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ANGLIAKASIŲ STREIKO EIGA.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
« Sąjungos,

m i

/

“Publisbed and dlstrlbnted under 
permit (No. 534) authorized by the 
Act of October 6. 1917. on file at the 
Post Office of Boston, Mass. By order 
Of the President, A. S. Burleson, Post- 
master GeneraL”

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

Dideliu džiaugsmu šiądien 
'džiaugiasi lietuviai ir visi 
Lietuvos prieteliai dėl kil
naus Suvienytų Valstybių 
valdžios žingsnio pripažįs
tant Lietuvos nepriklauso
mybę de jure.

Senai lietuvių tautos lauk
toji pripažinimo diena atėjo 
ir. apvainikavo mūsų tautos 
ir ypatingai Amerikos lietu
vių padėtas pastangas kovo
je dėl skaisčios savo laisvos 
Tėvynės ateities.

Garbė didžiai Amerikos 
tautai.ištiesusiai pripažini
mo ranką savo mažesniajai 
seseriai Lietuvai.

Garbė Amerikos lietu
viams tiek daug pasidarba
vusiems dėl Lietuvos pripa
žinimo.

Ilgiausių metų nepriklau
somai demokratingai Lietu
vos Respublikai.

Kartu su visu Atstovybės 
personalu sveikinu Ameri
kos lietuvius sulaukus iš šios 
šalies valdžios Lietuvos ne
priklausomybės pripažini
mo.

V. Čarneckis, 

Lietuvos Respublikos 

Atstovas. 

1922 m. liepos mėn. 28 d. 
Washington, D. C.

PASIKĖSINIMAS ANT 

PREZIDENTO.

Paryžius.—Francijos pre
zidentas Poincare labai sau
gomasi nuo pasikesintojų ant 
jo gyvasties. Pereitą suba- 
tą norėdamas vykti už mies
to į savo namus paskelbė 
vyksiąs automobiliu, o išva
žiavo traukiniu.

KARAS TEBEINA.

Dubliu?. — Ties Maryboro 
airiai republikonai su lojali 
Anglijai armija buvo susirė
mę. Valdžios pusėje krito 
du pulkininku ir septyni ka
reiviai. Buvo daug sužeistų. 
Paimta nelaisvėn 18 republi- 
Jtorių.

PINIGO KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

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

Antradieny, liepos 25 — $2.70 
Trečiadieny, liepai 26 — $2.60 
Ketvirtadieny, liep. 27 — $2.60 
Penktadieiy, liepos 28 ■
Šeštadieny, liepos 29 — $2.30 
Pirmadieny, liepos 31 — $2.20

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

BOSTON 27, MASS

INFORMACIJOS BIURO 
PRAŠYMAS.

Amerikos dienraščiai kar
tais indeda Lietuvai neprie
lankių žinių. Pakol Lietu
va turės neprietelingų ir blo
gai jai velijančių žmonių, 
•patol ir* tokių žinių šaltiniai 
neišseks.

Labai yra svarbu pana
šias žinias atitaisinėti ir tai 
tuojaus po jų pasirodymo.

Kai-kurių yra manoma, 
kad tą atitaisinėjimo darbą 
turįs visada atlikti tik Lie
tuvos Informacijų Biuras 
Washingtone. Žinoma ta
sai Biuras tam ir yra, ir ji
sai tos priedermės nevengia. 
Bet dalykas tame, kad tą 
biurą iškarpos su raštais a- 
pie Lietuvą pasiekia tik į ke
lias dienas po to, kaip jie pa
sirodė laikraščiuose. Pre
numeruoti visus Amerikos 
dienraščius ir žurnalus Inf. 
Biurui nėra galimybės. Tad 
prisieina naudotįes patarna
vimu iškarpų Biuru. Mūsų 
Biuras yra sąryšyje su vie
nu iš didžiausių Amerikoje 
iškarpų Biuru. Bet iškar
pos visada ateina tik po. ke
lių dienų. Priskubinti jų 
gavimo nėra galimybės.

Tad ir svarbu yra, kad 
visi mūsų kolonijų lietuviai 
jaustų reikalingu ir šioje 
srityje pasidarbuoti Lietu
vos naudai ir pasiimtų ant 
savęs Inf. Biuro darbo dalį, 
jeigu jie tik gali prieiti prie 
vietos dienraščių. Pastebė
ję lietuviams nepalankią ži
nią (ypač aiškiai melagin
gą) jie prašomi tuojau nie
ko nelaukiant inteikti tai 
redakcijai žinios atitaisymą. 
Jei dėl kokių priežasčių jie 
to padalyti negalėtų, tai lai 
tą pačią dieną prisiunčia iš
karpą mūsų Biurui.

Prie tos progos mes vėl 
raginame visus kolonijų lie
tuvius, galinčius ingyti ry
šių su Amerikos dienraš
čiais ir žurnalais, patapti 
mūsų Inf. Biūro korespon
dentais. Mes pasistengsime 
jienis kartas nuo karto siun
tinėti naudingos medžiagos, 
kurią pravartu būtų sunau
doti vietinėje Amerikonų 
spaudoje.

Lietuvos Informacijų Biu
ras ligšiol turi tik 22 tokių 
korespondentų. Būtų la
bai svarbu, kad tokių kores
pondentų mes- turėtume 
kiekvienoje mūsų kolonijo
je.

AUKSO-SIDABRO KOMI 
SIJA DIRBA.

Paskolos Komitetų suva
žiavimas Washingtone 19- 
20 liepos išrinko komisiją 
suskaityti atsiųstoms dova
noms.

Komisijon pateko Kun. 
J. Jankauskas iš Ansonia, 
Conn. ir St. Olbikas iš Phi- 
kidelphia. Pa. Be to dar da
lyvauja komisijoje Atstovy
bės paskirtas AI. išlikas.

Komisija sutarė suskaity
ti tik amerikoniškus pinigus 
ir atsiųstus čekius, visi gi 
kitų šalių pinigai ir visi auk
so ir sidabro daiktai nebus 
atplėšiami, o bus siunčiami 
stačiai Kaunan Finansų 
Ministerijon. kuri juos į- 
vertins ir pakvituos.

Iki liepos 24 d. vakaro 
buvo jieržiūrėta ir surašyta 
51-Os kolonijos siuntiniai (iš 
viso apie 90 kolonijų jau pri
siuntė savo siuntinius). Iš 
tų 51-os kolonijos — gatavi} 
amerikoniškų pinigų rasta 
$7,675.97.

Pirmą vietą bene tik už
ims Philadelphijos kolonija, 
kuri aukų pridavė vien tik 
pinigais $821.92 (Chieagos 
4 stotys pridavė $968.55). 
Iš pavienių aukotoji} ypač 
pažymėtini yra p. Skrituls- 
kis iš New Britai n *o, kurs 
kitų šalių aukso ir sidobro 
pinigais aukojo apie $150.00. 
Taip pat kun. S. Čepananis 
iš Homęstead’o, aukojęs 
auksiniais bei sidabriniais 
pinigais $79.50.

Aukos iš kolonijų dar te
beplauk i a.

Komisija už poros dienų 
jau žada baigti savo darbą.

Komisijos pilnas raportas 
ir gautų aukų sąrašas netru
kus bus laikraščiuose pa
skelbtas.

TA et. Inf. Biuras.

BADO STREIKAS.

Mt. Vernon, Ky. — Betty 
Cofiev, 88 m. amžiaus mo- 
toris, pradėjo bado streikų. 
Jau išpasninkavo 49 dienas. 
Per tą laiką gėrė vandens 
arba nebaltytos kavos ir rū- 
kė. Nesako, delko ji užsida
vė tokį pasninką. Ji jau vos 
gyva.

GRŪMOJA EKSKOMU- 
NIKACIJA.

Liet. Inf. Biuras.

JAUNA MOTINA.

Cl&yeland, Ohio. — Trys 
daktarai paliudijo, kad Eli-

^2‘60 zabeth Irwin, 10 metų merg-
šiukė, pagimdė vaiką septy
nių svarų. Tas įvyko hos- 
pitalyje ir nuo liepos 17 die
nos ji buvo daktarų priežiū
roj.
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KORESPONDENGUOS Iš LIETUVOS
‘

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 

IR PRAMONĖS 

PARODA

LENKIJOS BANKRO
TAS ČIA PAT.

Tos rūšies' parodų kaip 
vardas rodoį Lietuvoje jau 
būdavo ir stiliau. Bet jos 
būdavo ligšiol daromos tik 
apskričiais. j Paroda, api
manti visos Lietuvos Ūkį ir 
Pramonę, b is dar Lietuvo
je pirmutinių Paroda bus 
Kaune ir tęsis nuo 10 d. iki 
20 d. rugsėjo mėn. Daly
vauti parodoje galės kaip 
Lietuvos taip ir kitų valsty
bių gyventoją!. Eksponatų 
pasiūlijimai * priimami ligi 
rugpjūčio mėn. 21 d. Užsi
sakant eksponatams vietą 
reikia pusę mokesnio įmokė
ti išanksto. Imama už kva
dratinį metrą po.stugu 750 
auksinų, lauke — 75 auk..

Paroda bus įvairi ir turės 
šiuos skvrius:

1)

2)

žemės ūkio 
padargai, 
gyvuliai 
kiaulės, avys, arkliai, 
šieno ūkis,

mašinos ir

(galvijai.

Airijos kardi-

3)
4) laukų.- sodų, 

daržų ūkis,
5) paukščių, bičių, žuvų,
6) miškų durpynų ūkis, 

statyba ir statomoji 
medžiaga, 
keramika ir stiklo dir
biniai, 
technologija ir mašinų 
statymas, 
odos dirbiniai, 
audiniai, manufaktū
ra, galanterija, 
chemijos dirbiniai, 
liaudies dailės dirbi
niai, 
spaudos ir statistikos 
daviniai,

15) prekių pavyzdžiai.
Parodos valdyba rūpinasi 

visa parodos apsauga. At
vežimui ekponatų parodon 
bus teikiamas palengvintas 
gelžkelių tarifas.

Už visus įvežamus iš už
sienio eksponatus muitas 
gali būti grąžintas jeigu pre
kės nebus parduotos ir bus 
grąžintos į užsienį.

Dalyvaujančioms parodo
je firmoms ir vykstantiems 
parodon iš užsienio asme
nims bus teikiama palengvi
nimų. Tuo tikslu iš anksto 
reikia kreiptis į esamas už
sienyje Lietuvos Atstovybes 
ir Konsulatus.

Kaip firmoms taip ir ats
kiriems asmenims leidžiama 
statyti nuosavus paviljonai, 
susitarus su parodos valdy
ba, apie ką turi būti praneš
ta valdybai ne vėliau rugpiū-

7)

8)

9)

10)
11)

12)
.13)

14)

9

Paryžius. — Lenkija per 
pastaruosius mėnesius iš vi
sų išgalių darbavosi, kad 
gauti paskolą pas Francijos 
bankininkus. Visi atsisakė 
Lenkijai skolinti. Dabar 
Lenkija visai arti bankruto. 
Dabar Francijos laikra
ščiuose lenkai varo plačią 
propagandą už tai, kad 
Francijos valdžia skolintų 
Lenkijai. ;

Francijos finansinė žinių 
agentūra apie Lenkijos fi
nansus šitaip skelbia:

“Abelna sutrauka Lenki
jos įplauki} ir išlaidų nuo 
Lenkijos valstybės įsi steigi
mo lapkr. 1, 1918 rodo, kad 
įplaukų buvo 102.000.00fy- 
000 markių, o išlaidų buvo 
324.000.000^000 markių. To
dėl Lenkijos deficitas yra 
222.000.000.000.

Užsieniui Lenkija skolin
ga virš $285.000.000. Ame
rikai Lenkija skolinga dau
giausia. Lenkija neįstengė 
subalansuoti ssavo biudžeto. 
Buvo aprobuota, kad 1922 
metams išlaidų bus 591.000.- 
000.000 markių, o įplaukų 
tikėtasi 459.000.000.000 mar
kių. Tas deficitą padidina 
ant 133.000.000.000.

Bet mokesčių Lenkija ne
gali pakelti. Finansų minis
teris pripažino, kad mokes
čių gautų iki kovo mėnesio 
padengė tik ketvirtą dalį iš
laidų.

Lenkija buvo kreipusis 
paskolos į Ameriką ir Aig- 
liją. Bet jos atsisakė sko
linti. Dabar jai beliko 
Francija. Prašo, kad Fran- 
cija paskolintų 500.000.000.- 
000 frankų. Bet Francijos 
padėtis toki kad ji ji turi 
vengti visokių eikvojimų ir 
visokių nereikalingi} išlaidų. 
Jai reikia atstatyti karo iu- 
teri otas vietas, atsteigti 
pramonę ir pirklybą. O 
tuo tarpu tiems reikalams 
nėra daug ištekliaus.”

Tokiu būdu Lenkija var
gu gaus Francijoj pasisko
linti pinigų ir dėlto Lenkijai 
netolimoj ateityje gręsia 
baisus krachas.

NELAIMĖ.

“DARBININKAS”
----- Eina------

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR
SUBATOMIS.

Metams........... ...........................
Užrubežy metams ....................

“Darbininkas”
366 Bboadvay, Boston 27, Mass.

TeL South Boston 620.

ANGLIAKASIŲ STREI

KAS GREIT BAIGSIS.

Cleveland, Ohio. — Ang
lių kasyklų savininkai sako, 
kad angliakasių streikui jau 
matosi galas. Šią savaitę 
kompanijų ir angliakasiu at
stovai turės konferenciją ir 
pradės derybas.

Prezidento pienas atida
ryti kasyklas po globa ka
riuomenes neišdavė gerų 
vaisių. Neatsirado streik
laužių ir priseina derėtis su 
unija.

K AR SAPIŲ STREIKAS į 
Chicago. — Karšapių uni

jų vadų suvažiavimas nuta-" 
re, kad reikia priimti prezi
dento pieną streiką baigti.

Bet kalbama, kad kompa-, 
nijos atmesiančios preziden
to pieną. Rugpj. 1 d. kom- . 
ponijos paskelbs ar priims 
prezidento pieną ar ne.

RIAUŠĖS.

Chicago. — Tarp karša- 
pių streikininkų ir polieistų 
ištiko susikirtimas, 
streikininku sužeista.

L D. S. Reikalai.
L. D. S. SEIMAS.

x
Nuo rugsėjo 5 d. š. m. praside

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

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

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

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

Tuomet seimas daug pasekmių- 
giau eitų, susitaupytų daug bran
gaus laiko, kurį delegatai sunau
dotų tinkamesniam išrišimui svar
biausių dalyku, kurių be abejo 
atsiras daug.

Tegul neatsilieka nė viena L. 
D. S. kuopa, kuri į šių metų sei
mą neprisiųstų savo atstovo. Jei

Du
-i

puikiai įrengtą modernišką spaus
tuvę ir tt.

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

N EUŽSIMOK ĖJUSIEMS 
NARIAMS IR KlJlPŲ 

VALDYBOMS.
--s

Primename L. I). S. na-
• . -Vriams. kad artinantis mūsų 

organizacijos seimui 
dame rengtis su atskaita ir 
raportais.

Kuopai nedaro garbės na
riai užsilikę su mokesčiais į 
Centrą.

Tad prašome LDS.’ narių 
prigulinčias duokles nevil- 
Jdnant tuojau užsimokėti, r

i

Kuopų raštininkų prašo
me neatsakyti priimti mo
kesčius. kad ir ne susirinki
me ir pasiųsti į Centrą dar 
prieš seimą. Reikia žinoti, 
kad Seime bus iššaukta kiek
vienos kuopos stovis ir kuo
pos valdybai ir delegatui bus

London. 

nolas Logue Dundalk’o kle
bonui atsiuntė laišką, . kur 
rašoma, kad to miestelio 
gyventojai bus ekskomuni
kuoti, jei nepasitaisys. Laiš- čio 1-os dienos, 
kas buvo bažnyčioj perskai
tytas.

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

Parodos reikalais reikia 
kreipties šiuo adresu: Kau
nas, Keistučiogatvė, Nr. 15. 
Lietuvos Žemės Ūkio Drau^ 
gijai, Telegr.
Paroda. CJ

So. Norwalk, Ct. — Trys 
žmonės nuskendo, kuomet 
automobilius, važiuodamas 
per tiltų, šoko į šonų ir kri
to upėn. ' Du kitu pasažie- 
riu įstengė išplaukti.

MAŽAI BEDARBIŲ.

Vokietijoj be-Berlin.
darbių kaipir nėra. Iš vi
so Vokietijoj bedarbių, gau- 

Kaunas, nančių valdžios paramą yra 
i 19.900. Tokis nedarbas re-

Liet. Inf. Biuras. tai tebūdavo ir prieš karą.
į .*'■ -r- ..f į .

jau daugiau neišgalėtu, tai bent Rarii<‘. kad jo kuopoje nesi- 
vieną, neg šią metą Seimas įvyks,1as narių suspenduoti}'arba 
L. D. S. sostinėje So A Boston, ■ išbrauktų.
Mass. Atvažiavę delegatai ne- 
vien, kad turės progą dalyvauti kuopi} tą garbę pelnys, 
svarbiąją organizaciją seimuose, 
bet taipgi pamatys LDS. namą,

Susivienijimas Lietuviu i 
R. K. Amerikoje | 

yra 'GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir- 
tore. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- Sj 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi- pb 
rašyk, nes ji: . 05

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, HM 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00; $3,000.00.

\2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00,* $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L.. R. K. A. organą, savaitinį laik- 

raštį "Garsą”. BE
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus, raštus ir dalina na- B

riams veltui ūu
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re- B 

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vieną 32

metų amžiaus. S
K Įstojimas į S. L. R. K. A, pigus, mSnerinS mokestis lengva. Kuo- H

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijoee Amerikoje, todėl, noria- 
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopą Sekretorių arba tiesiai į Cer »•< 
tro Baltinę: ' “
• S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. Sth 8tr^ K. Y.

Pažiūrėsime, kurios iš j

'A. F. Kneižys, 

L. D. K. Sekretorius.

A.

1



mas

Gudiene

Uosis.

SVEIKATOS BALYKAI

Per kiemą sutemus keleiviu du ėjo 
Ir meiliai patyloms juokavo, kalbėjo. 
Tik.štai iš-po vartų sulojo šunytis, 
Pamatė keleivius ir ėmė juos vytis.

Jie pabūgo teip šviesybės 
It kryžiaus nelabas.
Lenda, brukąs į tamsybes 
Šeškų visas štabas.

Lyskit, slėpkitės urvuose 
Nuo akių žmonijos.
Mirkit, pūkit jūs purvuose 
Retežiuos vergijos.

Džiaugias širdys jos vaikelių 
Čion amerikiečių.
Džiaugias brolių ir seselių 
Veikėjų tautiečių.

A Leonas

Nei pasiekti nei nuskrysti, 
Atsisveikinti, išvysti — 
Galimybės neturiu! Oi, graudu...

Toli man tenka išvažiuoti.
Bet, širdies-meilė nesustos liepsnoti 

Sudiev, mergele mylimoji! 
Lai sielužė nekaltoji, ,
Šviečia Tau kelią visada!

Sudiev skaisčioji mergužėle, 
Mano viltis vienintelė!
Lik laimnga ir sveika!..

• Sudiev.,...

Na, pašmakšt jūs į dumblynę. 
Lai jus griebia galas, 
Nes nerūpi Jums tėvynė 
Tiktai kapitalas.

Visą naktį pr a rymojus,
Verkus, šiurpias dūmas durnoj us, 
Švinta rytmetėlis.

Teka saulė spinduliuota, 
Žvelg į veidą ašaruotą, 
Alpsta širdužėlė...

Skirtis reikia!. . Ašį važiuoju...
Skaisčias Tavo lūputes bučiuoju - 
Nors pasiekti negaliu...

Skiria mus-plati tolybė;
Tik širdingos meilės galybė 
Sielas suveda arti... z

proporcijonaliai 
pasidarbavimo, 

dažniausiai

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikių Moterių Są
jungos Kuopoms.

Galva svaigsta nuo'minčių, > 
Nuo svajonių pakirstų, 
Akyse nyku. . . tamsu...

Veidą vilgo ašarėlės,
- Tyros meilės reiškėjėlės, 

Neramu, baisu...
Jausimi bangos susibūrė,
Meilės gaisrą jos sukūrė — 
Krūtinėj trošku, tvanku.. .

Garsiai dunksi širdužėlė, 
Skirtis!.. Oi, sunku, skaudu.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad St. Seimas tre
čiuoju ir paskutiniuoju kar
tu pradėjo svarstyti konsti- 

„tueijos projektą liepos 4 d. 
Ypatingas supuolimas — ė- 
rnėsi darbą baigti Amerikos 
didžioje Neprigulmybės 
šventėje. Tepasiseka seimui 
svarbųjį darbą baigti taip, 
kad iš to darbo lietuviai tiek 
turėtų džiaugsmo, kiek tu
rk amerikonai Nepriglumy- 
bės dienoj. Seimas rengėsi 
konstituciją baigti liepos pa 
baigoj.

Konstitucijos priėmimas 
bus paskutiniu seimo darbu. 
Taigi Lietuvos St. Seimas 
kurs susirinko gegužio 15 
1920 m. rugpjūčio mėnesio 

^pradžioj išsiskirstys. Nau 
ji brinkimai į nuolatinį Lie 
tavos parlamentą įvyks spa
lio mėnesį.

įlodamas Lotynų kalbos ci
tuoja savo, straipsnyje apie 
G0 lotyniškų žodžių, pasiti
kėdamas, kad gal rasis gai
lestingas žmogus, kurs jam 
išaiškintų ką jie reiškia. 
Tais nesuprantamais žo
džiais pasiremdamas jis pa
smerkia Papa Bonifacą 
VIII!

Tai kaip rašo istoriją mū
sų laisvamaniai. Ne, Bro
li Da Fe, taip negalima. 
Jei daugiau ką rašysi, per- 
mainyk arba turini, arbaV fc.7

slapyvardį.
Tinkamiau būtų, jei pasi

rašytum tiesiog — “Fe!”/
Eks.

NUBALSAVO 
STREIKUOTI.

Chicago.—Strytkarių dar
bininkai nubalsavo streikuo- 

daržovės ; ti prieš algų numažinimą.

tai pačiam tur- 
čiug nelaimių ir pavojų šal
tinis Y -/Kad didžturčių luo

tai nelaimingiausių 
pasaulyje žmonių luomas, 
betikslių nenuoramų, dva
sios skurdžių luomas ? Ir ar
gi jisai nekovoja prieš dide
les nelygybes turtų padalini
me? Tad jeigu jisai priei
tų patsai prie didelių turtų, 
tada jam prisieitų atsigręžti 
prieš tuos, kurie kovoja 
prieš nelygybes.

Ne, darbininko kelias ne
veda ir negali vesti prie mi
lijonų. Vietoje svajoti a- 
piė milijonus, susipratęs 
darbininkas verčiau galvos 

sapie teisingos soči j alūs tvar
kos įvedimą, kur niekas ne
turėtų perdaug, o kur kiek
vienas turėtų pilnai pakan

kamai savo dabarties gra
žiam ir pilnam gyvenimui 
užtikrinti ir savo ateičiai ap
rūpinti.

. Susipratusieji krikščionys 
darbininkai savo politikos 
tikslu statys praplėtimą de
mokratijos viešpatavimo iš 
politikos dirvos — 
nės ir biznio dirvą

čitj, kručkų ir tt. priduoda, priduoda netik daug niero- 
net ir daug^esmenybuj ku
rios randasi piene teipgi šio
se žolėse randasi. -- '

Skirtumas tarp daržovių 
ir vaisių vartojimo yra ma
žas, nes abiejuose randasi 
medžiagos, kurios mėsoj ar 
žuvyse nesiranda. Džiovin
tuose vaisiuose randasi dau
giau cukraus kuris šilumą 
viduriam^ prj duoda. Pagal 

kuri taip reika-teuvięnyftr.-.-Yalstijų Agri
kultūros Departamento pra

žuvęs (lapai) kaip tai bars- nešimą vaisiai

Teisybę pasakė. Vos varstą nuėjo,”** 
Jau mažumą šunės nutilti pradėjo; 
Kad draugu du varstą kokį nukeliavo. 
Jau šunės gulėjo būdelėse savo.

vyzdžiui įsteigė gelžkoliečių 
unijos savo banką Cleve- 
lande, kuriam labai gražiai, 
berods, sekasi. <

Galėjome ypač koperaty- 
vinį veikimą praplėsti dar
bininkų butų statyme, pa
vyzdžiu Anglijos statytojų 
gildijų, turinčių tenai di- 

kadperdide- džiausio pasisekimo, žo
džiu sakant progų mūsų pi
nigams ir mūsų darbininkiš
kam veikimui būtų atsiradę 
tiek ir tiek. Tik gaila, kad 
nesirado vadi}, gerų pradži- 
ninkų. Katalikai darbinin
kai turėjo keletą savo vadų, 
kuriais labiau pasitikėjo, bet 
kada mažne visi tie susirišę 
su* viena bendrove, mūsų 
katalikų darbuotojų širdys 
lyg geduliu apsidengė; jie 
pasijuto esą be vadų. Višdš 
katalikų darbininkų judėji
mas ėmė apmirti. Ir kas gi 
beliko veikti tiems vakaryk
ščiams vadams dej darbinin
kų labo-? Nebent tik keik
ti neščyrai kapitalistus ir 
^kapitalizmą — tuo pačiu 
laiku savo širdyse gaivinant 
viltį patiems kada nors ka
pitalistais patapti. Ar gi ne 
lygioj padėtyj jie atsidūrė, 
kaip ir visi anie redaktoriai 
ir administratoriai socijalis- 
tinių ir laisvamanių laikraš
čių, kurie, žinoma, , dar gar
siau kapitalizmą pakeikia, 
£aip mūsiškiai, bet kurie ' 
kartu su tuo organizuoja ir 
čiulpia bendroves, darbinin
kų pinigais sudėtas.

Skirtumas tik tas, kad mū- 
siškiai svajotai apie pelnus 
tik svajonėmis ir tenkinasi. 
Išsvajotų pelnų nesusilau
kia, o iš suvargusio ‘‘Darbi
ninko” kartais jau sunku ir 
algą gauti.

Gražių progų mūsų pini- ■ 
ginei energijai atsirado Lie
tuvoje, kur koperacijos ju
dėjimas labai puikiai plečia
si. Kas turi sutaupytų pi
nigų ir juos norėtų gražiai 
darbininkiškai sunaudoti, 
turėtų visų-pirma atsiminti 
Lietuvos Koperacijos Ban- 

"ką Kaune. Už indėtus pi
nigus Bankas moka tokius 
pat nuošimčius, kaip ir kiti 
bankai. Bet juos 4 vartoja 
Lietuvos koperacijos kėli-! 
mui ir stiprinimui, ypač 
vartotojų draugijų paramai.

Mūsų L. D. S. ir “Darbi
ninkas” užuot rėmus kandi
datus į milijonierius (kad ir 
lietuviškus), daug gražiau 
pasitarnautų darbininkų 
reikalams, jeigu sueitų į ar
timesnius santikius su Lie
tuvos koperatorių pastango
mis ir darbais, jeigu mūsų 
darbininkams nuolat žinių iš 
jų darbuotės' teiktų ir prie 
bendrų ryšių ir bendro vei
kimo vestų.
A

Bendrovių agentai iešk< 
šėrininkų tarpe tų darbiniu 

B kų, kurie nori didelių divi
li dendų, greito praturtėjimo 

Kad pritraukus domę ir su 
I žadinus apetitus prie pelm. 
g ir dividendų, bendrovės gar
| sinasi net ir darbininkų lai

kraščiuose. Darbininkų lai 
kraštis, dėdamas tokius pa 
garsinimus, lyg ir daro kom 
promisą, padėdamas issi 
garsinti tokiems bizniams 

re kurie neatsako jo nusistaty 
mui. Bet čia jį gali patei 
sinti tos aplinkybės, kad 1) 
be pagarsinimų laikraštis- 

. negalėtų išsiversti, 2) už 
B pagarsinimus paprastai re 

dakeija neima ant savę> 
moralės atsakomybės. Jei 
ir yra čia kiek moralės atsa
komybės, tai bent labai to
lima.' Kad ją sumažinti iki 
reinimum’o, .redakcija a) 
dažnai turėtų perspėti Skai- 

K tytojus, kad skelbimai, tai 
L ne patarimai, b) turėtų ly- 
r gi ai atsinešti į visas bendro- 
Į ves: visas lygiai už lygų at- 
| lyginimą garsinti, ir vengti 

garsinimo neapmokamais 
straipsniais; gi jei kuri už
sinorėtų pasigarsinti straip- 

L sniu, tai jr prie to straipsnio 
K padėti prierašą, kad tai 
į skelbimas, ir nulupti už jį 
į taip-pat kaip ir už kiekvie- 
f Bą kitą skelbimą.

Tai tiek apie darbininkų 
Bgi kompromisą su kapitalisti-
K. Bėmisbond:' •■'•n.:-. B<-‘ <lar- 
K..-Itninkams ren/*-: : ž:" -
re Mti kritiškai i kapitalistines 
W Organizacijos formas.
| Reikia burti į krūvą savo

Daržovės jj vaisiai pagal 
nurodymą tūlų gydytojų rei
kalinga ir turi būti vartoja
ma vaikams. Priežasčių y- 
ra daug, liet svarbiausios y- 
ra kad daržovėse ir Vaisiuo
se randasi daug medžiagos, 
kuri pagelbsti ir daug pri
duoda stiprumo kaulams ir 
tvarko vidurius. Rūkštu- 
mas ir sultys vaisių ar dar
žovių prilaiko vidurius.

Geležie 
linga viduriams, žalios dar-

Šiuomi pranešu, kad A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
VlII-tas seimas įvyks 10-11- 
12 dd. Rugsėjo (September) 
ŠŠ. Petro ir Povilo svetainė
je, Hamilton Avė., N. W. 
Grand Rapids, Mieli. Ydant 
padarius šitą seimą pasek
mingu, tai pirmiausia rei
kia, kad kiekviena kuopa 
prisiųstų delegatę į seimą. 
Kuopa turinti nemažiau 
kaip 10 narių gali siųsti 
vieną delegatę į seimą, kuo
pa turinti daugiau, gali 
siųsti nuo kiekvienų 20 na
rių vieną delegatę. Į dele
gates rinkti ypatas darbščias 
ir sąjungai atsidavusias, 
nes tokioms labiausiai rupi 
sąjungos gerovė. Brangios 
sesutės! štai jau trumpas 
laikas lig seimo, tai iš kalnd 
kuopos ir apskričiai rengki- 
tės, kuopų susirinkimuose 
svarstykite organizacijos 
reikalus, duokite naudingus 
įnešimus. Atsiminkite, kad 
seimas yra mūsų organizaci
jos augščiausias teisėjas. 
Per seimą mes galim dapil- 
dyti visus trūkumus, patai
syti klaidas. Žodžiu sakant, 
atimti ir pridėti reikalui e- 
sant

Tai-gi iš kalno kuopos ir 
apskričiai rengkitės prie 
seimo/ Padarykime šį VIII- 
tą seimą vieną iš naudin
giausių.

M a rijona J okubaite,. 
A. L. R. K. Mot. Są-^os

Centro Pirmininką,

Šviesi saulė šiptelėjo ' 
Iš Baltųjų Rūmų. \ į 
Staiga aiškiai krist pradėjo 
Spinduliai iš dūmų.

Ir užgirdus mūs tėvynė 
Džiaugsmuose patvino,
Kad didžiausioji valstybė 
Jąją pripažino.

t
Garbė atstovui garsiausiam,
Garbė patarėjui,
Garbė Hardingui didžiausiam 
Mūsų užtarėjui.

į prąmo- 
; o taip- 

pat jie eis prie nusistatymo 
įstatymų keliu rubežiaus, 
kiek daugiausia vienas žmo
gus gali paveldėti turto — 
gi visas kitas turtas kad ei
tų visuomenės valdymui ir 
kontrolei.

Gi kol tas galės įvykti, 
darbininkai privalo savo 
sutaupytus centus panaudo
ti naujo pasaulio budavoji- 
mui, naujų gyvenimo formų 
tvėrimui. Tas naująsias for
mas tveria koperacijos dva
sia ir principai. Koperaci
jos dvasia iš savo esmės v- 
ra krikščioniška.

Vienas už visus, visi už 
: vieną.

Kiekvieno balsas lygus, 
nežiūrint skaičiaus įsigytų 
šėlų.

! Vienas žmogus tik apri
botą skaičių serų gali turė
ti.
r Už šėrus mokama tik ne
didelis nusta ridas nuošim
tis.

Pelno perviršis išdalina
mas tiems, kurie tą pelną 
padarė — 
pagal jų 
Tas perviršis 
taupoma prie šėrų kaipo 
kiekvieno šėrininko priau
gusioji nuosavybė, bet visa 
koperacija iš jų didina bta-

Mūsų išeivijoje ligšiol ko- 
peraeijos judėjimas. reiškė
si, nors ir silpnokai, ypač 
'koperacijos krautuvių stei- 
gime. Dėl stokos idėjinin- 
kų-teoretininkų, o dar lab- 
jaus dėl stokos prityrusių 
praktikų koperaeijos veikė
jui, tasai judėjimas neišsi- 
plėtė kaip to galima ^buvo 
laukti, juo labjau kad nera
do jokios atramos kitų taų|g 
ir pačių amerikonų gyveni
me.

Bet ir be tos vartotojų ko
peracijos formos, buvo ir ki
bi galimybių darbininkams 
išplėsti savo pajėgas. Galė
jome įsteigti savo banką ko
peracijos pamatais, kaip pa-

Ir antras, ir trečias prie to prisidėjo, 
Ir lodami garsiai keleivius lydėjo. 
Jau akmenį vienas supykęs nor "mesti, 
Bet antras jo draug’s liepiu jam susiprasti

“Broluži, paliauki, neskubink tikėti, 
Kad akmeniu šunį priversi tylėti!
Keliaukiva mudu, įgrįs jiems čia loti, 
Matys, jog nebijom ir gaus tat nustoti.”

Laisvamaniai nagais ir 
dantimis drasko kun. Kemė
šio pavardę. Atakuoja jį 
visu frontu. Kartais koks 
rimtesnis jų šulas amtelia, 
kartais koks slapukas iš pat
vorio plonu balsu cyptelia. 
Ypatingai keistas raštpalai- 
kis pasirodė 29 No. “Dir
vos,” kur kažkoks ex-klap- 
čiukas, prisidengęs slapy
vardžiu “Brolis Da Fe,” 
užatakavo Šv. Dominyką, 
Papą Bonifacą VIII ir — 
kun. Kemešį. Jis bent tiek 
žino, kad šv. Dominykas ir 
Papa Bonifacas VIII jau 
seniai yra mirę, taigi į jo 
šmeižtus negali atsakyti. 
Kas dėl kun. Kemėšio, tai 
šlamštelio autorius tur būt 
tiek yra nayvus, kad tikisi 
kun. Kemešį įtraukti į pole
miką ir tuo būdu išgarsinti 
Voltaire’o knygą “Kandi- 
das,” kurios matomai nieks 
neperka. Kaip “gudriai” 
ne būtų sugalvotas “Brolio 
Da Fe” plianas, jam tur 
būt mažai pavyks išgarsinti 
neperkamą knygą “Kandi- 
das,” nes kun. Kemėšis 
vargiai įsivels į panašią po
lemiką štai delko:

1) Tasai “atviras laiškas 
Kun. Fab. Kemešiui” rašy
tas po slapyvardžiu pasislė
pusio žmogaus. Į aitonimi- 
nius laiškus nieks domesio 
neatkreipia, ypač žmonės 
pasižymėję viešoj darbuotėj. 
Ištiesų būtų keista, jei kun. 
Kemėšis nei iš šio nei iš-to 
pradėtų žaisti su piemeniu
kais!

2) “Brolis Da Fe” pasi
rodo tikru ignorantu, nes 
pats prisipažįsta nemokąs 
Lotynų kalbos.. Tas parodo, 
kad jis nėra buvęs nė gim
nazijoj, nė augštesnėj Ame
rikos mokykloj, kur Lotynų 
kalba visuomet yra dėstoma. 
Tuo būdu “Brolis Da Fe” 
yra baigęs tik pradinę mo
kyklą. Visiems žinoma, 
kad istoriją rašo tik žmonės 
baigę universitetus ir speci- 
jaliai tyrinėję istorijos mok
slą. Kaip galima pavadinti 
vaikiną baigusį tik pradinę 
mokyklą ir rašantį istoriją 
apie šv. Dominyką ir Papą 
Bonifacą VIII?!

Bet “Brolis Da Fe” neži-

1 . -- - ■- 

darbininkiškas pajėgas ir 
naują gyvenimą naujais pa
matais būdavot!

Kokie gi tie nauji darbi
ninkiški pamatai? Tai ly
gybės ir teisybės pamatai.

Susipratęs « krikščionis 
darbininkas nesvajos būti 
mili j onierium. Ir kam ? Ar
gi jisai nežino. 
Ii turtai
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šio koncerto. L. Vyčių 79 kp. cho
ras išpildys programą.

“Sandara” rašydama a- 
pie konfereneiją Washing- 
tone pareiškia: “ ‘Tėveliai...’

“Sandara” vis da gyva, 
bet jos politika pasidarė to
kia klyva, kad netrukus 
laukiama sandariečių. paka
synų.

nei nestojo į egzaminus su 
klerikalais. Žinojo, kad ne
išlaikys. JLaisvamaniai su 0 
(zero) ant kaktos liko.

&
lankėsi* pas prezidentą iritt. 
kaikurius senatorius. Sun-I

DOTTERIMM
Rugpjūčio 26 ■ -■

dyndam
Rugsėjo 2 ■”

Musų laivai turi geriausios pa
togumus trečios klesos pasažierlams.

Užsakant vieta kreipkitės prie 
prie vietos agentų arba pas
HOLLAND AMERICA LIKĘ 

89 Stote St, Boston, Mass.

“Midus.”
Z Ja

roi-'o Vyčių veikėjai,’būte»t kun. | 
Ig. Boreišis, Piragis, T. Laueiutė, | 
kh Mikas, F. Daumantas, D. G tu- j 
taitė, Matas Šimonis ir kun. J. j 
Čižcuskus turėjo susirinkimą 24 J 
d. š. m. ir galutinai nustatė' visų . 
seimų Vakarų programą.

Pirmas vakaras susidarys iš ? 
prakalbų kun. Pr. JI. Juro L. Vy- i 
čių organiz. centro pirm., teisių ■ 
studento P. Daužvardžio (ir 3-čio , 
žymaus veikėjo kurio vardą pa
skelbsime vėliau) iš dainų, eilių 
r muzikos darinių. J

Antras vakaras bus L. Svetai- 
nėj, kuris susidarys iš puikiau- į 
šio koncerto. L. Vyčių 79 kp. cho
ras išpildys programą. . Pats kun. 
J. Čižauskas gabus pianistas ir 
compozit orius ves šį koncerto 
programą. Apart to dainuos zy- 
mios solistės ir solistai. Laike kon
certo kalbės kun. Dr. Ig. Česaitis, 
“Draugo” redaktorius žymus A- 
merikos publicistas.

■ 1Trečias vakaras ir-gi įvyko L. 
Svetainėj, kuris susidarys iš vaka
rienės pagerbimui atstovų. To va
karo programa susidės iš vietinių 
talentų ir atstovų kalbų, dainų ir 
tt.

Brooklyno “Vienybę” Pi
lėnas taip sunervavo, kad 
58-tame jos numery net pa
miršta kunigd Kemėšio var
das pažymėti

Iš BOSTONO j LIETUVĄ 
per LIVEHPOOL ’z

ant naujo, (fideTTo, pnafofrus, greito 
aHeJu vnronto

ELYSIA .............................Rnppjnčio 8
SCYTHIA  .........  Rugsėjo I
ASSYRIA ............ T........... Rugsėjo 15
SAMARLA ...................... (...Rugsėjo 20

su greitu persikėlimu j LIETUVĄ ir 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis. u

TAIP-GI « NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie- 
tovon ir J kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninka Utenas iš ttfjį jū
rių milžinų su rfefurio pėrsikfilimu 

Southampton’e.
MAURETAKIA AQU1TAMIA 

BEREKOARIA
pasiekia LIETUVĄ J devynias dienas* 
Delei [p formacijų įyeipkftCs PfU 
timtanSto agento arta prie CUrM 
ANCHOR LINKS, 126 Statė St, 
ton, MUss.

PASTABĖLĖS.

Iš Neic York i Cherbourg^ ir 
Southampton

Greitas susisiekimas su Baltijos 
portą is

HOMERIC—Rugpj. 19; Rūgs. 9 ir 30 
ST. PAUL — Rugpj. 16; Rugsėjo 20 
SAMLAND (3-čia klesa>—Rugsėjo 12 
MAJESTIC — Rugpj. 26; Rugsėjo 16;

[Spalio 7 
OLY4HPIC — Rugsėjo 23; Spalio. 14;

[Lapkričio 4 
Iš Bostono j Liverpoolį. 

PrrrsBUBGH '(naujas) ir Havebfokd

Iš New York į Cherbourg ir Hamburgu 
MANCliURIA — Rugpj. lil^RUOb-IAi

Z [Spalio 26
ST. PAUL — Rugpjūčio 17; Spalio 21‘ 
MONGOLIA — Rugpj. 31; Spalio 5; .

[Lapkričio 9 
MINNEKAHDA (3-čia klesa Rūgs. 7;

[Spalio 12

VRED&nUtUNB
Iš Neto Yorko į Hamburgą, Liepoj# ' 

Danzlgą.
Parsitrauk savo pažįstamus--iš 

tuvos ant musą patogių laivų. M 
agentai Europoj atliks viską, 
valgis. Pasėdėjimui kamtxiriai. 
dagus patarnavimas. Kainos pri 
mos. Kreipkitės pas:

PASSENGER DEPARTMENT 
84 Statė Street. Boston, Msrsd

arba vietinius agentus.

VINIKAS
“tautininkas” atstovybės sekretorius, kurs pereitą žiemą važinėda
mas su atstovu čarneckiu po kolonijas paskolos bonų platinimo rei
kalais, nei kiek neragino bonus pirkti.- Suvažiavime Washingtone 
Vinikas priešinosi bonų kuponų aukavimui į. aukso-sidabro fondą.

Neatsižvelgiant į visas 
kliūtis atstovų Washingto- 
nan suvažiavo iš visų Ameri
kos centrų: iš Chicagos, 
Pittsburgho, Bostono, Wor- 
cesterio, New Yorko, Brook
lyno, Philadelphijos ir tt. 
Viso atstovų su įgaliojimais 
be svečių buvo 21. Beveik 

- visi turėjo plačius įgalioji
mus nuo visos apielinkės.

“Sandaros” “Regėjęs*" 
įrašo, kad “Paskolos Komi
tetų atstovų suvažiavime da
lyvavę viso 17, iš jų dešimts 
kunigų.”

Tas “Regėjęs,” tai tikras 
šikšnosparnis ir prie dienos 
šviesos labai mažai regi. Jis 
ne regėjusiu turėjo pasiro
dyti, o užsimerkėliu.

Kad nesuklaidinus nelai
mingų sandariečių “Užsi- 
merkėlio” aprašymu pažy
mėsiu, kad iš 21 įgalioto ats
tojo buvo 7 kunigai ir vie
nai riiezaležninkas. Buvo 
atstovij, kurie turėjo įgalio
jimus nuo stočių, kuriose 
dirba išvien naudingą darbą 
Lietuvai be skirtumo parti
jų ir pažiūnj. Svečių buvo 
9.

Gerb. Atstovas V. V. Čar
neckis visus svečius ir dele
gatus labai maloniai priėmė. 
Man įėjus raštinėn stalai 
jau buvo apkrauti maišeliais 
su aukomis ir darbininkai 
sušilę dirbo išrašinėdami 
kvitas.

Po pietų 3 vai. Washing- 
ton viešbuty pradėta Pasko
los stočių suvažiavimas. Rei
kia pažymėti, kad susi važi a- 

< vimas buvo tvarkus ir nau
dingas išskyrus incidentą su 
kun. Krasnicku.

Kun. P. Garmus" kiek pa
sikarščiavo ant laisvamanių 
už priež valstybinę, agitaci
ją. Laisvamaniai to užsi- 
ftarnavo, bet ten ne vieta bu
vo apie tai užsiminti.

Atstovybės juriskonsultas 
B. F. Mastauskas su adv. 
Ant. Milerių visą rytą bėgio
jo pas žymius amerikonus ir 
valdininkus. Jiedu išrūpi
no audienciją pas Preziden- 

l tą ir kitus" žymius valdiriin- 
' kils ir politikus.

Nuėjus delegacijai pas 
partijos galvas 

___ir sekr. Lock-

wood, kurių įtekmė į valdžią 
yra visiems aiški, juriskon
sultas B. F. Mastauskas sa
vo iškalbumu padarė didelę 
įtekmę į juos. P. Adams 
klausia- gerb. Mastausko: 
‘^Tamsta tur būt gimęš ir 
augęs Amerikoje?’-’ Atsa
ko: “Ne, aš atvažiavau iš 
Lietuvos.” Paskui p. Adams 
atsikreipia į saw sekretorių 
ir sako: “Tai dar pirmą as
menį sutinku, kuris atvažia
vęs iš kitos šalies taip gra
žiai angliškai kalba.”

Po tokio Eraugiško pasi
kalbėjimo adv. A. Mileris 
perstatė jiem lietuvių suva
žiavimo tikslą ir prašė pa
naudoti įtekmę, kad Lietu
va būtų pripažinta de jure.

Labai maloniai kalbėjo a- 
pie Lietuvą ir pažadėjo pa
naudot savo įtekmę ten, nuo 
ko Lietuvos pripažinimas 
priklauso.

Paskui Massachusetts val
stijos senatorius Lodge labai 
maloniai priėmė. Išgirdęs 
lietuvių prašymą, prielan
kiai prakalbo. Klausė ar 
girdi lietuviams nebus nema
lonu, jei Amerika pripažįs 
kartu Lietuvą, Latviją ir 
Estoniją. Mes atsakėme, 
kad nei šešėlio priešingumo 
negali būti.

Atsilankymas pas prez. 
Hardingą buvo tikras 
džiaugsmas, nes jo prielan
kumas ir malonumas lietu
viams buvo Širdingai paro
dytas.

“Sandaros” Užsimerkėlis 
aprašydamas delegacijos ap
silankymą šiaip išsireiškia: 
“ ‘Tėveliai pasiėmę į priešą^ 
kį advokatėj iš Worcester 
(Miller), kuris net barzdos 
nenusiskutę, lankėsi pas 
prezidentą ir kaikuriuos se
natorius.

“Žinoma gavo tuos pačius 
pažadėjimus: — ‘tikimės, 
kad bus viskas gerai.’

“Sunku yra manyti, kad 
‘tėvelių’ (suprask kunigų. 
D.) tas slenksčių trynimas 
ką nors galėtų padėti Lietu
vos klausimu. Nebent tok
sai lankvmasis gali pakenk
ti, nes visiems gerai, žino
ma, kad masonams, kurių 
yra šiandie valdžia, ‘tėve
liai’ nelaboi

gu noriai su jais sveikinasi 
tie senatoriai ar valdžios ats
tovai/’

Labai gerai, kad “Sanda
roj” taip aprašyta. Dabar, 
kuomet ant karštų suvažia
vimo pėdų Amerika pripaži
no Lietuvą, tai visi supran
ta, kad sandariečiai yra už- 
simerkėliai, apuokai, šikš- 
nospąrniai, neišmanėliai. 
Politikoj jie tiek supranta 
ir nusimano, kiek kiaulė a- 
pie debesį. O kas taip galė
jo raportuoti laisvamanių 
laikraščiams ? Suvažiavime 
iš laisvamanių buvo tik Vi
nikas ir Natkevičius. Tai 
tik jiedu tegalėjo tą pada
ryti. v

Laisvamaniai pasirodė 
kartu ir užsimerkėliai ir 
Lietuvai'tiek gero velijan
tys, kiek lenkai.

Kiekvienas žingsnys daro
mas Lietuvos labui dorų 
žmonių yra apvertinamas ir 
branginamas. Šiandie Lietu
va pripažinta ne partijai, 
bet visai lietuvių tautai.

Mūsų laisvamaniai ir so
cialistai nenorėjo girdėt a- 
pie pripažinimą Lietuvos ir 
už tai taip biauriai provoka,- 
vo ir provokuoja tuos, kurie 
tuo reikalu buvo giliai susi
rūpinę ir kiekvieną progą iš
naudojo.

Už pripažinimą Lietuvos 
priklauso garbė Atstovui V. 
V. Čarneckiui ir visai kata
likų visuomenei, kuri neat
sižvelgdama į trukdymus ir 
laisvamanių leidžiamus 
šmeižtus ant gerb. Atstovo ir 
jo ištikimų padėjėjų pasiau
kavo Lietuvai ir ant jos au
kuro klojo sunkiai užprakai- 
tuotus dolerius ir darbą.

Laisvamaniai trukdė Auk- 
so-Sidabro fondo vajų leis<- 
dami per savo šlamštus įvai
rius prasimanymus, kad tik 
atitraukus visuomenę nuo 
aukavimo.

Boikotavo Paskolos stočių 
suvažiavimą ir jam praėjus 
užpildė skiltis savo'šlamštų 

• žmeižimui tų, kurie visa šir
dimi dirba Lietuvai.

Pačiame suvažiavime M. 
Vinikas, Lietuvos Atstovy
bės sekretorius ščyrai pildė 
savo kolegų sandariečių no
rą, nachališkai pašiepdamas 
katalikus ir atkalbinėdamas 
nuo tolimesnės darbuotės 
Aukso-Sidabro Fondo vaju
je-

- Gerb. kun. F. Kemešiui į- 
nešus, kad pribrendusius L. 
L. Paskolos bonų kuponus 
aukuotų Aukso - Sidabro 
Fondan, M. Vinikas griež
tai pasipriešino ir mėgino į- 
tikinti suvažiavusius, kad 
to negalima daryti, kad ku
ponų negalima priimti į auk
so-sidabro fondą.

Tai laisvamanių triksas, 
kad trukdyti darbą. Visgi 
suvažiavusieji "suprato tą 
triksą ir M. Viniką nušvil
pė. Išnešė rezoliuciją, ku
rioje pageidaujama, kad 
bonų kuponus aukuotų Auk- 
so-Sidabro Fondan.

Suvažiavimas visais žvilg
sniais nusisekė. - Sandarie
čiai jį vadina “fonių” krė
timas, taip kaip anais me
tais Bagočius New Yorko vi
suotiną lietuvių seimą pava
dino cirku.

Bet matome, kad katalikų 
“cirkai” ir “fonių krėti
mas” yra Lietuvai išganin
gi, o laisvamanių ir socija- 
listų “rimti darbai” Lietu- stojo Wa 
___i______ M.-A2_____ : ,__ .
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‘ ‘ Sandara, ’ ’ neturėdama 
lietuvių suvažiavimui Wash- 
ingtone aukso ir sidabro, — 
pateikė j arų pamazgų bliū- 
dą.

- Iš visi} Lietuvos vargų di
džiausias vargas yra tas, kad 
visas lietuvių kapitalas su
važiavo stačiai į kišenes žy
dų. Lietuviams tik išrūgos 
liko.

“Vienybė” su “Garsu” 
priklauso prie vienos para
pijos, bet tarp savęs pešasi 
kaip šuo su kate. “Garsas” 
į dangtj veda, “Vienybė” 
pragaran traukia, todėl ne
nuostabu, kad Brooklyne 
neramu.

Amerika pripažindama 
Lietuvą pilnai užgyrė Lietu- 
vo atstovo * Čarneckio dar
bus. Turės laisvamaniai da
bar nemažai darbo, kol nu
siplaus tas dėmes, kurias 
ant Savęs užsitraukė gerb. 
Čarneckį bebiaurodami savo 
spaudoje.

■‘■A*

.......I L. Vyčių įeimo program<4toifti- ■ 
ku yra manyti, kad ‘tėvelių’]^i 
tas slenksčių trynimas ką 
nors galėtų padėti Lietuvos 
klausimui ’ ’ Matome,, kad 
tik-tėvelių lankymasis pas 
prezidentą ir senatorius te- 
laimėjo pripažinimą. - ,

SPRINGFIELD, ILL.
Liepos 22 d. III. Watehes dar

že, Vyčių 48-toš kp. svaidininkų 
ratelis, po vadovyste centro pirm. 
J. Milerio turėjo didelį susirėmi
mą su vienu iš garsių mūsų mies
to “Myers Bros baseball teamu.” 
Mūsų lošėjai netik, kad žaidime 
puikiai vyrs į vyrą atrodė, bet ir 
po ilgos kovos savo priešus suma
lė į miltus.— Šis pastarasis loši
ma?, tai buvo kova už garbę šio 
miesto svaidininkų rateių vadina
mų “City Championship.” Lie
tuviams šiuom kartu teko laimėti 
1-0. Mes galim pasidžiaugti, kad 
turime du “baseball” rateliu su
augusių ir vieną jaunamečių. Gy
vai veikia po vad. kun. I. Keršio 
ir B. Jakubauskaitės “tennis” ra
telis. Rudenio laikotarpiu žada 
baigti organizuoti “basket bąli” 
ir M ‘ football ’ ’ skyrius.

Šios • kolonijos darbuotojai nu
tarė steigti parap. mokyklą, bet 
girdėjau kad šiais metais vargiai 
bus galima gauti seseris mokyto
jas.

Liepos 23 d. Susivienijimo L. 
R. A. 121 kp. Lincoln darže lai
kė savo išvažiavimą. Girdėjau kad 
visapusiškai nusisekė gana gerai.

Moksleivė.1
5

Mažas ir menkas (anot 
'laisvamanių) lietuvių “kle
rikalų” suvažiavimas Wash- 
ingtone daugiau Lietuvai 
naudos padarė, kaip visos 
Amerikos lietuvių laisvama
nių galvos sudėtos į krūvą.

CLEVELAND, OHIO.
Daug ir labai tankiai matosi 

“Darbininkę” visokių žinių žine
lių iš Clevelando. Bet niekas iki 

.šiai dienai dar nebuvo parašęs jo
kios žinutės apie politikos stovį 
ir veikimą cįevelandiečių. Tad- 
gi ar tik nebus pirmas šis mano 
pranešimas. Rods jau virš 30 me
tų kaip tapo Clevelande pirmuti
nė lietuvių draugija įsteigta. Ir 
per tuos 30 metų iki šiai dienai 
daug ko jau esame nuveikę, šian
diena jau turime ne tik savitarpi
nes pašelpos draugijas, bet jau 
randasi geras skaičius kultūrinių 
bei finansinių draugijų. Biznio 
srityje lietuviai irgi čionai yra ga
na susipratę — tą liudija lietuvių 
korporacijų steigimas ir jįj bujo- 
jimas. Tas viskas parodo, kad 
mes esame pakilę. Vienok vienas 
ir gan svarbus dalykas tapo ap
leista, kuris turėjo būti sykiu 
vykdomas su visu mūsų tautinio 
idealo kilimu. Tai yra politiškas 
veikimas. Jei mūšių pirmieji vie
tiniai lietuviai nuo pat savo apsi
gyvenimo šioje šlyje būtų iki šiai 
dienai veikę ir dalyvavę šios ša
lies politikoje, tai šiandiena mcį. 
lietuviai"stovėtume lygiame laips
nyje su kitais šios šalies atėjū- • 
nais.

Dabar jau mums yra aišku, kad 
lietuvių padaryta yra apgailėtina 
klaida. Tad-gi mes kartą skau
džiai pamokinti, griebkimės nors 
dabar greitai politikoje Veikti, nes 
priežodis sako: “Geriaus vėliaus, 
negu niekad.” Keli metai atgal, 
prigelbstint gerb. kun. V. Vilku- 
'taičiųi tapo sutvertas Amerikos 
Lietiivių Piliečių Kliubas. Jis ir 
dabar yra gerame stovyje. Turi 
savo kliubo ruimus'po šiuom ant
rašu ; 1344 E. 68-th St. Norintie
ji''prisirašyti gali prisirašyti kož- 
ną dieną- vakarais, arba ant kliu
bo susirinkimų, kurie atsibūna kas 
antrą seredą kiekvieno mėnesio. 
Kliubo nusistatymas yra neužgau
lioti nei jokių pažiūrų ypatų, be> 
visiems išvien veikti tik politikos 
reikale kaip parodo Suvienytų 
Valstijų tiesos. ' Tad-gi visi šir- 

. . , dingai yra kviečiami ateiti ir pri-neekis metus pabuvo ir isga- prie x L. P.

Brooklvno “Vienybė” pa
sididžiuodama paskelbė, kad 
lietuvių suvažiavime Wash- 
ingtone nebuvo nei vieno 
tautininko. Ir gerai, kad 
nebuvo. Tikrieji Lietuvos 
patrijotai ir be tautietiškos 
pagelbos iš prez. Hardingo 
Lietuvai pripažinimą išga
vo. Tautininkai šiuo kartu 
gaVo tokią ilgą nosį, kuri 
per visą amžių jiems gėda 
bus.

Amerikos lietuvių tautie- 
tiška tešla nuo socijalistiško 
raugo visai praskydo. *

Klerikalai prie lenkų da 
nieko nenutraukė, o“ Kelei
vis n jau visus savo skaityto
jus lenkišku dūku supašku- 
dijo. Po vienu stogu su len
kų prošepanais lietuviams 
pinkles gamina. Sako ir 
“Sandara” jau pradeda prie 
lenkų laižytis.

Vileišis per pusantrų me
tu atstovavo Lietuvą Wash- 
ingtone, veiks savo partijai, 
piudė Amerikos lietuvius ir 
netik neišgavo pripažinimo 
Lietuvai, o dargi pagadino 
pripažinimo gavimą. • Čar-

. n * ■_____‘
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sutverti tokį ratelįar pagalios Det
roit’o čia gimusio jaunimo troški
mas išsipildė. Garbė puola bro
liams Jonui Daumantui ir kl. 
M. F. Daumantui, kurie sutvėrė 
šį ratelį. Minėto j dienoje tapo 
sušauktas visas čia gimusis jauni
mas šv. Jurgio mokyklos svetai
nėj, kur tuojaus išrinkta valdy
ba. Į pirm, pateko kl. M.. F. Dau
mantas, vice-pirm. Juozas L. Mi- 
lleris, rašt. Jonas Gustaitis, ižd. 
Juozas Juškis, maršalka Jauga.

Sporto sekcijos valdyba susida
rė iš administratoriaus (mana- 
ger) Jonas J. Daumantas, virši
ninko (eaptain) Juozas L. Mille- 
ris.

23 d. š. m. įvyko antras minė
to ratelio susirinkimas. Syar- 
biausis šio susirinkimo tikslas bu
vo svarstyti naujo ratelio vardą. 
Po ilgų diskusijų nutarta didžiu
ma balsų prisidėti prie L. Vyčių 
organizacijos. Tat su šiuomi nuo
sprendžiu, ratelis veiks po L. Vy
čių 79 kp. vėliava. Kol kas na
rių yra apie 14 sporto ratelyje, 
bet tikimės suburti visą jaunimą. 
Svaidininkai kas vakarą su visa 
energija lavinasi lošti bolę. Ra
telio administratorius ir viršinin
kas stengiasi padaryti - vieną iš 
tvirčiausių lietuvių Amerikoj tea 
mų.

Liepos 24 d. mūsų ratelis sumu
šė “Northern S|ars” teamą pada
rydamas 18 bėgimų prieš jų 4. 
Beto nutarta lošti bolę su L. Vy
čių 102 kp. svaidininkais rugpj. 6 
d. Ratelio administracija užtik
rina, kad sumuš 102 kp. vyčiau. 
Lauksime rezultatų.

Detroito Giedrininkai nors pas
taruoju laiku neveikia taip spar
čiai, kaip kadaisia veikdavo, bet 

' vis vien kruta po biskį.
, 24 d. š. m. Detroito giedrinin
kai turėjo ekstra, susirinkimą. 
Tarp kitko nutarta turėti bendrą 
Giedrininkų išvažiavimą 6 d. rug
pjūčio Bell Isle parke. Išvažiavi
mas prasidės 10 vai. ryte. Nutar
ta surengti rililžinišką vakarą 3 
d. rugsėjo, susidedanti iš veika
lo, prakalbų, monologų, solo ir

Į LIETUVĄ. -

Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą.
Laivai išplauks ii New Yorko 

tmw AMcmiuM

Kliubo po viri, nurodytu antrašu 
ir nurodytame laike.

V

•i

HAMBUR

»VA*nraanr visi 
a maro kelto.

Lietuviai važiuojanti | PILIAVĄ apteikia 
lenk ąjuostą (kartfiorą).

Visa trečia Mėsa padalinta | kambariai ant 
2-jų. 4-rių, Ir 8-nhj lovų.

POLOKIA Rugp- 9; E8TONIA Rugp. 28 
n New Yorko ar Bostono 1 Hambunre—<103.50, I 
PlUavą—Klaipėdą Ir Piliavą—ąiOLOk 1 

9Į Mes užmokame grižkello tikėtą ii Bostono I | 
New Yorką. Kreipkite* pas vietini a&nte.
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IR MANO ŽODIS.
' - __________________

(Uosio“Darbininko” “Var
gus” Perskaičius)

Gerb. Uosis, žymus ir ta
lentingas Amerikos lietuvių 
publicistas ir prie to didelis 
ir labai ščyras lietuvių dar
bininkų prietelius, gvilden
damas “Darbininke” num. 
86 (straipsny “Darbinin
ko” Vargai) Amerikos lietu
vių darbininkų vargus, sura
do “Darbininko” ir darbi
ninkų vargų priežastį, atsi
radime lietuviškų Bendro
vių, korporacijų pamatais 
pastatytų. Iš Amerikos lie
tuvių bendrovių viena esan
ti labai arti susiryšusi su pa
čiu “Darbininku.” Girdi 
jei ne ta bendrovė, tai L. D. 
S. ir jos organas “Darbinin
kas” gyvuotų gana gerai ir 
viskas eitų gana gražiai ir 
slidžiai. Pasilieka išduoti 
nuosprendi: visas bendroves 
ant tvoros padžiauti ir tuo 
pačiu visus lietuvių darbi
ninkų nesisekimus kartu su 
bendrovėmis paguldyti į 
grabą.

Ūpu ir jausmais gyve
nant tas padaryti būtų leng
va. Sudaryti tam tinkamą 
lietuvių tarpe opiniją nesun
ku, ypač jei prie tokios opi
nijos sudarymo griebsis mū
sų paskilbę darbuotojai.

Bet šalto vandens atsigė
rus ir rimčiau visą dalyką 
pasvarsčius, pasirodys, kad 
lazda turi du galu ir jeigu 
vieną galą į kumštį sugniau
ži, antras vis vien į pasaulį 
išlys ir parodys, kad velnias 
ne toks baisus, kaip jį pie
šia.

Dirstelėjus į gerb. Uosio 
nerodytas lietuvių katalikų 
darbininkų judėjimo nesise
kimo priežastis, atvirai ga
lima pasakyti, kad gerb. 
darbuotojas, gal to pats ne
matydamas, praveda taką į 
nesusipratimų tinklą, iš ku
rio vėliau nei jis, nei kiti ne- 1 
galės išsinerplioti. Ir iš kai
mo galima spręsti, kad tie 
gero noro pagimdyti nesusi
pratimai ne tiek pakenks 
bendrovėms, kiek patiems 
darbininkams, kuriems Uo
sis vadovauja ir kurių pas
tangomis tos lietuviškų “mi
lijonierių” bendrovės tapo 
inkurtos.

Pradėkime nuo “Darbi
ninko” vargų. Iš pritirimo 
žinau, kad jie prasidėjo ne 
tuo laiku, kada bendrovės 
Amerikoje įsisteigė, bet ta
da, kada Chicago j e buvo 
pradėta kalbėti apie Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
steigimą. Apie lietuviškus 
milijonierius tuomi laiku 
niekas nesvajojo, todėl ne
galima jiems primesti, kad 
jie būtų turėję kokios inta- 
kos į lietuvius darbininkus. 
Užmazgą naujam lietuvių 
darbininkų judėjimui pada
rė keli paprasčiausi darbi
ninkai, kurių priešaky sto
vėjo keletas nuskurusių in
teligentų, tiesa su baltomis 
apykaklėmis, - bet kišenėmis 
nuslopintomis džiova. Par
sekė j ai tokie patys. Džiau
gėsi entuzijastai iš piršto pa
galių priskaldę, bet kaip 
darbas varyti toliau, nei 
pats Uosis nei jo prieteliai 
tikrai nežinojo. Bet kadan
gi tikslas buvo kilnus, reika
las gana pribrendęs, visi to 
darbo laikėsi, tik gyvenimas 
ir čia šposą iškirto. Skaudi

gyvenimo mokykla da kar
tą aiškiai parodė, kad ne
užtenka ant kietas uolos 
silpną medelį pasodinti ir 
palikti jį Dievo malonei, bet 
reikia tam medeliui ir žemės 
tinkamos ir trąšų pagaminti, 
reikia užuvėjos nuo audrų ir 
tinkamų prižiūrėtojų suras
ti, kurie nuolatos medelį da
botų ir neleistų jam nudžiū
ti. Reikia, kad ir tie sar
gai turėtų užtektinai savo 
dvasiai ir kūnui maisto. Tų 
visų būtinybių tada nebuvo.

Patįs gerb. Uosis pripaži
no, kad Lietuvių darbinin
kų dirva Amerikoje buvo 
kieta. Socijalizmo ir laisva- 
manybės usnys (gabia ran
ka D-ro Šliupo užsėtos) 
tiek buvo įsigalėję, kad iš 
pradžių matėsi, jog čia dar
bas ne vienų, kitų metų, bet 
desėtkų metų. Ir tai darbo 
kieto, pastovaus ir pozity- 
vio. Vienu Rankos mostelė
jimu (sakykim gabiausios 
rankos paties Uosio) stebuk
lo nepadarysi. -Atsižvel
giant į tas aplinkybes ir da
rant šiandien lietuvių dar
bininkų judėjimo apžvalgą, 
neapsimoka pykti, kad 7 me
tai sunkaus darbo tiek mažai 
padarė ir da labiau nereikia 
nesisekimui priežasčių ieš
koti lietuvių milijonieriuo
se, kuriuo stveria (na za- 
kaz) mūsų vaidentuvė. To
riu argumentu nepasiseki
mų nepateisinsi, o skriau
dos žmonėms galima pada
ryti su kaupu.

Nekaltas Uosis, kad uola 
pasirodė daug kietesnė ne
kaip buvo manyta, nekalti il
tie, kuriems ant tos uolos 
daugiausia prisėjo dirbti ir 
būti nepasisekimų liūdinin- 
<ais. Kaltos gyvenimo ap- 
inkybes ir mūsų didelis no

ras su mažomis pajėgomis 
aukštus kalnus nugriauti. 
Būtume pradėję saugiau, 
lūtume geriau išėję, bet kas 
tų klaidų nepadaro. Tik 
dėl to nuliūsti nereikia. Juk 
padaryta nemažai. q jei 
Dievulis duos sveikatos ir 
pa j ėgli, tai visi į vieną krū
vą sudėti lietuviški “milijo
nieriai” darbininkų pastan
gų nepakirs. Nebandykime 
antsyk visą pasaulį iš pama
tų pajudinti, bet dirbkime 
tiek, kiek mūsų pajėgos lei
džia ir nereikės baubų ieško
ti ir taip jau nubaugintiems 
Amerikos lietuviams. Daž
nai po audros dangus skais
čiai prasiblaivo. Bet audra 
audrai nelygi. Kitos PRIE
ŽASTYS palieka neišdildo
mų pėdsakų.

Gerb. Uosis parmon nesi- 
sekimų galvon 'deda nepri
tyrusių darbininkų stoką. 
Ši priežastis savaimi iškelia 
gana svarbų klausimą. Ar 
gerb. Uosis šią didelę mūsų 
gyvenime spragą tik dabar 
pastebėjo, ar ją jau matė 
tada, kada lietuvių darbi
ninkų judėjimui pagrindus 
dėjo. Jei tas įvyko dabar, 
tik apgailestavimo reikia 
pareikšti, kad nežiniai ant 
silpnų savo pečių sunkią ir 

i nepakeliamą naštą užsidėjo- 
me. Ir kuogreičiausia turi
me pasiliuosuoti nuo sun
kaus! balasto, pasilikdami 

» sau tiek kiek galime paneš
ti. Bei jeigu gerb. Uosis ir 
jo sandraugai ėjo iš pat pra
džių į darbą, nepasitikėda
mi savo pajėgomis, tai aiš
ku jie sunkiai prasikalto ir 
viešos kaltės išpažinimas čia 
būtų nepro Salį, Tos kaltės

ypač žymi dalis pasilieka su : 
gerb. autorium. Jisai išsta- : 
te neprityrusius, nekompe- 
tentiskus darbininkus dide- 
liausian pavojun — atsako
mybėn už savo darbus. Žais
ti žmonių garbe nors ir gra
žiausiam tikslui būtų nepa
doru. Iš to tik pragaištis 
viena. Bet kiek aš pažįstu 
pirmuosius L D. S. or
ganizatorius ir darbuoto
jus, jie jau nėra to
kie neprityrę ir nekompe- 
tentiški, kokiais juos Uosis 
nori parodyti. Rods viską 
jie darė, kas buvo galima 
padaryti, bet kad ne viskas 
išėjo taip, kaip tikėtasi, kal
ta ta aplinkybė, kad jie gra
žaus ūpo ir karšto troškimo 
uždegti norėjo viską ir visus 
atnaujinti Kristuje kelių va- 
andų laike. Kenkė darbui 

da ir tas, kad pradėta žmo
nes kaip armonikas tampy
ti. Tais laikais tie patys 
žmonės ir laikraščius reda
gavo ir prakalbas sakė ir or
ganizavo ir raštininkavo ir 
vargonininkavo ir zakristi- 
jonavo. Vienu žodžiu buvo 
viskuomi, kuomi tik žmogus 
gali būti. Išmieruokite rim
bai žmogaus kūno ir dvasios 
lajėgas, paskirstykite jas 
jroporcijonaliai jo visiems 

darbams ir pareigoms ir 
engvai atrasite, kad eielv- 
)ėje tas žmogus yra kaip 
ir visi kiti žmonės Dievo pa
našumui sutverti, bet jisai 
paskirstytas pasirodo išdri
kusiu, kaip šietzas. kuriuo 
Lietuvos ūkininkai galvijus 
šeria. Tai buvo pirmoji ir 
svarbiausia visų nesisekimų 
priežastis. ■

Antroji Uosio nesisekimo 
priežastis yra perdaug tek- 
niška, kad ją būtų galima 
olačiau laikrašty gvildenti. 
Esu gana gerai apsipažinęs 
su lietuvių laikraščių redak
cijų ir administracijų stoviu 
Amerikoje ir Lietuvoje ir 
;uriu pasakyti, kad jis visai 
nesiskiria nuo “Darbinin
ko:” tie patys vargai ir tos 
pačios bėdos. Nepasitenki
nimų redakcija ir adminis
tracija atsiranda visur ir 
dėlto da nė viena įstaiga ne
griuvo. Laikraščių ir orga
nizacijų tikri draugai dėl tos 
priežasties šalin nuo jų ne
bėga. Tiesa, vieni smarkiau 
kiti lengviau pabara, kas ir 
draugams ir įstaigoms išeina 
naudai. Gerb. Uosio antros 
nesisekimo priežasties vie
ton aš pastatyčiau kitą, bū
tent: “Darbininkas” per
daug įvairių reikalų varo: 
Tautos Fondas, Federacija, 
moterys, vyčiai, blaivinin
kai, tretininkai, polemikos 
tik mirga “Darbininko” 
špaltose. O kaikam išrodo, 
kad vien B-vė tefiguruoja.

Užsidėjęs ant kaktos tre
jų devynerių kepurę pasau
lį nustebinsi, bet savo reika
lų neaprėpsi. Bet štai vėl 
bėda. Už kitų reikalus ne
agituosi — pradės barti ir 
išmėtinėti. Būsiantis dar
bininkų seimas turėtų būti
nai vietoje lietuviškus mili
jonierius korus, apsivalyti 
nuo svetimųjų organizacijų 
globos. Jei “Darbininkas” 
pasiliks tik darbininkams, 
tada keblumai sumažės. 
Dabar nėra" dyvų, kad 
“Darbininkas” turėdamas 
10 aukHų, dažnai susižei
džia.

Lietuvos vargai ir reika
lai per tuos 7 metus, kaip da
bar pats gyvenimas parodo,

lietuvių darbininkų judėji- kė neperdaugiausiai. Nutar-
mui nepadarė daug skriau- ta paimti dvi tikietų knygu- 
dos. Kitaip sakant da pa
gelbėja. Amerikos lietuviai 
)uvo labai nerangūs. Gra
žiausi darbininkų obalsiai 
, uos negalėjo iš apatijos iš- 
; udinti. Bet kuomet vilyčia 
palietė tautos kūną, sužeis- 
dama savuosius brangiuo
sius, tuoj atsirado dvasios 
ir kūno pajėgi} kovai su tau
pos priešais. Tautos kova A- 
merikos lietuvius subrandi
no, sutvirtino, pamokino. 
Jinai ištraukė iš užpečkio 
naujus darbuotojus. Jinai 
mums davė šaunių kovotojų, 
eurie tautos kovai pasibai
gus galės geriau ir savo dar- 
jininkiškus reikalus ginti. 
Mokės jie tiksliau prieš 
tuos pačius kapitalistus ko
voti, kurių gerb. Uosis lie
tuviuose ieško.

Vienas prityręs kareivis 
caro lauke daugiau sveria 
kaip šimtas žaliukų. Ame
rikos lietuviai katalikai tu
ri dabar tūkstančius kovoto
ji (moterų ir vyrų).

Parodykit jiems kelią į 
darbą ir tikslą kuriam jie 
norėtų ir mylėtų dirbti, tai 
visi bus L. D. S. nariais.

Kasdien nusiskundimus 
panosėn kaišioti ir kasdien 
kaulijimas aukų ir drąsiau
si išgins kur pipirai auga. 
Vien poteriais ir pamokini
mais darbininkų reikalų ne
aprūpinsi. Su garbe Dievui 
reikia sujungti naudą žmo
gui ir laimėjimas tikras.

Gerb. Uosio ketvirta ir ne
va svarbiausia nesisekimų 
priežastis, tai darbininkų 
vadų nukreipimas dvasios 
nuo darbiiinku reikalu ir i-*- t

dealų ir pakreipimas savo 
domės į didelio biznio ir as
meninių pelnų sritį. Į tą 
dalyką aš nesikišiu, palies
tieji, jei norės patys paro
dys kaip su tuo priekaištu 
vra.

Pasakysiu tik tą, kad a- 
pie tii žmonių atsidavimą lie
tuviams vargiai pats gerb. 
Uosis abejoja, bet iškilus 
darbininkų nesisekimo klau
simui, reikėjo ką nors ant 
aukuro sudeginti kalčių nu
plovimui ir Uosis pataikė te
nai, kur skaudžiau galima 
užgauti, kur greičiausia pa
gaunama. O mat pasižval
gius surandame daugiau 
svarbių darbininkų judėji
mo nesisekimo priežasčių..

Baltarankis Proletaras.

tęs iš Keistučio dr-jos. Taip- 
pat nutarta partraukti “Vy
čio” jubiliejinia50 egz. ir iš
platinti So. Bostone. Tame 
darbe apsiėmė pasidarbuoti 
V. Savickas ir V. Medonis. 
Buvo svarstoma apie būsi
mą L. Vyčių Seimą, bet kad 
daugumas narių buvo išva
žiavę ant vakacijų ir nedaly
vavo šiame susirinkime, tai 
nutarta, šaukti vėliau ekstra 
susirinkimą, ant kurio bus 
svarstomi šiam seimui įneši
mai. Buvo pasiūlytas suma
nymas, kad kuopa turėtų 
sau privatišką išvažiavimą. 
Tas ir-gi palikta ant ekstra 
susirinkimo. Per susirinki
mą prisirašė nauja narė p-lė 
M. Dusevičiute.

Nykštukas.

prigulįs prie Hyde Parko, REIKALINGA VYKŲ 
Mass. pašalpinrų draugijųI SIUVĖJŲ
Lietuvos Sūnų ir Dukterų, • ant kotų avies kailio pamu- 
šiandien skebauja geležinke
liečių streikuose. Minėta 
,draugija perspėjo ir jeigu 
bus sužeistas negaus pašal
pos. Prieš streiką jis dirbo 
Watertowne, bet kaip prasi
dėjo streikas karšapėj, tai 
metė savo darbą ir eina ske- 
bauti. Matyt “Keleivis” pa
bijojo, kad kas neparodytų 
jo auklėti! žmonių darbus, 
ir todėl pasiskubino primes
ti kitiems. Mat jo toks biz
nis, tik meluoti ir šmeižti.

Gerve.

šalo. Darbas nuolat. .Gera 
mokestis.

Edu'. Goldman & Co.,
68 Harrison Avė.,

Boston, Mass.
(1-3-5)

16 Metę" ClD U

H

„Tsarg
.l South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
399a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

VIETINĖS ŽINIOS
ATŠAUKIMAS.

L. R. K. Federauijos Nau
josios Anglijos apskričio su
važiavimas buvo skelbtas 
rugpj. 6 d. Bet kadangi vi
sose kolonijose tą dieną ren
giami masmitingai iš prie
žasties Lietuvos pripažini
mo, tai suvažiavimas atide
damas ant 27 d. rugpjūčio.

ATYDA VISUOMENEI.
Pranešame visiems, kad 

dabar choristai renka aukas 
dėl vargonų atnaujinimo. 
Taigi gerbiamieji malonėki
te paremti šį dalyką, nes v- 
ra labai svarbu pakelti baž
nytinę dailę.

JI. Dusevičiute.

CIIORO SUSIRINKIMAS
Seredoje, rugpj. 2-rą d. 

š. m. atsibus Šv. Petro Baž
nytinio Choro mėnesinis su
sirinkimas pobažnytinėje 
svetainėje 8:00 vai. vakare. 
Visi choro nariai būtinai 
pribūkite, nes yra daug 
svarbių dalykų.

Rašt. J/. Dusevičiųtė.

DR. PAUL J. J AKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

EXT R A
Valio! Į! Valio!!! Valio!!! 

AMERIKA PRIPAŽINO 
LIETUVĄ.

Eikime j
MASINĮ MITINGĄ, • 

kuris bus
U T A R N I N K E

RUGPJŪČIO 1 D. 1922
BAŽNYTINĖJ SALĖJ 

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 pirurfninku ir kal
bėtoju nuo delegacijos pas 
prezidentą Hardingą.

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

L. L. Paskolos Stoties 
Valdyba.

V •

REIKALAVIMAI.
Reikalavimų kainos 2a už žodi už 

kiekvieną, sykį.

TeL So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadvvay, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos':
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

iki 6 ir nuo 6:30-iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedaliomis.

SUSIRINKIMAS.
L. Vyčių. 17 kp. liepos 27 

turėjo mėnesinį susirinkimą 
savo kambariuose. Atsilan-

PUIKUS KAMBARYS 
ANT RENDOS.

Norinčiam vyrui gauti gerą kam
barį ir namie gaminamą valgi, 
ruojau kreipkitės šiuo adresu:

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

REIKALINGA
roberio hilsu molderių. Darbas 

nuolat.
BAILEY RUBBER HEEL CO.

Beverly, Mass.
(1-3-5)

K

TeL So. Boston 270

J.MACDONELLjM.D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Ofiso Valandos: 
Rytais Iki 9 vaL Po pietų nno 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

PARSIDUODA PIGIAI 
AUTOMOBILIUS 

Hudson super sis 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 Št., So. Boston, Mass. (25-27)

705 Matu 81, Montello, Masa.

(Kampas Broad Stl

Tel, Broekton 5112-W.

Beit Phone: Poplar 7545 w
APOLF F. STANKUS f

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vemon St., 

PHILADELPHIA, PA.
PARSIDUODA vieno tono tro 

kas labai pigiai. Visai naujas, 
tik 300 mailių važinėtas. Savi
ninką galima matyti kas vakaras 
nuo 5-kių iki 7 vai. po pietų. R 
Ohuberkis, 48 Market St., Brigh
ton, Mass. (3-čios lubos) (27-29-1)

V. KAZIMIERO R. K. DR-JO8 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MASS.

“KELEIVIO” ŠMEIŽ
TAS.

Apie porą savaičių atgal 
polsko-litevskas laikraštis 
“Keleivis” berašydamas a- 
pie gelžkelių streiką rašė, 
būk Vyčių vienas pirm, 
“skebaująs.” Pereitą nedė- 
lią man bevažinėjant po a- 
pielinkčs miestus visuome
nės reikalais, sužinojau, kad 
keleivininkas Kaz. Pažerec- 
kas gyvenąs 103 Lamartine 
St., Jamaica Plain, Mass.

[Pajieškojimai
Paieškojimą kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syk| J metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prietellams už 3 
sykius $1.50.

MOTIEJUS GRIGOŽA.
Paieškau savo vyro Motiejaus 

Grigožo. Jis (M. G.) mane ap
leido 1 d. rugpjūčio 1921 m. Pa
eina iš Kauno rėd., Raseinių pa
rapijos. Kas suteiks žinią apie 
jį ir prisius jo adresą, tam duosiu 
gerą dovaną.

Ona Grigožienė,
323 Main St., New Britain, Conn.

’IRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St., So. Boston, Mas*. 

ZICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27, Mass. 

-’ROT. RAŠT. — Antanas Janušonis,
2 Mt Washington PI., So. Boston.

'IN. RAST. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

, Arlingirton Heigths, Maaa. 
ODININKAS — Leonas švagždys,

111 Bowen St, Boston 27, Maaa. 
ŽDO GLOB. — J. Grublnskas,

8 Jay St, Boston 27, Masa. Ir 
Antanas Kmitas,

284 5-th St, Boston 27, Mas*. 
■1ARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St, Boston 27, Maaa. 
•RAUGUOS antrašas reikale:

866 Broadway, So. Boston, Masa. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

as antrą nedėldlenj mėnesio 1-ą vai. 
o pietą parapijinėj svetainėj, 492 B. 
-th St, Boston 27. Maaa.

<

Paieškau Kuniguridos Sugintie- 
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, r Rochester, *N. Y) 

(27-29-1-3)

D. L. K. Keistučio Dr-jos Vai- 
dybos Adresai, Bostonų Mi— 
PIRMININKAS — J. Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Mi* 
VICE-PIRM, — Vincentas Zaleckaa,

81 Hercu* St, So. Boston, Mana. 
PROT. RAST. — Antanas Maciūnas,

410 E. 7-th St, So. BoaSn. Masa 
FIN. RAST. — Juozapas V Ln keviau*, 

w. 6-th St, So. Boston. Maaa 
KASIERIUS — Andriejus ZaLecka*.

307 E. 9-th St. 80. Boston, Maaa. 
MARŠALKA — Viktoras Zlčki*.

200 E. Oottaae 81. Dorchester, Maaa.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko m«n» 

ainius susirinkimus cm piras nedS- 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 6M 
Waahlncton St. Boston, Mana. 6-to ▼. 
vakare. Ateidami drauge !r naujų na
rto su savim atsiveskite prie mnsu dr- 
jos prlraJytL




