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SUKILO PRIEŠ 

LENKUS.

PINIGŲ KURSAS.

Kur žiba žiedas? Kur aukso re
težėlis? Kur brangusis laikrodė
lis?

DŽIAUGSMO

^MANIFESTACIJOS

Washington. Pranešta, jog 
kongresas šį mėnesį tikrai 
pilnai apsidirbsiąs su mui
tų tarifu.

STREIKAS GREIT 

BAIGSIS.

London. —> Prasidėjo ali- 
jantų atstovų suvaįavimas. 
Bus svarstoma 
kontribucija.

Berlin.

ambasadorius priėmė Vokie
tijos kanclierių Wirthą. 
Kanclierius pas ambasado
rių vakarieniavęs.
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ALIJANTŲI 

KONFERENCIJA.

Pa-rySius. — Bevažiuojant 
maldininkams traukiniu į 
stebuklingą Liurdo vietą iš
tiko nelaimė. Žuvo arti 40 
maldininkų.

RUSIJA GALI VISĄ 
PASAULĮ UŽK’RRS-į* 

TI.

MUITŲ TARIFAS BUS 
PRAVESTAS. .

ŽINOKITE, ked “Darblnnke” 
yra visokį} lalkraNdhj iš Lietuvos, 
eit., o ui 50e. 27 ekz. įvdrhj lai- 
Dfertrašykite. UI $1 gausite 60 
kraAČhj.

i

laikytųsi 
abi pusi

Parmoj,
ir Leghorne pa- 

Karinė

“Pnbllshed and dtstributed under 
perini t (No. 534) autborized by the 
Act of Oetober 6, 1917, on flle at the 
Post Offlce of Boston, Mass. By order 
of the President. A. S. Burleson, Post- 
master General.”

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento < 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos. 0*

_____ K

Krikščionys darbininkai
*

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

VOL. VII, Nų. 91 (889). UTARNIN S, RUGPJŪČIO 8 D., 1922.

Iškilmingi Lietuvos pri
pažinimo Paminėjimai.

Pereitą subath ir pereitą 
nedėlią (jidžiumoj Amerikos 
lietuvių kolonijų buvo iškil- 
r^ingos padėkonės manifes
tacijos padėkai išreikšti A- 
merikos valdžiai už pripaži
nimą Lietuvos ir išreikšti 
džiaugsmą iš šito akto.

Iškilmingiausia manifes
tacija buvo New Yorke pe
reitą subatą. Ten Federaci
jos skyrius pasiėmė inicija- 
tivą ir visą darbą atliko. Į 
manifestaciją suėjo didžiau
sios minios žmonių. Marša- 
vo garsiausiąja New Yorko 
gatve — 5-th avė. Numar- 
šavo į Washington Irving 
High School Auditoriumą. 
kur buvo prakalbos. Kal
bėjo Lietuvos atstovas Čar
neckis ir daug kitų žymių 
kalbėtojų. Kadangi žmo
nės nesutilpo salėn, tai pra
kalbos buvo laikomos nuo sa^ 
lės trepu netilpusi ems salėn.

Prie šitos manifestacijos 
rengimo laisvamaniai nepri
sidėjo, o manifestacijoj da
lis laisvamanių dalyvavo, o

kita dalis sėdėjo užpečkyje.
Ant rytojaus visi laikraš

čiai plačiai manifestaciją 
aprašė.

Subatoj buvo manifestaci
ja ir Worcesteryje. Čia ini- 
cijatyvą paėmė teipgi Fede
racijos. skyrius ir su di
džiausiu uolumu darbą pa
varė. Laisvamaniai čia ne
tik neprisidėjo, o išmėtė pla
katus smerkiančius šitą ma
nifestaciją ir girdi jie rengią 
Lietuvos pripažinimą pami
nėti piknike (bušiuose) kur 
girdi Natkevičius kalbėsiąs. 
Bet laisvamanių sulindimas 
į užpečkį nei kiek nepaken
kė manifestacijai. Puikiau
si vežimai buvo sutaisvti, di- 
džiausios minios žmonių 
maršavo. Pagalios susirin
ko į pobažnytinę' salę, kur 
kalbėjo miesto majoras. Be 
kitko jis išpeikė lietuvius 
laisvamanius nesidėjusius 
prie prakilnių iškilmių. Ant 
rytojaus laikraščiai plačiai 
aprašė manifestaciją ir indė
je paveikslus.

Bostone manifestacija pui
kiai pavyko. Čia katalikai 
ir sandariečiai bendrai ren-'lus.

gė ir visas darbas pavyzdin
gai atliktas. Niekuomet ne
buvo tiek žmonių kaip šioje 
manifestacijoj. Į miesto so
dą numaršavo minios iš So. 
Bostono, Cambridge’iaus ir 
Nortvoodo. Kartu maršavo 
latviai. Iš Worcesterio at- 
pyškėjo trokas. nerstatąs 
Gedimino sapną ir Vilniaus 
įkūrimą. Šitasai trokas la
bai pagražino manifestaciją 
ir amerikonų domę traukė. 
Tas trokas buvo nufotogra
fuotas ir laikraščiuosna in- 
detas.

Montellpj buvo labai gra
ži manifestacija. Svarbiau
siu dalyku buvo tai trokas, 
kur buvo išrėdytas darželis. 
D arželyie buvo mergelė 
(Lietuva) besisveikinanti su 

►Dėde Samu. Lenkas vieną 
koją įkėlęs į darželį kišo 
Lietuvai balandį (taiką), 
bet kitoj rankoj turėjo ilgą 
peilį. Greta figūravo rusas 
ir vokietis. Mintį šio vaiz
do amerikonai greit supra
to. Manifestantai perėję 
per svarbiausias miesto gat
ves suėjo į Ruomuvos par
ką, kur buvo prakalbos. 
Kalbėjo M. Kerbelis, majo
ro atstovas ir kandidatas į 
majorus. Aukso sidabro 
fondui surinkta $100.

Montelloj manifestaci
ją rengė vieni katalikai.

Nashuos lietuviai buvo 
teipgi puikiai prisirengę. 
Daugiausia pasidarbavo 
gerb. kun. D an i finas ir Ta
rnas Bakanauskas. Maršavo 
Šv. Kazimiero dr-ja, moterų 
.šv. Onos dr-ja ir Marijos 
vaikeliai. Buvo keletas pui
kiai parėdytų trekų. Miesto 
parkelyje buvo prakalbos. 
Kalbėjo kongresmanas Ed- 
ward H. Wason. Labai iš
kalbingai pakalbėjo ir prie
lankiai apie Lietuvą nupasa
kojo. Po to žmonės suėjo į 
„salę, kur buvo lietuviškos 
prakalbos. Kalinėjo Pranas 
Gudas ir N. Rastenis. Pri
imta padėkos rezoliucijos ir 
protesto rezoliucijos prieš, 
lenkus. Žmonių ūpas paki-

Bailios nelaimes
Sulphur r ings, M o. — 

Ant geležinkelio baisi nelai
mė ištiko. Pasažierinis, 
plieninis, trakinis susikūlė 

 

su medinių iagonų trauki
niu. Vietoj 4uvo 38 žmonės, 
25 mirtinai sužeisti ii- 137 
lengviau sužeisti.

Nelaimė išliko dėlto, kad 
inžinierius nfpatėmijo duo
to signalo. Pats inžinierius 

I

Maskva. — Rusijos val
džia nutarė nepirkti užsie
niuose miltų, nes namie už- 
derėjimai esą geri. Tečiau 
Maskvoj javų kainos netik 
nenupuola, o dargi kįla.

VJashington. — Komerci
jos sekretorius Hoover aną 
dieną buvo New Yorke. Jis 
tenai konferavo su grįžusiu 
iš Rusijos pulkininku ITas- 
kell, Rusijos šelpimo vedė
ju. Pranešė, jog Amerikos 
šelpimo darbas, Rusijoje tę
sis dar kokius *3 ar 4 mėne- 
sius. - ........ '

LIETUVOS PILIEČIŲ 
REGISTRACIJA.

1. Visi Amerikos lietuviai, 
kurie savę skaito Lietuvos 
piliečiais, pagal įstatymo, 
paskelbto 1922 m. 9 d. birže
lio, (Vyriausybės žinios iš 
2-3-26-94) turi įsiregistruoti 
Lietuvos Atstovybėje Wash- 
ingtone nevėliau, kaip iki 
1922-tų metų, gruodžio mėn. 
9 d.

2. Registravimosi ir pasų 
reikalais reikia kreipties t 
Lietuvos Atstovybę Vašing
tone, į vietos Paskolos Sto
tis arba į kitas visuomenės 
įstaigas, kurios su Atstovy
be tuo reikalu susineš.

- Lietuvos Atstovybė, 

1925 “F” Street, W. W., 
Washįngton, D. C.

Badas Rusijoje jau šiek- 
tiek įveiktas. Šiandie belie
ka tenai pakelti kovų viso
kioms epidemijoms, kurios 
baisiausiai plinta. Darbas 
būtinai turi būt vedamas. 
Nes kitaip, Rusija savo li
gomis gali užkrėsti visą pa
saulį. Šiandieninė Rusija, 
tai epidemijų lizdas.

PIGIAU! 
GREIČIAU! 
GERIAU! 
SAUGIAU! 

NEGU PAS KITUS.

“DARBININKAS” į 
----- Eina —— 

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IK
SUBATOMIS.

Metams .............................................. $4.50
UžrubeŽ^ meituns ..........................$5.50

“Darbininkas”
366 Bboadvat,' Boston 27, Mass. 

Tel. South Boston 620.

JSkerdynes Italijoj.

*- London. — Pusiau-oficia- 
liai iš Kauno pranešama, 
kad keleiviai atvykstamie
ji iŠ Gardino praneša apie 
buntus Baltgudijoj prieš 
lenkus.

Per visą pereitą mėnesį 
lenkų policija ir kariuomenė 
turėjo susirėmimų su sukilė
lių būriais. Sukilimai pra
sidėjo teipgi apie Vilnių ir 
Gardiną. Ties Gardinu su
kilėliai susprogdino tiltą ant 
upės. Buvo kruvinų susirė
mimų su lenkų kareiviais. 
Lenkų pusėj dalyvavo 400 
pėstininkų ir raiteliu. Gar
dine sukilėliai susprogdino 
ginklų krautuvę.

Washington. — Karšapių 
streikas, prasidėjęs liepos 1 
d. eina prie. galo. Prez. 
Harding dar nepaskelbė pie
no, bet yra spėjama, jog su
manytasis pienas užbaigs 
streiką.

PRANEŠIMAS
L. VYČIŲ N. A. APSKR. 

KUOPOMS.
^L. Vyčių Naujosios Ang
lijos speciališkas susirinki
mas įvyks rugpj. 13 š. m. 1 
vai. po pietų L. D. S. kam
bariuose, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. Šitas su
važiavimas šaukiamas Vyčių 
seimo reikale. Reikalas 
svarbus. Visos kuopos teat- 
siunčia delegatų kodaugiau- 
sia su gerais įnešimais.

apskr/pirm.
V. Stankus,

NAMINIS KABAS 

ITALIJOJ.

-------- *

Rymas. — Visoj Italijoj
nuo krašto iki krašto eina / 
kraujo praliejimas. Kauja- 
si fašistai ir komunistai. Per 
pereitą savaitę šimtai žmo- ' 
nių užmušta ir tūkstančiai • 
sužeista. Fašistai yra tauti
ninkų organizacija. Ji rei
kalauja valdžios griežčiau
siu priemonių griebtis pa
smaugti komunistų judėji
mą.

Fašistai ketina paimti į 
savo rankas Rymą. Genooj 
fašistai paėmė palečių. ku
riame pereitą pavasarį buvo 
garsioji bergždžioji tautų 
konferencija. ■>

Naujai susidariusia minis
terių kabinetas atsišaukė į 
gyventojus. kad 
tvarkos ir ragino 
liautis kovoję.

Genooj. Milane.
Aneonoj
skelbta karo stovis, 
valdžia viską paėmė į sĄyp^l 
rankas.

Ryme kariuomenė pri- į 
rengta prie gynimo miesto.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai :
šeštadieny, liepos 29 — $2.30 
Pirmadieny, ilepos 31 — $2.20 
Antradieny, rugpj. 1 — $2.20 
Trečiadieny, ragpj. 2 — $2.10 
Ketvirtadieny, rugpj. 3 — $1.80 
Penktadieny, rugpj. 4 — $1.80 
šeštadieny, rugpj. 5 — $2.20 
Pirmadieny, rugpj. 7 — $2.10

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

BOSTON 27, MASS.

. ■ ..

Atitraukiame iš Lietuvos Amerikos lietuvių gimines, parduodame laivakortes 
ant geriausių, didžiausių ir greičiausių laivų,

I •
ir auksinais) pigiausiu kursu, siunčiantiems didesnes sumas duodame specijalę
nuolaidą, priimame depozitus doleriais ar auksinais į Tarptautinį Lietuvos Ban- 

nuošimčius. Naudokitės patys ir patarkite

siunčiame pinigus į Lietuvą doleriais

i ką, kuris moka aukštus
duotis ■ musų patarnavimu.. J, >

Grįškite per mus į Amerikos pripažintą Lietuvą laivu Rotterdam Rugpjūčio 26 d.,
š. m. su palydovu Feliksu Zalieskiu. Platesni paaiškinimai laiškais. Adresas:

414 BR0ADWA'hLITHUANIAN SALES CORPORATION,

nau
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Eiaa ii South Bostou’o utarninkais, 
fcetveręafe Ir sabatonAi. UeiJRa J*, 
lairrvvtę Bym; BkMaUv St. Juozapo 
Dakbininkv SĄJUNGA. '

X

DkA R B ĮNINKĄS
suoti Amerikonus mūsų tau
tos pažangai milžiniškos pa
ramos. Kas kitai kuriai 
tautai būtų gal ir nelęngva
— Amerikai tai vien tik

“DARBININKAS” 
<The Wobker) | 

The Ltthuahiah Tbt-Weeklt Pape*.

panorėtų galėtų pristayti 
mums universitetų, klinikų, 
ligonbučių ir dailės rūmų, 
pripildyti mūsų knygynus ir

valstybės autoriteto palai
kymo svetur.

Tautininkai ir socijalistai 
tiek krokodiliaus ašarų išlie
ji del Lietuvos labo, da 

Ji jei tik kartą parodė savo dviveidy 
politiką, atsisakydami pil
dyti Lietuvos išmintingus į- 
sakymus, kuriais bandoma 
priversti visus lietuvius be

ĮSTATYMAS ape lėtu

§,L Lietuvos piliečiais 
laikopii: 1) asmens, kurių 
tėvai ir seneliai iš seno Lie- 
tavoje gyveno, ir kurte pa
tys visuomet Lietu&je gyve
na; 2) nurodytųjų pirmame

tavos diplomatinius atstovus 
ar konsulius užsienyje ir, 
pristatę jiems savo piliety
bės išrodymus, išsiimti Lie
tuvos pasus. Tose valstybė
se kurias ligi šiam laikui nė
ra nei diplomatinės nei koru
suliarinėą Lietuvos atstovy- gan ižuot i — tai yra kopera- 
bės, nurodytas 6 mėnesių 
terminas laikomas nuo Lie-

\

pereituose savo

- ------------------------------- '■ -

buvo jisai pats išnaudoja
mas. .

Jau
straipsniuose išreiškiau min
tį, kad darbininkams viena
tiniai nuoseklus būdas savo 
sutaupytiems pinigams ar

laboratorijas knygomis ir skirtumo prisidėti prie tau-

PRIPAŽINIMAS-IR KAS 
TOLIAU. '» 4

.J

z

Susilaukę Amerikos pri
pažinimo pajutome tartum 
nuritinę sunkiausi akmenį 
gulėjusį mums ant kelio, 

p Kas nežino Amerikos galy- 
į bes ir intakos pasaulyje šiais 
F * laikais. Iš to didžiojo galiū

no pripažinimo neturint Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybė lyg ore kybojo. Kas 
rodos bedrįstų dabai- kesin- 
tie^rąnt mūsų laisvės, tam 
galiūnui tarus savo . žodį. 
Mūsų tauta ant syk pajuto, 
kaip tarsi keleriopai susti
prėjo pamatas po jos kojų. 

I kaip pakilo drąsa ir pasiti- 
' kėjimas savo ateitimi. Ne
veltui ir Lietuvos visuomene 
taip nudžiugo sulaukusi pa
geidaujamos žinios iš Ame- 

I rikos. Indomu, kad vienas 
y 'Amerikos pripažinimas Lie

tuvoje didesnio įspūdžio pa- 
I darė ir daugiau džiaugsmo 

sukėlė, negu artimųjų ir 
■taip pat didžiųjų Anglijos. 
Erancijos ir kitų alijantų 
pripažinimas. Buvo tai gai
valingas prasiveržimas gi- 

| liausio jausmo dėkingumo ir 
broliškumo, kurį jaučia 

| mūsų tauta linkui Amerikos 
I tautos.

Kas gi toliau? Nedaryki
me sau illiuzijų. Nelauki- 

£ me,- kad Amerikos pripaži- 
| nimas nuimtų tarsi magiš- 
L kos lazdelės pamojimu visus 

mūsų tautos vargus ir rūpės
imus. Tasai pripažinimas 

I' gal dar ilgoką laiką turės tik 
moralės svarbos. Jo di
džiausioji svarba tai tpji 

I pervarta Amerikos visuome
nės opinijos, kurią beabejo 

| tasai pripažinimas 'Iššauks. 
|; Toji visuomenė neturėjo lai

ko ir noro gilinties į mūsų 
teisių ir padėties klausimą. 
Tą darbą už ją atliko jos pa- 

'statytoji valdžia. Visuąme- 
įį nė čia instinktu sekė val

džios nusistatymą. Šiam pa
kitėjus, pasikels, ir pačios 
visuomenės nusistatymas. 
Rasis daugiau palankumo. 
Mes kiek ^sugebėdami pure
nome tą opinijos dirvą ir 
sėjome jon lietuvišką sėklą. 
Kad ji sudygtų — sužaliuo
tų reikėjo gaivinančio lie- 

- taus ir saulės spindulių. Tie
. spinduliai nušvito ir rasos
j. lašai nukrito iš Baltųjų Rū- 
‘ mų.

Gal Amerikos kapitalas, 
’į, atsargus būdamas ir nesi

skubins eiti į Lietuvą. Gal 
dar įlankai Amerika žiūrės 
mus i r tyrinės. Bet nuo šiol 

G ji jau žifn<- i n
' ba. Nuo mūsų pačių dabar 
/ priklausys arčiau užintere-

brangiais įrankiais. Ji/ga
lėtų suteikti mūsų jaunuo
menei gausių stipendijų sa
vo universitetuose ir kolegi
jose. Jų kapitalas lengvai 
galėtų aptiesti Lietuvą tink
lu gelžkeliij, gatvekarių, te
lefonų, pristayti radio sto
čių, ištaisyti mūsų miestus, 
muziejus ir teatrus.

Tik panorėkime sueiti su 
jais į artimesnę pažintį, pa
rodykime jiems, kaip lietu
viai brangina Amerikos pa- 
gelbą Lietuvos atsistatyme, i 
Pabaltijos-Amerikos Drau

gijai, 15 Park Row, New 
York, N. Y. atsidaro kuo- 
plačiausi veikimo dirva. Vi
si mūsų kolonijų darbuoto
jai ir ypač čia gimusieji-au- 
gusieji, galės artiipiausioje 
ateityje puikiai pritaikinti 
savo Lietuvos meilę, įsira
šydami ir veikdami Ameri- 
kos-Pabaltijos draugijoje. 
Jų eilė ateina veikti.

Liet. Inf. Biuras.
X

LIETUVOS MLEČIU 
REGISTRAVIMAS.

MOKESNIAI.

Birželio 9 d. š. m. Lietu-/

voje paskelbtas įstatymas, 
reikalaujantis visų Lietuvos 
piliečių ’ svetur registraei jos, 
sukėlė nemažai audros tū
luose Amerikos lietuviuose. 
Indomu, kad daugiausia 
protesto reiškia bergždžia- 
sis' Amerikos lietuvių sluogs- 
nys, kuris mažiausia prisi
dėjo prie Lietuvos naujos 
valstybės statymo ir kuris 
labai dažnai Lietuvos reika
lams kenkę keistais išsišoki
mais ir kuriam mūsų tėvy
nės ateitis tik tiek rūpi, kiek 
jisai iš jos tikisi sau turėti 
asmeninio pelno.

Atrodo, kad Amerikis lie
tuviai tautininkai (teisin
giau pasakius liberališka 
tešla) ir socijalistai (iš gal
vos Grigaitiniai, iš uodegos 
Vabaliniai), niekuomet Lie
tuvos reikalų nuoširdžiai ne- 
rėi^ę, sukėlė žydišką “ge- 
valtą” vien del to, kad ap
saugojus savo ir savo aklų 
pasekėjų kešenius nuo pa
klojamo ant tautos reikalų 
aukuro desėtko dolerių. Jų 
obalsiu yra: Vyrai, rėkime 
kuosmarkiausia, kad visas 
pasaulis mus girdėtų, bet 
Lietuvai neduokime nieko. 
To obalsio, kaip ž/das tal- 
mudo, jie šventai laikosi

Pažiūrėkime ant kiek tie 
mokesniai ($10.00) yra 
skaudūs Amerikos lietu
viams.

Tikri Lietuvos patrijotai 
(kurių labai mažai liberalų 
tarpe, o pas socijalistus be
veik nei vieno) kasmet dėjo 
ir deda Lietuvos reikalams 
ne po dešimts dolerių, bet 
po kelius desėtkus, o daugu
ma kloja ir šimtines. Todėl 
jie rmriai užsimokės ir tas 
dešimkes, žinodami ir su
prasdami. kad jos apsaugos 
jų pilietybę ir kariu prisi
dės prie Lietuvos naujos

tos darbo. Kiekvienas svei
kai protaująs žmogus tik iš 

■to pasidžiaugti gali. Lietu
vai esant nauja valstybe, 
Sunku išsyk pakelti ant sa- 
Vo pečių visus iškaščius su
rištus su f valstybinio darbo 
reikalais.

Amerikiečiai užsimokėda
mi registracijos dešimkes 
pagelbės savo tėvynei Lietu
viai, ant savęs paiimdami tik 
mažą dalelę tos sunkios naš
tos. ’ X-

Lietuvos Valstybės nusta
tyti registracijos mokesniai 
itin yra geri tuo žvilgsniu, 
kad privers visus tautinin
kus, socijalistus ir bolševi
kus prisidėti prie tos šalies 
palaikymo, kuri juos išau
gino ir po kurios motiniška 
globa ankščiau ar vėliau jie 
vėl grįž. Nebūtų pasauly 
teisybės, jei Lietuvoje ly
gias teises turėtų ir tie ku
rie iš paskutiniųjų tėvynę 
rėmė ir tie kurie jai atkar- 
totinai prancūziškas dūlias 
rodė. Naujas įstatymas nors 
dalinai sulygins brandos ne
šėjus su tuščiais rėksiais ir 
praskins kelią į tikrai demo- 
kratingą Lietuvoje gyveni
mą. - J

Valgai, brolyti, iš vieno 
bliūdo, todėl pavalgęs nesi
skubink save miklių kojų 
ant minkšto patalo padžiau
ti, bet padėk bliūdą ir 
šaukštus nuplauti ir stalą 
.nuvalyti. Gana mes bema- 
vom rusams ir lenkams. To
dėl lai tautininkai ir socija
listai ir miegodami nesap
nuoja, kad Lietuvos patri
jotai jiems eis bernauti. Ži
noma, pratusiems kitų ran
kų iškeptais piragais gar- 
džiuoties, sunku į darbą po
niškus delnus pakreipti, bet 
su laiku jie apsipras ir gal 
Dievulis ~duos da liks ggrais 
Lietuvos piliečiais. Iš tau
tininkų ir soeijalistii, biskį 
užgautų į kišenės jauslią gįs- 
lą, ermyderis nėra ko stebė
tis. Esame daugiau kaip 
pratę juos matyti Lietuvos 
priešų eilėse. Bet kuomet 
tautininkui nusidėvėjusiai 
srovei, sandariečiams, nuo
lankiai galvas lenkia ir prieš 
juos klūpčioja neva žymus 
katalikų darbuotojai ’ (rods 
iš , Ęrooklvno apielinkės), 
pasidaro griaudu ir į galvą 
lenda mintis, kad Dievulis 
katalikus labiausia pamylė
jo, juos kartais per daug 
skaudžiai ir nubaudžia.

Visgi turėkime vilties, kad 
ir tautininkai su socijalistais 
valstybinio darbo išmoks ir 
su jais susidėję katalikai vėl 
atras kelią į tikrąją šviesą 
ir daugiau Lietuvos valsty
bės pagrindų negriaus.

Tautos autoritetą turime 
visi gerbti ir jo klausyti. Ki
tau) ir iš mūsų tautos beliks 
niekam netikęs šiupinys.
r ~.r r--------------------------r--1----------- ------------

punkte asmenų vaikai, ku- tuvos Atstovybes, tose vals-

.-•
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kraštuose dažniausiai esti 
liaudies mokytojas arba, pa
rapijos vargonininkas į val
dyboje beveik visur esti tas 
ar kitas kunigas, kuris dir
ba už dyką. ", *

Aš esu įsitikinęs, kad Lie
tuvoje tiems bankeliams už
tikrinta kuogražiausia atei
tis ; nors laisvamanija į juos 
išpradžių ir skersakiuos, bi
jodama kunigijos autoriteto 
įsigalėjimo, bet ilgainiui ir 
jie apsipras. Tokie banke
liai bus milžiniška pagelba 
visiems naujakuriams ūki
ninkams, nes duos jiems pi
gaus kredito. Bankeliai bus 
susirišę su didžiuoju kopera
cijos banku, kursai jau vei- . 
kia Kaune. •

■ v X
\

Lietuviai pinigui turi; jei-
• gu tik jie sudės savo kapita

lus šalies atstatymo reika
lams, tai iš svetimųjų ne-

. daug reikės ir prašyties.»
Apie uždavinius tų, kurie 

liks čia Amerikoje, pakai- 
r e #bčsime kitame straipsnyje^

Uosis.

eijos kelias: arba suvartoji
mo srityje, steigiant kope- 
rątyves krautuves arba kre
dito srityje steigiant savo 
bankelius ir didelius bankus, 
arba gamybos srityje, — tai 
yra sudėtais .pinigais steigti 
ir patiems vesti įvairias iš*- 
dirbystes, bet vesti kopera- 

t. y. lygybės pama-

tybėse įsisteigimo dienos.
Gyvenantie j i užsienyj e

žmonės, kurie atatinka šio į- 
statymo 1§ ir jo pastaboje, 
ar Lietuvos taikos sutarties 
su Rusija VI str. pirm, da
lyje, išdėstytoms sąlygoms, 
bet neįsiregistravo pas Lie
tuvos atstovus ar konsulus 
užsienyje ir neišsiėmė Lie
tuvos pasų šio § nustatytuo- 
juMaiku, gali atgauti Lietu
vos pilietybę tik einaųį šio j- 
statymo 3 ir 4 §§ ir jų pa
pildymu nustatytuoju keliu . 
ir sąlygomis.

A. Stulginskis,

E. Respublikos Preziden
to Pareigas, Steigiamojo 
Seimo Pirmininkas.

Galvanauskas,

Ministeris Pirmininkas. 
Kaunas, 1922 m. 
birželio mėn. 9 d.

1-oji įstatymo dalis išleis
ta 1919 m. sausio 9 d.; ant
roji dalis 1920 m. kovo 29 d.. 
pagaliaus paskutinioji 1922 
m. birž. 9 d.

rie, kad ir negyveno visuo
met Lietuvoje bet grižo jon 
gyventi; 3) asmens, kurie 
iki 1914 metu nemažiau, kaip 
10 metų Lietuvoje gyveno ir 
turėjo: si) arba nuosava ne
kilnojamąjį turtą^. b) arba 
nuolatinį darbą; 4) Lietuvos 
piliečio vaikai; 5) jo pati ar
ba našlė; 6) Lietuvos nete
kėjusios pilietės vaikai, jei 
jie nepriimti svetimšalio jo 
vaikais ir 7) svetimtaučiai, 
naujai priimti Lietuvos pi
liečiais.

Pastebėjimas. Lietuvos pilie
čiais nelaikomi asmens, kurie 
kad ir turėjo nuolatinį darbą 
(§1, p. 3 b) bet kurių darbas 
buvo vien tarnavimas Rusų 
Valstybei, t. y. rusų valdinin
kai.

§ 2. Svetimšalis gali bū
ti priimtas Lietuvos pilie
čiu:: 1) Jei ištisai išgyveno 
Lietuvoje nemažiau, kaip 
penkerius paskutinius me
tus; 2) jei turi nuolatinį 
darbą, kuriuo laiko save 
šeimyną ir 3) jei nebuvo 
teismo nubaustas už nusi
kalstamus darbus kalėti ka
lėjime arba skaudesnėmis 
bausmėmis.

§ 3. Svetimšalis, kuris 
nori tapti Lietuvos piliečiu 
ir atitinka §2 reikalavimams, 
privalo paduoti apie tai pra
šymą Vidaus Reikalų Minis- 
teriui, kuris susitaręs su 
Teisingumo Ministerių, pa
tenkina arba atmeta prašy
mą.

Pastebėjimas. Išimtinais at
sitikimais Ministerių Kabineto 
nutarimu gali būti priimtas Lie
tuvos piliečiu svetimšalis, kuris 
ir nėra išgyvenęs Lietuvoje pas
kutinių penkerių metų (§2, p.

• D
§ 4. Laikinai draudžia

ma svetimšaliams pirkti ir 
kitokiu būdu įgyti nuosavy
bę Lietuvoje nekilnojamasis 
turtas. Sutartys, padary- tymus, 
tos priešingai šiam įstaty
mui, laikomos nebesančio- 
mis. Apygardos teismo 
Valstybės Gynėjams deda
ma pareiga kelti ir vesti by
las apie minėtų sutarčių pa
naikinimą.

Pastebėjimas. Išimtinais at
sitikimais Ministerių Kabineto 
nutarimu gali būti leista sve
timšaliui pirkties ir kitokiu bū
du įsigyti Lietuvoje nuosavybė 
nekilnojamasis turtas. 
§ 5. Žemė, valdoma tų 

kolonistų, kurie po 1904 m. 
buvusių rusų valstybinių, 
vadinamųjų « Valstiečių 
( Krestianskij ), ir bajorų 
(Dvorianskij) bankų. buvo 
įkurti Lietuvoje, šiuo grąži
nama Lietuvos Valstybei 
nuosavybe ir iš kolonistų 
atimama, o jiems iždas grą
žina tai, ką jie buvo už že
mę sumokėję.

§ 6. Žmonės, kurie einant
šio įstatymo 1§ ir jo pasta- šimtelių, arba kad ir tūks- 
ba, ar Lietuvos taikos sutar- i 
ties su Rusija VI-jo straips
nio pirmąja dalim/ yra tai
komi Lietuvos piliečiais, bet 
gyvena svetimos ~ valstybės 
teritorijoje, jeigu svetimoje 
valstybėje nėra naturaliza- 

I vęsi, privalo per 6 mėnesius\ 
nuo šio įstatymo paskelbimo \ 
dienos įsiregistinioti pas Lie- j

%

MŪSŲ DVEJOPAS 
UŽDAVINYS.

Amerikos lietuvius darbi
ninkus galėtume padalinti į 
dvi rūši: 1) tuos, kurie ke
tina grįžti Lietuvon ir ten 
ant visada apsigyventi, ir 2) 
tuos, kurie sau 'ir savo šei
mynoms mano ateiti daryti 
čia Amerikoje. Žinoma, ir 
tie antrieji ne tik nepriva
lėtų Lietuvos užmiršti, bet 
dar žymią dalį savo pajėgų 
pašvęsti Lietuvos labui,- y- 
pač Lietuvos darbininkų la
bui. Bet vis dėlto tų dviejų 
lūšių darbininkai turi, ar 
bent privalo turėti 4tiek 
skirtingas mintis ir nusista- 

, nes vienų ir kitų 
skirtingi yra uždaviniai. 
Grįšiantieji Lietuvon savo 
ateitį taikins ir riš su Lietu
vos padėtimi ir reikalais. 
Amerikoje jie turi ingyti 
kuodangiausiai mokslo, pa
tyrimo ir susitaupyti pini- 
gu-

Tokiems prisieis pirmoji 
pagunda pergalėti, tai yra 
nesųkišti savo pinigų ir pa
jėgų į kokią nors kapitalis
tinio pobūdžio, bendrovę, nes 
negali būti tikros garanti
jas, kad toji bendrovė savo 
ateities beikime neis skriau
dų ir išnaudojimo keliais; 
Bendrovės bus vedamos dau
giausiai tokių žmonių, kurie 
svajoja greitai praturtėti. 
To tikslo siekiant jie grieb
sis dažnai negražių ir netei
singų priemonių. Darbinin
kas žmogus, kurs užprakai- 
tavo per ilgus metus keletą

tančių, nesykį gal nusiskųs- 
damas dvasioje , Augščiau- 
siam savo vargais ir skriau
domis—elgtųsi labai ne
gudriai, netiksliai ir nenuo- 
sakiai, /jeigu savo sutąupy- 
tus centus sudėtų į tokią vie
tą, kur gal bus kiti darbi- 

į įlinkai lygiai taip skriau
džiami ir išnaudojami, kaip |

eijos, 
tais.

Ši 
rūšis 
čioji ir daugiausiai žadan
čioji, bet ji yra ir sunkiau
sioji, nes reikalauja daug 
žinių ir patyrimo.

Vartotojų draugijos lietu
viams jau žinomos. Čia A- 
merikoje jų pasisekimas v- 
ra labai apsunkintas. Daug 
yra tam priežasčių, apie ku
rias prie progos bus galima 
plačiau pakalbėti. Lietuvo
je Vartotojų Draugijos ne
paprastai gražiai auga skai
čiumi, kapitalu ir apyvarta. 
Amerikos lietuviai darbinin
kai, Lietuvon sugrįžę, turė
tų skaityti savo pirmučiau
sia priederme įstoti į vieti
nę vartotojų draugiją nariu, 
o kur tokios nėra padėti ją 
suorganizuoti.

Čia norėjau dar priminti 
apie vieną rūšį koperacijos 
veikimo, Lietuvoje reikalin
giausią ir naudingiausią.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas priėmė Žemės Refor
mos įstatymą. Tasai įstaty
mas jau tuojau bus pradėtas 
vykinti. Faktinai dvarų 
žemė jau dalinama ir dabar. 
Toji žemės reforma atidaro 
Lietuvos gyveniinui / naują 
gadynę. Pravedus tą įsta
tymą Lietuva bus bent du 
kart stipresnė, negu dabar, 
nes skaičius žemės savinin

kų, gerų Lietuvos piliečių 
padidės bent du kart. Be to 
bus pelnas ir tas, kad bus iš
ardyti lenkybės ir kvailos 
ponybes lizdai.

Bet pervesti tą reformą 
bus sunku labjausia del 
stokos kapitalo. Valdžia ne
galės duoti paskolų nauja
kuriams, nes’j i pati vos ga
lus su galais suveda. Ji ga
lėtų duoti paskolą tik tada, 
jeigu jai pasisektų tam tiks
lui užtraukti didžiulę pasko
lą iš kitų šalių kapitalistų. 
Bet svetimas kapitalas eina 
ten, kur gauna didžiausio 
nuošimčio. Ir iš Lietuvos 
svetimi kapitalistai stengsis 
atlupti kuoaukščiausius nuo
šimčius. Iš toš pusės tat ga
li būti ir nedaug džiaugsmo.

Mūsų tautai reikėtų .eiti 
kitu keliu. Savo reikalams 
reikėtų organizuoti savo pa
čių kapitalus. Reikėtų, kad 
kiekviename Lietuvos mies
telyje įsisteigtų Paskolos- 
Tanpytno "Draugijos, pa
vyzdžiu garsiųjų Raifeizeno 
kasų, kuriomis yra nusėtos 
Belgija, Vokietija, Danija 
ir kitos šalys. Dedantieji 
pinigus gauna 4%, arba 
4,1.4%; gi imantieji iš ban- 
kb moka 4^%. arba net tik 
4%%- Bankelis pelnosi la
bai nedaug, bet ir išlaidos 
jo vedimo labai nedideles. 
Vienas-kitas iš valdybos pa
prastai darbą atlieka už dy
ką. Primokama
ras

pastaroji koperacijos 
Vra toliausiai siekian-

RKD ATSAKYMAS 
Kazimierui Marcinkui ir 

Vin cu i Sodaičiui.

Atvirai pasakome, kad 
Tamstos kreivai nugalvojo
te. Lietuvos valstybė jau 
tiek išaugo ir sustiprėjo, kad 
gali laukti pagarbos ir loja
lumo bent iš savo vaikų ir 
piliečių. Gindama savo pi
liečių reikalus, ji turi teisę 
uždėti ant piliečių ir parei
gas. .Tuk tas pareigas galų 
gale uždeda ne koks pašali
nis valdonas, liet pati tauta 
per savo išrinktus atstovus 
tas pareigas užsideda. Jįe- 
gali būti pilietybes be parei
gų, laikas jau tai suprąsti. 
Be reikalo Tamstos dedatės 
į eiles valstybės griovikų. 
•Tų ir taip mūsų tautoje ne
stinga.

AMERIKOS JAUNIME!
Ar esi matęs ir skaitęs Lietuvos 
kataliką ajnuimo Pavasarininką 

organą

“PAVASARĮ?”
Draugės ir Draugai!

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

Mes norime užtat su jumis 
kuodaąnlausiai pasitarti, pa
sikalbėti. O mūsų kalba tai 
triūsų laikraštis “Pavasa
ris.” Todėl, sesės ir broliai, 
išsirašykite mūsų “Pavasa
rį!”

“Pavasaris” Jums tekai
nuos vienas doleris metama.

“Pavasaris” jums atneš 
iš mylimos Jūsų TėvynšB 
Lietuvos brangių žinių ir 
kilnių, •karštų Lietuvos jau
nimo troškimų, Idėjų.

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

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

i . r ? *3
LIETUVA. Kaunas, Ožefld^

šiek-tiek nŽ8 12 nr. "Pavasario” AdmA* 
tininkui, kuriuo anuose “stoacijai. ,
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(Rašo Kun. J. Matulaitis Cam- 
bridge’iečiui V. Sereikai)
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_ Gerbiamasis Drauge!
Jūsų laiškas mane pasiekė net 

.Vokietijoj. Gal Jūs pamanėt, kad 
aš Butrimonyse klebonauju. Mat 
aš Butrimonyse svečiavau; ten 
laikinai klebonauja mano draugas 
kun. Želnia. Aš visą laiką pra
buvau po lenkais; paskutinius pu
santrų metų pragyvenau kaipo 
kamendorrus ir gimnazijos kape
lionas Švenčionyse po Želi'govs- 
kiu. Teko viso ko pritirti. Du 
kartu buvau po bolševikais; ne 
vieną kart buvau areštuotas. Iš 
Švenčionių parvažiavau namo ir 
apie 4 mėnesius svečiavaus. Da
bar atvažiavau Vokietijon netoli 
labai nuo Hamburgo. Mat įlin
do galvon noras aukštesnius mok
slus pasiekti, taigi dabar Munste- 
rio mk-ste (Westfalijoj) besėdė
damas lankau universitetą. Moks
le sekasi gerai, geras universite
tas, knygynai labai turtingi, 
miestas ramus — taigi pasinau
doti galima, tik žinoma kartais 
sutrukdo žmogaus ramybę, kad 
kišenius pasirodo tuščias. Bet ką 
padarysi, abelnai tekis studento 

.- gyvenimas. Manau, kaipo studen
to gyvenimo nuotikiai nelabai į- 
domūs, tat neapsimoka daugiau 
ką apie juos ir Tamstai rašyti. Ką 
Tamsta mini apie literatūrą at
siųstą, tai kadangi ne ilgai But
rimonyse buvau, tai nežinau, kas 
su ja atsitiko; manau, kad klebo
nas padalino žmonėms. Žinoma, 
literatūra atneš naudos, nes jos 
Lietuvoj trūksta. Pavasarininkų 
Butrimonyse nebėra, yra rodos 
Šaulių kuopa. Galėtum Tamsta 
jos vardu siųsti, arba gal Butri
monių mokytojos vardu, jeigu a- 
teityje turėtum norą daugiau pa
siųsti. Tiktų toks antrašas: But
rimonių paštas, Butrimonių Šau
lių" kuopai. (Arba Butrimonių 

•'ilaūdies mokyklos mokytojai. Ji 
galėtų arba šauliams įteikti; ji ro
dos šaulių kuopoj dirbai, arba 
žmonėms padalinti). Tamsta 
/lausi apie vargoninkų padėjimą 
Lietuvoj? Tiesa, abelnai nedaug 
turėjau laiko su visa kuo Lietu
voj susipažinti. Parašysiu kaip 
man atrodo. Bendrai sakant, Lie
tuvoj ir kunigij ir vargoninkų pa
dėtis nepavydėtina. Jeigu kuni
gas turi žemės, tai jisai verčiasi. 
Vargoninko padėtis blogesnė. 
Vargoninko vieta jam ne visai 
pelninga, nes j ištikrųjų klebo-’ 
nai po keli ūkstančius mokėti į 
mėnesį rėtų iš ko. Vargonin
ko padėjimas toks, kad turi žeb- 
ravoti, ir ta jo kalėda sudaro 
svarbiausią jo įeigų dalį. Panaši: 
padėtis buvo ir,prieš karą. Tarp
sta pats supranti, kad kalėdoji
mas — tasai žebravojimas, tai nei 
šis nei tas. Man asmeniškai ne
patinka, nenorėčiau to kaipo ku
nigas daryti, manau, kad ir var- 
goninkui tas nepatinka. Tik ži
noma, sunku iš karto tą paprotį 

x išmesti, nes iš kur kitur užlaiky- 
. mas nepatikrintas, pašalinus tai, 

reikėtų badą kęsti. Geresnieji 
Lietuvoj vargoninkai nuėjo kur 
kitur tarnauti. Abelnai vargo
ninkai Lietuvoj ’taip tvarkosi: 
užima kur kokioj įstaigoj kokią 
vietą, pav. valščiaus raštinės raš
tininko, kooperativos vedėjo ir t. 
p. Lietuvoj vietą vargoninko 
galima gauti. Tamsta iš mano šio 
Išsakymo jau šiek-tiek gali nu
manyti. Mano nuomonė taip, ku
rią pasakyčiau kiekvienam vargo- 
ninkui, norinčiam Lietuvon grįž
ti : jeigu dolerių turi pasirinkęs ir 
su jų pagelba galėtų kokį gešef- 
tą bei krautuvę atidaryti ir taip 
drauge vargoninkaudamas ir ko
kiu reikalu versdamasis, sugėbė- 
tų gyventi, tuomet patarčiau 
grįžti Grįžti-ir tik vargoninkau- 
ti nepatarčiau. Kad ir sa dole
riais grįžti ir juos tik pravalgyti, 
tat man rodos neapsimoka. Ame
rikiečiai su doleriais,, jeigu moka, 

į padaro gerus gešeftus Lietuvoj. 
| Kas tėvynėj gero! Vienu žodžiu 

sunku pasakyti. Mes lietuviai
: privalome savę laimingais laiky

ti, kad turime nepriklausomą 
valstybę, privalome kyo kas gali 

x ją ginti, nes tai mūgų didžiausių 
feipildymas. ŽinuoM, yra 
l kurie to nesupranta, no

atvykę iš Amerikos per Bremeną 
lietuviai garlaiviais “ America” ir 
“George Washington,” kuriuos 
pasitikti aš taipogi buvau jiuvy
kęs' Bremenai, buvo pilnai paten
kinti savo kelione ir jokių nusi
skundimų nepareiškė^ «

Negalima nesutikti su autorio 
nuomone, kad didieji garlaiviai 
(bet ne vien tik .Cunard Linijos, 
bet ir 10tų linijų) yra įtaisyti pui
kiai ir patogiai. Kas yra matęs 
ar važiavęs didžiaisiais Okeano 
laivais, tas pilnai su tuom sutiks. 
Tik vieną dalyką nereikia pamirš
ti, būt engtai, kad visi didieji lai
vai turi net tris klases, o tarp jų 
yra begalinis skirtumas; ypač I 
kl. taip yra skirtina nuo III kl., 
kaip dangus nuo žemės. Kiekvie
nas keleivis žino, kad geriausias 
vietas užima pirmoji ir antroji kl., 
o trečioji klasė, kur paprastai va
žiuoja bėdnesnieji visuomenės 
šluogsnioi, mūsų tautiečiai, ran
dasi kur kas blogesnioje laivo da
lyje, negu dvi pirmutinės. Ir 
pats trečiosios klasės įtaisymas y- 
ra kur kas menkesnis* neguli ir 
II kl. Tat, nors autorius ir tvir
tina, kad'dabartiniū laiku III kl. 
yra net geresnė už' II kl., tačiaus 
aš abejoju, ar jis pats važiuoda
mas Lietuvon trečios klasės pato
gumais pasinaudojo.

Dėl nurodytos kelionės laivui į 
Piliavą reikia paabejoti ar ji tik
rai patartina mūsų keleiviams, 
nes kiekviena kelionė su persėdi
mais, ypač važiuojant su daiktais 
ir mažais kūdikiais, yra labai var
ginga. Dažnai keleiviai džiau
giasi pamatę krantą ir nebenori 
sėsti ant laivo, o ieško progos va- 

| žiuoti gelžkeliu. Tat ar negeriau 
buvau linkęs manyti, kad auto-1 būti] patarti mūsų žmonėms va
riui daugiau rūpi Cunard Linijos 
reikalai negu grįžtančių lietuvių 
gerovė. Tačiaus įsižiūrėjęs, kad 
straipsnys rašytas gerb. J. J. Ro
mam, kurį aš turiu garbės asme
niškai pažinti, aš to įtarimo ne
galiu jam užmesti ir manau, kad- 
minėtas patarimas yra parašytas 
vien tik dėl nesusipratimo ir neži
nojimo tikros keleivių padėties.

Man, kaipo valdžios atstovui, 
vis vien, kokiais garlaiviais va
žiuos mūsų žmonės, by tik jie ge
rai ir laimingai pasiektų savo gim
tąjį kraštą. Tuo tikshi buvo į- 
steigtas - Lietuvos Konsulatas 
Hamburgui ir Bremenui kad ap
saugojus mūsų išeivių reikalus.

Tais motyvais vaduodamasis aš 
negaliu pritarti tokiam tvirtini
mui, ' kad Cunard Linijos garlai
viai yra patogiausi lietuviams ir 
štai kodėl:

Š. m. gegužės mėli. 24 d. buvo 
atplaukęs iš Bostono Hamburg 
garlaivis “Caronia,” su kuriuo 
atvyko virš 100 žmonių lietuvių. 
Minimą garlaivį sutikti aš buvau 
nuvykęs Cushaven’an. Atsidū
ręs garlaivio 111-je klasėje aš kal
bėjau su grįžusiais lietuviais, ku
rie vienu balsu pareiškė savo nu
siskundimą/ kad ne tiek «buvo 
bloga pati kelionė, kiek buvo blo
gas maistas, ypĄč mėsa ir kiau
šiniai. Dėl to maisto trūkumo te
ko keleiviams daug iškęsti, o dau
giausia mažiems kūdikiams. Mi
nimas čia garlaivis priklauso Cu
nard Linijai. Iš to išeina, kad 
tilpęs “Darbininke” patarimas 
neatsako teisybei.

Ant kitų Bendrovių, kurių gar
laiviais važiavo mūsų žmonės per 
Hamburgą ar Bremeną, panašių 
nusiskundimų neteko man girdė
ti. Taip, pavyzdžiui, š. m. birže
lio mėn. 3 d. garlaiviu “Minne- 
haha” atvyko Hamburgan apie 
2Ū žmonių lietuvių, kuriuos pa
sitikti aš Buvau nuvykęs uostam 
Jie visi be išimties pareiškė savo 

, pilną pasitenkinimą ne tik geru 
maistu, bet ir rūpestingu patar
navimu laike kelionės. Minėtas 
garalivis priklauso B-vei Ameri
can Line. Grįžusiųjų tarp^ buvo 
šie lietuviai: Puplesis Jonas, Kal
nus Kastantinas, Liaudonskaitė 
Valerija, Mažrimas Kastantinas, 
Mikalauskis Tadeušas ir jų šeimy
nos. N -

Tas pats reikia pasakyti ir dėl 
garlaivių Hamburg America Line. 
Iš grįžusių Lietuvon tos Linijos 
garlaivius piliečių neteko man gir
dėti nei vieno nusisknildimo; visi, 
kas jais važiavo, reiškė safo pi 
ną pasitenkinimą. - -

Toliaus reikia dar pridurti, ka

rėtų svetimiems vergauti. . Kam 
Dievas nedavė proto, tokiam 
sunkp įkalti. Bolševikuojančius 
geriausia pasiųsti Rusijon, tegul 
ten pasimokytų proto-

Lietuvoj žmonės gyvena neblo
gai. Abelnai "Lietuvoj, rankų 
darbai labiau ir daugiau apmoka
mi, negu proto darban Koks 
prastas kaimo geras darbininkas 
gal geriau jaučiasi, negu Kaune 
kokios įstaigos raštininkas. Bet 
tas ne tik Lietuvoj, tas pats Vo
kietijoj, Lenkijoj, Latvijoj. Blo
giausia, kad Lietuvoj žmonės ne
rangūs, nemoka verstis, o jau kai- 
kurie turi; juk tiek yra progos 
dabartie/ Lietuvoj uždirbti, nik 
reikia mokėti. Tiesa, jau dabar 
sugudrėjo: daugelis lietuvių sta
to tartokus, malūnus, namus, fab- 

■rikėles, steigia krautuves; tas la
bai gera yra; teina uždarbis mū
sų žmogui negu kokiam- žydui 
Matyt, kad Lietuvoj gerai galima 
uždirbti, kad svetimtaučiai kapi
talistai veržiasi jon. Šiomis dieno
mis sužnojau, kad vienas vokietis 
kapitalistas iš Wėstfalijos norėtų 
didelę fabriką įsteigti Lietuvoj.

L '

GRĮŽTANČIŲ LIETUVON 
REIKALU.

Laikraštyje “Darbininkas” Nr. 
60" iš gegužės mėn. 25 d. yra tii- 
pęs straipsnvs užvardytas “Pata
rimai važiuojantiems Lietuvon,” 
kuriuo patariama visiems lietu
viams važiuoti garlaiviais Cunard 
Linijos, nes jie, anot autorio pri
turimo, esą patogiausi lietuviams.

Perskaitęs minimą straipsnį aš

PtatinMme tarp žmotių gęraa 
knygas ir gertu laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia fanogti 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras ^nygas ir 
gerus laikraščius, žmogus gaM už
tektinai apgfiviesti.

v
Mokyti ir išmintingi vyrai atsi

džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą. Šitai ką sako 
moksJavyris R. Bwy. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausfas 
mokytojas. Jfe ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa- 
klausi jfe vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuoks.”

DRAUGAI IR DRAUGES! 
“G I £ DR A”

Skaityki!* ir platinkite lai
kraštį “GIEbBĄ..*’ UetttviĄ 
Katalikų Moksleivių Organų.

Kaina metams Amerikoj $2.50.

55 W. Market Str.,
Wilkes Barre, Pa.

YIS DAUGIAU SYEČiy
ATVAŽIUOJA. -11 * - - - _ ė

Paieškau savo dviejų pusbrolių: 
Jono ir Juozapo Kazlauskų, paei
nančių iš Panevėžio apsk., Rozo- 
limo vai., Klovainių parap., Tai- 
puškių kaimo. Čia Amerikoje 
prieš du metu gyveno Hartford, 
Conn., gi dabar nežinia kur. Jei 
kas žinotų apie jį ar jis pats, 
meldžiu pranešti, nes turiu* Ai
džiai svarbų reikalą.

Stailey Chamo 
Bos 476, • Statė Hospital, 

Norvich, Conn.

Nuo rugsėjo 5 d. 3. nppmitift* 
(fa didžiųjų organizaijų stitati 
kartu ra A L B. K. Federa«Qįta 
kongresu. . . ..„ ..

L. D. 8. Beimti ridrte M «•* 
ti: rūpėjo 7 ir 8 d. d. I m.

L D. 8. kuopos suskobkite m* 
saukti susirinkimus ir juose pri- 
ruošktte gerų įnefimų, samany-

Ieškau savo brolių: Mikolo ir 
Stanislovo Darulių, kurių tėvy
nės Ukmergės apskrityje, Ženieit- 
kiemio valsčiuje, Jodžiūnų kai
mo. Pirmas, kaip Amerikoje 
jau 16-ka metų, antram 14 metų, 
kaip gyvena Amerikoje. Prieš 
karą susirašinėdavom ~laiškais; 
Mikolas atsiuntė laiškų ir 4000 
auka, pinigų 1920 metais, bet ne
laimėje prapuolė-mums jo antra
šas ir atsakymo nebegalėjom duo
ti, nes nežinom jo antrašo, kur 
gyvena brolis; broliai Mikolas ir 
Stanislovas rodos mieste “Šiksi
te”-buvo.

Tai prašau patįs broleliai atsi
šaukite, ar kas žinote praneškite 
man apie juos, teipo-gi jų antra
šus, šiuo antrašu:

LITHUANLA, Veik Armija, 5- 
jo pėst. D. L. K. Keistučio pulko 
2-jo bataliono 2-os kulkosvaidžių 
kuopos Jaun. puskv Ignas Daru
lis.

Ieškau brolio Teofilio Kalalio. 
Gyveno Vladivostoke. Jau metai, 
kai nieko apie jį nežinau. Prašo
me atsišaukti. Adresas:

Ona Kalalytė, Subačiaus paąt.. 
Stračienų k., Panevėžio apskr. 
LITHUANIA.

Kas žino kur gyvena žemiau nu
rodytos jpetos, ar jie patįs te 
malonėja pranešti adresus.

mų ir išrinkite geras ir sumaniu- . 
gos delegato.

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

Tuomet seimas daug pasefanin- 
giau eitų, susitaupytų daug bran
gaus laiko, kurį delegatai sunau
dotų tinkamesniam išrišimai svar- 
biausių dalykų, kurių be abejo 
atsiras daug.

Tegul neatsilieka nė viena L. 
D. S. kuopa, kuri į šių metę šei
niu neprisiųstų savo atstovo. Jei 
jau daugiau neišgalėtų, tai bent 
vieną, nes šių metų Seimas įvyks 
L. D. S. sostinėje So. Boston, 
Mass. Atvažiavę delegatai ne- 
vien, kad turės progą dalyvauti 
svarbiųjų organizacijų seimuose, 
bet taipgi pamatys LDS. namą, 
puikiai įrengtą modemišką spaus
tuvę ir tt.

Iš Kauno BALTIC STATĖS 
FINANCE CORP. Skyriaus Ve
dėjas Kostantas Norkus “Kable- 
gramu” praneša sekančiai: išlei
dome į Ameriką keleivius ant tri
jų laivų po viens kito, pribus į 
New Yorką. Laivu “George 
W ashington ” at važiuoja Pran
ciška Leikytė iš Rupeikių kaimo, 
Šimkaičių valsč. pas Antaniną 
Leikienę, 291 4-th Street, South 
Boston, Mass. Laje Kaplan (žy- 
delkaitė) iš miesto Butrimonių 
pas Jacab Kaplan, 22 Baifour St., 
Dorchester, Mass. Teofilė Rudai- 
tukė iš Rągiškių kaimo, Griška
būdžio valse., pas Romaldą Kisie
lių, 13 Harding Street, Cambrid- 
ge, Mass. Ona Saipoškytė ir Jo
nas Samoška iš Gerkantų kaimo. 
Tryškių vai., pas Juozą Stanislo- 
vaitį, 560 5-th Street, So. Boston, 
Mass. Juzefą Grubinskaitė iš 
Daunorių kaimo, Vabalninku vai., 
pas Leoną Švagždį, 75 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Tą visą pranešdami Amerikos 
Lietuvių žiniai, pastebiame, kurie 
nori saj'o gimines atsivežti iš Lie- 

y-' 
patišhAi ar per laiškus, pilnas in- 
formacįjas suteiks dykai

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION,

357 Broadway,
South Boston, Mass.

Iš BOSTONO į LIETUVA
ant naujo, aMdJ

ofiefu
ue, greito

žiuoti gelžkeliu iš Hamburgo ar 
Bremeno stačiai į Virbalį. Lenkų 
vyriausybė tuotarpu jokių kliūčių 
nedaro lietuviams, tik reikalinga 
turėti vizą koridoriui pervažiuo
ti.

Toliaus autorius tvirtina, kad 
lietuviams, turintiems Lietuvos 
pasus, jokių kitų vizų nereikia, 
tik vokiečių. Tas tvirtinimas ne
atsako teisybei. Visi Lietuvos 
(žinoma ir Amerikos) pasai pri
valo būti vizuoti Lietuvos Atsto- tuvos nevilkindami kreipkitės y
vybės ar Konsulato. (Žiūr. “Gar
so” Nr. 21). Jei šis reikalavi
mas nevisuomet buvo pildomas, 
tai vien tik dėl nesusipratimo. Iš 
tokiu asmenų su Lietuvos pasais, 
kurie važiavo Lietuvon be lietu
viški] vizų, buvo kaikurių Konsu
latų imama net pabauda.

Ed. Misevičius,
Lietuvos Konsulas Hhmburgui 

ir Bremenui.
TTamburg 5, Hansaplatz 12.

Aš Dom. Ilkevičius paieškau sa
vo brolio Prano Ilkevičiaus ir švo- 
gerio Jono Akšino (jie gyveno 
Nashua, N. H.), teipogi švogerio 
Miko Kavaliausko — gyveno 
Lawrence, Mass.

Aš buvau rusu kariuomenėj, per 
didįjį karą, iš ten patekau Vla- 
divostokan.

Begalo svarbu susižinoti su bro
liu, teipogi švogeriais ir seseri
mis. / >

Reikalas didis. Lauksiu su di
džiausia nekantrybe. Mano ad
resas; —

Siberie-Russia. Vladivostok, 
Nekrasovskaja uliea N. 39, F. Z. 
Jaceviču (atiduoti Domininkui II-' 
kevieiui).

BL.YSIA ...............................RugnJučio 8
SCYTHIA ...............................Ru^jo 1
ASS YRM ............................ Rugsėjo 15
8AMAHIA .............................Rugsėjo 20
TYRRHENIA .......................Rugsėjo 20
sn greitu persikėlimų [ LIĘTUVĄ ir 
tisas Baltijos valgtŲak Geriausla8 
patarnavimas tr valgfe.

TAIB-GI K NEJV YORK,* 
įUjmentSkal prižiurtum ekskurmri.---------- ------------ --  Lte-
fcvt® tr 1 Bitas Baltijos valstybe*, 
Kiekviena utamlnka vienas (į trijų ju
rtų milžinų gn ūzjurto J)ėrsft:ėun>u 

Sonthamptcm’e. ,
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ į devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės "prie ar- 
aml&nšo agento arba prie CŲNAHD- 
ANCHOR LINES, 126 Statė St, Bos- 
ton, Mass.

•PRANEŠIMAS GERB.
KLEBONAMS.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKEZMB- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Jui- 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMEU8 vai- 
ku&ams prirengimti prie PIR
MOS IŽPAŽINTIE8. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.

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

KĄ RAŠO IŠ LIETUVOS APIE 
BALTIC STATĖS FINANCE

CORPORATION IR KAUNO 
SKYRIAUS VEIKIMĄ.

Jurgs Kruopas, 40 I Street, So. 
Boston, Mass., gavo laišką iš Lie
tuvos nuo savo švogerkos Bronis- 
lavos Šivickytės kuriai yra pa
siųsta laivakortė ir pavestas visas 
darbas Jos atvežimo minėtai įstai
gai. Tarp visako rašo, Gavau vi
sus pranešimus- iš Kauno, nuvy
kau į Kauną, išbuvau 10 dienų 
kol sudarė visus popierius ir ga
vau Užsienio Pasą, teipgi dakta
rai išdavė liudijimus ir Amerikos 
Konsulis davė priesaiką. Dabar 
padėkavoju švogerėliui kad gerą 
agentą aprinkote. Kitos panelės 
verkia prie kitų agentų, o mūsų 
p. K. •Norkus labai geras, visjją 
padėjo išstoroti, niekur viena nė
jau, visur siuntė su manim žmo
gų, davė ir nakvynę pas save. 
Nieko nereikėjo mokėti nė už gy
dytoji nė už fotografijas, nė ka
peikos. ’ Vėliaus parašysiu dau
giau žinučių.

Sudie. • ■ • ,

f LIETUVĄ.

Wnm Star
Ii Neto York į Cherbourg ir 

Southampton
Greitas susisiekimas su Baltijos 

portais
HOMERIC—Rugpj. 19; Rūgs. 9 ir 30 
MAJESTIC — Rugpj. 26; Rugsėjo 16;

[Spalio 7
OLYMPIC — Rūgs. 2 ir 23; Spali 14 

Ii Bostono į Ltverpoolį.
Ptttsbubgh (naujas) h- H-avkbford

^amkdcaniink
Ii New York į Cherbourg ir Hamburg 
MANCHURIA — Rugpj. 10; Rūgs. 14;

[Spalio 26 
ST. PAUL — Rugpjūčio 17; Spalio 21 
MONGOLU. — Rugpj. 31 : Spalio 5;

[Lapkričio 9 
MINNEKAHDA (349a klesa Rūgs. 7;

fSpalio 12

Ii Neto Yorko į Hamburgą, Liepoją 
Danzigą.

SAMLAND (3-čia klesa)—Rugsėjo 12 
Parsitrauk savo pažįstamos iš Lie

tuvos ant musų patogių laivą. Musą 
agentai Europoj atliks viską. Geras 
valgis. Pasėdėjimui kambariai. Man
dagus patarnavimas. Kainos prieina
mos. Kreipkitės pas:

PASSENGER DEPARffMENT
84 Statė Street, Boston, Mass.

arte vietinius agentus.

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

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

ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A 8t., So. > ' 
Mass. Tel. 8. B. 2037-W.

X

»Jt» atvejai:
Dirbtuve^T^tlž^^VC
Reikalaudami Katalogo ar Sampatų, pažymėkite ir jūsų dr-teį vaidu. 
8TRUPAS CO.'/j 90-92 Ferry St. Newarfc,*N. J.

DARBININKŲ

PIKNIKAS
' / X.

LDS. 39 KUOPA RENGIA MILŽINIŠKĄ PIKNIKĄ,

Nedėiioj,
- -i J

Rugp.-Aug. 13 dieną 1922

Bridgeport, Conn

■

ANT PRANO KDKECKK) ŪKĖS

Šimas per
Laivai fi Rotterdamo nuvt 
pone Aortas tiesiai į PUiavą. 
Laivai išplauks iš wew Yorl 

MOVAMflOlIMM 
w Rugpjūčio 12 ™

Rugpjūčio 19.

Bronislava šivickytė.

nes bus 
jpamargintas įvairiais žaislais. Gabūs ir žymūs veikėjai pasižadėjo 
sulošti keletą monoliogų ir dialogų iš ko susirinkusieji turės ska
naus juoko. ~

Bus juodukas su pypke ir žydas Leiba iš Jurbarko su įvairiau
siomis naujienomis, kas visus atsilankiusius pilnai patenkins. Kur 
čia viską sužymėsi, kiek ten fvai/umo bus., Užtikrinam kad to
kio piknįko dar nėra buvę ir gal jau nėbu«. I pikniką nugabens 
visus puikiai parėdytais trokais, kurie stovės prie bažnyčios. Pir
mas trakas išeis 1 vai. po pietų, o antras 2 vai. ĮŽANGA VISIEMS 
DYKAI.

Šis piknikas bus vienas iš gražiausiu ir linksmiausių,



Uoliai veikia.
NASHUA, N. H.

RACINE, WIS

M. K. Martinius.

NEW BRITAIN, CONN

DAYTON, OHIO

Darbininkų veikimas.

ant delno 

bus demds

MONTELLO, MASS.

po mūs apielinkę suma- 
priežasties darbininkų 
Iš dirbtuvių jau darbi

nes kompani-

Važiuoju Lietuvon. Turiu par
duoti gerą namą ant lengvų išly
gų. Medinis namas dėl penkių Šei
mynų, po 5-6-6 kambarius. Ren- 
dų neša suvirs $60.00 j mėnesį. 
Kaina $4,500.

F. A. Zaleckas,
414 Broadway, S. Boston, Mass. 

Tel. S. Boston 2334.

iV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAJAI 

SO. BOSTON, MASS.

Liepos 23 d. įvyko LDS; 69 kp. 
susirinkimas, kad ir neskaitlin 
gas bet vis buvo svarstomi nau
dingi užmanymai Vienas svar-

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

Darbai dabar eina gerai Be
darbių visai nematyti.

Sv. Kazimiero Karalaičio dr-ja 
rengia savo apvaikščiojimą rugpj. 
27 d.

B. Bukauskienė, kuri išplaukė 
į Lietuvą laivu Rotterdam birže
lio 17 d; rašo, kad laimingai pa
siekė Lietuvą. Neturėjo jokių bė
dų. Susipažino ant laivo su kom
pozitorių Nanjaliu ir kadtu vyko 
į Kauną. Gerb. kompoz. Nauja
lis užkvietė ją pas save pietų. Po 
to aplankė K. Juozapavičienę 
Cvirkienės seserį. Pabuvus po
rą lienų iškeliavo į šilinę (Buro
ką), kur rado brolį ir dukter. B. 
Bukauskienė buvo labai populerė 
pilietė mūsų kolonijoj .

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

PARSIDUODA PIGIAI 
AUTOMOBILIUS 

Hudson super six bu 7-nioms sė
dynėms. Beveik naujas. Galima 
matyti vakarais nuo 6 vai. Šventa
dieniais nuo ryto iki pietų. Kreip
kitės pasr: W. Waitaitis, 024 E. 
8-th St., So. Boston, Mass. (25"-27)

IEŠKO VIETOS.
VARGONININKAS galįs .vesti 

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

JERSEY CITY, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 13 <1. rugpj. Visi na
riai malonSkite pribūti paskirtu laiku, 
ne* turime daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Voždgba.

SOUTH BOSTONE 
penkių šeimynų medinis namas. 
Po 5-6-6 kambarius dėl šeimynos. 
Rendų neša $63.00 j mėnesį. Ga- 
sas ir toiletai. Kaina $4,500. Įneš
ti visai mažai.

A. J. Kupstis,
332 Broadwav, South Boston.

Šv. Roko parapijos katalikiškas 
jaunimas žydi ir bujoja. Yra va- 
sariiė mokykla, kurią veda klie
rikas Antanas Karužiškis. Mo
kinių yra 140. išdalinti į tris 
klesas. Kaikuriuos mokinius klie
rikas Karužiškis rengia prie pir
mosios komunijos.

Pas mūs daug pasidarbuota 
rengiant “hope chest,” vilties 
skrynia parapijos naudai. • Tikie- 
tai buvo po 25e. Buvo platinami 
tarp lietuvių ir svetimtaučių. Su
rinkta $1.715.75. Tikietus kon
troliavo gerb. klebonas kun. šva- 
gždis, Juozas Treinavičius ir Ona 
Kašėtaitė. P. Pranckūnas tikie- 
tų pardavė už $260.

Hope Chest teko ne lietuviui 
o francūzui Theodore MartineaU 
iš W. Bridgewater, Mass.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių R. K. Federacijos Nau

josios Anglijos apskričio sky
riams pranešame, kad įvyks aps
kričio metinis suvažiavimas rug
pjūčio 27 d. 1922 1-mą valandą po 
pietų. Lietuvių Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, St. Jemes Avė., 
Norrrood, Mass.

T-odelgl gerbiami Lietuvių R. 
K. Fed. Naujosios Anglijos aps
kričio skyriai malonėkite atsiųsti 
kodnugisusta savo atstovų į 3į su- 
važiavimą, nes yra daug svarbių 
reikalų. ' Šitas suvažiavimas yra 
paskutinis prieš seimą. Todel-gi 
reikia gerai prisirengti su gerais 
įnešimais į seimą, o kurie skyriai 
negalėsite atsiųsti atstovas, tai 
malonėkite atsiųsti įnešimus aps
kričio vaidybai.

A. L. R. K. Fed. aNujosios Ang
lijos Apskričio Vaidyba:

LDS. 69 kp. nutarė surengti 
pikniką rugsėjo mėnesį ant para
pijinės žemės. Išrinktą dėl pik
niko komitetas, kuris aptars ku
ris subatvakaris bus patogus dėl 
pikniko.

Darbai 
žėjo iš 
streikų, 
ninkus atleidinėja, 
jos reikalingos medžiagos negau 
na.

Rugpjūčio 13 d. Pinehurst sode 
Cambridge’io žmonės rengia di
džiausią iškilmingiausią parapijos 
labui pikniką. Vieta pikninkui 
puikiausia viso Bostono ir Cam- 
bridge, net ir visos Nauj. Anglijos 
apielinkėje. tikimasi daug sve
čių iš visur. Piknike bus daug 
visokių skaniij valgių, gėrimų, 
žaislų ir tt. Atvykite ir savo 
draugus atsivežkite.

Šv. Juozapo Draugija savo mė
nesiniame susirinkime vienbalsiai 
nutarė imti aktyvį dalyvumą šia
me pirmame dėl parapijos pikni
ke. Kitos draugijos ir-gij>aseks 
šį pavyzdį. Trokai rugpj. 13, iš
eis nuo bažnyčios tuoj po pirmų 
šv. mišių ir po antrų 10 ir 12 vai. 
dieną.

ĮKLIUVO.
Seredos rytą So. Bostono 

teisme buvo tardomas Jonas 
Adukonis. Jį kaltino jo žmo
na už tai, kad jai neduodąs 
ant pragyvenimo. Aduko- 
nio gynė jąs parodė, kad 
skundikė Adukonienė baL 5 
d. š. m. depozitavo bankan 
$500. Tai teisėjas Morgan 
pripažino Adukonį nekaltu, 
o skundikę Adukonienę pa
leido tik jai užšistačius $1.- 
(X)0 kaucijos. , Ji bus teisia
ma už. priesaikos laužymą.

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

Kun. J. čižauskas,
1313 Westmlnster Avė.,

Detroit, Michigan.

705 Malu St., Montello, Masa.

(Kampas Broad St)

TeL Broekton 5112-W.

Neveiklumas jaunimo.

Mūsų kolionijoj lietuvių yra ne
daug ale savo darbais gerai atsi
žymėjo. Beveik žėdna kuopa ir 
draugija jau turėjo išvažiavimus. 
Tik gaila, kad mūsų jaunimas — 
L. Vyčių 96 kp. miega ir nieko 
prakilnaus neveikia.

Garlauskinis.

Streikas griūva. .
Rugpj. 2 d. buvo streikuojan

čių audėjų masmitingas. Susirin
ko daug žmonių. Kalbėtojų bu-’ 
vo nuo visų tautų. Buvo* žadėta 
ir lietuvių kalbėtojas, bet nepri
buvo. Buvo aiškinama, kad šios 
valstijos streikieriai yra nubalsa
vę laikytis. Bet įvyko nelaimė. 
Atsirado daug streiklaužių. Ap
gailėtina, kad lietuviai pirmuti
niai pradėjo streiklaužiauti. Blo
ga buvo išgirsti iš unijos prezi
dento pranešimą, kad lietuviai pa
sirodė neištikimais darbininkų 
reikalams, neišlaiko savo pažadė
jimo. Unija užlaikė lietuvių ko
mitetą ir valgyklą streikieriams. 
Komitetas važinėjo po kolonijas 
aukų streikininkams. Dabar ką 
jūs manote, tas komitetas nuėjo 
streiklaužiauti. '

Tai dabar streikas gavo tokį 
smūgį, kad laimėjimo nesimato.

Nebūtų dyvų, jei būtų nuėję 
dirbti biednieji, o dabar dirba na
mų savininkai, bankuose turintie
ji gerus depozitus. Dirba sun
kiai parėję namo dejuoja, kad 
begalo sunku. Ir vis-gi eina pa
tys. save smaugti ir kitus smaug
ti.

Vietos Paskolos Stoties Komite
tas, kuris darbavosi aukso-sidab- 
ro riųkimo metu, vengdamas už
imti daug brangios vietos mūsų 
gerb: lietuviškuose laikraščiuose 
aukotojų vardų, pavardžių į lai
kraščius negarsiname, neš kiek
vienas aukavęs nemažiau 25c. tu
ri kvitą ir užrašyti stoties knygo
se. Be to visų aukavusių vardai ir 
aukos bus surašyti ant storo dai
laus papieros ir pakabinta liet, 
parapijos svetainėje, kur visados 
kiekvienas matys savo auką. Ti
kimės, kad aukuotojai bus užga- 
Yi-edinti. Aukuotojų iš viso turė
jome 126. Tame skaitliuje yra 22 
vaikai, kurie aukavo po dol., po 
50c. ir po 25c. t Amerikos aukso 
pinigais suaukavo $130.00, Am. s-i 
dabro pinigais $105.55, Liet. Pa
skolos bonas $50.00, aukso sidab
ro kitų šalių pinigais, sidabro 
aukso daiktais vertės $25.95. Vi
so $321.50. Visiems aukuotojams 
įąreiškiame širdingą padėką. Ačiū 
draugijoms ir kuopoms, taip-gi 
parapijai, kad savo aukomis ir 
darbu prisidėjo. Bet kurie dar 
/dėl kokios nors priežasties neau
kavote, tai dar galite aukoti.

Komitetas.

Antanas Kunti 
284 5-th 8t, 

vi AR&ALKA — : 
Q1 Story St. 
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Lietuvos Vyčių 18 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks seredos va
kare, rugpjūčio 9 d. š. m. 7:30 
vai.

Visi nariai prašomi susirinkti, 
nes turime svarbių reikalų.

Kyiec.ia, •

Per pereitą LDS. Conn. apskri
čio suvažiavimą, kuris buvo liepos 
30 d., New Britain, Conn. kaiku
rie išreiškė nepatenkinimą kaslink ’ 
korespondencijos “Darbininke” 
kaslink apskričio išvažiavimo, r 
Man pavesta tą korespondenciją 
pataįsytl

Anas korespondentas rašyda
mas kaslink LDS. Connecticut ap
skričio išvažiavimo, •kuris atsibu
vo gegužio 30 dieną, rašė kadNetv 
Britaino klebonas nepribuvo ant 
išvažiavimo, nes sirgęs. Šitas nė
ra tiesa, klebonas nesirgo, bet dėl 
kelių priežasčių nedalyvavo.

Toliaus korespondentas vėl ra
šė, kad vietinis choras neprisidė
jo prie programo, nes buvęs per 
silpnas. Čia vėl klaidingai rašo, 
nes priežastis choro nedalyvavimo 
buvo, kad choras nebuvo užkvies
tas dalyvauti išvažiavime.

Aš manau, kad šita's pataisy
mas patenkins visus, kurie jautė
si užgauti.

M. BlažauskiutA
*, LDS. Conn. Apskr. Rašt.

Naujasai LDS. 39-tos kuopos 
pirmininkas Apolinaras Vaičiulis 
energingai darbuojas, organizuo
ja naujus narius narius ateinan
čiam susirinkimui, kurs vyks 
rugpj. 20 d. Tame pat susirinki
me atstovai išduos savo raportus 
iš apskričio suvažiavimo. Kiekvie
nas narys todėl privalo atsilanky
ti į tą susirinkimą. Visi nariai 
privalėtų tapti agitatoriais ir sa
vo gerus pažįstamus turėtų trauk
ti prie organizacios.

Šiais laikais mes patyrėme vi
sokių gyvenimo smūgių ir kapi
talistų slėgimo. Pamatėme, jog 
pakrikę mes nieko nereiškiame, e- 
same kapitalistij. mulais ir dau
giau nieku. Susiorganizavę mes 
parodysime, jog esame žmonėmis 
su jausmais, su protu ir su pasi
ryžimu stoti už savo teises.

Kapitalistai pakėlė audrą išar
dyti unijas. Tad mes audrai užė
jus, glauskimės į krūvą.

Apsižiūrėkime- teipgi kas daro
si tarpe mūs. Štai, vienos ben
drovės prezidentas su savo posū
niu baladojasi po kolonijas ir 
šmeižia LDS., jos vadus, jos or
ganą. Matykime prie ko tie plet- 
kininkai varosi. Nori pakenkti 
darbininkams. Taigi pažinkime 
vilką avies kailyje. Ateis laikas, 
kada jie susipras, bet tada bus 
jau pervėlu. Neišdils iš mūsų au
sų jų niekingi žodžiai. Mūsų 39 
LDS. kuopa, siųsdama delegatus 
į LDS. seimą suteiks faktus, var
dus pletkininkų ir išrodys jų plet- 
kas ir šmeižtus kaip 
Seimo delegatams jie 
kuoti.

Gerbiamieji broliai 
nesiduokite suklaidinti tiems, ku
rie besibaladodami šmeižia ir 
griauna LDS.

LDS. 39 kp. rengia pikniką 
rugpj. 13 d. ant Pukeckio ūkės. 
Ateikite visi, tai bus vienas gra
žiausių jiknikų. A. Vaičiulis, 
kuopos pirm., vadovauja rengi-, 
me pikniko. Tas užtikrina pikni
ko gerumą. Bus orkestrą, šokiai, 
bus Leiba iš Jurbarko. Dui visi 
į pikniką.

Paieškau Kuniguddos Sugintie- 
n.6s, paeinančios iš Kauno rėd., 
Telšių apsk., Laukuvos parap., 
Mečio kaimo. Malonėkite atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų rei
kalą.

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

(27-29-1-3)

NUSISEKĖ PIKNIKAS.
Liepos 30 d. 1922 buvo 

piknikas A. L. R. Kr. Rėmė
jų skyriaus So. Boston Sa
lys Rock. Nusisekė kopui- 
kiausia, nes diena buvo la
bai graži ir žmonių atsilan
kė pusėtinas būrelis. Šalę 
buvo keli piknikai svetim
taučių. Tai ir tas daug pa
gelbėjo, nes svetimtaučiai 
myli pas lietuvius užeiti, už
kąsti ir skanių saldžių gėri
mėlių išsigerti.

Teip-gi ir renėgjai ir dar
bininkai gana turėjo darbo 
mandagiai patarnaudami 
svečiams. Rengėjai ir dar
bininkai buvo V. Savickas. 
M. Šeikis, A. Naudžiūnas. 
P. Tuleikis, V. Jakštas ir 
p-lė Z. Jokubaitė.

Paaukavo A. Urbaičiutė 
iš valgomų daiktui už apie 
$5.00 vertės, tad-gi Lietu
vos našlaičių vardu taria 
me širdittgiausią ačiū auko- 
tojai. Teip-gi ačiuojam ir 
atsilankiusiems už paramą 
tokio prakilnaus darbo.

Rugpj. 4 d. š. m. A. L. R. 
Kr. skyrius pasiuntė į Lie
tuvą minėto pikniko visą pel
nę Vaikelio Jėzaus našlaičių 
prieglaudon vardu gerbiamo 
praloto P. Januškevičiaus. 
Pasiųsta doleriais $80.00.

Tad gi meldžiame ir ant 
toliaus gerbiamos visuome
nės remti šį prakilnų darbą. 
Tad ir mes stengsimės dar
buotis pagal savo išgalės.

V. Savickas, pirm.
ATHOL, MASS.

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 13 d. rugpj. 2 vai. po 
pietų, bažnytinėj gvetatnėj. Visi nartai 
raalon€kite pribūti. nes tnrhne daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi atsi
veskite ta- naujų nartų.

VaMgba.

-t----- ---
biausių tai buvo raportas, iš 6-to 
metinio Ohio ir Mich. LDS. aps
kričio suvažiavimo, Clevėiand, O. 
liepos 3 d. š." m. Nariams rapor
tas pasirodė labai svarbus ir visi 
nuoširdžiai jo klausė.

Teip pat buvo gerų užmanymų 
duota, kad LDS. nariai visi kaip 
vienas stotų į naudingą darbą ir 
nesiduotų išnaudoki kitataučiams. 
Manoma, nors ir mažo užsiėmimo 
griebtis, savo kompaniją užvesti, 
vardan LDS. 69 kp. Ant to visi 
su mielu noru pristojo ir ant atei
nančio susirinkimo tas bus atnau
jinama. -Tą visą galima nuveikti, 
bet reikia vienybės. Jeigu 69 kp. 
narių randasi 37 ir jei dės visi po 
$100, bus $3700. Tai būtų gera 
pradžia ir būt galima ką nors pra
dėt. Bet jei vienybės nebus ir pi
nigų nesudės, tai be abejonės ne-' 
reikėtų apie tai. nei svajoti.

Be to turiu priminti, kad L. D. 
S. 69 kp. auga sparčiai skaičium 
narių. Nėra x tokio susirinkimo, 
kad neprisirašytų po kelis naujus 
narius. Štai laikytam susirinki
me liepos 23 d. įsirašė naujas na
rys Simonas Reipą, užsimokėda
mas pilnas mokestis įr prižadėda
mas remti LDS. kiek jo jėgos leis.

Piknikas.

Rengia šv. Kazimiero par. ko- 
ras. rugpj. 12 ir 13 d. prie Tonic 
Pond ežero. Subatoj prasidės 1-ą 
valandą po pietų, o nedėlioų tik 
po sumai. Bus puiki lietuviška 
muzika, kuri grieš tikrai lietuviš
kus šokius. Taigi gerb. lietuviai 
ir lietuvaitės kaip jauni taip ir se
ni kviečiami atsilankyti.

A. B.

Aš Barbora Abramavičiutė, po 
vyru Rupšienė paieškau savo se
sers Viktorijos Abramavičiutės po 
vyru Danielkienė. Pirm karės■ _
gyveno Kauno gub., Telšių apsk., 
Zavėnų par., o dabar nežinau kur. 
Meldžiu pati ar kas kitas duoti 
man atsakymą.

Barbora Rupšienė,
390 V&n Dyke Haledon,

Palerson. N. J. U. S. A. Į

L D. S. KUOPŲ SUSI-

Pajieškojtmai
PateSbojlmų kainos LDS. na

rtams tr ‘Tiarbfntnko" skaityto
jams 1 <kj i metas už dyką, nž 
S gykteg Prfeteltems UE 3

REIKALINGA
roberio hllsų molderių. Darbas 

nuolat.
BAILEY RUBBER HEEL CO.

Beverly, Mass.
(1-3-5)




