ir kitoki nedorėliai.’ Ir 
toliaiŽB vainikuoja poną Radovyč, 
“Vanago” leidėją. “Vanagas” 
kaipo didis diplomatas nemoka 
sutvarkyti mažos parapijos Ak- 
rone. Pirma sakė, kad tvarką ar
dąs M. Kerbelis ir A S, Salys, bet 
dabar pasirodo, kad didžiuma, ^a^ Atholyje lietuviai labai apsidžiąu- 
talikų tokie yra ir turbūt bus tuo 
pabaiga viešpatavimo. Antras di
dis ir teisingas veikėjas “V-go” 
tai ponas Radys, kurs Akrone bi
jo ir pasirodyti. Todėl persikėlė 
į Clevelandą ir užsidėjo Informa
ciją Biurą ant E. 21-mos gatvės. 
Girdėti, kad jis jau ir iš Cleve- 
lando pabėgo . 3-čias žymus as
muo tai ponas Kulbis, kurs gerai 
žinomas Clevelande. Tai aiškiai 
matosi mūsų vanagininkų didvy- 
riškun^s ir kur nuvestų visuome-

- nę, jeigu ji jų klausytų.

datikių kirkes, o Čia mat lietuviai 
japratę eiti ^n t visokių prakalbų, 
ai rokuoja eis. Ištiesų gi katali
kams yra blogiau eiti į tekias pra

kalbas negu šiaip j betkokią pro-" 
testoaų bažnyčią, nes tie kalbėto-

talikams jų tikėjimą tr įmuša 
jiems į galvą savo klaidas ir bai
sią neapykantą Katalikų Bažny
čios. Salės bizniui tas neišeis ant 
gero, nes katalikų visuomenė, vis 
aiškiau perprasdama kad ten tie- 
siamos yra kilpos jų tikėjimui, 
šalinasi nuo tos salės. Būtų daug 
sveikiau bizniui nesamdyti salės 
krikščioniško tikėjimo nekinto- 
jams, klaidų skleidėjams. Tuokart 
visuomenės prijautimas būtų di
desnis ir biznis geresnis. ♦

Katalikas.

ATHOL, MASS.

Kaip visoj Amerikoj, taip ir

M. A.

choras Bay View turėjo labai gra
žų išvažiavimą. Visi choristai po 
pirmųjų šv. Mišių pilni energi
jos nuvyko į paminėtąją vietą, ka 
me ir linksminosi dainuodami į- 
vairias daineles.

Apie 2 valandą atvyko ir mūsų 
gerb. kleb. kun. J. Kasakaitis, ži- 
npma, jį choristui priėmė entu
ziastiškai - gražiai sudainuodami 
keletą lietuviškų dainelių ir šiaip 
atatinkančių pasveikinimų.

Ištikro buvo labai linksma ir 
gražu tokiame jaunimo būrelyje, 
nes viri kaip vienos šeimynos na
riai, draugingai, geriausiame su
tarime per visą dieną Inksmino- 

Qie<įori^si.

NASHUA, N: H.

r»-

Buvo nutarta šaukti bendrą su
sirinkimą. Suėjusieji bedievukai, 
slekeriai tuoj ėmė ne apie mani i 
festaciją kalbėti, o priekabių ieš ] 
koti. Vienas sako, kad girdi jie 
negavę žinios apie pripažinimą, 
kitas sako nežinąs kur Lietuva ii i 
kas ją pripažinę. Mūyj. kunigas 
pasakė, -kad apvaikščiojimą pri
valo rengti bendrai visi, kurie 
ant to sutiks. Bet slekeriai ne
pristojo, jie norėjo atidėti pami- 

4-nėjimą
ni katalikai surengė paminėjimą. 
Susirinkę prie ifaujos salės, buvo 
vėliavos traukimas stiebai}, buvo 
prakalbos angliš^.oų ir lietuviškoj- 
kalboj, buvo dainų. Viskas ap 
simokėjo ir dar liko $37, kurie 
pasiųsta aukso-sidabro fondan.

Buvo skebta, kad angliakasiai 
susitaikė su kompanijomis, kad 
kontraktai pasirašyti, bet mainos 
dar neatidaromos. - Darbininkai 
jau labai norėtų eiti uždarbiau
ti, jau labai įvargo. Nors į uni
ją labai brangiai mokame, bet pa- 
šelpos negauname.

Po ilgos ligos mirė Stulginskas. 
Jis yra brolis Lietuvos preziden
to A. Stulginsko. Paliko našk 
ir sūuų, kurs jau eina augštesnį 
mokslą. Jau vienus metus lanke 
kolegiją. Duktė baigė augštus 
mokslus ir yra mokytoja. Dabar 
mokytojauja lietuvių mokykloj. 
Dar čionai liko 
vienas našlis ir 
jotienė.
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CLEVELAND, OHIO.

Rengias prie bazaro.
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Šv. Jurgio parapija rengia 
’/arą nuo 10-17 d. rugsėjo. j 

g sukruto kaip pavieniai parapi- 
jonys teip ir dr-jos, nes lietuviai 

1 katalikai žinodami kokiam yra 
ant ateinančių metų. Vie-^ padėjime šiandien naujoji bažny

čia. Užtai stengiasi kožnas paga 
>avo išgalės pasidarbuoti dėl pa
mpi jos. Iš dr-jų bene pirmutinę' 
rietą tame užima Šv. Kazimiero 
dr-ja, kuri leidžia puikų ir gražų 
^ramafoną.

Antrą vietą užima S. L. R. K. 
A 8 kp., kuri leidžia sieninį lai
krodį. Tikimasi, kad šiuos metus 
bus pasekmingas bazaras ir atneš 
iel parapijos nemažai naudos.

Naujas biznieris.
išomis dienomis teko pastebėti 

apgarsinimai, kad p. F. Bara- 
nauskos atidarė naują kriaučių 
dirbtuvę. Reikia pažymėti, kad 
p. F. Baranauskas tarpe clevelan- 
liečių yra gerai žinomas kaipo 
/eikėjas katalikiškose draugijose 
ir yra nemažai aukavęs Lietuvai. 
Jisai svarbią rolę lošia ir kiek ga
li darbuojasi C. L. T. chore, kurs 
Ligi šiam llikui pasilaiko ant ka
talikiškų pagrindų. -Laisvama
niai stengiasi tą chorą Kardyti 
arba ant savo kurpalio perversti, 
bet tiktai ačiū Baranauskui ir ki
tiems tas ntįvyko. Vertėtų Cle- 
velando lie1wąii i m jjaremt p. Ba
ranauską. Jis kožnam patarnaus 
dar už prieinamesnę kainą, negu 
pas kitus.

du broliu ženotu. 
viena sesuo Dau-

Lietuvos Sūnus

NEWARK, N. J.

Lietuvių Jormarkas.
s.
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Trejybės lietuvių parapijom
klebonas kun. I. Kelmelis gavo iš 
miesto valdžios leidimą laikyti ba- 

^zarą vietoj, kuri netoli nuo lenkų 
bažnyčios. _ • ]

Lenkų kunigas išgirdęs, kad 
lietuviai gali iš prošepanų pasi
naudoti, tad pradėjo puldinėti 
vienur-kitur kad prašalintų lietuj 
vių jormarką*. bet nieko negelbė- 
jo. t ^ormarkas-bazaras prasidėjo 
rugpiūeio 19-tą dieną ir traukės 
kas vakaras iki rugpjūčio 26-tos 
dienos.

Čia lenkams yra mat skaudus 
sriiūgis, kad lietuviai ateina' ar
ti prie lenkų klebonijos, prie baž
nyčios ir daro pelną dėl savo ^až- 
nytelės.
'T
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Vargo Vaikai

ANSONIA, CONN
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CAMBRIDGE, MASS.

Darbai pas mus eina gerai. Dar
bo galima gauti. Tik jau su nu
kapotomis algomis. Mokama -nuo 
$18 iki $25 į savaitę. Pragy ven-Gester. 
ti galima.

Reikia apgailėti, kad mūsų jau
nimas gan pakrikusiai-gyvena. 
Nesiriša tarp savęs žydeliams da
ro biznį, o su tais, kurie veikia 
naudingai nenori dėtis.

Reporteri?.

gė, kuomet išgirdo, kad Suvieny
tos Valstjos pripažino Lietuvą, 
kaipo laisvą ir nepriklausomą res
publiką “de jure.” Vietos kle
bono buvo sušaukti draugijų val
dybą atstovai pasitarimui, kaip 
tą brangų pripažinimą paminėti. 
Nutarta parodų gatvėse nedaryti, 
nes mažas miestelis, prie to dide
lė bedarbė, bet surengti prakal
bas ir paaukoti kiek galima dau- 
giaus Aukso ir Sidabro vajaus 
fondui ir tuomi padėti Lietuvai 
savo pinigus išleisti, kas jai bus 
naudingiaus, o parodavmų ir taip 
bus daug Amerikoje. Tokios tai 
prakalbos įvyks sekančiame sek
madienyje t. y. šio rugpj. mėn. 27 
dienoje bažnytinėje salėje vaka-. 
re apie 7 vaalndą. Apriėmė kal
bėti gerb. adv. Mileris iš Wor-

. Dar ir kiti yra pakviesti 
(kalbėtojai. Prie to vietinis cho

ras prsidės prie pagražinimo šių 
prakalbų. Todėl kviečiami yra vi
si lietuviai ne tiktai Atholio mies
telio, bet ir iš aplinkinių meste
liu apsilankyti į šį brangų mūsų 
tėvynei apvaikščiojimą.

Svečias.
— ■■ ■■ , ... -

SPRINGFIELD, ILLLNOIS.

. Į Seimą. 
’ I ,

Clevelaųdo jaunimas, Lietuvos 
Vyčių 25 kuopos baseball ratelis 
išvažiavo į Detroit, Mich., kur 
prieš L. Vyčių seimą turės persl- 
ėmimą su Detroit L. Vyčiais. Be 
basebalninkų nemažai išvažiavo ir 
delegatų iš 25 kp. Yra numato
ma, kad jaunimas ne juokais su
sirūpino savo organizacijos gero-; 
ve ir tikimasi, kad per šitą jubi- 
lėjinį seimą tinkamai patobulįs L. 
Vyčių organizaciją. Tuomi už- 
kirs* kelią visokiem^ laisvama
niams ir jų paaklikams. ”

Giedrininkų Seimas.

Rugpj. 28-30 dienomis bus Cle
velande L. R. K. Moksleivių, sei
mas. Vietos L. R. K Moksleivių 
Susivienijimo 23 kuopa rengiu 

įspūdin'gą programų
B - ių S rota

dins “Nas

Lietuvių muzikalinė svetainė’ 
virsta “biblijos studentų” Jdrke. 
Jau keletą sykių Lietuvių Tautiš
ka salė, — Muzikališka Svetainė 
buvo samdo&a minėtiems būk tai 
biblios studentams, kurių tikslas 
yra, kaip matyti iš jų prakalbų, 
darkant Šv. Raštą bjauriausiai iš
niekint krikščionišką tikėjimą. 
Mat čia Amerikoje irgi yra įvai

kių organizacijų, kurios Rengiasi 
naikinti katalikų tikėjimą, kurių 
tarpe yra ir tap pasivadinę bibli
jos studentai.

Visi eretikai rėmė savo mokslą 
ant šv. Rašto ir juomi dengėsi kad 
pritraukti žmones ir jiems įkalbė- 

i ti savo klaidas. Taip ir minėtieji 
studentai dalina žmonėms iškrai
pytą šv. Raštą. Visų eretikų žy- užbaigta dainomis ir žaislais. Žmo- 
mė tai neapykanta tikrosios Baž
nyčios ir jos kunigų. Užtai visi 
ant jos ir jos kunigų baisiai siun-

Tautininkams, kurių tikslas 
yra kovoti su katalikų kunigais, 
žinoma patinka eretikų burnoji- 

. mas prieš Katalikų tikėjimą ir ku- 
nigus. Mat /Tiutininkai, ypač jų 
vadai, greičiau su velniu eis iš- 

•vien, bet ne su kunigais. Liute
ris pavadino 'popežių liuciperium, 
“biblijos* studentai” irgi pana
šiai kunigus vadina. Ta^i tauti
ninkams jie yra artimi. Nors 
daugelis taatininkų sakosi kad jie 
esą katalikai, bet kaipgi jie gali 
būti katalikais jei yra sėbrais e- 
retiku? Nebe katalikais išdavi
kais, kaip Judas Iskarijotas.

Minėtos salės šėrininkų yra ŽJ- 
mi dalis katalikų.z Tai kaip jiems 
dabar daryti kad jų įstaiga virs
ta bjauriausios sektos mokyklos? ___ ____________
Sulig Katalikų Bažnyčios įstaty-Į tų išvažiavinją Ulinois Statė Fair 
mų yra ekskomunikacijos, arba' 
atakirimo nuo bažnyčios bausmė 
tiems katalikams, kurie padeda 
kokiu nors būdu platinti klaidas 
prieš krikščioniškąjį kat. tikėji
mą. Taigi minėtos salės katalikai 
šerini nkai. khrieAuri priedermę ir 
galę apsąlugpti savo salę nuo yat- 
tojimo katalikų tikėjimo priešų ’ 

i klaidoms skleisti, o to bedaro, 
taipgi papuola po ta bausme.
Samdymas tokiems kalbėtojams 
yra s'aim. apgomė. Mat papras- 2ū

Rugpj. 13 d. Vyčių 48-tos kuo
pos buvo Lincoln darže linksmas 
išvažiavimas kur dalyvavo Spring- 
fieldiečių mylimas klebonas gerb. 
kun. J. Ciuberkis. Atvykus virš- 
paminėtam brangiam svečiui susi
rinkusieji pasveikino garsiu valib I 
ir delnų plojimu. Apie penktą va
landą prasidėjo programas. Lenk
tynes laimėjo mažos mergaitės — 
Batuke ir Marcilioniutė, iš jau
nesniųjų — Petkus, didžiųjų mer
ginų — B. Jakubauskaitė ir S. 
Brazaitė, o iš moterų vikriausia 
pasirodė O. Stanislovienė. 
biaasiu nuotikiu šio 
buvo laimikis' aukso 
vytei A. Keršiutei.

paklojo $1.50 sidabro. Na, žino
ma, neatsiliko nei kiti svečiai ir 
tai padarę pradžią sumesdami 
$12.00.

Patogumo dėliai, buvo rinkėjai 
suskirstyti į poras ir ėjo per na
mus rinkdami žmonių aukas. Su
rinko šiaip: K. Romanas ir P. 
Mardosas $51.25 pinigais, 1 sidab. 
retežėlį ir aukso auskarį; Z. Ri- 
maitė ir M. Čereškevimenė $26.50 
pinigais ir 1 aukso žiedą; 0. Kau- 
lakaitė ir V. Vaičiulaitė $23^)0 pi
nigais*. 1 aukso žiedą ir lakietuką; 
St. Eišmantas $11.75 pinigais ir 
sidabrinį retežėlį.

Aukso pinigais surinkta $27.50. 
Sidabro pinigais surinkta $85.00. 
Viso grynais pnigais $11250.

Stambesnes aukas po $5.00 auk
su dėjo šie: P. Mardosas, K. Ro
manas, N. Mikštas, S. Ivaškevi
čius, Br. Ivaškiutė ir A Čiužas 
$2.50.

Sidabru po $3.00 aukavo: O. 
Kaulaakitė ir V. Vaičiulaitė.

Po $2.00: F. Milieška, L. Kau- 
neckienė, J. Bikulčius, A Vara- 
neckis, J. Mikštas, Z. Šimaitė, M. 
Čežeškevičienė, F. Žiemis, 0. Bi- 
kuKius, A. Markauskas, P. Jašiū
nus.

Po $1 .50: J. Simokaitis, S. Nor- 
butas.

Po $1.00: K. Breitmozer, B. 
Mitkaitė, P. Beleckienė, P. Belec- 
kis, A. Romanas, B. Sakalauskie
nė, V. P. Pusčius, J. Mardosas, 
F. Pašakarnis, J. Povilaitis, K. 
Mileris, J. Vitonis, O. Aleksandra
vičienė, V. Martinkevičius, P. Bu- 
čionis, O. Poškienė, M. Lapukas,
M. Stelmokas, Banevičius, K. 
Bukys, K. Peseckis, A. Čereškeviį 
čius, F. Bartkus, O. Rimienė, E. 
iBkulšienė, B. Jakutis, K. Jaku
tis, I. Daunis, J. Baltrušaitienė, 
A M. Baltrušaitis, A. Daunis, M. 
Daunienė, P. Adomėnas, D. Straz- 
dauskas, E. Ribokaitė, A. Jaku
tis, J. Mikalionis, D. Vaitonis, B. 
Karlauskienė, St. Eišmontas, A. 
Baniulis.

Daiktais: J. Čiulkinas sid. re
težėlį, A. Klemonskis sid. retežė
lį, K. Bikulčius auk. žiedą, P. Ja- 
siūnas auk. žiedą (ir $2.00 sid.),
N. Dailydaitė auk. lakietuką, L. 
Kauneekienė auk. auskarius ir 2 
dol. sid.

Aukos visos pasiųstos Lietuvos 
Atstovybei AVashingtonan.

Bronė Ivaškiutė.

Svar- 
išvažiavimo 
žiedo. Teko 
Programas

nių atsilankė gana daug. Ka
dangi pelno liko nemažai, tai mū
sų vyčiai nutarė vieną šimtinę pa
siųsti į jubiliejinį seimą kapo au- 

1 ką Vyčių spaustuvei bei organiza
cijos reikalams.

Rugpj. 11, d. užsibaigė jauna* 
mečių vasariniai kursai, kur vado
vavo kun. L Keršis, muzikas A. 
Aleksis, F. Aleksienė, P. Stanislo-, 
vaite, M Marčiulioniutė, Man- 
kaitė, Z. Burčikiutė, A Alonaitė 
ir J. Kazacioniute. Už aiškų lie
tuvišką skaitymą, rašymą bei de
klamavimą, dovanas gavo. Vyš
niauskas, Benzinas, Tamošiaus- 
kas, Pūkiutė, Mileriškiutė, Baku- 
taitė, Stanislovaitė, Blažiutė ir 
Raškauskuitė. Viršminėtus kur
sus lankė 147 jaunameeiai. Ku
rie netingėjo gerai pramoko lie
tuviškai rašyt ir skaityt.

Mūsų sviedininkų skyrius La* 
bor Day rengia nepaprastai pui-

Grounds darffe. . " ' . !
Mūsų vyčių sviedininkų sky

riaus smarkiam bolės metėjai 3. 
Česnai garnys atgabeno sūnų. Mo
tina ir kūdikis yra geroj sveika
toj. Krikšto tėvais buvo sporto 
pirm." J. Mileris ir K Baltrušai- 
tė. ' . k ' ■ >

ROCHESTER. N. Y.

Julė

Audiny čių streikas da-T* 
neužbaigtas.

Šio mėnesio pradžioje tilpo a- 
nutė iš Nashua’os būk čia audi- 
nyčių straiką sulaužę lietuviai 

(Pranešu visiems, kad streikus 
neužsibaigė dar. Priminsiu dar ir 
apie streiką nuo pat pradžios iki 
šiam laikui

Streikas prasidėjo pas mus vas.
13.

Audinyčių kompanijos paskel
bė dvi bausmi: numušė algą 10 
nuoš. ir 6 valandomis savaitėje 
darbą prailgino.

Nutarė visi streikuoti ir laiky- 
ties visi iki laimėjmui. Nėjo 
dirbti "o mėn. niekas. Birželio 
pradžioje amerikonai pirmieji nu- 
maršavo ir tai ne visi, paskui juos 
pasekė prancūzai, lenkai — dalis 
ir mūsų lietuvių socijalistų. Vieni 
jų Nashua’oj, kiti nuvažiavo Low- 
ellin skebauti (nes Lowelly tuo
met ir-gi streikavo audinyčios).

Kaip visuomet socijalitsai nesi
laiko savo pasižadėjimuose, tai 
jie ir šį sykį padarė daug sarma
tos lietuviams.

Gerieji, tvirtieji lietuviai išva
žinėjo į kitus miestus dirbt, vieni 
net į Detroitą nuvyko, daug Lie
tuvon išvažiavo, kiti dar ir šian
dien tebelaukia streikų užsibaigi- 
mo. Viltis laimėti maža, nes dėl 
ilgo streiko žmonės netik kantry
bės pristigo, bet ir pinigų.

Streikieriai dar keletą mėnesių 
būtij laikęsis, jei streikų vadai de
rybas būtų vpdę, bet jię neprašė 
nei valdžios •patarpininkauti, tik 
sakė girdi laikykitės, o laimėsite. 
Streikas dar tęsis gal iki Naujų 
Metų; išėję žmonės iš salės ėmė ai
manuoti, kad sunku bus iki Nau
jų Metų išsilaikyti.

Antra priežastis tai kompanijos 
ėmė varyti iš savo namų, o namų 

J visame mieste nei už pinigus ne
galima gauti.

Trečia priežastis tai didis skai
tlius prancūzų neišlaikymas pasi
žadėjimuose. Pradžioje streikų 
lietuviai jiems pasakė: “jei jūsų 

, trečdalis nueis dirbti^ tai mes vi- 
] si eisme.” Tai jiems neužlaikius 

sutarties, kiti lietuviai nuėjo dirb- 
ti "

Gal didžiausia priežastis bus 
streikų laužymo, tai kad darbi- 

; ninkai čia neturėjo unijos, netu-J 
' rėjo pinigų, taigi ir negalėjo teik

ti pašalpos streikuojantiems.
Palyginus su kitų tautų neišlai- 

kvmu lietuvių dar mažiausiai dir
ba.

Taigi skaitytojai tegul spren
džia kas streikus pradėjo laužyt; 
ir kas pasižadėjimų neišlaikė.

Daugumas lietuvių neis dirbti 
kol visai neužsibaigs streikas.

Prieš karę čia audinyčių strei
kas tęsėsi apie 6 mėn.; kitų tautų 
«monės nuėjo dirbti, o lietuviai ir 
grekai tvirtai laikydamiesi laimė
jo : padidino mokestį ir visus pri
ėmė darban; lietuviai tvirti tebė
ra ir dabar. Jei kiti nebūtų pra
dėję skėbauti, tai mes nebūtumėm 
atkreipę domės į tuos lietuviškus 
skobus socijalis^us.

Streikierys.
■■■ ..........

LEWEBTON, ME.

Mūsų kolionijoje jis tęsėsi nuo 
biii. 24 iki liepos 1 d-, »es tai' 
buvo'Liet. Misijos paskirtas lai
kas. Bet mūsų laimė, kad pp. B.( už kiek išviso yra išparduota IL L1 
ir J. Simokaičius garnys apdova
nojo su dideliu patrijotu sūnumi. I kad nežinau.
Ir štai biri. 18 d., mažasis Juozu-J šaut pirmininku nenoriu būti, 
pas švęsdamas savo krikšto dieną, L. L. Paskolos Stoties pirm, 
pirmutinis aukso-sidabro fondln

DAYTON, OHIO.

Iš BOSTONO i LIETUVĄ
\ ' ' per LIVERPOOL

ant naujo, didelio, puofinana, greito 
a^ejn varomo

I£ o|?nfd8n>i-....................... VffilADg
L .............................. VINOOVT
z ofasauH -'- ’ kounot jo alio 
SCYTHIA .............................. Rugsėjo f
ASSYRIA ........................... Rugsėjo 15
TYRRHENIA .....................Rugsėjo. 20
su greitu persikėlimu į LIETUVA Ir 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP GI IS YORK’O . J 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir J kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utaminką vienas iš trijų jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITAKIA 

BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ J devynias dienas, 
Delei informacijų kreipkitės prie ar- 
Ūmiausio agento arba prie CUNAM> 
ANCH' >R LINKS, 126 Statė St, Boa 
ton, Jtass.------------------------- .———a
)RA u GIJOS IR KUOPOS 

TEMYKIT.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Hm metų praktikos artistišk 
mūsų darbą liudija tūkstančii 
draugijų. Informacijų delei raąj 
kitę:

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mas

“Darbininko” 95 num. Lipu
sioj korespondencijoj iš Dayton, 
O., tūlas “T. A.” apsilenkė su tie
sa. Rašo, kad L. L. Paskolos 
Stoties pirmininkas gavęs telegra
mą iš Washingtono, kad Amerika 
pripažino Lietuvą, bet jOs niekam 
nerodęs ir kad apie manifestacijos 
surengimą nesujusta darbūoties. 
Turiu pareikšti, kad aš L. L. Pa
skolos Stoties pirm, nesu gavęs jo
kio telegramo iš Washingtono 
pranešant kad Amerika Lietuvą 
pripažino. Jei būčiau gavęs, tai 
būčiau tą linksmą žinią visiems 
nors ypatišku būdu paskelbęs. 
Aš pats pirmutinių žinią gavau iš 
angliškų laikraščių. Toliaus ra
šoma, kad nesujusta darbuotis 
manifestacijos surengime. Buvau 
kalbėjęs su kėliais veikėjais. Bet 
dėl nekuriu priežasčių, ypač kad 
įvyko kunigų permainos ir dar dėl 
kelių priežasčių nesurengėme ap- 
vaikščiojimo. Aš buvai atkartoti- 
nai rinktas į stoties pirmininkus, 
bet nebuvo geros tvarkos pačiame 
L. L. Paskolos komitete. Aš no
rėdamas sutvarkyti ir paskelbti 
laikraščiuose kiek Daytone lietu
viai katalikai pirko L. L. Paskolos 
bonų, klausia pas stoties raštinin
ką. Atsakė nežinąs. Girdi 
klauskie stoties iždininko. Klausiu 
iždininko. Sako, Lietuvos Misi
ja žinanti. Sakau būtų reikalas 
mums visiems žinoti ir laikrašti- 
jdn paskelbti Sako tas nesvar
bu ir daug darbo kol viską sura
sime. Tai rodos bus aišku ir “T. 
A” kad jokioje tvarkoje be su
tarties negalima daug darbuotis ir 
daug nuveikti Nors aš pats kai
po pirm, esu užrašęs už $700.00 L. 
L. Paskolos bonų, bet užklausus

IŠEGZAMINUOJU AKIS
-

PADIRBU akinius. ’ 
Žemįaus paduot 

į$ symptomus kuriu 
pagimdo nenormali 

kps akyg: nematymas, kreivos 
kys, pavargusios ir skaudanči 
aky^ bėgimas ašarų, sausos aky 
trūkčiojimas akies ir blakstien 
galvos ir nugaros skaudėjimi 
ūžimas ir svaigimas galvos, neri 
liga, negatejūnas važiuoti gatv 
kariais ir daug kitokių nesmag 
mų. Prašalinkite priežastį ir b 
aite sveiki. Visuomet pagelb 
jums
' 3. L. PASAKARNIS, 0. D.

AKIŲ SPECIALISTAS 
377a Broadway, So. Boston, Mai

—*■

PRANEŠIMAS
Dr-stS D. L. K. Keistučio, B< 

ton, Mass. leidžia daržą dėl pi 
nikų už labai prieinamą kair 
Daržas randasi puikiausioj vieti 
East Dedham, Mass. Norėdai 
daugiau informacijų, kreipkil 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidi 
daržo) 92 A St., So. Bostc 
Masė. Tel. S. B. 20S7-W.

f. J. KALINAUSKAS*
ADVOKATAS

414 Broadvay, So. Bostoa.
Tel. S. B. O44L !

Antrot lubot—Viriu j L. P. B-viJ!

GYVENIMO VIETA:
135 Rowk St., Aubuktoalz, Maaa 

Tel. W. Newton 1016—R.

B. L L Ketančio Dr-jos Vi 
dybos Adresai, Boston, Mae

PIRMININKAS — J. Ad<maviawi, 
122 BiMren 8t, 8a Boston,

VICE-PIRM. — Vincentas ZuiecfcM, 
81 Mercer St, Sa Boetoa, Mus. 

PROT. RAST. — Antanas Macejtmi 
450 & 7-tb St. 8a Boetln. Mai 

FIN. JIAST. — Juoaapaa VlnkevKHi 
160 W. 6-th 8t, So. Boston. Mat 

KASIERIUS — Andriejus ZfiJoctou 
867 K. O-et 8t_ 8a Bo-ton. Man 

MARŠALKA — Viktorai! Elada,•- .,3 v. •
D. L. K. Keistučio dr-ja lellro 

(ainiui! trasi rinki mna Iras pirma sėdi 
k■ -- 't m’-.-'S.lo po jfa 6

ViRRbJng+on SL, Bestan. Maaa. 84* 
.--rV.-o. A*m ’s-n’. '-suze ir nnnjij a

Paskolos bonų, turiu pasakyki. 
Tokiai tvarkai «-

«

pašare, ateiaani c-auze u natrųj ■ 
a c tt.uv— t,. . Irtu *a v--’m atsiveskite prie aram < A. S. Vaitkus, Dayton, O- priraiyu.
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VISKAS BUS ANT DEAN PIEVOS
Dean Strefet, Norwood, Mass

705 Malu St., Monterio, Mua. 

(Kampas Broad St.) 

TeL Brockton 5112-W.

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

PABAIGS DARBĄ.
Manifestacijos rengimo 

bendroji komisija turėjo pe
reitą ketvergo vakarą susi-* 
rinkimą. Suvesta rokundos? 
Pasirodė, kad pinigų likę a- 
pie $100^ Nutarta paskirti 
Harriso paminklui.

•Į LIETUVĄ IR‘1Š LIETUVOS 
■LAIVAKORTES galima gaut pągal prekes kompanijų 

ir ant geriausių^laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — Gr K.UNAŠAUSKĄ. Ągentura uždėta 1910 m. 

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems j 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dienini kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai- 

nau<jeigu kas klausia.

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

SERGA
Žinomoji veikėja Ona 

Jankienė jau kelinta savai
tė, kai sunegalėjo. Sūnui 
buvo daryta operacija, per 
tą sūnaus ligą pati suvargo 
ir sunegalėjo.

DRAUGIJŲ A. "PYDAI!
Vėliavų, KukardŲ, visokių Ženklelių, Guzikučiu, Ant- 

-*->11 AJLLL VC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą, 
STRUPAS CO./ 90-92 Fcrry St. Newark,‘ N. J.

AUKOTOJŲ VARDAI.
Per prakalbas rugp. 3 d. auko

jo padengimui parodos lėšų: pc 
$5.00 — A. Ivas ir J. Šokas. K I 
Šidlauskas $3.00. Po $2.00 — A 
Petrikienė, A. Jankauskas, Dr. J 
Paša^arnis. Po $100 — A. Ko- 
.raičius, A. Kiaura, T. Piverin 
nas, P. Mizgirda, B. Meškeileniū- 
tė, A. Varžinskaitė, I). Klinga, V. 
Paulauskas, P. Apšiega, J. Sa
bas, K. Vestfilda, V. Grudzins- 
kas. M. Venis, A. Kneižys, P. 
Korzinas, A. Šarkienė, N. Gend 
rolius, A. Zaleckas, K. Vaitkunas, 
J. Grubinskas, P. Kiburis, M. 
Gudaitė, N. Dailidas, K. Daili- 
das, A. Kublickas, D. Šapokas 
P. Tamošiūnas, K. Songaila, J. 
Sadunskas, F. Šugžda, J. Bakū- 
lis, J. Kukis, V. Mačiulis, A. B. 
Madison, S. Stakauskas, J. Lik- 
manas, J. Povilaitis, T. Dupkaus- 
kas, J. Strazdas, L. Buzas, A. 
Stravinskas, J. Medulinskas, V. 
Medonis, A. Jaselionis, V. Vaiš- 
norius, A. Janulevižius, J. Urbo
nas, V. Kabalinskas, J. Lopa- 
trnskas, P. Bušnaitis, J. Bielskis, 
A. Paulauskas, A. S tupi kas,. J. 
Skiotis, A. Naudžiūnas, J. Mes
tis, Z. Baltikis, A. Burokas, M. 
Berniunas, Z. Strašiunskas, F. 
Beinaris, K Kiškis, J. Jankaus
kas, A. Grikštas, V. Puplius, V. 
Aukselis, V. "famoliunas, Z. Si
maitis, A. Simaitis, K. Dvarš- 
Sius, K. Saikauskienė, D. Avyža, 
M. Čerevilius, P. Kleponis, S. 
Signevieius, A. Klemerauskas, 
P. Balemskienč, O. Krasauskienė, 
E. Plevokienė, T. Valius, 'T). Sara- 
finienė, S. SarafinAs, K. Kitrius, 

i B. Gedminas, V. Jankauskas, A. 
] Bukota, J. Sieberg (latvis)..
| Smulkių surinkta $43.00. Viso 
| surinkta $148.00. Ačiū visiems 
9J aukotojams.

Rengimo Sekr. S. Mockus.

MOKYTOJA 
baigusi mokytojų kursus ir turin
ti patyrimą, ieško vietos lietuvių 
katalikiškoje mokykloje. Gali mo
kinti lietuviškai, angliškai ir mu
zikos. Sužinoti daugiau informa
cijų krepkitės prie “Mokytoja” 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administraci j oj,
366 Broadway, Boston 27, Mass.

(9)

UJ-ip" yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jasĄš galvos visiškai 

"Jj '* pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos.

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

CAMBRIDGE, MASS.
----- ir------

LYNN, MASS.
Nepaprasta. — šv. Misijos.

Malonu pranešti visiems Cam
bridge’io ir Lynno ir apielinkės 
lietuviams jogei sekančiame mė
nesyje rugsėjo 3-10 d. d. bus lai
komos šv. Misijos W. Lynne Sal
džiausios V. J. širdies bažnyčioj 
ant Boston St. O rugsėjo 10-17 
d. d. šv. Misijos atsibus Cambrid
ge’iuje lietuvių Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje. Misijas duos 
Tėvai Marijonai: Kun, Andziulis 
ir Kun. čikota, nesenai iš* Lietu
vos atvykę. Kviečiu visus kaip 
W. Lynn’o taip ir Cambridge’io. 
Brightono lietuvius kuoskaitlin- 
giausiai lankytis į šv. Misijas, pa
siklausyti gražių pamokshj ir 
naudotis iš atlaidų.

Kun. Pranciškus Juškaitis.

MTIJOS-AMERIKOC
LINIJA 9Broa<lvay, * Nev\orkNYSStiLIETUVJk

J , - PER hambup.gąpiua\ąAsA /' ARbALJEPOJŲ.
VAŽIUOKIT VISI PARANKIUO' m nzsnj nLni

įf/LIetuvIsl važiuojanti | PILIAVĄ aplenkia 

lenk q juostą (karldorą).
c.'ši Viro trečia klero padalinta | kambarius ant 

2-ją, 4-rių. Ir 8-nirj lonj.
-: MM|LITUANIA Ru8’s- 6: P°LONIA Rūgs 20

New Yorko ar Bostono 1 Hamburgą—$103.50.
* Piliavą—H0&50. Klnipėdą ir Piliavą—$107.00.

Mes užmokame gelžkelio tikėtą iŠ Bostono 1 
ZJAK-I Yorką. Kreipkitės paa vletln] agentą.

i" ■.«->.• •• . - • - ir. ■■ - -

PASARGA. Važiuojantiems iš Bostono ir iš visų apielinkių reikia imti 
■•lievatorį ir važiuoti pietų link iki I-’orest Hilis, o iš ten imti gatvekaris 
■Vashinjrton-Grove St. ir važiuoti pakol karas veš iki vietos, o ten stovės 
.motru.s ir nurodys kelių /draugystės daržų arba imti jitney ir važiuoti iki 
laržo. <> kurie norės troku važiuoti, tai gali užsiregistruoti pas Antanų 
’astelj. 146 Braven St., So. Boston. arba pas Vincentą Trakelį, 92 “A” St., 
<o. Boston. Registruokitės nevėliau kaip iki Rugpjūčio 31 d., 1922.

I TĖMYKITE LIETUVIAI!
UTARNINKE, RUGPJŪČIO 29 D. 1922, ATIDAROME 

VALGYKLĄ-RESTORANĄ.
Šioje valgykloje bus galima gauti visokių lietuviškų valgių, 
kopūstų, barščių ir tt. Kurie netikite, tai ateikite ir persi
tikrinkite. • •

LIBER T Y LUNCH
28 West Byoadway, South Boston, Mass.

visokis Valgis bus pigesnis negu kur ktTur.
•SB5ĮUĮUĮABS SVZOilf

.PINIGUS SIUNČIAME sulig pigiausio dienos kurso 
perlaidomis ir pinigais j paštą į visas dalis Lietuvos ir 
Lenkijos. f

LAIVAKORTES, nustatytas kompanijų kaina, par
duodame keliaujantiems į ^Lietuvą, iš Lietuvos ir į visas 
dalis pasaulio. '

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR IŠ LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais jų kelionės 
reikalais: išgauname pasportus ir vizas, išpildome įgalio
jimus ir affidavitus grįžimo atgal arba atitraukimo gimi
nių į Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rūšies doku
mentus. • •

MŪSŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pašta- 
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorą jūrėmis ir tokiu 
būdu išvengia daug įvairių nemalonumų.

VIETINIAI IR APIELINKĖS LIETUVIAI turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą patar
navimą, malonėkite visada ir su'-visais reikalais kreiptis 
ypatiškai arba laiškais tik pas'tikrai lietuvių/įstaigą: 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUS 
K. A. VENCIUS, Vedėjas ir Notary Public.

70 LAWRENCE STREET, LAWRENCE, MASS.
Tel. 1543.

Piknikui ir bazarui vieta puiki ir prieinama. Tad kviečiame visus vię^ 
tos ir iš kitų kolionijų skaitlingai ateiti, nes tokios pramogos dar nėra buvę 
visoje Amerikoje. Bus visokių žaismių ir p^marginimų. Apart to giliukin- 
gi kurie bus šiame bazare turės gerą progą įsigyti gražių ir naudingų daiktų. 
Bus gyvų ir negyvų daiktų, kurie kiekvienam naudingi.

Svarbiausia tai tas, kad šiame piknike ir bazare pasižadėjo dalyvauti 
žymiausi mūsų veikėjai, kurie atvažiuos į seimus mūsų didžiųjų organizacijų. 
Visi turės gerą progą susipažinti. • N _

Tad dar kartą kviečiame skaitlingai ateiti ir paremti parapiją.
/ " • RENGĖJAI.

LIETUVIŲ FORNIČiŲ BENDROVĖ
• Užlaikon? visokius 

J/jV - /' namų f orinčius. Par-
duodam ant išmokė j i- 
mo prostatom į ki- 

miestus ir teip-gi 
perkraustom forni- 
čius iš vienos vietos į

P t ■ 
LITHUANIAN FURNITURE COMPANY 

268 Węst Broadway, South Boston, "Mass.
Telephone’: S. B. 839-W.

D. L. K. Keistučio Draugystė rengia milžinišką pikniką dai
liausioje vietoje East Dedham, savo darže. Ant šio pikniko bus 
visokių pasilinksminimų, k. t. liėgik;. ristiku ir virvės traukikų. 
Teipogi bus visokių valgių ir saidžiu gervinu ir ant šio pikniko 
bus leidžiamas automobilius išlaimėjitnui. Todėl D. L. K. Keistu
čio Draugystė užprašo visus lietuvius ir lietuvaites iš visų apielin
kių atvažiuoti koskaitlingiausia, nes E. Dedham yra linksmiausia 
vieta* ir visi galėsite šviežiu gerai pakvėpuoti ir linksmai lai
ką praleisite. Atsiminkite, jog šis piknikas yra paskutinis šių me
ti. Todėl naudokitės Ąra proga, nes vėliaus nei už jokius pini

gus negausite ir po laikui gailėsitės praleisto laiko. Įžangos tikie- 
tas 25 centai ir su tuo tikiotu galima bus laimėti afatomobilius, o 
kurie neturės tikirto, tai galės nusipirkti ant vietos.

Širdingai užkviečia VISA DRAUGYSTE.
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Privažiuojama traukiniu iki Norwood Centrai, arba dar arčiau iki 

® Wi n si ovre stoties jei teft traukinys stoja. Karais iš Bostono važiuojama iki 
Forest Hilis, Iš ten Grove Street karai iki kol kafas einą. Nuo Grove Str. 

IžĮ Norvvoodo karai atveža iki Dean St.




