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DIDIS GAISRUS,ik

Išdirbėjai nori gauti “injunction” 
prieš uniją.

$30,000 žalos Reading’o dirb

tuvėje.

POLICIJA ŠAUDO Į 
STREIKIERIUS.

_ -JI «■

Šaudoma, buožėmis daužoma gal
vos darbininkams riaušėse.

' * * '
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' Krikščionys darbininkai vie-

' nykitės! Spieskites Į vienin

telę darbo žmonių organiza- -
' * *. . .«■*

cijų Amerikoje — Lietuviu 

Darbininkų Sųjungų g g g g

SUBATA, LIEPOSs .fe IX, .1.921

L

Organas Amerikos Lietuvių 
R./ K. Švento Juozapo ;

Darbininkų Sų-gos “ y 

^D’ARBINriNKA^

UTABNINKUS, KETVEBGAIg IB 
BUBAMOMIS.' . /

tJIrnbelyj metamu ..$5.00
Boatoae ir apylinMj

“DABBnmnus” 
8W Broftdw»y, Moaton 27, KUši.

Tbe. Bouth Barroar 620. ; v 
------ -—Vi 'y ^iifea

Kutna J

Rochester, N. Y., liepos 
21. — Iš revolverių buvo 
šaudoma į streikuojančius 
darbininkus, kurie mėgino 
apsaugoti savo darbus ir su
laikyti streiklaužius besi
veržiančius į darbų. Polici
ja paleido automobilius į 
darbų ir buožėmis skaldė 
streikuoj ančių darbininkų 
galvas Darbininkai ir gi ne
snaudė. Plytomis, kastuvais 
ir kitokiais įrankiais gynė
si.

Nesusipratimai tarpe po
licijos ir darbininkų auga 
smarkiai ir gali privesti.prie 
labai liūdnų pasekmių. Mat 
policija neleidžia darbinin
kams pikietupti būriais..

Pottsville, Pa., liepos 21. 
— Didelis skaičius kasyklų 
buvo uždarytos dėlei neturė
jimo užsakymų. Užsidarys 
ir daugiau. Sakoma^ kad 
tai pirmu sykiu taip suma
žėja darbas prie minkštųjų 
anglių. Čia siaučia didžiau
sia bedarbė. 1 ! .
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Quebec’o, Kanados polic- 
monų ir ugniagesių streikas 
pasibaigė kada valdžia suti
ko pakelti algas. Policmo- 
nai dabar gauna 41 į savaitę 
daugiau ir ugniagesiai 75c.

ANGLIŲ KASYKLOSE 
RIAUŠĖS.

3 valstijos sargai užmušti.

W ashington, D. C., liepos 
21. — Pranešta, kad Wil- 
liamson, W. Va. anglių ka- 

• syklose kilus nesusiprati
mams tarpe streikuojančiii 
darbininkų ir kasyklų sar
gų Alingo apskrityje 4 val
stijos sargai nušauti ir 3 už
mušti.

Sako, kad šūvius paleido 
nariai unijos.

•fe

KARŲ DARBININKAI
PRIĖMĖ NUMAŽIN-

. TAS ALGAS.
Elektrikinių karų darbi

ninkai Public Serviee Rail- 
way Kompanijos, New Jer- 
sey nubalsavo priimti nu
mažintas algas 10,~nuošimčių 
ir pasirašyti sutartį ant 
dviejų metų. Sutartis buvo 
pasirašyta N e vark, N. J.

William Wetner, prezi
dentas paviršio gatvekarių 
unijų New Jersey, paskel
bė Newarke, kad darbinin
kai balsavo už priėmimų nu
mažintų algų maž daug du 
prieš viena ir kad tik West 
Hoboken ir New Brunswiek 
laikosi prieš.

Sulig naujos skales darbi
ninkai gaus 46, 48, 50 arba 
55 centus į valandų palei 
darbų ir laikų.

Algos susimažins maž
daug 5 centais į valandų.

H.averhill, Mass., liepos 
21.. —'^Reikalavimas draus
mės buvo paduotas- prieš se- 
giotojų unijų Haverhill’io 
Čeverykų Išdirbėjų organi
zacijos už sulaužymų kon
trakto/ Yra kaltinama, kad 
segiotojai peržengė dalį kon
trakto kuriame sakoma nu
statymui naujų kainų. Se
giotojai astuoniose dirbtu
vėse atsisakė dirbti. Darb
daviai skelbia kad moterys 
čeverykii dirbtuvėse čia vie
toje darbo užsiėmė mezgi
mu, skaitymu ir kalba.

Vadai išdirbęjų organiza
cijos ir Čeverykų Darbinin
kų Apsaugos Unijos susi
rinkę svarstė padėjimų, kas 
iškūlė begalo syarbiūs ldati^ 
simus.

Darbininkai atsisakė dirb
ti už 60 centų į valandų.

Kokios pasekmės iš dabar 
kilusių nesusipratimų bus, 
dar negalima pasakyti. Dar-

BADAS RUSIJOJE 
DIDINASI

” ' • r ' 
;■1 'L '

Bijo, kad badas nteugriautų so
vietų ‘‘žemiško rojaus.”

Berlynas, liepos 22.—Pra
nešama kad Rusijoje jau 
25,000,000 badauja. Jeigu 
badas tęsis ilgaa, sovietų 
valdžia turės sugriūti. Su
lyg vėliausių žinių praneša 
kad Rusija dar tokių laikų 
niekad nebuvo sulaukus.y f

Labiausia badas įkerta žmo
nes apie Volgos apygardų.

Per paskutinius metus, 
Rusija buvo betvarkėje ir 
dabar užėjus nelaimei jokiu 
būdu negali išgįbeti gyvy
bę. Aiškiai matosi, kad bol
ševikų valdžia gpius.

__ 4. ■

Sovietai išleido atsišaukimą į visas 
tautas.

Paryžius, liepas 21.—Ru
sai vakar išleidd atsišauki- 
mus į visas tųuį^s, prašyda- 

aiškinama apie/l^^<?badų,‘ 
tūkstančius mirštančių ir 
jeigu jie negaus pagalbos iš 
kitų tautų, Rusija negalės 
išsigelbėti nuo bado šmėklos.

CHOLERA RUSIJOJE.

Prancija palaikys'600,000 

riuomenės.

Londonas, liepos 22. — 
Varšuvos korespondentas 
Rymo praneša, kad jis suži
nojęs iš tikrų šaltinių apie 
lenkų-prancūzų naujai pa
darytų sutartį. Prancija 
turės palaikyti kariuomenę.

Sutartis skamba, kad 
Lenkija turės kariuomenę 
600,000 ir Pranei jų palaiky
mui tos kariuomenės turės 
duoti tam paskirtų sumų. 
Jei Prancija užbaigti} Auk
štosios Silezijos klausymų, 
Lenkija pavęstų jai Pless ir 
Rybnik’o kasyklas ir duotų 
40 ’nuoš. nuo vokiečių indus- 

'T&ores]^^  ̂
dentas tikrina kad žinia y- 
ra teisinga.

“PROŠEPANIE” KAL
TINA LIETUVIUS.

Unijos dailydininkų strei
kas, kurs tęsėsi nuo balan
džio 1 d., pasibaigė kada 
darbininkai sutiko dirbti už 
87% į valandų.

UŽDARĖ DIRBTUVES.
Dvi Malden’o dirbtuvi, kurios 

turi 1,250 darbininkų, 

darytos.

VOKIEČIAI AGITUOJA.
Kelios vokiečių dirbtuvės 

turi savo agentus Italijoje, 
kurie agituoja italus apleis
ti savo kraštų ir važiuoti Vo
kietijon, kur bus geriau ap
mokami.

‘i American Cr ayon Co. ’ ’ 
Sandshy, Ohio praneša kad 
uždarys savo dirbtuves ma
žiausia ant dviejų savaičių 
laiko. 300 darbininkų liks 
be darbo.

Iki liepos 13 d. 27,779 sirgo, 14,313 
susirgo pet vieną savaitę.

“Prošepanai” pasiuntė notą 
alijantam kaltinant lie* 

tuvius.

už-

Shoe 
palel

sulig rapor- 
Taip prane- 
departamen- 
išlaidos už

GREKAI LAIMĖJO MŪŠĮ.
Grekai paėmė nelaisvės 15,000 

turkų, daug kulkosvydžių ir* 
kitokių dalykų.

Ryga, Latvija, liepos 22. 
— Maskvos “Izvestia” pra-. 
neša kad jau liepos 12 d. 27,- 
779 sirgo cholera. Liepos 6 
d. dar buvo tik 13,476 ser
gančių. Saratavos valstijoj 
apie 7,000 serga. Voroneže 
apie 2,3^6, kitose valstijose 
taip pat daugumas serga. 
Rusi jų ne tik badas smau
gia, bet ir baisi liga.

NUŠOVĖ MINISTERĮ.
Komunistas nušovė Jugoslavijos 

ministerį.

Reading, liepos 22. — Bąy 
Statė Heel Company nema
žai nukentėjo nuo ugnies. 
Žalos padaryta už $30,000. 
Policija spėja, kad dirbtuvę 
kas nors tyčia padegė. Bet 
iki Šiol padegėjas nesuras
tas.

SIUNTINIAI LIETUVON 
PER LENKIJĄ.

Suvienytų Valstijų paštas 
praneša, kad gavo iš Var
šuvos žinių jog špecialėje 
konvencijoje Lietuvos su 
Lenkija sutarta, kad visi 
siuntiniai į kaikurias vietas 
“Centralės Lietuvos ”4)ūtų 
siunčiami, taip kaip kad jie

“Converše Rubber 
Company” pėtnyčioj 
do nuo darbo 12 šimtų dar
bininkų. Dirbtuvė bus už
daryta ligi Rugpjūčio 8 d. 
Nuo rugpjūčio 8 vėl pradės 
ir-dirbs tik 5 dienas į savai
tę. “The George P. Cox 
Lašt Co.” taip-gi uždarė ir 

\ nesakė kad atidarys. Pas
taroji turėjo apie 50 darbi
ninkų. Cliarles Niedner & 
Co., ’ ’ kuri turi 100 dąrbinin- 
kų, po keletos savaičių ne
darbas vėl pradėjo dirbti.

ŪKIŲ DARBO STATIS
TIKA.

Daugiau nė $80,000,000 
buvo išleista Illinois ūkinin
kų 1919 metais už darbų 
darbininkams, 
to cenzo biuro, 
ša Pirklybos 
tas. Abelnos
darbų darbininkams Suvie
nytose Valstijose kaip paro
do vėliausias cenzas buvo 
$1,363,454,380, palyginant su 
$651,611.28, 1909 m. Pasi
daugino išlaidžiai už darbų 
109 nuoš.

Anglijos laivynų darbi
ninkai priėmė sumažintas 
(algas 15 nuoš. ♦

Berlyne tūkstančiai be
darbių įėję į Darbo Unijos 
susirinkimų pareikalavo kad 
dirbantieji atiduotų savo 
darbus bedarbiams kad ir 
jie galėtų .nors kiek uždirb
ti. Darbo unijos preziden
tas buvo, primuštus.,

J

Žalvario kasėjai Pietinėje 
Australijoje sutiko laikinai 
priimti numažintas algas ir 
pageidauja, kad kasyklos 
atsidarytų į trumpų laikų.

Smyrna, liepos 22.—Pra
nešama kad prie Kutais gre- 
kai smarkiai sumušė turkus, 
paimdami 15,000 nelaisvėn. 
Paėmė taip-gi 168 kulkos
vydžių ir 2,000 kupranuga
rių. Visi grekų kareiviai 
ant kepurių nešioja kara
liaus Konstantino paveiks
lų. Laimėj ima grekai sma
giai apvaikščiojo.

APYGARDŲ /‘POLL 
TAX” STOTIS UŽ

SIDARYS.
Miesto kolektorius Parke 

praneša, kad apygardų sto
tis užsimokėjimui “poli 
tax” užsidarys liepos 31 d. 
Todėl ragina kiekvienų pa
siskubinti užsimokėti, kad 
sutaupius keletą centų nu
važiavimui į Miesto Salę.

Belygrad, liepos 22.—Va
kar komunistas nušovė Ju
goslavijos ministerį. žmog
žudys suimtas. Tas atsitiko *.
mieste Delmic.
\ .

SUV. VALST. PASKO
LINS $28,000,000 ŪKI- 

NINKAAlS.
W ashington, liepos 22. — 

Pranešama kad Suv. Valsti
jos paskolys $28,000,000 ū- 
kininkains kad pagelbėjus 
varyti prekybų. —

Londonas, liepos 20. — 
“Prošepanie” pasiuntė no
tų alijantų reprezentams 
Varšuvoje. Toje notoje sa
koma, kad Kauno valdžia 
lenkus “ smaugia, ” ir prašo
ma alijantų apsaugoti len
kus nuo lietuvių.

. Toliau, sakoma, kad len
kų deputatai, kurie yra St. 
Seime, rezignuos, nes juos 
lietuviai visaip pajuokia, 
neapkenčia.

Londoū’o “Times” kores
pondentas sako, “kad grei
tai gali iškilti naujas susi
rėmimas tarpe lenkų ir lie
tuvių.

(Lietuviai perdaug kant
rūs, kad lenkų atstovus lai
ko Seime, kurie ne dirbti a- 
tėjo, bet šnipinėti. Šis nau
jai sugalvotas melas len
kams labai mažai naudos 
atneš. Alijantai vargu įti
kės.)

AUSTRIJA GAUS ŠIAU
RINĘ VENGRI J^. .

Vienna, Austrija. — Iš 
Budapešt pranešama, kad 
sulyg “Trianon” sutarties 
šiaurinė Vengrija turi būti 
atiduota Austrijai. Tas bus

ITALIJOJE MAIŠTAI.

į Danzigų, iš kur bus atiduo
dama Lenkijos paštui.

Surašąs pašto stočių sulig 
specialūs sutarties yra 
kantis:

. 1. Vilnius 1
2 Vilnius 2
3 Ašmena
4 Švenčionys
5. Z. Švenčionys
6. Pabrugdė
7; Trakai
8. Naujoji Vileika
9. Ignalinas

10. Varnėnai
11. Lentvaras
12. Lentupys
13. Svyriai
14. Rudiškiai
15. Druskininkai

v 16. Meišiogala
17. Nemenčynas

se-»

i »

J

18. Kamajai . ’
19. Adutiškis .--- ---

Siuntiniai turėtų būti pa-/ 
žymimi “Litliuania via Pi
lanti” dėlei patogumo is-.y 
skirstyti New York’o paštę/ 

X
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LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
SUV. VALSTYBĖSE į

PRANEŠIMAS. /
•I 1 “ ~~ t

“Laisvės Paskolų” reikia ; 
davesti ligi 2 milijonų dole- ’* 
rių. Dar trūksta 300,000 do-,« 
lerių.

Amerikos Lietuviai! Tė
vynė Jus prašo tuos 300,000 z 
dolerių trumpu laiku pa
dengti.

Jūs gelbėjote Lietuvai vi
suomet. Lietuva pasitiki, 
kad ir šis j.os balsas bus Jū- 
bĘ užgirstas/...................t

Lietuvos Valstybės kūri
mo ir jos nepriklausomybės / 
gynimo darbas dar nepasi-/3 
baigė. Pofcio laikas dar 
neatėjo. Tad, visi paskolos 
stočių darbuotojai vėl su-y, 
bruski'te prie darbo. Pasko- 
la yra Steigiamojo Seimo už-;; 
girta. Valstybė už jų atsa- : 
ko visu savo turtu. ?,

Paskolų ves Finansų,’ Pre-1 
kybos ir Pramonės Ministe- J 
rijos įgaliotinis d-ras J. / 
Bielskis kartu sū Amerikos ’ 
lietuvių visuomenės darbuo-/ 
tojais — “Lietuvos Pasko*, 
los Komitetu.” ' >

• f.

V. Čarneckis, • įJ f 
Lietuvos Atstovas 
Amer. Suv. Valst.

1921 m. Liepos 19 d.

v
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4 užmušti, 20 sužeistų.

Roma, liepos 20. — 
Carure pranešama, 
maište, kuris iškilo tarpe
“Eascisti” ir Komunistų, 
Mansone ir San Stefane, 
keturi likos užmušti ir 20 
sunkiai sužeistų. Mansone 

išpildyta rugpjūčio mėnesy* pridaryta daug nuostolių*

Washington’o suvažiavimas 
tikrenybėje

■ , '< ■■

(Specialiai “ Da rbininkui ’ ’)
IVORCESTEK, MASS, Birž. 26 
vietinėje lietuvių salėje įvyko 
Federacijos prakalbos. Kalbė
jo vietinis klebonas kunigas Jo
nus J. Jakaitis. Kadangi kal
bėtojo butą nariu lietuvių dele
gacijos prie pasimatymo su pre
zidentu Harding’u, todėlei ne
paisant šiltos dienos priėjo 
daug klausytojų. Ir būta įdo 
mios kalbos, nes kalboje palies 
ta daug įdomių dalykų.

Iš ŠIMTO TIK PENKI. .
Visų pirma primine apie pa-i

■ -.1 *

rašus, kuriuos Amerikos lietu
viai porų metų atgal rinko ir 
patys rašėsi po rezoliucija, rei
kalaujančių Amerikos pripaži
nimo Lietuvos respublikai. Ap
sireiškė, kad musų diplomatę 
VVashington’e apsileidimo poli
tika nesugebėjo per dvejus me
tus surasti nei laiko, nei progas 
surinktus parašus su rezoliuci
ja Amerikos valdžiai (teikti ir 
tik kuomet pernai katalikai po 
savo metinio kongreso subruz
do ir pasiuntę deb gatus Wa- 
sliingtoifan pagrųsmo musų 
“Ambasadoriams” patys dar
bų užbaigti, apeidami apsnuūu* 
sius musų patėntutfttCfelus di— 
plomatus, tuomet-tik Lietuvos

> • t •,
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čpvąs pil. Vileišis, iš 

lietuvių draugijų at-; 
kad iš Jų tarpo butų 

Į:ti,.; penĮd, minėtus para- 
ūkti. ' ■> ■

KįįteįfanB iiebųvb ganeti* 
jąy , jh jei p; Vilaišia šau- 

dideli Amerikos lietuvių sii- 
p&tsai srovės 

EimteOtefr speci jaliais laiškais 
ra$hJobas kuoskait- 

i^wda swaMu;oW ypač ta* 
ma laike, kada jo įpėdinis jau -I -fį ^f «. is die- 

Čarneckio Utva-

* ■.

- 1

. - buvo nUskMafc ir diena
f . nąg' laukta p> Čarneokįi 
k Bavilub- tčmytojams, p.

^Vileišio karjeroj buvo aišku, 
kad subaįtimįtijjgs Lietuvos iž- 

i dmę ministeris, kurjfe Ameri- 
L. t jkon persįųdtas Lietuvor^oliti-; 
■* kų privędė prie to, kad Suvie- 

• \ Jiytų Valstijų valdžia rado^ rei- 
pakartotinai paskelbi 

ti ^šauliui, (kone negirdėtų, 
' ųeprąktMotUs daiktų,) kad 
Lietuvos nepripažįsta; Lietu-

J.
f*

t 

L •r

r- —vos-fįnansinės misijos pirminin- 
| * kas,,' kuris patogiausiose sųly- 
j - gosė taip mokėjo dalykų paga- 

penkių milijo- 
jį mų doferių. į 3 mėnesius ispai’- 

LiętuVos Fašk’Olos Bolių f 
į f \usUntrU metų vos pusantro 
I , r . Naujos valstijo ats-
į tovas,. svečiuodamasi’ jį nppri- 
| / ’pažinusioje didelėje šalyje, ė- 
į? .; įnėsi .Bon-Ki^oto darbo, moky

ti bei tvarkyti Amerikos gy- 
yentoju^ sulig Rusijos nagaikų 

į * diplomatijos, kuris, kad laisva- 
\* • manijai įtikti^ pasiryžo Lietu- 
7x vos naudą pamyti pb kojų, bu- 

tramdyti Amerikos lietur 
Tėvynės ‘šelpimo ( darbų 

į* JtMMp’ pavyzdingai ėjusį per 
zp<>TAUTO '̂ FONDĄ; tramdyti 

_ y viep-^li to? kad-jame veikė ka- 
^intų.pozitiviai darbai, 

T^^^ kergžiti ir tušti yra 
laisVainįįhi su savo subankru- 
tijUstiiį$( iione Ims mot maino
mu vardų) fondais... Tėihyto- 

: ų jamš, te) p. Vileišio saUvaliau- 
. vinte Amerikoje, kuris imda
mas vadybinę algų savo offi-j 
sų-panaudojo ne tiek Lietuvos 
U . , kai, jie-

. mš aišku buvo, kad ožys prilips, 
liepto galo, kad ankščiau ar vė
liau jisai turės išduoti atskaitų 
iŠ «ąVo nesąžiningų darbo atliki 
mų,. Štai pagalinus, ir atėjo to- 

\ jį diena. Lietuvos jaunos val- 
, džios kantrybė išsekė. Libera- 
' IMs apsikrovęs Užsienių reika- 
- lųmiinisteris^ nors ašarodamas,

i ' \ atšaukia p. Vileišį, nes teisybę 
į ; ’ toliaus mindžioti buvę begalo 
f Š nesveika. Ir pil Vileišiui rei- I ■ \
J 
i 
J 
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fl^^^UIlcUluOJv liti uei\ JUM?I 
/Tuok laisvamanių politikai

. ..^ '., »W» t . ' i v

s=į===ę=±;
pęr užsispyrimų Bučio, 
pide įtol|ti«|O katotikų ir 
katafikų aukomis pagamintų 
parašų, .patenka jų vienas žiba- 
gus, kunigas JakaitiB. ;

Preridento ąanoelerijoje.
Pęezidentas llarding priėmė 

delėgači jų ne galione, kaip kad 
IVilsonas buvo priėmęs, ale sa* 
vo offise. Kąikurių cįelegati) 
apie pačių pasimatymo formų 
nieko’ nežinotu: į kambarį įėįlis 
Jie susibūrę už viens kito, kad 
prezidentas norėdamas pasis
veikinti turėjo siekti rankas per 
Idtų galvas.,. Kuomet p. Cban- būti numėstas* Kiek laiko pr& 
dler baigdamas kalbų pareiškė, 
kad dabar Lietuvių ' atstovas 
savo tautos prašymų’ išdės, tai 
lietuvių parinktasis, Br. Kli
mas, dar buvo ekstažijoje^įr tik 
kunigui Jakaičiui jam bakste
lėjus į alkūnę, Br. Klimas teat
siminė savo iržduotį ir griebėsi 
UŽ skaitymo, žodžiu, lietuviai 
pasiuntė delegacijų,* kiitids sus
tatė, diplomatiniai išsireiškus, 
buvo žmonių nepriduodančių 
delegacijai rimtumo. Kad pre
zidentas su lietuvių delegacija 
nesiskaitė parodė ir tas, kad 
jis net joltios-ątsakymo kalbos 
Uepaąakė, vien lakoniškai sena
toriaus atsakymų formų pakar
todamas, kad prašymas “will 
be given prOmt consideratiofc”. 
ir kad be to prašymo “Užsie
nių Reikalų komisija tų dalykų 
jau svarstanti”. Atrodytų lyg 
musų delegacijon rimtai nežiū
rėta. Bet, aiškinkime mums 
geriausia, būtent, kad preziden
tas nėra gabus žmogus, kad jis 
laukia kų jp partijos bosai jam 
padiktuok, ale ir tuomet toje 
‘ ‘ audi jencijoje ’ ’ didelių malo
numų nesugraibytumei Ak, 
tiesa, kad respuplikonų parti
ja į prezidentus savo gabiausių, 
pasižymėjusių žmonių nestatė, 
idant tasai neišeitų iš,/jų .parti
jos kontrolės ir neimtų diktato- 
riauti, kaip kad AVilsonas da
rė, vis-gi tiesa ir tai, kad re- 
publikonų kandidatas prieš rin
kimus kai-kurių lietuvių už
klaustas, nieko konkrečiu nępa- 
zadėjo. Lietuva Amerikai per- 
maža kad didelės Rusijos mas- 
sas ir jos rinkų nuo savęs ats
tumtų. ’ Lieka, tat, lietuviams, 
tai neskaitlingai skriaudžiamai 
tautai parodyti savo vidujinę 
pajėgų susiklausymų, ankštų 
susispaudimų į krūvų mokėjimų 
dirbti iš vien, tai viena. Antra- 
gi mokėti bei sugebėti šios ša
lies reikalauti Lietuvos pripa
žinimo. ’

ę.

Priaugę, nepriaugę
Sulig pirmo, būtent, parody

mo, kad mes esame rimta,- prie 
nepriklausomos valstijos priau
gusi tauta, tai męs be tvirtinan
čių argumentų sugebėjome pa
rodyti ir prieštaraujančių. Sa- 

y'kyšime, kuomet New York’o 
seimas demonstrativiai atsisa
kė Dievui garbę atiduoti. Ar
gi galėjo lietuviai save dar ne- 
kulturingiau parodyti ir ant di
desnės pašaipos pasistatyti t!.. 
Kuomet Amerika savo parlia- 
mento posėdžius atidaro mal
da, Sutvertojaus pagerbimu, 
lietuviai gudragalviai norėjo1 
parodyti, kad Amerika! nuo jų 
šviesunų kurtais atsilikus.. Įr 
tas daroma Amerike! Ai* rei
kia stebėtis, kad Amerikoj 
spauda tų milžiniškąjį lietuvių 
susivažiavimų palaikė nesusitu- 
jlejusių vaikiščių darbu. Argi 
galėjo Amerikos valdžia kitaip 
žiūrėti!

Yra ir daugiau panašių fak
tų. Sakysime, kuomet Ameri
ka savo šalyje veda aštrių kovų 
prieš, socialistus, tapie laike 
LHettivą prisiunčia Amerikai 
atstovų socialistų, kurį Ameri
ka’sutiko įsileisti tik musų Ta

rybai užtilus. _
. Palyginti išpuola musų buvu
sio “ ambasadoriaus” pil. Vilei
šio darbavhnasį Ailierikoje, jo 
“ukazų” išdavinėjimus Amė 
tikos gyventojams, kpyos’skel- 
binių .jų organizacijoms Ameri
kos valdžios žinomoms ir užtvir 
tintoms (čartefiuotoni*) kaip 
muši) garbus Tautos Fbtidas 
kuiis Visiems jau žbionui kaip 
Jaugi prisidėjo prie Lietuvos 
.pasisjvėlbimo neprŪ^ausorna ir 
įjos taip uolaus pųk
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šiplei. Taigi palyginkite VL 
leiiia akcijų prie Anglijo*, 
Frsmoijos ar kįtįn Žymios šalfeą 
atstovo Aterikoje..^ Kaip di
dis iš šlykštus Imtrateml Ar 
reikią MehėtiSj kąd Ameriką 
pakartotinai “urbi et orbi’ 
ąkęlbč> kad nepripažįsenti Vi
leišio atstovaujamos šalies.

■ Bukime kitų pąvysdį. * Sek* 
domi Aįmrikba lietuviai 
renka parašus po peticiją įeL' 
kąlaudate Lieftivai ąųtonuomi- 
Jqs. Fetidijos jlganheįteikianti 
Ji je pasęsta ir visas darbas turi 

ėjus gaminama kita rezoliucija 
riekalaująnti pripažinimo Lie
tuvos nepriklausomybės; Ir vė
lei parašų rinkimas ir surinkus 
biznieriai pasirašusiujų adre
sus naudoja pasigarsįnimniĮ 
Už dviejų metų atsimenama už
mestoji rezoliucija įr jije iškil
mingai nuvežama ir sukrauna 
ma į'prezidento namų prieme
nę.......

Užatakuoti kongresų.
Lietuva ir ekonominiai ir 

politiniai nei vienai žymiai val
stijai nėra svarbiu daiktu, kad 
apie jos simpatijų, kas labai rū
pintus. Faktiriai, Lietuva ne
turi atvirai jų remenčin valsti
jų. Kad pagreitinus atmainyti 
Amerikos nuomohę . prie sku
baus Lietuvos pripažinimo, tu
rėtume vartoti antrąjį, šioje ša
lyje labai pasekmingų, įrankį, 
būtent, rinkėjų balsus. Lietu
viai balsuotojai kreipdamiesi 
prie savo senatorių, kongresme
nų, butų galėję Lietuvos pripa- 
žinimoi srytyje daug nuveikti^ 
ypač panaudodami pagelbų sau 
užjaučiančių tautų. Bet,- nei 
musų buvusia Egzekutivis ko
mitetas, nei dabarties politiniai 
vadai tuomi įrankiu rinitai ne
sinaudojo. Reikia tikėtis, kad 
naujiems žmoniems paėmus 
musų politikos vadžias į lan
kas^ balsuotojų įtekmė bus at
sakomai apvertinta bei rimtai 
ir apgalvotai stmauduota.• *
Netvarkoje' Lietirvži''aiagščižiuš 

už laisvamanybę.
Wasliington,o suvažiavime, 

kuomet, iš įvairių valstijų buvo 
susirinkę lietuviai, kunigas Ja
kaitis karštai kvietė prisiren
gusiai pasimatyti su savo sena
toriais bei kongresmonais, te
čiaus suvažiavusieji “teisinto- 
jai” tam dalykui neskyrė lai
ko, pirmininkas tame dalyke 
net balsų sulaikė, buk tas neįei
na į programų. Tuc—tuojaus 
gi po to duotas balsas laisva
maniui reikalaujančiam sutei
kimo padėkos pil. Vileišiui ir 
jo klaidų išteisinimo. Tas su
lig pirminiko idialogijos buvo 
tvarkoje, nes buvo sulig 
laisvamanių dienotvarkes. Va
dinasi, laisvamanių partijos in
teresai svarbiau pastatyti už 
•Lietuvos reikalų. Bergždžiai 
dar Kunigas Jakaitis reikalau
ja partijų dalykus atidėti, o 
svarstyti vien dalykus liečian
čius Lietuvų: pirmsėdis pareiš
kia, kad tokio reikalavimo jis 
negali patenkinti. Tuomet ka
talikų organizuotos visuome
nės atstovai pareiškia, kad jie 
suvažiavę, ne tuščių partijinių 
ginčų vesti, ale Lietuvai dar
buotis; Kadangi pirmininkas 
to nežada laikytis, to'del jie, re- 
prezentuotojai katalikų organi
zuotos visuomenės, esu privers
ti išstoti iš suvažiavimo atsto
vų skaičiaus. Suvažiavimui to
kiu budii nutrukus, toliau tę
siamas, Vileišio šalininkų posė
dis, kuris patį Vileišį “išteisi-' 
na” iš jo daugybės nesųžinm- 
gų darbų,- jo antį katnlikinės 
organizacijos randa Jų partijos 
planams labai naudingoms, jo 
“piliečiai” kone ‘ ■aĮiiolėįiaįs 
tampa ir tt. Vileišis-gl ilgomis 
kablegramomis praneša Lietu
vos spaudai', kad jūu jį Vfištei- 
sino”... Tik garsusis “išteisin
tasis” vis-gi už kelete dietių 
turi važiuoti atgal; kud už sa
vo “žymų pasidarbąyimųb ap
imti šiltų vietelę Lietuvoje.... 
Ak prieš pilieti Bųrielcį. pilie-
I 
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musų klebonu kunigų Jakaitį, 
kuris per du metu buvo Tautos 
Fondo pirmininku, ir įteikė po
piežiui per ApaŠtoliškajį i>ėle-' 
gatų ’VV'ashington’e memorialų, 
kuriame'prašė paskirti dieftų 
kurioje viteoso katalikų bažny
čiose butų renkamos aukos 
karo ntmaikintųi Lietuvai ir 
pažymėdamas memoriale, kad 
tos aukos nebūtų siunčiamos 
per, lenkų komitetų Vilniu
je, kadangi lenkai per jų ran
kas Lietuvai siunčiamas aukas 
netik lietuviams neperdavė bet 
už tuos pinigus įsteigė poloni- 
zatoriškas mokyklas. Mums 
gerai yra žinoma kaip lenkai 
siuto ant kunigo Jakaičio. Bos
tono lenkų dienraštis net buvo 
pradėjęs kampanijų rinkti nuo 
paskyrų ir nuo draugijų pro
testus prieš musų klebonų. Len
kų g,i kunigai buvo jį įskundę 
vyskupui. Nors lenkai nieko 
neišloše bet šios apielinkes len
kai dar ir šiądien be keiksmo 
nepajiegia užsilaikyti, užsimi
nus apie musų klebonų Kiek 
kunigas Jakaitis 'aukojo Lie
tuvai tai sunku atsakyti. Per 
vietinį Tautos Fondo skyrių jai 
jo duota vienas tūkstantis do
lerių su dideliu kaupu, nes 
kaitant jo skaitlingų neapmo
kėtų kelionių tėvynės reikalais. 
Lietuvos Laisvės "Paskolos Bo
nų pirko už $1000.00 ir pasuu- 
pino kad ir parapija paėmė už 
$400.00. Vietinio Bonų komite
to stojo prišakyn ir taip kars
tai pavarė agitaciją, kad į pen
ketų mėnesių Worcestėr’io sky
rius išpardavė Lietuvos Bonų 
už $114.000.00, reiškia kili
kas daugiau negu buvo paskir
ta. Už šitokį didelį duosnuinų 
ir darbštumų kožna kultūringa 
tauta panašiam pasižymėju-

, šiam tėvynainiui butų suteikus 
, padėkų, gi lietuviškieji laisva

maniai ant kunigo Jakaičio iš
liejo visų kibirų pliovonių, net 

. išleisdami tam tikrų, neva slap
tų, lapelį, kuriame kunigų Ja- 
kaįtį iškeliu t kaipg .Jepkgiiis 

, pardavėlį.. ~ Išeina, kad len
kai net per savo spaudų pakar
totinai kunigų Jakaitį išbjauro- 
ja kaipo savo atvirų priešą, da- 
lis-gi lietuvių, kurie giriasi kad 

. jie Lietąvų statų aukščiau ir’už 
Dievų, musiį pasižymėjusį vei
kėjų pravardžiuoja lenkams 
parsidavėliu... Kaip, tokį mu
sų laisvamanių niekšiškų dar
bų pavadinus,’ palieku- skaity
tojui nuspręsti. IVorcester’io, 
tečiaus, katalikams laisvama
nių ‘tušti-pagyrai, koliojimas 
musų pasižymėjusių tautos sū
nų ir pastangos tuos .garbius 
vyrus privesti prie to, kad jie 
nustotų dirbę Lietuvai ir lietu
viams, tų visų laisvamanių nie- 
kšyščių jau tvorcesteriečiams 
per daug- kad tylėti. Vietinis 
Katalikų Draugijų Federacijos 
skyrius ėmė imti griežtesnes 
priemones kovai su ištižusią- 
laisvamanybe. Pastarajame Fe- 
deraeijos skyriaus . posėdije 
nuodugniai apsvarstyta laisva
manių atstovo Wasliington’e 
Viniko dviveidė politika; Vilei-’ 
šio išniekinimų Amerikos kata
likų, ant juokų pastatant jų at
stovus laisvamanių sroviniame 
suvažiavime, iiy Profesinės są
jungos bei kai-kurių Stegianio- 
jo Seimo narių nusistatymu, i- 
dant pašalinti religijos mokslo 
išg-uldinėjimų iš Lietuvos mo
kyklų. Žemiau paduodu tų rezo
liucijų tekstų, kadangi tai yra 
dalykai j kuriuos vusuomenei 
reikia kreipti domų. Gana jau 
laisvamaniams ant katalikų y 
sprando joti.

PIRMOJI REZOLIUCIJA
Reikale buvusio atstovo pik’ 

Jono Vileišio sauvališkumo.
KABAMI buvusiam Lietu- « 

vos atstovui Amerikoje pil. 
Jotini Vileišiui, maža terūpėjo 
LIpTUVCB LAISVES a PAS- ' 
KOLOS BONŲ išpardavimas, 
nes daugiau jisai energijos dė
jo sustiprinimui liboralu bei so- 
malistų srovių it jam prieina
momis progomis kenki mu, or
ganizuotai katalikų vis lieme
nei; ' ■ '

KADANGI pil. JtouaB Vilei- . 
šis kaipo musų darbo Žmonių, 
užlaikomais Lietuvos valdinin
kas, privalėjo sau pavestų vals
tijos-darbų dirbti, o-ne silpnin
ti lietuvių visuomenę Ameriko
je, jų partijų pjudimu; *

KADANGI pil. Jonas Vilei
šis, kelioms „dienoms prieš *ap- 
leisiant Amerikų, savo partijos 
žmonių posėdyje, Geg. 31,1921. 
Washington’e pasikėsino pra
vesti rezoliucijas bei užmegsti 
naujus komitetus paliečiančius 

■' visus Amerikos Lietuvius, kuo- 
uhet visuomenės didžiuma, ka
talikai, jojo pragaištingai poli- 
tiktai negalėjo pritarti ir nei 
posėdyje nei rinktinuose jų or
ganizacijos nebuvo reprezen
tuotos;

TODELEI VIENBALSIAI 
NUTARTA: 1) IVashington’o 
augščiau minėtąjį suvažiavimų 
skaityti kuomi jis faktinai bu
vo, būtent partijine agitacija 
formoje susirinkimo, kurio nu
tarimai Amerikos visuomenės 
neliečia ir todelei su jais nei ' 
nesiskaityti.

2. ) Buvusio Lietuvos atstovo, 
pil. Jono Vileišio, išleisti val
diškieji pinigai minėtojo suva
žiavimo lėšų padengimui yl*a 
neteisėtas aktas*;

3. ) Reikalauti Lietuvos Res
publikos teisėtos valdžios, kad 
savo buvusį jį atstovų pilietį Jo
nų Vileišį, už neatsakantį pil
dymų jam, pavestų pareigų ir 
neteisėtųjaikyojiinų valstybinio. 
turto patraukti) atsakomybėn.

ANTROJI REZOLIUCIJA 
REIKALE VALDININKO 

M. J. VINIKO PORTYVUMO.
KADANGI Lietuvos atstovy

bės AVaslrington’e samdininkas 
pil. M. J. Vinikas per keletu

VILEIŠIO AT8TDVAVIMAS Į 
PRlBAomS I4*T UV^I. 

IČTorcesUrj M188* Liepos 12 d. 
192LIMdeliai kunkuliavo Ame
rikos lietuvių spaudų,'piliečiui’ 
Vileišiui taip nelemtai atsto 
vaujant Lietuvos, reikalus A* 
merikoje, Kuomet jisai, m gi
zeliui pagelbų varė savo m.w- 
mukusios partijos iš numirusių 
prikėlimo politikų, nekartų val
stybinius Lietuvos reikalus pri
sėjo- daboti^ Amerikos katali
kų TARYBAI. .To valdininko 
ir jo pakaliko pil. Viniko par- 
tyvumas, taip jau tikriems, tė
vynės mylėtojams įkyrėjo, kad 
ir Vileišį atstačius nuo atsto
vavimo, Amerikos lietuvių ^vi
suomenė dar nenurimo 4r Lie
tuvos Užsienių tleikalų Minis
terijos per didis susigiminiavi
mas su laisvamanių srove ir 
Aet viešai įžeidimas “ katalikų, 
prie progos paskyrimo naujos 
misijos, tebgludi diduomenės 
širdyse. Niekas tąip nebuvo 
atsidavęs tėvynės šelpimo rei
kalui kaip^ Amerikos lietuviai 
katalikai. Tiek katalikų drau
gijos, tiek'davasiškija, tiek pa- 
skyri dėjo ant, tėvynės aukuro 
iki dideliausiam pasiaukojimui, 
ligi savęs užmiršimui. Toli ne- 
jieškant pavyzdžių, štai. musij 

jniėsto lietuviai katalikai per 
vienas Tautos Fondo prakalbas 

’ ii porų valandų laiko sudėjo 
$8000.00, gi į šešiatų savai’čhj 
net $16,000.00. Buvo manyta 
kad ir musų laisvamaniai ni- 
sikrės nuo katalikų duosnumų 
ir kad jie, užuot katalikus ko- 
lioti, imsis už darbo tėvynės 
gelbėti; bet apsirikta. Kuomet 
katalikai aukojo ir dirbo tė
vynei, krnomęjti mi^iniškasi su-, 
■maš per .Tautos Fondų skyrė 
Lietuvos taikos delegacijai Pa
ryžiuje, kuomet suvis $40,00.00 
Lietuvos taikos delegacijos įša
ldymu pavedė’ Buir’o komitetui 
Lietuvos nepriklausomybės ke
lių prirengimtti per spaudų, 
kuomet katalikai per savo Tau
tos Fondų Lietuvos prašymu 
davė $15,000.00 suorganizavi
mui Amerikonų Brigados prie 
Lietuvos Armijos’, kritingame 
Lietuvai momente (kurių vie
nas, vardu Harris, už Iietuvos 
laisvę spėjo ir galvų paguldy
ti,) .tame laike laisvamaniai da
rė klastas kaip tų pasekmingų 
tėvynei darbų sutrukdžius. 
Laisvamanių šmeištai prieš 
Tautos Fondų pasidarė taip tir
štus ir tiek aitrus, kad kiekvie
nam metėsi mintis, ar kartdis 
laisvamaniai nėra pt^irkti ne
priklausomos Lietuvos priešų.. 
žinoma, . laisvamaniai nieko 
priešingo Tautos Fondui nega
lėdavo surasti: Tautos Fondas 
visuomet veikė atvirai, kiekvie
nų surinktų centų prižiūrėjo, 
kad jis butrj pasiųstas pale no- 
pį aukojančių gi nepaprastuo
se tėvynės sunkiuose reikaluose 
net ypatingus vajus darė, nes 
katalikai gerai1 žinojo' iš prity
rimo, jogei tėvynei pasišvęsti 
bėi aukoti tai gali tik katalikai, 
laisvamanių-gi’ darbas daug 
plepėti ir šmeižti katalikus. Tie 
laisvamanių šmeižtai begalo 
juokingi ir begėdiški melai, ale 
kij darys laisvamanėliai kad 
teisingų užmetimų prieš .katulti 
kus, nebuvo, o kadangi jų pro- 
gtamas buvo katalikus kolibri, 
tijdel. jiems prisėjo Visokio blo
gų ant katalikų prasimanyti. 
Surasti- gi blogo jie įuvp pa
tys. tikrieji, nes užteko' jiems 
dirstelėti į savo purvinų' dar
buotę ir tę rasdavo medžiagos 
tiek ir. tiek , na ii’ savo “griik 
ldis’* prieš taiitų primesdavo 
kjdątikains. Mat jaii ir priežth 
dis sako, kas ko priėdęs tilo ir 
atsiduoda, J&idangi musų Iajs- 
yUmanįai šmeiždami Tautos 
Fandų kuomet tas’rinko aukas
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aukėti, tuomi daug pagelbėjo 
lenkams, todėl jie paleido pas
kalų kad ne jjo vieni, ale ir 
Amerikos katalifcai eina su len
kais. Užmetimas buvo begalo’ 
juokingas ir greitai išgaravo 
neturėdamas pamato, nes apsi
reiškė kad net du Amerikos ku
nigu parvažiavo į Lietuva ir 
tiesog pašto jo į kariuomenę ka
ro kapelionais, būtent: Montre- 
al’io klebonas kunigas j, Viš- 
niauskas ir Girardyillc’s kle
bonas Kunigas Jeronimas Va
laitis. Gaila, kąd Lietuvos mi-. 
litarės misijos atstovas majo
ras Žadeikis nesugebėjo suorga
nizuoti Amerikos Brigados’ir 
tuomi dalyku atsakomai Lietu
vei valdžių iižinteresuoti, nes 
jeigu butii Amerikos Brigada 
pereitų vasarų užėmus Vilnių, 
tai drųsiai galimi tvirtinti, kad 
Vilnius nebūtų buvęs lenkams 
sugrųžintas. Be to, Amerikos 
Brigadai kariaujant Liettivnje, 
pripažinimas musų’ nepriklau- 
somybės butų buvęs seniai at
liktas dalykas. Tečiaus, nežiū
rint į majoro Žadeikių nepasek- 
mingų misijų, nors suorgani
zuoti Lietuviij Laisvės Sargi) 
būriai buvo išardyti, bet karš- 
tesniėjiisavo pinigais grįžo tėvy
nėn ir stojo Lietuvos-pulkuos- 
na. Stebėtina, kad tie karštes
nieji pasirodė vien katalikais. 
Sakysim iš musų miesto išva
žiavo ir įstojo Lietuvos kariuo
menėn veiklus katalikas jauni
kaitis Antanas Purvinskas. Vi
siems žinomas, kaip laikraščio 
“ VYČIO redaktorius Matas 
Zujus parvažiavo ir įstojo Lie
tuvos kariuomenėn. Bovo gi 
parvažiavę Lietuvon laisvama
nių ir redaktoriai ir šiaipjau 

- pasižymėję plepūnai net pats 
daktaro Šliupo'rSfihus, tečiaus 
nors Lietuva buvo didžiausia
me pavojuje, nors lenkai užgro
bę patį Vilnių ir jau ėjo ant 
Kauno, nors buvo didžiausia 
agitacija stoti į kariuomenę ar 
į “geležinius vilkus”, bet mu
sų laisvamaniai neparodė rūpe
sčio eiti į pagelbų Lietuvos ka
riuomenei, kad sulaikyti ir iš
valyti lenkus.

Tuomi musų laisvamaniai 
kartų savo giminystę su len
kais priparoclė. Teisingai sa
ko priežodis: “Žydas muša, žy
das rėkia mat laiyamaniai gel
bėdami lenkams, rėkė ir šaukė 
kad taip katalikai' darė. Ar rei
kia dar didesnių veidmainių!

Nemažiau keistas ir kitas lais
vamanių užsipuolimas ant ka
talikų. Tautos Fondas kas mė- 
nesis išduoda, atskaitas laikraš
čiuose o dažnai' dar ir atskirais 
lupeliais. Laisvamaniai gi šau
kia, buk Tautos Fondas atskai
tų neišduodųs. Turbūt tie po
nai nori kad katalikai išduoti) 
atskaitas prieš juos jų purvi
nuose laikraščiuose... Kad jie 
nesulaukti).
‘ Kiek gi laisvamaniai prira
šė ant katalikų vadų, ypač ant 
Tautos Fondo' ir Tautos Tary
bos prezidentų ir šiaipjau vei
klesniųjų. musų darbuotuoju, 
tai nei ant tūkstančio jaučio o- 
dų nesurašyti. Užtenku, tik jų 
vardai priminti, o tuo prisimins 
tie kibirai purvų, kuriuos lais- 
vainaiiiai ant jų galvų Įjojo... 
IŠ laisvamanių raštų išeidavo, 
kąd niekesnio 'žmogaus pasau
lyje nebudovo., kaip tie pasižy- 
inčjušie katalikai, kurie ragino 
žmojies aukoti tėvynei ir dar
buotis dėl nepriklausomybes. 
Kiek tai nuo nedėkingų tėvy
nės sūnų teko nukęsti d'deliai 
ušsipelnusieihs vyrams: Dr. An
tanuiRutkauskui, kunigui Fa- 
b|jonui'‘Komėčiui, Juliui BielsJ 
kinį advokatui, U. Mastauskui, 
it musų klebonui kunigui Jo
nai J. Jakaičiui ir kitiems, Ir 

„ * . , toliai jie lu^amafiiątiis buvo
čiąi Vileišiui, Ainetil^os Msva- ūpginMavimni įletiivos luirhv ųogeri, kolei jie buvo prištd#

■;; ,lĮžtriBintiniiUų? juk įnamės ftpglniniiti*uno goįžlų katalikų didžiiųjų oį’gahizaeiių. 
nesunkus bus it išsiteisiniinas. lenkų, ir agitąeijouis, prasima- perilgu butų nagrinėti visus jų 

K. JHmyinak^tgrųsipdtnni žmones u&Hipuolin;^

Ir pil Vileišiui rei
kią grįžti teisintis... Kad tei
sintis pasekmingai, tai reikia 
liudininkų. Ir štai Vileišio 
maldaujamieji šalininkai va- 

' žiuoja iš visų kraštų Amerikos 
, ų^Wašliington’ųxvažiuoja kad...
pik Vileišį išteisinus.
AUl|M®aG3Lia antraeilis dalykas

Posėdį atidarius, pasirodo, 
kati patys preleminariai darbai 
prie audijehcljos su prezidentu 
nepadaryti; mątyt, rengėjams 
pasimatymas su prezidentu bu
vo tik antraeilis suvažiavimo 
tikslas. Ateinadr praeina an- 
traą posėdis ir jai- vįs nėl-apa- 
gaminto teksto l«dbos', kurių 
Teikės, prezidentui įteikti. Atei- 

H na įr antroji suvažiavimo die
ną, atidaroma posėdis, gi petį- 

•; <?įjėš teksto kaip nėr., taip nėr. 
pagįhliaus, kuomet jau laikas 
eiti į .prezidentų, pateikiamas 

. kalbos tekstas, bet- ne tam, kail 
~ jįs? papiMyti, ale kad priimti. 

Bereikųlo kunigas Jakaitis ba- 
Tąųtž įefikslį, blėdingų akcen
tavimų joge! Lietuva buvo Ru- 
Sljdą dalk (turėję butii Rusijos 

.‘nMėhėtai pavergta,) gi pralei- ‘-v.-J 1 A < . f, -i

1 -c-

'b

jr * 'įžitititiv nėįaniinetas 
į \faįjitas, jogM. Lietiivi
■įį . UlįrįųiĮ iaiĮbį Hto nepriklau- 

r 
3* * 
t ‘

r

i, svarbus 
a nuo prie 

istorinių laitų buvo nepriklau
somą valstija. Bepasekmių ir 
kitų U|steį) priminimai, kad 
'peticijoje praleistas reikalavi- 
gas Klaipėdos bei Suvalkijos 

■UŠto, kadangi jau. riebesema* 
laiko tekstui taisyti. ..

. Netikęs buvęs nei atstovų pa- 
rinkimas prie pasimatymo su 
prezidentu: Vileišis parinka ne 
tas pereigas numanančius žmo
nes, ale koletų sau patinkančių 
ftemultsliųr Nublmtalikų orga
nizuotos visuomenes, 4 Vileišis 
ban<)e atstovo neprileisti ir, tilt 
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AMERIKOS LIETUVIŲ RY
MO — KATALIKŲ PEDERA- 
GlJOS SKYRIUS MIESTO 

WORČĘSTER, MASS., 
41 Brėvidence street 
- REZOLIUOĮJOI3.

A. L.- R.—Katalikų Federaci
jos "Skyriui AVoreestor’y Mass- 
cliusetts savo mėnesiniame po
sėdyje Birželio 24. 1921, nuo
dugniai apsvarstęsLietuvos po*- 
litine padetU rudo tekulmgU* 
dvyniu, labo dėlei, išnešti tris 
Bekabėte if**olteijąs:-*

*
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FONTANINE

PLUNKSNA VERTĖS 
$1.50.
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Visiems, kurie tik 
užsirašys, arba at
naujins /‘Darbinin
ko” prenumeratų 
ant čielų metų ir 
užsimokės $4,00 čio
nai Amerikoje, arba 
į Lietuvę, ir užsimo
kės $6.00, gaus gra
žių FONTANUI 

PLUNKSNĄ dova
nų. Miš dovanų lai
kas tęsis nuo Birža, 
ko1, 1921 fld Rug
pjūčio 1,1921.

Kreipdamiesi vi

suomet adresuokite: 

“DARBININKAS” 
866 Broądway, 

South Boston, Mass.

: PASARGA: Ši dovanąbus. 
duodama tikvienamkuris už- 
siiriokCs UŽ prenumeratų, ar- 
ba 'užmokčs UŽ keuo nors 
kaip tai j Lietuvį. Agentai 

*trba už prjkalbinimą dovanų • 
negaus, nes dviejų plunksnų 
UŽ Vienų prenumeratų duoti 
negalima. ‘ *

“DurK” At
• '.• *

3a^>-
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astarų pietų pasižymėjo uoliu [riša inoWeivij% bet taipgi pilnų raportų gražiai ir plačiai 
iberaln partijos veikėju ir sis- skleidžia apŠvieįų ir duoda pro- paaiškindama apie draugijos 
ematingą ne vien slapta bet ir fgns moksleiviams per jį išban-

Įdyti savo gabumus ir dalintis 
su bedraminciais moksleiviais 
mintimis.' “Moksleivio” išlei
dimas nepigiai atsieina? o vie
niems moksleiviams ir labai 
sunitu. Moksleiviai norėti} ir 
ant toliau palaikyti savo orga- 
luzacijų ir išleisti “M., ” negana 
to, stiprinti organizacijų ir ge
rinti **M?r Bet tam reikia di 
desnes finansinės jėgos., 

^iais metais paminėdami 10 
metų Jubilėjaus sukaktuves 
nuo susiorganizavimo L, R. K, 
M. S. A., išdrĮstąme kreiptis 
prie apšvieto>s branginto jų ir 
moksleivių rėmėjų, prašydami 
paramos musų sumanyme, tai 
yra, moksleiviai paširĮžo iki 
moks. Jubilėjinio 10 metų Sei
mo, kuris bus rugpjūčio 23-25 
d., 1921 m. Cliicagoje, surinkti 
du tūkstančių dolerių palaiky
mui “Moksleivio” ir sustipri
nimui moksleivių organizaci
jos Amerikoje.

Be geradėjų paramos, mes ne
pasiektume užmanytojo tikslo 
ir tuomi musų organizacija ma
žiau neštų tautai naudos.

Gerbiamieji1, neatmeskite mu
sų prašymo, paręmldt«Mšgali- 
ma auka Lietuvių Moksleiviją 
ir jos reikalus! Mes už tai at
mokėsime skleisdami apšvietą 
ir gyndami tautos reikalus.

Tikėdamies, neatmesite mu
sų prašymo; apšvietus reikalų 
ir iš anksto tardami širdingą 
ačiū už aukų! liekames su gi
lia pagarba,

Vardan Amerikos Moksleivi
jos, 
Centro pirm. Jonas P. Poška 
Centro rašt. P. Česnulis 
Komisijos nariai

V. Damašus 
J. Klimas 
P. česnulis

Aukas prašome siųsti šiuo ant
rašu :

Mr. Petras Česnulis
455 Locust St. Valparaiso, Ind.

.tvirą akcija prieš1 katalikus, 
:as, nuosekliai,atstumia stam- 
liają. lietuvių visuomenės dalį 
tuo širdingo rėmimo atstovė
jęs darbų;

KADANGI pik M. J. Vini
ms, imdamas $500 mėnesines 
tigos, dargi su priedais kėlio- 
tėms otc., sykiu, varydamas ir 
avo partijos darbų, kas erzina 
r sulaiko nuo aukojimo Lietu
ms reikalams tuos žmones, kū
le yra pasižymėję kaipo dau- 
siąusiąi sudėję Lietuvos vaiš
ijus įkūrimui iJ* palaikymui;
TODELIAI susirinkimas ,vie- 

jąlsiai' pasmerkia pil. M. J. Vi- 
liko partyvų darbą ir reikalau- 
a/ kad valdininkas Vinikas iš 
itstovybes butų prašalintas.
TREČIOJI REZOLIUCIJA 
Dėlei tikybos varžymo Lie- 

uvoje. .
Amerikos Lietuvių R. Fede- 

’aci’jos nariai dideliaknustebo 
mžinoję jogei žymi STEIGIA
MOJO SEIMO atstovų dalis 
įaiskėsę Lietuvoje tikėjimo 
ai.svę varžyti, ir kurie Lietu
ms gyventoji! labą bei valių li- 
;i tiek įsidrąsino niekinti, kad 
įet sumanė tikybos mokslo iš- 
ęuldinėjimų iš Lietuvos moky
čių, prašalinti. Dideliai pikti- 
įamės, kad atgimusioje Lietu
ms valstijoje, kįla despotų tam
sio jėgos, kuriais nenori Tėvy- 
įei • pripažinti demokratybės 
irincipo — skaitytis su daugu- 
nenės noru. Smarkiai protes- 
uojame prieš carizmo grąž’ini- 
ną, kuęis iš to regresyvio su- 
nanymo taip aiškiai kyšo ir šy
du kviečiame Lietuvos darbo 
:mones, kurie ant savo pečių 
nokyldų užlaikymo surikeny- 
>ę nešū, teisėtomis priemonė
ms pasinaudojant, neleisti Lie- 
uvių gerovės priešams,' suvar
pyti šalyje tikėjimo laisvės.

*
* - •

SYKIU NUTARTA, kad ši- 
ų rezoliucijų kopijos butų pa
justos per Amerikos Katalikų 
federacijos Centrų Lietuvos 
STEIGIAMAJAM SEIMUI ir 
Lietuvos Užsienių Ministerijai. 
u?irm. Vincentas J. Vilkas
.-Rašt. Antanas Račkąuckas
— r-. ■ ■—-

? ATSIŠAUKIMAS LIETUVIŲ 
R. KATALIKŲ MOKSLEIVI 

JOS AMERIKOJE.

Suprantame ir branginame 
ipšvietų ir jos svarbų gyveni
ne. Amerikos Lietuviai jau 
laug rėmė ir remia Lietuvos 
/eikalų. Tuomi daro šventą 
larb% Bet kokia baitų nauda 
omti tautos reikalus, jei n<*bu- 

;ų kas vestų tautos reikalus? 
Kas darbuojasi visuomenės 
iryšaky ir gina tautos reika- 
.us? Ėjusieji mokslus ir apsiš
vietę žmonės.

Mokyti žmonės labai reika
lingi musų tautai..

Dabar einantieji mokslus, 
nts ateities darbuotojai ir tau- 
os reikalų gynėjai. Mokslus 
ndami nusi'stato principus, o iš- 
iję mokyklos sekdmi tuos 
principus taip ir* darbuojasi. 
Kad dabai* einantieji mokslus 
mtų naudingi musų tautai dar-. 
niotojaii ir tautos reikalų gy
nėjai, reikia kad visuomenė rū
pintųsi1 moksleivija ir remtų 
jos reikalus." Moksleivijos re 
mimas, yra rėmimas opaus ir 
būtino tautos reikalo.
, Kad moksleivija sekdama ti
krąjį. mokslą augtų ir stiprėtų 
musų tautos dvasioje, jai reikia 
Organizatyvi'o ryšio. Tą supra
tus Amerikos Lietuvių moks
leivija, 1912 m. suorganizavo 
Lietuvių Rymo Katalikų Moks
leivių Susivienijimą, po obal- 
siu —.Dievas ir Tėvynė. Nors 
da tik dešimts metų, praėjo, bet 

įši moksleivių organizacija jau 
spėjo duoti nemažai tikrų vi

suomenei darbuotė  jų. Kad pa
laikyti tokią organizacijų ir 

Htarp moksleivių bendrų ryšį, 
. reikia priemonių ir medžiagos.
'Viena priemonė, kuri tvirčiau
siai riša moksleivius tai jų 
organizacijos organas “Mok
sleivis.” “Moksleivis netik

r
(

PROTOKOLAS

pilnų raportų gražiai ir plačiai *'w*t • *r * • •> •- - 3---------- -------- ;

veikimų nuo praeitų metų iki 
šių. Pirma Viee-pirmmmkč M. 
BedieUe raportavo kad ant sūsL 
rinkimų lankėsi ir dirbb kiek 

1 išgalėjo; Antrų vice-pirminiii- 
kė F. Aleksiene iš Detroitu 
Mich., nepribuvo nei raparto 
nepfisiūntte; Protokolų rašti
ninkė M Gurinskaitė, praneša 
kad išviso susirinkimų regulia
rių buvo 12-2‘extra, Vienas Cen
tro valdybos narių,, kitas ,extra 
Apskričio, Protokolai visi sura
šyti į knygas, susirašiiiėjo su 
nekuriais skyriais, prikalbino 
vienų draugijų į amžinas nares. 
Finansų raštininke M. Mikšai
tė praneša kad draugija dabar 
turi užsimokėjusių 600 narių? 
bet nekurie skyriai dar nepri- 
si'imtč įgavo narių skaičiaus; sa
vo kolonijos draugijas prikalbi
no prie įstojimo į Akademijos 
Rėmėjų draugijų. • .

Gerb. Sesuo, Doloresa, Uratu 
gijos iždininkė išdavė detulį 
raportą ant rašto.

ATSKAITA nuo BIRŽELIO 
13,1920 iki BIRŽELIO 12,1921 
Ūko nuo birž, 13,1920

1- lYlo skyriaus
2- ro skyriaus ..
3- čio skyriaus .
4- to skyriaus .
5- ta skyriaus .
6- to skyriaus .
7- to skyriaus ..
8- to skyriaus ..
9- to skyriaus .
10- to skyriaus .
11- to skyriaus 

skyriaus . 
skyriaus 
skyriaus 
skyriaus 
skyriaus . 
skyriaus .

švento Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos Antrojo 

Seimo.

Buvusio Chieago, Illinois—Birže
lio 12-tą d. 1921.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos Seimas pra
sidėjo su šventomis Miši'omis 
Šv. Kazimiero Vienuolyno ko
plyčioj kurias atlaikė gerb. 
kun. Prof Pr. Bučys draugijos 
kapelionas. ’ Didžiai Gerb. Ka
pelionas pasakė taipgi labai tu
rininga ir gražų, pamokslą rė
mėjoms.

Sesija I-ma
Seimą atidarė gerb. p-nia A. 

E. Nausėdienė, draugijos pir
mininkė ir paprašė gerb. kun. 
Prof. Bučį atkalbėti maldą. 
Ęrotokolų raštininkė M. L. Gu- 
rinskaitė išaukė delegačių var
dus. Finansų raštininkė M. 
Mikšaitė joms prisagstė žen
klelius. Seimo valdyba išrink
ta per aklamacijų į kurių pate
ko sekančios ypatos: Seimo Ve
dėja p. A. E. Nausėdienė, jos 
pagelbininke M. Šedienė. Į raš
tininkė M. L. Gurinskaitė H 
Raštininkė M. Mikšaitė, man
datų komisija: O. Ramanaus
kienė O. Susnienė ir V. Gal- 
naitė; knygų peržiūrėjimo ko
misija; M. Tumasonienė ir J. 
Totulienė. Seimo protokolas 
praeitų inetų perskaitytas 
priimtas.

Valdybos Raportai. •
Didžiai gerb. kun. Prof. Pr. 

Bučys draugijos Kapelionas 
pranešė kad nors susirinkimuo
se negalėjo lankytis, bet. Aka
demijoj bei auklėtinėms dirbęs 
kiek galėdamas. Akademijoj 
baigęs išguldinėti’ Apologetikų 
ir Lietuvių Istorijų, raportas 
priimtas su padėka ir delnu 
plojimu. Gerb. kun. Prof. Bu
čys padėkojo Akademijos Rė
mėjų Draugijai už jam suteiktų 
dovanų “porfolio” Pirminin
ke p. A. E, Nausėdiene išdavė
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12- to
13- to
14- to
15- to
16- to
17- to t

Aukų gauta .......................
Likę nuo vakarėlių ........
Už konstitucijas .............
Amžinos narės {mokėjusios 
Draugystės.........................
Už ženklelius ...................

Įelgų išviso ...............
IŠEIGOS:

(lėles dovanoms ...................
Kun. P. Bučio dovanu .... 
šv. Mišių* auka r................
Seserims j Lietuvą .............
Kun. Meškauskui .................
Kalėdą dovanos ...................
Stipendija mokinėms ....... 
Mokyklos kambarių rakandai 
Kraitys kandidačių- 
Rakandai muzikos .kambario 
Rakančiai Motinos Perdėtlnės 

kambario ........
Už ženklelius ...

........86.00 

.... 7.00 

.... 20.00 

.... 8.00 

..,.148,00 

.... .29.41 

.... 2Į.OO 

.... 8,00 
„...100.00 
.... 31.00 
. ...217.00 
.... 2.00 
,... 30.00 
.... 62.00 
....100.00 
.... 55.00
........38.00

$962.01 
...$456.09 
...1499.67 
... 9.55
... 750.00 
... 099.86 
... 184.00t. ___
.$4,862.08

.10.00 

.20.90 

.10.00 
400.00 
200.00 
.98.00 
148.00 
806.40 
455.00 
499.45

........192.20
......457.07 

$3,315.02 
Lieka Ižde ..............$3.302.91

Tolinus sekė skaitymas pas- 
mai nuo:
Draugystes šv. Agotos (To\vn of Lake) 

su čekiu (amžina dr-ja-narė) $191.00 
Dr-stės šv. Elzbietos (Town of

Lake su čekiu (amž. narė). . .100.00 
Dr-stė šv. Pranciškaus (Town of

Lake) su čekiu (amž. dr-ja 
narė) ...............................  ....100.00

veikinimp, gauta pasveikini- 
Amer. Liet; Dukterų K1 lubas 

(Town of Lake) su Čekiu 
(garbės narė) ......................... 25.00

Saldž.. širdies fDr-ja (To\vn of
Lake) su čekiu (garbės narė) 25.00 

Foresters Skyrius 962 (Town of‘
Lake) su čekiu (auka) .......10.00 

Dr-stė Rožancavos (Northslde)
su čekiu į auka) ......................5.00

Dr-tės Nėk. Pras. šv; M. (Brigh-
ton- Park( auka)  ............ 10.00

J. Poškienė,' Philadelphia, Pa.
su čekiu (auka) ..........................5.00

Dolores šaliunaįtė, Brooklyn, N.
Y. su Čekiu (auka) .................. 5.00

l?. Šimkienė, Chieago. III. su če
kiu (auka) -----   .....5.00

Išviso ................. ,$481.00
Draugija Šv. Agotos, yra nu

tarusi sumokėti po $1.00 nuo 
kiekvienos narės, kadangi dar 
nevisos narės sumokėjo taigi 
kiek turėjo pinigų ižde, tuos ir 
atvežė tai yra $191.00

SKYRIŲ RAPORTAI
1 Skyrius, Šv. Kryžiaus pa

rapijoj raportą išdavė M. Bajo- 
rinaitė, “Patricijos” .ti'kietų 
paduota Už $385.00, ženklelių 
už $130.00, aukos nuo draugijų- 
$456.00, skyrius turi' 126 nares 
10 naujų. "

2 Skyrius, Šv. Jurgio para
pijoj raportavo M. Mikšienė, 
“Patricijoj” tikietų parduotą 
už $31.00, Šv Aloizians dr-ja$5- 
Mergaičių draugija Nekal. Pr- 
šv. Marijos 50.00 (Amžinos na
rės.) Moterių Są jungos I Kuop. 
nuo vakari) 75.00 Kalėdine au
ka 10.00. Visų Svėiitų Draugija 
10.00, Sv. Kazimiero Dr-ja 10.00 
Šv. Martino Dr-ja' 10.00, Ro- 
žancavos Dr-ja 30.00, išviso 
inešta pinigų $2231.00; skyrius 
turi dvi amžinas nares. Narių 
užsimokėjusių 21.

(Bus daugiau)

-bet tu tikėjime atšalęs, kaip 
peiuykščįai barščiai.

Red. , Ir taip pat surūgęs. 
Bet kų tu su klierikalais? 
Tautos Fondo pinigais pa
naikins Lietuvoje laisvama- 
nyįę/ir tuomet *— sveikas 
dingęs!

Kaip Čia tinka- Saftd. Tai nevažiuok 
Lietuvon.; Gi čia galilaisva- 
manybėj maudytis iki kak* 
lo.,

Red. / Bet • dr ilgai taip 
busi Be pinigų netoli nu- 
laisvamaniausi. Jų- fondai 
auga ir leidžia, šaknis po 
mūsų kojomis, gi mūsiškiai 
— viens pasimirė, o kits dar 
neužgimė ir bala žino, ar ka
da užgims . *

Sand. (susirūpinęs) Gal 
ir nemaža teisybes pasakei, 
bet— mūsų amžiui Ameri- 
kos užteks!

Red. Bųtų gerai, jei už
tektų. Mums rūpi tik savo 
kailį išnešti, bet jeigu neuž
teks? Kasdieną viskas eina 
siaurym. Pasigyrimai, drūt- 
melagystės nedaug ką suvi
lioja. Tikras dalykų stovis 
jau kyšo aikštėn, kaip, lieso 
arklio nugarai Reik būti
nai daryti du daiktu: griau
ti Tautos Fondą ir jkurti sa-

• Vf * Q

vislų.

Sand. Gerai pasakei. 
Griaukime ir kurkime!

Red. Tik tie tavo žodžiai 
atvėrė man keistą mintį, ku
ri kaip nedora musė dūzgia 
mano smegenyse.

Sand. Kokia tai mintis?
Red. Ugi lyg kas pasity

čiodamas kužda man į ausį: 
griaukime savo bakūžę ir 
kurkime iš .jus ugnį.

Sand. Atmesk ją kaip 
piktų pagundą.

Red. Niekados su pagun
domis nekovojau. Tai klie
rikalų darbas. Griaukime 
T. Fondą, o mūsiškis patsai, 
išdigs!

Sand. Taip tai man pa
tinka. Statyt— nuobodus 
darbas, griaut kas kita.

Red. 'Tesugriūva ir pra
žūva Tautos Fondas!

Sand. Jau jo i^ėr! Jau 
sugriuvo! \

Red. Bravo! (Abudu bu
čiuojasi).

Barzdaitis. 
LENKAI AUKLĖJA VAIKUS...

Vilniuje einąs lenkų laikraštis 
vardu “Žečpospolita” paduoda 
“puikią’’ dainelę, kurią dainuo
ja Želigovskio garbei lenkų prie
glaudų vaikai. Toje dainelėje y- 
ra

viens 
sau kalba),. Tauta, tautos, 
tautai; fondas, fondo, fon
dui,hm...'atskirai skamba 
gerai, bet sujungus — Tau
tos Fondas, Tautos Fondoj 
Tautos Fondui ne,,ne!
tas vatdas man kvžritūlįgfD 
von įvaro, Ed ‘ 
mai ’ išsikoliojus7 Tautos 
Fondas nedoras, Tautos 
Fondo apyskaitas negeros, 
Tautos Fondui ylą įpašonę, 
Tautos , pundų griausim, 
Tautos Fonde, niekše I Tau
tos Fonde yra... hm.., kas 
■Tautos Fonde yra? (Valan- 
delę svarsto).

Sandotneiis ’(jam. bešne
kant incina ir klausosi), 
Tautas Fonde yra pinigu.

Jftrf. (krūptelia) Kas čia ? 
Tautos Fondo atstovas? (at
sigrįžta) A, tai tu. Ką sa
kei ? Tautos Fonde yra pi- 
nįyų?

I *

Sand. Na, ar nėra?
- Jied. Bet jų nebus! nebus! 
nebus! Supranti? Ir jis iš
džius! išdžius! išdžius! Su
pranti? Bus tuščias kaip 
mano kisenius!

Sand: Kas jįištuštys?
Red. Aš! Vadinasi, klie- 

rikalai ištuštins, bet aš tą 
padarysiu,, kad pinigų ten 
daugiau neįplauks. Savo 
raštais ir iškalba užrišiu tą 
klierikalų maišą.

Sand.. Tuščia šneka. Dar 
labjau jį išgarsinsi. Klieri- 
kalai dar daugiaus duos.

Red. .O kiek tiĮ klierika
lų yra? Atskirsiu juos nuo 
katalikų ir bus kaput!

Sand,. Skiri, skiri ir vis 
neatskiri. . Aš kasžinkur 
skaičiau, kad: jau1 nuo Pran
cūzų revoliucijos' skiriama 
katalikus nuo klierikalų, 
jie vis eina stipryn. Geriau 
prisipažinkim, kad mes juos 
skiriame, o jie nesiskirsto, 
tik auga.

Red. Ha! Tie mulkiai 
nemokėjo atskirti, bet aš 
gudresnis. Ar nematai, kaip 
moku prisigerint.prįe kata
likų?

Sand. Na, jau to tai. ne
matau. Limpi prie katali
kų, kaip žirnis prie sienos. 
Greičiau prilipsi pre komu
nistų/ Tiesą, pasakius, mes 
vis prie jų skrajojam.

Red. Bet ne aš.. Ar ne
matai, kaip juos akėju?

Sand. Taip, dėl viso ko 
ir juos pakeiki, kad sąžinę 
apvalius, anot rusi} patar
lės. Bet širdyje—

Red. Ne, nej_ Mano šir
dis lengva, kaip peteliškė,
— borėjau pasakyti, tyra, 
kaip * ašara. Bet — nusi
spjaut ant širdies! Skysti- 
inavimaįs Tautos Fondo ne
sugriausi.

Sand. Ir vėl apie Tautos 
Fondą.

Red. Kad aš dėl jo nega- 
liii, miegoti. Jis ne vien pi
niginė pajėga. Jame slepįa7 
si kažkokia žavėjimo galy
bė,- kuri užkrėtė visus ma- 
no nervus. (Tykiu, paslap
tingu balsu) Žinai, man 
naktimis sapnuojasi, . kad 
Tautos Fondas privers mus 
eiti išpažinties.

Sand. Ka! ka! ka! Ma
tau, kad tau ;ir dienomis 
sapnuojasi. Ir dabar kalbi 
sapnuodamas. Kokia galy
bė gal priverst mus prie to
kio Žygio f Nenoriu ne to 
žodžio ištarti. Jau kas, kas,

štai kokių gražumynų: .
“J my kiedy dorošniemy 
Z Generalem tež pojdziemy 
Bo tūtai są polskie kresy 
A sąsiady—šame biesy!”

(Ir mes kad išaugsime su ge
nerolu irgi eisime, nes čia yra 
lenkų pakraščiai, , o kaimynai— 
patys velniai)
Galima laukti, kad taip auko

jami vaikeliai bus verti savo tė
vų!.-.

\(IS “Trimitas”)

Kansas valstijoj moterys 
kurios dirba vyrų darbus 
gauna vyrų ir algas. .

e ... ■ . v r

AR SKAITEI “PERKŪNĄ”?
Jei da neskaitei “Perkūno” 

No. 7-ta, stenkis kuogrei&au- 
siai įsigyti. - Jei nori linksmų 
juokų turėti atsiųsk “Perkū
nui” ant tikieto 15c., o “Per
kūnas” tuoj pas tave atsibala- 
dos.'

k
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ington, D. C. suvažiavimo. Dr.> 
Klimas turėjo tąjį raportą išduo-> 
ti, bet vietoje raporto, jis skaitė* 
iš AVashington jam prisiųstą pr^o-' 
tokolą. t

Skaito taip ilgai kol jam pa-- 
šiam ir žmonemą, nusibodo. Po to * 
buvo šaukiami kiti dapildymui 
Dr. Klimo raporto.

Viskas ėjo gana ramiai kol Dr. 
Stankus gavęs balsą pradėjo ko
čioti ir smerkti kunigus ir klieri- 
kalus, kad kunigai žmones atkak' 
binčja nuo pirkimo bonų, kad jiė 
yra pro-Ienkais, Lietuvos priešais, 
išdavikais.

Vedėjas vakaro Dr. Klimas, Dr.” * 
Stonkaus nestabdė, bet leido jam'; 
šmeižti kunigus ir katalikišką vi-"’1 
snomnę. •*

kunigas J. !?..:•• ’ us pyašč bal-'” 
so, kad dm.ti atsakymą Dr. Stan- J 
kui. Ved:Jas va..a.o ilgai kun.
J. Karaliui balso nedavė. Žmo- •. 
nės pradėjo reikalauti kad kun. J.
K. būtų duotas balsas. Kun. J.'' 
Karalius gavęs balsą pažymi, kad 
Dr. Stankus neteisybę kalba ir'" 
jis Žino kad neteisybę kalba, nes 
pabaigoje Phila. L. L. stoties dar- • 
buotes istorijos po kuria pasirašo 
J. Teleiša, Dr. E. G. Klimas, J. V. - 
Grinius, J. J. Ivanauskas ir K. 
Miklas, yra pasakyta kad “Ktin.
I. Zimblys kuris už kelis tūks- • 
tanČius d. L. L. B. pardavė” (žiū
rėk “Amerikos Lietuvis” No. 8) . • 
Apart to Kun. J. Karalius sakė 
kad jis pats prie kiekvienos pro
gos reikale bonų. agitavo. Laike

PHILĄDELPHIA, PA.

Atsakymas ‘ ‘Ten Buviisialn 
Kukučiui.”

*
PASTABA,, šis, "Ten Buvu

siam Kulmčluį” atsakymas, bu
vo piislMStas tiems laikražčlums, 
kuriuose "T. B. Kukučio” mus 
Šmeižianti korespondencija til
po. Bet, kadangi nekurie W tų 
lalkrsščlų iki Šiol Šito musų at
sakymo netalpino todėl mes mel- 

. tižiame ‘'Darbininko” rėdakęrjos( 
kiuf jnnionėtumėt žilą inusų pa- 
reiškimą patalpinti Jtisą laikraš
tyje.

Nedčjdienyje Į2 d. birželio, 
Philadėlphijos L. L. P. Stoties 
valdyba. (J Teleiša, .Dr. E. G. 
Klimas, J. V. Grinius, Jos. J. I- 
vanauskas, K. Miklas) privačiais 
laiškais sukvietė Liet. Muz. Salė
ja Alleglieny Avė. ir Tilton St. su
sirinkimą. Delei Philadelphijos 
L. L. Paskolos stoties valdybos 
praeities netolttiškų darbų įžei
džiančių kunigus ir katalikšką vi
suomenę ir delei’ D. Stankaus, tą 
vakarą, kunigus šmeižiančios kal
bos, susirinkime (12 d. birželio) 
kilo gana aštrios diskusijos.

“Ten Buvęs Kukutis” kores
pondencijoje iŠ ‘ Philadelphia, ’Pą. 
tūpusioje veik visudbe tautinin
kų (žiūr. “Amerikos “Lietuvis” 
23 d. Birželio) ir socialistų laik
raščiuose labai plačiai ir labai ne
teisingai tą susirinkimą aprašo, į- 
žeisdamas katalikus tame 
kime dalyvavusius.

Todėl mes žemiau pasirašę, ku
rie į tą susirinkimą buvome, laiš
kais užkviesti, ir dalyvavome ir 
kurie esame išvardinti ir apšmeiž
ti toje korespondencijoje, reika
laujame redakcijos kad malonėtu
mėt šitą mūsų “Ten Buvusiam 
Kukučiui” atsakymą patalpinti 
Jūsij laikraštyje, nes Jūsų laik
raštyje buvome apšmeižtą.

Kadangi “Ten Buvęs Kukutis” 
savotiškai iškraipė faktus, mes 
delei teisybės i? geresnio nušvie
timo dalykų svarbesnius tame su
sirinkime nuotildus kuriuos “Ten1 
Buvęs Kukutis” tyčia užtyli ir 
tyčia savotiškai iškraipo čion at
kartojame.

Susirinkimą atidarė L. tū. ’P. 
stoties pirmininkas J. Teleiša.' Ta
po perskaitytas protokolas, kurį 
raštininkas Ivanauskas skaitė iš 
atskilų lapelių. Protokolą per
skaičius buvo pirmininko už
klausta susirinkusių apie priėmi
mą protokolo ir ar neturi kas ko
kių prie, protokolo pastąbų. Bu
vo Kaz. Dryžos pastebėta, kad 
protokole nėra užrašyta apie pri
ėmimą pereito susirinkimo proto
kolo.

Sekretorius paaiškino, kad su
sirinkime prieš praeitąjį protoko
las nebuvo skaitytas, jis jį žodžiu 
išdavęs. Tas sukėlė žmonėse bal
sus smerkiančius, raštininką už 
nerašymą protokolų.

Buvo daromi' smerkianti užme
timai raštininkui, kad jis nuo pat 
L. L. P. stoties susitvėrimo iki 
šiol protokolų nerašė, nes visados 
tik žodžiu paaiškindavo. Buvo 
smerkiančių užmetinėjimų ir visai 
valdybai, kad ji per visą laiką nė
ra išdayusi jokių atskaitų.

Keli pastebėjo kad buvo daug 
kartų susirinkimuose renkamos 
aukos, ir draugystes davė po 
$12.50 padengimui ten kokių sto- 
'ties iškaščių, bet valdyba iki šiol 
jokių atskaitų, nedavė. Grinius 
ir kiti pastebėjo kad dabar gali
ma kalbėti tik apie priėmimą, pa
taisymą bei atmetimą perskaityto 
protokolo. Kada ateis svarsty
mai, tuomet galėsime svarstyti a- 
pie atskaitas ir apie neparašytus 
protokolus.

Protokolas tapo priimtas. Žmo
nės šiek tiek aprimo. Grinius 
pasiūlė kad pirmininkavimo vie
tą J, Teleiša užleistų Dr. E. Kli
mui nes Teleiša silpnai jaučiasi. 
Mat J. Teleiša nuo pat atidary
mo susirinkimo labai silpnai ant 
kojų stovėjo ir kalboje pasirodė 
labai netvaraus. Pasiūlymas ta
po priimtas ir Dr* Klimas užėmė" 
pirmininko vietą,

Pirmoą M dalykų svarstymui 
buvo patiek‘U raportas iš Wash-
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T. Fondo prakalbi} Šv. Kazimiero• ■ 
mokyklos svetainėje kur ir jis ■ <. 
kalbėjęs buvo parduota už pus
šešto šimto dolerių, Bonųf Easton, 
Pa. kalbėdamas kitais reikalais a- 
gitavo ir už bonus, taipo-gi buvo 
parduota už porų šimtų dolerių
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L. Bonų. Chester, Pa. ir kitose 
vietose taip pat daręs.

Todėl Dr. Stankaus kalba yra 
šmeižtas ir kaipo tokia turi būti 
'atšatfk'tn? l'Dr. Stankus ant to nie; 
ko neatsakė. Vedėjas susirinki
mo irgi Dr. Stankui nieko nesa
kė, kas reiškia kad jo kalbai pri
tarė. Toliau kun. J. Karalius rei
kalavo kad ne tik Dr. Stankus bet 
.ir L. L. P. Stoties Komitetas ma
lonėtų atšaukti neteisingus užme
timus ir šmeižtus ant Philadelphi-'4 
jos kunigų ir katalikų, kurie ran
dasi taip vadinamoje ‘ ‘ Philadel-. 
phijos Lietuvos Laisvės Paskolos 
stoties darbuotės Istorijoje,” ku-’ 
ri tilpo “Amerikos Lietuvyje” ir 
kituose laikraščiuose. Toliaus 
kun. J. K. sakė .kad iki šiol apie 
tą “ Istorijąv buvo tylėta vien 
tik dėl to kad Lietuvos reikalus 
statėme aukščiau už asmeninę gar- , 
bę, bet kadangi šis susirinkimas ? 
yra sukviestas, kaip užkvie.timų, 
laiškuose pažymėta, kad išrink- • < * 
ti ir naują valdybą tai pirm ne
gu tas bus padaryta lai senoji vai- . 
dyba atšaukia minėtoje istorijoje 
tilpusius šmeižtus, nes valdyba . 
po taja istorija pasirašė.

A. Užumcckis pareiškė Dr. 
Stankui kad jis būdamas dakta
ru ir turėdamas pretensijų prie 
inteligentiškumo turėtų pasinio-,, 
kyti mandagumo, ir sąžiniškumo, . 
nes toks jo pasielgimas nedaro . 
jam garbės ir ardo vienybės dar
bi}. Dr. Klimas bandė teisinti Di\ 
Stankų primesdamas Kun. Kara-----
Iiui kad jis atėjęs suardyti vie
nybės darbą. Panašioj prasmėj 
kalbėjo ir Dr. Dambrauskas.- - 
Pranckūnas pažymėjo, kad jeigu . 
Dr. Stankus tų šmeižtų neatšau- . , 
kia ir jeigu L. L. P. stoties val
dyba kuri tąją istoriją parašė ne
nori šmeižimų ant kunigų ir krik
ščionių demokratų atšaukti, tai ■ 
toliaus K. Dem. su jumis bendrai > , 
joki darbą negali dirbti. * . .

Kalbėjo dar ir ldti kaip tai: K. ..... 
Driža, J. Grigaitis, Bajeriunas, . 
Stadelninkas, kelios iš moterų ir 
visi reikalavo valdybos ir Drv 
Stankaus kad tuos neteisingus ap-' 
kaltinimus atšauktų.

Gelbėti situacijai Grinius pa
siūlė rinkti komisiją kuri ištirtų 
ar Dr. Stankaus kalboje ir toje ia- 

(Seka ant 8-to puslapio)
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■ Viso pasaulio darbininkai 
■'yienyltilės Kristuje, po Baž- 
[ nycios vėliava, visuomenei 

gelbėti.
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f PAGELBĖKIME BEDAK- 
" * BIAUJANTIEMS.

f ■»

Šiandiena arti šeši milijo
nai darbininkų bedarbiauja. 
’Tarne skaičiuje yra nemažai 

• ir lietuvių. Yra darbininkų, 
. kuriems pašalpa būtinai rei- 

. kalinga.

LDS. N. Y. ir N. J. aps
kritys pakelė klausimą 

" steigti bedarbių fondą iš ku- 
’ rio būtų šelpiami vargo 

spaudžiami L.’D. S. nariai. 
Toks sumanymas remtinas 
ir LDS. kuopos turėtų pa
svarstyti susirinkimuose, 
kad prirengus tą klausimą 
Seimui/^ Dabar, kol dar to
kio fondo neturime LDS. 
kuopos savo narius turėtų 
šelpti visais galimais būdais, 
kad atsilaikius prieš galingą 
smaką—kapitalistus:1 ’ • ■

Begalo gražus ir pagirti
nas nutarimas praktikuoja
mas LDS. 16 kp., Elizabetli. 
N. J. Toji kuopa, kad ir iš 
neturi ingo kuopos iždo už
moka už nedirbančius vargo 

‘ spaudžiamus narius mėnesi- 
“ nes duokles i LDS. Tokį nu

turima turėtų padaryti vi
sos LDS. kuopos. Dirban- 

. tieji pagelbėkite nedirban- 
. tiems.%

Dar kitą svarbų klausimą 
'pakėlė mūsų organizacijos 
dvasios vadovas gerb-. kun.

■ F. Kemėšis. LDS. Ohio ir 
Midi, apskričio suvažiavi
me, būtent: “kad LDS. kuo- 

K pos-turėtų darbo instrukto- 
‘ rius, kuriu užduotis būtu 
tyrinėti darbo salvgas ivai- 

\ riosę industrijos šakose. Šis 
Mausima s begalo svarbus ir 

‘ šis Seimas būtinai turės už- 
■ girti ir surasti būdus apmo
kėti lėšas instruktoriams, 

‘" jeigu bus kokios.
/ • Tad LDS. kuopos šiuos du 

'svarbiu klausimu būtinai 
pasvarstykite ir savo nuo
monę išreiškite per organų 
“Darbininkų? ’

zl. F. Kneižys, 
L. D. S. Centro Sękr.
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AR YRA KOKS RYŠIS TARP 
LIETUVOS DARBININKŲ 
PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 
IR RUSŲ KOMUNISTŲ?

Tai klausimas, į kuri jau atsa
ke ne patys profosiniij sąjungą 
nariai, o Maskvos komunistai, ku
rių trečias iš eilės suvažiavimas 

i nesenai yrą "buvęs Maskvoje (va- 
«.. “dinamas • Kotninternb suvožiavi- 
>timas). Lig šiol aš patsai buvau 

linkęs manyti, jog Lietuvos pro
fesines darbininkų sąjungos 'netu- 

; ri tiesioginių ryšių su Maskva. Jei 
’, Vienur kitur .profesinių sąjungų 

taktika sutikdavo su komunistų 
partijos taktika bei idealu, tatai

■n . Į 1111111 . .......... . V""rl11"' 1 J'J-

dar negaŲma vadinti kokiu iiori 
ryšių su Maskva, ne* labai dai
nai tie patys žmonių idealai būna 
vykinami keliose pasaulio dalyse 
vienu metu, bet tarp savęs netu-. 
ri kokįo nors *kontakto. Pagaliau 
ir patys Lietuvos darbininkų pro
fesinių sąjungų vadai ne kartą 
buvo sakę, jog jie neątsižyelgią į 
Maskvą, bet žiūri tiktąi Lietuvos 
darbininkų reikalų.

Tačiau 3-iaąįs Kpminterno su
važiavimas Maskvoje atidarė vi
gas paslaptis, Štai Komunistų 
partijos ąentro organe, “Pravdo- 
je” Nq. 121, birželio 4 J. raudame 
atspausdintą pateiktą ir turbūt 
priimtą rezoliuciją dėl propagam 
Jos Baltijos valstybėse:. Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj. Tos rezoliu
cijos turinys puikiausiai atvaiz
duoja Lietuvos darbininkų profe
sinių sąjungų veidą, juo labiau, 
kad tą rezoliuciją sustatęs žmo
gus, nesenai atvykęs iš Lietuvos, 
(S. Girnis); .

Paduodu čia kai kurias tos re
zoliucijos ištraukas:

“Be broliškos pagalbos silp
noms, negausingoms ir organi
zuotoms profesinėms sąjun
goms naujai atsiradusiose res
publikose neapsieisime. Klau
simas dėl tos pagalbos buvo 
svarstomas Lietuvių,. Latvių ir 
Estų sekcijos (Komitinterno). 
PAsitarimas priėmė šiuos dės
nius: ’

1) Tarptautinė, politinė ir e- 
konominė situacija diktuoja 
Komitinternui (Komunistų in
ternacionalui) labiau pasirū
pinti profesinėmis sąjungomis 
kaimynėse šalyse.

2) Atsiradusios dėl pasauli
nio karo “ buferinės” valsty
bės, nors ir mažos būdamos, 
turi žymios tarptautinės reikš
mės sovietų profesijij sąjungij 
propagandai.

3) Jei tautines sekcijos, įei
nančios į Kominterną sutinka 
sudaryti tam tikrą centrą Bal
tikėje (t. y. Baltijos valstybė
se), tad vaisingas darbas dėl 
profesinio judėjimo sustiprini
mo į Maskvos pusę vis dėlto 
reikalauja savo specialįiiįo a- 
parato, organiškai surišto su 
sąjungų organais vietdse.

4) Reikalinga sudaryti Baj^
tijos sekcija, kuri rūpintųsi 
varyti profesinį judėjimą pa
minėtose šalyse informacijo
mis, literatūra, gyvąja jėga ir 
kitomis propagandos priemonė
mis. ’ - ■

5) Ligi šiol pakraštinės (t. y. 
Baltijos) komunistų partijos 
žiūrėjo Į profesines sąjungas 
kaip į revoliucinio bruzdėjimo 
formą. Tarptautinės socialinės 
revoliucijos temdo apsistojimas 
būtinai reikalauja geriau, su
tvarkyti tas profesines sąjun
gas kaipo komunizmo mokyk
las de jure nepriklausomoms 
respublikoms arba de facto An
tantes kolonijoms.

6) Paėmimas į savo rankas 
.darbininkų B judėjimo Baltijos 
respublikose labai yra svarbus 
ir ekonominiu atžvilgiu, kai ve
dami yra prekių mainai per 
darbininkų kooperatyvus, ku
riems vadovauja Maskvos o- 
rient arijos prof. sąjungos. '•

7) Socialinės bei politinės 
darbo masių gyvenimo sąlygos 
Baltijoj yra tokios, kad esant 
energingam ir agitaciniam dar-

* bu i galima tikėtis prisijung
siant profesines sąjungas prie 
“Raudonojo Internacionalo.” 
Man rodosi, kad iš šitų Ištrau

kų kiekvienas skaitytojas galės 
|inkamą išvadą padaryti ir nesvi- 
j’uo.damas atsakyti į aukščiau pa
dėtą klausimą. Kad ryšis yra 
tarp Lietuvos profesinių darbi
ninkų sąjungos ir Maskvos komu
nistų arba dabartines Rusijos" 
valdžios — aiškiai tai palakė ru
su bolševikų suvažiavimas. Jo
kių komentarų arba aiškinimų čia 
nėra reikalo ilgai dėstyti,nes vis
kas aišku, kaip diena.

A. Kelmutis.
(Iš‘‘Trimitas”)

t
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Anądien lietuviškoje tar
mėje paliokiško “pono/7 
pozicijų bai
giau patardamas, kad ar ne- 
geriaūsiai, įsakiau, išeitų M 
yįsų procesų pačios kalboj 
nuožiūrai palikus, šiandien 
savo įnešimų priparodymais 
paremti sumaniau. Pažiū
rėsim.

Labai dažnai musų įitera- 
tūroj vaidus stebuklai daug
maž tok|e: “p?7 
Morkus lįetuypn išvažiavo; 
“p-nia” Marp Dirąienė ska
niai valgius pritųise; “p-lė” 
Lūcė Smilginte jausmingai 
sudainavo; “p-tis” Juras 
Valaitis grųžiųi eiles pasakė. 
Vargiąi visi Lietuvos dievai 
ant syk pasakytų, ką tie 
“ponai - ponios-paneles-po- 
naičiai” grynai lietuviško 
vardp-pavardes įžangoje 
reiškia. Gi man tai tikras 
barbarizmas ir daugiau nie
ko. Ir Štai ve dėl ko.

Jei ištikrųjų tie terminai 
lietuviškoje kalboje taip, 
pat, kaip įr paliokiškoj e, o 
pagarbos idėjas atstovauja, 
— tai beabejonės jiems pa
tiems visųpirmu reikėtų' 
garbingai pasirodyti. Vactį- 
nasi, turėtų būti “Ponas” 
ĮCazvs Morkus, 4 ‘ Ponia ’ ’ 
Marė Dirsienė, “Panelė”, 
puče Smilgiutė, “Ponaitis” 
Juras Valaitis. Tik taip ci
vilizuotos tautos pagarbos i- 
dejas perstato. Bet-gi, jei 
yietoje to, o vien tik’mažiu- 
lele “p” galvutė kyšo, kaip 
sąu norit, ir šventam mi- 
krosRūpo reikėtų tokios pa
garbos šešėlius zsugenioti. 
Šiaip jau gyvas žmogus 
pečiais pakrato ir liežuvį 
sukanda.

O bet-gi viltis liepsnoja! 
Jei lietuvys “Ponų,” kartą 
kai Paderewskį galingų, ma- 
žiulėle “p” pravardžiuoja, 
jis neužilgo gėdvsis net ir 
tiek šu tuo barbaru pradėti. 
Toji gadynė jau či.a. . Tik 
laimė jo, kad mūsų rankos 
ir atyda kitais reikalais už
verstos. Į

Kiekviena tauta savo kal
bą piirena, o ne teršia. Tos 
taisyklės ir mums prisiiai- 
kyti reikėtų. Be niekur nie
ko svetimų terminų mūsų žo
dyne paskola ir taip gana di
doka. Šių paskolų grąžinti 
reikia ir tai tuojau. Mes ne
išgalim ilgiau už jų nuošim
čius krauti. Ną o kadangi 
“Ponas” atseina daugiau 
vienas, negu pusė žodyno 
kitų, — grąžinkim jį pir
miausiai. Mums jis ne tai 
kad nereikalingas, bet dagi 
kenksmingas. Kaip didžiai 
jisai mūsų kalbų priklaidi- 
no, vargiai, išpasakytų pats. 
Gana! ~ . į

Artesnis kalbos pažinoji
mas būtinai pageidau j amas. 
Gal kitados, bet-gi nūnai 
mažiausio reikalo nėra sve
timų klaidas kartoti. Tuščia 
jų- ;

J Mat. pas mus visai kitaip, 
negu Paliokijoj. Ten, kai 
anųsyk, sakiau, be “Pono” 
badu mirtai. Pas mus to vi
siškai nėra- Mes norėdami 
pagerbti Kazį Morkų, be jo
kių bezdžioniavimų, sakom 
ar rąšqm Kazys Morkus, p 
tik tiek ir reikia. Lietuvį 
jiai sakyti ai*rUŠytį-vAr(}ų ar 

P&YiRm 
itanliariškumų ar nieko, 
bet-gi jei.vardų tuojau i)a-

rijo Anglijos “Lordų.*’ V 
gaudavo. Kų tai reiškė Ang
lijoj “Lordu” būti! Gi nū
dien Lordai “Lordus,” jei 
tik kas imtų, už pypkę ta
bako atįduotų. Gana to, kad 
dhtelią ‘4 Lordas”- jau veik 
su ^BopU” ^purėmis mes^: 
,ti galčtįr Garsiausi “Lor
dai” seilę rija, kad tįį kas 
nors juos paprastu “Miste- 
relių” paglostytų.

Rodos vakar, o čįapųtĄ- 
morike per “MiBtoiųs” 
rankų praskirti nebuvo gali
ma. Kiekvienas valkata sa
vų. “Misteriu” vadindavo. 
Gi šiandien ir šiČion jau ki
taip. Valkata valkatų vadi
na valkata. Darbininkas 
darbininką darbininku. Gy
dytojas gydytoją gydytojų. 
Spaudoje “Misterių” ko- 
mažiausįaįr Demokratai no
rėdami pašiepti republiko- 
nųs, “misteriuoja.” Repub- 
likonai ątsikeršindami daro 
panašiai. Rimtesnėj kal
boj ar spaiidoj 4 4 Misterio ’ ’ 
kiek galint, vengiama. Da- 
bar-g'i: jei deiUokratingi ą- 
merįkonai taip daro, tai su 
perdemokratingiems lietu
viams da labiaus tai daryti 
tinka.

Gal kas sakys, Dėde Mor
kus niekus kepa: priešingai, 
Amerike “Mister” labai po- 
puleris. Gal. Bet... ko
kioje prasmėje; apie tai aš 
kalbu. Tiesa sakius, ir “Po
nas” ir 44Misteris” ne tiek 
reiškė pagarbos, kiek asmens 
draugijinių poziciją. Im
kim, > pavyzdin, anglišką 
šeimyną. Duokim jai pa
vardę Morkus. Lietuviškai 
mes galim sukinėti Morkų į 
visus ketprius vėjus,—Mor
kus, Merkienė, Morkaitis, 
Morkiufe,- —-"angliškai tai 
neįveiksi. Jei Morkus tai ir 
Morkus ir da°karta Morkus.

% c

Dėl to, tai anglas daro tai 
su “Misteriu,” ką mes su 
Morkų, tampo jį tol, .kol jis 
asmeųs poziciją nurodo. Gi 
mums to kai sykis nereikia. 
Taip kad tie, ką nori mūsų 
kalbą svetimais terminais 
pažaboti, greičiau ją už
smaugia, negu ką gražesnio. 
iš jos išlaužia. Toki opera- 
cija jokiai kalbai sveikatos 
neduoda, o mūsiškiai tai ir 
visai ne. Gana to, kad ir 
angliškas 44Misteris” mažai 
kuomet pagarbos idėją iš
reiškia. ' Geriau ' sakant, 
šiandien jam net ir proįą 
atima tai daryti.

Kas bus kas nebus, o lįe- 
tuvys nepražus. Ir kaip-gi 
pražūti gal, jei jo akis am
žinai ateitin įsmeigta... 
Daug pirm, neg Carthagos 
pedagogai Hanibalių ge
ografijos- išmokino tiek, kad 
jisai pasidrąsinęs sau kar
jeros ieškoti į tolimą Gali ją 
pasileido, daug pirm, neg 
Homeras Iii j adai posmus 
nerti sumanė,’ daug pirm 
neg Koliunibas Atlantiko 
nebijoti išmoko, — Lietuvos 
vaidyla mūsų bočiams kuš
tėjo, kad už dvidešimties 
amžįų tautos viską atiduos 
kad tik pagarsėti idėjomis 
tomis, kurios lietuviui jau 
tada neper jaunos buyo. At
mine... Respublika, Demo
kratija, Laisvė, — lietuvio 
ausiai taip seni kaip iy pa
ti žmogaus Šiidis. Ko mums 
nūnai daugiausiai/ .trūksta, 
tai. ū^O'VaidyB,s.':Kas  'ūlim*8 

KįtĮp ’ aųais xipįtaįs‘ k4s^šn$-; jš to, jeigu ųms' Švpipariją

Kas1 mums iš to, jeigu mes 
mokame ^kalbėti visaip, o ne

MANO BALANOS
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yarde seka, pagarbų. Kį- 
; taip sakant, lietuviškas Ka
sys Morkūs yra visiškai na* 
rateliu paliokiškam 
nut** Kaziui Morkui, jei, Ži- 
noi^a, kam pagarba rūpi.

Kaip svetur taip ir pas 
mus senesnius, vyresnius pa
gerbti tam tyčia lyŠiii termi
nai išsidirbo. Berods, mums 
visokių meliodijų prisiklau- 
susiems, tie termįnai -gal 
atrodo’ Šiek-tiek juokingai^ 
— taip, kaip ir visas nūdie
nos lietuvio būdas ; o bet-gi 
prie jų priprasti reikia. Čia 
aš į l)edę žiūrim Dauguma 
mano, kad Dėde yra tai ot 
tik taip saU žodis, be kurio 
apseiti da geriau. Kaip tik 
priešingai. Tai, kų ^Ponas-”' 
reiškia Warszawe, Dėde,— 
Vilniuje. Kas link manęs, 
aš jau prįe Dėdės pripratau. 
Visūpinnu dėlto, kad jis y- 
ra tūip lietuviškas, kaip ir 
pats Vilnius. Antra, dėl to, 
jad j o skambė j imas ' ir iš
vaizda skelbia priešais ma
ne širdį to, kurs mane Dė
de vadina; jei, žinoma, jo 
pagarbos aš vertas esu. Ant 
syk matau ir suprantu, sa
vo pozicijų jo sąmonėje. 
Priešingai, jei mane lietu
vy s MPonu” drapsto. Klau
sau, girdžiu ir galyoju, kaip 
už tų paliokiškų bombų jam 
atsiteisti. Ką tai ir šnekė
ti! Kas tik akis tur, mato 
skirtumų tarpe nusmukusio 
paliokižko up” ir tikro lie
tuviško Pėdės.

Ypatinga! Jau kiek tai 
laiko,, kai Visogalis tikros 
pagarbos . susilaukė. Jtfet ir 
tamsiausias dzūkas, iš to pa
ties dvaro, kuriame ir aš gi
miau, burnų rankove pri
dengia, jei netyčiomis “taip 
man Pone Dzie padėk,” jam 
iš lūpų išslysta. Gį inteli
gentas už kapitalį prasižen
gimų laiko nežinoti katekiz
mo nei tiek, kad Visogalis 
niekad pas paliokus už ber
nų nebuvo. Labai pagirtina. 
Ir kaip tai gera būtų, jei tie 
pats inteligentai ir savo ka
tekizmų pažinotų nors tiek, 
kųd ir jie jau seniai, kai pa
liokams pebernaųja. O^yien 
įš pripratimo, nelyginai a- 
vys, da vis per paliokišką 
virvutę šokinėja, nors jos 
ten jau nėra.

Jei gi kįeno ausies pos
mus Paderevvskio minuėtai 
nusmailino taip, kad prie 
Dėdės priprasti sunkoka, 
tokiam da lieka Tamista, 
Gerbiamasai. Tamista «gal 
įr nevisai lietuviškas • išsi
reiškimas, bet tai jau vis
gi kur-kas švelnesnis už ma
žytę. “p.” Labai gerai, kad 
ypač Gerbiamasai greitai į- 
protin .eina./ Kaip nebūk, 
savus išsireiškimus turint, 
svetimais graibytiesi, jei tik 
iš pripratimo dąroina.

. (j bet-gi, net įr tikrais lie
tuviškais pagarbos termi
nais daug ką galvos laužyti 
peąpsimoka. Dabartinis de
mokratizmas gnaibydamas 
armijųs, rųbežius, valdžių, 
visokį autoritetų, negalėjo 
įr kalbos nepaliesti. Palie
tė. -Re tik mūsilr—bet įr vi
sų kitu taip-pat* *Ke . taųp 
seniai, o Anglija labai “Inr- 

valdikį pirkdavo ,taip nese
niai kas iinilijonų svarų tu-
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r. LpS. PJiio ir Michigan 
kričio suvažiavimas * įvyko 
liepos, 1921, ni„ 8v. Jurgio baž-
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nytinej svetainėj, Petroit, J®cK 
Nepribuvus valdybai suvažiavimų 
ątidarė su malda dvasios vadovas 
kua. Fąbijoųąą Kemėšis, 10:30 iš 
ryto. Suvažiavimo vedeju išvihk- 
tas Kranas Gustaitis, raštininku 

Kazys Štaupas.
Pirmiausiai kun. F. Kemėšis 

trumpoj ir gražioj prakalbėlej pa
sveikino delegatus, linkėdamas 
geriausių pasekmių svarstymuose.

Seką peršaukimas valdybos iš 
1920 m. — jos nesirado, Peršau
kus delegatus, pasirodo, kad jų 
pribuvo iš šių kuopų: 72 kp., Det- 
roit, Mieli.: kun. F. Kemėšis, Fra- 
nasGustaitis, Uršdlū Motuzaitė, 
Jonas Valiukas ir K. Petrukas; 5.1 
kps., dleveland, Ohio t Adolfas I- 
vinskąs ir Stanislovas Stepuliui 
uis; 64 kp., Akron, Ohio (asme
niškai, be įgaliojimo.) j Kazys Sa
lys ir kaipo svečias Kazys Štau- 
pas. Suvažiavimas abiem sutei
kė sprendžiamus balsus. Nepri- 
buvo. delegatai iš 69 kp., Dayton, 
Ohio, 66 kp., Youngstown, Ohio 
ir naujos kp., Grand Rapids, 
Mieli.

Išrinkta kohiisija sutvarkymui į- 
nešimų iš: F. Gustaičio, K. Štau- 
po, ir K. Salio..

Skaitymas protokolo praeitų 
metų šio apskričio suvažiavimo, 
vienbalsiai priimtas.

Valdybos raportai.
Apskričio pirm. Mikolas Kcrbe- 

lis, nors ypatiškai dėl kokių tai 
'priežasčių negalėjo pribūti, bet 
raportų prisiuntė puiku ir turi- 
nįngą, aiškiai apibrėždamas nu
veiktus darbus dėl LDS. ir kliū
tis, dėlei kurių priežasties dauge
lio nutarimų neįvykdyta. Rapor
tas vienbalsiai priimtas su pagy
rimu.

Nepribuvus apskričio raštinin
kui, Jurgiui Kuzui jo raportas 
prisiųstas laišku — aiškus ir y- 
patingai jo pasidarbuota dėlei L. 
p. S. apskričio surengime pra
kalbų mąršruto, kur kalbėtojum 
buvo gerb. A. F. Kneižys. Rapor
tas primtas vienbalsiai ir išpeik' 
ta padėka‘plojimu už paaukavi 
mą $1.03 apskr. išlaidų.

Apskričio iždininkas J. Januš
ka" raportuoja taip-gi- per laiškų. 
Pasirodė, kad knygos tvarkiai ir 
sąžiniškai yra vedamos, nes skait
linės geriausiai sutinka su rašti
ninko skaitlinėmis. Dėlei sun
kaus laiko išlaidų buvo daugiau 
negu įplaukų. Iždas susimažino 
nuo. $78.63 iki $28.63. Raportas 
vienbalsiai priimtas.

Kuopų raportai.
51 kp., CĮcveland, Ohio, rapor

tuoja, kad'randasi gerame stovy
je,. kaip morališkai, taip ir me
džiagiškai ir pamažu veikia kiek 
gali delei labo darbininkų ir tėvy
nės. Raportas užgirtas.

64 kp., Akron, Ohio, oficiaKš- 
kai raporto nepridavč, nes nebuvo 
įgaliotų delegatų, tik asmeniškai 
Kaz.' Salys apibrėžė kuopos sun
kių padėtį ii- kas ją paraližuoja.' 
Suvažiavimas išreiškė užuojautą 
64 kp. ir linkėjo pasekmingai 
veikti, nežiūrint kas mėgintų 
trukdyti. , ;

72 kp- Detroit', Mieli., raportas 
parodo, kad šioji kuopa gal yra 
vieną iš veikliausių. Mat čia va
dovaujant kun. F. Kemešiui, prak-. 
Ūkuojama paskaitos, debatai ir 
kitoki judėjimai kas lyti darbi-: 
ninku* būvio pagerinimą.' Rapor
tas užgirtas. Nuo kitų trijų kuo
pų nebuvo prisiųsta jokių rapor
tų. Pirmoji sekija užsibaigė 12:45

'•■';pietų. ' ' ■> ’
Nepabai^tį j^ftlai,

1. >) .Pakeltas klaųsimąs, at y-
ra praktikuojamas praeitų pietų 
nutarimą^ kad būtų apekričlū 
centrui rapprtųcųanm kas trys : 
jųenęąigi, kąą yrą kųoposp yeijtia- 
mą. Pasirodė, kad ne. Nutartai 
kad bUMl bfttų pildomas. fe)‘ 
Kąd raštininkas per
aiškus pasiųstų paraginimus kuo-

pbiųs. ’ ' '
2. Vietine 72 kp. skolą apskr,, 

kuri buvo pasilikusi nuo pereitų 
motų, sutiko tuojaus užmokėti,’ 
kartu sil narių mukesniais,

3. Delei nusiskundimo- pirmi- 
ninko, jog kuopos-esti nerangios, 
kad neatsako nė ant užklausimo 
lajjškij. Nutarta tolinus to nepa
daryti.

5. .Apskričio skola padaryta 
gerb. A. F. Kijeižiui laike prakal
bų maršruto nutarta užmokėti iš 
kuopų proporcijonališkai.

, 6. Remti prarito suvažiavimo 
nutarimas rengime paskaitų. 
Gerb. kuli. F. Kemėšis'referuoja, 
kad jau buvo tas vykdoma vieti
nėj 72 kuopoj, bet mažos pasek
mes tepasirodė, nes darbininkai 
dar nemoka gilintis į tai. Kad 
užinteresuoti juos, kun. F. Kemė
šis patarė, duodamas kaipo įne
šimą, kad būtų laikomi kuopų su
sirinkimai kas savaitę ir vis prie 
jų prijungti kokios trumpos pa
skaitėlės arba šiaip naudingi pa
siskaitymai, iš kur tik gaunant 
medžiagos.

Nauji įnešimai. '
1. a) Kun. F. Kemėšis ineša, 

kad būtų prie kiekvienos kuopos 
ogranizuojami būreliai tirinėtojų 
darbininkų klausimo, ir jie turč
ių rinktis norėčiau, kaip sykį į 
savaitę. x b) Kad būtų steigiami 
knygynėliai kiekvienoje kuopoje, 
e) Būtinai užsisakyti Lietuvos 
Darbo Fedcracijo# organą “Dar
bininką” (iš Lietuvos) prie kiek
vieno knygynėlio, d) Apskri- 
čiuosc steigti didesni knygynai.

Kuopų įnešimai.
2. -51 kp.l) Pageidaujama, kad 

LDS. narių mokesčiai būtų su
lyginti su “Darbininko” atski- • 
fų prenumeratorių mokesčiu. 
Reiškia, kad LDS. narys “Dko” 
prenumefatai moka tiek, kiek ir . 
pavienis skaitytojas, kiti-gi orga
nizacijos mokesniai narį apsunki
ni. Pageidaujama, kad LDS. na

riams būtų nupiginta prenumera
ta. 2) Kad LDS. nariai netekę 
darbo galėtų šauktis į 'Cehtrą, o 
Centras stengtųsi sužinoti ir pa
tarti kurioj kolionijoj geriaus dir
bama (tik pageidavimas). 3) Pa
geidaujama, kad ‘ ‘ Darbininke ’ ’ 
būtų įvestas klausimų ir atsaky
mų skyrius, ypač iš moksliško 
darbininkų klausimo srities. 4) 
Kad “Darbininkas” paduotų kar
tas nuo karto dauginus žinučių iš 
Lietuvos, ypač iš darbininkij ju
dėjimo. 5) Kad būtų įvestas 
dienos pinigij kursas.

3. 72 kn. 1) Kad kuopos ir pa
vieniai LDS. nariai geriaus pil-.. 
dytų įstatus — reiškia — atliktų 
savo užduoties darbą. 2) Kad 
per “Darbininką” būtų kartas 
nuo karto aiškinama parliamen- 
tariškąs tiesos, t. y. kaip ' vesti 
susirinkimus ir dauginus reikalin
gų dalykų.

Suvažiavįnms nužiūrėjo, kur y- 
ra reikalingos ir nutarė suorga
nizuoti naujas kuopas per atei
nančius metus šiose kolonijose: 
L Canton, Ohio, 2. Aliance, Dhio, 
3) Toledo, Ohio., 4. Lorain, Oliio,
5. Cnleinvąod, Oliio (Clevel.aude),
6. Soganova, J-porigan, 7. Cin-j 
cinati, Ohio, 8. Springfield, 
Oliio, 9. Švento Antano para
pijoj ir 10. šv. Petro pavapi joj, 
Detrojt, Mieli., 11. Seotvell, Mieli, 
ir 12 Ririimond, Mielu

Apskričio suvažiavimas kitais 
metais nutarta laikyti Cfoveland, 
Dilio.

Valdyba atehmųUrins molams 
palikta ta pati: pirm. M* Kerim
us, ymoųųrm, M. Ardzilius '(Ar-' 
dzųauskiis), rūšt. ■ K, Kutas, ižd. 
j. Januška. ; ■ p

Suvažiavimo pitfųk— ' - ’.

Suvažiavimo xašt“f • • -
.M/gtAupok ž

lietuviškai. Kas mums iš 
tos virtines mūsų kalbai ne- 
tikusių pagarbos terminų, 
jpį-iųps savuosius ir taip 
'brangins, kaip Bįrutos kal
nų, aut juoko palaikom.

Rodos girdi vaidilos 
^japeisų, ‘/‘Pažink/ lietuvį,

Morkus*
1 
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Lietuvą savo!”
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turi teisęs palikti žemės plotą (neapdirbęs) 
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(Tęsinys)'
Gyvenimas jam labiau negu kam kitam, 

yra aštria beširde kova,- kuris tankiausia jį 
palieka sulaužytų, 'sumuštų, bejėgiu, pa
vestu badui ir nusimimmui. Statistika mus 
pamokina, bet dar visako nepasako, kad 
pilname išsįvystime XIX amžiaus tūkstan
čiai žmogysčių'mirė iš bado. -. Kas ką no
ri tegu mano ir sako': kas link manęs, tai 
kuogriešČiausia tvirtinu, kad krikščionys 
neturi teisės šaltai žiūrėti į tokį dalykų sto
vį ir kiekvienas kas tik yra Mokytojaus pa
sekėju, kuris idėjų mūši! lūposna “Tėve 

' mūsų,” neturi teises manyti pakenčiamu vi
suomenės sutvarkymą, kurioje atsitinka pa
našūs žiaurumai. ,

Prikaišioja liaudžiai nemorališkumą ir 
sunuožmėjim:L>

Atminime, kad kokiu saiku saikuosi
me, tokiu bus atsaikuota. Pažiūrėkime-į tą 
nemorališkumą tikroje šviesoje. Pas žmo
nes morališkumas, lygiai kaip ir religija, 
priguli nuo pašalinių aplinkybių, ir su tuo
mi, sprendžiant, reikia skaitytis kaip su 
svarbiais akstinais. Tais akstinais yra: 
kasdienė duona, išteklius, kuris neleidžia 
kad badas privestų sąžinės balsą pi'ie išny
kimo doros; kiekvienam poilsis nuosavoje 
lovoje; kassavaitinis poilsis, kad darbi
ninkas užsidirbęs gyvenimui, galėtų sekma
dienyje duoti atsilsėti sielai ir kūnui, nes 
yra tai vienatinis būdas sunielišėjimo iš
vengimui.. .viskas tas yra neatmainoma iš
sivystymui morališko žmogaus esybėje jaus
mo. Jei tasai minimum fiziškų reikalavi
mų nebus užganėdintas, morališkumas ga
li plėtotis tik išimtinuose atsitikimuose, o 
platesnė atsakomybė negali būti reikalauja
ma.

Lt ‘onas XIII sekdamas šv. Tomą pri
mena mums, kad dorybės praktikavimui, 
būtinai yra nors minimum prigimti! me
džiagišką! gėrybių. Ką galima pasakyti, 

■ matant tiek žmogiškų esybių iš to viso netu- 
zrinčių nieko? kurie iš priežasties apverkti

no sudėstimo išauklėjimo ir darbo sąlygų, 
neturi galės pažinti Kristų ir išgirsti Baž
nyčios žodį tokiu būdu, kad. galėtą! apturė
ti iš to kokia nors nauda. Jog gi tiek turi- 
me t'sybiąi, kiltiems morališkai ir medžia
giškai stoka laiko, kad išsigilinus savyje, 
apsvarsčius savo pareigas, suskaičius savo 
kaltes, ir mušties krūtinėn ir padaryti nu
tarimus. Teisė prie išganymo ir tobulini
mosi yra yisai paniekinta dabartinėje vi
suomenės tvarkoje ir net visiškai išrauta iš 
gyveninio tūkstančių sielų iš priežasties sto
kos to minimumo pamatinių prigimties gė
rybių. Pridėkime dar: viskas siekia prie to, 
kad žmogų padarius mašina ir įai visur net 
laukų darbuose, darbininkas kas kart la
biau šliukšt prie išpildymo vien nesąmonin
gų judėjimų. Visas gyvenimas daugelio 
darbininkų praeina išimtinai spaudime vie
nos ir tos pačios pružinos, visuomet tuose 
pačiuose laiko tarpuose ir vienu ir tuo pa
čiu būdu. Jeigu dainuojančiam žmogui ne
duosite nors biškį atsikvėpti, negalite nuo 
jo reikalauti kad jis išlaikytąi savo indivi
duališkumą ir kad galėtų siekti prie šviesos 
ir dvasios pažangos.

Nesistebėkite todėl, kad nežiūrint jų 
vidujinėms ydoms, esame jiems labai nucą_ 
laidūs; kad mus apima didi užuojauta 
tiems atmestiems- pasmerktiems prie darbo 
pančių, tarp* nepatogumų ir šalčio drasko 

' badas jąi kūną, prieš akis nuolatinis ryto
jaus netikrumą^ o užbaigoje šaltas karstas 
ar ligoninė kaipo atlyginimo vainikas to vi
so slcurdaus, beviltingo egzistavimo. To
kiose. sąlygose morališkas pajautimas nega
li beviltingai neatšipti..

Pramones darbai pereitame amžiuje, 
bemaž iki paskutiniųjų laikų, kuriuose jau 
biškutį pradėta rūpintis pataisymu blogu
mo,—talpina savyje liūdną reginį.

Varžybos stumia ir stumia be pasigai
lėjimo reikalaudamos iš darbininko dides
nio darbo našumo. Konkurencija! Nėra to
dėl nei sekmadiepių nei švenčių, “atlikimas 
tų tikėjimo “pareigų”—perdaug atima lai- 
ko! darbas .turi prasidėti prieš aušrąi, o baig
ties jau gerai saulei nusileidus; kas tas 
reiškia jei žmogus grįžta namo sudaužytas, 
nuvargęs, negalįs prisidėti prie šeimyninio 
gyvenimo? Konkurencija to reikalauja! .

“Konkurencija!” TodePreikia nuleisti 
kainas, “dieną” padidinti, sumažint užmo- 3

kesnį, reikalui prasėjus, galės parūpinti kaiptygraosepokos visuomenėje. Todėl nei turtuoliams.neibiednięms pe*
“ jiems” pristatyti pigesnių produktų: (blo-r ir pasakyk- koĮdam nors vienam reikia sakyti apie teisę; vienas tik pasilieka,

iš tų didesnių jįj žemės savininkų, kad jis ne
turi teisęs palikti žemės plotą (neapdirbęs) 
pudimaĄ kad Žemė privalo maitinti žmo
gų, o ne apversti jos nemažus plotus me
džioklei, pąsįlinksininimūi kelių dykadu<> 
nių. Tasai savininkas pažiūrės į tave nuste
bęs ir visu savo naivišku atvirumu, atsa
kysi “Mano žemė priguli man, darau su 
ja ką tik noriu!” O vienok tasai žmogus 
■klysta s gal skaito sayę teisiu, bet apsirinka 
ir aiškiu būdu parodo, kad nepažįsta savo 
visuomeninių priedermių.' ..
. Labai gerai vienoje savo prakalbų pą- 
tėmijo Mųr. Koiteler : Priešingas ne tik kri
kščionybei, bet ir gamtai pamatas, kuris 
žmogų padaro savo turto dievaičiu, duoda
mas teisę ištvirkingaį naudoties nuosavybe 
ir apversti jūs vaisius' neturinčiam* rubežių 
geidulių užganėdinimui, kada jų Užduočia 
buvo tapti neturtingiems artimams duona! 

Tokia yra* tiesa. -
Nereikia niekuomet užmiršti to pama

tinio teologų tvirtinimo, kad esybinė ir vi
siška nuosavybės teisė ant žmogaus įr ant 
visų turtų šios žemės, priguli išimtinai 
Dievui. Žmogaus gi teise siekia tik iki var
tojimo ir tai su išlyga vartoti, sulig nusta
tytų Dievo įstatymų.' Ne vieta čionai kelti 
ginčus apie nuosavybes teisę; užsiganėdin
sime vien nurodę savo pamatus plačiau 
juosna nesigilinant. Nes savo laimei turi
me stiprų tikėjimą, kad mūsų tvirtinamai 
yra pilnoje santaikoje su Bažnyčios mokslu, 
tik trumpai juos čia paduosime.

Visųpirma Kanoniška teise,' kaip labai 
protingai patvirtina didis istorikas Jansšen, 
remdamos šv.' Rašto žodžiais, laiko nuosa
vybę kaipo prižiūrėjimą nuo Dievo pavestą. 
Iš to nesunku padaryti išvadą: Savininkas, 
atsako prieš Dievą už tai kaip sunaudoja 
savo turtus. Neturi teisės naudoties jais su
lig savo užgaidos; ir to delei Popiežiai, 
“kaipo teisingumo sargai,” daugel kartų 
tuos pagrindus primindavo tiems savinin
kams, kurie apie juos nenorėdavo atsimin
ti. ' .

Ir taip Klemensas IV XII amžiuje pa
velijo visiems be skirtumo, paimti nūdirbi- 
mui trečią dalį žehiės plotų, kuriuos savi
ninkas nuolatos palieka neapdirbęs. Šykš
tus IV XV amžiuje-skelbė, kad “ateikite ir 
visad bus pavelyta visiems ii-' kiekvienam 
skyrium, ‘Rymo laukuose it švl Petro patfi- 
monium Toskanijoje, lygiai ir Kampanijos 
pakrančius, tinkamame laike paimti sau 
nudirbimui trečią dalį visų apleistoj laukų 
sėjimui, nežiūrint keno ten būtų nuosavy
bė: vienuolynų ar kapitulų bažnyčiii arba 
palikimai privatinių maldingų" ypatų, arba 
viešų valdininl<ų kokio nors luomo ar sto
vio, by tik -norėtų juos sunaudoti ir papra
šytų pavelijimo nors ir be pasekmės. Buvo 
išsiųsti tam tikri atstovai išrišimui rišančių 
su tuo dalvku klausimu. Klemensas VIII

• v

remiasi tuomi dekretu it viename savo “mo
tu proprio” jį patvirtina.

Ir tasai dekretas tolesniame bėgyje bu
vo tvirtinamas kelius kartus, iki pradžios 
XIX amžiaus, kada Pijus VI ir Pijus VII 
priminė tas visuomeniškos nuosavybės 

priedermes. * .'
Puikiaipe Gabrielo Ardant’o veikale: 

“Popiežiai ir sodiečiai,” “Papės et pay- 
sons,” labai užimančiai nupiešta didesnių 
savininkų kova prieš teisę ir Popiežius, ku
rie primindavo jiems jų pareigas. Skaitant 
apie tą galima pamanyti, kad esame dabar
tinėje epokoje ir klausome mūsų ekonomiš-. 
tų ginčų.

Ypatingai tas panašumas matosi ypa- 
toje Klemenso VII, o tų laikų juristai to
kiu pat būdu prirodinėja, kaip mūsų šian
dieniniai priešai.

Ypač tūlas Batisto Casali, kurio siela 
—(tikime laikui į metam—psychoza*), tu
rėjo pereiti į kurio nors mūsiškių manches- 
terių); tasai Batisto Casali įsimiklinęs sa
vo amate, surinko nesuskaitytą daugybę ar
gumentų priespaudos ir neteisingumo apgy
nimui. Jo prakalba Klemensui VII labai 
domės verta. Kalbėtojas Stengiasi prirody
ti, kad Popiežius blogai painformuotas ir 
baigia iškilmingu perspėjimu: “Meldžiu 
patėmyti, kad įvedimas panašių priemonių, 
gali visus už interesuotuosius pastumti į 
Liuterio rankas.”

Ar-gi ne primena mums visus tuos, ku- 
. rie mus,vadina socijalistais ? Perkeistos tik. 
ypatos. “Kas pe^ neapsimąstymas, šv. Tė
ve,” sako nesulyginimasai Batisko Casoli, 
“ prmiindamas tokiu būdu teisę jo Švente
nybė pastumsite visus turtuolius į protes- 
taiitizmo bangas! ” “ Kas perYieapsimąsty- 
įpas!”—-sako . mutns^^rimiiidami tokiu 
būdu teisę,, pastumsite visus biednūosius į 
socijalizmo nasrus! ' ”

■» K ; '

gesnips rūšies), o jei tose sąlygose darbi
ninkas nei mąstyti negali apie sudarymą 
šeimynos ir savo žmonos,-—tai^apseis be šei
mynos!—o jei-be moterų apšeiti negali,—; 
tai ^alės jam surasti F *

. Kainų puolimas turi turėti rubęžių, bet 
koiĮkureneija nesibaigia! Na—kur tik ga
lima moterys užims vyrų vietas... ir jaunas 
merginas priimsime fabrikon ar dirbtuvėm 
dalykui atneš pelną, o pei koks, velnias tuo 
nieko nenustos!”

O toliaus: “mašinos moka duoklę kaip 
dieną taip ir naktį? todėl tegu įr naktį dį>- 
ba kaip ir dieną. Jog sunku “konkurenci
ja gi nemiega!” Ir organizuojasi jau nak
ties darbas.. “Reikia gi sumažinti aplamas 
išlaidas! ’ ’ OI? kas čia dar: ko ten tas žmo-, 
gus dirba? moka jam už visą jo laiką, o ji
sai neturi visa užėmęs: jo prietaisos pačios 
darbuojas, jisai jas tik prižiūri? todėl tiek 
turi liiiosų valandų... o kad jam pridėtu
me vieną prietaisą prižiūrėti. Visas pelnas 
bus mūsų pusėje: atminkime konkurencija: 
konkurencija nuolatos kybo ant mūsų!” 

’Ar-gi tai ne biaudu? v
Eee!..” nereikia vėl perdėti... trūku

mas jums, kaip matos elementariško moks
lo pagrindų pažinimo, ekonomistas moki-, 
•na j/dLasser fąire, lasser passer...” ką tas 
reiškia, jei koks ten žmogus vargsta, kad 
žmonija eina niekjm, kad sulaužyta teisė ir 
teisingumas: pasaulis pražus, ir tegu ge- 
riags pražūva negu turėtų pražūti mūsų pa
grindas: Lasser f aire, lasser passer!” Lū
pose tų žmonių vis ta pati giesmelė!

Bet-patys pasakykite: kaip žmogui pa
našiose sąlygose ir panašiame išnaudojime, 
galima ką nors sakyti apie morališkumą? 
Jo žvilgsny s jau nekįla augštyn akypločio 
rybos siaurėja, nėra maisto nei dvasiai nei 
širdžiai, viešpatauja visur medžiaga. Ar 
gi tai vien jo paties kaltė, jei laikas nuo lai
ko ieško užsiganėdinimo žemuose, pasilinks- 
minimUoso4r. jei neturėdamas laiko pagal
voti apie rojų dėl sielos ieško to rojaus sa
vo kūnui ?

Ir čionai tai reikia ieškoti priežasties 
dar neaiškiu ir ncapribuotu siekimu, bet la
bai tikru, kurie stumia darbįninkus reika
lauti sau kaikurių teisių ir laidavimą, su 
tikslu išvengti nelaisvės ir užlaikyti dvasinį 
gyvenimą. Neskaito jie dar užtenkamu, 
kad jiems būtų gerai užmokama ir kad ge
rai su jais elgtųsi: reikalauja savo teisių 
ir teisėtų organizacijų, kurios užtikrintų ga- 
liravbe ginimo savo reikalu. Ju siekiu, kar- 
tais nenuvokiančiu, bet visados karštu, yra 
ekonomiškas pasilmosavimas kuris suteiktų 
dvasios išliuosavimą. Ir todėl reikalauja, o 
sulig mūsų visai teisingai, kad padarius sa
vo amatą ypatiška nuosavybe, • kuris nega
lėtų būti atimamas jei kaikuriuose išimti
nuose permatytuose atsitikimuose, ir tai 
dėl to kad užtikrinus dabartį ir ateitį ir iš- 
budus iš tos dvasios nuopuolio kaipo pasek
mė nuolatinės baimės apie rytojų.

V.
NUOSAVYBĖS PAGRINDAS.

Darbo Iglaus imas Pagimdo 
Nuosavybčs Klausimą.

Kas tai yra.nuosavybė? Vieni sako, kad 
‘ ‘ teisė, ’ ’ kiti, kad tai ‘4priedermė. ’’ Ma-

• v

tai
nau kad tuos abu apibudinimu galima su
traukti krūvon, sakant, kad: nuosavybė 
priduoda tame pačiame saike teisės, aut 
dek uždeda priedermės ir ant tiek kiekvie
nas turi teisės ant kiek prisiima prieder
mių. .

Nuosavybės supratimas, kaip jį su-, 
pranta mūsų laikuose yra tiesiog priešingu 
tai idėjai ir todėl išrodomums jisai giliai ne
teisingu ir ardantis visuomenės tvarką. Pri
mena jisai aną garsų “jus ųuiritium” kinis 
buvo Ryme raktu prie visokios valdžios ir 
šaltiniu visokių turtų, kiniuos senatas da
linai duodavo ar tai pavienioms ypatoms ar 
lai tautoms, kurias norėdavo savo pusėn 
patraukti. Vartojimo teisė yra teise visai le- 
gališlm. Bet vartojimo teisė sulig savo nuo
žiūros neatsižvelgiant reikalavimų visuomet* 
nes kūno, vartojimo teisė atmetanti .visas 
kitas teises, apie kurias nežino ir nenori ži
noti,—yra teisė priešinga teisingumui, prie
šinga gamtai, nekrikščioniška, sutverta iš
imtinai kokia nors stabmeldiška teorija tie
siog priešinga katalikiškiem# pamatams.. 
Nes visiškos nuosavybes, pilnoje prasmėje 
to išsireiškimo, nėra. Šv. Tomas griežtai ir 
aiškiai mokina, kad asmeninė nuosavybė, 
žmogui, kuris miršta iš bado, lieka visuoti
na nuosavybė.. \—

Kaip pamirštas tas perspėjimas musų 
visuomenėje; sugrįžo jinai prie stabmeN 

• dėstės ir darosi-jo j o tokie pat neteisingumai 
- —-* 9

išėjimas: įmesti “Teisę” į pečių o susijung
ti su Teisybe.

Sustokime ilgiaus, kad genaus išrody- 
jį, jog naudojimąsi nuosavybe negali būti 
visiškas. r .

Kįekvfenam gi žinomas turinys MoizeS 
teisių, kuris aiškiai nurodo savininkui jo 

. visuomenes veikimą: Jeigu darodydamas 
laukus, paliksi juose javų varpą? nepriva
lai grįžti, paimti. Paliko jinai kitam, na
šlaičiui arba našlei, kad Dievas palaimintų 
javo rankų darbą: • O kada krėsi alyvos me
dį nesugrįši prie jo atgal: kas liks, bus ki
tam našlaičiai ar našlei* Pjūties laike ne
išpjausi visų kerčių ir kraštų tavo lauko, nei 
rinksi toliau nukritusių varpų, bet paliksi 
tai neturtingam ir pakeleiviui* Aš—ariVam- 
žių—tavo Dievas.”

Čia įstatimdavis įveda taip—vadinamą
ją servitutą,*) c^es primename tąjį fak
tą ir tą mokslą ir tvirtiname, kad Dievas 
nuosavybę apsunkina ipotekomis*) kurios 
turi būti suprantamos, kaipo teisė rubežiuo- 
janti nuosavybę o užtikrinimas visuomenės 
teisių gerybėje priklausančiu vienatom: 
“Jus romanum” rymiška teisė nepažino 
servituto supratimo, kurią įvedė tik slavų 
ir germanų teisė, labiau perimtos krikščio
nystės dvasia. Rymo teisė pripažįsta išim
tinai sutartinus servitutus kuriuos galima 
parduoti ir atpirkti; krikščioniškoje gi tei
sėje iš priežasties7 tikresnio ir teisingesnio 
nuosavybės supratimo servitutas lieka, toje 
ar kitoje formoje ne benuperkamas, bet ant 
visados prie nuosavybės prijungiamas. Ir 
visur kur tik krikščioniški pagrindai.buvo 
gerbiami, randame įvairias servituto teises, 
kaip varpų rinkimas, gilių rinkimas, liuo- 

r sa pūdymuose ganyklė, perėjimai ir tiek ki
tų, kurie išlengvo nyko grįžtant gyveniman 
stabmeldiškų teisių supratimui.

Darome didelį apsirikimą nesigilinda
mi supratiman dviejų dėsnių, kurie gludi 
nuosavybėje. Vienas neatskiriamas ir me- 
tafiziškas, gamta pasirėmęs, kitas konkre-' 
tiškas remiantis keičiančiais atsitikimais,’ 
žiūrint laikui, vieta arba įvairių sistemų. 
Šv. Tomas kuris ryškia savo dvasia ir pro
to gilumu, išnagrinėja tą svarbų klausimą 
aiškiai patvirtina teisės supratimą, pabriež- 

. damas, kad Dievas ne tam davė žmonių gi
minei žemę, kad ją sauvališkai valdytų, .bet 
kad žmonijoj protas ir tautų sutvarkymas, 
išskirstytų ją išdalindaini abelnai visų gero
vei., Ir dar priduria,—teisybę, su kuria 
šiandien bemaž visiškai apsilenkia: “Iš at
žvilgio naudojimosi visi daiktai visuotini, 
bendri, o ne asmeniški; ir tai toje prasmė
je, kad priedermės delei skiriami jie ki
tiems, užganėdinimui jų reikalams.”

Užmiršime tų pagrindų ir reikia ieško
ti užmazgos pikto ir jo branduolio. Kaipo 
pasekmė sugrįžimo pagoniškų pagrindų iš
augo turtas iki prievartos lygiai neteisingas 
ir baisus dabarčiai ir užtraukęs juodą bai
dykle ateičiai.

Mamona liko valdytoja pasaulio, o 
Guizot’o patarimas “Dobkite” tarnavo kel
vedžiu kiekvienam, kas tik turėjo kokį nors 

, patraukimą. prie prievartos. TurtasĄ už
viešpatavo negirdėtu, nelemtu begėdišku
mu, rodydamas miniai skaudžiai papikti
nančius paveikslus.

Patsai teisių naudojimas išlengvo laip
sniais atvedė prie galutino išnykimo supra- 

‘ timo priedermės. Ir taip, iš priežasties iš
naudojimo nuosavybės teisių, iškilo abejo
nės teisingumo to pagrindo ir tapome Rū
dyto jais užpuolimų, nuosavybės gyvavimo. 
Ir lygiai, kaip vertelgauta spekuliuota suk
tybėmis verstas, remiantis tomis teorijomis, 
krovėsi griuvėsių'laužai, o ant griuvėsių, 
kaipo žvėriškumo baidykla iškilo išsigimęs 
gobšus žydas, apsuptas minia kitų dar bjau
resnių plėšikų.

Ir užviešpatavo skurdas.
O darbininkas—neturėdamas galimy

bės prasimitinti duona, nežiūrint veido pra
kaito kaip jį užtikrino Dievas,—tarė sau, 
kad nuosavybės išnaudojimas lieka nebepa
keliamas ir lieka vienas tik tur būt išėji
mas : 14 panaikinti nuosavybę. ‘

JJifetuviiį. Braltylį*; 
Palangoj yrą pįri 
Vadinama Liepojos 
h* vieną vasarnamį, 
nas turėjo vykti uty 
vietų m&#ngirnį prie 
garinio sezono ir kartu 
jo reviziją padaryti 
Šiuose inkurtuose B-vė£ 
riuose. Vyko autom 
mi. Tai pasitaikė ma^T 
ra proga apvažiuoti 1 
tiją. Vykome per KM 
dos kraštą. Tą norint 
tų -reikia gauti Lietuvos 1 
dūrinių reikalų ministor 
vizą. • ;

i Mes amerikiečiai faitym 
girdėję įvairių žinių _ 
Lietuvos įstaigas, apie ^gį 
tvarką, apie yaldinįpki 
šileidimą ir tt. Tą(į P 
rėkime? kaip veįjdą-OiSB* 
vos vidurinių reikalų 
tori jos pasų skyrius. ŽmoP^]
besą daug. Turbūt dąįlgjį*■ 
negu bile kuriam faile kffi' 
ministerijos sltytipje. ŽS 
ma priseiną palaukti. 
man nenuobodu — yįą pa 
jįena. Užvedu kalfaą 'j 
žmonėmis, teiraujuos fae ‘Ml 
to ko ar patenkinti vali 
Neteko išgirsti valdžios į 
kimo žodžių. Padavęs 'į 
portą ir išpildęs apl&aęiįg^ 
gaunu kaipiy visi ątsakyn 
cad sugrįžti antrą vąland^ 
po pietų. Sugrįžtų ,paskb> 
■;ą valandą. Žmonių JaU 
daug laukia kanceliaiajpf^ 
durų atsidarant. Girdžiu^ 
moterys prottf ‘noja p^Įęi

tf

rūkančius, o rįj 
giausia žydai, 
mremiu. Žydpalaikiai alty 
plėšiškai kimba į mane,'SB" " 
kq girdi nerūkantieji 
sau, girdi Čia neparąsyfai. 
“Rūkyti draudžiamą.”' I&r 
da aš pabarškinu į kanedĮii 
riją. Pasirodo kari4i§$ę 
Raportuoju, kas dedasi. 
reivis, mandagus •vyrafa,.|^ j 
liepia tuoj mesti 
ba eiti lauk, o mane įjnįį^^ 
kanceliariją. Dar reikį 
laukti apie 15 miliutų. Nuo 
met žmonės buvo suleisti ,1 
kanceliariją, tai 
man dėkuojo už užsistojįgį| 
įr sake, kad nei vienąs ž 
palaikis nedrįsęs 
Jau prasėjo man vizų 
pasportą įvairių valė 
konsulatuose, bet pripa 
tu, kad Lietuvos vidų 
reikalų ministerijoj tas 
lykas atliekamas su ne&W 
žesne tvarka greitumu ir ji 
žmonėmis apseinama 
mažesniu mandagumų* D 

Gegužio 2§ d; pa '1 
is Kauno panemunių. 
safa sausa, keliaį pns 
Tik bėdos buvo pate 
smėlyną. Bet automobilį 
žmonėms yra dyvų dyvaį 
apsistojus subėga didi 
maži. Tuomet vy^ąi sji: 
džiu pagatavumu teikia 
vo patarnavimą įr iįsstų$ 
automobilių iš smėlio, 
tomobįlius yra ąugš 
kultūros padaras ir jį 
kalauja patogesnių, 
Lietuvoj yra^ aplipk; 
Bet fordidms yra pėly^įjį 
nusįjonįeriuš ir pakelia * 

kenyfaes. . *
Bo pietų pasiekėme į 

liniukų. Nepastebej 
pravažiavome pąspoi 
žiūrėjimo stotį. S 
važiavome ir pamatė 
sargąs nnt tilto \ 
šautuvą griebę nuo 
Sustojome. Sargas p
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*) Aprubežiavimas nuosavybės duodąs teisę 
naudoties kitą nuosavybe tani tikrais nustatytais į- 
statymais.

*)Užatovas nejudinamojo turto* o ypatinga 
laidavimas žeme.
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kur mums reikią pa- 

g^ti. Prisėjo grįžti. 
Maliarijos visi langai bę- 
Ftftdaiyti, ofas troškusį 

kodėl tokioj gra^ 
m giežioj įaugti neatsidaro. 

klausimas jiems visai 
' 1 pasirodė.

aipčdos Krašto pusėj 
uįode dailus vyrąs unih 
Uįoj.. Gražiai bekalbąs 

attždškai. ICaipir Dietų- 
os parubežio sargyba be 
jkit? ypatingu kamantinėji- 

praleido mus. Pasilei- 
Lonįe dailiu lygiu plentu, 
uuįu buvo .skrysti per 

Klaipėdos kraštą. Pakely
je, sėstoj ome kelis syk užei- 
gOBtb. Susikalbėjome lietti- 
vdšįąi ir savininkai girdavo
si «kaita save lietuviais. 
‘He^ekiTige, didokame mie
sčiuke, teko užeiti į kelias 
didesnes krautuves. Tai vįs 
sak& nemoka lietuviškai., 
BėtSgaražiaus ir kitokiu ma- 
sinij taisymo didokos įstai
gos Navininkas besąs grynas 
lietuvis ir gerai bekalbąs 
lietuviškai. Jo darbininkai . M
norSį kalbasi vokiškai, * bet 
bemoką lietuviškai ir skai- 
tosi*-lietuviais. Vienoj vie
toj prisėjo sustoti ir mainy
ti ’gjmą. Tai vaiką subėgo, 
betSdidesniu, tai nei vieno- t ’t' w *■ •

Jnea|pjo. Netaip, kaip D. 
Liegivdj, kur sustojus su
bėgi dideli ir maži. Vienas 
sua^gusis praeivis prakalbo 

. lietuviškai ir peikė autoino- 
biliSs. Girdi su jais dau- 

‘ giau vargo, negu gero. Vai
kaitis liepė eiti šalin ir neši- 

l mokyti automobiliu važiuo-
-tl.
| J&u buvo sutemę, kuomet
* įvaaavome į Klaipėdą. Už

sukame į vieną ir ldtą vieš-
Vis nešą vietų. - Va

žiuojame į Tautos Tarybą, 
kui^kartu yra ir “Balso” 
redakcija. Dar besąs ži- 

l’buijs. Svetingai mus pri- 
paaiškino, kad dabar 

įaugus laikas ir koteliai esą 
pikiu Tad mus paėmė į pri- 
vatmius namus, o automobi- 
liui * palikome kieme, kur 
uB$lso ”redakcija jtu. Sa- 
vinfnkas nepatėmijo, kuo- 
me£ įvažiavo automobilius. 

. betįpatėmijo tą pat vakarą 
velkiu. Nustebo ir nežinojo, 
'ką eia turėtu tas reikšti: 
Manė, kad arba tai vagią 
automobilius arba pavogtas. 
Buįo bemanąs raportuoti 

'policijai, bet pirma sumanęs 
. apturėti. Betyrinėdamas 
; radg dvi lietuviškas vėlia

vas^ Tada supratęs, kad au- 
tonįbbilius turįs būt gerą 
žmmiią ir nurimęs. Ant rv- 
tojąus ilgai kalbėjomės su

- supratusiais Klaipėdos lie-
# .tuviais veikėjais, apie Klai- 
■; pėdą, biznius ir tt. Pasiro- 
r do, ;kad Klaipėdoj nuosąvy-

' Dės spigios. Kur kas* piges- 
Ląegm Lietuvoj. Į nuo- 
£savybes kimba lenkai. Prū- 
I są- ^lietuviai - apgailestauja, 
| kad>taip darosi, patys grie- 
t ’hinAuosavvbes ir nori, kad* te • z
f Amerikos lietuviai atvyktu 
L ąu S£vo galingais doleriais ir 

į nuosavybes. “Bal- 
K gas^^ perkasi namą ir taisosi 
| tno4ei‘nišką spaustuvę.
L dŽaipeda yra veik tokioj 
R'politinėj padėtyje, kaip Vil- 
gSli'ttJiį Todėl Klaipėdoj, 
Kkąipįr Vilniuje nuosavybės 
fcnup&olę. Klaipėdoj esąs ir 
B’gąpsiS J. Gabrys, turįs sa- 

į- vonamą.
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(/Skinti vargo žmonėms) 

Mirtis ankstyboji 
Mane greit pasmaugs, 
Vėl vargšų kapyne

; Viens, kapas* išaugs.. /

Nutils mano dainos, 
Krutinę nurims, 
Svajones greit žvainas 
Šaltuipas apims,

‘ ■ u *

, Nutrukusi styga 
Skaudžiai sudejuos,— 
Vargingą poetą 
Žemelei išduos...

Priims jį šaltoji, 
Jo kūną spės, 
Tik. dainos jo menkos 
Tarp vargšų aidės...

“Tebus tau ramybe” 
Varguolis atmins, — 
Č ponai—besočiai 
Gal kapą sumins.

4

f
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Vargo Poetą.
>1. VI. 21.

Rašiau lovoj negaluodama.

Kadangi jau paskelbtas 
dovanų laikas baigiasi, tad 
gauname kasdien nemažai 
'aiškų su užklausimais, nuo 
i u kurių prenumerata dar 

. ičra pasibaigus. Klausia 
kaip ir kokiu būdu galėtų į- 
;igyti skiriamą dovaną. Tad 
kad sumažinus darbą ir iš
bildąs atsakinėjimui į juos 
itskirai, šiuomi praneša
me, kad kurių prenumera
ta nepasibaigus, gali atnau
jinti išanksto ir gauti dova
ną—fontaniiię plunksną.Pa- 

. vyzdžiui, keno prenumerata 
baigiasi gruodžio mėnesyje, 
tai užsimokėjus dabar, lai
kas skaitysis nuo tos dienos 
kuomet prenumerata pasi
baigs, o ne nuo tos, kuomet 
užsimoka. Darbininkų Są
jungai rūpi, kad krikščio
nių darbininkų obalsis pa
siektų kuoplačiausiai darbo 
žmonių minias, o ypač šiuo
se laikuose, kuomet darbi
ninkams susipratimas yra 
užvis reikalingiausias.

“Darbininko” Adm..

GARADŽIUS l
ANT PARDAVIMO, patogioj vietoj. 
Pelno galima daryti nemažiau kaip 
^10,000 j metus. Prekė Ir išlygos la
bai lengvos, Savininkas yra senas 
Žmogus Ir gyvena toli nuo eaVo biznio, 
Ir todėl parduos lobai pigiai. Apie tai 
klauskite pas A. Ivaškevičių, .

CAMBRIDGE
27 šeimynų mtajas mūrinis namus, ge
riausioje vietoje Camlųddge’lul. Beit* 
dos neša $13,122.00 per pietus. Išmo
kėjus vfsito iškaičius liks gryno peilio 
$0,500 per- metus. Prekė $68.00 ir la
bai lengvos Išlygos. Klauskite apie 
tai pas A, Ivaškevičių •

ANT GDMMONUEALTH 
AVENUE

geriausioje vietoje BostotVe, milijonie
rių apgyventa svieto, 20mšeifnynų su 
visomis vigadomis, neša. rendps suvirš 
$15,000. per metus. Preke ir išlygos 
labai geros. Savininkas priims mažų 
nanHj 'arba niortgadžius kaipo dali Į- 
mokėjlmo. Klauskite pas A. Ivaškevi-

1 DORCHESTĘR’Y
3 šeinįym; 17 kambarių su visomis vi- 
gndomis, plušai, 3 gariniai pečiai skie
pe. Murinto namas. Rendos nešu, 
$8700 per mėnesį. Preke $7,300. Ir 
$13(K). įmokėti. Klauskite pas- A. I- 
vaškevičlų.

2 Storai, garadžius ir grosernes biznis 
su visais ' tavomis. Prekė $8800. ir 
lengvos išlygos. Klausk pas- A. Ivaš
kevičių.

12 kambarių, garadžius ir sodnas arti 
prie So. Boston’o. Savininkas labai 
nori parduoti. Namas yra su visomis 
vigadomis ir elektriko šviesa.. Prekė

1 ir išlygos pus dykai. Klauskite apie 
tai pas A. Ivaškevičių.

MATTAPAN
3 šeimynų 17 kambarių namas us e- 
lektriko šviesom ir 3 šilto vandenio 
(3 bot water heaters) pečiai skiepe, 
su piazais iš užpakalio ir iš priekio, 
tiražus daržas. Rendos neša $130. per 
mėnes. Prekė ir išlygos labai geros, 
nes savininkas turi išvažiuoti į kitų 
mlesfų. Klausk apie tai pas A. Ivaš
kevičių.

, - ■, ■ ■■ .............................- ... -----—

nOAUMA ĮnmyiTT-
Žinoma kad vasarok laike sun

ku žmogui būti sveikam, šiltas o- 
rasir sunkūs darbas labai nuvar
ginai ir todėl per naktį negalima 
miegoti, o ant rytojaus atsikėlus 
jaučiasi silpnas ir nuvargęs. Bet 
jeigu tu savo vidurius užlaikysi 
gerai, tuomet bosi sveikas. Var
tok visuomet Triner’sBitter Wine 
kuris tau duos stiprunią, tuomet 
ir naktimis galėsi užmigti, ir bū- 
si sveikas. Triner’s Antiputrin 
vaistai yra labai naudingi delei 
skaudančios'gerklės ir taip-gi de
lei visokių. žąįždų, Triner’š Li- 
nement labai gerai žinomas kuris 
palengvina visus skaudėjimus, ge
ri vaistai delei skaudamą ir pa
vargusią koją. Perkant Triner’s 
Bitter AVine visuomet žiūrėkit kad 
būtą originalis Triner’s Bitter 
AVine. — Joseph Triner Company, 
1333-43 So. Ashland Avė., Chica- 
go. Ui-

EXTRĄ PRANEŠIMAS
HUDSON’O, MASS. LIETUVIŲ' 

CO-OP. KRAUTUVES 
ŠĖRININKAMS.

Kurie turite viršnrinętoj įstaigoj Sė
tus, malonėsite atsišaukti, tai gausite 
atgal turtėtas pnIlgus, nes per didžiu
mos šėrinlnkų nųbulsavlmų ant pusme
tinio mitingo tapo parduota arba likvi
duota. Atslšauklt tuojaus šiuo adre
su: - <

LITHUANIAN CO-OP. INO., 
166 Main St., Hudson, Mass.

PRISTATYK SAVO DOLE
RI PRIE DARBO.

JĘIGU latkysl dolerį kešenėj, tai 
metų galo tik tų vienų ir tetiit&b

JEIGU investysL dolerį l biznį, tai 
metų gale vietoj vieno, turėsi dų ar
ba trįs,

ŠIOSE dienose geriausius biZiita tat 
garmlžluš arlm geras namas. ®odel 
ateikit pas mus, o mes parduosime 
tamstoms gatadžlų ntba kokį kitų , biz
nį- . > •

PARSIDUODA DU DIDELI 
ClARAnžTAT

^VIENAS tūri intalpų 150 automobi
lių, randasi' daug apgyvento] vietoj 
ant didžiausio StatU Road, Bostone. 
Pelno nešu apie $18,000 per metus. Iš
lygos labai lengvos.

ANTRAS btokį mažesnis, talp-gl 
randasi .geroj vietoj. Turi būt par
duotas greitai. - • ,

ANT RĘVER BEACH
- PARSIDUODA keturi pa šešias šei
mynas namui, randasi labai gražioj 
gyvenimui vietoj. Pelno neša $3,000.00 
per metus. Prekė prieinama.

DORCHESTER, MASS.
KAMPINIS namas šešių šeimynų lr 

trys štorai, Randasi geroj vietoj dėl 
gyvenimo ir dėl biznio. Randų neša. 
$5,000.00 per metas. Preke prieina
ma. Išlygos lengvos.

SO. BOSTON, MASS.
BROADIVAY mūrinis namas ir du 

Storai. Parsiduoda pigiai.
Kreipkitės pfts.‘ ,

Lithuanian Home Builders Co. 
Ine. and Real Estate

366 Broadway, Room 1
("Darbininko’* name)

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 1878-J.

Bendrovė
(FLTRNITURE STORE) ' '

. Parduodam visokius Rakunduą užmokant lr duodam ant išmokea- 
Člo. Užlųikom savo trokų, prlstųtom daiktas ( kitus miestus Ir per- 
kraustota.iš vienų namų į kitas. '
268 W. BR0ADWAY, SO. BOStON, MASS.

. ' . Telephone Boston ‘839—W.
-------------- --- , . , ............................ .. ............................ .. ...... . . , •_ •

P r, Gudas.

REIKALINGI AGENTAI UŽ
RAŠINĖTI “DARBININKĄ”

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smulkos mokytojai duoda sa
vo geriausių, patarnavimų jūsų valkui 
ubą mergaitei. Smuikas duodamos 
až dykų su pirma kurso lekcija, 
platesnių informacijų kreipkitės

395 Broadway,
Room

So. Boston, Mass.

Dėl 
prie

4,

$

I

3

5

ž

HRY
4 namai -po 6 šeimynas, kožuas yra su 
visomis vagodomis* ir šiluma, Rendos 
neša $240 per mėnesį. Kožnas namas 
prokiuoja po 7,500 dolerių už kožnas 
duris lr po $1.000 įmokėti. Klausk a- 
ple tai pas A. Ivaškevičių.

SOUTH BOSTON’E
3 šeimynų 12 kambarių, gesai, toile-' 
tai, sknlbynės, kieta medžio florųl, če-. 
montuotas skiepas, gražus aptvertai 
daržas, prie 6-tli St. arti E St. Pre
kė $4500. ir $1500. įmokėti. Savinin
kas yra labai reikalingas pinigų dėl 
biznio. Klausk apie tai pas Ivaškevi
čių.

G šeimynos, 34 kambariui, su vantoms, 
šiluma, elektros šviesa ir pijazal dėl 
kožnos šeimynos. Kampinis namas 
ant “K” St., arti maudynių, IJrekė 
ir išlygos labai pigios. Klausikte a- 
pie tai pas A. Ivaškevičių.

2 šeimynų, 12 kambarių arti Dorches
ter St. l’rekė $800. ir $200 įmokėti. 
Klauskite apie tai pas A. Ivaškevi
čių.

4 šeimynų 20 kambarių ant Bolton St. 
Rendos neša $28. per mėnesį. Prekė 
$650. ir $150. įmokėti. Kluuskite a- 
pie tai pas A. Ivaškevičių.

Norintieji pirkti namus, farmas, gara.- 
džius arba biznius, nepamirškite maty
ti pirmiausia A. Ivaškevičių,, nes Jojo 
pirmutinioje ^oston’e Namų ir Ūkių 
pardavinėjimo agentūra. Galima gau
ti pigiausiai ir atsakančiausiai pirkti 
namus lr ukes. Visos vietos Naujos 
Anglijos. ’

LITHUANIAN AGENCY
A. IVAŠKEVIČIAUS 

OFISAS
361 Broadway, So. Boston, Mass.

Teleponai So. Boston 605 
” ” 1337

’’ ” 31

IŠBtĮSTON'OĮ 
EITKŪNUS, NESIEKIANT LENKIJOS, 

Už $104.50.
RUGPJŪČIO 13, 1921.

Cunard Linijos laivas “ASSYRIA” iš
plaukia iŠ Boston’o Rugpj. 13, 1921, šifkartė 
iki EITKŪNŲ tik $104.50. ’ '. m

Pasinaudokite gera proga ir tuojau atsi
šaukite į

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

I i
ųS

t

KOKlį NAUDį TURI IŠ SAVO PINIGŲ?
Mes užtikrinam jurai kad kiekvienas $100.00, kurį jūs padėsite 
pas mus, bus absoliutiškai saugūs ir atneš jumi mažiausia $8.00 ' 
į metus ir padarys jumi išdalies savininku tūlų New Yorko auk
ščiausių ir geriausių mūrų. Tie namai .yra vartojami ofisam ir 
yra israndavoti atsakančiom įstaigom ant ilgų lisų.

Jeigu neturi gana. gatavų pinigų, galima pįrkt ant išmokesčio.

Jeigu negalite ateiti ir pasikalbėti su mumi, išpildykite sekantį 
kuponą.

HENRY L. DOHERTY AND COMPANY 
Foreign Language Investor Department

HANS REIG, Manager

12 PEARL STREET, NEW YORK.
ž '

rJ

fl
K

w

Telef. Watkins 2142.

(Pasiųsk šitą kuponą šiandiena)
Henry L. Doherty & Co., Foreign Language Investor Dep.

12 Pearl Street, New* York.

Veltui ir be jokių priekabių meldžiame prisiųsti man pilnas in
formacijas apie jūsų investmentą.

I

"Vardas ......................................
7
(Darbininkas.) Gatvė......................................................... ................

Miestas........ ..............................................................

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA
L. ŠIMUTIS, Pirm. J. B. &ALIUNAS, Ižd.

• KUN. J. PETRAITIS, Sekr.
.1

J. E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, F. Šivickis, A. Staknys.

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja $100,000.00 

kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Popieros dirbtuvę ir įkur
ti Spaustuvę knygoms ir laikraščiams leisti. ŠERAS $5.00. 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,
147 Montgomery St., Paterson, N. J.

LIEPOS mėnesyje Kun. J. Petraitis Bendrijos reikalais 
lankysis šiose kolionijose: Bronx, Bridgeport, , New 
Haven, Ansonia, Waterbury, New Britain, Hartford, . 
Manchester, Westfield, AVorcester, Lowell, Boston, Mon
tello, Nonvood ir Providenee. - •

t

Užsiimu visokiais patarnavimais, kaip tai, 
■ laivakorčių parūpinimu, pinigų, drapanų ir 

laiškij siuntimu Lietuvon. Taip-gi esu Notary 
Public. Padarau ir- pasirašau po visokiais do
kumentais. Duodu visokius patarimus, dau
giausia patarnauju vakarais.

A.VELEGKIS,
39 PARK TERRACE, BRIDGEPORT, CONN.

PIRMASIS IR VIENINTELIS TIKRAI LIETUVIŲ BANKAS 

RYTINĖSE VALSTIJOSE

BALTIC STATĖS BANK
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori' turėti gerą 

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant lai
vo ir Lietuvoje,—LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BAN
KĄ.

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui—pirkimui ūkės .ar 
pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai būtų tei
singai, be nuostolių ir greitai pristatyti,—BŪTINAI LAI'KREI
PIASI Į BALTIC STATĖS BANKĄ, kurs parsiunčia Lietuvon 
pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gauti 
4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mėnuo, 
—LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC STATĖS BANKĄ per 
paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ—MES GREITAI 
IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BO
NUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATĖSBANK ‘
294 EIGHTH AVE., NEW YORK, N. Y.

DOVANOS!
Šiuomi kreipiame Lietuvių domą kad SOUTH 

BOSTON TRUST CO. lietuviai Direktoriai ir šėri- 
ninkai skiria dovanas tiems, kurie atves į minėtą 
Banką didesnį skaitlių naujų depozitorin per ŠIUOS 
DU MENESIU, š. m.

Dovanos skiriamos sekančiai: pirma dovana 
$50.00 auksu; antra dovana $25.00; trečia — $10.

Depozitus gali padėt pradedant nuo dolerio iki 
didžiausios sumos. Taigi, kas nori laimėt šias do
vanas, malonėkit užsiregistruoti pas šias ypatasr 
M. Venį—bankoje, K. Šidlauską—aptiekoje, A. I- 
vaškevičių, F. J. Bagočių ii’ J. G. Gegužį.

So. Boston Trust Co. yra viena iš seniausių ir 
saugiausių Bankų Bostone. Įsteigta 1891 m. Turi 
stfviršum 3Į miliono depozitų ir turi perviršio 
$300,000.00.

SOUTH BOSTON TRUST COMPANY
474 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

‘ THEODORE M. LOGAN, Prezidentas,

K ŠIDLAUSKAS, Vice-Prezidentas.

i

*

Kuomet Kreipsitės Prie Apsigarsintojų, 
Paminėkite “DARBININKĄ” N
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LIETUVOS TARPTAUTINIS BANKAS KAUNE.
Šis bankas suorganizuotas Lietuviu Prekybos Bendrovės pastango
mis. , Amerikos lietuviai gali be jokios baimės į šį banką savo pi
nigui kelti* iš Amerikos, nes Lietuvos Tarptautinis Bankas yra 
stipriausia ir saugiausia bankinė įstaiga Lietuvoje. -

t> .•
■

e

i

ĮĖJIMAS Į LIETUVOS TARPTAUTINĮ BANKĄ KAUNE.
Prie banko durių stovi Ford’o automobilius, kuris“ šiandien yra be
galo populiariškas visoje Lietuvoje. Banko durįs išpuoštos gra
žiomis iškabojųis.

Or *

* , f '.

z Ii f’

Lietuviu Prekybos Bendrovės pastangomis jau į- 
steigtas Kaune LIETUVOS TARPTAUTINIS BAN
KAS. Pagrindai naujam bankui padėta kuostipriausi. 
JIS YRA LIETUVOS VALDŽIOS PRIEŽIŪROJE. 
Į banko vedėjus pakviesta geriausi bankinio biznio ži
novai Lietuvoje. Lietuvos. Tarpt mitinio Banko vedė
jais yra: JONAS J. ROMANAS, Liet tiriu Prekybos 
Bendroves prezidentas, JULIUS KAUPAS, Lietuvos
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.. LEONAS ŽUKAUSKAS, 
Lietuvos Tarptautinio Banko Di
rektorius. Leonas Žukauskas bai
gė ...aukštus komercijos kursus 
Maskvoje. Dirbo keliuose ban
kuose kaipo bugalteris, taip-gi 
kaipo kontrolerius Lietuvos Vals
tybės Kontrolėje ir Ministerijose.

f

• X

LIETUVOS TARPTAUTINIO BANKO veikimas 
jau prasidėjo ir visi reikalai eina kuopuikiausia.. Ame
rikos lietuviai dabar gali savo pinigus kelti iš Amerikos ‘ 
į saugų ir stiprį LIETUVOS TARPTAUTINĮ BXN- 
KĄ Kaune. Už pinigus padėtus į LIETUVOS TARI>- 
TAUl'INf BANKĄ mokama sekanti nuošimSiai:

ANT PARREIKALAVIMO 3 NŪOŠ., VIENIEMS METAMS
5 NUOŠIMTĮ, DVIEMS METAMS IR DAUBIAtl 7 NŲOš.
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? Steigiamojo Seimo narį/s, KUNIGAIKŠTIS GEDEMI- Į 

NAS TiEItŽANSKlS KLAUSUTIS,. Vyrimisiosioa 
Valstybes Kdiniisjos nuostoliams, karo metu Lietuvai I 
padarytiems, apskaityti, pirmininkas, Valstybės patu- I 
rėjois, LEONAS ŽUKAUSKAS, baigės aukštesnius ko- I 
merei jos kursus Maskvoje, dirbės Lietuvos Valstybės . p 
Kontrolėje .ir kitose [štai(jose. I
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JONAS J. ROMANAS,
Lietuvių Prekybom Bendroves Prezidentas, kurio pasidarbavimu 
ir pastangomis tapo suorganizuotas Lietuvos Tarptautihis Ban
kas Kaune. Jonas J. Romanas yra L. T. Banko pirmininkas *ir 
direktorius. .
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. ..• JULIUSKAUPAS,
; Žinomas Amerikos lietuviams 
visuomenininkas ir laikraštinin- 

. kas, Lietuvos Steigiamojo Seimo 
narys ir Lietuvos Tarptautinio 
Banko Kauke Direktorius.
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KUNIGAIOTIS GEDEMINAS 
BERŽANSKIS KLAUSUTIS, 

Lietuvos Tarptautinio Banko Di
rektorius. Kunigaikštis Gedemi- 
nas Beržanskis Klausutis yra bai
gęs matematikos mokslus Tetra- 
pilio universitete. Tarnavo dau
gelyje svarbių vietų Rusijoje, d' 
paskiau Lietuvoje.
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Visi Amerikos lietuvmi, kurie tik'nori savo pinigus 
perkelti iš Amerikos L Lietuvą prašomi tuojau atsi
kreipti į LIETUVIŲ RREteYBOS BENDROVĘ^ 
(Lithuanian Sales Corpdration) Bostone. Mūsii Ben
drovė yra surišta koar&ausia su LIETUVOS TARP- . 
TAUTINIU BANKU ir mielu noru putarpinudeaus 
tiems, kurie norės savo pinigus padėti į LIETUVOS 
TARPTAUTINĮ BAN&4. Lietuviu Pi-ek^os Ben- _ 
drovėje bus gVaimąmos tam tikros kvitos ir hiygutėą.
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» 'Stibata, liepos 23 1921
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16 MnŲ South Bobtoki

PARSIDUODA ČEVEftYKŲ 
TAISYMO DIRBTUVĖ.

Pirmos klesos Čeverykij taisymo 
dirbtuvė su visomis nmšltmmls ųnt 
pųrdavimo labai pigiai'. Kam roifai- 
ihiga, utsišnukit šiuo adresui

356 Meridian St,, 
E, Boston, Mass.

’S,

7

EIKIT PAS LIETUVIUS!
Neperseniai atidarėme, krautuvę — 

Groseroę ir Bučernę. Laikome visko, 
kas tik reikalinga (lelel valgio. Musų 
kainos yra labai pigios ir visiems pri
einamos. Ilemkit Lietuvių krautuves. 
Musų krautuvė randasi po numeriu

28 Burleigh St., 
Cambridge, Mass.

DR. H. S. STONE
Akiu Specialistas 

399a W. BR0ADWAY 
ValaKdo®: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

J. Glineckld, 
‘3-čio sk, valdybos narys.

SV. JOND iv. BL. PAS ALPINES 
’ DR-STES VALDYBOS ADRESAIi

REIKALINGAS namo prlž turėtojus 
(Janitor). Kreipkitės pas fotografų 

GEORGE O STUKAS, 
4u3 Broadivay, Soutlr Boston* Mass.

Reikalavimai
.. ,,, , .....

Reikalavimų katami 2o. nl lo* 
d| UŽ kiekvieną gykb

I. So, Bcmton 2488

DR. J. C. LANDŽIUS

L I» TUVIS
Gyditojab nt Ohbrusgaii 

Gydo aStrias ir chroniškas ligai 
vyrų, .moterų ir vaikų, Egaaml- 
nuoja'kraujų, apjaųdalna, Slapu* 
mą Ir tt. savo-laboratorijoj. Su
telkia patarimus laiškais kitur oa 
vėnantiemi. Adresas: '

506 Bboadway, 
u South Boston, Mass. 

; Kampas G St fcBmdw.y

V*

laišką; I

- (Tąsa nuo S-čta puslapio) 
joje yra kiek įžeidimo ir šmei- 
kuni^apis ir katalikams. Ko* 

nė» pradėjus 
[Ulbėti apie rinkimą tos komisi- 
iįos, atehūklhtgn būdu, yaldyba 
Ifavažiavo prie rinkimo aukiį dėl 
paminklo ant Leitenanto Harris 
‘kapo, .Taip dalykais einant 
žmonės pradėjo apleisti* svetainę 
ir. didžiumą išėjo,

Taigi iš virš minėtą faktą yra 
'aišku kad Dr. Stankus ir pati L. 
Tr.. P. Stoties valdyba buvo toji 
priežastis, kuri šukele tąjį truks* 
mą ir suardė gal ir ant visados 
draugysčių sąryšį^ir bendrą, vei-

Prie to galima^pridcti, kad p-ios 
Grinienės pasakymas susirinkime 

Jkad “ Kunigai net iš sakyklos baž
nyčioje per pamokslus atkalbinė
jo Žmones nuo pirkimo L. L. p. 
Boną” y'ra.grynas melas!!..

Jonas Grigaitis, 
Juozapas Stadalninkas, 
A. Užumeckis, 
K. Dryža,* 
Kun. J. karalius, 
J. Pranckūnas, 
St. Bairūnas. .

PRIERAŠAS: Šį atsakymą
talpiname, kad parodžius visuo
menei laisvamanių bepartyviškų 
laifemščią teisingumą ir kad ap
gynus* brangių tautiečių, vardą. 
^Amerikos Lietuvis“ noriai pa- 

. talpino “Ten Buvusio Kukučio“ 
korespondenciją prieš gerb. tėvy
nainius dvasiškius ir svietiškius, 
aiškiai žinodamas jog toje kores-

< ]&ondeneijoje neteisingai įtariami 
/kunigai ir kataliką veikėjai. 

' “Amerikos Lietuvio“ redakcija
• be korespondento žino, kad Phi- 

ladelphijos kunigai Lietuvos la
bini dirbo ir dirba begalo daug ir 
khd korespondentas rašo apsi
lenkdamas su teisybe — patalpi- 
no. Kada apšmeižti asmenys 
pąrašė atsakymą ir pasiuntė “A- 

į hierikos Lietuviui,“ tai°tas laik- 
■ faŠtys nesurado vietos patalpini- 

■į iftui, nes mat po atsakymu pasi- 
// rašo ir kun. J. Karalius. Tai-gi 

B 4 to bepartyviško laikraščio “Ameri- 
Rr koš Lietuvio“ skaitytojams lai
i bus aišku kiek teisybės jame
k——
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Lietuvninko su proeesija iš svetai-| 
nės ėjo šv. Al£onso''bažnyčįon au- , 
koti Aukščiausiam pirmas šv. Mi- , 
šias. Procesijai einant iš bokšto ( 
pasklydo ^keturių varpų malonus 
balsas, kurs pasiekęs nudžiugino 
kiekvieno Kataliko širdį iš akies 
išspausdamas džiaugsmo . ašarą. 
Bažnyčion,įėjus kiškį liūdna pa
sidarė-—silpni vargonėliai tokiais 
pat balsais pasitiko naują darbi
ninką Kristaus Vynyne. Puikų 
pamokslą pasakė gerb. kun. J. 
Karalius iš Philadelpliu£ Pa. Po 
to sekė palaiminimas uždėjimu 
rankų ant' galvos. Neturėdamas 
žinių nerašysiu daug aplė/primi- 
eijanto asmenį, gal kitas apie tai 
parašys, tilt priminsiu, kad turi 
Dievo dovaną, —* auksinį balsą. 
Mums suteikė garbę gerb. prirni- 
cijantas, tokiu garbingu tikslu at
lankęs mūsų bažnyčią." Tik vie* 
nas jo obalsis mums širdis glosto: 
— “Kuom gi aš esu, Viešpatie, 
kad mane net ligi tolei privedei.“

Žvakė.

žinoti. AS nuo savęs ir-gi kvie
čiu, gerb. skaitlingai suvažiuoti. 
Jeigu skyriai nesuspėtu jBrinĮkti 
atstovu, tai valdybos kviečiamos 
dalyvauti. • Atvažiavusiems į Bos- 
;oną trūkiais ar karais Bile iš kur 

imkitė karą City Point, kuris pri
veš prie “Darbininko” namo, 
rampas Broadivay ir E .gatves ar
ba 366 Broadivay. - Susirinkimas 
kambariuose vienais laiptais vir
šuje.

Sesijcjs prasidės 1-mą vai po 
pietį). , . v

TKXUHINTKKXR
REIKALINGI AGENTAI.
“Perkūno” Bendrovei reika- 

Mngi agentai. Kas narįte/už
dirbti pinigų, atminkite 
greitai.
Smulkesnių informacijų kreip

kitės laišku į ‘ Tefkūno*r ofisų. 
“PERKWA8”

366 Broadivay'
Boston 27, Mass.

NEW HAVEN,. CONN,
Teko skaityti plakatą, kuris 

garsino SLA. išvažiavimą 24 ęL 
liepos ir tarp kitko teko patėmyti 
pagarsinta, kad dalyvaus visą, a- 
pylinkią chorai, taįp-gi ir New 
Haven’o ehoras. Bet lig šiol ro- 
'dosi, kad bebuvo girdėti Neiv 
Havene, apie kitą kaip tik Šv. Ka
zimiero parapijos chorą. Bet ši
tas choras nedalyvaus tame išva
žiavime. Tai-gi pranešu iš kalno, 
kad žmones, kurie jau mane kad 
šitas ehoras dalyvaus, kad neap
sivilti].

Taip-gi tą pačią dieną Šv. Ka
zimiero parapijos choras turės sa
vo privatišką išvažiavimą.

Šalaviju.

LDS. N, A. Apskričio išvažiavi* 
mą, komisijos susirinkimas bus 
iepos 24 d. 1921 m. So. Boston, 

Mass. LDS. kambariuose. Pradžia 
1 vai. po pietą.

Gerbiami nariai komisijos: Ma- 
onėkite pribūti ant minėtos die

nos ir valandos, nes turime daug 
reikalą delLDS. N. A. Apskričio 
išvažiavimo, kuris bus rugpjūčio 
14 d. 1921 m. parapijos darže, 
Montello, Mass.

Rašt. M. Žukauskaite.

REIKALINGA TARNAITE. De- 
ei informaciją kreipkitės j.“Dar- 
lininką” R. 366 Broadivay, South 
Boston.

STOUGHTON, MASS.
PARSIDUODA 2 akerini gerai iŠ* 
dirbtos-žemčs; 6 rukną stuba; di
delė banG; 2 vištininkai ir virs 
100 Vištų r mašina vištiiką perėji
mui. Labai gražioj iū patogioj vie
toj, pt^e pat gelžkelio stoties ir 
karą linijos. Parsiduoda greitai. 
Meldžiu kreiptis ypatiškai ar pet 

♦ . ’ 
1460 Centrai St„

Stoughton, Mass:

S, L. R. K. AMERIKOJE
South Bostono ’

. 21-MA IkUOPA*RENGIA

Iš VAŽIAVIM4
NEDALIOJ,

IIEPOS-JDIY 24 D. 1921
< RUGBY PARK,

MATTAl^AN, MASS.
• t ,

Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti.

‘ SLRK, 2t kp. Valdyba.

VIETOS ŽINIOS
5^"»

r(f

•J

BALTIMORE, MD. ‘
Liepos 10 d. pas mus buvo. gar

binga ir linksma iškilmė. -Gaila, 
kad nieks-j laikraščius neparašė.

K "V Tai aš nors vėlai su “D-ko” skai- t A

w tytojais pasidalinsiu įspūdžiais,
ę Toj , dienoje buvo primicija 
> gerb. kun. Juozapo Čižauskio,
| , brolio mūs vargonininko. Oras

buvo gražus ir šiltas, todėl g&l
mūsą dr-jos patingėjo iškilmėse
dalyvauti. Bet Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švč. Mergaičią dr-ja 
dalyvavo baltuose vėliuonuose.

• Garbė joms už paguodą. Primi- 
. cijantas kun. J. B. čižauskas, asis- 
*• "toj kun. Losinskio ir kun. Kara

liaus, lydimas klebono kun. J.
t1 % ■ . . 

REIKALINGI AGENTAI UŽ
RAŠINĖTI “DARBININKĄ”

I - - ■ - - - ■ _______ 1 u

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
LDS. 1-mos kuopos pusmetinis 

susirinkimas bus utarninke 26 d. 
liepos 7:30 vai. vak. LDS. kamba
riuose. Malonėkite visi nariai ii 
narės ateiti šin susirinkiman, nes 
turimo daug svarbią dalyką ap
tart. Taip-gi išgirsit raportus de
legatą iš apskričio suvažiavimo ir 
mūsą kuopos buvusio išvažiavi
mo.

P. Milius, Pirm.

FARM0S1--FARM0S!
77 akerių žemės, 7 karvės, 1 arklys, 10 
kiaulių, 100 vištų, 8 kambarių stuba, 
kūtės, vlštinlnkai, visokie įrankiai, pa- 
kiukimai ir vežimai. 45 vaisiniai me- 
lžiai, daugybė miško ir geros pievos ir 
apie 40 akerių dirbamos žemės, Teivks- 
bury, Mass., tik 18 mųiliij iš Bostono. 
Prekė su visais užsėtais laukais, dar
žovėmis ir kas tik yra ant farmos tik 
$7,000 Ir $2,500 įmokėti. Klauskite 
įple tai pas A. Ivaškevičių.

101 akerių žemės, 20 karvių, 1 jautis, 
•telios telyčios, 3 arkliai, 16 kiaulių, 80 
.Ištų. 150 viščiukų; visi laukai užsėti 
-u bulvėmis, kornais, binzais; 310 vili
onių medžių; 11 kambarių stuba, di
lelė kūtė, salio (šilo) geriausiame pa- 
lėjime ir Išrodo kaip lietuviškas dva
ras. Mašinos dėl malkų ir komų pjo- 
.imo, vežimai, plūgai, drapokai, gele
žinis indžinas dėl pumpavimo vande- 
do į stubų ir į kūtę. . Žemė prie Statė 
Road -Apie 70 akerių dirbamos, 15 
ikerių didelio miško ir 16 akerių gu
lyklos. Visa žemė be akmenų prie jno- 
io ir juodžemio. Biznį daro dauglau- 
la iš pieno ir obuolių. Vieta yru .la
jai linksma ir tiktai 44 mallios iš Bos- 
on'oto Trys metai atgal mes turėjom 
costumerį kuris siulino už tų likę $13,- 
>00. bet savininkas nenorėjo parduoti. 
Dabar ant greito pardavimo yra pre
kė numušta iki 10,500 dolerių. Klaus
ute apie tai pas

PIRM. — M. Žiobft,
539 EL 7-th St, So. Boston,. Mass. 

VICE-PIRM. — P. Tulelkis,
180 Bovven Št. So. Boston,’ Masu. 

PROT. RAST.,— K. Lutais,
47 Vale St, So Boston, Mase.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečių 
aedėldienį 2-ą vaL po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. ,
FIN. RAŠT. — M. Karčiauskiene,

47 Vale St, So. Boston, Mani. 
KASIERIUS A. Naudžiūnas, ’

16 Vtafield St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Steponas Navickas.

Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
Laivai, šaunus Apsėjimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentus jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltike Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG *4.
PANNONIA—Rl’GP.r. 18

II. Kl.
HAMBURG..........$145.00
DANZIG ........$200.00

Taksų $5.00.

III. Kl. 
$125.00 
$135.00

Per Cherbonrg S^uthampton
Liverpool ir Glasgow

AQUITANIA ............. .Liepos
CAMERONIA ............. •........ Liepos
VASARI ......................... Rugpjūčio
MAURETANIA .............. Rugpjūčio

26
30

0
11

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
MRS. J. VUCOL,

135 Farragut Road, City Point.
(Trečios durys nuo Fifth St.) 

Užlaikau įvairių minkštų, valgių, šaltų 
gėrimų,, šaltakbšės (ice-cream). Pasl- 
atvaikščioję pamariais užeikite para
gaut mus tce-cream'o. Mandagus pa
tarnavimas. ■ . .

GRIGAS

DR. PAUL J. J AKMAUH1
(Jakimavičius) I 

509 KAST BR0ADWAN I

Tek So. Boston 270 ■DR. JOHN MicDONNELL, M. D. I 
S Galimą ausikalbSti ir lietuviškai. B

Omso Valakuos : B
Rytais ik 9 vai. B

Po pietų I Iki 8 vaL B
Vakarais nuo 6 iki 9 ■ 

536 Broadway, S. Boston I

1

iipiv; LILI JJllO t.

LITKUANIAN AGENC Y £l
A. IVAŠKEVIČIUS, 1

161 Broadway, So. Boston, Mass.
Teleponai So. Boston 605)

’’ ” 1337)
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TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ

Agentūra Uždėta 
1910 m.

-

LAIVAKORTĖS Į LIETUVĄ
iš LIETUVOS parduodu per Rotterdanuj, 

, Bremeną, Klaipėdą,
ir : 
Antwerpėnų, Amburgų,

-Karaliaučių, Eitkūnus, (ir Liepojij ant geriau- 
I šių ir'greičiausių laivių Pasportus išreikalau-.lt?į - . - -

ų j u visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini-
kr • i • • • v n • • • v!

t

r

NAUJOSIOS ANGLIJOS VEI
KĖJAMS IR FEDDRACI- 

JOS SKYRIAMS.
Į šaukiamą Federacijos skyrių 

ir veikėją suvažiavimą dėl suda
rymo apskričio ant liepos 24 d 
kaip girdėt, rengiasi visi. Gerb. 
kun. J. švagždys, Federacijos pir
mininkas, ragina skaitlingai šuva-

Pamėginkite naujo—

SMAGUS

Su uiregbtruotu vaisbaženkliuSuv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čias ypatybes Siame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo. ■Į^

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

i! 
i! 
i! 
jį

gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursų. 
" Išvažiuojant į Lietuva mainyti;pinigus nepri

verčiame.. Atvažiuojančius iš kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo-. •

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa
tiškai arba per laiškų pas senų ir užtikrintų a- 

Rel KUNAŠAUSKAS XE^SKSr 
Visuotiną užstikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru 
patarnavimu, užganedijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

(J. S. M Ai L.
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VYRAIJĖMYKITE!
Jūs galite nusikirpti plaukus ir 

nusiskusti barzdą daug geriau ir 
pigiau negu kitur. Ateikite ir 
persitikrinkite, o aš užtikrinu, 
kad būsit-e užganėdinti mano dar
bu.

Plauką kirpimas .... .,35c. 
Skutimas •'............. 15c.

26 Ward Street, W6rcester, Mass.

PRANEŠIMAS PIKNIKU IR 
IŠVAŽIAVIMU 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir į 

piknikus pristatome už labai pri
einamą akiną. Reikale kreipkitės 
prie mūsą.
SO. BOSTON BOTTLING CO., 

183 Fourth St., So. Boston, Mass;
Tel. So. įBoston 475=W.

Pajieskoįimai
Paieškojimų kainos Ll)S. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dyką, už 
8 sykius $1,00. Prletėllamš už 3 
sykius $1.50.

Paieškau brolio Kazimiero Jatskaus, 
šimanų vai. ir parapijos, Kauno rx<l. 
Seniau gyveno Royalston, Mass. T. O. 
Bos 72. Dabar nežinau, kur jis. Turiu 
svarbu reikalų. I’ats ar .kas žinote, 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 

PETKAS .TATSKA.
5015 Harlem Ct., A'. E. CIeveland, Ohio

Registbuotas Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Beoadvvay, S. Boston, Mass. 
Tek S. B. 441.

Gyvenimo vieta:
135 Rovvo St., Auburndale, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 
. PfiiBKiBiA Arinius.

Valandos: 1—3 Ir 7—8 P. M. 
17 Millbury Street, 

WOBCESTER, MASS.L

TeL So. Boston 823, 
Dantistai 

DR. M. V. CASPEB 
(Kasparavičius) 

Laikinai perjcėie ©figų po No.
425 Bboadway, So. Uostom, Mass. 

Ofisą ValanOttt 
Nuo 10 Iki 12:8(1 ryte te 

" 1:30—g Ir 6 :30-9 P. M.

is 
a

r»v

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T; REILLY 

. Dantys ištraukiami Ir pripildo* 
mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, ra nauju išradi
mu.

469 Bboadvay, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St) 
Valandos: Nuo 9 v. r. Iki 8 v. v. 
NedEliom: Nuo IOv. r. iki 4v. v.

k -

»

SALDŽIAUSIOS SiKDLEiS V. J Ui Z AUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

SO, BOSTON, MASS.

PTR1CT. — A-ntonai Kmltai,
284 Fifth St, Boston 27, Mass. 

VICE-PIRM. — Juozas Andrlllonls, 
801% B’way, Boston 27, Mass. 

PROT. RAŠT. — Vincas Valkšnorins,
178 Bolton St, Boston 27, Mass. 

FIN. RAŠT. — Pranas Sinkevičius,
132 Bowen St, Boston 27, Mara1 

KASIERIUS — Jąrfta KanOvlčlus,
174 Bolton St, Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
405 E. 7-th St, Boston 27, Mass. 

Suslrlnkimsl laikomi kas pirmą nė* 
dėldlenį kiekvieno mėnesio 8 vai. po 
pietą šv. -Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mara

Paieškau Juozo Bartusevičiaus, pa
eina iš Kauno gub., Seredžiaus vai., 
Rusteikonių kaimo. I’irmia gyveno 
llazleton, Pa„ dabar nežinau kur. Tu
riu svariu] reikalų. Meldžiu paties at
siliepti arba žinantieji jo adresų ma
lonėsite-pranešti šiuo adresu: 

I’. ADOMAITIS,
Box 16, Gilbertville, Mass.

STEAMSHIPk
__ _ companyjčsB
GeneralIškL agentai dėl CENTRALSS ir RYTINES EUROPOS ■ 

North German Lloyd Bremen ■
Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG ■

Laivai plaukia į LIEPOJŲ per. Danzig’ų. Tiesus persimainymas 9 
nuo laivo ant laivo. H

POTOMAC ......................................Rugpjūčio 10 ir Rugsėjo 22 H
PRINCESS MOTOIKA ..................  .Rugpjūčio 23 ir Spalio 3 ■
HUDSON...................................   Rugpjūčio 30 B

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG--BREMEN ■
AAĮERICĄ .............................Liepos 26, Rugpjūčio 27 ir Rūgs. 28 H

GEORGE IVASHINGTON .„...'Rugpjūčio 3, Rugsėjo 3 ir Spalio 4 B
Atslšaukit į 99 Statė St, Boston, Mass. arba pas viėtos.agentus. E

RENGIA
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Parkas
f

' ’ KELRODIS:
kia eiti į siaurės rytus 2-3 minutes, 
'tepė Elcnvard St. ir Olaremont Avė.

Ild.parko nuo Montello stoties rėi- 
randasi

■v
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SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Ar tu sergi Chroniška, nerviška ar 

. kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo • pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš. 
galėsiu pagelbėti. Visokių rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklų kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 
tl daugybę vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi kokią chroniškų, -nerviš
kų, kraujo, Inkstų arba taip kokių li
gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas Ir 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. 9 lyte iki 8 vak. 
Nedelioms: 10 ryte iki 2 p. p.

CV220

Paieškau Jono Onusaičio. 7 metų 
amžiaus, sūnaus Jono ir Onos Geniu- 
tės; girdėjau kad pyvena Cincinnatl, 
Ohio. jis pats ar kas žino praneškite 
man.

ONA GENIENE,
13 Avė. Thiboileau, Montreal, Cnnada.

1

A. L. R. K. Moksleivių Apskritys

Liepos-July 24 d., 1921
x f i'
k * į Parapijos Darže

Montello, FĮassachusetts

.Daržas bus atdaras nuo 10 vai. ryto.

Šis išvažiavimas bus vienas iš smagiausi!}. Be žais-
, 1$ ir kitokių pamarginimų, dainuos apielinkių miestų 

‘ chorai; bus nemažai ir solo dainų. Sako atvažiuos ir 
Juokų Kompanija.”

Nepraleiskite progos! Visi kas gyvas, eikite, va
žiuokite į išvažiavimą. Moksleiviai dirba dėl jūsų—pa- 
relnkite juos savo atsilankymu.

Širdingai kviečia, KOMISIJA.

f -U) Pienu p a. c o
H' *,H .1 • M'NI, ■ ,

BROUKLYN
M W YORK

.patiks kad. 
ir gačniau- 

■ eiaiypatai.
I ♦ 
Aptiekose 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iš ' 
labora
torijos.

&
Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 

i kad butą 
INKARO 
▼ais- 
baženklis.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksiną j Lietuvą nusiąstL 
Greitume nusiuntimo pinigą 
niekų su manim negu! lenkty
niuoti; Visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas ra para- 
žals priėmėjų pinigą. .

Laivakorčių agentūra j Lie
poj ų, Hamburgą Ir visur. ' 
Pasai kelionei | Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doka- 

mflntųį
Pinigus siųskit* per palto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct štampą ir visados 
adresuokite:

P. Mikolainls,
58 Htidson Avė.. Brool Priešais Maj&stic Teatrą

Puiėškau brolio J. Kairio, paeina iš' 
Batakių paarpijos, Skliausčių So
džiaus. Tris metai atgal gyveno Cam- 
hridge, Mass. ir vėliaus išvažiavo j 
Chic,agį. Turiu svarbų reikalų, tad 
malonėkit atsišaitkt arba kas žino 
pie jį praneškit man &uo adresu;

- V. KAIRYS,
281 Jackson AveM

Long Island City, N.

oi L. K, KEISTUČIO DR-JOS VAZ 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Juozas BlŽokas,
307 E; 9-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Ant Moėiejunas,
450 E. 7tli St., Sb. Boston, Masu 

FINrRAŠT. — Juozas Kavaliauskas, 
. 209 E, Cottage St, Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas.
' 307 E, l)-tli St„ So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gtuddls.
150 Bowen St., So. Boston, Mara 

’ D. L. K. Keistučio, dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėk 
dlenį kiekvieno mėnesio [to No. 604 
AVnshlrgton St, Boston, Mara 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na 
rtą su savim atslvesklt prie mušą dr 
toupriraMytL ’ ' '

Pnųniertinša moka $200.
nuo dienpą mislrgimo lki

6V. KAZIMIERO R, K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI

ŠO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Jonas Pranaltla,
524 E. 6th St, So. Boston, Mara 

VIČE-PIRM. — J .Andrullunas,
273 — 4-th St. So. Bostoh, Mass. , 

PROT. RAŠT. — V. J. Jakštas,
• x 147 H St, Boston 27, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Juška,

Merycliff Academy 
Arltaghton Hetgths, Mara 

IŽD. — Leonas' švagidls,
111 Bowen St, So. Boston, Mara 

IŽDO GLOBĖJAI ~ J. Grubitiskas,
8 Jay St, So. Boston* Mara Ir 

Antrai Kmltra,
284 5th St, So. Boiton, Mira 

MARŠALKA. — Povilas LauČka, 
BĮ Story St, Bo. Boston, Mara 

Braugljoa antrašai reikalo:
808 Broaėvray, So. Boston, Mara 

Draugystės susirinkimai laikomi kai 
anta* ned«Id!ent mtoeato l*ą vat po 

nfcj rallj ant B So,
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