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PAKĖLĖ ALGAS.

PAKĖLĖ ALGAS.

nių vargai ir auga nepasitenkinimas. LDS. savo socija-

Tauragėj pagal Įstatymą 
karčiamos turi būti uždary
tos šventomis ir turgaus die
nomis. Bet Įstatymas nepil
domas.

Kaune rusų kalba eina ke
turi laikraščiai.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai: . <

Antradieny, rugsėjo 5 — $1.30 
. Trečiadieny, rūgs. 6 — $1.30 
Ketvirtadieny, rūgs. 7 — $1.40 
Penktadieny, rūgs. 8 — $1.40 
šeštadieny, rugsėjo 9 — $1.40 
Pirmadieny, rugsėjo H — 1.40 
LITHUANIAN SALES

CORPORATION, 
BO8T0M

Kaunan atvyko francūzų 
laikraščio korespondentas 
Grondy.

Nusujasai L.\D .S. prezidentas. Jis buvo pirmutinis tos 
organizacijos prebidentas. Yra vyras labai praktingas 
ir plataus patyrimo.

nę. Prezidentas 
Le\vis su ašaromis 
tus ragino užgiri i 
nes geresnių išlygų 
galima gautu

PAKĖLĖ ALGAS.

21==š
Kaina 4 centai.

fFitcbburg, Mass. ~ Trys 
vietos attdimines pakėlė al-

Organas Amerikos-Lietuvių
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų “
Sąjungos. T- |

_____ ____ \
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Baisi
BAISUS SMŪGIS 

GRAIKAMS.

V' 
f

K austa nt inopolis.
Smirnos. Mažojoj Azijoj 
100,000 graikų kareivių iš- 
maršavo ir turkai paėmė 
miesto administraciją į savo 
rankas. Graikai turėjo 
kraustytis dėlto, kad baisų 
smūgi gavo nuo turkų netoli 
Smirnos. Augštesnieji va
dai paimti ant Anglijos ka
ro laivo. Graikai Mažojoj 
Azijoj supliekti be vilties at
sigriebti.

< Turkai iš savo sostinės 
Angora paskelbė, kad Grai
kijos jėgos sutremtos.

Alijantų atstovai Smirnoj 
išleido raminančią žmones 
proklemaciją. Sako, kad ki
tataučiams bus suteikta glo
ba.

Gyventojai vis-gi baisia
me išgąstyje. Bijo, kad už
plūdę turkai neišskerstų. 
Tai graikų patriarkas pa
siuntė Lloyd George’ui ir 
Anglijos bažnyčios arcivys- 
kupui telegramą, prašančią 
globos.

Didžiulės graikų armijos 
Mažojoj Azijoj taip sutrem
tos, kaip retai tepasitaiko 
istorijoj.

Graikijos sostinėn jau at
gabenta likučiai graikų su
pliektų armijų. Tie karei
viai labai kerštingi, para
duoja gatvėse, keikia kara
lių ir grūmoja jam. Kara
lius gali netekti sosto, o gal 
ir galvos.

Tuo tarpu Konstantinopo
lyje turklį ūpas pakilo, kėlė 
manifestacijas ir reiškė 
džiaugsmo. Dabar Konstan
tinopolis yra alijantų kon
troliuojamas. Spėjama, kad 
turkai apsidirbę su graikais 
imsis valyti Konstantinopo
lį nuo'alijantų.

Vilniaus valdybos posėdyj 
svarstant žydų, lenkų ir gu
dų mokyklų sąmatas, žydai 
inešė pasiūlymą remti ir lie
tuvių mokyklas. Įvyko aš
trūs ginčai. Pasiūlymas bu
vo atmestas.

Antri metai, kai Ukmer
gės valstybinė gimnazija ne
turi lietuviu kalbos augštes- 
nėms klesoms mokytojo. A- 
teinautiems metams dar ne
gautas.

Kaune prie Karo Muzė- 
jaus steigiamas nuolatinis, 
tautiškas mišrus choras, 
kurs pildys muzėjuj rengia
mus koncertus ir dalyvaus 
šiaip valstybinėse iškilmėse.

Kauno valdyba už nepil
dymą nutarimų nubaudė 92 
piliečiu bendroj sumoj 22.- 
725 auksiniu Pabaudos 
nuo- 100 iki 500 auksinų.

\

UŽGYRĖ SUTAPTI.

Wilkes-Barre, Pa. — Tri
jų distriktų kietųjų anglių 
kasėjų konferencija nžgyrė 
Philadelphijoj padarytą su
tarti su konųamijomis. 155.- 
000 kietųjų anglių kasėjų 
grįžta darban. Gaus tokias 
algas, kokias gavo prieš 
streiką. Sutartis bus galio
je iki rugpj. 31 d. ateinančių 
metų. Nauja sutartis tada 
bus daryta atsižvelgiant i 
kongreso nuskirtą komisiją 
ištirti kietųjų anglių pramo- 

John L. 
delega- 
sutarti. 
nebuvo

Detroit, Mieli. — Henry 
Ford, garsusis automobilių 
išdirbėjas. buvo paskelbęs, 
jog del kainų pakėlimo ant 
plieno ir anglių uždarysiąs 
dirbtuves rugsėjo 16 d. Da
bar jis sako, kad gal nerei
kėsią uždaryti.

Portland, Me. — Visose 
Maine valstijos audiminėse. 
kur dirba 20.000 darbininkų, 
pakelta algos ant 20 nuoš.

Pereitą žiemą vasario mė
nesį tos valstijos audėjai 
priėmė algų numušimą 
streiko.

Šventoriuje prie šv. Ger
trūdos bažnyčios Kaune sta
tomi trijų augščių namai 10 
metrų pločio ir 60 metrų il
gio. Kainuos 4H> milijonų 
auksinų. Apatinisai^štas 
bus skiriamas krautuvėms, o 
du viršutiniu užims tėvai 
marijonai. ,

I Ė ADA GERESNĘ 
ALGA.

------------ t z
Manchester, N. H. — Kai 

Maine valstijos audiminės 
pakėlė darbininkams algas, 
tai Amoskeag Manufactur
ing kompanija pažadėjo dar
bininkams pakelti ant 25 
nuoš., bet norėjo palikti 54 
valandų darbą savaitėje.

Streiko vadai paskelbė, 
kad pasiūlymo nepriims ir

Biddeford, Me. — Peppe7 
rell Manufacturing Co. pa
kėlė algas savo darbinin
kams ant 20 nuoš. Pereitų 
žiemą algos buvo numuštos 
ir darbininkai jas be strei
ko buvo priėmę. Ta kompa
nija samdo 5.500 darbinin
kų.

PAKĖLĖ.ALGAS.

Ludloic, Mass. — Ludlow 
Manufacturing , Associates 
pakėlė algas. Kompanija 
sako, kad tą gali darytičkad 
biznis pagerėjo.

kovos iki kompanija paža- gas savo darbininkams. Ra
dęs 48 valandų savaitę. kelta ant 20 nuoš.

Nauji darbininkų 
judėjimui pagrindai.

- I. KAS MES ESAME?
Lietuvių Darbininkų Sąjunga (pilnas vardas: Am. 

Liet. nkų Sąjunga) buvo numa
nyta ir inkurta lietuvių darbininkų pavasarį 1915-tų metų. 
•Ją pagiihdė dvasinis’ ir materijalis lietuvių, darbi ninku 
vargas ir skurdas, su kuriuo pasiryžta eiti į kovą. Iš vie
nos pusės baisus darbininkų išnaudojimas ir viso jų gyve
ninio slėgimas iš puses kapitalistinės sistemos, iš antros gi 
pusės Įsigalėjimas ir siautimas lietuvių išeivių tarpe ivai- 
yios rūšies bedievių ir socijalistų, — kas dar labjau didi- 
no vargą ir suirutę — tos tai buvo svarbiausios priežastys 
LDS. atsiradimo. LDS. —tai idėjinis judėjimas, priėmęs 
formą Amerikos Lietuvių Katalikų darbininkų idėjinės 
organizacijos. L1 )S. — tai darbininkų organizacija, pasi
ryžusi darbuoties darbininkų reikalams ir gerbūviui, kaip 
dvasiniam, taip ir materijaliam. Ji yra dalis pasaulio 
krikščionių darbininkų, einančių išvien tam, kad “viską 
atnaujinti Kristuje.” kad ateities socijalę tvarką nusta
tyti pagal Kristaus mokslo dėsnių. Jos didžiausis troški
mas: pasaulio krikščionių darbininkų vienybė. Jos obal- 
siai: “nauja tvarka Kristuje,” “artyn prie Dievo Karali
jos ant žemės.” Yra tai lietuvių darbininkų organizacija. 
Todėl jai rūpės lietuvių tautos reikalai, jos laisvė, demo
kratijos augimas ir gerbūvis, — ypač gi Lietuvos darbo 
žmonių reikalai. LDS. tai katalikų darbininkų organiza
cija; todėl jai,rūpės. kad tikyba ir krikščioniškoji dora 
klestėtų narių darbininkų tarpe. Katalikybėje LDS. ran
da savo idealą ir gauna sau inkvėpimo. LDS. nėra darbi
ninkų unija, nes ji jungia darbininkus Įvairių profesinių 
ūmi jų. Ji nėra taip-pat politinė partija, nes jos tikslai 
platesni už^partijos tikslus. Tečiau ir darbininkų uni
joms, ir ju partijai LDS. neša didelę pagelbą, nes priren
gia darbininkus prie vienų ir prie kitų.

IL KUR MES STOVIME.
LDS. stovi ąkyvaizdoje trijų la\jausiai reikšmingų 

žmonijos judėjimų: 1) pasaulio darbininkų kova už nau
ją geresnę ir teisingesnę socijalę tvarką, 2) lietuvių tau
tos kova už laisvę ir nepriklausomybę, kaip politinę taip 
ir ekonominę. 3) idėjinė kova krikščionių su Kristaus 
priešininkais del pasaulėžiūros ir del priartinimo Dievo 
Karalystės ant žemės.

LDS. nesitenkina tik žiūrėjitnu į visas tas kovas. Ji 
prie jų prisideda ir veikliai jose dalyvauja, furėdama 
prieš akis trejopą idealą : socijalį, tikybinį ir tautinį.

Socijalis idealas. Dabartinė tvarka neapriboto kapi
talizmo negaji patenkinti katalikų darbininkų. Toji tvar
ka yra paremta neteįsingumu, nelygybėmis ir skriaudo
mis. Kapitalui nuolat besikoncentruojant mažo žmonių 
skaičiaus rankosna, auga turčių galybė, gobšumas ir be- 
sąžiniškumas; drauge su tuo didėja milijonų darbo žmo-

“DARBININKAS”
------ Eina-------

UTARNINKA1S. KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS.

Metams....................................................$4.50
Užrubežy metams ................................$5.50

“Darbininkas”
3GC Beoadjvay. Kosto x 27, M A SS.

Tel. South Bostou G20.

LDS. tikybinis idealas tai visiška 
I valios ir darbu—ir Su- 

i jimasis su Kristumi Eu 
ė. viešpatavimas žmonių 
laisvė ir klestėjimas, tai 

susivienijimas amžiams sutvėrimų

— T 
IĮ idealą mato tokioj tvarkoj, kurioje visi galėtų jaustieji 
broliais ir bendradarbiais bendram tikslui — visų gerbū
viui; kur niekas neturėtų turtų per daug, tai yra tiek, 
ka<Į tie turtai virstų jam pavojumi ir apsunkinimu, —bet 
kad kiekvienas turėtų pakankamai gražiam ir patogiam 
gyvenimui. Toje naujoje socijalė j e tvarkoje turėtų bū
ti užtikrhita ir apsaugota asmens laisve ir individualybe, 
kurios pilnai plėtotei valstybė neturėtu statyti kliūčių. 

Tik y b i n i s i( lealas.
vienybė ir harmonija tarp žmonių vali 
tvertojo valios; t;.' dažnas viii 
karistijoje; tai tikėjimo ir.m< 
širdyse; tai Kristaus Bažnyč 
pagalinus, po mirties, 
su Sutvėrėju būsimame gyvenime.

Taatiilis idealas. Lietuvos deniokratinė respublika. 
}>asii'kusi savo teisėtu etnografinių sieni’. ivvkinusi save 
šalyje* ramybę, žmogaus ir piliečio teise*. pasiekusi ger
būvio. augštos kultūros, šviečianti visam pasauliui pavyz
džiu laisvės, tvarkos i r demokratimigumo.

Tų idealų siekdama LDS. nuisstato savo veikimui ši-
tokiuos principus:

Soči pilių re fonu n nH ya .
a) LDS. laikosi privatinės nuosavybes dėsnio, kurs 

turėtų likti pamatiniu dėsniu ateities sutvarkymo, nestik 
lasai dėsnis gal i užtikrinti ir apginti iudividualę laisvę ii 
plėtotę. Tečau LDs. reikalauja, kad privatinė nuosavy
bė būtų apribota pagal to. kaip reikalauja augštesnieji 
principai: lygybės, teisingumo'ir brolybės;

. b) moralė ir intelektuale žmogaus ir tautos vertybė 
turi būti augsciau statoma ir vertinama, negu asmens ai 
tautos materijaliai turtai;

c) LDS. skaito save šaka pasaulinio krikščioniškos
demokratijos judėjimo, su kuriuomi ji pilniausiai solida
rizuojasi ir eina iaiHtjutsj!
jinui tarpe Amerikos krikščioniu darbininku kitų tautų, 
prie kurių ir ji savo pajėgas netruks prijungti. Ji skai
to savo artimiausiais minties ir darbo draugais Lietuvos 
krikščionis darbininkus, susispietusiuos į Lietuvos Dar
bo Federaciją. Pagaliau* ji d. dusi i Krikščionių Darbi
ninkų luternacijonaia;

d) LDS. skaito politinę darbininku akciją būtinai rei
kalinga vykinimui savo socijalių tiksiu. Ji rems pastan
gas tų Amerikos darbininkų, kurie dirba Įsteigimui Ame
rikoje politinės darbo žmonių partijos su konstruktyviais, 
o ne rcvoliucijiniais tikslais. 'Tokiai partijai susidarius. 
LDS. parems tą partiją visomis savo pajėgomis. LDS. 
rems Lietuvos Krikščioniu Demokratu Partiją. ypač gi 
jos svarbiausią saką: Liet. Darbo Federacija.

c) LDS. rems darbininku unijas, ragins savo narius į 
jas dėtis, ir stengsis nešti į tas unijas krikščioniškai-dc- 
niokratišką mintį ir dvasią.

d) LDS. žiūri į koperacijos judėjimą ( Ročdelio^prih- 
cipais einantį ), kaipo i naudingiausi A pial<tiškiaiisį dar
bininkų judėjimą. kurs sėkmingai vykina demokratiją ii 
lygybę, kelia žmogaus vertybę ir kapitalistinę sistemą e- 
voliucijos keliu keičia į bendradarbiuvimo sistemą. Užtai 
LIĮS. ragins savo narius steigti įvairių rūšių kopė valyvus, 
kaip antai: suvartojimo, kredito, ūkio, ir ypač niošties 
prie svarbiausios koperacijos rūšies vykinimo: būtent ga- 
minimo koperacijos.

e) Politinė demokratija be demokratijos industrijoj* 
virsta tik piktu žaislu kapitalistų rankose ir priemone ma
sėms pavergti. Todėl LDS. ragins savo narius niošties 
ateičiai vykinti gyveni man pramoninę demokratiją; fttt 
tikslu kilti ir abelname išsilavinime, moksle ir ypač in
gyti speeijalio išsilavinimo ir teoretinio mokslo savo dar
bo šakose, kad patapus supr.u ugais ir kohipetęiitiiigaū 
pramonijos pasaulio piliečiais, kad ateityje panaudoju# 
savo mokslą, balsą ir intaką pačios pramonės vedime ii 
jos tvarkyme ir kad tokiu būdu nešus/savo svarbią dalįat 
sakomybės už pramonės padėti ir pažangą.

Tikybinės akcijos srityje. )

A a) Kristaus kareivio turi būti tvirtas dvasioje, tvar 
kus doroje, prakilnus širdyje. Visa tai duoda žmogui gy 
vas religingumas, uolūs pildymas savo tikybos Įsakymi 
ir pareigi). LDS. ragins Bavo narius būti jKiv\'yzdingai: 
katalikais, uoliai praktikuojančiais savo tikybą, neaplri 
džiančiais savo tikybinių pareigų, gaivinančiais sakramen 
talę praktiką. z < ū; '

b) LDS. eis išvien su lietuvių katalikii nrganizaeijo
(Bnbaign ant 3-?lo pualapk))
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LDS. Centro pirmininkas 
M. Žioba.

Literatiškojon komisijon 
išrinkti asmenys; pasiryžu- 
sieji ne vien kad vardą ne
šioti arba patarimus duoti, 
bet ir uoliai bendradarbiau
ti organe. ,

Tai-gi idėjinė ir medžiagi
nė pusė yra rimtose ranko
se ir drąsiai galime sakyti, 
kad išanksto lauktoji, pagei
daujamoji gadynė darbinin
kų judėjime nuo LDS. sei
mo prasideda.

DAR APIE TAUTOS FONDO 
AUKLĖTINIUS.

A. ? LAUKĖME.
Tikybos ir doros klausi

muose yra taip: Roma locuta

SUSILAUKĖME TO, KO ■R?' I

■L-
I

ėst eausa finita, tai yra ta
rė Rymas ir klausimas iš- 

C spręstas. Organizacijos 
L klausimuose vra taip: L— ■K.. - * . *•

mas tarė ir klausimas iš
spręstas, Prieš Rymo ištar- 

| mę viso pasaulio katalikai 
E galvas lenkia, prieš seimo 

nutarimą nusilenkia orga- 
| hižacijos nariai.

. . Tik ką pasibaigusis LDS.
į septintasis seimas savo svar

bumu ir ūpu gali prilygti 
| 'pirmajam tos organizacijos 

seimui. Pirmasis seimas 
į ieškojo sau drūto^pamato. 
p kertįnio akmens, ant kurio 

■> budavoti Amerikos lietuviui 
L darbininkų judėjimą. Pa

matas tada buvo šioks. toks 
T patiestas. Bet užėjo Didy

sis Karas ir Amerikai jon 
T stojus'visas Amerikos lietu-’ 

vių judėjimas persikeitė. 
I Suritrukdė ir Amerikos lie- 
| tuvių darbininkų j udė j imas. 
| Visų domė buvo nukreipta 

į Lietuvos reikalus. Darbi-
| ninku judėūmas buvo už- 

mirštąs veik visai.
Dabar pokariniai rekons

trukcijos vargai — nedar
bas, algų kapojirųas, strei
kai, “injunction’ai/’ atakos 
ant unijų ir kitos bėdos su
judino darbininkų minias. 
LDS. pasijut© neturinti 
tvirto pamato. Pajuto tą

I darbininkai, pajuto ir va
dai. Todėl išanksto pradė-

Į ta ruoštis, kad šiųmetinis 
t LDS. seimas padėtų naują 

organizacijai pagrindą. Se
nasis pagrindas, senoji kon- 

, stitucija turėjo būti pertvar- 
kvta.

LDS. likimu ir darbinin
kų judėjimu labiausia,susi
rūpinęs buvo LDS. įsteigė
jas gerb. kun. F. Kemėšis. 
Jisai eeimui patiekė naujus 
Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjimui pagrindus, ką 
skaitytojai ras šiame nurąe- 

b- rvje. Šiuos pagrindus sei
mas ūžgyrė ir galutinai juos 
apdirbti paskirta komisija

1 iš paties autoriaus kun. F. 
? Kemėšio, kun. Jakaičio, 

kun. Urbonavičiaus, L. Ši- 
į mučiotir P. Gndo.U '

Šie.pagrindai bus nead- 
į griaunama uola, ant kurios 
J statysis darbininkų ateitis. 
: gerovė ir laimė.

Programinę darbininkų 
judėjimo dalį atnaujino L,

į D. S. įsteigėjas, ©"medžiagi
nes organizacijos pusės rū- 
pininrasi imasi rirmutii.is
IK - ' • ■

Su mūsų visuomene gali
me vėl pasidalyti linksmo
mis žiniomis apie Tautos 
Fondo šelpiamuosius stu
dentus.

Šią vasarą baigė Fribur
go Universitą šie asmenys:

1. Kun. Vincas Mykolai
tis—Putinas, gavo filosofi
jos daktaro laipsnį.

2. Kun. Jonas " Navickas^ 
Sei- .gavo teologijos daktaro laip-

snį.
3. Kun. Enrikąs Žilevi

čius, gavo teologijos • licen
cijato laipsnį.

4. Uršulė Umežiūte, ga
vo filosofijos licencijato 
laipsnį.

5. Ona Petrauskaitė, gavo 
filosofijos licencijato laips
nį.

Be tų penkių jau yra pa
rašę disertacijas ir inteikę 
savo fakultetams šie asme
nys:

1. Marija Andziulytė ir'2. 
Pranas Raulinaitis. Šių me
tų spalių mėn. pabaigoje ar 
lapkričio pradžioje jie jau 
laikys daktarato kvotimus. 
Tokiu būdu šiais 1922 m. 
Friburgo universitetą • bus 
užbaigę 8 asmenys: 4 su dak
taro laipsniu ir 4 su licenci
jato laipsniu. Be tų visų 
8-ių dar yra ketuir, kuriems 
liko studijuoti dar čieli me
tai, būtent: Klemensas Ru
ginis, Liudas Čepulis, Ma
rija Ambraziejūtė, Kun. Ni
kodemas Pakalka. Ir Ka
ziui Pakštui beliko mokslo 
tik vienas semestras.

Taigi tiems penkiems 
Tautos Fondas dar turės pa
rūpinti mokslui lėšų, ~nes 
aišku, kad tiek jau lėšų pa
dėjęs dėl jų, negali atsisaky- 
ti pagelbėti užbaigti tą 
mokslą, juo labjaus, kad 
tasai užbaigimas jau nebeto
li. ' .

Be tų Šveicarieeių, Tau
tos Fondas duoda paramos 
ir kaikuriems Amerikos stu
dentams. Ir reikėtų dar 
daugiau stipendijų skirti, 
nes kandidatų randasi tin
kamų ir gabių. Tik visa bė
da, kad moksleivių .fondas 
jau ištuštėjo, tada kad^ jam 
reikėjo būti pilniausiam.

Fed. Seiiretorijatas.
. __ _ —

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

LAISVAMANIAMS
Pamokslo Vietoje.

Broliai* laisvamaniai:—
Vadinu Jus broliais dėl 

dviejų priežasčių: viena, ir 
Jūs ir aš esame to paties 
Dangaus Tėvo vaikai ir 
Kristus už visus mus — i 
gi ir už Jus — kentėjo ir 
mirė. Antra, Jūs — ir aš 
tos pačios motynos — Lie
tuvos vaikai. Jūs Bažnyčioj 
niekados neinat, taigi ir pa
mokslų negaunate progos iš
girsti, o katalikiškus laikra
ščius, žinau, gaudote. Tai
gi man ir matos, kad dauge
lis iš Jūsų tuos mano žodžius 
perskaitys ir gal bent šiek 
tiek pagalvos. Nenoriu nei 
tyčiotis iš Jūsų, nei ingilti 
Jums, nei barti Jūsų, 
tik rasai jausmas link 
— ■ tai gilios užuojautos jaus
mas. Aš giliai jaučiu, kad 
J ūs esate labai nelaimingi 
sutvėrimai. Jūsų gyveni
mas, — dovanokite už atvč, 
ra žodį — tai netepti girgž
dantieji ratai, pridvėsusios 
kumelkos tempiami. Jūs 
niekuomet neturit tikrojo 
džiaugsmo, nes Jūs pabėgo
te nuo ramybes ir . laimės 
šaltinio. Jūs gaudote gra
žias peteliškes, ’ nykstančio 
džiaugsmo valandėles — ir, 
nuolat geriate kartybės tau
rę. Jūs-tikite į savo protą, 
o tas Jūsų protelis nuolat 
smunka ir baigia skęsti gei
dulių jūroje. Jūs peršatės 
liaudžiai į vadus, bet deja, 
liaudis apreiškia daugiau 
išminties už Jus ir atsisako 
sekti aklus vadus. Jūsų pa
čių -vadai — tai dažniausiai 
gyvenimu užsivylę silpnabū
džiai bailiai, savo ir — gim
tus talentus į purvus suki-

Jūfcų idealizmas išseko ir 
veltui Jūs dairotės, iš kur 
ir kuo j į vėl pripildžius. Jūs 
norite stvėrties kaip išgany
mo lentos — Tėvynės mei- 
lė£ —•' tik Jūs nepamatėt, 
kaip toji meilė iš Jūsų šir
džių baigia išgaruoti, o jos 
vietą jau užėmė siauras ego- 
jizmas, partyvumas ir už
sisvajojimas apie biznius ir 
turtus. Juk priėjote prie to, 
kady nebeįstengiate 
naudingo . Lietuvai 
dirbti.

Jūs ir nepasijutote,

D A R B I N INKA S
ja, mirtis ir po jos atsako
mybė — žingsnys po žings
nio vis artyn ii- artyn.

Atmeskite ir tą klaidą, 
kad blogi kai-kurių katalikų 
arba net kunigų darbai pa
teisins Jūsų bedievybę ir vi
sas Jus šelmystes. Kad gi 
taip lengva būtų išsisukti, 

tai- tai ko gi reikėtų. Visi, kų-

1

jokio 
darbo

Jūs ir nepasijutote, kaip 
netekote visų gražiųjų jaus- 
mųtir troškimų ir kaip to vi
sa vietą užėmė gili neapy
kanta to, kas Jums seniau 
buvo brangu ir šventa.

Žodžiu sakant Jūs virtote 
dvasios ligoniais, nenaudin
gais mūsų tautos nariais, 
tikrais nevykėliais.

riems tai patinka, galėtu ta
da drąsiai šelmiais virsti. 
Tik visa bėda, kad kiekvie
nas už savę turės po mirties 
atsakyti. Gal ne kiekvieno 
lygi bus toji atsakomybė,, 
bet visų bus sunki ir baisi. 
Diena rūsti — visiems arti
nasi: ir man, Jūsų nekvies
tam 
Jums, 
liams.

Jūs 
mirties šokį šokti, 
rite apsistoti ir apsižiūrėti. 
Jūs turite gelbėtis.

Kaip sunkiai įsirgusiems, 
aš Jums nepatarsiu grieb- 
ties iš syk labai radikalių 
vaistų: Sakysime aš nepa
tarčiau Jums pradėti nuo 
skaitymo rimtų apologetiš
kų veikalų, pa v.: Kun. Bu
čio, Gedučio ir k., arba rim
tai imties studijuoti Bažny
čios istoriją ir ypač viduri- 
niuosius amžius, kuriuos 
Jūsų blogos valios vadai ap
šaukia tamsybės amžiais; 
nepatarčiau Jums taip-pat 
važiuoti į Rymą ir ten ke
liems mėnesiams užsidarius 
kn isties po Vatikano archy
vas, kurie yra visam pasau
liui prieinami; visa tai Jums 
būtų 'per sunku, neprieina
ma, nė sukramtoma.

Pradžiai aš Jums, broliai, 
prirašyčiau labai lengvų 
vaistų. Štai jie:

1) Nuo šios dienos pradė
jus ir per visą mėnesį Jūs 
kas rytą ir kas vakarą atsi
klaupkite prieš kryželį ir su 
nusižeminimu prieš Dievą 
(nebus gėda žeminties, nes 
visgi Jisai už mus didesnis) 
— sukalbėkite nors po 1 Tė
ve mūsų ir 1 Sveika Marija, 
ot taip, kaip J ūsų mama jus 
mokino;

2) Per visą tą mėnesį 
vaikščiokite į bažnyčią, iš
klausykite šv. Mišių ir pa
mokslo ;

3) Mėnesiui taip praėjus 
eikite ir atlikite gražiai nuo
širdžiai išpažintį. Jei7 savo 
kunigu mažai pasitikite, pa
ieškokite kito.~

4) Be to visa, tuojau nu
rašykite į “Draugo” knygy
ną (2334 South Oakley 
Avė., Chicago, Ilk), prašy
dami, kad Jums atsiųstų 
knygą vardu “Misijonie
riaus Užrašai.” parašė kun. 
Richard William Alexan- 
der. Lietuviškai išvertė

pamokslininkui, ir 
nuo Dievo pabėgę-
«

negalite taip ilgai 
Jūs tu-

• v

Jums, broliai, reikia gy- broliai Marijonai.

. - - _______ -- —
aat I-»»o puslapio) f * ‘ | \DAR APIE UŽSIRAŠYMA. kaip taip ir Lietuvoje, k. a. Am. L. R.

K. Federacija, Tautos Fondu, L. Katalikų Vejamo Cen
tru įr kitomis. Taip-pat ji rems pastangas visų Amerikos 
katalikų, susivienijusių po vadovyste Katalikų Gerbūvio 
Tarybos (Catholic Welfare Coųneil). Ji taip-pat rems 
idėją visų pasaulio katalikų susidėjimo į Katalikų Inter- 
nacijonalą, užmėgstą 1921 m. Haagoje.

Tautinė akcija. /'
/ a) Skaitydama savo tautybę vienu didžiausių dvasios 

tuitų LDS. brangins' ir gaivins lietuvystę lietuvių darbi
ninkų tarpe. Tuo tikslu ji stengsis palaikyti lietuvių kal
bą, literatūrą, renis pagal išgalės Lietuvos mokslo, dailės 
ir kultūros reikalus.

• b) Stovėdama ant pamato ištikimybės, lojalumo ir so
lidarumo su didžiąja Amerikos rauta, LDS. ragins ir pa
dės savo nariams patapti ir būti ištikimais šios šalies pi
liečiais, pramokti šios šalies viešpataujančios kalbos, pa
žinti Amerikos istoriją, jos institucijas, ir veikliai daly
vauti jos gyvenime.

L. D. S. PROGRAMA.
Geresnei darbininkų padėčiai užtikrinti, teisingesnei 

socijalęi tvarkai įvesti mes statome šiuos reikalavimus:
A. Dėl darbo sąlygą. . r,

1) Darbininkų laisvė organizuoties, steigti unijas, da
ryti susirinkimus, skelbti ir vesti streikus — turi būti už
tikrinta įstatymais.

2) Įstatymais tini būti uždrausta teismams ir admi
nistracijai varžyti darbininkų kovą su kapitalu už savo 
būvio pagerinimą.

3) Turi būti visatinai pripažintas principas reikalin
gumo tarties darbadaviams su darbininkų unijomis.

4) Visur po miestus turi būti įsteigti ir užlaikomi val
stybės lėšomis darbo biurai.

* r

5) Įstatymai turi apriboti darbo dienos ilgumą (ne
daugiau 8 vai., sunkiuose gi ir pavojinguose darbuose — 
dar mažiau).

6) Vaikų darbo panaikinimas, taip-pat panaikinimas 
naktinio darbo moterų ir nepilnamečių.'

7) Darbo sveikatingumo sąlygų užtikrinimo įstatymas 
lir valdiškos darbaviečių inspekcijos įvedimas.

8) Turi būti kiekvienoje valstijoje nustatyta, kiek 
magiausia turi būti mokama darbininkui už darbą, kad to 
mokesnio užtektų gražiam ir patogiam pragyvenimui.

9) Įstatymais turi būti užtikrinta darbininkams šven
tos dienos poilsis.

10) Turi būti įvestas valstybes darbininkų apdrau
dimas senatvėje, arba nebegalint dirbti.

11) Valstybė turi apdrausti darbininkus nuo bedar
bių. Ekonominiams kriziams pakilus, valstybė ir miestai 
turi parūpinti viešųjų darbų, dėl kurių turi būti panai
kinta kontiaktorių sistema.

12) Valstybė privalo netik netrukdyti steigimąsi į- 
vairių rūšių koperatyvų, bet dargi teikti jiems įvarios pa
ramos. ,

B. Profesinio mokslo reikalais.

13) Visa mokyklų sistema, pradedant jau nuo pradė- 
damųjų mokyklų turi būti naujai sutvarkyta, pritaikant 
ją prie auklėjimo pramoninės demokratijos piliečių.

14) Valstybė turi skirti lėšų steigimui reikiamo skai
čiaus įvairių profesinių amatų ir teknikos mokyklų, kur 
darbinikai ir jų vaikai galėtų gauti už dyką mokslo — 
teoretinio ir praktinio — savo pasirinktose šakose.

15) Darbadaviai privalo netik nekliudyti siekti to 
mokslo savo darbininkams, bet dargi turi padėti ir paleng
vinti.

x
- /

Skaitome reikalingu pa
tiekti dar kai-kurių patari
mų pasų i^siėmimo reikalu.

1) Visi norintieji būti 
Lietuvos piliečiais, turi vi- 
supirma apsipažinti su Lie
tuvos Pilietybės Įstatymu, 
kursai netrukus bus iškabi
nėtas viešose vietose lietuvių 
kolonijose. Be to lai kiek
vienas nueina į Paskolos 
Stotį ir gauna paso aplika
ciją ir registracijos korčiu
kes, kurias su atyda lai per
skaito. Perskaitęs žinos, ko 
iš jo yra reikalaujama.

2) Paskolos Stočių vedė
jai ir kitos ingaliotos įstai
gos, gavę iš Atstovybės vi
sos reikalingos medžiagos, 
lai gerai apsipažįsta su vi
sli prisiųstųjų raštų turiniu, 
kad galėtų teikti kiekvienam 
reikalingų patarimų ir kad 
nereikėtų tais pačiais klau
simais daryti paklausimų 
Atstovybėje. 4
z 3) Kaip seniau, taip ir 
dabar, aplikacijas dėl paso 
išpildant reikalinga turėti 2 
fotografijas nustatyto di
džio (3x3).

4) Pirmas Amerikos po- 
pieras išsiėmę dar nesiskai
to Amerikos piliečiais, ir 
dėlto jie gali užsirašyti Lie
tuvos piliečiais ir išsiimti 
Lietuvos apsą.

5) Viso surašymo ir pasų 
išdavimo centras yra ne 
Nevv Yorke, bet Washmgto- 
ne. Taigi visais panašiais 
reikalais ir reikia kreiptis į 
Lietuvos Atstovybę, 1925 
“F” Street, N. W., Wash- 
ington, D. C.

Liet. Inf. Biuras. 

lX-8-22.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Cental

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų. įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas 
. 261/2x33y2

Sulankstytas
ey2X9y2

Galima gauti 
“DARBININKE,”

, Boston 27, Mass.
‘ 366 Broadzoay,

........ .. =

♦

X

Tasai tėvas Alexander — 
jai begalo gražios sielos žmo-‘ \ 
gus. Rašo labai gyvai,. in- 
domiai. Skaityti lengva,

C. Žemes klausimu.
16. Kasyklos ir miškai, kuriuos dar valdo valstybė, 

turi ir likti Valstybės valdžioje.
17. Amerikoje turi būti įvesta žemės reforma, pagal 

kurios didieji žemės plotai už tam tikrą atlyginimą turi 
būti atimti iš rankų korporacijų ir pavienių asmenų, pa
liekant jiems tik įstatymų nustatytą akerių kiekį. Beže
miai ir mažažemiai, norintieji žemės įsigyti, privalo bū
ti žeme aprūpinti — prieinamiausiomis sąlygomis.

18. Valstybė turi parūpinti ūkininkams pigaus kredi
to.

19. Valstybė turi remti moraliai ir materijaliai ūki
ninkė pastangas organizuoties koperacijos pamatais ir 
mėgsti santikių su miestų darbininkais.

D. Socijalė istatymdavystė. \
\ •

20. Progresyvių mokesnių nuo ineigų principas turi 
būti plėtojamas, sistemačiai tuos mokesnius didinant nuo 
didžiųjų ineigų ir mažinant nuo mažųjų.

21. Apriboti įstatymais, kiek vienas žmogus gąli pa
veldėti turto (National Maximum).

22. Ateivvbes suvaržymas turi būti panaikintas.
23. Turi būti pripažintas liuosos prekybos principas. 

Įvežamieji muitai turi būti panaikinti.
24. Turi būti įvestas suvalstybiniipas gelžkelių, ka

syklų,^ telegrafų |r telefonų. Tečiau tos ir kitos viešojo 
patarnavimo įstaigos neturi būti vedamps pačios valsty
bės valdininkų, bet atstovi} nuo darbininkų nuo visuome
nės ir nuo vedėjų tų viešųjų įstaigų.

(Šįs rastas, gerb. KUN. F. KEMĖŠIO pagamintas 
buvo skaitytas LDS., seime ir priimtas kaipo pagrindas A- 
merikos lietirrių katalikų darbininkų judėjimo).

SUNKIAI SERGA.
dyties. Bet pirma Jūs turi
te žinoti savo ligos priežas
tį. Yra tai niekas kitas, kaip 
Jūsų dvasinis apsileidimas, 
pamiršimas bažnyčios, mal- kaip indomiausios belestris- 
dos ir sKvo sielos reikalų. 
Jūsų vadai apgavo Jus in- 
kalbinėdami, kad Dievo ir 
dūšios nėra. Jie patys ima 
jau drebėti, kad tik nėatsi-

- prastų jiem ir Dievas , ir dū
šia. v Atsiminkite kad tikra- 
sai mokslas į skutau sumu
šė visus nepamatuotus spė
liojimus, kad gal žmogus 
beždžionės ainy s, kad 'gal 
bus galima iš gipso ar kito
kios medžiagos nulipdyti gy
vas kūdikis. O vėl ir to ne
reikia užmiršti, kad ir tiems, 
kurie apie beždžionę svajo-

■
Tik ką išėjo iš spaudos gra

žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti.

i Kaina tiktai 15 centą. 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway.
Bosion 27, Mass.

v •

tikos. Prieš akis slenka tik
rojo gyvenimo vaizdeliai, 
bet taip artistinga? ir gyvai 
piešiami, kad, brolau virpė
to virpa Tavo siela ir nepa
matai, kaip ašara iš akių iš
trykšta. z

Pamėginkite.
Jūsų Brolis

. KatalikasX
/

J ■■ — ■
♦ — f

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro.

Walshington. — Preziden
to Hardingo žmona sunkiai 
susirgusi dar tebėra kritin- 
gamexpadėjime. Bet trupu
tį pagerėjo.

. GENERALIO^STREIKO 
' NEBUS.

Atlantic City, N.~A. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos valdybos posėdyje pa
reikšta, kad generalio strei
ko nebūsią^- Buvo pasklidu
si kalba, kad Darbo Fede
racija ketinanti šaukti ge- 
neralį streiką geležinkelie
čiams paremti.

z



Dainos su gaidomis,

VIENYBĖJE—GALYBĖ.
MONTREAL, CANADA

Kaina 
. .75 
. 1.00

New York. — Laikraštis 
Literary Digest išsiuntinėjo 
paklausimus prohibicijos 
klausime. Tai už prohibiei- 
ją atsakė' 306.255, pataria 
palengvinimą 325.549, pata
ria atšaukimą 164.453.

žiogas.
Šv. Kazimiero bažnyčioje 40 v. 

atlaidai su didžia iškilme užsibai
gė. Buvo per tris dienas — rug
pjūčio 29, 21 ir 22. Į pagalbą 
pribuvo gerb. kunigai iš Suvienyk 
tų valstijų. Atvyko sekanti kuni
gai: kun. Remeika, iš Brooklyn, 
N. Y.; kun. šatkus, iš Albany, N. 
Y. Bemaž visi naudojosi atlai
dais, didi ir maži. Atliko šv. iš
pažintį ir priėjo prie šv. Komuni
jos 6 gal ir atsiliko keletas nu
skurdėlių, kuriem bažnyčia ir ti
kėjimas visai nerūpi. Tai garbė 
mūsų kleb. kun. P. Vanagui už jo 
darbštumą. Čia labai pavyzdin
gai veikia ir sugyvena parapijo- 
nįs su gerb. klebonu.

Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri
sirašyti prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos dė
lei platesnių informacijų kreipkitės prie arti
miausios kuopos arba tiesiog į

Kada Lietuvos valdžia nu
statė mažą mokesnį (tris 
kartus mažesnį, kaip buvo 
prie rusų) savo išeiviams, 
kad ir jie nors tokiu būdu 
padėtų Lietuvos naštą nešti, 
aišku, kad šuo to niekas iš 
Lietuvių negali atsisakyti ir 
neatsisakys.

Kas tam priešinsis, kas 
prieš to įstatymo pildymą 
agituos, žinokime, kad ji
sai priešinasi išreikštai Lie
tuvos žmonių valiai.

SPAUDA “DARBININKO”
366 H-'. Broadicay, Boston 27, Mass.

Deja, kaip dažnai pamirš
tama, kad tikroji laisvė neša 
su savimi netik teises, bet ir 
pareigas. Kur tų pareigų 
nesuprantama, arba nenori
ma jų pildyti, ten laisvė virs
ta betvarke ir žūsta. Lietu
vos laisvė štai jau laikosi 
penkti metai ne vien tuomi, 
kad Lietuvos piliečiai nau
dojasi teise tvarkyties savo 
krašte kaip patinkama, bet 
gal dar labjau ir tuomi, kad 
piliečiai supranta savo pa
reigas ir jas pildo, gina kraš
tą nuo užpuolikų, ~ moka 
mokesnius, rekvizicij as, jpil - 
do įstatymus, valdžios parė
dymus, žodžiu sakant prisi
ima tokias pareigas, kurios 
jų laisvei stato ribas. Jeigu 
jie tų pareigi! neprisiimtų ir 
nepildytų, netruktų Lietu
vos laisvei ateiti galas.

Ir ar tik vienoje Lietuvo
je taip yra? Imkime štai 
Ameriką, kuri skaitoma vie
na iš laisviausių pasaulio ša
lių, laisvi čia žmonės, o te
čiau ir Amerikos 4 piliečius 
varžo įstatymai, ir jie turi 
taikinties prie valdžios pa
rėdymų. Ir čia kas užkliu
do, įžeidžia kito piliečio tei
ses, atsiduria kalėjime. Lai
svi čia miestai, o tečiau ant 
kryžkelių ii’ ant kampų ma
tome visur “dėdes” sh kočė- 

► ’-T , • * ' *t

lais. Ir jeigu, sakysime, 
automobiliaus nevaldysi 
taip, kaip yra miesto tėvų, 
ar policijos patvarkyta, ar
ba jeigu imsi spjaudyti gat- 
vekaryje, tuojau pajusi, kad 
esama rib; tavo laisvei, kad 
yra pareiga pagerbti ir kitų 
laisvę.

• *■

Malonu mums buvo padė
ti kovoti savo broliams už 
politinę laisvę. Laisvė iš
kovota. Prasideda norma- 
lis tąntos gyvenimas. Lai
kas jau atsiminti ir parei
gas. Jau nebe svetima val
džia, bet savo lietuvių *val-

A. L. R. K. Piln. Blaivininkų 
seimas užsibaigė labai pasekmin
gai. Atsibuvo 4 d. rūgs. Cam
bridge, Mass. Pradžia “Darbi
ninkui” tuojaus buvo pranešta. 
Taigi dabar pabaiga. Vėliaus bus 

r paskelbta visas seimo protokolas. 
Seimas užsibaigė sekančia valdy
ba : dvas. vadas tas pats kun. Sau- 
rusaitis, pirm. kun. P. Virmaus* 
kis, vice-pirm. Izb. Roekienė, ižd. 
O. Sidabrienė, iždo globėjai kun. 
J. J. Jakaitis ir Ben. Jakutis. 
Centro rašt. J. Svirskas. Toliaus 
suaeikta pagarba buvusiam cen
tro pirm. gerb. kun. J. J. Jakai- 

y čiui. Suteikta pagarba dvasios 
vadui gerb. kun. Saurusaičiui. Su
teikta pagarba naujam centro pir
mininkui gerb. kun. P. Virmaus- 
kui. Uždarė seimą su malda dvas. 

. vaads. Užgiedota Tautos Him
nas ir tuomi seimas pasibaigė 7:30 
vai. vakare. Prie to da buvo pa
siųsta pasveikinimo telegrama 
Bostono kardinolui ir Lietuvos 
atstovui ir J. M. Springfieldo vys
kupui . Seimas buvo labai skait
lingas delegatais. Teipos-gi bu
vo ir svečių. Seime dalyvavo 
daugybė kunigų. Visi darbavo
si su didžiausiu pasišventimu blai
vybės idėjai Po visų iškilmių bu
vo iškilminga vakarienė, kurią 

r teip gražiai ir skaniai sutaisė 
Cambridge’io blaivininkės mote
rys ir maloniai svečius priėmė. 

I ■ Tai-gi garbė Cambridge’io mote
rims blaivininkėms, kad teip su-' 

I taisė gražią vakarienę, kas paro
do,' kad Cambridge’io blaivinin- 

I kų kuopoje yra didelė vienybė ir 
k- sykiu susiklausymas su savo gerb. 
I klebonu kun. Pr. Juškaičiu, nes 
V su jo pagelba teip viskas buvo 

tvarkoje. Čia teip-gi priklauso 
I garbė ir visai blaivininkų kuopai, 
| nes viskas buvo tvarkoje ir tinka

mai pripiruosė prie Blaivininkų 
seįjno.

“Darbininkas” yra gavęs labai gra
žių dainų. Taigi Jų mylėtojai galite 
gauti' labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad* katras bus p i Kiles
nis, tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos 
Ak Myliu Tavę berneli .........
Aš įsivilkčiau čigono rūbą .... 
A§ pas tėveli, močiutė mano.. 
Blaivininkų Himnas ................
Darbininko Daina ..................
Graži čia giružė ................
Jojau dienų ...............................
Kp liūdit sveteliai ................
Lietuvos Himnas ....................
Lihgo ............................ ................
Meile uždeda kratinė .............
Musical Echo ............................
Muzikos Aidas ................... .
Oi tai dėkui močiutei .............
Plaukia/sau laivelis ................
Saulelė Raudona ............. 
šių nakcialy ..............................
Siuntė mane motynėlė.............
Skyniau skynymėlj .... .........
Vai aš pavirsčiau ........... ........
Vienas žodis ne šneka ........ 
Visuomet širdis surakinta .... 
Vyčių Himnas . ...................... .

Užsakymus i¥ pinigus siųsti
“DARBININKAS”

366 Broadway, Boston 27, Mass.

Paėmęs laikraštį “Darbininku*’ 
į rankas labai apsidžiaugiau jo 
turiniu. Iš viso pasaulio randu 

' žinių žinučių, o iš Montrealės nie- 
- ko niekas nepabriežia. Čia pir- 
' miais mažai tebuvo skaitytojų 
p gerų laikraščių. “Darbininko” 

tik keli egzemplioriai tepareida- 
, vo, o šlamštų daugiau. Daugiau

sia bedieviškus laikraščius užlai-

Rugsėjo 18 iki 23 dienos vaka
— Cambridge’io lietuviai ren

gia didžiulę pramogą — didelį ba- 
zarą ant Cambridge Field. Pra
moga bus kas vakarą per visą sa
vaitę. Prasidės septintą valan
dą ; tęsis iki vėlumos nakties. Su
batos vakare apie U vaL viskas

i-Į sj bazarą kviečiami visi lietu
viai iš Cambridge ’iaus ir apielin- 
kės. Kiekvienas atsilankęs turės 
sau didelę naudą, nes už dešimts 
centų galės gauti: ar gražią šil
tą kaldrą, ar express vežimą, ar 
gerą šilkinį lietsargį, ar didelę 
hamę, ar kit ką tik norės. Nes 
šiame tfSSAre turėkime daug gra
žių naujų daiktų. Tokių daiktii 

" dar niekas neturėjo. Geistina 
kad visi įsigytūmėte nors atmin

čiai bent po vieną daiktelį. Pa
galiaus besirūpindami įsigyti 
daiktų paremsite mūsų parapiją. 
Mūsų parapija turi nemaža skolų. 
O skolose paskendus labai nema
lonus gyvenimas. Todel nuošir
džiai visi geros valios žmonės esa
te kviečiami atsilankyti į viršmi- 

'nėtą didelį bazarą, kurs atsibus 
ant lauko Cambridge’io sodelyje, 
šūvis prie pat Cambridge gatvės 
tarpe Willow ir Berkshire gatvių. 
Iš atsilankymo bus jums nemaža 
nauda, o daug didesnę naudą pa- 

- darysite paremdami mūsų para
piją, padėdami mums kas grei
čiausiai iš skolų jungo išlysti. Į- 
žangos jokios nebus.

Nuoširdžiai kviečiam visus iš 
visur .pribūti mums pagelbon. 
“Duokite ir jums bus duota.”

Rengėjai ir Klebonas.
i

Kas prisius vilną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 

D. S. nariams po 85c.
pasiųsime 40 tų gražių ženklų '(visą sąsiuvinį)’. K 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite į \ ;

“DARBININKAS,” >
366 W. Broadvay, Boston 27, Mass.

“PAVASARĮ?”
Draugės ir Draugai!,

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

Mes norime'Užtat su jumis 
kuodažniausiai pasitarti, pa
sikalbėti. O mūsų kalba tai 
mūsų laikraštis “Pavasa
ris.” Todel, sesės ir broliai, 
išsirašykite mūsų “Pavasa
rį!”

“Pavasaris” jums tekai
nuos vienas doleris-metams.

“Pavasaris” jums atneš 
iš mylimos Jūsų Tėvynės 
Lietuvos brangių žinių ir 
kilnių, karštų Lietuvos jau
nimo troškimų, idėjų.

“Pavasaris” jus ir mus 
padarys vieną Lietuvos du
krelių ir sūnų šeimyną.

Tad, Draugės ir Drau
gai! siųskite po vieną dole
rį šiuo adresu :

LIETUVA. Kaunas, Ožeškie
nės g., 12 nr. “Pavasario” Admi
nistracijai v

“DARBININKAS” pasiunta 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS.. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti



I DARBINI
' 4■£ VIETINĖS ŽINIOS SVE^OS DALYKAI .

S

DELEGATŲ PASTABOS.

B IŠ įvairių ir tolimų kolio- 
nijų suvažiavusieji 4 seimus 
delegatai įvairių pastabų pa
darė apie Bostoniečius ir 
Naująją Angliją.

Vienas delegatas pasakė, 
kad pirmu sykiu matąs,, kad 

j skaitlingo seimo delegatai 
| apgyvendinti pas saviškius 
J ir nereikėjo išsikaštuoti ap- 
f Bistojant hoteliuose.
S ~ Kitas delegatas pastebėjo, 

kad Norrcood turi Rymą be
1 popiežiaus, Montello turi 

Ruomuvą be krivių krivai- 
• "čio, o Lawrence turi Palan

gą be Birutės kalno.
| Delegatas iš Woreesterio 
E Svirskas po šeiminio kon- 
i certo pasakė, kad jame jau- 
E tesi taip smagiai, kaip anuo- 
g met šv. Tėvo choro koncer- 

te. O dvi delegatės iš Wor- 
Ų cesterio ir viena iš Lawren- 

; ce pasakė, kad tokiam kon
certui kainos turėjo būti 
nuo $1 iki $5.

Kg; Dar vienas delegatas pa
stebėjo, kad LDS. Valdyba 
renkama iš Naujosios Ang
lijos darbininku, kaip po
piežius iš italų.

■c

h i ' SUŽEIDĖ MOCKŲ.
v i Pereita nedėlios vakara. *■ I

tapo sunkiai sužeistas Sta-
“ sys Mockus, sandariečių 

.veikėjas. Sandariečiai tą 

.vakarą turėjo “masmitin-
• protestui išreikšti prieš 

| registracijos Įstatymą. Prieš 
/'■ masmitingą Mockus buvo 

atbėgęs “Darbininkan” nu- 
g.' sipirkti Lietuvos Konstitu- 
E ciją. Sakė “masmitinge” 
į -. sukritikuosią. Pq ‘ ‘ masmi- 

tingo” “jmotestantai” grižo 
namo ir išsisukant iš W. 
'Broadwav į E. Broadivay 

£ r“protestantų” vadą Mockų 
į " automobilius suvažinėjo. Su- 
F žeistasis ineštas Į netoli e- 
I santį daktaro ofisą. Buvo. 
F- pašauktas ir Dr. Jakimavi- 
K čius. Buvo teirautasi vie

tos ligonbučiuose. Kiti dak- 
| tarai pripažįsta, kad sužeidi

mas didelis, bet Dr. Jakima
vičius pareiškė daugiau vil
ties del sužeistojo.

NAMO VALYMAS, y
Daugelis iš paprastųjų 

nuolat vartojamų būdų na
mo valymo yra nepagirtini 
principe jr peiktini prakti
koje. Šluoti arba dulkes 
šluostyti sausais Įrankiais 
tankiausia nieko nereiškia 
ir atneša didesnę blėdį, negu 
toks valymas gero padaro. 
Plovimas su muilu ir vande
niu, šluostymas su drėgnais 
įrankiais ir ilgokas vėdini
mas atneša gan geras pasek
mes. Vacum cleaners yra 
gana naudingi, bet ant ne
laimės nevisi įstengia juos 
turėti ar vartoti.

Čystinant dulkes drėgnas 
skurląs turi vartojamas ir 
užbaigus darbą turi būti iš
plautas šiltam muiluotam 
vandenyje. Kaikurie daly
kai k. t., sienos, rakandai ar
ba metalinės lovos, durys ir 
tt. gali mūti nuvalomi daug 
pasekmingiau vartojant tru
putį kerosinos, turpentinos 
arba parafinos aliejaus.

Niekas negali lygintis su 
vėdinimu saulėj kaipo pa
sekminga dizinfekcija. Tai
gi yra geras patarimas vė- 

I dinti drabužius, šuflėdas, 
divonus ir tt. saulės švieso
je, išmušant ir išbrūžinant 
dulkes pirmiau negu sude
dant atgal savo vietoj.

Tepylos dėžutė kuknioje 
ir visur ant sienų ir pasie
nių daug pailgina sudėvėji- 
mą dalyko, ir retkarčiais 
kalkėmis nupteplioti sienas 
skiepuose daug pagelbsti at
siekti tikslą valyme. Viską 
valant ir apteplioti yra labai 
naudingas patarimas.

REIKALINGI VYRAI.

r

“-■į

Skaityk ir Platink

■r-

ARBININKi

FARMA ANT PA.^.i 
ARBA MAINO.

PRANEŠIMAS

Leidžia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA

P
renumeratos lMftTAMS ‘Dusei Mėty ¥ Lietuvą arda Užrubežy
KAINA: * *$4.50< $2.25 4 Metams $5.50

“DARBININKAS” UTARNINKAIS IR KETVERGAIS 4 PUSLAPIŲ 
SUBATOMIS 8 PUSLAPIŲ /

Subatinis Numeris Metams $2.00
Tie kurie nori linksmų ir naudingų pasiskaitymų, o turi mažai liuoso 

laiko patariame užsiprenumeriuoti subatini numerį “Darbininko”

TAIPGI UŽPRENUMERIUOKITE “DARBININKĄ” LIETUVON SAVO 
GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS.

Lietuvon Subatinis Numeris $2.50

Darbininką
366 BROAD WAY

BOSTON 27, MASS.
S

Aš turiu tris farmas, viena prie 
kitos, susidedančias virš 630 ake
rių žemės, kurios didžiuma žemės 
yra dirbama, vienok yra užtekti
nai miško ir ganyklos, kuris sie
kia didelį ežerą.

Yra treji būriai modernališkv 
namų, teip pat dauguma farmiš 
kų įrankių, ir viso kitko vien tik 
gyvulių nėra.

Sodas virš trisdešimt akerių že
mės, kuriame randasi visokių vai
singų medžių, daugiausia obelių 
kurios yra apie dvyliką n\etų se
numo. Paminėsiu, kad vien tik 
iš sodo galima padaryti gerą gy
venimą.

Namai, kaip virš minėjau, yra 
moderniški, su visais įtaisais, kaip 

' tai: elektros šviesa, šilto vande
nio "šiluma, kaip stuboj, skerdyk
loj taip pat ir nekuriuose tvar
tuose. Apie visus namus apaugę 
lankiai neapsakomai augšti me
džiai, kurių papuošimas ateiviu; 
palieka didelį įspūdį mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmi' 
kartu per keletą desčtkų metų, c 
galų gale neužsimoka sakyti kad 
ji parsiduoda, nes pagal prekę u; 
kurią ją galima dabar nupirkti 
tad geriau sakyti kad ją pusdy
kiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį biznį, 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farmą, tad su dadėjimu 
$2000. arba $3000. pinigais aš ga 

' lėčiau mainyti.
Šioji farma yra Befast, Maine 

apie keturios mylios nuo pat cen 
tro miesto. Kurie interesuojatės. 
kreipkitės į manę laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai del pla 
tesnių informacijų. Veliju lietu 
viui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Treemont .Street, Room 603
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112

UŽSISAKYK ANGLIS DABAR 
nes vėliau jų visai negausi. Didelius 
orderius anglių pristatome už daug pi
giau negu kur nors kitur.

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičius, Savininkas.

*361 Broadway, So. Boston, Mass
—

Vienas numeris pasižiūrėjimui dykai

Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos
ton, Mass. leidžia daržą del pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
lašt Dedham, Mass. Norėdami 
iaugiau informacijų, kreipkitės 
jas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
laržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tek S. B. 2037-W.

PASAMDYMUI AUTOMO
BILIUS.

Vestuvėms, krikštynoms ir tt. 
tfARTIN WALUL1Š, 10 Crowell 
5t., Dorch Center, Mass. Telefo- 
įas Dorehester, 5308-R.

(V. KAZIMIERO R. K. DK-JO8 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

80. BOSTON, MARŠ 
'IRM. — Vladas Paulauskas,

90 B St, So. Boston, Man. 
TCE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St, Boston 27, Mass. 
'ROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 

1426 Columbia Rd., So. Boąton
:N. RAŠT. — Juozas Juška, •

Merycliff Academy,
Arlinghton Heigths, Man. 

'D ĮNINKĄS — Leonas švagždys,
111 Bowen St, Boston 27, Masa. 

'.DO GLOB. — J. Grubinskas,
3 Jay St., Boston 27, Masi. ir 

Antanas Kmitas,
284 5-th St., Boston 27, Mass. 

ARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Mass. 

liAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Mass. ’ 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
s antrą nedėldienj mėnesio 1-ą vaL 

> pietą parapijinėj svetainėj, 492 E. 
ch St. Boston 27. Mas*

). L. K. Keistučio Dr-jos Val- 
7bo« Adresai, Boston, Mass. 
RMININKAS — J. Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Maaa. 
ICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 

81 Mercer St, So. Boston, Mass.
IOT. RAŠT. — Antanas Macejunaa, 

450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
N. RAŠT. — Juozapas Vinkevičiua, 

169 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 
vSIERIUS — Andriejus Zalieckaa, 

307 E. 9-th St.. So. Boston, Mass. 
vRšAIaKA — Viktoras Zičkis,

209 E. Cottage St., Dorehester, Mass. 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 
ius susirinkimus gas pirmą nedėl- 

kiekvieno mėnesio po No. 694 
•ishington St., Boston, Mass. 6-tą v. 
Vare. Ateidami drauge ir naują na- 
; su savim atsiveskite prie musą dr- 

-> prirašyti.

Reikalingi vyrai, mokanti 
batus,' kaliošus ir čeverykus 
dirbti. Kreipkitės:

IIOOD RUBBER CO.,
Watertown, Mass.

(12-16)
So. Bostone netoli gatvekario cemen

tuota gatvė 11 kambarių stnba. gali
ma užimti visą arba renduoti kamba
rius — 3-4-4. Nuosavybė turi būti par
duota. Parduodama žemiau apkaina- 
\įmo $1600. Littosa nuo skolų. G. A. 
I*ROCTOR, 15 Eschange St, Boston. 
Mass. (12)

IŠVAŽIAVO. -------------------------------- --
A. F. Kneižys, kurs rezig- p°ieškM kdarbo bučT,Si 

navo 1S LDS. rastminkystes. I darbo su atsakomybe,
pereitą nedėlią su žmona ir I Susikalbu angliškai, latviškai, ru- 
žmonos tėvais išvažiavo I siškai, lenkiškai ir žydiškai. At- 
Hartfordan pas seserį vaka-Įsišaukti į “Darbininką.” (12) 
cijų praleisti.

f*
p- Pranešame, -jog lietuvių! 
. šv. Petro parapijos Hope 

j? Chest Vilties Skrynia iš 
F Murphy krautuvės perkelta 
;.. į Lietuvių Rakandų krau- 
| .tuvę po num. 268 W. Broad- 

way. Krautuvės vedėjas 
'Antanas Ašmenskas par
duoda tos skrynios tikiętus.

f I
Y

PARSIDUODA sidabrinių ir 
auksinių daiktų krautuvė. Lai
krodėliai, laikrodžiai, gramafo- 
nai, rekordai, žiedai, špilkos ir 
visoki įrankiai taisymui laikrodė
lių, pasiduos ateinantį mėnesį. 
Parsiduoda i špriežasties savinin
ko nelaimingos mirties. Gera 
proga lietuviams. Pramonė iš
dirbta gerai, labai patogioj vietoj 
lietuviais ir lenkais apgyvento j. 
Kreipkitės pas: J. F. PAŠAKAR- 
NIS, 1103 Washington St., Nor- 
wood, Mass. (16)

VISIEMS.

■;

Be aukso nebus ir auksino. 
Mums auksinas skambesnis už 
markę, nes jo skambesnis auksi
nis.

Platinkime tarp žmonių geras 
knygas ir gerus laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas ir 
gerus laikraščius, žmogus gali už
tektinai apsišviesti.

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą, šitai ką sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuoks.

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Našlė likus su 3 vaikais nori 

tuojaus parduoti geriausia išdirb
tą cash biznį. Storas ant kam
po, biznis varomas per 20 metų. 
Geistina, kad patektų lietuviui. 
Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu; 
73 Crescent Avė., Dorehester, 
Mass.

/ JONO EV. BL. PA1ELPINĖ8
DRAUGYSTĖS VALDYBOS

ADRESAI
RM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St., So. Boston, 
CE-PIRM. — P. Mikalauskai

248 W. 4-th St., So. Boston, 
;OT. RAėT. — J. Šeduikis,

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

171 W. 5-th St., So. Boston. Mass. 
\SIERlUS — A. Naudžiūnas,

16 Winfieid St, So. Boston, Mass. 
zvRŠAI.KA — J. Zaikls,

7 Winfie!d St, So. Boston, Mass. 
jr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
..'ldfenį kiekvieno mėnesio, 2-rą vai 
pietą šv. Petro parapijos salėj, 492 
Severtu St, South Besto*? Mass.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMĖ- 
LĮ, sutaisytą gerb. Knn. F. Juš- 
kaičio “ Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATKKIZMBLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egi. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.

“DARB.” ADMINISTRACIJA,
366 Broadvay, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
puikiai įtaisyta bueernė ir gro- 
sernė. Reikalaujančiam gera 
proga. Kreipkitės po numeriu: 
139 Dorehester St., So. Boston,
Mass. (21)

REIKALINGA
i MERGINA

rie raštinės darbo. Atsi
sukite pas “Darbininką,” 
66 Broadivay, So. Boston, 

Mass.

Reikalingos MERGINOS siuvi
mui vyrų apvakalų. Kreipkitės: 
American Rubber Co., netoli Ken- 
dall Sąuare, Cambridge, Mass.

(14)

į
Tel. So. Boston 323 

LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po Na 
125 Bboadway. So. Bostos, Mass. 

O fino Valandos:
Nuo 10 Iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėltomis.

-

1

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DAMTI8TAIr**. Kuo- 
!el, noria- 
ki j Cea*

—
16 Metų South Bostone

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

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

REIKALINGAS

Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELL, M. D.
Galime ssrifcalbėM ir lietuvUM. 

Onso Valandos : 
Rytais iki 9 vaL Po pietą nuo 1—8.

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

VISIEMS.

Reikalingas gabus vyras mo
kantis arba norintis mokytis sta- 

. liorystėa arba nuo A iki Z prie iš
dirbinio gramafonų. Čia yra ge
ra proga išmokti gerai apmokamo 
amato. Atsišaukite į

LDS. CHICAGOS DARBO 
BIURAS

4414 S , Califcrrnia Avė., Chicago.

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios crrgani- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
$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. E. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ”Garsą”.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gtffus raštas ir dalina na

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

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas i S. L. B. K- A. pigus, mėnesinė mokestis lei 

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionHose Amerikoje, t< 
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba ti< 
tro Kaitinę:
• S. L. B. K. AMERIKOJE
222 So. 9th strn Brooklyn, N. Y. įį

A

$200. PINIGAIS.
Darbininkiškas namas 17 ir 19 

Howe Avė., So. Boston — 2-8 
kambarių namai parsiduoda atski
rai ar kartu. Geram stovyje, ge
zas. Kaina $2100.00 vienas, $200. 
inmokėti, kitus morgieium 6 nuoš. 
su mažajs mėnesiniais išmokėji
mais. Kreipkitės Franklin Realty 
Trust, 262 Washington St., Bos
ton, Congress 6006.

PARSIDUODA DU NAMU.
Parduodamą du namai. Yra 

dvi krautuvės, valgomų įvairių 
daiktų. Kampinis. Ineign $15,- 
000.00. Klausk, 1424 Columbus 
Avė., Roxbury, Mass. (14)
..-t,---—.——---------------------
KETURIŲ AKERIŲ FARMA

Netoli bostono
Turi būti ]>arduota tuojaus. Yra 
daug šieno. 6 kambarių stuba su 
visais intaisymais geriausiam sto- 
vyj. Taip-gi vištininkas , tvartai, 
garažius ir automobilius. Kaina 
tiktai $3500.00. Lengvi išmokėji
mai. Klausk:

JUOZO BALUS AIČIO
361 Broadway, So. Boston. Mass. 

Telef. So. Boston, 605.
(72)




