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UŽ SAUSA VOKIU

HENRY CABOT LODGE,

Lenkijoj po

PRAŠO TALKOS.
RŪPESTINGA S TĖVAS.

VYKSTA LIETUVON

BUVO PAVOJUJ

UŽ VOKIETIJĄ

VARO LAUKSUŽEIDĖ DVI MOTERIS

UŽGYRĖ PASKOLĄ

Varšava.
litinėse imtynėse Pilsudskis 
pradėjo viršų imti.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švęnto

Juozapo Darbininkų '• 
Sąjungos.

Grotoyi, Mass. — Popieros 
dirbtuvėj buvo prakiurus 
chlorino paipa. Nuodingi 
gazai pradėjo plisti ir 200 
darbininkų buvo pavojuj. 
Bet atsirado drąsuolis Wai- 
te, kurs šoko prie paipos ir 
užkišo skylę. Keletas darbi
ninkų reikėjo gabenti į hos- 
pitalius. '-

Washington, D. C., liepos 27 — 
Šiandie Valstybės Departmentas 
paskelbė formali Suv. Valstiją 
pripažinimą taip vadinamoms Pa- 
baltjūrio, valstybėms Lietuvai, 
Latvijai ir Estonijai ir Albanijai. 
(Specialė telegrama Boston Her- 
ald’e).

NAUJI LENKŲ M ĖGI

NIMAI.

nepoe n - ^.7U Paryžių _ Lioyd Geor- 
Hepos 25 - $2.70 ge, Anglijos premierąs, va- 
liepos 26 - $2.60 i už kad Vokietiją 

ty, liep. 27 — $2.60 ■ priimti TautŲ Lygon.
, liepos 28 — $2.60 ka^įame Tautų Lygos suva- 
NIAN SALES žiavimė, jei Francija nesi- 
'ORATION, priešins, tai Vokietija vienu 
B08T0N 27, MAS8. balsu bus priimta.

Senatorius iš Massachusetts vals
tijos, didis lietuvių prietelius, 
daug prisidėjęs prie Lietuvos pri
pažinimo.

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vien 
nintėlę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

PILSUDSKIS IMA 
VIRŠŲ.

ATSTOVAS VALDEMARAS ČARNECKIS,
kurs atstovaudamas Lietuvą Washingtone Lietuvos reikalus taip tin 
karnai ir gerai pavedė, kad išgavo Lietuvai Amerikos pripažinimą

Loridon. — Anglijos val
džia gavo Amerikos prašy
mą p ri gelbėti kovoj su spiri
to šmugelninkais, gabenan
čiais spiritą. per Bermudos 
ir Bahamų salas i Suv. 
Valstijas. >

Guūdįord, Me. — Gele
žinkelių kompanija sustrei
kavusiems karšapių darbi
ninkams paliepė išsikraus
tyti iš jos namų.

Vašingtonas, liepos 24 d. 
“Elta.” Naujas Lenkų Už
sienių Reikalų Ministeris 
Narutavičius kreipėsi į Lie
tuvos vyriausybę, pasiūly
damas derybas pilietybės op- 
tacijos klausimu. Gavo at
sakymą, iš Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministerio, jog 
optacijos klausimu galima 
būsią kalbėties tik prie ben
drų dei^bų. ir tai išpildžius 
Suvalkų sutartį. -

ADV B. F. MASTAUSKAS,
Lietuvos Atstovybės juriskonsultas, kurs savo diplomatiniais gabu
mais ir žinodamas amerikoniškus būdus, šauniai pasidarbavo gauti • 
Lietuvai Amerikos pripažinimą.

New York. — Ferber gat
ve stūmė vaiko vežimėlį ir 
nuduodamas rūpestingą tė
vą vis pažvelgė į vežimėlį. 
Policistams jis pasirodė lyg 
įtartinu. Ėmė ir pažvelgė į 
vežimėlį. Nagi vietoj besi
šypsančio kūdikio pamate 
“munšain.”

SUBATAį LIEPOS 29 ’
11 ..............................................

Dannsfadt, Vokietija. -— 
Vokietijos blaivininkai pa
leido obalsį už įvedimą Vo
kietijoj prohibicijos, tokios 
kaip Amerike. Sausojo ko
miteto galva yra I)r. Steck- 
er. Komitetas susideda iš 
mokslavvrių, darbininkų va
dui, profesįonalų iš visų Vo
kietijos kampų. Įvairiuose 
miestuose bus daromi šiajidi- 
niai balsavimai, kad suse
kus žmonių nuomonė.

Phūadelpliia, Pa. — Se
nelių prieglaudoj vienam 
seniui užėjo siustą ir jis pa
šovė dvi moteris, o paskui

Bielgradas. — Jugoslavi
jos parlamentas užgyrė už
traukimą Suv. Valstijose 
paskolos sumoje $100.000.- 
000. Už paskolą balsavo 
163 atstovai, prieš 10.

WASHINGTON. — Amerika 
pripažino Lietuvą. 6 Rugpjūčio 
visose lietuvių kolonijose rengia
mos iškilmingos manifestacijos su 
masiniais mitingais, prakalbomis 
ir rezoliucijomis. Sveikiname.

Liet. Inf. Biuras.

Cunard Linija skelbia, 
kad keliaujantieji per Fran- 
ciją trečios klesos pasažie- 
riai nereikalauja francūzų 
vizos, bet pirmos ir antros 
klesos pasažieriai to reika
lauja. Trečiosios klesos Cu
nard Linijos pasažieriams 
duodama ant laivų korčiu
kės, kurias reikia Cherbour 

ge parodyti.

Maskva. — Rusijos bolše
vikų valdžia nutarė atnau-. 
jinti išdirbystę vodkos (deg
tinės),.kurią caras uždraudė 
didžiajam karui prasidėjus. 
Prie caro degtinė turėjo 48 
nuoš. nikolio. dabar turės 38 
nuoš. I.šdirbyšte ir pardavi
mu užsiims bolševikų val
džia.

Pius Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius vyksta Lie
tuvon. Laivu Berengaria iš
plauks iš Nevr Yorko rugpj 
8 d. š. m.

Glaucester, Mass. — John 
I). R<x'kefeller, sūnus mili
jardieriaus to pat vardo, 
aplankė šio miesto katalikų 
bažnyčią. Jį pasitiko majo
ras ir klebonas kun. Martin. 
Toj bažnyčioj yra intaisvti 
puikūs varpai ir garsus var
pininkas jais koncertavo 
svečiui klausant. Varpai nu
lieti Anglijoj. Roekefelleris 
sakė, kad geresnių varpų 
negirdėjęs ir įsteigsęs tokius 
varpus kurioj nors New 
Yorko bažnyčioj.

------Eina-------
UTARNINKAIS, KETVEKGAIS IR 

SUKATOMIS.
Metams  .............................,....$4.50
Užrubežy metams ....................'i..$5.50

“Darbininkas”.
366 Bhoadway, Boston 27, Mass. 

Tel. South Boston 620.

“ DARBININKAS” pasiunti 
Lietuvius Darbo Federacijai kny
gų už $5.507.50. Už tas-knygas 
“Darbininkas” hfekia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prietoMi, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
ką rinkimui sunaudoti.

Kai

Az ’ z



PRANEŠIMAS.

(lštraujįos iš laiško) 
Pas mus gyvenimas virte 

verda. Šiandien svarbiau-

Antanas ir Alena (K ohanskiutė) Kneižiai

Iš MOSy CENTRO.
Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Centro 'Val- 

; dykai Kandidatų No
minacijos Reikalu.

'J Sulig A. L. R. K. Federa
cijos konsttucijos Vll-to 
skyriaus, paragrafo 52-ro 
visi Federacijos skyriai no
minuoja kandidatus į bu
simąją Federacijos Centro 
Valdybą.

Skyrius kandidatu gal 
statyti kiek tik nori. Kon-< 
gresas rinks Fed. -Centro 
Vaidybą tik iš tą kandidatą, 
kurie bus XII-ame Fed. 
Kongrese, ariia raštu duos 
sutikimą įeiti į Fed. Centro 
Valdybą.

Pereitasis (XI) Fed. 
Kongresas pakeitė Pedera
cijos Konstitucijos 52-ro pa
ragrafo punktą d, kuriuo re- 
mianties F.ed. Tarybos na
riai balsavo 14 kdbdidatą. 
Panaikinus gi minėtąjį kon
stitucijos punktą, dabar Fe- 
defacijos Tarybos nariai jau 
nebebalsuos 14 kandidatą, 
bet patsai Kongresas. Sky
riai tik nominuoja kandida
tus į busimąją Federacijos 
Centro Valdybą.

Kadangi Federacijos Kon
gresas bus 5-6-7-8 rugsėjo 
(September), todėl svarbu, 
kad surašus kandidatą sky
riai prisiųstą į Federacijos 
Centro raštinę (kaip praneš
ta skyriams) iki 1 d. rugpjū
čio. kad paskelbus ją vardus 
spaudoje.

Šią metą Federacijos 
Kongresas bus labai svar
bus. Pakviesta pora žy
miausiąją mūsą veikėjų pa
ruošti rimtu referatą.

Lai ir skyriai iš anksto Į 
rengiasi. Turėdami kokių 
naują ir naudingų įnešimų 
pagerinimui mūsų Federaci
jos, nuodugniai’ juos ap- 
svatstykite- ir prisiąskit 
Centran, kad spėjus su jū
sų įnešimais dar prieš ‘Kon
gresą supažindinti, visą lie
timą katalikų visuomenę.

Visos prie Federacijos 
priklausančios lietuvių R. K. parapijos siunčia po tris 
atstovus Kongresus, gi šiaip 
kitos visokios draugijos ir 
kuopos po vieną atstovą.

A. L. R. K. Fed. Sekr.

organizacijas — 
jas, o lietuviškai 
ves. Ir jų pamatai 
nelygybės ir išnaudojimo 
pamatai. Ir čia “pasiseki
mas” paeina tik nuo apsu
krumo ir nuo kapitalo. Kas 
inėjo į bendrovę su didesniu 
kapitalu ir su apsukrumu, 
tam užtikrinta yra galimybė 
išnaudoti kitus šėrininkus. 
Viena, jam galimybę duoda 
jo įneštas ' kapitalas, nes 
kiekvienas Šeras duoda jam 
po vieną balsą, antra — jam 
lengviau yra patekti į direk
torius ir paskui su kitais di
rektoriais tarties apie sek- 
mingesnį išnaudojimą šėri- 
ninką ir šiaip jau publikos.

Kada Valstybė išdavė 
bendrovės steigėjams čarte- 
rį, ji tuo pat pavedė šimtus 
ir tūkstančius busimųjų šė- 
rininką globai ir išnaudoji
mui direktorių. Tie direk
toriai skirs sau algas, bonus, 
kelionių lėšas, savęs, žino
ma, nenuskriausdami, ir 
ims daryti įvairių suktybių 
savęs praturtinimui. Jie 
pasirūpins tam tikrą šėrą 
dalį (kartais ir labai didelę 
dalį) sau pasisavinti, įrašy
dami į protokolą, kad tai jie 
daro atlyginimui už savo 
didelius vargus Bendrovės 
labui išvargtus.

Maža to. v Šiek tie^ tik ge
riau bizniui einant, jie iąis 
leisti į pasaulį naujus Šerus, 
sulig neva priaugusio turto. 
Tokiu būdu senuosius at
skies, užpildami juos vande
niu naujų serų, nes dividen
dus reikės jau mokėti, kaip

■ r -

už senuosius, taip ir už nau
juosius Šerus. Tie nauji se
rai machinaciją keliu atsi
durs direktorių asmeniškuo
se safe’uose, bet dividendai 
jau bus mokami ir už tuos 
naujuosius Šerus, taip kaip 
ir už senuosus. /

Amerikos milijardieriai 
tik tokiu būdu ir patapo 
mutti-milijonieriais, kad, 
bizniui sekantis, leido naują 
Šerų tiek, kiek tik jų širde
lė panorėjo; tuos Šerus iš
pirko publika ir jiems nau
jus milijonus sukrovė.

Suv. Valstijų įstatymai, 
ne tik nedraudžia panašią 
suktybių, bet jas remia. 
Suktiems išsnaudotojams į 
pagelbą čia ateina geriausią 
šalies lojeriai, kurie ima 
sau gražias algas iš bendro
vių. (Jau ir mūsų kai-ku- 
riosbendrovės moka išmokė
ti lojeriams tūkstančius do
lerių metinių algų). Tos 
augštos algos korporacijų 
lojeriams yra ne kas kitas, 
kaip grobiu pasidalinimas; 
Kada kiti grobia, vienas es
ti pastatytas ant sargybos. 
Korporacijos lojeris — tai 
grobikų sargas, apginantis 
juos nuo įstatymą pavojaus. 
Apginimas bus visai nesun
kus. Viena, įstatymai ne
sikiša į bendrovių bizniškas 
machinacijas. Įstatymą dva
sia — tai visos šalies gyve
nimo ir supratimą atspin- 
dis.

Kas sugebi j trumpiausi 
laiką perkraustyti milijonus 
dolierių iš kitųakišenią į sa
vo kišenių — tai skaitomas 
sėkmingu biznierium, o ko
kiais keliais ir būdais — tai 
kas kam galvoj. Jeigu tik 
išsiėmė čarterį, šiokius to
kius leidimus iš valstybinių 
komisijų — tai jau direkto
riai doros ir teisingumo tai
sykles sau patys rašo.

Antra juo didesnis advo
katas. Juo didesnė intaką jo 
į teisėjus ir teismus. Juo 
didesnę algą - bendrovė mo
kės advokatui, juo garsesnį 
advokatą nusisamdys, juo 
saugiau galės ji varyti visas 
savo machinacijas.

Patys bendrovės pelnai 
paeis ne iš kur kitur, kaip 
tik iš išnaudojimo. Be abe
jo dalis pelno galės būti tei
singai irigyta. Bendrovė už 
savo naudingą patarnavimą 
gali imti tam tikrą ir teisin
gą uždarbį. Bet varantieš 
prie dideliu dividendų, prie 
nežmonišką algų direkto
riams ir advokatams, — ne
bus kito kelio, tik ką nors iš
naudoti.

Arba tad prisieis lupti iš 
savo klijentą devynius kai
lius (jei tik leis konkurenci
jos sąlygos, o jei neleis, tai 
bus einama prie trustų ir 
monopolių), arba reikės iš
naudoti savo darbininkus, 
arba prisieis paaukoti šėri- 
ninką reikalus reikalams di
rektorių, tai yra užpilti ant 
Šerą vandenio, (naują še
ri) ) kurs turės nuplauti auk
są nuo šėrininku šėrų ir su
šerti jį į direktorių safe’us. 
Tik kelių metą praktikoje 
mūsą išeivija buvo jau liu
dininkė indomių apsireiški
mų. Vienos bendrovės kėli 
direktoriai į trejetą metų 
sugebėjo bendrovės turtą 
sumažinti per pusę: nuo pu
sės milijono nuvaryti jį iki 
čverties milijono! Tie di- 
rektoriai pralobo, bet nei 
vienas ją 
Du švaiste

Šiandien (Liepos 12 d. š.zm.) 
teko man dalyvauti su ki
tais bankininkais pas mūsų 
Ministerių Pirmininką p. Ė. 
Galvanauską. Iš kalbą bu
vo matyti, kad šis klausimas 
bus labai greitu laiku išriš
tas. Pakolei jis nebus ga
lutinai užbaigtas ir mes ne
turėsime savo valiutos, tai 
reikės pakelti baisiausius 
nuostolius kraštui. Todėl 
visi stengiasi ^uogreičiau- 
siai šį dalyką užbaigti. Bus 
įsteigta Emisijos Bankas su 
kapitalu 1,200,000 dolerių. 
Trečią dalį akcijų paima 
Valstybė, trečią dalį Anglą 
bankai ir trečia dalis bus iš
parduota įvairioms Lietu
vos įstaigoms ir pavieniems 
lietuviams. Kokios vertes 
skaitant doleriais bus auksi
nas, tai sunku dar spręsti. 
Kad mūsų amerikiečiai ne
būtų taip įbauginti, tai jie 
vieni galėtų paimti trečdali 
ir ant to gerai pelnyti. Bet 
Tamsta žinai mūsų žmones. 
Duok jiems aliejaus ar 
Ponzių šėrus, kurie yra be 
jokios vertes, tai jie viens 
per kitą puola pirkti. Kviesk 
juos prie rimto darbo, tai jie 
bijo. Nors mūsų pačių Ben
drovės šėrininkai, kurie su
dėjo arti pusės milijono do
lerių ir .už tai gavo gan ge
rus dividendus, bet kada ka
pitalas yra naudojamas Lie
tuvos atstatymui ii* pinigai 
yra vartojami prie biznio, 
tai nerimauja, kad j tems 
dividendų neišmokame, nors 
tas dividendų neišmokėji- 
mas išeitų daug karių nau
dingiau, kuomet kapitalą, 
reikia veikimui plėsti.

Pereitą savaitę buvau 
Šiauliuose apžiūrėti mūsų 
durpynų. Ištikrųjų. tai yra 
kolosališ darbas. Visas pel
kes apie Rikyvos ežerą nu-1 
sausinome ir ten, kur per
nai nebuvo galima perbristi.; 
tai ten šiandien kasame dur
pes. Nors tiktai viena maši
na dar teveikia, bet jau su
virs šimtą torių durpių iška
same kas diena. Kaip antra 
mašina pradės veikti šią sa
vaitę, tai galėsime j^o 300 
tonų iškasti kasdiena. Bu- 
vusis South Bostono klebo
nas Kun. Tarnas Žilinskas 
sako: “Tai mes čia turime 
LietuvosPensilvani  ją. ” 
• Karo Lietuvoje gal ir ne
bus. Nors Lenkai ir Rusai 
viens kitam apdaužo antau
sius, bet jie viens kito bijo. 
Keletą dienų atgal teko man 
<albėti su pargrįžusiu lietu
viu iš Vilniaus, kuris jau te
nai porą metų kaip gyvena. 
Jis pasakojo, kad Vilniuje 
dabar atvažiavo net trys di
vizijos ir nepaisant to, kada 
Rusai užpuolė Lenkus, tai 
juos vijosi net penkiolika 
verstin

' • • •
Šiaip jau viskas gan gerai 

sekasi mums Lietuvoje. Mū
sų Bendrovė auga ir bujoja, 
’ereitą sekmadienį turėjo-, 

une surengę mūsų tarnauto
jams gegužinę, kurioj er daly
vavo apie pora šimtų mūsų 
sanrlarbinrnką. Tas žinoma 
buvo reikalinga, kad mes 
geriau galėtume susipažinti 
ir geriau darbuotis iš vieno 
mūsų Bendrovės labui. , 

Jonas J. Romanas.

šia tolę Lietuvos^ gelbėtoją; 
trečias ilsisi ant Maurų Ame- 
rikoje.^

Kitos bendrovės direkto
riai į lygiai trumpą Įaiką ne 
tik suspėjo išvyti iš bendro
ves kusos visą sudėtą žmo- sis klausimas yra valiutos, 
nią kapitalą (apie 150.000.), 
bet sugebėjo dar skolos už
traukti apie 100.000.00. Ir 
čia trumpu laiku apsiruošta 
ant čverties milijono. Bet ir 
tos bendrovės direktorių nei 
•vienas į kalėjimą nepakliu
vo. Kas turi pinigus, tam 
labai negražu būtą eiti į ka
lėjimą. Tad tokie į kalėji
mus ir neina.

Ateina nelinksmą žinių ir 
iš kitą mūsų bendrovių. Ar
timoji ateitis gal atneš 
mums dar daugiau faktų, 
kurie parodys, kad mūsų e- 
nergija buvo nukrypusi klai
dingais keliais.

Rašantis tuos* žodžius da
rė panašių klaidų ir pats, 
kaip ir tūkstančiai kitų. 
Mat buvo naudojama labai 
gražių motyvų, tąsias bend
roves organizuojant. Buvo 
sakoma, kad reikia Lietuvą 
atstatyti, reikia paliuosūoti 
ją nuo svetimų ekonominio 
išnaudojimo, reikia savas 
kapitalas organizuoti. Dau
gelis tad ir pirko savų ben
drovių šėrus ne tiek gal del 
praturtėjimo, kiek iš patri- 
jotizmo. Ne vieną jau mili
joną dolerių mes į bendroves 
sukišėme. Kokios gi pasek
mės ? Iš daugelio bendrovių 
Lietuvoje tik viena-kita šį- 
tą veikia. Kitos suspėjo 
arba užsimarinuoti del nesu
gebėjimo veikti, arba direk
toriai suskubo taip apčiulpti 
bendrovės syvus, kraują ir 
mėsą, kad liko tik grobiai 
pavydale popierinių šėlą ir 
'ofisų baldų.

Bet blogiausiai buvo tai, 
kad tuo keliu eidami per ke
letą metų mes nieko netaisė
me, nieko netvėrėme, o tik 
sekėme aklai, pamėgdžiojo
me kitų blogybes ir netvar
kas, laukdami, kad iš to 
mūsų tautai bus naudos.

Naudos buvo tik tokios, 
kad mes prisidėjome prie 
nu lipdymo vieno-kito savo 
kapitalistėlio. .Bet už tai li
ko nuskriausti tūkstančiai 
brolių darbininkų, sukišu
sių savo centus į mamonos 
karalijos auginimą.

Amerikos finansinę galy
bę sutvėrė korporacijos. Tai 
tiesa. Bet tai ne pilna tie
sa. Dapildvmui reikia pasa
kyti, kad ta galybė buvo su
daryta iš milijonij žmonių 
ašarų. kraujo ir kančių. 
Korporacijos mokėjo visa 
tai paversti į pinigą. Bet 
tuos pinigus susižere sąu 
saujalė parinktųjų. Iš to 
susidarė luomas piniguočių, 
bet dar skaitlingesnis luo
mas skurdžių. Iš to atsira
do pamatas socijajiems ka
rams ir neramumams. Pa
tapusi pavyzdžiu didžiojo 
kapitalizmo šalies Amerika 
dar laukia savo atsiskaity
mo valandos. Lietuvoje nors 
vokiečių markė mus sriiuk- 
dina, nors ledjčdi graso — 
tečiau tenai šiandien daug 
daugiau ramybės ir parkos. 
Amerikoje socijalė kova jau 
prasidėjo ir eina vis stipryn. 

Ar didelė garbė mūsų tau
tai bus, kad ji sugebės tik 
sekti aklai kitus ir drauge su 
kitais eiti į pražūtį.

Ar nereikėti) mums tikres- 
kalėjime. nio ir saugesnio kelio paieš- 
unąirlo- koti? x Uosis.

surišti amžinu ryšiu Lie
pos 3 d. 1922 Šv. Petro baž
nyčioje, J>). Boston, Mass. 
Moterystės sakramentą, lai
ke ‘šventų Mišių, suteikė 
gerb. kim. K. L’rbanavyčius. 
Pabroliu buvo Antano jau
nesnis brolis klierikas Ste
ponas. pamergė Alenos se
suo Genovaite.

“Ilgiausių metų’ Ilgiau
sių metų!” Skambėjo bal
sai tą dieną. Ir mes šian
dien galime šaukti: “Ilgiau
sių metų!” Gilesnius vie
nok linkėjimus reikšime, jei 
nors kiek žinosime iš jauna
vedžių praeities gyvenimo, 
jų darbus, veikimą, jų idea
lus.

Antanas yra gimęs Lietu
voje, Smilgiuos^. Nuo ma
žų dienų buvo didžiai prisi- 
šęs prie mokslo. Užbaigęs 
Lietuvoje pradinę mokyklą 
norėjo mokytis toliau, bet 
kaip daugumui teip ii; Anta
nui neturtas pastojo kelią. 
Ir jo tėvelis karią tarė man : 
“Jeigu turėčiau pinigų, 
Antaną leisčiau mokslam” 
Negavęs progos mokytis, 
Antanas būdamas vikriu, 
gauna Smilgių valsčiaus raš
tinėje vietą; po metų, kitų, 
jau užima raštininko vietą 
Panevėžy prie teisėjo. Dirb
damas lavinosi, mokinosi ir 
1^11 m. gavęs progą, su pa- 
gelba švogerid J. Maniko, at
važiavo Amerikon.

Amerikoje Antanas buvo 
veiklus. Visose draugijose 
(tada gyveno Hariford, Ct.) 
jis buvo vadas, organjzudto- 
jas. Vienok jo didžiausias 
noras buvo — mokslas. Ir 
štai kitaip negalėdamas, per 
keletą metų lankė mokyklas 
vakarais. ,

1915 m. gerb. kun. F. Ke
mėšio'kviečiamas atvažiavo 
Bostonan dirbti prie “Dar
bininko ” už administrato
rių. Kiek Boston’e Antanas 
nuveikė, ypač jaunimo tar
pe, visiems žinoma. Vi
suomenė žino jį ir gerbia. 
Savo prakalbomis Antanas 
pagarsėjo po plačią Ameri
ką. x Būdamas “D-ko” ad
ministratorium .sykiu: buvo 
ir centro sekretorius, bet 
1921 m. nuo administrato-

Kapitalizmo kelias — tai 
didelių nelygytniĮ, skriaudą 
ir išnaudojimo kelias. At
sistojus ant pamato neva 
liuosą sutarčių, valstybei 
-nęsikišant ir nevaržant, 
praktikoje beveik visada 
taip išeina, kad viena pusė 
esti išnaudotoja, kita — lie
ka išnaudota. Išnaudotoju 
esti tas, kas gudresnis ir 
stipresnis. Fabrikantas tu
ri mokslą ir kapitalą. Tad 
jam lengva išnaudoti netu
rintį mokslo ir kapitalo dar
bininką. Jei fabrikantui 
trūksta savo kapitalo jisai 
eina pas sėbrus bankininkus 
ir ten jo gauna sulig to, kiek 
fabrikantas parodo “bizniš- 
ko apsukrumo,” kas daž
niausiai reiškia sugebėjimą 
išnaudoti kitus silpnesniuo
sius, pirmoje vietoje— dar
bininkus.

Pirklys išnaudoja publi
ką, nes ir jisai turi daugiau 
gudrumo ir kapitalo, negu 
pavieniai jo prekių pirkėjai. 
Kapitalo stigdamas, pirklys 
irgi gaus patogiomis sąly
gomis iš banko paskolos. 
Pirklys su pirkliu sueis į 
sutariį, įsteigs Prekybos 
Rūmus” (Chamber of 
Commerce) ir sudarys tokią 
pajėgą, prieš kurią ne
įstengs publika atsilaikyti. 
Tos publikos išnaudojimui, 
dideliems pelnams kelias 
lengvas ir patogus.

Lygiai tą-pat reikia pasa
kyti ir apie kapitalistines 

korporaci- 
— bendro- 

tai

rvstės pasiliuosavo. Dabar 
jis yra LDS. Centro sekre
torius bei redaktoriaus pa
dėjėju. Antanas yra Suf- 
folk Law School studentu.

Alena irgi yra gimus Lie
tuvoje, Varėnoje. Į Ameri
ką atvažiavo su tėvais 1906 
m. 1921 m. baigė So. Bos
ton’o “High School.” Ji y- 
ra uoli veikėja jaunimo 
tarpe. Nuo pat jaunų ^ie
nų darbavosi draugi j os& ir 
kuopose. Per tris metusmu- 
vo vasarinės mokyklos mo
kytoja. “Darbininke” dir
ba jau nuo 1918 m. savo 
darbštumu užsitarnavus var
dą ir pagarbą nuo visų. Ji 
dabar užima administracijo
je ir raštinėje knygvedės 
vietą.

Trumpai perbėgę jų pra
eitis ir žinodami kad abu 
daug pasidarbavę visuome
nei, tikrai galime reikšti 
širdingus linkėjimus ir tar
ti: “Ilgiausių metų! Dieve 
padėk! ’ ’ Darbuokitės ir to
liau, tokių veikėjų visuome
nė reikalauja.

Jonas Šeima.

-Taps
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L D. S. Reikalai.
- « R < X • *-' - • <

- - - |- . V. . ,

abelną įspūdį. Vienbalsiai priim
ta. Skaitytas laiškas iš LDS. cen
tro. Vienbalsiai priimtas ir tam 
darbui išrinkta komisija kuri 
veiks plačiaus kad parėmus savos 
organizacijos reikalus.

Raportas iš Federacijos vietos 
skyriaus. Paaiškėjo, kad perei
tame laike susirinkimai neįvyko, 
bet yra daroma išeitų geros 
pasekmės visame* Federacijos^rei- 
kale.. Buvo nusiskusta iš LDS., 
72 kp. narių, kad buvę parašę į 
“Darbininką” žinutes, visai ne
patalpino, o nekurias talpino ,vi- 
sai sutrumpintas. Tas palikta pa
siteirauti pas “Darbininkė” re
dakciją.

Susirinkimas buvo -neskaitlin
gas, bet daug dalykų aptarta. 
Ateityje reikėtų skaitlingiaus vi
siems nariams atsilankyti ir daug 
daugiaus bus galima ką nuveik
ti

L D. S. SEIMAS.
Nuo rugsėjo 5 d. i. m. praside

da didžiųjų organizaijų seimai 
kartų su A. L. R. K. Federacijos 
kongresu.

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

L. D. S. kuopos suskubkite su
šaukti susirinkimus ir juose pri- 
ruoškite gerų įnešimų, sumany
mų ir išrinkite gerus ir sumanin
gus delegatus.

Bitų labai gerai, kad bent 
svarbesnieji įnešimai ir sumany
mai apskričių, kuopų ir narių 
dar prieš seimą tilptų organe 
“Darbininke.”

Tuomet seimas daug pasekmin- 
gian eitų, susitaupytų daug bran
gaus laiko, kury delegatai sunau
dotų tinkamesniam išrišimui svar
biausių dalykų, kurių be abejo 
atsiras daug.

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

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

NEWARK, N. J.

š—is.

SKAITYTOJŲ KAMPELIS.ko,” kuriame pažymi kaip sunku 
kovoti darbininkams su kapitalis
tais ir kad tarpe jų dabar eina aš
tri kova ir kapitalistai deda pas
tangas, kad suardžius organizuo
tų darbininkų vienybę ir tokiu 
būdu nori pavergti darbininkus. ■ 
Nariai suprasdami, jog Liet. 
Darbininkų Sąjunga deda visas 
pastangas kad apsaugojus darbi
ninkus nuo išnaudojimo, sklei
džia apšvietą ir susipratimą per 
organą “Darbininką” kaip čia A- 
merikoje, taip ir Lietuvoje iš
siuntė daugSkrynių su knygomis 
.Lietuvon, o tas neapseita be lėšų, 
todėl susirinkimas tą reikalą pla
čiai apsvarstęs nutarė suteikti pi- 
nigiską paramą. Iš kuopos iždo 
paaukavo 10 dol. ir nariai sudė
jo sekančiai: fco dol. St. Sapikas, 
J. Steponas, St. Dailydėnas, A. 
Simanavičius, B. Vaičkus; po 50c. 
J. U genas, J. Simanavičius, D. 
Jackus, B. Mockaitė, P. Karaliū
nas, L. Taujenis 25c. Nariai su
mokėjo mėnesines duokles kuone 
visi už visą metą ir tokiu būdu 
susidarė $31.20. Tikimės suda
ryti ir daugiau. Taipgi nutarė 
kviesti ir kitas savo sesutes kuo
pas pasidarbuoti dėl savo bran
gios organizacijos. Prieš užbaig 
siaut susirinkimą vienas iš narių 
Donatas Jackus pranešė jog trum
pu laiku apleis ne .tik Racine, bet 
ir Ameriką ir grįžt ąs> tėvynėn. 
Jam kaipo ištikimam nariuiir ge
ram veikėjui išreikšta laimingos 
kelionės ir gerų pasekmių.

J. S. Kesminas, kp. rast.

KELIAUK LIETUVON HPAKLAUSIMAS.
— ■ II ■ >

Kuomet “Keleivio” leidė
jai su lenkų “Kuryer Co- 
dzienny” dienraščio leidė
jais pasidarė kontraktą, tai 
apie tai Amerikos lietuvių 
laikraščiai beveik visi-išsi» 
reiškė, o “Sandaros” redak
torius apie tą įvykį nei gu
gu. Juk Amerikos Lietu
vių Tautinė Sandara politi
nė organizacija yra ir jos or
ganas “Sandara” turėjo bū
tinai editorialuose perspėt 
organizacijos narius. Kas 
čia darosi? Gal ir “Sanda
ra*’ mano kontraktuotis su 
prošepanais, 
sako?

Kai-kurie
“Sandaros”____ ,___ T__
sekę būk su prošepanų prie- 
teliais vakarienę valgę' už 
vieno stalo tam, khd. “San
daros” redaktorius palan
kus būt — išvien su prošepa
nais monytų sandariečius. 
Ar teisybė ? Gal Jūs žinot 
apie tai ? Meldžiu paaiš
kint.

kad nieko ne-

sandariečiai 
redaktorių su-

a
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LINUOS LAIVU

ROTTERDAM
Kainos iš New York’o iki Kauno 

$107.50
Karo Taksai Atskirai.
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VAŽIUOJA DIDELIS LIETUVIŲ BŪRYS IŠ NEW YORKO PER ROTTERDAM Į 
X PILIAVĄ (KARALIAUČIŲ) IR KAUKĄ. 3

ILaivas ROTTERDAM turi visus patogumus smagiai kelionei.
Erdvūs ir švarūs kambariai su 2/ 4 ir 6 lovom. Šeimynom suteikia

ma atskiri kambariai. Šviežias valgis, pritaikytas lietuvių skoniui ir a- 
petitui. Patarnavimas visiems mandagiausias. Maloni vieta pasivaik
ščiojimui ir pasilsiui ant laivo viršaus. Tiųkamas rūkymui kambarys ir 
visi kiti smagumo prietaisai.

Keliauninkus iš New Yorko palydės Lietuvių Prekybos Bendrovės 
atstovai. Iš Rotterdamo iki Kauno asmeniškai lydės patyręs palydovas.

Jei nori be vargo smagiai ir greitai pasiekti Lietuvą, apsigyven
ti, bei apsilankyti, tuoj kreipkis į Lietuvių Prekybos Bendrovę. Čia gau
si visus paaiškinimus.

Lietuviškus pasus ir sugrįžimo dokumentus mes padarome.
Rašyk tuo j aus šiuo adresu:

UTHUANIAN SALES CORPORATION

s
H

X .7

Liepos 9 d. š. m. buvo LDS. aps
kričio išvažiavimas Bloomfield, N. 
J. giraitėj ant žalios pievutės. Bu
vo suvažiavę skaitlingas būrelis 
LDS. rėmėjų. Patersono, N. J. 
klebonas kun. Petraitis ir gerb. 
Milius, ką tik sugrįžęs iš Lietuvos 
pasakė po trumpą prakalbą kas 
pasiliks naudai darbininkų. Eliza- 
betho ir Harrisono, N. J. baseboli- 
ninkai lošė baseboll. Lošime lai
mėjo Elizabetho bolininkai. Bu
vo vyrų ir merginų lenktynės. 
Laimėjusieji lenktynes gavo po 
skrynutę (bos) saldainių atvežtų 
iš Lietuvos Rūtos dirbtuvės.

Diena buvo graži. Galima tikė
tis, kad LDS. apskritys turėjo 
geras pasekmes. Tik gaila, kad 
tą pačią dieną buvo surengta ki
tos mažos draugijėlės lietuvių iš
važiavimas Hunters Grove girai
tėj. Pasekmes jie turbūt mažas 
turėjo ir kaip girdėt visą, jų pel
ną girios paukščiai sulesė: Rei
kia stebėtis, kad iš kažin kur bu
vo atsibal^dojęs Mėnulio Lašų 
Choras, kuris ne savo balsu apie 
porą sykių subaubė. Aš patar
čiau tam chorui išsiblaivėti ir no
rintiems giedoti prisirašyti prie 
Bažnytinio Choro.

Ten buvęs L—vys.
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So. Boston, Mass.

RACINE, WIS.

Iš LDS. 63 kuopos darbuotės.

Patriotas.

»

7

« >

DETROIT, MICH.
r ■ ___ .

LDS. 72 kuopos veikimas.

« ►

UR

Daug tenka pastebėti visuose 
laikraščiuose apie visokius veiki
mus aprašyta, bet apie LDS. 72 
kuopos veikimą visai mažai; o iš- 

\ikrųjų reikėtų kodaugiausiai bei 
plačiausia aiškinti svarbumą L. 
D. S. organizacijos ir 72 kp. vei
kimą. Tik tokią agitaciją vedant 
ne tik patįs nariai, bet ir pašali
niai pastebės kas būtinai yra rei
kalinga kiekvienam darbininkui 
žinoti ir prie ko siekti. LDS. 72 
kuopos susirinkimai, būna labai 
neskaitlingi, nors kuopoje pri
klauso virš 40 narių. Priežastis 
bene bus ta, kad nariai mažai 
domės kreipia į organizaciją. 
Organą gauna ir tik jį skaityda
mi džiaugiasi. Ypač LDS. na
riams reikėtų tėmyti ne tik savo 
organą ir jame gražius straips
nius, bet su žingeidumu tėmyti į 
visus organizacijos reikalus, kad 
viskas būtų tinkamai aprūpinta. 
Įvairius organizacijos reikalus 
kuopų susirinkimuose galima pa
tirti ir juos tinkamai apkalbėti iš 
ko. būtų gerovė pačiai LDS-. orga
nizacijai ir nariams. Turime ži
noti, kad pašaliniai asmenys mū
sų sąjungos reikalų neateis page
rinti ir jai tinkamus sumanymu* 130 dol., sidabro 200 dol. 
patiekti. Užtat kiekvieno nario 
pareiga koskartlingiausia lankytis 
ant kuopos susirinkimų ir juose 
patirti visus trūkumus ir geru
mus. X - ;

Liepos 16 d. LDS. 72 kuopos bu
vo susirinkimas. Pirmininkui ne
pribuvus susirinkimą atidarė pa- 
gelbininkas P. Mičiuta ir tinka
mai vedė. Pirmiausia buvo išduo
tas raportas iš LDS. Ohio ir Mich. 
apskričio suvažiavimo. Delegatas 
Pr. Gustaitis labai aiškiai nupie
šė suvažiavimo visus nutarimus ir

PADIRBU AKINIUS.
Žeminus ‘paduodu 

symptomus kuriuos 
'' pagimdo nenormališ- 

kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, saugos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį įr bū
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PASAKARNIS, 0. D.
AKTŲ SPECIALISTAS

377a Broadway, So. Boston, Mass.

Liepos 15 d. viršminėta kuopa 
turėjo pusmetinį susirinkimą. Su
sirinkime buvo rimtai svarstomi 
kaip kuopos reikalai taip ir abel- 
nai visos organizacijos ir darbi
ninkų. Užbaigus kuopos reikalus 
sekė raportai narių, kurie nuo L. 
D. S. 63 kuopos įgalioti prie L. L. 
Paskolos stoties. Jų raportai pa
sirodė-svarbūs, nes Aukso-Siddb- 
ro fondo aukų rinkimo pasekmės 
buvo geros. Pranešė, kad aukso- 
sidabro aukų rinkimo darbas dar 
neužbaigtas. Aukso pinigais ne
skaitant auksinių daiktų surinkta 

Pažy
mėjo, kad aukas duoda tik ka
talikai ir katalikiškos kuopos ir 
dr-jos. Bedieviškos kuopos ir 'dr- 
jos neprisidėjo ir neaukavo. So- 
cijalistai n* sandarokai tigrų aki
mis žiūrėjo ir darė visokias kliū
tis aukų rinkmu. Susirinkimas 
išklausęs savo įgaliotinių raportų 
ir suprasdami svarbą tėvynei vyk
domo darbo, vienbalsiai nutaTė iš 
kuopos iždo paaukuoti 5 dol. auk
su. Toliaus eita prie mūsų išei
vijos reikalų. Skaitytas laiškas 
iš centro ir organo “Darbiniu-

Iš BOSTONO į LIETUI4 
per LIVERPOOa 

ant naujo, dįdeflo, putnius, greito 
anefu vafonio 

ELYSIA . 
SCYTJIIA
ASSYRIA
SAMARIA

\ Patriotas.
PAKLAUSIMAS 

ANTRAS.
Kas y ra Pilėnas ?

Amerikos Lietuvių spau
doj, ypatingai “Keleivyje,” 
pasitaiko Pilėno Įvairūs 
“pareiškimai,” kurie, kiek 
matoma iš tu raštų turinio, 
daugiausiai prieš Lietuvy, iš 

. kurios šalies, kaip pats Pi
lėnas prisipažįsta, nesma
giai išsikraustė... Dauge
lis žmonių visaip kalba apie 
Pilėnų. Vieni sako būk Pi
lėnas tikras Anglijos slaptas 
agentas, kiti.spėja, kad jis 
yra Lenkijos slaptas agen- 
spaudoj bū dėlto rašęs įvai
rius pareiškimus, užmetinė- 
jimus kai-kuriems žymes
niems Lietuvos darbuoto
jams .— kad supiudžius la
biau lietuvius. Būk pikti 
lietuvių barniai iškeliu aikš
tėn slaptas. Gi tos .slaptos 
Lietuvos priešams dėl nau
dos būna. Taigi kas per vie
nas tasaiTilėnas, ir kuriems 
jisai dirba?

x

Poaiikinijnas. 1) Ar ko-

414 Broadway, 
*♦*

kius artimus santikius “San
daros” redaktorius turi su 
prošepanais, tai nežinome. 
Bet kad “Sandara” užtaria 
“Keleivio” uniją su lenkais, 
tai suprantamas dalykas. 
Juk stambieji keleivininkai 
yra rėmėjai sandariečių ir 
jų politinio iždo, be kurio 
sandariečiai jau būtų pakri- 

~kę kaip Grigo bitės. Taigi 
dabar yra taip: “Keleivis” 
gauna pinigus nuo prošepa- 
nij, o Keleivininkai remia 
sandariečius. Todėl “San
dara” ir palinkėjo “Kelei
viui” gerai bizniavoti 
prošepanais.

2) Dėl Pilėno štai kas ga
lima pasakyti. Pabaigoj pe
reitų metų Hearst’o laikra
ščiai turėjo jo eilę straips
nių su pastaba, kad Pilėnas 
buvęs “for a ąuarter of a

century in the cmploy of the 
British Intelligence Depart- 
ment” ir “bv reason of his 
retirement” rašąs savo su
sektas slaptybes. Iš to išei
na, kad jis tarnavo Anglijos 
žvalgybos departmente. 
“Lietuvos Žinios” rašė, būk 
jis buvęs ir Rusijos caro to
kioj pat tarnystoj. Pats

“Keleivis” vadino jį šnipu 
ir citavo jo pro-lenkiškus 
straipsnius iš francūzišką 
laikraščio L’Eclair.

Kuo jis ištikro yra ir kuo 
nėra, kam jis tarnauja ir 
prieš ką veikia, tai tiek to, 
"bet mums užtenka matyti, 
kad jis lietuviams nėra gerą, 
velijantis. '

..

; «* 1

Rugpjnčio S 
.. Rugsėjo 1
. RuguSįo 15

, .Rugsėjo 20

ap greta pęrsikejftau į ii
visas Baltys valstŲas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TĄJj^GI ® N^W YORK’O 
asmeniftkai prHRnrima ekstorstja Lie- 

von it į kitas Baltijos valstybes, 
kvieną utaorinką vienas M tri jį jū

rių milžinų gti išiarto pėrsftatau 
Southampton’e.

MAURETANIA AQVITANIA 
BEBEMGABIA

pasiekia LIETUVĄ J devynias dienas. 
Pelei mformadįjų į^ipkįtės prię ąr- 
timiauSo agento arba prie CUNATtD- 
ANCIJOR LIMČ8, 126 Statė St, Boa- 
ton, Mass.-

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMYKIT.

United rn-mHamburg 
Anterican Ainerican 
Lines Inc.Eiz* Line *

/

BDŽIAUSIA IkTUVIų AVALŲ KRAUTUVĖ
NEW BRITAIN’E, CONN. z

GOBIAMIEJI:— Kam Jums pirkti avalas pas svetimtaučius, 
kuomet galite dkižlausj pasirinkimų avalų turėti musų krautuvė
je. Pas mumis galite gauti avalus visai Jūsų Šeimynai, geriausių 
kompanijų. Mes imame atsakomybę už avalo nešiojimų. Gerai 
Jsitėmykite musų krautuvės vardų.

“EA8HI0N SHOE ISTORE
Savininkai: A. P. OSTEIKA ir J. P. LUKAS

406 Main Street, New Britais, Conn.

VbLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbų liudija tūkstančiai 
draugiją. InfonųAcijų delei rašy
kite: /

M. A. Norkūnas,
16 Pleas&nt St, Lawrence, Mass.

DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS
kurį rengia

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ NAUJOSIOS* - 
ANGLIJOS APSKRITYS

LIEPOS (JULY) 30 DIEN£, 1922 METAIS
RUOMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

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

bi} išgirsti, išlavintų N. A. chorų dainų pasiklausyti, tas 
lai atsilanko ant virs paminėto Piln. Blaivininkų išvažia
vimo, o visa tai išgirs ir pamatys. Taip-pat garsioji Mon
tello orchestra griež naujausius šoklus. Gi žaislų-žaisle- 
lių, tai jau bus devynios galybės. Tai-gi nepraleiskite 
geros progbB/nei vienas lietuvys.

Daržo vartai bus atdari nuo 10-tos valandos ryte. įį, 
šokiai nuo 12 vai. pusdieny.

Kviečia visus KOMITETAS.

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

CENTRALftS EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas

nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York. .
Kambariai so 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Pulkus val

gomieji kambariai, galionai Ir erdvus dėkai trečios kle
jos pasažleriams. Ant laivų “HANSA,” “BAYERN,” 
WUERTTEMBERG ir MOUNT CLAY yra keli specialiai 
pūliais kambariai.

Du nauji 20,000 tonų laivai 
RESOLUTE ir RELIANCE* 

išplaukia kas antrų utamlnką su 1-mos, 2-ros Ir 3-čios kle- 
sos pasažieriais. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento:

JULIUS ROTTENBERG, -
260 Hanover St Boston, Mass.

f LIETUVĄ IR IS LIETUVOS 
” tAJVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

“ ani geriausių laivų visų linijų pas seniausią METUVIš- 
KtūjAšAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m. 

RTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į

ir ani 
KĄ

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persųmfimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.

• ĄTYSJĄ. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet ismab 
aų, jeigu ktfe klausia.

G. Kunašauskas •
Mew York, U. Y.«

nau,

-



-T—

pakels atlyginimą

MONTELLO, MASS

Svečias iš Lietuvos.

EXTRA

Darbininkų Streikai.

DETROIT, MICH.

Vyčių Seimo Belaukiant.

Šiuomi pranešame broliams

kuris
Nor-

Valio!!! Valio!!! Valio!!!

negaudami gerų 
turėdami užsaky-

ŽINOKITE, kad “Darbinnke” 
/ra visokų laikraščių iš Lietuvos, 
jkz., o už 50c. 27 ekz. įvairių lai- 
Išsirašykite. Už $1 gausite 60 
kraščių.

Pajieškojimat
PaleikoJImų kainos LDS. na

riam* Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 aykl J metus ui dyką, ui 
S sykius $1.00. Prieteliams už S 
sykius 9100.

PARSIDUODA PIGIAI 
AUTOMOBILIUS 

Hudson super six su 7-nioms sė
dynėms. Beveik naujas. Galima 
matyti vakarais nuo 6 vai. Šventa
dieniais nuo ryto iki pietų. Kreip 
kitės pas: W. Waitaitis, 624 E 
8-th St., So. Boston, Mass. (25-27)

REIKALINGAS LIETUVIŲ KO 
OPERACIJON PRITYRĘS 

BUČERIS.
Teisingam, blaiviam darbas ant 

visados. Mokestis gera. Kreipki- 
ės šiuo adresu:

S. Židelis,
25 Loįvell St., Middleboro, Mass. 

(29-1)

' SVARBUS SUSIRIK- , 
RIMAS.

Panedėly, liepos 31 d. š. 
m. LDS. name, kambariuo
se, 7:30 vaL* vakare įvyks 
Federacijos skyriaus susi
rinkimas Seimų, rengimo 
reikale. Į tą susirinkimą 
kviečiame atstovus nuo idė
jinių draugijų ir kuopų, ku
rie buvo išrinkti tam darbui.

Bus išrinkta komisija su
rengimui vakarti ir kitii dar
bų atlikimui Būtinai susi
rinkite, nes iki seimų jau 
turime tik mėnesį su biskiu.

UaZJty&a.

S. L. R, K. Am. 50-ta kuopa 
laikė pusmetinį susirinkimą 16-tą 
liepos šv. Jurgio par. kambaryje. 
Nors šiltas oras buvo, bet susirin
kimas buvo sėkmingas. Daug ra
dosi raportų: Katalikiškų drau
gysčių sąryšio, Tautos Fondo 22 
skyriaus, Šelpimo našaičių fondo, 
raportai priimta. Pasirodė iš ko-

PUIKUS KAMBARYS 
ANT RENDOS.

Norinčiam vyrui gauti gerą lęam 
barį ir namie gaminamą valgi 
tuojau kreipkitės šiuo adresu:

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

Maudyklės.

Užstojus dideliems karščiams, 
daugumas eina į ežerą maudytis. 
Kadangi ežeras netoli nub krašto

siuose — kur kas išmanydamas 
lenda vėsintis.

23 d. liepos buvo L. M. S. 8 kp. 
išvažiavimas, bet žmonių neper- 
daug tebuvo. x

Visa savaitę tęsėsi Fordsopo 
trokų paroda. Paroda, kaip ga
lima pritaikint-pakinkyti fordso- 
nus į visokias mašinas.

Ten pat rodoma ir judamieji 
paveikslai. - Žmonių daugybė lan
kosi. ' /■ .

Siuvėjai pastraikavę dieną kitą, 
kiti savaitę, pradėjo taikintis ir 
grįžti prie darbo. Vieni laimėjo 
centą kitą, kiti tik susirgt į uni
ją, pasitvarkė ir sugrįžo prie dar
bo, t ... >

Knygas gavo visi, kurie įsirašė 
į šv. Kazimiero draugijos narius. 
Knygos geros. Liepos mėnesis 
pas mus šiltokas. Tankiai lija, 
šutina kaip pirtyje. Žmonės mie
ga parkuose, tarpduriuose, rū-

Liepos 23 d. vyčių baseballo 
ratelis supliekė Patersono vyčius 
baseballo geimėj. Harrisono vy
čių ratelis turi keletą gen} lošėjų, 
kaip va Makarauskas, puikus me
tėjas, Jonas šiviskas, geras mu
šėjas, J. Deškevičius, geras svai- 
dininkas.

Penkta Gt., So. Boston, Mass.
Pradžia lygiai 8 vai. vak.

Į tą masinį susirinkimą 
kviečiame visus be skirtumo 
partijų ir pažiūrų, koks jis 
nebūtų bile tik lietuvys, nes 
bus apkalbėta kaip geriau ir 
sėkmingiau prisirengus prie 
apvaikščiojimo iš priežasties 
gavimo Amerikos pripažini
mą Lietuvai. Taip-gi bus 
išrinkta komisija tokio ap
vaikščiojimo surengimui.

Beto, šiame masiniame 
susirinkime bus išduotas ra
portas iš buvusio Paskolos 
Stočių suvažiavimo Wash- 
ingtone. Kviečiamas adv. 
Ant. Mileris iš Worcester, 
Mass., kuris Washingtone 
Paskolos stočių suvažiavi
me buvo pirmininku ir kal
bėtoju nuo delegacijos pas 
prezidentą Hardingą.

Į šį taip svarbų susirinki
mą privalo visi lietuviai ir 
lietuvaitės ateiti.

L. L. Paskolas Stoties 
Valdyba.

Katalikai gavę L. L. P. stoties 
užkvietimą sutvėrė savo skyrių. 
Stočiai lieka surasti bepartyvius. 
Kadangi anie ne organizuoti mū
sų kolionijoje, tad reikia šaukti 
visuomenę per plakatus, ką ir pa
darė. Stoties pirmininkui paaiš
kinus tikslą atsirado būrelis be
partyvių, kurie apsiėmė sudaryti 
skyrių. Kadangi laisvamaniai su 
soeiaistais atsimetė, tai tik du 
skyriai ir darbavosi — katalikų ir 
bepartyvių, po priežiūra vietinės 
stoties. Nors visi laisvamaniai ir 
nedalyvavo, vis-gi pasekmės ga-. 
na gražios. Katalikų skyrius su
rinko viso labo $523.85 pinigais ir 
35 maišiukus aukso i r sidabro 
daiktais. Bepartyviai surinko 
$94.25 pinigais ir 2 maišiuku auk
so ir sidabro daiktais. Per abu
du skyrių pinigais $618.10, aukso 
ir sidabro 37 maišiukai. Nors iš 
pradžių šiek tiek nesusipratimų į- 
vyko, betgi mums vietiniams pa
sirodė neblogiausios pasekmės 
šiais sunkiais laikais. Katalikų 
skyrius buvo surengęs agitatyvis- 
kas prakalbas. Kalbėjo gerb. 
kun.-Čaplikas iš Providence’o, R. 
I. Tai tą vakarą puiki pradžia 
padaryta. Mes darbuotojai nori
me tarti žodį vardu tėvynės Lie
tuvos visiems prisidėjusiems prie 
šio teip gražaus istoriško tautos 
darbo. Tai-gi ačiū visiems auka
vusiems pinigais ir daiktais ir vi
siems tiems kurie ir aukavo ir dir
bo.

Katalikų skyriaus pirm.
J. Daugelevlčius.

Štai tūla draugijėlė buvo įren
gusi kazirninkų vakarėlį. Žadė
jo duot dovanas už “atsižymėji- 
mą.” Kas laimėjo? Būtų “įdo
mu” žinoti.

Nebus nuostabu, kad netrukus 
išgirsime rengiamą “pypkorių va
karėlį.” Juk Chicagos “pypko- 
riai” turi net savo “tarybą.” Tai 
kodėl čia tos pačios “idėjos” my
lėtojai negalėti^ susiėję- pasitart 
apie savo “darbuotę.”

Nemažai yra tokių, kurie sake 
negali užsimokėt 20-30 centų ; 
draugiją —< sako nėra pinigų. 
Bet kuomet nuvažiuoja ant par
ko, tai ten nesigaili 5-10 dolerių 
sušelpimui žydelių.

“Dirvos” Spragilas su didele 
galva ir trumpoms kojoms, beieš
kodamas Adomo šonkaulio net nu
važiavo ant Dr. V. Kudirkos dr- 
jos pikniko. Ten nei nepajuto 
kaip raudoni gaidukai panosėj 
užgiedojo.

Dabartiniu laiku yra išėję ant 
streikų, mūsų miesto keletas uni
jų. Nuo seniau buvo sustreikavę 
miesto išmatų (garbage) rinkėjai. 
Miesto administracija vietoje pa
tenkinti darbininkų reikalavimą 
priėmė dirbt “skebus.” Kad 
“skebams” neatsitiktų kas blogo 
iš pusės unijos darbininkų, padė
ta raiti policmona£delei apsaugo
jimo. Miesto valymas sutrukdy
tas. Žmonėse kyla nepatenkini
mas.

Vėliau išėjo ant streiko karsa- 
pių darbininkai. Pas pastaruo
sius mažai yra vienybės, nes atsi
randa dirbančių, tuem laiku, kuo
met kiti išėję streikuoti.

Darbininkas.

SUJUDIMAS.
Pėtnyčios rytą “Darbi

ninke” buvo didžiausias su
judimas. Telefonai iš visų 
pusių nuolatai zirzėjo. Vi
si dalinomės linksma žinia 
dėl gavimo Amerikos pripa
žinimo Lietuvai.

t --------
Mūsų kolionijoj dabartiniu lai

ku nėra vargo su darbais. Darb
daviai ieško darbininkų prie eže
rų ir po kitas linksmas poilsio vie
tas. liet maža, kas nori eiti dirb
ti į surūkusią dirbtuvę, jei dar be 
darbo gali gyventi, laukia toliaus 
iki darbdavis 
už darbą.

Darbdaviai 
darbininkų, c 
mus išdirbti į laiką, ima jaunus 
vaikus ir mergaites į darbą ir ma
žą atlyginimą jiems už darbą te
duoda.

Darbininkai mažne visi nepa
tenkinti: dirbti turi sunkiai, pra
gyvenimas brangus, o uždarbis Vi
sai menkas sulyginus su visomis 
išlaidomis. Su šeimyna gyvenan
čiam darbininkui sunku yra su
durti pėdę su pėde, o jau apie su- 
taupinimą nėra ko nei mąstyti.

Paprastam darbininkui dau
giau nemoka kaip nuo 25 iki 30 
centų- Į valandą. O kurie moka 
kokius nors darbus, taip sakant 
atsakanti darbininkai gauna nuo 
30 iki 40 centų į valandą. Amat- 
ninkai gauna nuo 40 iki 50 centų 
ir daugiau, kaip supranta amatą 
ir ilgai dirbęs. Tos mokestys pa
liečia tik suaugusius vyrus dar
bininkus, moterims ir vaikams 
moka mažiaus. Nors kompanijos 
dejuoja, kad stoka esą darbinin
kų, bet mokesčių nekelia. No
rėdami užsakymą išleisti laiku 
verčia darbininkus dirbti 14 ir 15 
valandų į dieną.

Tai taip yra su darbais mūsų 
kolionijoj, ar gerai, ar blogai, lai 
sprendžia kajnori iš šio aprašy
mo.

TĖMYKITE.
Ateinančią nedėlią Liepos 

30 d. 1 vai. po pietų pobaž- 
nytinėj salėj Įvyks Susivie
nijimo L. R. K. A. 21 kp. 
susirinkimas. Visi nariai 
prašomi atsilankyti. Dele
gatas, siųstas seiman, iš
duos raportą, kurs visiems 
bus labai indomus. Teip-gi 
reikės apsvarstyti pikniko 
reikalai.

Rašt. 'Aldona Jarošaitė.

CAMBRIDGE, MASS.
Amerikos Lietuvių Rymo Kata

likų Federacijos 16 skyriaus su
sirinkimas įvyks utarninke, rug
pjūčio 1 d. 1922 m. 7 :30 vai. va
kare Lietuvių Bažnytinėj Svetai
nėje. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų kuriuos būtinai 
reikia aptarti, nes seimas jau čia 
pat. Taip-gi ant šio susirinkimo 
bus renkami atstovai Į N. A. A. 
Federacijos suvažiavimą 
bus rugpjūčio 6 d., 192‘. 
wood, Mass. Todėl visi , nariai 
privalo ateiti paskirtu laiku.

Rast. J. Smilgis.

Pereitą savaitę atvyko iš Lietu
vos An(. Žaliaduonis, seniau gy
venęs igą Jaiką Clevelande ir daug 
pasidarbavęs tarpe lietuvių, ypač 
tarp jaunimo. Pereitais metais 
liepos menes, nuvyko į Lietuvą 
pasimatyti su asvaisiais ir su gim
tine šalimi. Turėdamas Ameri
kos pilietiškas popieras be kliūčių 
sugrįžo j Ameriką. Teko pasi
kalbėti apie Lietuvos nuotikius, 
ypač apie Lietuvos valdininkus, 
politiką ir pramonę. Pramonė 
nors lėtai, bet žengia pirmyn, 
nors ir sunkios aplinkybės yra, 
žmonės pradeda suprasti jos rei
kalingumą. Man įdomiausia bu
vo sužinoti apie valdžią. Išėmus 
Steigiamąjį Seimą, smukesniuo
sius valdininkus nupeikė, įvairūs 
valdininkai palaiko caro laikų 
autokratizmą, nekurie nenori var
toti lietuvišką kalbą, nepildo St. 
Seimo nutarimų ir į žmones at
sineša nemandagiai, žinoma ne vi
si, bet dalis jų. Besikuriant Lie
tuvos neprigulmybei, daug subėgo 
iš Rusijos ir kitų kraštų ir iš pa
čios Lietuvos šiek tiek prasitry- 
nusių, o stokuojant patyrusių 
žmonių lengva buvo užimti šiltas 
vietas. Tokiems mažai rūpėjo 
valstybės reikalai ir gero proga 
buvo nuo to išsisukti. Numato
ma, kad ateityje permatvs liau
dis ir per rinkimus tokiems gai
valams nebus vietos, girdi sunku 
tą permatyti seimui, bet keletas 
tardymų jau laukia.

Man tas ir buvo įdomu kad lais
vamaniai ir socialistai rėkia, kad 
kunigai valdą Lietuvą, o čia pa
sirodo kas kita, iš kelių tūkstan
čių valdininkų ti apie 6 kunigai 
valdininkauja. Čia aiškus bedie
vių tikslas kas jiems rūpi, ne Lie
tuvos gerovė, bet gerovės ardy
mas, kad tik pažeminus ir nustū
mus teisingus nuo darbo.

Taip pat nupeikė abelnai Lietu
vos inteligentiją kad neplatina 
spaudos tarpe liaudies, tik lau
kia iš amerikiečių dolerių.

Paieškau KuniguiĮdos Su gintie 
nės, paeinančios iš Kauno rėd., 
Telšių apsk., Laukuvos parap., 
Mečio kaimo. Malonėkite atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų rei
kalą.

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

(27-29-1-3)

AMERIKA PRIPAŽINO
LIETUVĄ.

Eikime į

MASINĮ MITINGĄ,
kuris bus

sesutėms vyčiams, kad pąskelbusl 
L. Vyčių centro pirm. 10-tą jubi- 
lėjini seimą, mes ištikrųjų sukru- 
tome imtis už darbo, kad laiku 
prisirengus prie tos iškilmės. Dar
bas nelengvas, bet nežiūrint to, 
daug darbo atlikta. Lietuvių nau
ja ir graži svetainė dėl sesijų ir 
■vakarų jau paimta, teipogi Field 
delei lošimo bolės jau paimta 
3ell Isle vienam iš gražiausių par

kų Detroite. Didelis L. Vyčių 79- 
tos kuopos choras, vedamas ga
baus muziko kun. J. Čižausko, la
vinasi veikalą “Atsisveikinimas 
su tėvyne” ir kitas puikias dai
nas. Vakarų programuose daly
vaus ir pagarsėjusi Detroito solis
tė p-ni M. Širvaitienė ir J. Valiu-' 
tas. Pirmam vakare yra rengia

mos milžiniškos prakalbos. Teip- 
gi bus ir kitokių pamarginimų va
karuose.

/

Mes pageidaujame, kad kiek
viena L. Vyčių kuopa atsiųstų ma
žiausia nors po porą delegatų Det- 
roitan į Vyčių 10-tą jubilėjinį sei
mą, nes šis seimas bus vienas iš 
svarbiausių nutarimais. Šis sei
mas lai parodys, kad vyčiai yra 
galingi, kad gali svarstyti ir gvil
denti svarbiausius tautos ir savo 
organizacijos klausimus ir juos į- 
vykinti. Šiemet sueina dešimts 
metų nuo to laiko kaip prasidėjo 
Amerikos lietuvių tarpe jaunimo 
— Lietuvos Vyčių organizacija.

Žengiant į antrąjį dešimtmetį, 
priseina išrišti organizacijos pa
tobulinimui paties gyvenimo iš- 
teltų klausimų.

Tad-gi vyčiai gerai pasirody
sim.

Mes tikimės, kad šis Lietuvos 
Vyčių 10-tas jubilėjinis seimas bus 
vienas iš skaitlingiausių delega
tais, atneš geras pasekmes dėl pa
čios organizacijos ir dėl labo tė
vynės Lietuvos.

Jei kas turėtų ką svarbaus pra
nešti dėl seimo arba klaustūsi ko
dų patarimų, prašome kreiptis 
sekančiu adresu : L. Vyčių Komi
sijai, 9258 Cardoni Avė., Detroit, 
Mich.

Palangos svečiai gausūs. Pe
reitoje savaitėje lankėsi Chicagos 
vienuolis Tėvas Meškauskas., Ne
galėjo atsigerėti apielinkių grožy
be. Turėjo pietus viename vasar
namyje. Sakė pirmą kartą matąs 
kad parapija turėtų savo ežerą, 
vasarnamius ir tt., ir pirmu kartu 
viešąs parapijos vasarvietėje. 
Tik gaila kad tą dieną buvo per 
šalta maudytis. Pirmiau jau bu
vo rašyta apie svečius iš Nashua, 
Manchesterio, Bostono ir kitur. 
23-čioje liepos Loveliio visas cho
ras atsilankė ir pasiplukdęs davė 
gražų koncertėlį. Garbė Lovellio 
jaunimui — ypač jų vargoninin
kui. Yra pasižadėjusių daug į- 
žymių svečių paviešėti Amerikos 
Paalngoje. Lawrenciečiai jų lau
kia ir praneš apie juos vėliau.

Federacijos skyrius rengia di
džiulį išvažiavimą našlaitnamio 
naudai. Visos draugijos laukti 
laukia to didžiulio Federacijos 
pikniko 30 liepos. Svečių bus la/ 
bai daug. Tikimės didžiausio pel
no. ..

Aukso-sidabro vajaus pasekmės 
buvo geros. L. L. P. stotis buvo 
išdirbus projektą, kad įsteigti ke- 
turius skyrius dėl geresnio pasi
sekimo teip svarbiame darbe — 
katalikų, sandariečių, socialistų 
ir bepartyvių. Potam sušaukė 
per atvirutes visus Lietuvos bonų 
pirkėjus dėl pasitarimo kaip žiū
rės į mūsų stoties išdirbtus pie-’ 
nūs. Po ilgi) diskusijų, kur lais
vamaniai arba sandariečiai la
biausia stovėjo, kad tokį tautos 
šventą darbą negalima atskirai 
vesti, bet girdi turime visi dirb
ti išvieno. Po ilgų diskusijų pa
leidus per balsus, didžiuma balsa
vo, kad dirbti pagal stoties iš
dirbtą projektą — L. P. Stotis iš
rašė laiškus į visus skyrius ir pa
skyrė du atstovus iš stoties ku
rie kreipėsi į minėtas sroves. A. 
Vaitkus, sandariečių pirmininkas, 
prisiuntė L. P. Stočiai laišką pa
reikšdamas, kad girdi mes sanda
riečiai turime eiti su centru, mūsų 
centras griežtai yra nusistatęs A- 
merike remti Lietuvos reikalus. O 
nub socialistų buvusio pirmininko 
J. Kirelio gavome laišką, pareiš- 
kianti, kad girdi pripažįstu dar
bą naudingu, bet kad šios kolo
nijos, socialist ai išvirto į komunis
tus, tai aš vienas belikęs neturiu 
iš ko sutverti skyriaus.

gilus, tai dažnai atsitinka nelai- misijos, kad paaukuota $5.00 si- 
mių. Kiekvieną dieną prigeria dabro-aukso fondui. Iš buvusio
po vieną-du. D augiausių tų ne- seimo atstovas Petras Januša iš- 
laimės aukų, tai jauni vaikai, po ' 
14-15 metų. Priežastis tų nelai
mių, tai pačių vaikų išdykavimas 
ir neatsargumas. Miesto viešųjų 
maudyklių administracija parėdė, 
kad duot vaikams veltui drabu
žius dienos laikų, nuo 1 iki 3. Tuo
mi manoma užbėgt kelią nelai
mėms, kurios dažnai atsitinka iš 
priežasties, kad maudosi ten, kur 
nėra gyvasties saugotojų.

Maudyklių Žvalgas.

Pirmoji šv. Komunija.

Liepos 16 d. Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje buvo iškilmės.. Vai
kai, kurie eina viešąsias mokyk
las, priėmė pirmą syk šventą ko
muniją. Per kelias savaites tie 
vaikučiai buvo mokinami katekiz
mo. Mokino gerb. kun. Vilkutai
tis. Viešąją mokyklą lankančių, 
vaikų yra nemažas skaičius. Ge
riau būt, kad tėvai juos aprūpin
tų katalikiška mokykla.




