
Katalikai turi suprasti, kad. ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma- 

- Ūmesnis Dievui ir pačiai Bažny- , 
' ir žmonėms naudingesnis, 

negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras risi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kari atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
dariniu.

Vyskupas Kiliam

- C f '

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo x Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

/

DARBININKAS^
x-, 

----- Etjta------ 
UTABNINKAIS. KETVERGAIS IB *1 

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

“Darbininkas”
866 Bboadvtat, Boston 27, Mass. 

Tel. South Boston 620. i

Kaina 4 centai.

Klaipėdos klausimas pakry 
po gerojon pusėn.

J ZUUUS 18 UtlUVUS. DARBININKU REIKALAI.
Tj

KLAIPĖDOS LIETU
VIAI PARYŽIUJE.

Paryžius. — Alijantų am
basadorių konferencija iš-, 
klausė Klaipėdos krašto de
legacijų. Visos delegacijos 
konferencijoj buvo sykiu iš- 
klausinėj amos. Išklausimas 
įvyko lapkričio 3 ir 4 d. Lie
tuvių delegacija su Dr. Gai
galaičiu priešakyje pareiškė 
už Klaipėdos krašto autono
minį priglaudimą prie Lie
tuvos.

Vokiečių delegacija su 
Klaipėdos miesto burmistru 
Grabovu priešakyje labai 
“taktingai” pasielgė — pa
reiškė protestą prieš Klai
pėdos krašto atskėlimą nuo 
Vokietijos. Tada išklausri 
riejamos komisijos pirm. 
Laroche pareiškė, kad Klai
pėdos kraštas atskirtas nuo 
Vokietijos ir jai grąžinamas 
nebusiąs, nei plebiscito ten 
nebūsią. Po to vokiečiai 
reikalavo “Freistaato” ir 
Nemuno neutralizavimo.

Vyriausias Klaipėdos kraš
to komisaras Petisnė pareiš
kė nenorįs grįžti valdyti 
Klaipėdos krašto.

Augštuolaitis, lenkų ber
nas, ir-gi buvo išklausinėji
me. Tik nelaimė, kad vie
nas jo delegacijos narių pa
sirodė “išdaviku.” Jis 
smarkiai pasipriešino Augš- 
tuolaičiui ir parėmė lietuvių 
pareiškimą.

Vienas svarbiausių apsi
reiškimų yra tai tas, kad 
Klaipėdos krašto vyriausy- 
sis Komisaras Petisnė neno
rįs grįžti Klaipėdon. O jis 
buvo didžiausiu trukdytoju 
Klaipėdos kraštui išrišti. Jis 
nėra niekuomi pasižymėjęs, 
bet pasilaikė Klaipėdoj už
tarymu labai intakingo savo 
dėdės, kurs yra Benatoirus. 
Petisnė varo didelius biznio
interesus Klaipėdoj ir laikė
si ten iš visų pajėgų. Dabar, 
matyt, kas nore jam atsiti
ko ir jam negrįžtant Klaipė
dos kraštas pakrypsta gero
jon Lietuvai pusėn.

FIRMŲ ŽENKLAI.
Maskva.

džia ketina leisti firmoms 
turėti savo ženklus. Daug 
firmų jau padavė prašymus 
leisti turėti ženklus.

Sovietų val-

LAIMĖJO HARVARD.

Foot-New Haven, €t. 
ballo imtynės tarp Harvardo 
ir Yale studentų pasibaigė 
Harvardo laimėjimu.

DEPORTAVO
400 KALINIŲ.

Limerickf Airija. — 400 
politinių kalinių susodinta 
ant laivo ir nežinia, kur iš
gabenti.

TAI BENT ŠEIMYNA.

Geneva. — Hagiin’o šei
myna susilaukę 24-to kūdi
kio . Visi vaikai auga ir nei 
kartą nebuvo dvynių. Vy
riausias sūnus yra 24 metų 
amžiaus. Jis eina į kunigus.

MOBILIZUOJA
HULIGANUS.

NUSTEBINO
ALIJANTUS.

Lausanne, Šveicarija. — 
Amerikos delegacija alijan- 
tų-turkų konferencijoj metė 
‘ ‘ bombą. ’ ’ Pareiškė, kad 
Amerika stovi už tai, kad 
Mažojoj Azijoj pirklybinės 
ir pramoninės progos turi 
būti lygios visiems. Tas pa
reiškimas ir buvo netikėta 
bomba Itailjai, Franci j ai ir 
Anglijai. Mažojoj Azijoj y- 
ra didelių žibalo versmių. Y- 
ra spėjama, kad Amerika 
nori gauti progą išnauudoti 
tų versmių dalį.

Prieš Amerikos pareiški
mą Anglija, Francija ir I- 
talija jau buvo besutinką pa
sidalyti turtingas išnauduo- 
tinas vietas Mažojoj Azijoj. 
Amerikos pareiškimas suar
do visą pieną.

TV • - • Į

SAKO REIKIA SU
DEGYTI MOKYKLAS

VYRIAUSIOJI 
KOMISIJA

šiuo skelbia, kad 1922 m. spalių 
10—12 d. išrinkti Seimo nariais 

šie asmeyns:

LAIVAS NELAIMĖJ.

New Y ark. — Ku Klux 
Klan, slapta juodašimčių 
organizacija kovai prieš ka
talikus, žydus ir ■ negrus, 
skelbia, jog pradėjo narių 
vajų New Yorko valstijoj. 
Sako, kad toj valstijoj turį 
sumobilizuoti 1.000.000 na
rių.

NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ.

Belfort, Me. — Frank W. 
Davis, 45 m. amžiaus, nušo
vė savo žmoną, o paskui 
pats nusišovė. Sūnus ir 
duktė, parėję iš šokių rado 
tragediją pasibaigusią.

New York. — Milijonie
rius Alonzo B. Lee buvo pa
prašytas paukuoti moterų 
kolegijai Brooklyne. Tai į 
prašymą gan originališkai 
atsakė. Sako, kad jei jo va
lia būtų, tai sudegintų visas 
moterų mokyklas ir kolegi
jas. Sako, kad moterims 
apšvietos nereikia, o reikia 
tik, kad jos mestų rūkyti, 
gražesnę kalbą vartotų, gra
žiau elgtųsi, liautus teplio
ti ir pauderiuoti veidus 
iautūs avėti augštaij užkul

niais čeverykus. Sako, kad 
mokslus beeidamas jos tų 
daiktų išmoksta ir be to pro
tiškai išgvęra.

SUSIKŪLĖ LAIVAI.

. Konstantinopolis. — Lai
vas su 2.000 našlaičių susi
kūlė su kitu laivu. Keletas 
našlaičių sunkiai sužeista, 
bet niekas nežuvo.

r

TRŪKSTA KUNICTŲ.

Paryžiui. — Echo de Pa 
ris skelbia, kad Francijoj 
trūksta daug kunigų. - Ta' 
laikraštis skelbia, kadReim- 
sui reikia 200 kunigų.

Halifaz. — Netoli nuo pa- 
krančio jūrėj rasta laivas. 
Tai besąs Anglijos laivas 
Dorin. Besąs nukentėjęs 
nuo audrų. Jis gabeno deg
tinę iš Anglijos į Vera Cruz.

PASIKORĖ DĖL 
MERGINOS.

JBrocHo*. IfoM. — Kuo
met šeimyna rengė gimtinės 
“surfcrise party,” tai Merle 
I. Bumpus, 21 m. amftaub,

GAVO RYKŠČIŲ 
IR KALĖJIMO., ___ •

Belfast, Airija. — Aštuo- 
ni vyrai pagauti štt ginklais 
gavo nuo 7-nių mėneaių iki 
septynių metų kalėjimo ir be 
to gavo nuo 10 iki 20 rykščių.

* --i \

NUSINUODIJO
VISA ŠEIMYNA.

Lanetuier, O. — Irving 
Henderson, jo žmona ir ke
turi vaikai pasta negyvi na
muose. Valdžia tyrinėja.

PAVOGĖ VAIKĄ.

Monroe, La. — Auna 
Garrison kreipėsi į prez. 
Hardingą ir kongresą, pra 
šydama surasti jos sūnų 
kurs vyrų su kaukėmis buvo 
pavogtas.

F.

1. Ambrozaitis Kazys, 30 m., St.
Seimo narys. ‘

2. Akmenskis Juozas, 40 m., vi- 
suolnenės darbuotojas.

3. Aleliūnas Tadas, 50 m., amat- 
ninkas.

4. Baleas Stasys, 36 m.,\ ūkinin
kas. X

5. Bistras Leonas, 32 m., uni
versiteto docentas.

6. Beržinakas Viktoras, 43 m., 
šaltkalvis—mechanikas.

7. Bruckus Julius, 51 jk, gydy
tojas.

8. Bičiūnas Vytautas, 29 m., lai
kraštininkas.

9. Bergeris Juozas, 38 m., gydy
tojas.

10. Borkertas Juozas, 38 m.,
miško sargas. /

11. Bagdžius Gabrielius, 27 m., 
mažažemis.

12. Čepinskis Vincas, 51 m., pro
fesorius.

13. Draugelis Eliziejus, 34 m., 
gydytojas.

14. Dominas Kazys, 25 tu., a- 
matioinkaca

15. Galdikienė Magdalena, 39 
m., mokytoja. -

16. Galinis Vincas, 25 m., moky
tojas.

17. Gvildienė Emilija, 35 m., mo
kytoja.

18. Grinius Kazys, 55 m.t gydy
tojas.

19. Garfunkelis Liavaa, 36 m^ 
Žydų Tautos reikalų vedėjas.

20. Jočys Petras, 27 m., St. Sei
mo narys.

21. Josiukas Petras, 27 m., vi
suomenės darbuotojas.

22. Jokantas Kazys, 41 m., gy
dytojas.

23. Jurgutis Vladas, 37 m., pro
fesorius.

24. Kailis Steponas, 46 m^ in
žinierius.

25. Karoblis Vincas, 55 rm, tei
singumo ministeris.

26. Kregždė Petras, 28 m., agro
nomas.

27. Kardiaauskas Andrius, 29
a,. ūEininkaa. \ .. .

28. Kasakaitis Vaclovas, 27 m., 
gimnazijos mokytojas.

29. Riomeris Henrikas, 42 au, 
gelžkelietis.

30. Krupavičius Mykolas, 89 m. 
kunigas.

31. Kosarskis Kalikstas, 50 m., 
inžinierius.

32. Kvieska Vincas, 32 at, gim- 
įarijos mokytojas.

33. Konkulevičfus Mykolas, 44 
mn miškų inspektoirus.

34. Kulda Kazys, 31 su, ūkinin
kas.

35. Kuzminskis PovOaa, 40 su, 
ūkininkas.

36. Kubickis Jonas, 40 m., dar
bininkas.

37. Lašas Vladas, 42 gydy
tojas.

38. Lapinskas Ignas, 48 su, tt- 
kininkas.

39. Liaus Bronislovas, 45 m., ku
nigas. /

40. Markauskas Mečius, 30 su, 
advokatas.

41. Milieška Vincas, 29 m., kuni-

42. Mikžya Peliksas, 8b a, v* 
terinoirus.

43. Makauskas Jbasa, W nu

NUSIŠOVĖ.

Tilton, N. H. — Moteris 
Mabel Morill du sykiu šovė į 
savo vyrą, o paskui šovė sau 
į smilkinį. Vyrui nepatai
kė, o sau pataikė taip, jog 
tuoj mirė. Vyras buvo pa
reikalavęs nuo jos divorso. 
Vyras sako, jog ji nusižudė _______
dėlto, kad ^nenorėjo, , kad

45. Natkevičius Vladas, 36 m., 
karininkas.

46. Norkūnas Povilas, 28 m., 
dvaro darbininkas.

47. Oleka Kazys, 46 m., teisinin
kas (Vid. B. M-ris).

48. Požėla Vladas, 42 m_, advo
katas.

49. Petkevičaitė Gabrielė, 62 m., 
gimnazijos mokytoja.

56. Purėaienė Liuda, 35 m. pris. 
advokato padėjėjas.

5L Pilkauskas Antaaas, 31 m., 
valdininkas.

52. Plečkaitis Jeronimas, 34 m., 
mažažemis.

53. Rimkus Antanas, 34 m., ap
skričio valdybos narys.

54. Račkauskas Vytautas, 41 m., 
inžinierius.

55. Radzevičius Petras, 28 m., 
St. Seimo narys.

50. Ralys Kazys, 36 nt, rašyto
jas.

57. Raulinaitis Pranas, 2fi m., 
teisininkas.

58. Riauk* Sikstas, 32 at., ūki
ninkas.

59. Staugaitis Jonas, 64 zt, gy
dytojas.

60. Starkus G<mas, 89 m, St. 
Seimo narys.

61. 'Stulginskis Aleksandras, 38 
m., agronomas.

62. Sleževičius Mykelas, 37 m., 
advokatas.

63. Skardinsiąs Vladas, 39 m., 
statybos inžinierius.

64. Steponavičius Jonas, 42 m., 
daktaras-kunigas.

65. šilingas Stasys, 86 m., ju
ristas.

68. Šmulkštys Antanas. 36 nt, 
kunigas.

67. Šukys Kazys, 38 m., gelžko- 
lio kontrolierius.

68. Tornau Aleksandras, 27 m., 
Apskr. Vaidybos nary a

69. TumSnas Antanas, 42 m., 
teisininka&

70. Toliušis Eigsaa, 32 m, ju
ristas.

71. Urbonas Jenas, fT m., ūki
ninkas.

72. Vailokaiti Juo^ą 42 m., 
kunigas.

73. Venalauskis KA<% 42 
prisiekusia advokatas.

74. Viliūnas Pranas, 4fl nu. mo
kytojau

75. Volkoviekis Ka<«, 28 įm, 
valdininkas

?A. fygebs Balys, 9f ML, moky
tojas.

PASTABA: dviejų TI Rinkimų 
Apygardos atstovų pavardės ir 
vardai bus vėliaus paskelbta.

Vyriauaiosio Rinkimų Komisi
jos Piržrininkas

NELAIMĖS
KASYKLOSE.

NUBALSAVO

GRĮŽTI DARBAN.

Manchester, N. H. — Pe-_ 
reitą nedėlią didžiuliame glių kasykloj ištikus eksplio- 
masmitinge audėjai nubalsa
vo grįžti darban po 41 savai
tės streiko. 80% balsavo už 
grįžimą darban.

Streikas kilo vas. 13 d. š.
m. Streikavo 18.000 audė
jų. Sustreikavo dėlto, kad 
kompanija buvo nukirtus 
ant 20 nuoš. algas ir vietoj 
48 buvo įvedus 54 valandų 
darbo savaitę.

Prieš du mėnesiu algos 
buvo sugrąžintos senos ir 
kaikurie streikieriai tada 
grįžo darban.
Amoskeag kompanija, prie* 

’-urią ėjo šis streikas yra di- 
Ižiausia audinio Kompanija 
oasaulyje.

Albuąuergue, N. M.—An-
- - - - . 
zijai žuvo septyni žmonės ir 
30 tapo sužeista.

Cherokee, Kan. — Kasyk- 
oj dinamitui sprogus su

žeista 14 angliakasių. Šeši 
iš sužeistųjų yra sunkiai su
žeisti.

S5.000 Už BLAIVUMĄ.

IVestficld, Mass. — John 
Revnolds buvo suareštuotas* * 
ir teistas už girtybę. Jisy- 
ra gabus skaičiuotuojas 
(accountant) ir jam viena 
firma siūlo $5000 metuose,! 
jei dirbs ir bus blaivas.

TIKIETAS $10o.

GALI SUSTOTI

NAMU STATYMAS

DarbdaviaiNe u? York.

atstatė iš darbo 8.000 plytų 
klojikų. Dėl .Šito gali kilti 
nesusipratimai su visais na 
mų statytojais. Iš darbo ga 
Ii išeiti 125.000 darbininkų.

-VcHaven, Ct. — J foot- 
ballo imtynes tarp Harvardo 
ir Yale universitetų tikietai 
parsiduoda po $100. Nekuo- 
not i jokią pramogą tiek pi- 
rigų nebuvo mokėta.

ATSIŽADĖJO STREIKO

Skowhegan, Me. — Bertha 
Cole Britton, 10 dienų išpas 
ninkavus, kad priversti vy 
rą atsižadėti divorso. Vyras 
jos streiko nepaisė. Todėl 
ji kovos prieš divorsą teis 
me.

FAŠISTAI ĮSIGALI 

VOKIETIJOJ.

Berlin. — Vokietijos nau 
jasai ministerių kabinetas 
išbuvęs vos tris dienas, jau 
ėmė griūti. Maisto niiniste 
ris Muller jau rezignavo 
Maisto riaušės, komunistų 
razbajai Saksonijoj ir Brun 
stvicke didėja, o tuo tarpi 
Bavarijoj fašistai stiprėja 
Fašistų vadas Hitler skelbi; 
turįs 40.000 pasekėjų. Ti 
fašistų susirėmimai su soči 
jalistais ir komunistais dau 
gėja. Susirėmę mušdavos 
vėzdais, bizūnais ir pana 
šiais instrumentais. Daba 
valdžia uždraudė nešiotis to 
kių “ginklų.” Muenich 
fašistai laiką susivažiavimą

LIETUVOS VALSTYBĖS 
KONSTITUCIJA IR 
ŽEMLAPIS TIKTAI 

45 CENTAI.
Norėdami, kad kiekvienas A- 

aerikoje gyvenantis lietuvis tu- 
.•ėtų savo namuose savo tėvy- 
ionstituciją ir žemlapį, mes duo- 
lame progą kiekvienam juos.įsi
gyti. Taigi ant nekurio laiko prieš 
Kalėdas nupiginome Konstituciją 
r žemlapį ir abudu pasiųsime 
iekvienam, kuris MUMS PRI- 
IŲS 45c. MONEY ORDERIU 

YR PASTOS ŽENKLELIAIS.
šis pasiūlymas yra ąprubežiuo- 

as tikram laikui, todėl neatidė- 
okite, skubinkitės užsisakyti.
Adresuokite: 

“DARBININKAS” 
366 Broadway, Boston 27, Mass.

1

ATVIRUTĖS! ATVIRUTĖS!
Jau netoli Šv. Kalėdos, gi mes

✓

:no papročiu turime labai gražių 
'.viručių pasveikinimų su šv. Ka- 
domis ir šiaip jan gražių reginių 
j Amerikos ir Lietuvos gyveni
mo. šiemet ypatingai mes juos 
.bai pigiai parduosime. Sudėjus 
5 visokių atviručių, kaip viršuj 
Ineta, parduosime tik už 85c. 

’er pastą 5 centai daugiau už 
persiuntimą. Kurie tatai norite

KIEK IŠDIRBTA .
AUTOMOBILIŲ

Detroit, Mich. — Apro- 
kuota, kad šiemet automobi- gauti, padrabCHt^
lių bus išdirbta'Suv. Valsti- nea neperdaugiausia mes jų turi-

44.

. ..................................................... ■ - ■ U ■ Į ... .

AUTOMOBI
LIŲ PARODA.

Atsidarė auto
mobilių paroda. Tai di-

r“
Bu.. l
talijos ir Ispanijos. Atsi-' 
lanko daugybės žmonių.

PASIKORĖ.

Skbvhegem, Ms. «•»• <ran- 
Sterer, *3 m. sažteus,

TEBESTREIKUOJA.

Dubliu. — Jau trys savai
tės, kai tęsia bado streiką 
Mary McSvviney. Ji yra ka
lėjime už laikymą respubli- 
konųptufe.

t

v
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Iš MŪSŲ CENTRO.
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Neatidėliodami, Broliai-Seaerįs, 
d&fte savo atikaa Tšvynei

Vijus prasitęs visą Rugistfi mfr- 
nesj.

15 South Bostou’o utarninkais, 
uis ir subatomls. Leidžia a m 
V Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Sąjunga.

grįžtant, 

tebeskurstu 
Vlaidvo^totee.

Ir tikros prasmės mano

Lietuvos Respublikos Įgaliotinis 
Sibiro Kraštui

DARBININKAS 
l • i"' .'A-j-Tgrotr a »■■■■

“Entered as second-class matter Sept. 
12, 191o at the post office at Boston. 
Mass., under the Act of March 3,1879”

Į 
i
I
I

K. Jotis,
• L. e. p. Lietuvos Respublikos Į- 
galiotinio Sibirui

Dabar tarsiu porų, žodžių, ir a-
Delei netikėti), aplinky-

Vladivostokas,

Lazarevskaja Nr. 8 

Spalio 25 d. 1922

Broliai ir beserįs:—
Lietuva greitu laiku išleis apy-

Beveik po 500-metinio snaudu- 

tikri Lietuvos vaikai jau deda, su

lig išgalės, aukas ant mūs bran

gios Tėvynės aukuro: renka auk- 
są-sidabpi LIETUVOS AUKSO 

FONDUI.

Beveik po 500-metinio skaudu

lio pabudo pagalios iš priverstino 

miego Lietuva ir šiose sunkiose 

aplinkybėse gyvuoja jau 5-ti me

tai kaip Savystovė, Nepriklauso

ma Valstybė. Nežiūrint i visas 
»

Vladivostokas,

Lazarevskaja Nr. 8. 

Rugsėjo 2, 1922 m.

“Acceptance for maillng at speclal rate 
of postage provūled for in Section 1103. ■ 
Act of Oct. 8, 1917, authorized on July 
12. 1918.”

Subscmbtiok Kates:
Tenrly ......................................................... S4.50
Boston and suburbs . .........................$5.50

' Forte cn countries yearly . ............. J5.5C

(

i-Jo Sveikatai 
(p. Pranui Gudui

‘ • Darbininko’’ Redaktoriui

366 Broaduay,

! Bust o n 27, Mass. —

Gerbiamas Tamsta:—

“Darbininką” ir pluokštus lai

kraščių iš Lietuvos gaunu labai 

reguliariai, už ką labai ačiū. Tie-

AR B ĮNINKA S”
(The Workeb>

Thi Litu rANiAtr Txi-WVkk.lt Pajpeb.
Publlshed every Tuesday, Thnrsday, 

*nd. Saturday by St. Joseph’s Litm- 
•CantAn K. C. Association op Labos.

i

Lietuviai Jifligtinių. Valstijų pilie
čiai grižusieji Lietuvon, jei uo
res ten apsigyventi nereikaiau- 
ja ląukti dešimties metų, kad 
atgavus Lietuvos pilietybę. Jų 
atgauna tuojaus.

Vien mintis ; 
sudn'bina mus. Prie 
saiinn Sibiran bvuo gabena

mu’ kriminalistai ir teip-gi 
.teir supilto daug mūsų tau 
tiečiii už lietuvystę. Pasta 
raišiais keliais metais Sibin 
ėjo naminis karas ir būreli;;’ 
lietuviu ten dėlto pragar- 
kentėjo. Sibiro lietuvių gy 
fVtdtimas tai nuolatinis var
gas ir kančios. Bet skaity 
kitę šiame ‘‘Darbininko’ 
iruųjervje “'Laiškus iš Sibi 
yo.” Žiūrėkite ką .jie pada t e a ,
rė. Sužinoję apie išleidim 
Lietuvos pinigų ir varom 
tarp Amerikos lietuvių auk 
so-sidabro vajų savai valiu 
tai paremti, jie tam reika 
hii aukas deda. Žiūrėkit* 
kiek Vladivostoko lietuvią 
ttdėjo tam reikalui. • > z.

Palyginkite Amerikos li< 
tuvrti padėti su Sibiro lietu 
viu padėtimi ir palyginkit 
kai]) pasirodė .Ynicrikos lie 

’ tuvių didžiulės kolonijo.
I aukso-sidabi-o vajaus meti 
L’ir kai]) pasirodė Sibiro lietu 
t- viai. Ar ne tūkstančiai su 
| čiii pinigingi]’ amerikiečiu 
i - turi parausti iš gėdos paimi

- tę Vladivostoko lietuviu ai; 
; kas aukso-sidabro fondu 

Bet tarp amerikiečių jau \ 
ra tokių, kurie gėdos lieti;

M

Sibiro lietuviai senai ja 
v ra susiregistrave ir moko: 
Čitis moka ne pirmi meta 

„ Teisybė j.ų padėtis vertė re 
, gistniotis. jicMis'reikėjo tu 
'Tėti lietuviškus pasus, arb; 

L.bėiti “rusais.” Bet jie. bū 
-darni vargingoje padėtyj* 
nuo. mokesčiu neatsisako.

%

SEKTINAS DARBAS.

neturi jokio pamato, kurie 
1 rengė protestus ir tvirtino, 

būk visi lietuviai J. V. pilie
čiai gryžusieji Lietuvon tu
rėsią laukti dešimtį ractij 
kad atgavus Lietuvos pilie
tybę. Jų tvirtinimai ne ata- 
tinka tikrenybei.

Vieni aukavome į įvairius 
Lietuvą remiančius fondus, 
pirkome Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus, varėme 
propagandą Amerikos spau
doje įvairioms reaoKucijoms 
ir peticijoms-prašydami Lie
tuvą pripažinti, kuomet kiti 
visai pire darbo nei prie au
ką neprisidėjo, bot dar-gi iš 
pirmųjų šaipėsi. Parvažia
vus Lietuvon kai£ tas auka
vęs ir dirbęs, taip lygiai ant
rasis'nieko beprisidėjęs ly
gias privilegijas ir patarna
vimą t e rasdavo. Žinomas 
valstybe be tam tikro įstaty
mo skirstimu negalėjo dary- 

būtent: p-ni Antanina ( 
N ausėdienė, ‘‘ Moterų; mįs

i
bei 

Maudamas/Tautos Fondo Valdybos se- 
t

Į
i

kitaip negali būti. Aukos ir skaitymo įmonėmis. Tue tarpa 
dek.

Teikitės prilakti mano gilios pa
vartai savuosius pinigus. Visi 

K. Jotis, 
! ‘ L. e. p. Lietuvos Respublikos Į- 
galiotinio Sibirui.

Rėd. priearšas. “Pravoslavua” 
konstitucija yra tai Lietuvos Val
stybės konstitucija rusiškoj kal
boj.

/

bonų pirkimas buvo ir yra 
ne įstatymu nustatytas dar
bas. Valdininkai pildo tik
tai įstatymus. Ir tokiu bū
du aukavusitms nore ir dau
giausiai specijalių privelegi- 
jn negali teikti.

Dabar Lietuva jau yra 
pripažinta. Kaipo tokiai A- 
merikoje valstybės reika
lams aukit prašyti jau nebe- 
pritinka. Gi išlaukinė pa
rama vienok dar yra reika
linga. Išleidimas registraci
jos įstatymo ir bus vienas iš 
rinitų, lygybės prineipu pa
remtų. šaltinių, kurie duos’ o 
nuolatines ineigas.

Norime lygybės, norime 
Lietuvos pilietybės privele- 
giiu. registruokimės, būki
me Lietuvos piliečiais. Tie 
gi. kurie tikrai delei netur
to negalime užsimokėti, pri
statę neturto liudijimą sulyg 
Atstovybės pranešimo, gau
sime pasus veltui. Tie gi. 
kurie protestuodami nesire- 
gistiiiosime, galėsime savin- 
tiesi už tėvynę raudonąjį ro
jų, arba likti nežinomos ša
lies ])iliečiais.

Didei Gerbiamam 
p. Pranui Gudui 
“Darbininkas” 
Boston 27, Mass. 
G. T. *

Po ilgokos pertraukos ir vėl 

mano akis nušvito sulaukus nuog 

Tamstos tiek daug brangios iš Lie
tuvos literatūros. Ypač labai man 
patiko “ Pavasaris, “pilnutėlis kil

nių minčių ir moraliai idealių sie

kių. Iš “Laisvės” patyriau ir 

! pilnutėliai galiu sau perstatyti 

(dalykų stovį Lietuvoje, o “Lietu

vą” ir “Darbininką” skubiai per

skaitęs atidaviau p. Jociui, Lietu

vos Įgaliotinio Vladivostoke sek- . 

re toriui, kuris dabar išvažiavus p. 

Vaitiekaičiui Lietuvon, eina laiki

nai Lietuvos Įgaliotinio paerigas. 

Šis ten rado reikalingų sau-infor

macijų, o ypač “Darbininke,” 
kuriame tilpo žemės reformos Į- 

statimas. “ Laisvę ”-gi išsiuntinė

jau kituosna miestuosna pas pa

žįstamus tautiečius.
P. Jocis sakėsi laišką Tamistai 

, parašęs, prašydamas lajkraščių iš

FEDERACIJOS .VALDY
BOS SĄSTATAS.

________

Atsisakius Kun. Dr. I. 
česaičiui iš Federacijos 
Dvasioj Vadovo vietos, ir 
išstojus iš Valdybos, tam) 
pakviesta sekantis daugiau
sia balsų gavusis. kandida
tas.
E.
Dirvos” redaktorė.

Dabar Federacijos

X

Kilus agitacijai prieš Lie
tuvos pilietybės įstatymą, į- 
vairių prieš valstybinių gai
valų. kurie deda visas pas
tangas, kad tik pakenkus 
Lietuvos Dai-bo Žmonių Res
publikai. Patįs nesuprasda
mi tikrosios įstatymų pras
mės agituoja ir erzina visuo
menę. kad tokiu būdu tą vi
suomenę atitraukus nuo vai 
stybinio darbo, 

.visą tai Federacijos Sekre- 
torijatas kreijiėsi Lietuvos į 

apiė Sibirą į ^Crb. Kun. M. Krupavičių, 
Prie caro. steigiamojo Seimo narį, 

Krikščionių Demokratu iv 
Darbo Federacijos Bloko 
cadą. prašydami paąiškini- 
no. kaip ištikrųjų reik su
prasti Lietuvos konstitucijos 
jaragraią S-j Į.

Ir štai ką gerb. Kun. Kru 
javičius atsako į mūs pa
jausimą :

“Einant prie Tamstų iškelto 

klausinio, būtent: prie piliety

bės klausinio. Steig. Seimas į 

konstituciją <8 įelėjo štai ką : 

‘Pilietybės teisė įgyjama ir-jos 

nustojama atatinkamu piliety

bės įstatymu. Svetimos valsty

bės pilietis gali būti priimtas 

Lietuvos pilietybėn, jeigu .jis y- 

r;ę išgyvenęs Lietuvoje nema

žiau, kaip dešimts Kai

kas -Jūsų nori matyti, kad tas 

paragrafa.%yra nukreiptas svar

biausia prieš Amerikos lietu

vius. Ne tiesa. Nemanykit, 

kad mes Amerikiečiais bodi

mės. ’ .Mes juos gerbiame už ,iu 

nuopelnus del Ičvynės ir lan

kiam Lietuvon grįžtant su ka

pitalais, su inteligencija, su 

inicijatyva. Laukiam nekaipo 

svetimšaliu. bet kaipo geru 

brolių namo gryštant, ir leizda- 
mi* įstatymus niekad jų nep;)- 

mirštatn. Tas konstitucijos pa

ragrafas įdėtas prieš tikrus sve

timšalius, ne lietuvius, nuo ku

rių užplūdimo reik mums gin

tis įvairiausiais būtlais. -Jį iš

šaukė pats gyvenimas. Kaip 

tad suderinti tas paragrafas su 

Amerikos piliečiais lietuviais? 

,Jus negerai informuoja Ameri

kos spauda. Jau paragrafo 

pradžioje pasakyta, jog pilie

tybės klausimas normuojamas 

pilietybės įstatymu. O mūsų 

pilietybės įstatymas para. 1 ir 

2 štai ką sako: ‘Lietuvos pilie

čiais laikomi 1) asmens, kuriu 

tėvai ir seneliai iš seno Lietu

voje gyveno ir kurie patys vi- 

suoinkf Lietuvoje, gyvena, 

nurodytą pirmanu' punkte 

menų vaikai, kurie,, 

gyveno visuomet Lietuvoje, bet 

grįžo jon gyventi...” šituodu 

punktu Jlinisferiu kabineto nu

tarimu ir išaiškinimu taikomu 

prie visų Amerikos lietuvių išė- 

„ jusiu iš Lietuvos ir priėmusių 

Amerikos pilietybę ir jų gimu

siu Amerikoje vaikų. Tokiam 
amerikiečiui grižus Lietuvon 
nereikalingas joks prašymas 
padavinėti Ministerių kabine
tui, reikia tik savo valsčiuj iš
siimti vidaus pasas. Tik paste
bėtinas vienas dalykas: toks 
grįžtantis iš Amerikos lietuvis, 
jei jis būtų priėmęs Amerikos 
pilietybę, turės jos išsižadčt, 
nes einant mūsų konstitucijos 
para. 9 ‘Niekas negali būti kar
tu Lietuvos ir kurios kitrfs val
stybės pilietis.” Norįs likti A- 
merikos piliečiu, beabejo nega
lės būti mūxų piliečiu. Šito 
klausimo išrišimą praneškite A- 
merikiečiams.”

I 
I
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A likos pasilieka auko- 
Už aukas niekur nie- 
specijalių privilegijų 

Taip pat ir

Kuo Italijos fašistai yri 
ir kuo nėra, bet viename <la 

rIvke jie yra sektini. Jie y 
į# ra nuoširdžiai uolūs. Ju pre 

L f >niejas Mussoiini Italijos iš 
ganymą mato taupuim 

k- <larbŠt!ime ir disciplinoj 
Tas faŠistii iiusistątynufR y 
ra sektinu patyzdžiji vi 
siems.

Bet mūsij.s<M-ijalistai. lais 
vaniąniai. sandarieriai, tau 
tininkai Lietuvos išganymą 
mato protestuose, nepikly 
me įstatymų ir kurstyna 
įmonių prieš įstatymus.

. I r

2)

<!S- 
kati ir nc-

1a

Austrija prieš karų turė
jo gyventojui 40 milijonų. 
Dabar teturi 6 milijonas, bot 
valdžia valdininkų tiek lai- 

; ko, kiek laike prieš karą. 
£ Taip daro dėlto, kad valdžia 
^nedrįsta paleisti nereikalin

I

*

kautis sąstatas:
Dvas. Vad. Kun. I. Albavičius,

717 W. 18-th St., Chicago. UI. 

Pirmin. Kun K Urbanavyčius,

50 6fk St., So. Boston, Mass

1. Vice-Pirm. A. E. Nausėdienė,

917 \V. 33rd St., Chicago, III.

2. Vice-Pirm. L. Šimutis,

222 S. 9th St., Brooklyn. N. Y. 

Seki-ct. K. J. Krušinskas,

222 S. 9th St., Brooklyn, N. Y. 

Iždin. J. B. šaliūnas.

222 S. 9th St., Brooklyn, N. V. 

Iždo globėjas Kun. F Kemėšis,

Caldivell Hali Catholic L'ni- 

veisity, \Vashington, D. C. 

Iždo globėjas Kun. V. Taškūnns,

30 AVilloiv St..

Nonvood. Mass 

'Jž<lo globėjas M. Kerbelis,

1 i Dean St., Amsterdam, N.Y. 

.1. A. /?. K. Fed. Seki-.

kam 
nėra teikiama, 
•paskola ]iasiHekta paskola: 
sueis laikas atmokės mums 
pas'kolintają sumą, gi dabar 
moka nuošimčius. Už tai ir
gi specijalių privilegijų rei
kalauti negalima. NeĮsigi- 
liuus. daug dirbusiam ir au
kavusiam. kuomet Lietuvon 
parvažiavus valdininkai ne- 

' kreipia daug į jojo- rodomus 
bonus ar diplomus domės. 

• atrodo keista ir skaudu. Bet’

Lietuvos piliečiu regis-,paskutiniu laiku pradėjo atei

tai bus tad pa vėl v-P ir Informacijos Biuro leidiniai 
■ .-ingių ir francūzų kalbose, bet vie- 

jniutėliu šaltiniu, iš kur šėmiam ži- 
Inias mes ir kitos kolonijos, vis-gi 

Tieka ••Darbininkas” ir jo siunti

niai. Kaip jau rašiau, sunaudo- 

jję materijolą siuntinė jame jį to

liau, Į kitas kolonijas, jos toliau 

ir tokiu būdu informuoamės. Vla

divostoko skaitykloje lieka tiktai 

komplektai, kurios pasiseka su

daryti.

Mums labai stinga naujasnių 

Lietuvos Valstybės žcmlapių. 

“Darbininke” garsinama apie 

tokį, todėl prie šio pridedu 3 jie- 

nas (nes dolerių Vladivostoke 

gauti labai sunku) teikitės pri

siųsti man nors porą.

Paskutiniomis dienomis įvyko 

pas mus pervarta, jau nebežinau 

ii- kelinta iš eilės. Generolo Di- 

terichso avantiūra žlugo, is pats 

su kariuomene ir visokia gerove 
pabėgo į Korėją ar tai Šiamą. T 

miestą jau įėjo raudonoji armija. 

Pasakoja, kad bolševikai jau 
nebetokie, kai buvę pirdkau, vie

nok tikėties kuo , nors labai gero 
mums, lietuviams pabėgėliams, iš 

(naujos permainos negalima ir tur 
būt, mūs padėjimas nepagerės. 
Kaip žinau iš pranešimų iš Čitos, 
širdis raudonųjų Tolimuose Ry
tuose, tenai jie nei vienos valsty
bės iš atsiskyrusių nuo Rusijos ne
pripažįsta ir piliečius tų valstybių 
traktuoja kaip ir savuosius, jei
gu tik ne blogiau. Pirmiau nors 
galėjome gauti pašalpos nuo tvir- 
tesniųjų svetimšalių, kuomet 
mumis jau perdaug spaudė, dabar 
gi raudonieji pilni krašto šeimi
ninkai, nes ir japonų kariuomenė 
apleido jau šią sritį.- Pagyven
sime — pamėtysime. Galime tai
pogi tikėtis ir geresnių sąlygų, nes 
dabar jau nebebus fronto tarp 
So.-Rusijos ir gal galės pasinau
doti gelžkeliu, kad sugrįžus Tė- ^'’i 
vyškėn. t <’f

Nors ir, skurdžiai gyvename 
tolimame krašte, vienok sugebė
jome šiek tiek surinkti ir Lietuvos 
Aukso Fondui, štai vardai au-i 
khotojų įF'jn aukos:
1) JOCIENE Marijų

I

Guviausias šiandiena , A-
* * t ■ 'merikos- lietuvių kldusiinas 

yra 
trasija.
ta ir man tame žodis tarti.

Mes žinome, kad Ameri-į 
koj i rkitose valstybėse yr; 
lietuvių. Bet kiek ir kokie; 
lietuviai kur gyvena iki šiol-' 
oi'ieijaiių žinių neturime. Į- 
sakvmas visiems užiaibežiuo-l 

‘ ■ ise gyvenantiems Lietuvos pi- 
lliečiams įsiregistruoti duos 
i skaitlines kur ir kiek Lietu 
vos piliečių yra. Tai vienas. 
Antras dalykas, užsiregis
truojant išpildytos statisti
kos žinių korteles duos gali
mybę* sužinoti kiek kur ko
kios rūšies profcsijonalų. 
ainatninkų yra. Trečias ir 
svarbiausias regisitacijos į- 
statynio davinys bus tas. kad 
nustatytuoju už ]>asus mo- 

ikesniu rl^i išeiviai Ingiai ga- 
(lėsinie remti tūvynę-Lietu- 
1 va.
į Delei mokesnio daugiap
usiai keliama protestų ir už-į 
Imetinėjimų. Tiesa, kaip ku
riems yra sunku nustatytas 
mokesnis mokėti. Bet visgi 
nėra taip.sunku, kaip noku- 
rie bando tai atvaizduoti. Iš 
netolimos praeities mes. ge
rai žinome, kad daugelis iš 
mūsų klojome į metus po ke
lias dešimkines ir šimtines. 
Tie patįs ii- dabar tebeau- 
kaujame Aukso - Sidabro 
Eondan, Lietuvos Kauliams 
ir Lietuvos Valstybei.- Bet 
taip-gi yra neužginčijamas 
faktas, kad tu<y pačiu laiku 
kuomet vieni aukavome it 
tdjeaukaujame, kiti visai ue- 
biednesni būdami ir save di
deliais Lietuvos mYdėtojais 
besivadindami, nėra nei cen
to aukavę', nei kitokiais bū- 
dais materi.jaliai rėmę vals
tybę. Pasų mokesnis xuly-

;i!stybės rėmimą užde 
dant lygiai ant visų jos pilie j 

[čth-peein. I

5 rusų rukso r: rt. 
<.OLI'BERGAS A.

H) rusų aukso rubl. 
AVAKCA8 Adolfas.
5 nfeų autao rubl.

•—* JnJT* * ...

21 )

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

31)
32)
33)
34»
35)

36)

4!)

•12)

43)

44)

4*5)

ZUNDE Vilius. 5 rusų u ūks. rub. 
KAUKELIS V.. 10 rusų auks. rub. 
SOLt'AS M.. 5 rusų auks? rubl. 
SOKGOBELZONAS I..
5 rusu aukso rubl.

ŠIRMENIS Jokūbas.
5 rusų aukso rubl.

VA IŠNIKS .Tonas-. 5 rusu auks. r. 
LEIBOŠEC E., atlaso žiedą. 
ZYSKINDAS Jokūbas.
10 aukso rubl. ir sidabrinį arba
tinį šaukštą.

GETCHMANAS I.. 10 auks. rus. r. 
DAVIDSONAS S.. 2 si*!, rusų rub. 
RASTAUSKAS M i kolas. 5 aukso 
rusų rubl.

TVARJANAVIčIUS V.. 1O aukso 
rusų 'rubl.

ČEPULIS Liudas. 3 sidabr. rusų 
rubl.
I’OZELA -Karlas. 5 aukso rusų r. 
ROMANOVAS Jonas. 10 aukso ru
sų rubl.

UGINTAS Vincas. 1 sidabr. kiniš
ką doleri. 1 sidabr. rusų rublį, 
’Ą sidabr. rus. rubl.. >/, sidabr. 
amerik. doleiro.

PAULAUSKIS I'.. sidabr. 
rubl.

DIERZAVIEU Z.. 1 sidabr. 
rubl.

UNDZENAS Jurgis. 5 aukso 
rubl.. 1 sidabr. nišų rubl., 1 jio- 
ną (2 po 50 senų), sidabr. rete
žėli nuo laikrodžio.

EUKAVEUKAS Petras. sidabr. 
rusų rubl.

PODLIASKIS Vacolvas. 100 
so rusų rublių.

LEKAVIČIUS L.. 15 aukso 
rub!. 1r 1 sidabr. rusų rubl.

MALEI.A Antanas, 10 aukso 
rubl.

MALELTENf! A..

rusų

rusų

rusų

auk-

rusų

rusii

5 liukso rusų r.
i VAIsNIUS Vladus, 5 aukso rusų 

rubl.
' ŠOCHOR, Ch. ir M., broliai. 20 si

dabrinių rusų rublių.
• MUSTEIKIS K.. 5. aukso rusų r. 

ASUI LA J., 1 sidabr. rusų rubl.
i VTSIALKA I.. 1 sidabr. rusų rubl. 

BUTKA Vincas, 1 sidabr. rusų r.
i RERN.šTEINAS A.. 20 aukso ir

3. <50 sidabr. vusij rublių. 
TIRUNGAS Jonas, 1 aukso 
rubl.

šiMKEVKIUS J.. 1 skhibr. 
rubl.

SEGALIS Jonas.-5 aukso rusų r.
i SEGAT.IEN® V.. 5 aukso rusų r. 

ŠILLERIS Germanas. 2 sidabr. 
rusų rubl.

RABINAVK’TCS J.. 5. sidabr. ru
sų rubl.

SESICKTS Stasys, 1 jieną (2 po 
50 senų).

BoBKEVTCAITe - ŠTUKENBER- 
GIENft Vlad., sidabrinę cukrvny- 
čia ir du (2) šmotelius

GREIČIŪNAS Albertas, 
rusų rubl.

GOLDBERGAS Dov.. 
portsigarą ir <h» (2 sidabr. pici. 
'sabkštus.
GOLDšTEINASAŪ. 5,aukso rusų 
rubl. -x

MATUšEVSKIS K.. sidabrino čėr- 
/kutę ir sidabrinj ratelį šrrvečiuk.A V A X, A T J _

nišų

rusų

sidabro. 
1 sidabr.

sidabrini

46)

47)

48) KALACNI KOVAS J., 3'sidnbn ru-

49)

50)

51)

52)

53)

3 sidabr. rusų

K.. 10 aukso

5 sidabr. rusų

5 aukso rusi}

sų rubl. 
PAŠKEVIČIUS Z., 
rubl.

PETKAUSKAITft 
ruH.

JAKOVLEVAS J., 
rubl.

VORONOVAS K., 
rubl.

MICRALIŠSKIENfi D.. 5 aukso 
rusų rabi.

MKJUALIšSKIS G., 5 ątikso rusų 
rubl.

BOREtšA V.. 5 aukso rubl.
Be viršiau paminėtų asmenų v- 

ra dar pasižadėjusių, kurių var
du* pranešiu včliku. Prašyčuu, 
jeigu rasit ė galimu, tą sąrašą pa
skelbt]. nes taip esu pasižadėjęs 
auknotojams.

Kuo tiktai gavau Tamstos laS- 
»« »■ koustituija.

t; ir 

mus

54)

<ą su “ pravesta v na ” 
(Ačiū. Ačiū 1 ai už at

■

I»

žeika. Jis labai laimingai parva
žiavo ir ilsisi savo tėviškėje neto

li Vabalninku. Gavau nuo jo po
rą laiškų kuriuose rašo esąs neiš

reiškiamai patenkintas sugrįžimu 

ir uoliai darbuojąsis jaunimo kuo

pose, rCngią vakarus, paskaitas 

ir tt. Aplankė ir mano tėvelius, 
kurie manęs irgi labai laukia par- 

bet ant nelaimės aš vis 

tame įkirėjusiame 
Dar - Dievas žino 

kada galėsiu iš šio iškeliauti, nes 
per Rusiją dabar visai negalima 
keliauti, o jūrėmis perbrangu, nes 
reikia pusę pasaulio apriesti, o> 

^Igos, kurias čia duoda valdžios Į\^ 

staigi] tarnautojams ant tiek men

kos, kad kaip tik vargiai užten
ka prasimaitinimui o apie susitau- 
pyiuą negalima nė paniislyti. Čion 

gali užsidirbti vien tik Įvairūs 
sukčiai, avantiūristai ir speku

liantai, o tarnautojai rusų valdiš
kų įstaigų ii- darbininkai labai- 

skurdžiai gyvepa.

Vladivostokas susilaukė didelės 

naujienos — tai japonų kariuome

nės netolima evakuoto. Japonams 
išsikrausčius, žinoma, atsidangins 

čia šitos “D. V. R.” — Tolymųjų 

Rytų Respublikos jėgos.

Vienas mano geras pažįstamas 

išvažiavo Amerikon. Jis turėjo 

pakankamai jčšų ir buvo kvietęs 
sykiu važiuoti Amerikon. Aš at

sisakiau, bet dabar pradedu gai

lėtis, kad nevažiavau. Nors ang

liškai persilpnai suprantu, bet ten 
ant vietos manau lengva išsilavin

ti, o kas link tarnystės, tai man 
rodosi kur kur, o pas farmerius, 

tai nesunku surasti uždarbį. Kad 
sutaupyti $100.00 čion reikia tar

nauti porą metu, o ten manau ga
lima tik per vienus metus.

Dabar apie mano tarnystę. Iš
tuštėjus valstybiniam iždui, vieti
nė valdžia griebėsi priemonių, kad 
sutrumpinus išlaidas. Tuom tiks
lu sutrumpino valtsybinių Įstaigų 
etatus, paliuosuodami 213 ar 314 
tarnautojų. Teip pav. krasos kon
toras, kuriame aš tarnauju iš bu
vusiųjų 250 tatnautojų paliko tik 
80 žmonių. Stebiuosi kaip dar 
manęs nepaliuosavo — pats aš ne
sitikėjau ir neturėjau jokių šamu; 
palikimui toliau tarnauti. Užtai 
darbo dabar turiu teip daug, kad 
ir liuoso laiko labai mažai lieka. 
Dirbu už tris tarnautojus.

Brangusis p. Prane, meldžiu ir 
ant toliams nepamiršti kartkartė-

neprielankias Valstybės kūrimui Lietuvos, 

aplinkybes, Lietuva netiktai ne- 
žlugo tvirtesnės kaimynės slegia- i pic savę. 
ma, bet parodė ir įtikino visą pa- biu palikau neišvažiavęs Lietu- 

saulį, kad Lietuvių tauta ift vien von.
tiktai nori, bet ir gali, savysto- draugu išvažiavo tik vienas p. Ma- 

viai gyventi, ką priparodo Di

džiųjų Valstybių pripažinimas 
Lietuvos “de-jure” Suverene, 

Nepriklausoma Valstija. Dabar 

jau ištikrųjų galime būt ramus ir 

tikri savo Tėvynės bu jojimo, ne

žiūrint “brolių-kaimynų” apeti

to: Lietuvą praryti jiems nebepa

siseks.

Mes tolime Sibire atsidūrę lie

tuvių žiupsnelis, neturėjome lai
mės būti prie Vnis brangios Tėvy

nės atgijimo, negalėjome prisidė

ti prie Jos kūrimo darbo. Tai at

sitiko ne iš mūs blogo noro ar ne

rangumo, bet vien tiktai delei 

taip nelemtai del mūsų susidėjusių 
aplinkybių. Tiesa, nekurie, bai

siausio skurdo prislėgti, esame 

kiek atšalę, neatjaučiame Lietu

vos reikalų. — vienok viti minga

me ir keliame viena mintimi; 

kaip greičiau pasiekus savo bran

giųjų pastogių. Tokiu būdu visi 

esame vienos minties: Lietuvos 

neišsižadėjome, bet svajojame, 

kaip greičiau nutūpti po LAIS

VOS LIETUVOS SPARNU.

Kaip kiekvienas paukštelis, 

kiekvienas gyvūnėlis stengiasi 

prisidėti prie savo gūštos, savo 

gimtinės gerbūvio, taip ir visi 

Lietuvos vaikai, kaip vietiniai 

(Lietuvoje) taip ir išsisklaistę po 

platųjį pasaulį, subruzdo it skruz
dė, — kas ką gali, deda Lietuvos' 

gyvavimo pamatą: renka auksą- 

sidabrą LIETUVOS VALSTYBI

NIAM AUKSO FONDUI.
Mes, Sib’ro lietuviai, esame 

blogiausiame materialiame padė
jime negu i<ur kitur gyvenantieji 
lietuviai. Mes nesudėsime tiek, 
kiek galės sudėti, gyvenantieji ge
resnėse aplinkybėse, Lietuvos vai
kai. Tečiau Lietuva, kaip tikra 
motyna, tikrai ir įvertins mūsų 
pasiryžimo svarbą ir todel mūs 
skatikai Jos akyse bus lygiai bran
gūs, kaip ir turtingųjų desėtkai 
ar tai šimtai, nes tikra motyna 
vaikų auką įkainuoja ne aukso 
svarumu, bet vaiko meile, jo pa
sišventimu.

Todel tai, Broliai-Sescrįs, kvie
čiu jumis visus, atiųętę visokius 
vaidus ir nesutikimus, kuom kas 
galėsite, ar tai pinigais ar daik
tais, dėkite aukas LIETUVOS , 
VALSTYBINIAM AUKSO FON
DUI.

Aukos priimamos Lietuvos Res
publikos Įgaliotybėje Sibiro kraš- ( 
tai, Vladivostokas, Lazarevskaja.jnis prisiųsti laikraščių iš Lietu.
Nr. 8. Ankuotojai bus surašyti Į 
tam tikrą knygą} “AUKSAS SI
DABRAS LIETUVAI NUO JOS 
VAIKV * SIBIRE ” Si knyga 
bus pasiųsta į Lietuvą Į,aukso 
fondo arehivą. Be to kiekvienas 
aukotojas apturės smalkų pakvi
tavimą ir jie visi ir jų aukos bus 
paskelbtos Lietuvos laikraščiuose.

vos. Tai vienintelis džiaugsmas 
man yra Tolimuose Rytum*-.

T. Kalahs.
, ................ ■

Svaras “round steak’o,” 
svajas būdavo -50c., o drus- 
maistingumo, kiek puskvor- 
te piA> kaiiHioUuti 8c., < .

WVkk.lt
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PILIEČIAIS. 'PRANEŠIMAS

DAYTON, OHIO.

VISIEMS.Lie-

TORONTO ONT., CANADA.

30,1922 šei-

8:18 v. vakare. i
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PRANEŠIMAS.

HOUSE
Bostone

KAS BKUEII UEiUViy KUUUNJUSt.

Visi 
gruo-

ne
prieis

LDS. Conn Apskričio Kuopų 
' Domei

IMKIS

V. J. DAMAŠIUS, 
Seminarijos auklėtinis, uolus rė
mėjas L. D. S. ir “Darbininko.”

PRANAS YOŠKA
■, . i

UETUVK-MILŽINAS

GEO CALZA
Garsiu Italu

Ketverge,

Ant Ėaattš laivai i#te. & 4. 
italas nušovė savo moterį. Palei
di gūvį į stvę, bet neęataūkė ge
rai j pakaušį. Tai- nugabentas li- 
gonbutin. Turbūt išgis. Jis bu
vo serganti^ darbo netekęs suma
nė save nusižudyti ir Moterį su sa
vim vestis.

Čia protestonai nerausta, vis 
varosi kad pąnaikyti parapijines 
mokyklas. Detroito J. M. vysku
pas susirūpinęs su jųjų agitacija. 
Atsišaukė į visas par., prašė, kad 
paremtų su aukomis, nes reikės 
atspaudyti agitacijos lapelius.

Bazaras.

Šv. Jurgio par. bazaras sekasi. 
Draugijos turi būdas pasidarę. 
Gražų įspūdį daro priaugančiųjų 
L. Vyčių skyrius. Jiems prigelbs- 
ti gerb. kun. J. Čižauskas. 
darbuojas sušilę. Baigsis 
džio pradžioj.

i
L

r-

Padėkavonės dienoje

Lapkričio 
Nov

GRAND OPERA

Kampas ffnhhtgtar ir Bover Street.

Tikietų galima gaut iš anksto 
Šidlausko aptiekoj

Labdaringa Dr-ja veikia.

—Negana kad šelpia^pavargelius 
ir našlaičius, bet da surengia ir 
įvairių vakarėlių. 5 dieną Iapk. 
perstatė gana gražų teatrą po var
du “Užeigoje Nebuvo Jiems Vie
tos.” Veikalas vaizdiną Kristaus 
gimimą. Publikos bubvo pilnutė 
svetainė. Čia turiu pažymėti, kad 
visi lošėjai savo roles atliko kuo- 
puikiausia. Šis vaizdas buvo be
galo Įdomus. Čia turiu priminti, 
jog per pasidarbavimą valdybos, 
turėjo progą teip gražaus teatro 
pamatyti nekurios našlės ir naš
laičiai, jiems įžanga buvo dykai. 
Teipos-gi da kalbėjo adv. A. J. Mi
leris. Gerb. advokatas kalbėjo 
plačiai nupiešdamas labdaringos 
draugijos naudingumą ir jos nu
veiktus darbus. Teipos-gi ragino 
žmones rašytis prie Labd. Draugi
jos. Vakarą vedė pirm. Mankus.

Reporteris.

.pabaigos visi dainavo “Lietuva 
i Tėvynė Mūsų.” Paskui prasidė
jo šokiai, kuriuos gerai griežė at
vykę muzikantai net iš Raieno. 
Pasidarbavo šie: Petras Žilius, P. 
Mančiavičienė, P. Judišienė. Tai 
gero pelno padarė parapijai.

Parapijonas.

DETROIT, MICH.

(East Side)

Lietuvos piliečiai 
koje pagal Lietuvos 
sybės išleistą įstatymą ] 
valo registruotis atsto 
j e, išsiimant pasus, 
te, jog mes esame specij 
tai šitame darbe ir viską 
lime atlikti nuo A iki Z. Vie
tiniai, apylinkių ir visos A- 
merikos lietuviai registraci
jos reikalu kreipkitės į mus 
Laiko nedaug beliko — sku
binkitės.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass

LDS. Conn. apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks antrą nedėl
dienį Gruodžio, tai yra 10-tą die
ną, 1922 metuose, Šv. Trejybės 
parapijos svetainėj, 41 Capitol 
Avė., Hartford, Conn. Sesijos 
prasidės 1-mą valandą po pietų.

Lai kiekviena kuopa siunčia po 
kelis delegatus bei delegates į ši-l 
tą suvažiavimą, nes jis yra didžiai 
svarbus, ne vien kad šis yra me
tinis suvažiavimas, bet jis yra pir
mutinis po 7-to LDS. Seimo. De
legatai turės ko svarbaus praneš
ti iš buvusio seimo.

Tegul kiekviena kuopa apmąsto 
LDS. reikalus ir priduoda daug 
gerų įnešimų, kaip ir kokiais bū
dais mes galim prigelbėti LDS. 
centrą sumažinti skolas ir page
rinti darbininkų stovį.

Visos kuopos parodykite savo 
darbštumą ir pagelbėkite kitom 
kuopom jį įgyti, per siuntimą de
legatų ir su jais gerų įnešimų ir 
patarimų.

M. Blažauskiutė,

Šitame mieste yra mažas būre
lis lietuvių ir jų tarpe yra visokių. 
Čionai katalikai veikia neblogai. 
Šią vasarą turėjo perą piknikų. 
Atėjus žiemai, jau surengė pasi
linksminimo vakarą. Gerai nusi
sekė. Teip-gi buvo ir prakalbos. 
Bet jos Įvyko nepatogiame laike, 
todėl neperdaugiausia atsilankė 
publikos. Buvo ir pora Trockio 
bernų, kurie linksminos jog ne
perdaugiausia publikos. Bet sy
kiu ir didelis išgąstis. Kada ger
biamas kalbėtojas pareiškė savo 
kalboj, apie katalikų veikimus ir 
jų naudingus darbus ir pasakė, 
kad ir jų mieste ne ką daugiau 
yra katalikų kaip čia, bet jie tu
rį bažnyčią ir kleboniją vertės a- 
pie penkioliką tūkstančių, tai 
Troekio bernas išgirdęs teip išsi
gando, kad ir jo siela atsirado ir 
baisiai- pradėjo drebėti. Aš nesu
prantu, iš kur jam ta siela galėjo 
atsirasti, nes jis nepripažįsta ją 
turįs.

Buvo daryta kolekta. Surink
ta $23.

Platinkime tarp žmonių gerte 
knygas ir geras laikraščius, M 
jų skaitymas apšviečia žmogų 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas t
LDS. Conn. Apsk. Rašt. , ^erus laikraščius, žmogus ga.ll gjį 

tektinai apsišviesti.
Mokyti ir išmintingi vyrai airi 

džiaugti negali, prisiminę knygt 
au’ skaitymo naudą, kitai ką saki 

cnokslavyris R. Būry. “Knyga 
anot jo betariant, yra geriMUtt 
mokytojas. Jis ant tavęs 
nesupyks ir užmokesnio 
taus. Kada tik nueisi, niekados 
miegančio neatrasi, kada tik 1 
klausi, jis vis ktsakys, kada 
riksic jis tavęs neišjuoks.”

Lietuvių R. K. Federacijos N 
josios Anglijos apskričio sky
riams pranešame, kad Įvyks aps
kričio suvažiavimas nedėlioj, gruo
džio 17 d. 1922, 1-mą^alandą po 
pietų Lietuvii} Bažnytinėje Sve
tainėje, AVindsor St., Cambridge, 
Mass. Todel-gi gerbiami Lietu
vių R. K. Federacijos Naujosios 
Anglijos apskričio skyriai malo
nėkite atsiųsti savo atstovus j šitą 
suvažiavimą, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Teip-gi šitas i 
suvažiavimas yra pirmutinis po 
seimo, o kurie skyriai negalėsite 
atsiųsti atstovų, tai atsiųskite sa
vo įnešimus apskričio valdybai. 
Teip-gi kurie skyriai da nepasi- 
mokėjote, tai yra prašomi pasi- 
mokėti savo duoklę į apskričio iž- ' 
dą ant suvažiavimo.

«

Lietuvių R. K. Fed. N. A. Aps- į 
kričio Valdyba:

V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Norvvood, Mass.
Rašt. — M. M. Kamandulis,

20 Faxon St., 
Montello, Mass.

Mūši} miestelis nemažas, 
tuvių randas apie pora šimti} šei
mynų. Lietuviai gyvena gana pa
siturinčiai. Veik kiekviena 
myna turi nuosavybių.

SodeJiečių vakaras.
/

Mūsų mergaitės sodelietės 
miega, dirba dieną naktį,
porą savaičių turėjo vakarą, ku
ris nusisekė iš visų atžvilgių. Vie
nas iš geriausių jų vadų yra Mor
ta Griniūtė, Dieve joms padėk to
liaus darbuotis ir vesti jaunimą 
prie susipratimo.

Vaikinai užvydi.
Susitvėrus mergaičių dr-jai so- 

deliečių, vaikinai nerimsta, ne
kantriai laukia, kuomet-bus pa
taisyta dėl jų kambarys. Tai tuo
jaus pradės organizuoti Šv. Var
do dr-ją arba Holy Name Drau
giją. Vaikinai slaptai pradėjo or- 

' ganizuotis dėlto kad sodelietės ne- 
praviršytų. Iš vaikinų labiausia 
rūpinas tos draugijos įkūrimu 
klebonas kun. V. Slavynas, vargo
nininkas Ambrozaitis ir fotogra
fei as Moreika. ’

♦

Norima sutverti dar du kliubai.

gauni kiek vėliau pasą ir priima 
darban. 6 mėnesius reikėdavo 
dirbti už 40c. Į valandą, o po 6 
mėn., tai gauni 5 dol. Į dieną už 
8 vai. Bet vis turi pildyti Fordo 
įstatus, nes jojo žvalgas tankiai 
aplanko kiekvieno darbininko stu- 
bą. Nežiniomis užeina ir jeigu 
randa moterį gyvenant nešvariai, 
vaikai užlaikomi nešvariai, o gal 
iš girtybės, tai jau nėr 5 dol., o 
kartais ir visai atstato iš darbo. 
Katras seniau dirbdavo pas For
dą, tai jautėsi didvyris, nes Fordo 
pasą (Badge) laikydavo Įsisegęs 
ant kaklaraiščio. Užtai Detroito 
darbininkai prasigyveno, įsigyjo 
nuosavus namus, biznius ir daug 
išvažiavo į tėviškę pilnais kiše- 
niais žvangučių. Dar-gi Ford pri
vertė ir kitas Kompanijas mokėti 
didesnes algas, nes čia randasi a- 
pie 35 kompanijos turinčios nuo
savus patentus — moteriams auto
mobilių. i)ar čia pasakysiu, kad 
Ford ėmė mokėti 5 dol. i dieną, tai 
svietas važiavo iš visur gauti dar
bo. Bet visi negalėdavo gauti, o 
be laiško nieks neįeidavo. Bet 
žmonės vistiek pas dirbtuves šim
tais stovėdavo. Tai iš dirbtuvės 

i su firc pipe ant jų liedavo, tik 
■teip galėdavo žmones nuo dirbtu
vės atsiginti.

Ar šiaip ar kitaip, Fordas vis- 
Įtiek yra geras dėl darbininkų.
Kad jis galėtų vienas viską apei
ti, tai darbininkai pajustų jojo 
gerumą.

Fordas turi krautuvę dėl dar
bininkų valgiui, drapanų, avalų ir 
tt. Viską parduoda. Šiais lai
kais dirba gerai, bet įmonių daug 
yra privažiavę. Šimtai stovi pas 
dirbtuvę ne tik per dieną, bet ir 
per naktį.

LDS. 72 kp. ėmė geriau gyvuo
ti. Sekančiam susirinkime viską 
apkalbėjus buvo imta disknsuot 
net visą valandą. Aiškiausia at
skyrė tčmas K. Abyšala, p. Armo- 
nas. Būt-gerai, kad mes turėtū- 
mėm kokius tris tokius pasišven
tusius dėl LDS. kaip Pr. Gustai
tis. Jis perstatė 10 naujų narių 
nėt įžymių, kaip tai gerb. ldeb. 
kun. muziką J. Čižsuską, B. Dau- 
mantMtę, A. Baužaitę, P. Bagdoną 
ir kitus. Dargi jis, Pr. G., daug 
aukoje iš savo kišenės skrtlosao 
apmokėti Rodos apie If dol 
Dar viena narė i įpleidč mūšių L. 
f). S. B. Dapkienė, išražiuvo j 
SprmgfieM, Hl. Ji daug Ma- 
vari su programų tefiguuk ir au
komis prisidėdavo. Linkime zri^ 
si » klo' - ' .

Tiesos Mylėtojas.

NORWOOD, MASS.

bei

KIEK ATEIVIU ŪKI
NINKU SUV. VAL

STIJOSE.
Iš visų ūkiu Suv. Valsti 

jose 1920 m.. 76.2% savinin 
kų čion gimę balti ūkininkai 
9% ateiviai ūkininkai, ii 

‘14.7% juodi ūkininkai.
1.920 m. buvo 75% eioT 

i gimusių, 10.5% ateivių ii 
I 1 AT . J. Z- __ Lai

Nekurie vaikinai suaugę nori 
kliubą susitverti įf pasivadytų 
senberniui kliubu, antri Tėvynės 
Mylėtojais. Pamatysime kas čia 
tokio naujo įvyks.

Davatkų Kliubas.
Neseniai gandas pasklido, kad 

čia yra tveriamas davatkų kliu
bas tikslu šmeižti savo ilgu liežu
vėliu nelygias sau ypatas. Bet 
mūsų klebonas yra priešas davat
kų kliubui. Turbūt joms bus ka
put.

Į

Atvėsus orui, visos dr-joS 
kuopos ėmė rengti vakarus, neat
siliko nei A. L. R. K. Mot. Są-gos 
36 kp. Nors mūsų kuopa narėmis 
nėra skaitlinga, bet sulig išgalės 
kruta ir nenori atsilikti nuo dide
lių kuopų. 5 d. lapkričio surengė 
puikų vakarą. Cambridge ’io vai
dintojai sulošė “Kova po Giedrai
čiais.’’ Vaidintojai buvo šie: Jur
gis Šaulys — Juozas Povilaitis; 
Magdutč, jo podukrė — Petronė
lė Sutkaitė; Jonas, moksleivis, jos 
mylimas — • Juozas Barovis; Ic- 
kus *— Juozas Vinčiūnas; lenkų 
legijonininkas — Juozas Smilgis; 
trys generolai: Parazitowski — 
Adomas Buslevičius, Vilkicvič — 
Juozas Vinčiūnas; Želigovski — 
Ciprijorias Kavolius.

Visi savo roles labai puikiai at
lošė, nes buvo gerai išsilavinę ir 
kožnas tiko savo rolėje. Ypatin
gai negalima nepažymėti p-lės 
Petronėlės Sutkaites ir Juozo Ba- 
rovio, kurie nors jauni lošėjai, 
bet labai gražiai vartoja lietuvių 
kalbą.

Vakaro vedėja buvo Agota Ku- 
rienė, kuopos pirmininkė. Tiki
mės kad ir daugiau tokių vakarė
lių sąjuigietės surengs. Girdėjau 
kad nuo šio vakaro ir pelno ne
mažai liko.

Pirm. 14.5% balt ii. Matyt žymu! 
sumažėjimas nuo 1910 ik 
1920 m. % ateivių ūkinis 
kų.

1920 m. didumas ūkių, ku
rios prigulėjo juodiems ūki
ninkams buvo, po 47.3 akiu 
kiekvienam, sulyginta st 
191.3 akrais baltų ateivių ū 
kininkų ir 162.6 akrais čior 
gimusių. Tas dėlto, jog atei
viai ūkininkai gyvena tos* 
valstijose kur ūkės daug di 
desnčs.

1920 m. buvo 501,068 sve- 
tur-gimę balti ūkininkai, kai 
yra 9% visų ūkininkų Suv 
Valstijose, bet 1910 buve 
669,556 ūkininkai. Tie ūki
ninkai turi po 191.3 akrų že
mės arba išviso 111.172,045 
akrus.

musu plačios padangės,Lš
randasi trys liet, parapijos, mažai 
.matyti žinučių. Randasi čia ga
bių korespondentų, jie daugiausia 
rašyneja į “Draugąw bei į “Gar
są,” tik nekurie rašynėdami klai
dų daro, įžeisdami mėsų veikėjus. 
Kartą buvo tilpus “Drauge’ ko
respondencija, pasirašė Yla. Yla 
iš pradžios rodės esąs didelei rū
pestingas apie L. Vyčius. Bet pa
baigoj tos korespondencijos pažy
mi, kad Detroite merginos esan
čios jam ne lygios, būtent netikę 
dėl L. Vyčių organizacijos. Ta» 
korespondencija mūši} vytes jau- j 
tesi įžeistos, už tai apstojo lanky- j 
tis Vyčių susirinkimuose.

Aš nei kiek neperdėsiu pasakęs, 
kad mūsų lieutvaitės yra vienos 
gabiausių. Kitų kolonijų lietu
vaitės joms negal lygytis. Bet 
nėra nuostabu, kad mes turime 
bent tris vytes kurios visiems pa
rodo ir pasako tiesų kelią Tautos 
ir tikybos ateitin. Čia buvo kun. 
F. Kemėšis, muzikas A. J. Alek- 
sis. Jie išaugino čionykštį jau- 

. Svetys užgirdęs jųjų gra
žią kalbą bei mintį, stebisi O to
kiems Yloms pavydas ima.

Šiomis dienomis vietiniuose a- 
merikoniškuose laikraščiuose pra
dėjo aprašyti Ford’o visą istoriją, 
jojo paveikslas tankiai tilpsta aut 
pirmo puslapio. Fordas jau pra
lenkė Rockefelerį savo turtu. Juo
kingai yra aprašoma apie Fordą. 
Jis buvo pamiršęs du milijonu do
leri? Kanadoj vienam banke. A- 
pie Ford’ą kiekviena tauta turė
tų žinoti, nes pas jį dirba visos 
tautos kiek randasi šiame paasuly- 
je. Fordas ėmė mokėti 5 dol. už 
8 m. darini dienoje jau prieš di
dįjį karą, kuomet kitos dirbtuves 
mokėdavo t ik po 2 dol. už 9 ir 10 
valandą Pas Fordą dirbu tik ve
dę žurouės. Norint gauti darbą 
reikėdavo rašyti laiškas. Tuo at- 

! vairo to vyras apžiūrėti ar esi 
ved*'s ar švariai U/.^i *1 • Si rsir 
pijok; * ės, ar ne 1

\ n . .

I kur

FEDERACIJOS SKYRIAMS.

MILWAUKEE, WIS.

Šv. Gabrijeliaus parapijos fėrai 
bus 30 d. lapkričio Padėkavonos 
Dienoj bažnytinėj svetainėj ant 5 
avė. Taigi gerbiamieji ir gerbia
mos, teip-gi vsi lietuviai darbuo- 

y tojai, visi išvieno be skirtumo visi 
į fėrus tą dieną. Tai jau pasku
tinė diena. Jau mes daugiau fėrų 
neturėsim. 0 dar daug yra katri 
nedalyvavote. Dabar jums ge
riausia proga bus. Mūsų komite
tas stengias geriausia parengti. ,nimą. 
Dabar bus geriausi daiktai ant pa
saulio, ir bus naujausios mados vi
sokių geimių if tt. O antras da
lykas, jei sv. Jurgio Dr-ja galėjo 
teip parengti ir tiek pelno pada
rė, ’ tai mes visi sykta j darbą sto
kime visi parapijonai; mes jiems 
nepasiduokim. t;

Fėrų Rengėjai.

šv. Gabrieliau* parapija turėjo 
parengus 19 g. lapkričio pramogą 
aut įtaisymo bažnyčioje elektr&os 
naujų lempų. fore puikiai pa
rengta, tiktai vienas dalykas bu
vo, kad parapijos Icontttetai neuž- 
prašė ankščiau daites Batelio, kad 
suloštų gerą teatrą. Tai per 
trumpą laiką negalėjo išmokti. 
Bet savo mearkumu griebės ir is- 
Mflh ribai polkų ir juokingą vei- 
* a sios ypatee veikimo buvo:

zalija G Ona M&ncia-
viėnitė. t£ Ant

Jauna Są-gietė.

PERDAUG
MANDAGUMO.

Cleveland, O. — Majoras 
Kohler patarė vyrams elevo- 
toriuose nenusiimti skrybė
lių. Sako, kad mandagu
mas neprivalo pereiti ribas.

r

L. D. S. kp.

Čion gyvuoja gana puikiai. Mat 
turi veiklią valdybą, ypač dar
buojas čion p. Raškevičius. 
labai gražiai 
naujus narius.

Klierikas V.

Jau kelinta 
sveikatos apsistojo pas mus klie
rikas, bet ačiū Dievui pasveiko. 
Tvirtina Dr. A. J. Moerman, kad 
greitu laiku galės vykti seininari- 
jon, būdamas pas mus pasakė po
rą prakalbų dėl LDS.

Remontas bažnyčios.

Atėjus kun. V. Slavynui 
ko nelaukus pradėjo darbą. Ikšiol 
pas mus bažnyčioj buvo baisi ne
tvarka, beismonte buvo bažnyčia, 
kur išrodė visai nepatogiai Bet 
dabar yra taisoma bažnyčia ant 
antrų laiptų, kuri buvo seniai pa
geidaujama. Ačiū, rūpesniui ku
nigo Slavyno ir duosnumui žmo
nių, kurie jų sunkiai uždirbti cen
tai pagražįs bažnyčią ir turės kle
boniją.

Jis
moka prikalbinėti

Damašius serga, 
savaitė kaip dėl

nie-

>urdin-|I 
in tai TA-

PLAUČIUS NŪ-
ŽUD8JPAOIA.
Me. -r featieius 
»' mie

gančią savo pačią o paskui
pats fmžudč. Priei pikta
darybę šraflčiro da savo vai- 

I kn boro nosian^g pas gimi
nes. Tie sugrįžo rado po tra-

Rodos kožnas žmogus turi su
prast kur gera ir kur bloga. O 
supratus stoti darban už gerą ir 
kartu kovoti prieš blogą.

Am. L. R. K. Federacija stoja 
•už gerą ir kovo’ja prieš blogą. Tam 
tikslui yra susitveręs Federacijos 
skyrių Bostono apskritys. To ap
skričio valdyba dirba kiek tik iš
mano ir kiek jiegos leidžia. Gai
la, kad neatsiliepia tie, kurie taip 
turėtų daryti. “Darbininke” bu
vo net kelis sykius garsinta, kad 
skyrių valdybos atsiųstų savo ant
rašus. Bet apskričio valdyba to 
nesulaukė. Taigi dabar dar kar
tą atsišaukiu į visus skyrius, pri
gulinčius prie Bostono apskričio. 
Malonėkite atsiliepti, pranešant 
kiek draugijų priguli, kiek narių 
ir kiek apskritin yra pasimokėju- 
sių pilnas mokestis.

Jei kur nėra skyriaus, tai vis- 
vien malonėkite pranešti, o aps
kričio valdyba stengsis suorgani
zuoti skyrių.

Tad be tolimesnio raginimo 
siliepkite.

M. M. Kamandulis,
20 Faxon St,

'Montello, Mass.

»■

i

at-

Europa tiek gali 
kai atsilyginti už skolas, ki 
orlaiviu galima ant 
nulėkti. Auksu Europa 
gali skolų atmokėti, o jei 
pradės mokėti prekėmis, 1 
čionai veik visa pramonė 
retu sustoti. Būtų tada dau
giau bėdos, negu gero.

Narys LDS.

ŽUVO VAIKAI.■s

Rochets&r, N^ Y, — Paul 
Dew, 4 m. vaikas ir jo sesuo 
Rutk, 2 iu. amžiaus, sudegė, 
kuomet sukėlė gaisrą su deg
tukais besfbovydami.

TAI BENT KIAUŠINIAI

PRIPAŽINO KALTA.

Barneesboro, Pa.—Reilly 
Collieries kompanija tapo 
pripažinta kalta už eksplio- 
ziją, kuri įvyko lapkr. 6, ka
da žuvo 77 žmones.

Europos ir viso pasaulio 
dabartinės bėdos yra ne tiek 
dėl karo, kiek dėl netiktAdos 
Versaliu taikos sutarties, 

Jie buvp padeti tam tikros prie kurios tautos negali pri-

Tacoma, Wask. — Už 20

PAIN-EKPELL
JUMS PACELBES!

i
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E Broadway Tarpe G ir H gt. South Boston, Mass. Koncerto pradžia 7:30 vai. vakare
■MME——EM— 1111 !■ III I ■miimiT

UŽĖJO BRAVORĄ.

Springfield, Mass. — 21 
jrohibicijos agentas užčiupo 
kooperativišką bravorą. 
Bravūras besąs šešių tene- 
mentų vietoj. Suarėštuotas 
Morris Vizotsky.

I
’■-/

i

« \

VltllNES ZINiUi
DIDŽIULĖ PRAMOGA.

Ateinantį utarninką, lap- 
to krivio 28 d. Bostono ir apy-

linkių lietuviai turės nepa-į 
prastą pramogą. ’ 
koncertuos čia Lietuvos ope- i

ir Mikolas Januškevičius iš 
Xorwood’o, kurs taiu-gi 
vyksta tuo pačiu laivu Lie
tuvon.

Tšvažiuoj ančių palydėt i 
Soutli Station’e buvo susi
rinkęs didelis būrys (apie 50

SUDEGĖ MERGINA. APDEGĖ MERGAITĖ.

Ta dienJasmem^ drauSkl ir giminių. 
K i Buvo ir Dr. Landžius.

W5 artistai - Oleka, Leške- Viršmlhėtos mergelės yra 
iėius ir Byra. Jau Newlf,a pmusto* ir augusios. 
orko, New . Jersey 
onnecticut valstijoes šie 
erb. svečiai-nebūvėli ai-ar-

Portland, Me. — Gertrudt 
:ll. Hopkins prie krosnies 
i rasta negyva, baisiai apde
ngusi. Ji norėjo sudeginti po- 
! pierių krūvą. Kai popieriai 
užsidegė ir jos drabužiai už
sidegė.

Į čia
u, į Lietuvon tečiaus vyksta su
:n noru, nes gaudavo laiškų iš 

amerikietės Valentukės, kati 
| tistai jau koncertavo ir susi- oje esą beveik sma-

v •

I* rinkusieji negalėjo jais atsi-p*au ne^ Amerikoje.
gerėti. Brooklvne didžiulė 
salė, kur jie koncertavo bu
vo grūste prigrūsta ir arti 
600 žmonių turėjo grįžti nuo 

ės dėlto, kad vietų pritrū-

VISI Į KONCERTĄ.

Utarninke, lapkr. 28 d.

22-RAS METINIS BALIUS
6T^7A\4S' PROTES

TANTŲ SEMINARIJOJ

!

Worcestcr, Mass. — Ket-į 
veriipmetų mergaite Victo-į 
;ria Kolbki labai apdegė be-j 
sibovydama su degtukais. į 

j Jos tėvas ir motina dirbo, o! 
h i namuose buvo su vyrės-į 
loinoju broliu.
I

AVashingtono laikais per
plaukti per Atlantiką truk
davo 3-4 savaites, dabar 
ti unka 4-5 dienas.

II. J ORO EV BL PAASLPUla 
DRAUGYSTES VALDYBOJ 

&DBE8AL

Į

i

!
Darau siutus, overkorus ir fut- I 

ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 

Mulonėkit persitikrinti.ras.

JUOZAS LAUKIS

Rengiamas

South Bostono Lietuvių 
U kęsų Draugijos 

------Rus------

LIETUVIŲ SALĖJE 
Kampas E ir Silver Streets, 

South Bcston, Mass.

KETVERGE

Monlreal. — Prezbiteri jo
nų dvasiškoj seminarijoj iš
tiko streikas dėl šutinio. Au
klėtiniai atsisakė duodamą 
šutinį valgyti. Seminarijos 
vyriausybė paskelbė, kad 
neduos valgyti per neapribo
tą laiką.

Iš BOSTONO j LIETUVĄ

t . KM. - M. Zoba,
539 E. 7-tb SU 

VIUE-PIRM. - P
248 W. 4-th SU 

p:<oT. RažT. — J
313 — 4-tb SU, 

Fl.N. RAST. — J. Svagždys,
171 W. &-tb Su, So., Boston. 

K \SIERIUS — A. Naudžiunaa,
18 VVlnfield SU So. Boston, 

maršalka - j. Zaitis,
7 Wlnfield St. So. Boston, Mas* 

Dr-ja laiko reslrlnkinma kas tr*c 
n-lėldletų kiekvieno mėnesio, 2-rų vh 

► pietų šv. Petro muapŲos salči *■ 
c. SovnnJ» Ru South Hoaton Mass

So. Boston, Ma* 
MiKalaoakaa, 
So. Boston, 
Šeduikis, 
So. Boston,

Ma*

Ma>

Ma>

Ma>

“Darbininko” ofisas bus už- PADĖKONĖS DIENOJE 
darytas nuo 7:15 vai. vaka
ro. Visi eisime į Lietuvos 
Operos artistų koncertą.

Bostono ir apylinkių lie-
■ tuviai būrių būriais sueiki

me į Lietuvos Operos artistų 
koncertą ateinanti utarnin-.

f ką, lapkričio 28 d. y[unįcį_Į /i KLJ7PA.
liepai salėj, 7:30 vai. vak. j Pereitos subatos “Darbi-

Apsakykite apie šią pra- ■nįnko” 1 —' T ’ ------
. jmogą savo draugams ir pa- |0peros artistųVkelbime įvy- 

žįstamiems. jk0 klaida — pažymėta, kad
Į koncertas prasidės 1:30 vai. 

STEIGS NAUJA STOTI. !J.? p,et v^.i 7:30 val- vak- 
č j Mat tas skelbimas buvo per-

Ateinančių metų pradžioj i 
bus daromi pagerinimai i 
Bostono trafiko. Svarbiau-j 
šia tai bsu statoma Union 
Station. elektrizuojami prie-į 
miestiniai traukiniai ir geri-i 
narna susinėsimas su No. ir Į 
So. stotimis. Tam reikalui: 
skiriama $100.000.000.

30 Lapkričįo-November 1922
Pradžia 3 valandą po pintu ir tęsis iki 

11 valandai naktį.

Brize Šokis—Dvi Dovanos 
Skiriamos Geriausiems 

Šokėjams.
numeryje Lietuvos Gera Muzika—Ben^fs Jazz Band

NORĖJO PAVOGTI.

i

UŽPUOLĖ ŠIRŠĖS.

per LIVERPOOL 
ant naujo, didelio, puošnaus, greito 

alfejn varomo
AN’DANIA (naujas)—Gr. 9; Sausio 11 

[Vasairo 10 
AUSONIA (naujas ......................Sausio 27

su greitu persikėlimu j LIETUVA i» 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
putarnavlmrfS ir valgis.

TAIP GI IS NEtV YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninką vienas iš trijų ju 
rių milžinu su Užjūrio persBČellmb 

Southampton’e.

MAURETANIA A Q UIT ANI A
BERENGARIA

WestfieU, Mass. ■— Na
mai prie Pochassic St. buvo 
širšių užatakuoti. širšės ten 
norėjo žiemavoti. Jų buvo! 
tiek daug, kad gyventojai ■ 
turėjo bėgti. Pasišaukė ____ _______  __ _____
j-sveiKaros uepartmentą ap-| ANC11(H{ LiNEs, 126 statė su Bo> 
ginti nuo širšių. I

pasiekia LIETUVĄ J devynias dienas . 
Delei informacijų kreipkitės prie ar

ton. Mass.

:į dirbamas iš skelbimo Water- 
•Dbury’o, kur toje valandoje 

j įvyko koncertas pereitą ne- 
■dėlią. Viskas buvo permai
nyta,. tik pražiūrėta pradžia' 
koncerto.

Pereitą ketvergą vakare 
vagilius bandė nuvažiuoti 
Jono Palionio forduku, kurs 

g stovėjo prie “Darbininko” 
namo. Bet policistas patė- 

ijo, kad forduką niurko ne 
savininkas. Pradėjo jį ka- 

| inantinėti ir pasirodė, kas 
per paukštis jis yra. For- 
duko savininkas lietuvis J. “y , .

'Palionis yra Real Estate 
agentas, turis ofisą “Darbi- 

' ninke.”

IŠVAŽIAVO.

pietųNedėlioj, 5 vai. po 
išvažiavo dvi Lietuvių Pre
kybos Bendrovės Bostono o- 
fiso darbininkės, Julė Žar- 

: kauskiutė ir Marytė Markū- 
niutė. Išvažiavo New Yor-

| kari, kur utarninke, 28 d. š.
m., sės Į laivą Mauretania ir
■ ks Kaunan, dirbti Lietu
vių Prekybos Bendrovės J- 
staigose. Kartu išvafiavn maitinti.

PRANEŠIMAS.

Šv.

6

Į LIETUVĄ.
Whjte Star Line

IX Neic Yorko f Southamptoną 
MAJESTIC—Lap. 25; Gr. 16; Saus. 

Didžiausius laivas pasaulyje.

C L K. Keistučio Dr-jos Va 
dybos Adresai, Boston, Mm?

1'iRMlNINKAS — J. Adomavičių* 
122 Boweu St., So. Boston. Ma* 

t UTE-PIRM. — Vincentas Zaleckių 
gi tfejcgr BL Sa Basiau Mą» 

ri:uT. RAST. — Antanas Macejun* 
450 E. 7-tb St, So Bost&n Ma* 

FIN. RAST. — Juozapas Vtnkevičiu 
189 W. 6-th St. So Boston, Mas 

KASIERIUS — Andriejus Zaliecka* 
807 E. 9-th 8t. So Boston, Mas> 

MARŠALKA - Viktoras Zičkia, 
zyy E. Cottage St, Dorchester, Ma* 

O. L K. Keistučio dr-ja laiko m&i- 
'talus susirinkimu* gaa pirmą nedė 
ten J kiekvieno mėnesio po No. et* 
v.ashington St. Boston, Mana, 6-tą ' 
■ skurs Ateidami drauge ir naują ui
nu *u .avini atsiveskite oris musų 8 
les prirašyti

HOMERIC

18

Pranešame visiems 
Petro bažnyčios parapijo
nams, kad fėrai prasidės ne- 
dėlioj, gruodžio 3, 1922 po 
mišparų bažnytinėje svetai
nėje. Visus širdingai kvie
čiame atsilankyti,

Taip-gi prašome remėjįų ir 
parapijonų sunešti aukuotus 
daiktus pobažnytinėn svetai
nėn tarpu 6 ir 7-tos vai. va
kare kiekvieną vakarą.
• Draugystės, kurios dar 
neišrinko atstovų, tai malo
nėkite tai padaryti ir pri
siųsti pėtnyčioj ant 7:30 vai. 
vakare.

Kaip buvo nutarta tvar
kymas stalų bus pėtnyčioj, 
gruodžio 1, 1922 po pamal
dų, todėl prašome visus ats
tovus pribūti.

F erų Valdyba.

OLYMPIC—Gruod. 2 ir 30; Sausio 20 
Gruodžio 9

Greičiausias kelias j Baltike uostus. 
It Bostone į Lirerpoolį

1VINIFREDLA.N .................Lapkričio

Amerjcan Line
IX N«w Yorko į Hamburgą 

MANCHURIA .....................Lapkričio
MONGOLIA ......................... Gruodžio
MINNEKAHDA (3 kl.)—Gruodžio

Persėdimai J Baltiko uostus.
Red Star Line

Ii lfeto Yorko j Cherbourg ir Antmerp
ZEELAND..................................Lapkričio 25
FTNLANT) ....................  Gruodžio 2
LAPLAND ...............................Gruodžio 9
KROONIAND ..................... Gruodžio 23
G0THLAND (3-čia klesa)—Gruod. 1C

Tiktai | Antvrerp’ą.
Geras valgis. Uždaryti kambariai. 

Prieinamos kainos jūsų draugų pa r 
traukimui Amerikon. Paaiškinimų de 
lei klausk vietoa arentą arba 

KELIAUNINKŲ SKYRIUS
84 Statė Street, Boston. Mass*

,v
11
21

EXTRA!

Lietuvos Vyčių 17 kuopa 
rengia lietuviškus šokius se- 
redoje, 7:30 vai. vakare Lap
kričio 29 d., 1922 m. prieš 
Padėkonės dieną, Šv. Petro 
parapijos svetainėj, 492 E. 
Seventh St, So. Boston* 
Mass. Tai-gi visi, seni ir 
jauni, nepamirškite to vaka
ro, nes tai bus labai links
mas. Muzikantai bus tikri 
lietuviški ir gros lietuviškus 
šokius. Taigi vietiniai ir iš 
apielinkių nepraleiskite to 
linksmo vakar*.
Kviečia Rengime Komisija.

Vokietija turi 20 milijonų 
gyventojų daugiau, negu ji 
gali savo Ūkio preduktate fg-

FARSiDUOBA LABAI PIGIAI.
6-ŠIŲ ŠEIMYNŲ, 22 KAMBARIU NAMAS, labai puikioj 

lietuvių apgyventoj vietoj So. Bostone, arti prie visko; namas v- 

ra geram pataisyme, turi improvementus, teipgi ir piazzus. Ren- 
dos neša suvirs $1000 i metus kurios nėra keltos per tris metus. 

Idant greit parduoti savininkas numažina prekę iki $8000 ir 

$2000 įnešti.

KITAS BARGENAS 3-jų šeimynų, 15 kambarių namas su 
visais įtaisais (improvementais) šildomi pečiai ir piazai, geroj 

vietoj Cambridge ’iuj, rendos neša $1080 Į metus, prekė tik 

$7200; $2000 įnešti.

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

361 West Eroadway, South Boston, Mass.
- Tel. So. Boston 605 ir 1337.

PERLO OUEEN
KONCERTINOS.

Yra geriausios; pakariamos ir 
naudojamos gtriatuių konoartinų 
Grojikų ir Mokytojų-

Mes taip-gi turime geriausi pa
sirinkimą it kitu mnsiktlių jstru 
mentų.

Klausk mūsų katoliogo o gausi 
jį dykai.
GEORGI & VITAM MUSIC CO 

4639 & Asfaltai Ava, Chieaga, H

I

LUCKY TAILORS 
j38 Caniff AL Hamtsamck, Mich
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PARSIDUODA ŠTOKAS
Su trimis kambariais dol gyveni
mo. Platesnių informacijų delei 
kreipkitės pas J. Tnmssoaia, 886 
W. Broadway, So. Boston, Man.

PADAVIMUI AUTOMOBILIUS
OAKLAND 5 paaažierių labai ge
ram stovyj. Pardaodama pigiai 
už 8150.00. A. MARKŪNAS. 
Telephone DerchMtat >082—W.
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VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR 
TIESIU KELIU

Lietuviai važiuojanti j Piliavą aplen
kia lenkt) juostą (koridorą). Visa trečia kle

sa padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rių ir 8-niv
lovų.

SPeciJaliaio Kaičią Įtraukimai*
LITU ANI A Gruod. 6;ESTONIA Gr. 27 
Iš New Yorko ir Bostono J Hamburgą $103.30, 
i Plfliarą $106.50, j Llbavą ar Memelį 107.—• 

Iš Bostono j New Tortą per Fall TUver Liniją.
Kreipkitės )>rie vietinių agentų.

Dirbtuve^
•mUPAS OO,/ 90-02 Fcrry St, N*warlą‘ M.

200 MEDŽiy KlRTĖiy.
Maine’oe vkbrtijoo. Šia kirti

mas yra pagal naujo bodo, kur 
yra galima užsidirbti pinigų ker
tant medžiu* ant riekantų • t
BAROKAI, LABOR AGBKCY 

10? Friend *L BestoO. Maw.

OR. A. J. GORMAN
(©UltAUSKASj
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