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paaiškinimo.

VOKIEČIŲ PLYTOS.

i

NUSTEBINO VISUS.
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Plungė* “Saulės” gimna
zijoj atidaroma nuo šio ru
denio šeštoji klasė.

Lietuvos Sveikatos 
partmentas rengiasi 
kovos su cholera, kuri 
šia iš rytų.

De- 
prie 
grę-

Liepos 15 d. Kaune Vidu
rinių reikalų ministerijoj 
buvo Lietuvos apskričių vir
šininkų suvažiavimas.

'Kaina 4 centai

Liepos 12 d. Linksmadva
rio aerodrome išmėgintas 
pirmutinis Lietuvoj padirb
tas aeroplanas.

Seinų vyskupas Karosas 
ilgesniam laikui apsigyveno 
Naumiestyje.

su
Viena, Lietuva pa-

IlaverhiU, Mass. — Apie 
300 čeverykų siuvėjų išėjo 
streikam Sustreikavo del-

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento t 

Juozapo Darbininkų ♦ 
Sąjungos. ^7

pasirašyti pakeltos mokes- 
ties kontraktą.

Vilniuje pradėjo eiti lie
tu viii laikraštis vardu Rytu 
Lietuva.

PLEKUOJA

ŠVENTYKLĄ.

KOLUMBO VYČIŲ

SUVAŽIAVIMAS.

LENKIJOS

MINIST ERTAI.

KIEK ATVAŽIAVO 

LIETUVIŲ.

Nuo liepos 1 d. iki liepof 
12 d. lietuvių Amerikon at 
vyko 174.

Atlantic City, N. J. — 
Rugpj. 2 d. prasidėjo Ko
lumbo Vyčiu suvažiavimas. 
Svarbiausiu suvažiavimo

—1

Lietuvon atvyko du Čeko
slovakijos studentu. Tyri
nės Lietuvą ir kitas Pabalt- 
jūrio valstybes.

Kum Pakalnis ir kun. Al- 
bavičius jau Kaune.

»

W ashington. — Prezbite- 
rionai pienuoja sostinėje 
statyti šventyklą už $10.- 
000.000.

Užsienių Reikalų 
Ministeris.

Nebus pro šalį pridėjus 
prie anų notoj keletą žodžioj

Chicago. — Su 
trenksmoi ekspliodavo .mil
žiniškas gazo kubilas. 'Soo- 
žeista KM) žmonių. . Nooosto- 
lioj $50.(MX).

PINIGŲ KURSAS.

AMETEĖ PREZIDENTO
* P LENĄ..

Princas *

NU SI ŽUDĖ.
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“D AR B ĮNINKA S”

------Eina------  
UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR 

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

“Darbininkas”
366 Bboadivay, Boston 27, Mass. 

"Tel. South Boston 620.

Šių 1922 metų, kovo 22 d. 
Sovietų Rusijos atstovas p. 
Davtianas kreipėsi į Lietu
vos Užs. Reik. Ministerį su 
verbale nota, prašydamas 
parėdyti, kad būtų leidžia
ma plukdyti sielius iš Rusi
jos upe Nemunu į Vokietiją 
ir į jūres.

Balandžio 13 d. p. Davtia
nas inteikia antrą verbale 
notą prašydamas paskubin
ti atsakymą.

Balandžio 24 d. p. Davtia
nas naujoj notoj prisispyręs 
reikalauja Lietuvos valdžios 
atsakymo, nes, nuo to pri
klausąs ir plukdymas Rusi
jos miško, ir visi milžiniš
kieji prirengiamieji tuo rei
kalu darbai vakarinėse Ru
sijos gubernijose.” Toliau 
laukti, sako, Rusija nebe
galinti.

J visas tas notas Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministe
ris atsakė verbale nota ba
landžio 30 d. Nota skambė
jo šitaip:

Į Tamstos šio balandžio 24 d. 
verbalę notą 1241 N-r. Ministe
rija turi garbės pranešti, kad 
prie dabartinių aplinkybių Lie
tuvos Vyriausybė neturi gali
mybės duoti leidimą plukdyti 
Nemunu Rusijos miškų, Lietu
vos žemėse. Nežiūrint to, kad 
Rusijos dar nesudaryta su Lie
tuva prekybos bei tranzito su
tartys. Taikos sutarties XIII 
straipsnio numatytos, Lietuvos 
Vyriausybė noriai teikė ir teiks 
Rusijai tranzitą per savo teri
toriją toj daly, kuri yra jos 
faktiname valdime; ji netruk
dant leis įvežti ir išvežti pre
kes per tas savo sienas, kurios 
Lietuvos yra jau taikiai nusta
tytos su gretimomis draugingo
mis valstybėmis. Bet Lietuvos 
Vyriaušybė neturi galimybės 
leisti tranzitą per nenustatytą 
savo sieną su Lenkija, su ku
ria santikiai anaiptol nėra ir ne
gali būti draugingi, kadangi 
šiai okupavus Lietuvos teritori
jos dalį Lietuva yra su Lenkija 
karo stovy; miškų gi plukdy
mas numatomas per karo fron
to liniją. Todėl tai Lietuva ir 
neturi galimybės tartis su Ru
sija dėl tranzito per okupuotą 
Lietuvos teritoriją einant Lie
tuvos taikos sutartimi su Ru
sija (III str.) Šį stovį padė
jo pailginti pati Rusijos Vy
riausybė sudarydama su Lenki
ja Rygos sutartį ir panaikinda
ma betarpį Rusijos susisiekimą 
su Lietuva, naujai benustatant 
savo vakarų sieną. Nūnai gi 
atrodo Rusijos valdžia ėsanti 
susitarusi su Lenkija miško 
piukdimo reikalu per Lietuvos 
teritoriją. Rusijos taikos su
tartimi su Lietuva Lietuvai pri
pažinta ir iki šiol Lenku oku
puota, ir tuo būdu pritarianti 
smurto aktui Lenkijos padary
tam. * -

Į tą Lietuvos vyriausybės 
verbalę notą p. Davtianas 
atsaku gegužės 2 d., šį kartą 
jau atsiųsdamas formalę no
tą sekamo turinio:

Sovietų Rusijos vyriausybė 
protestuojanti prieš įspėjimą, 
kad vietų Rusijos vyriausybė, 
darydama sutartį su Lenkija

dėl miško plukdymo per oku
puotų Lietuvos teritoriją — tuo 
prisidėjusi prie lenkų užgrobia
mojo akto. Rusija nesikišanti 
į ginčus lietuvių su lenkais, 
jiems patiems, paliekanti nusi
statyti savo sienas (tai buvę 
pabrėžta Rygos sutarties III- 
iame punkte), gi teknikinė su
tartis vienu praktikos reikalu 
anaiptol dar neparodo, kokia 
esanti Rusijos juridinė pažiūra 
Į lenkų užgriebimą ginčijamos 
Lietuvos teritorijos. (?_L. I. B.)

Rusija nemananti, kad Lie
tuva esanti karo stovyje 
Lenkija,
sirašiusi kontrolės komisijos 
pasiūlytą protokolą (29 lapkr. 
1920 m.) apie mūšių sustabdy
mą; (paliaubos tai dar ne tai
ka. L. I. B.) antra — Lietuvos 
vyriausybė mainiusis visu tuo 
laiku notomis su lenkų vyriau
sybe (tai nieko neįrodo. L. I 
B).

Lietuva uždariusi savo, rube- 
žius su Lenkija vaduodamas! ne 
■<aro, bet politikos motyvais. 
Rusija žinanti, kad leidimas +ą 
sieną pereiti esąs duodamas be 
kliūčių visų šalių piliečiams ir 
dėlto toji siena negalinti būti 
vadinama frontu. (Kareivių ei- 
’ės, pasirengusios į mūšį, suda 
ro frontą. Toksai frontas fak- 
tinai yra L. I. B.).,

Mtskves- sutartis -1920 m. 
liep. 12/d. duodanti Rusijai
tranzito teisę per Lietuvą. Tos 
sutarties d’ z šia ir jos KIT I asis 
punktas parodą ‘ kad toji tran
zito teisė r.cgc’i būti kuo nors 
apribojama ir Rusų vyriausi! 
negali būti varžoma pasirink 
dama sau ,rr : ito kelius.”

Lietuva, atsisakydama teik
ti tranzito teisę Nemuno upe. 
elgiantis nedraugingai linkui 
Rusijos. Rusija ateityje savo 
ekonominiuose santikiuose su 
Lietuva to nepamiršianti.

Savo vyriausybės įsakytas p. 
Davtianas griežtai protstuojąs 
prieš Lietuvos vyriausybės at
sisakymą suteikti tranzito tei
sę Nemuno upe Rusijos miš
kams, ir drauge pareiškiąs, 
kad atsakomybė už Rusijos 
nuostolius, dėl to pakeltus, bū
sianti pilnybėje uždėta ant Lie
tuvos vyriausybės.

p. Davtianas pasitikįs, kad 
Lietuvos vyriausybė dar sykį 
persvarstysianti jo išdėtus ar
gumentus ir savo nuosprendį 
pamainysianti.
Į tą notą Lietuvos Užsie

nių Reikalų Ministeris geg. 
men. 17 d. atsakė šitokia 
formai e nota:

J. M. Ponui Rusijos Atstovui 
Lietuvai,

Aukštai Gerbiamas:
Į Tamstos š. m. gegužės 2 d. 

rastą 120 Nr. turiu garbės pa
reikšti, kad Lietuvos vyrian- 
sycė neturi galimybės sėlių 
piukdimo reikalu mainyti savo 
njsistatymo.

■Negaliu sutikti su Tamstos 
nuomone ir išvadomis karo sto
no klausimu. Lietuva iki »:o’. 
nepadarė taikos su Lenkija 
okupavusia Lietuvos teritorijos 
dalį, ir mūsų santikiai su ja 
nėra ir negali būti drauginei 

Tamstos rašte nurodoma į 
Lietuvos taikos sutarties su 
Rusija XkII str., bet turiu 
garbės priminti Tamstai, P >a<j 
Atstove, tos sutarties m s*, r.

Šie abu straipsniai nustato du 
keliu tranzitui; vienas (XIII 
str) — per neokupuotą, o kitas 
(III str.) — per okupuotą Lie
tuvos teritoriją. Taigi Rusija 
nėra iiuosa tranzito keltų pasi
rinkime. I)el tranzito per o- 
kupuotą Lietuvos teritorijos 
dali reikalinga tartis skirium 
einant III str. “po to, kai ski
riančios Lietuvą ir Rusiją oku
puotosios vietos bus atvaduo
tos iš okupacijos.” Be abejo
nės Tamstom yra žinoma, jog 
tas atvadavimas dar neįvyko.

Todėl negaliu nestebėtis 
Tamstos griežtu protestu, taip 
pat Tamstos nurodymais Į atsa
komybę už nuostolius ir neva į 
galimus nepalankius Lietuvai 
Rusijos Valdžios išvadas toli
mesniuose ekonominiuose san
tykiuose.

Lyginai su dideliu nusistebė
jimu tenka konstantuoti neva 
nedraugingurno Lietuvai užme- 
tinėjimą, kilomet Lietuvos Vy
riausybė leido ir tebeleidžia Ru
sijai didžiausio palankumo 
tranzitą visais keliais, kurie y- 
ra mūši] žinioje ir kurie eina į 
Valstybes, mums draugingas.

Prie šios progos prašau Tam
stos, Pone Atstove, priimti 
mano aukštos pagarobs pareiš
kimą.

Liepos 15 d. Kaune Karo 
Muzejaus sodelyje buvo pir
mas simfonijos koncertas. 
Publika buvo labai įvairi — 
pradedant valstybės prezi
dentu baigiant tarnaitėmis.

ŽINIOS Iš UEHDBS.
* K

Lietuvos jaunimo pavasa
rininkų suvažiavimas įvyks 
Kaune rugpj. 18-19 d.

Kaune vieši iš Vilniaus at
vykęs Lietuvos atgimimo 
patriarkas į Basanavičiois. 
Liepos 17 d. inteligentoj kliu- 
be buvo jam surengtos vai
šės.

Kaune valgomieji produk
tai brangsta, krautuvninkai 
susilaiko nuo pardavimo. Ti
kisi dar didesnio kainų pa
kilimo. Darbininkai reika
lauja padvigubinti algas.

DARBININKŲ REIKALAI.

New York. — Geležinke- 
lių kompanijų atstovai turė
jo savo suvažiavimą. Svars
tė prezidento pieną baigti 
karšapių darbininkų strei
ką. Prezidentas siūlė,^kad 
darbininkai būtų priimti su 
senomis teisėmis. Tai kom
panijos atmetė prezidento 
pieną.

Darbininkų atstovai ren
kasi Chicagon ir jie turbūt 
priims prezidento pieną.

NELAIMĖS ANT

GELEŽINKELIŲ.

Chicago. — Suvienytos! 
Valstijose per pirmą šių me 
tų bertainį ant Amerikos 
geležinkelių .užmušta 1.15* 
žmonių, sužeista 9.870.

Ir Alijantai, ir Tautų Są
junga ir veik visi mūsų kai
mynai nors žodžiais? ir reiš
kė savo nepritarimo lenkų 
okupacijai Vilniaus krašto, 
tečiau darbais rėmė tą nedo
rą darbą. Tautų Sąjunga 
mėgino mums primesti prie 
tos progos uniją su lenkais 
(abudu Ifymanso projek
tai' ; Rusai Rygos sutartimi . 
su lenkais, sutikę ant ano 
garsiojo Vilniaus korfdo- 
riaus (Lenkijos appendiei- 
tis). tuo pat žymiai pasun
kino mūsų Vilniaus atgavi
mą. Latvių ir estų vyriau
sybės Varšuvos sutartimi, su 
lenkais irgi žymiai lenkų 
tikslui patarnavo. To pat 
siekia ir paskutfnis Tautų 
Sąjungos nutarimas keisti 
neutralę zoną į demarkaci
jos liniją tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, kuri ilgainiui, tur
būt, norima bus palikti jau 
nuolatine siena tarp dviejų 
valstybių. Visi Lenkų vy
riausybės pasiūlijimai Lie
tuvai sueiti su ‘Lenkija į ko
kius nors diplomatinius san- 
rikius siekė vis to pat, tai y- 
ra pripažinimo status quo 
Vilniaus krašte, kas reikštų 
faktini} Vilniaus atsižadėji
mą. Taip visiems tarsi su
tartinai prieš Lietuvą vei
kiant lietuvių rankose beli
ko tik vienas teisėtas ir leng
vai prieinamas ginklas; tai 
uždaryti Nemuną prekybai 
rusų{ lenkų, vokiečių ir 
anglą.

Rusai begali verstis . tik 
miškais. Lenkai irgi be
veik visus Pagirio (Polie
sės) miškus užstatė ar par
davė. Anglai

laukia toj miškų. Mūsų Ne
munas tegali jiems toios miš
kus nunešti. Dabar supran
tame, kodėl Alijantai, mums 
pripažinimą teikdami stato 
sąlygą Nemuno neitralizaci- 
jos, ir kodėl Lietuva prieš 
toki reikalavimų spiriasi 
Lietuva nepavydėtoj to ke
lio kaimynų bizniui. Tik 
Lietuva negali sutikti, kad 
tas biznis eitų per mūsų gal
vas tada kada mūsų sostinė 
ir mūsoj žemioj trečdalis yra 
valdoma užpuolikų lenkoj — 
kaimynams tam pritariant. 
Lietuva begali sutikti, kad 
sutartys dėl tranzito per o- 
kupuotą Lietuvos dalį, bū
toj daroma ne su teisėtais tų 
žemių šeimyninkais lietu
viais, o su užgrobikais len
kais. Jei Lietuva su tuo su
tiktų, ji tuo pat atsižadėtų 
Vilniaus miesto ir viso Vil
niaus krašto. Lietuvą to pa
daryti negali. Ir štai ji iš
kėlė tą savo ginklą, štai ko
dėl ji uždarė Nemuną. Tuo gų ir rastas kaltu. Reikėjo 
būdu Lietuva vartoja gal 
geriausiai intikinantį argu
mentą, kad Alijantai ir Tau
tų Bąjunga galutinai su
krustų kraustyti iš Vilniaus 
lenkus. Tai išeitoj, beabejo, 
sveikaton ir Rusijai.

Liet. Inf. Butas.

tier’o byla. Jisai buvo Bos
tone distriet-attorney ir vy
riausias Kolumbo Vyčių ad
vokatas. Bet jam buvo pri
kišta kyšių ėmimas ir jis bu
vo išmestas iš vietos . Pa
skui nuo jo buvo atimtos 
advokato teisės. Bet Ko
lumbo Vyčių valdvba užsis- 
tojo už Pelletier ir organe 
buvo paskelbta, kad Pelle- 
tier yra auka anti-katalikų 
ir pasmerkė ^fassaehusetts 
valstijos teismą. Bet kitų 
valstijų vyčiai pripažino, 
kad Pelletier buvo kaltas. 
Todėl tarp didžiųjų Kolum
bo Vyčių veikėjų pasidarė 
labai griežtos srovės — už 
Pelletierą ir prieš. Per il
gus metus buvusieji draugai 
dėl Pelletiero klausimo taip 
susipyko, kad nenori viens 
kito pažinti. Dabar seni 
draugai Iš Įvairių miestų su
važiavę nenori viens Į kitą 
nei pasižiūrėti.

Suvažiavimas turės pasi
rodyti ar už ar prieš Pelle
tier’ą stovi.

New York.
Louis Henri De Chatereu 
Deussing Dė Bourbon, bu
vusia vyriausias Rusijos ca
ro leibgvardijos viršininkas, 
buvo patekęs kalėjimam Jo 
buveinėj buvo ieškoma mer-

ir vokiečiai

Baffalo, N. Y. — F rauk 
Letvis Wolf su automobiliu 
nuvažiavo nuo pylimo. Gi
minės sako, kad jis tyčia tą 
padarė, nes norėjo nusižu
dyti. Jis su automobiliu 
krito 100 pėdų ir žuvo.

Neu- York. — Du laivu su 
Vokietijos plytomis atplaoi 
kia Į N(-\v Yorką. Joj bus 
gabenama daugiaoo. Spėja 
ma. kad tuomi bus atpigin
ta ramų statymas.

Varšava. — Lenkijos mi- 
rųsterių pirmininku paskir
tas Nowak, Krakovo uni
versiteto profesorius. Už
sienio reikalų ministerių y- 
ra Lietuvos dvarininkas Na
rutavičius.

užsidėti $500, bet neturėjo. 
Todėl reikėjo eiti kalėjimam 
Kai buvo pašauktas teismo 
rūmuosna, tai atsilankė ap
sirėdęs pilnoje caro genero
lo formoje. Maršavo išdi
džiai, grandioziškai, - kad 
stebino visus.

Bernas. — Turistai lipu 
šieji ant Jungrafau kalni 
neteko keturių draugų. Trys 
vyrai ir viena moteris kriti 
bedugnėn. Jų lavonai dai 
m rasti.
ISSIGĖRĖ ARBATOS II 

ISSISKIRSTĖ.

Pekinas. — Chinijos par 
lamentas pirmu kartu susi 
rinko nuo 1917 m. Sesijž 
tęsėsi 12 miliutų. Vienas 
delegatas iš kantono išvadi
no savo draugus išdavikais 
Paskui užsiminta apie šalies 
bedali. _ Pp_tu išėjo arbątgj 
gerti ir issigėrę išsiskirsti 
nenutarę, kada susirinks.

IŠVAŽIAVO.

Kun. P. Garmus, kun 
tiek nervų laisvamaniam! 
sugadino ir jų politiniai! 
šmugeliui pakenkė, išplaū 
kė Lietuvon pereitą subatą.

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

f

KetdrtadieAy, liep. 27 — $2.00 
Penktadieiy, liepos*28 — $2.00 

fleštadieny, liepos 29 — $2.30 
Pirmadieny, ilepos 31 — $2.20 
Antradieny, rugpj. 1 — $2.20 
Trečiadieny, rugpj. 2 — $2.10

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

BO8TON 27, MA8&

Nuo rugsėjo 5 d. š. m. praside 
da didžiųjų organizaijų 3eima 
kartu su A. L. R. K. Federacijo 
kongresu.

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

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

Būtų labai gerai, kad ben 
svarbesnieji įnešimai ir samany 
mai ‘ apskričių, kuopų ir narii 
dar prieš seimą tilptų organ 
“Darbininke.”

Tuomet seimas daug pasekmių 
giau eitų, susitaupytų daug braU 
gaus laiko, kurį delegatai šonan 
dotų tinkamesniam išrišimui svai 
biausių dalykų, kurių be abej 
atsiras daug.

Tegul neatsilieka nė viena L 
D. S. kuopa, kuri į šių metų se: 
mą neprisiųstų savo atstovo. J< 
jau daugiau neišgalėtų, tai ben 
vieną, nes šių metų Seimas įvyk 
L. D. S. sostinėje So. Bostoi 
Mass. Atvažiavę delegatai m 
vien, kad turės progą dalyvau 
svarbiųjų organizacijų seiAuoa 
bet taipgi pamatys LDS. narni 
puikiai įrengtą modernišką spąu 
tuvę ir tt.

Pirm. M. Abračinska 
Sekr. A. F. Kneižy
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VAŠINGTONO
SUVAŽIAVIMAS IR 
LIETUVOS 
PRIPAŽINIMAS.

koto taktiką
girdi negaus vėl laisvamanio 
atstovo. Buvo tai tikra dva- 
sinė orgija mūsų laisvapia- 
nijos, "rėkta iki padūkimo, 
iki gerklių netekimo. Kas 
gi duos Išgirdo? Gi tik sau- 
jale jų sėbrų ir tie durneliai 
katalikai, kurie jų laikras- 

► čius prenumeruoja.
i O tauf<'' darbai ėjo kaip 

ėjęs. Ir Lietuvą rėmėmv. ir

vos sūkurį — būsi tik tuo la
šeliu, kuris palankiai su ga
linga srove plaukia ir niekas 
tavęs nepastebės. Bet jeigu 
iš tos srovės iššoksi, tai nors

Amerikos pripažįiimų gavo
me ir dirbome nenuilsdami 
ir toliau. . * ,

O kad išgverėlių riksmas 
nebūtų perdaug inkirus, tai 
mes rudens atostogomis, taip 
sau, pro šalį eidami, tarp 
kitų dalykų — padarysime 
tų rėksnių gerklėms jų laik
raščiams operacijas, kad jie 
kiek nuleisti} nuo tono. Tai 
bus atlikta per Katalikų 
Spaudos vajų.

Taigi ponai laisvamaniai., 
ruoškitės iš anksto prie ope- 

> racijos.
Fed. Sekretorijatas.

Vašingtono suvažiavimas 
(19-20 liepos) nebuvo skait
lingas, bet pilnai sėkmingas. 
Jei neskaityti išsišokimo 
vieno nesveiko delegato — 
visas suvažiavimas praėję 
rimtai ir sėkmingai. Minios 
neplaukė į Washingtoiup 
kaip pernai prie p. Vileišio. 
Nematė nei reikalo. Pernai 
Vileišio prieteliai jautė savo 
vado galą. Važiavo gelbėti, 
kas gyvas. Neišgelbėjo, nes 
per giliai jau buvo įsmukęs. 
Katalikai dabar mato atsto 
ve įimtą dalbą, ramiai eina 
jam talkon ir nesibaido de1 
•jokių pavojų.. Gi darbą vis 
tiek padaro. Aukso-sidabr< 
sumeta, susiunčia, suvežą 

-^Ras prezidentą nueina, se
natorius, politikierius pri
eina, juos į talką inprašo 
paminklą Harris’ui pastato 
ir iškilmingai atidengia — 
ir pagaliau ramiu būdu, 1m 
trukšmo laimi tai, ko lais 
vamanija su Vileišiu ir su 
šautais jo trakšmingų ka i 
ringų notų nelaimėjo.

Lietuva gavo Amerikon 
pri pažini mą la i s va ma n i a m * 
prie to išgavimo ne tik ne

■ prisjdedant, bet dargi viso
kiais būdais jį trukdant.

Lai dabar jie pasižiūri į 
veidrodį ir pamato, kaip jų 
“pikčiai” atrodo. Prieš-ke 
lėtą mėnesių jie suard^Lie 
tuvoje Seimo bloką ir minis
teriją, ir laukė Seimo pra
žūties. Ėmė net patį Seimą 
boikotuoti, nesilankyti į se
sijas, nustojo dirbę komisi
jose, tik nenustojo algų ė

S ®ę- . i
Nesubirėjo Seimas, nežu

vo Lietuva. Jų boikotuoja
ma valdžia ne tik apgynė 
Lietuvos laisvę, davė jai 
Konstituciją, * žemės refor- 

‘ mą, bet dar išgavo alijantų 
pripažinimą, lenkui šunybes 
pagauliui parodė ir Vil
niaus, Klaipėdos neaplei
do.
.^Amerikoje “Sandara” į 
saviškius Lietuvoje nusižiū
rėjusi buvo užtriūbijusi boi- 

patol, pakol

§4. Laikinai draudžiama svetimšaliams 
pirkti ir kitokiu būdu Įgyti nuosavybe Lie
tuvoje nekilnojamasis turtas. Sutartys, pa
darytos priešingai šiam įstatymui, laikomos 
nebesančiomis. Apygardos teismo valsty
bės gynėjams dedama pareiga kelti ir vesti 
bylas apie minėtą sutarčių panaikinimą.

§5. Žemė, valdoma tą kolonistą kurie 
po 1904 m. buvusią rusą valstybinių, va
dinamąją valstiečių (krestianskij), ir bajo
rą (Dvorianskij) banką buvo Įkurti Lietu
voje, šiuo grąžinama Lietuvos Valstybei 
nuosavybe ir iš kolonistą atimama, o jiems 
iždas grąžina tai, ką jie buvo už žemę su
mokėję.

šis Įstatymas vykinti pavedama žemės 
Ūkio ir Valstybės Turtą Ministeriui.

Taip skamba pirmasai Lietuvos piliety
bės įstatymas. Jisai apibrėžė pamatus Lie
tuvos pilietybei. Jisai apgynė Lietuvos že
mę nuo svetimo kapitalo pasikėsinimų.

Lietuvos Informacijų Biuras.

mo kaina^kųrių visi žydai
Jei 

lietuvųUyS^fga arba kokia 
bendrovė pradeda pardavi- nalumas, jei jis išsivysto e

(Dėl Uosio “Kapitalizmo 
Kelias”)

ra i s įstatymais suvaržys.
Todėl pirmiausia visas pa

stangas reikia dėti stipriems 
Lietuvos Valstybei pagrin
dams pastatyti, o ne karti 
išsvajotus lietuviškus mili
jonierius, kurie jokios 
skriaudos niekam nėra pa
darę ir negalėjo padaryti, 
nes jų mūsų tautoje nėra. 
Ar neseniai pats Uosis ir vi
si mūsų darbuotojai Ameri
koje skelbė “urbi et orbi,,? 
kad lietuvių tauta yra demo
kratiškiausia tauta, kad 
Lietuvos žmonės yra visi 
darbininkai ir kad nėra jo
kio pavojaus lietuviui tautai, 
kod joje kadanors lietuvių 
milijonierių atsirastų. Ko
dėl šiandieną Uosio mintis 
pasimainė ir ką jis tuomi no
rį atsieti, turbūt jis tik 
pats vienas žino. Pirmiau-' 
šia mūsų priedermė tikrus 
Lietuvos priešus į ožio ragą 
suvaryti.

Rusija savo gyvenimui 
originalį taką prasiskyne, 
dėdami jo pagrindin darbi
ninkų neva reikalus ir kas 
su Rusija atsitiko. Žydai 
ją į prapulties bedugnę nu
varė. Atsikvošėjusi pati 
pamatė^ kad tas kelias veda 
į Utopijos salas ir palengva 
grįžta atgal prie senosios 
tvarkos. Gal jinai ir susi- 

„ tvarkys naujais pamatais, 
rai gyvuoti, jei jas Lietuyos bet tie pamatai turės bųt pa
valdžios parėdymai tam tik- remti gyvenimo reikalvi-

nėti prekes žemiau žydų nu
statytos kainos, prisakymas 
ateina toje apielinkėje žydų 
įstaigose kainas numušti ir 
paprastai žydų organizuota 
spėka arba visai suėda lietu
vių vertelgą arba su dide
liais jam nuostoliais jį išstu
mia iš biznio. Gi lietuviai 
dar iš to džiaugiasi, lietuvis 
“kapitalistas,” anot Uosio 
milijonierius vėl driskium 
liko. Džiaugiasi iš pavydo, 
išt tamsumo ir savo nesusi
pratimo, nejausdami, kad 
lietuvių biznio nakinimas, 
pačios lietuvių tautos savy- 
tumą kerta.

Gerb. Uosis publicisto ta
lentą turėdamas ir būdamas 
darbininkų prietelium gale- 
tų lengviai tuos pavojus iš
rodyt! ir turėtų savo gabu
mams sunaudoti- plačiausias 
dirvas. Lietuvos žydų klau
simas yra taip arti surištas 
su Lietuvos darbininkų bū
viu, kad Uosis jį gvildenda
mas neprasižengtų prieš 
darbininkiškus principus, 
bet dar stipriai pagelbėti} vi
sam darbininkų reikalui.

Naujas Kelias.

Vienoje sayo straipsnio 
vietoje Gerb. Uosis peikia 
lietuvius už pamėgdžiojimus 
kiti} ir ragina karstai tver
ti ką nors savo originalio. 
Labai geras dalykas. Origi-

voliucijos tiesiu keliu »kiek- 
vienam reikalui ir. klausimui 
priduoda gyvumo ir svaru
mo. Originalės Lietuvos 
dainos, juostos, audimai, 
klumpės; originali dailė, na
mų struktūra; originalis 
pats lietuvių būdas ir kalba. 
Iš to lietuvių niekas nepei
kia ir nesmerkia, bet juos gi
ria mūsų tautos naudai ir 
džiaugsmui. Bet ką mes ga
lime originalio sutverti dar
bininkų, Lietuvos pramonės 
ir prekybos reikalais? Ge
resnių kelių, kuriuos šian
dien pasaulis vartoja, Lietu
va dar greit neišgalvos ir 
vargiai mėgins tą daryti. 
Lietuvių darbininkų bruz
dėjimas, kurį Uosis veda 
Amerikoje ir Lietuvos dar
bininkų judėjimus pačioje 
tėvynėje eina sena . vaga. 
Jame nieko originalio, nie
ko naujo nėra ir dėlto jisai 
nėra nei kiek prastesnis ir 
menkesnis už kitus. Lietu
vos pramonė ir prekyba se
na vaga plaukia ir dėl jos 
Lietuvos gyvenimas negriū- 
na. bet kįla ir dar labiau 
kils, jei įstengsime konku
rencijas išlaikyti su Lietu
vos ponais — žydais.

Kooperacijos, korporaci
jos ir kitokios bendrovės 
Lietuvoje galės be-darbinin
kų skriaudos veikti, ir ge-

kalba; . » ’ J
§2. Svetimšalis gali būti priimtas Lie

tuvos piliečiu: 1) Jei ištisai išgyveno Iietu- 
vpjė/nę mažiau, kaip penkerius paskutinius 
metus; 2) jei turi nuolatinį darbą, kuriuo 
laiko savę ir savo šeimyną ir 3) jei nebuvo 
teisme nubaustas už nusikalstamus darbus, 
kalėti kalėjime arba skaudesnėmis bausmė
mis.
, §3. Svetimšalis, kuris nori tapti Lie
tuvos piliečiu ir atitinka §2, reikalavimams, 
privalo paduoti apie tai prašymą Vidaus 
Reikalą Ministeriui, kuris susitaręs su Tei- •
singumo MinisteriUr patenkina arba atmeta 
prašymą.

Žemė vra valstvbės ūkio ir gvvenimo 
pamatas. Jei Lietuvos žemė atatektų sve
timšaliams, būtų pakirstos šaknys mūsų 
valstybės gyvybės. Rusų vyriausybė ir se
niau ir ypač po 1904-tų metų dėjo visų pas
tangų, kad lietuvius nustūmus nuo jų že
mių, o kad į Jų vietas prisodinus rusų atė
jūnų. Daugelis Lietuvos dvarininkų vos tik 
tauta pasiskelbė nepriklausoma valstybe, 
pasikėlė parduoti savo dvarus svetimtau
čiams, kad gautais pinigais sukūrus lenkų 
valstybę. Mūsų valstybės kūrėjams, su
prantama ir rūpėjo, o kad Lietuvos žemę 
valdytų ne svetimieji, o teisėti Lietuvos pi
liečiai. Tad ir Laikiname Įstatyme apie pi
lietybę mes randame pridėtu du punktu, 
draudžiančiu svetimtaučiams ingyti Lietu
voje žemės ir atimančių žemę iš rusų kolo
nistu.

Labai linksma ii' malonųjį 
matyti, kad Amerikos lietu- į 
vių darbuotojai savo gabias | 
dųnksnas pradėjo kreipti į J 

; uos gyvenimo klausimus, į 
kurie arti paliečia skHr- į 
ižiaus darbininko padėtį. 
Tai gyvas klausimas ir kuo| 
laugiau mes D jį domėsi 
kreipsime, tuo labiau tas 
svarbus reikalas išsiaiškins 
r gal pasiseks surasti tik- 

. uosius kelius, kuriais dar
ko žmonės privalėtų eiti. 
3ėt tas klausimas taip-gi y-Į 
.a labai opus, todėl einant 
i darbininkus, ypač lietu-! 
vius, reikia rimtai su savoj 
pajėgomis apsiskaityti, rei-l 
kia šaltų būdų kovai su ka- 
ntalistais pasirinkti. Ne-j 
ižtenka šūkterėti: “Vyrai, 
navoj us!” ir stačia galva į 
kovos verpetą griūti. Vėjo 
nalūno sparnai gali mus,l 
kaip smarkus lietus vištų-1 
kus, po užkampius ištašky-1 
i ir iš visų mūsų gražių pa-j 
dangų liks tik apsivylimas. !

Gerb. Uosio “ Darbiniu-j 
ke” tilpęs “Kapitalizmo 
Kelias” labai atatinka apla
mai nuovokai apie darbiniu-1 
kų santykius su kapitalu. Iri 
jei jisai tą nuovoka būtų pa-j 
sitenkinęs, straipsnis savo 
tikslo būtų pasiekęs. Nors 
lietuvių darbininkų skai
čius, sulyginus jį su pasau
linio darbininkų judėjimo 
svarba, yra gana mažas, bet 
ir mažas lašas giliam vande
nyne savo vertę turi, jei tas 
lašas su didele ir smarkia ] 
srove plauks kartu, bet.jei-j 
gu jisai keisto ūpo pagautas, i 
pasišokėjęs, išsiris ant sau
sos žemės, tai ęaulės karšti 
spinduliai ir vėjelio dvelki
mas jo gyvybės syvus tuojau 
iščiulps ir iš nabago lašelio 
neliks nei žymės. Uosio 
“Kapitalizmo Kelias” prie 
to lietuvius darbininkus ve
da.

Uosio dvasia ir būdas ne
gali pasitenkinti jau senai 

1 paties gyvenimo nustatyto
mis taisyklėmis kovai darbi
ninkų su kapitalistais. Jis 
ieško tai koyai savotiškumo 

: ,ir originalumo ir būdamas 
geru patrijotu juos suranda 
pačiuose lietuviuose. Kovai 
su viso pasaulio kapitalu y- 
ra susidariusios gana stip
rios darbininkų jėgos, 'ku
rios gana sėkmingai atremia 
kapitalistų pastangas darbi- 

i ninkus išnaudoti. Įvesi lie-1

ir trumpai pasaulio akis pa
svilinsi. Nėra todėl joĮdų 
dyvų, kad Uosio vaidentuvė 
sutvėrė lietuvius milijonie
rius ir prieš juos kovon ve
da lietuvius darbininkus. Ir 
kadangi sulyg Uosio tie mi
lijonieriai slepiasi po lietu
viškų bendrovių stogu, tai 
pirmiausia gerb. Uosis visų 
Bendrovių pagrindus ver
čia.

Mano tikslu nėra ginti 
bendrovių ir jos steigėjų. 
Juk visi žinome, kad daug 
lietuvių bendrovių nusmuko 
su skriauda darbininkams, 
kitos gyvuoja menkai, yra 
ir gerai pasiturinčių, bet 
[skersai ir išilgai tas visas 
bendroves praėjus, niekur 
nebuvo galima rasti to bai
saus kapitalizmo, apie'kurį 
Uosis savo straipsny taip 
gązdinančiai papasakojo.

Smuko bendrovės ne dėl 
to, kad kapitalizmą rėmė, 
bet dėl stokos pritirimo ve
dėjuose, dėl liurbystės ir ne
paisymo svetimų pinigų. 

] Prisidėjo prie bendrovių 
smukimo ir nesąžiniškumas. 

| Naujas dalykas lietuviams 
| pasirodė per sunkus ir jo va
lgą verčiant, prisėjo net ke- 
lletą žagrių sulaužyti. Kad 
žagrei. sulūžus pasinaudojo 
vienas kitas kalvis — pa- 

į prastas dalykas. _ Bet tas 
idar neduoda .mums teisės 
tvirtinti, kad tos bendrovės 

j išauklėjo milijonierius ir 
dar labiau neturime teisės 
lietuvius darbininkus vesti į' 
kovą prieš visas bendroves 
be skirtumo, ypač kad užsi- 
likusiose bendrovėse yra ge
rai savo reikalus tvarkančių 

Įir darbininkams į jas pini
gus sudėjusiems kol,kas ro
dosi, skriaudoj nėra pada
riusios. Bet jeigu bendro
vės ir ne tuo keliu eitų, ku
riuo reikėti}, visgi neapsi
mokėti} joms primesti to,' 
ko jos neturi. Nurodykime 
klaidas, pavadindami ja^ 
tikrais vardais, taisykime 
tas klaidas, bet susimildami 
nekaišiokime joms nesamo 
lietuviuose kapitalizmo. Ir 
nekiršinkite prieš jas darbi
ninkų. Iš to naudos nebus 

tuvius darbininkus į tos ko- nei bendrovėms, nei darbi
ninkams. Įvyks tik tas, kadjprekių pardavimo ir pirki 
įkiršįnti darbininkai kartu 
su agitatoriais pakenks ir 
toms lietuvių įstaigoms, ku- 

| rios tikrai Lietuvos atstaty-

TI. Pirmasai Įstatymas apie Lietuvos 
'Pilietybę.

Lietuva pasiskelbė nepriklausoma Val
stybę 1918 m. vasario 16 d. Tada Lietuvą 
dar tebevaldė vokiečiai, prie kurių okupa
cijos negalima buvo valstybei normaliai plė
totiems. Tečiau vos tilę vokiečiai karui pasi
baigus, išsikraustė iš Lietuvos, Laikinoji 
Laikinoji Lietuvos Vyriausybė tarpe savo 
pirmųjų išleistų įstatymų paskelbė ir “Lai
kinąjį Įstatymą apie Lietuvos Pilietybę,” 
sausio 9 d. 1919 m. Negalima buvo to rei
kalo atidėlioti. Reikėjo aiškiai nustatyti, 
kas yra kūrėjai ir nariai Lietuvos Respubli
kos ? Kas bus Lietuvos piliečiais ? Ką Lie
tuvos Respublika ims savo globon ir gyni
mam Reikėjo atskirti savuosius nuo sveti
mųjų, prietelius nuo priešininkų, čia bū
vius? nuosvieto perėjūnų. Tad §l-as Laikė* 
no j o Įstaytmo apie Pilietybę ii- sako:

§1. Lietuvos piliečiais laikomi: 1) as
mens, kurią tėvai ir seneliai iš seno Lietu
voje gyveno, ir kurie ir patys visuomet Lie
tuvoje gyvena; 2) nurodytąją pirmame 
punkte asmeną vaikai, kurie kad ir negy
veno visuomet Lietuvoje, bet grįžo jon gy
venti; 3) asmens, kurie iki 1914 metą ne
mažiau, kaip 10 metą Lietuvoje gyveno ir 
turėjo: a) arba nuosavą nekilnojamąjį tur
tą, b L arba nuolatinį darbą; 4) Lietuvos 
piliečio vaikai; 5) jo pati, arba našlė; 6) 
Lietuvos netekėjusios pilietės vaikai, jei jie 
nepriimti svetimšalio jo vaikais ir 7) sve
timšaliai, nauji priimti Lietuvos piliečiais.

Kaip matome tat įstatymas išskyrė iš 
sietuvos pilietybės visus tuos svetinius pri- 
mišius, kurie buvo atvykę Lietuvon kaipo 
jos priešininkai, pasipelnyti ir pasiplėšti. 
Bet ką gi su rusų valdininkais, kurių kiti 
ir ilgai Lietuvoje gyveno? Ar jie verti bu
vo Lietuvos pilietybės? Jie, nors ir gyve
no Lietuvoje, bet dirbo ne Lietuvai, o šve
lniai valstybei, todėl Lietuvos pilietybės 
neužsipelnė. Prie pirmojo § yra pridėtas: X

PASTEBĖJIMAS. Lietuvos piliečiais 
nelaikomi asmens, kurie kad ir turėjo nuo
latinį darbą (§1, p. 3 b), bet kurią darbas 
buvo vien tarnavimas Rusą Valstybei, t. y. 
rusą valdininkai.

Tečiau turėjo būti duota progos patap
ti Lietuvos piliečiais ir svetimtaučiams, ku
rie gyveno ir gražiai dirbo Lietuvoje per il
gesnį laiką ir prisirišo prie mūsų krašto. 
Tolimesnieji du įstatymo punktai apie juos

mui dirba.
Tikras Pavojus.

Gerb. Uosis ieškodamas 
kapitalizmo lietuviuose nu
kreipia lyg tyčia jų domę 
nuo tikro lietuvių tautai pa
vojaus, būtent žydų. Lietu
vos žydai kiek galėdami ir 
mokėdami lietuvių turtus į 
savo kišenes rinko ir šian
dien žydai yra turtingiau
sias Lietuvos sluogsnis. Ke
lio syvais žydai pralobo, lqy 
no, ašaros ir prakaitas juos 
ištukino ir taip įgalino, kad 
jie šiandien Lietuvoje ne tik 
kad visą pramonę ir preky
bą savo rankose laiko, bet 
dar turi Ministerijas, kurios 
žydų piniguočių reikalus gi
na. Gi apie žydus mūsų 
spauda ir veikėjai ausis su
glaudę tyli. Atrodo, kad 
prieš tikrą ir tvirtą galybę 
didžiausi mūsų smarkuoliai 
bijo pasistatyti, bet moka 
ten, kur patiems lietuviams 
ir visai tautai skaudžiau, ku> 
statant pirmus žingsnius pa
daryta klaidų, kurios patai- 
svtinos. Apie žydus kal
bant reikia tik priminti 
Kauna, dabartine Lietuvos 
sostine. Čia 90% viso tur
to žydi} rankose, mažesniuo
se miesteliuose pramonė ir 
prekyba beveik tik žydų va
roma. Lietuvių vertelgos ir 
Bendrovės tik varu gali į žy
dų apgyventus Ūistriktus į- 
sibriauti. Pamėginkime 
Kaune, Šiauliuose, Rasei
niuose, Ukmergėje ir kitur 
užsidėti biznio įstaigą, pa
bandykime biznio įstaigai 
nupirkti namą, ir tuojaus 
pamatysime patys ką d Lie
tuvos laimingas kraštas yra 
tvarkomas ir valdomas žy
dų. Ir jei jie pasistatys lie
tuvio į biznį neįleisti — 
prieš vėją jnepapūsi. Aiš
kesniam dalykų stovio api- 

■ budinimui privestu žydų 
tvarkymo Lietuvos pavyzdį, 
apie kurio teisingumą ne
abejoju.

Kauno žydų ^sinodas ar 
koks kitoks kagalas paskirs
to visą Lietuvą į rajonus, 
kiekvienam suteikdamas pri
tyrus} vadą biznierių. Tas 
vadas savo rajonui nustato

■ XS.' • . Z \
A. L. R. K. Federacijos ir Tautos Fon

do skyriai prašomi iškalno pradėti ruošties 
prie Kongreso.

X Gi visos • organizacijos priklausančios 
prie Am. Lietuvių R. K. Federacijos kvie
čiamos kuoskaitlingiausia dalyvauti.
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ŽINOKITE, kad "Darbinnke” 
yra visokų laikraščių iš Lietuvos, 
ekz., o už 50e. 27 ekz. įvairių lai- 
Išsirašykite. Už $1 gausite 60 
krašeių.

Per pasidarbavimą gerb. kun. 
Br. Bumšos buvo surengtas para
pijos bazaras. Tęsėsi nuo liepos 
8 iki 15 d. Per visas dienas biz
nis ėjo gerai. Visi dirbo vienybė
je ir pasekmės buvo gražios. Nie
kuomet, nebūdavo tiek žmonių, 
kiek buvo dabar. Bazaras buvo 
ant tyro oro. Gryno pelno^ liko 
$1.5000. Daiktų dar liko už $200.

Vilniaus Dzūkelė.

Liepos 31 d. buvo didis lietuvių 
susirinkimas, kurs nutarė parodą 
rengti. Bus surengti "floatai,” 
nusamdyti benai, kurie gaus, kaip 
Ierichono triubos. Visi į paro
dą.

" Rugpjūčio 12

Liepos 30 d. lietuvių bažnyčioj 
buvo nepaprasta linksmybė. Lai
ke sumos bažnytinis choras už
giedojo tautos himną, benui gau
džiant. Visi lietuviai bažnyčioj iš 
džiaugsmo alpo. Iš vieno į kitą 
žiūrėdama žmonės tarsi matė vei
duose, kad užsibaigė verksmo am
žinos dienos. Didesnę dalį pa
mokslo gerb. klebonas kun. Gri
kis pašventė reiškimui džiaugsmo 
iš priežasties gavimo Lietuvai A- 
merikos pripažinimo. Po visam 
visur matėsi žnfonių būreliai link-' 
smai bešnekučiuojantys apie Lie
tuvos pripažinimą.

Dabar visi urmu rengias pfee 
manifestacijų rugpj. 6 d.

Tą pat dieną buvo LDS. Ct<yalj’ 
Stįjoa kųppų suražiąvimas.'[ Su- 
važiavime irgi ūpas:buvo'peki-t 
lūs, visi buvo energingi ir links-

Laisvamanių užtarytojai.
"Petrausko Balsas” arba kitaip 

vadinamas "Tėvynės Balsas” gai
lestingai aprašė laisvamanių tra
gediją, apie kurią "Darbininke” 
aiškiai buvo aprašyta. Ten taip 
aprašyta, kaip kad prošepaniška- 
me "Keleivyje.” Turbūt taip 
apdaryta dėlto, kad'vienas lais
vamanis nuo Petrausko, nupirko 
pusantro baravyko.

Mes bridgeportiečiai "Petraus
ko Balso” nelaikome už laikrašti. 
Jis labiau panašus apgarsinimui. 
Eina žmonėms, nors jie nei nema
nė jo užsisakyti. Tokių nemoka
mų laikraščių gaunam daug iš vie
tos Meat Market’o.

Liepos 27 d. susitvėrė kores
pondentų kuopa iš 6 asmenų. Da
bar iš mūsų kolonijos bus apsčiai 
indomių žinių "Darbininke.”

Korespondentas. 
------------ — /

Mes brightonieeiai veikėjai dėl 
Lietuvos labo npo pat pradžios 
įsikūrimo nepriklausomos ir lais
vos Lietuvos, dejom visas savo 
spėkas. Mūs kolionija yra suau-

vasišką vadovą. Gaila, kad jis 
turėjo išreikšti nepasitenkinimą 
dėl korespondensijos, kur buvo 
aprašyta LDS. Ct. kuopų apskri
čio išvažiavimas. Koresponden
tas klaidingai parašė, kad pffin~ 
ke New Britainiečiai nedalyvavo, 
kad klebonas buvo susirgę, o cho
ras persilpnas. Ištikrųjų klaidą 
buvo komisijos, kuri nepasiuntė 
pakvietimo. Komisija už tai at
siprašė.

Apskritys nusifotografavo ir 
kartu.buvo gerb. kun. Grikis.

• • ■' *■ Matęs.

Mūsų kolonija įgijo naują vei
kėją vargonininko St. Raibos as
menyje. Jo dėka įsteigta vasa
rinė mokykla. Ji tapo atidaryta 
liepos 5 d. Mokytojum yra -var
gonininkas. Mokinama lietuviš
kai skaityti, rašyti, gramatikos 
ir istorijos. Tėvai, leidžiantieji 
vaikelius ton mokyklon džiaugia
si, kad greit pramoksta. Mokyk
la baigsis su programų Darbo 
Dienos šventėje.

mais, o ne originalumo ab- 
snrdaįe.

Originalumas reikalingas 
visur, bet ir jam turi būti: 
saikas. Vienas vokiečių tep
liorius Munehene pakabino 
ant drobės šmoto pelę, katės 
uodegą, sudžiūvusią varną, 
(treptelėjo porą dažų ir pa
sakė, kad jo paveikslas yra 
tikras originalas. ^Niekas 
nedrįso ginčytis dėl to, bet 
dailės- tvarinių skaičiuje jo 
iki šiol nematome. Meksiką 
originali savo revoliucijomis 
ir banditizmu, bet -mes už 
tai Meksikos kitoms tautoms 
į'pavyzdį nestatome. Lygiai 
originalus Uosio išsvajotas 
lietuvis milijonierius, bet 
mes į jį toliai netikėsime kol 
savo akimis nepamatysime.

Užmazga.
Gerbiame Uosį už jo dar

bus nuveiktus Amerikos lie
tuvių naudai, džiaugiamės 
jo pastangomis dedamomis 
lietuvių darbininkų. reikalų 
aiškinimui. Turime vilties 
ir trokštame, kad Uosis ir 
toliau taip uoliai dirbtų tau
tos ir darbininkų labui, bet 
negalime su \Uosiu sutikti, 
kuomet jis ūpo pagautas, gal 
su geriausiais norais prade
da skaldyti galyas toms i- 
staigoms ir tiems žmonėms, 
kurie, kad ir su menkesnė
mis pajėgomis, bet ne pras
tesniais jausmais Lietuvai 
į talką eina.

Kad esame netobuli, tai 
visi žino. Uosis suklysta, 
suklystame ir mes, bet dėl 
klaidų neisime nei jis nei 
mes murdytis bereikalingai 
į balą. Tikimės Dievulis vi
sus gyvus ir sveikus dar il
gą laiką palaikys ir duos 
^rogii dirbti ir toliau Lietu
vos naudai.

Baltarankis Proletaras

Mano jtraipsny “Ir mano 
žodis,” tilpusiame “Darbi
ninko” 88-tame numery, pa
skutiniame posme per klai
dą atspauzdinta “kur grei
čiausia pagaunama.” Turi 
būti: “kur greičiau pa jau
čiama.” , •

Baltarankis Proletaras

Darbai čia pusėtinai pradėjo ei
ti. Žinoma, kas eeverykų siuvi
mo nemoka, tai tas darbo negali 
gauti. Todėl žmonių be darbo ir 
čia randasi.

Naujienos tokios. Montellięčiai 
yra sujudę platinti katalikišką 
spaudą ir remti LDS. Mes norė
tume, kad kitos kolonijos pana
šiai darytų.

Kuomet iškilo klausimas knygų 
siuntimo Lietuvos Darbo Federa
cijai, tai nieko nelaukę mes sudė
jome $38, Tas darbas turi mums 
rūpėti ir neturime sėdėti kapita
listų pusėje. •

Mes norėtume, kad visos LDS. 
kuopos pasiųstų po tiek, kiek mes 
pasiuntėme, tai ir būtų iš viso a- 
pie $4.000. O knygos, prirokuo- 
jant persiuntimo lėšas atsėjo ar
ti $6.000. Montellieeiai LDS. su
sirinkime nutarė sudaryti tam rei
kalui $50. Montellieeiai supran
ta reikalą ir darbuojasi.

LDS. 2 kp. pasižymėjo darbais 
dėl Lietuvos valstybės. Atėjus 
aukso-sidabro vajui, patys auko
jo, ir ryžosi kitus raginti. Tame 
veikėjais buvo T. Kubilius, J. 
Manstis, J. Daugelevičius, P. Da- 
nila, A. Akstinas, J. Baronas, 
P. Virm suskas ir LDS. 2-ros kp. 
pirm. M. M. Kamandalis. >

Sąjtmgietis.

HARTFORD, CT.
Extra.

Rengiame didžiausią ir links
miausią parodą (Thanksgiving 
Parade) ateinančią nedėlią rugpj. 
6 d. Prasidės 2 vai. po pietų nuo 
lietuvių bažnyčios. Iš visų pa
kampių tesueina didžiausios lietu
vių minios išreikšti gilią padėką 
Amerikai už Lietuvos pripažini
mą.

“Matai kaip greitai Jisai naštoje 
verkti. Ak tik ką daviau jam tesą

BAMBINO
ValatafeaUb B«( . S. ▼. Ftt. Btam

Ir Matomai tas palengvina je akans.

mūs. Delegatų buvo gražus 
relis nuo įvairių kuopų. Išreikš
ta užuojauta Centrui ir pasižadė 
ta uoliai veikti dėl LDS. 
sakė, kad "Darbininką” 
liuosuoti iš skolų pančių, 
matys reikalą, tai apskritys pa- 
gatavas pakloti penkšimtinę. Aps
kritys išnešė padėkos rezoliuciją 
Amerikos valdžiai už pripažinimą. 
Pasiųsta padėkonės prez. Hard- 
ingui, Ct. valstijos senatoriams, 
Ct. gubernatoriui ir New Britaino 
majoXii. Rezoliucijas pagamino 
gerb. kun. Grikis. Iš to matosi, 
kad New Britainiečiai turi uolų

Birželio mėnesį čia lankėsi Po
vilas Petrauskas, Industrijos B- 
vės prezidentas. Nors tai negra- 
motnas žThogus, bet liežuviu pa
malti neblogai gali. Liepos 1 d. 
jis atsilankė į LDS. 39 kuopos 
kliubą. Su mūsų veikėju V. Bi- 
linsku užvedė kalbą apie L. D. S. 
Pasikalbėjimas virto į karštas di
skusijas. Tų diskusijų liudinin
kais buvo Antanas Maciulevičius 
ir Petras Kabošius. Petrauskas 
prisipažino, kad jis ir Antanai
tis esą pasiryžę griauti LDS. iš 
pamatų. Mat jie neapkenčia L. 
D. S. eentro rast. Kneižio ir ‘ ‘ Dar
bininko” redaktoriaus Gudo. Bi- 
linskas klausė delko jie taip nu
sistatė. Girdi dėlto, kad Gudas 
yra Liet. Prekybos B-vės vice-pre- 
zidentas, o Kneižys direktorius. 
O antraktai kam "Darbininkas” 
garsinąs Lietuvių Prekybos B-vę. 
Tai matote kokie naujos veislės 
vanagai lakioja. Reiškia ne vien 
Akron, O. pagarsėjo vanaginin- 
kais, o jų naujas lizdas atsirado 
Wilkes-Barre ’iuose.

Laivas ROTTERDAM turi visūs patogumus smagiai kelionei.
Erdvūs ir švarūs kambariai su2, 4 ir 6 lovom. Šeimynom suteikia

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

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

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

Lietuviškus pasus ir sugrįžimo dokumentus mes padarome.
Rašyk tuojaus šiuo adresu

UTHUANIAN

Į LIETUVĄ
>1WHITSSTAR

Ii Ncw York į Ckerbourg ir 
Southampton

Greitas susisiekimas su Raitijos 
pertais

HOMERIC—Rugpj. 19; Rūgs. 9 ir 30 
ST. FAUL — Rugpj. 16; Rugsėjo 20 
SAMLAND (3-čla klesa)—Rugsėjo 12 
MAJESTIC — Rugpj. 26; Rugsėjo 16; 

[Spali® 7 
OI.YMPIC — Rugsėjo 23; Spalio 14; 

[Lapkričio 4 
Ii Bostono f Liverpooif.

Ptttsbuboh (naujas) ir 'Havkbfohd

VAMEBtCAMlniE
Ii HtK York į Ckerbourg ir Bamburg 
MANCHURIA — Rugpj. 10; Rūgs. 14; 

[Spalio 26 
ST. PAUL — Rugpjūčio 17; Spalio 21 
MONGOLIA — Rugpj. 81 : Spalio 5;

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

ISpalio 12 

VReoStakLim 
Ii Hew Yorko f Hamburgą, Liepoją 

Danzigą.
Parsitrauk savo prtžjstamus iŠ Lie

tuvos ant musų patogių laivų. Musų 
agentai Europoj atliks viską. Geras 
vii įgis. Pasėdėjimui kambariai. Man
dagus patarnavimas. Kainos prieina
mos. Kreipkitės pas:

PASŠENGER DEPARTMENT
84 Statė Street. Boston, Mass.

arba vietinius agentus.

59 numeryje "Vienybės” tilpo 
apšmeižimas "Šv. Cecilijos koro.” 
Šmeižikas pasirašo C. Ž. Parapi- 
jonas. Norėdamas korą nužemin
ti ir su tuo pats save pasiaukštin
ti, štai ką rašo: "Š. Cecilijos ko- 
ras išėjo ant vakacijų ne kad pa
silsėti, bet todėl, kad jų niekas 
neužjaučia, del*giedojimo parapi
jai, nes tą matomai jie laikė sau 
už didelę garbę.” Šv. Cecilijos 
koras ant jokių vakacijų neišėjo 
ir neis, nes Šv. C. koro užduo
tis yra sekmadieniais per sumą 
giedoti ir jie savo užduotį užlai
ko. Jeigu kada nors vienas ar 
kitas giedorius-giedorka neatsi
lanko ant repeticijų, arba į baž
nyčią giedoti, tai aš manau Jkad 
negalima jam tokie užmetimai da
ryti, jog kiekvienas žmogus turi 
visokių reikalų, kurie kartais ne- 
daleidžia nueiti ant paskirto lai- 

_ko. Na, jau kai patėmija, kad ne 
visi giedoriai gieda kada nors, tai 
jau ir rašo į “Vienybę” šlykščiau
sias melagystes, kurių kiti laik
raščiai visai netalpintų.

Toliau sako, “kad giedoriai tu
ri už didelę garbę savo giedoji
mą.”
x Man rodosi, kad teisingai daro, 
jeigu laiko už didelę garbę giedo
riai savo giedojimą, nes kiekvie
nas suprantantis žmogus dailę 
gerbia ir ponas Ci,Ž. Parapijonas 
šmeiždamas korą ir-gi už didelę 
garbę laikai savo šmeižimą. C. Ž. 
Par-nas baigdamas rašyti sako: 
“J. Šokelis sušaukė mitingą ir pa
klausė koristų, kodėl jie neina j 
praktikas, bet jie nesiaiškino, tai 
J. Šokelis nei nežino ko jie no
ri.”

Tiesiog nesuprantu kodėl taip 
apsilenkė p. C. Ž. Par-nas su tei
sybe, ar jam kas kitas įtikrino to
kias nesąmones, ar pats savo ne
apykantą sėja tarpe žmonių. 
Gerb. J. Šokelis nešaukė nei jo
kio mitingo dėl pasiaiškinimo, ko
dėl neina giedoriai giedotų. Jeigu 
kada nors esti reikalas, tai jis y- 
patiškai pasikalba su giedoriais ir 
jis viską žino, ko giedoriams 
trūksta ir su jo pagelba visi ne
aiškumai esti prašalinti, o giedo
riai gana skaitlingai lankosi ant 
repeticijų kada tik mokytojas 
praneša jiems.

Jei netiki mano žodžiams p. C. 
Ž. Parapijone, tai ateik ir patsai 
pamatysi kiek giedorių atsilanko 
ant pamokų ir kaip gražiai jie 
tarp savęs santaikoje gyvuoja, tai 
ir jum gal sąžinės graužimas iš
nyks ir nebekandžioti mūsų drau
gijėlės, kuri taip daug yra pasi
darbavusi TĖVYNEI ir BAŽNY
ČIAI.

ROTTERDAM
Kainos iš New York’o iki Kauno

čiai nei cento.
Sandariečiai, pasigirkite savo 

darbais. v >
Vietiniai paklydėliai parsitrau

kė bambizą ir apgyvendino ten, 
kur munšain daroma. Mat piges
nis bus pragyvenimas. Norėjo 
rasti "bažnyčią” pasisamdyti už 
$15 į mėnesį. Tada kur ten gavo 
kuknią. Bet buvo nepatogu. Bam- 
bizas didelis, tai savo puodynę i- 

. rna daužyt į balkį, kuomet girtas 
ateina. Tada jis pradėjo sakyti, 
kad joj negerai, girdi velniai jam 
čia galvą daužą. Girdi reikią di
desnės, be to daugiau parapijo- 
jių prisirašę. Klausta ar daug pa- 
rapijonų turi. Atsakė, kad tu
rįs 3.000. Tai ieškota vieta baž
nyčiai. Gavo paliokų pirtį už dy
ką. Viena diena jo kasierius ir 
vargonininkas atėjo prie "bažny
čios.” Žiūri, kad iš skylės, pro 
kurią sąšlavas pila, kišoja bam- 
bizo kojos. Priėję klausia, kas y- 
ra. Bambizas sako, kad girdi čia 
velniai atsirado, girdi po “mišių” 
jį inmetę duobėn. Tiedu patarė 
sušaukti parapijonus. Susirinki
me pasakyta kad tas turės balsą, 
kurs užsimokės $5. Tada vienas 
parapijonas pareikalavo atskaitų. 
Atskaitose besą užrašyta, kiek 
kada ant munšain išėjo. Po to 
jam neliko vietos ir išsikraustė 
liepos 25 d.
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čiaus maldavimus ir tikrini
mus, pabūgęs grąsinimo, jog 
netvirtinant orderį, Lietu
vai gręsiąs pavojus( ?!) — 
jįjį patvirtino, liepdamas 
tuojau pinigus išmokėti.

Valstybės Ginėjas, Vals
tybės ginėjo padėjėjas teisi
ninkas p. Pavlavičius pasa
kė puikią kaltinimo kalbą. 
Papunkčiui jis išrodo kiek
vieno kaltinamojo kaltę ir 
rodo, kad Lietuvos Valsty
bei padaryta mažų-mažiau- 
siai du milijonu auks. nuos
tolių. Užbaigoje sujudintu 
jalsu, šaukdamas visos Lie
tuvos piliečius pažiūrėti,

Stengėsi dar p. Galvanaus
kas įtikinti Teismą, jogei ši 
bylą nepriklausanti Teismo 
kompetencijai, o privalėjo 
būti jojo administrativiu kė
liu sprendžiama, jam Susi
siekimo Ministeriu esant. 
Panašioj maž daug prasmė
je kalbėjo ir abu kitu liudi
ninku — pp. Zubrickas ir 
Dabkevičius. Sulyg jų nuo
monės Valstybė turėjusi iš 
anglių didelį pelną. Į klau
simą, ar anglys buvę geros, 
p. Zubrickas atsakė, jog bu
vę geros, gi p. Dabkevičius 
pripažino, jog buvę nevisai 
tikusios, bet pristatytojai 
geresnių negalėję pristayti,-kad ant kaltinamųjų suolo 
nos jei anglys būtų buvę i 
jiems grąžintos, jie būtų su- : 
tikę jas atgal priimti. Civi- ■ 
lio jieškinio teisme nebuvo 
paskirta, nes nebuvo kas jį 
paskiria: Susisiekimo Mi- 
nisteriui p. Vileišiui, dvi 
dieni prieš teismą buvo pa
siūlyta pasilsėti, bet jis su 
pasiūlymu nesutiko ir pasi
davė dimisijom

Iždininko inž. Hofmano 
parodyta, jog jis dalį blogų 
anglių Pažėriūnuose prista
tytojams atgal grąžinęs, 
nors pastarieji siūlę jam ky
šį, po to buvo pristayta ge
resnių anglių, kurios garve
žiams tiko. Daugumos liu
dininkų parodymais ir fakti
niais daviniais išaiškinta, 
jog gelžkeliųose inž. Grinke
vičiaus globoje buvusiuose, 
didelė betvarkė viešpatavo, 
jog jokių instrukcijų ne
duodavo, — štai kodėl Bai
sogaloj didelė katastrofa at
sitiko; nebuvo duota taip 
oat jokių nurodymų, kaip 
priimti anglis ir jų kokybę 
tikrinti; patsai iriž. Grinke
vičius ir kiti kaltinamieji 
gerai žinoję apie netikusias 
anglis; buvęs dargi sustaty
tas aktas, kuriame neužin- 
teresuotųjų tarnautojų buvo 
surašyta apie netikusias 
anglis. Kad išvengti triukš
mo, kuris pradėjo kilti tar
nautojų tarpe ir neduoti tar
dymui susekti, anglys buvo 
tyčia aikvojamos, dažnai 
mašinistai pakely išversda- 
vę jas į griovius, nes tai bu
vo ne anglys, bet žemė, ku
ri nedegdavo ; reikdavo pri
dėti 2.3 gerų anglių arba 
daug malkų ir tik tuomet 
šiaip taip galima būdavo 
pagamint garvežiui garo.

Mašinistai būdavo verčia
mi imti tas netikusias anglis 
ir kad išvengus bruzdėjimo, 
būdavo tyčia kas mėnuo di
dinamos kuro normos, kad 
duoti mašinistams galimy
bės kuoplačiausiai tas anglis 
aikvoti; visgi tie, kurie tu
rėjo drąsos garsiai apie ne
tikusias anglis kalbėti, Būda
vo iš tarnystės prašalinami, 
arba pažeminti. Traukiniai 
dėl netikusių anglių dažnai 
pakely sustodavo.

Nežiūrint viso to, nežiū
rint, kad jau plačiai buvo 
žinoma, jog daugiau, kaip 
pusė tųjų anglių visai neti
kusi, vis tik skubintasi už 
jas pinigus užmokėti. Tuo 
tikslu inž. G. pats ėjęs į 
Valstybės Kontrolį prašyti 
tvirtinti orderį, ir kuomet 
Susisiekimo Departamento 
Direktorius inž. Vanagas 
sužinojęs, jog norima 4% 
milijono užmokėti už netiku
sias anglis; atsisakė tvirtin
ti orderį, inž. Grinkevičius 
nuvyko pas patį Valstybės

VIETINĖS ŽINIOS
Šitas šauksmas šiandien ' 

aidu praskambėjo po visą | 
Lietuvą, kai Kauno Apy
gardos Teismas paskelbė sa- ; 
vo sprendimą buv. Susisie- 
kimo vice-ministeriui ir 
gelžkelių direktoriui inž. 
Grinkevyčiui, Traukos Tar- 
nystos Viršininkui inž. Stre- 
beikai, Ūkio Tarnybos Vir
šininkui inž. Jonavyčiui ir : 
Virbalio Depo Viršininkui 
Richlevičiui, pripažinęs jų 
kaltę, kad 1920 m. priėmę iš 
Klaipėdos Konsorciumo pri
statytojų netikusias anglis 
garvežiams kurti, užmokėję 
už tas anglis didelius pini
gus ir per tai padarę Lietu
vos Valstybei nemažus nuos
tolius.

Joną vyčius išteisintas; ki
tiems skirta ne ilgas areštas 
ir piniginė bausmė. Šituoju 
sprendimu Teismas pasakė: 
jūs visi kalti; vieni daugiau, 
kiti kiek mažiau, jūs visi ne
tinkamai ėjote savo parei
gas, jūs visi nesirūpinote 
valstybės gerove ir vieton 
būti jai naudingi — jūs už 
imamą iš josios iždo algą bu
vote jai kenksmingi. Tėvy
nei vis tik gaila jūsų; Teis
mas nuolaidus, gailestingas, 
nesmarkiai jus už tai bau
džia, nes mano jus pasitai
sysiant. Tokį įspūdį išnešė 
daugelis, išeidamas iš Teis
mo posėdžių salės. Byla tę
sėsi dvi dieni, salė buvo 
grūste prigrūsta. Tarp at
silankiusių buvo daug Sei
mo narių, visuomenės vei
kėjų ir augštųjų valdinin
kų.

Kaltinamieji savo kaltės 
nepripažino bet paaiškino, 

<^jog priėmę netikusias ang- 
glis ir leido pinigus už jas ’ 
mokėti, žinodami, jog ang
lys netikę.

Buvo daug ginėjų; sava
norių ir pasamdytų.

Karštai kaltinamuosius 
gynė AJinisteris Pirminin
kas inž. Galvanauskas, jis 
teismui nupiešė vargingą 
Lietuvos padėjimą 1918— 
1919 m., kuomet vokiečiai 
nualino kraštą, o bermonti
ninkai tą nualinimą padidi
no; traukiniai ėjo tuo laiku 
iš Kauno iki Virbalio po 6— 
12 vai., o dabar į tris valan
das nueiną, — tai esąs, di- 
džiausis inž. Grinkevyčiaus 
nuopelnas; tos anglys, ku
rias priėmė kaltinamieji — 
tai buvusi malonė, kurią 
mums padarė pristatytojai 
jas duodami; vienok negalė
jo paslėpti ir tą, jog anglių 
pristatytojai gavę už tai pa
lengvintomis sąlygomis iš
vežti iš Lietuvos miško: po
piermedžių ir rąstų, mokė
dami Lietuvos valdžiai mui
to vieton 8 auksinų už mėte- 
rį po 2 auks., vieton 6 auk. 
— po l3/2 auk-; auglys buvę, 
Ministerio pirmininko nuo
mone, geros, operacija su 
anglimis esąs didelis, vals- 
tybiniai-politiniu žvilgsniu 
pelnas, nes nereikėję varto
ti išvežtų užsienin malkų.

Tikina, jog kaltinamieji 
Visai nekalti, nes, jei ir bu
vę anglyse 'mažų trūkumų, 
tai jie, juos pastebėję, ne
galėjo nieko paveikti, nes 
apie anglių rūšį nebuvo nie
ko išderėta sutartyje, kurią 
pasirašė Fin. Ministeris 
Dobkevičius, Valstybės kon- 
trolieris Zubrickis ir Užsie-Kontrolierį p. Zubricką, ku- t —t
nių Ministeris Purickis, ris, išklausęs inž. Grinkevi-36® Broadway, 80. Boston, Mass.

sėdi ne paprastieji jiešmi- 
ninkai (streločnik), kurie 
visuomet, visose gelžkelių 
pylose būdavo kaltinami, o 
vice-direktorius ir trys kiti 
aukštieji valdininkai, pa- 
rnėžė: “Te žino visa demo
kratinė Lietuva, jog prieš į- 
statymus visi lygūs, jog 
Teismas, vaduodamosis vien 
tik teisingumu, teisia lygiai 
nog aukščiausiojo iki ma
žiausiojo. Didesnė' kaltė 
krinta ant to, kuris auk
ščiau stovi ir privalo būti 
pavyzdys žemesniemsiems. ’ ’ 

Didžiausis kaltininkas v- 
ra buv. vice-ministeris inž. 
Grinkevičius, o jo artymiau- 
sis bendradarbis inž. Stre- 
beika jam lygus, anot lenkų 
patarlės “vart palac Paca, a 
Pac palaca.”

Šitoji kalba padarė įspū
džio ir išspaudė ne vienam 
valstybiniai nusistačiusiam 
klausytojui ašarą.

Gynė kaltinamuosius 4 ad
vokatai. Grinkevičiaus gy
nėjas p. Skipitis gynė skys
tai ir tąip nelogingai kalbė
jo, kad rodėsi ne teisininkas 
kalbąs, o šiaip jau neseniai 
teisę advokatauti įgijęs “pa
šalinis užtarytojėlis.” Le
onas, Venclauskis ir trečias 
advokatas kalbėjo tiksliau. 
Leonas netiek gynė kaltina
muosius, kiek pasigailėjimo 
jiems maldavo.

Ir teismas tikrai, kaip 
matyti iš sprendimo, 
rodė gailestingas, ir vis tik 
teisingas.

Garbė teismui! Lietuvos 
piliečiai gali ramūs būti, ži
nodami jog Lietuvoj ne visa 
ištvirkę, jog yra instancija, 
kuri aukštai savo vėliavą ke
lia, kur Teisingumas pilnoj 
galioj. Taigi už Teismo ne- 
prigulmvbę sušuksime, pi
liečiai: Stokit! Teismas ei
na!

Vienas Teisme buvusių. 
(Kauno “Laisvė”)

pasi-

VISI I DEMONSTRACIJĄ.

Laikytame mass-mitinge rugpj 
d., pobažnytinėje salėje likos 

nutarta visų bendromis spėkomi. 
rengti milžinišką demonstraciją ir 
masinį mitingą rugpjūčio 6 <£. 
kad išreikšti padėką Suv. Valsti- 
, oms UŽ pri perinimą Lietuvos 
Liko išrinktas bendras komitetas 
ir darbas varomas pirmyn.

Demonstracija prasidės 3 vai. 
po pietų nuo Lietuvių Salės E St 
So. Boston, Mass. ir visi in corpore 
maršuos į Miesto Sodą, kur bus 
mass-mitingas. Kalbės lietuviai 
ir amerikonai kalbėtojai. Lietu
vių kalboje kalbės: kap. Ladas 
Natkevičius, kun. K. Urbanavi- 
čius, kaipo oficialiai kalbėtojai. 
Taipgi lietuvių kalboje kalbės A 
Ivas, A. Kneižys, adv. Kalinaus
kas, Pranas Strakauskas ir nuc 
Brightono lietuvių B. Ajauskas. 
Anglų kalboje kalbės: Miesto Ma
joras, Valstijos Gubernatorius, 
Senatorius Lodge, KongT. Galli- 
van, adv. F. J. Bagočius, Hovard, 
Saunders ir kiti. Dainuos chorai, 
grajįs bena ir tt. Tad kaip vie
tos, taip ir apielinkės lietuviai vi
si į demonstraciją!

Ketvergo vakare rugp. 3 d. Lie
tuvių Salėje E St. bus masinis mi
tingas. Kalbės Lietuvių kalbėto 
ai ir Latvių atstovai, galutinam 

prisirengimui priė demonstraci
jos.

DIDŽIAUSIAS
PASISEKIMAS.

Utaminko vakare Šv. 
Petro lietuvių salėj buvo 
masinis lietuvių susirinki
mas, Lietuvos Laisvės Pa
skolos Stoties sušauktas. Sa- 
ė buvo kupina žmonių. 
Svarstyta rengti manifesta
ciją nedėlioj. Buvo kalbė
tojų daug ir visi pageidavo 
rengti demonstraciją. Ka
dangi kalbėtojų buvo ir nuo 
sandariečių, tai sutarta 
rengti bendrai. Buvo ir lat 
vių atstovai. Ir latviai pri
sidės prie parodos. Masinis 
susirinkimas išrinko 12 vy
rų ir 6 moteris surengti pa
rodą.

Buvo daug kalbėtoją. A. 
Kneižys išdavė raportą iš su
važiavimo Washingtone. 
Gerb. klebonas kun. Urbona
vičius aiškino apie darbus 
dėl Lietuvos pripažinimo.

Antras masinis susirinki
mas parodos reikale bus ket
verge rugpj. 3 d. Lietuvių 
Salėj, kampas E ir Silver 
Sts. Cisi sueikite.

rugpj- 6 d. Bet kadangi vi
sose kolonijose tą dieną ren
giami masmitingai iš prie
žasties Lietuvos pripažini
mo, tai suvažiavimas atide
damas ant 27 d. rugpjūčio.

MOKYKLOS VAKARAI
Šv. Petro parapijos vasa

rinė mokykla jau rengiasi 
prie vakani, kurie bus Rug- 
pjūčio-August 25 ir 27 d. 
Abiejii vakarų programai 
bus turiningi ir gražūs. Mo
kytojai ir mokiniai visomis 
spėkomis darbuojasi, kad 
pasekmingai pastačius sce
noje veikalą: “Liurdo Ste
buklas.” Tas veikalas, (dr a
ma 4 veiksmų) dar pirmą 
sykį bus scenoje perstatytas. 
•Jonas Tarvidas, vertėjas to 
veikalo, apgailestauja, kad 
dėlei finansiškų kliūčių ne
galįs išleisti knygučių. Va
sarinei mokyklai jis leido 
statyti iš rankraščio. Bosto
niečiai turėtų pasirūpinti iš
anksto tikietus minėtiems 
vakarams.

Mokinių šiuosmet lanko 
vasarinę Šv. Petro parapi
jos mokVklą apie 500. Ro
dos niekados tiek daug mo
kinių nepasirodė kaip šiuos
met. Gariu" tėvams už su
pratimą mokyklos naudos.

Vasarinės mokyklos per 
dėtinis klierikas Pranas 
Strakauskas pirmadieny su
grįš po dviejų savaičių ata 
stogų. Klierikas atastogas 
leido Šv. Jono seminarijos 
viloje prie Lake Winnepe 
saukee Center Harbor, N. 
H. Iki Pranas sugrįš, mo
kyklos perdetiniu yra varg. 
AL Karbauskas.

LENKAS GAVO 
KAILIN.

' Utaminke vidurdienį vie 
nas lenkas pamaryje užkabi
no seną moterį, kuri plau 
kiojo laivelyje. Tokios “fo- 
nios” moterei netiko ir pa 
šaukė pagelbos. Subėgo vy
rų su guminėmis paipomis. 
Lenkui iščyžė kailį ir pali
ko. Lenkas norėjo vėžlioti 
hospitalin, bet policmonas 
pagriebęs nuvedė policijos 
nuo va don.

Matęs.

PRANEŠIMAS L. VYČIŲ N. Y. 
IR N. J. APSKRIČIUI.

yalo dalyvauti šioje parodoje.
Paroda prasidės nuo lietuviškos 

bažnyčios, Windsor ir Webster 
Avė., Cambridge, pirmą valandą 
po pietų.

Galutinam prisirengimui bus 
ekstra susirinkimas ketvergo va
kare rugpjūčio 3,1922.

Kviečia visus lietuvius
Komitetas.

REIKALINGA VYRŲ 
SIUVĖJŲ |

ant kotų avies kailio pamu
šalo. Darbas nuolat Gera 
mokestis.

Edu\ Goldman & Co., i 
68 Harrison Avė.,

Bpston, Mass.
■ K(1-3-5)

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

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 Broadway, So. Boston, Mass.

Darbininko Draugas ’<1

PAIN-EXPELLER
Vkizbaženklis užreg. S. V. Pat OfiM.

V

Tėmyk Įkaro (Anehor) Yaizbaženklį.

Garsus per daugiau kaip
50 metą.

REIKALAVIMAI.
Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 

kiekvieną sykį.

PUIKUS KAMBARYS 
ANT RENDOS.

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

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

REIKALINGA
roberio hilsų molderių. Darba 

nuolat.
BAILEY RUBBER HEEL CO.

Beverly, Mass.
(1-3-5)

PARSIDUODA PIGIAI 
AUTOMOBILIUS 

Hudson zsuper sis su 7-nioms s<5 
dynčms. Beveik naujas. Galinu, 
matyti vakarais nuo 6 vai. Šventa 
dieniais nuo ryto iki pietų. Kreip 
kit^s pas: W. Waitaitis, 624 E 
8-th St., So. Boston, Mass. (25-27)

PRANEŠIMAS
■ -■ /

Dr-st? D. L. K. Keistučio, Bos- 
/■ *

ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East pedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St„ So. Boston, 
Mass. Tel. 8. B. 2037-W.

Suvažiavimas įvyks 13-tą d. 
rugpjūčio š. m. 2-trą vai. po pie
tų, bažnytinėje salėje, 147 Mont- 
gomery St., Paterson, N. J.
. Tad N. Y. ir N. J. kuopos malo
nėkite išrinkti delegatus pravažia
vimą, nes šis suvažiavimas turės 
būti kur-kas indomesnis už kitus.

L. Vyčių apskričio pirm.
K. Nakrožis.

ATŠAUKIMAS.
L. R. K. Federauijos Nau

josios Anglijos apskričio nu
važiavimas buvo skelbtas

PRANEŠIMAS.
L. Vyčių Naujosios Ang

lijos speciališkas susirinki
mas įvyks rugpj. 13 š. m. 1 
vai. po pietų šv. Petro salėj 
So. Boston, Mass. Šitas su
važiavimas šaukiamas Vyčių 
seimo reikale. Reikalas 
svarbus. Visos kuopos teat- 
siunčia delegatus su gerais 
įnešimais.

V. Stankus, 
apskr. pirm.

DIDELIS APVAIKščIOJIMAS 
CAMBRIDGE TAUS LIE

TUVIŲ.
Suvienytos Valstijos pripažino 

Lietuvą oficialiai. Džiaugsmas 
mums visiems lietuviams! Pa
rodydami tą džiaugsmą ir iš
reikšdami šios šalies valdžiai pa
dėką darome didžiausią parodą- 
apvaikšeiojimą. Kas gyvas, keno 
gyslose lietuviškas kraujas teka, 
kam -brangi Lietuva tėvynė, pri-

♦

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

Pajieškojtmai
Paieškojimų kainos LDS. na

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

i

IEŠKO VIETOS.
VARGONININKAS galįs vesti 

chorą ieško vietos prie lietuvių 
R.-K. parapijos. Jeigu kuriam 
iš gerb. klebonų būtų reikalingas 
meldžiu kreiptis pas “Darbinin
ko” Administraciją pažymėdami 
raidę “R” 366 Broadway, South 
Boston, Mass.

Reikalingas yra VARGONIN
KAS prie šv. Jurgio parapijos. 
Choras ir vargonai geri. Malonė
kite atsišaukti.

Kun. J. čižauskas,
1313 Westminster Avė.,

Detroit, Michigan.
» . . ..... .....

Paieškau Kunigu^dos Sugmtie- 
nSs, paeinančios iš Kauno rSd., 
Telšių apek., Laukuvos parap., 
Mečio kaimo. Malonėkite atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų rei
kalą. ♦ ,

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

. (27-29-1-3)

■S
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Bell Pilone: Poi
ADOLF F. STA.

tikras

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA

J

__________________________\

ŠV. KAZIMIERO R. K DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

80. BOSTON, MASS.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St-, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Stoty St. Boston 27, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Janušonis,
2 Mt tVashlngton PI., Sa Boston. 

FIN. RAST. — Juozas JnSka,
Merycliff Academy, 

Arlinghton HelgthA Mass. 
IŽDININKAS — Leonas Svagždys,

111 Bowen 8t„ Boston 27, Mase, g 
IŽDO GLOB. — J. Grublnskaa, I

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

284 5-th St, Boston 27, Mass. 
MARŠALKA — Bovilas LapČka,

61 Story 8L, Boston 27, Ma«.. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

866 Broadway, Sa Boston, Mass.
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrų nedHdlenį mėnesio 1-ų vaL 
po pietų parapijinėj svetainei. 492 B. 
T-th 8t, Boston 27, Masu.
____________________________________ i

tv. JONO EV. BL. PAIELPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS

ADRESAI
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Hssft 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas.

248 W. 4-th St, Sa Boston, Mass^ 
PROT. RAST. — J. Šeduikis.

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

171 W. 5-th St, 8a Boston, Ilsis, 
KASIERIUS — A. Naudžlunaa,

16 Wlnfield St, Sa Boston. Mass. 
MARŠALKA — J. ZalklS,

7 Wlnfteld St, Sa Boston, Mass.
Dr-ja taiko susirinkimus ku trefl* 

oedeidtanj kiekvieno menesio, 2-rą vaL 
po pietų Iv. Petro parapijos salėj, 40S 
O. Seventb 81, flesnb Boston. Mass.

D. L. K. Kdrtnčto Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. AdomavUSu.

122 Bowec St, 8a Boston, Ma* 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckaa,

81 Mercer St, So. Boaton, Maaa. 
PROT. RAST. — Antanas Macrjnnaa,

450 E. T-th St, So. BoatJn, Mam. 
FIN. RAŠT. — Juozapas Vieke"''na,

1® W. 6-th St, So. Boston, Mm* 
KASIERIUS — Andriejus ZaiieckM,

307 E. 9-th St_ So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Viktoras Zlflrta,

200 B. Oottage St, Dorchester. Mass. 
D. L. K Kelstuflo dr-ja laiko mėne

sinius mmlrlnkimus gai pirma nedM- 
dlenĮ kiekvieno mBnealo po No. 9M 
Washlnrton St, Bofrtnn. Mase. 6-ta ▼.

Ateitam'. drauge Ir naujų aa- 
rlų ra mVm atsiveskite prie «uaq dr- 
Jos prtraAytL

/
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