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UTARNINKAS, LIEPOS 25 D., 1922.

paims
SUGRĮŽO Iš RUSIJOS.

SKEBŲ NELAIMĖ.

REZOLIUCIJOS

/

STREIKUOTI.

1. Paskolos Komitetu Atstovi} 
suvažiavimas ir aukso si
dabro aukų įteikimas.

2. Atsilankymas delegacijos pas 
prezidentą.

19 ir 20 liepos šių 1922 m. bus 
ilgai minimos Amerikos lietuvių. 
Tomis dienomis Įvyko Washing- 
tone trys svarbūs lietuviams nuo- 
tikiai.

LIETUVIU DIENOS WASH- 
INGTONE.
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NUSILAUŽĖ SPRANDĄ.

Loįrrencc. Mass. — Mich-; 
ael O’Keesey. 39 m. am-į 
žinais, nuo tilto nėrė Shaw-

Gerai apkalęs nu-| upėn.
Apiplutintasis sa-į į

3. Harriso paminklo atidengi
mas.

jr jam prisėjo ba-~ 
kuomet maistas dėl’ 
i<>s t raus į Mutacijos'^ 
susi veli sitlavo. .

J

RENGIASI PAIMTI

GELEŽINKELIUS.
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‘Publlshed and dlstributed under 
permit (No. 534) authorized by the 
Act of October 6, 1917, on fUe at the ' 
Post Offlce of Boston. Mass. By order 
of the President, A. S. Bprleson, I’ost- 
master General.”

Krikščionys darbininkai 
vienykitės 1 Spieskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizacijų Amerikoje—Lietu
viu Darbininkų Sąjunga.

VOL, VII, No. 85 (883)-.

Kas nuveikta Wa

met nebuvo taip džiuginanti : 
drąsinanti, kaip dabar kad yra. 
Tie baigiamieji Atstovo žodžiai gi
liai įstrigo suvažiavusių širdysna 
ir kėlė tvirtą pasiryžimą darbuo- 
ties nenuilstamai ir toliau Lietu
vos labui. (Suvažiavimo protoko
las netrukus bus laikraščiams iš
siuntinėtas).

Liepos 19 d. išryto delegatai su 
kolonijų dovanomis ėmė rinkties 
į Atstovybę. Pakiai po pakių, 
maišeliai pilni brangenybių, ap
krovė stalus ir vėliau vos beintil- 
po į didelį Atstovybės safe’ą. Iš- ' 
rinktoji suvažiavimo komisija jas i 
dabar skaito ir netrukus brange
nybes sudėjus banko safe’an, bus 

-(■paskelbtos apyskaitos. Pasiseki-
^nas bus, rodos, labai gražus. - 1

Lietuvos paskolos komitetai 
gražiai ir nandingai darbavosi 
Lietuvai, tečiau nuo pat pradžių 
savo veikimo dėl kai-kurių prie
žasčių neturėjo savo vadovauja
mo, pačių paskolos komitetų su
darytojo centro, šių metų suva
žiavimas Washingtone nutarė tokį 
centrą sudaryti ir tokiu būdu pa
daryti paskolos komitetus nuola
tine ir tvarkia organizacija. Ko
lonijų komitetai, Chicagos komi
tetų pavyzdžiui gavo iš suvažiavi
mo paraginimo, kad sekminges
niam veikimui sudarytų savo aps- 
kričius, gi kiekviena apskritis iš
rinks po vieną atstovą į Centro 
valdybą. Visas pienas pavesta 
įvykinti Finansų Ministerijos įga
liotiniui Tokia pastovi ir demo- 
kratinga organizacija valstybės 
reikalams remti — mūsų išeivijo
je bus labai reikalinga. Prama- 
tomas ateityje naujas paskolos 
vajus, reikės komitetams padėti 
Lietuvos Atstovybei prie piliečių 
registracijos; atsiras ir kitokių 
reikalų ir darbų, kurie turės gry
nai valstybinio pobūdžio. Taigi 
tokia nuolatinė nepartijinė Ame
rikos lietuvių organizacija bus di
delė parama Lietuvos Valstybei.

Suvažiavimas perėjo rimtai ir 
buvo gausus naudingais nutari
mais, kuriems be abejo lemta 
mūsų ateities veikime daug nu
sverti. Lietuvos Atstovo platus ir . K
nuosakus politikos pranešimas at
skleidė kaip ant delno tuos visus 
milžiniškos svarbos laimėjimus, 
mūsų tautos atsiektus pastarai- 

' siais laikais, mūsų nuolat tvirtė
jančią politinę ir ekonominę padė
tį, mūsų dabarties santikius su 
kitomis valstybėmis ir ypatingai 
su Amerikos vyriausybe. Prane 

| Šimas darė gilaus, rimto įspūdžio 
ir džiaugsmingai kėlė ūpą. “Lie- 

į tavos politinė padėtis dar niokuo-

Ketverge liepos 20 d. 1 valan
dą po pietų suvažiavimo delegaci
ja, susidedanti iš 30 žmonių buvo 
priimta Suv. Valstijų prez dento 
p. Hardingo. Į gražią turiniu ir 
forma delegacijos pirmininko ad
vokato Milerio pasveikinimo kal
bą, prezidentas Hardingas, atsa
kydamas, tarpe kitų dalykų išta
rė labai reikšmingus žodžius: 
“AŠ TURIU VILTĮ, KAD LIE
TUVA GAUS AMERIKOS PRI
PAŽINIMĄ LABAI ARTIMOJE 
ATEITYJE.” Šitas priėmimas 
pas prezidentą Hardingą buvo žy
miai nuoširdesnis, negu 1918-me- 
tais pas buvusį prezidentą Wilso- 
ną.

linksma kalba, ir jauki maloni 
prakalbėlė panelės Spenos, Balti
jos—Amerikos Draugijos sekreto- 
rijato vedėjos, iš kurios gabumų 
ir darbštumo bene bus tik lemta 
susilaukti Amerikos lietuviams

■
daug gražios naudos. Tarpe rim
tų kalbų ypač pažymėtinos yra 
Latvių Atstovo p. Seya (apie ją 
plačiau bus kitame straipsnyje), 
St. Seimo nario L. Natkevičiaus ir 
baigiamoji kalba Atstovo V. Čar
neckio. Vakarienė užsibaigė 
Harriso motynos noru iš kelių de
šimtų lietuvių krūtinių galingai 
praskambėjo Lietuvos himnas.

Tuo ir baigėsi minėtos lietuvių 
dienos Washingtone.

Lietuvos Informacijų Biuras

Lietuvos Paskolos Stočių atsto
vų suvažiavimas, liepos 19 ir 20 
dd., Washingtone, plačiai apkal
bėjęs apie tolimesnį Lietuvos rei
kalų rėmimą, pažada dirbti visus 
Lietuvos Valstybės per Atstovą 
uždėtus darbus ir sekmingesniam 
tų darbų atlikimui, pageidauja, 
kad stotys, Chicagos liet, kolio- 
nijos pavyzdžiu, susirištų į aps- 
kričius, kurių atstovai sudarys 
Centralį Lietuvos Laisvės Pasko
los Komitetą.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų švento / ’

Juozapo Darbininkų
Sąjungos. ‘
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ir jos Atstovybę Amerikoje viso
kiais būdais agituoja ir šmeižda
mi, tuomi trukdo visokius Lietu
vai naudingus darbus, užgauna
tuos lietuvius, kurie visas savo 
pastangas ir aukas deda Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymui —

Todėl, susivažiavimas biaurisi 
ir smerkia Lietuvos priešų tokį 
pragaištingą mūsų Tėvynei dar
bą, reiškia Lietuvos Atstovui pa
sitikėjimą ir pažada moralę ir ma
terialę paramą.

Lietuvos Laisvės Paskolos Sto
čių atstovu suvažiavimas, liepos 
19 d., 1922 m., Washingtone, svei
kina Lietuvos Seimą ir valdžią, 
džiaugiasi sėkmingu Lietuvos rei
kalų rfipinimu, reiškia pasitikėji
mą ir pažada moralę ir materialę 
paramą.

TVashington. — Valdžia 
baigia daryti pienus paimti 
geležinkelius i savo rankas 
dabartiniame krizyje. Teip- 
gi prižiūrės, kad iškasamų 
anglių distribucija būtų ly
gi ir kad nebūtų peraukštos 
kainos dedamos. Viso dar
bo galva yra sekertorius 
Hoover.

A.

“D AR B ĮNINKA S” y
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UTARNINKAIS, KETVERGAIS IĮt _ 
SUKATOMIS.

' Metamu ......................... •...................$4.50
Užrubežy metams .. .......................$5.50 3

“Darbininkas”
366 Bboat»way, Boston 27. Mass. ' 

Tel. South Boston 620.

Kaina 4 centai.'

Tą pačią dieną 3 vai. po pie
tų Arlingtono kapinėse įvyko pa
minklo ant a. a. leitenanto Samuel 
Harriso iškilmingas atidengimas. 
Dar prieš tą atidengimą visa il
ga automobilių eilė su suvažiavi
mo delegatais, svečiais žymiais A- 
merikonais nuvyko prie nežino
mo kareivio kapo. Tenai Lietu
vos Atstovas, pasakė tam tikrą 
prakalbą anglų kalba ir uždėjo 
ant to nežinomo karžygio kapo 
Lietuvos valstybės vardu gražų 
vainiką. Po to visi nuvažiavo 
prie a. a. Harriso paminklo. To 
paminklo atidarymas, kareivių 
šautuvų salvos, trimito griaudus 
aidas, prakalbos anglų ir lietuvių 
kalbomis, liūdinčiai velionės mo
lynai Lietuvos vėliavos inteiki- 
mas, vainikų ant paminklų uždė
jimas — visa tai darė labai gilaus 
ir neišdildomo įspūdžio. Nevie
nam jautresniam ir ašarą iš akių 
išspaudė.

Atsižvelgiant į Lietuves dabar
tinę padėtį ir būtiną reikalą įkur
ti savo pinigų valiutą, suvažiavi
mas ragina pirkusius Paskolos 
bonų, šių metų nuošimčių kupo
nus aukoti Aukso-Sidabro Fon
dui.

Paaiškėjus, kad dar daug esa
ma tokių, kurie pažadėjo pirkti 
Lietuvos Laisvės Paskolos bonus, 
bet prižado neišpildė arba nevi
sus dar pinigus už juos užmokėjo, 
tad suvažiavimas ragina kuogrei- 
čiausia savo prižadus išpildyti.

Imant domėn, jog Lietuvos val
stybės pinigų valiutos pamatui 
tiesti yra reikalinga Amerikos ; 
lietuvių parama ir imant demėn 
tai, jog iš priežasties didelio šiuo 
tarpu nedarbo ir streikų, dauge
ly lietuvių kolionijų Aukso-Sidab- 
ro Fondo vajaus negalėjo įvykin
ti ir atsižvelgiant į tų kolionijų 
prašymus tokį vajų atidėti iki tam : 
laikui, kol pagerės darbininkų 
gyvenimo sąlygos —

Todėl, suvažiavimas nutaria 
Aukso-Sidabro Fondo vajų dar 
pakartoti tuo laiku, kolduo Lietu- 4 
vos Atstovybė matys parankiu ir • 
taipgi išreiškia pageidavimą, kad 
ir visos kolionijos tam naudingam 
darbui dar padirbėtų.

Paictnc'ket, R. I.—Streik
laužiu būrys grįžo troku iš 
darbo. Trokas apvirto ir 
septyni skebai tapo sužeisti. 
Vienas mirtinai sužeistas.

DAR VIENAS PRIPAŽI

NIMAS.

Vašingtonas, liepos 20 d. 
(Elta). Iš Kauno “Eltos 
gauta kablegrama, prane
šanti, kad respublkia Chile 
(Gili.) pripažino Lietuvą de

Sekmingesniam Paskolos prave- 
dimui, L. L. Paskolos stočių suva
žiavimas pageidauja, kad Antro
ji Paskola būtą išleista naujai |- 
kurtoje Lietuvos valiutoje.

Vakare 8 vai. Washingtono 
viešbutyje įvyko išldmingoji va
karienė pagerbimui Harriso moty- 
nos ir kitų giminių, dalyvaujant 
Harriso šeimynai, kongresmontli 
Chandleriui, Latvijos Atstovui ir 
ja sekretoriui, Lietuvos Atstovui, 
p. Čarneckioi, Fin. Min. įgalioti
niui Dr. J. J. Bielskiui su žmona, 
Lietuvos svečiams, dail. Žemai
čiui, kun. Garmui, St. Seimo na
riui, Kap. Natkevičiui ir mažne vi
siems suvažiavimo dalyviams. 
Liūdnas karžygio Harriso minėji
mas, gili ir atmintinė jo šeimynos 
nario kalba susipynė su tinkamai 
simpatingu tonu toastų vedėjo p. 
Milerio, su lietuvių muzikos tvari
niais, perduotais mūsų daininin.

> >kes p. čižauskienės, ir kitų; origi
naliai perpynė programą kongres- 
’mano Chandllerio energinga ir

REDAKTORIUS . 
'DAUŽĖ KRITIKĄ.

Ware, J/as.s. — Kapitonas 
William II. Deardon, redak
torius laikraščio Ware Ri- 
ver Netvs, apkūlė savo kri
tiką. Redaktorius Deardorn 
streiko metu laikėsi neutra
liai. Tai darbininkiško lai
kraščio korespondentas 
.Bickner laikraštyje pavadi
no .ji gi'ltonu (vellotv). Pe
reitą nedėlią kapitonas 
Deardem. eidamas pro nuės
to salę pamatė sėdint savo 
kritiką. Priėjo prie jo, 
griebė už ausų ir drėbė ant

KANDIDATUOJA 
ŠEN AT A. c

San F rancisco. — Upton ’ NUTARĖ 
Sinclair, autorius garsios: 
knygos “The Jnngle'j Nfir Yo 
(Raistas) kandidatuoja į se-j 50.000 ska 
natorius nuo sociialistu par-1 streikuoti

. 1 t ... ,

tljOS.

Pataikė galva 
i akmeiii ir nusilaužė spran-j 
dą. Kiti šoko .jo gelbėti, liet 
srauni upė sutrukdė. Vė
liau ’policija jo lavoną iš
griebė.

ičiuje, nutarė šil
imo į? mecJčJio, lie-

Vokietijos dun-

Paskolos Komitetų suvažiavi
mas išklausęs pranešimo apie Lie
tuvos pilietybės įstatymą ir pilie
čių svetur'gyvenančių registravi- 
riią, tą įstatymą pilnai užgiris ir 
mielu noru apsiima padėti Liet. 
Atstovybei tą įstatymą vykinti 
tarpe Amerikoje gyvenančių Lie
tuvos piliečių.

Nors Lietuvos politinė ir eko
nominė padėtis žymiai sustiprėjo, 
nors ir bus įkurta sava pinigų va
liuta, bet atsižvelgiant į tai, jog 
sostinė Vilnius ir Klaipėda prie 
Lietuvos dar neprijungti ir kovai 
už juos būtinai yra reikalinga A- 
merikos lietuvių ne tik moralė, bet 
ir materialė parama, dėlto —

Lietuvos Laisvės Paskolos sto
čių komitetų suvažiavimo, liepos 
19 ir 20 d. d., 1922 m., Wash- 
ingtone, atstovai, žinodami, jog 
Antroji Lietuvos Laisvės Pasko.- 
ftt fa, Lietuvos valdžios užgina Ir 
jausdami visos išeivijos norą Lie- t
tuvą dar sykį rimtai paremti, 
Antrąją Paskolą užgiria.

Vajui patogų laiką parinkti ir 
smulkmeniškus planus išdirbti pa
lieka Lietuvos Atstovybei, Finan
sų Misijai ir Centraliam Lietuvos 
Laisvės Paskolos komitetui.

MINĖJO SUKA KTUVES.X
Berlin.

kėpių Gildija minėjo 650
metų gyvavimo sukaktuves. 
Ji įsteigta 1272 m. Bet yra 
dokumentų, rodančių, kad ji 
gyvavo jau 1230 m. 1890 m. 
Gildija narių turėjo 750. 
Dabar ji turi 1.670.

; Esant Amerikos lietuvių tarpe 
tokiems gaivalams kurie ne tik 

neremia Lietuvos, bet dar prieš ją

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1^00 
auksinų į Lietuvą Prie 3b- 
miau paduotų kainų yra 
nrfc&aifyta pasiuntimo 
tah

Pirmadieny, liepos 17 —- $3.00 
Antradieny, liepos 18 — $3.00 
Trečiadieny, liepos 19 — $2.90 
Ketvirtadieny, liep. 20 — $2.80 
Penktadieny, liepas 21 — $2.80 
Šeštadieny, liepos 22 — $2.80 
Pirmadieny, liepos 24 — $2.70 

LITHTJANIAN SALES 
CORPORATION,

BOSTON 27, MASa

PASKUTINĖ VASAROS KELIONĖ LIETUVON
Grįžk į Lietuvą Holland American 

Linijos laivu ROTTERDAM. Išplauks 
iš New Yorko RUGPJŪČIO 26 d. š. m.

Kaina: $107.50 iš New Yorko iki 
Kauno. Karo taksai skyrium.

Grįždamas šiuo laivu turėsi trum
piausią kelionę jūrėmis.

Turėsite gerus palydovus.
Vėlesnė3ės kelionės bus varginges

nės, nes jūrės bus audringos. Tad ke
liauk dabar.

Tuoj kreipkitės į:

'i. ■■

414 W. BROADWAY SO. BOSTON 27, MASS.
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“NAŠLAITĖLIAMS.
»' DEŠIMTUKĄ.

Liętuvai valstybe pata- 
B pus, savo atstovą čia atsiun- 

Ė tus, suprantamai ir - mūsų 
| Tautos Fondo politinė šek- 
ycija turėjo apstoti veikusi, 

kaipo didžiumoj atlikusi sa- 
‘ vo uždavinį (Lietuvos lai

mės reikalamas Tautos Fon- 
das išleido per visą laiką a- 

į pie keturis šimtus tūkstan- 
FČių dol.) Liko tat mums tik 

? labdarybės ir kultūros sekci- 
| jos. Pastaruoju laiku kata- 
r likai darbuotojai veik vis;} 

savo energiją vartoja tautos 
l apšvietos reikalams. Jie. 

E žinoma, neklysta. Bet' ar- 
K gi galime mes užmiršti šel- 
t pimo—labdarybės reikalus? 
r Juk, kaip sako mūši} Išga- 
E nvtojas. “Varkšų visada 
f tarp savęs turėsite.” Ir tu-

Bet tasai faktas yra nuo- 
I latiniš mūsų sąžinei primi- 
ynimas. -kad tuos suvargu- 
f sius turime šelpti. Jau l>e 
Į to, ką kiekvienoj kolionijoj 
E. turime suvargusias šeimy- 
|: nas. našles ir našlaičius, ap- 
t- leistus senukus, bet kiek y- 
į ' ra labdarybės reikalų, visos 
L'mūsų tautos remtinų. Štai, 

pavizdžiui. Vilniaus lietu-, 
rvių našlaičių prieglaudos su 

K siipt ai s vaikelių. Dėl lenkų 
i . “ihalonių” jos yra ne kas 
| kita tik džiovininkų auginto 
| jos. Vaikučiai nedavalgo, 

* nes nėra iš ko. Nėra kuo 
E juos žmoniškai aprėdyti. Be 

to dar “broliai” iš . Varšu- 
| vos mato reikalinga juos mė 
K tyti iš buto beveik kas mė- 
r buo.
R Imkime Kaimo ir kitų 
K'miestų našlaičius. Katali- 
| kams jjeišpildant to darbo 
K' kaip reikia puota į jį švel- 
k niarankės laisvamanės, ku- 
K' rios laisvamaniškas misijas 
B su Lietuvos našlaičiais išda-

*
■U Na gi o muši} reikalas, su- 
B. manymai ir pastangos čia 
B. Amerikoj dėl našlaičių glo- 
R bojimo. Su daug kuo pasiva 
K- rėme pirmyn. Bet šitas rei- 
K~ kalas vis dar lankia savo ei- 
■L lės ir kažin kada susilauks.* 
B Vieni Chicagos darbininkė- 
fcliai stebuklus darbštumo ro- 
«Ldo. Bet ir šie. vis dar neiš- 
B’drįsta savo didžiausios naš- 
Klaičių prieglaudos pradėti I 
EMatyti. ų ;
B Gal dar ne vi<i musų vi- 
KBUomenčs žmonės žino, jog 
MPer visą vasarą ir iki Fede- 
■Beijąs kone r<— 6-

' Hftrybt's v;i.iu-. V,;.t L
■ Kuose ką ir N.n.a. 

■gaus nepatogus. O čia dar

vėl prisiėjo eiti talkon Lie
tuvos Respublikai su auksu 
ir sidabru.
. Tečiau, kaip romėnai sa
kydavo :ir tas padarytina ir 
anas neapleistina. Turime 
būti nuosakiais žmonėmis, 
ištvermingais savo pasiryži
muose. Kas visuomenės bu
vo tai-ta, tai turi būti ir į- 
vykinta. Žodis turi tapti 
kūnu. Ieškokime būdo at
likti tai ne skaudžiu būdu, 
mažutėmis priemonėmis. Iš 
maži}, rodos, nepastebimų 
pastaugi}, kartais pasiekia
mi dideli rezultatai. w Kol 
bus ateityje išdirbti smul
kūs pienai mūsų* labdarybės 
akcijai, šią vasarą mes 
griebkimės šitokio būdo.

Į artimiausį Tautos Fon
do ir Federacijos mėnesinį 
susirinkimą, atsikvieskime, 
mūšų kolionijos tuos dar
buotojus, kurie ypač pasi
žymėjo savo gailestinga šir
dimi, užuojauta našlaičių, 
vargšų, ir kurie sugeba au
kų prašyti ir rinkti. Pa- 
kvieskime ir priaugančius 
jaunuolius ir jaunuoles, tin
kamus tam darbui. Susirin
kime iškeikime ir išaiškinki
me tą reikalą ir vardu vi
sos organizacijos inteikime 
jiems ingaliojimo aukas na
šlaičiams ^rinkti. Induoki- 
riie kiekvienam iš jų po 
menkutę kariu knygutę, ką 
jierkamos bile “Store” už 5c. 
— su nuplėšiamais pakvita
vimais. Paprašykime savo 
gerb. kun. klebono, kad'ji
sai atlapų tos kvitų knygu
tės parašytų ingaliojimą, 
pats pasirašytų, kad pridė
tų Bažnyčios antspaudą. Ir 
lai tie Kristaus Vaikelių’ 
prieteliai leidžiasi į platųjį 
savo kolionijos pasaulį aukų 
našlaičiams rinkti.

Lai renka centais.
Jie pririnks daug dolerių. 
Tik lai neaplenkia'progų.

Lai neapleidžia nei vieno iš
važiavimo, nei vieno susi
rinkimo, vakarėlio, nei vie
no pasilinksminimo. Lai 
niekuomet neprašo daug. 
“Našlaitėliams dešimtuką.” 
‘ ‘ Našlaitėli a ms penktuką.” 

— Štai jų populeringiausias 
obalsis.

Jei taip vfsos mūsų kolio
nijos sistematingai padirbė
ti} per mėnesį-kitą — rezul- 
atais tikrai visi pasidžiaug-

T

tume.
< Fed. Sekr.
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Gerbiamo “Darbininko” 
Redakcija:—

Liepos 13, 1922 “Darbi
ninkę” Jūsų korespondentas 
iš Woreester, Mass. rašyda
mas apie mane, matyt ge
riausiais norais, tęčiaus ke
liose vietose prasilenkia su 
faktais. Kadangi kaikurios 
tos paklaidos jau mano buvo 
atitaisytos kito korespon
dento pora mėnesių atgal ir 
patsai rašinys yra nepapras
tai ilgas, todelei į detalus 
neiųu, vien noriu Jūsų laik
raštyje pažymėti, kad nieko 
bendro su tuo rašiniu netu
riu. , 1

Kun. Jonas J. Jakaitis.
■ T > - ' '

ŽINOKITE, kad “Darbinnke” 
yra visokų laikraščių iŠ Lietuvos, 
ekz., o už 50c. 27 ekz. įvairių- lai- 
Išsirašykite. 1 
kraščių.

1. Kas Tai Yra Lietuvos 
Pilietybė.

Už $1 gausite 60 . mis,

Dar visai nesenai didžiu- ' 
ma lietuvių nežinojo, prie 
kokios tautos jie -priklauso. 
Namie paklausti, l^as. esi? 1 
atsakydavo tikKatalikas, i 
Išvažiavę svetur pasiduoda
vo tai paliokais, tai rusais. 
Per keturis šimtus metų 
(1386-1795) besibroliauda- 
mi negudriai su lenkais, vė
liau per šimtą su viršum me
tų (1795-1915) kentėję po 
rusų meškoj letena — mes 
buvome ir primiršę, kad e- 
same sūnūs ir dukterys di
džios ir garbingos Lietuvių 
Tautos. Apveizda nelėmė 
mums mirti. Atbudomc iš 
amžių miego ir supratome, 
kad negudru ir nedora yra 
svetimiems vergauti. Ir len
ki} globoje, ir po rusų val
džia ir po vokiečių okupaci
ja Lietuva nepatyrė nieko 
gera; priešingai ji neteko vi
sų savo didžiųjų turtų. Kai
mynai paveržė mums laisvę 
ir padarė mus savo bau
džiauninkais, atėmė iš mū
sų žemę, kėsinosi net išplėš
ti mūsų kalbą ir religiją, pa
galiaus patį mūsų vardą no
rėjo mums atimti. Atbudę 
supratome, kad galime, «kad 
turime teisę ir pareigą iš
plėštus hirtus sau grąžinti 
ir būti sau tąuta, sau žmo- »• nes. 7

Bet tauta negali tinkamai 
gyvuoti be savo valstybės. 
Tauta — tai didelė šeimyna, 
žymi žmonijos dalis, turinti 
savo kalbą, istoriją, pa
pročius. Reikia, kad mūsų 
pačių šeimynoje^ “ lietuvių 
tautoje, būtų .tvarka, susi
klausymas, kiekvieno lais
vės ir teisių pagerbimas; rei
kia kad ir kitos tautos, mū
sų kaimynės, pripažintų ir 
pagerbtų mūsų šalį, mūsų 
rabežius ir mūsų teisę tvar
kytis savo krašte, kaip mes 
norime. Prie visa to nega
lima prieiti be savo valsty
bės; '

16 vasario, 1918-tų metų 
lietuvių tauta lūpomis savo 
rinktinių sūnų pareiškė vi
sam pasauliui, kad ji nume
ta pančius uždėtus Rusijos, 
ir pasiskelbia esanti laisva, 
nepriklausoma Valstybė. 
Nuo to atsitikimo prabėgo 
dar vos tik 4 metai su vir
šum, o jau mūsų valstybė 
susilaukė pripažįiiimo be
veik viso pasaulio. Per tuos 
kelis metus mes įrodėme pa
sauliui savo protingjimą, sa
vo mokėjimą tvarkytis, sa
vo ištvermę.

Nelengvai tai atsiėjo. Pa
skelbtoji laisvė prisiėjo ap
ginti nuo užpuolikų priešų. 
Daugelis mūsų tautos kar
žygių savo galvas turėjo pa
guldyti už savo tėvų žemės 
laisvę. Dar ir dabar kova 
už laisvę neužbaigta, nes 
priešininkas sėdi mūsų že
mėje ir valdo mūsų sostinę. 
Tas trukdo ir piliečių teisių 
pilną įvykinimą. Bet, di
džiumą savo žemių atvada
vusi, Lietuva, nors ir su 
grasančiu pašonėje prieši
ninku gali savo krašte tvar
kytis, kaip ji pati nori.

Lietuvos Respublikos atei
tis dabar remsis ne svetimų
jų malonėmis, ar užgaido- 

' r, bet josios piliečių va
lia. Lietuviai inkūrėf savo

Respubliką demokratijos 
žmonių valdžios pamatais. ' 
Ten negali vienas diktuoti 
milijonams. Ten net viena 
kokia atskira žmonių klesa 
negali primesti savo valios 
visai tautai. Ten kiekvieno 
lygus balsas; lygios teisės: 
teisės prie visų laisvių; žo
džio, rašto, tikybos, sąži
nės, susidraugavimų, susi
rinkimų; teisės prie savo 
nuosavybės; teisės prie ap
švietos ; neliečiamybė as
mens, buto, korespondenci
jos, ir tt. Tauta inkūrė sa
vo valstybę, kad su jos pa- 
gelba ir po jos sparnais 
kiekvienas jos narys galėtų 
lengviau siekti savo tikslo; 
plėtoti savo pajėgas, eiti 
prie gerbūvio ir ramybės. 
Valstybė buvo inkurta tam, 
kad jos piliečių teisės būtų 
ginamos ir nuo svetimų už
puolikų ir nuo savų prasi
žengėlių. • Greta mūsų tau
tos narių mūsų krašte gyve
na dar ir kitų tautybių žmo
nės : žydai, -lenkai, rusai, vo
kiečiai ir kiti. Ir jie gali ir 
turi būti Lietuvos valsty
bės ištikimais piliečiais ir 
naudoties piliečių teisėmis. 
Valstybė ir jų teises turės 
gerbti ir saugoti. Bet vals
tybė uždeda ir pareigas. Kad 
kitų tautų priešininkai, ar 
savos valstybės kiti pilie
čiai nesikėsintų ant mūsų 
teisių, kad valstybė mūsų 
teises gintų, reikia, kad ji 
būtų stipra; todėl mes turė
sime remti savo valstybę: 
dalyvauti protingai visuose 
rinkimuose ir balsavimuose, 
pasinaudojant savo balso 
teise; mokėti savo pridera
mus mokesnius; pildyti ka
ro* tarnybą; dalyvauti savi
valdybių darbiose; rūpin- 
ties sulig išgalės viso krašto 
kultūriniu, ekonominiu ir 
socijaliu kilimu ir plėtoji
mosi; ir pagaliaus kiekvie
no didelio pavojaus valando
je eiti su visomis savo pajė
gomis ir turtu valstybei į pa- 
gelbą.

Lietuvos pilietybė tat 
mums lietuviams yra ne kas 
kita, kaip savo vardo atga
vimas, savo teisių atkovoji
mas, savo laisvės užtikrini
mas ; yra tai savo garbingų
jų pareigų atsiminimas ir jų 
pildymo pasiryžimas. Lie
tuvos pilietybė tai lietuvių 
kultūrinė lygybė su kitomis 
laisvomis ir pažangiomis pa
saulio tautomis; yra tai ga
lutinas atsikratymas vergi
jos liekanų ir savito gyveni
nio pradžia. Mūsų tauta tik 
tada galės būti laiminga, ka
da visi jos piliečiai supras, 
kaip garbinga yra lietuviui 
būti Lietuvos piliečiu.

* Liet. Inf. Biuras.

AMERIKIEČIU
- Svarbiausia kas šiandien-Arne riko j e 

puola akiu kiekvienam čionykščio gyveni
mo tėmitpjui, tai a) krikimas šeimyną, b) 
jaunimo puvimas ir c) “vingelių” profesi
ja.” y

Visur čia kalbėdamas turėsiu omeny
je ne visų visuomenę, bei liečiamųsias 
straipsnyje jos grupės — yra gan aukštai 
moraliu žvilgsniu, stovinčių šeimynų, jau
nuolį ir viengugių, čia turėsiu omenyje tik 
tai kas sudaro bendrų vaizdų ir įspūdį..

Šeimyninė Katastrofa.
Pagrindas kiekvienos visuomenės ir

lenktyniuodami ir vaikinai ir merginos ir 
vyrai ir moterys...

Na, r sakykite gerbiamieji, ar-gi tok
sai jaunimas galės būti žmonėmis tikroje to 
žodžio prasmėje1? Ar jis galės turėti gyve
nine laimingą ir linksmias gražiais atsimi
nimais is praleisto gyvenimo senatvės die
nas ? Ai* jis galės jausti malonumą tyrosios 
meiZęs ir sukurti šeimyninius žydimus, eiti 
tėvų pareigas, 'auklėti jaunąją kartą ? Ne 
ir ne! Tai gyvųjų numirėlių typai — jie 
laimės niekada jau nebeturės gyvenime, nes 
ją sumynė dumbluose jaunystėje!

Nei Šis, Nei Tas
Amerikoje randasi specialė “profesi-• Amerikoje randasi specialė profesi- 

valstybės yra šeimyna. Šeimyna auklėja - jkuriai panašios jokioje šalyje nėra, tai 
žmones, tveria ateitį ir sudaro visą visuo- Į <įe “singėlmL” 
menės turinį. » . . ’ Šitas typas susidarė iš atkeliaujančių

Turint šitiek i^ikšmės žmonių gyveni- j jaunų vyri} laikinais tik čia gyventi — už-
me šeimynai/ visai nėra nuostabu, kad žmo
nijos istorija rodo, jogei per metų-metus, 
tuos visuomenės, kuriose tik šeimyna pa
krikdavo — išsigimdavo, sunykdavo ir žū
davo merdėdamos baisiausiose kančiose.

Jeigu šiandien atidžiai pažvelgsime at
viromis akimis į amerikiečių šeimynų, gyve
nimą, tai turėsime pripažinti, kad Ameri
ka užima dabar jau pirmą eile tarpe visuo

meninių organizmų apgailėtinose lenktynė

se prie šeimyninės katastrofos. Divorsų- 
divorsai, poligamija, ištvirkimas, nesuge
bėjimai atlikt i pagrindinės šeimynos užduo
ties — auklėti jaunąją kartą, ir iš šitų se
kančių virtinės opiausių skaudulių, kurie 
skaudžiai atsiliepė ir į kiekvieną žmogų 
skyrium ir į visą visuomenę drauge.

Faktas lieka laktu, kad Amerikoje 
dauguma eina į sutuoktuves nei nemanyda
mi apie šeimyninį gyvenimą ir vedusiųjų 
pareigas, bet taip sau, dėl įvairumo... tik
rinus sakant dėl patogesnio ištvirkavimo...

O paskiaus jau šeimyninių nelaimių — 
nelaimėms jau nėra galo! Gailu ir skau
du darosi, kaip žmonės nežmoniškai elgda
mies žudo ir patys savę ir sekančias žmonių 
kartas. Jau šiandien žmonių sveikatos ty
rinėjimo įstaigos praneša, kad Amerikoje 

tarpe jaunimo iki 60—70% yra iš prigim

ties fiizniai ar psichiniai nesveiko, kad vi

dutinis protavimo gabumas 21-25 m. ame- 

riltieėio-tės lyginasi 13 metų normali o vai

ko!.. Tai yra baisi anomalija! 'Už * tėvų 
nuodėmes tūri nesveikais ir nelaimingais vi

sam amžiui likties ir tas neskaitlingas skai

čius augančio jaunimo, o perimto nuo tėvų 
palinkimo stumiami nugrimsta į dar giles

nio ištvirkimo bangas likdamies gyvais nu

mirėliais, pavojingais parazitais visuome

nės tarpe.

Šitie reiškiniai rodo, kad jeigu šitokia 
srove tekės tolimesnis šeimynų gyvenimas, 
tai ne tik tūkstančių-tūkstančiai vedusiųjų 
žmonių liksis nelaimingais, sugriautais gy
venimais, bet ir ateitis išnvks...

Eikime prie jaunimo.
“Geri Laikai” ir Komunistinė “Meilė...”

Jaunimas randasi šeimynose. Tad ma
tant kaip savo gyvenimą veda tėvai ir au- 
gusieji žmonės, negi galima laukti, kad 
jaunimas būtų skaistus.

Dar daugiaus. Jaunimas yra įspūdin
gas. Negavęs ^ero išąuklėjimo šeimynose.

iarbiauti į šių šalį. Nekalbant daug apie 
šią grupę žmonių, tenka pasakyti tik, kad ; 

tasai “singelizmas” tai buvo Jr yra tikri 

nuodai šeimynų sugyvenimui, jaunimo do

rai. Tik žvilgterėkime i priežastis kurios - 
sudaro šeimynų nesantaikas, suirimus, net 
žudymosi, divorsus, merginų nekaltybę su
mina ir bent 60-70% rasime visų bėdų pra
džių — burdingieriuose-singeliuose... ”

Ir šitie typai tankiai mėgsta teisinties, 
kad jie neveda todėl, kad Amerikoje neesu 
dorų merginų, kad čia šeimynos nesugyve
na, divorsai esą ir tt., kad jie vesią Lietu
von grįžę.

Nagi, tai tik reikia stebėties tokių žmo
nių drąsumui! — Ja# to viso dėl ko jie skun
džiasi tankiausia patys yra priežastimi! 

Ar-gi natūralu ištvirkimą sėjant jo vaisiais 

skūsties? Gerbiamieji singeliai, ką sėjate, 

tą ir pjaukite! Ištvirkęs, sugedęs vyras 
nori gauti dorą merginą už žmoną — vadi

nasi padaryti ir ją nelaimingai Dar dau
giais jie matomai žada; “pasidarbavę” 
čia mano ir Lietuvoje panašai “pasidarbuo
ti” grįžę — ten įvesti divorsus, puvėsiais 
užkrėsti... Vyručiai, širdingas jums pa
tarimas: — jei tik tokių lauktuvių rengia
tės Lietuvon parvežti, tai jau Lietuvos vi
suomenė jums padėkos jeigu ten negrįšite... 
Džiaugties reikia, kad jau “singelių” ypc^ | 
tybės žinomos yra ir Lietuvoje, jau ir te^t  ̂

sunku “amerikoniškam singeliui” gauti gdp 

ra merginą. Mat Lietuvoje ne Amerikoje 
— žmogaus doleriais neįkainuoja!

Kai-kas dar tų “singelių” mėgsta tei
sinties dėl stokos materialių išteklių nevedą, 
bet arčiaus prisižiūrėjus matosi* kad vedu
sieji žmonės, nors šeimynas užlaiko, bet kur 
kas gerinus pasituri ir gerinus gyvena nei 
tie “singeliai” — vadinasi “ sing etiškas” 
gyvenimas daugiaus kainuoja negu žmoniš

kas — šeimyninis. Normalūs žmonės pasi
renka arba šeimyninį gyvenimą arba celiba
tą — nekaltybę, o čia tie “singeliai” nei šis, 
nei tas...

I) vilypis Kanibalizmas.

Einant prie galo tenka daryti išvados 
iš to kas čia pasakyta. Jeigu pastatysime 
klausimą dėl ko toksai apgailėtinas vaizdas 
mofaliai-psibinio žmonių stovio Amerikoje, 
tai atsakvman tilps:

D
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NUSIŽUDĖ.

Moutpelier, Vt. — Glen 
Havford, apkaltintas. prie
saikos laužyme, pasikorė ka
lėjime. Virvę pasidarė iš 
savo drabužių. Pasikorė dėl
to, kad giminės negalėtų 
jo daugiau tyčiotis.

•v
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SEKIOJO TRIS 
SAVAITES.

Berlin. — Garsusis Vokie
tijos laikraštininkas Maxim- 
ilian . Harden skelbia, jog 
piktadariai per tris savaites 
jį sekioję su tikslu nugala
binti 1

J

gas. \ egavęs gero įsųuKiejimo šeimynose, j 
neradęs jo nei mokyklose, dvasinės kultu-'
ros, idealizmo neturėdamas, o dar iš kra
tomųjų paveikslų ir rasti j nešvarių sensa
cijų ūpo prisigėręs, jaunimas nuo pat vai
kystės dienų jau įsmunka ištvirkimo balon. 
Jau išviršinė išvaizda rodo daugelį jaunimG 
esant ne panašų į gyvenimo grožę — skais
tųjį jaunimą, o į fiziniai-psichinius paliegė
lius: neurastenikus, psihopatus,. idiotus ir 
tt.

Ir tokia jau šlykščia dvasia persiėmęs 
jaunimas, kad į lytinį ištvirkimą žiūri kai
po į savo rūšies sportą... O jau kuklumo, 
gerbimo savęs, savo jaunuolių padorumo, 
tai jau vargiai kame pastebėsi. Kad tam 
įsitikinti pakanka nuvažiuoti į piknikus, va
karus, visur ten kame jaunimas ^susirenka, 
ten pamatysime gašlius šokius, glamonėji
mus. bučkius... Gal kas šakys kad tai į- 
simylėjusieji? Veltui. Jokios meilės ten 
nerasi — tlk~dvokiantis gašlumas — tikras 
komunizmas viešpatauja f Visa tai patsai 
jaunimas vadina esant “gertts laikus;-.. ”

O jau kalbos, kalbos! Žemaitis pasa
kytų 
nęi esimo mažų, jaumj, senų, 
būna koksai suėjimas, tai tartum nieko dau
gi aus jų liežuviai negali ištarti apart dori
nių puvėsių. Ir šitaip elgiasi vieni lutus

tikri begėdžiai. Nieko nepaiso. 
Kame tik

i
I

Stoka dvasinės kultūros ir išauklė
jimo žmonėse;
Materialistinė atmosfera —' viskas 
biznis;
Stoka idealizmo ir pasišventimo — 
visų mastų — mastas doleris;

4) Girtuoklybė; ir
5) Bedievybė 

mas. ,
Reiškia, kad Amerikos žmonių moralį, 

paskui jį sekantį fiziniai-psihinį ir mate-

2)

3)

žmonių sugyvulėji-

O

rialį puolimų sulaikius, reikia pašalinti tas 
priežastis, kurios puvėsių žaizdų augina. 
Reikia galų-gale jau suprasti, kad materia
le kultūra, be dvasinės kultūros laimės žmo
nėms suteikti negali. Reikia įsidėmėti, kad 
visuomenei be religijos arba su “šiaudine” 
religija gyvenimas negalimas, o tiesus ke-, 
lias'į žlugimą, į mirtį.

Gyvas reikalas gydyti kas serga, staty
ti kas griūna. Kaip tas didelis ir drauge 
kilnus darbas daryti kad jis duotų gausingų 
sėkmių, reikia visiems, kas supranta bpu- 
mą iškeltų žaizdų, atsiliepti ir per organi
zuotos ir per spaudų; — man čia rūpėjo tik 
iškelti aikštėn.'*

Ar-gi neitai sus dalykas tie kraštutinu
mai: — Rusijoje kanibalizmą pagimdė bol
ševizmas, o Amerikoje tą patį kanibalizmą 
f ik kitokioje formoje išaugino kapitaliz
mas! • Leonas.

% .*>
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L D. S. Reikalai
K ™ - ---PROTOKOLAS .
LDS. Ohio ir Michigan Apskričio 

. 6-to susivažiavimo.

Liepos 3 d. š. m. įvyko LDS? 
Ohio ir Mich. apskričio 6-tas susi
važiavimas šv. Jurgio L. R. K pa
rapijos mokslainės kambariuose.

Tuoj po mišių 10-tą valandą iš 
ryto susirinkus atstovams į skir
tąjį kambarį, atėjo, ge^b. Cleve
lando lietuvių klebonas kun. V. G. 
.Vilkutaitis. Atidarė sesiją atkal
bėdamas maldą. Teipgi prakalbė
jo į susirinkusius atstovus gražia 
kalba, ragino laikytis darbinin
kams Kristaus mokslo, meilės ir 
tikybos. -

Išrinkta sesijų vedėju M. V. 
Ardzijauskas, rašt. St. Stepulio
nis, tvarkdarys F. Šaukevičia, į- 
nešimams sutvarkyti P. Gustaitis.

Mandatų priėmimas bei atsto
vų užsiregistravimas: nuo LDS. 
51 kp. Cleveland, Ohio. F. Sauke- 
ričia, St. Stepulionis, M. V. Ar
dzijauskas, J. Kuzas, P. Drauge
lis. ' • e

Nuo LDS. 69 kp. Dayton, Ohio 
A. Aržuolaitis.

Nuo LDS. 72 kp. Detroit, Mich. 
Pr. Gustaitis.

Kitos kuopo svisai nedalyvavo 
dėl kokių ten aplinkybių.

Į LDS. apskričio 6-tą susivažia
vimą apskričio suvažiavimui ra
portus pridavė šie: vice-pirm. M. 
V. Ardzijauskas, rašt. S. Stepu
lionis, ižd. J. Jonuška negalėjo 
pribūti dėl laiko stokos, iždo glo
bėjas J. Kuzas dalyvavo, tik St. 
Valentą antras ižd. globėjas ne-

Skaitytas protokolas iš praeito 
5-to LDS. susivažtavimož Priim
tas. ’' « '

Raportai buvusio vice-pirm. M. 
V. Ardzijausko. Kadangi aplei
dę apskričio pirm. M. Kerbelis šį 
LDS. apskritį, tai ėjo pareigas 
'jojo pagelbininkaę gerb. M. V. 
Ardzijauskas. Nors nebuvo ga
lima daug ką nuveikti delei be- 

l'dari>ės ir šiaip vietiniais organi- 
z^iijų bei draugijų apenkrovimais 
darbais, bet vis darbuotasi kiek 
spėkos pavėlino? Už tą išreikšta 
didelė padėka.

Raportas LDS. apskričio rašt. 
St. Stepulionio. .Nors stengtasi, 
laiškais kreiptasi į LDS. kuopas 
ir į tas vietas kur randasi lietu
vių kolonijos, kad suorganizavus 
naujas LDS. kuopas, bet kuopos 
pasirodė nerangios, pasekmės ne 
per geriausios, nes turėjo būt ge
resnės, nes buvo išsiuntinėti virš 
penkiasdešimts laiškų. Supranta
ma, tą trukdė bedarbių debesiai. 
LDS. 51 kp. Clevelande turi 65 
narių ir virš $150.00 abelnai tur
to. LDS. 72 kp. Detroit, Mich. 
Šv. Jurgio parap. narių turi apie 
50, abelnai turto virš $50. LDS. 
69 kp. Dayton, Ohio narių turi a- 
pie 30, turto virš $50. Kitos kuo; 
pos nei nepridavė stovio. Dar ne
priguli LDS. 3kp. Grand Rapids, 
Mich. šiais laikais suorganizuo
ta nauja LDS. kp. gerb. tėvo Al
fonso pasidatbavimu šv. Petro 
parap. Detroit, Mich. dar nepri- 
guli į LDS. apskritį. Į LDS. aps
kritį pilnai užsimokėjo iki šių me
tų 69 kp. Dayton, Ohio, šiaip ki
tos nėr pilnai užsimokėjusios. Ra
portas LDS. apskričio rašt. priim
tas.

Ižd. J. Jonuška raporto flepri- 
davė. Iždo turtą pridavė per F. 
Saukevičią. Pinigų yra apskri
čio kasoj $1.93. x

LDS. 51 kp. Cleveland, Ohio iš
duoda raportą F. Šaukevičia, J. 
Kužhs, M. V. Ardzijauskas. Visi 
pareiškia, kad LDS. 51 kp. ge
nu stovi. Gal būt viens iš skait
lingiausių nariais. LDS. 72 kp. 
Detroit, Mich. Pr. Gustaitis pra
nešė, kad nariai eina prie susi
pratimo ir tolyn matyt geresnė a- 
teitis.
, LDS. 69 kp. Dayton, Ohio, A. 
Aržuolaitis džiaugiasi, kad jųjų 
LDS-'kp. pradeda sparčiai augti 
nariais, be to turi dramatišką sky
rių.

Kitos LDS. kuopos nepranešė. , 
Pirma sesija užsibaigė 12-tą va

landą. Ant pietų įtaskirta ląiko 
valanda ir pusė. *

Antra sesija prasidėjo pusė po 
p . A Gautas pasveikinimas

pribuvo.

Sekantis L*DS. apskr. susivažia
vimas įvyks Dayton, Ohio. > .

Sesija užsibaigė 6:30 vai. vak. 
su malda per pinu. M. Vv. Ardri- 
jauską.

Pirm. M. V. Ardzijauskas, 
Rašt. Stasys Stepulionis.

1 \

z

KNYGŲ FONDAS AUGA.

Šiomis dienomis LDS. 1 kp. So. 
Boston, Mass. narys K Paulaus
kas paklojo $2.09, atlyginimui už 
pasiųstas knygas Lietuvon.

LDS. 7 kp. Worcester, Mass. na
riai suaukuojo $2.00 ir prisiuntė 
sykiu su mėnesinėmis. /

Aukavo šie; Po 25c. M. Kop- 
kienė, M. P. Ščiuka, M. Ščiukie- 
nė, P. Bačinskas; po 50c. Andr. 
Matlauskas, J. Bačinskas.

%
Worcesteriečiai

suaukuos ir daugiau, nes yra vie
na iš didžiausių lietuvių kolionijų 
Massachusetts valstijoje.

Visiems aukuotojams varde Lie
tuvos darbininkų tariame širdingą 
ačiū.

telegrama nuo gerb. A. S. Vait
kaus iš Dayton, Ohio. Pasveikini
mas laišku nuo L. Vyčių 25 kp. 
iš Cleveland per pirmininką J. 
Kuzą su linkėjimais. Trečias pa
sveikinimas laišku nuo D. L. K 
Vytautos Draugystės yaldybos 
rašt. per F. Saukevičią. Dar vie- 
uas^pasveikinimas laiškeliu nuo 
SLRKA. 50 kp. valdybos per pir
mininką M. V* Ardzijauską, rašt. 
p. Jonušką.

Svarstymas nepabaigtų reika
lų. Iš užsilikusios LDS. apskri
čio skolos laike maršruto pasiro
dė, kad jau apskritys atsilygina 
gerb. F. Kneižiui, centro rašt., 
kurs lankėsi su prakalbomis 1921 
m. LDS. 72 kp. Detroit yra atsi
lyginus apskričio centrui, kuriam - Tikimės, jog 
buvo skola užsilikus nuo 1919 m.

Svarstymas, ar būna vykdoma 
LDS. apskričio kuopose praeitų 
metų susivažiavimo nutarimai. 
Pasirodo kad ne visos LDS. kuo
pos kreipė domę į atsišaukimą ap
skričio raštininko. Išneštas pa
geidavimas, kad toliaus tas būt 
pildoma.

Nauji įnešimai.
51 kp. Cleveland įnešimai: 1) 

kad bent sykį į metus būt siun
čiamas iš LDS. centro (iš Boston) 
geras kabėtojas dėl sustiprinimo 
LDS. kuopų. Sykiu kad steng
tos suorganizuoti naujas LDS. 
kuopas ten kur raudas lietuvių. 
Lėšas stengtūs padengti kiekvie
na LDS. kuopa.

2) ’ Kad būtų prie LDS. centro 
correspondence school. Reiškia, 
kad atsirastų tokių, katrie galė
tų laiškais kitus LDS. narius mo
kyti iš darbininkiškos srities, o 
kiti kad galėtų juos paaiškyt bei 
atsakyt.

3) Kad organas “Darbininkas” 
eitų 8 puslapių ketvirtadieny, nes 
buvo nutarta praeitam LDS. sei
me. Dėl ko tas nepildoma?

69 kp. įnešimai Dayton, Ohio.
4) Kad 1922 m. LDS. būt išleis

tas sieninis kalendoris.
5) Kad LDS. Centro valdyba 

būtų renkama ne iš ^ien New 
England ar Mass. valstijos, bet a- 
belnai iš visų Amerikos lietuvių 
kolonijų (tik pageidavimas.

6) a) kad būtų išrinktas tam 
tinkamas iš LDS. apsk. organiza- 
toris, kuris galėtų organizuoti bei 
rūpintis apskričio reikalais. 
7. kad kiekviena LDS. kp. turėtų 
tinkamą organizatorių ir rengėją 
programų rišti darbininkiškus 
klausimus. (Čia kartu tą sumany
mą duoda 72 kp. Detroit),

Atsilankė gerb. kun. V. G. Vil
kutaitis išreiškė gerus norus, kad 
išauginus katalikiškas didesnes 
organizacijas, kad nesiduoti prie
šui perdaug lįsti bei tamsyti mū
sų brolių darbininkų.

LDS. 72 kp. įnešimai Detroit, 
Mich.

8) a. kad LDS. apskritis rūpin
tus padėti surengti vakarus bei 
diskusijas (tik pageidavimas). 9. 
b) kad bent sykį į metus kiekvie
na LDS. kp. pasistengtų sureng
ti įdomesnį vakarą su žymesniu 
perstatymu, c) kad visa tų vaka
rų būt imta iš darbininkiško gy
venimo. 10) kad LDS. eentras 
stengtūsi pagaminti tam tinka
mus apelius su plačiais nurody
mais bei supažinimais su LDS. or
ganizacija.

Skaitytas laiškas iš LDS. cent
ro. Laiškas priliptas. Visi ats
tovai prisižadėjo sugrįžę rūpintis 
visu tuo atsišaukimu, kad išpil
džius visus norodymus bei pagei
davimus kas jame buvo pažymėta, 
kad LDS. Ohio ir Mich. apskričio 
nariai pirktų LDS. namo bonų

LDS. Ohio ir Mich. apskričio 
yaldyba:

Pirmininkas Pr. Gustaitis, 9243 
Cardoni Avb., Detroit, Mich.

Vice-pirm. F. Saukevičius, 970 
Maud St., Cleveland, Ohio.

Rašt. St. Stepulionis, 9574 Car
doni Avė., Detroit, Mich.
,L- Ižd. A. Aržuolaitis, 522 Kart 
St, Dayton, Ohio. '

Iždo glob. J. Kuzas, 1419 E. 25 
St., Cleveland, Ohio. ■ •

Antras P. Draugelis, 976 E. 79- 
th St, Cleveland, Ohio.

ATSAKYMAS.

Tamaųua, Pa. .1

99 kuopos narys “Darbi- 
No. 81 nusiskundė ant

LDS.
.ninke” 
raštininko būk jis klaidingai in
formavo Centro raštinę. Tas ne
tiesa. Delko raštininkas neinfor- 
niuoja klaidingai apie kitus na
rius?

Turiu pranešti, kad raštinin
kas nė už vieną mėnesį nesiuntė 
duoklių nepasimatęs su visais na
riais ir kaip narys atsako, taip aš 
ir parašau centrui.

Labai man malonu, kad Tamis- 
ta viešai pasižadėjai niekados ne
siskirt nuo LDS. organizacijos. Da 
būtų maloniau, kad Tamista kai
po protokolų raštininkas atsilan- 
kytūm į kiekvieną kuopos susirin
kimą. Gal būt Tamista jau pa
miršai kuo esi.

Džiaugiuosi iš Tamistos prielan
kumo ir trokštu, kad tas prielan
kumas nepasiliktų vien žodžiuose, 
bet tuojau pasirodytų darbu.

Tas gal pažadintų ir kitus na
rius iš miego.

Kviečiu Tamistą ir kitus narius 
lankytis į susirinkimus skaitlingai 
ir reguleriar, kad paskui nerei- 
kėti/ aiškintis visuomenei.

J. A. Milius,

LDS. 99 kp. fin.
PRIERAŠAS: Kad išvengus 

nesusipratimų nariai privalo lan
kytis į susirinkimus, o ypač val
dybos nariai neturėtų apleisti.

rašt.

Į LIETUVĄ.

UWwtiStar
Ii Neto York į Cherbourg ir 

Southampton " 
Greitas susisiekimas su Baltijos 
/ portais

MAJESTIC —; Liepos 29; Rugpj. 26; 
__ [Rugsėjo 16

Didžiausias laivas pasaulyje.
OLYMPIC — Rugpj. 12; Rūgs. 2 i r23 
HOMERIC—Rugpj. 19; Rūgs. 9 ir 30 

Ii Bostono t Liverpoolį.
PITTSBURGH (naujas) ir HAVER 
I’ittsbvbgh (naujas) ir Havekford 

y. Aimmmt Tmg
• 

Ii Neto York į Cherbourg ir Hamburg 
MINNEKAHDA — (3-ėia klesa) — 

[Rugp. 2; Rūgs. 6; SpaL 11 
MANCHUBIA — Rugpj. 9; Rūgs. 13;

[Spalio 18 
ST. PAUL — Rugpj. 16; Rugsėjo 20;

[Spalio 25 
-''Naujai peržiūrėti 3-čios klesos kam

bariai. • ' \
MONGOLIA — Rugpj. «0; Spalio 4; 

(lapkričio 8

VMepSurUns
Ii Neto Yorko į Hamburgą, Liepoją 

Danzigą.
SAMLAND (3-čla klesa) — Rugp. 1; 

[Rugsėjo 12
Parsitrauk savo pažjstamus iš Lie

tuvos ant musų i>atogių laivų. Musų 
agentai Europoj atliks viską. Geras 
valgis. Pasėdėjimui kambariai. Man
dagus patarnavimas. Kainos prieina
mos. Kreipkitės peą: <

PASSENGER DEPARTMENT • 
84 Statė Street. Boston. Mass.

arba vietinius agentus.

I.”

ŽINIOS K CLEVELAND, OHIO.
Susirinkimas.

Liepos 11 d LDS. 51 kp. laikė ] 
savo pusmetinį susirinkimą. Na- , 
rių atsilaųkė neskaitlingai, nes 
tą dieną ir vakare labai lijo. Bet 
susirinkimas buvo gyvas ir ener
gingas. Buvo išduota atskaita iš 
pusmečio kuopos gyvavimo. Pa
sirodė, kad kuopa stovi kaip na
riais teip ir turtu neblogiausia. 
Taip pat atstovai išdavė iš tiktai 
ką atsibuvusio Ohio ir Michigan 
apskričio suvažiavimo raportą. 
Pasirodė, kad į apskritį kuopos 
pradeda daugiau kreipti domės. 
Patapus S. Stepulioniūi apskričio' 
raštininku apskritys sujudo. Jis 
per pereitus metus gana daug 
darbavos dėl LDS., tiktai yra ap
gailėtinas dalykas, kad Akron, O. 
kuopa yra visai nusilpnėjus iš 
priežasties vanagininkų. Visų at
stovų raportai priimti su pagyri
mu. Laišką gautą *iš LDS. cent
ro nutarta skaityti kitame susi
rinkime, kai bus daugiau narių.

Iš apskričio darbuotės.
Ohio ir Mich. LDS. apskričio 

suvažiavimas įvyko 3-čią d. liepos 
Cleveland, Ohio Šv. Jurgio para
pijos kambaryje.

Atstovai išklausę mišias šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj 10-tą 
Valandą susirinko į paskirtą vietą 
pradėti darbą.

Susirinkimas tapo atidarytas su 
malda vietinio gerb. kun. V. J. 
Vilkutaičio. Iš apskričio valdy
bos narių radosi vice-pirm. M. V. 
Ardzijauskas, rašt. St. Stepulio
nis. Jiedu liko suvažiavimą ves
ti.

Nemanau plačiai viską žymėti, 
nes smulkmeniškai tilps protoko
le. Tik turiu pažymėti, kad per 
ištisą dieną buvo dirbama išėmus 
valandą ir pusę pietų laikui. Ats
tovai visi rimtai ir atydžiai svars
tė organizacijos reikalus, iš ko 
galima tikėtis gero dėl Liet. Dar
bininkų ateities. Užbaigta sesi
jos 5:00 vai. vakare.

Visi atstovai traukė ant vaka
rienės, kuri buvo surengta pager
bimui svečių pas M. V. Ardzijaus- 
ką, 1201 E. 80 St. Ant vakarie
nės dalyvavo svečiai iš kitur atvy
kę ir nekurie vietiniai 51-mos kp. 
nariai. Vakarienės laike buvo 
gražių išsireiškimų ir nurodymų 
LDS. svarbos. Po draugiško pa
sikalbėjimo atstovai iš Detroit, 
Mich. St. Stepulionis ir Pr. Gus
taitis iškeliavo namo. Kiek teko 
patirti visi atstovai yra užganė
dinti iš suvažiavimo pasekmių.

»

51-mos kp. išvažiavimas.

4-tą liepos LDS. 51-mos kuopos 
įvyko šeimyniškas išvažiavimas 
Bedford, O. giriose. Dėl vėsaus 
ir apsiniaukusio oro nekurie pa
bijojo lietaus ir nevažiavo, bet 
paskui graudinosi, nes į vidudie
nį išsiblaivė ir buvo labai smagus 
oras.

Nebuvo sakitlingas, bet buvo 
gana linksmas išvažiavimas.

Visą dieną visi linksminosi su 
įvairiais žaidimais ir pasikalbėji
mais. Apie 8-tą valandą visi 
linksmai'traukė namo. Rengėjai 
taria nuoširdų ačiū gaspadinėms 
už jųjų triūsą pagaminime už
kandžių gerb. M. Kuzmauskienei 
ir gerb? AčL Kuzmauskaitei.

Vienas iš rengėjų.
Giedrininkų seimas.

Kaip girdėti iš Giedrininkų cen
tro pirm, pranešimo ir nekuriu 
elevelandiečių rengimosi prie sei
mo kuris įvyks rugpjūčio 28-29 
ir 30 dienomis Cleveland, Ohio. 23- 
čios kp. komisija jau nuo seniau 
darbuojasi spaudos ir kitais reika
lais. Komisijos buvo kreiptasi į 
Susiv. L. R. K. Moterų Sąjungos 
26-tą kp. kad pagelbėtų surasti 
vietas, norintiems atstovams ap
sistoti pas lietuvius. M. S. 26 kp. 
labai prijaųčia tam darbui, pasi
žadėjo darbuotis pagal išgalę. L. 
Vyžių 25-ta kuopa išpildys pir
mam vakare programą. Pa vaka- 
eijų pradėjo koras rengtis su dai
nomis ir perstatymais. Bus su
lošta 2-jų veiksmų 3-jų perstaty
mų drama “Nastutė. Trečią va- 
kafą 30 d. Rugpjūčio bus iškil
minga vakarienė pagerbimui de
legatų.
' Clevelando draugijos ir pąvie-F

niai lietuviai turėtų pasekti sąjun- 
gietes, tai. yra prisidėti įvairiais 
būdais, kad padarius seimą įspū
dingesnių už praėjusius seimus. 
Mūsų moksleiviai, tai mūs tautos 
ateitis.

so-sidabro fondą $500.00 ir nariai 
yra raginami, kad remtų tą dar
bą, o “tautiečiai” savuseime Det
roit, Mielk nutari paaukaut ciga
rą Dunduliui, kad tas kaipo bol
ševikų komisaras greičiau davestų 
prie matuškos Maskvos. <

Kirvukas.

Praeities darbuotė.

Pažvelgus į keletos metų kata
likų darbuotę, tai galima pasige
rėti iš katalikų visuomenės nu
veiktų darbų. Didžiuma lietuvių 
pakilo tautiškam susipratime, pa
kėlė vardą tarpe svetimtaučių ir 
pakilo į aukštesnį laipsnį apšvie
tos žvilgsniu.

Tas visas darbas.yra atliktas 
pačių žmonių su pagelba draugi
jų bei kuopų, kupė dirbo ku pa
sišventimu dėl visuomenės labo, 
kurie savo liuosą laiką sunaudo
jo ne tuštiems kokiems ieškoji
mams, bet pašventė laiką ir svei-, 
katą ir centus dėl visuomenės gė- 
ro, nežiūrint nors ir buvo sutik
ta įyairių pasipriešinimų iš nepu
rių tamsių žmonelių.

Daugiausia tame darbe atsižy
mėjo jaunimas. Daug teko patė- 
myti spaudoje apie jaunimo dar
buotę, apie "Lietuvis Vyčių 25-tą 
kuopą, apie Teatrailšką korą ir 
Šv. Jurgio bažnytinį korą. Žiū
rint iš kitos pusės ir tėmijant gi
lau į visą katalikų judėjimą, pa- 
tėmiji įvairių trūkumų pažinime 
savo idėjų, stoką geros vienybės. 
Atskirose draugijose beveikdami 
ir -nekurie nariai nesuprasdami 
gerai katalikų idėjos ir tik pri
gulėdami vienoj kurioj draugijoj 
įsitikina klaidingai persistatyda- 
mi sau ten kur jis priguli o kur 
nepriguli, ima perstatyti nenau
dingu dėl visuomenės gerovės. Ne
gana kad toki nariai tarp jauni
mo skleidžia negerą obalsį ir au
gina nesutikimą, bet ir dėl visuo
menės perstato klaidinančią idėją., 
Dalyvaujant nuolatos visuomenės 
veikime ir permatant praeityje į- 
vykusių klaidų, būtų pageidauja
ma, kad mūsų katalikiškas jauni
mas, imtūsi geresnio nusistatymo. 
Mes turime išmesti praeities ko
kius nesusipratimus, turime imtis 
geresnės vienybės, turime gerbti 
daugiau vienas kitą, kaip pavie
niai asmenys taip draugija drau
giją, turime žinoti, kad mes bū
dami katalikai, tai mūs yra visų 
viena idėja, tie visi nors maži 
praeities užsigavimai ar kitos 
klaidelės mums nieko nepagelbė
jo, tik trukdė mūs darbuotę prie 
šviesesnės ateities.

Tik tada bus pas mus viskas ge
rai, kada mes viens kitą, mokėsim 
pagerbti ir visi stosim išvien už 
teisybę, tai yra už katalikų geres
nę ateitį. 4

M. A

. ATSKAITA.
1920 met “Darbininkas” laik

rašty buvo įdėtas mūsų apskelbi; 
mas, kuriame prašėme Amerikos 
lietuvių katalikų paaukoti Šiau
lių Šv. Jurgio bažnyčiai, kuri y- 
ra pašventinta iš buvusios rusų 
kdriuomeėns cerkvės. _ Nekurie 
lietuviai, suprasdami vargingą 
tos bažnytėlės padėjimą^ Atsilie
pė, prisiųsdami aukų. Šiuomi 
prašome “Darbininkas” redakci
jos paskelbti savo laikraščio skil
tyse apie surinktas aukas Šiaulių 
Šv. Jurgio bažnyčios reikalams:

361
1. Per Nevulienę ..........2396 A.
2. Per Silvestrą Zdanį,. 1095 A.

3. Per Bražaitę...............2186 AZ*.
4. Per Petrą Barauską. .1917 ALJ
5. Per Antaną į ..3500 A.^
6. Per Elzb. Kubu itę 950- A.
7. Per Kun. Juškaitį ... .885 A.
8. Per Kun. Jakštį ....1640 A.
9. Per Kun. Mikšį... .4883.50 ak.

10. Nuo N. N. .....................920 A.
11. Per Augį ir Dumšą 5000 A.
12. Petras Jankus ......1000 A.
13. Petras Barakauskas 1000 A.
14. Per Eismontą............ 2192 A.

1 * . ^5? -JE-

Viso 29927 a. 50 sk^_ 
x Visiems aukotojams/ t .iriame 
širdingą ačiū ir prašome neuž
miršti. ... . M'

Šiaulių Šv. Jurgio Bažnyčios 
Komitetas 

Pirmininkas Kun. J. Lapis, 
Nariai: _

P. Labanauskas, 
J. Kumpikevičifis. • 

Šiauliai,
26 birželio, 1922 m.
Lithuania.

p

kiuUĘų/A^tuj'iu kataliku nesugriaunama tvir- 
rie Šios orgąni- 
mas tuoj^risi-

Sustvtenijimas Lietuvių 
K. Amerikoje 

jįsTGYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
f ' UOSTANČIAM RAMYBĖ!

kūtaiiKii nes 
y katalikei Jei dar p 

sa\ nieko neiaukcki
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pja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
_ 0, $750.0Q, $1000.00. $2.000.09. $3,000.00. •
. Jfcsta pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 

t&oo, Si^.oo, $31.00.
argtisius narius ir našlaičius.

ggll&a S. L. B- K. A. organą, savaitinį laik-

a apšvietę, leidžia gerus raštus ir dalina na-5.
Bams ;

(J? Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re- 
. mia Lieįuvos respubliką.

Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 
. metų amžiaus.

Įstojimas į 8. L. B. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo
pos ygfe vfso9e didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, noria- 

kfeiįkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai Į Cen-

® S. L. B. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. J?,

• Skiedrukės.

Kaip įžymesni žmonės važiuo
ja seimuoti, taip ir laisvamanių 
gazietos trijų pėdų milžinas buvo 
išplaukęs į Detroitą ant laisvama
nių seimo. Tripėdis įgavo neko
kius įspūdžius Detroite.^Mat ma
žai košelienos makaulėj turėda
mas per daug išsiplepėjo. Birž. 
18 d. laike SLA. ir TMD. seimo 
vakarienėje gavo ir tripėdis kal
bėti, na ir skystu balseliu vien 
tik ir plūdo ant Lietuvos atstovo 
p. Čarneckio. Girdi turime tą 
klerikalą išvyti iš Amerikos. To
kiam šeškučiui tinka pasakėčia a- 
pie varlę ir jautį.

Karčiamninkė Batkutiene su 
dukrele laisva-katalike kas met 
vis traukia į kokį nebūt seimu- 
ką, kad Julytei suradus kokį dak
tarėlį, advokatėlį,- muziką arba 
kad ir kurpį gerą, bet vis naba
gėms nesiseka laimę rasti, — tur
būt priseis. už baro veidrodžio 
vietoje laikyti.

. Nekurie tautiečiai parvažiavę 
iš Detrojaus seimo, Wko kad esą 
daug lengviau* su raudonkakliais 
kovoti, negu su klerikalais. Gir
di, kad ir Šiame seime raudon
kakliai norėję paveržti seimą, bet 
kaip tiktai pakišę cigarą, tai tie 
apsilaižę ir apsiramino.

Na tiktai žiūrėkite kokis yra 
skirtumas tarpe Susivienijimo ka- 
a _ a*T_ • i • • W ' •ttulikų ir l^isvįcčių. Katalikai per5 
savo seimą Wiikes-Barre, Pa.-nu
tarė paaukuoti L. valstybei į auk-

-DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS
kurį rengia

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ NAUJOSIOS 
ANGLIJOS APSKRITYS

LIEPOS (JULY) 30 DIENĄ, 1922 METAIS
RUOMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

GERB. LIETUVIAI!
Kas nori tyru oru pakvėpuoti, garsių kalbėtojų kąl- 

bų išgirsti, išlavintų N. A. chorų dainų pasiklausyti, tas 
lai atsilanko ant virš paminėto Piln. Blaivininkų išvažia
vimo, o visa tai išgirs ir pamatys. Taip-pat garsioji Mon
tello Orchestra griež naujausius šoklus. Gi žaislų-žaisle- 
lių, tai jau bus devynios galybės. Tai-gi nepraleiskite 
geros progos nei vienas lietuvys.

Daržo varta! bus atdari nuo 10-tos valandos ryte. • 
šokiai nuo 12 vai. pusdieny. \

Kviečia visus KOMITETAS.
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KAS GIRDĖTI lietuviu kouonijose.
<

WATERBURY, CONN.

Kas ne paliudys, kad Waterbu- 
ry buvo ramybės kolonija. Tą 
liudija nuveikti darbai Lietuvai. 
Tai-ramybei nuo senai jau gręsė 
pavojus iš įvairių šnipų, .agentų 
grįžusių iš Lietuvos. Vienas san
dariečių agentas sugrįžęs iš Lietu
vos ant vieno Bonų Stoties susi
rinkimo pasakė: “Siųskit Lietu-* 
von bombas ir dinamitą o ne bo
nus pirkit.” Toliaus pasakė, 
kad Lietuvą gal išgelbėti tik revo
liucija. Gerbiamieji nemislykite, 
kad jie lošia svarbią rolę Water- 
buryj. Kuomet gerb. Čarneckis 
turėjo atvykti, tai buvo sušauk
tas mass-mitingas. Kalbėta ko
kiu būdu galima būtų daugiausia 
sutraukti minios ir kad iš zto bū
tų didesnė pagelba Lietuvai. Tas 
minėtas sandarietis agentas atsi
stojęs užklausė publikos: “O kas 
do rezultatas bus iš to? Kokią 
naudą turėsite iš to, duokit Čar- 
neckiui ultimatumą, tegu važiuo
ja sau Į Kauną.” Gerbiamieji, 
tokių šnipų-agentų, sakau, nuo 
senai buvo "VVaterburyj. Bet vi
si mes jų neatbojame. Nei jokiems 
priešams nepavyko mus pakrik- 
dyti. Laikėmės savo pozicijose 
nepaisydami provokatorių.

Gerbiamieji! Turiu tart water- 
■buriečiams ir visuomenei, kad jau 
mes tos brangios vienybes nete
kom, nors ir stiprūs buvom. Atsi
rado gabesnis provokatorius, di
desnis Lietuvos neprietelius. Vie
ną vakarą Žygelis ir Natkevičia 
parvažiavo nuo pikniko, sandarie
čių surengto. Žygelio-Natkevi- 
čiaus kalbos buvo vien šmeižimas, 
niekinimas, katalikų purvinimas, 
provokacijas leido. Žygelis pasa
kė, jog krikščionys demokratai 
kaip Lietuvoj teip ir Amerikoj 
neremią Lietuvos. Girdi - štai 
faktas: jie nepirko bonų, lenkams 
parsidavę. AVaterburio lietuviai 
ne tik katalikai, o visi rimtesnieji 
žmonės baisiai pasišlykštėjo Žyge
lio purvina kalba ir laikytame 28 
d. birželio Bonų Stoties susirinki
me ^vienbalsiai užprotestavo prieš 
y'uorą Žygelio purviną darbą. 
Turiu primint, jog 10-tą liepos 
Bonų Stoties susirinkime ir svars
tyta, kad protestas nereikią Bo
nų stoty painiot. Protesto atme
timą rėmė tokie pat Žygeliai, 
Natkevičiai, kurie subėgo gint 
nudriskusį Žygelį. Faktas kad 
tie gynėjai nėra davę Lietuvai 
cento.

pos iškilmingas šv. Mišias atlaikė 
kun. Kasakaitis, o iškilmingus 
Mišparus atlaikė kun. S. Remei
ka. Pamokslą pasakė kun. J. 
Kasakaitis. 'Paskutinę dieną lie
pos 11, iškilmingas šv. Mišias at
laikė kun. K. Skrypka. Iškilmin
gus Mišparus atlaikė Kun. A. E- 
žerskis ir pamokslą pasakė kun. 
K. Skrypka. Iškilmėje dalyvavo 
ir airių kunigai: W. F. O’Connor 
ir J. McHermy. Bemaž visi nau
dojos atlaidais ir kaip vietiniai 
taip ir iš apielinkių. Atliko šv. iš
pažintį ir priėjo prie šv. komuni
jos iki 500 ypatų.

Per paskutinius metus, žmonės 
pradėjo bruzdėti, ypač mūsų lie
tuviai perka ir stato namus ir jau 
didis skaitlius atvyko iš kitų ko- 
lionijų apsigyventi mūsų gražia
me mieste. Milionierius Ford 
stato milžiniškas dirbtuves, vos 3 
mylios nuo Albany, N. Y. ir leng
vai bus galima pasiekti vietiniais 
karais Green Island, N. Y. Van
dens spėka duos šviesą ir pajėgą 
elektrikos visoms dirbtuvėms ir 
mašinoms. Šiuomi laiku yra bai
giama statyti pirma dirbtuvė, ku
ri rugsėjo 1 d. 1922 m. bus atida
ryta su pilna spėka. Iki 3,000 y- 
pati} turės gerai apmokamus dar
bus. šiais 1922 m. bus užbaigtos 
dar 2 dirbtuvės to paties milionie- 
riaus Henry Ford iš Detroit, Mich. 
Minėtų paskutinių dirbtuvių jau 
pamatai yra tiesiami ir bus taip- 
pat milžiniško didumo. Todėl 
lietuviški pirkliai nepraleiskite 
progos apsipirkti plotus žemės, 
Albany, N. Y. Šiaurės rytų daly
je, kame randas lietuvių bažny
čia, imk progą ir apžiūrėk del ta
vo pramones šias vietas: Albany, 
N. Y. ir Watervliet, N. Y. 
apsigyvensi šitose vietose, 
apleist nenorėsi.

I

gerb. kun. Matualitis atsisveiki
no su savo parapijonais, ir tuo 
pačiu laiku kaipo geras dvasiš
kas tėvas žmones ragino atminti 
ir tikrai krikščioniškai katalikiš
kai savo priedermes pildyti. •

Panedėly apsistojo pas kun. 
Kelmelį. Laimingos kelionės ir 
pasveikinimai išreikšta susirinku
sių kunigų ir svietiškių.

Utarninke sėdo laivan “Mąure- 
tania.” Nors džiaugsmas matėsi 
veide (nes važiuoja savo brolių 
ir seserį} aplankyti), vienok šir
dyje kas nors skambėjo ir sakė: 
liūdna nors ir ant laiko jus — ma
no parapijonus apleisti.”

Laimingos ir pasekmingos ke
lionės ! su džiaugsmu lauksime 
sugrįžtant.

ro fondan, tai pas geresnius atsi
lankę gavome, nevaikščiojome po 
visus namus. • Komunistai ir tau
tininkai nei vienas neaukavo mū
sų mieste. Dar priduriu kad ir 
laike pikniko atsilankė komunis
tai ir tautininkai nieko nepirko, 
vieni nuėjo pas žydelį* iš pinigų 
lošti, o kiti pirko pas lietuvį, kurs 
toje dienoje irgi pardavinėjo to
niką.
. Aukso-Sidabro Fondan įplaukė: 
Pelnas nuo pikniko 
Kun. P. Daniūnas 
Simonas Kudzma 
Uršulė Motuzaitė

Po $2.00: Bartys Mykolas, Rud- 
pickis Zenonas, Kliponiutė Mari
jona.

Po $1.00; Moranskas Vincas ir 
2 mark. vok. sid.; Nadzeika Vin
cas. A

Viso pasiųsta $o4.00.
' L. L. P. B. Valdyba.

VIETINĖS ŽINIOS ,
i

Vietinis.

ATHOL, MASS.

Laike savo susirinkimo sekma
dieny, liepos 9 d., DS. 4 kuopa 
nutarė pasiųsti centro raštinėn 
$5.00, kaipo dalį savo altyginimo 
už pasiųstąsias Lietuvos Darbo 
Federacijai knygas Lietuvon.

Liepos 9 d. Lietuvos Vyčių 10 
kuopos sviedininkų būrys turėjo 
baseball” rungtynes su Wor- 
cesterio vyčiais sviedininkais, ku
rie buvo atvykę Atholin. Atholie- 
čiams pasitaikė rungtynes praali- 
mėti 6 prieš 7.

Liepos 16 d. įvyko LDS. 4 kuo
pos pirmas šiame mieste 
piknikas. Diena buvo 
piknikas pilnai nusisekė.

Aukso-Sidabro Fondo
komiteto valdyba praneša, kad 
pagal vėliausios sąskaitos vajaus 
daviniai yra šitokie: $135 pini
gais; 20 cariškų rublių auksu, 3 
rub. 5 kp. sidabru; 13 aukso žie
dų; pora retežėlių ir kitokių da
lykėlių. Dar tikimasi pribusiant 
daugiau aukų.

Antanas Losius.

lietuvių 
graži ir

vajaus

A. B.

SPRINGFIELD, ILL.

nė

C.

par.

L0WELL, MASS.

Kada 
tai ri

K. K.

NASHUA, N. H.

Po linksmybių. — ašaros.

kad dabar jau

$22.93
$10.00 auksu

5 rubl. auksu
5 dol. auksu

SUSIRINKIMAS.
LDS. 1 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks utarninke, 
25 d. liepos, 7:30 vaL vakare 
LDS. kambariuose, 366 W. 
Broadwav. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbiu -reikalu aptar
ti. Taip-gi atsiveskite ir 
nauji! narių.

ir D. Sts., teip-gi pas S. Stepona
vičių 105 — 6-th St.

Kviečiame širdingai visus pa-j 
remti minėtą išvažiavimą. 

Rengėjai. 
Ar.r

•tj • 9
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WORCESTER, MASS. x

Čia 9 d. lįepos įvyko nepapras
ta gegužinė ant Vosyliaus ūkės. 
Gegužinę surengė Am. L. R. K. 
Federacijos skyrius. Vieta yra 
patogi ir oras abai malonus kve
piantis jauname pušynėlyj. Tai
gi ir publikos atsilankė nemažas 
būrelis. Toliaus sekė įvairiausi 
lietuviški šokiai ir žaidimai. Ant 
galo buvo lenktynės.

1. Jaunų vyri}. $1.00 laimėjo P. 
Traškauskas, choristas.

2. Bėgimas merginų. $1.00 
mėjo Q. Lukšiutė.

3. Bėgimas moterų. $1.00 
mėjo J. Našukaitienė.

4. Bėgimas maži} berniukų, 
centų laimėjo T. Milius.

5. Bėgimas mažų mergaičių. 
50c. laimėjo B. Čirvinskaitė.

Po visam visi linksmi išsiskirs
tė. Pelno gražaus liko.

Dovanas bėgikams 
kantieji biznieriai:

M. Kralikauskienė 
N. J. — $2.00.

J. Lozoraitis 
Mass. — $1.00.

II. Čirvinskas 
Mass. — $1.00.

lai-

lai-

50

Valdyba.

PRANEŠIMAS.

Liepos 16 d. Šv. Vincento 
svetainėj Moterų Sąjungos 56-tos 
kp. įvyko pusmetinis susirinki
mas. Aptarus kuopos paprastus 
reikalus išrinkta sekančios dar
buotojos pastūmėt pirmyn Aukso- 
Sidabro vajų: K Kuprienė, O. 
Gudauskaitė, A. Stirbienė, J. Ged
minaitė, ir O. Sugentienė. Taip- 
pat $5.00 paskirta pastatymui 
Harris pamiklo, Washington, D. 
C. •

Tą pačią dieną buvo labai 
svarbus vietinės parapijos susirin
kimas. Kadangi iš atskaitų pasi
rodė puikus materijalis parapijos 
stovis, tai nutarta dar šiemet bū
tinai įsteigti lietuvių parapijinę 
mokyklą. Tam tikslui išrinkta 
komisija: kun. I. Keršis, Damkus, 
Žemaitis, Kazlauskas, Bareikas ir 
Viliončikas.

Garbė Springfieldo lietuviams, 
kad šiais sunkiais streiko laikais 
vykdo taip brangi} mūsų išeivijai 
sumanymą.

'v Moksleivė.

ALBANY, N. Y.

Šv. Jurgio bažnyčioje 40 valan
dų atlaidai su didžia iškilme už
sibaigė. Traukės per tris dienas: 
liepos 9, 10,11 d. Į pagelbą gerb. 
kun. klcb. K. F. Šatkui buvo at
vykę kunigai: Kasakaitis iš Ro- 
chester, N. Y., A. Ežerskis iš Fo- 
rest City, Pa., K. Skrypka iš 
Binghamton, -N. Y., S. Remeika iš 
Brooklyn, N. Y. ir kun. Pranas 
Garmus. Pirmą vakarą 9 d. lie
pos. Mišparus atlaikė kun. J. Ka
sakaitis ir pamokslą pasakė kun. 
P. Garmus. Antrą dieną 10 Me-

Bene tik pirma nelaimė palietė 
mūsų lietuvių koloniją. Iki šiol 
mes tik juokavom iš munšainės; 
bet paskutinis atsitikimas taip 
mus nugązdino,
ne tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai tebekalba, 
shainės,” gali ir tau atsitikti kaip 
lietuviams maudyklose...”

Liepos 16 d. mūsų keliolika kū
mučių su vyrais ir vaikais išva
žiavo už miesto pasilinksminti. 
Nors diena buvo labai karšta, bet 
munšainė dar labjau užšildžius su
ginė veik visus ežeran. Biskį at
vėsę, vėl griebdavos užsikaitinti. 
Ir taip besikaitinant vienas smar
kuolis nors ir geras plaukytojas, 
bet nuskendo. Ir dar kitas pasi
griebęs 9 metų berniuką. Koks 
kliksmas pakilo prie ežero:’ mote
ris skęstančio vyro, šaukė neišpa
sakytai: “Gelbėkite mano vyrą.” 
Motina-gi ver verkdama draskė 
savo drapanas ir puolė ežeran 
gelbėti savo kūdikio. Nors nema
žai ant krašto buvo žmonių, bet 
nei vienas nepasigailėjo, nei skęs
tančiųjų, nei verkiančiųjų. Jei 
žiūrantieji nebūtų buvę girti, tai 
beabejo būtų šokę vandenin gelbė
ti. Bet įsitraukė gerokai bijojo 
gal mislijo, kad jų draugas ge
ras plaukėjas ir tai paskendo, tai 
jiems dar blogiau bus.

Liepos 18 d. buvo laidotuvės 
skenduolių; o koks liūdnas regi
nys! o verkimas ne vien giminių, 
bet žiūrint į tokį reginį ir sveti
mi gailėdamies verkė.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Labai iškilmingai laido
jo; buvo atvažiavęs iš Nashua’os 
kun. Daniūnas? O ant kapinių 
žmonių verkimas, o skenduolių 
moteris nęt apalpo iš gailesčio ir 
ilgo verkimo.

Broliai lietuviai-ės! tegul šis 
atsitikimas būna paskutinis ir pa- 
simokinimu visiems ne tik mums 
lowelliečiams, bet ir kitoms kolo
nijoms.

“negerk moon-

EASTON, PA.

TSvm.

Zokoninkas rašydamas 
nistų organe — “Laisvė” 
lavo daugelyj vietų. Taigi mes 
L. L. P. Bonų valdyba per “Dar
bininką/’ nes čia daugiausiai jį 
skaito, parodysime kaip neteisin
gai komunistų korespondentas ra
šo:

Zokoninkas rašo, kad jie, t. y. 
L. L. P. Bonų valdyba 4 liepos su
rengė pikniką. Liepos 4 d. tik 
streikieriai Nashua’os visų tautų 
rengė pikniką, o minėta valdyba 
toje dienoje jokio pikniko neturė
jo ir Zokoninkas tvirtina, kad tas 
jiems piknikas nenusisekė. Jei 
Zokoninkas būtų buvęs ten, kur 
lietuviai rengia piknikus, tai bū
tų nereikėję spėti, kad nenusise
kė, nes pikniko visai nebuvo su
rengto. Zokoninkas rašo, kad eis 
po namus rinkt! aukso ir sidabro. 
Toliaus tvirtina kad Nashua’oje 
vargiai ras asilų.

Tiesa, išvažiavus komunistams 
į kitus miestus skebauti, tai ne 
kiek asilų čia ir liko. Jų vadas 
nuvažiavo į Lowellį skebauti, kad 
nebūtų gėda, dar pasiėmė porą 
panašių jam; kiti gi jo draugai 
Nashua’os audinvčiose skebauja. 
Net ir koinunistų tėvas ir užtarė
jas neseniai nuėjo į aud. dirbti. 
Už tai jie Nashua’oje įgavo nau
ją vardą “Skebų Draugija.”

Pavasary mūsų miesto komunis
tai prašė iš šv. Kazimiero Dr-jos 
pašalpos savo broliams-rusams ro
juje. Bet katalikai pasakė! “Te
gul jie patįs juos šelpia...” Ne
seniai jie vėl bandė reikaaluti iš 
dr-jos kasos nors $10.00 paskirti 
išleidimui bolševikiškų knygų. Ir 
šį sykį jiems nenusisekė. £mė da
bar jie aimanuoti ir dejuoti kas 
čia bus, kad ir katalikai išgudrė- 
jo, jau nebenori duoti pinigų, o 
mes vieni nei Išleidimui knygų ne
begalime susirinkti...

Valio Nashua’os katalikai, kad 
nors vėlai tesusipratote nebesi- 
duoti išnaudoti komunistams. Jų 
dabartinis skebavlmas mums aiš
kiai parodė kokie jie tvirti paža
dėjimuose, bet darbuose šiandie 
pasirodė kuo ištikro yra.

Pikniką L. L. P. Bonų valdyba
rengė liepos 9, kurs labai nusise
kė, nežiūrint ilgų streikų. Žmo
nių labai daug buvo, pelno liko 
522.93. Daugiau negalima ir no
rėti.. .

O kas link rinkimo aukso-sidab-

Gerb. kun. F. V. Matulaitis, šv. 
Mikolo parapijos klebonas išva
žiavo į Lietuvą liepos 18-tą dieną.

Nedėlioję, liepos 16-tą dieną

komu- 
pame-

Lietuvių R. K. Federačijos Nau
josios Anglijos apskričio, sky
riams pranešame, kad įvyks aps 
krivio metinis suvažiavimas rug
pjūčio 6 d. 1922 1-mą valandą po 
pietų, Lietuvių Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, St. James Avė.. 
Nonvood, Mass.

Todelgi gerbiami Lietuvių R 
K. Fed. Naujosios Anglijos aps 
krivio skyriai malonėkite atsiųsti 
kodaugiausia savo atstovų į šį su 
važiavimą, nes yra daug svarbiu 
reikalų. Šitas suvažiavimas yr:. 
paskutinis prieš seimą. Todel-g: 
reikia gerai prisirengti su gerai- 
Įnešimais į seimą, o kurie skyria: 
negalėsite atsiųsti atstovus, ta 
malonėkite atsiųsti įnešimus apsu
kriem valdybai.

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

Pirm. V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

■Norvvood, Mass 
Rašt. M. M. Kamandulis,

20 Saxon Street, 
Montello. Mass.

Geriausias ir tiesiausias susipe
šimas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą. 
Laivai išplauks iš New Yorko

n Rugpjūčio 12 Vi

N’iaiAM 
tKTTERDAMRugpjūčio 26 > ■

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažieriams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentų arba pas
HOLLAND AMERICA LINE

89 Statė St., Boston, Mass.

Aš Dom. Dkevičius 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 rusų kariuomenėj, per
Į'didįjį karą, iš ten patekau VIa- 
divostokan.

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

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

Siberie-Russia. Vladivostok, 
Nekrasovskaja ulica N. 39, F. Z, 
Jaceviču (atiduoti Domininkui H- 
kevičiui).

Paieškau savo pusbrolio Igna- 
eo Gursko, kuris 2 metai atgal 
dirbo Maine valst. miškuose. Gi 
dabar jokios žinios apie jį nėr. Y- 
ra žinių, kad miręs. Jei kas a- 
pie jį žinotų, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

J. G—kas,
75 Second St., Chelsea, Mass.

A
-T

paskyrė s<-

Worcester,

Worcester,

Report.

iš Netvark,

Iš BOSTONO l LIETUVĄ 
per LIVERPQOB

ant naujo, rtldeUn. pu<fin.ms, greito 
abeju varomo

ELY8IĄ ......... Rugpjūčio 8
SAMARIA ........................Rugpjūčio 28
ASSYRIA ........................... Rbgsūto 15
SAMAKIA ............................ Rugsėjo 20
su gretai Qpr«lkeUii;u i LIETUVĄ ir
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.
\ TAIB-GI K NRSV YORK*O 
įsmenBfkai prįSnrimg ekskursija Į.ie- 
tuvztj fr j kita* Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarulnką venas iž trijų jū
rių milžinų są uĘtirlp per šiferi 1 mfi 

SJauthamptorfe.
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
pasiekia LTE7IYJVĄ Į devynias dienas. 
Delei Informacijų kreipkĮtea prie ąr- 
timląugfo agento arba prie CUNaKD- 
ANCĮJOR LIKĘS, 126 8tate St, Bos
ton, fefnaa.

ANT RENDOS

' I

Į
i .

1 ■ — —

PAVEIKSLŲ STUDIJA 
PARDAVIMO.

Kaina labai prieinama, 
tai įsteigta. Norintieji 
kreipkitės šiuo adresu:

H. A. Kazanjian,
376 Columbus Avė., Boston, Mass.

6 me- 
pirkti.

NEŽINOJO.
Ketvergo vakare vienas 

lietuvis užėjęs “Darbinin
kai! ” klausia kas do priežas
tis, kad daktaro Landžiau* 
ofisas uždarytas. Paaiškin 
ta jam, kad daktaras išva 
žiuoja Į Lietuvą yakacijų ir 
kad šį vakarą jo išleistuves. 
Girdi visai nežinojęs apie jo 
važiavimą. O turįs labai 
svarbu reikalą. Jam išei 
nant pasiūlėme laikraštį. 
Girdi nemokąs nei skaityti 
nei rayšti. Je, tai kas nei 
skaito, nei rašo, tas mažai 
težino ir nuolat bėdų turi.

MOKSLEIVIŲ PIK- 
NINKAS.

Moksleiviu apskričio pik
nikas' nedėlioj pusėtinai gra
žiai pavyko. Nors po trupu
tį linojo, bet buvo šilta ir 
žmonių buvo nemažai. Ga
lima sakyti, kad daugiausia 
buvo iš So. Boston’o. Neži
nia, kodėl Montelliečiai 
labai daug tepasirodė.

ne-

Salys

lietu-kviečiame visus 
vietinius ir aplinkinių 
koskaitlingiausia atsi- 

Gi mes užtikriname, kad

EXTRA TELEGRAMA.
Liepos 30 d. 1922 m. rengia lin- 

ksmiausį išvažiavimą A. L. R. Kr. 
Dr-jos Rėmėjų skyrius So. Bos
ton. Vieta išvažiavimo 
Rock, Mattapan, Mass.

Tad-gi 
vius-tes, 
kolonijų 
lankyti,
būsite pilnai patenkinti, nes ren
gėjai deda visas pastangas ir su 
visu smarkumu ruošiasi, kad pa
gaminus slėnių užkandžių ir sal
džių įvairių gėrimėlių.

Ir teip-gi turėsite dvejopą nau
dą, nes praleisite smagiai laiką ir 
sušelpsite Lietuvos našaličius sa
vo praleistais centais ant minėto 
išvažiavimo. Visas pelnas yra 
skiriamas Lietuvos našlaičiams 
sušelpti.

Teip-gi atsišaukiame į gerbia
mas šeimininkes, gal kurios galė
tute paaukoti ką nors iš valgių, 
kaip tai: piragų, piragaičių ir ki
tokių įvairių dalykėlių. Tai ma
lonėkite atnešti šiose vietose: pas 

V. Jakstį į krautuvę, kampas 4-th

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOBILIUS

Lexington 1921 m. 6 eilinderių 
karas gerame padėjime. Priešas 
tis pardavimo savininkas buv< 
skolingas, tai už skolą atidavė 
automobilių. Nemokėdamas pats 
važiuoti esu parverstas parduot’ 
už prieinamiausią kainą. Noriu 
tiems pirkti gerą automobilių ne 
praleiskite progos. Kreipkitės 
šiuo adresu:

J. G—KAS,
75 Second Street, Chelsea, Mass

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BRDADWAY

; VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v, vak.
■■ ■ ------- T——   ,   ~

TeL So. Boston 270

PUIKUS KAMBARYS 
ANT RENDOS.

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

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

■i •

J. MAC DMIELL, M. D.
GoZfata tuanoansti ir lietuviSkalT 

V ALANUOS : 
Rytais Iki 9 vaL Po pietų nuo I—3, 

Vakarais nuo 6 iki B.
536 Broadvay, So. Boston.

PARSIDUODA PIGIAI 
AUTOMOBILIUS 

fludson super six su 7-nioms s? 
dynėms. Beveik naujas. Galima 
matyti vakarais nuo 6 vai. Šventa 
dieniais nuo ryto iki pietį}. Kreip
kitės pas: W. Waitaitis, 624 E. 
8-th St., So. Boston, Mass. (25-27)

Pajieškojimai
____  .hlntoiD*
Am® 1 į mgtua ųj
S sykki* lut). Prietėn

S1.6A

ižams

Ieškau savo brolių: Mikolo ir 
Stanislovo Darulių, kurių tėvy
nės Ukmergės apskrityje, Žemeit- 
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 
auks. pinigų 1920 metais, bet ne
laimėje prapuolė mums jo antra
šas ir atsakymo nebegalėjom dw- 
ti, nes nežinom jo antrašo, kur 
gyvena brolis; broliai Mik olas 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:

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

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

Ona KalalytČ, Subačiaus pašt., 
Stračienų k., Panevėžio apskr. 
LITHUANIA.
1 Kas žino kur gyvena žemiau nu
rodytos ypatos, ar jie patįs 
malonėja pranešti adresus.

te

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Maga. 

(Kampas Broad S t. J 
TeL Brockton 5112-W.

ŠV. JONO EV. BL. PAŽELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.




