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Kaina 4 centai.

nunešė daug malkų,

SUSIARTINO

DERYBOS NUTRŪKO

Tauragės apskrityje per
nai buvo 84 mokyklos. Da
bar nutarta atidaryti dar 15. 
Mokinių joms atseina daug 
maž po 50.

Pittsurg. — Pittsburg 
Coal Co. pagalios priėmę 
Cleveland* : padarytų kon
traktų ir Jx>s kompanijos 
kasyklose darbai prasidėjo 
rugpj. ,31 d. Sugrįžo dar
ban 45.000 angliakasių. Pa
gal sutartį neunijistai turi 
būti atetatyti iš darbo.

ATŠAUKĖ VIRŠININKĄ SUGRĮŽO DARBAN

sukilimas
Idžią, prie 
o pietine

SUKILIMAS PRIEŠ 
MASKVĄ.

Panemunyje (Rokiškio 
apskr.) yra 4smuklės. Val
sčiaus taryboje buvo pasiū
lyta panaikinti smukles. 
Bet pritarimo nebuvo.

NESUSITAIKO.

Waehington. — Nėforma- 
'1Č8 derybos ėjo tarp 
ir Amerikos valdžių. Ame
rika norėjo silpsti Rusijon 
technikos komisiją apžiūrėti 
Rusijos ekonominę padėtį. 
Derybos sutruko.

TAIKOS A U KURAS 
(Juozo Mažeikos' 'fiesinys)
- - ! ■ I -

Philadelphia. — Kiehjįi 
anglių kasėjų der/bds *Su 
kompanjomis tebesitęsia. 
Angliakasiai sutinka gtlžli 
darban už senas algas’ 
nesutinka pasirašyti kon
traktą ilgesniam laikui kaip 
iki bal. 1 d. 1923.

LIETUVOS REIKALAS 
LYGOJE.

UT^ANIĄN RĄL,
Cį>BP0B4^I0N,

Geneva. — Tautų Lygos 
Taryba, kuri pradėjo savo 
posėdžius, svarstys ir Lietu
vos reikalus. Konferencijos 
dienotvarkėje yra įtraukta 
Lietuvos protestas dėl lenkų 
barbarybių Vilnijoj ir jos 
laužymą sutarčių.

kur dalyvavo amerikiečiai 
kun.’ Tarnas .Žilinskas, p. 
Romaiiienė ir Mickevičius. 
Yčas užsiminė, kad reiktu 
įsteigti Amerikos Lietuvių 
3fylėtojų Dr-ja, kuri rūpin
tųsi grįžtančiais amerikie
čiais. Pasiūlymas maloniai 
priimtas.

Nemunas buvo patvinęs ir 
Kaune padarė daug nuosto
liu 
sugriauta maudyklės ir kitų 
jeibių pridaryta.

MUMS PRANEŠA.
Iš AVashington,. D. C. 

mums praneša, kad kun. F. 
Kemėšis nuo rugsėjo pra
džios pasitraukia iš užima4 
mos Lietuvos Atstovybėje 
vietos. Nori varyti toliau 
mokslą universitete.

Rugpj. 2 d., t. y. trečia
dienį turėjo būti Parėinku- 
lio atlaidai. Bet atlaidai 
buvo nukelti į nedėlią, o a- 
pie tai žinojo tik Telšių pa
rapijiečiai. Tai seredoje 
nuo Sedos, Salantų, Plun
gės, Varnių, Kuršėnų, Pa
pilės ir kitų parapijų minių 
minios sujplūdo į Telšius. 
■K&eįfrįįį -buvo apsivylimas, 
kuomet atVvkę nerado atlai-

Rugpj. 6 d. Jurbarke bu
vo manifestacija dėl Lietm 
vos pripažinimo. Buvo kon
certas, kur- dalyvavo ameri
kietis Sodeika.

. nizaęiją Amerikoje—-Lietu- 
? • * ‘ ’ I > ’viii Darbininkų Sąjungą.

nio už- pasą, arba jo atnau
jinimą, tokie lai; gauna iš 
Paskolos Stoties atatinkamą 
paliudijimą ir prisiunčia jį 
Atstovybėn, kuri išduos pa
są tada be mokesnio. Te
čiau neturtas nepaliuosuoja 
piliečio nuo priedermės išsi
imti pas:g t. y. ir neturtin
gas turi paduoti aplikaciją 
dėl paso.

5. Šeimynos .tėvas išima 
viena tik pasą saur savo zmo-

Biržuose pasirodė savaiti
nis laikraštis Biržų Žinios. v 
Pirmame sumeryje minima 
apie manifestaciją dėl Lie
tuvos pripažinimo liepos 30 
d. Tą pat dieną pripuolė šv. 
Onos atlaidai. Žmonių bu
vo daugybės, manifestacija 
didžiulė. To laikraščio re
daktorius leidėjas yra Dr. J. 
Mikelėnas.

Petrowski ir PU- 
pri si pažino prie 
Jie vra rusai ir • * • ** prieš streiką dirbo New

• * _ ‘t

York Centrai šapose. Jie 
minėjo Alessio savo prisipa
žinimuose ir jis žinojęs apie 
suokalbį, bet tvirtinęs, kad 
Ūselis, Petrovvski ir Pa- 
pourvitch esą nelaimės kal
tininkais.

(Šitaip rašo angliški dien
raščiai. Sakoma, kad suim
tieji esą rusai, bet iš pavar
džių matyti, kad kaikurie y- 
ra lietuviai).

y—
Krikščionys darbininkai 

vienykitės!; Spieskitės į vie- 
• 1 b :
nintėlę darbo žmonių orga- 

H X .• T..

nai ir saAo vaikams, ir vie
na tik mokesni už visus te- 
užmoka. Žmonai ir vai
kams (iki 17 metų) atskiri 
pasai nereikalaujami.

6.. Jaunikaičiai ir mergi
nos baigę 17 metų amžiaus,, 
privalo išsiimti atskirus pa
sus.

7. Lietuvių, Amerikos pi
liečių turtas Lietuvoje, ar 
tai žemė, ar pinigai, ne
konfiskuojama ir visai ne
manoma konfiskuoti.

8. Lietuviai — Amerikos 
piliečiai gali’ važiuoti į Lie
tuvą su’ Amerikos pasu už- 
vizuotu Lietuvos Atstovybė
je Washingtpne. Tokie, no
rėdami Lietuvoje apsigy
venti, ir įsigyti turto turės 
taikinties prie Lietuvos įsta
tymo apie pilietybę.

Liet. Inf. Biuras.

Marijampolės d-ras Ra- 
dienovaa netyčia nusišovė. 
Gyventojai apgailestavo ne
tekę gabaus chirurgo.

Federacijos, Jautos Fondo, L. 
gerbiamus Delegatus, atvykus 
atlikti naudingų darbų Ameril

fl Šiaulių apskrityje rugpj. 
7 d, nukauta du razbainin- 
ku Mikšys ir Smailys. Mi
licija juos gaudė keturis 
mėnesius. “ ' ! , • '

'. ........

Chicago, rugpj. 29.—Šian
die tapo apkaltinti penki 
žmonės už sugurinimą “$h- 
000.000 ekspreso” ant Mi- • 
chigan Centrai ties Garv, 
Ind. rugpj. 20 d., kur du ge
ležinkelininku žuvo. Kiti 
penki surišti su šituo darbu 
tebelaikomi. Policija sako, 
kad dar dviejų ieškoma.

. Kaikurie suimtųjų—prisi
pažino ir tas netik išaiškino 
nelaimę, o ir užbėgo už akių 
kitai nelaimei ties Ekhart, 
Ind., kur kesintasi sugurin
ti Twentieth Centurv Limi- 
ted. ’•

Penki apkaltintieji yra 
Joseph Papourvitch, Char- 
les Ūselis, John Petrowskl 
Albino Olessio ir ' James 
Jrohetsh. J ie visi esą kar- 
šapių streikuojantieji darbi
ninkai.

Ūselis, 
pourvitch 
suokalbio.

' k ’”-—- ' i
Beritu. -'—Bėrimo polici

jos viršininkas Richter. iš
plaukė Amerikon laivu Prtr 
sident Harding. Bet bevie
liu telegramų jam pasiųsta 
ant laivo žipia, kad tuoj 
grįžtų atgaL f Jis norėjo at
vykti New Yorkan dalyvau
ti tarptautinėj policijos kon
ferencijoj,. Bet Vokietijoj 
dalykai staiga pablogėjo,' 
kad jis šaukiamas atgąl. Tu- 
rėš išlipti iš laivo prie arti- _ - , » , •
miausio uosto, jei dar per . ‘ .
toli iAtlantik, nenuplaukė. ir Jugoslan^ padare ^jun-

' ' gą ir'pasirašė tame reikale
Sako apsidirbę su sutarti-' stREiKU* •; ■ ---------- --—_ ..

2. Amerikoje gyvenan- 
tiėms Lietuvos piliečiams 
metinio mokesnio už paso 
atnaujinimą yra nustatyta 
>ne $10.00 kas met, bet $5.00 
kas met. Tik pirmaisiais 
metais išsiimant paisą reikia 
įmokėti $16.00. gi paskui 
kas met, pasą atnaujinant, 
reikės mokėti po $5.00. Tą 
mokesnį nustatė ne Lietuvos 
Atstovybė Washingtone, bet 
Lietuvos Valdžia.

3. Daugelis Lietuvos pilie
čių jau turi išsiėmę Lietuvos 
pasus. Aišku, kad tokiems 
nebereikia išnaujo pasų im
ti, tik. jų paso terminui be
sibaigiant jie turės kreiptis 
į Ątštovybę dėl paso atnau
jinimo. t ‘

4. Jei kurie būdami var
gingoje padėtyje negalėtų į- 
inoksti reikala.ujamo moke»-

’ London. — Iš Vokietijos
Kretingos bažnytinis cho- sostinės pranešta, kad Ode- 
« susideda vien iš mergi- goj padarytas 
K Vyrai gieda Maušių prieš bolševikų vai 
lUklėse. sukilimo prisidėjo

-—a--- — Rusija ir paskelbė neprigul
Jūžintų (Rokiškio apfck.) mvbę nuo Maskvos?

Platelių bažnyčioje (Kre
tingos apskr.) tebegiedama 
senoviškai — su griešnin- 
kais,, milamirikais ir kitais 
dionovas netyčia nusišovė 
mals. < I- 4 A--,: < •

Šiomis dienomis Lietuvos 
Atstovybė išsiuntinėjo vi- 

# soms paskolos stotims ir ki- 
; i toms įstaigoms, susižinoju- 
I ‘ \ sioms su Atstovybe, pasų ap

likacijų blankų, registraci- 
i jos korčiukių ir instrukcijų, 

kaip paskolų, stotims ir ki- 
tXis irtsip-nm.ą
atlikti tą darbą. Taigi tu
rintieji įvairių abejojimu, 
ar klausimų registracijos ir 
pasų išsiėmimo reikale lai 
kreipiasi į stotis, ar kitas 
minėtas įstaigas.

Atstovybė yra gavusi įvai
rių užklausimų registravi
mosi reikale. Be to lietuvių 
spauda iškelia taip-pat įvai
rių klausimų ir abejojimų. 
Todėl matome reikalingu 
paduoti lietuviui visuome
nei kai-kurių paaiškinimų.

1. Įstatymas apie Lietu
vos pilietybę ir apie Lietu
vos piliečių syetur gyvenan
čių registraciją ne kurioje 
nors Atstovybėje buvo su
manias ir apgalvotas, bet 
buvo užmanytas ir išleistas 
Lietuvos Valdžios, Seimo ir 
Ministerių Kabineto, kuri 
Čia beabejo vadavosi tikrais 
ir svarbiais Lietuvos Vals- 
tvbės reikalais.

> Ai'
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JABZMO SSTEMŪS-MORALeS 
PASEKMĖS.

• ' • ——*------
Viąųa'iš didžiųjų, žmonijos nelaimių bu-

|>o tai nelemtas supuolimas tekinkos progre- 
&bo sų žnaopių dvasios puolimu: kada atėjo 
Kgnašjiių gadynė, bedieviškas materijalizmas 
pbuvo jau stipriai įsigalėjęs, o tuo tarpu kri- 
l^kščięnių wsuome*ir buvo pasidavusi apati
jai ir neturėjo tinkamos organizacijos. 
įjKrikščioųys nebuvo kaip reikiant pasiren- 
įkgę priimti naujų pramoninę tvarkų. Ir del- 
i-to vietoj iš pat pradžių pritaikius tų naujų 
Tvarką prie amžinų reikalavimų krikščioniš- 

į kos doros;’krikščionių pasaulis ir po šiai 
['dienai veda kovų su kapitalizmo slibinu, 
įjūrio galybė vis dar tebeauga.

f B iTSj t IC r V t ii * u

Tarpe kapitalistinės sistemos vaisių 
mums metasi į akis ypatingai šie:

1) Netikrumas ir baimė rytojaus. Net 
pitalistai ir tie nėra tikri rytojaus ir jų 

irdyse baimės daugiau randasi, negu dar
bininkų tarpe. Jie bijo darbininkų unijų, 
ijo vagių,, bijo socijalių revoliucijų. J te 

jaučiasi kaip plėšikai, prisiplėšę svetimų 
tų, kurie nuolat dreba iš baimės, kad kas 

tors tų tj^tų pas juos nesurastų ir neatim- 
. Jr toji baimė verčia piniguočius nuolat 

uiklųotiš ir ginties prieš darbininkus ir 
ries gražiausius žmonijos pageidavimus: 

verčia juos rinkt i es tų turtų vis daugiau ir 
daugiau, ;kad toji turtu galy’ ė padarytu 
guos nebepasiekiamais ir neheĮveikianiais. 
|S?oje žygįįotėje prie turtų reikia skubinties 

d kiti nepralenktų, kad lgikina silpnybe 
inaudoję darbininkai ar Vif?T%iaTtieužlip- 

tų ant sprando. Dėlto tai Įsigalėjo mūsų 
gadynėje pbalsis: stvngkis greitai praturtėti 
|[get rich jųuick).

Darbininkas taip-pat nėra tikras ryto
jaus. Per-ilgus metus jisai taupo savo pra
kaito vaisius: pasideda bankan keletą ar ke- 
liolikų šimtelių. Užėjo ligos, kieno nors 

dotuvėS, bedarbis; užėjo bylos teismuo- 
ir visas sutaupytas turtelis kaip bematant 

pranyksta-ir vėl viską reikia pradėti išnau- 
Pažįstu šeimynas, kurios buvo sudėję 

į namus po 2 tūkstančiu dolerių ir daugiau, 
[kurie užėjus bedarbėms, negalėdami ban
kini išsimokėti, turėjo atsižadėt ir namų ir 
j savo indėfų tūkstančių ir bėgti kitur su tuš- 
■ čiomis kišenėmis, kad kitur vėl iš naujo 
1 pradėjus. ’ Pažįstu jaunus sveikus vyrus, 
Mkyrus, kurie per pusantrų metų darbo ne- 
' Tasdami. turėjo praleisti visa, ką sutaupė 
; per 1Q melų ir dar i skolų paiiįsti. Pavie- 
; Ūiams dar-mažesnis vargas ir baimė. Bet 
f Šeimynų padėtis dėl to rytojaus netikrumo 
į yra pasibaisėtina.

Lietuvoje mažažemis ant trijų dešimti- 
[nių žemės-jaučiasi saugesnis, negu čia dar- 
Išninkąs su 5-6 doleriais kasdienės'algos, 

[nes ilgesnei bedarbei užėjus čia badas į akis 
[greičiau pažvelgs, negu Lietuvos mažaže- 
[įĮbiui. Tuo ir išsiaiškina išsigimimas mūsų 
įligšiol sveiko ir padoraus šeimyninio gyve- 

Guriausios katalikiškos šeimynos 
■bijo vaiku,Jaužu Dievo valią ir gamtos tvar
ką. iškrypsta ir išsigen®. Jų neskaitlingi 
įtaikai, ištUgę, jau bijo išviso vesti ar te- 
■foi ir bevelija varyti betiksiu ir betvarkį 
gyvenimą,Y Sykį pradėjus su Dievo valia 
Mebesi skaityti, nebereikia paskui nei Bie- 
Wo. nei bažnyčios, reikia tik slopinti ir mig- 
Sjyti šąžinę^ Didžiausią atsakomybę už žmo- 
ijjių tikėjiiflo ir doros puolimą imasi ant sa- 
Įtes dabartinės kapitalistinės tvarkos šulai 
& jų gynėjai. . —
r. 2) Tasai rytojaus netikrumas, greito 
■ra turtėjimo obalsis panaikino teisingumą, 
■kreipė bianio santikius. palietė visus luo- 
■ns, profesijas. įstaigas, pas oksminimo 
{fotas? BĮ'to daugiausiai nukenčia darbi- 

It grosernė, ir bučernė, ir dakta- 
įB, ir advokatas. ir :esto;-;;:?' -av:;;.: .c;.- 
frvisi tuo greito praturtėjim- ^baisiu va-

iO.

/r-

ai.

duojasi ir kiekvienas skaudžiai darbininką 
inkaada. Pavyzdžiui mūsų laikų įmestų 
restoranai ir “lnuch room'iai” — tai tikri 
pi ieteliai daktarų, aptiekorių ir grahorių, 
ir didžiausi neprieteliai apdraudos draugi
jų — ir tai vis dėl to obalsie °get rieh 
quick,,? pagaminto kapitalistinės sistemos.

3) Nuolat auganti demoralizacija ypač 
jaunosios kartos; tą demoralizaciją angina 
nepadori literatūra, teatrai, šokiai; visa 
tai apskaitome ir daroma aiškiu tikslu, kad 
pritraukti ir pasipelnyti; dėlto taį ir žai
džiama ant jaunuomenės geidulių, kuo pa- : 
sėkmė esti nupuolimas doroje, lyties ligos 
ir išsigimimas.

4) \Nuolatinis mažėjimas dvasios kri
kščioniškos meilūs, gailestingumo ir broliš
kumo. Toji dvasia tolyn vis labyn pamai
noma dvasia godumo, mąmonizmo ir egojiz- 
mo. / 
KAPITALIZMO sistemos — moralės pa
sekmės. ' ' x •

Karai, Militarizmas, Imperijalizmas.

Prie kapitalizmo sistemos karai yra ne
išvengiami, nes karas tai ne kas kita kaip 
pasekmė tarptautinių varžytinių tarpe ka
pitalistų. Pačios tautos, jų plačioji liau
dis niekuomet karų nepageidauja, lies Žino 
jų vertę ir kainą. Karus auklėja ir iššau
kia tie, kurie patys į ugnį nelenda, bet ku
rie iš jų nori pasipelnyti. Ir paprastai už
pakalyje kiekvieno karo stovi ne visas pi
niguočių luomas, ne žynius jų būrys, bet 
tik saujalė pačių stambiųjų, kuriems pasi- 
norėjo surasti savo kapitalui pelningų vie
tų svetur. Dabar sakoma yra, kad tautas 
pešdina ir taiko — žibalo karaliai, nes ži
balas patapo svarbiausia pramonės jėga. 
Pakol Morganai, Rotchcliild’ai, Stinnes’ai 
bus tikraisiais pasaulio valdonais, pakol jų 
lesu valdys išaugusi demokratija — patol 
bus ir karai. Tiesa, žmonija išsiilgusi tan 

ir meldžiasi dėl jos. ir visų šalių pa- 
i -ifistai ją pasišventę, apaštalauja, lud visa 
ai per niek, kol liaudis bus lujūgū karų 
Jausime. Prireikus kaiiitalistanis karo, ji- 
<ai ne bus sunku iššaukti. Tam tikslui bus 
lanaudotas švenčiausias patčijotizmo jaus
lias. Jaunosios kartos bus auginamos ka
ro atmosferoj. Mokyklose jos garbins ka- 
e pasižymėjusius karžygius. Jos bus mo

kinamos kariškai maršuoti. Jos matys duž
iai karo parmins, vėliavas, muzikas. Joms- 
bus visą laiką skiepijama karo skonis. Ir 
kada jau išmuš karo valanda bus paleista 
Į darbą gabiosios plunksnos ir gerklės, bus 
pastatytas klausimas ištikimybės savo ša
liai. bus raginama prie pasiaukojimo. Ir 
Žmonės eis ir guldys savo galvas, manyda
mi, kad jie kovoja už idealą (pav. didžia
jam kare — “už demokratiją”) ; o ištikrų
jų už reikalus kelių kapitalistų. Ir vis bus 
įkalbama, kad tas karas esąs paskutinis, 
kad jis vedamas dėlto, kad jų daugiau ne- 
’iūtų. Bet ir tas obalsis bus leidžiamas tik 
galvoms apsiikti. nes tie, kurie ji leis, pir
ui iš jo ciniškai pasijuoks. Karai vėl bus 

į ada kada bus prie jų vėl tinkamai prisi
ruošta ir kada ateis tam tikras laikas. Už
sekti karo mašineriją juk taip yra lengva. 
Dar nepasibaigus didžiajam pasauliniam 
karui jau kaikurie ėmė ruošti pienus nau
jiems karams. Amerikos kapitalas einan
tis Azi.jon ruošia karą su Japonija® kapr
alas, lendantis į Meksiką ruošia karą A- 

»nerikos su Meksika; 'Lenkų dvarininkai, 
norėdami surasti žemės savo nerimaujan
tiems “chlopams” ir išgelbėti savo dvarų— 
paruošia karą su Lietuva; Anglų-Francū- 
cų kapitalas, einantis prie Rusijos žibalo — 
ruošia karą su Rusija ir 1.1, ir 1.1. Ir taip 
bus visuomet, pakol pelno ir grobio troški- 
nąs^nebus demokratijos apvaldytas.

Washingtono konferencija 1921 buvo 
garbinama už tai, kad ji neva padariusi di
lelį žingsnį prie visatines taikos, nes visa 
?ilė karo laivų nutarta paskandinti ir nu
statyta tų laivų statymo ribos. Bet pasirūk 
lė, kad ir čia tik mažiems vaikams džiaugs- 
no būta. Karo su Japonija neišvengta, tik 
jis buvo atidėtas iki kol bus prie jo geriau 
prisiruošta. Pasenę nebetekę vdrtės laivai 
bus panaikinti, nau jų nebebus statoma, dėl
to, kad bandymai parodė, jog tos plieno 
tvirtovės neatsilaiko prieš bombas iš orlai
vių. Konferencija tik nužiūrėjo naują bū
dą būsimų kany Tų būsimų kanj visa svar
ba būsianti orlaiviuose ir nuodinguose ga
mose . Užtat konferem-ija nieko nenutarė 
apie tuos karo orlaivius ir dabar eina di-

DAR B Į N-.I N K AJg
džiausiąs lenktyniavimas karo orlaivių sta
tyme. Apie dujas neva buvo padaryti nu- 
tarimai, jąs apribojantį, bet tie nutarimai 
buvo jau daromi nesykį. -ir kiekviename ka 
re buvo laužomi. Niekas nepaisys tų nuta
rimų ir būsimuose kainose. Argi veltui šim
tai pasamdytų mokslininkų Įvairiuose kraš
tuose dirba i jį gazų “tobulinimui,” vis nau
ji}, vis baisesnių išgalvojimų. Jau žinome 
tiek, kad buvusieji gazai tik intraukti į 
plaučius užnuoc^ davo organizmą. Gi bu
simųjų gazų tik vinras užtiškęs lašelis iš
šauks neabejotiną mirtį didžiausiose'kančio
se. Užteks keletą bombų su tomis dujomis 
paleisti iš oro, kad išnaikinti viso didelio 
miesto gyventojus. Štai prie ko priveda 
žmogaus protas, Dievą užmiršęs.

Pasakyti, kad Didysis Pasaulinis Ka
lbas atsiejo žmonijai 10 milijonų jaunų gy
vybių, apie 200 milijardų doleriui nuosto
lių — tai visviena kaip beveik nieko nepasa
kyti. Jeigu žmonija suprastų ir atjaustų tų 
niiostoliii ir nelaimių tikrąjį baisumą, gal 
karų ir nelndiūtų. Būtų tikrai surastas 
prieš juos vaistas.

Mes kalinime ir rašome gana šaltai a- 
pie karus, nes lyg ir apsipratome su pačiu 
faktu. Žuvę kareiviai — jau nebyliai, ko
vų veteranai pasisklaisto, numalšinami ži- 

’bučj^ais, jų baisusis patyrimas gudriai nu
kreipiama ir sunaudojama kapitalistų tiks
lams. Gi tie, kurie karų neinate, ir tik dva
sioje juos Įsivaizdina, negali tinkamai jų at
jausti. Žmonija kenčia karus ir kentės, 
nes nėra galimas daiktas surinkti i vieną

CAMBRIDGE. MASS.
------ir- 

LYNN, MASS. 
Nepaprasta. — Šv. Misijos.

Malonu pranešti visiems Cani- 
bridge’io ir Lynno ir apieliakės 
lietuviams jogei sekančiame mč- 

- nosyje rugsėjo 3-10 d. d. bus lai
komos šv. Misijos W. Lynne Sal
džiausios Y- J. Širdies bažnyčioj 
ant Boston St. O rugsėjo 10-17 
d. d. šv. Misijos atsibus facrbrid- 
ge’iuje lietuvių Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje. .Misijas duos 
Tėvai Marijonai; Kun. Andziulis 
ir Kun. Čikota, nesenai iš Lietu
vos atvykę.' Kviečiu visus kaip 
W. Lynn’o taip ir Cambridge’io, 
Brightono lietuvius kuoskaitliu- 
giausiai lankytis j šv. Misijas, pa
siklausyti gražių pamokslų ir 
naudotis iš atlaidų.

Kun. Pranciškus Juškaitis.

/i

_ ________________ *_____________  Bubate, Rugsėjo 2 dieną, 1922.

vietą ir visai žmonijai parodyti tik vieno di
delio karo vaisius: visas motynas, raudan
čias .savo sūnų, visas kenčiančias žmonas, 
seseris ir nekaltus kūdikius, visas ašai-as iš
lietas tik dėl dangiškoj ekonomijos, visas 
nesĮiskaitomų milijonų kančias. Jeigu vi
sa žmonija galėtų tą baisų vaizdą jo visoję 
pilnybėje pamatyti ir pajusti, ir jeigu ji 
išskaitytų apačioje parašą:

visa tai aukodama saujalei kapitalistu—
* * 

žmonija greitai apsidirbtų su kai-ais. Bet 
tai yra negalima. Užtat ir toliau žmonija 
bus ruošiama prie naujų karų. Visuose 
kraštuose kariuomenes dabar daugiau yra 
pastatytos, negu jos buvo prieš karą, ne
žiūrint to, kad didžiuma valstybių randasi 
ant bar.knitijimo slenksčio, kad nebeįsten
gia nei nuošimčių už skolas apmokėti. Mi- 
litaiizmas viešpatauja, kaip viešpatavęs: 
tautos velka sunkiausį mokesnių jungą; tos 
pačios tautos, kurių piniguočiai tempia jas 
iinperijalizmo keliu, tai yra. užvaldyti nau
jus kraštus, pavergti naujas tautas, nes tai 
reikalinga jų kapitalui. 'Tarptautiniai pi
niguočiai (kurių tasjie daugiausiai mato
me aukso genijų — žydų) baigia sukišti sa
vo kišenėsna tautų valdžias, jų protus, jų 
spaudą, jų literatūrą k o kada visa tai galu
tinai užvaldys, tuomet gal pasakys, kad 
žmonija reikalinga naujos tvarkos ir nauju 
valdonų.

Bet tuomet žodis demokratija bu> iš
braukta iš žodynų, o Kristus ir Jo mokslas 
bus liepta priskaityti prie gražių h-gmalą.

persikėlė gyventi į So. Bos
toną, kur gydytojas Rim
gaila pradėjo mokintis Bi-, 
gelotv ninkykloje. Po to lan|' 
ke So. Boston aukštesnę mo
kyklą ir ją užbaigė. Vė
liaus laukė Tufts Pre-Medi- 
cal mokyklą ir tuo pačiu lai
ku dirbo vaistinėje.ir yra la
bai, 
vaistais.
ten išvažiavp mokintis į u- 
nivei’sitą Maryland. kur ir 
užbaigė gydytojaus mokslą. 
Užbaigęs mokslą praktikavo 
ligonbučiuose Mercy ir Uni- 
yersite, Baltimore. Aid. Vė-j| 
liaus paėmė kursą Mercv li-W 
^oubuiy. Springfield, sako- ’ 
nia yra vienas iš žymiausių 
ligonbučių visoje šalyje.

Jaunam gydyttijui liuki- 
‘me geriausių pasekmių jo 
profesijoje. Tikimės jog 

. athuiiečiai ji patiks širdiii- 
įgai ir reikale kreipsis prie 

.!<•- - v.
Jo Draugai.

gerai apsipažinęs sii 
Pabaigęs kursą

IŠEGZAMINUOJU AKIS

»
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NAKAS

• *:

“Darbininkas” neseniai yra 
spausdinęs MAŽĄ KATEK1ZMS- (ia.i v 
LĮ, sutaisytą gerb. Kur. F Juš- *1 rali 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai i tau p 

parankus KATEKIZMfLIS vai tikli<- . . . 
knčiams prfrengrimui prie PIR tijoj

1
i

MOS IŠPAŽINTIES Kaina $7.50 Ątbol nudžiugo 
už 100 egi Imant ant syk 100 perdaugiausia, 
egz, ar daugiau, duodame 25 nuoš kad atidarytu

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

i

i___________________________
i
i
i
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DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS
x- ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy
kite:

3f. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lavrence, Mass.

■ ..............

O nelaime i i ra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

R&ffieS 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suviliokite Ruffies savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būda užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ii’ žvil
gančiais.
Kaina 6ūe. apta-kosc, arba prisiei
kite 75e. tiesiai į la bar a. tori J?.

F. AD. RtCHTER & CO. 
104-114 S®. 4tU St. 

Brooklyn, H. Y.

-u v

1

U1 ayj

GERAS IR SVINGAS PATARNAVIMAS
JUOZAS RICKIS

Vienatinis Lietuvis Notary Public Rochesteryje 
Užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Washingtane.

Laikau dirielį oftsj Reni Estete; turtu ant pardavimo keletu gerų 
barnų arti lleturta bažnyčios; <lvl didelčs bučernfis parsiduoda ne
brangiai. Gerai JKirlrtas'duonkepystčp biznis, labai paranki vieta 
lietuviui; gulima jJrktl nam» arba tik bizni. Keletas genj farmų 
arti RociiesterTo parsiduoda už prAitmmą kainu.

A Atiteku visokius reikalus su Lietuvos Atstovybe Amerikoje. Padarau 
ĮĮ ” aktus, togaliojlmus, aprašymus ir kitokius reikalus. Visa,los krefp- 
f J kitės pas mane, o husite užganėdinti.
® /ŲOZA8 RICKIS

583 HikIsob Avenue Rochester, N. Y.
Telefonas Stone 25GG.

GYVENIMO VIETA; 1060 North Street, Rochester, N. Y.
« Telefonas Malu 1101—R.

J is gimė AViuthrop. Mass. 
>Jo jaunuose metuose tėvai

PADIRBU AKINIUS.
Žeminus paduodu 

symptoinv.s kuriuos 

»*' pagimdo nenornuiliš- 

kys: nematymas, kreivos a- 
pa- argusios ir skaudančios 

bėgimas ašarų, sausos akys, 

jojimas akies ir blakstienų, 

■s ir nugaros skaudėjimas, 

s ir svaigimas galvos, nervų 

nogab’;jii!ias važiuoti •ratve- 

is ir daug kitokių ncsniagu- 

i'rašaiinkite priežasti ir bu- 

sveiki. Visuomet pagelbės

—,7 
t I ■

a

Į
i
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F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Hroac!way, So. Boston 
Te!. S. U (HIi.

Antrtii —Viršuj /. J‘. U-rčr

GYVENJAU) VIETA:
l.‘L" IloWE ST.. AVH'uKNilALR. MaSS.

Tel. W. Nevvton 1016-—R.

METINIS

BALIUS
Rengia Sv. Vincento vyrų ir Moterų 

Draugyste

Rugsėjo-Sept 4 d., 1922 
(LABOB DAY) 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Lincoln St., Brighton, Mass.

Pra3idė6 2 andą po pietų

Taigi Brightoniečiai irapielinkės miestelių lietu
viai, meldžiam jumis 
zikantai, gros lietukas

t m inėto baliaus. Bus geri rau- 
■■■■ s ir angliškus šokius. Bus ir

skanių valgių, gardžiu gėrimų. ž ■ . V * ^***T*’
ĮŽANGA VYRAMS 50c MOTERIMS IR MERGINOMS 35c.

* ' ■ * < i

Bal i'ūs 1 uk.-e 11 3G

Kviečia VALDYBA-

, a
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PAAIŠKINIMO RAŠTAS
■ /

Etna iŠ South Boston’o nf-Arr^inirsta 
tversnU ir suimtomis. Leidžia Am. 
ETuvių lt y m o Katalikų Sv. Juozapo

fi'ABBININKAS Snbata, Bttgrtjo S dieną, IMt

“DAR £ ĮNINKĄS” 
; (The Wqbob)

>
Pubih

T t and Sal
' LAKIAS

The Lithuanjam &4-Weeki.y Easeb.

gi gaila, žmonių sergančių (Reiškia, pripažįsta, 
bobiško ištyžimo liga, 
kie nepataisomi.

Išrodo kad panašia histe- 
rija kaip tik susirgo mūsų 
liberalai, p. Čarneckiiri iš- 
gavus iš Amerikos valdžios 
Lietuvos pripažinimą ’ de 
jure. Tas jiems buvo lyg 
koks “shell shock” (bom-

___T___ , -kad r F | , J 7 .r, z
To-: jautis nors kiek jai padęjo. 

Cenzus.I ‘ ’ j M

/

i-Įbrtl

To-

Z

^.“Entered as second-class matter Sept 
12, J.9U5 ai the ppst offlce ai BostoĄ 
Mass., under the Aci oi Morch 3, 1879” 

g-------
“Acceptance for maillng at special rate of ‘ ---- - -----
A< . . ______ .

• w 12,. 1918.”

SUBSCBIBTIOS Kates: 
Yearly .......................... ,...........
Bostuu and suburbs........ ,...
Forelgn cvuutrles yearly........

t postage provided for ia Secflop llcA 
et of oct. 8, 1017, authorlzea on July

KURIŲ BUS VIRŠUS.

r

f

Amerikos lietuvių laisva
maniai ir soeijalistai nusis
tatę niekini ir šmeižti Lie
tuvos atstovybę, niekina vis
ką kas tik iš jos išeina. Prieš 
Atstovybės paskelbtą regis
tracijos įstatymą pakelta di
džiausias ermyderis. Ir tas 
aišku delko. Mat visi kiti 
darbai dėl Lietuvos buvo iš 
liuoso noro. Todėl siekeliai 
ramiai sau sėdėjo ir tyčiojo
si iš aukuotoji! ir bonų pir
kėjų. Gi n*gi^tracijos įsta
tymas verčia visus ir sleke- 
rius dėtis prie Lietuvos rė
inimo.

L. Informacijos ' Biurą’ i 
paskelbė paaiškinimą ir aū | 
taisvma iškraipvniu. laisva-!• v * • *■

manių ir socijalisin paskeib-! 
tų. Tai “Naujienos* "tą pa J 
aiškinimą skelbia, slekerią 
pi-rgale ir pareiškia: 
_ ^“Tno gi tai pu amorikie* 
čiai turi nepakiauti reikala
vę. kad ta registracija būtą 
atšaukta arba bent suspen
duota.’’

Na. tai duosis matyti ku
lių bus viršus — ar slekeriu. 
lcnkbcrnių, Lietuvos iiere- 
miančiu ar ištikimu Lietu- 
vos rėmėjų.

Išanktso galima pasakyti, 
kad siekelių ir lenkbemiu 
dantų griežimas ir riksmas, 
kaip to šunelio neis į daugu 
Ir teip jau Lietuvos valdžia 
pasivėlino uždėti mokesčius 
ant visų Amerikos lietuviu. 
Per tai siekeliai besityčio
dami iš aukuotoji) ir bonų 
pirkėjų, perdrąsūs pasida
rė.

bos sprogimo išgąstis). Jie 
patrynė sau akis sykį, pa
trynė kitą syk. Taip, Lie
tuvos pripažinimas išgautas 
prie Čarneckio. Tai faktas. 
Jie užsimerkia, bet faktas 
stovi. Jie užsigrįžta užupa- 
kaliu, bet iš visuomenės akių 
išskaito, kad Lietuvos pri
pažinimas įvyko p. Čarnec- 
kiui pasidarbavus. Su/ fak
tu negalima nesiskaityt. Tat 
reikia jis nugriauti. .Ir. da
nu griauti. Ir kokių suma
nytojų čia neateina talkon! 
Viens sako: pripažinimo 
išgavimas tai visai ne Čar
neckio, tik Vileišio nuopel
nas. Jis viską girdi, taip 
puikiai vedė, Čameckis vis
ką sugadino. Kits sako, jei
gu Vileišį minėti, tai kam 
užmiršti R. Karužą, Raš
kauską. Norų-Naruševyčių .’ 
Dabar ir gana, sako trečia
sis: nugi kur Šliupas ( Kat- 
ras šliupas ? — šaukė ket
virtasis. — jų yra du tėvas 
ir sūnus. Tiesa, tėvas daug1 
yra rašęs ir skili tęs apie Lie
tuvą. bet kalbęjo angliškai 

akcentu, kur
toks prieis prie valdžios ' 
gal sūnus? Jam Lietų 
•ai visai nerfųivjo, liet jis 

liškai. tai šmaukšt

“Darbininko”. Redakcija prie
raše prie Uosio, straipsnio “Ne te
nai pataikė” pažadėjo uždaryti 
diskusijas tarp Uosio ir Baltaran
kio Proletaro, išvadas daryti dėl 
tų straipsnių turinio palikdama 
visuomenei.

X

Nors Baltarankiam Proletarui 
ir labai buvo sunku sustoti disku- 
savus tuo momentu, kuomet Uo
sis jį labai nemandagiai už ausij 
pakratė, bet jis pagerbdamas 
“Darbininko” Redakcijos auto
ritetą, nutarė tylėti ir “Darbi
ninko ’ ’ nuosprendžio šventai 
klausyti. Baltarankis Proletaras 
manė, kad ir Uosis (paskutinį žo
dį gavęs) daugiau Baltarankio 
Proletaro šonkaulių nečiupinės ir 
paliks jį ramybėje. Išvadas pa
daryti palikta visuomenei, tai 
kiekvienam aišku buvo, turint at
sakantį teisėją, bereikalingai ne
būsiąs nubaustas nei “darbinin
kiškai” ošiantis Uosis, nei “kapi
talistiškai” į savo kišenius nerian
tis mamoną Baltarankis Proleta
ras.

• i?;
j trrvnorisku 
čia

!Tai Į .! va t...............................

mok.i«ri-' 
ir išgavo Lietuvos pripažini
mą. kad ,įo tėvas, švogeris 
ir įis-pats turėtu kur auksi
nus žvejoti. . ;

Be t pradėjus tuo keliu eit. 
kam būtinai sustot ant Šliu
pų ? Ir Demskis darbavosi. 
Galima dar toliau eiti. Ii 
toks Birštonas, ir Ta’ooras. 
i;- Mieldažis taip pat turėjo 
intekinės į vietos valdžią, ta'i 
kodėl gi jiems nedavus Lie
tuvos pripažinimo kredito ; 
Nesąmonės jau tokia ypaty
bė, kad pradėjus rašyti vie
ną. visa eilė kitu veržiasi ir 
nebžinia kur sustoti. '

i

Kuomet žmogus netenka 
—^y-kūiio lygsvaros, jis smarkiai 
X mosyguoja rankomis,

4

9

4

Dar čia ne galas istyžimui. 
Kaž koks pranašas (turbūt 
iš Atstovybės virtuvės) 
samprotauja, kad, girdi, p. 
Čarneckis taip Įsipyko Ame
rikos valdžiai savo netaktin- 
gumu. kad Lietuvos valdžia 
nenorėdama turėtipemalo- 
numų Amerikoje, žada p. 
Čameckį atšaukti ir visų 
Lietuvos reikalų atstovavi
mą pavesti p. Vinikui! Ki
tas dar gudresnis “tautinin
kas” matydamas, kad ansai 
“pranašas ’ pertoli jau nu- 
skrajojo, užginčyja tą saky
damas, kad p. Čarneckis tu
ris -ant raštd pažadėjimą bū
ti Washingtone atstovu, 
kol Krikščionių Demokratų 
Partija turės viršų. Tai-gi 
engkime Kr. Demokratus, 
tuomet p. Čarneckis savai
me išnyks, o su juo ir Lie
tuvos pripažinimo'kreditas!

- Čia tiek nesąmonių ir bo
biško ištyžimo, kad steikam 
žmogui šlykštu tą skaityti.

Vyrai! (jeigu' jus taip 
galima pavadinti) — ieškoti 
pas jus sąžiningumo būtų lyg 
ne vietoje (jūs patys skaity- 
tūmėte tą nayvumu), bet tu
rėkite’ bent tiek proto kfek 
ta musė, kuri tupėdama ant 
ariamojo jaučio rago, visgi

Bet išėjo visai kas kita. Kuo
met Baltarankis Proletaras pasiti
kėdamas “Darbininko” priža
dais tylėjo, Uosis diskusijoms 
naują medžiagą rankiojo ir netru
kus po “Darbininko” nuospren
džio daugiau neleisti Uosiui su 
Jaltarankiu Proletaru “Darbinin
ko” skiltyse bartis, telpa Uosio 
“Mūsų Pirmyneigos Keliai” ku
riuose vėl Balt. Prolet. nors jau 
daug minkščiau daroma porą 
priekaištų.

“Darbininkas” leisdamas Uo

siui toliau diskusijas varyti, ne

atsisakys i savo skiltis priimti ir 

baltarankio Proletaro šį paaiški

nimo raštą.

1. Baltarankio Proletaro pažiū
ros į socijalį klausimą turint min
tyje šv. Tėvo Leono XIII Encvk- 
iiką tebėra tokios, kokios buvo 
tuo metu, kada jisai su Uosiu dir- 
>o lietuviu katalikų laikraščių 
redakcijose prie vieno stalo. ■ Jei 
tos pažiūros kiek subrendo ir iš 
gražių svajonių tako pakripo į 
daugiau realaus gyvenimo kelią, 
tai čia kaltas hc Baltarankio Pro- 
ctaro asmuo, bet gyvenimo ra

tas. kuris nublatos sukdamasis, 
naujų paslapčių mums atidengia 
ir labai dažnai pamokina, kad 
griovį neperšokus, visai netinka 
šaukti: op!

Socijalis klausimas, Baltaran
kio Proletaro manymu, nėra 
koks kiauras maišas, pro kurį ga
lėtų visi su įvairiausiomis iliuzi
jomis landžioti. Jisai yra. labai 
rimtas darbininkų laimei ii- ger
būviui įrankis. Tinkamas ir at
sargus to įrankio vartojimas gali 
darbininkų luomui naudos su kau
pu suteikti, bet je^ juo apsigin
klavę pradėsime entuziastiškai po 
darbininkiškas dirvas striksinėti 
arba kelsimės į padanges su ange
lais darbininkų garbei imnus gie
doti, lengvai pateksime į ispaniš
kų Don Kasotų eiles, grąžui Dul- 
cinejų (kapitalistų) džiaugsmui. 
O darbininkiškas skilvis kaip bu
vo taip ir pasiliks alkanas. Vien 
gražia idėja ir prakilniu džiaugs
mu darbininkų klausimo neišriši-" 
me. Čia reikia daH>o ir gana sun
kaus darbo.

dien; kaipo darbininkų priešams, 
Uosis mirties dekretus rašo.

Socijalio Sančos Pančos negar
bingos rolės ’juk niekas nenorės 
lošti. i

2. Darbininkų luomo reikalai ir 
Baltarankiam Proletarui ir jo 
draugams visuomet stovėjo ir sto
vės arčiau prie širdies, kaip ka
pitalistų garbinama mamona. Jų 
būvis ir ateitis yra tampriais ry
šiais stiristi su lietuviais darbinin- 
kais. Jie dirbo ir dabar dirba tik 
tokiose įstaigose ir organizacijose, 
kurioms pamatus dėjo ir kurias 
palaiko ne kokie ten kapitalistai, 
bet tie patys sunkaus rankų dar
bo žmonės. Ir ligšiol nei Balta
rankis Proletaras nei jo draugai 
da nėra prasižengę prieš darbinin
kišką principą.' Skirtumas tarp 
jų ir Uosio bus tik toks: Uosiai 
visiį lietuvių gyvenimą ant vieno 
kurpalio nori užmauti, prievarta 
lygiai tempdami^ir jaučio odą ir 
avino kailį. Nenuostabu, kad 
kartais jaučio spėkai avino kailis 
nedalaiko ir trūksta, pridaryda
mas blėdies pačiam kurpiui ir jo 
klientams. Baltarankiai Proleta
rai taikosi prie gyvenimo reika
lavimų, dirbdami tą kas pakelia
ma ir atsiekiama. Jie turtų sau 
nekrauna. Jąi iš jų darbo pasi
rodo vaisių' tari tais vaisiais lygiai 
naudojasi ių to darbo dalininkai ir 
visa visuomenė kurios tarpe jie 
dirba ir kurios nariu pats Uosis 
yra. Peikti už tai Baltarankius 
Proletarus būtų visai nenaudinga. 
Pagalios jei Uosis subudavos tvir
tesnę triobą ir pasirodys jinai 
naudinga žmonijai, Baltarankiai 
Proletarai nešoks tos triobos ar 
dyti, bet mielu noru padės jam 
triobą gerame stovyje užlaikyti. 
To paties ir iš Uosio pageidauja
ma. Ligšiol Uosis idealistų pė 
dais žengdamas padėjo pamatų 
daugeliui gražių sumanomų, bet 
stogo jiems nepritaikė. Be sto
go ir jxu::s ai nesilaiko. Kuriam 
nors Uosio naudingam sumany
mui pasekmingai įvykus. Balta 
tankis Proletaras pirmasis prieš 
jį pakels kepurę ir pripažjs jį ge
ru arkitektu. Stogų kiauras sky
les Uosis' neturi-.mažiausius teisės 
lopyti Baltarankių Proletarų na- 
kinimais. Tą, darydamas jisa: 
kaip tik lietuviams darbininkams 
pakenks kuolabiausia.

3. Koperacijos judėjimui*Balta
rankiai Proletarai nuoširdžiai 
pritaria. Kokiu tiksju Uosis in- 
taria Baltarankius Proletarus ko
peracijos smaugime — neaišku. 
Niekur niekas prieš koperaciją 
nebuvo nusistatęs ir jokio toje 
linkmėje nebuvo padaryta pareiš
kimo. Net buvo bandyta pada
ryti ryšiai su Lietuvos koperaty- 
vais. Kodėl tas nepavyko šių žo
džių rašytojas neturi pilnų žinių, 
bet yra tikras kad tas pasidarė ne 
iš jo atstovaujamos įstaigos prie
žasties.

> PASTABĖLĖS.
Brooklyųo tautietiškos teš

los minkytoja “Vienybė” 
gražiai pasitarnautų Ameri
kos lietuvių visuomenei, jei 
pasivadintų savo tikruoju 
vardu “Ardytoja.”

l

s

B ostoiio ‘ ‘ Sandaroko ’ ’ no
rai tokie ilgi* o rankos to
kios trumpos, kad jisai vi
siems svarbiems tautos už-. c
manymams tik už uodegos 
galiuko tegali pagriebti.

E Miko Petrausko publika
cijos agentas Stasys Norkū
nas gailiomis ašaromis ap
liedamas “Sandaroje” lietu
viu dainas ir muziką, taip 
jas sumurzino, kad geriau
si Petrausko mokiniai nebe
galės jo kompoizeijų išskai
tyti.

Uosio ir Karoso džiaugs
mai būt buvę daug įspūdin
gesni, jei “Darbininkas” 
jiems būtų užgiedojęs links- 
maus alieliuja.

Lietuviškas kapitalizmas 
pasirodo esąs labai gyvas iz- 
inas. Gerb. Uosis ikišiol ne
įstengia jo pažaboti.

“Naujienos” 188-tame nu
mery nuoširdžiai laiminda- 
nios “Keleivio” uniją su 
lenkais duoda vilties, kad 
netrukus visi Amerikos lie
tuviai soeijalistai “pakar- 
niai” pabučiavo lenkams į 
kuntaplį. >

Chicagos tautietiškus 
teligentus (daktarus li

tus ) labai lengvai pasižabo
jo “Naujienos/’ Užsiriog
linusios jiems ant sprando 
kad joja, net biednų dakta
rui kelinės plyšta.

in

ki

Soeijalistai protestuoda
mi prieš Lietuvos valdžią, 
smalsiai i Sovietų Rusiją 
laižosi.

lą Amerikos lietuvių san- 
dariečių spaudos labai daž
nai būna naudos lenkiškiems 
ponaičiukams.

kad 
vėl- atsistotų ant kojų. Žmo
gus netekęs proto lygsvaros, 
veikia dirgsniais: šneka ar
ba • ašo nesąmones, koiioja- 
si ir galutinai pridirba iš sa
vęs juokų, nes elgiasi lygiai 
kaip arklys išnetyčia su
drožtas botagu: spiria, šoka 
augštyn, sieja piestu. Su 
arkliu dar tiek bėdos: gali
ma ii sulaikvt vadelėmis ir 
gilntinai pririšt. Bet iri 
žmogus išeina iš lygsvaros r 
gauna proto karštines, tuo
met jau gyriis vargas. Su 
nervingais histerikais nega
lima susikalliėti. Pagalinus 
nieks m nori kalbėtis, nes 
viii nito jų bėga. Norma
liam žmogui nesinori susi
durti su Inibišku ištyžlmn. 
H isteriški bei nervingi išsi
šok i mai daro begalo neruaįo- 

'rtSbs ir keisto įspūdžio. Tai-įtik abudu Sfa jūllčfu arė va. Proletaras ir kiti, kuriems aian-

Baltaarnkis Proletaras, nors 
jam Uosis bent kelis kartus pri
metė širdies sukietėjimą ir didelį 
mamonos gerbimą, yra gamtos 
mėgėjas. Jam patinka mažutytės 
skruzdės darbas. Jinai pasto
viai beveik be atvangus šipulį po 
šipulio į skruzdėlyną neša ir kuo- 

>met tokių skruzdžių tūkstančiai 
į vieną vietą susibėga, žiūrėk, 
skruzdėlynas keliomis pėdomis į 
aukštį ir pašoko. Tyliai be trukš- 
mo jos savo takeliais bėgioja, ty
liai neša, tyliai krauna, tyliai 
vargsta. Gal užtat ir darbas jų: 
yra toks pasekminga. • Jei soči ja- 
liu žvilgsniu toks skurzdėlynas 
pradės lietuvių darbininkų tarpe 

> ausrti, į pirmas mažutyčių skmz- 
ncsakc. kad as viena.ariau. Įdėlių eiles įtilps ir Baltarankis

Apie koperaciją kalbant reikia 
pastebėti, kad jos judėjime dau
giau žlugo darbininkų pinigų, 
kaip visose bendrovėse suėmus jas 
į krūvą. Tūkstančiai koperątyvų 
Lietuvoje ir Amerikoje niekais 
nuėjo. Bet dėl to niekas nedrįs 
koperacijos idėjos smerkti. Jinai 
gera, saugi, sveika, tik vykinto
jai tos idėjos nemokėjo darbo at
likti. Jei Uosis lietuviuose kope- 
raeijos judėjimą sutvarkys pasta
tysime jam da vieną pliusą ir mū
sų pusėje tada koperaeija turės 
didžiausių prietelių.

Socijalis klausimas, darbinin
kai, koperaeija Baltarankių Pro- 
tetarų asmenyje priešų sau neturi. 
Todėl dėl to nereikėjo ir lermo 
kelti. Ne mūsų .tad kaltė, kad 
Uosis įsišoko. Navaril bratec ka
ži, sam jego i raehlebai.

Užteks.
- /

Beje. Baigdamas šį raštą ga
vau specijalę telegramą, kad Ka
rosas pavėlina Baltarankiam Pro
letarui jo Vardu apsišaukti. Jei 
kam tas svarbu meldžiu pasinau
doti. ' ■ '

Baltarankis Proletaras.

P. S. Apie šunyčius lojančius 
tenai jeur jie laka galėčiau daug 
ką pasakyti, bet to daryti man 
neleidžia krikščioniškas mokslas. 
Tik tiek turiu pastebėti, kad Uo
sio paleistas šūvis pataikė ne te
nai kur reikėjo.

/

Taigi čia mūsų rašytojams “diplomą.” Gerb. čižauskas bu 
reikėtų Žinoti, kad pęiižten-Iv0 atsilankęs pas Petrauską. Ta 
ka darbininkui piešti lai-;
mingą karaliją, o jau ir da
bai šio to apčiuopiamo duo- -yog nepatrūko. Tada sveikas pa
ti. Reikėtų, kad jisai, dar
bininkas, žinotų, jog pri
klausydamas prie L. Darb. 
Sąjungos ii- mokėdamas jos 
nustatytus mokesnius, jis 
galės gauti netik moralę, bet 
ir materialę paramą. Iki 
šiol apie tai mažai galvota, 
bet laikas jau prinokęs ir 
turėtų tą klausimą imti visi 
domėn. Čia geriausia pasi
tarnautų tie, kurie turi ga
bią plunksną ir vietoj rašy
ti polemikas imtų gvildenti 
klausimą, kokiu būdu ir 
kaip būtų galima įvesti L. 
D. Sąjungon PAŠALPOS 
SKYRIUS, ar panašių 
praktiškų įvedimų.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje yra tokia gryna mū
sų tautos tvirtybė, kad vi
sos sudėtos į krūvą tautinin
kų ir socijalistų zaunos jai 
nei kiek negali pakenkti. 
Šuns balsas į dangų, matyt, 
nenueina.

J. ir L.

ŽODELIS NEIŠMANĖLIUI.

nie

Iksas.

SKAITYTOJŲ KAMPELIS.
VERTĖTŲ PAGALVOTI.

Tankiai pasitaiko skaidy
ti “Darbininke” visokios rū
šies patarimų, pamokslėlių, 
pabarimų. Pasitaiko ir po- 
lemikėlių su užsipuldinėji
mais. Kaikurie teisybė man
dagiai su savo oponentu el
giasi. Bet grynai praktiškų 
nurodymų, ko reikia grieb
tis, tai visai mažai terasi. 
Trumpai užsiminsiu apie 
vieną praktišką dalyką.

Iki šiol lietuviai darbinin
kai susispietę po Liet. Dar
bininkų Sąjungos vėliava, 
gyveno vien idėja. Bet ar 
ilgai tas gali patikti, ar bus 
galima vien idėjos ryšių pa
laikyti darbininkus prie L. 
D. S.? Juk idėja daugumui 

i nėra prieinama. Su vien i- 
B. P. deja negalima pragyventi.

iš jo gryno baso Petrauskas nori 
jo padaryti tenorą. Čižauska 
bandė pagal Petrauską dainuoti]

Tokiu neišmanėliu, žiopliais ki
tus vadinąs, pasirodė Stasys Nor
kūnas, kurs “Sandaroje” per du 
numeriu ilgas nesąmones rašė a- 
pie jam nepasiekiamus dalykus. 
Rašė apie muzikus, darė neišma- 
ujngus priekaištus “Darbinin
kui” ir man ir “liaupsino” M. 
Petrauską.

Bet reikia užsiminti iš ko tai 
čia prasidėjo.

Kai lankėsi pereitą vasarą gerb 
muzikas Naujalis ir kai Amerikon 
lietuvių visuomenė jį svetingai, 
malonia^ visur priėmė, tai “San 
dara” .grubijoniškai. storžieviška 
išniekino gerb. svečią. Na, o juk 
paprasčiausias mandagumas rei 
kalauja pagerbti svečią, kurs n< 
su kokiais politiškais reikalais, c 
kultūros reikalais buvo ajvykęs ii 
su visais mandagiai apsėjo.

Tuo pat laiku “Sandara”
kindama gerb. Naujalį, gyrė MJ 
ką Petrauską. * Tai “Darbininke’ 
aš ir atsiliepiau tame dalyke, < 
prieš mane išėjo minėtasis St 
Norkūnas ir sako, kad aš esąs ar 
ba didelis žioplis arba keršto pa 
gautas fanatikas. Kaip sykis abi 
komplimentu grįžta pačiam Nor
kūnui.

St. Norkūnas, kaip Pilipas it 
kanapių išlindęs šūktelėjo “Pro 
testuoju dėl šmeižtų !” Gerai pro 
testuok dėl šmeižtų ir storžievis 
kūmų “Sandaroje” dedamų. Aš 
gi nieko neapšmeižiau.

St. Norkūnas bando arit augšte 
pjedestalo pastatyti M. Petraus 
ką, o išeina bėda — piedestalas 
netikęs, griūva ir užgauna jo gi
riamąjį vyrą. Ir man gaila kom 
pozitoriaus Petrausko, nes nors 
ne taip naiviai ir kvailai, kaip 
Norkūnas, bet tikrai Petrauską 
gerbiu už tą, ką jis pozityvaus 
yra nuveikęs. Bet priseina nuro
dyti Norkūno nesąmones.

Norkūnas nurodinėdamas, kad 
kotnp. Petrauskas neišduoda di
plomų “ožiams,” bet nepasijuto 
kaip tą pripažino. Girdi jei Rim
kaus, Petrausko diplomuoto mo
kinio, balsas netikęs, tai girdi ne 
Petrausko kaltė. Girdi ir Maco- 
chą įšventinusis vyskupas nekal 
tas, kad -Macochas vėliau virto 
brolžudžiu. Šiuo palyginimu Nor
kūnas duoda “black eye” M. Pet
rauskui. Juk kas tik ne besme
genis, tai supranta, kad dainavi
mo mokytojas turi žinoti ko mo
kinys vertas ir ar jis užsipelno 
diplomo, o vyskupas jokiu būdu 
negali žinoti kuo galės virsti į- 
šventinamasai kunigas. Vysku
pas dėl suklydusio kunigo neneša 
atsakomybės, o muzikas, išduo
damas “ožiui” diplomą keistai el
giasi.

Toliau Morkūnas prikiša, kad 
aš pamiršęs Sodeiką, Čižauską 
Karbauską, Butėną, kurie neva 
esą Petrausko mokiniai. Akinėti 
vyrai ištikro žymūs muzikai. Bet 
jie nėra Petrausko išlavinti. So
deika, atsilankęs pas Petrauską, 
gal kiek iy padainavęs, gavo pa
siūlymą imti jo diplomą. Sodei
ka purtėsi nuo to “diplomo.” Ne
žinodamas kaip atsisakyti, pasa
kė, kad važiuojąs Lietuvon ir ne
turįs pinigų užmokėti. Tada Pet
rauskas be pinigų įbruko jam

bėgo nuo mokytojo. M. Kai 
bauskas, So. Bostono lietuvių vai 
gonininkas, vargonauti .išmoko n 
pas Petrauską, o Bostono garsic 
joj konservatorijoj. Butėnas ii 
gi ne Petrausko išlavintas, o Me 
tropalitan operoj.

Kaikurie teisybė yra M. Pet 
rausko gryni mokiniai. Mokino 
si pas jį Antanas Liutkevičius i 
gavo diplomą. O kai jis su txu 
diplomu nuėjo į Bostono konsef 
vatoriją, tai turėjo sėsti į pradin 
skyrių. Kerdiejienė irgi Petraus 
ko mokinė. Bet kaip Petrauska 
vyrus verčia į tenorus, o moteri 
į soprano, tai Kerdiejienę iš alt 
vertė į soprano ir jos balsą “pa 
fiksino” taip, kad ji dabar ne 
bent koalicijinės Petrausko res 
publikos koncertuose gali pasirc 
dyti. Varaitis iš baritono buv< 
verčiamas į tenorą ir pagadini 
balsą. Nebent dabar atsitraukę 
nuo Petrausko atitaisė. Grinkai 
tis, grynas Petrausko mokinys 
turi choro dirigento diplomą. Ji 
ir-gi koalicinės Petrausko resput 
likos koncertuose tetiktų.

Labai gerai, kad “Sandara” i 
Petrauskas per Norkūną purtos 
Rimkaus, kaipo gero dainininke 
Mat laisvamaniai, keldami lermi 
dėl jo prašalinimo iš atstovybės 
■ikelbė, kad Rimkus savo puikii 
balsu koncertuose Washington 
>asirodydavęs lietuvių vardui pa 
<elti. Jei jau “Sandara” ir Pet 
•auskas purtosi nuo Rimkaus kai 

1 po gero dainininko, tai aišku, kai 
lis gėdą lietuviams darė Washing 
rone.

Prie šios progos reikia priduri 
lel “Sandaroj” tilpusius pasta 

bos, kritikuojančios pasirinkta 
laiųas ant Boston Cominon laik 
parodavimo. Buvo nurodyta, ka< 
šokiai iškilmei ne Jievužės tinka 
• tokia kaip “Lietuviais esam 
įcs gimę.” Girdi tokia daina te 
inka salėj, kur yra pianas. Ši 
am gali tikėti tik koalicinės Pei 

rausko respublikos muzikai Jnl 
akompaniuoti galima ne vien pia 
nu, o ir benu. Juk ant Bostoi 

’ommou buvo Himnas išpildyta 
>enui akompaniuojant. 0‘ daili 
‘Lietuviai esame mes gimę” be 
įui griežiant būt išėjus tai] 
rriausmingai, kad lapai nuo me 
Ižių būt kritę.

Darbininkas

STEIGIAMAJAM SEIME.
Priėmęs konstituciją, Steig 

Šernas turi visą eilę darbų, ku 
riuos skubotai turi atlikti.

Artimiausiame posėdyje bu 
.varstomas III-jų skaitymu pini 
rfnio vieneto įstatymas.

Taip pat bus svarstomas III-jį 
kaitymu Emisijos banko statu 

tas.
Sąryšyje su rinkimais, Steigia 

mas Seimas svarstys įstatymą ka 
ro stoviui nuimti.

Karo stovis būsiąs nuimtas vi 
sur išskiriant pafrontę.

Ruošiama svarstyti sustiprinta 
apsaugos įvedimo įstatymas, ku 
ris St. Seime jau buvo svarstyti 
bet nebaigta.

Bus svarstomas netekusiem 
sveikatos kariams ir jų šeimynoni 
pensijų įstatymas.

Sąryšyje su konstitucijos pų 
ėmimu, bus svarstomas amneat 
jos įstatymas.

Po to, Steigiamasis Seimas 1 
siskirstys labai trumpam laika 
gal savaitei ar 10-čiai dienų ata^ 
togų.

Po atostogų iki rinkimų į pi 
prastąjį seimą, St. Seimas svari 
tys biudžetą.

Šiemet Palangoje sveči 
lankėsi mažiau, negu pei 
nai. Tas iš dalies dėlto, k 
vasara buvo vėsi ir gi 
stokavo ir kad dar nėra 
togumų. \

Prof. E. Volteris pareišk 
švietimo mini stori ui. kad ( 
8ąs priverstas atsistatydini 
nuo Valstybės Arehajologj 
jos komisijos pirmininką^ 
mo. .a-m"
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLIONIJOSE.
Subata. Rugsėjo 2 dieną. 1922. DASBININKAB

| Rugsėjo JO d. nedėlioję 7:3Q va
karo įvyks vakarienė delegatėms

OLEVELAND, OHIO.

Giedrininkų Seimas.

su programų. Seimo sesijos bus 
Šv. Petro ir Povilo Svetainėje, ku
ri randasi ant Hamilton Avė. N. 
W. Iš miesto arba nuo stoties im-

tę 4 namus ir užleidžia juos atos- 
togininkams, kviečia katalikų 
veikėjus, suvažiavusius į seimus 
atlankyti Palangą ir pamintyti 
kaip labai ji tiktų našlaičių prie
glaudai. Seimus turi minty šiuos:

Lin-Šv. Mišias laikė Kun. A. 
kus. Seimą atidarė 9 vai. iš ryto 
Giedrininkų pirm. M. Daumantas. 
Seimo vedėju išrinktas P. Daugž- 
vardis, pagelb. M. Kemėšiutr, 
rašt. A. Brenzaitė, II rašt. A_ Kal
vaitis; presos komisija: J. Statu
la, A. Kuzmauskaitė, E. Steigmo- 
nas; knygų peržiūrėjimo — A. 
Sadauskas ir J. Kemėšis.

Atidarant Seimą kalbėjo M. 
Daumantas.

Pasveikino kun, V. Vilkutaitis.
Seimo delegatų dalyvauja apie 

25 iš visų pusių.
V. Damašac

Automobilius buvo net iš Taigi važinėdamas be cento pa
mačiau daug vargo ir bado. Tad 
gerbiamieji matote kaip man pa
šalpa reikalinga. Meldžiu valdy
bos ir narių man pagelbėti iš tos 
ligos išsikasti. Dėlei persitikrini
mo, kad aš sergu džiova, su šiuo 
laišku prisiunčiu paliūdymą iš tos 
ligoninės kur pirmiau buvau. ,

Su aukšta pagarba, 
Antanas Grigonis, 

U. S, Marine Hospital No. 9,
Fort Stanton, New Mezieo.

LDS. Centro Raštinė yra gavus 
nuo šio nario keletą laiškų tame 
reikale. Jie tilpo, gal nevisi, 
‘Darbininke.” Dabar prisiųstas 

paliūdymas yra senas ir nėra pa
rašyta, kad narys serga džiova, 
bet jis pasižada pristatyti tokį pa
liūdymą, kuriame būtų aiškiausia 
pažymėta kaip jis stovi Dėlei 
tikrumo gal toks paliūdymas ir 
būtų reikalingas, t Beto gal kas 
nors jį pažįstate, tad praneškite 
mums ir plačiai visuomenei, kad 
suteikus jam greitesnę paramą. 
Visas aukas siųskite per LDS. 
Centrą, nes Centras be ištyrimo 
jų neperduos.

LDS. Centro Raštinė.

ryta, ir tada buvo 89, ir po ta< 
vis augo ir augo kasmet.

Pa 1801 m., kuomet SuV. Vals
tijų žemė pradėjo platintis į va
karus, reikalavimas dėl naujų 
paštų vis augo. Nauji tapo ari-, 
daryti pakol 1901 m. pasiekė aug-’ 
ščiausią laipsnį.

Pašto viršininkai mano, J<Jg prie
žastis to yra augimas taip vadi
namų “rural routes” per visą to* 
lį ir todėl mažesni paštai nereikaf* 
Tingi.

bridę.
Manchester, N. H. Išvažiavimas 
vis-gi atsibuvo nors po pastoge ir 
dar pasekmingai.

Choras išvažiuoja 4 rttgs. Vi
sos Lawrenee’o lietuvių katalikų 
draugijos jau turėjo išvažiavimą 
naujos bažnyčios ‘naudai. Tik 
choras, nef Bet šis pasirinko ge
riausią dieną — tai Darbo Dieną 
savo išvažiavimui. Turės apart 
dainų, žaidimų ir šokius. Muzi
ka bus gera. Šokis kainuos 5c.

Tikimės, kad kalbės tėvas Vai
čiūnas iš Chieagos. Bus ir kitų 
svečių važiuojančių į seimus.

Vaikelių išvažiavimas sukatoj. 
Tėvas Juras gavo speeial karus ir 
veš vaikus vasarinės mokyklos į 
Palangą nuo 10 vai. ryto ,rugs. 3 
d. Vakare nuo 5 vai. išvažiavi
mas grįš namon. Nuo 8 vai. ten 
prasidės krutomi paveikslai.

šioj nedėiioj konferencijos Pa
langos koplyčioj. Lawrence’o 
katalikai tariasi turėti didžiulį 
pasitarimą savo vasarinėje bažny
tėlėj prie ežero, Welche Pond, 
Methuen. Konferuos kun. Juras, 
ponas Vencius ir kiti. Gal bus 
gaunama mineit} ir seimams.

Reporteris.

iš didžiausių organizacijų pasko
los stočių savo veikime, kuris vei
kia apie dviejus metus, turėda
mas didelį skaitlių draugijų ir ne- kitę W. Leonard St. No. 2 gatve-, Blaivninkų, Tautos Fondo, Fede- 
sukeldamas draugijom jokių iš- 
kaščių, pats per save apsidengė. 
Paimkim pavyzdį rengimui mani
festacijos 6 d. rugpjūčio. Sąry
šis turėjo išlaidų virš $900.00, ap
sidengė ir dar atliko viršaus šim
tinės dėl gynimo komiteto. Drau
gijos prigulėdamos prie virš mi
nėto Sąryšio parenka du atstovu 
ir įgalioja pilnai atstovauti drau
giją. Kadangi virš minėtas są
ryšis stovi ant pamatų Krikščio
nių Demokratų Partijos, taigi ir 
draugijos prigulėdamos prie są
ryšio remiasi tąja idėja. Taigi 
paskolos stotys lai aptaria ant sa
vo susirinkimų apie bendrą ir ga
lingą vieną spėką susivienijimą į 
apskritį. Apie platesnias infor
macijas kreipkitės pas Sąryšio 
sekr. Stasį F. J. Olbiką, 237 Diek- 
son St., Phila., Pa.

Amerikos Lietuviai ir Regis-
tracija.

Lietuvos Valdžia išleido naują 
įstatymą užgirtą St. Seimo. Re
gistravimo dienos jau prasidėjo, 
tad valio! Visi lietuviai prie iš- 
siėmimo paso. Nepalikim be tau
tos ir močiutės Lietuvos. Phila- 
delphijoj ir apylinkėj registravi
me ir išpildyme blanki} atliks Są
ryšio sekr. S. F. J. Olbikas, 237 
Diekinson St., kreipkitės kada 
Tamstoms yra liuoso laiko, nes 
sekr. dirbs iš pasišventimo dėl la
bo visuomenės.

Sąryšio Sekretorius,
Stasys F. J. Olbikas.

racijos, LDS.

Pasirašo Valdyba

, Kun. Juras parvažiavo iž Vyčių 
Seimo su gražiais įspūdžiais. 
Džiaugiasi iš daugelio seimo 
žingsnių. Ypatingai gėrisi kad 
valdyba išrinkta tinkama ir kad 
vyčiai delegatai ir delegatės, kaip 
pavasarininki ir ateitininkai Lie
tuvoj, ėjo visi prie šv. Komuni
jos seimo antrą dieną. Tegyvuo
ja Vyčiai Tautai ir Bažnyčiai!

Vyčių N. A. A. išvažiavimas su
šlapo. Visi žino kaip negraži die
nelė buvo š. m. 27-ta, kuomet šis 
šaunusis apskritys laikė savo išva
žiavimą Laivrence ’o Palangoje. 
Laimė kad ten yra daug ir pasto
gių. Pikninkiečių buvo suvažia
vusių apie 30. Du troku buvo iš 
Cambridge, kuriuodu, girdėjome, 
jau perplaukę namon. Montello 
klebonas, vargoninkas ir keletas 
veikėjų automobily irgi buvo at-

HARTFORD, CONN.

į

CHICAGO, ILL.

WORCESTER, MASS.

Rep

MONTELLO, MASS.

į I

PAŠTŲ SUMAŽĖJIMAS.

NEW YORK, N. Y.

HARTFORD, CONN.
J. J. B.

Extra.
KENOSHA, WIS.

Korai.

Reporteris.

Z
Naujiena!

daug svarbių reikalų aptar-

ĖŠ n ai n stl jį ■■i n Keponcns.

PHILADELPHIA, PA. t

Svirplys.

/ GRANO RAPIDS, MICH.

Moterų Seimas.

Vargonininkauajnt J. Kailukai- 
čiui prie parapijos gyvavo nema
žas ir gerai prasilavinęs koras. At-

stipriausio pamato, 
pridėkim kur ko 
ši organizacija yra 

Veltui mes 
veltui sei-

>. Markevičius, 
LDS. Chieagos Apsk. Pirm.

L D. S. Reikalai.
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laivo AQŪITANIA, Birželio 20 
Taipgi pilnai užganėdinti su valį 
giu ir įvairiu mandagiu patarus* 
vimu, išreiškiame savo 
fodį.

f. 
padėka.

Mes žemiau pasirašę esame _ 
nai patenkinti mūsų kelionėje anj |

davo įvairius'koncertus. 1921 m. 
[užėjus nedarbui sumažėjo mū- 
; sų parapijos pajamos. Negalė- 
j damas ilgiau laikytis vargo-

• v

Lenkijos.

duodame keliaujantiems į Lietuvą, iš Lietuvos ir į visas 
dalis pasaulio.

mentus.

Vyčiiį sporto imtynės.

Tarpe L. V. 6-tos kuopos Hart 
ford ir L. Vyčių 7-tos kuopos Wa- 
terbury, pirmas susirėmimas buvo 
Hartforde rugpj. 13 d. Laimėjo 
Hartfordas padarydami 8 prieš 2.

Antras susirėmimas įvyko Wa- 
terbury rugpj. 27 d. Laimėjo 
Waterburio vyčiai padarydami 9 
to 4.

Trečias susirėmimas įvyks 
Hartforde Rugsėjo 3 d. 2 vai. po 
pietų Colt’s Parke. Šios imtynės 
bus labai svarbios, nes kas lai 
mės šią trečią geimę, tiems taps 
garbė ir skaitysis pergalėtojais. 
Todėl yra kviečiami ‘ koškaitlin 
giausia atsilankyti Hartfordo ir 
apylinkės lietuviai, ypač jauni
mas.

Nors Hartfordą ir Waterbury 
skiria 27 mylios, bet jaunimą;- 
veikime labai susiartino, pagei
daujama, kad ir ant toliaus jau
nimas bendrai veiktų. Rugsėjo 3-čią dieną moksleiviai 

r labdarybės veikėjai žada su- 
engti ant Vasiliaus ūkės milži

nišką pikniką. Šioji vieta yra la- 
į bai lengvai prieinama, kadangi ji 
i visai arti City Parmos ir ypatin
gai, kad t rokai nuveža pikniką 
lankančius net ligi pačios vietos. 
Ant tos dienos abi minėtos drau
gijos rengia visokių gražių ir į- 
vairių žaislų kaip lLctuviškų taip 
ir amerikoniškų. 2 Bus lenktynių. 
Laimėjusieji apturės atsakančias 
tam dovanas. Grieš puiki lietu
vių orkestrą.

Kadangi visas pikniko pelnas 
bus paskirtas prakilniems šių 
draugijų tikslams, lietuviai turės 
gerą progą atjausti tiems tiks
lams ir sykiu gražiai pasilinksmin
ti.

Rugpj. 23 d. užsibaigė vasari- 
į katalikiška mokykla, kurią 

lylto katalikų vaikelių 17,0. Kar
ti surangė išleistuves mokytojui 
klierikui Antanui Karužiškiui. 
Reikia pažymėt, kad čia visas 
darbas buvo vyčių kuopos pane
lės Elzbietos Roženiutės, Onos 
Kašėtaitės ir Izabelės Dukščiutės. 
Kadangi gerb. klierikas Antanas 
Karužiškis visados vyčiams prie
lankus, tai Montello kuopa ir vi
sas katalikų jaunimas atsilankė 
ant šio vakarėlio. Pirmiausia pa- 
grajino jauni vaikeliai ant visokių 
instrumentų. Po tam buvo ska
nių saldžių gėrimų ir šaltos ko
šės. Po tam prasidėjo dainavi
mas Šv. Roko parapijos koro po 
vadovyste gėrb. J. Banio. Dai
nos sužadino visą publiką. Buvo 
prakalbėlių. Pirmiausia pratarė 
keletą žodžių gerb. klebonas J. 
Švagždys. Toliau buvo inteikta 
gerb. klierikui A. Karužiškiui do
vanėlė auksu.
Roženiutė ir Ona Kašėtaitė, 
to pratarė keletą jausmingų 
džių klierikas A. Karužiškis. 
liau prasidėjo visokį žaislai.

Jauna karta katalikų auga. 27
d. rugpj. mūsų gerb. klebonas J. į nininkas apleido miestą. • Su tuo 
Švagždys su pagelba klieriko va- i ir koras nustojo gyvavęs. Tuo- 
sarinės mokyklos mokytojo pri- met bažnyčioj liko tik vaikų ko- 
rengė 50 vaikelių prie pirmos šv. ras, vargonininkaujant Notre 
Komunijos. Yra labai malonu i Damc seserei. Užbaigus mokslo 
matyt, kad Montello katalikai rū- ; metą, birželio mėnesio š. m. tapo 
pinasi apie savo kūdikėlius. O f atšaukta.
didžiausia garbė tai mūsų myli
mam kunigėliui J. Švagždžiui ku
ris dirba nepailstančiai.

J. Jeskelevičius.

j

r

Inteikė Elzbieta sižymėjo bažnytiniame giedojime 
Po ir lietuviškomis dainelėmis. Reng- 
žo- 
To-

Paskolos Stotims.
Pereitame paskolos stočių suva

žiavime liepos mėn. 19-20 dd. š. 
m. Washington, D. C., buvo už- 
girta, kad stotys susispiestų į ap- 
skričius, pavyzdin Chieagos sto-1 
čių; ir stotims susispietusioms į 

< apskritį išrinkti į centrą valdy
bos narį. Tokiu būdu apskričiai 
turės po vieną atstovą, kuris su
darys pilną Centrą Paskolos Sto
čių. Taigi'prie progos Philaflčį- 
phijos Paskolos Stotis po vardu 
“Lietuvių Krikščionių Sąryšis,” 
šaukiasi į apylinkės kolonijų ato- 
■;> susjspicsti į bendrą apskir

karį. Išlipkite ant Hamilton gat
vės. Paeikite du bloku irims sve
tainė matyt. Delegatės, kurios 
norės apsistoti viešbuty, tai yra 
rekomenduojama Pontlind Hote- 
lis, kuris randasi vidurmiestyje 
ant Momoe Avė. Šis viešbutis y- 
ra vienas iš geriausių ir patogiau
sių. Visus telegramus, laiškus, 
pasveikinimu sir aukas siųskite 
Mot. Są-gos 8-tam Seimuo care of 
Mrs. Marijona Vaičiūnienė, 442 
West Leonard St., Glrand Rapids, 
Michigan.

Seimo tvarka.
Pirmą seimo dieną, rūgs. 11 d., 

9 vai. ryte bus iškilmingos šv. Mi
šios Šv. Petro ir Povilo bažnyčioj. 
Iš miesto imkite W. Leonard No. 
2 gatvekarį, išlipkite ant Quarry 
Avė., eikite du bloku bus matyt 
lietuviška bažnyčia. Seimo sesi
jos prasidės 10;30 vai. tuo jaus po 
šv. Mišių. Rugsėjo 11 d. 7:30 va
kare bus suloštas teatras 4-rių ak
tų drama MOTINOS ŠIRDIS ir 
GIRTUOKLĖ SU BLAIVININ
KU. Lošime dalyvaus Grand Ra
pids smarkiausi lošėjai.

Rugsėjo 12 d. bus koncertas, 
kurį išpildys Šv. Petro ir Povilo 
parapijos choras po vadovyste 
gerb. A. Mondeikos. Po koncerto 
bus šokiai. Seimo vakaruose da
lyvaus Mot. Są-gos dvas. vadov. 
didžiai gerb kun. M. J. Urbonas 
iš Du Bois, Pa.. “Moterų Dirvos” 
Redaktorė p. A. Nausėdienė, p-lė 
Sakalauskaitė iš Boston, Mass. 
Teip-gi programe dalyvaus p-lė B. 
Nausėdaitė. Yra labai gabi mer
gaitė. Jinai skambins ant pijano. 
Seime bus mūsų centro pirminin
kė p-lė M. Jokubaitė ir iždininkė 
p lė M. Brenzaitė.

Moterų Sąjungos 42 kp. smar
kiai ruošiasi prie 8-to seimo. Ir 
turime viltį, kad nei viena kuopa 
nepasiliks neprisiuntus delegatės. 
Beto-gi Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa nuoširdžiai kviečia visus 
Graud Rapids lietuvius atsilanky
ti ant visų minėti! vakarų kartu 
pasilinksmint ir susipažint su ki
tų kolionijų sąjungietėmis. Teip- j 
gi nuoširdžiai prašom tikietus de
lei vakarienės nusipirkt iškalno. 
Tikietus galima gaut pas kožną 
sąjungietę. «

SEIM OKOMISIJA 
M. Vaičinūienė.

r

Buvo pranešta, kad trečias su
sirėmimas tarpe Hartfordo ir Wa- 
terburio Vyčių baisbolninkų bus 
Hartforde (rugsėjo 3, bet tai bus 
4 d. Labor Day, panedėlį 2 vai. 
po pietų.

Visi ateikite ir savo pažįstamas 
atsiveskite.

Dabar stojo vargoni
ninkauti p-lė Schultz (lietuvių 
kalbos nemokanti). Gieda vien 
mergaičių koras, vėliaus pakvies
ti ir seniau giedojusieji vyrai. 
Nepoilgo žadama bažnyčioj sugie
doti *

Rugpjūčio 15 d. š. m. buvo cho
ro mergaičių vakarėlis parapijos 
salėj.

Be bažnytinio choro yra čia Bi- 
riitės dainos ir dramos dr-ja. Jos 
išvažiavimas įvyko liepos 23, š. 
m. už poros mailių nuo miesto, ant 
Michigan ežero kranto. Vieta ne
valytas dirvonas. Ūpas suvažia
vusių buvo nekoks.

LDS. Darbo Biuras Jau Veikia.
Nuo seniai pageidaujamas dar

bas pradėtas ir veikia. LDS. na
riams žinoma, kad Chieagos aps
kritys nuo seniai rengėsi atidary
ti darbo biurą, kuris teiktų pa
tarnavimą darbininkams. Pri
klausanti prie LDS. nariai šian
diena gali džiaugtis, kad jų už
manymas įvykdintas gyveniman 
ir kad darbininkams jau nereiks 
kreiptis prie kokių išnaudotojų, 
bet gaus teisingą ir prielankų pa
tarnavimą savo įstaigoje. Labai 
dažnai darbininkai būdavo pa
siunčiami dirbtuvėn, kur vien tik 
išnaudojimas. Šis pačių darbinin
kų įsteigtas biuras tarnaus nevien 
LDS. nariams, bet lygiai ir paša
liečiams. Tad darbininkai naudo
kitės savo įstaigos patarnaviritu. 
Darbo Biuras randasi po no. 4414 
So. California Avė. Telephonas 
Lafayette 5976.

* Jonas Klimas, vedėjas.

LDS. 9 kuopos svarbus susirin
kimas įvyks nedėiioj, rugsėjo 3 d., 
tuoj po sumos bažnytinėje svetai
nėje. Visi nariai kviečiami skait
lingai susirinkti, nes turėsime 
daug svarbių reiaklų aptarti. Na- 
daug svarbių reikalų aptarti. Na
riai, kurie turi reikalą prie kuo- 
resu: Z. Maksvitis, 409 — 14-t’l 
St., So. Brooklyn, N. Y.

Vietos Lietuvių R. K. Federaci
jos skyrius kvietė gerb. Lietuvos 
Atstovą V. Čarneekį atsilankyti j 
Amerikos Palangą, bėgy seimų. 
Gerb. Atstovas atsako prielankiai 
manydamas atsilankyti, jei tik ap- 
inkybes leis.

Choristai mano susilaukti gerb. 
Atstovo ant savo išvažiavimo Dar
bo Dienoje. — Valio!

TRMVK1TE.
LDS. Chieagos apskričio ekstra 

susivažiavimas įvyks rugsėjo 5 d. 
š. m. 7:30 vai. vakare Aušros Var
tų parapijos svetainėje. Visos šio 
apskričio kuopos kviečiamos dar
ban. Išrinkite kodaugiausia rim
tų it darbščių atstovų suvažiavi
mam Kuopos kurios nesuspėtų iš
rinkti atstovų suvažiaviman kvie
čiamos kuopų valdybos. Pagei
daujama kad visos šio apskričio 
kuopos būtų atstovaujamos. Tu
rime 
tl

nizaciją ant 
Taisykim ir 
trūksta, nes 
mūsų ir mes dėl jos.
prie jos prigulėtume, 
muotūme, jeigu jos reikalais ne- 
susidomėtūme. Mes privalome 
gerbti savo vadus ir veikėjus ir 
jiems visame kame padėti nepai
sant visokių agentėlių ir “prezi
dentų” šmeižtų. Pirm visko ge
rai ištirkime ir tik po to prasikal
tusį bauskime, o užsitarnavusį 
pagarbos pagerbkime.

Šiandiena matome, kad didžiu
ma neva prietelių nori mus pa- 
krikdyti ir sukiršinti, kad paskui 
sudrumstame vandeny galėtų ra
miau žvejoti darbininkų dolerius 
savo naudai.

Skleidė ir skleidžia paskalas, 
būk LDS. jau perėjo į privačias 
rankas ir darbininkai prie LDS. 
nieko neturį. Tokių ir dar kito
kių kalbų mes prisiklausėme ir su
važiavę turime gerai ištirti ir at
radę, kad tos paskalos nepama
tuotos, tokiems agentėliams ir 
“prezidentams” parodyti duris.

V. Bylinskas,
LDS. Ct. Apskr. Vice-Pirm.

PRIERAŠAS: Labai smagu, 
kad nariai susidomėjo savo orga
nizacijos reikalais. Seimas bus 
ant vietos ir delegatai geriausia 
viską galės ištirti ir pamatys, jog 
tai blogos valios darbas pakenkti 
mūsų organizacijai ir kad tie, ku
rie visokius prasimanymus sklei
dė ir skleidžia, tai tik dėlto, kad 
LDS. vadai ir veikėjai turi visuo
menėje pasitikėjimą.

IŠLAUŽU DVARAS. Šiame 
dvare darbininkų tarpe įsivyra
vęs didelis darbininkų solidaru
mas kurį vargiai galima būtų su
rasti kituose dvaruose. Išlaužu 
dvaro valdytojas pil. Mykolas 
Gustaitis 1922 metams padaręs su
tartis raštu su ordinarininkais, 
dabar liepos mėnesio pabaigoj pa
šalino ordinarniką pil. Mykolą 
Veiverį nuo darbo, sulaužyda
mas raštu padarytąją š. m. balan
džio mėnesyje sutartį. To dvaro 
draugai ordinarninkai matydami 
savo draugo Veiverio vargingą 
padėtį, pareiškė raštu dvaro val
dytojui Gustaičiui, kad nepriė
mus draugo Veiverio ordinarinin
ku artymiausiame laike bus Iš
laužu dvare visų jame dirbančių 
paskelbtas generalinis streikas. 
Iš dvaro administracijos negauta 
jokio atsakymo. Puikus pavyz
dys visiems draugams ordinari
ninkams pamokinantis kaip dar
bininkai verčia dvarininkus Vy
riausybės išleistuosius įstatymus 
vykinti ir gerbti.

(Kauno ‘ ‘ Darbininkas ’ ’)

Moterų Sąjungos VIII Seimas 
md Rapids, Michigan 
10-11-12 d. šių metų.

LAWRENCE, MSA8.

Kviečia seimų svečius. L. R. K. 
Federacijos skyrius, ląikė susirin
kimą 24 d. rugpj. Svarstė daug 
lokalių ir visuomeninių dalykų. 
Išrinko seiniuosna delegatus. Prie 
visako nubalsuota kviesti į Law- 
renėe’o Palangą svečius suvažia
vusius seimuosna. Užkvietimas 
šitaip skamba: - *

“Kadangi Lawrence’o katalikai 
jau trys metai turi gražiausią lie
tuvišką parką, susfdedaiitįi iš *37 
akrų žemės; kadangi jie šįmet dar 
45 akrus žemės, prie ežero, da- 
pirko padidinimui tos nuosavy
bes; kadangi jie turi ten pasta-

SUŠELPKITE LIGOJE.
LDS. narys Antanas Grigonis 

šaukiasi pagalbos į mūsų organi
zacijos narius. Mes neprivalėta
me jam atsakyti, bet sulig išgalės 
paremti. Štai kaip jis pats šau
kiasi į mus prašydamas paremti:

Rugpjūčio 21, 1922.
Gerbiamas LDS. Sekretoriau ir 
Visa Valdyba:
Aš Antanas Grigonis atsišaukiu 

prašydamas pašelpos. Jau nekar
tą šaukiaus, bet ligšiol niekas ne
atsiliepė. Man LDS. organizaci
ja brangi ir noriu prie jos ant vi
sados prigulėti, bet bėda, kad 
šiandieną nčišgaliu užsimokėti 
duoklių. Aš čia Tamistoms pasa
kysiu delko man reikalinga pa
šalpa. Amerikos valdžia išleido 
įstatymą, kad kareiviai su jūrei
viais negali būti vienoje ligoninė
je. Ai pirma buvau Fort Bayard 
N. Mexico. Išėjus įstatymui ma
nę sergantį išvežė į New Orleans, 
Lusiana. Šiame ligonbutyje aš 
negaliu būti, nes oras nėra geras, 
viena diena šilta labai, o dažniau- 

i šia tai lytus Uja. Toks oras ma- 
Į nę dar labiau susargina ir aš ma- 

i tydamas, kad manę* laukia gilti- 
i nė, kreipiaus į Amerikos Raudo1 

nąjį Kryžių, kad man išpirktų tir 
kietą atvažiavimui į U. S. Marine

Sulig Pašto Departamento su
rinktų statistikų matyti žymus su- 
mažėjimsa Suv. Valstijose paštų.

Vėliausios skaitlinės dėl fiska- 
liškų metų baigiant liepos 1, 1922, 
duoda išviso 51,947 paštas valsti
jose ir kolonijose sulyginant su 
52,168 dėl fiskalių metų baigiant 
liepos 1, 1921, ir 52,638 dėl fiska- 
liškų metų baigiant liepos 1, 1920.

Rekordai rodo, jog sumažėji
mas prasidėjo 21 metai atgal ir vis 
auga. 1901 metuose buvo dau
giausia paštų — 76,945. 1902 m. 
pradėjo sumažėti ir nuo to laiko 
iki dabar, kada beveik kasmet 
235 paštai uždaryti.

Pirmais metais kuomet paštai 
įsteigti jų buvo mažiausia, tai bu
vo 1789 m. ir paštų buvo 75. Ki
tais metais ir buvo tik 75, bet 
1791 m. keturiolika naujų atida-

Paul P. Baltutis 
Anthony Ruczas 
Juozas Ruzmaitis 
Petras Keželis 
Brunau Andrulis 
Jonas Bubulas 
Apalonia Krasausikenė 
Juzefą Stočkienė 
Stanley Walentas 
Kazimieras Šalkauskas 
Juzef Kudzia 
Auna Antolak 
Justinas Pauža 
Petras Kreptavicz 
Stanisloiv Bober 
Bernard Širvidas 
Rozalija Milaitė 
Ona Klimaitė 
Tadeušas Žilinskis 
.liek. Sadauskis 
Zuzana Sadalakas
Vytaut. ir Mar. Žiliavičiai -į 
Jonas Waičiunas 
Teodoras Jovaišas 
John Janulavičia 
Frank Sadauskas 
Karolis Višniauskas 
S. Diksas 
B. Diksas 
Joseph Keūtz 
Ona Simonavičienė 
Frane. Stradauskas, 
Charles Lukšis 
"Vincas Karzinauskas 
Kazimieras Libieris 
Anne LukaitienC ' 
Jonas Žilgužis 
Vincas Luškevičius 
Leonas Jankauskas 
Valerija Skerdzienė 
Juzef Styrzek 
Rapolas Gečias 
Stanislaw Dziwisz 
Tessie Kudzia 
Veronika Gustaitis 
Jakob Swist 
Joseph Budreckis 
Aleksandra Vernežius 
Marcijona Petrakienė 
Albina Gečias 
Dominikas Jucius 
Antanas Hamonavičius 
J. Čypas 
Benada Cernauskas 
Jonas Vaitekaitis 
Sam. A. Bitan 
Motiejus Pūkas 
Charles Brazaitis 
Juozas Višniauskas 
John Diksas 
J. Diksas 
M. Diksas 
Juozapas Jesinskas 
Anna Bakoczlew

LAWRENGE’O IR APIELINKĖS LIETUVI AMS.
.PINIGUS SIUNČIAME sulig pigiausio dienos kurso

perlaidomis ir pinigais į paštą į visas dalis Lietuvos ir

LAIVAKORTES, nustatytas kompanijų kaina, par

IR MANO tODNLtt PRIlt

BKM4.

LDS. Conn. apskriičo suvažia
vime išrinkta keturi atstovai į bū
siantį LDS. 7 seimą, kuris bus 
Bostone. Šiame seime bus daug 
svarbių klausimų keliama <ir mes 
visi turime būti gerai prisirengę. 
Mos turime žinoti, kad atstovau
sime garbingiausios organizacijos 
apskritį. Tad nė nemanykim, 
kad mes važiuojame į puotą arba 
ko nors pasižiūrėti. Ne, mes va
žiuojame į seimą kuriame turėsi
muatlikti ^iiielį ir atsakciningą 
dirbą. Ką raUrns apskritys už
dėjo ir įdavė, tą mes turime są- 
žiningai atlikti. Mes turėsime I 
taisj-ti’ ir daug ko naujo įypsti, ligonbntį. (5ia daktarai neuorčjo 
kad pastač i orera- priimti, bet šiaip taip įsiprašiau.

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR Iš LIETUVOS
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais jų kelionės
reikalais: išgfcuname pasportus ir vizas, išpildomo įgalio
jimus ir affidavituB grįžimo atgal arba atitraukimo gimi
mų j Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rūšies doku

MOŠŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pašta-
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorą jūrėmis ir tokia
būdu išvengia daug įvairių nemalonumų.

VIETINIAI IR APIELINK18 LIETUVIAI turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą patar
navimą, malonėkite visada ir su visais reikalais kreiptis
ypatiskai arba laiškais tik pas tikrai lietuvių įstaigą:

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUS
K. A VENCIUS, Vedėjas ir Notąry Pi#ic.

” LA'^ENTE STREET LA’STIENCE, * MA38.-
TeL 1543. ' ' '
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K' Lieti &os turtai. Geografinė Lietuvos 
iadėtis negalima sakyti, kad būtų visiškai 
iatogi: šafe istorijos bėgy patekusi tarp 
rviejų kaimynų, dviejų milžiniškų vaisty
tų — Vokietijos ir Rusijos, nors vakare 
iajimi ir prieina prie internacionalio vaų- 
enyno per Baltijos jūras. Šiandienės po- 
ttines mūsų šalies sienos taip pat dar ne- 
Kbulios, nepastovios ir krašto gerovei ne- 
>alankios. Visa tai, susidėjus krūvon ir 
teduoda smarkiai šalies pramonei plėtotis, 
išsivyti šioj srity toli nuskubėjusias kitas 
fenas valstybes. Didžiausi Lietuvos turtai, 
jįn-ie laiduoja šaliai nepriklausomybę ir pi- 
įečių gerovę yra derlinga žemė, lankos, gi- 
ąos. Įvairios rūšies žalia medžiaga, van- 
įuo. 1921 metais buvo apsėta Įvairiais ja- 
įds ir kitomis -sėklomis pusantro milijono 
fiktarų žemės ir išrinkta 50 milijonų cent- 
ferių Įvairių produktų: grūdų, linų, bul
ių. Šaly yra daugiau nė milijonas hektarų 
ąnkų, kurios mitina 750.000 avi:'. 1.500.(100 
Saulių, vięną milijoną karvių ir 400.000 
grklių. Dauguma tų visų produktų, gyvu- 
įų pertekliaus gali būti kasmet svetur išga
unama. iš ko vra didžiausios raudos vai s--
y be i ir žmonėms gamintojams. Miškų Lie- 
Bvoj esama 1.300.000 hektaru, Bet jie kas 
net smarkiai naikinami šalies pramones fa
brikams, dirbtuvėms, ypačiai garo varyk 
iams, kaip garvežįmioms. .Jų reikalinga 
■saugoti. kad šalies gražybė, žmonių svei
kata ir javų derlius nenukentė n. Girios 
®ip tik turi tų privalumų. Lie-nvos srau- 
Hjųupių vandenys dar palaidi, neišnaudo- 
ĮL žodžiu, jie nepažaboti žmogių tarnauti, 
fe Gamyba. šioji sritis dėl perilgo sve- 
■nšalių viešpatavimo Lietuvoj apleista, 
riešą, ima rastis daugiau ir da igiau dirb
tuvių. fabrikėlių Įvairiems garnį: ams ruoš. 
K, sunaudojant tiei 
Sasias medžiagas.
įr .šiaip ar taip, dar permaža. 
ūiin iš Lietuvos miškas, linai. 
Įten tie dalykai perdirbami.

dek taip maža ir yra Lietuvoj fabrikų ir 
dirbtuvių. - '

Bet vis labiau ėmė žmonės vandens ir 
durpių varomaja jėga domėtis. Vandens 
pajėgos galingumas tikrai čia užvaduotų ir 
miškus, ir akmens anglį, ir naftą ir būtų pi
giausia varomoji jėga.

Upių vandens naudojimas. Esama Lie
tuvoj sraunių upių. Čia paminėsiu kad ir 
Nemuną su Nėrių, kurioms tenka vingiuo
tas i Baltijos jūras pro Lietuvos pramonės 
ir įvairios gamybos centrus. Be to reikia 
atminti, jog šios dvi upės, ypačiai Nemu
nas labai patogios laivams ir sieliams plau
kyti. Nemunas, eidamas pro didžiausias 
Bieloviežo girias pakely sutinka savo pa
krantėmis šias mums lietuviams svarbias 
vietas: seną Gardiną, žymius Lietuvos ku
rortus — gydyklas Druskininkus ir Biršto
ną, Lietuvos pramonės miestą (šiandieną 
laikinąją respublikos sostinę) Kauną, Tau
ragę. Jurbarką (JūrpilĮ), 
uosta su Klaipėdos miestu, 
vandens arterija Lietuvoje.
ja. arba Nėris, srauni plati,, įtekanti ties 
Kaunu į Nemuną, ypač, kuri jungia seną
ją mūsų sostinę, šiandieną varu ir smurtu 
nugrubta lenkų, tai Vilnių. Du seniausius 
Lietuvos miestus — Vilnių ir Kauną — Nė
ris nuo neatmenamųjų laikų rišo ir ateity 
riš. kaipo vieno kūno — neskaidytos Lietu
vos valstybės miestus, kur augo ir klestėjo 
šiandieninė lietuviu tautos ir valstybingumo 
Ivasia ir galia.

Todėl pirmuoju atveju ir tenka šiomis 
įpėmis lietuviams susidomėti*: reikia išnau- 
loti .iii gamtines jėgas — vandens srovę 
krašto gerovei.

Tilžę ir mūsų 
Tai didžiausia 
Kita upė Vili-

tranzakcija, pelningas įvesdinimas Ameri 
kos dolerių į tvirtą Lietuvos Valstybės ūkį

KAIP IŠSIIMTI PASĄ.
1. Nueik i artimausią Lietuvos pasko 

los stotį, ar Į kitą lietuvių viešą Įstaigą, ku 
ri tuo reikalu susinės su Atstovybe Wash- 
ingtone ir paprašyk paso aplikacijos lapo. 
Tą su atvda išskaitęs, žinosi visa kas yra 
reikalaujama. Be to visų reikalingų paaiš
kinimų bus galima gauti Paskolos stotyje.

2. Paskolos stotys padės aplikaciją iš
pildyti. privesti prie viešojo notaro (papi
gintomis sąlygomis) ir išsiųsti aplikaciją Į 
AVashingtoną.

3. Manant gyventi Amerikoje, reika
lingas tik'pasas, už kuri reikia užmokėti 
$10.00 o paskui už to paso prailginimą kas 
i net tik po $5.00.

4. ^Manantiems netrukus važiuoti Į Lie
tuvą Ik1 paties paso dar yra reikalinga to 
paso viza, už ką dar viršaus reikia siusti 
$5.00.

5. Reikia vengti tų agentų, kurie už 
aplikacijų išpildymą norėti) storai pasinei j

nyti. Visas išpiMymaįs prašymo paso blan-’ 
kos neturėtų kaštuoti daugiau kaip $1.00. 
Tuo reikalu, pagelbės bus galima gauti pas
kolos stotyse, nes ten bus dirbama iš pasi
šventimo dėl Lietuvos labo.

6. Nesant ant vietos paskolos stočiai, 
jei galima, tai lai tos kolonijos draugijos 
sukriuita ją inkurti. .Tei to negalima pada
ryti tai pasųjęikalu lai kiekvienas kreipia
si stačiai Į Lietuvos Atstovybę, (1925 “F” 
Street, N. W., Washington, D. C.)

1 ’ viso kas čia išdėstyta vra aišku, kad 
Lietuvos Paskolos stotims atsidaro nauja 
dirva plataus darbo. Tas darbas pasiseks 
stotims atlikti tik tuomet, jei plačioji visuo
menė po kolonijas tą stočių darbą rems. Y- 
pač svarbu, kad lietuviu draugijos, kurios 
"emia Paskolos stočių, darbus, kad jos sa
vo gabiuosius narius raštininkus priskirtų 
Paskolos stočių ĮKigelbai. Tokie, pamaino
mis darbą pasidalindami, galės daug pa

inei bet i stočių komitetams.
Mes Amerikos lietuviai stovinu1 prieš di-i 

I Gelius tautos kvotimus. Tik visi išvien sto- 
’kūne dirbti, o kvotimus išlaikysime.

Liet. Informacijų Biuras.

i

Subata, Rugsėjo 2 dieną, 1922.
—---------------------------------- --2--------r————

sivienijo su Dievu...
Tikrai buvo įspūdinga diena, 

rugpj. 22 d. I Šv. Jurgio liet, 
bažnyčią susirenka dalyviai ir 
daugybė vietinių žmonių. Pribū
va Jo Malonybė Vyskupas M. J. 
Gallagher, D. D. Išeina atnašau- ‘ 
ti Mišių Šventų auką L. Vyčių 
org. buvęs pirmininkas kun. Pr. 
M. E. Daumantas, 2. Laike Šv. Mi- 
org. Literatinės komisijos narys 
ir “Giedros” redaktorius kun. 
Anicetas Linkus; subdiakonu — 
Kat. Moksleivių Susivienijimo — 
“Giedrininkų” Centro pirm. kl. 
M. E. Daumastas. 2 Laike šv. Mi
šių, gerb. kun. J. Čižausko pui
kiai išlavintas koras po jo paties 
vadovyste žavėtinai gieda iškil
mingas Šv. Mišias. Beje, prasi
dedant šv. Mišioms ateina bažny
čion visų gerb. Lietuvos Atstovas 
V. Čarneckis lydimas “Draugo” 
Redaktoriaus gerb. Dr. Kun. Ig. 
Česaičio ir Metropolitan Statė 
Batikos pirmininko gerb. J. Bren- 
zos ir užima prie grotelių pareng- 
ton vieton.
tas!..

Prasideda 
isi dalyviai

š viso keletas šimtų 
šventos Komunijos.

Įspūdis jtepapras-

Įspūdžiai.

lis reikalams vietines ža- 
Bet pramo; s Įhionitj. 

Eina užša
li’ Įiatos ir k. 
p:.verčiami i 

fepieri, Į audinius ir visokias kitas prekes 
nemažą pasauly į^Iionę, griž 

ta atgal i Lietuvą ir čia vietinių žmonių var
ytojų išperkami. Ypačiai daug suvartoja- 
ffia Lietuvoj manufaktūros, kuriai fabrikų 
Kaip ir nę’a vietoje. Praeitais uetais Lie 
Etvos b<u\o pirkia užsieniuose įvairių prė
slų už S5D milijonų auksinų: ši< met preky- 
fra dar smarkiau vystosi ir kur i is danginu 
bus užpirkimu iš svetur. Jei vietoje būti: 
bramonės gaminamu jų centrų, j. y. fabr; 
Ūų. tai kam veldėtų pirkliams užsienius - 
yekti, kad ir čia pat visako gulėtų gauti 
Iš užsienių plaukiau'!loji industrijos gr-mi 
biai dažnai erzac rūši es; jiems ‘v- nka pt a.-ė- 
ti muitines: už juos ima tam tikrą mokesti 
— pelną dar statytojas7, paskui perkupčiai 
ir tik galų, gali1 prekės patenka ; A totojams. 
O vainotojas privalo noronis m toroms už- 
■įpkėti atsakančią sumą, pirkdamas užsie- 
Kio prekę, ir fabrikui, ir muitii ei. ir pris
tatytojui, ir perkupčiui. .Jei - etoj reika- 
Engiąusi gaminiai būtų garniu; >ni. jie nė 
tiek nebūtų Jdogesni už užsienių r daug pri- 
šeinamesni vartotojui.

Varomoji jeęja. Lietuvoj a sirastų ka
pitalų Įvairiems fabrikams štaiyti, sunau
dojant ir perdirbinėjant fabrikuose vietinę 
žfeliąją medžiaą, jei tik būtų tam reikalui 
patogios sąlygos. Gal svarbiausia tų sąlygų 
bus taip vadinamoji varomoji jėga, N1 ku
ltos pramones gamybos kilimas neįmano- 
feas-

Sakyčiau, fabrikų mašinoms varyti tin
ka! miškai, malkos. Bet ar taip daug jų ša
ly besama? Ir taip šiandieną daugiau jų 
Sšnaikinatna, negu galėtų priaugti. Todėl 
Šuniškais Lietuvos pramonė negali remtis kai- 
įpo varomaja pajėga, ir mes turime girias 
kuostropiausiai saugoti, taupyti ir tik di- 
‘džiam reikalui atsejus jų kirsti.'
į Kitų reikalingų varomajai jėgai me- 
sdžiagių kaip akmens anglies ar naftas, tai 
Ir būti Lietuvoj nesama. J uos tenka gaben
tis iš tolimų kraštų, brangiai ten vietoje mo
kėti. paskui už parvežimą, muitą, pristaty- 
•m;i i vietą. Ir galų gale tokios sunkios apy- 
tetovos, kurios susidaro atsižvelgiant į viso
kios varomosios medžiagos brangumą ar ne- 
Kieinamumą. priverčia pramoninkus su- 
Babdyti kartais ir pradėtuosius darbus. To-

n

yra visuomenes

I

negali būti nei 
kurs nesugeba

V. KODĖL TR KAIP REIKIA UŽSI
RAŠYKI LIETUVOS PILIEČIAIS.

Alės. Amerikos lietuviai, turime pa- 
•eikšti savo norą būti Lietuvos piliečiais ir 
išsiimti Lietuvos Respublikos pasus dėl šių 
priežasčių:

Reikia užsirašyti, nes kas nepriklauso 
prie jokios tautos ir jokios valstybės, yra 
Žmogus be vardo be teisiu, 
itmata ir pastumdėlis.

Reikia užsirašyti, nes 
<eru pasaulio piliečiu tas.
žūti geru savo tautos ir savo krašto pilie- 
•iu.

Reikia užsirašyti, nes pasisakydami 
liškiai už Lietuvą mes tuo ingijame saudr 
avo kraštui vardą ir pagarbą visu pasaulio 
autii. Tuo ingijame sau Lietuvos globą ir 
ižtarymą kiekviename svarbesniame mūsų 
reikale.

Reikia užsirašyti, nes didindami skai
čių Lietuvos ištikimų piliečiu, tuo pat sti- 
iriname savo krašto pajėgas, reikšmę ir in- 
aką.

Reikia užsirašyti, kad nors syki suži
nojus aiškiai, kas stovi už Lietuvą ir kas 

ne. Ypač Amerikoje mes turime daug- to
liu. kurie lietuviais save vadina, ir lietų
jų kalba vartoja, ir literatūra lietuviu kai- 

boję leidžia ir platina, o kurie betgi laiko 
Lietuvos valstybę didžiausioje neapykanto
je ir ne tik patys niekuomet Lietuvos nėra 
rėmę, bet dar yra dėję visų pastangų, kad 
ir kiti to nedarytų. Tečiau kiek tokių Lie
tuvos neprieteliu beldėsi į Lietuvos duris ir 
gal buvo Įleisti. Vi'satina registracija pri
vers tokius nors syki parodyti aiškiai savo 
veidą, pąsi rinkli galutinai vieną iš dviejų 
kelių: ar už Lietuvą, ar prieš ją.

Reikia išsiimti pasai, kad iš to Lietuva 
(urėtų nuolatinių žymių ineigų, taip kaip 
turi kitos šalys. Senoji Rusija iš savo pi
liečių svetur gyvenančių imdavo po 30 rub
lių metams (apie $15.00 sulig tų laikų-Jkur- 
so). Tad jei Lietuva paims už pasą pirmais 
metais $10.00, gi paskui už jo pailginimą 
tik po $5.00 kas metai
sakykime, kad tai per daug. Per daug gal 
bus tik tiems, .kuriems apskritai kas nors 
Lietuvai sumokėti bus didelė naujiena, ku
rie ligšiol vis tik svetimiems reikalams te
mokėdavo. Bet kada visi Lietuvos pilie
čiai išpildys tą savo pareigą ir išsiims pa
sus, Lietuva iš to gaus tiek žymios paramos, 
kad jai gal nebereikės ir aukų žiūrėti. J ei 
ji savo krašto atstatymo reikalams ir kels 
paskolas išeivijoje, tai nebebus laukiama ko
kios malonės, bet bus tai tik patogi biznio

nerūgokime ir ne-

Iš Seimo Rengimo Komisijos 
darbuotės bei garsinimu galima 

buvo spręsti, kad dalyviai, suva

žiavę Į L. V. 10-t.ąjį Seimą aptar

ti jaunimo organizacijos reikalus, 

išsiskirstys pilni naujų Įspūdžių.

Jaunimas sąmonėj bręsta. De

vintojo Seimo gausumas, rimtu

mas ir pavyzdingumas stebino vi

sus verste vertė manyti kad De- 

šimtmetinis Jubilėjinis Seimas 

pranoks visus kitus. Iš dalies ne

apsirikta. Nors buvusiojo C. pir

mininko noras ir neįvyko kad L. 

Vyčių Basebolininkų “teamas” 

turėtų imtynes su svetimtaučių 

“teamu,” tačiaus prie to einama. 

L. Vyčiai turėjo priešseiminiamo 

išvažiavime “Belle Isle” parke 

ant “Diąmond” arba “Field No. 

7” basebolininkų imtynes ir rodė

lėlį miklumą. Springfielde L. 

či<> kuopa turi stiprų baseboli- 

•'••ų i aleli ir sekančiais metais, 

še i i L. V. Seimo, beabejo jie 

uis lietuvius liiinujaus valsti- 

> sostinėje, supliekdami garsų 

ierik<>:ių “team’ą.”

Drąsini miiima sakyti kad tik 

ortas tesi;!rauks ir teprilaikys 

i prigijusi jaunimą prie L. Vy- 

i organizacijos. “Aguonėlės,” 

iijūiiė iai.” “Žilvičiai” ir tiems 

našūs žaislai išeia iš “mados.” 

imas atsižvelgė i spartesni spor- 

sekcijos veikimo reikaią, išrin- 

i skaitlingą gene žalę sporto sek

ios centro valdybą iš vyrų ir 

?rgi>:ę kurių priešakyje stovi dt: 

tiiziastai — J. Miko-js ir I’r. Pa

toliau” (“Ateitis” Nr. 1-3, 1921 

i ei.: pažymi “kad kalbant apie bet 

kurį kitu naujinimą. pirmiausia 

: reikia būt patiems ta linkme at- 

! sinaujinus. Kristuje gyvenimo 

; n mijintojai, privalo patys pirmie
ji Kristuje atsinaujint, patys sa- 

' i:n parodyt Kristujeatsinaujini- 

j mo pavyzdžiu... Musu dvasios 

I vata privalo išsivaduot nuo vi- 

j sa menk;!. smuikmeningas, nuo 

i kasdieninio gyvenimo rutinos, o 
; e:t "niausiu žmonijos dvasios di- 
i . . . . * . v .
dvylių keliais, siekt Į aukščiausių 

: idealu aukštybes, artindamies Į 

'ankščiausia tobulvbės ideala — i

ri’.i k<'li;iis,

Iii

kšėiatisią tobulybės idealą — 

•1 Jicvą.. . ”

!:• L. \ yčiai £y veninio sūkuryje 

ant tiek buvo užimti darbu-datbc 

ibius. - ū-iais jo<r kaikurie primiršo reika-
Kaip Lietuvos a'ei: uin/.ai pra- ■ :in<ią.ji dalyką, neturėjo laiko pa- 

deitami antrąjį g;, ven-aio dešimt-į mąstyti apie save ir savo artimus 

na rį užsibriežė visą K< ist”.;e imu-- ir patapo susierzinę santikiuose su 

ijinimo darbą praimti nuo .vęs, i/mom'inis. Bet pradėdami antro- 
Įtaip ir L. tyčiai. Pr. Dovydai-: J< <I« šimtmečio darbuotę vyčiai- 

1 tis rašinyje “Dešimts metų ir kaip dalyviai antroje seimo dienoje su-

PASKUTINIS

Siu metų darbininkų dienoj “Labor day

t

Rengia Šv. Cecilijos Choras vadovaujant A. STAŠAUSKUI

ii PALANGOJE”
Išvažiavime Dalyvaus Chorai

Haverbillo. Lowell,

Camdridge, ir kiti
e

DAINUOS GARSI SOLISTĖ

PANELE M. GRYBAITE

7• P—LB M. GRIBAITĖ

žymi Naujos Angį, veikėja ir dainininkė.

Mergaitės taiso dėžutes dėl jaunikaičių, kuri mergaitė papuoš Įvairiau dėžutę 
gaus dovaną. Loš sųuash bąli So. Bostono moksleivės su vietinėmis.

Viena iš žaismių bus kirpimas.virvės, taip-gi traukimas ir daug kitų parvežtų 
iš Chicagos. Todėl kiekvienas darbininkas arba dailės mylėtojas nepraleiskite pro
gos. Šeimininkės turės gardžių užkandžių, choristės jau nuo seno pienuoja. Po 
programo gros muzika iš Garliavos. Užtikrinąm visus palinksmįs. Kviečiame vi
sus kas tik lietuvis į viršminėtąjį trukšmingąjį išvažiavimą.

ŠV. CECILIJOS CHORAS.

Komunija. Beveik 
ir daugelis vietinių, 

eina prie 
Jo Malony

bės Vyskupo prisipildo širdis 
džiaugsmu ir po šv. Mišių sako 
daugiau kaip vaalndą pamokslą, 
pritaikintą dabartiniams laikams. 
Po pamokslui buvo suteiktas pa
la iminima-s su švenčiausiu Sakra- 
nentu.

Galima tikėtis kad bažnytinėse 
apeigose ir visi kiti Seimai paseks 
L. Vyčiu 10-metinio Jubilėjinio 
Seimo iškilmes!

Tą pačią dieną, vakare, Lietu
vių Svetainėj buvo koncertas. Di
džiulis -koras po vadovyste Šv. 
lurgio parapijos klebono gerb. 
kun. J. čižausko sudainavo visą 
‘ilę dainų. Reikia patėmyti, jog 
septynios dainos buvo sustatytos 
koncerto rengėjo, kompozitoriaus 
kun. J. Čižausko. Visos dainos 
skaitlingai publikai taip patiko 
jog daugeli iš jų turėjo pakarto
ti.

Gausiausių aplodismentų su
teikta sudainavus “ Atsisveikini- 
nas su Tėvyne.” Gerb. Lietuvos^ 
Atstovas galėjo jaustis besldžiąst 
Kaune operos name.

I’rogramas-koncertas užsitraukė 
iki dvyliktai. Tad Dr. Kun. Ig. 
česaičio prakalba liko atidėta va
karui trečios seimo dienos.

Trečią dieną dalyviai jautės esą 
atgimusiais. Nors porą raportų 
(Raštininko-Adm. ir Iždininko) 
beveik visi svarstimai ir centro 
valdybos rinkimai buvo prieš 
akis, bet greitai apsidirbta. A- 
pie nutarimus gal kitą kartą pa
kalbėsim. Šiuo sykiu dadėsim 
kad L. Vyčių org. dvas. vad. liko 
išrinktas kun. Anicetas Linkus, 
pirmininku K. Jonaitis (Žilvitis), 
r?št ininku-administratoriu 
šamis. iždininku Valonis, 
toriu Ig. Sakalas.

Visi valdybos nariai yra 
tu s, uolūs vyčiai, 
t m jog L. v. 
i milžinišką 
mink!

Tdmas 
redak-

darbš-
Galima tike- 

organizacija išaugs 
kūną. Dieve lai-

Pajūris.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Centai.

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

Didžio Išlankstytas 
26y2x33y2

Sulankstytas 
6y2x9y2

Galima gauti 
“DARBININKE,” 

Boston 27, Mass.
366 Broadtvay,

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



i

ĮVYKS BOSTONE^

P-LĖ MOTIEJŪNAITĖ

ŠEIMINĖS FRAKAI.

KELRODIS

KONCERTAS,

GERBIAMŲJŲ DELEGA
TŲ(CIŲ) domei. >

) 2 vai. po piet ten pat Tautos 
ado Seimas.
1 vai. vakare pobažnytinėje sa-
2 šeiminės prakalbos.
!) TREČIADIENY, Rugsėjo 6

Siųskite Atstovus ir 
Įnešimus.

FEDERACIJOS 
SEIMAS.

Nauji įnešimai.
Katalikų Spaudos Savaitė. 
Skyrių raportai.
Galutinas mokesties nustaty
mas. (Dr-joms ir pavieniams)

Registracijos klausymas.
Klaipėdos Lietuvių atsišau
kimas.

skambų balsą, turinti solistė. Dalyvaus šeiminiame 
koncerte.

1 vai. ryto, A. L. R. K. Fede- 
ijos Kongreso antroji sesija.
I valandą vakare,. Moterų Są- 
gos, 13 kuopos rengiama' sve- 

pagerbimui vakarienė, toje
. salėje. z

) KETVIRTADIENY, Rugsė-

prie “Darbininko.”

Seimas prasidės Utarninke Rugsėjo S dieną, iškilmingomis Sv 
išiomis su pamokslu Šv. Petro Lietuvių Bažnyčioje.

Kongreso atidarymas.
Atstovų priėmimas 
Fed.)
a) Pirmininko
b) Pavaduotojo

2 Raštininkų 
Tvarkdario

Delegatams ir svečiams 
palinksminti, vietiniams ir 
apylinkių žmbnėms palinks
minti Šv. 
choras po

M. KARS AUSKAS, f
Šv. Petro lietuvių parapijos varg onininkas ir tos parapijos choro 
vedėjas. Jisai, jo vedamas chor as ir choro solistės uoįiai rengiasi 
prie šeiminio koncerto. f

| ' slėnių rengimo .komisija

Metinis Amerikos Lietu
vių R. K. Blaivininkų Susi- 
vienyjimo Seimas šiais me
tais įvyks 4 rugsėjo (Labor 
Dav), mieste Cambridge, 
Mass. Seimas prasidės iš
kilmingomis ' pamaldomis 
lietuvių Nekalto Prasidėji
mo Marijos bažnyčioje, 432 

Petro bažnytinis į Windsor stiy, 9:30 valandų 
^iMtaustc vargų--j iš ryto. Į pamaldas nuošir-

Kųn. Jonas J. Jakaitis,
L. B. S. pirm.

Juoazs Svirskis,
L. B. S. rašt.

Tolimesnių kolonijų ger
biami delegatai iŠanksto ga
li žinoti, jog atvyktus Bosto
nan labai lengva “Darbinin
kas” rasti. Į North Station 
atvykę paima tunelio City 
Point strytkarį, kurs į apie 
15 minutų priveža prie 
“Darbininko1’ durų. Į South 
Station atvykusieji ima tu
nelio traukinį ir vyksta į 
Broadvvay Station, kuri yra 
prie pirmo sustojimo. Čia 
išlipus imti City Point karų,

a) 9.-30 rytą IŠKILMINGOS 
[IŠIOS šv. Petro Lietuvių Bažnv- 
pje, West Fifth St.

Įb). 11 vai. Šy. Petro Lietuvių 
Ičj, 492 East 7th Si., A. L. R 
į Federacijos Kongreso pirmoji Tad čia nurodysime pri

einamiausius viešbučius ir 
kiekviena (s) sulig noro ir 
skonio galės pasirinkti. Pi
gesnieji: Quincy House ant 
Bratle gatvės, kambariai 
nuo $1.50 ir augščiau y Uni- 
ted Statės Ilotel, 90 Beach 
St., kambariai nuo $2.00 ir 
augščiau; Adams House, 
553 Washington St., kam
bariai nuo $2.00 ir augščiau; 
Parker House, School St„ 
nuo $2.75 ir augščiau; Hotel 
Essex, ‘ 695 Atlantic Avė. 
prie pat stoties nuo $2.50 ir 
augščiau. Brangesnieji: 
Cooley Plaza, Copley Sq. 
prie pat miesto knygyno;
Hotel Touraine, Boylston. 

?St., kampas Tremont prieš 
pat miesto sodų, kambariai 
nuo $5.00 ir augščiau.

Seimų delegatams ir bran >SHPUS iratl viry .romi Karų, 
giems svečiams pagerbti Mčn *airs i aP’e 0 ^inutas atves 
terų Sąjungos 13 kp. rengia 
karališkas vaišes. • Jvyks se- 
redoj rugsėjo 6 d. Šv. Pet
ro salėj 492 E. 7 St. Visi 
vietiniai ir.apylinkių lietu
viai tepasi ryžta iŠanksto 
gauti fiti kietų į tų iškilmingų 
puotų, Tikietas tik $1.50.

t vai. ryto, LDS. seimo tąsa. 
‘ASIBAIGUS LDS. seimui ten 
• Lietuvių Kat. laikraštininkų 
■rinkimas. ’(

d)

4. Komisijos
a) rezoliucijų
b) presos ir pasveikinimų
c) mandatų, prašymų etc.

5. Sveikinimai.
a) Šventojo Tėvo.
b) Prez. Harding’o.
c) Liet, seimo etc.

6. Svtikinimų skaitymas
7. Valdybos raportai.
8. Referatas Moksįeivių šelpi

mas (teoretiškoj! pusė),
9. Referatas Moksleivių šelpi

mas (praktiškoji pusė).
.0. Tampresnis subendrinimas 

Fed. ir T. Fondo.

Irtas L. I). S. seimas pra
sidės ketverge rugsėjo 7 d. 
Bus vienas iš svarbiausių or
ganizacijos seimų. Kad pa
kelti organizaciją, patrauk
ti daugiau narių ir “Darbi
ninkui” skaitytojų, kad su
stiprinti L. D. S. ir “Darbi-

X

ninku” medžiaginiai ir or
ganą turiniu reikės daryti 
radikalių žingsnių. L. D. S. 
kuopos ir “Darbininko” 
prieteliai prašomi atvykti su 
gerais sumanymais ir pasi
ryžimu nuo šio seimo'pada
ryti naują gadynę L. D. S. 
ir jos organo “Darbininko” 
gyvavime.

Turime žinių, kad atvyks
ta Amerikon gerai žinomas 
F. Virakas. Jis dalyvaus L. 
D. S. ir kitų organizacijų 
seime.

P vai. ryto LDS. pirmoji sesija. 
8val. vakare KONCERTAS Šv. 

lozapo mokyklos salėje prie 
vadway. -

rf) PENKTADIENY, Rugsėjo

17. Konstitucijos dapildymai.
18. Valdybos rinkimai.
19. Nuskyrimas vietos kitam 

kongresui.

Visos prie Federacijos priklau
sančios draugijos, Oentralės or
ganizacijos, Fed. kuopos, skyriai 
ir Apskričiai siunčia po vieną ats
tovą į Federacijos Kongresą.

A. L. R. K. Fed. Sekret.

nininko gerb. M. Karbausko, 
rengia puiki] koncei-tų. Į-į 
.vyks ketverge*, rūgėjo 7 d. j 
šv. Juozapo mokykis pui- i 
klojo salėj, kuri randasi Į 
priešais šv. Petro ir Povilo L^iai kviečiu visus apielin- dilba išsijuosus, kad tik ge 
bažnyčios prie Broadvvay ne-;^ lietuvius. 'Tuojaus po riau prirengus ir prieinu: 
toli Broadvvay tunelio. Pro-■ pamaidu bus posėdžiai baž-' 
gramas bus Įvairus, puikus. ■ nytinėje salėje. Ta pati va- 

į karą, toje pačioje saloje 
j Cambridge ir Bostono blai- 
j vininkai parengs gražų va- 
. karą.

12-as Amerikos Lietuvių! Seimas užsibaigs su viena 
Federacijos seimas kartu ir *«na. S.uomi krtočiu visas 
Tautos Fondo seimas prasi-! Blaivininkų Susivienyjimo 
dės rugsėjo 5 d. šv. Petro kP- P™iųsti po atstovų (nuo 
lietuviu salėj, 492 E. 7-th St. Lkožno 10 na!'O)- Beto kuo- 
So. Boston, Mass. po papial- Pas Pra5?u Išvarstyti savo 
rfn TW dvi susirinkimuose Blaivininkų

Susivienyjimo reikalus ir į- 
nešimus seiman, per atsto
vų, ar nors per paštų pri
siųsti. Naudirfgu įnešimų 
nuo kožnos Blaivininkų kuo
pos gauti yra daug svar- 
biaus, negu pasveikinimo to 
legramos.



MOKYTOJA

mhrldye, Mass.

(GUMAUSKAS)

nognot

VIHJADS. 
VIJUOOV'I 
40* XXT3 

.Rugsėjo 1 
Rugsėjo 18 
Rugsėjo 20

Pa ryžius.—Ali j antų kon- 
ribucijos komisija sutiko 
•iemet nereikalauti kontri- 
ucijos iš Vokietijos grynais 
linigais.

FORMA TA A i A TSA U K F: 
STREIKĄ.

PALENGVINO VOKTE
TI.JĄ.

PRANEŠIMAS■ ■

Lairrenęe, Mass. — Audė
ju streikas formaliai pasi
mirusiu paskelbtas rugsėjo 

1 d. į Nuo tos dienos kompa
nijos pasižadėjo mokėti 
iriešst reiki nes algas. Strei
kas ėjo per penkis mėnesius.

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
268 We3t Broadway, South Boston, Mass

Telephone: S. B. 839-W. '

y. KAZIMIERO R. K. DR-J01 
VALDYBOS ANTRAAAI - 1 

SO. BOSTON, MAS8.
(RM. — Vladas Paulauskas,

90 B St., So. Boston, Mass. 
iCE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St., Boston 27, Mass. 
ROT. RAST. — Antanas Janušonis,

1426 Columbia R<1., So. Boston
(N. RAST. — Juozas Juška.

Merycllff Academy, 
Arlinghton Helgtha. Mam 

<I> ĮNINKĄS — Leonas švagždya,
111 Botven S t., Boston 27, Masa. 

’.DO GLOB. — J. Grnbinskas,
3 Jay St.. Boston 27, Masu, ir 

Antanas Km i tas,
284 5-th St., Boston 27, Masa. i 

ARŠALKA — Povilas Lančka,
61 Story St.. Boston 27, Mass. i 

RAUGUOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Masą 

DRAUGIJOS «uslrink!m»i laikom 
as antrą nedėldienĮ menesio 1-4 va 
u pietą parapijinėj svetainėj. 492 1 
tb St. Boston 27. Maaa.

su iškilmingoms šv. Mi- PERLEFDO'EII^KAREE- 
šioms 9:30 vai. ryte. Pa
mokslą pasakys gerb. dvas. 
vadovas tuoj po mišių. O po 
viskam prasidės pobažnyti- 
nėje svetainėje posėdžiai. 
Geistina kad kodaugiaūsiai 
delegatų susivažiuotų.

Seimą užbaigiant vakare 
rugjėso 4, vėl bus vakaras. 
Bus kalbų, eilių, dainų ir 
“Vargšas Tadas” bus sulos
iąs. Viskas atsibus pobaž- 
uytinėje Svetainėje Wind- 
sor St., Cambridge, Mass.

Rengėjai.

> JIŲ RILIŲ

Rugsėjo 3 d. vakare po- 
baž.nytinėje svetainėje atsi
bus puikus vakaras delegatų 
priėmimui ir pagerbimui. 
Apart visokių įvairių kalbė
tojų kurių bus daugelis, ku
rių tarpe bus ir vienas iš 
Chicagos Tėvų Marijonų, 
bus suloštas vekalėlis “Ak
loji Mergelė” gražus religiš
kas veikalėlis. Seimas jau 
kaip paskelbta bus rugsėjo 
4 (Labor Day). Prasidės

Darbininkiškas namas 17 ir 19 
IIowe Avė., So. Boston — 2-8 
įambarių namai parsiduoda aiški
ai ar kartu. Geram stovyje, ga- 

zas. Kaina $2100.00 vienas. $200. 
inmokėti, kitus morgičium 6 nuoš. 
u mažais mėnesiniais išmokėji- 
nais. Kreipkitės Franklin Realty 
?rust, 262 Washington St., Ėos- 
on, Congress 6006.

/.s- BOSTONO į TA E TU V 4 
per T.TVERPOOL 

ant naujo, dideljo, puošnaus, greito 
aliejų varomo

18 opnfdSnn
1 ofąsžnH’"1
- ofasSna---’ 
SCYTHIA .. 
ASSYRIA ... 
TYRHENTA .
su greitu persikėlimu J LIETUVĄ ii 
visas Baltijos valstijas. Gerinusias 
patarnavimas ir valgis.

TAIPGI IS NEW YORK’O 
asmeniškai prlžlnrima ekskursija Lie
tuvon ir kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninką vienas Ii trijų Jo
riu milžinu su užjūrio persikėlimu 

SoUthampton’e.
MAURETANIA AQUTTANIA 

BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ, J devynias dienas. 
Deiei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CT'NARI>- 
ANCHOR LINE8, 126 Statė 8L, Bos- 
ton, Maaa

VIGE-PIRM.—M. Žukauskaitė,
1 Grime* St., .Boston 27, Masu. 

SEKRETORIUS—A. F. Knelžys.
366 Broadvyay, Boston 27, Mass. 

.ODININKAS—J. Gliueckis.
3G6 Broa4way, Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOBĖJAI—Rev. J. Bakšy*.
46 Congress Avė., AVuterbury, Ct 

1. Kriviutė,
53 Bruyk St. Lavvrence, Mass. 

». Monkevičių t8. '
126 \Vin<lsor St., Cambridge, Mass 

:«NTROL£S KOMISIJA— 
tuu. I’. Juškai t is,

40 York St, Cambridge, Mass. 
lun. K. Urbonavičius,

50 W. Grtljęt, Boston 27, Mass. 
t. Ajauskaš,

Mass. Prasidės 6-tą valandą va
kare. Šis snsjrinkimas yra šau
kiamas delei rengiamo milžiniško 
pikniko ir tt. Todėl kiekvienas 
draugas privalo ateiti ant šito su- 
srinkimo ir atsinešti su savim šia ■ * .atvirutę.

<Už nepribuvimą $1.0Q bausmės. 
' Valdyba.

VELIUONA. Žemės var
gai. Dar 1920 metais, esant 
Žemės Ūkio Įgaliotiniui p. K. Am- 
brozičiui buvo išnuomuotas Ve- 
huonos dvaras to dvaro darbiniu-1 
kams. Daugelis darbininkei nuoj 
o laiko Įsitaisę pilną inventoriuj 

ir yra pasiryžę ūkininkauti. Bet ! 
loja iki šiai dienai tų nuominin- j 
kų padėtis yra neaiškioje ir nepa
kenčiamoj padėtyje. Toji pade i 
lis ypač pasunkėjo, kuomet griže, 
•š Rosijos to dvaro savininkas p. 
/akselis. Iš darbininkų jau dar
bą pradėjus ši pavasari tapo at
imti daržai ir atiduoti p. Vakse- 
iiui. Darbininkai rinkosi protes-I 
tavo, rašė prašymus. Atvažiavo 
‘komisija” ištirti dalyką vietoje. 

Bet ištyrimas ėjo pas p. Vakselį, 
•r reikia spėti prie... stiklelio. 
ies atėję tirti vieton “tardytojai” 
buvo gerokai įsikaušę. Viskas 
pasibaigė dvarninko naudai. Atė
jo šienapiūtė ir dvarininkas pa
reiškė naujų pretenzijų atimti iš 
darbininkų pievą “Lucerna” va
dinama, kurią jie visą laiką nuo
mavo ir šienavo. Darbininkai vėl 
pradėjo protestuoti. Atvažiavo, 
rodos, pats Įgaliotinis ar Inspek- 
orius. Bet vėl viskas baigėsi 

dvarininko naudai: Įsakė pievą 
atiduoti dvarininkui. Dabar dva
rininkas sako, kad jis rugius at
imsiąs iš darbininkų. Ir niekas 
negalėtų čia pasakyti, kad jam 
šas nepavyktų. Darbininkų rei
kalą čia niekas nepaiso ir negina. 
Kyla klausimas, ar toks niekini
mas darbininkų teisių ilgai tesės?

Ar nemano ponai Įgaliotiniai ir 
inspektoriai, pataikaudami dva
rininkams išgrūsti darbininkus vi- 
<ai, atimti iš jų paskutinį žemės 

,'iasnį? Ar nevertėtų valsčiaus že 
nes reformos komisijai susirūpin- 
i Veliuonos dvaro darbininkų rei

kalais ir protestuoti prieš tokius 
lasielgimus su to dvaro nuominin
kais. ‘

Pagaliau patiems darbininkams 
oikėtų jungtis j Darbo Federaci- 
as ir organizuotai nurodyti po

nams Vakseliams ir kitiems mūsų 
rašto rusintojams kelią Į Rosiją 

\tminkite draugai, veliuoniškiai, 
kad tik susiorganizavę mes galė
kime suvaržyti dvarponių sauvalę. 
Pik susiorganizavę galėsime ati- 
aisvti netiksliusTnūsų valdininkų 
asielgimus.

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

1922 metams.
Pirmininkas — A. Kazlas,

56 Ncw York Avė., 
Newark, N. J.

Vice-Pirmininkė — A. Znikiutė, 
27 Davis St.,

Harrison, N. J.
Raštininkas — A. Karaneckas, 

1174 Court St.,
Elizabeth, N. J.

Iždininkas — J. T. Liudvinaitis, 
• Box 411, Linden, N. J.

Organizatoriai — •
Paulius Kvrius,

222 So. 9-th St.,
V. Pūkas,

37 Maujer St. 
Brooklyn, N. Y.

A. Miernikas, 
, 10 Harrison St., 

Paterson, N. J.

Washington. — Senatas 
perleido taip vadinamą Sol- 
diers’ Bonus bilių. Dabar 
tas bilius eis pas preizdentą. 
Spėjama, kad prezidentas 
tą bilių vetuos. Po to jis 
turės vėl pereiti per kongre
sų kad taptų įstavmu. Pa- 
,al tą įstatymą ex-kareiviai 
mietų iš valdžios gauti pa
vilios, galėtų reikalauti žė- 
nės 160 akerių, mokslus ei- 
i, arba grynais pinigais.

705 Main St., Montello, Maga.

(Kampas Broad St.)

TeL Broekton 5112-W.

PASARGA. Važiuojantiems iš Bostono ir iš visą apielinkių reikia imti 
Elevatorj ir važiuoti pietų link iki Forest Hilis, o iš ten imti gatvekaris 
Washington-Grove St. ir važiuoti pakol karas veš iki vietos, o ten stovės 
žmogus ir nurodys kelią plraugystės daržą a rita imti jitney ir važiuoti iki 
daržo. O kurie norės troku važiuoti, tai gali užsiregistruoti pas Antaną 
Pastelj. 146 Bowen St.. So. Boston, arba pas Vincentą Trakelį, 92 “A” St., 
So. Boston. Registruokitės nevėliau kaip iki Rugpjūčio 31 d., 1922.

DRAIKAI SUSIRŪPINO.
Paryžius. — Iš Graikijos 

■.ostinės atėjo žinia apie tai. 
tad Graikijos valdžia ir vi

suomenė didžiame nusimini- 
ne dėl nepasisekimų Mažo
joj Azijoj. , Turkai graikus 
pliekia ir varo atgal.

BLAIVININKŲ PRIEŠ 
šeiminis vakaras. MTIJOS-AMERIKO

LINIJA 9Broadvay* Nev\ork.NY & iLIETUVA

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 modernališkų 
namų, teip pat dauguma farmiš 
kų įrankių, ir viso kitko vien tik 
gyvulių nėra.

Sodas virš trisdešimt akerių že
mės,. kuriame randasi visokių vai
singi} medžių, ■ daugiausia obelių 
kurios yra apie dvyliką metų se
numo. Paminėsiu, kad vien tik 
š sodo galima padaryti gerą gy 
venimą.,

Namai, kaip virš minėjau, yra 
noderniški, su visais įtaisais, kaip 
ai: elektros šviesa, šilto vande
nio šiluma, kaip stuboj, skerdyk- 
oj taip pat ir nekuriuose tvar

tuose. Apie visus namus apaugę 
ankiai neapsakomai augšti me- 

’.žiai, kurių papuošimas ateiviu' 
>alieka didelį Įspūdį mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmi; 
kartu per keletą desėtkų metų, o 
i alų gale neužsimoka sakyti kad 

i parsiduoda, nes pagal prekę už 
kurią ją galima dabar nupirkti, 
ad 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

■ pfe keturios mylios nuo pat cen-
■ ro miesto. Kurie interesuojatės, 
kreipkitės į manę laišku, telefonu, 
t elegramu arba vpatiškai dėl pla- 
h'snių informacijų. Veliju lietu 
• iui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

361 Broadway, So. Boston, Mass. ’3 Treemont Street, Room 603 
Telef. So. Boston, 605. Į Boston, Mass.

>■. (72) | TELEFONAS, Haymarket 4112

Dr-stS D. L. K. Keistučio, Bos
ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainį, 
Daržas randasi puikiausioj vietoj/ 
Šast Dedham, Mass. Norėdami 
laugiau informacijų, kreipkitės 
>as VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją? 
laržo) 92 A St., So. Boston, 
flass. Tel. S. B. 2037-W.

zikos. Sužinoti daugiau informa
cijų krepkitės prie “Mokytoja” 
‘ * Darbininko ’ ’ Administracijoj, 
366 Broadvvay, Boston 27, Mana/

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

Pirmininkas — V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 

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

1 Grimes Street,
South Boston, Mass.

Raštininkas — J. Smilgis, 
125 Clierrv Street, 

Cambridge, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames Street, 
Montello, Mass.

LITERATIŠKĄ KOMISIJA— 
Kun. K. UrbonĄvyčius, .

50 IV. 6th St., Boston 27, Mass. 
U. Godas, •’ j 
Ton. P. Jušta

40 York 3
!. E. Kąrosas,

414 Broaihvay, Boston 27, Mass. 
Kun. J. Bakšys, 
’<un. F. Kemėšis,

1313 IVestminstėr Avė., 
Petrui t. Mich.

I. F. Kneižyš,
3Š6 IIroailway, Boston 27. Mass.

REIKALINGAS :
Reikalingas gabus vyras mo 

kautis arba norintis mokytis sta 
iiorystės arba nuo A iki Z prie iš 
•dirbimo gramafonų. Čia yra gc 
•a proga išmokti gerai apmokami 
amato. Atsišaukite į

LDS. CHICAGOS DARBO 
BIURAS

2414 So. California Avė., Chicagc

D. L. K. Keistučio Draugystė rengia milžinišką pikniką dai
liausioje vietoje East Dedham, sa o darže. Ant šio pikniko bus 
visokių pasilinksminimų, k. t. bėgi: u, ristiku ir virvės traukikų. 
Teipogi bus visokių valgių ir saldžių gėrymų ir ant šio pikniko 
bus leidžiamas automobilius ištai m ėjimui. Todėl I). L. K. Keistu
čio Draugystė užprašo»visus lietuvius ir lietuvaites iš visų apielin- 
kių atvažiuoti koskaitlingiausia, nes E. Dedham yra linksmiausia 
vieta ir visi galėsite šviežiu oru gerai pakvėpuoti ir linksmai lai
ką praleisite. Atsiminkite, jog šis piknikas yra paskutinis šių me
tai Todėl naudokitės gera proga, nes vėliaus nei už jokius pini
gus negausite ir po laikui gailės!tėe, praleisto laiko. Įžangos tikie- 
tas 25 centai ir su tuo tikietu galima bus laimėti automobilius, o 
kurie neturės tikieto, tai galės nusipirkti ant vietos.

Širdingai užkviečia VISA DRAUGYSTĖ.

LIETUVip FORNičIŲ BENDROVĖ
Užlaikom visokius 

namų forničius. Par- 
duodam ant išmokoji- 

S_j mo ir pristatom į ki- 
♦u's miestus ir teip-gi 
perkraustom forni
čius iš vienos vietos į

Unite d p7nHambnr.C 
American uŽĮEAmeric-in 
Lines Inc.LiJ!* Line A




