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IV. Vyriaųsyė.

40 §.
Vyriausybę sudaro Respublikos Prezidentas ir 

Ministerių Kabinetas.
T. 41 §.

Respublikos Prezidentą renka Seimas.
Respublikos Prezidentas renkamas slaptu bal

savimu absoliutine atstovų balsų dauguma. Jei du 
kartu balsuojant nei vienas kandidatas negautų ab
soliutinės atstovų balsų daugumos, tad Respublikos 
Prezidentas renkamas iš dviejų kandidatų, gavusių 
daugiausia balsų, ir išrinktu laikomas tas, kuris 

A-gaus daugiau balsų. Jei abu kandidatu gautų lygų 
r skaičių balsų, išrinktu laikomas vyresnio amžiaus 
i kandidatas.

------------- ---- - ■ ■» »-----------—------------------------- — 

liau kaip po 60 dienų Seimą paleidus. Naujojo Sei
mo kadencija prasideda nuo jo rinkimų dienos.

, 53*§. ,
Z-

Respublikos Prezidentas yra vyriausias visų 
Respublikos ginkluotų pajėgi] viršininkas.

Už Respublikos ginkluotų pajėgų tvarkymą ir 
vadovavimą joms atsako Seimui Ministerių' Kabi
netas ar atatinkamas Ministeris.

Karo metu, Ministerių Kabinetui pasiūlius, 
Respublikos Prezidentas skiria Vyriausiąjį Kariuo
menės Vadą.

42 §.
Respublikos Prezidentu gali būti renkamas kiek- 

pareigas, prisiekia arba iškilmingai pasižada viso
mis savo pajėgomis rūpintis Respublikos ir Tautos 
gerove, saugoti Konstituciją ir įstatymus, sąžinin- 
*gai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisin
gas.

43 §.
Respublkos Prezidentu gali būti renkamas kiek

vienas Lietuvos pilietis, kuris gali būti renkamas 
atstovu į Seimą ir yra ne jaunesnis kaip 35 me
tų.

44 §.
Respublikos Prezidentas yra renkamas trejiems 

metams.
Respublikos Prezidentas eina savo pareigas ligi 

k bus išrinktas kitas.
Respublikos Prezidentas gali būti Seimo atsta- 

Ktytas 213 visų .atstovi] balsų dauguma.
■ Tas_pąts asmuo negali būti renkamas Respubli-. 
Nkos Prezidentu daugiau kaip dviem trimečiams pa-

54 §.
Respublikos Prezidentas turi teisės dalyvauti 

Ministerių Kabineto posėdžiuose ir juose pirminin
kauti ir reikalauti iš Ministerių Kabineto ar atski
rų Ministerių pranešimų raštu apie jų darbą.

55 §.
Visi Respublikos Prezidento aktai, kad turėtų 

galios, privalo turėti Ministerio Pirmininko arba 
atatinkamo Ministerio parašą. Atsakomybė už ak
tą tenka jį pasirašiusiam Ministeriui.

56 §.
Ministerių Kabinetas sudaromas iš Ministerio 

Pirmininko ir kitų Ministerių. Ministerų skaičių ir 
jų darbų paskirstymą nustato įstatymas.

57 §.
Ministeris Pirmininkas pristato pasirinktus Mi- 

nisterius Respublikos Prezidentui patvirtinti. Mi- 
nisterius atleidžia Respublikos Prezidentas.

58 §.
Pradėdami eiti savo pareigas, Ministeriai pri

siekia arba iškilmingai pasižada bešališkai ir sąži
ningai eiti savo pareigas ir pildyti Konstituciją bei 
įstatymus.

kos 1 
eiliui.

45 §.
Respublikos Prezidentui išvažiavus iš Valstybės 

sienų arba susirgus ir laikinai nebegalint eiti parei
gų? ji pavaduoja Seimo Pirmininkas^

Respublikos Prezidentui atsistatydinus, jj at
stačius, jam mirus arba susirgus ligi nebegalint dau
giau eiti savo pareigų, yra renkamas kitas, tam 
laikui, kuris liko senojo Respublikos,Prezidento ne- 
atprezidentautas.

59 §.
Ministerių Kabinetas atsako solidaringai Seimu^ 

už bendrą Vyriausybės politiką, o kiekvienas Minis
teris skyrium atsako Seimui už -savo darbą jam pa
vestoje .valdymo srityje. _ * .r

Ministeriai turi turėti Seimo pasitikėjimą. Mi
nisterių Kabinetas ir kiekvienas Ministeris turi at
sistatydinti, jei Seimas stačiai pareiškia jiems ne
pasitikėjimą. < Į, . f' *

F. V. Rašo:’

Labai gaila,! ^cad aš apsi- mokratų prisidčsianti ir len- 
verięs iki ausų darbais, ne- kų dalis, bet dar : abejoja- 
apsidirbu, nojs dieną ir va- ma. 
karais dirbu. ’O čia taip no-1 
rėtūsi šis bei tas parašyti į * plačiai, 
Tamstų “Darbininką, 
pač kuomet L riuvoje gyvę-j 
nimas verda, mnkuliuoja. i didysis darbas atliktas ir

Konstitucijž h 
mas gyvena p tskutines die- ’ niošias. 
nas. daliji £><*-.
skelbti ir visi 4’ie jų ruošias! 
kas tik kaip Smano, moka 
ir gali.

Konstitueijąatatinka Lie
tuvos žmonių 
pritaria visi ir socijalistai 
kovoja tik iš principo dėl 
mokyklų katalikiškumo, dėl 
prezidento teisių, kurios jų 
nuomone esančios perdide- 
lės.

Reiškia katalikams pavy
ko, nors jie sgime tik mažą 
didžiumą tetu'tfėjo. Seimo 
nariams katalikams patarč- 
jais'buvo gerb kunigai Bu- 

Maliauąkis, Česna. 
taliki] prin-

“Pažanga” agitaciją varo 
. z r____ , bet nepermatoma,

” y- * kad ji daug laimėtą.
Krikščionių demokratų

priimta. Sei-j jie nelabai prie rinkimu 
Galimas daiktas, 

’inkimai pa-Į kad atstovu jie turės ma
žiau, negu dabar. Bet iš
kils naujos katalikiškos par
tijos iš ūkininku tarpo. Dar
bo Federacija sustiprės. 
Teip kad sekantis seimas 
kataliku atstovų turės dau
giau. negu steigiamasis.

Tai taip spėjama, o kaip 
ištikro bus, tai ateitis paro
dys.

Gal turėsime ministerių 
kabineto krizį. Priežasčių 
yra gana daug ir rimtų.

„ porams. Jai " i ..... .

V

l
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46 §. !
Respublikos Prezidentas atstovauja Respubli

kai, akredituoja pasiuntinius ir priima svetimų val
stybių pasiuntinius.

47 §.
Respublikos Prezidentas kviečia Ministerį Pir

mininką, paveda jam sudaryti Ministerių Kabinetą, 
tvirtina sudarytą ir priima Ministerių Kabineto at
sistatydinimą.

48 §.
Respublikos Prezidentas skiria ir atleidžia Val

stybės Kontrolierių.
Valstybės Kontrolierius atsako Seimui, ir at

sistatydina, Seimui išreiškus jam nepasitikėjimą.
49 §.

Respublikos Prezidentas skiria ir atleidžia Res
publikos valdininkus, kurių skyrimas ir atleidimas 
įstatymų yra jam pavestas.

50 §.
Respublikos Prezidentas skelbia įstatymus.
Seimo priimtieji jstatyihai Respublikos Prezi- 

jdento skelbiami per 21 dieną, skaitant nuo įstaty
mo įteikimo dienos.

Respublikos Prezidentas turi teisės per 21 die- 
pą, skaitant nud"jstatymo įteikimo dienos, grąžin
ti Geimui antrą kartą aptvarstyti. Jei po to Seimas 
antru svarstymu priimi tą patį įstatymą absoliuti
ne visų atstovų balsų dauguma, tad Respublikos 
Prezidentas privalo jį paskelbti.

Jei Seimas 2.3 visų atstovų balsais pripažįsta į-

60 §-
Ministerių Kabineas ruošia ir pristato Seimui 

įstatymų sumanymus.
Ministeriai, pasilikę mažumoje, spręsdami Mi

nisterių Kabinete įstatymų sumanymus, turi teisės 
savo atskirą nuomonę ir jos pagrindus išdėstyti raš
tu, kuris įduodamas Seimui drauge su Ministerių 
Kabineto įnešamuoju sumanymu.

61 §.
Ministerių Kabinetas vykdo Respublikos Kon

stituciją ir įst atvims, veda Respublikos vidaus ir 
užsienio politiką, saugoja Respublikos teritorijos 
neliečiamybę ir vidaus tvarką.

$62 §.
Ministerių Kabineto posėdžiuose turi teisės da

lyvauti patariamuoju balsu Valstybės Kontrolierius.

63 §.

Iškelti Respubilkos Prezidentui, Ministeriui 
Pirmininkui ar kitam kuriam Ministeriui baudžia
mąją bylą dėl jų tarnybos nusikaltimų ar dėl Valsty
bės išdavimo turi teisės tik Seimas absoliutine visų 
atstovų balsų dauguma.

Iškeltą bylą sprendžia Aukščiausis Lietuvos 
Teismas.

V. Teismas.

64 §.
sprendžia eidaynas įstatymais Respub-Teismas 

likos vardu.
, . ' 65 §

Teismo sprendimas negali būti keičiamas arba 
naikinamas kitaip, kaip tik teismo, įstatymuose nu
rodyta tvarka.

Amnestija teikiama įstatymų keliu. .
66 §. 

statymo paskelbimą esant skubotą, tad Respublikos zTeismų organizaciją, kompetenciją ir jurisdik- 
Prezidentas neturi teisės grąžinti jį Seimui antrą cjją nustato įstatymas. /

67 §.
Teismas visai Respublikos teri-

Prezidentas neturi teisės grąžinti jį Seimui antrą 
kartą svarstyti. , , "

51 §. .
Respublikos Prezidentas turi bausmės dovano

jimo teisę.
Dovanoti bausmę Ministeriams, kurie yra pu- 

smerkti dėl tarnybos nusikaltimų, Respublikos Pre
zidentas gali tik Seimui sutikot.

§.
Respublikos Prezidentas turi teisės paleisti Sei- 

wą.
Naujam Seimui susirinkus, Respublikos Prezi

dentas perrenkamas.
1 Naujojo Seimo

Aukščiausiasis 
torijai tėra vienas.

Z /
Teismas sprendžia administracijos įsakymų tei

sėtumą. A
69 J. '

Teismas visiems piliečiams yra lygus. 
Karius dėl tarnybos nusikaltimų teisia tam tik

ri teismai.
Ypatingi?ji teismai gali būti steigiami tik karo 

metu arba karo padėčiai esant.

68 §.

tij žiūrėti į Lietuvą, kaipo į Len
kijos dalį, kad. ji tyčiomis iškrei-1 
pia Liublino unijos prasmę savo I 
pretensijoms Įrodyti.”

Toliau prof. plačiau įrodinėja tą I 
lenkų klaidą ir pagaliaus sako; Į 
“Jeigu Lenkijos išdalinimas buvo I 
— o jisai ištikrųjų buvo — tai Į 
taip tarp-tautinis prasižengimas Į 
Lietuvos išdalinimas buvo nei I 
kiek nemažesnis prasikaltimas ir I 
Lietuva turi nemažesnių teisių I 
prie nepriklausomybės, kaip ir 
Lenkija.” Toliau profesorius at-1 
pasakoja visą istoriją Lietuvos I 
kovos už nepriklausomybę, vokie- j 
čių okupaciją, toliau jos santi- Į 
kius su Anglijos ir Francijos di-Į 
plomatija, pagaliaus sako;

“Tos trys valstijos turi visų I 
reikalingų elementų, kad išvys
čius atskiras ir tikras nacijas. 
Kiekviena turi viešpataujančią 
tautybę iš tenbūvių žmonių, kiek
viena turi savo kalbą, kiekviena 
turi savo religinę atspirtį.

Latviai ir lietuviai yra tikri 
aristokratai ant Europos sausže- 
mio. Jie labjau, negu kokia iš 
naujųjų tautų užlaikė priešistori
nę arijų civilizaciją, nuo jų visa 
Europa yra gavusi savo kultūros 
pradžią. Čia Amerikoje yra apie 
milijonas lietuvių ir latvių, dau- 
giauisai lietuvių. Yra tai inteli
gentingi žmonės, labai skirtingi 
nuo savo kaimynų rusų ir vokie
čių. Jie turi pailgas galvas, aukš- 
FąS’ifektas, yra šviesnrphtnkiai. rr- 
didelio fyzinio ir protinio gyvin- 
gumo (vitalitv).

Jie turi didelių gamtos turtų. 
Jie garsūs savo linais visame pa
saulyje. Jų žemė labai derli, di
džiumoj juodžemis. Toji žemė iš
laikė juos soęiai ir patogiai tada, 
kada jų kaimynai rusai ir vokie
čiai Inito dirbtine du’onąT”

Visa profesoriaus kalba turėjo 
apie 5000 žodžių. Be abejo ir ji 
padarė savo intakos į viešąją A- 
merikos opiniją.

Kad Pabaltijos valstybių pripa
žinimas buvo jau bebaigiąs pri
bręsti,- rodo ir editorijalas Bosto
no dienraščio “Herald” iš 13 lie
pos, vardu “Kam tais atidėlioji
mas?”

Ford,Detroit, Mich.

garsusis automobilių išdir- 
bėjas sako uždarysiąs dirb
tuves nuo rugsėjo 16 d. Tą ' 
padalysiąs dėl stokos ang
lių.

Sako, kad tą turėsiąs pa
daryti su baisiais dėl savęs 
nuostoliais. Dabar sako jis . 
išdirbąs po 5.200 automobi
liui dienoj.

| Dėl uždarymo jo dirbtu
vių netekti] darbo 2.000.000.

.Jisteipgi priešinasi pa- 
| keltoms kainoms ant plieno.

Sako, kad kiti kapitalis
tai varosi prie nesvietiškų 
pelnų, smaugiu darbinin
kus ir traukią sau talkon 

I valdžią.

TARSIS APIE 

STREIKĄ.

AMERIKOS SPAUDA APIE 
LIETUVĄ.čys,’ 

konstitucija 
cipams neprasjžengia, o jos 

 

žanga visai aptinka kata- 
ikų *

Didžiausia seime batalija 
buvo prie konstitucijos tre- ‘ 
čiojo skaitymo. Socijalistai ’ 
iš kailio nėrėsi, kad konsti- , 
tucija išeitų prieškatalikiš- 
<a, bet tas jiems nepavyko. 
Bet reikia atiduoti jiems 
kreditą, kad seime jie kovo
jo vien su liežuviais. O juk 
kitų šalių parlamentuose pa
naudojama kartais kumštys, 
kėdės ir kitokie ginklai.

88 ir 89 paragrafai sukėlė 
daug ginčų tarp katalikų, 
kovojo L. Darbo Federacija 
su ūkisinkais. 73 ir 74 pa
ragrafus išsiderėjo žydai.

Sdcijalistai seime mažai 
tedirbdavo komisijose, bet 
kartais ir jie buvo naudingi. 
Žydai dirbdavo, bet nevi- 
suomet ateidavo.

Konstituciją priėmus iš
kilmėse dalyvavo visi išski
riant lenkus.

Naujam^ .seime, kaip ti
kimasi, atstovi] sąstataas žy
miai pasikeis. Socijalistai 
liaudininkai manding turės 
mažiau, negu dabar atsto
vų.

Girdėti socijaldemokratai 
vienijasi su komunistais. 
Tai gal jie gaus kokį atsto
vą viršaus, dėlto, kad ren
kant į St Seimą komunistai 
nedalyvavo. Dar sakoma, 
kadir žydų socijalistų “Bun
das” galįs prie socijaldemo- 
kratų prisidėti. Reiškia se
kančiame seime socijalistai 
būti] kairesni, negu Steigia
majame

Žydų visos frakcijos susi
jungė į vieną žydų partiją, 
tik' “Bundas” kol kas svy- 
ruoja ar dėtis prie žydų ar ]abai turtingos galimybėmis. Ne- prieš tūlą laiką buvo sužeis- 
prie socijaldemokratų. Spe- nuostabu, kad Lenkija vis nore- tas, jau sveiksta.

PRIPAŽINIMUI BESIARTI
NANT.

Pliiladel pli i a, Pa.—Penn- 
sylvanijos senatorius Pepper 
laiko konferenciją su kietų
jų angliui kasyklų savinin
kais apie baigimą streiko.

Bedėdami visų pastangų, kad , 
Amerikos pripažinimą Lietuvai iš
gavus lietuviai galėjo džiaugties, 
turėdami gerų prietelių, kurie pa
dėjo tą pripažinimą pribrandinti. 
Tik penkioms dienoms prieš pri
pažinimo paskelbimą kai-kurie A- ' 
merikos dideli dienraščiai savo ne- < 
dūlinėję laidoje (liep. 23 d.) indė- 
jo Amerikos žymaus laikraštinin- 
<o Edivardo Marshall ’o ilgą pasi
kalbėjimą su lietuvių žinomu prie- 
teliu prof. Benderių Princetone. 
’rofesorius Benderis pasikalbėji

me plačiai ir rimtai įrodinėjo, ko
dėl Amerika turi pripažinti Pabal
tijos valstybes.

Tarpe kitų dalykų (skaitome 
“St. Louis Globė — Democrat”). 
liep. 23 d. prof. Benedirs šiaip į- 
rodinėjo: w

“Čia mes turime tris respubli
kas, pilnos aspiracijų, kurių be- 
abejo kiekviena norėtų būti mažo
ji Amerika. Atrodo visai nede- 
mokratinga neištiesti joms drau
giškos rankos. Yra tai trys inte
resingos mažos valstybės, iš kurių 
kiekviena pasižymi tam tikrais sa
votiškumais. Lietuva yra tur-bū- 
ti artimiausioji senaijai arijų ra
sei. Sunku būtų net įsivaizdinti 
kitą šalį turinčią daugiau teisių 
prie nepriklausomybės kaip ji. At
rodo, kad Amerika labai mažai ži
no apie tas tris valstybes. Iš to 
fakto kad jos kadai buvo Rusijos 
dalimis, didžiuma Amerikonų da
ro išvadų, kad tos tautos yra ru
siškos. Tuo tarpu yra visiškai ki
taip. Jos nėra rusiškos nei pa
gal Tasės, nei pagal kalbos, nei 
pagal istorijos.

Tų trijų šalių kalba nėra ta pa
ti, bet tos jų kalbos yra taip tarp 
savęs 'žrtimos, kad jos viena ki
tą supranta.. Lietuviai, Latviai 
ir senieji prūsai sudaro Baltijos 
grupę. Estai yra Fino-ugrai. Jie 
yra giminės Finams ir ~ 
madjarams, bet ne rusams, 
no ji tų tautų istorija yra. begalo 
indomus mokslas filologams. Vi
sos tos trys nedidelės šalys yra

“Labai nuostabu, rašė “Ile- 
rald,” kad Amerika yra Iabjau
sią tingi pripažinti nepriklauso
mybę šalių, pasil mosavusių po 
didžiojo karo. Kodėl yra reika
linga taip vėlai siuntinėti valsty
bės sekretoriui peticijas dėl Esto- 
nijos, Latvijos ir Lietuvos pripa
žinimą? Atidėliojimas visai ne-J 
suprantamas... Ar neatrodo lyg 
ir absurdas stovėti mūsų kraštui 
nuošaliai ir nesuteikti pripažini
mo toms trims šalims, kurios jau 
yra Tautų Sąjungos narėmis...

Mandagiai, bet ryškiai prašy
tojai nurodo, kad nesuteikimas 
pripažinimo nesutinka su teisin
gumu, su tarptautine taika ir pa
stovumu, su pasaulio demokrati
jos idealais. Toliau atidėlioti ne
begalima. Reikia tuojau atkreip
ti į tai domę.”

“Heraldo” redakcija čia asti- 
liepia į tuomet jau paskelbtą 
spaudoje faktą profesorių petici
jos dėl Pabaltijos pripažinimo. *■

Lietuvos Inf. Biuras.

Vengrijos • 
ams. Se-1 SVEIKSTA.

Cork. — Airijos ex-prezi- 
dentas De Valera, kurs

PATARIA PAIMTŲ '
KASYKLAS.

W ashington. — Massachu- 
setts valstijos senatorius 
Walsh i n e še senatan rezoliu
ciją, Įgaliojančią prezidentą 
paimti anglių kasyklas į val
džios rankas. Tam reikalui 
išvesti skirti $1.000.000.

DARBININKŲ VIRŠUS

W ashington. — Amerikos 
Darbo Federacijos prez. 
Gompers pareiškė, kad or
ganizuoti darbininkai gali 
pasveikinti save su ištverme ; 
ir atsilaikymu prieš kapita
listus. Artinantis Darbo 
Dienai darbininkai mato sa
vo galybę kovoje už geresnę 
ateiti.

NETRUKUS PASKELBS

W ashington.—Bėgyje ke
lių sekančių dienų valdžia 
paskelbs pieną, ką veiks rei
kale karšapių ir angliakasių 
streiko.

■

PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai?

Antradieny, rugpj. 22 — $1.60 

Trečiadieny, rugpj. 23 — $1.60 

Ketvirtadieny, rugpj. 24—$1.40 
Penktadieny, rugpj. 25 — $130 
šeštadieny, rugpj. 26 — $1.00 

Pirmadieny, rugpj. 28 — $1.00 
LITHUANIAN SALES S 

CORPORATION, 
BOSTON 27, MA88.(Bus daugiau)Į rinkimai privalo įvykti ne vė-



ELoa 15 South Boston’o utamlnkals 
tetveriate ir subatonUjs. Leidžia am. 
luTL-nc KTmo RataItkų Sv. Juozapo 
Dabbuuk^
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FHJHNy SALOS. Ą’išeivijos reikalai verste ver
čia mus labiau susirūpinti 
sau vadų Ar darbuotojų išsi- 
auginimu. Jei mes Ameri
koje šiandien turėtume nors 
po 15 Žaldokų, Šivickių, 
Račkį} ir-kitokių — jų skai
čius’ ačiū Dievui auga — 
mūsų laisvamaniai nei išsi
žioti negalėtų: jie ttffiėtų sa
vo kertėse it peles po šluota. 
Tie katalikai šviesuoliai mo
tetų juos suvaldyti, jie duo
tų toną mūsų išeivijos vie
šam gyvenimui ir veikimui. 
Jie su laiku privestų prie to, 
kad gėda būti} - žmogui vie
šai prisipažinti, khd jisai 
neturi jokio tikėjimo, ar ne- 
vaikščioja,bažnyčion. Lais
vamaniai nedrįsti} tada ty- 
čioties iš Kristaus — Dievo 
ir iš Jo Bažnyčios. Jeigu 
dvasinis ištvirkimas privers
tas būtų slapstyties urvuo
se, jeigu tikėjimas ir dora 
vėl atgautų savo prideramą 
vietą ir visų pagarbą, kaip 
gi greitai susitvarkytų visas 
mūsų gyvenimas; kaip gra
žiai atgautūme mes savo var
dą. Kiek naujų ir gražių 
pajėgų galėtume aukoti sa
vo tėvynės Lietuvos ^reika
lams. Jeigu šiandien pas 
mūsų socijalistus dęmokra- 
tus ir socijalistus liaudinin
kus tiek daug dvasios siuti
mo putų, o tiek maža nau
dingo darbo matyti, tai juk 
visų-pirma dėlto, kad jie ne-i 
tekę yra tikėjimo, krikščio
niškos doros, kad išstumti iš 
lygsvaros. Ne viena iš tų 
žūstančių sielų būtų buvusi 
išgelbėta, jeigu tuomet, ka
da jų tikėjimui ir dorai bu
vo užėjusi sunkaus ištyrimo 
valanda — jeigu draugiškas 
’ r stiprus kataliko • šviesuo
lio žodis būtų jį besvyruo- 
jantį parėmęs ir nuo puoli
mo sulaikęs.

Žinoma, gelbėti sielas — 
vra pirmoji priedermė kuni
gų. Bet gyvename tokiais 
laikais, kad pasaulinių žmo
nių apaštalavimas kariais 
gali turėti didesnės svaigios 
ir intakos, negu kunigo.

Taigi reikia mums kuo- 
daugiausia katalikų šviesuo
lių ir čia Amerikoje. Rei
kia daktarų, advokatų, in
žinierių, profesorių ir kitų 
kitokių. Reikia su laiku jų 
organizacijos, reikės jų ga
lingo ir šviesaus žodžio, rei
kės jų gaivinančios intakos, 
kad būtų atitaisyta tas, kas 
kitų buvo pagadinta;

X ’

Rodos jau pribrendusi yra 
mintis, kad savo energiją ir 
pasišventimą moksleiviam^ 
remti — turėtume padalinti 
bent per pusę. Mūsų aukų 
pusė lai eina Europos moks
leivams šelpti, 
— išeivijos 
remti. ,

Ir žinokime 
kad tasai užsimojimas ap
rėpti vieną ir kitą dirvą — 
nebus mums per sunki ne
pakeliama našta. Mes leng
vai tą darbą įveiksime, jei
gu tik visi jį 'dirbsime, jei
gu/tik tinkamai susiorgani
zuosime. t x

Šių metų Federacijos 
Kongresas turės išrasti tuos 
geriausius mūsų veikimo 
būdus, kad davus. Lietuvai 
ir išeivijai kuodidžiąusį 
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x Tautos Fondo Kultūros 
sekcija jau gilią ir plačią va- ; 
gą Lietuvos-dirvonų nuarė, 
nes jau davė mūsų tautai 
pie 10 žmonių, kurie baigė 
augštus mokslus ir stojo jo
sios darbuotojų eilėsna. Ki
tus desėtkus dar tebeauklė- 
ja. Bet vis tai dar tik darbo 
pradžia. Mokintų žmonių 
nuošimtis pas mus dar ap
verktinai mažas, daug ma
žesnis negu kitų kultūringų 
tautų. Antra vertus visa 
mūsų tautos ateitis, bus ta
me, jeigu mes. katalikai ap
lenksime ir toli palik§ime . 
pastangas mūsų laisvamaniu, 
toje srityje. Nes reikia ži
noti, kad ir jie nesnaudžia, 
o veikia tuo reikalu kiek tik 
išgalėdami: steigia fondus 
tveria laisvamanių mokslei 
vių kuopeles, organizuoja_ 
aukų rinkimą savo mokšleT1' 
viams. šelpti. Gaila tų jau
nuolių, kurie dar jaunystė
je "į jų pinkles pakliūva: 
jiems nuo jaunų dienų jam 
parišti sparnai, jų širdys 
pripildomos neapykantos 
jausmais, tikėjimas nebe- 
gaivina jų idealų. Ir auga

- jie ne Tėvynės džiaugsmui, 
bet jos vargams didinti. No
rint bent dalį tų jaunų sielų 
išgelbėti iš laisvamanybės 
pinklių, o vėlgi duoti Lietu
vai kuodidžiausį skaitlių ti
kinčių ir don} apšvestūuų — 
turime suknisti tuo reikalu 
organizuoties ir gaivinti mū
sų visuomenėje tam reikalui- 
pasišventimą ir duosnumą. 
Pačioje Lietuvoje kandida
tų į šelpiamuosius tolyn vis 
daugyn randasi Lietuvoje 
einantiems mokslus bus dar 
kiek lengviau išsiversti. Bet 
mūsų tautos pažanga reika
lauja mokinties ir iš kitų 
tautų, daugiausia pažengu
sių moksle ir kultūroje. Tu- 

_ rėsime siųsti savo studentus 
netik į Vokietiją ir Šveica
riją, bet ir į Franciją, Bel
giją, Angliją, į gandina vi
ją, o net ir į tolimą Ameri
ką. Lai jie it tos bitutes iš- 
skraido po visas šalis ir par
neša surinkusios kitose šaly
se 9aldžiausį medų į Lietu
vos kiemą. Gal .po kelių, ar 
keliolikos metų pati Katali
kiškoji Lietuva tiek sustip
rės savo vienybe ir savo pa
jėgomis. kad jstengs desėt
kus ir šimtus'Lietuvos jau
nimo siųsti į Užsienio Uni
versitetus. Bet kol tai bus, 
meš Amerikiečiai turėsime 
eiti jiems tame reikale į pa- 
gelbą. * : :"

į Antra vertus mūsų pačių

v •

nų.v

Rug]4j. IV d. mūsų tau
tietis Dr. Šivickis Amerikos 
valdžios lėšomis iškeliavo į 
Filipinų Salas. ĮJžpereitą su- 
batą, Dr. Šivickis sėdo pir- 
nįon kleson didžiulio laivo 
McKinley ir išplaukė į Ma
nilą. Tai Filipinų salų sos
tinė. Mūsų tautietis bus Fi
lipinų universitete perdėti- 
niu zoologijos skyriaus.

Filipinų salos nėra sveti
mos lietuviams. Ne vienas 
lietuvis tarnavo Amerikos 
kariuomenėj laike ispanų- 
Amerikos karo ir ne vienas 
lietuvis kareivis buvo atsi
dūręs ant Filipinų salų.

Filipinų Salas atrado ke
liauninkas Magelanas 1521 
m. tai yra daugiau negu 
šimtmečiu po Vytauto mir
ties.- Tada pirmu kartu eu
ropiečiai sužinojo apie tas 
salas ir jų gyventojus. O 
tie gyventojai buvo tada ne 
aukščiau pakilę už dvylikto 
šimtmečio lietuvius. Tada 
filipinai jau buvo užmezgę 
pirklybinius ryšius su Japo
nija ir Chifoja.

Netrukus po atradimo Fi
lipinų Salų pateko jos po Is-' 
paūijos valdžia ir Ispanija 
jas valdė per 350 metų. Rei
kia pasakyti, kad ispanai Į 

j Filipinų Salas su tokiais pat 
• tikslais ėjo, kaip lenkai ar-

Baigusių augštus mokslus 
naminiuose, Europos ir A- 
merikos universitetuose fili- 
pinai turi 12.000 vyrų. \

Ketvirtą dalį visų ineigų 
f ilipinų valdžia išleidžia mo
kykloms.

Didžiausia bausmė filipL 
nų mokykloj yra prašalini- 
mas prasikaltusio iš mokyk
los kelioms dienoms. Fili
pinų vaikai turi veik nenor- 
mališką troškimą eiti moks
lus.

Autęmobilių ir trokų Fi
lipinų salose yra 14.000. 
Laivų turi 4:18. Buorinių 
laivų turi 2.203.

Iš Seattle ar San Francis- 
co laivui, darančiam 17 jū- 
rės mailių, į Manilą nu
plaukti trunka 15 dieniu

Filipinų universitetas, kur 
mūsų mokslavyris Dr. Ši
vickis prčfesoriaus yra A- 
merikos valdžios įsteigtas. 
Profesorių didžiuma yra a- 
merikonai. Universiteto pre
zidentas yra prof. Benton, 
buvusis Mąine valstijos uni
versiteto prezidentas.

Maniloj yra katalikiškas 
šv. Tarno universitetas, ank
ščiau, negu Harvardo uni
versitetas įsteigtas. Tasai u- 
niversitetas turi 700 studen
tų.

gi kita pusė 
moksleivams

■Z '•
visi aiškiai,

Fed.Sekretorijatas.

ba kryžiokai į Lietuvą.
Toje grupėje didžių ir ma

žų salų yra 7.083. Didžioji 
Luzeno sala gyventojui turi 
1.000.000. Visos salos suda
ro 114.400 ketv. mailių. Tai. 
salos užima daugiau vietos, 
negu sujungtos Nevv York o, 
Xe\v Jersey, Pennsyl vai ii- 
jos ir Delaware>o valstijos.

Sveikatingumas ten dides
nis. negu bile kur kitur. Ma
niloj ant 1.000 gyventojų mi
rimų per 1917 metus atsėjo 
8.8, gi New Yorko atsėjo 
16.5, San Francisco 15, Chi- 
cagoj 14.

Gyventojų Filipinų Salos 
1918 m. turėjo 10.314.310. 
Vietinių gyventojų buvo 10.- 
250.273, chinų 43.802, japo
nų 7.806, amerikonų 5.774, 
ispanų 3.945, anglų 1.140, 
vokiečių 286 ir kitų po ma
žiau. Žydų Maniloj yra 500. 
/ Filipinai sunkinėsi ispanų 
jungų. Bandydavo nuo jo 
atsikratyti, bet nesisekdavo. 
Bet kuomet Ispanija ėmė 
smukt i y kuomet nuo jos ėmė 
atsimesti pietinės Amerikos 
kolonijos, tai ir filipinai 
matė sau šviesesnę ateitį. 
PagaliosA896 m. padarė di
delį sukilimą. Bet sukili
mas buvo pasmaugtas. Gi 
1868 m. bal. 21 d. Amerika 
paskelbia karą Ispanijai ir 
ima ieškoti sukilėlių vadų 
Filipinų salose. Aprūpino 

Juos amunicija.^ Gegužio.! 
d. Amerikos laivynas ištaš
kė Manilos užlajoj ispanų 
eskadrą. Tuo tarpu filipi
nai gavę ginklų nuo ameri
kiečių apsidirbo sji ispanais 
salose. Tada Ispanija suti
ko pavesti Silipinų Salas A- 
merįkai. Filipinai-gi neno
rėjo liktis po Amerika. /No
rėjo neprigulmybės. 'Ame
rika pavartojo ginklą prieš 
filipinus ir jau 24 metai kai 
valdo tas salas. ■

Prieš Amerikos valdymą 
filipinai tuMjb ^137 Rūkyk
las. Dabar vien pradinių 
mokyklų ?ra 6.886.. Išviso 
mokinių yra 1.0201000/ ’Mm 
kytojų yra 21.017. Jaunų

w •

VĖJALIO ŠELMYSTA.
Iš girios žalių tankumy

nų, iš po medžių pavėsio šei
ma vėjalis. gamtužės smu- 
būnėlis, išvogė du grūdeliu. 
Bijodamasis girios kerštb 
pasileido jisai skubiai bėgti 
su svetimu turteliu į nežino
mas šalis i svetimus kraštus. 
Bėgdamas žaidė grūdeliais 
linksniai. . Vėjaliui džiaugs
mo tiek ir tiek.

Girios' milžinai, pastebėję 
vėjalio šelmystę, suūžė rūs
čiai, palingavo galvomis pik
tai, net brakštelėjo storomis 
šakomis, bet vėjalis jau bu
vo toli, toli.

Vėjo lauke nepagausi.
Įjengvučiai, mažučiai grū

deliai, vėjalio sparnų supa
mi, lėkė šimtus mylių, pa
likdami už savęs ir žalią gi
rią ir plačias upes ir lygias 
pievas ir ežerų ežerėlius.

Jie nieko / nejautė, tik 
skriejo oro erdvėmis vėjelio 
pučiami.

Iš dangaus mėlyno skliau
to į vėjalio žaidimus links
mai šypsodamos žiūrėjo 
skaisti saulutė. Staiga jos 
veidas aptemo. Močiutė-sau- 
lutė pąstebėjo vėjalio piktą 
šelmystą ir gaild jai pasida
rė našlaičių grūdelių.

Apibėrė jinai vėjalio spar
nus žydriais spinduliu dei
mantais ir žemčiūgais ir per
vėrė jo širdį auksinia'vily- 
čia. Šeima vėjalis skau
džiai saulutės pažeistas ū- 
mai nusileido ant tyro lauko 
ir kartu paguldė grūdelius 
ant sieros žemelės.

Našlaičius grūdelius že
melė priėmė po savo moti
niška globa, pridengdama 
juos savo

Dienos
naktimis dažnai prisideng
damos. Audružės dažnai 
pro žemelę slinko, lietutis 
žemės veidą raižė, nes yėją- 
lisHšnAttjo 'atgijęs vėli Ąįaų- 
tė linksmai, bet grūdeliai

ŠALIN TURTO PERVIRŠIS
S “ ' _ L ■

NUGIRSTOJI REZOLIUCIJA. 
(Įžangos Vietoje)

1922-ais mūsų Viešpaties metais,tū^s- 
taritie8 milijonų su viršum varguolių darbi
ninkų dvasios, susirinkę Didžiųjų Svajonių 
Daųsosg, toje vietoje kur Kraujo Didžioji 
upė inteka į Ašarų jūras, ten po akimis 
Augščiausiojo apsvarstę savo praeitų am
žių vargus ir sunkią dabartinę padėtį, ir į- 
sižiūrėję į nušvitusį vilties spindulėlį — 
vienbalsiai priėmė sekančią rezoliuciją:

Kadangi kapitalistinė sistema su neteisin
gu tūrių ir ineigų padalinimu iššaukė 
nesuskaitomus moralius nuostolius 
žmonijai, kaip taK:visatiną netikrumą 
ir baimę rytojaus, suktybės pramonė
je ir prekyboje, augančią jaunuomenės 
demoralizaciją, nuolatinį mažėjimą 
krikščioniškos meilės ir broliškumo, ir 
vietoje to nuolatinį didėjimą godumo, 
neteisingumo ir egojizmo;

Kadangi toji neapribuota kapitalizmo si
stema nuosekliai veisia karus, palaiko 
ir augina tautų militarizmą ir imperi- 

Jalizmą ir tuo teikia žmonijai neapsa
komai daug vargo, skurdo, lieja ašaras 
ir kraują, ką paprastai paverčia į pi
nigus pelnagrobiai kapitalistai;

Kadangi žmonijos gyvenime ypač pasta
raisiais dviem amžiais netik nematyti 
pažangos prie laimės, teisingumo ir 
džiaugsmo, bet priešingai, nežiūrint 
gausių teknikos išradimų — pastebimas 
yra puolimas ir regresija visose svar
biausiose žmonijos gyvenimo srityse, k. 
a. ipokslo, dailės, literatūros puolimas, 
vietomis net išsigimimas, socijalių ne
teisybių didėjimas, tikėjimo ir doros 
mažėjimas ir tt.;

Kadangi ilgas šimtmečių patyrimas aiš
kiai rodo, kad veltui būtų laukti padė
ties pagerėjimo iš pusės dabartinių žmo
nijos valdonų — piniguočių klasės, nes 
toji klasė, netekusi teisingumo jausmo, 
negali vesti žmoniją prie laimės ir ger
būvio;

Kadangi soėijalizmas ir teorijoje irfirak- 
tikoje pasirodė esąs didysis žmonijos 
monas, nes jo visas mokslas remiamas 
nesiskaitymu su žmogaus prigimtimi, 
nes, praktikon įvedamas, jisai virsta 
sunkiausios vergijos ir nepakenčiamos 
biurokratijos sistema, demokratijos ne- 
gacija, nes jo tiesioginiai vaisiai, tai 
suirutė skurdas, badas, mirtis;

Kadangi Kristus nurodė tikrą kelią iš 
vargų išbristi, būtent, Meilės, Teisin
gumo, Broliškumo kelią;

Kadangi Evangelijoje net 13-oje vietų 
matome Kristų barant, peikiant ir per
spėjant didžturčius ir randame net 
85-ias kitas Šv. Rašto vietas, kur nuro
doma prakeiksmas didžiųjų turtų, pa
vienių žmonių valdomų, kur turčiai 
bauginami pavojais, kur turtų meilė y- 
ra pajuokiama ir pasmerkiama, kur 
turčių tuštybė yra nurodoma, kur nu
rodoma į tikruosius turtus ir tikrąsias 
vertenvbes, ir

9
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pįlku rūbu, 
dieneles mainė,

žemės’krūtines ilsėjos ra; 
miai, miegoj cr gražiai. Tik

Kadangi nėra nei vienos vietos Šv. RaŠ- 
, te, kur būtų laiminama ir drąsinama 

turtų troškimas, kur būtų nurodoma di- 
džiųjų turtų naudingtųnas pavieniams 
žmonėms ar jų draugijai, — i

' i '3Kadangi visa eilė Šventųjų Bažnyčios 
Tėvų yra aštriai smerkę buvimą didelių 
turtų pavienių .žmonių rankose,

Kadangi patys turčiai yra nelaimingiau
siais žmonėmis pasaulyje, nes patys 
tikro džiaugsmo nepatirdami, atima 
džiaugsmą nuo milijonų žmpnių, kurie 
nuo jų priklauso;

Kadangi krikščioniškai dvasiai žmonijo
je įsiviešpatauti yra reikalingas naujas 
teisingesnis ekonominis pamatas;

Kadangi tokį ekonominį pamatą gali su
teikti tik teisingesnis turtų ir ineigų 
padalinimas, prie kūno, laikanties pri
vatinės nuosavybės dėsnio, kiekvieno 
gyvenimas, laisvė ir ateitis būtų pilnai 
ir gražiai aprūpinta, bet kad niekas ne
nešti! bereikalingos naštos, tai yra per- 
didelių turtų, kurių nebegalėtų net 
protingai suvartoti; \

Kadangi tokia nauja ekonominė tvarka 
žmonių dvasią nukreiptų iš egojizmo iš
naudojimo, pelnagrobystės kelio į tar- 

ir tuo duotų

f

navimo žmonijai kelią — ir tuo duotų 
progos augti solidarumo ir broliškumo 
jausmams;

Kadangi tokią tvarką gali pasaulin įvesti 
tik susipratę ir susitarę darbininkai;

Kadangi tam tikslui atsiekti klarbininkai 
turi panaudoti visą savo liekamą nuo 
darbo laiką, visas savo dvasios pajėgas 4 
ir energij: —

Todėl lai būaie nutarta: nuo šiol visiems 
pasaulio darbininkams nenuilstamai 
darbuoties dėl geresnės žmonijos atei
ties :
augti moksle, dorybėse;
išauginti pramoninę demokratiją, kad 
patapus joje iš alginių vergų — pra
monės vedėjais su priderama joje at
sakom vbe;

* 7

paimti į'savų rankas politinio gyveni- J 
mo vadžias, steigiant savo politikos r 
partijas, siunčiant savo atstovus į 
Kongresą ir Senatą;
gi politinę galybę atsiekus tarpe pir
miausių savo uždavinių skaityti išlei
dimą įstatymo, vardu: “Šalin Turto 

Perviršis,” kuriuo būtų nustatyta kiek 
vienas žmogus gali daugiausia pavel
dėti turto, gi visas perviršis, kad ei
tų tajjtos nuosavybėn ir būtų valdo-’ 
mas ir naudojamas demokratiniu bū
du. (Pav. 20-jo amžiaus pradžioje 
Amerikoje, normaliais laikais toji ri
ba galėtų būti šimtas tūkstančių dole-' 
rių vienam žmogui.

Nutarta, kad šitą nutarimą kiekvienas 
iš-dalyvių pirmiausiai į>asiuntėtų Dievui sa
vo artimiausioje maldoje; taip-pat nutarta, 
kad to nutarimo kopiją kiekvienas darbinin
kas laikytų prie savo širdies ir kas dien, gul
damas ir keldamas, jį savo širdyje pakar
totų.

1)
2)

3)

4)

Dvasioje nugirdo Uosis.

neilgai močiutė žemelė leido vinančių spindulių, 
jiems taip būti. Tvirtai juos 

’ laikydama už laibų šaknelių, 
išaugusių grūdeliams bemie
gant, liepe jiems į viršų 
augti Pasaulio grože pasi
džiaugti. z

f.

Tiesias grūdeliai į viršų 
prie sąulės palengva, tiesias 
nelygiai.- Vienas kūnu sti
prėja, antras menkutis at
rodo. Vienas drąsiai į pa
danges žiūrėdamas, antras 
nuo kiekvieno vėjalio spus
telėjimo bailiai drebėdamas 
ir dejuodamas. Nelygiai 
medeliai auga, bet viens ki
tą myli, jaučiasi draugais.

Išbujojo, išsišakojo milži
nas ąžuolas, pasitempė į vir- 
šų ir lieknas berželis,\ažtiolo 
pavėsy stovėdamas, kuri ji

• rų/.biet kun’ųętrk erai-berže; 
lį*pridengė nuo saulės gai-

Ąžuolo pavėsy berželis 
jautėsi gerai, bet jo pajė
gos menkėj o ir nyko. Ir vie
ną dieną berželis liūdnai su
šlamėjęs nubėrė žaliuosius 
lapelius ir mirė.

Ąžuolas palikęs vienas ne
besidžiaugė iš savo drąsos ir 
stiprumo. Jo galingą kūną 
palietė skausmo žaizda ir po 
trumpo laiko jisai susirgo 
visai. Draugo, nors ir labai 
silpnučio mirtis jo dvasios ir 
kūno pajėgas pakirto.

Aštrūs piūklo dantys ą- 
žuolo gyvenimą taipgi užbai
gė.

Išnyko draugai, tik liko

-------------------- . . ..y— 
želį, kartais lietutis jų liki
mo paverkia gailiomis aša
rėlėmis, kartais mėnulis ant 
draugų kapo pasišaipo liūd
nai, bet draugai jau to ne
jaučia. Jie miega ramiai, 
amžinai. 1---------------- ’ ‘

Tik šeima vėjalis, piktą 
darbą atlikęs, daužos po 
platų pasaulį, ieškodamas 
naujų aukų, o jei kartais ji
sai užkliūva ąžuolo kelmo ir 
sudžiūvusio berželio, bėga 
iš ten greitai -šalyn, švilpa
vimų ir dūkimu pridengda
mas sąžinės graužimą.

Ūžia girioje galingi milži
nai, viens kitam pasakoja 
apie ąžuolo ir berželio liki-

atminipias. Meilės draugia- mą. Didžiuojas savo drąu-
kūmo pavyzdis.

kaup^Įosfofu^siįiku^J ųžgb;
•3r'w" * " • ♦ T •lo'kelmą .ir/ sudžiūvusp- ber-1 si‘piktai.

-s

gų meile ir prisirišimu.
(iąfhsi»žpm<~ savo yaikip

".Tjk'šelma vėįčdis^kvagoja*
_* • •



L. D. S. SEIMAS

KONCERTASGauta žinia,

GERBIAMŲJŲ DŲLEGA- 
TŲ(ČIŲ) DOMEL .

Seimų rengimo komisija

LAIVININKŲ SEIMAS.
______________

Siųskite Atplovus ir 
Įnešimus. r'

P-LĖ M. GRYBAITĖ,
gabi solistė, turinti malonu balsą. Dalyvaus šeimi
niame koncerte.

Delegatams ir svečiams 
palinksminti,' vietiniams ir 
apylinkių žmonėms palinks
minti šv. Petro bažnytinis 
choras jįo vadovyste vargo
nininko gerb. M. Karbausko 
rengia puikų koncertų. Į- 
vyks ketverge, rugsėjo 7 d. 
šv. Juozapo mokyklos pui
kioje salėj, kuri randasi 
priešais šv.' Petro ir Povilo 
bažnyčios prie Broadway Ne
toli Broadway tunelio/ Pro- ;(r ___
gramas bus įvairus, puikus, viefiyjimo Seimas šiitis me-

riau prirengus ir piiemui 
svečius. Jau turime nema
žai šeimynų, kurios pasiža 
dėjo pasiimti po kelius dele- 
gatusrfiakvynėn. Supran 
tama bus daug delega
tu (čių). kurie panorės apsi
stoti viešbučiuose.

Seimų delegatams ir bran
giems svečiams pagerbti Mo
terų Sąjungos 13 kp. rengia 
karališkas vaišes. Įvyks se- 
redoj rugsėjo 6 d. Šv. Pet
ro salėj 492 E. 7 St. Visi 
vietiniai ir apylinkių lietu
viai tepasiryžta išanksto 
gauti fttikietą į tą iškilmingą 
puotą. Tikietas tįk $1.50.

! 7-Tas L. D. S. seimas pra
sidės ketverge rugsėjo 7 d. 
Bus vienas iš svarbiausių or
ganizacijos seimų. Kad pa
kelti organizaciją, patrauk
ti daugiau narių ir “Darbi- 
mnkui” skaitytojų, kad su- 
stipriuti'L. D. S. ir “Darbi
ninką’’ medžiaginiai ir or
ganą turiniu reikės daryti 
radikalių žingsnių. L. D. S. 
kuopos ir “Darbininko” 
prieteliai prašomi atvykti su 
gerais sumanymais ir pasi
ryžimu nuo šio seimo pada
ryti naują gadynę L. D. S. 
ir jos organo “Darbininko” 
gyvavime.

Turime žinių, kad atvyks- 
. ta Amerikon gerai žinomas 
F; Virak&s. Jis dalyvaus L. 

/ D. S. ir kitų organizacijų 
seime.

prie pat stoties nuo $2.50 ii 
augščiau. Brangesnieji? 
Cdoley Plaza, Copley; Sq 
prie . pat miesto knygyno 
Hotel Touraine, Boylstol 
St., katilas Tremont prįa 
pat miesto sodą, kambaria 
nuo $5.00 iriaugščįau.

^ĮVYKS BOSTONE^

fais įvyks 4 rugsėjo (Labor 
Day), mieste Cambridge, 
Mass. Seimas prasidės iš
kilmingomis pamaldomis 
lietuvių Nekalto Prasidėji
mo Marijos bažnyčioje, 432 
Windsor str., 9:30 valandą 
iš ryto. Į pamaldas nuošir
džiai kviečiu visus apielin
kės lietuvius. Tuojaus po 
pamaldų bus posėdžiai baž
nytinėje salėje. Tą patį va
karą, toje pačioje salėje 
Cambridge ir Bostono blai
vininkai parengs grąžų va
karą.

Seimas užsibaigs su viena 
diena. Šiuomi kviečiu visas 
Blaivininkų Susivienyjimo 
kp. prisiųsti, po atstovą (nuo 
kožno 10 narių). Beto kuo
pas prašau pasvarstyti savo 
susirinkimuose Blaivininkų 
Susivienyjimo reikalus ir į^ 
nešimus -Seiman, per atsto
vą, ar nors per .paštą pri
siųsti.' Naudingų įnešimų 
nuo kožnos Blaivininkų kuo- 
pos gauti yra daug svar
biau*, negu pasveikinimo te
legramos.

Kun. Jonas J. Jakaitis,
. L, B. K pirm.

Juoazs Svirskis,
L. B. S. rašt

'ŠEIMINĖS PRAKAL
BOS.

Pirmą Seimą dieną utar- 
ninke rugsėjo 5 d. vakare šv. 
Petro parapijinėj salėj ant 
5-tos gt įvyks šeiminės pra
kalbos. Kalbės žymiausi 
Amerikos lietuvių veikėjai 
Įžanga veltui- V lėtiniai ir 
apylinkių lietuviai išanksto 
privalo pasiryžti būtinai at
silankyti į tas prakalbas.

12-as Amerikos Lietuvių 
Federacijos seimas kartu ir 
Tautos Fondo seimas prasi
dės rugsėjo & d. šv. -Petro 
lietuvjįų salėj, 49tTE. 7-th St. 
So. Bostoų^Mass. po pamal
dų bažnyčioje. Tęsis dri 
dieni. T .

KELRODIS.
Tolimesnių kolonijų ger

biami delegatai išanksto ga
li žinoti, jog atvykus Bosto
nan labai lengva “Darbinin
kas” rasti. Į North Station 
atvykę paima tunelio City 
Point strytkarį, kurs į apie 
15 minutų priveža prie 
“Darbininko” durų. Į South 
Station atvykusieji ima tu
nelio traukinį ir vyksta į 
Broadway Station, kuri yra 
prie pihno sustojimo. Čia 
išlipus imti City Point karą, 
kurs į apie 5 minutas atveš 
prie “Darbininko.”

P-LĖ ELENA NARINKAITĖ, v* •
Bostono lakštingalė, dalyvaus š eiminiame koncerte.

Seimas prasidės Ut ar įlinkę Rugsėjo S dieną, iškilmingomis Sv 
mišiomis su pamokslu Šv. Petro Lietuvių Bažnyčioje.

Tad čia įnuodysime prp 
einamiausius viešbučius ii 
'kiekviena(s) sulig no£o ii 
skonio galės pasirinkti. Pi 
gesnieji: Quincy House an‘ 
Bratle gatvės, kambariai 
nuo $1X50 ir augščiau; Uni
ted Statės IIoteĮ 90 Beacl 
St., kambariai nuo $2.00 ii 
augščiau; Adams House 
553 Washington St., kam
bariai nuo $2.00 ir augščiau 
Parker House, School St.. 
nuo $2.75 ir augščiau; Hotei

,bus puikus vakaras delegatų 
priėmimui ir pagerbimui. 
Apari visokių įvairių kalbė
tojų kurių bus daugeljs, ku
rių tarpe bus ir vienas iš 
Chicagos Tėvų Marijonų, 
bus suloštas vekalėlis “Ak
loji Mergelė” gražus religiš
kas veikalėlis. Seimas jau 
kaip paskelbta bus rugsėjo 
4 (Labor Day). Prasidės 
su iškilmingoms šv. Mi

glioms 9:30 vai.’ ryte. Be
moksią pasakys gerb. dvas. 
vadovas tuoj po mišių. O po 
viskam prasidės pobažnyti
nėje svetainėje posėdžiai. 
Geistina kad kodaugiausiai 
delegatų susivažiuotų.

Seimą užbaigiant vakare 
rugjęso 4, vėl bus vakaras. 
Bus kalbų, eilių, dainų ir 
“Vargšas Tadas” bus suloš
tai Viskas atsibus pobaž
nytinėje , Svetainėje Wind- 
sor St., Cambridge, Mass.

Rengėjai.



DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLIONIJOSE
- ----- , K J ----------
| aiškinta, kad tai bolševikų 

- ženklai. Tai amerikonai

Matęs.

JLinksmutė.

MONTELLO, MASS.

Laimingos jiems keliones 
Į laispą Lietupą!

VIETINĖS ŽINIOS
ROCHESTER, N. Y.

; R'kpj. 12 d. vietos lietuviai ap-
•.’a'kšciojo nepaprastai džiaugs- 

; lub gą įvyki — Amerikos pripaži
nsimą Lietuvai. Kaipo nedidelei 
^Ktos lietuvių kolionijai neišpuo

la parengti viešus gatvėmis mar- 
į Šarūnus, tai ryžomės pasiganėdin- 

ti vien prakalliomis. Prakalbos 
Į prasidėjo 6 vai. vakare. Prakal- 
1 bas 'atidarė ir jžanginai kalbėjo 
^yjetos gerb. kleb. kun. J. Kasa- 
gįtaitis primindamas valdžios pada- 
Fyytą Lietuvai maloftę pripažįstant 

^■pilnai neprigulminga. Ragino 
►•klausytojus ištvermingai su vilčia 

rbuotis dėl Vilniaus ir dzūkijos 
kraščiu atvadavimo. Kalba 

adarė daug Įspūdžio klausyto
ms.

kyrė dieną “Labor Day,” darbi
ninkų dieną surengti Išvažiavimą 
tam pačiam tikslui. Choristai nė 
vienas negalėtų pamanyt, kad 
nors kas iš parapijonų neatsilan
kytų, nes stengiasi pavaišinti su 
skaniausiais užkandžiais, žaislais, 
maloniomis dainelėmis, kurias su
dainuos kviečiami chorai ir solis
tai, o viena bus žymi N, Angį, 
tai p-lė M. Grybaitė, kuri da Law- 
rence nėra dainavus.

Pereitas šv. Elzbietos draugi
jos išvažiavimas buvo pusėtinai 
linksmais. Jame dalyvavo Cam-• •
bridge’io choras, vadovaujant 
varg. Sereikai. Juos atsivežė jų 
klebonas tėvas Juškaitis pavaišin
ti su skaniais pietaus mūsų Palan
goje už jų paklusnumą. Apžiū
rėję visą Palangą pirm pietų su
dainavo kelias daineles ir pasi
žadėjo atvažiuot sekančią nedėlią. 
Išvažiavimui daugiausia pasidar
bavo E. Tukaitė, E. Šveųčionienė, 
I’. Kirmelienė ir kitos.

veikus. daug ko gero nudirbo. 
Dabar matyt vėl sukruto. Jau 
pradeda prirašinėt prie U>S. 
naujus narius. Teipgi užrašinėja 
laikratšį “Darbininką.” Maldhu 
čionai gyvent, nes kur tik nueini

i FARMA ANT PARDAVIMO
ARBA MAINO. ,

jgMĮ|
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Apie montelilečių veikimą būtų 
daug ką rašyti, bet neturėdamas 
laiko nors biskį parašysiu apie ka
talikų veikimą. Čionai lietuvių 
kolioniją yra nemaža. Nematyt 
jokių svetimtaučių. Lietuviai čia 
stambiausią rolę lošia visokiuose 
veikimuose. Iš tiesų pasakius vei- 
bia vieni katalikai. Sandafokąi 
.ubankrutijo. Teip sakyt jau ne
girdėt suvisai veikimo. Socijalis
tų suvis nėra. Bolševikai tai kru
ta kai girtas prie tvoros, bet nie
ko gero iš jii nematyt. Vieni nie
ko negali veikt, tai parsitraukė 
■ ngeri kalbėtoją. Bet nei tas nie
ko jiems nepagelbsti. Tpip ir sė
di kaip ožka revuno apsiėdus. Ži
noma kas galva tai “razumas,” 
kas šalis, tai “naravas.”

Dabar parašysiu apie LDS. vei
kimą. Žinoma LDS. 2-ra kuopa 
čionai matyt, kad daug yra nu-

, Aš turiu tris farmas, viena prie 
kitos~ susidedančias virš 630 ake- 

pas draugą arba kur kitur užei- rių žemės, kurios didžiuma žemės 
ni, vis randi “Darbininką.”. vra dirbama, vienokvraužtekti- 
“Laisvę,” “Keleivį” arba “San- - — - ........................
darą” rasi tik pas neišmanėlius.

Buvo parapijos piknikas 20 
rugpj. Kai parapijonys' veikia, 
tai net malonu ir pasižiūrėt. Vi
si išvien veikia kaipo broliai. Vie
ni gamina valgius, kiti užrašinėja 
vardus tų, katrie važiuos 4 d. rug
sėjo Nomvoodan ant pikniko, tre
ti renka aukas aukso sidabro fon
dam - Nugi pasakant niekur teip 
nematys kaip čionai tokių veikė
jų katalikų. Čionai kun. Jonas 
švagždys niekuomet neturi laiko 
nei pasilsėt, visur bėga, visur or
ganizuoja kad kaip būtų geriau 
ir gražiau, kad visur darbas bū
tų nuveikta. Linksma mums to
kį kunigą turint. Teko patirt, 
kad tam piknike 20 rugpj. turėjo 
giiiukį gauti karvę. Tikietas bu
vo 905. Bet niekas neaftsišaukė. 
Tai aš sumaniau, kad reikia pa
garsint, gal kas iš kitos kolioni
jos turi tą Nr. 905. / Malonėkit 
atsisaukt ir pasiimt karvę. Atsi
liepkit pas Montello kleb. kun. 
Joną Švagždi, 20 AVebster Street, 
Montello, Mass.

LDS. kuopos susirinkimas bus 
29 rugpj. Rinks delegatus į sei
mą ir paduos užmanymus.

Svečias K. M.

' JERSEY CITY, N. J.

Mūsų kolonija minėjo Lietuvos 
pripažinimą. Į lietuvių šv. Pet
ro salę, kaip vietos amerikoniš
kas laikraštis skelbia, susirinko 
3 000 žmonių. Kalbėjo kongres- 
manas Charles F.'K. OTSrien. La
bai gerai kalbėjo. Prieš prakal
bas buvo maršavimas. Buvo ke- 
jeias Penų, pramarsavo pro Lity 
Hali. Parodai pirmininkavo kie- 
bonas kun. J. Krasniekas.

Vietinis.

Kun. B. 
gabumo 

ne tiek 
protinė.

į

I LIETUVA.

White Star
IS Neto York į Cherbourg ir 

Sįfiuthampton • 
Greitas susisiekimas su Baltijos 

portą is
OLYMl’IG — Rūgs. 2 ir 23; Spali 14 
HO.MERl'”—Kugs. !> ir 30; Spalio 21 
AiA.IESTIC — Rugsėjo 16: Spalio 28

(I’idžiaiiisas Laivas Pasaulyje.) 
Iš Bostono į Lifcrpoolį. ' 

I’iTTSBt'KGH (naujas) ir Havekford

American Une
š Neto York į Cherbourg ir Hamburg 
\IONGOLIA — Rugpj. 31: Spalio .">
IINNEKAHDA (3-<’ia klesa) 

[Rugsėjo 7; Spalio 2
IANCHI RIA-Rugs. 14.’ Sp. 26. La p. 30 
-T. P AVI.-------------------------------Rugsėjo 21

VRed Star Line
š Acic Yorko Į Hamburgą. LiepojųA 

Danzigą.
•AMLAND (3-čia klesa)—Rugsėjo 12 

ParsitraUk savo pažįstamus iš Lie- 
ųvos ant musų patogių laivų. Musų 

•(gontai EuroĮK>j atliks viską. Geras 
algis. l’asėdėjimui loflnbariai. Mnn- 
tagns patarnavimas. Kainos prieina- 
nos. Kreipkitės pas:

PASSENGER DEPARTMENT 
Statė Street. Boston, Mass.

arba vietinius agentus.

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

MiEBWAMSHRDAM n Rugsėjo 16 vi 
n°b^am Roųkdam
Musą laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažieriams.
Užsakant vietą kreipkitės prie 

prie vietos agentą arba pas
HOLLAND AMERICA LINE 

89 Statė St, Boston, Mass.

1

nai miško ir ganyklos, kuris sie
kia didelį ežerą.

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

Sodas virš trisdešimt akerių že
mės, kuriame randasi visokių vai
singų medžių, daugiausia obelių 
kurios yra apie dvyliką^ metų se- 
ųumo. Paminėsiu, kad vien, tik 
iš sodo galima padaryti gerą gy
venimą.

Namai, kaip virš minėjau, yra 
moderniški, su visais Įtaisais, kaip 
tai: elektros šviesa, šilto vande
nio šiluma, kaip stuboj, skerdyk
loj taip pat ir nekuriuose tvar
tuose. Apie visus namus apaugę 
tankiai neapsakomai augšti me
džiai, kurių papuošimas ateiviui 
palieka dideli įspūdj.mintyje.
"Šioji farma parsiduoda pirmu 

kartu per keletą desėtkų metų, o 
galų gale neužsimoka sakyti kad 
ji parsiduoda, nes pagal prekę už 
kurią ją galima dabar nupirkti, 
tad geriau sakyti.kad ją pusdy
kiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį bizni, 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farma, tad su dadėjimu 
$2000. arba $3000. pinigais aš ga
lėčiau mainyti.

Šioji farma yra Befast, Maine, 
apie keturios mylios nuo pat cen
tro miesto. Kurie interesuojatės, 
kreipkitės į matię laišku, telefonu, 
telegramibarba ypatiškai dėl pla
tesnių informacijų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga. .

VTNCENT A. JENKlftS,
(Jankauskas)

43 Treemont Street, Room 603 
Boston, Mass.

TELEFONAS, JIaymarket 4112

) SUSIRINKIMAS. x
Ketverge rugpj. 31 bus 

Federacijoj 3-čio skyriaus 
ir Tautos Fondo 11 sky- 
vak. Vyčių kambariuose, 
į-iaus susirinkimas 7:30 vai. 
Todėl visi nariai ir seimams 
vakanj rengimo komisijos 
malonėkit sueit būtinai visi. 
Turime daug reikalų.

Valdy'ba: 
i

matę raudonus kaspinus sėdo ant ląivo ir iškeliavo 
klausė, ką tai reiškia. Pa-1 New York’an, kur juos pa- 

' sitiks Bendrovės atstovai J. 
E. Karosas, ir F. A. Zaliec- 

; kis ir palydės ant laivo, 
ROTTERDAM.

,,, •. - - \ ■■ '

.Kiek teko sužinoti, tai 
vien iš Boston’o ir artimų a- 
pvlinkių išvažiavo ^apie 46 
asmenys.

Iškeliaujantieji visi buvo 
linksmus ir labai patenkinti 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės rūpestingu patarnavi
mu.

tuoj bėgo lauk. Kai ją ly
dėjo iš najnų, tai susirinkę 
vaikai šaukė, kad “rušian 
bolševik” laidojama.

Tai mat kur kaikurie mūs 
nuprogresuoja.

Ten buvęs.

DRAUGAI IR DRAUGĖS?
Skaitykite ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĄ/’ Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50.
“G I E D R A”

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

nr
C IG ARĖTAI
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LAIDOTUVĖS.
# ■

Rugpj. 21 d. mirė Vaitai- 
tienė, gyvenusi ant 9 gat
vės. Xeprigulėjo nei prie 
kokių katalikiškų dr-jų. Vy
ras dėl žmonių akių norėjo 
su bažnytinėmis apeigomis 
laidoti. Bet ji buvo prigu
lėjusi prie Pi'ogresisčių Su
sivienijimo. Tai “progre- 
sistės” atėjusios sakė, kad 
nors velionė jau 8 mėnesiai, 
kai nedaniokėta. bet girdi 
jei laidos be bažnyčios, tai 
nupirksiančios vainiką. Vy
ras sutiko su “progresistė- 
mis.” Tada “progresistės” 
atėjo su raudonais kaspinais 
ir aprajšiojo velionę. Buvo 
atsilankę amerikonų ir pa-

IŠKELIAVO.
Rugpjūčio 24 d. 5 valandą 

po pietji, Boston’ą apleido 
didelis būrys lietuvių. Dau
giausia Brightoniškių. Iš
keliavo New York’an kur 
Subatoj Rugpjūčio 26 d. su 
iš kitų miestų atvykusiais 
lietuviais sės ant laivo ROT
TERDAM ir keliaus Tėvy
nėn Lietuvon Jšostoniškiu 
Feliksu A. Zalieckiu.

Kadangi šią ekskursiją 
rengė ir palydovą davė Lie- 
tuvių Prekybos Bendrovė, 
tai prie Bendrovės ofiso jau 
apie trečią valandą pradėjo 
rinktis būriai žmonių. Mat 
daugelis atėjo palydėti savo 
pažįstamų ir giminių. Apie 
4 vai. du pilni trokai ir 4 au
tomobiliai apleido Prekybos 

• Bendrovės ofisą. Boston’e

MOKYTOJA 
baigusi mokytojų kursus ir turin
ti patyrimą, ieško vietos lietuvių 
katalikiškoje mokykloje. Gali mo
kinti lietuviškai, angliškai ir mu
zikos. Sužinoti daugiau informa
cijų krepkitės prie “Mokytoja” 
“Darbininko” Administracijoj, 
366 Broadway, Boston 27, Mass.

(9)

PRANEŠIMAS

z“

DIDŽIAUSIAS

PIKNIKAS
REXGIA D. L. K. KEISTUČIO DRAUGYSTE

X n o s a v ame Darže

OAKLAND G EAST DEDHAM, MASS.
P A X E I) E L Y J E

Rugsėjo-Sept. 4 d., 1922
\ Prasidės''10 valandą ryto ir trauksis iki vėlumos.

D. L. K. Keistučio Draugystė rengia milžinišką pikniką dai
liausioje vietoje East Dedham, savo darže. Ant šio pikniko bus 
visokių pasilinksminimų, k. t. bėgikų, ristikų ir virvės traukikų. 
Teipogi bus visokių valgių ir saldžių gčrymų ir ant šio pikniko 
bus leidžiamas automobilius išlai mojimui. Todėl D. L. K. Keistu
čio Draugystė užprašo visus lietuvius ir lietuvaites iš visų apielin- 
ki’j atvažiuoti ko’skaitlingiausia, nes E. Dedham yra linksmiausia 
vieta ir visi galėsite šviežiu oru gerai pakvėpuoti ir linksmai lai
ką praleisite. Atsiminkite, jog šis piknikas yra paskutinis šių me
tų. Todėl naudokitės gera proga, nes vėliaus nei už jokius pini
gus negausite ir po laikui gailėsitės praleisto laiko. Įžangos tikie- 
tas 25 centai ir su tuo tikietu galima bus laimėti automobilius, o 
kurie neturės tikieto, tai galės nusipirkti ant vietos.

Širdingai užkviečia VISA DRAUGYSTĖ.

Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos
ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
Kast Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

X

C

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No.
425 Bboadway, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandas:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. vkk.
Ofisas uždarytas snbatos vakarais 

ir nedėliomis.

9EX
f

i 16 Metų South Bostone
nn ii o OTAiiHDR. H. S ^TONE

AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BR0ADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELL, M. D.
Galima susikalbiti ir lietuviikai.

Ofiso Valandos:
Rytais Iki 9 vai. Po pietų nno 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

■■■■■■■■■■■■■■■I

DR. A. J. 60RMANPASARGA. Važiuojantiems iš Bostono ir iš visų apielinkių reikia imti 
Eievatorj ir važiuoti pietų link iki Forest Hills, o iš ten imti gatvekaris 
V.’ashington-Grove St. ir, važiuoti )>tikr»l karas veš iki vietos, o ten stovės 
2 nogus ir nurodys kelią jdraugystės daržą arba imti jitney ir važiuoti iki 
daržo. O kurie norės trokti važiuoti, tai gali užsiregistruoti pas Antaną 
Pastolį. 146 Bowen St.. So. Boston, arba pas Vincentą Trakelį, 92 “A” St., 
So. Boston. Registruokitės nevėliau kaip iki Rugpjūčio 31 d., 1922.

TĖMYKITE LIETUVIAI!

LAWRENCE, MASS.

(GUlfAUSKAS)
DANTISTAI

706 Main 8t., Montello, Man. 

(Kampas Broad St) 

TeL Brockton 5112-W.

CHARLES L. EDGARĄ 
Prezidentas.;

-r

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKŪS

TIKRAS

j I

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St, 

PHILADELPHIA, PA

>

4

KOGKOI

VIHXXDS 
VTNODVU 
JO XXTD 
Rugsėjo 1

.Rugsėjo 58 
..Rugsėjo 20

<= e-5 G>

fs BOSTONO į LIETUVA 
s per LI v EkPOOL

ant naujo, didelio, puošnaus, greita 
aliejų varomo

tS oi?nfd2nn...................•
į ofžs«na*••••• 
Z, of^sžnH..........
« YTHIA .......
KSSYRTA ........
TVR9ENTA ...

-•u greitu persikėlimu į LIETUVĄ ir 
risas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP GI Tš NEW YORIUO 
įsmenlškni prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes, 
dekrieną utaminką vienas iš trlją jū
rių milžiną su užjūrio persikėlimu 

Southampton’®.
MAURETANIA AftUITANIA 

EERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ 1 devynias dienas. 
Delei informaciją kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LINES, 126 Statė St, Bos
ton, Mass.

EDISONO ELEKTROS ŠVIESOS 
KOMPANIJA BOSTONE.

*

Pagal pirmesnio pranešimo spaudo
je, šiuomi savo kostumeriams, kurie nau
doja elektros šviesą pagal Schedule “A.” 
praneša, kad numušimas nuo dešimts centų 
(10c.) už kilowat. valandą ant devynių ir pu
sės cento (OiĄe) už kiiovcatt valandą vi
siems, kurių moteriai bus skaitomi po Rug
pjūčio 31 d. 1922 m.

K* Mūsų Palangoje buvo judėjimai 
į per visą vasarą. Kiekviena drau- 
t gija bei kuopa buvo surengus iš- 
£ važiavimą delei naujos bažnyčios. 
E Bet parapijos choras vadovau- 
■a. .. A. Stanžauskui pasis-

TV vAvl-iiv/a Vėliavų, Kukardą, vi šok ių Ženkleliu, Gozikačin, Ant- UlL UlUVU spaudų ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusu dr-tes vardą. 
STROPAS CO./. 90-92 Fcrry St. Newark,* N. J

UTARNINKE, RUGPJŪČIO 29 D. 1922, ATIDAROME 
VALGYKLĄRESTORANĄ.

Šioje valgykloje bus galima gauti visokių lietuviškų valgių, 
kopūstų, barščių ir tt. Kurie netikite, tai ateikite ir persi
tikrinkite. x

/LIBERTY LUNCH
28 West Broadtvay, South Boston, Mass.

VISOKIS VALGIS, BUS PIGESNIS NEGU KUR KITUR.

JUOZAS KEŠYS, Savininkas.

U NIJ A 9 Broadvay, e Nev k>t k.NY 
TIESI - ■ r
KĘLIONER i LIETU

PER HAMBUR-GAPILUe 
/' * AR3A LIEPOJŲ.

VAŽIUOKIT VISI PARAUKIU
IB TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti j PILIAVĄ aplenkia 
lenk ąjuostą (karidorą).

Visa trečia klesa įtadallnta | kambarius ant 
2-jų. 4-rių, ir 8-nlų lovą.

LITUANIA Rūgs. 6; P0L0NIA Rūgs. 20 
Iš New Yorko ar Bostono 1 Hamburgą—$103.50, 
Piltam—$106.50, Klaipėdą ir Piliavą—$107.00.

Mes užmokame gelžkeilo tikėtą ii Bostono į 
New Tortą. Kreipkitės pas vietinj agentą.

sv. KAZDOEBO R. K. DW0B 
VALDYBOS ANTB1UI 

80. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vlada* Paulauskas, 

90 B St, So. Boaton, Maaa,
VICB5-PIRM. — V. J. JakStas, 

27 Story St, Bostoc 27, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Januionla, 

1428 Colnmbia Rd., So. Boston
FIN. RAST. — Juoaaa Južka, 

Merydiff Academy, 
Arlinghton Helgtha, 

IŽDININKAS — Leonas Svagžd] 
111 Bowen St, Boeton 27, M 

IŽDO GLOB. — J. Grnbinskaa, 
8 Jsy St, Boston 27, Mase, ir

Antanas Kmitas, 
284 5-th 8L, Boaton 27, Mass 

MARŠALKA — Povilu Laučka. 
81 Story St, Boston 27, Mana 

DRAUGIJOS antraŽM reikale: 
888 Broadaray, So. Boston. M

DRAUGUOS snalrlnklmal alkomi 
kr* antrą nedėldienį mėnss’n vai. 
po pietą parapijinėj rvetalnėj. 492 R. 
r-th St, Boston 27,




