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Kaina 4 centai.

streiką.
LIEPĖ PRADĖTI DAR

BUS, PAŽADĖJO 

APSAUGA.

W asliington. — Prez.
Harding buvo pasišaukęs 
angliakasių ir anglių kom
panijų atstovus. Pasiūlė pa
skirti trečiųjų teismą ginčui 
išrišti ir pradėti darbus ka
syklose. Angliakasių atsto
vai atmetė prezidento pasiū
lymą, o reikalavo tam tikrų 
užtikrinimų prieš pavesiant 
reikalą trečiųjų teismui. 
Anglių kompanijos didžiu
moj sutiko priimti preziden
to pasiūlymą. Prez. Hard
ing paliepė minkštųjų ang
lių kompanijoms pradėti 
darbus kasyklose. Kartu 
prezidentas pažadėjo kasyk
loms ąpsaugą. Prezidentas 
išsiuntinėjo visų valstijų, 
kur tik yra kasyklų, guber
natoriams įsakymus suteikti 
apsaugą kasykloms. Girdi 
jei valstija neišgali ar neno- 
■ suteikti tokios apsaugos, 

■rai būsianti pasiųsta federa- 
”lė kariuomenė. Kas nori ei

ti dirbti, tas turįs turėti ap
saugą.

v ANGLIAKASIŲ STREIKO EIGA.
J. A. Karalius.

PASTABOS IŠ ANGLE
KASIŲ STREIKO.

SULAIKĖ NUO 

STREIKO.

Chicago. — Gresęs 400.000 
geležinkelininkų streikas ta
po sulaikytas. Railroad La- 
bor Board dar svarstys jų 
reikalavimus.

Sustreikavusieji karšapių 
darbininkai tebetęsia strei
kų be permainų. Kompani
jos išgavo keliose vietose in- 
junctionus.

TVANAI.

dėlVienna. — Tyrelyje 
gausaus lytaus ištvino upės. 
Žemose vietose geležinkeliai 
apsemti ir traukiniai nega
li eiti.

t-------------- ■ —

PINIGŲ KURSAS.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas ŲOOO 
auksinų į Lietiivų. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:

Trečiadieny, liepos 12 — $2.80 
Ketvirtadieny, liep. 13 — $3.10 
Penktadieny, liepos 14 — $8.00 
šeštadieny, liepos 15 — $3.00 
Pirmadieny, liepos 17 —. $3.00 
Antradieny, liepos 18 — $3.00 
Trečiadieny, liepos 19 — $2.90

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

s
pinties visuomenės gerove. 
Visuomenės gerovė reika
lauja anglių. Kompanijos 
delei savitų išrokavimų, ne
va delei per mažo pelno ang
lių neduoda, todėl valdžios 
pareiga yra atimti nuo jų 
kasyklas valstybės nuosavy
bėn, kad būtų galima visuo
menės labo delei anglių pri
statyti. Juk pirmaeilis už
davinys anglių kasyklų kor
poracijų tai dastatvmas vi
suomenei anglių, nes jų pro
duktas — anglys aukštai yra 
surištas su visuomenės ge
rove, o pelnas kokį iš to kom
panijos turistai visuomenei 
negal apeiti ir tai antraeilis 
dalykas. Korporacijų už
davinys yra aiškiai išreikš
tas jų čarteryje kurį valdžia 
toms korporacijoms yra da
vusi su išlyga kad jos čarte- 
rio reikalavimus pildys, o 
.jeigu šiandien jos to pėda r o 
ir jeigu jų toks pasielgimas 
yra blėdingas visuomenei, 
tai valdžios pareiga visuo
menės labo delei nuo jų ka
syklas savon kontrolėm pa
imti ir operuoti. Delei kor
poracijų noro didelio pelno 
negalima statyti visą šalį 
pavojui).

Valdžia turėtų neatidėlio
jant kasyklų korporacijoms 
pareikšti, kad jeigu jos ne
pildo sa^> pareigii kuriomis 
jos yra kaltos visuomenei su
lig jų čarterio ir jeigu nepa
jėgia arba dėl savitų išroka
vimų užgaiiėdyti visuome
nės reikalavimų, tai todėl 
neturi teisės gyvuoti ir jų 
nuosavybė visumenės labo 
delei turi pereiti valstybės 
nuosavybėn. Tai yra logiš
ka išeitis.

Daugelis žmonių, kurie į 
gyvenimo dalykus sūri g pa
viršutinės išvaizdos žiūri ir 
kurie sau nuomonę yra pa
siskolinę iš kapitalistiškos 
spaudos gal pasakys kad fe- 
deralė kontrolė kasyklų ne-' 
išeis visuomenei ant naudos. 
Anglys gali būti dar bran
gesnės ir darbininkų užmo
kestis sumažėti. Kaipo pa
vyzdį j re gal prives gelžke- 
lius laike karės.
keliai laike karės 
džios kontrolėje.
pasirodė kad tdji valdžios 
kontrolė davė valdžiai ant 
.kelių milijonų dolerių defi
cito. Tad reiškia, kad gelž- 
keliai po valdžios adminis
tracija neapsimokėjo, bet 
daVe nuostolius.. <

Kad taip atsitiko su gelž-

sportacija karės • reikmenų 
buvo milžiniška ir kaipo val
džios dalykas veltui be atly
ginimo. Kareiviai kurių 
pilni trūkiai būdavo irgi va
žinėjo veltui su valdiškais, 
bilietais. Apart to, valdžiai 
paėmus gelž kelius savon 
kontrolėn kompanijų virši
ninkai visi pasiliko tie pa- 
tvs. Ir nas? rodė, kad kur 
pirmiau buvo vienas darbi 
ninkas dabrr buvo samdomi 
keli, žinoma su tikslu taip 
buvo daromA Na ir tas mil- 
žinikai čidirii administraci
jos išlaidas. Bet tikrenybė
je man rėdos, kad gelžkelių 
paėmimas savon kontro'.C-a 
laike karės valdžiai labai ge
rai apsimokėjo, ries už tran- 
sportaciją gelžkelių kompa
nijoms valdžia būtų išmokė
jusi bilijonus dolerių.

. Kad federalis valdymas 
anglių kasyklų gali būti la
bai naudingu visuomenei ga- 

dingu yra federalis valdy
mas pašto. Šiandien S. V. 
pašto sistema yra viena iš 
geriausių ir gal pigiausių vi
sam pasaulyje. Už du centu 
laiškas pasiekia ne tik visus 
kraštus Amerikos, bet net ir 
Angliją. Už penkis centus 
gaji didoką “parcel post” 
gali pasiųsti iš Bostono į 
Chicagą. Tad ir.kasyklos, 
valdžiai paėmus nuosavy
bėn, gali būti visuomenei'' 
be galo naudinga. Kasyk
lų federalė administracija 
nežiūrės, kad anglys duotų 
didelį, pelną, bet žiūrės, kad 
neduotų nuostolių. Tokiu 
būdu anglys galės mažiausia 
per pusę atpigti ir darbinin
kams užmokestis padidėti.

Žymi dalis visuomenės 
pertikrinta kapitalistų pro
paganda mano, y kad angle
kasių užmokestis kokią jie 
gaudavo pirm suspensijos 
bei pertraukos buvo perdi- 
delė ir todėl turi būti pro- 
porcionaliai su kitų darbi
ninkų užulokestim sumažin
ta, nes ir pragyvenimas at
pigo. Paviršutiniai žiūrint 
į dalyką tas atrodo iš dalies 
teisinga (Anglekasys gauda
vo arti šešių dolerių į die
ną). Bet įsigilinus į angle
kasių klausymą prieini prie 
išvados, kad jųjįžmokestis 
yra dar permąža. Ir labai 
teisingas jų pareikalavimas 
mokestį pakelti. Dirbamų 
dienų metuose yra apie 290 
už kurias darbininkas gali 
gauti mokėti, jeigu visas iš
dirba. Bet jam reikia su šei
myna pragyventi 365 dienas. 
Suvienytose Valstijose ang
lių kasyklų yra perdaug o

Jau ketvirtas mėnuo kaip 
anglekasiai nedirba ir dėta
si su darbdaviais. Tos de
rybos iki šiol nedavė gerų 
pasekmių. Padėtis susida
rė labai rimta, nes*stoka an
glių jau duodasi atjausti. 
Žiema artinasi ir gręsia pa
vojus anglių panikos. Vi
suomenė pradėjo žymiai ne
rimauti. Pagalios ir prezi
dentas Hardingas prabilo, 
šaukdamas darbdavių ir 
darbininkų atstovus konfe- 
rencijon reikalaudamas de- 
ei visuomenės labo greičiau 

anglių kasimą pradėti.
Prezidentui reikėjo jau 

du mėnesiu atgal tokį reika- 
avimą pastatyti. Mat rin- 

kimaŲnepertoli, tad admi- 
nistracųa politikuoja. Prisi
rijo žinoma ir kapitalo ir 
darbo, nors kapitalui paro
dė daugiau prielankumo. 
Imkime, kad ir paskutinį 
prezidento projektą, kuris 
reikalauja kuoveiki ausiai 
pradėti kasimą anglių su se
nąją “užmokest imi iki rug
pjūčio 10 d. yra priimtinas 
kasyklų savininkams, bet ne 
darbininkams. Iki 10 d. rug
pjūčio prezidentas tikisi kad 
jo projektuojamas arbitra- 
cijos komitetas, ištyręs ne
va padėtį, nuskirs darbinin
kams užtnokesnį ir prives a- 
tri pusi prie susitaikymo.

Sulig prezidento projekto 
arbitracijos komitetas susi
dės iš 11 žmonių — 3 kasyk
lų savininku atstovai. 3 dar- 
bininkų ir 5 skirami prezi
dento atstovauti visuomenę. 
Aišku kad, tokia komiteto 
sudėtis nusvers ne darbinin
kų naudai bM kompanijų, 
nes 8 prieš 3; todėl darbinin
kai negal prezidento projek
to priimti. Be to sulig pre
zidento projekto jeigu iki 10 
d. rugp. nesusitaikoma, tai 
darbininkai gaus seną užmo- 
kesnį iki kitam pavasariui. 
Žinoma nuo pavasario ir vėl 
kasyklos stoja ir tuomet bus 
lengva darbininkus pergalė
ti, nes jų kešeniai bus gerai 
ištuštėję.

Išeitis.
Kadangi visuomenė reika

lauja anglių o kompanijos 
jų nepristato, todėl valdžios 
pareiga yra paimti kasyklas 
į savo rankas ir anglių pro- 

vesti, nes visuome
nės labas to reikalauja. Vai- keliais tai buvo tam svarbios 
džios uždavinys yra tai rū- nenormalės priežastys.Tran- anglių marketas užsienyje

Mat gelž- 
buvo val- 
Po karei

permažas, todėl normaliu 
laiku anglių kasyklos vasa
ros laike dirba po 2 arba 3 
dienas savaitėje. Tad pa
prastai anglekasys daugiau 
neišdirba kaip nuo 190 iki 
230 d. metuose, bet jam rei
kia pavalgyti per 365 dienas 
po tris syk į dieną. Kad val
džia paimtų kasyklas savo 
globon, tuomet galėtų taip 
sutvarkyti, kad anglekasiai 
galėtų dirbti pilną laiką, nes 
nekurtas kasyklas galėtų lai
kinai uždaryti.

Be to kasyklų darbas yra 
labai pavojingas ir sveikatai 
kenksmingas. Darbininkas 
kasdien stato savo gyvybę 
mirties pavojum Agleka- 
sys, kuris visą laiką po že
me dirba ilgiau negal išdirb
ti kaip nuo 20 iki 25 metų 
daugiausia. Po dvidešim
ties metu darbo kasvklose4 v

darbininkas jau daugiau ne- turi pareigą plaukiančią iš 
gal dirbti ne tik kasyklose, prisakymų Dievo sąžiningai 
bet nė kito jokio darbo. Jis

gerovę ir reikalavimus, nes 
jų produktas visuomenei bū
tinai yra reikalingas. Taip
gi valdžia turi neabejotina 
pareiga atsižvelgti i visuo
menę bei žmones ir jų reika
lavimus, nes valdžia yra tų 
pačių žmonių įstaiga. Bet 
darbas logikos žvilgsniu, 
man rodos yra liuosas nuo 
obligacijų kas-link valdžios 
ir visuomenės. Darbininkas 
yra liuosas dirbt arba ne
dirbt. Priverstinas darbas 
13-tuoju konstitucijos patai
symu yra panaikintas ir 
baudžiavos šiandien jau nė
ra. Todėl darbiniknai gali 
taip ilgai nedirbti kaip ilgai 
jie nori. Jis turi pilną tei
sę ir laisvę savo darbą par
duoti arba neparduoti. Jis 
gali būti sau ponas arba ki
tam tarnas. Tai jo liuosa 
valia. Teisybė darbininkas

GYVENAMOJI ALGA.

Washingtan. — Suv. Val
stijų kongresas bandys nu
statyti gyvenamąją algą. Tų 
sumanė senatorius Cuna
mius. Jis sako, kad dabar
tinis geležinkelių ir anglia
kasių streikas parodė, kad 
tas reikia padaryti. Tam 
tikra komisija turi ištirti, 
kiek reikia angliakasiui ir 
geležii ikel i n i nkui pragyveni
mui. Sako, kad b(* tokio 
nutarimo negalima padary
ti pastovios sutarties su 
angliakasiais ir geležinkeli
ninkais.

p nau- Jąn ligonis, bet jis dar gali
gyventi kitą dvidešimtį me
tų o uždarbiaut jau negali, 
bet jam ir jo šeimynai pra
gyventi reikia. Jokios kom
pensacijos senatvėje bei de
lei sunegalėjimo kasyklų 
kompanijos nemoka. Tad 
man rodos kad yra aišku, 
kad anglekasių mokestis ku
rią jie gaudavo dar perma- 
ža.

✓

Gudri kapitalistų propa
ganda bando sukelti viešą o- 
piniją prieš anglekasius ir 
tuomi nori juos priversti 
prie nusileidimo reikalavi
muose. Korporacijų atsto
vai ir kapitalistinė spauda 
vieną giesmelę gieda, apie 
teises visuomenės ir parei
gas darbininkų, kad visuo
menės gerovė reikalauja 
anglių papiginimo ir todėl 
anglekasiams algos turi bū
ti sumažintos, kad tai būtų 
galima padaryti. Labas, gir
di, didelės didžiumos visuo
menės reikalauja kad mažu
ma liautasi savarankiai el
gęsis, nes ir jie turi pareigą 
atsižvelgti į visuomenės ge-' 
rovę. Net ir prezidentas 
Hardingas kalbėdamas 4 d. 
liepos Marion, Ohio be kit
ko išsitarė, kad visuomenės 
gerovė Reikalauja darbinin
kams algų kapojimo, nes 
pragyvenimas atpigo ir kad 
lygiai darbas ir . kapitalas 
turi pareigų atsižvelgti į vi
suomenės gerovę. Panašios 
kalbos nėra taip teisingo? 
tikrenybėje kaip gražiai jos 
skamba, ri

Teisybė, kapitalas, kuris 
atstovauja kasyklų korpora
cijas turi neabejotinų parei
gų atsižvelgti į visuomenės

• v

darbą atlikti kada jis su 
darbdaviu sutinka dirbti, 
bet dirbti už kaina valdžios 
diktuojamą jis neturi jokios 
pareigos.

Kapitalistų tikslas yra su
ardyti darbo unijas, nes su
ardę jie galės lengvai darbi
ninką išnaudoti. Jie prie to 
su apgalvojimu ir tiksliai ei
na nors nežinia ar tas jiems 
pasiseks. Rūbsiuvių unijas 
jie jau taip kaip ir pergalė
jo. Ypatingai jie tą atsie
kė Nevv Yorko ir Brooklyno 
miestuose. Kadangi kriau
čių unijos ten buvo stiprios 
ir tiesioginiu būdu negalėjo 
anų įveikti, tai panaudojo 
gudrų užuolankį. Padalinę 
savo dirbtuves į mažesnes ša
kas perkėlė į mažus mieste
lius. Ten jie darbininkus 
gauna veik už pusę buvusios 
kainos.

Galingiausios šiandien li
nijos tai anglekasių ir gelž- 
kelių, kurių užuolankiniu 
būdu pergalėti negalima. To
dėl vieša kova įvyko. Nuo 
laimėjimo arba pralaimėji
mo šitoje kovoje darbininkų 
prigulės jų padėtis ar jie 
taps vergais bei baudžiau
ninkais kapitalo ar laisvais 
žmonėmis. Jeigu kapitalas 
pergalėtų šitoje kovoje dar
bininkus, tai vienintelis ke
lias jiems beliks labai tam
si ateitis. Kad išvengus 
ateityje baisios katastrofos, 
darbininkai privalo' pečius 
surėmę tvirtai laikytis. Dar
bininku laimėjimas neperto- 
li.

Kad greičiau kasyklų ir 
gelžkelių streikai baigtųsi 
patartina darbininkams ne 
tik kasyklų apielinkėse, bet 
abelnai Šaukti susirinkimus

IŠMOKĖJO
KONTRIBUCIJA

Paryžius. — Vokietijos 
valdžia išmokėjo alijantams 
liepos 15 d. š. m. 32.000.000 
auksinių markių. Buvo rei
kalauta išmokėti 50.000.000 
markių, bet padaryta nuo
laida.
—ri^vtsoVokiutriai
dėta kontribucijos 132.000.- 
000.000. Dabar ketinama 
numažinti iki 50.000.000.000 
markių. Tada Anglija ne
reikalautų skolos iš Franci
jos. Anglijos valdininkai 
tam pritaria. Tada markės 
puldinėjimas susilaikytų ir 
prekyba galėtų eiti norma
le vaga.

SMERKIA
KARIAUNINKUS.

Belfast. — Airijos prima
tas kardinolas Logue, perei
tą nedėlią sakydamas pa
mokslą pasmerkė naminį ka
rą. Sakė, kad ateityje vi
sokie kariauninkai ir visi 
dalyvaujantieji riaušėse, su
sirėmimuose, plėšime bus 
exkomunikuojami.

NUSIŽUDĖ MERGINA.

Manchester, Vi. — Aileen 
Gregorv, 19 metų mergina 
nusižudė. Pervarė kulkų 
per savo širdį.

KIEK NEDORYBIŲ 
PAPILDYTA.> ‘ -'-i.

Belfast. — Teisėjas And- 
re\vs, kad nuo balandžio 
mėnesio' papildyta 89 žmdg- 
žudystės, 60 papildyta pasi
kėsinimų ir 1400 padegimų?

ir rašyti valdžiai rezoliuci
jas reikalaujant užbaigimo 
streikų su pastaba kad vi
suomenės labo delei gęlžke- 
liai ir kasyklos būtų paim
tos valstybės nuosavybėn. 
Coaldale, Pa. - 
Eiepos 14, 1922..BOSTOK 27, MASa
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Minios dažnai patenka į 
tuos laikraščius to Biuro dė
ka. Bet nuodugnių Lietu
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duoda Anglijos Afanciester 
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čiau apie tai.
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■ NEDORĖLiy
I išteisinimas.'

Gerb. Kun. Kemėšis už- 
iviesdamas Amerikos lietu

viškus liberalus iš “Sanda
ros” ir “Vienybės” abazo jo 
laikomų mišių Washingtono 
universiteto koplyčioje klau
syti — parodė perdaug kri
kščioniškos meilės. Aš ne
patarčiau perlų ir deimantų 
barstyti į dumblynų.

o dide-

sočija- 
laisva-

buvo

Atėjusieji iš Lietuvos lai- 
‘ kraŠčiai praneša apie stam- 
| bių bylų. Tai gelžkelininkų 

byla. Apie tį, kitoj e vieto- 
: je skaitytojai ras perspaua- 

I. dinta iš Kauno “Darbinin- 
r ko” ir “Laisvės” praneši- 
| mą

Su šita byla išėjo taip 
kaip priežodis kad sako: 
mažus vagis karia, 
liūs paleidžia.

L" Kaltinantieji yra 
i listai arba paprasti 

maniai.
L Atsimename, kas

kuomet šmugelis buvo pa
gautas Joniškyje, kur kun. 

L Purickis buvo intartas.
Koks nesvietiškas lemiąs 

k buvo laisvamanių ir socija- 
I' listų sukeltas. O dabar a- 

■ pie šių bylų socijalistai ir 
| laisvamaniai Amerikoje ty- 

Pfc jų-vienminčiai Lietuvo- 
| je tuos nedorėlius teisina.

Čia matome kokia yra do- 
į ra be tikybos, kurių visokios 
F rūšies laisvamaniai prakti- 
[ kuoja. Jei ant kataliko y- 

r ’ pač ant kunigo yra koks pa- 
I • matas bent šešėlį kaltės mes- 

? ti, tai jį reikia be tardymo 
s ir be teismo baisiausiu nedo- 

L. relių apšaukti. O jei laisva- 
K manis ar socijalistas nedo- 
I rybę papildo, tai reikia šmu- 
| geliuoti bylų ir jei tas nepa- 
į vyksta, tai ir teisme kaltu 
| pripažintų reikia teisinti.

I Minėta gelžkelininkų bylą 
I ■ kėlė patys darbininkai-gelž-

• kelininkai, kurie kaltinimą 
K inteikė St. Seimo valdybai. 
k Laisvamaniai trukdė teis- 
| mą. Gal būt bylą ir būtų 
I pasmaugę,, jei nebūtų pate2 

K. kęs inžinierius Petras Vilei
šis į susisiekimo ministerius. 

T . Jisai prisidėjo'prie tos bylos
■ - iškėlimo ir parodymo lietu- 
K vių tautai nedorėlių. Ir y- 
I patingas apsireiškimas. Už 
K. šitą pasidarbavimą iifžinie-
■ rius Vileišis tampa nuo vie- 
■įy tos atstatytas! Užsitarna- 
K vusiam veikėjui valdžia pa- 
k rodė nepasitenkinimą už tei- 
■L svbės ieškojimą, bet už tai 
g lietuvių tauta jam reiškia 
K gilų dėkingumą. f

Dabar apkaltintieji turi 
K’ prieš save dar devynias pa- 
t našias bylas.

DARBI *N INK A
-—-A M.. — ■ r

viengenčiai niekuomet neab 
sisako.

“Naujienos” beeidamos į 
minias Grigaičių, Jurgelio
niu ir jų sėbrų kišenius taip 
kietai dolerinis privarė, kad 
minios palikę bergždžios ne- 
trukūa pradėjo į “Naujie
nas” eiti miiemo turto atsi
imti. Socializmo įvykini" 
mas atrodo labai arti. . '

Apie fondus kalbant, rei
kėtų būtinai įsteigti fondas 
Amerikos lietuviams nuken
tėjusi ems nuo aukų rinkikų 
šelpti.

Vileišis būdamas Ameri
koje kartu su liberalais gar
bino vynų, dainas ir... 
mergas. Čarneckis džentel- 
moniškas nuo tokių \ šaunių 
pagundų ątsilaiko. Todėl 
nėra ko ir stebėtis, kad li
beralų spauda ūtkartotinai 
sako, jog Vileišio darbas A- 
merikoje buvo... produkty- 
v iškesnis.

% ... - —— ■! !.»■■ ***

“Sandaros” nuolatos gar
binama kokio tai Petrausko 
“respublika” So. Bostone 
labai panaši į tą “munšainy- 
•ią,” iš kurios žmogus išė
jęs nebe protu bet tiktai ko
jomis ir pilvu prie savo tiks- 
’o siekia. Nenuostabu, kad 
“Sandaros” Moizė (tik su- 
yg barzdos) tokių pliurzaci- 
jų savo laikrašty taip daž- 
tai prirašo.

Sprendžiant apie Lietuvos 
liaudininkų partijų iš jos at
stovų Natkevičiaus ir Žyge
lio prakalbų, atrodo, kad 
ta partija Lietuvoje sudaro 
mūsų tautos kūne tokių di
delę skylę, per kurių viso 
pasaulio pamiegos ir melai

galėtų lehgvai prasisunkti, 
palikdami partijos, baudai 
keletą purvinų demagogų, o 
Lietuvai fcrudą.

V trt-t
Lietuvos Saulių Sąjunga 

atsiųsdama į Ameriką daili
ninką Žemaitį (Žmuidzina
vičių) aiškiausia parodė, 
kad ir LetUvoje yta žmonių, 
kurie moka it nori tautos la
bui dirbti.

“Sandaros” Redaktoriaus 
. žiniai i Gerbiamas Žmuidzi- 
. na virius, kurį anot “Sanda

ros” “Darbininkas” būk 
pravardžiuojąs Žemaičiu ant 
vieno labai nusisekusio savo 
piešinio, kuris randasi vie
no Bostono lietuvio siūboje 
yra padėjęs parašą Žemai
tis. Todėl patarčiau “San
darai” nesikarščiuoti ir ne
ginti garbės tenai, kur jinai 
nėra užgaunama ir kur to 
niekas neprašo.

Iksas.

Stud. A. Juška.

miEčiy krikščioniu darbininku

L D. S. Reikalai.
MANCHESTER, t. H. -

LDS, 74 kuopos marių domei

Štai dabar pripuola trečias ber- 
taininis susirinkimas. Nariai(ės) 
šios kuopos prašomi ateiti ir už
simokėti už liepos, rugpjūtį ir rug
sėjį mėnesius šių metų.

Kurie išvažiavote kitur iš prie
žasties streiko, tai galite prisiųsti 
mokesčius kuopos valdybai arba 
užsimokėti tiesiog eentran.

LDS. 74 kp. pirmininkas 
A. A. Žukauskas, 

141 Manchester Street.'

v
Liberalų ir socijalistų 

komunistai atstovavo tik 
u Miega) suvienytas seimas 

Ji>etroite, surukęs Liutkau- 
ko cigarų, Lietuvai išspau
dė tik... šnipšt.

Vanago partijų (Januso 
ūrbinę) vienas geradėjas S. 
L. R. K. A. seime taip nu- 
‘ibeliųVo, kad^atys vanagi- 
lir.kai tris kartus garsiai su
kandėję nuo sugedusios 
•irbynės griežtai atsisakė.

Cv s nuli o keblių nekaip 
tegali užmiršti liberalų, ir 
Kicfjalistų laikraščiai. Bet 
ubai keista kodėl jie nieko 
tesako apie tas kelnias, ku
rias Vileišis buvo palikęs 
Vew Yorke, o paskui spešel 
nesendžeris jas ntTvežė gar
dam lietuvių diplomatui net 
i patį Washingtoną. Jau 
jei laikraščiai nori rašyti a- 
nie kelines, tai, gerbiamie
ji, nepamirškite garbės ati
duoti visoms istorinėms kel
nėms.

SMARKŪS DARBUOTOJAS.

Šiomis dienomis su mėnesinėmis 
duoklėmis LDS. 10 kp. is Brook- 
lyn, N. Y. gavoiue “ Darbininkui” 
dovaną $1.50 nuo vfrs minėtos 
kuopos raštininko J. Banišausko.

Jis yra smarkus' darbuotojas 
katalikiškai-tautiškoje dirvoje.

Su dideliu pasišventimu dar
buojasi LDS. labui.

Žmogus menkos sveikatos ir to
li važiuoti į susirinkimus, bet jis 
visai neatsižiūri j savę, o dirba iš 
širdies darbininkų albui. -

Pats per save pramoko rašyti ir 
skaityti ir šiandiena puikiai rašo 
ir-Visur naudingas ir pageidauja
mas darbininkas.

Tai . gražus pavyzdys kitiems 
darbininkams.

♦

AR NEGAILA
t ________

(Skiriu apleisti tėvynę 
pasiryžusiems )

III

Ar n^aila tau, liętuvi, 
Tų sodybų, tų brangiųjų, 
Kur seneliai laimę pynė 
Ir kur būvis tvėrė jųjų...

Čia sodybos amžį sena 
Ugdė lietuvį, augino.
Ir upelis čia sriuveno, 
Senos liepos viską žino...

Ar negaila tau, lietuvi, 
Tų medelių šimtamečių, 
Kų šlamėjo ir liūliavo 
Ir maldoj padėjo tavo...

Ar negaila tų sodnelių, 
Kur raiboji čia kukavo, 
Ir žaliųjų ten rūtelių, 
Kų žavėjo širdį tavo...

Ar negaila, pasakyki, 
Tos bakūžės samanotos, 
Čia tiek kartų, oi nesvkį, 
It kovoje apraudotos...

—> — ■ - -   r—-----------------------------------------------------------

kurs vikdo skubiuosius reikalus.
Sąjungų Centras turi VyriausiųSekre- 

toriatą, kurs ir yra lyg širdis viso didžio
jo Krikščienių Darbininkų Sąjungos kūno. 
Seniau jis buvo Vokietijos Vakaruose Kol
ne, o dabat: Berlin-Wilmersdorf. KaiseT- 
allee 2& Vyriausiąjį Sekretoriatų veda Ta
ryba, abu Komitetu ir ten dirba nemaža 
samdomų darbininkų. ,Iš čia išeina Visos 

1 instrukcijos, parėdymai, planai, sutvarky
mai, propaganda t. ir t, tirt. Vyriausias 
sekretoriatas tūri devynius skyrius: 1) ben
drojo sutvarkymo ir organizacijos, 2) kuo
pų bei skyrių reikalai, 3) jaunimo organi
zavimas, 4) literatūros ir spaudos, 5) ūkio 
politikos, 6) socialinės politikos, darbo tei
sės, leisės saugumo, 7) darbininkų organi
zavimo, 8) lavinimo ir susišelpimo, 9) Spau
dos leidimo ir kasos.

Beje vietoj paprastų Revizijos Komi
sijų yra tam tikri kasos patikrintojoj.

Vyriausias Sekretoriatas leidžia šiuos 
laikraščius: “Centralinis laikraštis” (Zent- ’ 
ralblatt), “Vokiečių Darbas” (DeUtsche 
Arbeit), “Krikščionių Darbininkių Sujun
gi Moterų laikraštis ir “Darbo Jaunuome
nė ’’ (Gewerkscbaftsjugend).

Tolesniai, kiekviena profesinė sąjunga 
(pav. kalnakasių, gelžkelininkų, lauko dar
bininkų ir tt. — jų 19) turi savo Centrus 
kurie neišeidami iš bendrojo statuto valdo 
savo sąjungas.' Be to tie centrai leidžia po 
laikraštį, kurs dovanai iš nario mokesčio 
pinigų siuntinėjamas darbininkams — są
jungos nariams. Dar toliau, kiekviena or
ganizacija turi tam tikri} sričių ir apskri
čių tarybas ir pagaliau skyrius su savo val
dyboms. Aplamai vokiečiai žmonės labai or
ganizuoti ir discipliningi (susiklauso) i? jų 
sąjungos nėra anaiptol pakrikusios — jos 
reiškia vieningą balsą.

8. Kr. Darb. Sąjungų Reikšmė.

Nėra reikalo daug kalbėti kokios reikš
mės turi milijoninės sąjungos. Su kr? darb. 
Sąjungomis Vokietijoj visi skaitosi: ir dar
bininkai, ir darbdaviai, ir valdininkai, ir 
vyriausybės ir parlamentai. Trumpam 
straipsny viso to nesurašyti ir ne apžvelgti. 
Tokios didelės sąjungų sąjungos teisina|^ 
reikalavimų visi klauso, ji turi datig įtak® 
įvairiose valdžios komisijose, kur turi kvies™ 
ti darbininkų atstovus, dalyvauja aktingai 
įvairiuose provincialiniuose rinkimuose ir 
praveda savo balsais darbininkų šalininkų, 
daugiausia Centro (Vok. krikšč. demokra
tų) partijos narių į parlamentą. Atskirais 
atvejais krikšč. darbininkai eina iš vien su 
kitomis darbininkų sąjungomis ir jų balsui 
hiekas tuomet nebegali pasipriešinti.

9. Išvados. f

Lietuvių krikščionys darbininkai gali iš 
vokiečių pavyzdžio įsitikrinti kokios svar
bos turi panašios draugijos ir patys visi 
spiestis į savu draugijas. Mūsų kr. darb. 
organizacijos, be to, žinoma gali daug pa
sinaudoti iš vokiečių patyrimo ir ieškoti pa
ramos jose siekiant bendrųjų tikslų, juoba, 
kad ir vokiečių bendrosios sąjungos statu- 
tas numato bendradarbiavimo reikalingu
mą. Skyriaus 4, §4 g) sako, kad savo tiks
lams siekti Sąjunga palaiko ir rūpinasi ry
šiais su kitų šalių kr. darbininku sąjungo
mis. Taip, tik krikščioniškos darbininkų 
sąjungos yra naudingos ir pageidaujamos, 
kaip darbininkams, taip ir visai visuorųe- 
ihei, tautai ir valstybei.
Betlynė, 1922 m. birželio m. 30 d.

(Tęsinys) : .
Kaip ir kitų šalių krikščionys darbinin- 

kaių Vokiečiai vyriausiuoju savo sąjungų 
pagrindu pastatė teisingutnų. Krikščionys 
darbininkai nepasistatė savo tikslu išnai
kinti kitus luomus, tik panorėjo, kad bū
tų teisingai sutvarkyti atskirų luomų ir as
menų santykiai, kad būtų pašalintas išnau
dojimas. Kr. darb. matė, kad atskirų as
menų ūkis geriau verčiasi, todėl nenorėjo 
nuosavybės panaikinti, tik reikalavo, kad 
būtų paisoma teisingumo ir visuomenės la
bo.

Kas ytin svarbu, kad ir darbininkai bu
vo tikri, kad darbininkai turi būti ir dvasi
niai auklėjami, kad jų ne tik kūno, bet ir 
dvasios skurdas būtų mažinamas. Šioje sri
tyje kalbamų sąjungų veikimo vertė ypač 
didelė. Dvasios kėlimo darbų rėmė krikščio
nybės principais (pagrindai^). Bet pačios 
sąjungos vis "tik nevirto tikybinėmis: galė
jo priklausyti joms katalikai, evangelikai ir 
kiti pripažįstu krikščionybės pagrindus^ Kr. 
darb. sąjungos nebuvo nė partinės, jos na
riais gali būti įvairių partijų nariai. Tau- 
tingumas sąjungų irgi nebuvo užmirštas.

b. Kr. Darb. Sąjugu Plėtojimasis.

Pirmieji gyvenimo laikai kr. darbinin
kų sąjungoms buvo sunkūs. Politinė ^padė
tis, atžagareiviška kaizerio valdžia darbi
ninkų sąjungas persekiojo, socialistines są
jungos vėl visaip kovojo ir ėdė krikščioniš
kas, norėdami, kad visi darbininkai eitų 
jų keliais. Pagalios 1871 metais prasidė
jusi smarki protestonų kova prieš kataliky
bę, taip vadinamas “Kulturkampf” ką tik 
neprivedė prie kr. darb. sąjungų suskilimo. 
Atsirasdavo ne maža ir kitų kliūčių. Ta
kiau viso to nežiūrint, krikšč. darbininkų 
sąjungos vis augo ir didėjo. Atskiros kuo
pelės, išdilusios įvairiuose plačios Vokieti
jos kampuose darė susivažiavimus, jungėsi 
į platesnes vienos profesijos (darbo) sąjun-' 
gas. Vėl įvairos krikščionių darbininkų są
jungos darė bendrus suvažiavimus-kongre- 
sus, kuriuose kalbėjosi apie bendruosius 
veikimo pagrindus ir kelius. Panašūs susi
važiavimai buvo Essene 1894 m., vėliau 
Kolne ir kitur. Pačios sąjungos daugiau
sia pritarimo rado katalikų tarpe ir vėl pir
moj eilėj kalnakasių tarpe. Vakarų Vokie
tija — Vestfalija, Pareinis, Rūro kraštai 
— kaip tik katalikų gyvenama, kurių dau- 
giausia darbininkai ir kalnakasiai, už tat te
nai kr. darbininkų sąjungos yra labai stip
rios ir turi lemiančios įtakos į visas gyveni
mo sritis.

Tuo būdu kalbamoms sąjungoms spar
čiai augant ir susitvarkant, Vokietijoj ga
lutinai susidarė centralizuotų 19 įvairių 
profesijų sąjungų. Jų tarpe yra ir lauko 
darbininkų sąjunga, mūsų Lietuvos Darbo 
Federacijai artimausia, kurios centro adre
sas : Centrai ve rband der Laudarbęiter, Ber- 
lin NW. 6. Luisenstr. 3&. Visos tos 19 są
jungų vėl yra susijunj 
sąjungą, skaitančią mitjoną su viršų na
rių. Prie tos Krikščionių Darbininkų Są
jungų Sąjungos (Gesamtverband der 
Christlichen Gewerk-Sčhaften) yra prisidė
jusios Tarnautojų sąjungų Sąjunga ir Vo
kiečių Valdininkų sąjungų Sąjunga. Vi
sas tas blokas turi virš 2 milijonų narių ir 
sudaro labai reikšmingą jėgų Vokietijoj.

7. Kr. Darb. Sąjungų Organizacija.
'y '

Kr. darb. sąjungos susijungė 1899 m. 
kongrese Mainco mieste. Paskutinis (oks 
visuotinas (dešimtasis) kongresas yra .buvęs 
1920 m. Essene. Jis yra priėmęs dsibar ie- 
begaliojanti statutų. Juo sutveriama tam 
tikros centralinės įstaigos, kurios pridabo
ję, tvarko ir valdo visas darbininkų sąjun
gas. Tokiomis įstaigomis yra Taryba, ren*- 
karna, visuotinuose kongresuose iš įvairių 
profesinių sąjungų atstovų nuo 15XXX) narių 
po vienų. Toji Taryba susidaro gana dide
lė ir sprendžia visus sąjungų reikalus bei 
vikio svarbesniuosius kongresui nutarimūs? 
Taiyba renka centralinį Komitetą, kuris 
valdo Sąjungų Sąjungą ir vikdo didžiumų 
Tarybos ir Kongreso nutarimų. Be to Ko-

Ar negaila tau, lietuvi, 
Tų laukelių, tų brangiųjų, 
Ką maitino, alkį gynė, 
Oi, nuo amžių jau gyliųjų...

z

Ar negaila tų miškelių, 
Lietuvos šilų garsiųjų, 
Ilgamečių, liemeningų, 
Atminimais taip brangiųjų...

Ar negaila, apmąstyki, 
Bažnytėlės mūs šventosios, 
Ir kapelių artimųjų, 
Bočių vietos amžinosios..:
Ar negaila jums seselių, 
Mūs šalies dorų mergaičių, 
Ir broliukų dobilėlių, • 
Mylimųjų giminaičių...

MINERSVILLE, PA
LDS. 90 kp. mėnesinis susirinkimas 

pyks nedėlioj, 30 d. liepos, 5-tą vaL 
po pieų, bažnytinėj svetainėj.

Visi nariai malonėkite priimti pas
kirta laiko, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taip-gi atsiveskite 
ir naėjų narių.

TAMAQUA, PA.
LDS. 99 kp. mėnesinis susirinkimas 

pyks herfėifoj, 80 d. liepos, tuojaus 
po mamai, bažnytinėje svetainėje, 307 
Pine Street. Visi nartai malonėsite 
priimti, nes tariau daug mrttfų rei
ktai? aptarti. Taipgi atsiveskite ir nau
ji nartų.

MONTREAL, CANADA.
LDS. 92 kp. mėnesinis susirinkimas 

pyks nedėlioj. 30 d. liepos paprastame 
Vhiike. pobažnytipėj svetainėj. 720 
Parthenais gitt. visi nariai malonėki
te pribūti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų fcpttftti.-Atsives- 
lite ir haujų narią.

VMIfMi 
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S
os į vienųT sąjungų 
joną su viršų na-

APIE LIETUVĄ. -
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ŽINOKITE, -kfcd “Darbinnks” 
yra visokų laikraMlų X Lietuvos, 
ekir, o už 50c. 17 ek«. įvairių lai- 
Ifeiražykite. .PI gkmrfte 60 
kraeėių. -• ~>

Lietai meitt bflMięemS ai 
anksų b sidabrų. Beta jdgn ftitai- 
lū biu. UU bus UhvvM ir Imitetb yra dar sekretorialinis Komitete? 
ir sidabro. , ‘iš’.kam..- iŠ nedidelio skaičiaus asmenų

♦ *

a

Girdėjau viena Brookly- 
no palinkusi prie liberalų 
gaspadinė andaroką Purpo- 
Čiaus smuklėje dar 1919 me
tais paliko, bet “iVenybės” 
Redaktorius to svarbaus 
nUotikio iki Šiol savo laikra
šty “neapznaimino.” O da 
atsiranda žinomų, kurie 
tvirtiną, kad Sirvydas y- 
ra bešališkas. Juk visa is
torija užsibaigtų jei “Vieny
be” užmirštas New Yorke 
kelines su paliktu Brooklyne 
andajoku sujungtų.

Ko nuliūdęs, nusiminęs, 
Ilgesys veidelį lydi, 
Pasakyki, tėvynaini, 
Delko vysti, ko nežydi?..

- Broniui Rimšų.
1J)22 m. IV-9. 
Mielaikiškis (Lietuva).

Lietuvių Informacijos 
I'Biuras rinkdamas iš Ameri- 
| kos Inikraščių' žinias apie 
^Lietuvą, parodo, kad Ame* 

nerliški laikraščiai 
uvą rašo.. Tos I to ir nesuj

Lietuvos veikėjams ir lai
kraščiams suprasti Ameri
kos lietuvius būtinai reika
linga tarpiniukystė dolerio,: 
nOo kurio (nors labai keis-1 

o) mūsų

N«r> j. te fc-

Aliai, bet Lietuva-MotutS _• dar 
tmigvans.

-...................AM , , — ■ 'tai mii ■

K trr Žibu fiedu? Knr aukso re« 
težėlis* Kat branrmrts laikrodi- 
Hs?

* v-.--'

FONTANINĖ
. PLUNKSNA

Nactcv*. Viauų 
DtuttTuvtJA orra: 
namuose ir kelt

Da«t panakiaa Ir ■ 
glau rąžyti fotttafi 
phtakanta.* Daug makien 
IMaldų vartojant fofltanl- 
nų plunksna. Pirk daba t.

Kotaioa.- <1.50, $2.50. $3.. 
$3.50 $4- $00. $5.00.
$5.50. $8.00 P anksčiau.

DarbirhWea,”
368 Broady ay. z < ’{

feoaton’žr Stta.

I



ŽINIOS IS LIETUVOS.
" 4! - _____________

BUVUSIO VTOE-MINIS- 
- TEKIO GRINKEVI- o 

ČIAUS BYLA.

% US GIRŪETI UEIUnįĮ MUM

Kauno Apygardos Teis
mas birželio IT & svarstė bu
vusio Susisiekimo vice-mi- 
nisterio Grinkevičiaus ir jo 
padėjėju bylą dėl priėmimo 
netikusių anglių, kurių pri
imta net kone už 2.000.000 
(du milijonu aUks.). O kada 
paskiau gelžkelio mašinis
tai, kuriems reikėjo šiais 
angliais kūrenti, pradėjo 
protestuoti tai vienas Grin
kevičiaus padėjėjas įsakė 
blogus anglius sumaišyti su 
gerais ir suvartot sukūreni- 
mui ko ne dusyk tiek, kad 
tik jas greičiau išbaigti.

Teismas ištyręs visų bylų, 
rado Grinkevičių su jo pa‘- 
dėjėjais kaltu ir pripažino, 
kad kaipo bausmę vice-mi- 
nisteriui (buvusiam) Grin
kevičius turi sumokėti 75 
tūkstančius auks. ir atsėdėt 
namų arešto 7 dienas. Jo pa 
dėjėjui Traukos Tarnybos 
•Viršininkui Strebeikai pri
teisė sumokėti 50 tūkstan 
čių auks. ir 5 paras namų ar 
esto, buv. Virbalio stoties 
Depo viršininkų, Richlevi 
čių - 3 arešto dienoms.

(Kauno “Darbininkas”)

socialdemokratai
SUSISIELOJO.

Mūsų socialdemokratai la
bai nuliūdo, kuomet nuteisė 
jų žmogų buv. vice-ministe- 
rį Grinkevičių. Kaip girdi 
Grinkevičiaus bylų tai svars
to, o kitų, kaip Purickio ne- 
s^rsto. Socialdemokratas 
Rėla net paklausimą įda- 
JTMinisterių Kabinetui, ko

dėl taip ilgai nesvarsto Teis
mas Purickio bylos. Užsi
miršo nabagai, kad Grinke
vičius prasikalto dar net 
1920 metais, ir byla jau se
niai buvo ištardyta, o teis
man tik Š. m. birželio 16 d. 
pateko. Nevengs turbūt 
teismo ir Purickis.

(Kauno “Darbininkas”)

Kmvėaų Alijo
šių peršovė karininkas. Taip 
atsitikę: iš vestuvių važiuo
jant į Punską, lenkų kari
ninkas pasigėręs prašė nu
vežti Punsko miestan. $ Va
žiuojant išsiėmė revolverį ir 
ėmė žaistu Tris sykius iš
šovė į viršų, o ketvirtų kartą 
vaikinui į pečius.

Antanas Stoskeliūnas, 
tarnavęs lietuvių kariuome
nėj savanoriu, grįžo pavie
šėti savo gimtajam kampely 
Vidugirių kaime, (kurs yra 
lenkų okupuotoj srity) at
lankyti savo tėvelius. Š. m. 
gegužio 24 dienų ryte jam i- 
riantis per Galadusio ežerų, 
lenkai pastebėję pradėjo 
šaudytu Turėjo pasiduoti 
plėšikams, kurie stovykloj 
ėmė ? žiauriai kamantinėti, 
nuvalė į Seinus. Gręsia 
vargšui didelė kankynė.

Beto sunkiai dviem šū
viais sužeidė lietuvių pusės 
Udzininkų kaimo Vladų Ar- 
bačiauskų, kuris perirdęs 
savo draugų Antanų Stoske
liūnų grįžo atgaL Dar guli 
Lazdijų ligoninėj.

Priešui — lenkams vyrai 
turi tarnauti kariuomenėj ir 
ima nuo 20 -metų iki 45 me
tų. Kadangi Lenkija nėra 
mūsų tėvynė, todėl lenkų ne
apkęsdami neina vyrai į ka- 
reivijų; tai jie gaudo juos ir 
jau turi sugavę apie 50 lie
tuvių.

Mokesčiai reikia duoti du 
kartu kas mėnuo, o jeigu 
kas neduoda, tai valdžios pa
siųsti kareiviai konfiskuoja 
gyvulius, javus ir tt. 
džių
les lenkų valdžiai reikėjo* 
duoti po 25000 auks. nuo 30 
margų, kuriuos siunčia į 
Franciją, kad atsiteisus bent 
kiek skolų. Prieš Velykas 
pareikalavo valdžia nuo 
kiekvieno kaimo - duoti po 
aštuonis pūdus mėsos, tris
dešimts svarų sviesto ir ke- 
turiasdešimts dešimčių kiau
šinių kariuomenei šventėms.
Gana jau, Viešpatie, gana 

. Bausmės Dzūkijai taip 
didžios!

Nejau tautos giliotina
Dar alkana žmonių 

kančios?!
Nejaugi tokia kraujo srovė 
Visų kaltybių nenuplovė?!

J. Trakiškis.

Žo-
visų ūkę žudo. Duok-

—
sgmoiriKLDy u.

Lfepos 9 d. Haris darže L. Vy
čią 48 kp. surengė šeimyninį išva
žiavimą. Po skanią pietą, ku
riuos sutaisė mūsų jaunos šeimi
ninkės jaunimas linksmai žaidė, 
dainavo iį šoko. Kadangi tenais 
randasi tyro vandens upė, tri mė
gėjai sporto maudymu rodė savo 
gabumus. Vakaro laikotarpy 
mergaičių “baseball” ratelis su 
tokiu pat vyrų ėjo "ant betą,” 
ko pasekmėje merginos -(kiti sako 
kad vaikinai pasidavė...) "ko
vą” laimėjo.

Liepos 1 0d. Federacijos 37-tas 
skyrius laikė savo pusmetinį susi
rinkimą. Nutarta: 1) Smarkiai 
pastūmėti Aukso-Sidabro vają. 2) 
Kreiptis prie vietinių dr-ją kad 
pastarosios materijaliai prisidėtų 
prie pastatymo Harris paminklo 
Washington, D. C. Valdyba se
kančiam pusmečiui palikta ta pa
ti. _ ;

Liepos 11 d. Vyčią 48 kp. buvo 
pusmetinis susirinkimas. Valdy
ba išrinkta ta pati. Išklausius ra
portą Fed. atstovo nutarta paau
kauti penkis dolerius pastatymui 
Harris paminklo. Pilną narią 
kuopoj* e randasi 115, kandidatą 
19, ir jaunamečią 67. Taigi 3 
viso mūsų kolonijoj po Vyčią vė
liava gražaus jaunimo sutraukta 
—< 201. Išrinkta komisija kuri 
rūpinsis sutvarkyti programą bū
siančiam naujų Marių priėmimo 
vakarui. Mūsų jaunimo ūpas pa
kilęs, nes tarpe 'mūsų viešpatau
ja vienybė gerai, yra suorgani
zuotas “base-ball” ir "tennis” 
rateliai, skaitlingas choras ir dra
mos skyrius. Liepos 16 d. Jaka- 
bauskų darže pagerbimui mūsti 
syaidininkų vylės surengė simpa- 
tmgą vakarėlį.

Moksleivė.

VALPARAISO, IKD.

kryžių, priairšęa šniūru ir vaikio- 
;įa po purvyną, keįkdMM* ir vi
saip bliužnydamas. Žydelis pro 
šalį eidamas pasakė /‘Ai kam teip 
reik daryti!” Per tris dįenas 
keikė ir nieko nevalgė. Paskui 
pasiėmęs kirvį kaž kam tašyti ir 
Čakšt į ranką taip alkūnės ir Čiur- 
nio. Tada gvoltas. Keiksmus 
su Dievo žodžiais maišydamas nu
bėgo į ligoninę.

Dabar Rumfordiečiai sako,* kad 
verčiau sau liežuvį, o ne ranką 
būtų nusikirtęs, nes savo liežu
viu daug įkirėjęs visiems. Tan
kiai žmogui'kelių pastoja paaiš
kinti, kad Dievo nėra. Jisai y- 
ra didelis darbininkų vadas. Kuo
met popernės darbininkai išėjo 
streikan, .tai nei dienos nestrei
kavęs nubėgo skebautL Ir keikia 
uniją. - ,

A. L. R. K. Vargonininkų Sąjun
gos reikalų ir įdėjimo daugiau 
tyrumo bei rūpesčio lęaip amži
noje taip, ir gyvenimo aplinkybė

se nutarta sudaryti septyni aps
kričiai, ir 3rinktT apskričių ttga-

Tėvynės Mylėtojas.

FITCHBURG, MASS.

Liepos ū d. progresystės-bolše- 
vikės buvo surengę pikniką. Buvo 
išdalinti lapeliai, kur niekinama 
kunigai, Lietuvos valdžia ir kat 
reikią Lietuvos valdžią nuversti.; 
Girdi žemės žmonėms neduodą.

Fitchburge Lietuvos valdžios 
rodos nėra, todėl tie plakatai vi
sai nereikalingi ir ne vietoj.

Antra vertus Lietuvoj niekas 
nebadauja k kas tik dirba tas ge
rai gyvena. O Rusijoj, kur gry
nai darbininkiška valdžia įsteig
ta, badas, ligos, skurdas neiš
brendamas. Taigi pas progresis- 
tes ne visi namie.

FitchbUtgietis.

PROTOKOLAS

ra&išyiįems balsaies.
Siuvmi Varg. sąjunga nutaM 

paręmti gerb. Naujalį išleidime tų 
susiu, {teikdami -$200.00 o gerb. 
3. Naujalis už tą pasižadėjo pri
siųsti gaidų minėtos sumos vet-

LENKŲ DARBAI NEUT-
RALINĖJ ZONOJ.

Jau vasara pas mus — 
džiaugiamės visi; bet neut- 
ralinėj zonoj, o ypač Puris- 

apieliikėj, žiaurus šiaū- 
rya, vis tebėsūokia tą. pačią 
raudę. Ak nelaimių, našta 
prislėgti! Kada mums ry

mojus prašvis? Kada pasi- 
liuosuosime iš po lenkų lete
nos ? Viskas nutilo; tik ū- 
žauja vėjas įnirtęs. Ir ko- 
gi krinta graudi pavergtųjų 
lietuvių ašara? smūgis 
kas kart atnaujina v širdies 
žaizdas. Viena tik liko vil
tis — Dievo Apvaizda.

Joną. Ivoškų Šilainių kai
mo peršovė lenkai: vargšas 
ėjo sutemus iš giminių na
mo; kelyje sutiko du lenku; 
jų paklaustas parodo pasų. 
,o jame buvo 2000 auks.; go
dūs budeliai atima žmogui 
gyvastį ir pinigus.

Vaitakiemio kaimo Joną 
Supsinskę, išgamos įskundė 

L lenkams, kad jis *- šaulys. 
| Lenkų kareiviai, valdžios 
[ pasiųsti, atėjo areštuoti jo. 
| Paaiaip ateinančius karei- 

išbėgti į laukus 
I ir pasislėpti, bet nelaimė, 
Į užmatę lenkai, pradėjo šau- 
I dytl ir užmušė nekaltą fano 
Iri*

. i

VAŽIUOJAMIEMS Į 
UETUV4.

; • •

Būtinai yra reikalas gaut paliū- 
dijimus Iš dirbtuvių ui 1917,1918, 
10®, 1920, 1921 ir 1922 m'etų, nei 
yra gauta pranešimas 3 Collector 
of Internet Revenue ofiso kas yra 
daromą dėl išgėrimo leidimo 3 A- 
merikoė taMMos įvažiuojant iš 
Amerikos. Kaip yra žinoma vi
soms kad* riršminfitais metais 
turtjo vW mokėti uždirbanti pa
vieniai po tnkstianSlo į metus, o 
vedę po du, tam tikrų nuošimtį 
Amerikos valdžiai.• - - ■ . ’ ‘ . '■. . - a .. •» - e <

Amerikos valdžia sužinoję kad 
ne viri yra Ipildę jiems paskir
tą mokesnį tai dabar kurie nori 
■važiuoti 3 Amerikos turi pasiro
dyti kiek jie atdirbo pr parai
to* virtminauB metus o kurie y- 
ra užsimokėję tri turi parodyti 
mokesčio kvftą

Todėl yra patariama visiems 
kurie nori arba manot važiuoti į 
Lietuvą kad išvengus daug kliū
čių ir nesmagumą turit išgauti pa- 
uūdijimus iž dirbtuvių.

Liepos 9 d. Lietuvių Moksleivių 
Literatiška Draugija turėjo pik
niką ‘‘Sigeno miške.” Suvažia
vo nemažai svečių -iš apylinkės 
miestų į Chicagos, Rockfordo ir 
Gary. '

Piknikas buvo - su programų, 
katro pirmą dalį 3pildė mokslei
viai, o antrą — svečiai Draugi
jos -pirm. P. Keršis, paaiškinęs 
moksleivių padėtį, perstatė pro- 
gramo vedėją V. Jovaišą, kuris 
taręs keletą žodžių pašaukė kalbė
ti A. A. Tūlį lietuvių klesų moky
toją. Tulys kalbėjo įspūdingai 
ir gyvai. Antras kalbėjo P. 
Daugžvardis, tiesų studentas. Jo 
veikimas artistiškas, o kalboje 
kritikavo, pirmą kalbėtoją.

Toliau buvo perstatytas svetys 
Dr. A. T. Smitas, kuris trumpai 
apipiešė moksleivių ir L. M. L. D. 
Knygyno padėtį. - Dr. Smitas 
baigdamas kalbą ragino svečius 
aukoti palaikymui L. M. L. D. 
knygyno. Pats pirmiauisai paau
kodamas dešimtį dolerių. Aukų 
surinkta dvidešimts dolerių. Au
kota sekančiai:
Dr. A. T. Smitas................... 10.00
Gerb. Šmitienė ............1.00
Dt. Einoris............. ,. g........... 1.00
(Suplikąs........... . .... v..........2.00
L. Varna .............  1.00
Petrašius ...............      2.00
Norbutitf .... .... . ... .2.00 t 
Gerb. Norbutienė................».1.00

Programui užsibaigus sekė pie
tūs. Gerb. Norbutienė suteikė la
bui gardžius pietus 3 vistų, kiš
kių, kalakutų, paukštienos, kiau- 
šittių, raugintų agurkų ir saldžių 
gėrimų. Moksleiviai dar ir šian
diemini apie tuos 3kitadngtt» 
pietus.

Papietavus sekė smagus pari* 
kalbėjimas. O akėjus vakaimi 
svečiai ir namiškiai apirido Žalią 
giraitę ir Suskirstė kas sau. Tuo- 
ml i» 4tam puolate-
minimas.

Am. Liet. Rymo Katalikų Vargo
nininkų Sąjungas Seimo, kuris 

įvyko birželio 13 d. 1922 m. 
Brooklyn, N. Y.

Seimas prasidėjo 3-čią valandą 
po pietų. Pirmininkas J. Odelis 
atidarė susivažiavimą su malda. 
Pasveikinęs vargonininkus linkė
damas geros pasekmės svarsty
muose bei nutarimuose. Tolinus 
perstatė svečią L. Šimutį "Gar
so” redaktorių, kuris sveikino su- 
sivažiaKurius vargonininkus nuo 
"Garso” redakcijos. L. Šimutis 
savo turtinga kalba sveikindamas 
daug linkėjimų ir užuojautos iš
reiškė.

Paskiaus skaitomi pasveikini
mai: nuo J. Čižausko iš Baltimo- 
rės laišku, nuo A. Aleksio iš 
Springfield, III., telegrama. Pa
sveikinimai priimti džiaugsmin
gai.

f

Renkama valdyba posėdžiams 
vesti: Lšrinkta vedėju Pranas G- 
delis, rašt. A. Visminas. Nauji 
nariai įstojo: Rapolas Juška ir B. 
Nekrašas.

Seka raportai. Pirm. J. Odelis 
paaiškino dirbęs kiek jam aplin
kybės leido ir stengėsi palei išga
lės pakelti vardą vargonininkų. 
Raportas priimtas. Kasierius A. 
Radzevičius nepribuvo ir raporto 
neprisiuntė.

Tolinus skaitomas protokolas iš 
pereito Seimo, kuris su mažomis 
pataisomis tapo priimtas.

Svarstymai iš protokolo: Kas- 
link leidimo Bažnytinio giesmyno.
Komisija paaiškino jog buvo 
kreiptasi į kompozitorių J. Nau
jai} tame reikale, gavus paaiškini
mą kad dabar yra išleistas naujai 
perspausdintas p. Naujalio gies- 
myėnlis su dadėjimu naujų 17 
giesmių. Šiuomi patarė liglaiki- 
nai pasinaudoti juomi, o vėliaus 
bus ruošiamas naujas išleisti.

3-ras tęriantysis per keletą me
tų nutarimas parašyti kokio baž
nytinio veikalo ar giesmės Vargo
nininkų sąjungos nariams. z Kas 
gtresnę parašys yra skiriamos do
vanos. Teip-gi nutarta užklausti 
paskirųjų dovanų: būtent gerbia
mų kun. Vįlkutaičio, Deksnio ir 
F. Kemėšio, ar jie neatsisako 3- 
tesėti pažadėtąsias premijas. Ga
vus užtikrinimą, yaliįyba skelbs 
viešai, ragms vargonnuikus per 
laikraščius ^tesėti parašyti ir lai*- 
mėti premi,

Teisybę Mylintis,

Bedievio pasielgimas.

Šiemet čia labai lytingas oras. 
Lietus išvedė viepę djedjcvj iŠ 
kantrybės. Tai yra V. Čepaitis. 
Per jo žemę lietas išnešė griovį, 
kurj buvo užpylęs. Tada paėmęs

nmatoriai bei gaivintojai, sekau- tta, Varg. Sąjungos Baudai, kn- 
čtai: New York ir Nevr Jersay ap
skričiu rūpinsis J. Jankus, Btook- 
yn, N. Y.| Pensjdvanijoje apie 
Wilkes Ijarre J. Stulgaifis. Apie 
Pitteburgh, Pa. V.' Medonis, 
Connectieut apskričiu rftpinria A. 
Visminas Waterbury, Conn. Mass. 
apsk. M. Karbauskas ir A. Btan- 
čausku Lawrenee, Mass. Apie 
ilahanoy, Pa. J. Žalmeraitis. Chi- 
eagoje A. Pocius ir Daukša.

2: Nutarta sumažinti metinę 
mokestį, vietoje 3-jų doL palikta 
1 dot Nauji nariai įstodami mo
kės 1 doL įstojimo ir antrą dol. 
metinės mokesties.

Pastabą. Senieji nariai kurie 
yra užsitęsę su mokestimi įstojimo 
nebreiks mokėti, tik vienas doL 
metinė, tik jeigu atnaujins per 
1922 šiuos metus.

3. Mokestįs bus prašomos atsily
ginti narių siunčiant į centrą ar
ba per organizatorius apskričių.

4. Išreikšta pageidavimas kad 
vargonininkai stengtasi kuodau- 
giausiai rašyti organe ”Garse” *- 
pie muziką, dailą ir savus reika
lus. į

šiuomi užsidarė pirmoji sesija
6:30 vakare.

2-ra sesija 8 Vbl. vakare.
Antrą sesiją pradedant atsilan

kė gerb. komp. t-. Naujalis, kuris 
tapo priimtas džiaugsmingai su 
rankų plojimu. Gerb. J. Nauja
lis pasveikinęs A. L. R. K. Var- 
goninkų susivažiavimą džiaugda
mos kad nors užjūryje dar laiko
si vargonininkų sąjunga, nors ne 
teip kaip priderėtų. Būtų sma
gu matyti ir tikėjaus didesnį skai
čių išvysti susivažiavusių, kaip 
Lietuvoje, arti šimto susivažiuo- 
davo ant seimo. Bet nesuprasda
mas jūsų aplinkybes, man yra ma
lonu dalyvauti nors ir ne didelia
me skaičiuje.

Paaiškino Lietuvos vargoninin
kų padėtį ir po drauge apgailes
tavo kad jau Lietuvoje Varg. Są
junga po vardu šv. Grigaliaus ne* 
begyvuoja. - -Šiaurusis karas iš
sklaidė ir sunaikino visą pradėtą
jį darbą, kuris jau buvo gerokai 
pradėjęs žengti pirmyn.

Po karo dar neatgaivinta sv. 
Grigaliaus Varg. Sąjunga delei 
sunkios gyvenimo padėties ir ma
žo apmokėjimo, iš ko negalima 
pragyventu

Geresnieji vargonininkai aplei
do vietas ir stojo prie valdžios 
darbo, kur turi geresnes gyveni
mo sąlygas ir neprilyginamai di
lesnę algą.

Pačiame Kaune vargonininkų 
yra 40 kurie tarnauja valstybės į- 
st algose. O parapijose labai ma
žai kur randasi geras vargoninin
kas, daugiausiai senukai bei vai
kytai. Prieš katą buvo vargoni
ninkų sąjunga užsibrėžusi daug 
ko atsiekti ir jau pasekmingai 
darbas ėjo. Leido savo žurnalą 
po vardu Vargonininkas, kur bu
vo rašoma vargonininkų reikalais 
muzika, kritika ir tt., kas atnešė 
daug naudos. Apart nuolatinės 
vargonininkų mokyklos buvo stei
giami vasariniai varg. kursai, kur 
suvažiuodavo keletą dešimtų Var
gonininkų, ir 'tokie kursai atneš
davo daug naudos. Mokytojais 
būdavo apart paties prof. Nauja
lio Kačenauskas, kun. T. Brazis, 
J. Štarka ir kiti.

Toliaus aiškino kas link bažny
tinės muzikos ir korų vedimo. 
Gerb. komp. kaipo 3 daug metų 
profesbriaviMo/ ir patirimo ko 
trūksta .ir gerai permatydamas 
reikalą daug suteikė naudingų 
patairmų ir pamokinimų, kas at- 
nevė labai daug naudot. Seimas 
pasiliko jam labai dėkingas.

Gerb. J. Naujalio prelekcija tę
sėsi 1:30 min.

Vėliaus atsilankė knygius X 
Strumskis, kuris davė raportą 3 
kiygytio stovio. Neturėdamas są
rašo su savim tikros atskaitos iš
duoti negalėjo, tik paviršutiniai 
piaSkino, ir reikalavo 3rinkti 
komisiją kuri pertiklr&tų knygas. 
Knygyno komisija 3rinkta JzJan-

rie galės išparduoti.
Likosi nutarta persitnaukti 3 

minėtųjų mišią į knygyną dėl iš
pardavimo po 200 partitūrų ir po 
1000 kompletų balsų.

Nutarė Varg. Sąjunga pasilai- 
kyti sau už organą "Garsą”, nes 
gerb. L. femutis pasižadėjo su 
miela notų paremti varg. Prika
lus, užleisdamas vietos Ir pats pa
gelbėdamas.

Vargonininkų seimas kitą metą 
bus paskirtas centro, valdybos, 
vieta kur bus parankiaus.

A. L. R. K Vargonininkų sei
mas pakėlė į garbės narius gerb. 
kompozitorių J. Naujalį.

Palei nutarimo seimo duokles 
užsimokėjo pasibaigus sesijoms 
sekanti v&rgoiiinkai po $1.00: J. 
Odelis, J. Stulgaitis, R. Juška, A. 
Stanišauskį P. Odelis, J. Jan
kus, A. Vainas, X. Strumskis, 
B. Nekrašas, įstojimo $1.00. Me
tinės duoklės $8.00, įstojimo 
$2.00; viso $10.00. Perduoti pi
nigai naujam kasieriui J. Stulgai- v*_•
C1UL

Cehtro valdybon kitiems me
tams išrinkta: dvasios globėjas 
tas pats užgirtas gerb. kun. K. 
Urbonavyčius (So. Boston, Mass.) 
pirm. J. Jankus (Brooklyn, N. 
Y.) vice-pirm. R. Juška (Provi- 
dence, R. I.), rašt. A. Z. Vismi
nas (Watetbūry, Conn.), 3d. J. 
Stulgaitis (Wilkes-Barre, Pa.), 
knygius X. Strumskis (Brooklyn, 
N. Y.).

Susirinkimas užbaigtas su mal
da 11 vai. vakare.

Išsiskirstė visi pilni gražaus ū- 
po, su pasiryžimu atgaivinti ir su
stiprinti ant tvirčiausio laipsnio 
Vargonininkų Sąjungą. Atsisvei
kinami su gerb. komp. J. Nauja- 
liu linkėjo laimingos kelionės 
sveikam sugrįžti į Lietuvą ir dė
kojo už atsilankymą ir suteikimą 
daug naudingų patarimų. Jo švel
nūs žodžiai, tas malonumas, šir
dingumas, atgaivino visai naują 
prakilnią dvasią tarpe vargoni-* 
ninku. Tie jo nuoširdūs pamoki
nimai pasiliks mūsų ilgoje atmi»- 
tyje.

, Seimo vedėjas P. Odelis, 
« Seimo rašt. A. 2. Visminas.

t 
< * 
A*' c J
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t. ’ 4 > ‘ T Mjog gerb. J.l 
ęs ketverias | 

Apsvarsčius delei pagerinimo mišias: dviem, trims ir keturiems Į

- ATITAISYMAI.
Mahmėstte pataisyti sekamąsias- T,*** 

F. atskaitos tiiposioa "Darbininko’” 76 ... 
numery tias klaidas:
. Pasakyta yra fCjaaMee: 
Vasario mėn.,'Lindau,*N. J.. 
Springfield, I1L .........j... 

Harrison, X J. ........................
Kovo taėa. PMtade^phta, Pa.

RichmotKle . .................................i
Turi boti: 

Viso kovo mėnesyje . ......... ..Iv
Samdo mėn. apleista, Notvęod,

.> 22.00 
,.7aAoa . 
..112.30

1«53.«

Mara .... ...........54.00
Vasarta mėti. Lindėti, N. J. ... .*222.00 
SprtognHd, I1L .8.25.
Harrison, N. J. ..------------------ 112.50^
Kove mėn. Phila., Pa. Rich-d to.OO 
Viso kovo mėnesyje........ (. 41&6Ū8.42

Išlaidose. \ .
Kovo mėn. spauda plakatą Labd.
- rojui >. ........................................$33.50 •

Ttiri būti.
Vasario mšn.
Lietuvos Sanitarų Skyriui am- 

bulansas  .................   ^0.00 =•
Kalbėtojams avanso.................... 200.00

Viso ....$1130.80 
Kovo mėti, spauda plakatų Labd.

vajui ...................................$20.00 •
Tamstas gerbiąs,

K. J. KBUŠINSKAS, . 
T. F. Sek.

Vasai

w

PRANEŠIMAS 6ERB. į
■5•»

I f š

n ev'3. t

iki

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

Pirmininkas — V. J. Kudirka, 
37 FrankKn 8t., 

NorvVoofl, Mass.
Vice-Pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Orimes Street,
South Boston, Mass. 

Raštininkas — 3. Smilgis, 
125 Cherry Street,

Cambridge, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames Street, 
Montello, Masei x /

i J
■

i
. r

v

• -»

o

"DARBUnKKAS” pasiuntė 
Lietuvos Darbo Fdfecae^ri knj- 
gų <3 $5.597.50. Už tas knygas 
"Darbininkas” Jaukta ffi visuo
menes atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteMai, ka<- 
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti.

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
rartti. A6 tik ką daviau jam tesą

BAMBINO
Bią. S. V. Put. Stare 

fr matemt tas palengvino ja skaus
mus taejmu.” '

Taip, motinos! Bfcmbino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jįj Jie prašo daugiau!
35c. aptiekose. - Už 40c. prisiunftiame tiesiai 3 laboratorijos.

F. AD. RICHTER * CO.
104-114 4th St. Brooklyn, N. V.

AB AB 47 \ » y y V VV M M MM V <•£ * ^ SI1 k 1 '• t -' t ę) • t v r c Y s ? G d • c aY ».’>•>>«» \ *»» 1 - • k

Susivienijimas Lietuvių 
jį. K. Amerikoje

gį'GYVAM DŽIAUGSMAM! BMAGAMčIAM VILTIMI 
MIRŠTANČIAM RAMYBA!

lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
ti katalikę I Jei dųr prie šios organi- 

laukdamas tuoj prisi-

omirtines$150.00,

savaitę por 

qb ir našlaičius.
K. A. Organą, savaitinį laik- 

apMetą, leidHa geros raitus Ir dalina sa- 

do<, rūpinasi tautos reikalais, ro- 

-ąlygomis ąpdraudžia vaikus nwo vienų 

(atajiniM j iL Ik K. K. A« pigas, mėnesini mokestis lengva. Kuo- 
yra visose didesnėse lttfuvit} koiiMijoee AmėHkąje, todėl, nafta* 
infonneeiją, kaetakitia prie BbknMrių sava tiesiai

! So. 9th str„” 'j*?'/-.1 į f, Brpoklyn. Nv.Y.,

įrCe»«
A ♦.

A54*
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Į‘ k PALAIDOJO. >
) Pereitą ųedėlią mirė Pet
ras Vaitkevičia. Prigulėjo 

g, prie šv. Petro ir D. L. K.
Vytauto dr-jų. Buvo 58 m. 
amžiaus. Jo paskutinėj va- 

| landoj petrinės dr-jos komi
tetas atnešė dr-jos be«fitą, 
dar su komitetu truputį 

" kalbėjo ir tuoj pradėjo mir
ti Su bažnytinėmis apeigo
mis palaidotas seredoj. Dir- 

j bo karšapėj.

SUSIRINKIMAS.
LDS. Ųkp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks utarninke, 
25 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
LDS. kambariuose, 366 W. 
Broadway. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptar
ei. Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių.

Valdyba.

PINIGUS SUKIBUSIEMS

SIUNČIAME PINIGUS

.IŠVAŽIAVO Į
WASHINGTONĄ.

Pereitą panedėlį buvo su
šauktas Laisvės Paskolos 
Stoties visuomeniškas susi
rinkimas. Buvo aiškinta a- 
pie nusisekimą aukso-sidab- 
ro vajaus. Išrinkta A. F. 
-Kneižys vykti Washingto- 
nan į stočių suvažiavimą ir 
nuvežti So. Bostoniečių do
vanas. įnešimai buvo tokie: 

K kad suvažiavime neaukavu-
b šieji ir neveikusieji aukso-

sidabro fondui neturėtu bal
są, kad beboniai ir neauka- 

' vusieji Lietuvos reikalams 
''grįžtant į Lietuvą turėtų 
užsimokėti tam tikrą mokes
tį, kad laikraščiai, agituo
jantieji prieš Lietuvos rėmi
mą ir susėdėjusieji su len
kais nebūtu įleidžiami Lietu
von.

Utaminko vakare Knei
žys išvažiavo į Washingto- 
ną, kur seredoj prasidėjo 
stočių suvažiavimas.

I

P
Kž\
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SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS.
Praeitą savaitę (Liepos 

12 d.) sugrįžo iš Lietuvos 
Morta Zaieikienė su sūnum 

į Julijonu pas savo vyrą Mi- 
koją Zaičiką, 565 E St., So. 
Boston’e.

Pernai buvo išvažiavus 
pasisvečiuoti.

Sugrįžo Lietuvių Preky
bos Bendrovei tarpininkau
jant.

r-

fį.
Sk

K

K
KI.

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

H. V. Greene kompanijos kaip 
ve: Mutual Finanee Corporation, 
Commercial Finanee Corporation,' 
H. V. Greene Companv ir First 
Peoples Trust yra patrauktos teis
man. Visi lietuviai turįntįs pini
gus įdėję į tas kompanijas, 
jaus susižinokite su manim 
apsaugoti savo interesus.

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

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

t uo- 
ka d

savo

Pigiausiu, greičiausiu ir saugiausiu būdu. Išmokame Lietuvoje auksinais arba 
. Amerikoniškais doleriais. . ,

Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos 
ant visų geriausių laivų. Parūpiname visas kelionėje reikalingas'popieras. Reikalau- 
kit informacijų.

Šitas Valstijinis Bankas yra specialiai įsteigtas Emigracijos reikahi atlikimui, 
todėl pilnai užtikrina Jums kogeriausį užganėdinimą.

VISIŠKAI UŽDYKĄ gaus puikią skūrinę mašnelę (paketbuką) kiekvienas, kuris 
iki 15 rūgpiūeio atliks kokį nors reikalą per mūsų Banką, .arba prisius 15 teisingų ad
resų asve pažįstami} lietuvių, gyvenančių Amerikoje.

Kreipkitės pas pil. Juozą: Geležiūną, kuris suteiks Jums puikiausį patarnavimą. 
Rašvkit šiuo adresu:

SLAVONIC IMJDGRANT BANK
436 West 23 St., New Yofk, N.Y.

’ . . ' ' r . ____ - _ ' . . .
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“G I E D R A” 
ir platinkite lai

kraštį "GIEDB4-” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą? 

Kaina metams Amerikoj $2.50.
55 W. Market Str., '

Wilkes Barre, Pa.■ J . ■ T '

1

“PAVASARI?”

RAUDONOSIOS KARA
LIENES NEĮSILEIS.

PIKNIKŲ RENGĖJŲ DOMEI. PRANEŠIMAS
. .London. — Emma Gold- 
man, garsioji anarchiste, no
rėjo vykti Anglijon. Tai 
Anglijos valdžia nesutiko 
jos įsileisti.

Am. L. R. K. Federacijos Nau
josios Anglijos apskritys rengjn 
pikniką Keistučio Dr-jos darže, 
Oakland Grove, E. Dedham, Mass. 
rugpj. 13 d. š. m. Visų dr-jų ir 
organizacijų kuopų prašome tą 
dieną nerengti savų piknikų, o 
vykti į mūsų rengiamąjį pikniką.

Skausmus ir gėlimas nutiko '
į*

PAIN-EXPELLER
IhiilirtmHti nirtg. S. V. P*t 04^& •' .<

DRAUGAS RElKAtBll
</

Dr-ste D. L. K. Keistučio, Bos
ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj. 
Bast Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

Dievui ir

Rengimo Komisija.
i

j

į

d

Ai esi matęs ir skaitęs Lietuvos 
katalikų ajnuimo Pavasarininkų 

organą

AMERIKOS JAUNIME!
Draugės ir Draugai!

Nors su jumis plačiomis 
jūromis atskirti esame, vie
nok mūsų, Lietuvos pavasa- 
rininkių ir pavasarininkų, 
širdys nuolat su jumis. Mus 
gaivina bendri troškimai, 
bendros idėjos 
Tėvynei. ',

Mes norime užtat su jumis 
kuodažniausiai pasitarti, pa- 
dkalbėti. O mūsų kalba tai 
nūsų laikraštis “Pavasa- 
■is.” Todėl, sesės ir broliai, 
šsfrašykite mūsų “Pavasa
rį!”

“Pavasaris” jums tekai- 
iuos vienas doleris metams.
“Pavasaris” jums atneš 

š mylimos Jūsų Tėvynės 
Lietuvos brangių žinių ir 
kilnių, karštų Lietuvos jau
dino troškimų, idėjų.
“Pavasaris” jus ir mus 

>adarys vieną Lietuvos du
krelių ir sūnų šeimyną. 

‘ Tad, Draugės ir Drau 
jai! siųskite po vieną dole- 
d šiuo adresu:

LIETUVA. Kaunas, Ožeškie
nės g., 12 nr. “Pavasario” Admi
nistracijai.
Tau laikas užsisakyti laivakortes 

lietuvių įstaigoje

PILSUDSKIS
PASITRAUKSIĄS.

Varsa va. — Načelnik 
Panstva Pilsudskį Lenkijos 
Seimui pareiškė, kad jis 
rezignuosiąs ir visą valdžią 
pavešiąs į Korfanto rankas, 
kurs savo razbajais pasižy
mėjo Sileizjoj. Korfanty 
buvo ingijęs pritarėjų ir jis 
buvo nominuotas į premje
rus. Bet Pilsudskis nesuti
ko su juo veikti. Kadangi 
Korfanty turi stiprių rėmė
jų, tai Pilsudskį pajuto, 
kad sunku priešintis ir pa
grūmojo atsistatymu.

Politinis suirimas Lenki
joj didelis ir kalbama, kad 
galės prieiti prie naminio 
karo.

riirhtn VPVeliav9’ KukardV. visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
J-'ll UVU V v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPA9 CO.?- 90-92 Fcrry St. Newark,‘ N. J.

Iš BOSTONO i LIETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

SCYTHIA ..............................Liepos 21
KLYSTA ........................ ...Rugpjūčio 8
SAMARIA ................ ....Rugpjūčio 23
ASSYRIA ................t......... Rugsėjo 15
su greitu persikėlimu j LIETUVĄ ir 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP GI IS NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes, 
įūekvleną utarninką^enas iš trijų ju
rtų milžinų su užjūrio, persikėlimu 

Sonthampton’e.

MAURETANIA AŲUITANIA 
BERENGARIA

pasiekia LIETUVĄ į devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LINES, 126 Statė St., Bos
ton, Mass.

UR 
ARSALEP

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
IR TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti j PILTAVĄ aplenkia I 
lenk ųjuostą (kartdorą).

Visa trečia klesa padalinta j kambarius ant 1 ' 
2-jų. 4-rtų. ir 8-nių lovų.

LITUANIA Liep. 26; POLONIA Rugp. 9
Iš Nesv Yorko ar Bostono j Hamburgą—$103.50, 
Pillavą—$106.50, Klaipėdą ir Piliavą—$107.00.

Mes užmokame' gelžkello tikėtą Iš Bostono į 
Nesv Yorką. Kreipkitės pas vietini agentą. į 

a e

REIKALAVIMAI.
Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 

kiekvieną sykj.

ANT RENDOS
9

" "Bel/piame “ Poplar Tja
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS *

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt, Vernon St.,

PHILADELPHIA, PA

KAMBARYS OFISUI. 
/nikus, iviasng ir seras kamba- 
ys tinkamas ofisui ant rendos L 

□. 8. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Maaa, Kampas Broad 
-?ay ir E gatvių. Kreipkitės pas 
'Darbininką.’’

366 Broadway, So. Boston, Mass

V. JONO EV. BL. PAlELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
IBM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Maaa. 
ICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St, 8r>. Boston, Mana. 
ROT. RAST. — J. Šeduikis.

315 — 4-th St„ So. Boston, Mass. 
£N. RAŠT. — J,

17J W. 5-th t 
.A8IERIUS — Ą.

16 WlnfleM St..
IARŠALKA — X Zal

T WInfieM St, So. Bostop, Mąa. • 
Dr-ja laiko mkrlnklnms kas trečią 

edėldlenl ktekvteno r"tlh

ATYDAI VISŲ
DRAUGIJŲ.

Draugijos norėdamos per
sitikrinti nedėldienius kurie 
išpuola dėl išvažiavimų, 
skaitykite sekantį surašą:

Moksleivių kp. — liep. 23 
Raudonojo Kryžiaus — 

liepos 30
Susivienijimo kuopa — 

Rugp. 6 
Moterų Sąjungos kp. —

Rugp. 13 
L. D. S. 1 kp. — rugp. 20 
Parapijos naudai —

Rugp. 27
Bažnytinio Choro — 

Rugsėjo 3
Akademijos Rėmėjų —

Rugsėjo 10
Piln. Blaivininkų — 

Rugsėjo 17
Seserį) Parionisčių —

Rugsėjo 24
Lietuvos Dukterų —

Spalio 1
Šv. Jono Evangelisto —

Spalio 8
Šis surašąs yra vieną ne- 

dėldienį vėliau negu buvo 
nutarta ant susirinkimo iš 
priežasties lietaus. Kas link 
išvažiavimo parapijos nau
dai, tai dar tikrai diena nė
ra paskirta. Bus vėliau a- 
pie tai pranešta.

f NUŠOVĖ BANDITĄ.
New York. — Policijos 

susišaudyme su banditais 
vienas banditas tapo nusau- 
>8 p. du pašauti. % 4__

»
1

i t-9,

DIDELIS

PIKNIKAS.. ■ - (

RENGIA

Naujos Anglijos Moksleivių Apskritys

Liepos-July 23 d., 1922
RUONUVOS DARŽE

Montello, Mass.
y

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

Ims dalyvumą jaunimas iš visų kraštų.
Dainuos garsiausi Naujos Anglijos dainininkai ir 

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

Bus didelės lenktynės vaikinų ir merginų. Bus 
žaislų — baseball, squash‘ įr visokių lenktynių ir 
tt

Visi privalo atsilankyti, nes pelnas yra skiriamas 
NETURTINGŲ MOKSLEIVIŲ FONDUI, nes mes S 
jų tikimės* gerų vairių. x

neplauksime visų.
komitetas.

.'.A

1 LAIKRAŠTIS I
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

‘DARBININKAS
. EINA TRIS SYKIU8 Į SAVAITĘ 

4-rtų ir 8-nfų puslapių.

\Pajieškojtmai
PaleSknJImų kainos LDS. na

riams Ar “Darbininko" skaityto- 
rm« 1 syta į metus už dyką, už 

sykius Si.OO. Prleteliams už 3 
Sykius $1.50.

1

f

o
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iV. KAZIMIERO R. K. DRJ03 

VALDYBOS AlfTRAiAI 
80. BOSTON, MASS.

•IRM. — Vladas Paulauskas, 
90 B St, So. Boston, Maa.

.TCE-PIRM. — V. J. JakStaą 
27 Story St, Boston 27, Man.

?ROT. RAšT. — Antanai Janušonli, 
2 Mt IVaahlngton PI., So. Boston.

^IN. RAST. — Juozas Juška, 
rerycllff Academy. 

Ąrllngbton
IŽDININKAS — Leoną

Suv. Valstijose
Metams.......................|4.60
6 mėnesiams............ .. 2.25
3 mfcnerfams............1.25• A -

Prenumeratos Kaina f

M 3 mehesiams...............

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK
A

MODERNIŠKAI
“DARBININKO” 
SPAUSTUVEI
Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo W- . 
ritines Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

"DARBININKAS,”
366 W. Broadtoay, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.
' W * *> .. L*’ •

z
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PUIKUS KAMBARYS 
ANT RENDOS.

Norinčiam vyrui gauti gerą kambarj 
ir geroje vietoje, tuojau krelpkitfe 
šiuo adresu:

MRS. MICKEVIČIENfi
69 G Street, So. Boston, Mass.

——• - - ’ — .----------------------------------------------------------

Ieškau savo vyro Jono Cioklo, apie 
50 m. amžiaus, kuris pirm 15 metų ap
leido mane ir išvažiavo iš IVaterbury, 
Conn. i Pittstoną, Pa. Jis paeina iš 
Kauno apsk., Veliuonos parap.. Ky
bartų kaimo. Kas žino arba jis pats 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

MAGDALENA čIOKIENfi,
46 Congress Avė., VVaterbury, Conn.

Paieškau Augusto Kalėdos, ku
ris buvo paimtas dar 1914 m. į ru
sų kariuomenę ir dar po šiai die
nai jokios žinios apie jį nėra. Jis 
paeina iš Sadžiūnų kaimo, Veisie
jų valsčiaus ir parapijos, Seinų 
apsk. Kas žinotų ar jis pats lai 
atsišaukia šiuo adresu: /

VINCAS VAILIONIS,
638 E. Center St., Shenandoah, Pa.

/ ... , '
Paieškau savo giminaičio Juozapo 

Mickuno, kuris jau 9-nl metai kaip iš
važiavęs iš Phlladelphioe Į Bostoną ar 
Brightoną, Mase, gi nuo to laiko nieko 
apie ji negirdėt Jo motina iš Lietu
vos rašė man ir prašė, kad sužinočiau 
apie Jos sūnų Juozą Mlcknną. Jis Lie
tuvos paeina: Raseinių apsk.. Stakių 
fliljos. Palšių kaimo. Jeigu kas žino
tų ar jis pats, meldžiu atsišaukti šiuo

’ JONAS GRIGAITIS.
T 337 Earp Street Philadelphia. Pa.

111 Bowen St, 
IŽDO GLOB. J. Grublnskaa, 

•» Jay St, Boston 27, Mam. ir 
Antanas Rinitas,

284 Mh St, Boston 27, Ma* 
MARŠALKA — Povilas LtoėkM,

61 Story St, Boston 27, Mana. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

866 Broadvay, So. Boatoh, Maaa 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antra nedėldietU mėnesio 1< vaL 
po pietų parapijinėj svetainėj, ■. 
T-th St, Bontofi 27. Mas.




