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Krikščionys darbininkai 

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

“DARBININKAS”
i - -
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Darbininkas”
366 Bboadway, Boston 27, Mass.

Tel. South Boston 620.
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DĖL AUKSO-SIDABRO 
FONDO AUKŲ PA

KVITAVIMO.
Cleveland, O. — Anglia

kasių ir kasyklų atstovi] de
rybos jau pasibaigė. Išly
gos išdirbtos ir dabar kon
traktus pasirašinėja kom
panijų ir unijų atstovai.

Darbai kasyklose prasidės 
be atidėliojimo. Tuoj pra
sidės šešiose valstijose.

Streikas buvo prasidėjęs 
bal. 1 d. š. m. Reiškia strei
kas tęsėsi veik penkis mėne
sius.

. Kontraktas primtas veik 
be permainų senasis.

Čia užbaigta tik minkštų
jų anglių kasyklose streikas. 
Kietųjų anglių kompanijų 
ir darbininkų derybos eina 
PTiiladelphijoj. Prez. Har- 
ding gavo užtikrinimą, kad 
pastaroji konferencija pa
baigs derybas iki ateinančio 
panedėlio.

at-

S \SMERKIA ANGLIJA.
A - - -—r— 

! Paryžius. —

jos laikraščiai išskyrus'val
diškus baisiai smerkia Ang
liją. Smerkia už tai būk 
Anglija užtaraujanti Vokie
tiją. Nors valdiškasis Fran
ci jos laikraštis Temps ne
smerkia Anglijos, bet sako, 
kad Anglija esanti Vokieti
jai prielankesne, negu Fran
cija i.

Visoms kolonijoms, 
siuntusioms aukų į Aukso- 
Sidabro Fondą buvo išsiųs
ti iš Atstovybės bendri pa
kvitavimai, nurodantieji, 
kiek gauta aukų pinigais ir 
kiek voki] su daiktais. Be 
to buvo pranešta kolonijų 
komitetams, kad jos netru
kus gaus smulkią savo kolo
nijos aukų apyskaitą.

Toji apyskaita jau baigia
ma ruošti. Yra rengiami 
kiekvienai kolionijai tam 
tikri sąrašai, parodantieji. 
kas kiek iš tos kolonijos au
kojo į Aukso-Sidabro Fon
dą. Tų sąrašų daroma yra 
trys kopijos: viena — origi
nalas — bus nusiųsta kolo
nijai. kita — Lietuvos Val
džiai. trečia liks Atstovybė
je. Kolonijų komitetai, ga
vę tuos aukotajų sąrašus, 
malonės juos iškabinti viešo-

PULKININKAS EDVAR

DAS RYAN, TARPE 

ŽYMIŲJŲ LIETU

VOS PRIETELIŲ.
X

- Visi Franri-1 kad visi aukoju^
• • \Z 1 ' -j

NE SESI T A ETA.

London. — Jau antra 
vaite kai alijantų konferen
cija svarsto Vokieti jos kon
tribuciją. Bet prie sutari
mo neprieinama. Artimiau
siu laiku Vokietija .turi iš
mokėti 50 milijonų markių. 
Vokietija paprašė atidėti iš
mokėjimo laiką. Dėl šito 
atidėjimo alijantai nesusi
taiko.

sa-

šieji galėtų pamatyti sąra-, 
suoste savo vardą.

Atstovybė nesiuntinėjo 
kiekvienam atskiros kvitos. 
nes tokios buvo jau išduotos 
vietinių komitetui. Be to 
antru sykiu tokius kvitus 
gaminti ir siuntinėti iš Ats
tovybės. būtų daug berei
kalingo darbo ir iškaščių.

Čia dar turime pažymėti, 
kad Atstovybėje buvo su
skaityti tik gatavi pinigai, 
čekiai, bonai bei kuponai, 
(ii visos aukos daiktaks,taip 
kaip buvo gautos iš kolonijų 
— taip bus ir pasiųstos už
antspauduotuose vokuose 
Lietuvos Finansų Ministeri
jai, kur jie. bus atplėšti ir 
visi daiktai įvertinti.

Liet. Inf. Biuras.

v

Všaingtonas, “Elta” 1922 
m. rugpjūčio 11 d.

Rugpjūčio-10 d. Lietuvos 
Atstovybėj e W ashingtone 
lankėsi ką tik iš Pabaltijos 
sugrįžęs pulkininkas Edvar
das Ryan, buvęs Pabalti- 
joj Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus viršininku.

Lietuvos Atstovas pulk. 
Ryan'ui pagerbti rugpjūčio 
11 d. iškūlė pietus.

Pulkininkas Ryan Euro
poje būdamas pasižymėjo 
dideliu palankumu Pabalti
jos vąlstyliėms. Ir Lietuva 
per jo palankumą ir pasi
darbavimą labai daug paty
rė gero iš Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus.

Pabalti jos-Amerikos Dr- 
jos surengtame rugpjūčio 3 
d. pokilyje New York, N. Y., 
iš priežasties Amerikos pri
pažinimo — pulkininkas 
Ryanas savo ilgoje ir gra
žioje kalboje labai prielan
kiomis spalvomis nupiešė 
Pabaltijos tautų gyvenimą, 
jų demokratinį ir politinį 
priaugimą. Ypač svarbūs 
buvo jo įrodymai, kad Pa
baltijos kraštų žemės refor
ma buvusi labai protingas ir 
teisingas aktas.

VĖL ŠAUKIA KONFE- 
RENCIJON.

i Rugpjūčio 10 d. 1922, Lie
tuvos Atstovybės Sekreto
rius M. J. Vinikas, skaitė 
Vašingtone Amerikos Uni
versitete, Diplomatijos ir 
Jurisprudencijos fakultete 
paskaitą apie Lietuvos Val
stybės Diplomatiją Pasauli
nio karo bėgyje. Klausyto
jais buvo visų trijų meti] Di
plomatijos ir Jurisprudenci
jos mokiniai, dalis universi
teto fakulteto ir nekurie 
Valstybės Departmento val
dininkai.

Amerikos Universitetas, 
kuriame M. J. Vinikas eina 
Diplomatijos ir 
dencijos mokslus, 
aukštą surišiu su 
a aidžia ir ju 
profesorių 
Dėpartmento
Mokiniai susideda daugiau
sia iš įvairių valdininkų.

Paskaita buvo išklausyta 
didžfri ką paro
dė ypač įvairūs užklausimai. 
Paskaita tęsėsi tris bertai- 
r.ius valandos, o klausimai ir 
atsakinėjimai — pusę va
landos.

Paskaita iš diplomatijos 
buvo šioje mokykloje pirmą 
kart. Nuo šių meti] Lietu
vos diplomatiją žadama į- 
traūkti i reguliari mokyklos 
programą ir tuomet ji bus 
dėstoma kiekvienai klasei .

Liet. Inf. Biuras.

London. — Lordas North- 
cliffe savininkas didžiųjų 
Anglijos laikraščių London 

Times ir Daily Mali mirė.- 
Jis buvo didžiausias Angli
jos laikraštininkas.

TIKYBOS MOKSLAS 

RUSIJOJ.

Washington. — Naujame 
Rusijos kriminaliame ko
dekse įvedama aštriausia 
bausmė už tikybos mokini
mą viešose ar privatinėse 
mokyklose. Už to įstatymo 
aužymą baudžiama kator

ga. ■

tme
yra

Jurispru- 
turi gan 
Amerikos 

daugelis 
Valstybės

valdininkai.

ĮTARTAS PADEGIME.

Maskvos atvažiavo
Kaunan Lietuvos atstovas apie Rumšiškę
J. Baltrušaitis, o iš Berlino Vasarojus atsigavo. Rugiai 
atstovas Sidzikauskas.

Apie Šeduvą liepos pra
džioje buvo didelės kaitros. 
Žieminiai javai puikiai už
derėjo. Pastaruoju laiku 
palijus taisosi ir vasarojus.

Portland, Me. — Ralph 
Clark, 21 metų amžiaus, 
buvo suareštuotas ir uždarv-

1 • 

as kalėjimam nes jis buvo 
intartas padegime geležinke- 
ių kompanijų sandėlių. Tai

"t
e
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-Liepos 6 d. Kelmės turgu
je rugių pūdui mokėta 110- 
120 auks.. kviečių — 180-190 
auks.. avižų 100-105 auks., 
miežių — 100-110 auks., 
sviesto svarui 42-6 auks.. 
kiaušiniui desėtkui 76-80 a.. 
Cukraus svarui 30 auks.

--------------- z
Linkuvos miestelyje yra 5 

kąrčiamos, kooperatyvų — 
3. Vartotojui B-vė steigia 
cemento fabriką.

, is kalėjime bandė pasikar-.
Liepos 20 d. Kauno rinkoj 

kainos: kiaušinių desėtkui 
pieno Titras"'12

auks.

MIRĖ MOKSLO

VYRAS.

Paryžius.—Amerikos mo
kslo vyras Howard B utie r 
gatvėje apalpo ir mirė ligo
ninėj. Jis tik ką buvo su
grįžęs iš Konstantinopolio. 
Jis’buvo žymus senovės ty
rinėtojas ( archeologas ).

Nuo liepos 8 iki 22 dienos • £ 
? gerokai lijo. A

' S b A
Jgeri. Darbininkai dvaruose 

su savo valgiu gauna nuo 50 
iki 80 auks. dienoj už 12 va
landų darbo.

Klaipėdos krašto Taryba 
išleido įsakymą varžyti 
spaudą. Tuomi nori sulai
kyti propagandą už dė j imą
si prie Didžiosios Lietuvos. 
Lietuviai buriasi į “Apsi
gynimo Komitetus.”

Drobės B-vė, turinti kar
tono dirbtuvę Viekšnių val
sčiuje, Šančiuose ties Kau
nu steigia popieros dirbtu
vę.
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Dauguose lankėsi Apašta
lu Sosto vizitatorius Zecchi 
n i. Sake lietuviams, pa
mokslą, kurį lietuviškai at
pasakojo dekanus. knn. V- *
3 Tironas.

Kruonyje, Trakų apskr. 
nepaprastai prasiplatinus 
girtybė. Tarpe uoliųjų skys
timėlio siurbėjų yra grižu- 

nių, linų beliko tik stabarai.]šieji iš Amerikos lietuviai. 
Žmonės* baisiame nusimini
me.

Ukmergės apylinkėj atsi
rado laukuose daugybė dide
lių kirminų, kurie naikina 
vasarojų. Iš puikiausių žir-

Z-.

•j
J

aps-
M

Skaudvilėj Tauragės 
kritv yra 14 smuklių, 
deliai pelnosi .Ukmergės lietuvių gimna

zijoj vokiečių kalbos moki
na vokietis Koso. Labai at
sidavęs mokymui ir auklėji
mui lietuvių jaunimo. Vie
ną gabų, lietuvių tėvų vai
kinuką Genželį Česlavą taip 
pamilo, kad priėmė į savo 
namus ir ketįno leisti moky
tis Vokietijon. Ant nelai
mės vaikinukas nuskendo.

IŠTREMIA VOKIEČIUS.

Strasburg. — Francijos 
valdžia išleido įsakymą išsi
kraustyti. 1.500 vokiečiams iš 
pagrobtosios Alzacijos ir 
Lotaringijos. Vedusiems lei
džiama pasiimti 35 svarus 
bagažo, ir 10.000 markių. O 
nevedusieji tegali pasiimti 
pusę to turto. Likusį tur
tą Francijos valdžia konfis
kuoja. _

PRASIRAKĖ GALVĄ.

Cordone Riviera. — D’A- 
nnunžio, Italijos Želigovs
kis,- krito ant galvos ir pra- 
sirakė galvą. -

Rokiš-
A. B.

Kerelių kaimelio, 
kio apsk. kaimietis 
Kupiškyje per turgų labai 
prisigėrė ir pametė 25.000 
auksinų.

“DARBININKAS” , pasiunti 
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 rinkiniui sunaudoti.

IVasbington. — Šaukiama 
nauja konferencija baigti 
karšapių streiką. Šaukia
ma kompanijų ir darbinin
kų atstovai. Konferencija 
prasidės ketverge rugpj. 17 
<L
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Apie Skuodą atsirado gal
važudžių, kurie, terorizuoja 
žmones. Vaikščioja po 
žmones ginkluoti ir kankin- ' 
darni reikalauja pinigų. Ke
letas galvažudžių jau sėdi 
kalėjime.

Liepos 30 d. Kaune ant 
Vytauto Kalno amerikiečiai 
lošė basebūll. Susirinko žmo
nių arti 3.000. Pradžioj 
orkestrą užgriežė himną. 
Amerikos konsulas Edwards 
metė pirmą sviedinį. Ameri
kiečiai laimėjo 12 to 6.

. ' X
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Liepos 20 d. Telšių Tary

boj kilo blaivybės klausimas. 
Buvo paduota sumanymas į- 
vesti pilną prohibiciją. Pas
kui kalbėta apie smuklių už
darymą šventadieniais ir 
turgo dienomis. Balsuojant 
antrąjį sumanymą du balsa
vo už, o devyni prieš.

■ ' ... *.

DARBININKŲ PRA
MOGA.

Nedėlioj, rugpjūčio 20 d. 
š. na. ant Sally’s Rock pie
vos įvyks darbininkų pikni
kas.

Šiame piknike bus daug 
ko naujo: dainų, žaisi j, kal
bų ir kitokių margumynų, 
kurie pralinksmins kiekvie
ną. Apart to bus saldžių gė
rimėlių ir skanių valgiu So. 
Bostono ir apielinkės darbi- 
ninkai(ės) privalo. išanksto 
rengtis prie tos pramogos, 
nes gal bus paskutinė toki 
puiki pramoga ant tyro 6ro 
šiais metais. Tad dar kartą 
primename, kad ant tos die-. 
nos būtumėte pasirengę va-j 
žiuoti į darbininkų pikniką, j 
Vėliaus pranešime kelrodį ir 
kitas smulkmenas.

Renginio Komisija.

MIRĖ IŠ BADO.

*

NELEIS KRIKŠTYTI.

Prūsuose Galdapės apskr. 
netoli,Lietuvos sienos bus 
ieškoma anglių. Esą ženk
lų rodančių, kad esą anglių 
sluogsniat3 4 * * » • ‘ » «

PARDUOS KARŪNAS..

1 įį

FoZls City, Neb. — Mirė 
JudsonlI. Smith, 43 m. am
žiaus. Pripažyta, kad jis 
mirė iš bado. Betyrinėjant 
jo palikimą rasta bankinė 
knygelė, kur rodoma depozi
tų $50.000. ^^nejudinamojo 
turto besą tiek pat vertės.

“VYČIAI”
EXTRA! Extra! EXTRA!

Naujos Anglijos Vyčių Apskri
tis rengiasi prie milžiniško išva
žiavimo, kuris atsibus nedėloje, 
Rugpjūčo 27 d. Šv. Francškaus 
parapijos darže, Methuen, Mass. 
Visos kuopos rengkitės.

Agitacijos Komisija.

. i ’ e

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBE! . '

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios urgani- 
feijos 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. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ”Garsą”.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia genis raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikčjimą, dorą, rūpinasi tautos "reikalais, re

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

metų, amžiaus. z
Įstojimas j S. L. R. K. A. pigas, mSnesinS mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvią kolioaijoae Amerikoje, todėl, norin
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopą Sekretorią arba tiesiai į Cen
tro Raštinę:
• S. AMERIKOJE
222 So. 9th str Brooklyn, N. Y.

Maskva. — Rusijos bblše- 
vikų valdžia uždraudė krik
štyti vaikus. įstatymu bus 
leista vaikus krikštyti sulau
kus jiems 18- m. amžiaus ir 
jei jie to patys norės.

Maskva. — Rusijos sovie
tų valdžia ketina parduoti 
carų karūnas. Jos įkainuo
tos ant 700 milijonų auksi
nių rublių.

PINIGŲ KURSAS.
-r'- l ------- -----

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kas
tai? . 'A?

Ketvirtadieny, rugp. 10 — $2.00 
Penktadieny, rugpj. 11 — $2.00 
šeštadieny, rugpj. 12 — $2.00 
Pirmadieny, rugpj. 14 — $2.00 
Antradieny, rugpj. 15 — $1.90 
Trečiadieny, rugpj. 16 — $1.70

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

* K N



koks kitas veiksnys padarė 
darbininkų naudai nors da-

Kas negali, lai prisiunčia įnešimi) 
bei aukų. Alumnai bei rčmčjai 
prašomi kuoskaitlingaus atvyktii 
Seiman ir padėti mums mokslei
viams tobulinti organizaciją!

Giedrininkų Centro Pirminin
kas ■, .

kiek tenai as- ka, ” kuomet nusileisime iš i- 
ildinėjimų, kei- dealų padebesių, susi pažui- 
ąykantos kitaip sime su kietais darbininkų 
žmonėms f’ judėjimo faktais ir iMMMEa 
iejystės ir vmd- aktoriai jame dalyvauti. Se- 
ia ritosi! Ir nai jau laikas.
Šerno neva ger- Uosis kritikuoja unijas. 

Jį palaidojus. Taip, jos nėra tobulos; daug 
neva gerbėjai jose yra taisytina, bet kas 

dė negerbimą ir būtų buvę, jei tų netobulų

IV. LIETUVOS PILIEČIŲ, GYVENAN
ČIŲ SVETUR, REGISTRACIJA.
Įstatymas apie Lietuvos pilietybę vei

kia naudingai Lietuvoje jau kelinti metai. 
Bet ankščiau ar vėliau turėjo iškilti aikš
tėn klausimas tų lietuvių, kurie dėl įvairių 
priežasčių iš Lietuvos išvažiavo ir išsisklais
tę po visų pasaulį. Visuose pasaulio kraš
tuose rasime lietuvių, bet didžiuma išeivi
jos plaukė į Aitieriką. Mažne visus tuos iš
eivius privertais Lietuvos kraustyties tos 
ekonominės skriaudos ir politinės priespau
dos, kurių žiaurūs valdonai lietuviams ne
sigailėjo. Tų išeivių didžiuma nors ir sve
tur gyvena, tečiau kitos šalies piliečiais ne
patapo, tebeskaito sa^ę lietuviais, tebevar
toja savo tėvų kalbą ir savo širdyse dauge
lis gaivina dar svajonę grįžti į Lietuvą. Di
džiuma iš jų grįžtij ir tuoj aus, jei tik sąly- pie tai pakalbėsime sekamame straipsnyje, 
gos jiems palankiai susidėtų. Tie išeiviai Lietuvos Informacijų Biuras.

‘ ‘ Pirmasai Įstatymas apie Lietuvos I 
pilietybę” turėjo labai dideles svarbos mū-J 
sų valstybės gyvenime. Buvo tai pirmoji! 
vėtykla, atskirusi piliečius nuo svetimųjų;! 
buvo tai apsauga Lietuvos žemės nuo sve-Į 
timųjų spekulecijos. Metus su viršum ji-Į 
sai išstovėjo ant sargybos svarbiųjų valsty-1 
bes reikalų visų branginamas ir gerbiamas.! 
Bet jau pradžioje sekančių 1920 metų jį pri- j 
reikė šiuo tuo dapildyti.

Netrukus po karo pradėjo grįžti į savo I 
tėvynę Amerikos lietuviai. Kai-kurie iš jų 
buvo jau priėmę Amerikos pilietybę. Kiti I 
vėl, Amerikoje gimę ir augę sumanė pas
kui apsigyventi Lietuvoje. Sulig raidės a-1 
no Pirmojo Įstatymo apie Lietuvos Piliety
bę, visi tokie nebesiskaitė Lietuvos pilie
čiais. O jų daugelis, norėjo įsigyti sau Lie
tuvoje žemės; bet įstatymas tai draudė.

Tuomet kilo reikalas tą įstatymą papil-! 
dytį, kad ir Amerikos lietuviai grįžtantieji 
Lietuvon galėtų ten sau žemės įgyti. Juk 
tie Amerikos lietuviai, tai Lietuvos vaikai, 
tik vargo ir priespaudos išvyti iš savo kraš
to jie mūsų kraujo ir kalbos broliai. Dau
gelis jų savo jaunystėje, nors neturėdami 
savo žemės ir dirbdami svetimiems, tečiau 
laistė savo prakaitu Lietuvos žemelę. Kiti, 
kad ir svetur augę, bet Lietuvą mylėdami 
norėtų svetur ingautą mokslą patyrimą ir 
turtą parvežti ir pritaikinti Lietuvoje. Bū
ti} neteisinga ir labai skaudu, jeigu jiems 
būtų apsunkinta priėjimas prie Lietuvos 
pilietybės ir Lietuvos žemės, jeigu jiems rei- 

■ ketų net 5 metus gyventi Lietuvoje be savo 
lizdo, be pilietybės teisių. Dėl tų tai, svar- 

. biausia, priežasčių kovo 29 'd. 1920 m. ir bu- 
i vo paskelbtas

Laikinojo Lietuvos pilietybės įstatymo 
papildymas, kurs skamba šitaip:

Prie §3 pridėti pastebėjimą. Išimtinais 
atsitikimais Ministerią Kabineto nutarmu 
gali būti priimtas Lietuvos piliečiu svetim
šalis kuris ir nėra išgyvenęs Lietuvoje pas
kutinių penkerių metų (§2, p. 1)

Prie §4 pridėti pastebėjimą. Išimti
nais atsitikimais Ministerių Kabineto nuta
rimu gali būti leista svetimšaliui pirktis ir 
kitokiu-būdu įsigyti Lietuvoje nuosavybė 

3 nekilnojamasis turtas.

Tais dviem priedais prie ano pirmojo pi- 
’ lietybės įstatymo Amerikos lietuviams, jau 

nebetekusiems Lietuvos pilietybės, tapo ati- 
x darytos durys, kuriomis jie lenvgai galėtų
- prieiti prie Lietuvos pilietybės ir pri^tei-
- sės įsigyti sau nekilnojamojo turto Lietuvo

je.

turi būti kokios nors šalies piliečiais, nes ki
taip nebus kam gina jų teisių, nebus kam 
už juos užstoja. Ir šiaip jau per didelė ne- ' 

llaiiųė būti žmogui be krašto, be vardo, be 
[tėvynės.

Antra vertus Lietuvos Respublika turi 
|gi žinoti, kiek ji turi ištikimų savo žemės 
j piliečių kitose šalyse, ypač Amerikoje; kiek 
lyra svetur Lietuvos vaikų, kurie Lietuvą 
įskaito savo tėvyne, kurie arba galės jon vėl 
I grįžti, arba bent reikale rems Lietuvą kito- 
Ikiais būdais. '
| To tikslo negalima kitaip atsiekti, kaip . 
įtik suregistravus visus svetur gyvenančius 
[Lietuvos piliečius ir inteikus jiems pasus.
Tie pasai turės liudyti, kad jie yra Lietu
vos Respublikos valdžia.

Šių 1922 m. birželio mėn. 9 d. buvo pa
skelbtas naujas įstatymo punktas kaipo 
priedas prie jau buvusio pilietybės įstaty
mo. Jisai skamba šitaip.

, §6.
žmonės, kurie einant šio įstatymo 1§ ir 

jo pastaba... yra laikomi Lietuvos pilie
čiais, bet gyvena svetimos valstybės teri
torijoje, jeigu svetimoje valstybėje nėra na- 
turalizavęsi, privalo per 6 mėnesius nuo šio 
įstatymo paskelbimo dienos įsiregistruoti 

i pas Lietuvos diplomatinius atstovus ar kon
sulus užsienyje ir, pristatę jiems savo pi- 
lieytbės išrodymus išsiimti Lietuvos pasus. 
Tose valstybėse, kuriose lig šiam laikui nė
ra nei diplomatinės nei konsuliarinės Lie
tuvos atstovybės nurodytas 6 mėnesių termi
nas laikomas nuo Lietuvos atstovybės tose 
valstybėse įsisteigimo dienos...

Gyvenantieji užsienyje žmonės, kurie 
atatinka šio įstatymo 1§ ir jo pastaboje... 
išdėstytoms sąlygoms, bet neįsiregistravo 
pas Lietuvos atstovus ar konsulus užsieny^" 
je ir neišsiėmė Lietuvos pasų šio § nustaty
tuoju laiku, gali atgauti Lietuvos piliety
bę tik einant šio įstatymo 3 ir 4 §§ ir jų 
papildymu nustatytuoju keliu ir sąlygomis. 
Amerikos lietuviai, kurie nepatapo A"- 

[merikos piliečiais, taikindami prie savęs šį 
naują įstatymą, privalo atsiminti sekamus 

[dalykus:
a) Visi Amerikos lietuviai, norintieji 

būti Lietuvos piliečiais, privalo iki 9 d. 
gruodžio 1922 metų užsiregistruoti ir iš Lie
tuvos Atstovybės Washingtone išsiimti Lie
tuvos Respublikos pasą. Laiko yra duota 
užtektinai, suspės visi apie tą įstatymą su
žinoti ir pasą išsiimti. Niekas negales aiš-

’ kinties tuom, kad nežinojo, ar nesuspėjo. 
• Vėlgi Atstovybės bus parūpinta visokių ga- 
’ limų palengvinimų, kad šis įstatymas būtų 

visų Amerikos lietuvių išpildytas.
b) Kurie per tą laiką neužsiregistruos 

■ ir pasų neišsiims, tuo parodys, kad jie Lie
tuvos pilietybės atsižada ir kad iš Lietuvos 
ateityje jokios globos ar pagelbos nenorės 
ir neprašys.

c.) Jeigu iš tarpo tų, kurie paskirtu 
laiku neužsiregistruos ir neišsiims pasų, at
siras tokių, kurie vėliau permainys savo 
mintį ir panorės būti Lietuvos piliečiais, 
jiems bus dar, kelias atdaras prie Lietuvos 
grįžfl. Bet kelias tas bus ilgas ir neleng
vas. Reikės padavus aplikaciją laukti spe- 
cijąlio kiekvienam atsitikimui Ministerių 
Kabineto nutarimo, reikės daugiau išsikaš
tuoti, nes ne tik reikės užsimokėti už visą 
praeitą ląiką nustatytą valstybės mokesnį 
nuo laikd įstatymo paskelbimo, bet bus dar 
tokiems žyminių mokesnių, bus prašymų 
rašynėjimo, bus ilgo susirašyme j imo ir tt. ir 
tt. Grįžimas į Lietuvą bus tokiems sutruk
dytas.

Kodėl ir kaip reikia registhiotis — a-

Jos dar nepasiekė to laips- * 
nio ant kurio stovi Anglijos 1 
unijos, jos dar negana įver
tino kooperatyvų ir politi- i 
nio veikimo svarbą, jos dar 
nesutartinai veikia koldkty- š 
vėse derybose ir dėlto tan- i 
kiai joms nesiseka. Bet jos « 
veikia, mokinasi iš praeities j 
prityrimų, vis tampriau vie
nijasi (amalgamation) ir « 
žengia pirmyn. Ir jos eis i 
pirmyn, dirbs ir kovos... ( < 
be idealistų lietuvių. Mes 1 
svajosime ir peiksime juos, 
o paskui stebėsimės, kodėl l 
tie “aristokratai” nenori 1 
matyti savo unijose tų “did- < 
vyrių žemės” idealninkų. 1

Idealai! idealai ir idėjos! i 
Idėjų pilnos galvos, okiše- 
nįai tušti! Paimkim kad ir ! 
tas pačias kooperacijas. i 
Daug idėjų mes apie jas tu
rime, bet kaip jos nabagės 
gyvuojat Skursta ir .nyks
ta. Paskiau mes aiškinam 
pasauliui, kad čia^ girdi, e- 
sančios ypatingos aplinky
bės!

Tuo tarpu štai ką rašo 
Rugp. Review of Reviews a- 
pie Finus ir jų kooperaci
jas: “Tie, kurie stovi ar
čiausiai prie kooperacijų ju
dėjimo, pripažįsta, kad atei
viai įkvėpė gyvumo ir pa
stūmėjo pirmyn kooperaty
vų judėjimą. Daugiausia 
tame pasižymėjo Finai.” Jų 
yra kurkas mažiau Ameri
koj negu lietuvių. “Vie
nok,” sako toliau “R. of 
R.,” ‘jie turi kur kas dau
giau įtakos į kooperatyvų 
judėjimą negu galima būtų 
tikėtis proporcijonaliai jų 
skaičiui” Kabėse “R. of 
R.” priduria, kad “mažytė 

’ tautelė toli gražu nepasiliko 
’ Užpakaly ir Olympiniuose 

sportuose.”
J Anot “R. ofR.” “Finų 
kooperatyvos. turi centralę 
įstaigą (centrai exchange) 
Superior, Wis. prie kurios 
priklauso 49 Finų vartotojų 
draugijos su 5000 narių. Tos 
kooperatyvos pirko 1920-ais 
metais per tą centralį ofisą 

j kooperatyviai pusė milijono 
į. [vertės prekių. Tas ofisas 
_ siunčia miltus net į Bostoną.

(Massachusetts) Finų 35 
r kooperatyvos daro į du mi- 

lijou dolerių metinės apy- 
’ vartos); yra tai pirmutinis 
> Amerikos wholesale, kuris į- 
tį sikūrė savo dirbtuvę-kepyk- 

lą; taseentras turi puikią 
mokyklą vedėjams lavinti, 

, kurioj dėstoma kooperacijos 
’ istorija ir principai, ekono

mija, socijologija, biznio 
_ metodai ir aritmetika, krau- 
□ tuvės ir knygų vedimas, 
- anglų kalba ir kiti daly- 
i Į™ *
ą “ Taip tai Finai dirba kcd 
” mes tebesvajojame.

Unijų darbininkai savo or-1 
Į ganizacijoms palaikyti ir I 
Ikovai vesti su kapitalistais] 
i moka nemažas mokestis. Nei 
yienos unijos darbininkai! 

^nemoka taip brangiai, kaip į 
^aigliakasiai. Šie į savo uni-| 
■jas turi užsimokėti kas mė-| 

; nuo po $6. Reiškia per me- Į 
; tus angliakasis į savo uniją! 

įmoka $82. O būna įvairių i 
|«xtra asesmentų.

Karšapių darbininkai mo-| 
ka po $1.50 į mėnesį. Į me-l 

| tus išeina $18.
Ir angliakasiai ir karša-| 

| pių darbininkai dabar strei-| 
kuoja. Jei streikus laimės,! 
tai darbininkai nesigailės sa-1 

| yo įmokėtų pinigų.
Lietuviai darbininkai be-1 

L sispiečiantieji Į LDS. mo-į 
ka po $4.20 į metus. Paly-]

- ginkite mokestį, kurią ang- 
| Jiakasiai ir karšapių darbi-

įlinkai sumoka į savo orga-|
- įaizaciją ir su. tuo, ką LDS. 1 
^nariai moka. Skirtumas ne- 
į-mažas. Ką gauna unijistai
• iš savo unijų, ir LDS. nariai
- iš savo organizacijos? Pa- 
rlyginimas labai sunkus.

Darbininkai spiečiasi į u- 
r nijas, kad iškovoti geresnes 
| algas, trumpesnes darbo va-į 
k landas. Bet kad to atsiekti 
| nepakanka vien susirašyti į 
| uniją. Reikia mokėti ben- 
(tirai veikti, reikia discipli- 
| nos, tvarkos, reikia susipra- 
| limo. Šitų ir daug kitų dar- 
Ibininkams reikaliigų priva- 
Ųlumų lietuviai darbininkai 
g neingys būdami unijų na
triais. Tų privalumų lietu- 
gyiai darbiniikai ingys būda- 
| mi LDS. nariais, skaityda- 

mi “Darbininką.” Todėl 
|lietuviai darbininkai priva- 
;; lo spiestis į LDS., kur už 
\ menką mokestį 'darbininkai 

ingyja reikalingiausių pri- 
l'yalumų. /
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KAS GIRMTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE,
MILWAUKEE, WIS.

Čia liepos 30 d. įvyko didžiau
sias piknikas, kokio ikšiol nėra 
buvę. Surengė jį šv. Jurgio K. 
dr-ja Bas Bay Parke už 15 mai
lių nuo miesto. .Visi nAvažiąvo 
trekais. Trekais važiuojant mu
zikantai grojo, merginos dainavo 
lietuviškas ir amerikoniškas dai
nas. Gaila buvo, kad del nega
vimo trokų daugelis turėjo ntunie 
likti Dalyvavo tarp lietuvių ir 
svetimtaučiai. Dovanos už pasi
žymėjimus buvo duodamos vy
rams, moterims ir vaikams. Dr- 
ja turėjo gero pelno.

Dabar visi teiraujas, kada ki-. 
tas toks piknikas bus.
i.

K
L. Nemunas.

t 
*■

KENOSHA, WIS.

. Pripažinimo apvaikščiojimas.

Kuomet gautas nuo Lietuvos 
'Atstovybės telegramas, sveikinant 
šios kolionijos lietuvius su gavi
mu Amerikos pripažinimo Lietu- 
.Vai ir pranešant apvaikščioti 6-tą 
rugpj., tai veikėjai stojo darban. 
Oras nuo ryto rodė ant lietaus, gi 
laikui prieinant, smarkiai pradė
jo lyti. Priešingas gaivalas nu
džiugo manydamas, kad bus vis
kas sutrukdyta, bet senam lietu
vių dievaičiui Perkūnui pribuvus 
pagelbon, išsklaidė debesis, nu
švito, bežiūrint pradėjo plaukti 
minia ir galybės automobilių. 
Mat buvo garsyta automobiliais 
paroduoti. Benui, užgriežus links
mą maršą, būriai merginų ir mo
terų sulipo ant didelių trokų pa
puoštų Amerikos ir Lietuvos spal
vomis i r pritaikintais parašais. 
Ke-Nash-a Band priešaky, antras 
trokas — pripažinimo vaizdas, du 
ex-kareiviu Amerikos uniformoj 
S. Ralys laiko Amerikos vėliavą, 
S. Ruika Lietuvos, p-nia Kodienė 
perstato Libertv, A. Pūras — Dė
dę Šamą, p-lė A. Grublauskytč — 
Lietuvą, jos rimta išvaizda, gra
žūs ilgi palaidi plaukai, žavėjo 

‘žiūrinčius. Trečias trokas, būrys 
jaųųų mergaičių pasirėdžiusių 
tautos rūbais ir gėlių vainikais, 
laiko papuoštą didelę Lietuvos 
trispalvę vėliavą, teip-gi nemažai 
įspūdžio darė. Garbė mergaitėms. 
Ketvirtas trokas, bene didžiau
sias, — būrys merginų ir moterų 
pasirėdžiusios Amerikos spalvo
mis laikančio^ Amerikos žvaigždė
tą vėliavą. Peiiktas, — mokyklos 
mergaitės. Trokas išpuoštas įvai
riomis spalvomis. Čia aukštos pa
garbos vertos .ponios K. Klivickie- 
nė ir O. Laučienė daug pasidar
bavo suorganizavime mergaičių 
grupių.

Paskiaus traukė aibės automo-
• bilių. '

Sugrįžus, antra dalis programo 
išpildyta Liet. par. salėj. Biru
tės koras sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Svečias slavų 
kunigas pasakė angliškai prakal
bą. Po to kalbėjo vietos klebo
nas gerb. kun. Daugis. Jis savo 
hiškia kalba kaip visuomet užin- 
teresavo publiką, tik iš priežas
ties karščio ir didelio susikimši
mo salėj trumpai užbaigė. Pa
minėtina, kad gerb. kun. Daugis 

’ daug pasidarbavo surengime.
Į Užsibaigus kalboms išnešta re- 

Zoliucija rankų pakėlimu. Pa 
į siųsta pasveikinimai Lietuvos val- 
i džiai ir atstovybei. Po to sleke- 
Į rys M. ineša, kad reikia protes- 
Į to rezoliucija pasiųsti, kam užde- 

'da mokestį 10 doL į metus Lietu- 
Vos piliečiui užrubežyj. Paaiški
nus programo vedėjui J. Trakše- 
liui tikrai dalykų stovį, įnešimui 
niekas nepritarė. Slekerys nuri
mę.

Baigiant dar koras po vadovys
te A. Pūro, akompaniuojant p-lei 
S. Čekiatei sutartinai uždainavo 
keletą lietuviškų dainų. Užsibai
gė linksminantis lietuviškais šo
kiais. V
f< K. D. d. Šamas.

VALPARAISO, IND.

| Amerikonai tai negali atsistebėti, t i DM1 IMT DADfl AVIMO 
kaip liet_v;ai saįjc^e... p.2- i AllIvIA Ali 1 rAnUAVIIVU 
kią parodą surengti. Ypatingai 
tas juos nustebino, kad jie galėjo 
Miesto Parke iškelti Amerikos vė
liavą, nes kiek čia yra buvę viso
kią iškilmių, bet to ką lietuviai 
sugebėjo padaryti, tai toks trik- 
sas niekam niekados nei į galvą 
neatėjo. Ypatingai tas išsvilino 
akis francūzams, kurių .čia yra 
veik visas miestas apgyventas ir 
jie yra turėję visokių apvaikšeio- 

’ jimų, bet vėliavos parke nėra iš
kėlę. 'Miesto majoras buvęs pa
vėlinęs ir Lietuvos vėliavą iškelti 
Na ir kaip tik francūzai pajuto, 
tai ėmė bruzdėti, o jų yra daug

‘ miesto valdvietėse ir tą jie sutrukę 
’ dė. Bet lietuviai džiaugiasi kad 

jie liko pergalėtojais. Mat ke
liant Amerikos vėliavą kiti pradė
jo šaukti, kad šiandiena nesanti 
Amerikos šventė.

Reikia tarti ačiū Libby Mills, 
Continental Mills ir Lewiston 
Bleachery, kurie davė savo dide
lius trokus dykai del lietuvių pa
rodos. Teip-pat ir Mr. Johnson 
kurs ir-gi dykai davė troką vai
kams.

Minėsime mes lietuviai tą die
ną ilgai, bet minės ją ir svetim
taučiai, ypač paliokai, kurie dan
tis grieždami tik ir bėgiojo šauk
dami, kad lietuviai tokią didelę 
gražią procesiją surengė, kad no
ri su lenkais kariauti.

Bronė.

LEWISTON, MAINE.susidės iš dainų, prakalbų,' piano 
solių, o taip-gi vienas vytis artis- 
tas-komedijautas p. V. Janusas 
su savo dukrele Alena parodys 
kūno išmankštinimą. Reikia^pa- 
stebėti, kad p. V. Janusas su duk- 
tere Alena miesto teatre kas va
karas vaidina. Todel-gi bus sma
gu vyčiams delegatams pamatyti 
vytį komedijantą p. V. Janutą.

Pažymėti vakarai bus be galo 
svarbūs, dar programuose daly
vaus čia neišvardintos ypatdR. 
Detroito lietuviams reikėtų pasi
naudoti proga ir atsilankyti į Vy
čių seimo vakarus. Tikietus rei
kėtų pasirūpinti išanksto, ypač 
vakarienės, nes tą vakarą nebus 
galima jau gauti. Kas pirmesnis 
tas geresnis.

Detroito sumanūs biznieriai 
verti geros pagarbos už platini
mą katalikiškos spaudos. Pas p. 
K. Abyšalą 9258 Cardoni Ąve. ir 
pas p. J. Naką 1916 — 25 St., 
Lietuvių svetainės name, galima 
gauti “Darbininkas,” “Drau
gas, ” “Tėyvnės Balsas,” “Vy
tis” ir kiti. Lietuviams gera pro
ga tose kolionijose pigiai įsigyti 
gerų laikraščių. Prie spaudos pla
tinimo daug prisideda vytis R. Pi- 
ragis, vytis St. Stepulionis ir kiti. 
Už toki prakilnų darbą tokiems 
tėvynainiams garbė!

jome. Parodoj maršavo apie 3.- 
uuv žmonių. Maršais buvo Jonas 
Skritulskis. Rengimo pirm. kun. 
E. Grikis. Jų pastangomis pa
daryta puiki tvarka. Kada pasi
judino šauni minia maršuoti, tai 
Jonas Tamošiūnas skrydo į pa
danges ir birzgė ant marguojan
čių galvų. Buvo nusileidę^ taip 
žemai, kad aiškiai buvo matyti 
ant orlaivio sparnų Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos.

Rugpj. 19 d. bus Tag Day. Tur
būt bus geros pasekmės, nes ko
mitetas dirba išsijuosęs.

(' F. Kavaliauskas.

I 4

tis, kaip jis patsai prisipažįsta, ‘ 
kad išsivystęs iš monkės, įnešė 
protestą prieš Lietuvos valdžią 
dėlto, kad išleido įstatymą regis
truoti lietuvius užsieniuose. J. A. 
ViĮkišius atsistojęs užprotestavo- 
ir davė įnešimą, 'kad' taš nebūtų ’ 
svarstoma draugijos susirinkime 
ir būt atmesta. Kiti parėmė. Ir 
tuoj kilo trukšmas, vieni už, o ki
ti prieš. A. Tulys “Naujienų” 
buvęs mašinų tepėjas kalbėdamas 
varė agitaciją kad protestas rei
kalingas. Po ilgų ir karštų ginčų 
aštponiais balsais prieš šešis nuta
rė protestuoti

Išlindo yla iš maišo.

Po buvusio New Yorke “Pilie
čių Sąjungos Seimo” V. M. Čeka
nauskas .-buvęs seime raštininkas 
vėjo atpūstas Valparaison ir šia
me susirinkime pradėjo pasakoti 
apie Vileišio darbus.

Jau nuo senai Valparaiso troc- 
kininkai yra žinomi lietuvių vi
suomenei su priešingais Lietuvai 
darbais, bet šį sykį tai visai iškry
po iš vėžių ir nežino patįs ko jie 
nori ir ką daro. Tai vis šlamštų 
laikraščių išperos ir tautos nenau
dėliai

SPRINGFIELD, ILUNOIS.

•»

Lietuvos Pilietis.

MONTELLO, MASS.

Padėka.

Tariąme viešą padėkos žodį vi
siems šios kolonijos lietuviams, 
kurie ėmė dalvvumą rugpj. 6 d. 
manifestacijoj rengtoj del Lietu
vos pripažinimo^

Gavę telegramą iš IVashingto- 
no liepos 28 d. iš Lietuvos Atsto
vybės apie gavimą Lietuvai Ame
rikos pripažinimo ir patarimą 
rengti manifestaciją rugpj. 6 d., 
tai Paskolos Stotis tą pat vaka
rą sukvietė dr-jų valdybas pasi
tart apie rengimą manifestacijos.

Tą pat vakarą paskyrėme du 
delegatu nueiti pakviesti laisva
manių dr-jas. Bet visos laisva
maniškos dr-jos atsisakė dalyvau
ti. Tik katalikiškos dr-jos teda
lyvavo' iškilmėse.

Nors laiko mažai tebuvo, bet 
viskas buvo laiku ir gerai prireng
ta. Išgauta iš miesto leidimai 
gauta aštuoni policistai tvarkai 
laikyti, gauta benas iš 22 asme
nų, parėdyta du raiti maršalkos 
— A. Tautkus ir P. Virmauskis. 
Po tam dr-jos ypatingai šv. Kazi
miero Dr-ja su savo gražiomis 
šarpomis labai puošė parodą. Pa
galios maršavo atskiri asmenys 
geroje tvarkoje. P. Pleška su di
doku būriu atvyko iš Middleboro, 
Mass. Buvo ir iš kitų miestukų. 
Mūsų klebonas kun. J. Švagždys 
iš sakyklos gražiai apie 
reikšmę pasakė. lodei 
labai daug ėjo.

Buvo apie 10 didelių
papuoštų trokų. Geriausia išrodė 
parapijos choro trokas, ant kurio 
buvo Uncle Sam sveikinantis su 
Lietuvaite. Vokietis ir bolševi
kas smalsiai į juos žiūrėjo, o lan
kas šalę stovėdamas ir vieną ko
ją’įžengęs į darželį, kur Lietuvai
tė ir Dėdė Šamas buvo, vienoj 
rankoj atkišęs laikė baalndį (tai
ką), o kitoj algą peilį laikė, ty
kodamas Lietuvaitę nudurt.

Toliau sekė į 50 automobilių, 
pasipuošusių vėliavomis.

Vietos angliški laikraščiai rašė, 
kad kaip Brocktonas stovi, tai 
lietuviai dar nekuomet taip skait
lingai ir gražiai' nebuvo pasiro
dę.

Pamaršavus per dideses gatves 
manifestantai sugarmėjo į *Ruo- 
muvos Parką, kur buvo koncer
tas ir prakalbos. Įspūdingai pa
kalbėjo Mz Kerbelis ir vietinis 
klebonas kun. J.'Švagždis.

Dar tariu ačiū visoms komisi
joms ir dr-jų viršininkams ir na
riams, tiems, kurie veltui davė 
trokus, tai yra P. Vaičiūnui ir O. 
P. Valavičiui,! automobilių sav- 
ninkams ir visiems margavusiems.

M. Abračinskas,
( . Stoties Pirmininkas.

ARBA MAINO.
-------------------- i

Aš turiu tris farmaa,- viena 
prie kitos, susidedančias virš 63Q 
akerių žemės, kurios didžiuma že
mės yra dirbama, vienok yra už
tektinai miško ir ganyklos, kuriu 
siekia didelį ežerą.

Yra treji būriai modėriiališkų 
namų, teip pat dauguma tarmiš
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 metų še* 
' numo. Paminėsiu, kad vien tik iš 

sodo galima padaryti gerą gyve
nimą.

Namai, kaip virš minėjau, yra 
moderniški, su visais įtaisais, kaip 
tai: elektros šviesa, šilto vande
nio šilur a, kaip stuboj, skerdyk
loj taip pat ir nekuriuose tvar
tuose. Apie visus namus apau
gę tank’. i neapsakomai augšti me
džiai, k .rių papuošimas ateiviui 
palieka didelį įspūdį mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmu 
kartu p*? r keletą desėtkų metų, o 
gąlų ga’e neužsimoka sakyti kad 
ji parsiduoda, nes pagal prekę už 
kurią ją galima dabar nupirkti, > 
tad ger’au 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 m:.inyti.

Šioji farma yra Befast, Maine, 
apie keturios mylios nuo pat cen- . 
tro miesto. Kurie interesuojątės, 
kreipkitės į manę laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai del pla
tesnių informacijų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga.

VINOENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Tremont St. Rocni 603
Boston, Mass.

Tel. Havmarket 4112.

Iškilmingai apvaikščiota 
rugpj. 6 d.

Rugpj. 6 d. Šv. Vincento parap. 
svetainėj įvyko apvaikščiojimas iš 
priežasties Amerikos pripažinimo 
Lietuvą de jure: To linksmo nuo- 
tikio ir vietinės kolonijos reikalą 
nušvietė kalbėtojai: Kun. I. Ker
šis, A. Kazlauskas, moksleivis S. 
Junkeris ir muzikas A. Alęksis. 
Solo j “Oi Greičiau, Greičiau” 
(Šimkaus) skambiai padainavo O. 
Mosteikaitė. “Graži čia Giružė” 
(Aleksio) švelniai išpildė A. Bra
zaitis. Vakarą apvainikavo dai
nomis ir himnas skaitlingas L. 
Vyčių 48-tos kp. koras. Vakarą 
tvarkiai vedė Federacijos 37-to 
sk. pirm. P. Stirbis. Vakaras vi
sapusiškai nusisekė.

Rugpj. 8 d. buvo Vyčių 48-tos 
kp. ekstra susirinkimas. Nutar
ta 13 d. š. m. Lincoln darže su
rengti smagų išvažiavimą. Mū
sų abu raštininku A. Bacevičiū
tė ir A. Kuperis atsisakė, nes va
žiuoja į Lietuvą. Jų vieton iš
rinkta O. Gudauskaitė ir A. Bra- 
zaitė. Taip pat dapildyta valdy
ba kasos globėjais M. Stirbaitė ir 
B. Munkiutė. Iškeliaujantiems 
virŠĘaminėtiems kuopos darbuo
tojams nutarta 15 d. š. m. sureng
ti atsisveikinimo vakarėlį, 
klebonas gerb. kun. J. čiuberkis

Į mūsų koloniją atvyko labai 
brangus svečias, buvęs šios parap. 
iš Indiana Harbor, Ind. Kaipp 
buvusį gerą darbuotoją Spring- 
fieldiečiai stengėsi maloniai pri
imti.

parodos 
vietinių

gražiai

Rugpj- 12 d. Lietuvių Mokslei
vių Literatiška Draugija laikė sa- 
v.litinį susirinkimą. Pradėjus 
svarstyti naujus dalykus S. šeš- 
kotas, beždžionių artimas' giminai-

r
NEW BRITAIN,' CONN.

V ; * .

Julė.

DETR0IT, MICHIGAN.

Vyčių Seimo Belaukiant.

Turėjome rugpj. 6 d. manifesta
ciją kokios dar nekuomet neturė- puota su p

Matas.

LIVINGSTON, ILL.

Nupjovė kojas.

Rugpj. 9 d. lietuvių vaikui K. 
Kazakevičiui ant geležinkelio nu
pjovė abi koji. Vaikas mirė tuoj. 
Palaidotas rugpj. 11 d.

Rodos kad detroitiečiai griaus
tinio sujudinti. Kiekvienas gyves
nis žiūri kas tokio nepaprasto bus 
Vyčių seime. Pats seimas be a- 
bejonės bus toks kokio dar nie
kur nebuvo. Pasižadėjo pribūti 
Lietuvos atstovas gerb. V. Čar
neckis, Detroito J. M. vyskupas 
ir visa eilė įžymiausių tautos bu
dintojų : Gerb. kun. F. Kemėšis, 
kun. Dr. I. Česaitis “Daugo” red., 
L. Vyčių centro pirm. gerb. kun. 
Pr. M. Juras, teisių studentas P. 
Daužvardis, muzikas A. Aleksis 
ir daugelis kitų.

Išvažiavimas rugpj. 20 d. įvyks 
Bei 16 Isle Parke. Vieta yra gra
žiausia, oras sveikas, išvažiavi
mas bus tuomi žingeidus kiekvie
nam, Sies gaus progą detroitiečiai 
susipažinti su delegatais bei sve
čiais iš įvairių kolionijų. Bus 
base-ball rungtynės Clevelando L.' 
Vyčių 25 kuopos base-ball ratelio 
su Detroito L. Vyčių 102 kp. base- 
ball rateliu. Be abejonės cleve- 
landiečiai basebolninkai parodysi 
savo miklumą, detroitiečiai ir-gi 
nepasiduos, kas sudarys smarkų 
susikirtimą. Pažiūrėsime katrie 
laimes?,

Rugpj. 21 d. Šv. Jurgio parap. 
svetainėje milžiniškos prakalbos 
su pamarginimais. Kalbės gerb. 
kun.- Fabijonas Kemėšis, L. Vyy 
čių pirmutinis kūrėjas, įžymus vi- 
sūomenės budintojas. Kalbės 
gerb. kun. Pr._M. Juras, L. Vy
čių centro pirm., teisų studentas 
p. P. Daužvardis. Tokie veikėjai 
patenkys visus. ♦ \

Rugpj. 22 d. Lietuvių Svetainėj 
įvyks puikiausias koncertas po 
vadovyste gerb. kun. J. čižaus- 
ko. Dainuos L. V. 79 kp. choras 
ir žymūs solistai: p-lė T. Laučiu- 
tė, p-ni M. Širvaitienė, p. J. Va
liukas ir kiti. Kalbės gerb. kun. 
Dr. Ig. ■ Česaitis, “Draugo” red. 
įžymus publicistas. Kalba bus 
mokslišką, pamokinanti.

Rugpj. 23 d. Liet.

Draugas.

DAYTON, OHIO.

Čionai randami nemažas lietuvių 
būrelis. Rodos sutikime gyvena. 
Bet kažko trūksta. Rodos yra ir 
uolių veikėjų, bet visgi nesima
to geresnės ateities. Čia bene bus 
kaltė vanagienos. Vanago agen
tėliai darbus ardo. Jau pernai 
LDS. kuopa buvo ant prapulties 
kranto. Bet vis dar atsilaiko. 
Vyčių kuopa sent^ bujojusi ir vei
kusi dabar visai sunyko. Vana
giniai jų išardė.

Linksmą naujieną buvome iš
girdę, kąd Amerika pripažino 
Lietuvą. L. L. Paskolos Stoties 
pirmininkas apie tai gavęs tele
gramą iš Washingtono. Bet jos 
niekam nerodęs ir apie manifesta
cijos surengimą nesujusta darbuo
tis.

Rugsėjo 5 d. prasideda mokslo 
metai. Kur leisime vaikučius — 
į viešąsias mokyklas, ar į savą
ją. Savoji yra maža. Be reikalo 
mes ja nepasirūpinome. Teisybė 
buvo komitetas kurs rinko žinias. 
Sužinojo, kad vaikų būtų 170. Ir 
visi pritarė remti savąją mokyk
lą, bet užėjo nedarbas. Dabar 
darbai pagerėjo, bet apie mokyk
lą nesigirdi >

Parapija stovi neblogai Tik bė
dų yra su komitetu. Komitetas 
dhžnai turi mainytis.

«. a
T. A.

\

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

“Darbininkas” yra gavęs labai gra
žių dainų. Taigi jų mylėtojai galite 
gauti labai prieinamomis kainomis^ 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes-' 
nis, tai geresnis.

štsf tos nepaprastos dainos:

Ak Myliu Tave berneli 
Ai jsivilkčiau čigono rūbų .. 
AS pas tėvelį.. močiutė mano 
Blaivininkų Himnas..............
Darbininko Daina .................
Graži čia giružė ..................
Jojau dienų ............................
Ko liūdit sveteliai ..............
Lietuvos himnas 

bgo ...........
Meile uždegta krūtinė 
Musical Ecbo ......... .■/,
Musikos Aidas i...... 
Oi tai dėkui močiutei 
Plaukia sau laivelis i, 
Saulelė Raudona ..... 
fiių nakčiai/ ................
Siuntė mane motynėlė 
Skyniau hkynymėlį ...

ai aė pąviirsčiąn •••.. 
Vienas žodis ne'Jnek#*- 
Viaubmet širdis surakinta 

yč'iij IlirniiHS ••««••••»<
Užsakymus ir pinigus siųsti

•••••••

•••••••

• • ». • • • • •

• • •

i

9

Gavus telegramą, kad Amerika 
pripažino Lietuvą, tai pasidarė 
didelis sujudimą^ tarp lietuvių. 
Šaukta.. susirinkimai ir tartasiK a 
kaip tik puikiau galėtų pasirody
ti amerikonams išreikšti padėką 
Dėdei Šamui už pripažinimą. Pri
sirengimui laikas buvo trumpas, 
bet prie gerų norų nėra to kas 
nebūtų galima. Samdymui beno 
ir kitas išlaidas padengti dėjo vi
si po $1.00. Kiti dėjo po dau
giau; p. J. Čereškevičius net $5 
pakojo. N. P. ,P. Švč. mot. dr-ja 
iš iždo aukavo $20.00. Lietuvos 
Dukterų mot. dr-ja — $5.00. Na 
štai susidaro apie pusantro šim
to dolerių.

Išaušus skaisčiam nedėlios ry
tai (rugpj. 6 d.) juda didi maži, 
seni jauni, katalikai, sandarleČiai v 
čiai ir aršiausi Rusijos bolševikė- 
liai. Na, kada jau toks apsireiš- i 
kimas, tai buvo galima tikėtis 
kad manifestacija bus sėkminga.

Štai apie 10 vai. p. F. Stasiulis, 
Šv. Baltramiejaus dr-jos pirm, su 
kitais pagelbininkąis kelia ant šv. 
B. salės Amerikos ir Lietuvos vė
liavas. Šv. Baltramiejaus, dr-jos 
salė (namas) yra ant vienos iš di
džiausių gatvių Lewistone. Pra
eiviai pulkais sustoję žiūri kad 
ant Lithuanian Hali plevėsuoja 
dvi veliavi. (Lietuvos vėliavą šv. 
Baltr. dr-jai ant savo namo iškel
ti paaukavo S. L. R. K A. 26 kp.) 
1:30 prasidėjo parodavimas. Pir
miau ėjo policija, po jų sekė šv. 
Domininko francūzų benas, susi
dedąs iš 25 ypatų. Keturi ex-ka- 
reiviai pasirėdę uniformose, nešė 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas 
greta, o du ėjo apsiginklavę su 
šautuvais ant pečių iš šalių. Po 
jų du nešė didelį parašą išreiš
kiant pagarbą Dėdei Šamui už 
pripažinimą mūsų Laisvos Res
publikos. Toliau tai tęsės ilgiau
sia eilė vyrų, visi turėjo prisise
gę po žalio ąžuolo lapą. Po vy
ra ėjo mergaitės. P-lė M. Mila- 
šaitė ėjo pirma nešdama vėliavė
lę, ant vienos pusės buvo skydas 
su Liet. Vyčiu, ant antros sky
das su žvaigždėms ir dryžėms. Po 
jos sekė apie 20 mažų mergaičių. 
Po mergaičių ėjo maži berniukai, 
apie. 30. Ant galo p. J. Sakalaus
kas jojo ant arklio, kas puikiai 
atrodė. Toliau sekė vežimai. 
Pirmas vežimas buvo L. Vyčių 
mergaičių. Vežimas buvo puikiai 
išpuoštas Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis. Ten buvo reprezen
tuojama, kaip Amerika padavė 
ranką Lietuvai; Amerika sveiki
nos su Lietuva. 0 aplink stovėjo 
mergaitės baltai apsivilkę. Ant
ras vežimas buvo išpuoštas vien 
tik Amerikos vėliavomis. Ant jo 
sėdėjo moterys ir-gi pasipuošę A- 
merikos vėliavos kepurėmis. At
rodė puikiai. Trečias vežimąs_bu- 
vo išpuoštas vien Lietuvos vėlia
vomis ir ąžuolų vainikais ir šako
mis. Moterys antėjo sėdėjo bal
tai apsivilkę ir su Lietuvos vėlia
vos kepurėmis ir Liet, vėliavomis 
rankoje: Anglų laikraščiai sako, 
kad tas vežimas tai reprezentavęs 
Lietuvos Respubliką. Ketvirtas 
vežimas tai buvo išpuoštas Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis ir bu
vo prisodintas vienų vaikų, kurie 
eiti buvo per maži. Po to tai tę
sės da ilga eilė papuoštų automo
bilių.

Iš sąlės tiesiog visa paroda nu
ėjo prie miesto parko. Ten iškė
lė Amerikos vėliavą. Keliant vė
liavą benas grajino Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Kuomet Ame
rikos vėliava užplevėsavo miesto 
parke, tai prasidėjo marsavimas 
po svąrbesnesias Lewistono ir 
Auburno gatves. Grįžtant užsuk
ta vėl prie City Hali. Ten buvo 
nutraukti paveikslai visos. paro
dos. Bet o buvo imta ir judamie
ji paveikslai. Sugrįžus namo, 
tai jau jokio programo neturėta, 
nės nebuvo laiko prie jo prisi
rengti (Tik du bolševikėliai su
grįžę iš parodos iš todžiaugsmo, 
turbūt'jau besibučiuodami norėjo 
vienas kitam nosis nusikąsti/na ir 
į tą “meilės” bučkį įsimaišė dik- 
tas “dėdė,” tai Vieną nusivedė į 
darželį, o J. Vaišvila sugebėjo 
pasprukti).

MAIZEVTLLE, PA.

* Manifestacija.

šv.Rugpj. 6 d. nedėlioj, ties 
Liudviko bažnyčia, tuojau po pa
maldų buvo surengta manifesta
cija del Lietuvos pripažinimo. 
Šioji diena padarė didelį įspūdį 
tarpe lietuvių ir svetimtaučių. A- 
pie bažnyčią buvo papuošimų A- 
Tnerikos ir Lietuvos vėliavomis. 
Žmonių prisirinko iš visos apielin
kės. Pirmiausia'buvo keliama A- 
merikos ir Lietuvos vėliavos. Lai
ke kėlimo vietinis parapijos cho
ras po vadovyste P. Dulkės, su
giedojo L. himną ir vieną tautiš 
ką dainą.

Toliau mūsų gerb. vietinis kle
bonas A. E. Bakūnas užėjo ant 
platformos ir paaiškino publikai 
šios dienos apvaikščiojimą.

Antras kalbėjo anglų kalboj 
prof. M. J. Shore. Kalbėjo jaus
mingai.

Trečias kalbėjo lietuvių kalboj 
Stasys Gegužis, iš Mahanoy City. 
■Kalbėjo patrijotiškai ir įspūdin
gai.

Po prakalbų p-lė Žukauskaitė 
pasakė deklamaciją del Lietuvos' 
pripažinimo.

Paskiau sudainuota dar viena 
tautiška daina,. (Laimingai Jaus- 
kimės) su kuria užsibaigė apvaik
ščiojimas šios dienos. Teipgi pri
dera ištarti keletą pagarbos žo
džių už prirengimą. šio apvaik- 
ščiojimo gerb. kun. A. E. Bakū- 
nui ir L. Paskolos Komitetui.

Lietuvos Sūnus.

% NEWARK, N. J.

Išvažiavimas.

L .R. K. i Federacijos 8-tas

A
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L D. S. KUOPŲ SUSI
1.-. I

MINERSVILLE, PA.’ ’
LDS. 90 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 27 d. rugpjūčio 5-tų vaL/ 
po pieų. bažnytinėj svetainėj.

Visi nartai malonėkite pribūti pas
kirtu laiku, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taip-gi atsiveskite 
ir naujų narių.

TAMAQUA, PA.
LDS. 99 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 27 d. rugpj., tuojaus 
po sumai, bažnytinėje svetainėje, 307 
Pine Street. Visi nariai malonėsite 
pribūti, nes turime daug svarbiu rei
kalų aptarti. Taip-gi atsiveskite ir nau
jų narių.

I'

A.
skyrius rengiasi prie rugpjūčio 
20-tos dienos didelio išvažiavimo 
Hunters Grove giraitėn. Rengi
mo komisija deda visas pastangas 
užganėdinimui visų atsilankiusių
jų

Taip-gi bus įvairių pamargini- 
mq, muzikė del šokių, lenktynėm 
ir kitokių įvairių žaislų. Atsižy
mėjusiems bus duodamos dova
nos. • ,
Jeigu tą dieną būtų lietus, tad 
tie patys šokiai atsibūtų parapi
jos svetainėje, kampas Adams ir 
New York Avė.

Nuoširdžiai kviečiame atsilan
kyti visus ir visas.

Rengėjai.

■■■■■■m
Visi esame begalo linkimi^ kad 

puikiai nusisekė. 1

MONTREAL, CANADA.
LDS. 92 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 27 d. rugpj. paprastame 
ylaike, pobažnytinėj svetainėj, 720 
Parthenais gat. Visi nariai malonėki
te pribūti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Atsives
kite ir naujų narių. .

Valdyba.

NEV HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 27 d. rugpj., 1-mą 
vai. po pietų bažnytinėje svetainėje 
295 St John St Kviečiame visus na- . 
rtus ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų y 
narių. ji

DAYTON, OHIO.
LDS. 69-tas kuopos mėnesinis sut

rinkimas įvyks nedėlioj, 27 d. rugpj. 
2-rų valandą po pietų žv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. Visi nariai malonė
kite priimti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taip-gi atsiveskite Ir 
naujų narių.

1 “ ...... ..
CUMBOLA, PA.

. LDS. 88 kp. mėnesinis sustrlnkimas 
įvyks nedėlioj. 27 d. rugpj., papras
toj vietoj, ir paprastame laike. Vist 
Bariai malonėkite pribūti, nes turime 
daug svarMų reikalų aptarti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių.

WATERBURY, CONN.
LDS. 5 knepoft mėnesinis susirinki

mas Įvyks nedėlioj. 27 d. rugpj., tuo- 
Jsus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi nartai malonėkne priimt!, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite kr naujų nariu.

TRENTON, N. J.
LDS. 82 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvytai nedėlioj. 27 d. rugpj. Lietu
vių Politikos Klljjbo salėj 31 i Dicknon 
St Vist nariai malonėkite pribūti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

ELIZABETH, N. J. > j
LDS. 16 kuopa laikys mėnesinį sut

rinkimų 27 d. rugpj., 4 vaL po p.o- 
tų bažnytinėj svetainėj. Už kviečiam i 
visi nariai pribūti.

iineje |
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“DARBININKAS”



Darbininko Draugas

Knygos

366 BROADWAY, BOSTON 27, MASS

Valdyba

J. Glineck

Baltarankis Proletaras

troškimai, 
Dievui ir

Laiškus adresuokite

705 Main St., Montello, Mass

(Kampas Broad St.)
TeL Brockton 5112-W.

'Pajieškojimai
Palestoj Imą kainos 1.DS. na* 

rlams ir “Darbininko"1 skaityto
jams 1 syk] ] metus nž dyka, nž 
3 sykius $1.00. Prieteltams už 8 
sykius $1.50.

BUVO DAUG ŽMONIŲ.
Pereitą utaminko vakare 

— Žolinėj, lietuvių šv. Pet
ro bažnyčion suėjo . daug 
žmonių. Prie papuošto al
toriaus įvyko pamaldos.

IŠVAŽIAVO Į SVEČIUS.
Petras Kyburvs, L. Pa

skolos stoties iždininkas, su 
visa šeimyna automobiliumi 
išvažiavo į New Yorką, kur 
turi daug giminių ir pažįsta
mų. Ten viešės apie savaitę 
laiko. «

VARGONININKŲ SUVAŽIA 
' VTMAS.

TĖMYKITE VISI.
Subatoje, rugpj. 19 d. ati

darau Bostono lietuviams 
parankiausią ir lietuviško 
skonio valgyklą. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kviečiu 
kuoskaitlingiausia ateiti į 
mano valgyklą, kur gausite 
geriausius valgius ir puikų 
patarnavimą.
SOUTH BOSTON LITHUANIAN 

AMERICAN LUNCH
244 W. Broadway, South Boston. 
M. K. VIRBALAS, Savininkas.

PRANEŠIMAS
Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos

ton, Mass. leidžia daržą del pik
niką už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informaciją, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. TeL S. B. 2037-W.

SUEIKITE.
• Seredoj, 16 rugpj. 8 *val 
vakare seimo vakarų rengi 
mo komisija malonės sueit i 
L. Vyčių kambarius 36< 
Broadtvay. Pasitarsim k: 
kas- jau nuveikė ir ko da; 
reikia. Federacijos sky 
riaus ir LDS. 1 kuopos vai 
dvbos būkite būtinai, teii 
pat visi patarėjai prašomi 
ateit.

Seredoj rugpjūčio 23, š. m. toj 
pačioj vietoj 8 vai. vakare bus L. 
D. S. 7 kuopos nepaprastas su
sirinkimas. Visi nariai(ės) pri
valo ateiti, nes turėsime daug 
svarbią priešseiminią reikalą.

Turime iš Centro laišką, kurie 
turi būti apsvarstyti dar prieš 
seimą. Beto, bus -rinkimas atsto
vą j seimą, kuris bus Bostone rug
sėjo 5-6-7-8 dd.

Kviečia Valdyba.

MOKYKLAI.
žiburėlis, vaikams mokintis knygutė .................. 40
z šios ir kitos knygos, kurios bus vėliau skelbia
mos, yra gaunamos “Darbininke.” 1

Pinigus už knygas geriausia yra siusti money 
orderiu, arba, mažiau poterio siunčiant, krasos žen
klais.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu visiems Ameri

kos pažįstamiems ir turintiems 
kokius reikalus Lietuvoje. Aš 
Antanas Ulozas, Kauno apskr., iš 
Rumšiškią miestelio, Dvaro gat
vės, keliauju į Lietuvą rugpj. 26, 
1922 m. ir atlankęs savo seną mo
tinėlę ir sutvarkęs savo reikalus 
Lietuvbje, grįšiu atgal į Ameriką 
birželio mėn. 1923 m. . Turinti 
reikalą meldžiu kreiptis šiuo ant
rašu:

ANTHONY ULOZA3,

TĖMYKITE.
LDS. 1 kuopos susirinki

mas iš priežasties svarbių 
reikalų įvyks utarninke. 
rugpjūčio 22 d. š. m. 7:30 
vai. vakare, LDS. name 
kambariuose.

Šiame susirinkime turėsi
me išrišti daug svarbių rei
kalų ir išrinkti delegatus į 
seimą. Tad kviečiame visus 
ateiti.

Beto, mūsų kuopa kaip 
kasmet, taip ir šį metą turi 
užimti pirmą vietą nariais 
Tiesa, mes turime apie 200 
narių, bet iš tų yra daug ne
užsimokėjusi ii ir jeigu šiame 
susirinkime neužsimokės 
mes neteksime tos vietos.

Padarykime taip, kad 
mūsų kuopoje būtų 100% 
pilnai užsimokėjusių narių. 
Ateikite į ši susirinkimą vi
si.

PARSIDUODA.
Parsiduoda, beveik nauji for- 

ničiai. Pigiai. Taipgi mažai var
totas pianas. Kreipkitės 206 W. 
Broadway. Ant 3-čų lubų. (97)

\LTIJOS-AMERIKOC
LINIJA 9Broadvay. * Nev'lork.NYU, SSStlUETUVK1 , PER rtAMBURGAMlAVĄ

Zkj /' AREAUEPOJU.
/mVV lĄ/VAHUOKIT visi parankiu^ 
JI V’ m 11181X7 OLIXT-

įJ/Lietuviai važiuojanti ] PYLIAVĄ aplenkia 
!en^ ąJsoBtą (karidorą). '

vtM trečia Mėsa padalinta Į kambarius ant ’ 
2-jų. 4-rių. lr bmj.

■ LATVIA F. " LITU ANT A ?" r "
13 New Yorko ar Bostono j Hamburgą—$ieą.5O, 
PHlavą—$10A50, Klaipėdą ir Plllavą—$107.00. 

nžmota,mp gelžkelio tikėtą 13 Bostono J 
New Yorkų. Kreipkite pas vietini agentą.

BUČERNĖ SU NAMU.
PARSIDUODA pačiam City 

Point, South Boston’e, namas 2 
šeimynų po 4 kambarius. Parsi
duoda už $4600 su visu bizniu; 
$2.000 inešimo. Del platesnių in
formacijų kreipkitės pas

VINCENT A. JENKINS,
395 West Broadway, So. Boston. 
Telephonas: South Boston 2340.

DRAUGAI IR DRAUG18!
Skaitykit^ ir platinkite lai

kraštį “ GIEDRĄ.” lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organų.

Kaina metams Amerikoj $2.50. 
*‘G I E D R A”

55 W. Markei Str.,
Wilkn Barre, Pa,

Kiekvienas gerai mąstąs lietuvis, kuris žiūri į -DVASIŠKO TURINIO KNYGOS
rytoją su viltimi geresnės ateities; kuris nenori pa- 9) Katekistas .......................«....,
silikti tamsiu, lai iš kalno pasirūpina gauti iš žemiau 
surašytą knygą nors kelias, o mes užtikriname, kad 
bus jam sveika netik ant kišeniaus, ne tik ant kū
no, bet ir dvasios. Štai brolau, pasiūlome mes tau 
šias knygas, skaityk jas, o neapsivilsi.

GRAŽŪS SKAITYMAI: *
7) Geležinkelio Sargas Tylius ........................
8) Maldos Galybė .........................................
9) Svieto Perėjūnas .........................................
10) Gerą ir Blogą Raštą Skaitymas..............
11) Jaunoji Lietuva ;.......................................
12) Joninių naktis................................ .......

TEATRUI VEIKALAI:
5) Esamas (vieno akto) ...................................
6) Komedijėlės .................................1...............
8) Ubagą Akademija.........................................

DAINŲ KNYGOS:
5) Eilės ir Dainos, I d.......................................
6) Eilės ir Dainos, II d......................................
7) Laimė, Poema .. ......... !................. . .............
8) Naujos Eilės ir Deklamacijos ....................

MOKSLIŠKOS KNYGOS:
9) Ką gero turi lietuviai iš socijal. sąjungos
10) Kelionė į Europą.........................................
11) Kelionė Lietuvon .......................................
12) Kur teisybė?................................................
13) Kurią Bus Viršus? .....................................
14) Mūsą Žinynas .............................................
15) Pažanga ir Laimė .......................................
16) Pažinkime Socijalizmą...............................

P.B'MXPELIE!I
VllTbrtrinHH užreg.S. V. Fat^AM.

“PAVASARĮ?”
Draugės ir Draugai!

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

Mes norime užtat su jumis 
kuodažniausiai pasitarti, pa
sikalbėti O mūsų kalba tai 
mūsų laikraštis “Pavasa
ris.” Todėl, 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 
nes g., 12 nr. “Pavasario” Atimi- 
nistracijai. 5? A f

Artinantis LDS. seimui, 
pradedama/gyviau gvilden
ti darbininkų ir “Darbinin
ko” reikalai. Kartu nuro
doma vaistų, kuYių atsigėręs 
“Darbininkas” galėtų ne tik 
išlikti gyvas, bet da ingyjęs 
geros sveikatėlės, tarnauti 
ištikimai lietuvių darbinin
kų luomui. Neturėdamas 
daktaro diplomo ir visai ne
pretenduodamas būti moky
toju, nepiaustvsiu iš “Dar
bininko” kūno vėžių ir ne
bandysiu “Darbininkui” 
gyduolių ieškoti, tik norė
čiau su “Darbininko” drau
gais pasidalinti savo minti
mis, kurių pasisėmiau iš 
raštų pastaruoju laiku til
pusių “Darbininke” ir iš 
paties “Darbininko” gyve
nimo, su kuriuo maždaug, e- 
su apsipažinęs.

Amerikos lietuvių katali
kų gyvenime savo laiku 
“Darbininkas,” leidžiamas 
Liet. Darbininkų Sąjungos, 
buvo užėmęs gana svarbią 
vietą. Gyvenimo svarbieji 
klausiniai jame būdavo gvil
denami, pakaktinai gyvai ir 
suprantamai. Neretai jisai 
pasidabindavo dailiaja lite
ratūra, praktiškais patari
mais ir kitokiomis žmonėms 
naudingomis žiniomis. In
teligentai ir kieto darbo dar
bininkai laikraštį sekdavo 
atidžiai ir jam karštai teik
davo moralės ir materijalės 
paramos. Tai buvo tada, 
kuomet “Darbininkas” tar
navo platesnei visuomenei, 
nestatydamas pirmon gal
von parinktų ypatų reikalų. 
Reikia pasakyti, kad “Dar
bininkas” buvo vienas iš po- 
puleriškiausių Amerikoje 
lietuvių leidžiamų laikra
ščių.

Pastaraisiais laikais “Dar
bininkas” nepasilaikė savo 
augštumoj. Iš plataus vi
suomeninio kelio jisai pasi
suko į skerstakius ir taip į- 
sivėlė į bovelną, kad žmogus 
nebegali “Darbininko” tik
ro veido pamatyti. Jei kar
tais tas veidas ir pasirodo, 
tai su tokia grimasa, kad 
nemalonu į jį pažvelgti.

Ant kiek žinau ant “Dar
bininko” veido kaukę užmo
vė ne “Darbininko” redak
toriai. bet susiplakusios d- 
pie “Darbininką” tūlos 
apystovos. Kodėl taip atsi
tiko, ne mano pareiga gvil
denti, o antra teisybės pasa
kymas galėtų dar kalkiniuos 
mūši], veikėjus iš lygsvaros 
išstumti ir tuomi nesmagu
mų sukelti. Kas jau buvo, 
lai pasilieka mūsų užpaka
lyje- Vilko šaukti iš miško 
neapsimoka, jis ir nekvie
čiamas ateina.

e Dabar mūsų pareiga yra 
ne barties del padaryti) klai
dų, bet jąsias kuogreičiau- 
sia išlyginti. Tas bus gali
ma, mano nuomone, padary
ti sudarius “Darbininkui” 
naują krypti, kad jame 
(“Darbininke”) tilptų ir 
krikščioniškas darbininkų 
reikalų gynėjas ir visuome
nininkas, ir švarus politi
kas ir lietuvis biznierius ir 
profesionalas. - Laikraštis ir 
darbininkiškiausiu šydu pri
sidengęs, negali praeiti pro 
žalį t6 kas pačiame gyveni
me apsireiškia. InėjUs į 
siaurug vieno luomo rėmus, 
kad ir labai “pazalatytus,7 
nesuvarysi į juos viso pašau- 7 Walcott St., New Haven, Conn.

lio dorybių, kurios priklau
so visai žmonijai. Iš to aiš
ku, kad .varu neprimesi ki
tam luomui visų nedorybių, 
kurių nakinamas luomas ar 
tam tikra žmonių grupė ne
gali išimtinai globoti. , Lai
kraštis yra visuomenės pa
daras ir kaipo tokis, nors ir 
labai prie savo krūtinės pa
rinktąjį luomą ar žmones 
glausdamas, neturi teisės 
kitiems į akis spiauti, bet 
teisingai turi apie juos vi
suomenę informuoti. Vėl, 
teisingas pabarimas geros 
valios žmogaus nesupykins, 
bet da naudos visiems su
teiks. - Nepyks visuomenė, 
jei laikraštis ištikimiau tar
naus saviems artimiems, bet 
ta pati visuomenė tuojau pa
sišiauš, jei laikraštis netei
singai ant ko nors užpuls ir 
pradės juos visomis keturio
mis nakinti. Turiu omenė- 
je lietuvių katalikų visuo
menę, , kurios tarpe labai 
dažnai iškįla netaktai ir blė- 
dingi ginčai, vedantieji prie 
skaldymosi į grupes, į srio- 
ves. Laikraščio priedermė 
tokių netaktų į savo špaltas 
neįsileisti ir tokiu būdu blo
gumams užbėgti už akių, ne
leidžiant jiems į gyvenimą 
šaknų įleisti.

“Darbininkas,” būdamas 
katalikišku laikraščiu, prieš 
tą svarbų principą prasižen
gė ir atšaldė net savo arti-; 
miausius prietelius< Todėl 
nėra ko stebėties, kad “Dar
bininkas” nukentėjo. To
dėl dabar reikia atgauti 
prietelių prielankumą ir vi
suomenės paramos. LDS. 
seimas prie to padarymo 
privalo būti prisirengęs. -

Lietuvių katalikų visuo
menes paramos “Darbinin
kas” tuojau atgaus, jei jisai 
atsistodamas ant naujos 
platformos, paremtos gry
nais katalikybės pamatais, 
sujungs gražiai žmogaus 
priedermes su Dievo moks
lu ir prie to eis aiškinti vi- 

«suomeninius, politinius ir 
mokslo klausimus.

Gink Dieve, neintariu 
“Darbininko” kokiame nors 
skizme, tik nurodau, kad•
jame atsirado tokių neda- 
teklių, kuriuos kuogreičiau- 
sia reikia prašalinti.

Atsiprašau jei savo atvi
ru pasakymu ką nors užga
vau.

Paieškau savo pąsbrolią Vin
cento, Liudviko ir Tamošiaus 
Kaupšą. Paeina iš Kauno rady
bos, Šiaulių apskr., Kiškaičių kai
mo. Paieško Augustinas Berno
tas Dimšą kaimo. Kas juos žino 

j ar jie patys, lai atsišaukia šiuo 
antrašui

j Aug. Bernotas,
ĮBox 22, Bunola, Pa. (17)

N. A. L. R. K. Vargoninink; 
E suvažiavimas buvo 9 d. rugpj. 2 v 

po piet “Darbininko” kambt. 
riuose, Boston, Mass.

Šiam metiniam vargoninink: 
seime buvo nutarta organizuot 
varg. apskričius arba kuopele? 

[; kad būtą galima pasekmingia 
L darbuotis. Užtad N. Angį. Varg 

suvažiavo 9 d. rugpj..ir pradėję 
vykdint tą sumanymą.

Pirmiausia išrinkta valdyba 
pirm. M. Karbauskas, rašt. A 
Stanšauskas. Vargoninką ne-

■ daug tebuvo,
1. Nutarta surengti didelį su

vienytą chorą koncertą N. Angį. 
K ir visas kolionijas atlankyti. Ga 

tas bus žiemą nepatogu, bet atei 
nančią vasarą bus ant išvažiavi 

k mą.
M 2. Nutarta šią žiemą duoti kon- 
g certus Naujoj Anglijoj su vieti- 
[ nią chorą pagelba.
i 3. Nutarta ateinančią žiemą tu- 
| rėti vargonininką kursus.
P Kiti nutarimai yra nesvarbūs, 
fe, Ateinantis susirinkimas bus 6 
L d. rugsėjo “Darbininko” name.

Bus kalbamas svarbiausias klau- 
fe simas vargonininką reikale. To- 

| del kviečiam visus šios valstijos 
vargonininkus, teip-gi ir tuos, 
kurie pirma vargoniniskavo o da

lį bar ne.
I’ _ Rašt. A. Stanšauskas.

w BAMBINO 
Vuhbaženklie Reg. S. V. Pat. Biure

fgreitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35°- arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.




